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 2         ابن خلدون مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 قدمةامل

 
يقول العبد الفقري إىل اهللا تعاىل الغين بلطفه عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي وفقه اهللا احلمد هللا 
الذي له العزة واجلربوت وبيده امللك وامللكوت وله األمساء احلسىن والنعوت العامل فال يغرب عنه ما 

جوى أو خيفيه السكوت القادر فال يعجزه شيء يف السموات واألرض وال يفوت أنشأنا من تظهره الن
األرض نسما واستعمرنا فيها أجياال وأمما ويسر لنا منها أرزاقا وقسما تكنفنا األرحام والبيوت ويكفلنا 

وله البقاء والثبوت الرزق والقوت وتبلينا األيام والوقوت وتعتورنا اآلجال اليت خط علينا كتاا املوقوت 
وهو احلي الذي ال ميوت والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد النيب العريب املكتوب يف التوراة 
واإلجنيل املنعوت الذي متحض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب اآلحاد والسبوت ويتباين زحل واليهموت 

يد والصيت والشمل اجلميع يف مظاهرته وعلى آله وأصحابه الذين هلم يف صحبته وأتباعه األثر البع
ولعدوهم الشمل الشتيت صلى اهللا عليه وعليهم ما اتصل باإلسالم جده املبخوت وانقطع بالكفر حبله 
املبتوت وسلم كثريا أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون اليت تتداوله األمم واألجيال وتشد إليه الركائب 

واألغفال وتتنافس فيه امللوك واألقيال وتتساوى يف فهمه العلماء والرحال وتسموا إىل معرفته السوقة 
عن األيام والدول والسوابق من القرون األول تنمو فيها  اجلهال إذ هو يف ظاهره ال يزيد على أخبار

األقوال وتضرب فيها األمثال وتطرف ا األندية إذا غصها االحتفال وتؤدي لنا شأن اخلليقة كيف 
وال واتسع للدول فيها النطاق واال وعمروا األرض حىت نادى م االرحتال وحان منهم تقلبت ا األح

الزوال ويف باطنه نظر وحتقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسباا عميق فهو 
سالم قد لذلك أصيل يف احلكمة عريق وجدير بأن يعد يف علومها وخليق وإن فحول املؤرخني يف اإل

استوعبوا أخبار األيام ومجعوها وسطروها يف صفحات الدفاتر وأودعوها وخلطها املتطفلون بدسائس من 
الباطل ومهوا فيها وابتدعوها وزخارف من الروايات املضعفة لفقوها ووضعوها واقتفى تلك اآلثار الكثري 

الوقائع واألحوال ومل يراعوها وال ممن بعدهم واتبعوها وأدوها إلينا كما مسعوها ومل يالحظوا أسباب 
رفضوا ترهات األحاديث وال دفعوها فالتحقيق قليل وطرف التنقيح يف الغالب كليل والغلط والوهم 
نسيب لألخبار وخليل والتقليد عريق يف اآلدميني وسليل والتطفل على الفنون عريض طويل ومرعى 

والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه والناقل إمنا هو اجلهل بني األنام وخيم وبيل واحلق ال يقاوم سلطانه 
ميلي وينقل والبصرية تنقد الصحيح إذا تعقل والعلم جيلوا هلا صفحات القلوب ويصقل هذا وقد دون 
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الناس يف األخبار وأكثروا ومجعوا تواريخ األمم والدول يف العامل وسطروا والذين ذهبوا بفضل الشهرة 
وا دواوين من قبلهم يف صحفهم املتأخرة هم قليلون ال يكادون جياوزون عدد واإلمامة املعتربة واستفرغ

األنامل وال حركات العوامل مثل ابن إسحق والطربي وابن الكليب وحممد بن عمر الواقدي وسيف بن 
عمر األسدي وغريهم من املشاهري املتميزين عن اجلماهري وإن كان يف كتب املسعودي والواقدي من 

غمز ما هو معروف عند اإلثبات ومشهور بني احلفظة الثقات إال أن الكافة اختصتهم بقبول املطعن وامل
أخبارهم واقتفاء سننهم يف التصنيف واتباع آثارهم والناقد البصري قسطاس نفسه يف تزييفهم فيما ينقلون 

آلثار مث إن أكثر وا أو اعتبارهم فللعمران طبائع يف أحواله ترجع إليها األخبار وحتمل عليها الروايات
التواريخ هلؤالء عامة املناهج واملسالك لعموم الدولتني صدر اإلسالم يف اآلفاق واملمالك وتناوهلا البعيد 
من الغايات يف املآخذ واملتارك ومن هؤالء من استوعب ما قبل امللة من الدول واألمم واألمر العمم 

 اإلطالق إىل التقييد ووقف يف العموم كاملسعودي ومن حنا منحاه وجاء من بعدهم من عدل عن
واإلحاطة عن الشأو البعيد فقيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على تاريخ دولته 
ومصره كما فعل أبو حيان مؤرخ األندلس والدولة األموية ا وابن الرفيق مؤرخ أفريقية والدولة اليت 

 إال مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك املنوال كانت بالقريوان مث مل يأت من بعد هؤالء
وحيتذي منه باملثال ويذهل عما أحالته األيام من األحوال واستبدلت به من عوائد األمم واألجيال 
فيجلبون األخبار عن الدول وحكايات الوقائع يف العصور األول صورا قد جتردت عن موادها وصفاحا 

معارف تستنكر للجهل بطارفها وتالدها إمنا هي حوادث مل تعلم أصوهلا وأنواع انتضيت من أغمادها و
مل تعترب أجناسها وال حتققت فصوهلا يكررون يف موضوعاا األخبار املتداولة بأعياا اتباعا ملن عين من 

تعجم صحفهم املتقدمني بشأا ويغفلون أمر األجيال الناشئة يف ديواا مبا أعوز عليهم من ترمجاا فتس
عن بياا مث إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقا حمافظني على نقلها ومها أو صدقا ال يتعرضون 
لبدايتها وال يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتها وال علة الوقوف عند غايتها فيبقى 

 مفتشا عن أسباب تزامحها أو تعاقبها باحثا الناظر متطلعا بعد إىل افتقاد أحوال مبادىء الدول ومراتبها
عن املقنع يف تباينها أو تناسبها حسبما نذكر ذلك كله يف مقدمة الكتاب مث جاء آخرون بإفراط 
االختصار وذهبوا إىل االكتفاء بأمساء امللوك واالقتصار مقطوعة عن األنساب واألخبار موضوعة عليها 

ابن رشيق يف ميزان العمل ومن اقتفى هذا األثر من اهلمل وليس أعداد أيامهم حبروف الغبار كما فعله 
يعترب هلؤالء مقال وال يعد هلم ثبوت وال انتقال ملا أذهبوا من الفوائد وأخلوا باملذاهب املعروفة للمؤرخني 

سنة الغفلة والنوم  والعوائد وملا طالعت كتب القوم وسربت غور األمس واليوم نبهت عني القرحية من
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التصنيف من نفسي وأنا املفلس أحسن السؤم فأنشات يف التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال ومست 
الناشئة من األجيال حجابا وفصلته يف األخبارواالعتبار بابا باباوأبديت فيه ألولية الدول والعمران علال 

 الضواحي منه وأسبابا وبنيته على أخبار األمم الذين عمروا املغرب يف هذه األعصار ومألوا أكناف
واألمصار وما كان هلم من الدول الطوال أو القصار ومن سلف هلم من امللوك واألنصار ومها العرب 
والرببر إذ مها اجليالن اللذان عرف باملغرب مأوامها وطال فيه على األحقاب مثوامها حىت ال يكاد يتصور 

ت مناحيه ذيبا وقربته ألفهام العلماء فيه ما عدامها وال يعرف أهله من أجيال اآلدميني سوامها فهذب
واخلاصة تقريبا وسلكت يف ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا واخترعته من بني املناحي مذهبا عجيبا وطريقة 
مبتدعة وأسلوبا وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض يف االجتماع اإلنساين من 

باا ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبواا حىت ترتع العوارض الذاتية ما مينعك بعلل الكوائن وأس
من التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من األيام واألجيال وما بعدك ورتبته على مقدمة وثلثة كتب 
املقدمة يف فضل علم التاريخ وحتقيق مذاهبه واإلملاع مبغالط املؤرخني الكتاب األول يف العمران وذكر ما 

عوارض الذاتية من امللك والسلطان والكسب واملعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من يعرض فيه من ال
العلل واألسباب الكتاب الثاين يف أخبار العرب وأجياهلم ودوهلم منذ مبدأ اخلليقة إىل هذا العهد وفيه من 

 إسرائيل اإلملاع ببعض من عاصرهم من األمم املشاهري ودوهلم مثل النبط والسريانيني والفرس وبين
والقبط واليونان والروم والترك واإلفرجنة الكتاب الثالث يف أخبار الرببر ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم 
وأحياهلم وما كان بديار املغرب خاصة من امللك والدول مث كانت الرحلة إىل املشرق الجتناء أنواره 

 دواوينه وأسفاره فزدت ما نقص من وقضاء الفرض والسنة يف مطافه ومزاره والوقوف على آثاره يف
أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكوه من األقطار وأتبعت ا ما كتبته يف تلك 
األسطار وأدرجتها يف ذكر املعاصرين لتلك األجيال من أمم النواحي وملوك األمصار والضواحي سالكا 

 من العويص داخال من باب األسباب على العموم إىل االختصار والتلخيص مفتديا باملرام السهل سبيل
اإلخبار على اخلصوص فاستوعب أخبار اخلليقة استيعابا وذلل من احلكم النافرة صعابا وأعطى حلوادث 
الدول علال وأسبابا فأصبح للحكمة صوانا وللتاريخ جرابا وملا كان مشتمال على أخبار العرب والرببر 

اع مبن عاصرهم من الدول الكرب وأفصح بالذكرى والعرب يف مبتدأ األحوال من أهل املدر والوبر واإلمل
ومما بعدها من اخلرب مسيته كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم 

صرف من ذوي السلطان األكرب ومل أترك شيئا يف أولية األجيال والدول وتعاصر األمم األول وأسباب الت
واحلول يف القرون اخلالية وامللل وما يعرض يف العمران من دولة وملة ومدينة وحلة وعزة وذلة وكثرة 
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وقلة وعلم وصناعة وكسب وإضاعة وأحوال متقلبة مشاعة وبدو وحضر وواقع ومنتظر إال واستوعبت 
واحلكم احملجوبة القريبة مجله وأوضحت براهينه وعلله فجاء هذا الكتاب فذا مبا ضمنته من العلوم الغريبة 

وأنامن بعدها موقف بالقصور بني أهل العصور معترف بالعجز عن املضاء يف مثل هذا القضاء راغب من 
أهل اليد البيضاء واملعارف املتسعة الفضاء يف النظر بعني االنتقاد ال بعني االرتضاء والتغمد ملا يعثرون 

علم مزجاة واالعتراف من اللوم منجاة واحلسىن من عليه باإلصالح واإلغضاء فالبضاعة بني أهل ال
اإلخوان مرجتاه واهللا أسأل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي وهو حسيب ونعم الوكيل وبعد أن 
استوفيت عالجه وأنرت مشكاته للمستبصرين وأذكيت سراجه وأوضحت بني العلوم طريقه ومنهاجه 

اجه أحتفت ذه النسخة منه خزانة موالنا السلطان اإلمام وأوسعت يف فضاء املعارف نطاقه وأدرت سي
املاهد املتحلي منذ خلع التمائم ولوث العمائم حبلى القانت الزاهد املتوشح بزكاء املناقب  ااهد الفاتح

واحملامد وكرم الشمائل والشواهد بأمجل من القالئد يف حنور الوالئد املتناول بالعزم القوي الساعد واجلد 
وايت املساعد واد الطارف والتالد ذوائب ملكهم الراسي القواعد الكرمي املعايل واملصاعد جامع امل

أشتات العلوم والفوائد وناظم مشل املعارف والشوارد ومظهر اآليات الربانية يف فضل املدارك اإلنسانية 
هللا الواضح املراشد ونعمته العذبة بفكره الثاقب الناقد ورأيه الصحيح املعاقد النري املذاهب والعقائد نور ا

املوارد ولطفه الكامن باملراصد للشدائد ورمحته الكرمية املقالد اليت وسعت صالح الزمان الفاسد 
واستقامة املائد من األحوال والعوائد وذهبت باخلطوب األوابد وخلعت على الزمان رونق الشباب العائد 

بهات املعاند أمري املؤمنني أيب فارس عبد العزيز ابن موالنا وحجته اليت ال يبطلها إنكار اجلاحد وال ش
السلطان املعظم الشهري الشهيد أيب سامل إبراهيم ابن موالنا السلطان املقدس أمري املؤمنني أيب احلسن ابن 
السادة األعالم من ملوك بين مرين الذين جددوا الدين وجوا السبيل للمهتدين وحموا آثار البغاة 

ن أفاء اهللا على األمة ظالله وبلغه يف نصر دعوة اإلسالم آماله وبعثته إىل خزانئهم املوقفة لطلبة املفسدي
العلم جبامع القرويني من مدينة فاس حاضرة ملكهم وكرسي سلطام حيث مقر اهلدى ورياض املعارف 

يزة إن شاء اهللا بنظرها الربانية فسيح املدى واإلمامة الفارسية الكرمية العز خضلة الندى وفضاء األسرار
الشريف وفضلها الغين عن التعريف تبسط له من العناية مهادا وتفسح له يف جانب القبول آمادا فتوضح 
ا أدلة على رسوخه وأشهادا ففي سوقها تنفق بضائع الكتاب وعلى حضرا تعكف ركائب العلوم 

اهللا يوزعنا شكر نعمتها ويوفر لنا حظوظ واآلداب ومن مدد بصائرها املنرية نتائج القرائح واأللباب و
املواهب من رمحتها ويعيننا على حقوق خدمتها وجيعلنا من السابقني يف ميداا احمللني يف حومتها 



 
 6         ابن خلدون مقدمة

ويضفي على أهل إيالتها وما أوي من اإلسالم إىل حرم عمالتها لبوس محايتها وحرمتها وهو سبحانه 
 ا بريئة من شوائب الغفلة وشبهتها وهو حسبنا ونعم الوكيلاملسئول أن جيعل أعمالنا خالصة يف وجهته

 

  للمؤرخني من املغالط و ذكر شىيء من أسباا القسم األول من املقدمة يف فضل علم التاريخ و حتقيق مذاهبه و االملاع ملا يعرض

اضني من جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال امل اعلم أن فن التاريخ فن عزيز املذهب
 حىت تتم فائدة اإلقتداء يف ذلك. و امللوك يف دوهلم و سياستهم. األنبياء يف سريهم و. األمم يف أخالقهم

نظر و تثبت  ملن يرومه يف أحوال الدين و الدنيا فهو حمتاج إىل مآخذ متعددة و معارف متنوعة و حسن
إذا اعتمد فيها على جمرد   ألن األخباريفضيان بصاحبهما إىل احلق و ينكبان به عن املزالت و املغالط

العمران و األحوال يف االجتماع اإلنساين و ال  النقل و مل حتكم أصول العادة و قواعد السياسة و طبيعة
بالذاهب فرمبا مل يؤمن فيها من العثور و مزلة القدم و احليد عن  قيس الغائب منها بالشاهد و احلاضر

 مؤرخني و املفسرين و أئمة النقل من املغالط يف احلكايات و الوقائعما وقع لل جادة الصدق و كثرياً

بأشباهها و ال  العتمادهم فيها على جمرد النقل غثاً أو مسيناً و مل يعرضوها على أصوهلا و ال قاسوها
البصرية يف األخبار فضلوا عن  سربوها مبعيار احلكمة و الوقوف على طبائع الكائنات و حتكيم النظر و

إحصاء األعداد من األموال و العساكر إذا عرضت   و تاهوا يف بيداء الوهم و الغلط و ال سيما يفاحلق
  .اهلذر و ال بد من ردها إىل األصول و عرضها على القواعد يف احلكايات إذ هي مظنة الكذب و مطية

السالم أحصاهم عليه  و كثري من املؤرخني يف جيوش بين إسرائيل بأن موسى املسعودي و هذا كما نقل
فوقها فكانوا ستمائة ألف أو  يف التيه بعد أن أجاز من يطيق محل السالح خاصة من ابن عشرين فما

ملثل هذا العدد من اجليوش لكل مملكة من  يزيدون و يذهل يف ذلك عن تقدير مصر و الشام و اتساعهما
ها تشهد بذلك العوائد املعروفة و بوظائفها و تضيق عما فوق املمالك حصة من احلامية تتسع هلا و تقوم

 مثل هذه اجليوش البالغة إىل مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق األحوال املألوفة مث أن

يقتتل هذان  مساحة األرض عنها و بعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتني أو ثالثاً أو أزيد فكيف
اآلخر و احلاضر يشهد لذلك  ء من جوانبه ال يشعر باجلانبالفريقان أو تكون غلبة أحد الصفني و شىي

  .فاملاضي أشبه باآليت من املاء باملاء

الفرس و دولتهم أعظم من ملك بين إسرائيل بكثري يشهد لذلك ما كان من غلب  و لقد كان ملك
هو   سلطام وو التهامه بالدهم و استيالئه على أمرهم و ختريب بيت املقدس قاعدة ملتهم و خبتنصر هلم

بالعراقني و  من بعض عمال مملكة فارس يقال إنه كان مرزبان املغرب من ختومها و كانت ممالكهم
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مع ذلك مل تبلغ جيوش الفرس  خراسان و ما وراء النهر و األبواب أوسع من ممالك بين إسرائيل بكثري و
ية مائة و عشرين ألفاً كلهم متبوع بالقادس قط مثل هذا العدد و ال قريباً منه و أعظم ما كانت مجوعهم

أكثر من مائيت ألف و عن عائشة و الزهري فأن مجوع رستم  على ما نقله سيف قال و كانوا يف أتباعهم
إمنا كانوا ستني ألفاً كلهم متبوع و أيضاً فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا  الذين زحف م سعد بالقادسية

 دولتهم فإن العماالت و املمالك يف الدول على نسبة احلامية ونطاق ملكهم و انفسح مدى  العدد التسع

و القوم مل تتسع  القبيل القائمني ا يف قتلها و كثرا حسبما نبني يف فضل املمالك من الكتاب األول
  .احلجاز على ما هو املعروف ممالكهم إىل غري األردن و فلسطني من الشام و بالد يثرب و خيرب من

آباء على ما ذكره احملققون فإنه موسى بن عمران بن  ي بني موسى و إسرائيل إمنا يف أربعةو أيضاً فالذ
ابن الري بكسر الواو و فتحها ابن يعقوب و هو إسرائيل اهللا هكذا  يصهر بن قاهت بفتح اهلاء وكسرها

ألسباط و مع ولده ا قال دخل إسرائيل مصر املسعودي املدة بينهما على ما نقله نسبه يف التوراة و
خرجوا مع موسى عليه السالم  أوالدهم حني أتوا إىل يوسف سبعني نفساً و كان مقامهم مبصر إىل أن

الفراعنة و يبعد أن يتشعب النسل يف أربعة أجيال  إىل التيه مائتني و عشرين سنة تتداوهلم ملوك القبط من
من سليمان و من بعده فبعيد أيضاً إذ عدد تلك اجليوش إمنا كان يف ز إىل مثل هذا العدد و إن زعموا أن

إسرائيل إال أحد عشر أباً فإنه سليمان بن داود بن يشا بن عوفيذ و يقال ابن عوفذ  ليس بني سليمان و
يقال  باعز و يقال بوعز بن سلمون بن حنشون بن عمينوذب و يقال محيناذاب بن رم بن حصرون و ابن

الولد إىل مثل  عقوب و ال يتشعب النسل يف أحد عشر منحسرون بن بارس و يقال بربس بن يهوذا بن ي
أن يتجاوز إىل ما بعدمها من عقود  هذا العدد الذي زعموه اللهم إىل املئتني و اآلالف فرمبا يكون و أما

  .القريب املعروف جتد زعمهم باطالً و نقلهم كاذباً األعداد فبعيد و اعترب ذلك يف احلاضر املشاهد و

أن جنود سليمان كانت اثين عشر ألفاً خاصة و أن مقرباته كانت ألفاً و  االسرائيلياتو الذي ثبت يف 
 مرتبطة على أبوابه هذا هو الصحيح من أخبارهم و ال يلتفت إىل خرافات العامة منهم و أربعمائة فرس

 من أهل الكافة يف أيام سليمان عليه السالم و ملكه كان عنفوان دولتهم و أتساع ملكهم هذا و قد جند
منه و تفاوضوا يف األخبار عن  املصر إذا أفاضوا يف احلديث عن عساكر الدول اليت لعهدهم أو قريباً

اجلبايات و خراج السلطان و نفقات املترفني و  جيوش املسلمني أو النصارى أو أخذوا يف إحصاء أموال
 طاوعوا وساوس األعراب فإذا العدد و جتاوزوا حدود العوائد و بضائع األغنياء املوسرين توغلوا يف

عن عساكرهم و استنبطت أحوال أهل الثروة يف بضائعهم و فوائدهم و  استكشف أصحاب الدواوين
 املترفني يف نفقام مل جتد معشار ما يعدونه و ما ذلك إال لولوع النفس يالغرائب و استجليت عوائد



 
 8         ابن خلدون مقدمة

خطإ و ال عمد و  قد حىت ال حياسب نفسه علىسهولة التجاوز على اللسان و الغفلة على املتعقب و املنت
فريسل عنانه و يسيم يف مراتع  ال يطالبه يف اخلرب بتوسط و ال عدالة وال يرجعها إىل حبث و تفتيش

احلديث ليصل عن سبيل اهللا و حسبك ا صفقة  الكذب لسانه و يتخذ آيات اهللا هزءاً و يشتري هلو
  .خاسرة

  ما ينقلونه كافة يف أخبار التبابعة ملوك اليمن و جزيرة العرب أم كانواللمؤرخني و من األخبار الواهية

صيفي من أعاظم  يغزون من قراهم باليمن إىل أفريقية و الرببر من بالد املغرب و أن أفريقش بن قيس بن
لذي و أثخن يف الرببر و أنه ا ملوكهم األول و كان لعهد موسى عليه السالم أو قبله بقليل غزا أفريقية

الرببرة فأخذ هذا االسم عنه و دعوا به من حينئذ و  مساهم ذا االسم حني مسع رطانتهم و قال ما هذه
هنالك قبائل من محري فأقاموا ا و اختلطوا بأهلها و منهم صنهاجة و  أنه ملا انصرف من املغرب حجز

بيلي إىل أن صنهاجة و كتامة ال و ابن الكليب و املسعودي و اجلرجاين و الطربي ذهب كتامة و من هذا
أيضاً أن ذا اإلذعار من ملوكهم قبل  املسعودي من محري وتاباه نسابة الرببر و هو الصحيح و ذكر

عهد سليمان عليه السالم غزا املغرب و دوخه و كذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من  أفريقش و كان على
يقولون يف  فيه مسلكاً لكثرة الرمل فرجع و كذلكإنه بلغ وادي الرمل يف بالد املغرب و مل جيد  بعده و

الكيانية أنه ملك املوصل و  تبع اآلخر و هو أسعد أبو كرب و كان على عهد يستأنف من ملوك الفرس
ثالثة كذلك و أنه بعد ذلك أغزى ثالثة من بنيه  أذربيجان و لقي الترك فهزمهم و أثخن مث غزاهم ثانية و

أمم الترك وراء النهر و إىل بالد الروم فملك األول البالد إىل   من بالدبالد فارس و إىل بالد الصغد
 إىل الصني فوجد أخاه الثاين الذي غزا إىل مسرقند قد سبقه إليها مث فأثخنا يف بالد مسرقند و قطع املفازة

بلغ الثالث إىل العهد و  مجيعاً بالغنائم و تركوا ببالد الصني قبائل من محري فهم ا إىل هذا الصني و رجعا
  .قسطنطينية فدرسها و دوخ بالد الروم و رجع

و  .األخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة يف الوهم و الغلط و أشبه بأحاديث القصص املوضوعة و هذه
جزيرة العرب حييط  و. ذلك أن ملك التبابعة إمنا كان جبزيرة العرب و قرارهم و كرسيهم بصنعاء اليمن

منه إىل البصرة من املشرق و حبر  ث جهاا فبحر اهلند من اجلنوب و حبر فارس اهلابطا البحر من ثال
املغرب كما تراه يف مصور اجلغرافيا فال جيد  السويس اهلابط منه إىل السويس من أعمال مصر من جهة

بحر غري السويس و املسلك هناك ما بني حبر السويس و ال السالكون من اليمن إىل املغرب طريقاً من
و يبعد أن مير ذا املسلك ملك عظيم يف عساكر موفورة من غري أن  الشامي قدر مرحلتني فما دوما

 و قد كان بتلك األعمال العمالقة و كنعان بالشام و القبط مبصر مث. ممتنع يف العادة يصري من أعماله هذه



 
 9         ابن خلدون مقدمة

و . من هؤالء األمم عة حاربوا أحداًملك العمالقة مصر و ملك بنو إسرائيل الشام و مل ينقل قط أن التباب
املغرب بعيدة و األزودة و العلوفة للعساكر  ال ملكوا شيئاً من تلك األعمال و أيضاً فالشقة من البحر إىل

إىل انتهاب الزرع و النعم و انتهاب البالد فيما ميرون عليه و  كثرية فإذا ساروا يف غري أعماهلم احتاجوا
علوفة عادة و إن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعماهلم فال تفي هلم الرواحل لل ال يكفي ذلك لألزودة و

قلنا أن  بد و أن ميروا يف طريقهم كلها بأعمال قد ملكوها و دوخوها لتكون املرية منها و إن بنقله فال
ناعاً فذلك أبعد و أشد امت تلك العساكر متر ؤالء األمم من غري أن يجهم فتحصل هلم املرية باملساملة

  .فدل على أن هذه األخبار واهية أو موضوعة

 الرمل الذي يعجز السالك فلم يسمع قط يف ذكره يف املغرب على كثرة سالكه و من يقص و أما وادي

الدواعي على  طرقه من الركاب و القرى يف كل عصر و كل جهة و هو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر
مسالك السويس إال أن الشقة  رض الترك و إن كان طريقه أوسع منو أما غزوهم بالد الشرق و أ. نقله

مل نقل قط أن التبابعة ملكوا بالد فارس و ال  هنا أبعد و أمم فارس و الروم معترضون فيها دون الترك و
فارس على حدود بالد العراق و ما بني البحرين و احلرية و اجلزيرة  بالد الروم و إمنا كانوا حياربون أهل

 و ما بينهما يف األعمال و قد وقع ذلك بني ذي اإلذعار منهم و كيكاوس من ملوك دجلة و الفراتبني 

الكيانية و  الكيانية و بني تبع األصغر أيب كرب و يستاسف معهم أيضاً و مع ملوك الطوائف بعد
دة من بعدهم و هو ممتنع عا الساسانية يف من بعدهم مبجاوزة أرض فارس بالغزو إىل بالد الترك و التبت

مع بعد الشقة كما مر فاألخبار بذلك واهية  أجل األمم املعترضة منهم و احلاجة إىل األزودة و العلوفات
قادحاً فيها فكيف و هي مل تنقل من وجه صحيح و  مدخولة و هي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك

العراق و  ىل املشرق حمموالً علىيف خرب يثرب و األوس و اخلزرج أن تبعاً اآلخر سار إ ابن إسحاق قول
فال تثق مبا يلقى إليك من ذلك  بالد فارس و أما بالد الترك و التبت فال يصح غزوهم إليها بوجه ملا تقرر

متحيصها بأحسن وجه و اهللا اهلادي إىل  و تأمل األخبار و أعرضها على القوانني الصحيحة يقع لك
 .الصواب

 

  أسباا التاريخ و حتقيق مذاهبه و االملاع ملا يعرض للمؤرخني من املغالط و ذكر شىيء من  علمالقسم الثاين من املقدمة يف فضل

أمل تر  الفجر يف قوله تعاىل و أبعد من ذلك و أعرق يف الوهم ما يتناقله املفسرون يف تفسري سورة و
ا ذات عماد أي فيجعلون لفظة إرم امساً ملدينة وصفت بأ إرم ذات العماد* كيف فعل ربك بعاد 

كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان مها شديد و شداد ملكا من بعده و هلك شديد  أساطني و ينقلون أنه
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لشداد و دانت له ملوكهم و مسع وصف اجلنة فقال ألبنني مثلها فبىن مدينة إرم يف  فخلص امللك
و  يمة قصورها من الذهبعدن يف مدة ثلثمائة سنة و كان عمره تسعمائة سنة و أا مدينة عظ صحارى

بناؤها سار إليها بأهل  أساطينها من الزبرجد و الياقوت و فيها أصناف الشجر و األار املطردة و ملا مت
ذكر . عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم مملكته حىت إذا كان منها على مسرية يوم و ليلة بعث اهللا

املفسرين و ينقلون عن عبد اهللا بن قالبة من الصحابة من  و غريهم الزخمشري و الثعاليب و الطربي ذلك
عليها و محل منها ما قدر عليه و بلغ خربه معاوية فأحضره و قص عليه  أنه خرج يف طلب إبل له فوقع

األخبار و سأله عن ذلك فقال هي إرم ذات العماد من سيدخلها رجل من املسلمني  فبحث عن كعب
قالبة  على عنقه خال خيرج يف طلب إبل له مث التفت فأبصر ابنأشقر قصري على حاجبه خال و  أمحر

  .فقال هذا و اهللا ذلك الرجل

شىيء من بقاع األرض و صحارى عدن اليت زعموا أا  و هذه املدينة مل يسمع هلا خرب من يومئذ يف
 ينقل عن عمرانه متعاقباً و األدالء تقص طرقه من كل وجه و مل بنيت فيها هي يف وسط اليمن و مازال

ذكرها أحد من اإلخباريني و ال من األمم و لو قالوا أا درست فيما درس من  هذه املدينة خرب و ال
عاد  لكان أشبه إال أن ظاهر كالمهم أا موجودة و بعضهم يقول أا دمشق بناء على أن قوم اآلثار

الرياضة و السحر مزاعم كلها  ها أهلملكوها و قد ينتهي اهلذيان ببعضهم إىل أا غائبة و إمنا يعثر علي
صناعة اإلعراب يف لفظة ذات العماد أا  أشبه باخلرافات و الذي محل املفسرين على ذلك ما اقتضته

أن يكون بناء و رشح هلم ذلك قراءة ابن الزبري عاد إرم  صفة إرم و محلوا العماد على األساطني فتعني
ى تلك احلكايات اليت هي أشبه باألقاصيص املوضوعة اليت هي وقفوا عل على اإلضافة من غري تنويون مث

 املنقولة يف عداد املضحكات و إال فالعماد هي عماد األخبية بل اخليام و إن أريد ا أقرب إىل الكذب

ألنه بناء خاص  األساطني فال بدع يف وصفهم بأم أهل بناء و أساطني على العموم مبا اشتهر من قوم
إضافة الفصيلة إىل القبيلة كما تقول  نة أو غريها و إن أضيفت كما يف قراءة ابن الزبري فعلىيف مدينة معي

إىل هذا احململ البعيد الذي متحلت لتوجيهه ألمثال  قريش كنانة و إلياس مضر و ربيعة نزار أي ضرورة
  .كتاب اهللا عن مثلها لبعدها عن الصحة هذه احلكايات الواهية اليت يرته

ينقلونه كافة يف سبب نكبة الرشيد للربامكة من قصة العباسة  كايات املدخولة للمؤرخني ماو من احل
خالد مواله و أنه لكلفه مبكاما من معاقرته إيامها اخلمر أذن هلما يف عقد  أخته مع جعفر بن حيىي بن

به ملا  ماس اخللوةدون اخللوة حرصاً على اجتماعهما يف جملسه و أن العباسة حتيلت عليه يف الت النكاح
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فاستغضب و هيهات  شغفها من حبه حىت واقعها زعموا يف حالة السكر فحملت و وشي بذلك للرشيد
اهللا بن عباس و ليس بينها و بينه إال  ذلك من منصب العباسة يف دينها و أبويها و جالهلا و أا بنت عبد

سة بنت حممد املهدي ابن عبد اهللا أيب و العبا. بعده أربعة رجال هم أشراف الدين و عظماء امللة من
ابن علي أيب اخللفاء ابن عبد اهللا ترمجان القرآن ابن العباس عم النيب  جعفر املنصور بن حممد السجاد

و  و سلم ابنة خليفة أخت خليفة حمفوفة بامللك العزيز و اخلالفة النبوية و صحبة الرسول صلى اهللا عليه
ببداوة العروبية و سذاجة  وحي و مهبط املالئكة من سائر جهاا قريبة عهدعمومته و إقامة امللة و نور ال

الصون و العفاف إذا ذهب عنها أو أين  الذين البعيدة عن عوائد الترف و مراتع الفواحش فأين يطلب
كيف تلحم نسبها جبعفر بن حيىي و تدنس شرفها العريب  توجد الطهارة و الذكاء إذا فقدا من بيتها أو

من الفرس أو بوالء جدها من عمومة الرسول و أشراف قريش و غايته   من موايل العجم مبلكة جدهمبوىل
وضبع أبيه و استخلصتهم و رقتهم إىل منازل األشراف و كيف يسوغ من  أن جذبت دولتهم بضبعه

ملنصف و موايل األعاجم على بعد مهته و عظم آبائه و لو نظر املتأمل يف ذلك نظر ا الرشيد أن يصهر إىل
دولتها و يف  العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه الستنكف هلا عن مثله مع موىل من موايل قاس

  .الناس سلطان قومها و استنكره و جل يف تكذيبه و ابن قدر العباسة و الرشيد من

ن الرشيد اجلباية حىت كا و إمنا نكب الربامكة ما كان من استبدادهم على الدولة و احتجافهم أموال
شاركوه يف سلطانه و مل يكن له منهم تصرف  يطلب اليسري من املال فال يصل إليه فغلبوه على أمره و

عمروا مراتب الدولة و خططها بالرؤساء من ولدهم و  يف أمور ملكه فعظمت آثارهم و بعد صيتهم و
يقال إنه كان .  قلموزارة و كتابة و قيادة و حجابة و سيف و صنائعهم و احتازوها عمن سواهم من

بن خالد مخسة و عشرون رئيساً من بني صاحب سيف و صاحب قلم زامحوا  بدار الرشيد من ولد حيىي
 باملناكب و دفعوهم عنها بالراح ملكان أبيهم حيىي بن كفالة هارون ويل عهد و خليفة فيها أهل الدولة

السلطان   أبت فتوجه اإليثار منحىت شب يف حجره و درج من عشه و غلب على أمره و كان يدعوه يا
هلم الرقاب و  إليهم وعظمت الدالة منهم و انبسط اجلاه عندهم و انصرفت حنوهم الوجوه و خضعت

األمراء و تسربت إىل  قصرت عليهم اآلمال و ختطت إليهم من أقصى التخوم هدايا امللوك و حتف
رجال الشيعة و عظماء القرابة العطاء و  وا يفخزائنهم يف سبيل التزلف و االستمالة أموال اجلباية و أفاض

املعدم و فكوا العاين و مدحوا مبا مل ميدح به خليفتهم و  طوقوهم املنن و كسبوا من بيوتات األشراف
الصالت و استولوا على القرى و الضياع من الضواحي و األمصار يف سائر  أسنوا لعفام اجلوائز و

احلسد  دوا اخلاصة و أغصوا أهل الوالية فكشفت هلم وجوه املنافسة وأسفوا البطالة و أحق املمالك حىت
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جعفر من أعظم  و دبت إىل مهادهم الوثري من الدولة عقارب السعاية حىت لقد كان بنو خطبة أخوال
وزعتهم أواصر القرابة و  الساعني عليهم مل تعطفهم ملا وقر يف نفوسهم من احلسد عواطف الرحم و ال

األنفة و كان احلقود اليت بعثتها منهم  دومهم نواشيء الغرية و االستنكاف من احلجر وقارن ذلك عند خم
شأم إىل كبائر املخالفة كقصتهم يف حيىي بن عبد اهللا بن حسن  و انتهى ا اإلصرار على. صغائر الدالة

نصور و حيىي أيب طالب أخي حممد املهدي امللقب بالنفس الزكية اخلارج على امل بن احلسن بن علي بن
ألف  الذي استرتله الفضل بن حيىي من بالد الديلم على أمان الرشيد خبطه و بذل هلم فيه ألف هذا هو

جعل اعتقاله بداره و إىل نظره فحبسه مدة مث  و دفعه الرشيد إىل جعفر و الطربي درهم على ما ذكره
اء أهل البيت بزعمه و دالة على السلطان االستبداد حبل عقاله حرماً لدم محلته الدالة على ختلية سبيله و

أسرها  سأله الرشيد عنه ملا و شي به أليه ففطن و قال أطلقته فأبدى له وجه االستحسان و و. يف حكمه
مساؤهم و خسفت  يف نفسه فأوجد السبيل بذلك على نفسه و قومه حىت ثل عرشهم و ألقيت عليهم

أخبارهم و استقصى سري الدولة  خرين أيامهم و من تأملاألرض م و بدارهم و ذهبت سلفاً و مثالً لآل
نقله ابن عبد ربه يف مفاوضة الرشيد عم جده  و سريهم وجد ذلك حمقق األسر ممهد األسباب و انظر ما

باب الشعراء يف كتاب العقد به حماورة األصمعي للرشيد و  داود بن علي يف شأن نكبتهم و ما ذكره يف
تتفهم أنه إمنا قتلتهم الغرية و املنافسة يف االستبداد من اخلليفة فمن دونه و  للفضل بن حيىي يف مسرهم

للخليفة و  ما حتيل به أعداؤهم من البطانة فيما دسوه للمغنني من الشعر احتياالً على إمساعه كذلك
  :حتريك حفائظه هلم و هو قوله

 ما تعد و شفت أنفسنا مما جند ليت هنداً أجنزتنا

 واحدةًإمنا العاجز من اليستبد و استبدت مرةً

عاجز حىت بعثوا بأمثايل هذه كامن غريته و سلطوا عليهم بأس  و إن الرشيد ملا مسعها قال أي و اهللا إين
  .غلبة الرجال و سوء احلال انتقامه نعوذ باهللا من

هللا ما علمنا عليه اقتران سكره بسكر الندمان فحاشا ا و أما ما متوه له احلكاية من معاقرة الرشيد اخلمر و
و قيامه مبا جيب ملنصب اخلالفة من الدين و العدالة و ما كان عليه  من سوء و أين هذا من حال الرشيد

و األولياء و حماوراته للفضيل بن عياض و ابن السمك و العمري و مكاتبته سفيان  من صحابة العلماء
أوقات  كان عليه من العبادة و احملافظة علىو بكائه من مواعظهم و دعائه مبكة يف طوافه و ما  الثوري
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مائة ركعة نافلة  حكى الطربي و غريه أنه كان يصلي يف كل يوم. الصلوات و شهود الصبح ألول وقتها
مسره حني تعرض له مبثل ذلك يف  و كان يغزو عاماً و حيج عاماً و لقد زجر ابن أيب مرمي مضحكه يف

و قال و اهللا ما أدري مل ؟ فما متالك   الذي فطرين وإليه ترجعونأعبد وما يل ال الصالة ملا مسعه يقرأ
القرآن و الدين  أن ضحك مث التفت إليه مغضباً و قال يا ابن أيب مرمي يف الصالة أيضاً إياك إياك و الرشيد

عهده من سلفه املنتحلني  و لك ما شئت بعدمها و أيضاً فقد كان من العلم و السذاجة مبكان لقرب
غالماً و قد كان أبو جعفر مبكان من  مل يكن بينه و بني جده أيب جعفر بعيد زمن إمنا خلفهلذلك و 

يا أبا عبد اهللا إنه مل  املوطإ حني أشار عليه بتأليف ملالك العلم و الدين قبل اخلالفة و بعدها و هو القائل
اس كتاباً ينتفعون به اخلالفة فضع أنت للن يبقى على وجه األرض أعلم مين و منك و إين قد شغلتين

لقد علمين . فواهللا مالك وطئه للناس توطئة قال جتنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر و
بيت  يومئذ و لقد أدركه ابنه املهدي أبو الرشيد هذا و هو يتورع عن كسوة اجلديد لعياله من التصنيف

عياله فاستنكف املهدي   اخللقان من ثياباملال و دخل عليه يوماً و هو مبجلسه يباشر اخلياطني يف إرقاع
هذا من عطائي فقال له لك ذلك و مل  من ذلك و قال يا أمري املؤمنني على كسوة هذه العيال عامناً

املسلمني فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا  يصده عنه و ال مسح باإلنفاق فيه من أموال
ذه السري يف أهل بيته و التخلق ا أن يعاقر اخلمر أو جياهر ا أمثال ه اخلليفة و أبوته و ما ريب عليه من

 حالة األشراف من العرب اجلاهلية يف اجتناب اخلمر معلومة و مل يكن الكرم شجرم و و قد كانت

املذمومات يف دينهم و  كان شرا مذمة عند الكثري منهم و الرشيد و آباؤه كانوا على ثبج من اجتناب
يف  املسعودي و الطربي انظر ما نقله و. لق باحملامد و أوصاف الكمال و نزعات العربدنياهم و التخ

مث أمر صاحب املائدة  يف قصة جربيل بن خبتيشوع الطبيب حني أحضر له السمك يف مائدته فحماه عنه
عتذار يتناوله فاعد ابن خبتيشوع لال حبمله إىل مرتله و فطن الرشيد و ارتاب به و دس خادمه حىت عاينه

باللحم املعاجل بالتوابل و البقول و البوارد و احللوى  ثالث قطع من السمك يف ثالثة أقداح خلط إحداها
و على الثالثة مخراً صرفاً و قال يف األول و الثاين هذا طعام أمري املؤمنني إن  و صب على الثانية ماًء مثلجاً

املائدة حىت  عام ابن خبتيشوع و دفعها إىل صاحبالسمك بغريه أو مل خيلطه و قال يف الثالث هذا ط خلط
اخلمر قد اختلط و أماع و  إذا انتبه الرشيد و أحضره للتوبيخ، أحضر الثالثة األقداح فوجد صاحب

ذلك معذرة و تبني من ذلك أن حال  تفتت و وجد اآلخرين قد فسدا و تغريت رائحتهما فكانت له يف
أهل مائدته و لقد ثبت عنه أنه عهد حببس أيب  عند بطانته والرشيد يف اجتناب اخلمر كانت معروفة 

حىت تاب و أقلع و إمنا كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب  نواس ملا بلغه من اماكه يف املعاقرة
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 فيها معروفة و أما اخلمر الصرف فال سبيل إىل اامه ا و ال تقليد األخبار الواهية أهل العراق و فتاويهم

أولئك القوم كلهم   فلم يكن الرجل حبيث يواقع حمرماً من أكرب الكبائر عند أهل امللة و لقد كانفيها
متناوالم ملا كانوا عليه من خشونة  مبنحاة من ارتكاب السرف و الترف يف مالبسهم و زينتهم و سائر

 احلظر و عن احللة إىل فما ظنك مبا خيرج عن اإلباحة إىل البداوة و سذاجة الدين اليت مل يفارقوها بعد
على أن مجيع من سلف من خلفاء بين أمية و  و غريهم املسعودي و الطربي احلرمة و لقد اتفق املؤرخون

اخلفيفة من الفضة يف املناطق و السيوف و اللجم و السروج و أن  بين العباس إمنا كانوا يركبون باحللية
ن املتوكل ثامن اخللفاء بعد الرشيد و هكذا كان حبلية الذهب هو املعتز ب أول خليفة أحدث الركوب

أوهلا  يف مالبسهم فما ظنك مبشارم و يتبني ذلك بأمت من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة يف حاهلم أيضاً
و . اهلادي إىل الصواب من البداوة و الغضاضة كما نشرح يف مسائل الكتاب األول إن شاء اهللا و اهللا

املأمون و صاحبه و أنه كان يعاقر   ينقلونه كافة عن حيىي بن أكثم قاضييناسب هذا أو قريب منه ما
  :أفاق و ينشدون على لسانه اخلمر و أنه سكر ليلة مع شربه فدفن يف الرحيان حىت

 يف حكمه من كان يسقيين يا سيدي و أمري الناس كلهم قد جار

 تراين سليب العقل و الدين إين غفلت عن الساقي فصريين كما

الرشيد و شرام إمنا كان النبيذ و مل يكن حمظوراً عندهم و  ل ابن أكثم و املأمون يف ذلك من حالو حا
و صحابته للمأمون إمنا كانت خلة يف الدين و لقد ثبت أنه كان ينام معه يف  أما السكر فليس من شأم

اإلناء   يتحسس و يتلمسنقل يف فضائل املأمون و حسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة عطشان فقام البيت و
من املعاقرة و أيضاً فإن حيىي  خمافة أن يوقظ حيىي بن أكثم و ثبت أما كانا يصليان الصبح مجيعاً فإن هذا

 و خرج عنه القاضي إمساعيل و أمحد بن حنبل اإلمام بن أكثم كان من علية أهل احلديث و قد أثىن عليه

فالقدح فيه قدح يف  اجلامع روى عنه يف غري البخاري  أنو ذكر املزين احلافظ اجلامع كتابه التزمذي
يستندون يف ذلك  و كذلك ما ينبزه اان بامليل إىل الغلمان تاناً على اهللا و فرية على العلماء و مجيعهم

حمسوداً يف كماله خلته للسلطان و كان  إىل أخبار القصاص الواهية اليت لعلها من افتراء أعدائه فإنه كان
 ما يرميه به الناس فقال سبحان اهللا البن حنبل قد ذكر ه من العلم و الدين مرتهاً عن مثل ذلك ومقام

فقيل له ما كان يقال  إمساعيل القاضي سبحان اهللا و من يقول هذا و أنكر ذلك إنكاراً شديداً وأثىن عليه
ىي بن أكثم أبرأ إىل اهللا من تزول عدالة مثله بتكذيب باغ و حاسد و قال أيضاً حي فيه فقال معاذ اهللا أن

اخلوف  يكون فيه شىيء مما كان يرمى به من أمر الغلمان و لقد كنت أقف على سرائره فأجده شديد أن
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مبا  و قال ال يشتغل الثقات يف ابن حيان من اهللا لكنه كانت فيه دعابة و حسن خلق فرمى مبا رمى به
صاحب العقد من   احلكايات ما نقله ابن عبد ربهحيكى عنه ألن أكثرها ال يصح عنه و من أمثال هذه

أنه عثر يف بعض الليايل يف  حديث الزنبيل يف سبب إصهار املأمون إىل احلسن بن سهل يف بنته بوران و
جدل مغارة الفتل من احلرير فاعتقده و  تطوافه بسكك بغداد يف زنبيل مدىل من بعض السطوح مبعالق و

شأنه كذا و وصف من زينة فرشه و تنصيد ابنته و  ه صعداً إىل جملستناول املعالق فاهتزت و ذهب ب
النفس و أن امرأة برزت له من خلل الستور يف ذلك الس  مجال رؤيته ما يستوقف الطرف و ميلك

فحيته و دعته إىل املنادمة فلم يزل يعاقرها اخلمر حىت الصباح و رجع إىل  رائقة اجلمال فتانة احملاسن
حال املأمون  م من انتظاره و قد شغفته حباً بعثه على اإلصهار إىل أبيها و أين هذا كله منمبكا أصحابه

أخذه بسري اخللفاء األربعة أركان امللة  املعروفة يف دينه و علمه و اقتفائه سنن اخللفاء الراشدين من آبائه و
صح عنه أحوال الفساق يف صلواته، أحكامه فكيف ت و مناظرته العلماء و حفظه حلدود اهللا تعاىل

املنازل و غشيان السمر سبيل عشاق األعراب و أين ذلك من  املستهترين يف التطواف بالليل و طروق
شرفها و ما كان بدار أبيها من الصون و العفاف و أمثال هذه احلكايات  منصب ابنة احلسن بن سهل و

 ديث ا االماك يف اللذات احملرمة واملؤرخني معروفة و إمنا يبعث على وضعها و احل كثرية و يف كتب

تراهم كثرياً ما  هتك قناع املخدرات و يتعللون بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذام فلذلك
الدواوين و لو ائتسوا م يف غري هذا  يلهجون بأشباه هذه األخبار و ينقرون عنها عند تصفحهم ألوراق

و لقد عذلت . املشهورة عنهم لكان خرياً هلم لو كانوا يعلمون  ممن أحواهلم و صفات الكمال الالئقة
أبناء امللوك يف كلفه بتعلم الغناء و ولوعه باألوتار و قلت له ليس هذا من شأنك و  يوماً بعض األمراء من

رئيس املغنني  يليق مبنصبك فقال يل أفال ترى إىل إبراهيم بن املهدي كيف كان إمام هذه الصناعة و ال
كيف قعد ذلك بإبراهيم عن   زمانه فقلت له يا سبحان اهللا و هال تأسيت بأبيه أو أخيه أو ما رأيتيف

  .مناصبهم فصم عن عذيل و أعرض و اهللا يهدي من يشاء

الشيعة بالقريوان و  من األخبار الواهية ما يذهب إليه الكثري من املؤرخني و األثبات يف العبيديني خلفاء و
نسبهم إىل امساعيل اإلمام ابن جعفر  م عن أهل البيت صلوات اهللا عليهم و الطعن يفالقاهرة من نفيه

للمستضعفني من خلفاء بين العباس تزلفاً إليهم بالقدح  الصادق يعتمدون يف ذلك على أحاديث لفقت
الشمات بعدوهم حسبما تذكر بعض هذه األحاديث يف أخبارهم و يغفلون عن  فيمن ناصبهم و تفنناً يف

  .الواقعات و أدلة األحوال اليت اقتضت خالف ذلك من تكذيب دعواهم و الرد عليهم لتفطن لشواهدا
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بكتامة للرضى من آل  فإم متفقون يف حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد اهللا احملتسب ملا دعي
 على أنفسهما فهربا من أيب القاسم خشيا حممد و اشتهر خربه و علم حتوميه على عبيد اهللا املهدي و ابنه

خرجا من االسكندرية يف زي التجار و مني خربمها إىل عيسى  املشرق حمل اخلالفة و اجتازا مبصر و أما
االسكندرية فسرح يف طلبهما اخليالة حىت إذا أدركا خفي حاهلما على تابعهما  النوشري عامل مصر و

أفريقيا بالقريوان   و أن املعتضد أوعز إىل األغالبة أمراء.به من الشارة و الزي فأفلتوا إىل املغرب مبا لبسوا
طلبهما فعثر اليشع صاحب  و بين مدرار أمراء سجلماسة بأخذ اآلفاق عليهما وإذكاء العيون يف

  .مرضاة للخليفة سجلماسة من آل مدرار على خفي مكاما ببلده و اعتقلهما

 للمؤرخني من املغالط و ذكر شىيء من أسباا قيق مذاهبه و االملاع ملا يعرضالقسم الثالث من املقدمة يف فضل علم التاريخ و حت

دعوم باملغرب و  هذا قبل أن تظهر الشيعة على األغالبة بالقريوان مث كان بعد ذلك ما كان من ظهور
سالم شق قامسوا بين العباس يف ممالك اإل أفريقية مث باليمن مث باالسكندرية مث مبصر و الشام و احلجاز و

يزايلون من أمرهم و لقد أظهر دعوم ببغداد و عراقها األمري  األبلمة و كادوا يلجون عليهم مواطنهم و
الديلم املتغلبني على خلفاء بين العباس يف مغاضبت جرت بينه و بني أمراء العجم و  البساسريي من موايل

بين أمية وراء  ن مبكام و دولتهم و ملوكهلم على منابرها حوالً كامالً و مازال بنو العباس يغصو خطب
يكذب يف انتحال األمر و  البحر ينادون بالويل و احلرب منهم و كيف يقع هذا كله لدعي يف النسب

و تفرقت اتباعه و ظهر سريعاً على  اعترب حال القرمطي إذ كان دعياً يف انتسابه كيف تالشت دعوته
و لو كان أمر العبيد بني كذلك لعرف و لو بعد  بال أمرهمخبثهم و مكرهم فساءت عاقبتهم و ذاقوا و 

  :مهلة

 يكن عند امرىء من خليقة و إن خاهلا ختفى على الناس تعلم ومهما

 دولتهم حنواً من مائني و ستني سنة و ملكوا مقام إبراهيم عليه السالم و مصاله و موطن فقد اتصلت

شيعتهم يف  يج و مهبط املالئكة مث انقرض أمرهم والرسول صلى اهللا عليه وسلم و مدفنه و موقف احلج
بنسب اإلمام إمساعيل بن  ذلك كله على أمت ما كانوا عليه من الطاعة هلم و احلب فيهم و اعتقادهم

أثرها داعني إىل بدعتهم هاتفني بأمساء  جعفر الصادق و لقد خرخوا مراراً بعد ذهاب الدولة و دروس
يذهبون إىل تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من األمية  اقهم للخالفة وصبيان من أعقام يزعمون استحق
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ركبوا أعناق األخطار يف االنتصار هلم فصاحب البدعة ال يلبس يف أمره و ال  و لو ارتابوا يف نسبهم ملا
  .بدعته و ال يكذب نفسه فيما ينتحله يشبه يف

تكلمني كيف جينح إىل هذه املقالة املرجوحة و النظار من امل والعجب من القاضي أيب بكر الباقالين شيخ
كان ذلك ملا كانوا عليه من اإلحلاد يف الدين و التعمق يف الرافضية فليس  يرى هذا الرأي الضعيف فأن

 يف صدر دعوم و ليس إثبات منتسبهم بالذي يغين عنهم من اهللا شيئاً يف كفرهم فقد قال ذلك بدافع

 صاحل فال تسألن ما ليس لك به علم إنه ليس من أهلك إنه عمل غري أن ابنهتعاىل لنوح عليه السالم يف ش

 و مىت عرف امرؤ إعملي فلن أغين عنك من اهللا شيئاً فاطمة و قال صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة يعظها يا

القوم كانوا يف  قضيةً و استيقن أمراً وجب عليه أن يصدع به و اهللا يقول احلق و هو يهدي السبيل و
انتشارهم يف القاصية بدعوم و تكرر  ال الظنون الدول م و حتت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم وجم

  :و مل يكادوا يعرفون كما قيل خروجهم مرة بعد أخرى فالذت رجاالم باالختفاء

  و أين مكاين ما عرفن مكانيا      درت فلو تسأل األيام ما امسي ما

االمام جد عبد اهللا املهدي باملكتوم مسته بذلك شيعتهم ملا إتفقوا عليه من  لحىت لقد مسي حممد بن إمساعي
نسبهم و  حذراً من املتغلبني عليهم فتوصل شيعة بين العباس بذلك عند ظهورهم إىل الطعن يف إخفائه

أمراء دولتهم املتولون  ازدلفوا ذا الرأي القائل للمستضعفني من خلفائهم و أعجب به أولياؤهم و
العجز عن املقاومة و املدافعة ملن غلبهم على  روم مع األعداء يدفعون به عن أنفسهم و سلطام معرةحل

الكتامني شيعة العبيديني و أهل دعوم حىت لقد أسجل القضاة ببغداد  الشام و مصر و احلجاز من الرببر
 و أخوة شريف الرضيال النسب و شهد بذلك عندهم من أعالم الناس مجاعة منهم بنفيهم عن هذا

 ابن األكفاين و الصيمري و القدوري و أبو حامد األسفراييين و من العلماء البطحاوي ابن و املرتضى

ببغداد يف يوم مشهود و  فقيه الشيعة و غريهم من أعالم األمة أبو عبد اهللا بن النعمان و األبيوردي و
ذلك على السماع ملا اشتهر وعرف بني  م يفذلك سنة ستني و أربعمائة يف أيام القادر و كانت شهاد

يف هذا النسب فنقله األخباريون كما مسعوه و رووه  الناس ببغداد و غالبها شيعة بين العباس الطاعنون
كتاب املعتضد يف شأن عبيد اهللا إىل ابن األغلب بالقريوان و ابن  و يف. حسبما وعوه و احلق من ورائه

وضح دليل على صحة نسبهم فاملعتضد أقعد بنسب أهل البيت من شاهد و أ مدرار بسجلماسة أصدق
السلطان سوق للعامل جتلب إليه بضائع العلوم والصنائع تلتمس يف ضوال احلكم  كل أحد و الدولة و

و  ركائب الروايات و األخبار و ما نفق فيها نفق عند الكافة فأن ترتهت الدولة عن التعسف حتدى إليه
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األبريز اخلالص  فسفة و سلكت النهج األمم و مل جتر عن قصد السبيل نفق يف سوقهاامليل و األفن و الس
العرب البغي و الباطل نفق  و اللجني املصفى و أن ذهبت مع األغراض و احلقود و ماجت بسماسرة

  .و ملتمسه البهرج و الزائف و الناقد البصري قسطاس نظره و ميزان حبثه

إدريس بن عبد اهللا بن حسن بن  ما يتناجى به الطاعنون يف نسب إدريس بنو مثل هذا و أبعد منه كثرياً 
أبيه باملغرب األقصى و يعرضون تعريض احلد  احلسن بن علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليهم اإلمام بعد

إنه لراشد موالهم قبحهم اهللا و أبعدهم ما أجهلهم أما  بالتظنن يف احلمل املخلف عن إدريس األكرب
إصهاره يف الرببر و إنه منذ دخل املغرب إىل أن توفاه اهللا عز و جل عريق   أن إدريس األكرب كانيعلمون

 أن حال البادية يف مثل ذلك غري خافية ال مكامن هلم يتأتى فيها الريب و أحوال حرمهم يف البدو و

الفواصل بني  عدمأمجعني مبزأى من جاران و مسمع من جريان لتالصق اجلدران و تطافن البنيان و 
أوليائهم و شيعتهم و مراقبة  املساكن و قد كان راشد يتوىل خدمة احلرم أمجع من بعد مواله مبشهد من

بيعة إدريس األصغر من بعد أبيه و آتوه طاعتهم  من كافتهم و قد أتفق برابرة املغرب األقصى عامة على
 حبار املنايا يف حروبه و غزواته و لو األمحر و خاضوا دونه عن رضى و إصفاق و بايعوه على املوت

الريبة أو قرعت أمساعهم و لو من عدو كاشح أو منافق مرتاب لتخلف عن  حدثوا أنفسهم مبثل هذه
 كال و اهللا إمنا صدرت هذه الكلمات من بين العباس أقتاهلم و من بين األغلب عماهلم ذلك و لو بعضهم

  .كانوا بأفريقية و والم

بلخ أوعز اهلادي إىل األغالبة أن يقعدوا له باملراصد  فر إدريس األكرب إىل املغرب من وقعةو ذلك إنه ملا 
يظفروا به و خلص إىل املغرب فتم أمره و ظهرت دعوته و ظهر الرشيد من  و يذكوا عليه العيون فلم

 و كان من واضح موالهم و عاملهم على االسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية بعد ذلك على ما
إدريس  جناة إدريس إىل املغرب فقتله و دس الشماخ من موايل املهدي أبيه للتحيل على قتل إدهانه يف

بنفسه و ناوله الشماخ يف  فأظهر اللحاق به و الرباءة من بين العباس مواليه فاشتمل عليه إدريس و خلطه
واقع ملا رجوه من قطع أسباب أحسن امل بعض خلواته مساً استهلكه به و وقع خرب مهلكه من بين العباس

ملا تأدى إليهم خرب احلمل املخلف إلدريس فلم يكن هلم إال  الدعوة العلوية باملغرب و اقتالع جرثومتها و
عادت و الشيعة باملغرب قد ظهرت و دولتهم بإدريس بن إدريس قد جتددت  كال و ال إذا بالدعوة قد

فشل و اهلرم قد نزال بدولة العرب عن أن يسموا أنكى من و وقع الشهاب وكان ال فكان ذلك عليهم
اشتمال الرببر  القاصية فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس األكرب مبكانه من قاصية املغرب و إىل
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األغالبة بأفريقية يف سد تلك  عليه إال التحيل يف إهالكه بالسموم فعند ذلك فزعوا إىل أوليائهم من
قبلهم و اقتالع تلك العروق قبل أن تشج منهم  لداء املتوقع بالدولة منالفرجة من ناحيتهم و حسم ا

خلفائهم فكان األغالبة عن برابرة املغرب األقصى أعجز و ملثلها  خياطبهم بذلك املأمون و من بعده من
أحوج ملا طرق اخلالفة من انتزاء ممالك العجم على سدا و امتطائهم صهوة  من الزبون على ملوكهم

 عليها و تصريفهم أحكامها طوع أغراضهم يف رجاهلا و جبايتها و أهل خططها و سائر نقضها التغلب

  و إبرامها كما قال شاعرهم

  بني وصيف و بغا      خليفة يف قفص

  كما تقول الببغا      يتوك ماقاال له

غرب و أهله و طوراً باحتقار امل فخشي هؤالء األمراء األغالبة بوادر السعايات و تلوا باملعاذير فطوراً
أعقابه خياطبونه بتجاوزه حدود التخوم من عمله  باإلرهاب بشأن إدريس اخلارج به ومن قام مقامه من

مرتفع جبايتهم تعريضاً باستفحاله و ويالً باشتداد شوكته و  و ينفذون سكته يف حتفهم و هداياهم و
 بقلب الدعوة إن أجلئوا إليه و طوراً يطعنون يف نسبمن مطالبته و مراسه و ديداً  تعظيماً ملا دفعوا إليه

أفن عقول من  إدريس مبثل ذلك الطعن الكاذب ختفيضاً لشأنه ال يبالون بصدقه من كذبه لبعد املسافة و
لكل ناعق و مل يزل هذا  خلف بن صبية بين العباس و ممالكهم العجم يف القبول من كل قائل و السمع

أمساع الغوغاء و صر عليها بعض الطاعنني  البة فقرعت هذه الكلمة الشنعاءدأم حىت انقضى أمر األغ
و ما هلم قبحهم اهللا و العدول عن مقاصد . املنافسة أذنه و اعتدها ذريعة إىل النيل من خلفهم عند

  .املقطوع و املظنون و إدريس ولد على فراش أبيه و الولد للفراش الشريعة فال تعارض فيها بني

 أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل اإلميان فاهللا سبحانه قد أذهب عنهم الرجس و يهعلى أن ترت

خالف هذا  طهرهم تطهرياً ففراش إدريس طاهر من الدنس و مرته عن الرجس حبكم القرآن و من اعتقد
صدر احلاسد الريب و دفعاً يف  فقد باء بإمثه و وجل الكفر من بابه و إمنا أطنبت يف هذا الرد سداً ألبواب

نسبهم بفريته و ينقله بزعمه عن بعض مؤرخني املغرب  ملا مسعته أذناي من قائله املعتدي عليهم القادح يف
يف اإلميان بسلفهم و إال فاحملل مرته عن ذلك معصوم منه و نفي  ممن احنرف عن أهل البيت و ارتاب

ا و أرجو أن جيادلوا عين يوم القيامة العيب عيب لكين جادلت عنهم يف احلياة الدني العيب حيث يستحيل
البيت أو  لتعلم أن أكثر الطاعنني يف نسبهم إمنا هم احلسدة ألعقاب إدريس هذا من منتهم إىل أهل و
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من أهل اآلفاق  دخيل فيهم فإن ادعاء هذا النسب الكرمي دعوى شرف عريضة على األمم و األجيال
  .فتعرض التهمة فيه

فارس و سائر ديار املغرب قد بلغ من الشهرة و   هؤالء مبواطنهم منو ملا كان نسب بين إدريس
أحد يف دركه إذ هو نقل األمة و اجليل من اخللف عن األمة و  الوضوح مبلغاً ال يكاد يلحق و ال يطمع

جدهم إدريس خمتط فاس و مؤسسها من بيوم و مسجده لصق حملتهم و  اجليل من السلف و بيت
برأس املأذنة العظمى من قرار بلدهم و غري ذلك من آثاره اليت جاوزت أخبارها  دروم و سيفه منتضى

اهللا من  التواتر مرات و كادت تلحق بالعيان فإذا نظر غريهم من أهل هذا النسب إىل ما أتاهم حدود
استيقن أنه مبعزل عن  أمثاهلا و ما عضد شرفهم النبوي من جالل امللك الذي كان لسلفهم باملغرب و

املنتمني إىل البيت الكرمي ممن مل حيصل له   و أنه ال يبلغ مد أحدهم و ال نصيفه أ و أن غاية أمرذلك
الناس مصدوقون يف أنسام و بون ما بني العلم و الظن و  أمثال هذه الشواهد أن يسلم هلم حاهلم ألن

م عن شرفهم ذلك بذلك من نفسه غص بريقه و ود كثري منهم لو يردو اليقني و التسليم فإذا علم
من عند أنفسهم فريجعون إىل العناد و ارتكاب اللجاج و البهت مبثل هذا الطعن  سوقة و وضعاء حسداً

ذلك فليس  القول املكذوب تعلالً باملساواة يف الظنة و املشاة يف تطرق االحتمال و هيهات هلم الفائل و
وضوحه مبالغ أعقاب  غ يف صراحة نسبه ويف املغرب فيما نعلمه من أهل هذا البيت الكرمي من يبل

  .إدريس هذا من آل احلسن

بفاس من ولد حيىي اخلوطي بن حممد بن حيىي العوام بن القاسم بن  و كرباؤهم هلذا العهد بنو عمران
نقباء أهل البيت هناك و الساكنون ببيت جدهم ادريس و هلم السيادة على أهل  إدريس بن إدريس و هم

الفاسدة و  ما نذكرهم عند ذكر األدارسة إن شاء اهللا تعاىل و يلحق ذه املقاالتكافة حسب املغرب
اإلمام املهدي صاحب دولة  املذاهب الفائلة ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء املغرب من القدح يف

لبغي قبله القيام بالتوحيد احلق و النعي على أهل ا املوحدين و نسبته إىل الشعوذة و التلبيس فيما أتاه من
حىت فيما يزعم املوحدون أتباعه من انتسابه يف أهل البيت و إمنا محل  و تكذيبهم جلميع مدعياته يف ذلك

 تكذيبه ما كمن يف نفوسهم من حسده على شأنه فإم ملا رأوا من أنفسهم مناهضته يف الفقهاء على

العقب نفسوا  أي مسموع القول موطؤالعلم و الفتيا و يف الدين بزعمهم مث امتاز عنهم بأنه متبوع الر
فكانوا يؤنسون من ملوك املتونة  ذلك عليه و غضوا منه بالقدح يف مذاهبه و التكذيب ملدعياته و أيضاً

كانوا عليه من السذاجة و انتحال الديانة فكان حلملة  أعدائه جتلةً و كرامةً مل تكن هلم من غريهم ملا
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نتصاب للشورى كل يف بلده و على قدره يف قومه فأصبحوا و اإل العلم بدولتهم مكان من الوجاهة
لعدوهم و نقموا على املهدي ما جاء به من خالفهم و التثريب عليهم و  بذلك شيعة هلم و حرباً

و ما  تشيعاً للمتونة و تعصباً لدولتهم و مكان الرجل غري مكام و حاله على غري معتقدام املناصبة، هلم
يف قومه و دعا  هل الدولة ما نقم من أحواهلم و خالف اجتهاده فقهاؤهم فنادىظنك برجل نقم على أ

ما كانت قوةً و أشد شوكة و  إىل جهادهم بنفسه فاقتلع الدولة من أصوهلا و جعل عاليها سافلها أعظم
ت حيصيها إال خالقها و قد بايعوه على املو أعز أنصاراً و حاميةً و تساقطت يف ذلك من أتباعه نفوس ال

اهللا تعاىل بإتالف مهجهم يف إظهار تلك الدعوة و التعصب  و وقوه بأنفسهم من اهللكة و تقربوا إىل
الكلم و دالت بالعدوتني من الدول و هو حباله من التقشف و احلصر و  لتلك الكلمة حىت علت على

 املتاع يف دنياه حىتو التقلل من الدنيا حىت قبضه اهللا و ليس على شىيء من احلظ و  الصرب على املكاره

مل يكن و جه  الولد الذي رمبا جتنح أليه النفوس و ختادع عن متنيه فليت شعري ما الذي قصد بذلك إن
صاحل ملا مت أمره و  اهللا و هو مل حيصل له حظ من الدنيا يف عاجله و مع هذا فلو كان قصده غري

يف أهل البيت فال تعضده حجة هلم   نسبهانفسحت دعوته سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده و أما انكارهم
يقوم على بطالنه ألن الناس مصدقون يف أنسام و إن  مع أنه إن ثبت أنه ادعاه و انتسب إليه فال دليل

قوم يف غري أهل جلدم كما هو الصحيح حسبما يأيت يف الفصل األول  قالوا أن الرئاسة ال تكون على
  املصامدة و دانوا باتباعه و االنقياد إليه و إىل عصابته من هرغةالرجل قد رأس سائر من هذا الكتاب و

و ال اتبعه الناس  حىت مت أمر اهللا يف دعوته فأعلم أن هذا النسب الفاطمي مل يكن أمر املهدي يتوقف عليه
منها و رسوخ شجرته فيها و كان  بسببه و إمنا كان اتباعهم له بعصبية اهلريغة و املصمودية و مكانه

و عند عشريته يتناقلونه بينهم فيكون النسب   النسب الفاطمي خفياً قد درس عند الناس ليبقى عندهذلك
ظهر فيها فال يضره االنتساب األول يف عصبيته إذ هو  األول كأنه انسلخ منه و لبس جلدة هؤالء و

 قصة عرفجة و و انظز. واقع كثرياً إذا كان النسب األول خفياً جمهول عند أهل العصابة و مثل هذا
كيف كان عرفجة من األزد و لبس جلدة جبيلة حىت تنازع مع جرير رئاستهم  جرير يف رئاسة جبيلة و

 اهللا عنه كما هو مذكور تتفهم منه وجه احلق و اهللا اهلادي للصواب و قد كدنا أن خنرج عند عمر رضي

احلفاظ يف مثل  ثبات و املؤرخنيعن غرض الكتاب باإلطناب يف هذه املغالط فقد زلت أقدام كثري من األ
النظر و الغفلة عن القياس و  هذه األحاديث و اآلراء و علقت أفكارهم و نقلها عنهم الكافة من ضعفة

حمفوظام حىت صار فن التاريخ واهياً  تلقوها هم أيضاً كذلك من غري حبث و ال روية و اندرجت يف
فإذا حيتاج صاحب هذا الفن إىل العلم بقواعد السياسة و  خمتلطاً و ناظره مرتبكاً وعد من مناحي العامة
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األمم و البقاع و األعصار يف السري و األخالق و العوائد و النحل و  طبائع املوجودات و اختالف
 األحوال و اإلحاطة باحلاضر من ذلك و مماثلة ما بينه و بني الغائب من الوفاق أو بون املذاهب و سائر

امللل و مبادىء  و تعليل املتفق منها و املختلف و القيام على أصول الدول وما بينهما من اخلالف 
أخبارهم حىت يكون مستوعباً  ظهورها و أسباب حدوثها و دواعي كوا و أحوال القائمني ا و

القواعد و األصول فإن وافقها و جرى  ألسباب كل خربه و حينئذ يعرض خرب املنقول على ما عنده من
و ما استكرب القدماء علم التاريخ إال لذلك حىت  كان صحيحاً و إال زيفه و استغىن عنهعلى مقتضها 

من قبلهما و أمثاهلم من علماء األمة و قد ذهل الكثري عن هذا  انتحله الطربي و البخاري و ابن إسحاق
 محله و انتحاله جمهلة و استخف العوام و من ال رسوخ له يف املعارف مطالعته و السر فيه حىت صار

اهللا عاقبة  فيه و التطفل عليه فاختلط املرعي باهلمل و اللباب بالقشر و الصادق بالكاذب و إىل اخلوض
األجيال بتبدل األعصار و  األمور و من الغلط اخلفي يف التاريخ الذهول عن تبدل األحوال يف األمم و

 متطاولة فال يكاد يتفطن له إال اآلحاد أحقاب مرور األيام و هو داء دوي شديد اخلفاء إذ ال يقع إال بعد
و األمم و عوائدهم و حنلهم ال تدوم على وترية واحدة و منهاح  من أهل اخلليقة و ذلك أن أحوال العامل

على األيام و األزمنة و انتقال من حال إىل حال و كما يكون ذلك يف  مستقر إمنا هو اختالف
 اآلفاق و األقطار و األزمنة و الدول سنة اهللا اليت قد و األمصار فكذلك يقع يف األشخاص و األوقات

بنو إسرائيل و  يف عباده و قد كانت يف العامل أمم الفرس األوىل و السريانيون و النبط و التبابعة و خلت
صنائعهم و لغام و  القبط و كانوا على أحوال خاصة م يف دوهلم و ممالكهم و سياستهم و

للعامل تشهد ا آثارهم مث جاء من  ركام مع أبناء جنسهم وأحوال اعتمارهماصطالحام و سائر مشا
األحوال و انقلبت ا العوائد إىل ما جيانسها أو  بعدهم الفرق الثانية و الروم و العرب فتبدلت تلك

البة يباعدها مث جاء اإلسالم بدولة مضر فانقلبت تلك األحوال و أمجع انق يشاها و إىل ما يباينها أو
إىل ما أكثره فتعارف هلذا العهد بأخذه اخللف عن السلف مث درست دولة العرب و  أخرى و صارت

 و ذهبت األسالف الذين شيدوا عزمهم و مهدوا ملكهم و صار األمر يف أيدي سواهم من أيامهم

بت أحوال و انقل العجم مثل الترك باملشرق و الرببر باملغرب و الفرجنة بالشمال فذهبت بذهام أمم و
العوائد أن عوائد كل جيل تابعة  عوائد نسي شأا و أغفل أمرها و السبب الشائع يف تبدل األحوال و

على دين امللك و أهل امللك و السلطان إذا استولوا  لعوائد سلطانه كما يقال يف األمثال احلكمية الناس
و يأخذون الكثري منها و ال يغفلون عوائد يفزعوا إىل عوائد من قبلهم  على الدولة و األمر فالبد من أن

 فيقع يف عوائد الدولة بعض املخالفة لعوائد اجليل األول فإذا جاءت دولة أخرى من جيلهم مع ذلك
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خمالفة مث ال  بعدهم و مزجت من عوائدهم و عوائدها خالفت أيضاً بعض الشىيء و كانت لألوىل أشد
األمم و األجيال تتعاقب يف امللك و  ملباينة باجلملة فما دامتيزال التدريج يف املخالفة حىت ينتهي إىل ا

و القياس و احملاكاة لإلنسان طبيعة معروفة و من . واقعة السلطان ال تزال املخالفة يف العوائد و األحوال
الذهول و الغفلة عن قصده و تعوج به عن مرامه فرمبا يسمع السامع كثرياً  الغلط غري مأمونة خترجه مع

عرف و  املاضني و ال يتفطن ملا وقع من تغري األحوال و انقالا فيجريها ألول وهلة على ما خبارمن أ
هذا الباب ما ينقله  يقيسها مبا شهد و قد يكون الفرق بينهما كثرياً فيقع يف مهواة من الغلط فمن

 من مجلة الصنائع التعليم هلذا العهد املؤرخون من أحوال احلجاج و أن أباه كان من املعلمني مع أن
املعلم مستضعف مسكني منقطع اجلذم فيتشوف الكثري من  املعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية و

املعاشية إىل نيل الرتب اليت ليسوا هلا بأهل و يعدوا من املمكنات  املستضعفني أهل احلرف و الصنائع
 يهم فسقطوا يف مهواة اهللكة و التلف و الوساوس املطامع و رمبا انقطع حبلها من أيد هلم فتذهب م

و الدولتني  يعلمون استحالتها يف حقهم و أم أهل حرف و صنائع للمعاش و أن التعليم صدر اإلسالم
و تعليماً ملا جهل من الذين  مل كذلك و مل يكن العلم باجلملة صناعة إمنا كان نقالً ملا مسع من الشارع

بامللة مث الذين يعلمون كتاب اهللا و سنة نبيه  ساب و العصبة الذين قامواعلى جهة البالغ فكان أهل األن
اخلربي ال على وجه التعليم الصناعي إذ هو كتام املرتل على  صلى اهللا عليه و سلم على معىن التبليغ

 واهدايام و اإلسالم دينهم قاتلوا عليه و قتلوا و اختصوا به من بني األمم و شرف الرسول منهم و به

األنفة و يشهد  فيحرصون على تبليغ ذلك و تفهيمه لألمة ال تصدهم عنه الئمة الكرب و ال يزغهم عاذل
يعلموم حدود اإلسالم و ما جاء  لذلك بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم كبار أصحابه مع وفود العرب

سالم و وشجت عروق بعدهم فما استقر اإل به من شرائع الدين بعث يف ذلك من أصحابه العشرة فمن
أهلها و استحالت مبرور األيام أحواهلا و كثر استنباط األحكام  امللة حىت تناوهلا األمم البعيدة من أيدي

لتعدد الوقائع و تالحقها فاحتاج ذلك لقانون حيفظه من اخلطإ و صار العلم ملكةً  الشرعية من النصوص
اشتغل  كما يأيت ذكره يف فصل العلم و التعليم وإىل التعلم فأصبح من مجلة الصنائع و احلرف  حيتاج

حرفة للمعاش و مشخت  أهل العصبية بالقيام بامللك و السلطان فدفع لعلم من قام به من سواهم و أصبح
باملستضعفني و صار منتحله حمتقراً  أنوف املترفني و أهل السلطان عن التصدي للتعليم و اختص انتحاله

أبوه من سادات ثقيف و أشرافهم و مكام من   احلجاج بن يوسف كانعند أهل العصبية و امللك و
علمت و مل يكن تعليمه للقرآن على ما هو األمر عليه هلذا  عصبية العرب و مناهضة قريش يف الشرف ما

أمنا كان على ما وصفناه من األمر األول يف اإلسالم و من هذا الباب أيضاً  العهد من أنه حرفة للمعاش و
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احلروب و  املتصفحون لكتب التاريخ إذا مسعوا أحوال القضاة و ما كانوا عليه من الرئاسة يف مههما يتو
خطة القضاء هلذا العهد  قود العساكر فتترامى م و ساوس اهلمم إىل مثل تلك الرتب حيسبون أن الشأن

من ملوك  عباسابن  املستبد عليه و على ما كان عليه من قبل و يظنون بابن أيب عامر صاحب هشام
 مسعوا أن آباءهم كانوا قضاة أم مثل القضاة هلذا العهد و ال يتفطنون ملا وقع يف الطوائف بإشبيلية إذا

عامر و ابن عباد  رتبة القضاء من خمالفة العوائد كما نبينه يف فصل القضاء من الكتاب األول و ابن أيب
عصبيتها و كان مكام فيها معلوماً و مل  ندلس و أهلكانا من قبائل العرب القائمني بالدولة األموية باأل

خبطة القضاء كما هي هلذا العهد بل إمنا كان القضاء يف األمر  يكن نيلهم ملا نالوه من الرئاسة و امللك
قبيل الدولة و مواليه كما هي الوزارة لعهدنا باملغرب و انظر خروجهم  القدمي ألهل العصبية من

السامع  و تقليدهم عظائم األمور اليت ال تقلد إال ملن له الغىن فيها بالعصبية فيغلطالطرائف  بالعساكر يف
البصائر من أهل األندلس  يف ذلك و حيمل األحوال على غري ما هي و أكثر ما يقع يف هذا الغلط ضعفاء

هم عن ملكة بفناء العرب و دولتهم ا و خروج هلذا العهد لفقدان العصبية يف مواطنهم منذ أعصار بعيدة
العربية حمفوظة و الذريعة إىل العز من العصبية و التناصر مفقودة  أهل العصبيات من الرببر فبقيت أنسام

 الرعايا املتخاذلني الذين من تعبدهم القهر و رئموا للمذلة حيسبون أن أنسام مع بل صاروا من مجلة

متصدين لذلك  جد أهل احلرف و الصنائع منهمخمالطة الدولة هي اليت يكون هلم ا الغلب و التحكم فت
الغربية و كيف يكون التغلب بني  ساعني يف نيله فأما من باشر أحوال القبائل و العصبية و دوهلم بالعدوة

و من هذا الباب أيضاً ما يسلكه املؤرخون . اعتباره األمم و العشائر فقلما يغلطون يف ذلك و خيطئون يف
فيذكرون امسه و نسبه و أباه و أمه و نساءه و لقبه و خامته و قاضيه و  كهاعند ذكر الدول و نسق ملو

كل ذلك تقليد ملؤرخي الدولتني من غري تفطن ملقاصدهم و املؤرخون لذلك العهد  حاجبه و وزيره
ليقتفوا  يضعون توارخيهم ألهل الدولة و أبناؤها متشوفون إىل سري أسالفهم و معرفة أحواهلم كانوا

اخلطط و املراتب  ينسجوا على منواهلم حىت يف اصطناع الرجال من خلف دولتهم و تقليدآثارهم و 
و يف عداد الوزراء كما ذكرناه لك  ألبناء صنائعهم و ذويهم و القضاة أيضاً كانوا من أهل عصبية الدولة

على و تباعد ما بني العصور و وقف الغرض  فيحتاجون إىل ذكر ذلك كله و أما حني تباينت الدول
بعضها من بعض يف قوا و غلبتها و من كان يناهضها من  معرفة امللوك بأنفسهم خاصة و نسب الدول

 الفائدة للمصنف يف هذا العهد يف ذكر األنباء و النساء و نقش اخلامت و اللقب و األمم أو يقصر عنها فما

مقامام إمنا محلهم  نسام و الالقاضي و الوزير و احلاجب من دولة قدمية ال يعرف فيها أصوهلم و ال أ
عن حتري األغراض من التاريخ اللهم  على ذلك التقليد و الغفلة عن مقاصد املؤلفني األقدمني و الذهول
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امللوك أخبارهم كاحلجاج و بين املهلب و الربامكة  إال ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم و عمت على
بن أيب عامر و أمثاهلم فغري نكري االملاع بآبائهم و االشارة األخشيدي و ا و بين سهل بن نوخبت و كافور

ا و هي أن  و لنذكر هنا فائدة خنتم كالمنا يف هذا الفصل. أحواهلم النتظامهم يف عداد امللوك إىل
العامة لآلفاق و األجيال و  التاريخ إمنا هو ذكر األخبار اخلاصة بعصر أو جيل فأما ذكر األحوال

به أخباره و قد كان الناس يفردونه بالتأليف  للمؤرخ تنبين عليه أكثر مقاصده و تتبنياألعصار فهو أس 
لعهده يف عصر الثالثني و  شرح فيه أحوال األمم و اآلفاق مروج الذهب يف كتاب املسعودي كما فعله

لك و الدول البلدان و اجلبال و البحار و املما الثالمثائة غرباً و شرقاً و ذكر حنلهم و عوائدهم و وصف
ملؤرخني يرجعون إليه و أصالً يعولون يف حتقيق الكثري من  و فرق شعوب العرب و العجم فصار إماماً

من بعده ففعل مثل ذلك يف املسالك و املمالك خاصة دون غريها من  أخبارهم عليه مث جاء البكري
  تغري و أما هلذا العهد و هو آخراألجيال لعهده مل يقع فيها كثري انتقال و ال عظيم األحوال ألن األمم و

من أجيال الرببر  املائة الثامنة فقد انقلبت أحوال املغرب الذي حنن شاهدوه و تبدلت باجلملة و اعتاض
مبا كسروهم و غلبوهم و انتزعوا  أهله على القدم مبا طرأ فيه من لدن املائة اخلامسة من أجيال العرب

مللكهم هذا إىل ما نزل بالعمران شرقاً و غرباً يف  ي من البلدانمنهم عامة األوطان و شاركوهم فيما بق
الطاعون اجلارف الذي حتيف األمم و ذهب بأهل اجليل و طوى كثرياً من  منتصف هذه املائة الثامنة من

حماها و جاء للدول على حني هرمها و بلوغ الغاية من مداها فقلص من ظالهلا و فل  حماسن العمران و
األرض  هن من سلطاا و تداعت إىل التالشي و االضمحالل أمواهلا و انتقض عمرانحدها و أو من

و املنازل و ضعفت  بانتقاض البشر فخربت األمصار و املصانع و درست السبل و املعامل و خلت الديار
نزل باملغرب لكن على نسبته و  الدول و القبائل و تبدل الساكن و كأين باملشرق قد نزل به مثل ما

باخلمول و االنقباض فبادر باإلجابة و اهللا وارث  قدار عمرانه و كأمنا نادى لسان الكون يف العاملم
األحوال مجلة فكأمنا تبدل اخللق من أصله و حتول العامل بأسره و كأنه  األرض و من عليها و إذا تبدلت

أجياهلا  خلليقة و اآلفاق ونشأة مستأنفة و عامل حمدث فاحتاج هلذا العهد من يدون أحوال ا خلق جديد و
لعصره ليكون أصالً يقتدي به من يأيت  املسعودي و العوائد و النحل اليت تبدلت ألهلها و يقفو مسلك

مندرجاً  بعده و أنا ذاكر يف كتايب هذا ما أمكنين منه يف هذا القطر املغريب إما صرحياً أو من املؤرخني من
أممه و ذكر ممالكه و دوله  لتأليف باملغرب و أحوال أجياله ويف أخباره و تلوحياً الختصاص قصدي يف ا

أممه و أن األخبار املتناقلة ال تفي كنه ما  دون ما سواه من األقطار لعدم اطالعي على أحوال املشرق و
ذكر يف كتابه مع أنه ملا ذكر  إمنا استوىف ذلك لبعد رحلته و تقلبه يف البالد كما املسعودي أريده منه و
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مرد العلم كله إىل اهللا و البشر عاجز قاصر  ب قصر يف استيفاء أحواله و فوق كل ذي علم عليم واملغر
عليه املذاهب و اجنحت له املساعي و املطالب  عونه تيسرت و االعتراف متعني واجب و من كان اهللا يف

ليه التكالن و قد بقي فيما رمناه من أغراض التأليف و اهللا املسدد و املعني و ع و حنن آخذون بعون اهللا
  .أن نقدم مقدمة يف كيفية وضع احلروف اليت ليست من لغات العرب إذا عرضت يف كتابنا هذا علينا

احلنجرة تعرض من  اعلم أن احلروف يف النطق كما يأيت شرحه بعد هي كيفيات األصوات اخلارجة من
ألضراس أو بقرع الشفتني أيضاً ا تقطيع الصوت بقرع اللهاة و أطراف اللسان مع احلنك و احللق و

احلروف متمايزة يف السمع و تتركب منها الكلمات  فتتغاير كيفيات األصوات بتغاير ذلك القرع و جتيء
األمم كلها متساوية يف النطق بتلك احلروف فقد يكون ألمة مين  الدالة على ما يف الضمائر و ليست

ا العرب هي مثانية و عشرون حرفاً كما عرفت و أخرى و احلروف اليت نطقت  احلروف ما ليس ألمة
اإلفرنج و الترك  للعربانيني حروفاً ليست يف لغتنا و يف لغتنا أيضاً حروف ليست يف لغتهم و كذلك جند

يف الداللة على حروفهم  و الرببر و غري هؤالء من العجم مث إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا
و جيم وراء و طأ إىل آخر  زة بأشخاصها كوضع ألف وباءاملسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متمي

لغتهم بقي مهمالً عن الداللة الكتابية  الثمانية و العشرين و إذا عرض هلم احلرف الذي ليس من حروف
بشكل احلرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده و ليس  مغفالً عن البيان و رمبا يرمسه بعض الكتاب

و ملا كان كتابنا مشتمالً على أخبار الرببر و بعض . للحرف من أصله  تغيريبكاف يف الداللة بل هو
تعرض لنا يف أمسائهم أو بعض كلمام حروف ليست من لغة كتابنا و ال اصطالح  العجم و كانت

بالداللة  اضطررنا إىل بيانه و مل نكتف برسم احلرف الذي يليه كما قلناه ألنه عندنا غري واف أوضاعناً
احلرفني اللذين يكتنفانه  اصطلحت يف كتايب هذا على أن أضع ذلك احلرف العجمي مبا يدل علىعليه ف

تأديته و إمنا اقتبست ذلك من رسم أهل  ليتوسط القارىء بالنطق به بني خمرجي ذينك احلرفني فتحصل
 و النطق بصاده فيها معجم متوسط بني الصاد املصحف حروف اإلمشام كالصراط يف قراءة خلف فإن

الزاي و دل ذلك عندهم على التوسط بني احلرفني  الزاي فوضعوا الصاد و رمسوا يف داخلها شكل
حرفني من حروفنا كالكاف املتوسطة عند الرببر بني  فكذلك رمست أنا الكاف حرف يتوسط بني

احدة من القاف مثل اسم بلكني فأضعها كافاً و أنقطها بنقطة اجليم و الكاف الصرحية عندنا و اجليم أو
القاف واحدة من فوق أو اثنتني فيدل ذلك على أنه متوسط بني الكاف و اجليم أو  أسفل أو بنقطة

 هذا احلرف أكثر ما جييء يف لغة الرببر و ما جاء من غريه فعلى هذا القياس أضع احلرف القاف و

فنكون قد دللنا   كذلكاملتوسط بني حرفني من لغتنا باحلرفني معاً ليعلم القارىء أنه متوسط فينطق به
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خمرجه إىل خمرج احلرف الذي من  عليه و لو وضعناه برسم احلرف الواحد عن جانبه لكنا قد صرفناه من
    .للصواب مبنه و فضله لغتنا و غرينا لغة القوم فأعلم ذلك و اهللا املوفق

و التغلب و الكسب اخلليقة و ما يعرض فيها من البدو و احلصر  الكتاب األول يف طبيعة العمران يف
 العلوم و حنوها و ما لذلك من العلل و األسباب و املعاش و الصنائع و

العامل و ما يعرض  إعلم أنه ملا كانت حقيقة التاريخ أنه خرب عن االجتماع االنساين الذي هو عمران
ر بعضهم أصناف التغلبات للبش لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش و التأنس و العصبيات و

ما ينتحله البشر بأعماهلم و مساعيهم من  على بعض و ما ينشأ عن ذلك من امللك و الدول و مراتبها و
و ملا كان . حيدث من ذلك العمران بطبيعته من األحوال الكسب و املعاش والعلوم و الصنائع و سائر ما

راء و املذاهب فإن النفس إذا كانت فمنها التشيعات لآل. له أسباه تقتضيه الكذب متطرقاً للخرب بطبعته و
 االعتدال يف قبول اخلرب أعطته حقه من التمحيص و النظر حىت تتبني صدقه من كذبه و إذا على حال

و التشيع غطاء  و كان ذلك امليل. خامرها تشيع لرأي أو حنلة قبلت ما يوافقها من األخبار ألول وهلة
و من األسباب املقتضية  .قع يف قبول الكذب و نقلهعلى عني بصريا عن االنتقاد و التمحيص فت

و منها الذهول عن . إىل التعديل و التجريح للكذب يف األخبار أيضاً الثقة بالناقلني و متحيص ذلك يرجع
مبا عاين أو مسع و ينقل اخلرب على ما يف ظنه و ختمينه فيقع  املقاصد فكثري من الناقلني ال يعرف القصد

  .يف الكذب

بتطبيق  توهم الصدق و هو كثري و إمنا جييء يف األكثر من جهة الثقة بالناقلني و منها اجلهل او منه
كما رآها و هي بالتصنع  األحوال على الوقائع ألجل ما يداخلها من التلبيس و التصنع فينقلها املخرب

الثناء و املدح و التجلة و املراتب ب و منها تقرب الناس يف األكثر ألصحاب. على غري احلق يف نفسه
اإلخبار ا على غري حقيقة فالنفوس مولعة حبب الثناء و  حتسني األحوال و إشاعة الذكر بذلك فيستفيض

أسباا من جاه أو ثروة و ليسوا يف األكثر براغبني يف الفصائل و ال متنافسني  الناس متطلعون إىل الدنيا و
األحوال يف  ي سابقة على مجيع ما تقدم اجلهل بطبائعو من األسباب املقتضية له أيضاً و ه. أهلها يف

ختصه يف ذاته و فيما يعرض له  العمران فإن كل حادث من احلوادث ذاتاً كان أو فعالً ال بد له من طبيعة
األحوال يف الوجود و مقتضياا أعانه ذلك يف  من أحواله فإذا كان السامع عارفاً بطبائع احلوادث و

و هذا أبلغ يف التمحيص من كل وجه يعرض و كثرياً ما  ييز الصدق من الكذبمتحيص اخلرب على مت
اإلسكندر ملا  عن املسعودي املستحيلة و ينقلوا و تؤثرعنهم كما نقله يعرض للسامعني قبول األخبار
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فيه إىل قعر البحر حىت  صدته دواب البحر عن بناء االسكندرية و كيف أختذ صندوق الزجاج و غاص
معدنية و نصبها حذاء البنيان ففرت  الدواب الشيطانية اليت رآها و عمل متاثيلها من أجسادصور تلك 

حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل  تلك الدواب حني خرجت و عاينتها و مت بناؤها يف
ها على مثل و أمواجه جبرمه و من قبل أن امللوك ال حتمل أنفس اختاذه التابوت الزجاجي و مصادمة البحر

منهم فقد عرض نفسه للهلكة و انتقاض العقدة و اجتماع الناس إىل غريه و يف  هذا الغرور و من اعتمده
 و ال ينظرون به رجوعه من غروره ذلك طرفة عني و من قبل أن اجلن ال يعرف هلا صورة و ذلك إتالفه

املراد به البشاعة و  ة الرؤوس هلا فإمناال متاثيل ختتص ا إمنا هي قادرة على التشكيل و ما يذكره من كثر
القادح احمليل هلا من طريق الوجود أبني من  و هذه كلها قادحة يف تلك احلكاية و. التهويل ال إنه حقيقة

كان يف الصندوق يضيق عليه اهلواء للتنفس الطبيعي و تسخن  هذا كله و هو أن املنغمس يف املاء و لو
  اهلواء البارد املعدل ملزاج الرئة و الروح القليب و يهلك مكانه و هذا هوصاحبه روحه بسرعة لقلته فيفقد

و املطامري العميقة  السبب يف هالك أهل احلمامات إذا أطبقت عليهم عن اهلواء البارد و املتدلني يف اآلبار
نه و ذا فإن املتدىل فيها يهلك حلي املهوى إذا سخن هواؤها باملعونة و مل تداخلها الرياح فتخلخلها

اهلواء ال يكفيه يف تعديل رئته إذ هو حار بإفراط و املاء  السبب يكون موت احلوت إذا فارق البحر فإن
الذي يف خرج إليه حار فيستويل احلار على روحه احليواين و يهلك دفعة و منه  الذي يعدله بارد و اهلواء

أيضاً يف متثال الزرزور الذي  املسعودي هاملصعوقني و أمثال ذلك ومن األخبار املستحيلة ما نقل هالك
السنة حاملة للزيتون و منه يتخذون زيتهم و انظر ما أبعد  برومة جتتمع إليه الزرازير يف يوم معلوم من

  اختاذ الزيت ذلك عن ارى الطبيعي يف

ة و تشتمل على بأكثر من ثالثني مرحل و منها ما نقله البكري يف بناء املدينة املسماة ذات األبواب حتيط
االعتصام كما يأيت و هذه خرجت عن أن حياط ا فال  عشرة آالف باب و املدن إمنا اختذت للتحصن و

كل  أيضاً يف حديث مدينة النحاس و أا مدينة املسعودي نقله يكون فيها حصن و ال معتصم و كما
مغلقة األبواب و أن  غرب و أابنائها حناس بصحراء سجلماسة ظفر ا موسى بن نصري يف غروته إىل امل
فال يرجع آخر الدهر يف حديث  الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على احلائط صفق و رمي بنفسه
الركاب و األدالء و مل يقفوا هلذه  مستحيل عادة من خرافات القصاص و صحراء سجلماسة قد نفضها

ا مستحيل عادةً مناف لألمور الطبيعية يف بناء عنها كله املدينة على خربهم أن هذه األحوال اليت ذكروا
املعادن غاية املوجود منها أن يصرف يف اآلنية و اخلرثي و أما تشييد مدينة منها  املدن و اختطاطها و أن

العمران و هو  تراه من االستحالة و البعد و أمثال ذلك كثرية و متحيصه إمنا هو مبعرفة طبائع فكما
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سابق على التمحيص بتعديل   متحيص األخبار ومتييز صدقها من كذا و هوأحسن الوجوه و أوثقها يف
يف نفسه ممكن أو ممتنع و أما إذا كان  الرواة و ال يرجع إىل تعديل الرواة حىت يعلم أن ذلك اخلرب

التجريح و لقد عد أهل النظر من املطاعن يف اخلرب استحالة  مستحيالً فال فائدة للنظر يف التعديل و
ال يقبله العقل وإمنا كان التعديل و التجريح هو املعترب يف صحة األخبار  ل اللفظ و تأويله مبامدلو

معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل ا حىت حصل الظن بصدقها و سبيل صحة  الشرعية ألن
صحتها من اعتبار  وو أما األخبار عن الواقعات فال بد يف صدقها . الثقة بالرواة بالعدالة و الضبط الظن

التعديل و مقدماً عليه إذ فائدة  املطابقة فلذلك وجب أن ينظر يف إمكان وقوعه و صار فيها ذلك أهم من
اخلارج باملطابقة و إذا كان ذلك فالقانون يف متييز احلق  اإلنشاء مقتبسة منه فقط و فائدة اخلرب منه و من

ن ننظر يف االجتماع البشري الذي هو العمران و منيز ما باإلمكان و االستحالة أ من الباطل يف األخبار
له و إذا  من األحوال لذاته و مبقتضى طبعه و ما يكون عارضاً ال يعتد به و ما ال ميكن أن يعرض يلحقه

الصدق من الكذب بوجه برهاين ال  فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً يف متييز احلق من الباطل يف األخبار و
األحوال الواقعة يف العمران علمنا ما حنكم بقبوله مما  ه و حينئذ فإذا مسعنا عن شىيء منمدخل للشك في

معياراً صحيحاً يتحرى به املؤرخون طريق الصدق و الصواب فيما ينقلونه  حنكم بتزييفه و كان ذلك لنا
ع و هو هذا الكتاب األول من تأليفنا و كأن هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضو و هذا هو غرض

لذاته  البشري و االجتماع اإلنساين و ذو مسائل و هي بيان ما يلحقه من العوارض و األحوال العمران
  .واحدة بعد أخرى و هذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً

البحث و أدى  إعلم أن الكالم يف هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب الرتعة عزيز الفائدة اعثر عليه و
استمالة اجلمهور إىل رأي أو صدهم  ليه الغوص و ليس من علم اخلطابة إمنا هو األقوال املقنعة النافعة يفإ

السياسة املدنية هي تدبري املرتل أو املدينة مبا جيب مبقتضى  عنه و ال هو أيضاً من علم السياسة املدنية إذ
نوع و بقاؤه فقد خالف موضوعه اجلمهور على منهاح يكون فيه حفظ ال األخالق و احلكمة ليحمل

اللذين رمبا يشبهانه و كأنه علم مسنبط النشأة و لعمري مل أقف على الكالم يف  موضوع هذين الفنني
الغرض و  ألحد من اخلليقة ما أدري ألغفلتهم عن ذلك و ليس الظن م أو لعلهم كتبوا يف هذا منحاه

متعددون و ما مل يصل إلينا من   يف أمم النوع االنسايناستوفوه و مل يصل إلينا فالعلوم كثرية و احلكماء
رضى اهللا عنه مبحوها عند الفتح و أين علوم  العلوم أكثر مما وصل فأين علوم الفرس اليت أمر عمر

ظهر عليهم من آثارها و نتائجها و أين علوم القبط و من قبلهم  الكلدانيني و السريانيني و أهل بابل و ما
أمة واحدة و هم يونان خاصة لكلف املأمون بإخراجها من لغتهم و اقتداره على   علومو إمنا وصل إلينا
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 املترمجني و بذل األموال فيها و مل نقف على شىيء من علوم غريهم و إذا كانت كل حقيقة ذلك بكثرة

 مفهوم و متعلقة طبيعية يصلح أن نبحث عما يعرض هلا من العوارض لذاا وجب أن يكون باعتبار كل

بالثمرات و هذا إمنا مثرته يف  حقيقة علم من العلوم خيصه لكن احلكماء لعلهم إمنا الحظوا يف ذلك العناية
اختصاصها شريفة لكن مثرته تصحيح األخبار  األخبار فقط كما رأيت و إن كانت مسائله يف ذاا و يف

فيه  و هذا الفن الذي الح لنا النظر و ما أوتيتم من العلم إال قليالً و هي ضعيفة فلهذا هجروه و اهللا أعلم
باملوضوع و  جند منة مسائل جتري بالعرض ألهل العلوم يف براهني علومهم و هي من جنس مسائله

متعاونون يف وجودهم فيحتاجون  الطلب مثل ما يذكره احلكماء و العلماء يف إثبات النبوة من أن البشر
يف باب إثبات اللغات أن الناس حمتاجون إىل  صول الفقهفيه إىل احلاكم و الوازع و مثل ما يذكر يف أ

االجتماع و تبيان العبارات أخف و مثل ما يذكره الفقهاء يف تعليل  العبارة عن املقاصد بطبيعة التعاون و
 باملقاصد يف أن الزنا خملط لألنساب مفسد للنوع و أن القتل أيضاً مفسد للنوع و أن األحكام الشرعية

األحكام فإا  راب العمران املفضي لفساد النوع غري ذلك من سائر املقاصد الشرعية يفالظلم مؤذن خب
هو ظاهر من كالمنا هذا يف هذه  كلها مبنية على احملافظة على العمران فكان هلا النظر فيما يعرض له و

خلليقة لكهم مل مسائله يف كلمات متفقرقة حلكماء ا املسائل املمثلة و كذلك أيضاً يقع إلينا القليل من
إن امللك ال  أيها امللك املسعودي بن رام يف حكاية البوم اليت نقلها يستوفوه فمن كالم املوبذان رام

ال قوام للشريعة إال بامللك و ال  يتم عزه إال بالشريعة و القيام هللا بطاعته و التصرف حتت أمره و يه و
و ال سبيل للمال إال بالعمارة و ال سبيل للعمارة إال  باملالعز للملك إال بالرجال و ال قوام للرجال إال 

و من كالم . املنصوب بني اخلليقة نصبه الرب و جعل له قيماً و هو امللك بالعدل و العدل امليزان
العمارة  هذا املعىن بعينه امللك باجلند و اجلند باملال و املال باخلراج و اخلراج بالعمارة و أنوشروان يف

بافتقاد امللك حال  و العدل بإصالح العمال و إصالح العمال باستقامة الوزراء و رأس الكلبالعدل 
الكتاب املنسوب ألرسطو يف السياسة  رعيته بنفسه و اقتداره على تأديتها حىت ميلكها و ال متلكه و يف

تلط بغريه و قد مستوف و ال معطى حقه من الرباهني و خم املتداول بني الناس جزء صاحل منه إال أنه غري
الكلمات اليت نقلناها عن املوبذان و أنوشروان و جعلها يف الدائرة القريبة  أشار يف ذلك الكتاب إىل هذه

السنة سياسة  العامل بستان سياجه الدولة و الدولة سلطان حتيا به السنة: القول فيها هو قوله اليت أعظم
رزق جتمعه الرعية الرعية عبيد  ان يكفلهم املال املاليسوسها امللك امللك نظام يعضده اجلند اجلند أعو

فهذه مثان كلمات . بستان مث ترجع إىل أول الكالم يكنفهم العدل العدل مألوف و به قوائم العامل العامل
ارتدت أعجازها إىل صدورها و اتصلت يف دائرة ال يتعني طرفها  حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض و
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و أنت إذا تأملت كالمنا يف فصل الدول و امللك و أعطيته حقه . من فوائدها ظمفخر بعثوره عليها و ع
 و التفهم عثرت يف أثنائه على تفسري هذه الكلمات و تفصيل إمجاهلا مستوىف بيناً بأوعب من التصفح

 و كذلك جتد يف بياناً و أوضح دليل و برهان أطلعنا اهللا عليه من غري تعليم أرسطو و ال إفادة موبذان

مسائل كتابنا هذا غري مربهنة  كالم ابن املقفع و ما يستطرد يف رسائله من ذكر السياسات الكثري من
أسلوب الترسل و بالغة الكالم و كذلك حوم  كما برهناه إمنا جيليها يف الذكرعلى منحى اخلطابة يف

اب كتابنا هذا و امللوك و بوبه على أبواب تقرب من أبو القاضي أبو بكر الطرطوشي يف كتاب سراج
الرمية و ال أصاب الشاكلة و ال استوىف املسائل و ال أوضح األدلة إمنا يبوب  مسائله لكنه مل يصادف فيه

مجهر و  للمسألة مث يستكثر من األحادث و اآلثار و ينقل كلمات متفرقة حلكماء الفرس مثل بزر الباب
اخلليقة و ال يكشف عن   غريهم من أكابراملوبذان و حكماء اهلند و املأثور عن دانيال و هرمس و

نقل و تركيب شبيه باملواعظ و كأنه حوم على  التحقيق قناعاً و ال يرفع الرباهني الطبيعية حجاباً إمنا هو
استوىف مسائله و حنن أهلمنا اهللا إىل ذلك إهلاماً و أعثرنا على  العرض و مل يصادفه و ال حتقق قصده و ال

جهينة خربه فإن كنت قد استوفيت مسائله و ميزت عن سائر الصنائع أنظاره و و  علم جعلنا بني نكرة
إصالحه ويل  فتوفيق من اهللا و هداية و أن فاتين شىيء يف إحصائه و اشتبهت بغري فللناظر التحقق أحناءه

و حنن اآلن نبني يف  .الفضل ألين جت له السبيل و أوضحت له الطريق و اهللا يهدي بنوره من يشاء
امللك و الكسب و العلوم و الصنائع  ذا الكتاب ما يعرض للبشر يف اجتماعهم من أحوال العمران يفه

و . و العامة و تندفع ا األوهام و ترفع الشكوك بوجوه برهانية يتضح ا التحقيق يف معارف اخلاصة
 و الصنائع اليت هي سائر احليوانات خبواص اختص ا فمنها العلوم نقول ملا كان اإلنسان متميزاً عن

متيز به عن احليوانات و شرف بوصفه على املخلوقات و منها احلاجة إىل احلكم  نتيجة الفكر الذي
النحل و  السلطان القاهر إذ ال ميكن وجوده دون ذلك من بني احليوانات كلها إال ما يقال عن الوازع و

السعي يف املعاش و   و روية و منهااجلراد و هذه و أن كان هلا مثل ذلك فبطريق إهلامي ال بفكر
االفتقار إىل الغذاء يف حياته و بقائه و  االعتمال يف حتصيله من وجوهه و اكتساب أسبابه ملا جعل اهللا من

و منهما العمران و هو التساكن و  أعطى كل شيء خلقه مث هدى هداه إىل التماسه و طلبه فإن تعاىل
كما   و اقتضاء احلاجات ملا يف طباعهم من التعاون على املعاشيف مصر أو حلة لألنس بالعشري التنازل

و يف احللل املنتجعة  نبينه و من هذا العمران ما يكون بدوياً و هو الذي يكون يف الضواحي و يف اجلبال
باألمصار و القرى و املدن واملدر  يف القفار و أطراف الرمال و منه ما يكون حضرياً و هو الذي
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األحوال أمور تعرض من حيث االجتماع عروضاً   التحصن جبدراا و له يف كل هذهلالعتصام ا و
  .الكتاب يف ستة فصول ذاتياً له فال جرم احنصر الكالم يف هذا

  .األرض األول يف العمران البشري على اجلملة و أصنافه و قسطه من

 .و الثاين يف العمران البدوي يف و ذكر القبائل و األمم الوحشية

 الثالث يف الدول و اخلالفة و امللك و ذكر املراتب السلطانية  و

 . احلضري و البلدان و األمصار و الرابع يف العمران

 . و اخلامس يف الصنائع و املعاش و الكسب و وجوهه

 . السادس يف العلوم و اكتساا و تعلمها و

عد و كذا تقدمي امللك على البلدان و مجيعها كما نبني لك ب و قد قدمت العمران البدوي ألنه سابق على
فإلن املعاش ضروري طبيعي و تعلم العلم كمايل أو حاجي و الطبيعي أقدم  األمصار وأما تقدمي املعاش

جعلت الصنائع مع الكسب ألا منه ببعض الوجوه و من حيث العمران كما نبني لك  من الكمايل و
 .اهللا املوفق للصواب و املعني عليه بعد و

 البشري على اجلملة و فيه مقدمات اب األول من الكتاب األول يف العمرانالب

بالطبع أي ال بد  األوىل يف أن االجتماع اإلنساين ضروري و يعرب احلكماء عن هذا بقوهلم اإلنسان مدين
ن بيانه أن اهللا سبحانه خلق اإلنسا له من االجتماع الذي هو املدينة يف اصطالحهم و هو معىن العمران و

بالغذاء و هداه إىل التماسه بفطرته و مبا ركب فيه من  و ركبه على صورة ال يصح حياا و بقاؤها إال
الواحد من البشر قاصرة عن حتصيل حاجته من ذلك الغذاء غري موفية له  القدرة على حتصيله إال أن قدرة

 نطة مثالً فال حيصل إال بعالجو لو فرضنا منه أقل ما ميكن فرصة و هو قوت يوم من احل مبادة حياته منه

و آالت ال  كثري من الطحن و العجن و الطبخ و كل واحد من هذه األعمال الثالثة حيتاج إىل مواعني
غري عالج فهو أيضاً  تتم إال بصناعات متعددة من حداد و جنار و فاخوري وهب أنه يأكله حباً من

الزراعة و احلصاد و الدراس الذي خيرج  ن هذه منحيتاج يف حتصيله أيضاً حباً إىل أعمال أخرى أكثر م
آالت متعددة و صنائع كثرية أكثر من األوىل بكثري  احلب من غالف السنبل و حيتاج كل واحد من هذه
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قدرة الواحد فال بد من اجتماع القدر الكثرية من أبناء جنسه  و يستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه
تعاون قدر الكفاية من احلاجة ألكثر منهم بإضعاف و كذلك حيتاج فيحصل بال ليحصل القوت له و هلم

يف  أيضاً يف الدفاع عن نفسه إىل االستعانة بأبناء جنسه ألن اهللا سبحانه ملا ركب الطباع كل واحد منهم
أكمل من حظ  احليوانات كلها و قسم القدر بينها جعل حظوظ كثري من احليوانات العجم من القدرة

احلمار و الثور و قدرة األسد و   الفرس مثالً أعظم بكثري من قدرة اإلنسان و كذا قدرةاإلنسان فقدرة
يف احليوان جعل لكل واحد منها عضواً خيتص  و ملا كان العدوان طبيعياً. الفيل أضعاف من قدرته

يئة لإلنسان عوضاً من ذلك كله الفكر و اليد فاليد مه مبدافعته ما يصل إليه من عادية غريه و جعل
حتصل له اآلالت اليت تنوب له عن اجلوارح املعدة يف سائر احليوانات  للصنائع خبدمة الفكر و الصنائع

 الرماح اليت تنوب عن القرون الناطحة و السيوف النائبة عن املخالب اجلارحة و التراس للدفاع مثل

فالواحد  منافع األعضاء تابيف ك جالينوس النائبة عن البشرات اجلاسية إىل غري ذلك و غريه مما ذكره
املفترسة فهو عاجز عن مدافعتها وحده  من البشر ال تقاوم قدرته قدرة واحد من احليوانات العجم سيما

املعدة هلا فال بد يف ذلك كله من التعاون عليه بأبناء  باجلملة و ال تفي قدرته أيضاً باستعمال اآلالت
 قوت و ال غذاءاً و ال تتم حياته ملا ركبه اهللا تعاىل عليه من فال حيصل له جنسه و ما مل يكن هذا التعاون

للحيوانات  إىل الغذاء يف حياته و ال حيصل له أيضاً دفاع عن نفسه لفقدان السالح فيكون فريسة احلاجة
القوت للغذاء و  و يعاجله اهلالك عن مدى حياته و يبطل نوع البشر و إذا كان التعاون حصل له

االجتماع ضروري للنوع اإلنساين   و متت حكمة اهللا يف بقائه و حفظ نوعه فإذن هذاالسالح للمدافعة
العامل م و استخالفه إياهم و هذا هو معىن العمران  و إال مل يكمل و جودهم و ما أراده اهللا من اعتمار

ضوع له و و يف هذا الكالم نوع إثبات للموضوع يف فنه الذي هو مو الذي جعلناه موضوعاً هلذا العلم
 واجباً على صاحب الفن ملا تقرر يف الصناعة املنطقية أنه ليس على صاحب علم إثبات هذا و أن مل يكن

. اهللا املوفق بفضله املوضوع يف ذلك العلم فليس أيضاً من املنوعات عندهم فيكون إثباته من التربعات و

امل م فال بد من وازع يدفع بعضهم الع مث أن هذا االجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه و مت عمران
الظلم و ليست السالح اليت جعلت دافعة لعدوان  عن بعض ملا يف طباعهم احليوانية من العدوان و

العدوان عنهم ألا موجودة جلميعهم فال بد من شىيء آخر يدفع  احليوانات العجم عنهم كافية يف دفع
ر مجيع احليوانات عن مداركهم و إهلامام ال يكون من غريهم لقصو و. عدوان بعضهم عن بعض

 واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة و السلطان و اليد القاهرة حىت ال يصل أحد إىل فيكون ذلك الوازع

هلم منها و قد  غريه بعدوان و هذا هو معىن امللك و قد تبني لك ذا أن لإلنسان خاصة طبيعية و ال بد
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اجلراد ملا استقرىء فيها من   على ما ذكره احلكماء كما يف النحل ويوجد يف بعض احليوانات العجم
عنهم يف خلقه و جثمانه إال أن ذلك موجود لغري  احلكم و االنقياد و االتباع لرئيس من أشخاصها متميز

 و تزيد أعطى كل شيء خلقه مث هدى مبقتضى الفكرة و السياسة اإلنسان مبقتضى الفطرة و اهلداية ال

طبيعية لإلنسان  العقلي و أا خاصة! على هذا الربهان حيث حياولون إثبات النبوة بالدليلالفالسفة 
يقولون بعد ذلك و ذلك احلكم  فيقررون هذا الربهان إىل غاية و أنه ال بد للبشر من احلكم الوازع مث

نهم مبا يودع أنه ال بد أن يكون متميزاً ع يكون بشرع مفروض من عند اهللا يأيت به واحد من البشر و
و القبول منه حىت يتم احلكم فيهم و عليهم من غري إنكار و ال  اهللا فيه يف خواص هدايته ليقع التسليم له

للحكماء غري برهانية كما تراه إذ الوجود و حياة البشر قد تتم من دون ذلك مبا  تزيف و هذه القضية
و  هم و محلهم على جادته فأهل الكتاباحلاكم لنفسه أو بالعصبية اليت يقتدر ا على قهر يفرضه

العامل و مع ذلك فقد  املتبعون لألنبياء قليلون بالنسبة إىل اوس الذين ليس هلم كتاب فإم أكثر أهل
العهد يف األقاليم املنحرفة يف الشمال و  كانت هلم الدول و اآلثار فضالً عن احلياة و كذلك هي هلم هلذا

البتة فإنه ميتنع و ذا يتبني لك غلطهم يف وجوب  وضى دون وازع هلماجلنوب خبالف حياة البشر ف
مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من األمة و اهللا ويل التوفيق و  النبوات و أنه ليس بعقلي و إمنا

 .اهلداية

 اليماألار و األق املقدمة الثانية يف قسط العمران من األرض و اإلشارة إىل بعض ما فيه من األشجار و

حمفوفة بعنصر  اعلم أنه تبني يف كتب احلكماء الناظرين يف أحوال العامل أن شكل األرض كروي و أا
اهللا من تكوين احليوانات فيها و عمراا  املاء كأا عنبة طافية عليه فاحنسر املاء عن بعض جوانبها ملا أراد

ذلك أن املاء حتت األرض و ليس بصحيح و قد يتوهم من  بالنوع البشري الذي له اخلالفة على سائرها
و وسط كرا الذي هو مركزها و الكل يطلبه مبا فيه من الثقل و ما  و أمنا النحت الطبيعي قلب باألرض

 و أما املاء احمليط ا فهو فوق األرض و أن قيل يف شىيء منها إنه حتت األرض عدا ذلك من جوانبها

سطح كرا يف  لذي احنسر عنه املاء من األرض فهو النصف منو أما ا. فباإلضافة إىل جهة أخرى منه
احمليط و يسمى أيضاً لباليه  شكل دائرة أحاط العنصر املاء من ا من مجيع جهاا حبراً يسمى البحر

يقال له البحر األخضر و األسود مث أن هذا  بتفخيم الالم الثانية و يسمى أوقيانوس أمساء أعجمية و
اخلالء أكثر من عمرانه و اخلايل من جهة اجلنوب منه أكثر  ض للعمران فيه القفار واملنكشف من األر

املعمور منه أميل إىل اجلانب الشمايل على شكل مسطح كروي ينتهي من جهة  من جهة الشمال و إمنا
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 االستواء و من جهة الشمال إىل خط كروي و وراءه اجلبال الفاصلة بينه و بني املاء اجلنوب إىل خط

من املشرق و  العنصري الذي بينهما سد يأجوج و مأجوج و هذه اجلبال مائلة إىل جهة املشرق و ينتهي
من األرض قالوا هو مقدار  املغرب إىل عنصر املاء أيضاً بقطعتني من الدائرة احمليطة و هذا املنكشف

سبعة و خط االستواء يقسم املنقسم باألقاليم ال النصف من الكرة أو أقل و املعمور منه مقدار ربعه و هو
هو طول األرض و أكرب خط يف كرا كما أن منطقة فلك  األرض بنصفني من املغرب إىل املشرق و

خط يف الفلك و منطقة الربوج منقسمة بثلثمائة و ستني درجة و  الربوج و دائرة فعدل النهار أكرب
ر ألف ذراع و الذراع أربعة و مخسة و عشرون فرسخاً و الفرسخ اثنا عش الدرجة من مسافة األرض

اإلصبع ست حبات شعري مصفوفة ملصق بعضها إىل بعض ظهراً لبطن و بني دائرة  عشرون إصبعاً و
 اليت تقسم الفلك بنصفني و تسامت خط االستواء من األرض و بني كل واحد من القطبني فعدل النهار

الباقي منها خالء   أربع و ستون درجة وتسعون درجة لكن العمارة يف اجلهة الشمالية من خط االستواء
كلها لشدة احلر كما نبني ذلك كله  ال عمارة فيه لشدة الربد و اجلمود كما كانت اجلهة اجلنوبية خالء

املعمور و حدوده و عما فيه من األمصار و املدن و اجلبال و  مث إن املخربين عن هذا. إن شاء اهللا تعاىل
 من بعده زخار و صاحب كتاب اجلغرافيا يف كتاب بطليموس الرمال مثلالقفار و  البحار و األار و

املغرب متساوية يف  قسموا هذا املعمور بسبعة أقسام يسموا األقاليم السبعة حبدود ومهية بني املشرق و
الثاين إىل آخرها فيكون السابع أقصر ملا  العرض خمتلفة يف الطول فاإلقليم األول أطول مما بعده و هكذا

املاء عن كرة األرض و كل واحد من هذه األقاليم عندهم  اقتضاه وضع الدائرة الناشئة عن احنسار
إىل املشرق على التوايل و يف كل جزء اخلرب عن أحواله و أحوال  منقسم بعشرة أجزاء من املغرب

رومي املعروف هذا البحر احمليط خيرج من جهة املغرب يف األقليم الرابع البحر ال و ذكروا أن. عمرانه
الزقاق مث  يف خليج فتضايق يف عرض اثين عشر ميالً أو حنوها ما بني طنجة و طريف و يسمى أن يبدأ

اإلقليم الرابع على ألف  يذهب مشرقاً و ينفسح إىل عرض ستمائة ميل و ايته يف آخر اجلزء الرابع من
 و عليه من جهة اجلنوب سواحل الشام فرسخ و مائة و ستني فرسخاً من مبدأه و عليه هنالك سواحل

إذ االسكندرية و من جهة الشمال سواحل القسطنطينية  املغرب أوهلا طنجة عند اخلليج مث أفريقية مث برقة
مث االفرجنة مث االندلس إىل طريف عند أن الزقاق قبالة طنجة و يسمى هذا  عند اخلليج مث البنادقة مث رومة

ثرية عامرة كبار مثل أقريطش و قربص و صقلية و ميورقة و و الشامي و فيه جزر ك البحر الرومي
للقسطنطينية يبدأ  أحدمها مسامت. و خيرج منه يف جهة الشمال حبران آخران من خليجني: قالوا سردانية

بالقسطنطينية مث ينفسح يف عرض  من هذا البحر متضايقاً يف عرض رمية السهم و مير ثالثة حبار فيتصل
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القسطنطينية مث خيرج من فوهة عرضها ستة أميال  يف جريه ستني ميالً و يسمى خليجأربعة أميال و مير 
هنالك يف مذهبه إىل ناحية الشرق فيمر بأرض هرقلة و ينتهي إىل  فيمد حبر نيطش و هو حبر ينحرف من

ن و و ثلثمائة ميل من فوهته و عليه من اجلانبني أمم من الروم و الترك و برجا بالد اخلزرية على ألف
على مست  و البحر الثاين من خليجي هذا البحر الرومي و هو حبر البنادقة خيرج من بالد الروم .الروس

ينتهي إىل بالد إنكالية على  الشمال فإذا انتهى إىل مست اجلبل احنرف يف مست املغرب إىل بالد البنادقة و
قالوا . ريهم أمم و يسمى خليج البنادقةالروم و غ ألف و مائة ميل من مبدإه و على حافتيه من البنادقة و

من الشرق و على ثالث عشرة درجة يف الشمال من خط االستواء  و ينساح من هذا البحر احمليط أيضاً
اجلزء  اجلنوب قليالً حىت ينتهي إىل اإلقليم األول مث مير فيه مغرباً إىل أن ينتهي يف حبر عظيم متسع مير يف

آالف فرسخ من مبدئه و  و الزنج و إىل بالد باب املندب منه على أربعةاخلامس منه إىل بالد احلبشة 
بالد الزنج و بالد بربر اليت ذكرها  يسمى البحر الصيين و اهلندي و احلبشي و عليه من جهة اجلنوب

قبائل املغرب مث بلد سفالة و أرض الواق واق و أمم  امرؤ القيس يف شعره و ليسوا من الرببر الذين هم
اخلالء و عليه من جهة الشمال الصني من عند مبدئه مث اهلند مث السند مث  س بعدهم إال القفار وأخر لي

من  قالوا و خيرج. من األحقاف و زبيد و غريها مث بالد الزنج عند ايته و بعدهم احلبشة سواحل اليمن
متضايقاً مث مير مستبحراً  هذا البحر احلبشي حبران آخران أحدمها خيرج من ايته عند باب املندب فيبدأ

القلزم يف اجلزء اخلامس من اإلقليم الثاين على ألف و  إىل ناحية الشمال و مغرباً قليالً إىل أن بنتهي إىل
يسمى حبر القلزم و حبر السويس و بينه و بني فسطاط مصر من هنالك  أربعمائة ميل من مبدئه يف و

 مث احلجاز و جدة مث مدين و أيلة و فازان عند ايته من جهة الشرق سواحل اليمن ثالث مراحل و عليه
عند  جهة الغرب سواحل الصعيد، و عيذاب و سواكن وزيلع مث بالد احلبشة عند مبدئه و آخره و من

اإلسالم و قبله  القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش و بينهما حنو ست مراحل و مازال امللوك يف
احلبشي و يسمى اخلليج األخضر  و البحر الثاين من هذا البحر. تم ذلكيرمون خرق ما بينهما و مل ي

ناحية الشمال مغرباً قليالً إىل أن ينتهي إىل األبلة  خيرج ما بني بالد السند و األحقاف من اليمن و مير إىل
دئه و السادس من اإلقليم الثاين على أربعمائة فرسخ و أربعني فرسخاً من مب من سواحل البصرة يف اجلزء

 فارس و عليه من جهة الشرق سواحل السند و مكران و كرمان و فارس و األبلة و عند يسمى حبر

فيما بني  ايته من جهة الغرب سواحل البحرين و اليمامة و عمان و الشحر و األحقاف عند مبدئه و
احلبشي من اجلنوب و البحر  حبر فارس و القلزم و جزيرة العرب كأا داخلة من الرب يف البحر حييط ا

العراق بني الشام و البصرة على ألف و  حبر القلزم من الغرب و حبر فارس من الشرق و تفضي إىل
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و بغداد و إيوان كسرى و احلرية و وراء ذلك أمم  مخسمائة ميل بينهما و هنالك الكوفة و القادسية
ز يف جهة الغرب منها و بالد اليمامة يف جزيرة العرب بالد احلجا األعاجم من الترك و اخلزر و غريهم و

جهة الشرق منها و بالد اليمن يف جهة اجلنوب منها و سواحله على البحر  و البحرين و عمان يف
 و يف هذا املعمور حبر آخر منقطع من سائر البحار يف ناحية الشمال بأرض الديلم يسمى قالوا. احلبشي

شرقه  مائة ميل يف غربه أذربيجان والديلم و يفست حبر جرجان و طربستان طوله ألف ميل يف عرض
مجلة البحار املشهورة  هذه. أرض الترك و خوارزم و يف جنوبه طربستان و يف مشاله أرض اخلزر و الالن

أار كثرية أعظمها أربعة أار و هي النيل و  قالوا و يف هذا اجلزء املعمور. اليت ذكرها أهل اجلغرافيا
فأما النيل فمبدأه من جبل عظيم وراء خط االستواء بست  .بلخ املسمى جيحونالفرات و دجلة و ر 

الرابع من اإلقليم األول و يسمى جبل القمر و ال يعلم يف األرض جبل  عشرة درجة على مست اجلزء
 منه عيون كثرية فيصب بعضها يف احلرية هناك و بعضها يف أخرى مث خترج أار من أعلى منه خترج

من هذه  تصب كلها يف حبرية واحدة عند خط االستواء على عشر مراحل من اجلبل و خيرجالبحريتني ف
بالد مصر فإذا جاوزها  البحرية ران يذهب أحدمها إىل ناحية الشمال على مسته و مير ببالد النوبة مث

ة البحر الرومي عند اإلسكندري تشعب يف شعب مقاربة يسمى كل واحد منها خليجاً و تصب كلها يف
غربه و يذهب اآلخر منعطفاً إىل املغرب مث  و يسمى نيل مصر و عليه الصيعد من شرقه و الواحات من

و أما الفرات . هو ر السودان و أممهم كلهم على ضفتيه مير على مسته إىل أن يصب ي البحر احمليط و
 أرض الروم و ملطية إىل اجلزء السادس من اإلقليم اخلامس و مير جنوباً يف فمبدؤه من بالد أرمينية يف

هناك  بصفني مث بالرقة مث بالكوفة إىل أن ينتهي إىل البطحاء اليت بني البصرة و واسط و من منبج مث مير
و . تصب يف دجلة يصب يف البحر احلبشي و تنجلب إليه يف طريقه أار كثرية و خيرج منه أار أخرى

اجلنوب باملوصل و أذربيجان و  يضاً و متر على مستأما دجلة فمبدؤها عني ببالد جالط من أرمينية أ
البصرة و تفضي إىل حبر فارس و هو يف الشرق  بغداد إىل واسط فتتفرق إىل خلجان كلها تصب يف حبرية

كثرية عظيمة من كل جانب و فيما بني الفرات و دجلة من أوله  على ميني الفرات و ينجلب إليه أار
و أما ر جيحون .  عدويت الفرات و قبالة أذربيجان من عدوة دجلةمن جزيرة املوصل قبالة الشام

اجلزء الثامن من اإلقليم الثالث من عيون هناك كثرية و تنجلب إليه أار عظام و  فمبدؤه من بلخ يف
الثامن من  من اجلنوب إىل الشمال فيمر ببالد خراسان مث خيرج معها إىل بالد خوارزم يف اجلزء يذهب

شهر يف مثله و إليها ينصب  امس فيصب يف حبرية اجلرجانية اليت بأسفل مدينتها و هي مسريةاإلقليم اخل
جيحون بالد خراسان و خوارزم و على شرقه  ر فرغانة و الشاش اآليت من بالد الترك و على غريب ر
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ية و أمم األعاجم ما وراءه بالد الترك و فرغانة و اجلرجان بالد خبارى و ترمذ و مسرقند و من هنالك إىل
و صوروا يف اجلغرافيا مجيع ما يف  كتاب روجار يف الشريف يف كتابه و بطليموس و قد ذكر ذلك كله

 و البحار و األودية و استوفوا من ذلك مال حاجة انا به لطوله وألن عنايتنا يف األكثر املعمور من اجلبال

 .للعرب من املشرق واهللا املوفقإمنا هي باملغرب الذي هو وطن الرببر و باألوطان اليت 

 الشمايل من األرض أكثر عمراناً من الربع اجلنويب و ذكر السبب يف ذلك تكملة هلذه املقدمة الثانية يف أن الربع

أقل عمراناً مما بعدمها و  و حنن نرى باملشاهدة و األخبار املتواترة أن األول و الثاين من األقاليم ملعمورة
البحر اهلندي الذي يف الشرق منهما و أمم هذين  يتخلله اخلالء و لقفار و الرمال وما وجد من عمرانه ف

البالغة و أمصاره و مدنه كذلك و الثالث و الرابع و ما بعدمها  اإلقليمني و أناسيهما ليست هلم الكثرة
  الكثرة وفيها قليلة و الرمال كذلك أو معدومة و أممها و أناسيها جتوز احلد من خبالف ذلك فالقفار

اجلنوب خالء كله  أمصارها و مدا جتاوز احلد عدداً و العمران فيها مندرج ما بني الثالث و السادس و
عن مست الرؤوس فلنوضح  و قد ذكر كثري من احلكماء أن ذلك إلفراط احلر و قلة ميل الشمس فيها

 من جانب الشمال إىل اخلامس و الرابع ذلك بربهانه و يتبني منه سبب كثرة العمارة فيما بني الثالث و
الشمايل إذا كانا على األفق فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك  فنقول إن قطيب الفلك اجلنويب و. السابع

املارة من املشرق إىل املغرب و تسمى دائرة معدل النهار و قد تبني يف موضعه  بنصفني هي أعظم الدوائر
األفالك يف جوفه  شرق إىل املغرب حركة يومية حيرك ا سائراهليئة أن الفلك األعلى متحرك من امل من

خمالفة هلذه احلركة و هي  قهراً و هذه احلركة حمسوسة و كذلك تبني أن للكواكب يف أفالكها حركة
يف السرعة و البطء و ممرات هذه  من املغرب إىل املشرق و ختتلف آمادها باختالف حركة الكواكب

الفلك األعلى تقسمه بنصفني و هي دائرة فلك  يها كلها دائرة عظيمة منالكواكب يف أفالكها تواز
ما تبني يف موضعه مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطتني  الربوج منقسمة باثين عشر برجاً و هي على

أول احلمل و أول امليزان فتقسمهما دائرة معدل النهار بنصفني نصف مائل عن  متقابلتني من الربوج مها
هو من  النهار إىل الشمال و هو من أول احلمل إىل آخر السنبلة و نصف مائل عنه إىل اجلنوب و معدل

كان على سطح  أول امليزان إىل آخر احلوت و إذا وقع القطبان على األفق يف مجيع نواحي األرض
 وقع يسمى خط االستواء و األرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار مير من املغرب إىل املشرق و

األقاليم السبعة و العمران كله يف اجلهة  هذا اخلط بالرصد على ما زعموا يف مبدإ اإلقليم األول من
بالتدريج إىل أن ينتهي ارتفاعه إىل أربع، و ستني درجة و هنالك  الشمالية يرتفع عن آفاق هذا املعمور
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يت تسعني درجة و هي اليت بني آخر اإلقليم السابع، إذا ارتفع على األفق و بق ينقطع العمران و هو
حتت  دائرة معدل النهار على األفق و بقيت ستة من الربوج فوق األفق و هي الشمالية و ستة القطب و

ألن احلر و الربد حينئذ ال  األفق و هي اجلنوبية و العمارة فيما بني األربعة و الستني إىل التسعني ممتنعة
الشمس تسامت الرؤوس على خط االستواء يف  صل التكوين فإذاًحيصالن ممتزجني لبعد الزمان بينهما حي

إىل رأس السرطان ورأس اجلدي و يكون اية ميلها عن دائرة  رأس احلمل و امليزان مث متيل يف املسامتة
عشرين درجة مث إذا ارتفع القطب الشمايل عن األفق مالت دائرة معدل النهار عن  معدل النهار أربعاً و

املسمى عند  قدار ارتفاع و اخنفض القطب اجلنويب كذلك مبقدار متساو يف الثالثة وهوالرؤوس مب مست
عليها الربوج الشمالية  أهل املواقيت عرض البلد و إذا مالت دائرة معدل النهار عن مست الرؤوس علت

اجلدي اجلنوبية من األفق كذلك إىل رأس  مندرجة يف مقدار علوها إىل رأس السرطان و اخنفضت الربوج
قلناه فال يزال األفق الشمايل يرتفع حىت يصري أبعد الشمالية و  الحنرافها إىل اجلانبني يف أفق االستواء كما

مست الرؤوس و ذلك حيث يكون عرض البلد أربعاً و عشرين يف احلجاز و ما يليه  هو رأس السرطان يف
القطب  أفق االستواء ارتفع بارتفاعامليل الذي إذا مال رأس السرطان عن معدل النهار يف  و هذا هو

عن املسامتة و ال  الشمايل حىت صار مسامتاً فإذا ارتفع القطب أكثر من أربع و عشرين نزلت الشمس
اخنفاض الشمس عن املسامتة كذلك  تزال يف اخنفاض إىل أن يكون ارتفاع القطب أربعاً و ستني و يكون

التكوين إلفراط الربد و اجلمد و طول زمانه غري ممتزج  طعو اخنفاض القطب اجلنويب عن األفق مثلها فينق
املسامتة و ما يقارا تبعث األشعة قائمة و فيما دون املسامتة على زوايا  مث إن الشمس عند. باحلر

فلهذا  حادة و إذا كانت زوايا األشعة قائمة عظم الضوء و انتشر خبالفه يف املنفرجة و احلادة منفرجة و
  .و التسخني  املسامتة و ما يقرب منها أكثر منه فيما بعد ألن الضوء سبب احلريكون احلر عند

احلمل و امليزان و إذا مالت فغري بعيد و  مث أن املسامتة يف خط االستواء تكون مرتني يف السنة عند نقطيت
بقى األشعة السرطان و اجلدي إال أن صعدت إىل املسامتة فت ال يكاد احلر يعتدل يف آخر ميلها عند رأس

ذلك األفق و يطول مكثها أو يدوم فيشتعل اهلواء حرارة و يفرط يف شدا و  القائمة الزوايا تلح على
الشمس تسامت مرتني فيما بعد خط االستواء إىل عرض أربع و عشرين فإن األشعة ملحة  كذا ما دامت

و يبساً مينع  عل يف اهلواء جتفيفاًاألفق يف ذلك بقريب من إحلاحها يف خط االستواء و إفراط احلر يف على
يف املعدن و احليوان و النبات إذ  من التكوين ألنه إذا أفرط احلر جفت املياه و الرطوبات و فسد التكويين

السرطان عن مست الرؤوس يف عرض مخس و عشرين فما  التكوين ال يكون إال بالرطوبة مث إذا مال رأس
احلر إىل االعتدال أو مييل عنه ميالً قليالً فيكون التكوين و يتزايد  بعده نزلت الشمس عن املسامتة فيصري
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 إىل أن يفرط الربد يف شدته لقلة الضوء و كون األشعة منفرجة الزوايا فينقص التكوين و على التدريج

تأثرياً يف  يفسد بيد أن فساد التكوين من جهة شدة احلر أعظم منه من جهة شدة الربد ألن احلر أسرع
الثاين قليالً و يف الثالث و  يف من تأثري الربد يف اجلمد فلذلك كان العمران يف اإلقليم األول والتجف

يف السادس و السابع كثرياً لنقصان احلر و أن  الرابع و اخلامس متوسطاً العتدال احلر بنقصان الضوء و
يف فيها إال عند اإلفراط مبا التكوين كما يفعل احلر إذ ال جتف كيفية الربد ال تؤثر عند أوهلا يف فساد

اليبس كما بعد السابع فلهذا كان العمران يف الربع الشمايل أكثر و أوفر و اهللا  يعرض هلا حينئذ من
باملشاهدة و  و من هنا أخذ احلكماء خالء خط االستواء و ما وراءه و أورد عليهم أنه مغمور .أعلم

امتناع العمران فيه بالكلية إمنا  الظاهر أم مل يريدوااألخبار املتواترة فكيف يتم الربهان على ذلك و 
احلر و العمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلي و هو  أداهم الربهان إىل أن فساد التكوين فيه قري بإفراط

ابن  و قد زعم. و إن كان فيه عمران كما نقل فهو قليل جداً كذلك فإن خط االستواء و الذي وراءه
فيعمر منه ما عمر من  ء معتدل و أن ما وراءه يف اجلنوب مبثابة ما وراءه يف الشمالأن خط االستوا رشد

فيما وراء خط االستواء يف اجلنوب من  هذا و الذي قاله غري ممتنع من جهة فساد التكوين و إمنا امتنع
قابالً احلد الذي كان مقابله من اجلهة الشمالية  جهة أن العنصر املائي غمر وجه األرض هنالك إىل

املاء تبعه ما سواه ألن العمران متدرج و يأخذ يف التدريج من جهة  للتكوين و ملا امتنع املعتدل لغيبة
و  .االمتناع و أما القول بامتناعه يف خط االستواء فريده النقل املتواتر و اهللا أعلم الوجود ال من جهة

مث نأخذ يف تفصيل الكالم  روجار لنرسم بعد هذا الكالم صورة اجلغرافيا كما رمسها صاحب كتاب
 .عليها إىل أخره

 اجلغرافيا القسم األول من تفصيل الكالم على هذه

اجلنوب يسمون  إعلم أن احلكماء قسموا هذا املعمور كما تقدم ذكره على سبعة أقسام من الشمال إىل
ل واحد منها أخذ من األقاليم ك كل قسم منها إقليماً فانقسم املعمور من األرض كله على هذه السبعة

املغرب إىل املشرق مع خط االستواء حبده من جهة  فاألول منها مار من. الغرب إىل الشرق على طوله
و الرمال و بعض عمارة إن صحت فهي كال عمارة و يليه من  اجلنوب و ليس وراءه هنالك إال القفار

 و السادس و السابع و هو آخر العمران من الثالث كذلك مث الرابع و اخلامس جهة مشالية اإلقليم الثاين مث
وراء  و ليس وراء السابع إال اخلالء و القفار إىل أن ينتهي إىل البحر احمليط كاحلال فيما جهة الشمال

. اخلالء الذي يف جهة اجلنوب اإلقليم األول يف جهة اجلنوب إال أن اخلالء يف جهة الشمايل أقل بكثري من
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بسبب ميل الشمس عن دائرة معديل النهار و ارتفاع  ار تتفاوت يف هذه األقاليممث أن أزمنة الليل و النه
قوس الليل و النهار لذلك و ينتهي طول الليل و النهار يف آخر  القطب الشمايل عن آفاقها فيتفاوت

عند حلول الشمس برأس اجلدي لليل و برأس السرطان للنهار كل واحد منهما إىل  اإلقليم األول و ذلك
حلول  ساعة و كذلك يف آخر اإلقليم الثاين مما يلي الشمال فينتهي، طول النهار فيه عند ث عشرةثال

مثله أطول الليل  الشمس برأس السرطان و هو منقلبها الصيفي إىل ثالث عشرة ساعة و نصف ساعني و
 عشرة و نصف يبقى بعد الثالث عند منقلبها الشتوي برأس اجلدي و يبقى لألقصر من الليل و النهار ما

النهار و هي دورة الفلك الكاملة و كذلك يف  من مجلة أربع و عشرين الساعات الزمانية موع الليل و
ينتهيان إىل أربع عشرة ساعة و يف آخر الرابع إىل أربع عشرة  آخر اإلقليم الثالث مما يلي الشمال أيضاً

 آخر السادس إىل مخس عشرة ساعة آخر اخلامس إىل مخس عشرة ساعة و يف ساعة و نصف ساعة و يف
السابع إىل ست عشرة ساعة و هنالك ينقطع العمران فيكون تفاوت هذه األقاليم يف  و نصف و إىل آخر

ناحية  من ليلها و ارها بنصف ساعة لكل إقليمه يتزايد من أوله يف ناحية اجلنوب إىل آخر يف األطول
عبارة عن بعد ما بني  رض البلدان يف هذه األقاليم و هوو أما ع. الشمال موزعة على أجزاء هذا البعد

االستواء و مبثله سواء ينخفض القطب  مست رأس البلد و دائرة معدل النهار الذي هو مست رأس خط
عنه و هو ثالثة أبعاد متساوية تسمى عرض البلد  اجلنويب عن أفق ذلك البلد و يرتفع القطب الشمايل

اجلغرافيا قسموا كل واحد من هذه األقاليم السبعة يف طوله  ن على هذهو املتكلمو. كما مر ذلك قبل
بعشرة أجزاء متساوية و يذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها من البلدان و  من املغرب إىل املشرق

 اجلبال و األار و املسافات بينها يف املسالك و حنن اآلن نوجز القول يف ذلك و نذكر األمصار و

الذي  نزهة املشتاق دان و األار و البحار يف كل جزء منها و حناذي بذلك ما وقع يف كتابمشاهري البل
عليه  مللك صقلية من اإلفرنج و هو زخار بن زخار عندما كان نازالً األدريسي احلمودي العلوي ألفه

و مجع له كتباً السادسة  بصقلية بعد خروج صقلية من إمارة مالقة و كان تأليفه للكتاب يف منتصف املائة
و غريهم و نبدأ  بطليموس و ابن إسحاق املنجم و القدري و احلوقلي و ابن خرداذيه و للمسعودي مجة

  .سبحانه و تعاىل يعصمنا مبنه و فضله منها باإلقليم األول إىل آخرها و اهللا

البالد و  أطوالبأخذ  بطليموس اجلزائر اخلالدات اليت منها بدأ اإلقليم األول، و فيه من جهة غربيه
أشهرها ثالث و يقال أا  ليست يف بسيط اإلقليم و إمنا هي يف البحر احمليط يف جزر متكثرة أكربها و

هذه املائة و قاتلوهم فغنموا منهم و سبوا  معمورة و قد بلغنا أن سفائن من اإلفرنج مرت ا يف أواسط
خدمة السلطان فلما تعلموا اللسان العريب و صاروا إىل  و باعوا بعض أسراهم بسواحل املغرب األقصى
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حيتفرون األرض للزراعة بالقرون و أن احلديد مفقود بأرضهم و  أخربوا عن حال جزائرهم و أم
ماشيتهم املعز و قتاهلم باحلجارة يرموا إىل خلف و عبادم السجود للشمس إذا  عيشهم من الشعري و

بالقصد  ة و ال يوقف على مكان هذه اجلزائر إال بالعثور الو ال يعرفون ديناً و مل تبلغهم دعو طلعت
أين يوصل إذا مرت على  إليها ألن سفر السفن يف البحر إمنا هو بالرياح و معرفة جهات مهاا و إىل

و علم حيث يوصل على االستقامة  االستقامة من البالد اليت يف ممر ذلك املهب و إذا اختلف املهب
ذلك حمصلة عند النواتية و املالحني الذين هم   حيمل السفينة ا على قوانني يفحوذي به القلع حماذاة

حافات البحر الرومي و يف عدوته مكتوبة كلها يف صحيفة على  رؤساء السفن يف البحر و البالد اليت يف
لى و يف وضعها يف سواحل البحر على ترتيبها و مهاب الرياح و ممراا ع شكل ما هي عليه يف الوجود

 يف تلك الصحيفة و يسموا الكنباص و عليها يعتمدون يف أسفارهم و هذا كله مفقود يف اختالفها معها

إىل الرجوع  البحر احمليط فلذلك ال تلج فيه السفن ألا إن غابت عن مرأى السواحل فقل أن تدي
لسفن يف مسريها و هي ل إليها مع ما ينعقد يف جو هذا البحر و على سطح مائه من األخبرة املمانعة

فلذلك عسر االهتداء إليها و  لبعدها ال تدركها أضواء الشمس املنعكسة من سطح األرض فتحللها
اإلقليم ففيه مصب النيل اآليت من مبدئه عند جبل  و أما اجلزء األول من هذا. صعب الوقوف على خربها

يط فيصب فيه عند جزيرة أوليك و على السودان و يذهب إىل البحر احمل القمر كما ذكرناه و يسمى نيل
 سال و تكرور و غانة و كلها هلذا العهد يف مملكة ملك مايل من أمم السودان و إىل هذا النيل مدينة

طوائف امللثمني و  بالدهم تسافر جتار املغرب األقصى و بالقرب منها من مشاليها بالد ملتونة و سائر
و هم كفار و يكتوون )) مللم  )) ل قوم من السودان يقال هلممفاوز جيولون فيها و يف جنويب هذا الني

عليهم و يسبوم و يبيعوم للتجار فيجلبوم  يف وجوههم و أصداغهم و أهل غانة و التكرور يغريون
وراءهم يف اجلنوب عمران يعترب إال أناسي أقرب إىل احليوان  إىل املغرب و كلهم عامة رقيقهم و ليس

الفيايف و الكهوف و يأكلون العشب و احلبوب غري مهيأة و رمبا يأكل  يسكنونالعجم من الناطق 
و فواكه بالد السودان كلها من قصور صحراء املغرب مثل توات . ليسوا يف عداد البشر بعضهم بعضاً و

ببين صاحل و  فكان يف غانة فيما يقال ملك و دولة لقوم من العلويني يعرفون. تكدرارين و وركالن و
بن حسن بن احلسن و ال يعرف صاحل هذا يف ولد عبد  إنه صاحل بن عبد اهللا روجار صاحب كتابقال 

هلذا العهد و صارت غانة لسلطان مايل و يف شرقي هذا البلد يف  اهللا بن حسن و قد ذهبت هذه الدولة
 فيغوص يف على ر ينبع من بعض اجلبال هنالك و مير مغرباً) كوكو ( اإلقليم بلد  اجلزء الثالث من

مملكته و  اجلزء الثالث و كان ملك كوكو قائماً بنفسه مث استوىل عليها سلطان مايل و أصبحت يف رمال
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من تاريخ الرببر و يف  خربت هلذا العهد من أجل فتنة وقعت هناك نذكرها عند ذكر دولة مايل يف حملها
ضفة النيل من مشاليه و يف شرقي  جنويب بلد كوكو بالد كامت من أمم السودان و بعدهم و نغارة على

بأرض النوبة يف اجلزء الرابع من هذا اإلقليم و فيه مير  بالد و نغارة و كامت بالد زغاوة و تاجرة املتصلة
خط االستواء إىل البحر الرومي يف الشمال و خمرج هذا النيل من جبل  نيل مصر ذاهباً من مبدإه عند

 درجة و اختلفوا يف ضبط هذه اللفظة فضبطها بعضهم يفتح االستواء بست عشرة القمر الذي فوق خط
القاف  امليم نسبة إىل قمر السماء لشدة بياضه و كثرة ضوءه و يف كتاب املشترك لياقوت بضم القاف و

اجلبل عشر عيون  من هذا و سكون امليم نسبةً إىل قوم من أهل اهلند و كذا ضبطه ابن سعيد فيخرج
من البحريتني ثالثة أار  رية و بينهما ستة أميال و خيرج من كل واحدةجتتمع كل مخسة منها يف حب

البحرية من ناحية الشمال و ينقسم ماؤها  جتتمع كلها يف بطيحة واحدة يف أسفلها جبل معترض يشق
مغرباً حىت يصب يف البحر احمليط و خيرج الشرقي منه ذاهباً  بقسمني فيمر الغريب منه إىل بالد السودان

احلبشة و النوبة و فيما بينهما و ينقسما يف أعلى أرض مصر فيصب ثالثة من  لشمال على بالدإىل ا
 و رشيد و دمياط و يصب واحد يف حبرية ملحة قبل أن. البحر الرومي عند اإلسكندرية جداوله يف

د الواحات بعض بال يتصل بالبحر يف وسط هذا اإلقليم األول و على هذا النيل به بالد النوبة و احلبشة و
النيل و بعدها علوة و بالق و بعدمها  إىل أسوان و حاضرة بالد النوبة مدينة دنقلة و هي يف غريب هذا

هو جبل عال من جهة مصر و منخفض من جهة  جبل اجلنادل على ستة مراحل من بالق يف الشمال و
كه املراكب بل حيول الوسق صباً هائالً فال ميكن أن تسل النوبة فينفذ فيه النيل و يصب يف مهوى بعيد

الظهر إىل بلد أسوان قاعدة الصعيد إىل فوق اجلنادل و بني اجلنادل و  من مراكب السودان فيحمل على
. القدمية عشرة مرحلة و الواحات يف غربيها عدوة النيل و هي اآلن خراب و ا آثار العمارة أسوان اثنتا

وراء خط االستواء ذاهباً إىل  الد احلبشة على واد يأيت منو يف وسط هذا اإلقليم يف اجلزء اخلامس منه ب
وهم فيه كثري من الناس و زعموا أنه من نيل  أرض النوبة فيصب هناك يف النيل اهلابط إىل مصر و قد

و إىل وسط هذا اإلقليم يف . النيل و ذكر أنه ليس من هذا اجلغرافيا ذكره يف كتاب بطليموس القمر و
الصني و يغمر عامة هذا اإلقليم إىل هذا اجلزء  حبر اهلند الذي يدخل من ناحيةاجلزء اخلاص ينتهي 

يف اجلزائر اليت يف داخله و هي متمددة يقال تنتهي إىل ألف  اخلامس فال يبقى فيه عمران إال ما كان
من جهة الشمال و ليس منها يف هذا اإلقليم األول إال طرف من بالد  جزيرة أو فيما على سواحله

و يف اجلزء السادس من هذا اإلقليم فيما بني البحرين اهلابطني . و يف بالد اليمن ني يف جهة الشرقالص
العرب و  هذا البحر اهلندي إىل جهة الشمال و مها حبر قلزم و حبر فارس و فيما بينهما جزيرة من
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 بالد احلجاز و على تشتمل على بالد اليمن و بالد الشحر يف شرقيها على ساحل هذا البحر اهلندي و
الذي على ساحل هذا البحر من غربيه  اليمامة و ما إليهما كما نذكره يف اإلقليم الثاين و ما بعده فأما

يف مشايل احلبشة ما بني جبل العالقي أعايل الصعيد و  فبلد زالع من أطراف بالد احلبشة و جماالت البجة
زالع من جهة الشمال يف هذا اجلزء خليج باب اهلندي و حتت بالد  بني حبر القلزم اهلابط من البحر

 اهلابط هنالك مبزامحة جبل املندب املائل يف وسط البحر اهلندي ممتداً مع ساحل اليمن املندب يضيق البحر

عرض ثالثة  من اجلنوب إىل الشمال يف طول اثين عشر ميالً فيضيق البحر بسبب ذلك إىل أن يصري يف
السويس قريباً من مصر و  ندب و عليه متر مراكب اليمن إىل ساحلأميال أو حنوها و يسمى باب امل

جماالت البخة من أمم السودان كما ذكرناه  حتت باب املندب جزيرة سواكن و دهلك و قبالته من غربيه
منها على ساحله بلد علي بن يعقوب و يف جهة اجلنوب من بلد  و من شرقيه يف هذا اجلزء ائم اليمن و

من غربيه ترى بربر يتلو بعضها بعضاً و ينعطف من جنوبيه إىل آخر اجلزء  احل هذا البحرزالع و على س
متصلة  يليها هنالك من جهة شرقيها بالد الزنج مث بالد سفالة من ساحله اجلنويب بالد الوقواق السادس و

زائر هذا البحر أما ج و. إىل آخر اجلزء العاشر من هذا اإلقليم عند مدخل هذا البحر من البحر احمليط
املشهور يقال ليس يف األرض أعلى منه  و ا اجلبل. من أعظمها جزيرة سرنديب مدورة الشكل. فكثرية

مستطيلة تبدأ من قبالة أرض سفالة و تذهب إىل الشرق  مث جزيرة القمر و هي جزيرة. و هي قبالة سفالة
يف هذا البحر من جنوبيها جزائر سواحل أعايل الصني و حيتف ا  منحرفة بكثري إىل أن تقرب من

 جزائر السيالن إىل جزائر أخر يف هذا البحر كثرية العدد و فيها أنواع الطيب و الوقواق و من شرقيها

ملوك متعددون و  األفاويه و فيها يقال معادن الذهب و الزمرد و عامة أهلها على دين اوسية و فيهم
الضفة الشمالية من هذا البحر يف  كرها أهل اجلغرافيا و علىذه اجلزائر من أحوايل العمران عجائب ذ

جهة حبر القلزم بلد زبيد و املهجم و امة اليمن و  اجلزء السادس من هذا اإلقليم بالد اليمن كلها فمن
الزبدية و هي بعيدة عن البحر اجلنويب و عن البحر الشرقي و فيما بعد  بعدها بلد صغرية مقر اإلمامة

يف مشاهلا صنعاء و بعدمها إىل املشرق أرض األحقاف و ظفار و بعدها أرض حضر  عدن وذلك مدينة 
اليت  و هذه القطعة من اجلزء السادس هي. بالد الشحر ما بني البحر اجلنويب و حبر فارس موت مث

التاسع و أكثر منه  الكشف عنها البحر من أجزاء هذا اإلقليم الوسطى و ينكشف بعدها قليل من اجلزء
قبالتها من جهة الشرق جزائر السيالن و  من العاشر فيه أعايل بالد الصني و من مدنه الشهرية خانكو و

  .األول و اهللا سبحانه و تعاىل و يل التوفيق مبنه و فضله قد تقدم ذكرها و هذا آخر الكالم يف اإلقليم



 
 45         ابن خلدون مقدمة

 يف البحر احمليط جزيرتان من متصل باألول من جهة الشمال و قبالة املغرب منه و هو: اإلقليم الثاين
قنورية و  اخلالدات اليت مر ذكرها و يف اجلزء األول و الثاين منه يف اجلانب األعلى منهما أرض اجلزائر

اجلانب األسفل منهما  بعدها يف جهة الشرق أعايل أرض غانة مث جماالت زغاوة من السودان و يف
التجار ما بني بالد املغرب و بالد   تسلك فيهاصحراء نستر متصلة من الغرب إىل الشرق ذات مفاوز

شعوب كثرية ما بني كزولة و ملتونة و مسراتة و ملطة  السودان و فيها جماالت امللثمني من صنهاجة و هم
شرقاً أرض فزان مث جماالت أزكار من قبائل الرببر ذاهبة إىل أعايل  و وريكة و على مست هذه املفاوز

 الشرق و بعدها من هذا اجلزء الثالث و هي جهة الشمال منه بقية أرض وذان مستها يف اجلزء الثالث على
بقية أرض  على مستها شرقاً أرض سنترية و تسمى الواحات الداخلة و يف اجلزء الرابع من أعاله و

مبدأه يف اإلقليم األول إىل  الباجويني مث يعترض يف وسط هذا اجلزء بالد الصعيد حافات النيل الذاهب من
و مها جبل الواحات من غربيه و جبل املقطم من  صبه يف البحر فيمر يف هذا اجلزء بني اجلبلني احلاجزينم

أرمنت و يتصل كذلك حافاته إىل أسيوط و قوص مث إىل صول و  شرقيه و عليه من أعاله بلد أسنا و
األيسر عند دالص و شعبني ينتهي األمين منهما يف هذا اجلزء عند الالهون و  يفترق النيل هنالك على

إىل أن  بينهما أعايل ديار مصر و يف الشرق من جبل املقطم صحارى عيذاب ذاهبة يف اجلزء اخلامس فيما
جهة الشمال و يف عدوته  تنتهي إىل حبر السويس و هو حبر القلزم اهلابط من البحر اهلندي يف اجلنوب إىل

يف وسط احلجاز مكة شرفها اهللا و  بالد يثربالشرقية من هذا اجلزء أرض احلجاز من جبل يلملم إىل 
و يف اجلزء السادس من غربيه . الغربية من هذا البحر يف ساحلها مدينة جدة تقابل بلد عيذاب يف العدوة

تبالة و جرش إىل عكاظ من الشمال و حتت جند من هذا اجلزء بقية أرض  بالد جند أعالها يف اجلنوب و
 الد جنران و خيرب و حتتها أرض اليمامة و على مست جنران يف الشرقمستها يف الشرق ب احلجاز و على

البحر اهلندي إىل  أرض سبأ و مأرب مث أرض الشحر و ينتهي إىل حبر فارس و هو البحر الثاين اهلابط من
شرقيه و جوفيه قطعة مثلثة عليها  الشمال كما مر و يذهب يف هذا اجلزء باحنراف إىل الغرب فيمر ما بني

مث بالد البحرين و هجر . ساحله بالد عمال اله مدينة قلهات و هي ساحل الشحر مث حتتها علىمن أع
األعلى من غربيه قطعة من حبر فارس تتصل مب القطعة األخرى  منها يف آخر اجلزء و يف اجلزء السابع يف

 كران و يقابلها بالداهلند جانبه األعلى كله و عليه هنالك بالد السند إىل بالد م يف السادس و يغمر حبر

حتول املفاوز بينه و  الطوبران و هي من السند أيضاً فيتصل السند كله يف اجلانب الغريب من هذا اجلزء و
يف البحر اهلندي يف اجلنوب و أول بالد  بني أرض اهلند و مير فيه ره اآليت من ناحية بالد اهلند و يصب

قاً بالد بلهرا و حتتها امللتان بالد الصنم املعظم عندهم، مث شر اهلند على ساحل البحر اهلندي و يف مستها
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و  ،و يف اجلزء الثامن من غربيه بقية بالد بلهرا من اهلند. مث إىل أعايل بالد سجستان ،إىل أسفل من السند
 البحر اهلندي و حتتها يف مث بالد منيبار و يف اجلانب األعلى على ساحل. على مستها شرقاً بالد القندهار

بالد القنوج ما بني قشمري الداخلة و قشمري  اجلالب األسفل أرض كابل و بعدها شرقاً إىل البحر احمليط
التاسع مث يف اجلانب الغريب منه بالد اهلند األقصى و يتصل فيه إىل  اخلارجة عند آخر اإلقليم و يف اجلزء

 انب قطعة من بالد الصني فيهافيتصل من أعاله إىل العاشر و تبقى يف أسفل ذلك اجل اجلانب الشرقي

رسوله أعلم و به  مدينة شيغون مث تتصل بالد الصني يف اجلزء العاشر كله إىل البحر احمليط و اهللا و
  .سبحانه التوفيق و هو و يل الفضل و الكرم

هو متصل بالثاين من جهة الشمال ففي اجلزء األول منه و على حنو الثلث من أعاله  و: اإلقليم الثالث
الرببر أمم  درن معترض فيه من غربيه عند البحر احمليط إىل الشرق عند آخر و يسكن هذا اجلبل من جبل

اإلقليم الثاين و على البحر  ال حيصيهم إال خالقهم حسبما يأيت ذكره و يف القطعة اليت بني هذا اجلبل و
رقاً بالد درعة مث بالد و على مستها ش احمليط منها رباط ماسة و يتصل به شرقاً بالد سوس و نول

ذكرناها يف اإلقليم الثاين و هذا اجلبل مطل على هذه  سجلماسة مث قطعة من صحراء نستر املفازة اليت
قليل الثنايا و املسالك يف هذه الناحية الغربية إىل أن يسامت وادي ملوية  البالد كلها يف هذا اجلزء و هو

تينملك مث كدميوه  هذه الناحية منه أمم املصامدة مث هنتانة مثثناياه و مسالكه إىل أن ينتهي و يف  فتكثر
يف آخر هذا اجلزء منه بعض قبائل  مث مشكورة و مث آخر املصامدة فيه مث قبائل صنهاكة و هم صنهاجة و

كتامة و بعد ذلك أمم أخرى من الربابرة  جبل أوراس و هو جبل زناتة و يتصل به هنالك من جوفيه
جهة غربيه مطل على بالد املغرب األقصى و هي يف  مث إن جبل درن هذا من. نذكرهم يف أماكنهم

بالد مراكش و أغمات و تادالً و على البحر احمليط منها رباط أسفى و  جوفيه ففي الناحية اجلنوبية منها
اجلوف عن بالد مراكش بالد فاس و مكناسة و تازا و قصر كتامة و هذه هي اليت  مدينة سال و يف

يف  ملغرب األقصى يف عرف أهلها و على ساحل البحر احمليط منها بلدان أصيال و العرايش وا تسمى
البحر الرومي بلد  مست هذه البالد شرقاً بالد املغرب األوسط و قاعدا تلمسان و يف سواحلها على

ناحية الغربية احمليط من خليج طنجة يف ال هنني و وهران و اجلزائر ألن هذا البحر الرومي خيرج من البحر
إىل بالد الشام فإذا خرج من اخلليج املتضايق غري بعيد انفسح  من اإلقليم الرابع و يذهب مشرقاً فينتهي

يف اإلقليم الثالث و اخلامس فلهذا كان على ساحله من هذا اإلقليم الثالث الكثري  جنوباً و مشاالً فدخل
الشرق منها و يف  اية يف ساحل البحر مث قسطنطينية يفبالده مث يتصل ببالد اجلزائر من شرقيها بالد جب يف

مرتفعاً إىل جنوب املغرب األوسط  آخر اجلزء األول و على مرحلة من هذا البحر يف جنويب هذه البالد و
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حتت جبل أوراس املتصل بدرن كما مر و ذلك عند  بلد أشري مث بلد املسيلة مث الزاب و قاعدته بسكرة
الثالث من هذا اإلقليم على هيئة اجلزء األول مث جبل درن على  الشرق و اجلزءآخر هذا اجلزء من جهة 

 ذاهباً فيه من غرب إىل شرق فيقسمه بقطعتني و يعرب البحر الرومي مسافة من مشاله حنو الثلث من جنوبه

رض مستها شرقاً أ فالقطعة اجلنوبية عن جبل درن غربيها كله مفاوز و يف الشرق منها بلد عذامس و يف
جبل درن ما بينه و بني البحر الرومي يف  و دان اليت بقيتها يف اإلقليم الثاين كما مر و القطعة اجلوفية عن

ساحل البحر بلد بونة مث يف مست هذه البالد شرقاً  الغرب منها جبل أوراس و تبسة و األوبس و على
 يف جنوب هذه البالد حتت جبل درن مدينة تونس مث السوسة مث املهدية و بالد أفريقية فعلى ساحل البحر

 توزر و قفصة و نفراوة و فيما بينها و بني السواحل مدينة القريوان و جبل و سالت و بالد اجلريد

اجلنوب جبل  سبيطلة و على مست هذه البالد كلها شرقاً بلد طرابلس على البحر الرومي و بإزائها يف
رها يف آخر القطعة  يف مقابلة غذامس اليت مر يفدمر و نقرة من قبائل هوارة متصلة جببل درن و 

و يف جنوا جماالت العرب يف  اجلنوبية و آخر هذا اجلزء يف الشرق سويقة ابن مشكورة على البحر
فيه جبل درن إال أنه ينعطف عند آخر إىل  أرض و دان و يف اجلزء الثالث من هذا اإلقليم مير أيضاً

البحر الرومي و يسمى هنالك طرف أوثان و البحر الرومي   يدخل يفالشمال و يذهب على مسته إىل أن
أن يضايق ما بينه و بني جبل درن فالذي وراء اجلبل يف اجلنوب و يف  من مشاليه يغمر طائفة منه إىل

 و جماالت العرب فيها مث زويلة ابن خطاب مث رمال و قفار إىل آخر اجلزء. أرض و دان الغرب منه بقية

جتول فيها   فيما بني اجلبل و البحر يف الغرب منه بلد سرت على البحر مث خالء و قفاريف الشرقي و
يف شرقي املنعطف من اجلبل  العرب مث أجدابية مث برقة عند منعطف اجلبل مث طلمسة على البحر هنالك مث

ربيه صحارى هذا اإلقليم و يف األعلى من غ جماالت هيب و رواحة إىل آخر اجلزء و يف اجلزء الرابع من
يدخل البحر الرومي يف هذا اجلزء فيغري طائفة منه إىل اجلنوب  برقيق و أسفل منها بالد هيب و رواحة مث

و يبقى بينه و بني آخر اجلزء فيها قفار جتول فيها العرب و على مستها شرقاً  حىت يزاحم طرفه األعلى
اجلزء  على الالهون من بالد الصعيد يفالفيوم و هي على مصب أحد الشعبني من النيل الذي مير  بالد

مدينتها الشهرية على  الرابع من اإلقليم الثاين و يصب يف حبرية فيوم و على مسته شرقاً أرض مصر و
الثاين و يفترق هذا الشعب افتراقه ثانية  الشعب الثاين الذي مير بدالص من بالد الصعيد عند آخر اجلزء

زفيت و ينقسم األمين منهما من قرمط بشعبني آخرين  نوف ومن حتت مصر على شعبني آخرين من شط
مصب الغريب من هذا الشعب بلد اإلسكندرية و على مصب  و يصب مجيعها يف البحر الرومي فعلى
بلد دمياط و بني مصر و القاهرة و بني هذه السواحل البحرية  الوسط بلد رشيد و على مصب الشرقي
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 عمراناً و فلجاً و يف اجلزء اخلاص من هذا اإلقليم بالد الشام و كثرهاكلها حمشوة  أسافل الديار املصرية

يف ممره  على ما أصف و ذلك ألن حبر القلزم ينتهي من اجلنوب و يف الغرب منه عند السويس ألنه
من انعطافه يف اجلزء  مبتدىء من البحر اهلندي إىل الشمال ينعطف آخذاً إىل جهة الغرب فتكون قطعة

بغد السويس فاران مث جبل الطور  ي يف الطرف الغريب منه إىل السويس و على هذه القطعةطويلة فينته
بساحله إىل اجلنوب يف أرضي احلجاز كما مر  مث أيلة مدين مث احلوراء يف آخرها و من هنالك ينعطف

 الرومي غمرت يف الناحية الشمالية من هذا اجلزء قطعة من البحر يف اإلقليم الثاين يف اجلزء اخلامس منه و
الفرما و العريش و قارب طرفها بلد القلزم فيضايق ما بينهما من هنالك و بقي  كثرياً من غربيه عليها

جماالً  الباب مفضياً إىل أرض الشام و يف غريب هذا الباب فحص التيه أرض جرداء ال تنبت كانت شبه
القرآن، و يف هذه  ني سنة كما قصةلبين إسرائيل بعد خروجهم من مصر و قبل دخوهلم إىل الشام أربع
بقيتها يف اإلقليم الرابع كما نذكره و  القطعة من البحر الرومي يف هذا اجلزء طائفة من جزيرة قربص و

السويس بلد العريش و هو آخر الديار املصرية و  على ساحل هذه القطعة عند الطرف املتضايق لبحر
 القطعة يف انعطافها من هنالك إىل اإلقليم الرابع عند تنحط هذه عسقالن و بينهما طرف هذا البحر مث

ينتهي البحر الرومي يف جهة الشرق و على هذه القطعة أكثر سواحل الشام  طرابلس و غزة و هنالك
 مث عسقالن و باحنراف يسري عنها إىل الشمال بلد قيسارية مث كذلك بلد عكاء مث صور مث ففي شرقه غزة

هذه القطعة يف هذا   الشمال يف اإلقليم الرابع و يقابل هذه البالد الساحلية منصيداء مث ينعطف البحر إىل
ناحية الشمال منحرفاً إىل الشرق إىل  اجلزء جبل عظيها خيرج من ساحل أيلة من حبر القلزم و يذهب يف

حاجز بني أرض مصر و الشام ففي طرفه عند أيلة  أن جياوز هذا اجلزء و يسمى جبل اللكام و كأنه
إىل مكة مث بعدها يف ناحية الشمال مدفن اخلليل عليه الصالة و  لعقبة اليت يفر عليها احلجاج من مصرا

يتصل من عند جبل اللكام املذكور من مشال العقبة ذاهباً على مست الشرق مث  السالم عند جبل السراة
احلجاز و  دل و هي أسافلقليالً و يف شرقه هنالك بلد احلجر و ديار مثود و تيماء و دومة اجلن ينعطف

حبر القلزم صحراء  فوقها جبل رضوى و حصون خيرب يف جهة اجلنوب عنها و فيما بني جبل السراة و
مث طربية و يف شرقيها بالد الغور  تبوك و يف مشال جبل السراة مدينة القدس عند جبل اللكام مث األردن

و عند منعطف جبل اللكام إىل . ي آخر احلجازو ه إىل أذرعات و يف مستها دومة اجلندل آخر هذا اجلزء
مقابلة صيدا و بريوت من القطعة البحرية و جبل اللكام يعترض  الشمال من آخر هذا اجلزء مدينة دمشق

دمشق يف الشرق مدينة بعلبك مث مدينة محص يف اجلهة الشمالية آخر اجلزء  بينها و بينها و على سنت
 عن بعلبك و محص بلد تدمر و جماالت البادية إىل آخر اجلزء و يفاللكام و يف الشرق  عند منقطع جبل
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الصمان إىل  اجلزء السادس من أعاله جماالت األعراب حتت بالد جند و اليمامة ما بني جبل العرج و
احلرية و القادسية و مغايض  البحرين و هجر على حبر فارس و يف أسافل هذا اجلزء حتت ااالت بلد

اجلزء ينتهي حبر فارس عند عبادان و األيلة من  بعدها شرقاً مدينة البصرة و يف هذاو فيما . الفرات
عبادان ر دجلة بعد أن ينقسم جبداول كثرية و ختتلط به  فيه عند! أسافل اجلزء من مشاله و يصب

جتتمع كلها عند عبادان و تصب يف حبر فارس و هذه القطعة من البحر  جداول أخرى من الفرات مث
 مضايقة يف آخر يف شرقيه و ضيقة عند منتهاه مضايقة للحد الشمايل منه و على عدوا عة يف أعالهمتس

اليمامة و على  الغربية منه أسافل البحرين و هجر و االحساء و يف غرا أخطب و الصمان و بقية أرض
طرف قد امتد من ملا على  عدوته الشرقية سواحل فارس من أعالها و هو من عند آخر اجلزء من الشرق

القفص من كرمان و حتت هرمز على الساحل  هذا البحر مشرقاً و وراءه إىل اجلنوب يف هذا اجلزء جبال
شرقيه إىل آخر هذا اجلزء و حتت هرمز بالد فارس مثل  بلد سرياف و جنريم على ساحل هذا البحر و يف

دا كلها و حتت بالد فارس إىل و الشاهجان و شرياز و هي قاع سابور و دار أجبرد و نسا و إصطخر
بالد خوزستان و منها األهواز و تستر و صدى و سابور و السوس و رام  الشمال عند طرف البحر

أزجال و هي حد ما بني فارس و خوزستان و يف شرقي بالد خوزستان جبال األكراد  هرمز و غريها و
يف  و. يف أرض فارس و تسمى الرسومإىل نواحي أصبهان و ا مساكنهم و جماالم وراءها  متصلة

الشمال بالد كرمان و  اجلزء السابع يف األعلى منه من املغرب بقية جبال القفص و يليها من اجلنوب و
و حتت أرض كرمان إىل الشمال  مكران و من مدا الرودن و الشريجان و جريفت و يزدشري و البهرج

هذا اجلزء ما بني غربه و مشاله مث يف  ان يف طرفبقية بالد فارس إىل حدود أصبهان و مدينة أصبه
و كوهستان يف اجلنوب و أرض كوهستان يف  املشرق عن بالد كرمان و بالد فارس أرض سجستان

سجستان و كوهستان، و يف وسط هذا اجلزء املفاوز  الشمال عنها و يتوسط بني كرمان و فارس و بني
ستان بست الطاق و أما كوهستان فهي من بالد مدن سج العظمى القليلة املسالك لصعوبتها من
و يف اجلزء الثامن غربه و جنوبه جماالت . قوهستان آخر اجلزء خراسان و من مشاهري بالد سرخس و

متصلة بأرض سجستان من غرا و بأرض كابل اهلند من جنوا و يف الشمال عن  احللج من أمم الترك
بالد أستراباذ  دا غزنة فرضة اهلند و يف آخر الغور من الشمالااالة جبال الغور و بالدها و قاع هذه

أسفراين و قاشان و بوشنج و مرو  مث يف الشمال غرباً إىل أخر اجلزء بالد هراة أوسط خراسان و ا
 .إىل ر جيحون الروذ و الطالقان و اجلوزجان و تنتهي خراسان هنالك
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 رافيااجلغ القسم الثاين من تفصيل الكالم على هذه

بلخ كانت  و على هذا النهر من بالد خراسان من غرببه مدينة بلخ و يف شرقيه مدينة ترمذ و مدينة
بذخشان مما يلي اهلند و  كرسي مملكة الترك و هذا النهر ر جيحون خمرجه من بالد و جار يف حدود

اجلزء و يسمى مغرباً إىل وسط  خيرج من جنوب هذا اجلزء و عند آخر من الشرق فينعطف عن قرب
و يذهب على سنته إىل أن يصب يف حبرية  هنالك ر خرناب مث ينعطف إىل الشمال حىت مير خبراسان

انعطافه يف وسط اجلزء من اجلنوب إىل الشمال مخسة  خوارزم يف اإلقليم خلامس كما نذكره و ميده عند
 البتم من شرقيه أيضاً و جويف من شرقيه و أار أخرى من جبال أار عظيمة من بالد اخلتل و الوخش

مبا ال كفاء له و من هذه األار اخلمسة املمدة له ر و خشاب خيرج من بالد  اجلبل حىت يتسع و يعظم
اجلزء  هي بني اجلنوب و الشرق من هذا اجلزء فيمر مغرباً باحلر إىل الشمال إىل أن خيرج إىل التبت و

يف هذا اجلزء و   يف طريقه جبل عظيم مير من وسط اجلنوبالتاسع قريباً من مشال هذا اجلزء يعترضه
قريباً من مشال هذا اجلزء فيجوز بالد  يذهب مشرقاً باحنراف إىل الشمال إىل أن خيرج إىل اجلزء التاسع

اجلزء و حيول بني الترك و بني بالد اخلتل و ليس فيه إال  التبت إىل القطعة الشرقية اجلنوبية من هذا
هذا اجلزء جعل فيه الفصل بن حيىي سداً و بىن فيه باباً كسد ياجوج و  وسط الشرق منمسلك واحد يف 

ر و خشاب من بالد التبت و اعترضه هذا اجلبل فيمر حتته يف مدى بعيد إىل أن مير  ماجوج فإذا خرج
الد إىل ب بالد الوخش و يصب يف ر جيحون عند حدود بلخ مث مير هابطاً إىل الترمذ يف الشمال يف

الناسان من خراسان و يف  اجلوزجان و يف الشرق عن بالد الغور فيما بينها و بني ر جيحون بالد
بالد الوخش و حيدها من جهة الشمال  العدوة الشرقية هنالك من النهر بالد اخلتل و أكثرها جبال و

فها باجلبل تذهب مشرقةً إىل أن يتصل طر جبال البتم خترج من طرف خراسان غريب ر جيحون و
و خشاب كما قلناه فيتصل عند باب الفضل بن حيىي و مير  العظيم الذي خلفه بالد التبت و مير حتته ر

أار أخرى تصب فيه منها ر بالد الوخش يصب فيه من الشرق حتت  ر جيحون بني هذه اجلبال و
وزجان و يصب فيه من غربيه و الشمال و ر بلخ خيرج من جبال البتم مبدإه عند اجل الترمذ إيل جهة

وشنة  هذا النهر من غربيه بالد آمد من خراسان و يف شرقي النهر من هنالك أرض الصغد و أسر على
الترك حتوزها جبال البتم  من بالد الترك و يف شرقها أرض فرغانة أيضاً إىل آخر اجلزء شرقاً و كل بالد

اجلزء و يف جنوبيها بالد اهلند و يف شرقيها  ت إىل وسطإىل مشاهلا و يف اجلزء التاسع من غربه أرض التب
اجلزء مشاالً عن بالد التبت بالد اخلزجلية من بالد الترك إىل  بالد الصني إىل آخر اجلزء و يف أسفل هذا

مشاالً و يتصل ا من غربيها أرض فرغانة أيضاً إىل آخر اجلزء شرقاً و من شرقيها  آخر اجلزء شرقاً و
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مجيعاً بقية الصني و  و يف اجلزء العاشر يف اجلنوب منه.  من الترك إىل اجلزء شرقاً و مشاالًالتغرغر أرض
خرخري من الترك أيضاً إىل آخر اجلزء شرقاً و  أسافله و يف الشمال بقية بالد التغرغر مث شرقاً عنهم بالد

جزيرة الياقوت يف وسط الترك و قبالتها يف البحر احمليط  يف الشمال من أرض خرخري بالد كتمان من
إليها و ال مسلك و الصعود إىل أعاله من خارجه صعب يف الغاية و يف اجلزيرة  جبل مستدير ال منفذ منه

هذه البالد  قتالة و حصى من الياقوت كثرية فيحتال أهل تلك الناحية مبا يلهمهم اهللا إليه و أهل حيات
للترك أمم ال حتصى و هم  و اجلبال كلها جماالتيف هذا اجلزء التاسع و العاشر فيما وراء خراسان 

األكل و طوائفهم كثرية ال حيصيهم إال  ظواعن رحالة أهل إبل و شاء و بقر و خيل للنتاج و الركوب و
جيحون و يغزون الكفار منهم الدائنني باوسية فيبيعون  خالقهم و فيهم مسلمون مما يلي بالد النهر ر

  إىل بالد خراسان و اهلند و العراق ونرقيقهم ملن يليهم و خيرج

و اجلزء األول منه يف غربيه قطعة من البحر احمليط  .يتصل بالثالث من جهة الشمال: اإلقليم الرابع
مشاالً و عليها يف اجلنوب مدينة طنجة و من هذه القطعة حتت طنجة من  مستطيلة من أوله جنوباً إىل آخر

  خليج متضايق مبقدار اثين عشر ميالً ما بني طريف و اجلزيرة اخلضراءالبحر الرومي يف البحر احمليط إىل

اخلامس من هذا اإلقليم و  مشاالً و قصر ااز و سبتة جنوباً و يذهب مشرقاً إىل أن ينتهي إىل وسط اجلزء
مس اخلامس من هذا اإلقليم الثالث و اخلا ينفسح يف ذهابه بتدريج إىل أن يغمر األربعة األجزاء و أكثر

أيضاً و فيه جزائر كثرية أعظمها يف جهة الغرب يابسة  كما سنذكره و يسمى هذا البحر البحر الشامي
مث صقلية و هي أعظمها مث بلونس مث أقريطش مث قربص كما نذكرها كلها  مث ما يرقة مث منرقة مث سردانية

 الثالث منه و يف اجلزء الثالثوقعت فيها و خيرج من هذا البحر الرومي عند آخر اجلزء  يف أجزائها اليت

جوفه و مير  من اإلقليم اخلامس خليج البنادقة يذهب إىل ناحية الشمال مث ينعطف عند وسط اجلزء من
اجلزء الرابع شرقاً من اإلقليم  مغرباً إىل أن ينتهي يف اجلزء الثاين من اخلامس و خيرج منه أيضاً يف آخر

عرض رمية السهم إىل آخر اإلقليم مث يفضي إىل  ل متضايقاً يفاخلامس خليج القسطنطينية مير يف الشما
ينعطف إىل حبر نيطش ذاهباً إىل الشرق يف اجلزء اخلامس كله و نصف  اجلزء الرابع من اإلقليم السادس و

السادس كما نذكر ذلك يف أماكنه و عندما خيرج هذا البحر الرومي من البحر  السادس من اإلقليم
هذا  يبقى يف اجلنوب عن اخلليج قطعة صغرية من. جة و ينفسح إىل اإلقليم الثالثخليج طن احمليط يف

مث قطأون مث باديس مث  اجلزء فيها مدينة طنجة على جممع البحرين و بعدها مدينة سبتة على البحر الرومي
اله و مشال أكثر العمارة يف هذا اجلزء يف مش يغمر هذا البحر بقية هذا اجلزء شرقاً و خيرج إىل الثالث و

الغربية منها ما بني البحر احمليط و البحر الرومي أوهلا طريف عند  اخلليج منه و هي كلها بالد األندلس
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 الشرق منها على ساحل البحر الرومي اجلزيرة اخلضراء مث مالقة مث املنقب مث املرية و جممع البحرين و يف

جزيرة قادس و يف   شريش مث لبلة و قبالتها فيهحتت هذه من لدن البحر احمليط غرباً و على مقربة منه
و جيان و أبدة مث و اديش و  الشرق عن شريش و لبلة إشبيلية مث أستجة و قرطبة و مديلة مث غرناطة

يف الشرق عنهما بطلموس و ماردة و يابرة  بسطة و حتت هذه شنتمرية و شلب على البحر احمليط غرباً و
أشبونة على البحر احمليط غرباً و على ر باجة و يف الشرق  و حتت هذهمث غافق و بزجالة مث قلعة رياح 

النهر املذكور مث قنطرة السيف و يسامت اشبونة من جهة الشرق جبل  عنها شنترين و موزية على
املغرب هنالك و يذهب مشرقاً مع آخر اجلزء من مشاليه فينتهي إىل مدينة سامل فيما  الشارات يبدأ من

مدينة سامل  ه و حتت هذا اجلبل طلبرية يف الشرق من فورنة مث طليطلة مث وادي احلجارة مثالنصف من بعد
و أما شرقي األندلس . األندلس و عند أول هذا اجلبل فيما بينه و بني أشبونة بلد قلمرية و هذه غريب

طوشة آخر اجلزء يف لفتة مث دانية مث بلنسية إىل طر فعلى ساحل البحر الرومي منها بعد املرية قرطاجنة مث
شقورة تتامخان بسطة و قلعة رياح من غرب األندلس مث مرسية شرقاً مث  الشرق، و حتتها مشاالً ليورقة و

مشاالً مث شقر مث طرطوشة مث طركونة آخر اجلزء مث حتت هذه مشاالً أرض منجالة  شاطبة حتت بلنسية
الشرق   حتت طرطوشة و مشاالً عنها مث يفمتامخان لشقورة و طليطلة من الغرب مث أفراغة شرقاً وريدة

اجلزء الثاين من هذا اإلقليم  و. عن مدينة سامل تقلة أيوب مث سرقسطة مث الردة آخر اجلزء شرقاً و مشاالً
بقية جبل الربنات و معناه جبل الثنايا و السالك خيرج  غمر املاء مجيعه إال قطعة من غربيه يف الشمال فيها

اإلقليم اخلامس يبدأ من الطرف املنتهي، من البحر احمليط عند آخر ذلك  األول منإليه من آخر اجلزء 
اجلزء  فيخرج يف هذا اإلقليم الرابع منحرفاً عن و شرقاً و مير يف اجلنوب باحلر إىل الشرق اجلزء جنوباً

ى أرض غشكونية املتصل و تسم األول منه إىل هذا اجلزء الثاين فيقع فيه قطعة منه تفضي ثناياها إىل الرب
هذه القطعة مدينة برشلونة مث أربونة و  و فيه مدينة خريدة و قرقشونة و على ساحل البحر الرومي من

الكثري منها غري مسكون لصغرها ففي غربيه جزيرة  يف هذا البحر الذي غمر اجلزء جزائر كثرية و
ائة ميل و ا مدن كثرية من متسعة األقطار يقال إن دورها سبعم سردانية و يف شرقيه جزيرة صقلية

بلرم و طرابغة و مازر و مسيين و هذه اجلزيرة تقابل أرض أفريقية و فيما بينهما  مشاهريها سرقوسة و
ناحية  و اجلزء الثالث من هذا اإلقليم مغمور أيضاً بالبحر إال ثالث قطع من. أعدوش و مالطة جزيرة

و اجلزء . البنادقة أرض أبكريدة و الشرقية من بالدالشمايل الغربية منها أرض قلورية و الوسطى من 
كثرية و أكثرها غري مسكون كما يف الثالث  الرابع من هذا اإلقليم مغمور أيضاً بالبحر كما مر و جزائره

الغريبة الشمالية و جزيرة أقريطش مستطيلة من وسط اجلزء إىل  و املغمور منها جزيرة بلونس يف الناحية
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و اجلزء اخلامس من هذا اإلقليم غمر البحر منه مثلثة كبرية بني اجلنوب و . منة لشرقما بني اجلنوب و ا
حنو الثلثني  ينتهي الضلع الغريب منها إىل، آخر اجلزء يف الشمال و ينتهي الضلع اجلنويب منها إىل الغرب

لغرب منعطفاً مع منها إىل ا من اجلزء و يبقى يف اجلالب الشرقي من اجلزء قطعة حنو الثلث مير الشمايل
مير يف وسطها جبل اللكام إىل أن ينتهي إىل  البحر كما قلناه و يف النصف اجلنويب منها أسافل الشام و

ذاهباً إىل القطر الشرقي الشمايل و يسمى بعد انعطافه جبل  آخر الشام يف الشمال فينعطف من هنالك
ند منعطفه قطعة من بالد اجلزيرة إىل جهة إىل اإلقليم اخلامس و جيوز من ع السلسلة و من هنالك خيرج

يقوم من عند منعطفه من جهة املغرب جبال متصلة بعضها ببعض إىل أن ينتهي إىل طرف  الشرق و
الدروب و هي  من البحر الرومي متأخر إىل آخر اجلزء من الشمايل و بني هذه اجلبال ثنايا تسمى خارج

بني جبل السلسلة فأما اجلهة  قطعة منها بني هذه اجلبال واليت تفضي إىل بالد األرمن و يف هذا اجلزء 
اللكام معترض فيها بني البحر الرومي و آخر اجلزء  اجلنوبية اليت قدمنا أن فيها أسافل الشام و أن جبل

البحر بلد أنطرطوس يف أول اجلزء من اجلنوب متامخة لغزة و  من اجلنوب إىل الشمال فعلى ساحلي
اإلقليم الثالث و يف مشال أنطرطوس جبلة مث الالذقية مث إسكندرونة مث سلوقية و  طرابلس على ساحله من

من بالد الشام  مشاالً بالد الروم و أما جبل اللكام املعترض بني البحر و آخر اجلزء حبافاته فيصاقبه بعدها
ا العهد بالفداوية و يعرفون هلذ من أعلى اجلزء جنوباً من غربيه حصن احلواين و هو للحشيشة اإلمساعيلية

يف شرق اجلبل بلد سلمية يف الشمال عن  و يسمى مصيات و هو قبالة أنطرطوس و قبالة هذا احلصن
بلد انطاكية و يقابلها يف شرق اجلبل املعرة و يف  محص و يف الشمال و يف مصيات بني اجلبل و البحر

 الشام و حياذيها من غرب اجلبل املصيصة مث أذنة مث طرسوس آخر شرقها املراغة و يف مشال انطاكية
و أما . قبالة قنسرين يف شرق اجلبل حلب و يقابل عني زربة منبج آخر الشام قنسرين مث عني زربة و

سلطاا ابن  ميينها ما بينها و بني البحر الرومي بالد الروم اليت هي هلذا العهد للتركمان و الدروب فعن
اليت بني جبل الدروب و جبل  و أما بالد األرمن. ة و العالياعثمان و يف ساحل البحر منها بلد أنطاكي

الشمايل و خيرج من اجلزء اخلامس يف بالد  السلسلة ففيها بلد مرعش و ملطية و املعرة إىل آخر اجلزء
فيمر ا جيحان جنوباً حىت يتجاوز الدروب مث مير بطرسوس  األرمن ر جيحان و ر سيحان يف شرقيه

هابطاً إىل الشمال و مغرباً حىت يصب يف البحر الرومي جنوب سلوقية و مير ر   ينعطفمث باملصيصة مث
مير  مؤازياً لنهر جيحان فيحاذى املعرة و مرعش و يتجاوز جبال الدروب إىل أرض الشام مث سيحان

 من عند املصيصة و بعني زربة و حيوز عن ر جيحان مث ينعطف إىل الشمال مغرباً فيختلط بنهر جيحان
السلسلة ففي جنوا الرافضة و الرقة  غرا و أما بالد اجلزيرة اليت حييط ا منعطف جبل اللكام إىل جبل
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آمد حتت جبل السلسلة و آخر اجلزء من مشاله و هو  مث حران مث سروج و الرها مث نصيبني مث مسيساط و
 ر دجلة خيرجان من اإلقليم وسط هذه القطعة ر الفرات و أيضاً آخر اجلزء من شرقيه و مير يف

األرمن جنوباً إىل أن يتجاوزا جبل السلسلة فيمر ر الفرات من غريب مسيساط و  اخلامس و ميران يف بالد
 ينحرف إىل الشرق فيمر بقرب الرافضة و الرقة و خيرج إىل اجلزء السادس و مير دجلة شرق سروج و

هذا اإلقليم من  ىل اجلزء السادس و يف اجلزء السادس منآمد و ينعطف قريباً إىل الشرق فيخرج قريباً إ
الشرق إىل قرب آخر اجلزء و  غربيه بالد اجلزيرة و يف الشرق منها بالد العراق متصلة ا تنتهي يف

اجلزء منحرفاً إىل الغرب فإذا انتهي إىل  يعترض من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطاً من جنوب
إىل أن خيرج من اجلزء السادس و يتصل على سنته جببل  لشمال يذهب مغرباًوسط اجلزء من آخر يف ا

هذا اجلزة السادس بقطعتني غربية و شرقية ففي الغربية من جنوبيها  السلسلة يف اجلزء اخلامس فينقطع
 اخلامس و يف مشاليها خمرج دجلة منه أما الفرات فأول ما خيرج إىل السادس مير خمرج الفرات من

و مير من   و خيرج من هنالك جدول إىل الشمال ينساب يف أرض اجلزيرة و يغوص يف نواحيهابقرقيسيا
خيرج منه جداول من  قرقيسيا غري بعيد مث ينعطف إىل اجلنوب فيمر بقرب اخلابور إىل غرب الرحبة و

 و بشعوب فيمر بعضها بالكوفة هنالك مير جنوباً و لبقى صفني يف غربيه مث ينعطف شرقاً و ينقسم
جنوب اجلزء إىل اإلقليم الثالث فيغوص هنالك يف  بعضها بقصر ابن هبرية و باجلامعني و خترج مجيعاً يف

من الرحبة مشرقاً على مسته إىل هيت من مشاهلا مير إىل الزاب و  شرق احلرية و القادسية و خيرج الفرات
ذا دخل من اجلزء اخلامس إىل هذا و أما ر دجلة فإ. مث يصب يف دجلة عند بغداد األنبار من جنوما

جنوباً و  مير جبزيرة ابن عمر على مشاهلا مث باملوصل كذلك و تكريت و ينتهي إىل احلديثة فينعطف اجلزء
و يف غرب القادسية إىل أن  تبقى احلديثة يف شرقه و الزاب الكبري و الصغري كذلك و مير على مسته جنوباً

جرجرايا إىل أن خيرج من اجلزء إىل اإلقليم  مث مير جنوباً على غربينتهي إىل بغداد و خيتلط بالفرات 
جيتمع و يصب هنالك يف حبر فارس عند عبادان و فيما بني ر  الثالث فتنتشر هنالك شعوبه و جداوله مث

جممعهما كما يبغداد هي بالد اجلزيرة و خيتلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد ر  دجلة و الفرات قبل
مث ينعطف جنوباً و  أيت من اجلهة الشرقية الشمالية منه و ينتهي إىل بالد النهروان قبالة بغداد شرقاًي آخر

النهر و بني جبل العراق و األعاجم بلد  خيتلط بدجلة قبل خروجه إىل اإلقليم الثالث و يبقى ما بني هذا
بية من اجلزء فيعترض، جبل يبدأ و أما القطعة الغر. صيمرة جلوالء و يف شرقها عند اجلبل بلد حلوان و

إىل آخر اجلزء و يسمى جبل شهرزور و يقسمها بقطعتني يف اجلنوب من هذه  من جبل األعاجيم مشرقاً
بلد خوجنان من الغرب و الشمال عن أصبهان و تسمى هذه القطعة بلد اهللوس و يف  القطعة الصغرى
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آخر اجلزء و يف  ملتقى اجلبلني و الدينور شرقاً عندبلد اوند و يف مشاهلا بلد شهرزور غرباً عند  وسطها
يقابلها من جبل العراق يسمى باريا و هو  القطعة الصغرى الثانية من بالد أرمينية قاعدا املراغة و الذي

على دجلة من ورائه و يف آخر هذه القطعة من جهة  مساكن لألكراد و الزاب الكبري و الصغري الذي
البيدقان و يف الزاوية الشرقية الشمالية من هذا اجلزء قطعة من حبر  و منها تربيز والشرق بالد أذربيجان 

 اخلزر و يف اجلزء السابع من هذا اإلقليم من غربه و جنوبه معظم بالد اهللوس و فيها نيطش و هو حبر

ل خيرج من اجلنوب جب مهذان و قزوين و بقيتها يف اإلقليم الثالث و فيها هنالك أصبهان و حييط ا من
اإلقليم الرابع و يتصل جببل العراق يف شرقيه  غرا و مير باإلقليم الثالث مث ينعطف من اجلزء السادس إىل

اهللوس يف القطعة الشرقية و يهبط هذا اجلبل احمليط بأصبهان من  الذي مر ذكره هنالك و إنه حميط ببالد
  السابع حميط ببالد اهللوس من شرقها و حتته هنالكجهة الشمال و خيرج إىل هذا اجلزء اإلقليم الثالث إىل

فيذهب مشرقاً  قاشان مث قم و ينعطف يف قرب النصف من طريقه مغرباً بعض الشيء مث يرجع مستديراً
و استدارته على بلد الري  و منحرفاً إىل الشمال حىت خيرج إىل اإلقليم اخلامس و يشتمل على منعطفه

اجلزء و من جنوبه من هنالك قزوين و من  بل آخر مير غرباً إىل آخر هذايف شرقيه و يبدأ من منعطفه ج
ذاهباً إىل الشرق و الشمال إىل وسط اجلزء مث إىل اإلقليم  جانبه الشمايل و جانب جبل الري املتصل معه

بني هذه اجلبال و بني قطعة من حبر طربستان و يدخل من اإلقليم اخلامس يف  اخلاص بالد طربستان فيما
 يف حنو النصف من غربه إىل شرقه و يعترض عند جبل الري و عند انعطافه إىل الغرب جبل ذا اجلزءه

غربه و يبقى بني  متصل مير على مسته مشرقاً و باحنران قليل إىل اجلنوب حىت يدخل يف اجلزء الثامن من
طام و وراء هذا اجلبل و منها بس جبل الري و هذا اجلبل من عند مبدأمها بالد جرجان فيما بني اجلبلني

و خراسان و هي يف شرقيه قاشان و يف آخرها عند  قطعة من هذا اجلزء فيها بقية املفازة اليت بني فارس
اجلبل من شرقيه إىل آخر اجلزء بالد نيسابور من خراسان ففي  هذا اجلبل بلد أستراباذ و حافات هذا

ان آخر اجلزء و يف مشاله و شرقي جرجان بلد بلد نيسابور مث مرو الشاهج جنوب اجلبل و شرق املفازة
 خازرون و طوس آخر اجلزء شرقاً و كل هذا حتت اجلبل و يف الشمال عنها بالد نسا و حييط مهرجان و

اإلقليم و يف غربيه ر  و يف اجلزء الثامن من هذا. ا عند زاوية اجلزئني الشمال و الشرق مفاوز معطلة
آمل من بالد خراسان و الظاهرية و  الشمال ففي عدوته الغربية رمم وجيحون ذاهباً من اجلنوب إىل 

اجلنوبية منه جبل أستراباذ املعترض يف اجلزء السابع  اجلرجانية من بالد خوارزم و حييط بالزاوية الغربية
ل غربيه و حييط ذه الزاوية و فيها بقية بالد هراة و اجلوزخان حىت يتص قبله و خيرج يف هذا اجلزء من

 كما ذكرناه هنالك و يف شرقي ر جيحون من هذا اجلزء و يف اجلنوب منه بالد خبارى مث جببل البتم
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الشمال عن مسرقند  بالد الصغد و قاعدا مسرقند مث سردارا و أشنة و منها خجندة آخر اجلزء شرقاً و يف
زء شرقاً و يأخذ قطعة آخر اجل و سردار و أشنة أرض إيالق مث يف الشمال عن إيالق أرض الشاش إىل

خيرج من تلك القطعة اليت يف اجلزء التاسع  من اجلزء التاسع يف جنوب تلك القطعة بقية أرض فرغانة و
إىل أن ينصب يف ر جيحون عند خمرجه من هذا اجلزء الثامن يف  ر الشاش مير معترضاً يف اجلزء الثامن

 يالق ر يأيت من اجلزء التاسع من اإلقليم الثالث مناخلامس و خيتلط معه يف أرض إ مشاله إىل اإلقليم

الشاش جبل  ختوم بالد التبت و خيتلط معه قبل خمرجه من اجلزء التاسع ر فرغانة و على مست ر
خيرج إىل اجلزء التاسع  جرباغون يبدأ من اإلقليم اخلامس و ينعطف شرقاً و منحرفاً إىل اجلنوب حىت

فرغانة هناك إىل جنوبه فيدخل يف  طف يف اجلزء التاسع فيحيط بالشاش وحميطاً بأرض الشاش مث ينع
وسط هذا اجلزء بالد فاراب و بينه و بني أرض  اإلقليم الثالث و بني ر الشاش و طرف هذا اجلبل يف

هذا اجلزء من الشمال و الشرق أرض خجندة و فيها بلد  خبارى و خوارزم مفاوز معطلة و يف زاوية
التاسع من هذا اإلقليم يف غربيه بعد أرض فرغانة و الشاش أرض اخلزجلية  و يف اجلزء. ازإسبيجاب و طر

 أرض اخلليجة يف الشمال و يف شرقي اجلزء كله أرض الكيماكية و يتصل يف اجلزء العاشر يف اجلنوب و

 مأجوج و يأجوج و كله إىل جبل قوقيا آخر اجلزء شرقاً و على قطعة من البحر احمليط هنالك و هو جبل
  .انتهي. هذه األمم كلها من شعوب الترك

ذه  اجلزء األول منه أكثره مغمور باملاء إال قليالً من جنوبه شرقه ألن البحر احمليط :اإلقليم اخلامس
باإلقليم فأما املنكشف من  اجلهة الغربية دخل يف اإلقليم اخلامس و السادس و السابع عن الدائرة احمليطة

عليها بقيتها و حييط ا البحر من جهتني  لى شكل مثلث متصلة من هنالك باألندلس وجنوبه فقطعة ع
من بقية غرب األندلس سعيور على البحر عند أول اجلزء من  كأما ضلعان حميطان بزاوية املثلث ففيها

وب و شرقاً عنها و يف جوفها مسورة و يف الشرق عن سلمنكة أيلة آخر اجلن اجلنوب و الغرب و سلمنكة
 شرقاً عنها و فيها مدينة شقونية و يف مشاهلا أرض ليون و برغشت مث وراءها يف الشمال أرض قستالية

شنتياقو و معناه يعقوب  أرض جليقية إىل زاوية القطعة و فيها على البحر احمليط يف آخر الضلع الغريب بلد
ب و شرقاً عن قستالية و يف مشاهلا و اجلنو و فيها من شرق بالد األندلس مدينة شطلية عند آخر اجلزء يف

مشاالً و يف غرب بنبلونة قشتالة مث ناجزة فيما بينها و بني  شرقها و شقة و بنبلونة على مستها شرقاً و
القطعة جبل عظيم حماذ للبحر و للضلع الشمايل الشرقي منه و على قرب  برغشت و يعترض وسط هذه

جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل أن يتصل يف اجلنوب بالبحر البحر عند بنبلونة يف  و يتصل به و بطرف
تفضي إىل  يف اإلقليم الرابع و يصري حجراً على بالد األندلس من جهة الشرق و ثناياه هلا أبواب الرومي
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ساحل البحر الرومي و  بالد غشكونية من أمم الفرنج فمنها من اإلقليم الرابع برشلونة و أربونة على
و أما . طلوشة مشاالً عن خريدة  وراءمها يف الشمال و منها من اإلقليم اخلامسخريدة و قرقشونة

مثلث مستطيل زاويته احلادة وراء الربنات  املنكشف يف هذا اجلزء من جهة الشرق فقطعة على شكل
القطعة اليت يتصل ا جبل الربنات بلد نيونة و يف آخر هذه  شرقاً و فيها على البحر احمليط على رأي

من  و يف اجلزء الثاين. الشرقية الشمالية من اجلزء أرض بنطو من الفرنج إىل آخر اجلزء قطعة يف الناحيةال
يف شرق بالد  الناحية الغربية منه أرض غشكونية و يف مشاهلا أرض بنطو و برغشت و قد ذكرنامها و

ئلة إىل الشرق قليالً و ما غشكونية يف مشاهلا قطعة أرض من البحر الرومي دخلت يف هذا اجلزء كالضرس
رأس هذه القطعة مشاالً بالد جنوة و  صارت بالد غشكونية يف غرا داخلة يف جون من البحر و على

على مسعه أرض برغونة و يف الشرق عن طرف  على مستها يف الشمال جبل نيت جون و يف مشاله و
داخل من الرب يف البحر يف غزبيه منه يبقى بينهما جون  جنوة اخلارج من البحر الرومي طرف آخر خارج

العظمى كرسي ملك اإلفرجنة و مسكن البابا بطركهم األعظم و فيها من  نيش و يف شرقيه مدينة رومة
 اهلياكل اهلائلة و الكنائس العادية ما هو معروف األخبار و من عجائبها النهر اجلاري املباين الضخمة و

من  ه ببالط النحاس و فيها كنيسة بطرس و بولسيف وسطها من املشرق إىل املغرب مفروش قاع
اجلزء، و على هذا  احلواريني و مها مدفونان ا و يف الشمال عن بالد رومة بالد أقرنصيصة إىل آخر

منه متصلة ببلد قلورية من بالد  الطرف من البحر الذي يف جنوبه رومة بالد نابل يف اجلانب الشرقي
اجلزء من اجلزء الثالث مغرباً و حماذياً للشمال   البنادقة دخل يف هذاالفرنج و يف مشاهلا طرف من خليج
منه و عليه كثري من بالد البنادقة دخل يف هذا اجلزء من جنوبه فيما  من هذا اجلزء و انتهى إىل حنو الثلث

اإلقليم يف  او يف اجلزء الثالث من هذ. احمليط و من مشاله بالد إنكالية يف اإلقليم السادس بينه و بني البحر
يصل من برها يف اإلقليم الرابع  غربيه بالد قلورية بني خليج البنادقة و البحر الرومي حييط ا من شرقيه

مست الشمال إىل هذا اجلزء يف شرقي بالد  يف البحر الرومي يف جون بني طرفني خرجا من البحر على
رومي و يدخل طرف من هذا اجلزء يف اجلون البنادقة و البحر ال قلورية بالد أنكريدة يف جون بني خليج

 البحر الرومي و حييط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي ذاهباً إىل مست يف اإلقليم الرابع و يف

الرابع جبل عظيم  الشمال مث ينعطف إىل الغرب حماذياً آلخر اجلزء الشمايل و خيرج على مسته من اإلقليم
أن ينتهي قبالة خليج يف مشاليه يف  الشمال مث يغرب معه يف اإلقليم السادس إىليوازيه و يذهب معه إىل 

هذا اخلليج و بينه و بني هذا اجلبل ماداما ذاهبني إىل  بالد إنكالية من أمم اللمانيني كما نذكر و على
 و يف. طرف اخلليجذهبا إىل املغرب فبينهما بالد حروايا مث بالد األملانيني عند  الشمال بالد البنادقة فإذا
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مضرسةً كلها بقطع  اجلزء الرابع من هذا اإلقليم قطعة من البحر الرومي خرجت إليه من اإلقليم الرابع
البحر يف اجلون بينهما و يف آخر  من البحر و خيرج منها إىل الشمال و بني كل ضرسني منها طرف من

قسطنطينية خيرج من هذا الطرف اجلنويب و خليج ال اجلزء شرقاً قطع من البحر و خيرج منها إىل الشمال
اإلقليم السادس و ينعطف من هنالك عن قرب مشرقاً إىل حبر  يذهب على مست الشمال إىل أن يدخل يف

الرابع قبلة و السادس بعدة من اإلقليم السادس كما نذكر و بلد  نيطش يف اجلزء اخلامس و بعض
ء من الشمال و هي املدينة العظيمة اليت كانت كرسي هذا اخلليج عند آخر اجلز القسطنطينية يف شرقي

الرومي و  و ا من آثار البناء و الضخامة ما كثرت عنه األحاديث و القطعة اليت، ما بني البحر القياصرة
و منها ابتداء ملكهم و يف  خليج القسطنطينية من هذا اجلزء و فيها بالد مقدونية اليت كانت لليونانيني

هلذا العهد جماالت للتركمان و ا ملك  ج إىل آخر اجلزء قطعة من أرض باطوس و أظنهاشرقي هذا اخللي
قبلهم للروم و غلبهم عليها ملا األمم إىل أن صارت  ابن عثمان و قاعدته ا بورصة و كانت من

 هذا اإلقليم من غربيه و جنوبيه أرض باطوس و يف الشمال عنها إىل و يف اجلزء اخلاص من. للتركمان

عمورية و يف شرقي عمورية ر قباقب الذي ميد الغرات و خيرج من جبل هنالك و  آخر اجلزء بالد
هنالك يف  اجلنوب حىت خيالط الفرات قبل وصوله من هذا اجلزء إىل ممره يف اإلقليم الرابع و يذهب يف

ذكرمها و يف شرقه مر  غربيه آخر اجلزء يف مبدأ سيحال مث ر جيحان غربيه الذاهبني على مسته و قد
عند بغداد و يف الزاوية اليت بني اجلنوب  هنالك مبدأ ر دجلة الذاهب على مسته و يف موازاته حىت خيالطه

منه ر دجلة بلد ميافارقني و ر قباقب الذي ذكرناه  و الشرق من هذا اجلزء وراء اجلبل الذي يبدأ
يها أرض باطوس كما قلناه و أسافلها إىل آخر اجلزء إحدامها غربية جنوبية و ف يقسم هذا اجلزء بقطعتني

مشالية على  وراء اجلبل الذي يبدأ منه ر قباقب أرض عمورية كما قلناه و القطعة الثانية شرقية مشاالً و
متصلة بأرضي عمورية من وراء  الثلث يف اجلنوب منها مبدأ دجلة و الفرات و يف الشمال بالد البيلقان

خرشنة و يف الزاوية الشرقية الشمالية قطعة  ريبة و يف آخرها عند مبدإ الفرات بلدجبل قباقب و هي ع
 .من حبر نيطش الذي ميده خليج القسطنطينية

 اجلغرافيا القسم الثالث من تفصيل الكالم على هذه

إىل يتجاوز وسط اجلزء  و يف اجلزء السادس من هذا اإلقليم يف جنوبه و غربه بالد ارمينية متصلة إىل أن
تفليس و دبيل و يف شرق أردن مدينة  جانب الشرق و فيها بلدان أردن يف اجلنوب و الغرب و يف مشاهلا

أرمينية و من هنالك خمرج بالد أرمينية إىل اإلقليم  خالط مث بردعة يف جنوا باحنراف إىل الشرق مدينة
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ى و قد مر ذكره يف اجلزء السادس يف شرقي جبل األكراد املسمى بأرم الرابع و فيها هنالك بلد املراغة
 أرمينية يف هذا اجلزء و يف اإلقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بالد أذربيجان و منه و يتاخم بالد

الشرقية من اجلزء  آخرها يف هذا اجلزء شرقاً بالد اردبيل على قطعة من حبر طربستان دخلت يف الناحية
بالد اخلزر و هم التركمان و يبدأ   مشاله يف هذا اجلزء قطعة منالسابع و يسمى حبر طربسان و عليه من

يتصل بعضها ببعض على مست الغرب إىل اجلزء  من عند آخر هذه القطعة البحرية يف الشمال جبال
ميافارقني و خيرج إىل اإلقليم الرابع عند آمد و يتصل جببل السلسلة  اخلاص فتمر فيه منعطفة و حميطة ببلد

 من هنالك يتصل جببل اللكام كما مر و بني هذه اجلبال الشمالية يف هذا اجلزء ثنايا ام ويف أسافل الش

طربستان و عليه من  كاألبواب تفضي من اجلانبني ففي جنوبيها بالد األبواب متصلة يف الشرق إىل حبر
رمينية و بينهما ناحية جنوبيها ببلد أ هذه البالد مدينة باب األبواب و تتصل بالد األبواب يف الغرب من

الزاب متصلة إىل حبر طربستان و يف مشال هذه اجلبال قطعة  يف الشرق و بني بالد أذربيجان اجلنوبية بالد
 مملكة السرير يف الزاوية الغربية الشمالية منها و يف زاوية اجلزء كله قطعة أيضاً من من هذا اجلزء يف غرا

السرير   مر ذكره و خيف ذه القطعة من نيطش بالدحبر نيطش الذي ميده خليج القسطنطينية و قد
الشمالية من اجلزء إىل أن  وعليها منها بلد أطرابزيدة و تتصل بالد السرير بني جبل األبواب و اجلهة

آخرها مدينة صول و وراء هذا اجلبل احلاجز  ينتهي شرقاً إىل جبل حاجز بينها و بني أرض اخلزر و عند
الشرقية الشمالية من هذا اجلزء من حبر طربستان و آخر اجلزء  ي إىل الزاويةقطعة من أرض اخلزر تنته

من هذا اإلقليم غربيه كله مغمور ببحر طربستان و خرج من جنوبه يف اإلقليم  و اجلزء السابع. مشاالً
لقطعة تلك ا القطعة اليت ذكرنا هنالك أن عليها بالد طربستان و جبال الديلم إىل قزوين و يف غريب الرابع

مشاهلا القطعة اليت يف اجلزء  متصلة ا القطعة اليت يف اجلزء السادس من اإلقليم الرابع و يتصل ا من
زاويته الشمالية الغربية يصب فيها ر أثل يف  السادس من شرقه أيضاً و ينكشف من هذا اجلزء قطعة عند

 من البحر هي جماالت للغز من أمم ناحية املشرق قطعة منكشفة هذا البحر و يبقى من هذا اجلزء يف
جهة اجلنوب داخل يف اجلزء الثامن و يذهب يف الغرب إىل ما دون وسطه  الترك حييط ا جبل من

مث  الشمال إىل أن يالقي حبر طربستان فيحتف به ذاهباً معه إىل بقيته يف اإلقليم السادس فينعطف إىل
من اإلقليم   و يذهب مغرباً إىل اجلزء السادسينعطف مع طرفه و يفارقه و يسمى هنالك جبل سياه

منه و هو الذي اعترض يف  السادس مث يرجع جنوباً إىل اجلزء السادس من اإلقليم اخلامس و هذا الطرف
يف اجلزء السادس و السابع حافات  هذا اجلزء بني أرض السرير و أرض اخلزر و اتصلت بأرض اخلزر

الثامن من هذا اإلقليم اخلامس كله جماالت للغز من  و اجلزء. هذا اجلبل املسمى جبل سياه كما سيأيت
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منه حبرية خوارزم اليت يصب فيها ر جيحون دورها ثالمثائة ميل . الغربية أمم الترك و يف اجلهة اجلنوبية
دورها  أار كثرية من أرض هذه ااالت و يف اجلهة الشمالية الشرقية منه حبرية عرعون و يصب فيها

معناه جبل الثلج ألنه ال  ائة ميل و ماؤها حلو و يف الناحية الشمالية من هذا اجلزء جبل مرغار وأربعم
جبل من احلجر الصلد ال ينبت شيئاً  يذوب فيه و هو متصل بآخر اجلزء و يف اجلنوب عن حبرية عرعون

 ال تنحصر عدا جبل مرغار مشايل البحرية أار يسمى عرعون و به مسيت البحرية و ينجلب منه و من
التاسع من هذا اإلقليم بالد أركس من أمم الترك يف غرب بالد الغز  و يف اجلزء. فتصب فيها من اجلانبني

الكيماكية و حيف به من جهة الشرق آخر اجلزء جبل قوقيا احمليط بيأجوج و مأجوج  و شرق بالد
 زء العاشر و قد كان دخل إليههنالك من اجلنوب إىل الشمال حىت ينعطف أول دخوله من اجل يعترض

اجلزء يف الشمال مث  من آخر اجلزء العاشر من اإلقليم الرابع قبله و احتف هنالك بالبحر احمليط إىل آخر
نصفه و أحاط من أوله إىل هنا ببالد  انعطف مغرباً يف اجلزء العاشر من اإلقليم الرابع إىل ما دون

اخلامس فذهب فيه مغرباً إىل آخره و بقيت يف جنوبه من  قليمالكيماكية مث خرج إىل اجلزء العاشر من اإل
الغرب قبل آخر بالد الكيماكية مث خرج إىل اجلزء التاسع يف شرقيه و يف  هذا اجلزء قطعة مستطيلة إىل

 انعطف قريباً إىل الشمال و ذهب على مسته إىل اجلزء التاسع من اإلقليم السادس و فيه األعلى منه و

الشرقية الشمالية من  ما نذكره و بقيت منه القطعة اليت أحاط ا جبل قوقيا عند الزاويةالسد هنالك ك
اجلزء العاشر من هذا اإلقليم  هذا اجلزء مستطيلة إىل اجلنوب و هي من بالد يأجوج و مأجوج و يف

اله إال غمرت طرفاً يف شرقيه من جنوبه إىل مش أرض يأجوج و مأجوج فتصله يف كله إال قطعةً من البحر
الغرب جبل قوقيا حني مر فيه و ما سوى ذلك فأرض يأجوج و  القطعة اليت يفصلها إىل جهة اجلنوب و

  .أعلم مأخوج و اهللا سبحانه و تعاىل

شرقاً مع الناحية الشمالية مث  فاجلزء األول منه غمر البحر أكثر من نصفه و استدار. اإلقليم السادس
الناحية اجلنوبية فانكشف قطعة من هذه األرض  نوب و انتهى قريباً منذهب مع الناحية الشرقية إىل اجل

الزاوية اجلنوبية الشرقية من البحر احمليط كاجلون فيه و ينفسح  يف هذا اجلزء داخلة بني الطرفني و يف
 اكلها أرض بريطانية و يف باا بني الطرفني و يف الزاوية اجلنوبية الشرقية من هذ طوالً و عرضاً و هي

و اجلزء . اإلقليم اخلامس اجلزء بالد صاقس متصلة ببالد بنطو اليت مر ذكرها يف اجلزء األول و الثاين من
فمن غربه قطعة مستطيلة أكرب من نصفه  الثاين من هذا اإلقليم دخل البحر احمليط من غربه و مشاله

رى يف الشمال من غربه إىل اتصلت ا القطعة األخ الشمايل من شرق أرض بريطانية يف اجلزء األول و
بعض الشيء و فيه هنالك قطعة من جزيرة أنكلترا و هي جزيرة  شرقه و انفسحت يف النصف الغريب منه
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ا ملك ضخم و بقيتها يف اإلقليم السابع و يف جنوب هذه القطعة و  عظيمة مشتملة على مدن و
و  أفالدش متصلني ا مث بالد إفرنسية جنوباًالغريب من هذا اجلزء بالد أرمندية و بالد  جزيرا يف النصف

اللمانيني يف النصف الشرقي  غرباً من هذا اجلزء و بالد برغونية شرقاً عنها و كلها ألمم اإلفرجنة و بالد
أرض هلويكة و شطونية و على قطعة البحر احمليط  من اجلزء فجنوبه بالد أنكالية مث بالد برغونية مشاالً مث

و يف اجلزء الثالث من هذا اإلقليم يف . أفريرة و كلها ألمم اللمانيني الية الشرقية أرضيف الزاوية الشم
أنكوية يف  الغربية بالد مراتية يف اجلنوب و بالد شطونية يف الشمال و يف الناحية الشرقية بالد الناحية

ع و مير مغرباً باحنراف الراب اجلنوب و بالد بلونية يف الشمال يعترض بينهما جبل بلواط داخالً من اجلزء
و يف اجلزء الرابع يف ناحية اجلنوب أرض . الغريب إىل الشمال إىل أن يقف يف بالد شطونية آخر النصف

الروسية و يفصل بينهما جبل بلواط من أول اجلزء غرباً إىل أن يقف يف  جثولية و حتتها يف الشمال بالد
  و يف الزاوية اجلنوبية الشرقية أرض القسطنطينية ويف شرق أرض جثولية بالد جرمانية النصف الشرقي و

من حبر نيطش  مدينتها عند آخر اخلليج اخلارج من البحر الرومي و عند مدفعه يف حبر نيطش فيقع قطيعة
و يف اجلزء اخلامس . الزاوية بلد مسيناه يف أعايل الناحية الشرقية من هذا اجلزء و ميدها اخلليج و بينهما يف

عند حبر نيطش يتصل من اخلليج يف آخر اجلزء الرابع و خيرج  السادس مث يف الناحية اجلنوبيةمن اإلقليم 
هذا اجلزء كله و يف بعض السادس على طول ألف و ثالمثائة ميل من مبدإه يف  من مسته مشرقاً فيمر يف

 إىل شرقها برميل و يبقى وراء هذا البحر يف الناحية اجلنوبية من هذا اجلزء يف غرا  عرض ستمائة

يف شرقه  مستطيل يف غربه هرقلية على ساحل حبر نيطش متصلة بأرض البيلقان من اإلقليم اخلامس و
اجلزء غرباً أرض ترخان و  بالد الالنية و قاعدا سوتلي على حبر نيطش و يف مشال حبر نيطش يف هذا

طة ببالد ترخان من شرقها يف هذا الروسية حمي شرقاً بالد الروسية و كلها على ساحل هذا البحر و بالد
و يف . اإلقليم السابع و من غرا يف اجلزء الرابع من هذا اإلقليم اجلزء من مشاهلا يف اجلزء اخلامس من

 غربيه بقية حبر نيطش و ينحرف قليال إىل الشمال و يبقى بينه هنالك و بني آخر اجلزء اجلزء السادس يف

الالنية اليت كانت آخر  فسحاً إىل الشمال مبا احنرف هو كذلك بقية بالدمشاالً بالد قمانية و يف جنوبه من
متصل أرض اخلزر و يف شرقها أرض برطاس  جنوبه يف اجلزء اخلامس و يف الناحية الشرقية من هذا اجلزء

ن الزاوية الشرقية اجلنوبية أرض بلجر جيوزها هناك قطعة م و يف الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار و يف
اخلزر يف اجلزء السابع بعده و يذهب بعد مفارقته مغرباً فيجوز يف هذه  جبل سياكوه املنعطف مع حبر

 إىل اجلزء السادس من اإلقليم اخلامس فيتصل هنالك جببل األبواب و عليه من هنالك القطعة و يدخل

جبل سياه بعد مفارقته  ا جازهو يف اجلزء السابع من هذا اإلقليم يف الناحية اجلنوبية م. ناحية بالد اخلزر
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شرقها القطعة من حبر طربستان اليت  حبر طربستان و هو قطعة من أرض اخلزر إىل آخر اجلزء غرباً و يف
سياه يف الناحية الغربية الشمالية أرض برطاس و يف  جيوزها هذا اجلبل من شرقها و مشاهلا و وراء جبل

و يف اجلزء الثامن و الناحية اجلنوبية .  و هم أمم التركشحرب و خيناك الناحية الشرقية من اجلزء أرض
إن  اجلوخل من الترك يف الناحية الشمالية غربا و األرض املنتنة و شرق األرض اليت يقال منة كلها أرض

أعظم أار العامل و  يأجوج و مأجوج خرباها قبل بناء السد و يف هذه األرض املنتنة مبدأ ر األثل من
يف اجلزء السابع منه و هو كثري االنعطاف  د الترك و مصبه يف حبر طربستان يف اإلقليم اخلامسممره يف بال

ينابيع جتتمع يف ر واحد و مير على مست الغرب إىل آخر  خيرج من جبل من األرض املنتنة من ثالثة
  طرفه بني اجلنوب وفينعطف مشاالً إىل اجلزء السابع من اإلقليم السابع فيمر يف السابع من هذا اإلقليم

اجلنوب و  املغرب فيخرج يف اجلزء السادس من السابع و يذهب مغرباً غري بعيد مث ينعطف ثانية إىل
يصب يف حبر نيطش يف  يرجع إىل اجلزء السادس من اإلقليم السادس و خيرج منه جدول يذهب مغرباً و

فيخرج يف اجلزء السابع من اإلقليم  رذلك اجلزء و مير هو يف قطعة بني الشمال و الشرق يف بالد بلغا
سياه و مير يف بالد اخلزر و خيرج إىل اإلقليم اخلامس  السادس مث ينعطف ثالثةً إىل اجلنوب و ينفذ يف جبل

هنالك يف حبر طربستان يف القطعة اليت انكشفت من اجلزء عند الزاوية الغربية  يف اجلزء السابع منه فيصب
قفجاق و  ن هذا اإلقليم يف اجلانب الغريب منه بالد خفشاخ من الترك و همواجلزء التاسع م .اجلنوبية

احمليط و قد مر ذكره  بالد الشركس منهم أيضاً و يف الشرق منه بالد يأجوج يفصل بينهما جبل قوقيا
 آخر اإلقليم يف الشمال و يفارقه مغرباً و يبدأ من البحر احمليط يف شرق اإلقليم الرابع و يذهب معه إىل

التاسع من اإلقليم اخلامس فريجع إىل مسته األول حىت يدخل يف  باحنراف إىل الشمال حىت يدخل يف اجلزء
 اإلقليم من جنوبه إىل مشاله باحنراف إىل املغرب و يف وسطه ههنا السد الذي بناه هذا اجلزء التاسع من

اجلنوب إىل أن يلقى  نه فيمر فيه إىلاإلسكندر مث خيرج على مسته إىل اإلقليم السابع و يف اجلزء التاسع م
اإلقليم السابع إىل اجلزء اخلامس منه فيتصل  البحر احمليط يف مشاله مث ينعطف معه من هنالك مغرباً إىل

يف وسط هذا اجلزء التاسع هو السد الذي بناه اإلسكندر كما  هنالك بقطعة من البحر احمليط يف غربيه و
آن و قد ذكر عبد اهللا بن خرداذبة يف كتابه يف اجلغرافيا أن الواثق رأى القر قلناه و الصحيح من خربه يف

حكاية  كأن السد انفتح فانتبه فزعاً و بعث سالما الترمجان فوقف عليه و جاء خبربه وصفه يف يف منامه
متصلة فيه إىل آخره  طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا و يف اجلزء العاشر من هذا اإلقليم بالد مأجوج

مستطيلة يف الشمال و عريضة بعض  على قطعة من هنالك من البحر احمليط أحاطت به من شرقه و مشاله
  .الشيء يف الشرق
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احمليط قد غمر عامته من جهة الشمال إىل وسط اجلزء اخلامس حيث يتصل جببل  و البحر: اإلقليم السابع
جزيرة أنكلترا  ن باملاء إال ما انكشف منفاجلزء األول و الثاين مغمورا. احمليط بيأجوج و مأجوج قوقيا

و بقيتها مع قطعة من البحر  اليت معظمها يف الثاين و يف األول منها طرف انعطف باحنراف إىل الشمال
مذكورة هناك وااز منها إىل الرب يف هذه القطعة  مستديرة عليه يف اجلزء الثاين من اإلقليم السادس و هي

اجلزيرة يف مشال اجلزء الثاين جزيرة رسالندة مستطيلةً من الغرب إىل  ء هذهسعة اثين عشر ميالً و ورا
 الثالث من هذا اإلقليم مغمور أكثره بالبحر إال قطعة مستطيلة يف جنوبه و تتسع يف و اجلزء. الشرق

و أا يف مشاله  شرقها و فيها هنالك متصل أرض فلونية اليت مر ذكرها يف الثالث من اإلقليم السادس و
مستديرةً فسيحةً و تتصل بالرب من  يف القطعة من البحر اليت تغمر هذا اجلزء مث يف اجلانب الغريب منها

جزيرة برقاعة و يف نسخة بوقاعة مستطيلة مع الشمال  .باب يف جنوا يفضي إىل بالد فلونية و يف مشاهلا
مغمور بالبحر احمليط من املغرب إىل الرابع من هذا اإلقليم مشاله كله  و اجلزء. من املغرب إىل املشرق

منكشف و يف غربه أرض قيمازك من الترك و يف شرقها بالد طست مث أرض رسالن  املشرق و جنوبه
السادس و يف  اجلزء شرقاً وهي دائمة الثلوج و عمراا قليل و يتصل ببالد الروسية يف اإلقليم إىل آخر

الناحية الغربية منه بالد الروسية و ينتهي  س من هذا اإلقليم يفاجلزء الرابع و اخلامس منه و يف اجلزء اخلام
يتصل ا جبل قوقيا كما ذكرناه من قبل و يف الناحية الشرقية  يف الشمال إىل قطعة من البحر احمليط اليت

اليت على قطعة حبر نيطش من اجلزء السادس من اإلقليم السادس و ينتهي إىل  منه متصل أرض القمانية
 من هذا اجلزء و هي عذبة تنجلب إليها أار كثرية من اجلبال عن اجلنوب و الشمال و يف طرمىحبرية 

آخره و يف اجلزء  مشال الناحية الشرقية من هذا اجلزء أرض التتارية من الترك و يف نسخة التركمان إىل
ة عثور عذبةً تنجلب إليها الناحية حبري السادس من الناحية الغربية اجلنوبية متصل بالد القمانية و يف وسط

جامدة دائماً لشدة الربد إال قليالً يف زمن الصيف و يف شرق  األار من اجلبال يف النواحي الشرقية و هي
 الروسية اليت كان مبدؤها يف اإلقليم السادس يف الناحية الشرقية الشمالية من اجلزء بالد القمانية بالد

مبدؤها يف اإلقليم  لشرقية من هذا اجلزء بقية أرض بلغار اليت كاناخلامس منه و يف الزاوية اجلنوبية ا
وسط هذه القطعة من أرض بلغار  السادس و يف الناحية الشرقية الشمالية من اجلزء السادس منه و يف

آخر هذا اجلزء السادس من مشاله جبل قوقيا  منعطف ر أثل القطعة األوىل إىل اجلنوب كما مر و يف
من هذا اإلقليم يف غربه بقية أرض خيناك من أمم الترك و  إىل شرقه و يف اجلزء السابعمتصل من غربه 

الشمالية الشرقية من اجلزء السادس قبله و يف الناحية اجلنوبية الغربية من هذا  كان من مبدؤها من الناحية
األرض املنتنة   بقيةو خيرج إىل اإلقليم السادس من فوقه و يف الناحية الشرقية بقية أرض سحرب مث اجلزء
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و يف . متصال من غربه إىل شرقه إىل آخر اجلزء شرقاً و يف آخر اجلزء من جهة الشمال جبل قوقيا احمليط
منه متصل األرض املنتنة و يف شرقها األرض احملفورة و  اجلزء الثامن من هذا اإلقليم يف اجلنوبية الغربية

وى فسيح األقطار ممتنع الوصول إىل قعره يستدل على األرض بعيد امله هي من العجائب خرق عظيم يف
 النهار و النريان يف الليل تضيء و ختفى و رمبا رئي فيها ر يشقها من اجلنوب إىل عمرانه بالدخان يف

الشمال منه جبل قوقيا  الشمال و يف الناحية الشرقية من هذا اجلزء البالد اخلراب املتامخة للسد و يف آخر
يف اجلانب الغريب منه بالد خفشاخ و هم  رق إىل الغرب و يف اجلزء التاسع من هذا اإلقليممتصالً من الش

عند البحر احمليط و يذهب يف وسطه إىل اجلنوب  قفجق جيوزها جبل قوقيا حني ينعطف من مشاله
لك التاسع من اإلقليم السادس و مير معترضاً فيه و يف وسطه هنا باحنراف إىل الشرق فيخرج يف اجلزء

قد ذكرناه و يف الناحية الشرقية من هذا اجلزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا  يأجوج و مأجوج و. سد
هذا  .و اجلزء العاشر غمر البحر مجيعه. قليلة العرض مستطيلةً أحاطت به من شرقه و مشاله على البحر

الليل و النهار  ختالفآخر الكالم على اجلغرافيا و أقاليمها السبعة و يف خلق السموات و األرض و ا
 .آليات للعاملني

 الكثري يف أحواهلم املقدمة الثالثة يف املعتدل من األقاليم و املنحرف و تأثري اهلواء يف ألوان البشر و

منه و الربد يف  قد بينا أن املعمور من هذا املنكشف من األرض إمنا هو وسطه إلفراط احلر يف اجلنوب
الربد وجب أن تندرج الكيفية  من الشمال و اجلنوب متضادين من احلر وو ملا كان اجلانبان . الشمال

أعدل العمران و الذي حافاته من الثالث و اخلامس  من كليهما إىل الوسط فيكون معتدالً فاإلقليم الرابع
 الثاين و السادس بعيدان من االعتدال و األول و السابع أبعد بكثري أقرب إىل االعتدال و الذي يليهما و

 و الصنائع و املباين و املالبس و األقوات و الفواكه بل و احليوانات و مجيع ما يتكون فلهذا كانت العلوم

و ألواناً و أخالقاً  يف هذه األقاليم الثالثة املتوسطة خمصوصة باالعتدال و سكاا من البشر أعدل أجساماً
خرب بعثة يف األقاليم اجلنوبية و ال  ف علىو أدياناً حىت النبؤات فإمنا توجد يف األكثر فيها و مل نق

كنتم  :م أكمل النوع يف خلقهم و أخالقهم قال تعاىل الشمالية و ذلك أن األنبياء و الرسل إمنا خيتص
هذه األقاليم أكمل  و ذلك ليتم القبول مبا يأتيهم به األنبياء من عند اهللا و أهل أخرجت للناس خري أمة

مالبسهم و أقوام و صنائعهم  ه على غاية من التوسط يف مساكنهم ولوجود االعتدال هلم فتجد
يتناغون يف استجادة اآلالت واملواعني ويذهبون يف  يتخذون البيوت املنجدة باحلجارة املنمقة بالصناعة و

املعادن الطبيعية من الذهب و الفضة و احلديد و النحاس و الرصاص و  ذلك إىل الغاية وتوجد لديهم
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يف معامالم بالنقدين العزيزين و يبعدون عن االحنراف يف عامة أحواهلم و هؤالء   و يتصرفونالقصدير
األندلس و من  املغرب و الشام و احلجاز و اليمن و العراقني و اهلند و السند و الصني و كذلك أهل

 منهم يف هذه األقاليم هؤالء أو قريباً قرب منها من الفرجنة و اجلاللقة و الروم و اليونانيني و من كان مع
و أما األقاليم البعيدة . كلها ألا وسط من مجيع اجلهات املعتدلة و هلذا كان العراق و الشام أعدل هذه

الثاين و السادس و السابع فأهلها أبعد من االعتدال يف مجيع أحواهلم فبناؤهم  من االعتدال مثل األول و
اجللود  عشب و مالبسهم من أوراق الشجر خيصفوا عليهم أوو القصب و أقوام من الذرة و ال بالطني

االحنراف و معامالم بغري  و أكثرهم عرايا من اللباس و فواكه بالدهم و أدمها غريبة التكوين مائلة إىل
للمعامالت و أخالقهم مع ذلك قريبة من خلق  احلجرين الشريفني من حناس أو حديد أو جلود يقدروا

السودان أهل اإلقليم األول أم يسكنون الكهوف و الغياض  م حىت لينقل عن الكثري مناحليوانات العج
متوحشون غري مستأنسني يأكل بعضهم بعضاً و كذا الصقالبة و السبب يف  و يأكلون العشب و أم

عن االعتدال يقرب عرض أمزجتهم و أخالقهم من عرض احليوانات العجم و يبعدون  ذلك أم لبعدهم
يدينون بشريعة إال من  إلنسانية مبقدار ذلك و كذلك أحواهلم يف الديانة أيضاً فال يعرفون نبؤةً و الا عن

ااورين لليمن الدائنني بالنصرانية فيما  قرب منهم من جوانب االعتدال و هو يف األقل النادر مثل احلبشة
رور ااورين ألرض املغرب الدائنني أهل مايل و كوكو و التك قبل اإلسالم و ما بعده هلذا العهد و مثل

 يقال أم دانوا به يف املائة السابعة و مثل من دان بالنصرانية من أمم الصقالبة و باإلسالم هلذا العهد

مشاالً فالدين  اإلفرجنة و الترك من الشمال و من سوى هؤالء من أهل تلك األقاليم املنحرفة جنوباً و
و  األناسي قريبة من أحوال البهائم نهم و مجيع أحواهلم بعيدة من أحوالجمهول عندهم و العلم مفقود بي

يعترض على هذا القول بوجود اليمن و حضرموت و األحقاف و بالد احلجاز  و ال خيلق ما ال تعلمون
 يليها من جزيرة العرب يف اإلقليم األول و الثاين فأن جزيرة العرب كلها أحاطت ا و اليمامة و ما

اليبس و  ن اجلهات الثالث كما ذكرنا فكان لرطوبتها أثر يف رطوبة هوائها فنقص ذلك منالبحار م
قد توهم بعض النسابني  و. االحنراف الذي يقتضيه احلر و صار فيها بعض االعتدال بسبب رطوبة البحر

 كانت نوح اختصوا بلون السواد لدعوة ممن ال علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن
من الرق يف عقبه و ينقلون يف ذلك حكاية من خرافات  عليه من أبيه ظهر أثرها يف لونه و فيما جعل اهللا

قد وقع يف التوراة و ليس فيه ذكر السواد و إمنا دعا عليه بأن يكون  القصاص و دعاء نوح على ابنه حام
يف  م غفلة عن طبيعة احلر و الربد و أثرمهاإخوته ال غري و يف القول بنسبة السواد إىل حا ولده عبيداً لولد

و الثاين من مزاج  اهلواء و فيما يتكون فيه من احليوانات و ذلك أن هذا اللون مشل أهل اإلقليم األول
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يف كل سنة قريبة إحدامها من  هوائهم للحرارة املتضاعفة باجلنوب فأن الشمس تسامت رؤوسهم مرتني
و يلح القيظ الشديد عليهم و تسود جلودهم  ول فيكثر الضوء ألجلهااألخرى فتطول املسامتة عامة الفص

يقابلهما من الشمال اإلقليم السابع والسادس مشل سكاما أيضاً  إلفراط احلر ونظري هذين اإلقليمني مما
 هوائهم للربد املفرط بالشمال إذ الشمس ال تزال بأفقهم يف دائرة مرأى العني أو ما البياض من مزاج

عامة الفصول  نها و ال ترتفع إىل املسامتة و ال ما قرب منها فيضعف احلر فيها و يشتد الربدقرب م
الربد املفرط من زرقة العيون و  فتبيض ألوان أهلها و تنتهي إىل الزعورة و يتبع ذلك ما يقتضيه مزاج

الثالث فكان هلا يف الثالثة اخلامس و الرابع و  برش اجللود و صهوبة الشعور و توسطت بينهما األقاليم
وافر و الرابع أبلغها يف االعتدال غاية لنهايته يف التوسط كما  االعتدال الذي هو مزاج املتوسط حظ

 االعتدال يف خلقهم و خلقهم ما اقتضاه مزاج أهويتهم و تبعه من جانبيه الثالث و قدمناه فكان ألهله من

الشمال البارد إال  إىل اجلنوب احلار و هذا قليال إىلاخلامس و أن مل يبلغا غاية التوسط مليل هذا قليال 
أهلها كذلك يف خلقهم و خلقهم فاألول  أما مل ينتهيا إىل االحنراف و كانت األقاليم األربعة منحرفة و

البياض و يسمى سكان اجلنوب من اإلقليمني األول والثاين  و الثاين للحر و السواد و السابع للربد و
السودان أمساء مترادفة على األمم املتغرية بالسواد و إن كان اسم احلبشة خمتصاً  لزنج وباسم احلبشة و ا

انتسام إىل  مبن جتاه مكة و اليمن و الزنج مبن جتاه حبر اهلند و ليست هذه األمساء هلم من أجل منهم
دل أو السابع الربع املعت آدمي أسود ال حام و ال غريه و قد جند من السودان أهل اجلنوب من يسكن

األيام و بالعكس فيمن يسكن من أهل  املنحرف إىل البياض فتبيض ألوان أعقام على التدريج مع
يف ذلك دليل على أن اللون تابع ملزاج اهلواء قال ابن  الشمال أو الرابع باجلنوب فتسود ألوان أعقام و

  سينا يف أرجوزته يف الطب

 دها سوادابالزنج حر غري األجساداحىت كسا جلو

 و الصقلب اكتسبت البياضاحىت غدت جلودها بضاضا

تلك اللغة الواضعة لألمساء فلم  و أما أهل الشمال فلم يسموا باعتبار ألوام ألن البياض كان لوناً ألهل
و اعتياده و وجدنا سكانه من الترك و الصقالبة و  يكن فيه غرابة حتمل على اعتباره يف التسمية ملوافقته

من اإلفرجنة و يأجوج و مأجوج أمساًء متفرفةً و أجياالً متعددة مسمني  ر و اخلزر و الالن و الكثريالطغرغ
 و أما أهل األقاليم الثالثة املتوسطة أهل االعتدال يف خلقهم و سريهم و كافة األحوال بأمساء متنوعة

امللك فكانت فيهم  ئاسات والطبيعية لالعتمار لديهم من املعاش و املساكن و الصنائع و العلوم و الر
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و املباين و الفراسة و الصنائع الفائقة و  النبؤات و امللك و الدول و الشرائع و العلوم و البلدان و األمصار
اليت وقفنا على أخبارهم مثل العرب و الروم و فارس و بىن  سائر األحوال املعتدلة و أهل هذه األقاليم

و ملا رأى النسابون اختالف هذه األمم بسماا و . هلند و الصنيالسند و ا إسرائيل و اليونان و أهل
 حسبوا ذلك ألجل األنساب فجعلوا أهل اجلنوب كلهم السودان من ولد حام و ارتابوا يف شعارها

يافث و أكثر  ألوام فتكلفوا نقل تلك احلكاية الواهية و جعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد
الشرائع و السياسة و امللك من ولد  هل الوسط املنتحلني للعلوم و الصنائع و امللل واألمم املعتدلة و أ

فليس ذلك بقياس مطرد إمنا هو إخبار عن الواقع ال  سام و هذا الزعم إن صادف احلق يف انتساب هؤالء
 هذا و ما أداهم إىل. احلبشان من أجل انتسام إىل حام األسود أن تسمية أهل اجلنوب بالسودان و

أن التمييز بني األمم إمنا يقع باألنساب فقط و ليس كذلك فإن التمييز للجيل أو  الغلط إال اعتقادهم
للزنج  يكون بالنسب يف بعضهم كما للعرب و بين إسرائيل و الفرس و يكون باجلهة و السمة كما األمة

و يكون بغري ذلك  . للعربو احلبشة و الصقالبة و السودان و يكون بالعوائد و الشعار و النسب كما
من جنوب أو مشال بأم من  من أحوال األمم و خواصهم و مميزام فتعميم القول يف أهل جهة معينة

لذلك األب إمنا هو من األغاليط اليت أوقع  ولد فالن املعروف ملا مشلهم من حنلة أو لون أو مسة وجدت
ا تتبدل يف األعقاب و ال جيب استمرارها سنة اهللا هذه كله فيها الغفلة عن طبائع األكوان و اجلهات أن

اهللا تبديالً و اهللا و رسوله أعلم بغيبه و أحكم و هو املوىل املنعم الرؤوف  يف عباده و لن جتد لسنة
 .الرحيم

 املقدمة الرابعة يف أثر اهلواء يف أخالق البشر

بالرقص على   فتجدهم مولعنيقد رأينا من خلق السودان على العموم اخلفة و الطيش و كثرة الطرب
موضعه من احلكمة أن  كل توقيع موصوفني باحلمق يف كل قطر و السبب الصحيح يف ذلك أنه تقرر يف

احلزن بالعكس و هو انقباضه و  طبيعة الفرح و السرور هي انتشار الروح احليواين و تفشيه و طبيعة
ة له زائدة يف كميته و هلذا جيد املنتشي من خملخل و تقرر أن احلرارة مفشية للهواء و البخار. تكاثفه

ذلك مبا يداخل خبار الروح يف القلب من احلرارة العزيزية اليت تبعثها  الفرح و السرور ماال يعرب عنه و
 الروح من مزاجه فيتفشى الروح و جتيء طبيعة الفرح و كذلك جند املتنعمني باحلمامات سورة اخلمر يف

رمبا انبعث  صلت حرارة اهلواء يف أرواحهم فتسخنت لذلك حدث هلم فرح وإذا تنفسوا يف هوائها و ات
اإلقليم احلار و استوىل احلر على  و ملا كان السودان ساكنني يف. الكثري منهم بالغناء الناشئ عن السرور
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احلرارة على نسبة أبدام و إقليمهم فتكون أرواحهم  أمزجتهم و يف أصل تكوينهم كان يف أرواحهم من
الرابع أشد حراً فتكون أكثر تفشياً فتكون أسرع فرحاً و سروراً و أكثر  القياس إىل أرواح أهل اإلقليمب

 جييء الطيش على أثر هذه وكذلك يلحق م قليال أهل البالد البحرية ملا كان هواؤها انبساطاً و

احلرارة يف   توابعمتضاعف احلرارة مبا ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر و أشعته كانت حصتهم من
يسرياً من ذلك يف أهل البالد  الفرح و اخلفة موجودة أكثر من بالد التلول و اجلبال الباردة و قد جند

هوائها ألا عريقة يف اجلنوب عن األرياف و التلول و  اجلزيرية من اإلقليم الثالث لتوفر احلرارة فيها و يف
بالد اجلزيرية أو قريباً منها كيف غلب الفرح عليهم و فإا مثل عرض ال اعترب ذلك أيضاً بأهل مصر

 الغفلة عن العواقب حىت أم ال يدخرون أقوات سنتهم و ال شهرهم و عامةً مأكلهم من اخلفة و

كيف ترى أهلها  و ملا كانت فاس من بالد املغرب بالعكس منها يف التوغل يف التلول الباردة. أسواقهم
ليدخر قوت سنتني من  فرطوا يف نظر العواقب حىت أن الرجل منهممطرقني إطراق احلزن و كيف أ

شيئاً من مدخره وتتبع ذلك يف األقاليم و  حبوب احلنطة و يباكر األسواق لشراء قوته ليومه خمافة أن يرزأ
عن  للبحث املسعودي اهلواء و اهللا اخلالق العليم و قد تعرض البلدان جتد يف األخالق أثراً من كيفيات

أكثر من أنه نقل   يف خفة السودان و طيشهم و كثرة الطرب فيهم و حاول تعليله فلم يأت بشيءالسبب
أن ذلك لضعف أدمغتهم و ما نشأ عنه من ضعف عقوهلم  بن إسحاق الكندي يعقوب و جالينوس عن

 .ال حمصل له و ال برهان فيه و اهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم و هذا كالم

 اآلثار يف أبدان البشر و أخالقهم  يف اختالف أحوال العمران يف اخلصب و اجلوع و ما ينشأ عن ذلك مناملقدمة اخلامسة

العيش بل فيها  إعلم أن هذه األقاليم املعتدلة ليس كلها يوجد ا اخلصب و ال كل سكاا يف رغد من
ملنابت و اعتدال الطينة و لزكاء ا .ما يوجد ألهله خصب العيش من احلبوب و األدم و احلنطة و الفواكه

زرعاً و ال عشباً باجلملة فسكاا يف شظف من العيش  وفور العمران و فيها األرض احلرة الترب ال تنبت
مثل امللثمني من صنبهاجة الساكنني بصحراء املغرب و أطراف  مثل أهل احلجاز و جنوب اليمن و

حلبوب و األدم مجلةً و إمنا أغذيتهم و أقوام السودان فإن هؤالء يفقدون ا الرمال فيما بني الرببر و
األدم من  اللحوم و مثل العرب أيضاً اجلائلني يف القفار فإم و إن كانوا يأخذون احلبوب و األلبان و

وجدهم فال يتوصلون منه  التلول إال أن ذلك يف األحايني و حتت ربقة من حاميتها و على اإلقالل لقلة
يقتصرون يف غالب أحواهلم على األلبان و  فضالً عن الرغد و اخلصب و جتدهمإىل سد اخللة أو دوا 

هؤالء الفاقدين للحبوب و األدم من أهل القفار  تعوضهم من احلنطة أحسن معاض و جتد مع ذلك
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أهل التلول املنغمسني يف العيش فألوام أصفى و أبدام أنقى  أحسن حاالً يف جسومهم و أخالقهم من
و أخالقهم أبعد من االحنراف و أذهام اثقب يف املعارف و اإلدراكات هذا أمر  أمت و أحسنو أشكاهلم 

أهل  التجربة يف كل جيل منهم فكثري ما بني العرب و الرببر فيما وصفناه و بني امللثمني و تشهد له
ط الفاسدة األخال التلول يعرف ذلك من خربه و السبب يف ذلك و اهللا أعلم أن كثرة األغذية و كثرة

افظارها يف غري نسبة و يتبع ذلك  العفنة و رطوباا تولد يف اجلسم فضالت رديئةً تنشأ عنها بعد
قلناه و تغطي الرطوبات على األذهان و األفكار  انكساف األلوان و قبح األشكال من كثرة اللحم كما

حنراف عن االعتدال باجلملة و اعترب الردية فتجيء البالدة و الغفلة و اال مبا يصعد إىل الدماغ من أخبرا
البقر مع  حيوان القفر و مواطن اجلدب من الغزال و النعام و املها و الزرافة و احلمر الوحشية و ذلك يف

بعيداً يف صفاء أدميها و حسن  أمثاهلا من حيوان التلول و األرياف و املراعي اخلصبة كيف جتد بينها بوناً
فالغزال أخو املعز و الزرافة أخو البعري و احلمار و  أعضائها و حدة مداركهارونقها و أشكاهلا و تناسب 

البون بينها ما رأيت و ما ذاك إال ألجل أن اخلصب يف التلول فعل يف أ بدان  البقر أخو احلمار و البقر و
خلقها  الفضالت الردية و األخالط الفاسدة ما ظهر عليها أثره و اجلوع حليوان القفر حسن يف هذه من

املخصبة العيش الكثرية الزرع و  و أشكاهلا ما شاء و اعترب ذلك يف اآلدميني أيضاً فإنا جند أهل األقاليم
يف أذهام و اخلشونة يف أجسامهم و هذا شان  الضرع و األدم و الفواكه يتصف أهلها غالباً بالبالدة

ملقتصرين على الشعري أو الذرة مثل املصامدة املتقشفني يف عيشهم ا الرببر املنغمسني يف األدم و احلنطة مع
السوس فتجد هؤالء أحسن حاالً يف عقوهلم و جسومهم و كذا أهل بالد املغرب  منهم و أهل غمارة و

 املنغمسني يف األدم و الرب مع أهل األندلس املفقود بأرضهم السمن محلةً و غالب عيشهم على اجلملة

لغريهم و كذا  عقول و خفة األجسام و قبول التعليم ماال يوجدالذرة فتجد ألهل األندلس من ذكاء ال
إن كانوا مكثرين مثلهم من  أهل الضواحي من املغرب باجلملة مع أهل احلضر و األمصار فأن األمصار و

العالج بالطبخ و التلطيف مبا خيلطون معها فيذهب  األدم وخمصبني يف العيش إال أن استعماهلم إياها بعد
مآكلهم حلوم الضأن و الدجاج و ال يغبطون السمن من بني األدم  و يرق قوامها و عامةلذلك غلظها 

لذلك يف أغذيتهم و خيف ما تؤديه إىل أجسامهم من الفضالت الردية فلذلك جتد  لتفاهته فتقل الرطوبات
  أهلاألمصار ألطف من جسوم البادية املخشنني يف العيش و كذلك جتد املعودين باجلوع من جسوم أهل

و أحواله يظهر  و اعلم أن أثر هذا اخلصب يف البدن. البادية ال فضالت يف جسومهم غليظةً و ال لطيفةً
احلاضرة ممن يأخذ نفسه باجلوع و  حىت يف حال الدين و العبادة فنجد املتقشفني من أهل البادية أو

اخلصب بل جند أهل الدين قليلني يف العبادة من أهل الترف و  التجايف عن املالذ أحسن ديناً و إقباالً على
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يعمها من القساوة و الغفلة املتصلة باإلكثار من اللحمان و األدم و لباب الرب و  املدن و األمصار ملا
املخصبني  وجود العباد و الزهاد لذلك باملتقشفني يف غذائهم من أهل البوادي و كذلك جند هؤالء خيتص

إذا نزلت م السنون و  ل البادية و من أهل احلواضر و األمصاريف العيش املنغمسني يف طيباته من أه
املغرب و أهل مدينة فاس و مصر فيما  أخذم ااعات يسرع إليهم اهلالك أكثر من غريهم مثل برابرة

مثل أهل بالد النخل الذين غالب عيشهم التمر و ال مثل  يبلغنا ال مثل العرب أهل القفر و الصحراء و ال
غالب عيشهم الشعري و الزيت و أهل األندلس الذين غالب عيشيم الذرة و  قية هلذا العهد الذينأهل أفري

 و أن أخذم السنون و ااعات فال تنال منهم ما تنال من أولئك و ال يكثر فيهما الزيت فإن هؤالء

ملتعودين لألدم و ا اهلالك باجلوع بل و ال يندر و السبب يف ذلك و اهللا أعلم أن املنغمسني يف اخلصب
املزاجية حىت جتاوز حدها فإذا  السمن خصوصاً تكتسب من ذلك أمعائهم رطوبة فوق رطوبتها األصلية

استعمال اخلشن غري املألوف من الغذاء أسرع إىل املعا  خولف ا العادة بقلة األقوات و فقدان األدم و
رض و يهلك صاحبه دفعةً ألنه من املقاتل الغاية يف فيسرع إليه امل اليبس و االنكماش و هو ضعيف يف

املتعودون لقلة  و أما. ااعات إمنا قتلهم الشبع املعتاد السابق ال اجلوع احلادث الالحق فاهلالكون يف
زيادة و هي قابلة جلميع األغذية  األدم و السمن فال تزال رطوبتهم األصلية واقفةً عند حدها من غري

احنراف فيسلمون يف الغالب من اهلالك الذي يعرض  تبدل األغذية يبس و الالطبيعة فال يقع يف معاهم ب
املآكل و أصل هذا كله أن تعلم أن األغذية و ائتالفها أو تركها إمنا هو  لغريهم باخلصب و كثرة األدم يف

مل  اعود نفسه غذاء و الءمه تناوله كان له مألوفاً و صار اخلروج عنه و التبدل به داًء م بالعادة فمن
فيه التغذي و  خيرج عن غرض الغذاء باجلملة كالسموم و اليتوع و ما أفرط يف االحنراف فأما ما وجد

اللنب و البقل عوضاً عن احلنطة  املالءمة فيصري غذاء مألوفاً بالعادة فإذا أخذ االنسان نفسه باستعمال
حلبوب من غري شك و كذا من عن احلنطة و ا حىت صار له ديدناً فقد حصل له ذلك غذاء و استغىن به

الطعام كما ينقل عن أهل الرياضيات فإنا نسمع عنهم يف  عود نفسه الصرب على اجلوع و االستغناء عن
من ال يعرفها و السبب يف ذلك العادة فإن النفس إذا ألفت شيئاً صار  ذلك أخباراً غريبة يكاد ينكرها

ذلك  ل هلا اعتياد اجلوع بالتدريج و الرياضة فقد حصلطبيعتها ألا كثرية التلون فإذا حص من جبلتها و
إال إذا محلت النفس عليه  عادةً طبيعيةً هلا و ما يتومهه األطباء من أن اجلوع مهلك فليس على ما يتومهونه

يناله املرض الذي خيشى معه اهلالك و أما إذا  دفعة و قطع عنها الغذاء بالكلية فإنه حينئذ ينحسم املعاء و
الغذاء شيئاً فشيئاً كما يفعله املتصوفة فهو مبعزل عن اهلالك و  ك القدر تدرجياً و رياضةً بإقاللكان ذل

حىت يف الرجوع عن هذه الرياضة فإنه إذا رجع به إىل الغذاء األول دفعةً خيف  هذا التدريج ضروري
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أربعني يوماً  رب على اجلوعاهلالك و إمنا يرجع به كما بدأ يف الرياضة بالتدريج و لقد شاهدنا من يص عليه
إليه امرأتان من أهل اجلزيرة  و حضر أشياخناً مبجلس السلطان أىب احلسن و قد رفع. و صاالً و أكثر

و شاع أمرمها و وقع اختبارمها فصح شأما  اخلضراء و رندة حبستا أنفسهما عن األكل مجلة منذ سنني
اً من أصحابنا أيضاً من يقتصر على حليب شاة من رأينا كثري و اتصل على ذلك حاهلما إىل أن ماتتا و

النهار أو عند اإلفطار و يكون ذلك غذاءه و استدام على ذلك مخس عشرة  املعز يلتقم ثديها يف بعض
و اعلم أن اجلوع أصلح للبدن من إكثار األغذية بكل وجه . ذلك كثريون و ال يستنكر سنةً و غريهم

العقول يف صفاا و  ا أو على اإلقالل منها و إن له أثراً يف األجسام وقدر عليه أو على اإلقالل منه ملن
اجلسوم فقد رأينا املتغذين بلحوم  صالحها كما قلناه و اعترب ذلك بآثار األغذية اليت حتصل عنها يف

 كذلك و هذا مشاهد يف أهل البادية مع أهل احلاضرة و احليوانات الفاخرة العظيمة اجلثمان تنشأ أجياهلم

حلومها أيضاً مع ما يؤثر يف أخالقهم من الصرب و االحتمال و القدرة على  كذا املتغذون بألبان اإلبل و
 املوجود ذلك لإلبل و تنشأ أمعاؤهم أيضاً على نسبة أمعاء اإلبل يف الصحة و الغلظ فال محل األثقال

بطوم غري  توعات الستطالقيطرقها الوهن و ال يناهلا من مدار األغذية ما ينال غريهم فيشربون الي
ضرر و هي لو تناوهلا أهل  حمجوبة كاحلنظل قبل طبخه و الدرياس و القربيون و ال ينال أمعاءهم منها

اهلالك أسرع إليهم من طرفة العني ملا  احلضر الرقيقة أمعاؤهم مبا نشأت عليه من لطيف األغذية لكان
ما ذكره أهل الفالحة و شاهده أهل التجربة أن الدجاج  فيها من السمية و من تأثري األغذية يف األبدان

بعر اإلبل و اختذ بيضها مث حضنت عليه جاء الدجاج منها أعظم ما  إذا غذيت باحلبوب املطبوخة يف
تغذيتها و طبخ احلبوب بطرح ذلك البعر مع البيض احملضن فيجيء دجاجها يف  يكون و قد يستغنون عن

أيضاً   فإذا رأينا هذه اآلثار من األغذية يف األبدان فال شك أن للجوعأمثال ذلك كثرية غاية العظم و
تأثري و عدمه فيكون تأثري اجلوع يف نقاء األبدان  آثارا يف األبدان ألن الضدين على نسبة واحدة يف اـل

ك والعقل كما كان الغذاء مؤثراً يف وجود ذل من الزيادات الفاسدة و الرطوبات املختلطة املخلة باجلسم
 .اجلسم و اهللا حميط بعلمه

 الوحي و الرؤيا املقدمة السادسة يف أصناف املدركني من البشر بالفطرة أو الرياضة و يتقدمه الكالم يف

جعلهم وسائل  إعلم أن اهللا سبحانه اصطفى من البشر أشخاصاً فضلهم خبطابه و فطرهم على معرفته و
م مبصاحلهم و حيرضوم  م على هدايتهم و يأخذونبينهم و بني عباده يعرفوم عن النار و يدلوحبجزا

ويظهره على ألسنتهم من اخلوارق و األخبار  على طريق النجاة و كان فيما يلقيه إليهم من املعارف
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إىل معرفتها إال من اهللا بوساطتهم و ال يعلموا إال بتعليم اهللا  الكائنات املغيبة عن البشر اليت ال سبيل
اعلم أن خربهم يف ذلك من  و أال و أين ال أعلم إال ما علمين اهللا اهللا عليه وسلم ىإياهم قال صل

حقيقة النبؤة و عالمة هذا الصنف من  خاصيته و ضرورته الصدق ملا يتبني لك عند بيان لك عند بيان
احلاضرين معهم مع غطيط كأا غشي أو إغماء يف رأي  البشر أن توجد هلم يف حال الوحي غيبة عن

هي يف احلقيقة استغراق يف لقاء امللك الروحاين بإدراكهم املناسب  العني و ليست منهما يف شيء و إمنا
أو  مدارك البشر بالكلية مث يترتل إىل املدارك البشرية إما بسماع دوي من الكالم فيتفهمه هلم اخلارج عن

وعى ما القي إليه  ك احلال و قديتمثل له صورة شخص خياطبه مبا جاء به من عند اهللا مث تنجلي عنه تل
أحياناً يأتيين مثل صلصلة اجلرس و هو أشده علي  و قد سئل عن الوحي :قال صلى اهللا عليه و سلم

و يدركه أثناء  أحياناً يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول فيفصم عين و قد وعيت ما قال و
كان  ان مما يعاجل من الترتيل شدة و قالت عائشةالشدة و الغط ماال يعرب عنه ففي احلديث ك ذلك من

إنا سنلقي  :قال تعاىل يرتل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه و إن جبينه ليتفصد عرقاً و
الغاية يف ترتل الوحي كان املشركون يرمون األنبياء باجلنون و يقولون له  و ألجل هذه عليك قوالً ثقيالً

 ن و إمنا لبس عليهم مبا شاهدوه من ظاهر تلك األحوال و من يضلل اهللا فما له منمن اجل رئي أو تابع

املذمومات و الرجس  و من عالمام أيضاً أنه يوجد هلم قبل الوحي خلق اخلري و الزكاء و جمانبة. هاد
نافية و املنافرة هلا و كأا م أمجع و هذا هو معىن العصمة و كأنه مفطور على الترته عن املذمومات

عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها يف إزاره فانكشف  جلبلته و يف الصحيح أنه محل احلجارة و هو غالم مع
و دعي إىل جمتمع وليمة فيها عرس و لعب فأصابه غشي النوم إىل  فسقط مغشياً عليه حىت استتر بإزاره

حىت إنه جببلته يترته عن حيضر شيئاً من شأم بل نزهه اهللا عن ذلك كله  أن طلعت الشمس و مل
فقيل له يف ذلك فقال إين  كان صلى اهللا عليه و سلم ال يقرب البصل و الثوم املستكرهة فقد املطعومات

عليه و سلم خدجية رضي اهللا عنها حبال الوحي أول  أناجي من ال تناجون و انظر ملا أخرب النيب صلى اهللا
 و بني ثوبك فلما فعل ذلك ذهب عنه فقالت إنه ملك و اجعلين بينك ما فجأته و أرادت اختباره فقالت

أنه ال يقرب النساء و كذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها فقال البياض  ليس بشيطان و معناه
السواد من ألوان الشر  اخلضرة فقالت إنه امللك يعين أن البياض و اخلضرة من ألوان اخلري و املالئكة و و

الدين و العبادة من الصالة و الصدقة و  و من عالمام أيضاً دعاؤهم إىل. أمثال ذلكو الشياطني و 
عليه و سلم بذلك و كذلك أبو بكر و مل حيتاجا يف  العفاف و قد استدلت خدجية على صدقه صلى اهللا

و و يف الصحيح أن هرقل حني جاءه كتاب النيب صلى اهللا عليه  أمره إىل دليل خارج عن حاله و خلقه
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أحضر من وجد ببلده من قريش و فيهم أبو سفيان ليسأهلم عن حاله فكان فيما  سلم يدعوه إىل اإلسالم
فأجابه  مبا يأمركم فقال أبو سفيان بالصالة و الزكاة و الصلة و العفاف إىل آخر ما سأل سأل أن قال

أشار إليه هرقل هو  ذيفقال إن يكن ما تقول حقاً فهو نيب و سيملك ما حتت قدمي هاتني و العفاف ال
دليالً على صحة نبؤته و مل حيتج إىل  العصمة فانظر كيف أخذ من العصمة و الدعاء إىل الدين والعبادة

عالمام أيضاً أن يكونوا ذوي حسب يف قومهم و  و من. معجزة فدل على أن ذلك من عالمات النبؤة
رواية أخرى يف ثروة من قومه استدركه احلاكم منعة من قومه و يف  يف الصحيح ما بعث اهللا نبياً إال يف

مسئلة هرقل أليب سفيان كما هو يف الصحيح قال كيف هو فيكم فقال أبو سفيان  على الصحيحني و يف
حسب فقال هرقل والرسل تبعث يف أحساب قومها و معناه أن تكون له عصبة و شوكة  هو فينا ذو

عالمام أيضاً  و من. م مراد اهللا من إكمال دينه و ملتهأذى الكفار حىت يبلغ رسالة ربه و يت متنعه عي
فسميت بذلك معجزةً و ليست  وقوع اخلوارق هلم شاهدةً بصدقهم و هي أفعال يعجز البشر عن مثلها

للناس يف كيفية وقوعها و داللتها على تصديق  من جنس مقدور العباد و إمنا تقع يف غري حمل قدرم و
القول بالفاعل املختار قائلون بأا و اقعة بقدرة اهللا ال بفعل النيب و  ون بناء علىاألنبياء خالف فاملتكلم

للنيب  أفعال العباد عند املعتزلة صادرة عنهم إال أن املعجزة ال تكون من جنس أفعاهلم و ليس إن كانت
 عليه و سلم قبل صلى اهللا فيها عند سائر املتكلمني إال التحدي ا بأذن اهللا و هو أن يستدل ا النيب

الصريح من اهللا بأنه صادق و تكون داللتها  وقوعها على صدقه يف مدعاه فإذا وقعت ترتلت مرتلة القول
مبجموع اخلارق و التحدي و لذلك كان التحدي جزء منها و  حينئذ على الصدق قطعية فاملعجزة الدالة

هم و التحدي هو الفارق بينها و بني هو واحد ألنه معىن الذايت عند عبارة املتكلمني صفة نفسها و
ال حاجة فيهما إىل التصديق فال وجود للتحدي إال إن وجد اتفاقاً و إن وقع  الكرامة و السحر إذ

هنا  الكرامة عند من جييزها و كانت هلا داللة فإمنا هي على الوالية و هي غري النبؤة و من التحدي يف
عند التحدي بالوالية و قد  رق كرامة فراراً من االلتباس بالنبؤةمنع األستاذ أبو إسحق و غريه وقوع اخلوا

النيب فال لبس على أن النقل عن األستاذ يف ذلك  أريناك املغايرة بينهما و إنه يتحدى بغري ما يتحدى به
تقع خوارق األنبياء هلم بناء على اختصاص كل من الفريقني  ليس صرحياً و رمبا محل على إنكار ألن

فاملانع من وقوع الكرامة عندهم أن اخلوارق ليست من أفعال العباد و أفعاهلم   و أما املعتزلة.خبوارقه
نفس  فال فرق و أما وقوعها على يد الكاذب تلبيساً فهو حمال أما عند األشعرية فألن صفة معتادة

 و التصديق كذباً ضاللةً املعجزة التصديق و اهلداية فلو وقعت خبالف ذلك انقلب الدليل شبهةً و اهلداية
وقوعه احملال ال يكون ممكناً و أما عند  و استحالت احلقائق و انقلبت صفات النفس و ما يلزم من فرض
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و أما احلكماء فاخلارق عندهم من . ضاللة قبيح فال يقع من اهللا املعتزلة فألن وقوع الدليل شبهة و اهلداية
 مذهبهم يف اإلجياب الذايت و وقوع احلوادث بعضها عن يف غري حمل القدرة بناء على فعل النيب و لو كان

باالختيار و  متوقف عن األسباب و الشروط احلادثة مستندة أخرياً إىل الواجب الفاعل بالذات ال بعض
طاعة العناصر له يف  أن النفس النبوية عندهم هلا خواص ذاتية منها صدور هذه اخلوارق بقدرته و

إليها و استجمع هلا مبا جعل اهللا له  ل على التصريف يف األكوان مهما توجهالتكوين و النيب عندهم جمبو
للتحدي أم مل يكن و هو شاهد بصدقه من حيث داللته  من ذلك و اخلارق عندهم يقع للنيب سواء كان

من خواص النفس النبوية ال بأنه يترتل مرتلة القول الصريح  على تصرف النيب يف األكوان الذي هو
داللتها عندهم قطعيةً كما هي عند املتكلمني و ال يكون التحدي جزأ من  فلذلك ال تكونبالتصديق 

أفعال  يصح فارقاً هلا عن السحر و الكرامة و فارقها عندهم عن السحر أن النيب جمبول على املعجزة و مل
 و يف مقاصد كلها شر اخلري مصروف عن أفعال الشر فال يلم الشر خبوارقه و الساحر على الضد فأفعاله

السماء و النفوذ يف األجسام الكثيفة  الشر و فارقها عن الكرامة أن خوارق النيب خمصوصة كالصعود إىل
اهلواء و خوارق الويل دون ذلك كتكثري القليل و احلديث  و إحياء املوتى و تكليم املالئكة و الطريان يف

ء و يأيت النيب جبميع خوارقه و ال يقدر هو هو قاصر عن تصريف األنبيا عن بعض املستقبل و أمثاله مما
 األنبياء و قد قرر ذلك املتصوفة فيما كتبوه يف طريقتهم و لقنوه عمن أخربهم و إذا على مثل خوارق

على نبينا حممد  تقرر ذلك فاعلم أن أعظهم املعجزات و أشرفها و أوضحها داللة القرآن الكرمي املرتل
يتلقاه النيب و يأيت باملعجزة شاهدة  ق يف الغالب تقع مغايرةً للوحي الذيصلى اهللا عليه و سلم فإن اخلوار

اخلارق املعجز فشاهده يف عينه و ال يفتقر إىل دليل  بصدقه و القرآن هو بنفسه الوحي املدعى و هو
الوحي فهو أوضح داللة الحتاد الدليل و املدلول فيه وهذا معىن قوله صلى  مغاير له كسائر املعجزات مع

البشر و إمنا كان الذي  ما من نيب من األنبياء إال و أيت من اآليات ما مثله آمن عليه سلم اهللا عليه و
يشري إىل أن املعجزة مىت كانت ذه املثابة  القيامة أوتيته و حياً أوحى إيل فأنا أرجو أن أكون تابعاً يوم

ا أكثر لوضوحها فكثر املصدق املؤمن و هو كوا نفس الوحي كان الصدق هل يف الوضوح و قوة الداللة
 .األمة و هو التابع و

الكهانة مث الرؤيا مث شان العرافني و غري ذلك  و لنذكر اآلن تفسري حقيقة النبؤة على ما شرحه كثري من احملققني مث نذكر حقيقة
 من مدارك الغيب فنقول

هيئة من الترتيب و  لوقات كلها علىأرشدنا اهللا و إياك أنا نشاهد هذا العامل مبا فيه من املخ. إعلم
استحالة بعض املوجودات إىل بعض  اإلحكام و ربط األسباب باملسببات و اتصال األكوان باألكوان و
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ذلك بالعامل احملسوس اجلثماين و أوالً عامل  ال تنقضي عجائبه يف ذلك و ال تنتهي غاياته و أبدأ من
 إىل املاء مث إىل اهلواء مث إىل النار متصالً بعضها ببعض و األرض العناصر املشاهدة كيف تدرج صاعداً من

 مستعد إىل أن يستحيل إىل ما يليه صاعداً و هابطاً و يستحيل بعض األوقات و الصاعد كل واحد منها

اتصل بعضها  منها ألطف مما قبله إىل أن ينتهي إىل عامل األفالك و هو ألطف من الكل على طبقات
معرفة مقاديرها و  رك احلس منها إال احلركات فقط و ا يهتدي بعضهم إىلببعض على هيئة ال يد

انظر إىل عامل التكوين كيف ابتدأ  أوضاعها و ما بعد ذلك من وجود الذوات اليت هلا هذه اآلثار فيها مث
ات مثل من التدريج آخر أفق املعادن متصل بأول أفق النب من املعادن مث النبات مث احليوان على هيئة بديعة

أفق النبات مثل النخل و الكرم متصل بأول أفق احليوان مثل احللزون و  احلشائش و ما ال بذر له و آخر
 هلما إال قوة اللمس فقط و معىن االتصال يف هذه املكونات أن آخر أفق منها مستعد الصدف و مل يوجد

و انتهى يف  ن و تعددت أنواعهباالستعداد الغريب ألن يصري أول أفق الذي بعده و اتسع عامل احليوا
القدرة الذي اجتمع فيه احلس و  تدريج التكوين إىل اإلنسان صاحب الفكر و الروية ترتفع إليه من عامل

ذلك أول أفق من اإلنسان بعده و هذا غاية شهودنا  اإلدراك و مل ينته إىل الروية و الفكر بالفعل و كان
راً متنوعةً ففي عامل احلس آثار من حركات األفالك و العناصر و يف آثا مث إنا جند يف العوامل على اختالفها

و  آثار من حركة النمو و اإلدراك تشهد كلها بأن هلا مؤثراً مبايناً لألجسام فهو روحاين عامل التكوين
احملركة و ال بد  يتصل باملكونات لوجود اتصال هذا العامل يف و جودها و لذلك هو النفس املدركة و

يكون ذاته إدراكا صرفاً و  من وجود آخر يعطيها قوى اإلدراك و احلركة و يتصل ا أيضاً وفوقها 
للنفس استعداد لالنسالخ من البشرية إىل  تعقالً حمضاً و هو عامل املالئكة فوجب من ذلك أن يكون

 أن تكمل ذاا من األوقات يف حملة من اللمحات و ذلك بعد امللكية ليصري بالفعل من جنس املالئكة وقتاً
بعد و يكون هلا اتصال باألفق الذي بعدها شأن املوجودات املرتبة كما  الروحانية بالفعل كما نذكره

 االتصال جهتا العلو و السفل و هي متصلة بالبدن من أسعف منها و تكتسب به املدارك قدمناه فلها يف

املالئكة و  ن جهة األعلى منها بأفقاحلسية اليت تستعد ا للحصو ل على التعقل بالفعل و متصلة م
تعقالم من غري زمان و هذا على ما  مكتسبة به املدارك العلمية و الغيبية فإن عامل احلوادث موجود يف

ذواته و قواه بعضها ببعض مث إن هذه النفس اإلنسانية غائبة  قدمناه من الترتيب احملكم يف الوجود باتصال
البدن فكأنه و مجيع أجزائه جمتمعةً و مفترقةً آالت للنفس و لقواها أما يف  عن العيان و آثارها ظاهرة

أما املدركة و  فالبطش باليد و املشي بالرجل و الكالم باللسان و احلركة الكلية بالبدن متدافعاً و الفاعلية
بالناطقة فقوى املفكرة اليت يعرب عنها  إن كانت قوى اإلدراك مرتبة و مرتقيةً إىل القوة العليا منها و من
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سائرها يرتقي إىل الباطن و أوله احلس املشترك و هو قوة  احلس الظاهرة بآالته من السمع و البصر و
مسموعةً وملموسةً و غريها يف حالة واحدة و بذلك فارقت قوة احلس  تدرك احملسوسات مبصرةً و

قوة   املشترك إىل اخليال و هياحملسوسات ال تزدحم عليها يف الوقت الواحد مث يؤديه احلس الظاهر ألن
القوتني يف تصريفهما  متثل الشي احملسوس يف النفس كما هو جمرد عن املواد اخلارجة فقط و آلة هاتني

اخليال إىل الوامهة و احلافظة فالوامهة  البطن األول من الدماغ مقدمه لألوىل و مؤخرة للثانية مث يرتقي
زيد و صداقة عمرو و رمحة األب و افتراس الذئب و  داوةإلدراك املعاين املتعلقة بالشخصيات كع

متخيلةً و هي هلا كاخلزانة حتفظها لوقت احلاجة إليها و آلة هاتني القوتني  احلافظة إلبداع املدركات كلها
قوة الفكر و  تصريفهما البطن املؤخر من الدماغ أوله لألوىل و مؤخره لألخرى مث ترتقي مجيعها إىل يف

التوجه حنو التعقل فتحرك النفس  األوسط من الدماغ و هي القوة اليت يقع ا حركة الرؤية وآلته البطن 
القوة و االستعداد الذي للبشرية و خترج إىل الفعل  ا دائماً ملا ركب فيها من الرتوع للتخلص من درك

إدراكها بغري اآلالت الروحاين و تصري يف أول مراتب الروحانيات يف  يف تعقلها متشبهةً باملإل األعلى
 متحركة دائماً و متوجهة حنو ذلك و قد تنسلخ بالكلية من البشرية و روحانيتها إىل اجلسمانية فهي

 .األوىل يف ذلك امللكية من األفق األعلى من غري اكتساب بل مبا جعل اهللا فيها من اجلبلة و الفطرة

  أصناف النفوس البشرية

الوصول فينقطع باحلركة إىل اجلهة  صنف عاجز بالطبع عن: نافإن النفوس البشرية على ثالثة أص
املعاين من احلافظة و الوامهة على قوانني حمصورة و  السفلى حنو املدارك احلسية و اخليالية و تركيب

التصورية و التصديقية اليت للفكر يف البدن و كلها خيايل منحصر  ترتيب خاص يستفيدون به العلو م
مبدإه ينتهي إىل األوليات و ال يتجاوزها و إن فسد فسد ما بعدها و هذا هو يف  هةنطاقه إذ هو من ج

و صنف  .نطاق اإلدراك البشري يف اجلسماين و إليه تنتهي مدارك العلماء و فيه ترسخ أقدامهم األغلب
مبا جعل فيه اآلالت البدنية  متوجه بتلك احلركة الفكرية حنو العقل الروحاين و اإلدراك الذي ال يفتقر إىل

هي نطاق اإلدراك األول البشر يف و يسرح  من االستعداد لذلك فيتسع نطاق إدراكه عن األوليات اليت
نطاق من مبدإها و ال من منتهاها و هذه مدارك العلماء  يف فضاء املشاهدات الباطنية و هي وجدان كلها

 . بعد املوت ألهل السعادة يف الربزخاملعارف الربانية و هي احلاصلة األولياء أهل العلوم الدينية و
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  الوحي

املالئكة من األفق األعلى  و صنف مفطور على االنسالخ من البشرية مجلة جسمانيتها و روحانيتها إىل
املإل األعلى يف أفقهم و مساع الكالم النفساين  ليصري يف حملة من اللمحات ملكاً بالفعل و حيصل له شهود

هؤالء األنبياء صلوات اهللا و سالمه عليهم جعل اهللا هلم االنسالخ  للمحة وو اخلطاب اإلهلي يف تلك ا
اللمحة و هي حالة الوحي فطره فطرهم اهللا عليها و جبلة صورهم فيها و نزههم عن  من البشرية يف تلك

 االستقامة اليت البدن و عوائقه ما داموا مالبسني هلا بالبشرية مبا ركب يف غرائزهم من القصد و موانع

الوجهة و تسيغ حنوها فهم  حياذون ا تلك الوجهة وركز يف طبائعهم رغبةً يف العبادة تكشف بتلك
بتلك الفطرة اليت فطروا عليها ال  يتوجهون إىل ذلك األفق بذلك النوع من االنسالخ مىت شاءوا

ى ما يتلقونه، و بشريتهم و تلقوا يف ذلك املإل األعل باكتساب و ال صناعة فلذا توجهوا و انسلخوا عن
مرتالً يف قواها حلكمة التبليغ للعباد فتارةً يسمع أحدهم دوياً كأنه رمز من  عاجوا به على املدارك البشرية

يتمثل له امللك  يأخذ منه املعىن الذي ألقي إليه فال ينقضي الدوي إال و قد وعاه و فهمه و تارةً الكالم
الرجوع إىل املدارك البشرية و فهمه  له و التلقى من امللك والذي يلقي إليه رجالً فيكلمه و يعي ما يقو

ملح البصر ألنه ليس يف زمان بل كلما تقع مجيعاً  ما ألقي عليه كله كأنه يف حلظة واحدة بل أقرب من
وحياً ألن الوحي يف اللغة اإلسراع و اعلم أن األوىل و هي حالة  فيظهر كأا سريعة و لذلك مسيت

 نبياء غري املرسلني على ما حققوه و الثانية و هي حالة متثل امللك رجالً خياطب هياأل الدوي هي رتبة

النيب صلى اهللا  رتبة األنبياء املرسلني و لذلك كانت أكمل من األوىل و هذا معىن احلديث الذي فسر فيه
أتيين مثل أحياناً ي :؟ فقال كيف يأتيك الوحي: عليه و سلم الوحي ملا سأله احلارث بن هشام و قال

و قد وعيت ما قال و أحياناً يتمثل يل امللك فيكلمين فأعي  صلصلة اجلرس و هو أشده علي فيفصم عين
 كانت األوىل أشد ألا مبدأ اخلروج يف ذلك االتصال من القوة إىل الفعل فيعسر بعض و إمنا ما يقول

يتكرر  عب ما سواه و عندماالعسر و لذلك ملا عاج فيها على املدارك البشرية اختصت بالسمع و ص
على مجيعها و خصوصاً  الوحي و يكثر التلقي يسهل ذلك االتصال فعندما يعرج إىل املدارك البشرية يأيت

بصيغة املاضي و يف الثانية بصيغة  األوضح منها و هو إدراك البصر و يف العبارة عن الوعي يف األوىل
التمثيل حلاليت الوحي فمثل احلالة األوىل بالدوي  جميءاملضارع لطيفة من البالغة و هي أن الكالم جاء 

أخرب أن الفهم و الوعي يتبعه غب انقضائه فناسب عند تصوير  الذي هو يف املتعارف غري كالم و
عن الوعي باملاضي املطابق لالنقضاء و االنقطاع و مثل امللك يف احلالة الثانية  انقضائه و انفصاله العبارة

واعلم أن يف  .م و الكالم يساوقه الوعي فناسب العبارة باملضارع املقتضي للتجددخياطب و يتكل برجل
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إنا سنلقي عليك قوال  :تعاىل حالة الوحي كلها صعوبةً على اجلملة و شدة قد أشار إليها القرآن قال
لربد اليوم الشديد ا كان عليه الوحي يف: كان مما يعاين من الترتيل شدة و قالت: قالت عائشة و ثقيال

عنه يف تلك احلالة من الغيبة و الغطيط ما هو  و لذلك كان حيدث .فيفصم عنه و أن جبينه ليتفصد عرقاً
مفارقة البشرية إىل املدارك امللكية و تلقي كالم النفس  معروف و سبب ذلك أن الوحي كما قررنا

األفق اآلخر و هذا هو الذات ذاا و انسالخها عنها من أفقها إىل ذلك  فيحدث عنه شدة من مفارقة
 عرب به يف مبدإ الوحي يف قوله فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما معىن الغط الذي

شيئاً فشيئاً إىل بعض  كما يف احلديث و قد يفضي االعتياد بالتدريج فيه. إنا بقارئ و كذا ثانية و ثالثة
سوره و آيه حني كان مبكة أقصر منها و  ل جنوم القرآن والسهولة بالقياس إىل ما قبله و لذلك كان ترت
براءة يف غزوة تبوك و أا نزلت كلها أو أكثرها عليه و  هو باملدينة و انظر إىل ما نقل يف نزول سورة

كان مبكة يرتل عليه بعض السورة من قصار املفصل يف وقت و يرتل الباقي  هو يسري على ناقته بعد أن
 ك كان آخر ما نزل باملدينة آية الدين و هي ما هي يف الطول بعد أن كانت اآليةكذل يف حني آخر و

اعترب من ذلك عالمة  و. ترتل مبكة مثل آيات الرمحن و الذاريات و املدثر و الضحى و الفلق و أمثاهلا
 .بؤةهذا حمصل أمر الن. إىل الصواب متيز ا بني املكي و املدين من السور و اآليات و اهللا املرشد

  الكهانة

لنا يف مجيع ما مر أن للنفس  و أما الكهانة فهي أيضاً من خواص النفس اإلنسانية و ذلك أنه قد تقدم
اليت فوقها و أنه حيصل من ذلك حملة للبشر يف  اإلنسانية استعداداً لالنسالخ من البشرية إىل الروحانية

م من غري اكتساب و ال استعانة بشيء من تقرر أنه حيصل هل صنف األنبياء مبا فطروا عليه من ذلك و
ال من األفعال البدنية كالماً أو حركةً و ال بأمر من األمور إمنا هو انسالخ  املدارك و ال من التصورات و

االستعداد  البشرية إىل امللكية بالفطرة يف حلظة أقرب من ملح البصر و إذا كان كذلك و كان ذلك من
البشر ناقصاً عن رتبة الصنف   فيعطى التقسيم العقلي و إن هنا صنفاً آخر منموجوداً يف الطبيعة البشرية

ذلك اإلدراك ضد االستعانة فيه و شتان ما  األول نقصان الضد عن ضده الكامل ألن عدم االستعانة يف
صنفاً آخر من البشر مفطوراً على أن تتحرك قوته العقلية  بينهما فإذا أعطي تقسيم الوجود إىل هنا

عندما يبعثها الرتوع لذلك و هي ناقصة عنه باجلبلة عندما يعوقها العجز عن  تها الفكرية باإلرادةحرك
 بأمور جزئية حمسوسة أو متخيلة كاألجسام الشفافة و عظام احليوانات و سجع الكالم و ما ذلك تشبث

الذي يقصده و  خسنح من طري أو حيوان فيستدمي ذلك اإلحساس أو التخيل مستعيناً به يف ذلك االنسال
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و لكون هذه النفوس مفطورةً  يكون كاملشيع له و هذه القوة اليت فيهم مبدأ لذلك اإلدراك هي الكهانة
أكثر من الكليات و لذلك تكون املخيلة  على النقص و القصور عن الكمال كان إدراكها يف اجلزئيات

ماً يف نوم أو يقظة و تكون عندها حاضرةً عتيدةً فيها نفوذاً تا فيهم يف غاية القوة ألا آلة اجلزئيات فتنفذ
 تكون هلا كاملرآة تنظر فيها دائما و ال يقوى الكاهن على الكمال يف إدراك املعقوالت حتضرها املخيلة و

و املوازنة  ألن وحيه من وحي الشيطان و أرفع أحوال هذا الصنف أن يستعني بالكالم الذي فيه السجع
قلبه عن تلك احلركة  يقوى بعض الشيء على ذلك االتصال الناقص فيهجس يفليشتغل به عن احلواس و 

وافق احلق و مبا كذب ألنه يتمم  و الذي يشيعها من ذلك األجنيب ما يقذفه على لسانه فرمبا صدق و
مالئم فيعرض له الصدق و الكذب مجيعاً و ال يكون  نقصه بأمر أجنيب عن ذاته املدركة و مباين هلا غري

و التخمينات حرصا على الظفر باإلدراك بزعمه و متويهاً على السائلني   به و رمبا يفزع إىل الظنونموثوقاً
السجع هم املخصوصون باسم الكهان ألم أرفع سائر أصنافهم و قد قال صلى اهللا  و أصحاب هذا

 قال البن مبقتضى اإلضافة و قد فجعل السجع خمتصاً م هذا من سجع الكهان سلم يف مثله عليه و
: يأتيين صادقاً و كاذباً فقال: األمر ؟ قال صياد حني سأله كاشفاً عن حاله باألخبار كيف يأتيك هذا

الصدق فال يعتريها الكذب حبال ألا اتصال من ذات النيب  خلط عليك األمر يعىن أن النبؤة خاصتها
حتاج صاحبها بسبب عجزه إىل االستعانة و ال استعانة بأجنيب و الكهانة ملا ا باملإل األعلى من غري مشيع

و طرقه  األجنبية كانت داخلة يف إدراكه و التبست باإلدراك الذي توجه إليه فصار خمتلطاً ا بالتصورات
حالة السجع ألن معىن  الكذب من هذه اجلهة فامتنع أن تكون نبؤة و إمنا قلنا إن أرفع مراتب الكهانة

خفة املعىن على قرب ذلك االتصال و   املرئيات و املسموعات و تدلالسجع أخفه من سائر املغيبات من
بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زمن  اإلدراك و البعد فيه عن العجز بعض الشيء و قد زعم

بالشهب بني يدي البعثة و أن ذلك كان ملنعهم من خرب السماء  النبؤة مبا وقع من شأن رجم الشياطني
الكهان إمنا يتعرفون أخبار السماء من الشياطني فبطلت الكهانة من يومئذ و ال  قرآن وكما وقع يف ال

 ذلك دليل ألن علوم الكهان كما تكون من الشياطني تكون من نفوسهم أيضاً كما قررناه و يقوم من

بعثة و مل خبرب ال أيضاً فاآلية إمنا دلت على منع الشياطني من نوع واحد من أخبار السماء و هو ما يتعلق
النبؤة فقط و لعلها عادت بعد ذلك إىل  و أيضاً فإمنا كان ذلك االنقطاع بني يدي. مينعوا مما سوى ذلك

كلها ختمد يف زمن النبؤة كما ختمد الكواكب و  ما كانت عليه و هذا هو الظاهر ألن هذه املدارك
  .ل نور و يذهبالنور األعظم الذي خيفى معه ك السرج عند وجود الشمس ألن النبؤة هي
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توجد بني يدي النبؤة مث تنقطع و هكذا كل نبؤة وقعت ألن وجود  و قد زعم بعض احلكماء أا إمنا
فلكي يقتضيه و يف متام ذلك الوضع متام تلك النبؤة اليت تدل عليها و نقص  النبوة ال بد له من وضع

 ه ناقصة و هو معىن الكاهن علىعن التمام يقتضي وجود طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضي ذلك الوضع

واحداً أو  ما قررناه فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص و يقتضي وجود الكاهن إما
على مثل تلك الطبيعة فال  متعدداً فإذا مت ذلك الوضع مت وجود النيب بكماله و انقضت األوضاع الدالة

فلعل . يقتضي بعض أثره و هو غري مسلم ضع الفلكييوجد منها شيء بعد و هذا بناء على أن بعض الو
لو نقص بعض أجزائها فال يقتضي شيئاً، ال إنه يقتضي  الوضع إمنا يقتضي ذلك األثر يئته اخلالصة و

مث إن هؤالء الكهان إذا عاصروا زمن النبؤة فإم عارفون بصدق النيب و  .ذلك األثر ناقصاً كما قالوه
النسبة  ض الوجدان من أمر النبؤة كما لكل إنسان من أمر اليوم و معقوبية تلكألن هلم بع داللة معجزته

قوة املطامع يف أا  موجودة للكاهن بأشد مما للنائم و ال يصدهم عن ذلك و يوقعهم يف التكذيب إال
ياد كان يطمع أن يتنبأ و كذا وقع البن ص نبؤة هلم فيقعون يف العناد كما وقع ألمية بن أيب الصلت فإنه

انقطعت تلك األماين آمنوا أحسن إميان كما وقع لطليحة  و ملسيلمة و غريهم فإذا غلب اإلميان و
 .هلما يف الفتوحات اإلسالمية من اآلثار الشاهدة حبسن اإلميان األسدي و سواد بن قارب و كان

  الرؤيا

صور الواقعات فإا عندما تكون  و أما الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة يف ذاا الروحانية حملة من
هو شأن الذوات الروحانية كلها و تصري  روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل كما

املدارك البدنية و قد يقع هلا ذلك حملة بسبب النوم كما نذكر  روحانية بأن تتجرد عن املواد اجلسمانية و
ستقبلة و تعود به إىل مداركها فإن كان ذلك االقتباس تتشوف إليه من األمور امل فتقتبس ا علم ما

التعبري و قد  من أجل هذه احملاكاة إىل. و غري جلي باحملاكاة و املثال يف اخليايل لتخلصه فيحتاج ضعيفاً
خللوصه من املثال و اخليال و السبب يف  يكون االقتباس قوياً يستغىن فيه عن احملاكاة فال حيتاج إىل تعبري

بالقوة مستكملة بالبدين و مداركه حىت تصري ذاا تعقالً  ه اللمحة للنفس أا ذات روحانيةوقوع هذ
فتكون حينئذ ذاتاً روحانية مدركة بغري شيء من اآلالت البدنية إال أن  حمضاً و يكمل وجودها بالفعل

 ام بشيء منالروحانية دون نوع املالئكة أهل األفق األعلى على الذين مل يستكملوا ذو نوعها يف

لألولياء و منه  مدارك البدن و ال غريه فهذا االستعداد حاصل هلا ما دامت يف البدن و منه خاص كالذي
استعداد باالنسالخ من البشرية إىل  و أما الذي لألنبياء فهو. عام للبشر على العموم و هو أمر الرؤيا
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ستعداد فيهم متكرراً يف حاالت الوحي و هو هذا اال امللكية احملضة اليت هي، أعلى الروحانيات و خيرج
يقع فيها ما يقع من اإلدراك يكون شبيهاً حبال النوم شبهاً بيناً و إن  عندما يعرج على املدارك البدنية و

 أدون منه بكثري فألجل هذا الشبه عرب الشارع عن الرؤيا بأا جزء من ستة و أربعني كان حال النوم

مقصوداً بالذات و  ة ثالثة و أربعني و يف رواية سبعني و ليس العدد يف مجيعهاجزاً من النبؤة و يف رواي
بعض طرقه و هو للتكثري عند العرب و ما  إمنا املراد الكثرة يف تفاوت هذه املراتب بدليل ذكر السبعني يف

نصف الوحي كان يف مبدإه بالرؤيا ستة أشهر و هي  ذهب إليه بعضهم يف رواية ستني و أربعني من أن
املدينة ثالث و عشرين سنة فنصف السنة منها جزء من ستة و أربعني  سنة و مدة النبوة كلها مبكة و

وقعت  التحقيق ألنة إمنا وقع ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم و من أين لنا أن هذه املدة فكالم بعيد من
يعطي حقيقتها من حقيقة  ؤة و اللغريه من األنبياء مع أن ذلك إمنا يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النب

اجلزء نسبة االستعداد األول الشامل للبشر  النبؤة و إذا تبني لك هذا مما ذكرناه أوالً علمت أن معىن هذا
الفطري هلم صلوات اهللا عليهم إذ هو االستعداد البعيد و إن  إىل االستعداد القريب اخلاص بصنف األنبياء

 و موانع كثرية من حصوله بالفعل و من أعظم تلك املوانع احلواس عوائق كان عاماً يف البشر و معه
 اهللا البشر على ارتفاع حجاب احلواس بالنوم الذي هو جبلي هلم فتتعرض النفس عند الظاهرة ففطر

فيها الظفر  ارتفاعه إىل معرفة ما تتشوف إليه يف عامل احلق فتدرك يف بعض األحيان منه حملة يكون
املبشرات قالوا و ما املبشرات  علها الشارع من املبشرات فقال مل يبق من النبؤة إالباملطلوب و لذلك ج

أو ترى له و أما سبب ارتفاع حجاب احلواس  يا ر سول اهللا قال الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل
جلسماين و هو الناطقة إمنا إدراكها و أفعاهلا بالروح احليواين ا بالنوم فعلى ما أصفه لك و ذلك أن النفس

بالتجويف األيسر من القلب على ما يف كتب التشريح جلالينوس و غريه و ينبعث مع  خبار لطيف مركزه
إىل الدماغ  يف الشريانات و العروق فيعطي احلس و احلركة، و سائر األفعال البدنية و يرتفع لطيفه الدم

تدرك و تعقل ذا الروح البخاري  طقة إمنافيعدل من برده و تتم أفعال القوى اليت يف بطونه فالنفس النا
اللطيف ال يؤثر يف الكثيف و ملا لطف هذا الروح  و هي متعلقة به ملا اقتضته حكمة التكوين يف أن

حمالً آلثار الذات املباينة له يف جسمانيته وهي النفس الناطقة و صارت  احليواين من بني املواد البدنية صار
 اسطته و قد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعني إدراك بالظاهر و هو احلواسيف البدن بو آثارها حاصلة

إدراكها ما فوقها  اخلمس و إدراك بالباطن و هو القوى الدماغية و أن هذا اإلدراك كله صارف هلا عن
الظاهرة جسمانية كانت معرضةً  من ذواا الروحانية اليت هي مستعدة له بالفطرة و ملا كانت احلواس

الروح بكثرة التصرف فخلق اهللا هلا طلب  ن و الفشل مبا يدركها من التعب و الكالل و تغشىللوس
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و إمنا يكون ذلك باخنناس الروح احليواين من احلواس  االستجمام لتجرد اإلدراك على الصورة الكاملة
 فتطلب الباطن و يعني على ذلك ما يغشى البدن من الربد بالليل الظاهرة كلها و رجوعه إىل احلس

البدن و تذهب من ظاهره إىل باطنه فتكون مشيعة مركبها و هو الروح احليواين  احلرارة الغزيرة أعماق
احلواس الظاهرة و  الباطن و لذلك كال النوم للبشر يف الغالب إمنا هو بالليل فإذا اخننس الروح عن إىل

إىل الصورة اليت يف احلافظة  جعترجع إىل القوى الباطنة و خفت عن النفس شواغل احلس و موانعه و ر
تكون معتادة ألا منتزعة من املدركات املتعاهدة  متثل منها بالتركيب و التحليل صور خيالية و أكثر ما

الذي هو جامع احلواس الظاهرة فيدركها على أحناء احلواس اخلمس الظاهرة  قريباً مث يرتهلا احلس املشترك
الروحاين ألا  ا الروحانية مع منازعتها القوى الباطنية فتدرك بإدراكهاالنفس لفتة إىل ذا و رمبا التفتت

مث يأخذ اخليال تلك الصور  مفطورة عليه و تقيس من صور األشياء اليت صارت متعلقة يف ذاا حينئذ
 و تصرفها املعهودة و احملاكاة من هذه هي احملتاجة للتعبري املدركة فيمثلها باحلقيقة أو احملاكاة يف القوالب

و . صور احلافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي أضغاث أحالم بالتركيب و التحليل يف
الرؤيا ثالث رؤيا من اهللا و رؤيا من امللك و رؤيا من  :أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصحيح يف

 الداعية إىل التعبري من امللك و مطابق ملا ذكرناه فاجللي من اهللا و احملاكاة و هذا التفصيل الشيطان
يسببها و  األحالم من الشيطان ألا كلها باطل و الشيطان ينبوع الباطل هذه حقيقة الرؤيا و ما أضغاث

خيلو عنها أحد منهم  يشيعها من النوم و هي خواص للنفس اإلنسانية موجودة يف البشر على العموم ال
غري واحدة و حصل له على القطع  صدر له يف يقظته مراراًبل كل واحد من اإلنساين رأى يف نومه ما 

ذلك يف عامل النوم فال ميتنع يف غري من األحوال  أن النفس مدركة للغيب يف النوم و ال بد و إذا جاز يف
  .عامة يف كل حال و اهللا اهلادي إىل احلق مبنه و فصله ألن الذات املدركة واحدة و خواصها

 فصل

 ر من ذلك غالباً إمنا هو من غري قصد وال قدرة عليه و إمنا تكون النفس متشوقةللبش و وقوع ما يقع

الغاية و غري من  لذلك الشيء فيقع بتلك اللمحة يف النوم ألا تقصد إىل ذلك فتراه و قد وقع يف كتاب
فيما يتشوف إليه و يسموا  كتب أهل الرياضيات ذكر أمساء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيا

حالومة الطباع التام و هو أن يقال عند النوم  احلالومية و ذكر منها مسلمة يف كتاب الغاية حالومة مساها
الكلمات األعجمية و هي متاغس بعد أن يسواد و غداس نوفنا  بعد فراغ السر و صحة التوجه هذه

ل ذلك بعد و حكى أن رجالً فع. الكشف عما يسأل عنه يف النوم غادس و يذكر حاجته فإنه يرى
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ذكره فتمثل له شخص يقول له إن طباعك التام فسأله و أخربه عما كان  رياضة ليال يف مأكله و
 وقع يل أنا ذه األمساء مراء عجيبة و اطلعت ا على أمور كنت أتشوف عليها من يتشوف إليه و قد

استعداداً يف النفس   حتدثأحوايل و ليس ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا حيدثها و إمنا هذه احلالومات
و للشخص أن يفعل من  لوقوع الرؤيا فإذا قوي االستعداد كال أقرب إىل حصول ما يستعد له

فالقدرة على االستعداد غري القدرة على  االستعداد ما أحب و ال يكون دليالً على إيقاع املستمد له
  .خلبريو اهللا احلكيم ا الشيء فاعلم ذلك و تدبره فيما جتد من أمثاله

 فصل

بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميز ا صنفهم عن  مث إنا جند يف النوع اإلنساين أشخاصاً خيربون
ذلك إىل صناعة و ال يستدلون عليه بأثر من النجوم و ال من غريها إمنا جند  سائر الناس و ال يرجعون يف

الشفافني  ثل العرافني و الناظرين يف األجسامذلك مبقتضى فطرته اليت فطروا عليها و ذلك م مداركهم يف
أهل الزجر يف الطري و  كاملرايا و طساس املاء و الناظرين يف قلوب احليوانات و أكبادها و عظامها و

كلها موجودة يف عامل اإلنسان ال  السباع و أهل الطرق باحلصى و احلبوب من احلنطة و النوى و هذه
على ألسنتهم كلمات من الغيب فيخربون ا و   كذلك اانني يلقىيسع أحداً جحدها و ال إنكارها و

يتكلم بالغيب و كذلك أهل الرياضيات من املتصوفة هلم  كذلك النائم و امليت ألول موته أو نومه
و حنن اآلن نتكلم عن هذه اإلدراكات كلها و نبتدئ منها . الكرامة معروفة مدارك يف الغيب على سبيل

كيف   عليها واحدةً واحدةً إىل آخرها و نقدم على ذلك مقدمة يف أن النفس األنسانيةنأيت بالكهانة مث
موجودة بالقوة إىل الفعل  تستعد إلدراك الغيب يف مجيع األصناف اليت ذكرناها و ذلك أا ذات روحانية

لنفس اليت فله مادة و صورة و صورة هذه ا بالبدن و أحواله و هذا أمر مدرك لكل أحد و كل ما بالقوة
توجد أوالً بالقوة مستعدة لإلدراك و التعقل فهي توجد  ا يتم وجودها هو عني اإلدراك و التعقل فهي

قبول الصور الكلية و اجلزئية مث يتم نشؤها و وجودها بالفعل مبصاحبة  أوالً بالقوة مستعدة لإلدراك و
الكلية  ع من تلك اإلدراكات من املعاينيعودها بورود مدركاا احملسوسة عليها و ما تنتز البدن و ما

و تبقى النفس كاهليوىل  فتتعقل الصور مرة بعد أخرى حىت حيصل هلا اإلدراك و التعقل بالفعل فتتم ذاا
الصيب يف أول نشأته ال يقدر على  و الصور متعاقبة عليها باإلدراك واحدة بعد واحدة و لذلك جند

بغريمها و ذلك أن صورا اليت هي عني ذاا و هي  و ال بكشف و الاإلدراك الذي هلا من ذاا ال بنوم 
يتم هلا انتزاع الكليات مث إذا متت ذاا بالفعل حصل هلا ما دامت مع  اإلدراك و التعقل مل تتم بعد بل مل
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طة و واس اإلدراك إدراك بآالت اجلسم تؤديه إليها املدارك البدنية و إدراك بذاا من غري البدن نوعان من
جاذبة هلا إىل الظاهر مبا  هي حمجوبة عنه باالنغماس يف البدن و احلواس و بشواغلها ألن احلواس أبداً

الظاهر إىل الباطن فريتفع حجاب البدن حلظةً  فطرت عليه أوالً من اإلدراك اجلسماين و رمبا تنغمس من
 املوجودة لبعض البشر مثل الكهانة و اإلطالق مثل النوم أو باخلاصية إما باخلاصية اليت هي لإلنسان على

ملا بني  بالرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية فتلتفت حينئذ إىل الذوات اليت فوقها من املأل الطرق أو
هي إدراك حمض و  أفقها و أفقهم من االتصال يف الوجود كما قررنا قبل و تلك الذوات روحانية و

من تلك الصور و تقتبس  قها كما مر فيتجلى فيها شيءعقول بالفعل و فيها صور املوجودات و حقائ
يف القوالب املعتادة مث يراجع احلس مبا  منها علوماً و رمبا دفعت تلك الصور املدركة إىل اخليال فيصرفه

و لنرجع إىل . هذا هو شرح استعداد النفس هلذا اإلدراك الغييب .أدركت إما جمرداً أو يف قوالبه فتخرب به
 فأما الناظرون يف األجسام الشفافة من املرايا و طساس املياه و قلوب. أصنافه من بيانما وعدنا به 

أم أضعف  احليوان و أكبادها و عظامها و أهل الطرق باحلصى و النوى فكلهم من قبيل الكهان إال
نونه معاناة و هؤالء يعا رتبة فيه يف أصل خلقهم ألن الكاهن ال حيتاج يف رفع حجاب احلس إىل كثري

البصر فيعكف على املرئي البسيط حىت يبدو  باحنصار املدارك احلسية كلها يف نوع واحد منها و أشرفها
مشاهدة هؤالء ملا يرونه هو يف سطح املرآة و ليس كذلك بل  له مدركه الذي خيرب به عنه و رمبا يظن أن

بينهم و بني سطح املرآة حجاب املرآة إىل أن يغيب عن البصر و يبدو فيما  ال يزالون ينفرون يف سطح
 يتمثل فيه صور هي مداركهم فيشريون إليه باملقصود ملا يتوجهون إىل معرفته من نفي أو كأنة غمام

يدركونه يف تلك  إثبات فيخربون بذلك على حنو ما أدركوه و أما املرآة و ما يدرك فيها من الصور فال
ليس من إدراك البصر بل يتشكل به  اإلدراك و هو نفسايناحلال و إمنا ينشأ هلم ا هذا النوع اآلخر من 

يعرض للناظرين يف قلوب احليوانات و أكبادها  املدرك النفساين للحس كما هو معروف و مثل ذلك ما
و قد شاهدنا من هؤالء من يشغل احلس بالبخور فقط مث . ذلك و لناظرين يف املاء و الطساس و أمثال

 كما أدرك و يزعمون أم يرون الصور متشخصة يف اهلواء حتكي هلم أحوال خيرب بالعزائم لالستعداد مث
. العامل أبو الغرائب يتوجهون إىل إدراكه باملثايل و اإلشارة وغيبة هؤالء عن احلس أخف من األولني و ما

سنوح طائر أو حيوان و الفكر فيه  و أما الزجر و هو ما حيدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند
الفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع و تكون  عد مغيبه و هي قوة يف النفس تبعث على احلرص وب

يف البحث مستعيناً مبا رآه أو مسعه فيؤديه ذلك إىل إدراك ما، كما  قوته املخيلة كما قدمناه قوية فيبعثها
ما  رئي يف يقظته و جتمعه معاملتخيلة يف النوم و عند ركود احلواس تتوسط بني احملسوس امل تفعله القوة
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لفساد أمزجتهم غالباً و  و أما اانني فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن. عقلته فيكون عنها الرؤيا
و ال منغمسة فيها مبا شغلها يف نفسها  ضعف الروح احليواين فيها فتكون نفسه غري مستغرقة يف احلواس

به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به و تضعف هذه   التعلقمن أمل النقص و مرضه و رمبا زامحها على
أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه من فساد يف ذاا أو ملزامحة من  عن ممانعتها فيكون عنه التخبط فإذا

يف تعلقه غاب عن حسه مجلة فأدرك حملة من عامل نفسه و الطبع فيها بعض الصور و  النفوس الشيطانية
مشوب فيه  رمبا نطق عن لسانه يف تلك احلال من غري إرادة النطق وإدراك هؤالء كلهماخليال و  صرفها

بالتصورات األجنبية كما  احلق بالباطل ألنة ال حيصل هلم االتصال و إن فقدوا احلس إال بعد االستعانة
و ليس هلم فهم املتعلقون ذا اإلدراك  قررناه و من ذلك جييء الكذب يف هذه املدارك و أما العرافون

يتوجهون إليه و يأخذون فيه بالفن و التخمني بناء على  ذلك االتصال فيسلطون الفكر على األمر الذي
االتصال و اإلدراك و يدعون بذلك معرفة الغيب و ليس منه على احلقيقة  ما يتومهونه من مبادىء ذلك

 صادف حتقيقاً و ال إصابة و فما مروج الذهب يف املسعودي األمور و قد تكلم عليها هذا حتصيل هذه
أنه كان بعيداً عن الرسوخ يف املعارف فينقل ما مسع من أهله و من غري أهله و  يظهر من كالم الرجل

يف  اإلدراكات اليت ذكرناها موجودة كلها يف نوع البشر فقد كان العرب يفزعون إىل الكهان هذه
و يف كتب أهل   باحلق فيها من إدراك غيبهمتعرف احلوادث و يتنافرون إليهم يف اخلصومات ليعرفوهم

سطيح بن مازن بن غسان و  األدب كثري من ذلك و اشتهر منهم يف اجلاهلية شق بن أمنار بن نزار و
مشهور احلكايات عنهما تأويل رؤيا  كان يدرج كما يدرج الثوب و ال عظم فيه إال اجلمجمة و من

ملك مضر من بعدهم و لظهور النبؤة احملمدية يف  من وربيعه بن مضر و ما أخرباه به ملك احلبشة للي
ملا بعث إليه ا كسرى عبد املسيح فاخربه بشأن النبؤة و خراب  قريش و رؤيا املوبذان اليت أوهلا سطيح

مشهورة و كذلك العرافون كان يف العرب منهم كثري و ذكروهم يف أشعارهم  ملك فارس و هذه كلها
  قال

 اوين فإنك إن داويتين لطبيبفقلت لعراف اليمامة د

  اآلخر و قال

 جعلت لعراف اليمامة حكمه و عراف جند إن مها شفياين

 يدان فقاال شفاك اهللا و اهللا مالنا مبا محلت منك الضلوع



 
 86         ابن خلدون مقدمة

هذه املدارك الغيبية ما يصدر  و من. وعراف اليمامة هو رباح بن عجلة و عراف جند األبلق األسدي
الكالم على الشيء الذي يتشوف إليه مبا يعطيه غيب  يقظة و التباسه بالنوم منلبعض الناس عند مفارقة ال

إال يف مبادىء النوم عند مفارقة اليقظة و ذهاب االختبار يف الكالم  ذلك األمر كما يريد و ال يقع ذلك
 جمبور على النطق و غايته أن يسمعه و يفهمه و كذلك يصدر عن املقتولني عند مفارقة فيتكلم كأنه

قتلوا من سجوم  و لقد بلغنا عن بعض اجلبابرة الظاملني أمن. رؤوسهم و أوساط أبدام كالم مبثل ذلك
و ذكر . فأعلموهم مبا يستبشع أشخاصاً ليتعرفوا من كالمهم عند القتل عواقب أمورهم يف أنفسهم

مسم و مكث فيه أربعني يف دن مملوء بدهن الس مسلمة يف كتاب الغاية له يف مثل ذلك أن آدمياً إذا جعل
و ال يبقى منه إال العروق و شؤون رأسه فيخرج من ذلك  يوماً يغذى بالتني و اجلوز حىت يذهب حلمة

جييب عن كل شيء يسأل عنه من عواقب األمور اخلاصة و العامة و هذا  الدفن فحني جيف عليه اهلواء
من حياول حصول . نساين و من الناسأفعال السحرة لكن يفهم منه عجائب العامل اإل فعل من مناكري

البدنية مث حمو آثارها اليت  املدرك الغييب بالرياضة فيحاولون بااهدة موتاً صناعياً بإماتة مجيع القوى هذا
و حيصل ذلك جبمع الفكر و كثرة اجلوع و من  تلونت ا النسق مث تغذيتها بالذكر لتزداد قوة يف نشئها

بالبدن ذهب احلس و حجابة و اطلعت النفس على املغيبات و من   نزل املوتاملعلوم على القطع أنه إذا
السحرية يرتاضون بذلك ليحصل هلم االطالع على املغيبات و التصرفات يف العوامل  هؤالء أهل الرياضة

احلوكية و هلم  هؤالء يف األقاليم املنحرفة جنوباً و مشاالً خصوصاً بالد اهلند و يسمون هنالك و أكثر
املتصوفة فرياضتهم دينية و  و أما. تب يف كيفية هذه الرياضة كثرية و األخبار عنهم يف ذلك غريبةك

اإلقبال على اهللا بالكلية ليحصل هلم أذواق  عرية عن هذه املقاصد املذمومة و إمنا يقصدون مجع اهلمة و
الذكر فبها تتم و جهتهم يف رياضتهم إىل اجلمع و اجلوع التغذية ب أهل العرفان و التوحيد و يزيدون يف

إذا نشأة النفس على الذكر كانت أقرب إىل العرفان باهللا و إذا عريت عن الذكر  هذه الرياضة ألنه
ال  شيطانية و حصول ما حيصل من معرفة الغيب و التصرف هلؤالء املتصوفة إمنا هو بالعرض و كانت

هي لقصد التصرف و  هة فيه لغري اهللا و إمنايكون مقصوداً من أول األمر ألنه إذا قصد ذلك كانت الوج
من آثر العرفان للعرفان فقد : بعضهم االطالع على الغيب و أخسر ا صفقة فإا يف احلقيقة شرك قال

لشيء سواه مل إذا حصل يف أثناء ذلك ما حيصل فبالعرض  قال بالثاين فهم يقصدون بوجهتهم املعبود ال
ر منه إذا عرض له و ال حيفل به و إمنا يريد اهللا لذاته ال لغريه و حصول يف و غري مقصود هلم و كثري منهم

هلم  معروف و يسمون ما يقع هلم من الغيب و احلديث على اخلواطر فراسة و كشفاً و ما يقع ذلك هلم
أبو إسحق  من التصرف كرامة و ليس شيء من ذلك بنكري يف حقهم و قد ذهب إىل إنكاره األستاذ
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املعجزة بغريها و املعول عليه عند  أبو حممد بن أيب زيد املالكي يف آخرين فراراً من التباساإلسفرايين و 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  الصحيح ثبت يف و قد. املتكلمني حصول التفرقة بالتحدي فهو كاف

ذلك يف وقائع معروفة تشهد ب و قد وقع للصحابة من ذلك إن فيكم حمدثني و أن منهم عمر :سلم قال
زنيم كان قائداً على بعض جيوش املسلمني  مثل قول عمر رضي اهللا عنة يا سارية اجلبل و هو سارية بن

يف معترك و هم باالزام و كان بقربه جبل يتحيز إليه  بالعراق أيام الفتوحات و تورط مع املشتركني
ل و مسعه سارية و هو مبكانه و رأى املنرب باملدينة فناداه يا سارية اجلب فرفع لعمر ذلك و هو خيطب على

 و القصة معروفة و وقع مثله أيضاً أليب بكر يف وصيته عائشة ابنته رضي اهللا عنهما يف شخصه هنالك

سياق كالمه  شأن ما حنلها من أوسق التمر من حديقته مث نبهها على جذاذه لتحوزه عن الورثة فقال يف
ذا بطن بنت خارجة أراها  إن: أمساء فمن األخرى ؟ فقالإمنا هي : و إمنا مها أخواك و أختاك فقالت

يف باب ما ال جيوز من النحل و مثل هذه الوقائع كثرية هلم و ملن  املوطإ جارية فكانت جارية وقع يف
يبقى  الصاحلني و أهل االقتداء إال أن أهل التصوف يقولون إنه يقل يف زمن النبؤة إذ ال بعدهم من

يسلب حاله ما دام فيها حىت  يب حىت أم يقولون إن املريد إذا جاء للمدينة النبويةللمريد حالة حبضرة الن
  .يفارقها و اهللا يرزقنا اهلداية و يرشدنا إىل احلق

و هم مع ذلك قد  و من هؤالء املريدين من املتصوفة قوم اليل معتوهون أشبه باانني من العقالء
يفهم عنهم من أهل الذوق  يقني و علم ذلك من أحواهلم منصحت هلم مقامات الوالية و أحوال الصد

ألم ال يتقيدون بشيء فيطلقون  مع أم غري مكلفني و يقع هلم من األخبار عن املغيبات عجائب
الفقهاء أم على شيء من املقامات ملا يرون من  كالمهم يف ذلك و يأتون منه بالعجائب و رمبا ينكر

إال بالعبادة و هو غلط فإن فضل اهللا يؤتيه من يشاء و ال  ية ال حتصلسقوط التكليف عنهم و الوال
العبادة و ال غريها و إذا كانت النفس اإلنسانية ثابتة الوجود فاهللا تعاىل  يتوقف حصول الوالية على

إمنا فقد  شاء من مواهبه و هؤالء القوم مل تعدم نفوسهم الناطقة و ال فسدت كحال اانني و خيصها مبا
لإلنسان يشتد ا نظره و  هلم العقل الذي يناط به التكليف و هي صفة خاصة للنفس و هي علوم ضروية

معاشه و استقامة مرتله مل يبق له عذر يف  يعرف أحوال معاشه و استقامة مرتله و كأنة إذا ميز أحوال
عن حقيقته فيكون هذه الصفة بعاقل لنفسه و ال ذاهل  قبول التكاليف إلصالح معاده و ليس من فقد

التكليفي الذي هو معرفة املعاش و ال استحالة يف ذلك و ال يتوقف اصطفاء  موجود احلقيقة معدوم العقل
باانني  للمعرفة على شيء من التكاليف و إذا صح ذلك فأعلم أنه رمبا يلتبس حال هؤالء اهللا عباده

منها أن هؤالء البهاليل ال  متييزهم عالماتالذين تفسد نفوسهم الناطقة و يلتحقون بالبهائم و لك يف 
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نشأم و اانني يعرض هلم اجلنون بعد مدة  ،جتد هلم وجهة أصالً و منها أم خيلقون على البله من أول
عرض هلم ذلك و فسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا باخليبة و منها  من العمر لعوارض بدنية طبيعية فإذا

و الشر ألم ال يتوقفون على إذن لعدم التكليف يف حقهم و اانني ال باخلري  كثرة تصرفهم يف الناس
  .هلم و هذا فصل انتهى بنا الكالم إليه و اهللا املرشد للصواب تصرف

الناس أن هنا مدارك للغيب من دون غيبة عن احلس فمنهم املنجمون القائلون  و قد يزعم بعض
 ك و آثارها يف العناصر و ما حيصل من االمتزاج بنيالنجومية و مقتضى أوضاعها يف الفل بالدالالت

يف شيء إمنا هي  طباعها بالتناظر و يتأدى من ذلك املزاج إىل اهلواء و هؤالء املنجمون ليسوا من الغيب
للهواء مع مزيد حدس يقف به  ظنون حدسية و ختمينات مبنية على التأثري النجومية و حصول املزاج منه

و حنن نبني بطالن ذلك يف حمله إن شاء  بطليموس  الشخصيات يف العامل كما قالهالناظر على تفصيله يف
 و من هؤالء قوم من العامة. ثبت فغايته حدس و ختمني و ليس مما ذكرناه يف شيء اهللا و هؤالء لو

اليت يضعون فيها  استنبطوا الستخراج الغيب و تعرف الكائنات صناعة مسوها خط الرمل نسبة إىل املادة
مراتب ختتلف باختالف مراتبها  ملهم و حمصول هذه الصناعة أم صريوا من النقط أشكاالً ذات أربعع

شكالً ألا إن كانت أزواجاً كلها أو أفراداً  يف الزوجية و الفردية و استوائها فيهما فكالت ستة عشر
كان الفرد يف مرتبتني مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال و إن  كلها فشكالن و إن كان الفرد فيهما يف

ثالث مراتب فأربعة أشكال جاءت ستة عشر شكال ميزوها كلها بأمسائها و  فستة أشكال و إن كان يف
 سعود و حنوس شأن الكواكب و جعلوا هلا ستة عشر بيتاً طبيعية يزعمهم و كأا الربوج أنواعها إىل

داللة على صنف من  منها بيتاً و خطوطاً، واالثنا عشر اليت للفلك و األوتاد األربعة و جعلوا لكل شكل 
النجامة و نوع فصائه إال أن  موجودات عامل العناصر خيتص به و استنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فن

و هذه إمنا مستندها أوضاع حتكيمية و  بطليموس أحكام النجامة مستندة إىل أوضاع طبيعية كما يزعم
رمبا   منها و يزعمون أن أصل ذلك من النبؤات القدمية يف العامل وال دليل يقوم على شيء أهواء اتفاقية و

يدعون مشروعيتها و  نسبوها إىل دانيال أو إىل إدريس صلوات اهللا عليهما شأن الصنائع كلها و رمبا
و ليس يف احلديث دليل على  خيط فمن وافق خطة فذاك كان نيب :حيتجون بقوله صلى اهللا عليه و سلم

بعض من ال حتصيل لديه ألن معىن احلديث كان نيب خيط فيأتيه الوحي  مل كما يزعمهمشروعية خط الر
استحالة يف أن يكون ذلك عادة لبعض األنبياء فمن وافق خطة ذلك النيب فهو ذاك  عند ذلك اخلط و ال

 صحيح من بني اخلط مبا عضده من الوحي لذلك النيب الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي عند أي فهو

فإذا . اهللا أعلم ط و أما إذا أخذ ذلك من اخلط جمرداً من غري موافقة وحي فال و هذا معىن احلديث واخل
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فوضعوا النقط سطوراً على عدد  أرادوا استخراج مغيب بزعمهم عمدوا إىل قرطاس أو رمل أو دقيق
واجاً و يضعون سطراً مث يطرحون النقط أز املراتب األربع مث كرروا ذلك أربع مرات فتجيء ستة عشر

مرتبته على الترتيب فتجيء أربعة أشكال يضعوا يف سطر  ما بقى من كل سطر زوجاً كان أو فرداً يف
أشكال أخرى من جالب العرض باعتبار كل مرتبة و ما قابلها من الشك  متتالية مث يولدون منها أربعة

ل موضوعة يف سطر مث يولدون من جيتمع منهما من زوج أو فرد فتكون مثانية أشكا الذي بإزائه و ما
 شكالً حتتهما باعتبار ما جيتمع يف كل مرتبة من مراتب الشكلني أيضاً من زوج أو فرد كل شكلني

كذلك حتتهما  فتكون أربعة أخرى حتتها مث يولدون من األربعة شكلني كذلك حتتها من الشكلني شكالً
مث حيكمون على اخلط  كون أخر الستة عشرمث من هذا الشكل اخلامس عشر مع الشكل األول شكالً ي

احللول و االمتزاج و الداللة على  كله مبا اقتضته أشكاله من السعودة و النحوسة بالذات و النظر و
هذه الصناعة يف العمران و وضعت فيها التآليف  أصناف املوجودات و سائر ذلك حتكماً غريباً و كثرت

املتأخرين و هي كما رأيت حتكم و هوى و التحقيق الذي ينبغي  و اشتهر فيها األعالم من املتقدمني و
الغيوب ال تدرك بصناعة البتة و ال سبيل إىل تعرفها إال للخواص من البشر  أن يكون نصب فكرك أن

 على الرجوع من عامل احلس إىل عامل الروح و لذلك يسمى املنجمون هذا الصنف كلهم املفطورين

فاخلط و غريه  يه داللة الزهرة بزعمهم يف أصل مواليدهم على إدراك الغيببالزهريني نسبة إىل ما تقتض
ينظر فيها من النقط أو العظام  من هذه أن كان الناظر فيه من أهل هذه اخلاصية و قصد ذه األمور اليت

 حلظة ما، فهو من باب الطرق باحلصى و النظر أو غريها إشغال احلس لترجع النفس إىل عامل الروحانيات

و أن مل يكن كذلك و إمنا قصد معرفة الغيب ذه . كما ذكرناه يف قلوب احليوانات و املرايا الشفافة
و العالمة هلذه الفطرة اليت . ذلك فهذر من القول و العمل و اهللا يهدي من يشاء الصناعة و أا تفيده

حالتهم  يعتريهم خروج عنعليها أهل هذا اإلدراك الغييب أم عند توجههم إىل تعرف الكائنات  فطر
الضعف على اختالف  الطبيعية كالتثاؤب و التمطط و مبادىء الغيبة عن احلس و خيتلف ذلك بالقوة و

شيء و إمنا هو ساع يف تنفيق  وجودها فيهم فمن مل توجد له هذه العالمة فليس من إدراك الغيب يف
 .كذبه

  فصل

مدارك النفس  ت من الطور األول الذي هو منو منهم طوائف يضعون قوانني الستخراج الغيب ليس
و ال من الظن و التخمني  بطليموس الروحانية و ال من احلدس املبين على تأثريات النجوم كما زعمه

إمنا هي مغالط جيعلوا كاملصائد ألهل العقول املستضعفة و لست أذكر من  الذي حياول عليه العرافون و
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 به اخلواص فمن تلك القوانني احلساب الذي يسمونه حساب النيم وذكره املصنفون و ولع  ذلك إال ما

يعرف به الغالب من املغلوب يف املتحاربني من  ألرسطو املنسوب السياسة هو مذكور يف آخر كتاب
 هو أن حتسب احلروف اليت يف اسم أحدمها حبساب اجلمل املصطلح عليه يف حروف أجبد من امللوك و

فاحسب   و عشرات و مئني وألوفاً فإذا حسبت االسم و حتصل لك منه عددالواحد إىل األلف آحاداً
انظر بني العددين  اسم اآلخر كذلك مث اطرح من كل واحد منهما تسعة و احفظ بقية هذا و بقية هذا مث

. وكانا معا زوجني أو فردين معاً الباقيني من حساب االمسني فإن كان العددان خمتلفني يف الكمية

زوجاً و اآلخر فرداً فصاحب األصغر هو الغالب و  ل منهما هو الغالب و إن كان أحدمهافصاحب األق
معا زوجان فاملطلوب هو الغالب و إن كانا معاً فردين فالطالب هو  أن كانا متساويني يف الكمية و مها

  :بيتان يف هذا العمل اشتهرا بني الناس و مها الغالب و يقال هنالك

  و أكثرها عند التحالف غالب       يسمو اقلهااألفراد أرى الزوج و

  و عند استواء الفرد يغلب طالب      و يغلب مطلوب إذا الزوج يستوي

عندهم يف طرح تسعة و ذلك أم  مث وضعوا ملعرفة ما بقى من احلروف بعد طرحها بتسعة قانوناً معروفاً
الدالة على ) ي(الدالة على الواحد وهي ) ا(هي  مجعوا احلروف الدالة على الواحد يف املراتب األربع و

الدالة ) ش(الدالة على املائة ألا واحد يف مرتبة املئني و ) ق(و العشرة و هي واحد يف مرتبة العشرات
واحد يف مرتلة اآلالف و ليس بعد األلف عدد يدل عليه باحلروف ألن الشني هي آخر  على األلف ألا

مث ) ايقش) رف األربعة على نسق املراتب فكان منها كلمة رباعية و هيأجبد مث رتبوا هذه األح حروف
اآلالف منها ألا كانت آخر  فعلوا ذلك باحلروف الدالة على اثنني يف املراتب الثالث و أسقطوا مرتبة

الدالة على اثنني ) ب(ثالثة حروف و هي  حروف أجبد فكان جمموع حروف االثنني يف املراتب الثالث
الدالة على اثنني يف املئني و هي ) ر(و هي عشرون و  الدالة على اثنني يف العشرات) ك(د و يف اآلحا

ثالثة على نسق املراتب و هي بكر مث فعلوا ذلك باحلروف الدالة على  مائتان و صريوها كلمة واحدة
حاد كلمة جلس و كذلك إىل آخر حروف أجبد و صارت تسع كلمات اية عدد اآل ثالثة فنشأت عنها

بكر جلس دمت هنث و صخ زعد حفظ طضغ مرتبة على تواىل األعداد و لكل كلمة منها  و هي ايقش
كذلك  الذي هي يف مرتبته فالواحد لكلمة ايقش و االثنان لكلمة بكر و الثالثة لكلمة جلس و عددها

رف منه يف أي كل ح إىل التاسعة اليت هي طضغ فتكون هلا التسعة فإذا أرادوا طرح االسم بتسعة نظروا
اليت يأخذوا بدالً من حروف  كلمة هو من هذه الكلمات و أخذوا عددها مكانه مث مجعوا األعداد

إال أخذوه كما هو مث يفعلون كذلك  االسم فإن كانت زائدة على التسمية أخذوا ما فضل عنها و
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أن الباقي من كل عقد من السر يف هذا بني و ذلك  باالسم اآلخر و ينظرون بني اخلارجني مبا قدمناه و
فكأنه جيمع عدد العقود خاصة من كل مرتبة فصارت أعداد  عقود األعداد بطرح تسعة إمنا هو واحد

االثنني و العشرين و املائتني و األلفني و كلها اثنني و كذلك الثالثة و  العقود كأا آحاد فال فرق بني
على أعداد  ثةً ثالثةً فوضعت األعداد على التوايل دالةالثالمثائة و الثالثة اآلالف كلها ثال الثالثون و

اآلحاد و العشرات و املئني  العقود ال غري و جعلت احلروف الدالة على أصناف العقود يف كل كلمة من
حرف فيها سواء دل على اآلحاد أو  و األلوف و صار عدد الكلمة املوضوع عليها نائباً عن كل

احلروف اليت فيها و جتمع كلها إىل آخرها كما قلناه  كل كلمة عوضاً منالعشرات أو املئني فيؤخذ عدد 
منذ األمر القدمي و كان بعض من لقيناه من شيوخنا يرى أن الصحيح  هذا هو العمل املتداول بني الناس

 تسعة مكان هذه و متوالية كتواليها و يفعلون ا يف الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه فيها كلمات أخرى

رى سواء و هي هذه ارب يسقك جزلط مدوص هف حتذن عش خع ثضظ تسع كلمات على باألخ
ليست جارية  العدد و لكل كلمة منها عددها الذي يف مرتبته فيها الثالثي و الرباعي و الثنائي و توايل،

املعارف من السيمياء و  على أصل مطرد كما تراه لكن كان شيوخنا ينقلوا عن شيخ املغرب يف هذه
عنه أن العمل ذه الكلمات يف طرح  ار احلروف و النجامة و هو أبو العباس بن البناء و يقولونأسر

كيف ذلك و هذه كلها مدارك للغيب غري  حساب النيم أصح من العمل بكلمات ايقش و اهللا يعلم
 تصفحه إناحملققني ملا فيه من اآلراء البعيدة عن التحقيق و الربهان يشهد لك بذلك  عند أرسطو معروف

الزايرجة املسماة  و من هذه القوانني الصناعية الستخراج الغيوب فيما يزعمون. كنت من أهل الرسوخ
أعالم املتصوفة باملغرب كان يف آخر املائة  بزايرجة العامل، املعزوة إىل أيب العباس سيدي أمحد السبيت من

و كثري من .  و هي غريبة العمل صناعةمن ملوك املوحدين السادسة مبراكش و لعهد أيب يعقوب املنصور
منها بعملها املعروف امللغوز فيحرضون بذلك على حل رمزه و كشف  اخلواص يولعون بإفادة الغيب

يقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة يف داخلها دوائر متوازية لألفالك و العناصر  و صورا اليت. غامضه
بأقسام  ناف الكائنات و العلوم و كل دائرة مقسومةاملكونات و الروحانيات و غري ذلك من أص و

يسموا األوتار و على  فلكها إما الربوج و إما العناصر أو غريمها و خطوط كل قسم مارة إىل املركز و
أشكال األعداد عند أهل الدواوين و  كل وتر حروف متتابعة موضوعة فمنها برشوم الزمام اليت هي

املتعارفة يف داخل الزايرجة و بني الدوائر أمساء العلوم و   منها برشوم الغباراحلساب باملغرب هلذا العهد و
الدوائر جدول متكثر البيوت املتقاطعة طوالً و عرضاً يشتمل على مخسة و  مواضع األكوان و على ظاهر

 ويف العرض و مائة و واحد و ثالثني يف الطول جوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد  مخسني بيتاً
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القسمة اليت  أخرى باحلروف و جوانب خالية البيوت و ال تعلم نسبة تلك األعداد يف أو ضاعها و ال
على روي الالم املنصوبة  عينت البيوت العامرة من اخلالية و حافات الزايزجة أبيات من عروض الطويل

لغاز يف عدم الوضوح و أا من قبيل اإل تتضمن صورة العمل يف استخراج املطلوب من تلك الزايرجة إال
منسوب لبعض أكابر أهل احلدثان باملغرب و هو  اجلالء و يف بعض جوانب الزايرجة بيت من الشعر

  الدولة اللمتونية و نص البيت مالك بن وهيب من علماء أشبيلية كان يف

  غرائب شك ضبطه اجلد مثال      إذن سؤال عظيم اخللق حزت فصن

الستخراج اجلواب من السؤال يف هذه الزايرجة و غريها فإذا   يف العملو هو البيت املتداول عندهم
يسأل عنه من املسائل كتبوا ذلك السؤال و قطعوه حروفاً مث أخذوا الطالع  أرادوا استخراج اجلواب عما

الطالع  من بروج الفلك و درجها و عمدوا إىل الزايرجة مث إىل الوتر املكتنف فيها بالربج لذلك الوقت
احلروف املكتوبة عليه من أوله إىل  أوله ماراً إىل املركز مث إىل حميط الدائرة قبالة الطالع فيأخذون مجيعمن 

حروفاً حبساب اجلمل و قد ينقلون آحادها إىل العشرات و  آخره و األعداد املرسومة بينهما و يصريوا
م و يضعوا مع حروف السؤال و فيهما كما يقتضيه قانون العمل عنده عشراا إىل املئني و بالعكس

 مجيع ما على الوتر املكتنف بالربج الثالث من الطالع من احلروف و األعداد من أوله يضيفون إىل ذلك

يضيفوا إىل احلروف  إىل املركز فقط ال يتجاوزونه إىل احمليط و يفعلون باألعداد ما فعلوه باألول و
و هو بيت مالك بن وهيب   العمل و قانونه عندهماألخرى مث يقطعون حروف البيت الذي هو أصل

الربج و أسه عندهم هو بعد الربج عن آخر  املتقدم و يضعوا ناحية مث يضربون عدد درج الطالع يف أس
احلساب فانه عندهم البعد عن أول املراتب مث يضربونه يف  املراتب عكس ما عليه األس عند أهل صناعة

و الدور األصلي و يدخلون مبا جتمع هلم من ذلك يف بيوت اجلدول على  عدد آخر يسمونه األس األكرب
أعمال مذكورة و أدوار معدودة و يستخرجون منها حروفاً و يسقطون أخرى و  قوانني معروفة و

 معهم يف حروف البيت و ينقلون منه ما ينقلون إىل حروف السؤال و ما معها مث يطرحون يقابلون مبا

عنده الدور و  لومة يسموا األدوار و خيرجون يف كل دور احلرف الذي ينتهيتلك احلروف بأعداد مع
و تؤلف على التوايل  يعاودون ذلك بعدد األدوار املعينة عندهم لذلك فيخرج آخرها حروف متقطعة

العمل و رويه و هو بيت مالك ابن  فتصري كلمات منظومة يف بيت واحد على وزن البيت الذي يقابل به
كيفية العمل ذه الزايرجة و قد رأينا كثرياً  قدم حسبما نذكر ذلك كله يف فصل العلوم عندوهيب املت

منها بتلك األعمال و حيسبون أن ما وقع من مطابقة اجلواب  من اخلواص يتهافتون على استخراج الغيب
لغيب ال دليل على مطابقة الواقع و ليس ذلك بصحيح ألنه قد مر لك أن ا للسؤال يف توافق اخلطاب
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 البتة و إمنا املطابقة اليت فيها بني اجلواب و السؤل من حيث اإلفهام و التوافق يف يدرك بأمر صناعي

تكسري  اخلطاب حىت يكون اجلواب مستقيماً أو موافقاً للسؤال و وقوع ذلك يف هذه الصناعة يف
تمعة من السؤال و األوتار و الدخول يف اجلدول باألعداد امن ضرب األعداد  تمعةاحلروف ا

يف األدوار املعدودة و  املفروضة و استخراج احلروف من اجلدول بذلك و طرح أخرى و معاودة ذلك
االطالع من بعض األذكياء على  مقابلة ذلك كله حبروف البيت على التوايل غري مستنكر و قد يقع

اء هو سبب احلصول على اهول من بني األشي تناسب بني هذه األشياء فيقع له معرفة اهول فالتناسب
من أهل الرياضة فإا تفيد العقل قوة على القياس و زيادة  املعلوم احلاصل للنفس و طريق حلصوله سيما

ذلك غري مرة و من أجل هذا املعىن ينسبون هذه الزايرجة يف الغالب ألهل  يف الفكر و قد مر تعليل
 ى أخرى منسوبة لسهل بن عبد اهللا و لعمري إا منمنسوبة للسبيت و لقد وقفت عل الرياضة فهي

منظوماً يظهر يل إمنا هو  و اجلواب الذي خيرج منها فالسر يف خروجه. األعمال الغريبة و املعاناة العجيبة
رويه و يدل عليه أنا و جدنا أعماالً أخرى  املقابلة حبروف ذلك البيت و هلذا يكون النظم على وزنه و

بالبيت فلم خيرج اجلواب منظوماً كما تراه عند الكالم على ذلك  سقطوا فيها املقابلةهلم يف مثل ذلك أ
الناس تضيق مداركهم عن التصديق ذا العمل و نفوذه إىل املطلوب فينكر  يف موضعه و كثري من

أا من التخيالت و اإليهامات و أن صاحب العمل ا يثبت حروف البيت الذي  صحتها و حيسب
 يريد بني أثناء حروف السؤال و أن األوتار و يفعل تلك الصناعات على غري نسبة و ال اينظمه كم

فاسد محل عليه  قانون مث جييء بالبيت و يوهم أن العمل جاء على طريقني منضبطة و هذا احلسبان توهم
 من شأن املدارك و العقول و لكن العقول عن فهم التناسب بني املوجودات و املعدومات و التفاوت بني

ذلك مشاهدة العمل ذه الصناعني و احلدس  كل مدرك إنكار ما ليس يف طوقه إدراكه و يكفينا يف رد
ال مرية فيه عند من يباشر ذلك ممن له ذكاء و حدس و  القطعي فإا جاءت بعمل مطرد و قانون صحيح

هم إدراكه لبعد النسبة فيه و العدد الذي هو أوضح الواضحات يعسر على الف إذا كان كثري من املعاياة يف
شيء  ظنك مبثل هذا مع خفاء النسبة فيه و غرابتها فلنذكر مسئلة من املعاياة يتضح لك ا خفائها فما

من الفلوس مث اجلمع  مما ذكرنا مثاله لو قيل لك أخذت عدداً من الدراهم و اجعل بإزاء كل درهم ثالثة
طيوراً بسعر ذلك الطائر فكم الطيور املشتراة  تر بالدراهم كلهاالفلوس اليت أخذت و اشتر ا طائراً مث اش
تعلم أن فلوس الدراهم أربعة و عشرون و أن الثالثة مثنها و  بالدراهم فجوابه أن تقول هي تسعة ألنك

 مثانية فإذا مجعت الثمن من الدراهم إىل الثمن اآلخر فكان كله مثن طائر فهي مثانية أن عدة أمثان الواحد

املأخوذة أوالً و على سعر   عدة أمثان الواحد و تزيد على الثمانية طائراً آخر و هو املشترى بالفلوسطيور
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املضمر بسر التناسب الذي بني  اشتريت بالدراهم فتكون تسعة فأنت ترى كيف خرج لك اجلواب
لذي ال ميكن معرفته و إمنا جيعله من قبيل الغيب ا أعداد املسئلة و الوهم أول ما يلقي إليك هذه و أمثاهلا

خيرج جمهوهلا من معلومها و هذا إمنا هو يف الواقعات احلاصلة يف  ظهر أن التناسب بني األمور هو الذي
 أما الكائنات املستقبلة إذا مل تعلم أسباب وقوعها و ال يثبت هلا خرب صادق عنها فهو الوجود أو العلم و

يف استخراج  عمال الواقعة يف الزايرجة كلها إمنا هيغيب ال ميكن معرفته مل إذا تبني لك ذلك فاأل
احلروف بعينها على  اجلواب من ألفاظ السؤال ألا كما رأيت استنباط حروف على ترتيب من تلك

بعض فمن عرف ذلك التناسب  ترتيب آخر و سر ذلك إمنا هو من تناسب بينهما يطلع عليه بعض دون
يف مقام آخر من حيث موضوع ألفاظه  قوانني و اجلواب يدلتيسر عليه استخراج ذلك اجلواب يتلك ال

إثبات و ليس هذا من املقام األول بل إمنا يرجع  و تراكيبه على وقوع أحد طريف السؤال من نفي أو
سبيل إىل معرفة ذلك من هذه األعمال بل البشر حمجوبون عنه و قد  ملطابقة الكالم ملا يف اخلارج و ال

 .اهللا يعلم و أنتم ال تعلمون استأثر اهللا بعلمه و

 

األحوال و فيه  الباب الثاين يف العمران البدوي و األمم الوحشية و القبائل و ما يعرض يف ذلك من
  فصول و متهيدات الفصل األول يف أن أجيال البدو و احلضر طبيعية

اعهم إمنا هو للتعاون اجتم إعلم أن اختالف األجيال يف أحواهلم إمنا هو باختالف حنلتهم يف املعاش فإن
احلاجي و الكمايل فمنهم من يستعمل الفلح  على حتصيله و االبتداء مبا هو ضروري منعه و نشيطه قبل

القيام على احليوان من الغنم و البقر و املعز و النحل و الدود  من الغراسة و الزراعة و منهم من ينتحل
 لفلح و احليوان تدعوهم الضرورة و ال بد إىل البدوفضالا و هؤالء القائمون على ا لنتاجها واستخراج

فكان اختصاص  ألنه متسع ملا ال يتسع له احلواضر من املزارع و الفدن و املسارح للحيوان و غري ذلك
حاجام و معاشهم و عمرام من  هؤالء بالبدو أمراً ضروريا هلم و كان حينئذ اجتماعهم و تعاوم يف

احلياة و حيصل بلغة العيش من غري مزيد عليه للعجز  منا هو باملقدار الذي حيفظالقوت و الكن و الدفء إ
هؤالء املنتحلني للمعاش و حصل هلم ما فوق احلاجة من الغىن و  عما وراء ذلك مث إذا اتسعت أحوال

السكون و الدعة و تعاونوا يف الزائد على الضرورة و استكثروا من األقوات و  الرفه دعاهم ذلك إىل
الدعة  التأنق فيها و توسعة البيوت و اختطاط املدن و األمصار للتحضر مث تزيد أحوال الرفه و ملالبس وا

املطابخ و التقاء املالبس  فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها يف التأنق يف عالج القوت و استجادة
الصروح و إحكام وضعها يف معاالة البيوت و  الفاخرة يف أنواعها من احلرير و الديباج و غري ذلك و
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من القوة إىل الفعل إىل غايتها فيتخذون القصور و املنازل و  تنجيدها و االنتهاء يف الصنائع يف اخلروج
يعالون يف صرحها و يبالغون يف تنجيدها و خيتلفون يف استجادة ما يتخذونه ملعاشهم  جيرون فيها املياه و

البلدان و  الء هم احلصر و معناه احلاضرون أهل األمصار وملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون و هؤ من
أمنى و أرفه من أهل  من هؤالء من ينتحل معاشه الصنائع و منهم من ينتحل التجارة و تكون مكاسبهم

فقد تبني أن أجيال البدو و  البدو ألن أحواهلم زائدة على الضروري و معاشهم على نسبة و جدهم
 .ما قلناهاحلضر طبيعية ال بد منها ك

 

  الفصل الثاين يف أن جيل العرب يف اخلليقة طبيعي

البدر هم املنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح و القيام على اإلنعام و  قد قدمنا يف الفصل قبله أن أهل
على الضروري من األقوات و املالبس و املساكن و سائر األحوال و العوائد و مقصرون  أم مقتصرون

 من حاجى أو كمايل يتخذون البيوت من الشعر و الوبر أو الشجر أو من الطني وفوق ذلك  عما

و الكهوف و  احلجارة غري منجدة إمنا هو قصد االستظالل والكن ال ما وراءه و قد يأوون إىل الغريان
م يف النار فمن كان معاشه منه أما أقوام فيتناولون ا يسرياً بعالج أو بغري عالج البتة إال ما مسته

و هؤالء سكان املدر و القرى و اجلبال و هم عامة  الزراعة و القيام بالفلح كان املقام به أوىل من الظعن
السائمة مثل الغنم و البقر فهم ظعن يف األغلب الرتياد املسارح و  الرببر و األعاجم و من كان معاشه يف

 ة و معناه القائمون على الشاه و البقر و الفالتقلب يف األرض أصلح م و يسمون شاوي املياه حليوانام

التركمان و الصقالبة  يبعدون يف القفر لفقدان املسارح الطيبة و هؤالء مثل الرببر و الترك و إخوام من
جماالً ألن مسارح التلول و نباا و  و أما من كان معاشهم يف اإلبل فهم أكثر ظغناً و أبعد يف القفر

مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه امللحة و التقلب فصل  إلبل يف قوام حياا عنشجرها ال يستغين ا ا
أذى الربد إىل دفء هوائه و طلباً ملاخض النتاج يف رماله إذ اإلبل أصعب  الشتاء يف نواحيه فراراً من

احلامية  مفصاالً و خماضاً و أحوجها يف ذلك إىل الدفء فاضطروا إىل إبعاد النجعة و رمبا زاد احليوان
الناس توحشاً و يرتلون من  عن التلول أيضاً فأوغلوا يف القفار نفرة عن الضعة منهم فكانوا لذلك أشد

احليوان العجم و هؤالء هم العرب و يف  أهل احلواضر مرتلة الوحش غري املقدور عليه و املفترس من
رك باملشرق إال أنا العرب أبعد جنعة و األكراد و التركمان و الت معناهم ظعون الرببر و زناتة باملغرب له

 خمتصون بالقيام على اإلبل فقط و هؤالء يقوموين عليها و على الشياه و البقر معها فقد أشد بداوة ألم

 .تبني لك أن جيل العرب طبيعي ال بد منه يف العمران و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم
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األمصار مدد   عليه و أن البادية أصل العمران والفصل الثالث يف أن البدو أقدم من احلضر و سابق
  هلا

العاجزون عما فوقه و أن احلضر املعتنون  قد ذكرنا أن البدو هم املقتصرون على الضروري يف أحواهلم
و ال شك أن الضروري أقدم من احلاجي و الكمايل و  حباجات الترف و الكمال يف أحواهلم و عوائدهم

الكمايل فرع ناشىء عنه فالبدو أصل املدن و احلضر، و سابق  صل وسابق عليه و ألن الضروري أ
اإلنسان الضروري و ال ينتهي إىل الكمال و الترف إال إذا كان الضروري  عليهما ألن أول مطالب

إىل  البداوة قبل رقة احلضارة و هلذا جند التمدن غاية للبدوي جيري إليها و ينتهي بسعيه حاصالً فخشونة
إىل الدعة و  و مىت حصل على الرياش الذي حيصل له به أحوال الترف و عوائده عاجمقترحه منها 

ال يتشوف إىل أحوال البادية  أمكن نفسه إىل قياد املدينة و هكذا شأن القبائل املتبدية كلهم و احلضري
 و متقدم و مما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر إال لضرورة تدعوه إليها أو لتقصري عن أحوال أهل مدينته

و جدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك املصر و  عليه أنا إذا فتشنا أهل مصر من األمصار
الترف الذي يف احلضر و ذلك يدل على أن أحوال احلضارة ناشئة عن أحوال البداوة  عدلوا إىل الدعة و

أعظم  ت األحوال من جنسه فرب حيمث إن كل واحد من البدو و احلضر متفاو. أصل هلا فتفهمه و أا
فقد تبني أن  من حي و قبيلة أعظم من قبيلة و مصر أوسع من مصر و مدينة أكثر عمراناً من مدينة

املدن و األمصار من عوائد  وجود البدو متقدم على وجود املدن و األمصار و أصل هلا مبا أن وجود
 .و اهللا أعلم عاشيةالترف و الدعة اليت هي متأخرة عن عوائد الضروري امل

 

  الفصل الرابع يف أن أهل البدو أقرب إىل اخلري من أهل احلضر

  كانت على الفطرة األوىل كانت متهيئة لقبول ما يرد و سببه أن النفس إذا

 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه: قال صلى اهللا عليه و سلم شر عليها و ينطبع فيها من خري أو

اآلخر و يصعب عليها  و بقدر ما سبق إليها من أحد اخللقني تبعد عن و ميجسانهيهودانه أو ينصرانه أ
ملكته بعد عن الشر و صعب عليه  اكتسابه فصاحب اخلري إذا سبقت إىل نفسه عوائد اخلري و حصلت هلا

أهل احلضر لكثرة ما يعانون من فنون املالذ و  طريقة و كذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضاً عوائده و
العكوف على شهوام منها و قد تلونت أنفسهم بكثري من  عوائد الترف و اإلقبال على الدنيا و
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عليهم طرق اخلري و مسالكه بقدر ما حصل هلم من ذلك حىت لقد  مذمومات اخللق و الشر و بعدت
و بني يف أحواهلم فتجد الكثري منهم يقذعون يف أقوال الفحشاء يف جمالسهم  ذهبت عنهم مذاهب احلشمة

بالفواحش  أهل حمارمهم ال يصدهم عنه و ازع احلشمة ملا أخذم به عوائد السوء يف التظاهر كربائهم و
املقدار الضروري يف الترف و ال  قوالً و عمالً و أهل البدو و إن كانوا مقبلني على الدنيا مثلهم إال أنه يف

 معامالم على نسبتها و ما حيصل فيهم فعوائدهم يف يف شيء من أسباب الشهوات و اللذات و دواعيها
بالنسبة إىل أهل احلضر أقل بكثري فهم أقرب إىل الفطرة األوىل و  من مذاهب السوء و مذمومات اخللق

النفس من سوء امللكات بكثرة العوائد املذمومة و قبحها فيسهل عالجهم عن عالج  أبعد عما ينطبع يف
اية  أن احلضارة هي اية العمران و خروجه إىل الفساد وهو ظاهر و قد يتوضح فيما بعد  احلضر و

اهللا حيب املتقني و ال  الشر و البعد عن اخلري فقد تبني أن أهل البدو أقرب إىل اخلري من أهل احلضر و
من قول احلجاج لسلمة بن األكوع و قد بلغة أنه خرج  صحيح البخاري يعترض على ذلك مبا ورد يف

ارتددت على عقبيك تعربت فقال ال و لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ال لهإىل سكىن البادية فق
عليه و  البدو فاعلم أن اهلجرة افترضت أول اإلسالم على أهل مكة ليكونوا مع النيب صلى اهللا أذن يل يف

على األعراب  سلم حيث حل من املواطن ينصرونه و يظاهرونه على أمر و حيرسونه و مل تكن واجبة
املظاهرة و احلراسة ماال ميس  هل البادية ألن أهل مكة ميسهم من عصبية النيب صلى اهللا عليه و سلم يفأ

باهللا من التعرب و هو سكىن البادية حيث ال  غريهم من بادية األعراب و قد كان املهاجرون يستعيذون
اللهم أمض   مبكةحديث سعد بن أيب وقاص عند مرضه جتب اهلجرة و قال صلى اهللا عليه و سلم يف

فال  و معناه أن يوفقهم لتالزمه املدينة و عدم التحول عنها ال تردهم على أعقام ألصحايب هجرم و
وجه من الوجوه و  يرجعوا عن هجرم اليت ابتدأوا ا و هو من باب الرجوع على العقب يف السعي إىل

اهلجرة لقلة املسلمني و أما بعد الفتح  ية إىلقيل أن ذلك كان خاصاً مبا قبل الفتح حني كانت احلاجة داع
لنبيه بالعصمة من الناس فإن اهلجرة ساقطة حينئذ لقوله صلى  و حني كثر املسلمون و اعتزوا و تكفل اهللا

سقط وجوا  و قيل سقط إنشاوها عمن يسلم بعد الفتح و قيل ال هجرة بعد الفتح اهللا عليه و سلم
الصحابة افترقوا من يومئذ  الكل جممعون على أا بعد الوفاة ساقطة ألنعمن أسلم و هاجر قبل الفتح و 

هو هجرة فقول احلجاج لسلمة حني سكن  يف اآلفاق و انتشروا و مل يبق إال فضل السكىن باملدينة و
السكىن باملدينة باإلشارة إىل الدعاء املأثور الذي  البادية ارتددت على عقبيك تعربت نعى عليه يف ترك

أعقام و قوله تعربت إشارة إىل أنة صار من األعراب الذين ال  اه و هو قوله ال تردهم علىفقدن
بإنكار ما ألزمه من األمرين و أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أذن له يف البدر و  يهاجرون و أجاب سلمة
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السكىن   تركذلك خاصاً به كشهادة خزمية و عناق أيب بردة أو يكون احلجاج إمنا نعى عليه يكون
النيب صلى اهللا عليه و سلم  باملدينة فقط لعلمه بسقوط اهلجرة بعد الوفاة و أجابه سلمة بأن اغتنامه إلذن

على كل تقدير فليس دليالً على مذمة البدو  أوىل و أفضل فما آثره به و اختصه إال ملعىن علمه فيه و
ا علمت ملظاهرة النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كانت كم الذي عرب عنه بالتعرب ألن مشروعية اهلجرة

فليس يف النعي على ترك هذا الواجب دليل على مذمة التعرب و اهللا سبحانه  و حراسته ال ملذمة البدو
 .التوفيق أعلم و به

 

  الفصل اخلامس يف أن أهل البدو أقرب إىل الشجاعة من أهل احلضر

 ى مهاد الراحة و الدعة و انغمسوا يف النعيم و الترف وأهل احلضر ألقوا جنوم عل و السبب يف ذلك أن

احلامية اليت تولت  وكلوا أمرهم يف املدافعة عن أمواهلم و أنفسهم إىل واليهم و احلاكم الذي يسوسهم و
دوم فال يجهم هيعة و ال ينفر هلم  حراستهم و استناموا إىل األسوار اليت حتوطهم و احلرز الذي حيول

توالت على ذلك منهم األجيال و ترتلوا مرتلة النساء و  ون آمنون، قد ألقوا السالح وصيد فهم غاز
مثواهم حىت صار ذلك خلقاً يترتل مرتلة الطبيعة و أهل البدو لتفردهم  الولدان الذين هم عيال على أيب

 ائمونتوحشهم يف الضواحي و بعدهم عن احلامية و انتباذهم عن األسوار و األبواب ق عن التجمع و

حيملون السالح و يتلفتون  باملدافعة عن أنفسهم ال يكلوا إىل سواهم و ال يثقون فيها بغريهم فهم دائماً
االس و على الرحال و فوق األقتاب و  عن كل جانب يف الطرق و يتجافون عن اهلجوع إال غراراً يف

بيأسهم واثقني بأنفسهم قد صار هلم و البيداء فدلني  يتوجسون للنبات و اهليعات و يتفردون يف القفر
يرجعون إليه مىت دعاهم داع أو استنفرهم صارخ و أهل احلضر مهما  البأس خلقاً و الشجاعة سجنةً

أو صاحبوهم يف السفر عيال عليهم ال ميلكون منهم شيئاً من أمر أنفسهم و ذلك  خالطوهم يف البادية
 و موارد املياه و مشاريع السبل و سبب ذلك مابالعيان حىت يف معرفة النواحي و اجلهات  مشاهد

األحوال حىت  شرحناه و أصله أن اإلنسان ابن عوائده و مألوفه ال ابن طبيعته و مزاجه فالذي ألفه يف
اآلدميني جتده كثرياً صحيحاً و اهللا  صار خلقاً و ملكة و عادة ترتل مرتلة الطبيعة و اجلبلة و اعترب ذلك يف

 .خيلق ما يشاء
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  لألحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة باملنعة منهم صل السادس يف أن معاناة أهل احلضرالف

نفسه إذ الرؤساء و األمراء املالكون ألمر الناس قليل بالنسبة إىل  و ذلك أنه ليس كل أحد مالك أمر
 ال يعاىنأن يكون اإلنسان يف ملكة غريه، و ال بد فإن كانت امللكة رفيقة و عادلة  غريهم فمن الغالب

واثقني  منها حكم و ال منع و صد كان الناس من حتت يدها مدلني مبا يف أنفسهم من شجاعة أو جنب
امللكة و أحكامها بالقهر و  بعدم الوازع حىت صار هلم اإلذالل جبلة ال يعرفون سواها و أما إذا كانت

 يكون من التكاسل يف النفوس املنعة عنهم ملا السطوة و اإلخافة فتكسر حينئذ من سورة بأسهم و تذهب
رضي اهللا عنهما عن مثلها ملا أخذ زهرة بن حوبة سلب  املضطهدة كما نبينه و قد ى عمر سعداً

سبعني ألفاً من الذهب و كان أتبع اجلالنوس يوم القادسية فقتله و أخذ  اجلالنوس و كانت قيمته مخسة و
 اعه إذين و كتب إىل عمر يستأذنه فكتب إليه عمرمنه سعد و قال له هال انتظرت يف أتب سلبه فانتزعه

تفسد قلبه  تعمد إىل مثل زهرة و قد صلى مبا صلى به و بقى عليك ما بقى من حربك و تكسر فوقه و
ألن وقوع العقاب به و  و أمضى له عمر سلبه و أما إذا كانت األحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكلية

و أما إذا كانت األحكام تأديبية و  ليت تكسر من سورة بأسه بال شكمل يدافع عن نفسه يكسبه املذلة ا
الشيء ملرباه على املخافة و االنقياد فال يكون مدالً  تعليمية و أخذت من عند الصبا أثرت يف ذلك بعض

العرب أهل البدو أشد بأساً ممن تأخذه األحكام و جند أيضاً الذين  ببأسه و هلذا جند املتوحشني من
 ملكتها من لدن مرباهم يف التأديب و التعليم يف الصنائع و العلوم و الديانات ينقص األحكام ويعانون 

طلبة العلم  ذلك من بأسهم كثرياً و ال يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه و هذا شأن
جمالس الوقار و اهليبة فيهم التأديب يف  املنتحلني للقراءة و األخذ عن املشايخ و األمية املمارسني للتعليم و

ال تستنكر ذلك مبا وقع يف الصحابة من أخذهم بأحكام الدين  و. هذه األحوال و ذهاا باملنعة و البأس
من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأساً ألن الشارع صلوات اهللا عليه ملا أخذ  و الشريعة و مل ينقص ذلك

بتعليم  هم ملا تلي عليهم من الترغيب و الترهيب و مل يكنعنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفس املسلمون
أنفسهم ا مبا رسخ فيهم  صناعي و ال تأديب تعليمي إمنا هي أحكام الذين و آدابه املتلقاة نقالً يأخذون

كما كانت و مل ختدشها أظفار التأديب  من عقائد اإلميان و التصديق فلم تزل سورة بأسهم مستحكمة
حرصاً على أن يكون الوازع لكل ) من مل يؤدبه الشرع ال أدبه اهللا ( اهللا عنه  رضي عمر و احلكم قال

باألحكام  نفسه و يقيناً بأن الشارع أعلم مبصاحل العباد و ملا تناقص الدين يف الناس و أخذوا أحد من
و خلق إىل احلضارة  الوازعة مث صار الشرع علماً و صناعة يؤخز بالتعليم و التأديب و رجع الناس

األحكام السلطانية و التعليمية مفسدة  االنقياد إىل األحكام نقصت يذلك سورة البأس فيهم فقد تبني أن
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األحكام السلطانية و التعليم مما تؤثر يف أهل احلواضر يف  للبأس ألن الوازع فيها ذايت و هلذا كانت هذه
 و البدو مبعزل من هذه املرتلة منهم مبعانام يف وليدهم و كهوهلم ضعف نفوسهم و حضد الشوكة

أحكام املعلمني  يف كتابه يف حممد بن أيب زيد السلطان و التعليم و اآلداب و هلذا قال لبعدهم عن أحكام
نقله عن ) ينبغي للمؤدب أن يضرب أحداً من الصبيان يف التعليم فوق ثالثة أسواط  أنه ال ) و املتعلمني

 قع يف حديث بدء الوحي من شأن الغط و أنه كان ثالث مراتالقاضي و احتج له بعضهم مبا و شريح

اهللا احلكيم  و هو ضعيف و ال يصلح شأن الغط أن يكون دليالً على ذلك لبعده عن التعليم املتعارف و
 .اخلبري

 

  الفصل السابع يف أن سكىن البدو ال تكون إال للقبائل أهل العصبية

فأهلمها  و قال النجدين و هديناه اخلري و الشر كما قال تعاىلسبحانه ركب يف طبائع البشر  إعلم أن اهللا
اخلالل إليه إذا أمهل يف مرعى عوائده و مل يهذبه االقتداء بالدين و على  و الشر أقرب فجورها و تقواها

 الغفري إال من وفقه اهللا و من أخالق البشر فيهم الظلم و العدوان بعض على بعض فمن ذلك اجلم

  : متاع أخيه فقل امتدت يده إىل أخذه إال أن يصده وازع كما قالامتدت عينه إىل

 و الظلم من شيم النفوس فإن جتد ذا عفة فلعلة ال يظلم

قبضوا على أيدي من حتتهم  فأما املدن و األمصار فعدوان بعضهم على بعض، تدفعه احلكام و الدولة مبا
حبكمة القهر و السلطان عن التظامل  بوحونمن الكافة أن ميتد بعضهم على بعض أو ميدو عليه فهم مك

من خايل املدينة فيدفعه سياج األسوار عند الغفلة أو  إال إذا كان من احلاكم بنفسه و أما العدوان الذي
 املقاومة اراً أو يدفعه ازدياد احلامية من أعوان الدولة عند االستعداد و املقاومة الغرة ليالً أو العجز عن

من الوقار و  دو فيزع بعضهم عن بعض مشائخهم و كرباؤهم مبا وفر يف نفوس الكافة هلمو أما أحياء الب
فتيام املعروفني بالشجاعة  التجلة و أما حللهم فإمنا يذود عنها من خارج حامية احلي من أجنادهم و

كتهم أهل نسب واحد ألم بذلك تشتد شو فيهم و ال يصدق دفاعهم و ذيادهم إال إذا كانوا عصبية و
عصبيته أهم و ما جعل اهللا يف قلوب عباده من الشفقة و  و خيشى جانبهم إذ نعرة كل أحد على نسبه و

قرباهم موجودة يف الطبائع البشرية و ا يكون التعاضد و التناصر و تعظم  النعرة على ذوي أرحامهم و
أكلة  م حني قالوا ألبيه لئنهلم و اعترب ذلك فيما حكاة القرآن عن اخوة يوسف عليه السال رهبة العدو

وجود العصبة له و أما  الذئب و حنن عصبة إال إذاً خلاسرون و املعىن أنه ال يتوهم العدوان على أحد مع
فإذا أظلم اجلو بالشر يوم احلرب تسلل  املتفردون يف أنسام فقل أن تصيب أحداً منهم نعرة على صاحبه
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استيحاشاً من التخاذل فال يقدرون من أجل ذلك على  كل واحد منهم يبغي النجاة لنفسه خيفة و
ملن يلتهمهم من األمم سواهم و إذا تبني ذلك يف السكىن اليت حتتاج  سكىن القفر ملا أم حينئذ طعمة

إذ بلوغ  احلماية فبمثله يتبني لك يف كل أمر حيمل الناس عليه من نبؤة أو إقامة ملك أو دعوة للمدافعة و
ال بد يف القتال من العصبية   إمنا يتم بالقتال عليه ملا يف طبائع البشر من االستعصاء والغرض من ذلك كله

 .عليك بعد و اهللا املوفق للصواب كما ذكرناه آنفاً فاختذه إماماً تقتدي به فيما نورده

 

  االلتحام بالنسب أو ما يف معناه الفصل الثامن يف أن العصبية إمنا تكون من

األقل و من صلتها النعرة على ذوي القرىب و أهل األرحام  م طبيعي يف البشر إال يفو ذلك أن صلة الرح
هلكة فإن القريب جيد يف نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه و يود لو  أن يناهلم ضيم أو تصيبهم

 النسبو بني ما يصله من املعاطب و املهالك نزعة طبيعية يف البشر مذ كانوا فإذا كان  حيول بينه

ظاهرة فاستدعت  املتواصل بني املتناصرين قريباً جداً حبيث حصل به االحتاد و االلتحام كانت الوصلة
يبقى منها شهر فتحمل  ذلك مبجردها و وضوحها و إذا بعد النسب بعض الشيء فرمبا تنوسي بعضها و

 يف نفسه من ظلم من هو اليت يتومهها على النصرة لذري نسبه باألمر املشهور منه فراراً من الغضاضة
إذ نعرة كل أحد على أهل والئه و حلفه لإللفة اليت  منسوب إليه بوجه و من هذا الباب الوالء و احللف

أوقريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب و ذلك ألجل اللحمة  تلحق، النفس من اهتضام جارها
  تفهم معىن قوله صلى اهللا عليه و سلمحلمة النسب أو قريباً منها و من هذا احلاصلة من الوالء مثل

فائدته هذا االلتحام الذي يوجب صلة  مبعىن أن النسب إمنا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم
مستغىن عنه إذ النسب أمر ومهي ال حقيقة له و نفعه  األرحام حىت تقع املناصرة و النعرة و ما فوق ذلك

فإذا كان ظاهراً واضحاً محل النفوس على طبيعتها من النعرة كما قلناه  إمنا هو يف هذه الوصلة و االلتحام
 يستفاد من اخلرب البعيد ضعف فيه الوهم و ذهبت فائدته و صار الشغل به جماناً و من وإذا كان إمنا

تضر مبعىن أن  أعمال اللهو املنهي عنه و من هذا االعتبار معىن قوهلم النسب علم ال ينفع و جهالة ال
عن النفس و انتفعت النعرة  ب إذا خرج عن الوضوح و صار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيهالنس

 .سبحانه و تعاىل أعلم اليت حتمل عليها العصبية فال منفعة فيه حينئذ و اهللا
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  معناهم الفصل التاسع يف أن الصريح من النسب إمنا يوحد للمتوحشني يف القفر من العرب و من يف

عليها الضرورة اليت  ا اختصوا به من نكد العيش و شظف األحوال و سوء املواطن محلتهمو ذلك مل
نتاجها و رعايتها و اإلبل تدعوهم  عينت هلم تلك القسمة و هي ملا كان معاشهم من القيام على اإلبل و

 السغب رماله كما تقدم و القفر مكان الشظف و إىل التوحش يف القفر لرعيها من شجره و نتاجها يف
أجياهلم حىت متكنت خلقاً و جبلة فال يرتع إليها أحد من األمم أن  فصار هلم إلفاً و عادة و ربيت فيه

ال يأنس م أحد من األجيال بل لو وجد واحد منهم السبيل إىل الفرار من حاله و  يسامههم يف حاهلم و
حمفوظة  فسادها و ال تزال بينهمذلك ملا تركه فيؤمن عليهم ألجل ذلك من اختالط أنسام و  أمكنه

جاورهم من خزاعة ملا  صرحية و اعترب ذلك يف مضر من قريش وكنانة و ثقيف و بين أسد و هديل و من
الشام و العراق و معادن األدم  كانوا أهل شظف و مواطن غري ذات زرع و ال ضرع و بعدوا من أرياف

و أما العرب . اختالط و ال عرف فيها شوب و احلبوب كيف كانت أنسام صرحية حمفوظة مل يدخلها
للمراعي و العيش من محري و كهالل مثل خلم و جذام و غسان  الذين كانوا بالتلول و يف معادن اخلصب

فاختلطت أنسام و تداخلت شعوم ففي كل واحد من بيوم من اخلالف عند  و طي و قضاعة و إياد
يف  العجم و خمالطتهم و هم ال يعتربون احملافظة على النسبتعرف و إمنا جاءهم ذلك من قبل  الناس ما

النسب و ال تكونوا  تعلموا( قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه . بيوم و شعوم و إمنا هذا للعرب فقط
حلق هؤالء العرب أهل األرياف  إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا هذا أي ما) كنبط السواد 

اخلصيبة فكثر االختالط و تداخلت األنساب و قد  س على البلد الطيب و املراعيمن االزدحام مع النا
املواطن فيقال جند قنسرين جند دمشق جند العواصم و انتقل  كان وقع يف صدر اإلسالم االنتماء إىل

الطراح العرب أمر النسب و إمنا كان الختصاصهم باملواطن بعد الفتح حىت  ذلك إىل األندلس و مل يكن
احلواضر  صارت هلم عالمة زائدة على النسب يتميزون ا عند أمرائهم مث وقع االختالط يف فوا ا وعر

مث تالشت القبائل  مع العجم و غريهم و فسدت األنساب باجلملة و فقدت مثرا من العصبية فاطرحت
 . من عليهاوارث األرض و و دثرت فدثرت العصبية بدثورها و بقي ذلك يف البدو كما كان و اهللا

 

  الفصل العاشر يف اختالط األنساب كيف يقع

األنساب يسقط إىل أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف أو والء أو  إعلم أنه من البني أن بعضاً من أهل
أصاا فيدعي بنسب هؤالء و يعد منهم يف مثراته من النعرة و القود و محل الديات  لفرار من قومه جبناية

هؤالء إال  ل و إذا و جدت مثرات النسب فكأنه وجد ألنه ال معىن لكونه من هؤالء و منسائر األحوا و
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األول بطول الزمان و  جريان أحكامهم و أحواهلم عليه و كأنه التحم م مث أنه قد يتناسى النسب
من شعب إىل شعب و يلتحم قوم  يذهب أهل العليم به فيخفى على األكثر و ما زالت األنساب تسقط

خالف الناس يف نسب أن املنذر و غريهم  و انظر. خرين يف اجلاهلية و اإلسالم و العرب و العجمبآ
بن هرمثة ملا واله عمر عليهم فسألوه اإلعفاء منه و  يتبني لك شيء من ذلك و منه شأن جبيلة يف عرفجة

 ذلك فقال عرفجة لصيق و طلبوا أن يويل عليهم جريراً فسأله عمر عن قالوا هو فينا لزيق أي دخيل و
 املؤمنني أنا رجل من األزد أصبت دماً يف قومي و حلقت م و انظر منه كيف اختلط صدقوا يا أمري

بوشائجه و لو  عرفجة ببجيلة و لبس جلدم و دعي بنسبهم حىت ترشح للرئاسة عليهم لوال علم بعضهم
فافهمه و اعترب سر اهللا يف   مذهبغفلوا عن ذلك و امتد الزمن لتنوسي باجلملة و عد منهم بكل وجه و

 .و اهللا املوفق للصواب مبنه و فضله و كرمه خليقته و مثل هذا كثري هلذا العهد و ملا قبله من العهود

 

  الفصل احلادي عشر يف أن الرئاسة ال تزال يف نصاا املخصوص من أهل املصبية

أخرى  نسبهم العام ففيهم أيضاً عصبياتأن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة ل إعلم
واحد أو اخوة بين  ألنساب خاصة هي أشد التحاماً من النسب العام هلم مثل عشري واحد أو أهل بيت

املخصوص و يشاركون من سواهم  أب واحد ال مثل بين املم األقربني أو األبعدين فهؤالء أقعد بنسبهم
املخصوص و من أهل النسب العام إال أا يف  ن أهل نسبهممن العصائب يف النسب العام و النعرة تقع م
فيهم إمنا تكون يف نصاب واحد منهم و ال تكون يف الكل  النسب اخلاص أشد لقرب اللحمة و الرئاسة

بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب  و ملا كانت الرئاسة إمنا تكون
 ألهلها فإذا وجب ذلك تعني أن الرئاسة عليهم ال تزال يف ذلك النصاب الرئاسة ليقع الغلب ا و تتم

بأهل الغلب عليهم إذ لو خرجت عنهم و صارت يف العصائب األخرى النازلة عن عصابتهم  املخصوص
ال تنتقل إال إىل  الغلب ملا تفت هلم الرئاسة فال تزال يف ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إىل فرع و يف

مبثابة املزاج للمتكون و املزاج يف  من فروعه ملا قلناه من سر الغلب ألن االجتماع و العصبيةاألقوى 
غلبة أحدها و إال مل يتم التكوين فهذا هو سر اشتراط  املتكون ال يصلح إذا تكافأت العناصر فال بد من

 .ناهاستمرار الرئاسة يف النصاب املخصوص ا كما قرر الغلب يف العصبية و منه تعني
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  الفصل الثاين عشر يف أن الرئاسة على أهل املصبية ال تكون يف غري نسبهم

الرئاسة على  الرئاسة ال تكون إال بالغلب و الغلب إمنا يكون بالعصبية كما قدمناه فال بد يف و ذلك أن
صبية إذا أحست بغلب ع القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبيام واحدة واحدة ألن كل عصبية منهم

باجلملة ال تكون له عصبية فيهم بالنسب إمنا  الرئيس هلم أقروا باإلذعان و االتباع و الساقط يف نسبهم
و احللف و ذلك ال يوجب له غلباً عليهم البتة و إذا فرضنا أنه  هو ملصق لزيق و غاية التعصب له بالوالء

جلدم و دعي بنسبهم فكيف له و تنوسي عهده األول من االلتصاق و لبس  قد التحم م و اختلط
 االلتحام أو ألحد من سلفه و الرئاسة على القوم إمنا تكون متناقلة يف منبت واحد تعني الرئاسة قبل هذا

منعة ذلك  له الغلب بالعصبية فاألولية اليت كانت هلذا امللصق قد عرف فيها التصاقه من غري شك و
الرئاسة ال بد و أن تكون   و هو على حال اإللصاق وااللتصاق من الرئاسة حينئذ فكيف تنوقلت عنه

يتشوف كثري من الرؤساء على القبائل و  موروثة عن مستحقها ملا قلناه من التغلب بالعصبية و قد
فصيلة كانت يف أهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم  العصائب إىل أنساب يلهجون ا إما خلصوصية

سب و يتورطون بالدعوى يف شعوبه و ال يعلمون ما يوقعون فيه الن أو ذكر كيف اتفق فيرتعون إىل ذلك
رئاستهم و الطعن يف شرفهم و هذا كثري يف الناس هلذا العهد فمن ذلك ما يدعيه  أنفسهم من القدح يف

شعوب زغبة  مجلة أم من العرب و منه ادعاء أوالد رباب املعروفني باحلجازيني من بين عامر أحد زناتة
احلرجان و أختلط م و التحم  ليم مث من الشريد منهم حلق جدهم ببين عامر جناراً يصنعأم من بين س

ادعاء بىن عبد القوي بن العباس بن توجني  و من ذلك. بنسبهم حىت رأس عليهم و يسمونه احلجازي
 عبد هذا النسب الشريف و غلطا باسم العباس بن عطية أىب أم من ولد العباس بن عبد املطلب رغبة يف

العباسني إىل املغرب ألنه كان منذ أول دولتيهم على دعوة العلويني  القوي و مل يعلم دخول أحد من
 األدارسة و العبيديني فكيف يكون من سبط العباس أحد من شيعة العلويني من و كذلك ما أعدائهم من

ذهاباً إىل ما اشتهر  دريسيدعيه أبناء زيان ملوك تلمسان من بين عبد الواحد أم من ولد القاسم بن إ
القاسم أي بنو القاسم مث يدعون أن القاسم  يف نسبهم أم من ولد القاسم فيقولون بلسام الزنايت أنت

بن إدريس و لو كان ذلك صحيحاً فغاية القاسم هذا أنه  هذا هو القاسم بن إدريس أو القاسم بن حممد
لرئاسة عليهم يف باديتهم و إمنا هو غلط من قبل اسم فكيف تتم له ا فر من مكان سلطانه مستجرياً م

 الوجود يف األدارسة فتومهوا أن قامسهم من ذلك النسب و هم غري حمتاجني لذلك فإن القاسم فإنه كثري

شيء من األنساب و  مناهلم للملك و العزة إمنا كان بعصبيتهم و مل يكن بادعاء علوية و ال عباسية و ال
يشتهر حىت يبعد عن الرد و لقد بلغين عن  ملتقربون إىل امللوك مبنازعهم و مذاهبهم وإمنا حيمل على هذا ا
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له ذلك أنكره و قال بلغته الزناتية ما معناه أما الدنيا و امللك  يغمراسن بن زيان مؤئل سلطام أنه ملا قيل
 رض عن التقرب إليه ماال ذا النسب و أما نفعهما يف اآلخرة فمردود إىل اهللا و أع فنلنامها بسيوفنا

الصديق رضي  و من هذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوخ بين يزيد من زغبة أم من ولد أيب بكر. بذلك
شيوخ رياح أم من أعقاب  اهللا عنه و بنو سالمة شيوخ بين يدللنت من توجني أم من سليم و الزواودة

بلغنا أم من أعقام و أمثال ذلك كثري و  يماالربامكة و كذا بنو مهنا أمراء طىيء باملشرق يدعون ف
األنساب كما ذكرناه بل تعني أن يكونوا من صريح ذلك  رئاستهم يف قومهم مانعة من ادعاء هذه

اجتنب املغالط فيه و ال جتعل من هذا الباب إحلاق مهدي املوحدين  النسب و أقوى عصبياته فاعتربه و
 منبت الرئاسة يف هرمثة قومه، و إمنا رأس عليهم بعد اشتهارهاملهدي مل يكن من  بنسب العلوية فإن

املتوسطة فيهم و اهللا  بالعلم و الدين و دخول قبائل املصامدة يف دعوته و كان مع ذلك من أهل املنابت
 .عامل الغيب و الشهادة

 

م بااز لغريه الفصل الثالث عشر يف أن البيت و الشرف باألصالة و احلقيقة ألهل املصبية و يكون
  و الشبه

أن يعد الرجل يف آبائه أشرافا مذكورين  و ذلك أن الشرف و احلسب إمنا هو باخلالل و معىن البيت
يف أهل جلدته ملا و قر يف نفوسهم من جتلة سلفه و شرفهم  يكون له بوالدم إياه و االنتساب إليهم جتلة

اجلاهلية  الناس معادن خيارهم يف هللا عليه و سلمتناسلهم معادن قال صلى ا خبالهلم و الناس يف نشأم و
بينا أن مثرة األنساب و فائدا إمنا  فمعىن احلسب راجع إىل األنساب و قد خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

العصبية مرهوبة و املنبت فيها زكي حممى تكون فائدة النسب  هي العصبية للنعرة و التناصر فحيث تكون
تعديد األشراف من اآلباء زائد يف فائدا فيكون احلسب و الشرف أصليني يف   وأو صح و مثرا أقوى

ال  العصبية لوجود مثرة النسب و تفاوت البيوت يف هذا الشرف بتفاوت العصبية ألنه سريها و أهل
و إذا اعتربت  يكون للمنفردين من، أهل األمصار بيت إال بااز و إن تومهوه فزخرف من الدعاوى

اخلري و خمالطة أهله مع  يف أهل األمصار و جدت معناه أن الرجل منهم يعد سلفاً يف خاللاحلسب 
هي مثرة النسب و تعديد اآلباء لكنه يطلق  الركون إىل العافية ما استطاع و هذا مغاير لسر العصبية اليت

ة من اخلري و مسالكه تعديد اآلباء املتعاقبني على طريقة واحد عليه حسب وبيت بااز لعالمة ما فيه من
على اإلطالق و أن ثبت إنه حقيقة فيهما بالوضع اللغوي فيكون من املشكك  و ليس حسباً باحلقيقة و

بعض مواضعه أوىل و قد يكون للبيت شرف أول بالعصبية و اخلالل مث ينسلخون منه  الذي هو يف
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 سواس ذلك احلسب يعدون بهباحلضارة كما تقدم و خيتلطون بالغمار و يبقى يف نفوسهم و لذهاا

كثري من أهل  أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصائب و ليسوا منها يف شيء لذهاب العصبية مجلة و
أكثر ما رسخ الوسواس  األمصار الناشئني يف بيوت العرب أو العجم ألول عهدهم موسوسون بذلك و

باملنبت أوالً ملا تعدد يف سلفهم من األنبياء  يف ذلك لبين إسرائيل فإنه كان هلم بيت من أعظم بيوت العامل
إىل موسى صاحب ملتهم و شريعتهم مث بالعصبية ثانياً و ما أتاهم  و الرسل من لدن إبراهيم عليه السالم

الذي وعدهم به مث انسلخوا من ذلك أمجع و ضربت عليهم الذلة و املسكنة و كتب  اهللا ا من امللك
مصاحباً هلم  فردوا باالستعباد للكفر آالفاً من السنني و ما زال هذا الوسواساجلالء يف األرض و ان عليهم

يهوذا مع ذهاب  فتجدهم يقولون هذا هاروين هذا من نسل يوشع هذا من عقب كالب هذا من سبط
غريهم املنقطعني يف أنسام  العصبية و رسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة و كثري من أهل األمصار و

 يف هذا ملا ذكر احلسب يف كتاب أبو الوليد بن رشد بية يذهب إىل هذا اهلذيان و قد غلطعن العص

و احلسب هو أن يكون من قوم قدمي نزهلم باملدينة و مل يتعرض  كتاب املعلم األول من تلخيص اخلطابة
 ا جانبه و حتملشعري ما الذي ينفعه قدم نزهلم باملدينة إمنا مل تكن له عصابة يرهب  ملا ذكرناه و ليت

استمالة من  غريهم على القبول منه فكأنه أطلق احلسب على تعديد اآلباء فقط مع أن اخلطابة إمنا هي
يلتفت إليه و ال يقدر على استمالة  تؤثر استمالته و هم أهل احلل و العقد و أما من ال قدرة له البتة فال

ثابة إال أن ابن رشد ربا يف جبل و بلد و مل امل أحد و ال يستمال هو و أهل األمصار من احلضر ذه
فبقي يف أمر البيت و احلسب على األمر املشهور من تعديد اآلباء  ميارسوا العصبية و ال أنسوا أحواهلم

 .يراجع فيه حقيقة العصبية و سرها يف اخلليقة و اهللا بكل شيء عليم على اإلطالق و مل

 

  بأنسام لموايل و أهل االصطناع إمنا هو مبواليهم الالفصل الرابع عشر يف أن البيت و الشرف ل

فإذا اصطنع أهل العصبية قوماً من  و ذلك أنا قدمنا أن الشرف باألصالة و احلقيقة إمنا هو ألهل العصبية
به كما قلناه ضرب معهم أولئك املوايل و املصطنعون  غري نسبهم أو استرقوا العبدان و املوايل و التحموا

جلدا كأا عصبتهم و حصل هلم من االنتظام يف العصبية مسامهة يف  تلك العصبية و لبسوابنسبهم يف 
أو موىل اصطناع و  و سواء كال موىل رق موىل القوم منهم اهللا تعاىل عليه و سلم نسبها كما قال صلى

النسب النسب و عصبية ذلك  حلف و ليس نسب والدته بنافع له يف تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك
أهل عصبيتها فيصري من هؤالء و يندرج  مفقودة لذهاب سرها عند التحامه ذا النسب اآلخر و فقدانه

له بينهم شرف و بيت على نسبته يف والئهم و  فيهم فإذا متددت له اآلباء يف هذه العصبية كان
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ايل يف الدول و أدون منهم على كل حال و هذا شأن املو اصطناعهم ال يتجاوزه إىل شرفهم بل يكون
بالرسوخ يف، والء الدولة و خدمتها و تعدد اآلباء يف واليتها أال ترى إىل  اخلدمة كلهم فإم إمنا يشرفون

و  األتراك يف دولة بين العباس و إىل بين برمك من قبليهم و بين نوخبت كيف أدركوا البيت موايل
من أعظم الناس  فكان جعفر بن حيىي بن خالدالشرف و بنوا اد و األصالة بالرسوخ يف والء الدولة 

الفرس و كذا موايل كل دولة و خدمها  بيتاً و شرفاً باالنتساب إىل والء الرشيد و قومه ال باالنتساب يف
و األصالة يف اصطناعها و يضمحل نسبه األقدم من  إمنا يكون هلم البيت و احلسب بالرسوخ يف والئها

أصالته و جمده و إمنا املعترب نسبة والئه و اصطناعه إذ فيه سر  ة به يفغري نسبها و يبقى ملغى ال عرب
 البيت و الشرف فكان شرفه مشتقاً من شرف مواليه و بناؤه من بنائهم فلم ينفعه نسب العصبية اليت ا

ل يف يكون نسبه األو والدته و إمنا بىن جمده نسب الوالء يف الدولة و حلمة االصطناع فيها و التربية و قد
تنفعه األوىل لذهاب عصبيتها و  حلمة عصبته و دولته فإذا ذهبت و صار وألوه و اصطناعه يف أخرى مل

املنقول أم كانوا أهل بيت يف الفرس من سدنة بيوت  انتفع بالثانية لوجودها و هذا حال بين برمك إذ
 إمنا كان شرفهم من حيث واليتهم والء بىن العباس مل يكن باألول اعتبار و النار عندهم و ملا صاروا إىل

 اصطناعهم و ما سوى هذا فوهم توسوس به النفوس اجلاحمة و ال حقيقة له و الوجود شاهد يف الدولة و

 .و اهللا و رسوله أعلم إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم مبا قلناه مل

 

  الفصل اخلامس عشر يف أن اية احلسب يف العقب الواحد أربعة آباء

النبات  العنصري مبا فيه كائن فاسد ال من ذواته و ال من أحواله و املكونات من املعدن و عاملإعلم أن ال
من األحوال و خصوصا  و مجيع احليوانات اإلنسان و غريه كائنة فاسدة باملعاينة و كذلك ما يعرض هلا

يت تعرض لآلدميني احلسب من العوارض ال اإلنسانية فالعلوم تنشأ مث تدرس و كذا الصنائع و أمثاهلا و
أهل اخلليقة شرف متصل يف آبائه من لدن آدم إليه إال  فهو كائن فاسد ال حمالة و ليس يوجد ألحد من

عليه و سلم كرامة به و حياطةً على السر فيه و أول كل شرف خارجية  ما كان من ذلك للنيب صلى اهللا
تذال و عدم احلسب و معناه أن كل اخلروج عن الرئاسة و الشرف إىل الضعة و االب كما قيل، و هي

عامل ميا  حسب فعدمه سابق عليه شأن كل حمدث مث إن ايته يف أربعة آباء و ذلك أن باين اد شرف و
بعده مباشر ألبيه فقد مسع  عاناه يف بنائه و حمافظ على اخلالل اليت هي أسباب كونه و بقائه و ابنه من

بالشيء عن املعاين له مث إذا جاء الثالث كان  ذلك تقصري السامعمنه ذلك و أخذه عنه إال أنه مقصر يف 
الثاين تقصري املقلد عن اتهد مث إذا جاء الرابع قصر عن  حظه االقتفاء و التقليد خاصة فقصر عن
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اخلالل احلافظة لبناء جمدهم و احتقرها و توهم أن ذلك البنيان مل يكن مبعاناة و  طريقتيهم مجلة و أضاع
ملا يرى من   و إمنا هو أمر وجب هلم منذ أول النشأة مبجرد انتسام و ليس بعصابة و ال خباللتكلف ال

النسب فقط فريبأ بنفسه عن أهل  التجلة بني الناس و ال يعلم كيف كان حدوثها و ال سببها و يتوهم أنه
ب ذلك االستتباع من استتباعهم و جهالً مبا أوج عصيته و يرى الفصل له عليهم وثوقاً مبا ريب فيه من

مبجامع قلوم فيحتقرهم بذلك فينغصون عليه و حيتقرونه و  اخلالل اليت منها التواضع هلم و األخذ
املنبت و من فروعه يف غري ذلك العقب لإلذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد  يديلون منه سواه من أهل ذلك

و   األول و ينهدم بناء بيته هذا يف امللوكيرضونه من خالله فتنمو فروع هذا و تذوي فروع الوثوق مبا
حتطمت بيوت نشأت  هكذا يف بيوت القبائل و األمراء و أهل العصبية أمجع مث يف بيوت أهل األمصار إذا

و اشتراط  وما ذلك على اهللا بعزيز* جديد  إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق بيوت أخرى من ذلك النسب
 و إال فقد يدثر البيت من دون األربعة و يتالشى و ينهدم و قد الغالب األربعة يف األحساب إمنا هو يف

 اخلامس و السادس إال أنه يف احنطاط و ذهاب و اعتبار األربعة من قبل األجيال األربعة يتصل أمرها إىل

يف باب املدح و  بأن و مباشر له و مقلد و هادم و هو أقل ما ميكن و قد اعتربت األربعة يف اية احلسب
الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن  إمنا الكرمي ابن ء قال صلى اهللا عليه و سلمالثنا

أنه بلغ الغاية من اد و يف التوراة ما معناه أن اهللا ربك طائق غيور  إشارة إىل إسحاق بن إبراهيم
 األعقاب غاية يفاآلباء للبنني على الثوالث و الروابع و هذا يدل على أن األربعة  مطالب بذنوب

يف العرب  و يف كتاب األغاين يف أخبار عزيف الغواين أن كسرى قال للنعمان هل. األنساب و احلسب
متوالية رؤساء مث تصل ذلك  قبيلة تتشرف على قبيلة قال نعم قال بأي شيء قال من كان له ثالثة آباء

حذيفة بن بدر الفزاري و هم بيت قيس آل  بكمال الرابع فالبيت من قبيلته و طلب ذلك فلم جيده إال يف
من كندة و آل حاجب بن زرارة و آل قيس بن  و آل ذي اجلدين بيت شيبان و آل األشعث بن قيس

و من تبعهم من عشائرهم و أقعد هلم احلكام و العدول  عاصم املنقري من بين متيم فجمع هؤالء الرهط
نعمان مث بسطام بن قيس بن شيبان مث حاجب بن قيس لقرابته من ال فقام حذيفة بن بدر مث األشعث بن

و خطبوا و نثروا فقال كسرى كلهم سيد يصلح ملوضعه و كانت هذه  زرارة مث قيس بن عاصم
يف العرب بعد بين هاشم و معهم بيت بين الذبيان من بىن احلرث بن كعب اليمين  البيوتات هي املذكورة

 .يف احلسب و اهللا أعلمكله يدل على أن األربعة اآلباء اية  و هذا
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  الفصل السادس عشر يف أن األمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها

الوحشي  كانت البداوة سبباً يف الشجاعة كما قلناه يف املقدمة الثالثة ال جرم كان هذا اجليل إعلم أنه ملا
األمم بل اجليل  م منأشد شجاعة من اجليل اآلخر فهم أقدر على التغلب و انتزاع ما يف أيدي سواه

تفنقوا النعيم و ألفوا عوائد  الواحد ختتلف أحواله يف ذلك باختالف األعصار فكلما نزلوا األرياف و
نقص من توحشهم و بداوم و اعترب ذلك يف  اخلصب يف املعاش و النعيم، نقص من شجاعتهم مبقدار ما

 إذا زال توحشها مبخالطة اآلدميني و أخصب الوحشية و احلفر احليوانات العجم بدواجن الظباء و البقر
االنتهاض و الشدة حىت يف مشيتها و حسن أدميها و كذلك اآلدمي  عيشها كيف خيتلف حاهلا يف

و سببه أن تكون السجايا و الطباخ إمنا هو عن املألوفات و العوائد و إذا كان  املتوحش إذا أنس و ألف
توحشاً  لة فمن كان من هذه األجيال أعرق يف البداوة و أكثرلألمم إمنا يكون باإلقدام و البسا الغلب

و انظر يف ذلك شأن مضر  كان أقرب إىل التغلب على سواه إذا تقاربا يف العدد و تكافآ يف القوة العصبية
مع ربيعة املتوطنني أرياف العراق و نعيمه  مع من قبلهم من محري و كهالن السابقني إىل امللك و النعيم و

إىل خصب العيش و غضارة النعيم كيف أرهفت البداوة  ي مضر يف بداوم و تقدمهم اآلخرونملا بق
أيديهم و انتزعوه منهم و هذا حال بين طيء و بين عامر بن  حدهم يف التغلب فغلبوهم على ما يف

 و من بعدهم ملا تأخروا يف باديتهم عن سائر قبائل مضر و اليمن و مل صعصعة و بين سليم بن منصور

دنياهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم و مل ختلفها مذاهب الترف  يتلبسوا بشيء من
 أغلب على األمر منهم و كذا كل حي من العرب يلي نعيماً و عيشاً خصباً دون احلي اآلخر حىت صاروا

 .يف خلقه فإن احلي املتبدي، يكون أغلب له و أقدر عليه إذا تكافآ يف القوة و العدد سنة اهللا

 

  الفصل السابع عشر يف أن الغاية اليت جتري إليها العصبية هي امللك

قدمنا أن  قدمنا أن العصبية ا تكون احلماية و املدافعة و املطالبة و كل أمر جيتمع عليه و و ذلك ألنا
 فال بد أن بعضهم عن بعض اآلدميني بالطبيعة اإلنسانيه حيتاجون يف كل اجتماع إىل وازع و حاكم يزع

ذلك و هذا التغلب هو امللك و هو أمر زائد  يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية و إال مل تتم قدرته على
صاحبها متبوع و ليس له عليهم قهر يف أحكامه و أما امللك  على الرئاسة ألن الرئاسة إمنا هي سؤدد و

و أما امللك فهو التغلب . هر يف أحكامهو صاحبها متبوع و ليس له عليهم ق فهو التغلب و احلكم بالقهر
االتباع و  بالقوة و صاحب العصبية إذا بلغ إىل رتبة طلب ما فوقها فإذا بلغ رتبة السؤدد و و احلكم

اقتدارها عليه إال بالعصبية اليت  وجد السبيل إىل التغلب و القهر ال يتركه ألنه مطلوب للنفس و ال يتم
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رأيت مث أن القبيل الواحد و إن كانت فيه بيوتات  كي غاية للعصبية كمايكون ا متبوعاً فالتغلب املل
عصبية تكون أقوى من مجيعها تغلبها و تستتبعها وتلتحم مجيع  مفترقة و عصبيات متعددة فال بد من

 كأا عصبية واحدة كربى و إال وقع االفتراق املفضي إىل االختالف و التنافس العصبيات فيها و تصري

لتلك العصبية على قومها طلبت  مث إذا حصل التغلب ع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرضولوال دف
كافأا أو مانعتها كانوا أقتاالً و أنظاراً و لكل  بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها فإن

و إن غلبتها و استتبعتها قومها شأن القبائل و األمم املفترقة يف العامل  واحدة منهما التغلب على حوزا و
الغاية  أيضاً و زادت قوة يف التغلب إىل قوا و طلبت غاية من التغلب و التحكم أعلى من التحمت ا

يكن هلا ممانع من أولياء الدولة  األوىل و أبعد و هكذا دائماً حىت تكاىفء بقوا قوة الدولة يف هرمها و مل
و صار امللك أمجع هلا و إن انتهت قوا و مل  ألمر من يدهاأهل العصبيات استولت عليها و انتزعت ا

حاجتها إىل االستظهار بأهل العصبيات انتظمتها الدولة يف أوليائها  يقارن ذلك هرم، الدولة و إمنا قارن
يعن من مقاصدها و ذلك ملك آخر دون امللك املستبد و هو كما وقع للترك يف  تستظهر ا على ما

العباسية فقد  و لصنهاجة و زناتة مع كتامة و لبين محدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباس  دولة بين
امللك إما باالستبداد أو باملظاهرة  ظهر أن امللك هو غاية العصبية و أا إذا بلغت إىل غايتها حصل للقبيلة

ينه وقفت يف مقامها عن بلوغ الغاية عوائق كما نب على حسب ما يسعه الوقت املقارن لذلك و إن عاقها
 .إىل أن يقضي اهللا بأمره

 

  الفصل الثامن عشر يف أن من عوائق امللك حصول الترف و انغماس القبيل يف النعيم

أهل  سبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمة مبقداره و شاركت و
استظهار   بسهم و حصة مبقدار غلبها والنعم و اخلصب يف نعمتهم و خصبهم و ضربت معهم يف ذلك

ال مشاركتها فيه أذعن ذلك  الدولة ا فإن كانت الدولة من القوة حبيث ال يطمع أحد يف انتزاع أمرها و
فيه من جبايتها و مل تسم آماهلم إىل شيء  القبيل لواليتها و القنوع مبا يسوغون من نعمتها و يشركون

النعيم و الكسب و خصب العيش و السكون يف ظل الدولة إىل   مهتهممن منازع امللك و ال أسبابه إمنا
مبذاهب امللك يف املباين و املالبس و االستكثار من ذلك و التأنق فيه مبقدار ما  الدعة و الراحة و األخذ

و  من الرياش و الترف و ما يدعو إليه من توابع ذلك فتذهب خشونة البداوة و تضعف العصبية حصل
من الترفع عن خدمة  يتنعمون فيما أتاهم اهللا من البسطة و تنشأ بنوهم و أعقام يف مثل ذلكالبسالة و 

العصبية حىت يصري ذلك خلقاً هلم  أنفسهم و والية حاجام و يستنكفون عن سائر األمور الضرورية يف
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فيأذنون يتعاقبها إىل أن تنقرض العصبية  و سجية فتنقص عصبيتهم و بسالتهم يف األجيال بعدهم
إشرافهم على الفناء فضالً عن امللك فإن عوارض الترف و  باالنقراض و على قدر ترفهم و نعمتهم يكون

املصبية اليت ا التغلب و إذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن املدافعة و  الغرق يف النعيم كاسر من سورة
يؤيت ملكه   أن الترف من عوائق امللك و اهللافضالً عن املطالبة و التهمتهم األمم سواهم فقد تبني احلماية

 .من يشاء

 

  الفصل التاسع عشر يف أن من عوائق امللك املذلة للقبيل و االنقياد إىل سواهم

دليل على  سبب ذلك أن املذلة و االنقياد كاسران لسورة العصبية و شدا فإن انقيادهم و مذلتهم و
املقاومة و املطالبة و اعترب  ملدافعة فأوىل أن يكون عاجزاً عنفقداا فما رئموا للمذلة حىت عجزوا عن ا

ملك الشام و أخربهم بأن اهللا قد كتب هلم  ذلك يف بين إسرائيل ملا دعاهم موسى عليه السالم إىل
أي  إن فيها قوماً جبارين و إنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها :ملكهم كيف عجزوا عن ذلك و قالوا

عليهم  نها بضرب من قدرته غري عصبيتنا و تكون من معجزاتك يا موسى و ملا عزماهللا تعاىل م خيرجهم
و ما ذلك إال ملا أنسوا من أنفسهم من  اذهب أنت و ربك فقاتال :جلوا و ارتكبوا العصيان و قالوا له
ق تقتضيه اآلية و ما يؤثر يف تفسريها و ذلك مبا حصل فيهم من خل العجز عن املقاومة و املطالبة كما

 من الذل للقبط أحقاباً حىت ذهبت العصبية منهم مجلة مع أم مل يؤمنوا حق اإلميان االنقياد و ما رئموا

من اهللا قدره هلم  مبا أخربهم به موسى من أن الشام هلم و أن العمالقة الذين كانوا بأرحيا فريستهم حبكم
املطالبة ملا حصل هلم من خلق  نفأقصروا عن ذلك و عجزوا تعويالً على ما يف أنفسهم من العجز ع

أمرهم به فعاقبهم اهللا بالتيه و هو أم تاهوا يف قفر  املذلة و طعنوا فيما أخربهم به نبيهم من ذلك و ما
أربعني سنة مل يأووا فيها العمران و ال نزلوا مصراً و ال خالطوا بشراً  من األرض ما بني الشام و مصر

يظهر  بالشام و القبط مبصر عليهم لعجزهم عن مقاومتهم كما زعموه والقرآن لغلظة العمالقة  كما قصه
خرجوا من قبضة الذل  من مساق اآلية و مفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة و هي فناء اجليل الذين

ذلك التيه جيل آخر عزيز ال يعرف  و القهر و القوة و ختلقوا به و أفسدوا من عصبيتهم حىت نشأ يف
عصبية أخرى اقتدروا ا على املطالبة و التغلب و  ر و ال يساهم باملذلة فنشأت بذلكاألحكام و القه

أقل ما يأيت فيها فناء جيل و نشأة جيل آخر سبحان احلكيم العليم و  يظهر لك من ذلك أن األربعني سنة
و  اية و املطالبةعلى شأن العصبية و أا هي اليت تكون ا املدافعة و املقاومة و احلم يف هذا أوضح دليل

املغارم و  أن من فقدها عجز عن مجيع ذلك كله و حلق ذا الفصل فيما يوجب املذلة للقبيل شأن
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ألن يف املغارم و الضرائب  الضرائب فإن القبيل الغارمني ما أعطوا اليد من ذلك حىت رضوا باملذلة فيه
 القتل و التلف و أن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن ضيماً و مذلة ال حتتملها النفوس األبية إال إذا استهونته

ال تدفع عنه الضيم فكيف له باملقاومة و املطالبة و قد حصل  عن املدافعة و احلماية و من كانت عصبيته
 و منه قوله صلى اهللا عليه و سلم شأن احلرث ملا رأى سكة. املذلة عائقة كما قدمناه له االنقياد للذل و

فهو دليل صريح على أن املغرم  ما دخلت هذه دار قوم إال دخلهم الذل اراحملراث يف بعض دور األنص
املكر و اخلديعة بسبب ملكة القهر فإذا رأيت  موجب للذلة هذا إىل ما يصحب ذل املغارم من خلق

تطمعن هلا مبلك آخر الدهر و من هنا يتبني لك غلط من يزعم أن  القبيل باملغارم يف ربقة من الذل فال
شاوية يودون املغارم ملن كان على عهدهم من امللوك و هو غلط فاحش كما رأيت  غرب كانوازناتة بامل

 ذلك ملا استتب هلم ملك و ال متت هلم دولة و انظر فيما قاله شهر براز ملك الباب لعبد إذ لو وقع

م يدي يف منك الرمحن بن ربيعة ملا أطل عليه و سأل شهر براز أمانه على أن يكون له فقال أنا اليوم
النصر لكم و القيام مبا حتبون  أيديكم و صعري معكم فمرحباً بكم و بارك اهللا لنا و لكم و جزيتنا إليكم

 .قلناه فإنه كاف و ال تذلونا باجلزية فتوهونا لعدوكم فاعترب هذا فيما

 

  الفصل العشرون ـ يف أن من عالمات امللك التنافس يف اخلالل احلميدة و بالعكس

إىل خالل اخلري  امللك طبيعياً لإلنسان ملا فيه من طبيعة االجتماع كما قلناه و كان اإلنسان أقربكان  ملا
من قبل القوى احليوانية اليت فيه و  من خالل الشر بأصل فطرته و قوته الناطقة العاقلة ألن الشر إمنا جاءه

 إمنا كانا له من حيث هو إنسان و امللك و السياسة إما من حيث هو إنسان فهو إىل اخلري و خالله أقرب
فإذاً خالل اخلري فيه هي اليت تناسب السياسة و امللك إذ اخلري هو  ألما لإلنسان خاصة ال للحيوان

قد ذكرنا أن اد له أصل يبىن عليه و تتحقق به حقيقته و هو العصبية و العشري و  املناسب للسياسة و
متمماا و   إذا كان امللك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ويتمم و جوده و يكمله و هو اخلالل و فرع

عرياناً بني الناس مل  هي اخلالل ألن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع األعضاء أو ظهوره
يف أهل البيوت و األحساب فما ظنك  إذا كان وجود العصبية فقط من غري انتحال اخلالل احلميدة نقصاً

و أيضاً فالسياسة و امللك هي كفالة للخلق و  اية لكل جمد و اية لكل حسببأهل امللك الذي هو غ
و أحكام اهللا يف خلقه و عباده إمنا هي باخلري و مراعاة املصاحل  خالفة هللا يف العباد لتنفيذ أحكامه فيهم

قدره و أحكام البشر إمنا هي من اجلهل و الشيطان خبالف قدرة اهللا سبحانه و  كما تشهد به الشرائع
و  للخري و الشر معاً و مقدرمها إذ ال فاعل سواه فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة فإنه فاعل
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العباد و كفالة اخللق و  أونست منه خالل اخلري املناسبة لتنفيذ أحكام اهللا يف خلقه فقد يأ للخالفة يف
بىن فقد تبني أن خالل اخلري أصح م و هذا الربهان أوثق من أن أول و. وجدت فيه الصالحية لذلك

نفرنا يف أهل العصبية و من حصل هلم من الغلب على  شاهدة بوجود امللك ملن و جدت له العصبية فإذا
يتنافسون يف اخلري و خالله من الكرم و العفو عن الزالت و  كثري من النواحي و األمم فوجدناهم

 كسب املعدم و الصرب على املكاره و الوفاء القرى للضيوف و محل الكل و االحتمال من غري القادر و
 األموال يف صون األعراض و تعظيم الشريعة و إجالل العلماء احلاملني هلا و الوقوف عند بالعهد و بذل

رغبه الدعاء منهم  ما حيددونه هلم من فعل أو ترك و حسن الظن م و اعتقاد أهل الدين و التربك م و
إىل احلق مع الداعي إليه و إنصاف  ايخ و توقريهم و إجالهلم و االنقيادو احلياء من األكابر و املش

االنقياد للحق و التواضع للمسكني و استماع شهوى  املستضعفني من أنفسهم و التبدل يف أحواهلم و
العبادات و القيام عليها و على أسباا و التجايف عن الغدر و املكر و  املستغيثني و التدين بالشرائع و

العهد و أمثال ذلك علمنا أن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم و استحقوا ا أن  ديعة و نقضاخل
و غلبهم  ساسة ملن حتت أيديهم أو على العموم و أنه خري ساقه اهللا تعاىل إليهم مناسب لعصبيتهم يكونوا

بيتهم فعلمنا بذلك لعص و ليس ذلك سدى فيهم و ال وجد عبثاً منهم و امللك أنسب املراتب و اخلريات
تأذن اهللا بانقراض امللك من أمة محلتهم  أن اهللا تأذن هلم بامللك و ساقه إليهم و بالعكس من ذلك إذا

سلوك طرقها فتفقد الفصائل السياسية منهم مجلة و ال تزال  على ارتكاب املذمومات و انتحال الرذائل و
سواهم ليكون نعياً عليهم يف سلب ما كان اهللا قد امللك من أيديهم و يتبدل به  يف انتقاص إىل أن خيرج

مترفيها ففسقوا فيها فحق  وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا من امللك و جعل يف أيديهم من اخلري أتاهم
يف األمم السابقة جتد كثرياً مما قلناه و رمسناه و اهللا  و استقرىء ذلك و تتبعه عليها القول فدمرناها تدمريا

اعلم أن من خالل الكمال اليت يتنافس فيها القبائل ألو العصبية و تكون شاهدة   و خيتار وخيلق ما يشاء
و إنزال  بامللك إكرام العلماء و الصاحلني و األشراف و أهل األحساب و أصناف التجار و الغرباء هلم

شرف و جياد م يناهضهم يف ال الناس منازهلم و ذلك أن إكرام القبائل و أهل العصبيات و العشائر ملن
طبيعي حيمل عليه يف األكثر الرغبة يف اجلاه أو  حبل العشري و العصبية و يشاركهم يف اتساع اجلاه أمر

مثلها منه و أما أمثال هؤالء من ليس هلم عصبية تتقى و ال جاه يرجتى  املخافة من قوم املكرم أو التماس
 للمجد و انتحال الكمال يف اخلالل و اإلقبال شأن كرامتهم و يتمحض القصد فيهم أنه فيندفع الشك يف

نظرائه و إكرام  السياسة بالكلية ألن إكرام أقتاله و أمثاله ضروي يف السياسة اخلاصة بني قبيلة و على
فالصاحلون للدين و العلماء للجاءي  الطارئني من أهل الفضائل و اخلصوصيات كمال يف السياسة العامة
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حىت تعم املنفعة مبا يف أيديهم و الغرباء من مكارم  يعة و التجار للترغيبإليهم يف إقامة مراسم الشر
من اإلنصاف و هو من العدل فيعلم بوجود ذلك من أهل عصبيته  األخالق و إنزال الناس منازهلم

هي امللك و أن اهللا قد تأذن بوجودها فيهم لوجوب عالماا و هلذا كان أول  انتماؤهم للسياسة العامة و
اخللق  القبيل أهل امللك إذا تأذن اهللا تعاىل بسلب ملكهم و سلطام إكرام هذا الصنف من هب منما يذ

و ارتقب زوال  فإذا رأيته قد ذهب من أمة من األمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت يف الذهاب عنهم
 .و اهللا تعاىل أعلم و إذا أراد اهللا بقوم سوءاً فال مرد له امللك منهم

 

  ي و العشرون يف أنه إذا كانت األمة وحشية كان ملكها أوسعالفصل احلاد

األمم  ألم أقدر على التغلب و االستبداد كما قلناه و استعباد الطوائف لقدرم على حماربة و ذلك
مثل العرب و زناتة و من  سواهم و ألم يترتلون من األهلني مرتلة املفترس من احليوانات العجم و هؤالء

أيضاً فهؤالء املتوحشون ليس هلم وطن  من األكراد و التركمان و أهل اللثام من صنهاجة ويف معناهم 
األقطار و املواطن إليهم على السواء فلهذا ال يقتصرون على  يرتافون منه و ال بلد جينحون إليه فنسبة

يم البعيدة و من البالد و ال يقفون عند حدود أفقهم بل يظفرون إىل األقال ملكة قطرهم و ما جاورهم
الناس  األمم النائية و انظر ما حيكى يف ذلك عن عمر رضي اهللا عنه ملا بويع و قام حيرض يتغلبون على

إال بذلك أين القراء  إن احلجاز ليس لكم بدار إال على النجعة و ال قوى عليه أهله: على العراق فقال
ليظهره على  :الكتاب أن يورثكموها فقال املهاجرون عن موعد اهللا سريوا يف األرض اليت وعدكم اهللا يف

كيف  و اعترب ذلك أيضاً حبال العرب السالفة من قبل مثل التبابعة و محري املشركون الدين كله و لو كره
لغري العرب من األمم  كانوا خيطون من اليمن إىل املغرب مرة و إىل العراق و اهلند أخرى و مل يكن ذلك

اإلقليم األول و جماالم منه يف جوار  رب ملا نزعوا إىل امللك طفروا منو كذا حال امللثمني من املغ
ممالك األندلس من غري واسطة و هذا شأن هذه األمم الوحشية  السودان إىل اإلقليم الرابع و اخلامس يف

 و هو الواحد و اهللا يقدر الليل و النهار نطاقاً و أبعد من مراكزها اية، فلذلك تكون دولتهم أوسع

 .القهار ال شريك له
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إىل  الفصل الثاين و العشرون يف أن امللك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فال بد من عوده
  شعب أخر منها ما دامت هلم العصبية

بعد سورة الغلب و اإلذعان هلم من سائر األمم سواهم فيتعني  و السبب يف ذلك أن امللك إمنا حصل هلم
ملون سرير امللك و ال يكون ذلك جلميعهم ملا هم عليه من الكثرة اليت يضيق احلا منهم املباشرون لألمر

القائمون بالدولة  نطاق املزامحة و الغرية اليت جتدع أنوف كثري من املتطاولني للرتبة فإذا تعني أولئك عنها
قوهم يف إخوام من ذلك اجليل و أنف انغمسوا يف النعيم و غرقوا يف حبر الترف و اخلصب و استعبدوا

األمر و كبحوا عن املشاركة يف ظل من عز الدولة اليت  وجوه الدولة و مذاهبها و بقي الذين بعدوا عن
اهلرم لبعدهم عن الترف و أسبابه فإذا استولت على األولني األيام و أباد  شاركوها بنسبهم و مبنجاة من

 هف النعيم من حدهم و استقتاهلرم فطبختهم الدولة و أكل الدهر عليهم و شرب مبا أر غضراءهم

  .شعر غريزة الترف من مائهم و بلغوا غايتهم من طبيعة التمدن اإلنساين و التغلب السياسي

 كدود القز ينسج مث يفىنمبركز نسجه يف االنعكاس

شارم يف الغلب معلومة  كانت حينئذ عصبية اآلخرين موفورة و سورة غلبهم من الكاسر حمفوظة و
الغالبة من جنس عصبيتهم و ترتفع املنازعة ملا  ىل امللك الذي كانوا ممنوعني منه بالقوةفتسمو آماهلم إ

يصري إليهم و كذا يتفق فيهم مع من بقي أيضاً منتبذاً عنه من  عرف من غلبهم فيستولون على األمر و
 سائر عشائرها امللك ملجئاً يف األمة إىل أن تنكسر سورة العصبية منها أو يفىن عشائر أمتهم فال يزال

هذا مبا وقع يف العرب ملا انقرض ملك عاد  و اعترب و اآلخرة عند ربك للمتقني اهللا يف احلياة الدنيا سنة
بعدهم إخوام العمالقة و من بعدهم إخوام من محري أيضاً و  قام به من بعدهم إخوام من مثود و من

م األذواء كذلك مث جاءت الدولة ملضر و كذا التبابعة من محري أيضاً و من بعده من بعدهم إخوام
باإلسالم و كذا  ملا انقرض أمر الكينية ملك من بعدهم الساسانية حىت تأذن اهللا بانقراضهم أمجع الفرس

باملغرب ملا انقرض أمر مغراوة و  اليونانيون انقرض أمرهم و انتقل إىل إخوام من الروم و كذا الرببر
امللثمني من بعدهم مث من بقي من شعوب زناتة و هكذا  رجع إىل صنهاجة مثكتامة امللوك األول منهم 

هذا كله إمنا يكون بالعصبية و هي متفاوتة يف األجيال و امللك خيلقه  سنة اهللا يف عباده و خلقه و أصل
 كما سنذكره بعد فإذا انقرضت دولة فإمنا يتناول األمر منهم من له عصبية مشاركة الترف و يذهبه

ذلك إمنا يوجد يف  يتهم اليت عرف هلا التسليم و اإلنقياد و أونس منها الغلب، جلميع العصبيات ولعصب
اليت هي فيه أو بعد حىت إذا  النسب القريب منهم ألن تفاوت العصبية حبسب ما قرب من ذلك النسب

ينئذ خيرج عن ذلك أو ما شاء اهللا من قدرته فح وقع يف العامل تبديل كبري من حتويل ملة أو ذهاب عمران
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بذلك التبديل كما وقع ملضر حني غلبوا على األمم و الدول و  اجليل إىل اجليل الذي يأذن اهللا بقيامه
 .العامل بعد أن كانوا مكبوحني عنه أحقاباً أخذوا األمر من أيدي أهل

 

و حنلته و سائر  الفصل الثالث و العشرون يف أن املغلوب مولع أبداً باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيه
  أحواله و عوائده

من غلبها و انقادت إليه إما لنظره بالكمال مبا وقر  و السبب يف ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال يف
من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إمنا هو لكمال الغالب فإذا غالطت  عندها من تعظيمه أوملا تغالط به

 يع مذاهب الغالب و تشبهت به و ذلك هو االقتداء أو ملا تراه واعتقاداً فانتحلت مج بذلك و اتصل هلا

العوائد و املذاهب  اهللا أعلم من أن غلب الغالب هلا ليس بعصبية و ال قوة بأس مل إمنا هو مبا انتحلته من
يتشبه أبداً بالغالب يف ملبسه و  تغالط أيضاً بذلك عن الغلب و هذا راجع لألول و لذلك ترى املغلوب

أحواله و انظر ذلك يف األبناء مع آبائهم كيف   و سالحه يف اختاذها و أشكاهلا بل و يف سائرمركبه
العتقادهم الكمال فيهم و انظر إىل كل قطر من األقطار كيف  جتدهم متشبهني م دائماً و ما ذلك إال

ذا كانت أمة جتاور و جند السلطان يف األكثر ألم الغالبون هلم حىت أنه إ يغلب على أهله زي احلامية
 الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه و االقتداء حظ كبري كما هو يف األندلس هلذا أخرى و هلا

عوائدهم و  العهد مع أمم اجلاللقة فإنك جتدهم يتشبهون م يف مالبسهم و شارام و الكثري من
يستشعر من ذلك الناظر بعني   لقدأحواهلم حىت يف رسم التماثيل يف اجلدان و املصانع و البيوت حىت

هذا سر قوهلم العامة على دين امللك فإنه من  و تأمل يف. احلكمة أنه من عالمات االستيالء و األمر هللا
الرعية مقتدون به العتقاد الكمال فيه اعتقاد األبناء بآبائهم و  بابه إذ امللك غالب ملن حتت يده و

 .حلكيم و به سبحانه و تعاىل التوفيقو اهللا العليم ا املتعلمني مبعلميهم

 

  الفناء الفصل الرابع و العشرون يف أن األمة إذا غلبت و صارت يف ملك غريها أسرع إليها

عليها و صارت  و السبب يف ذلك و اهللا أعلم ما حيصل يف النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها
االعتمار إمنا هو عن جدة األمل و  التناسل وباالستعباد آلة لسواها و عالة عليهم فيقصر األمل و يضعف 

ذهب األمل بالتكاسل و ذهب ما يدعو إليه من  ما حيدث عنه من النشاط يف القوى احليوانية فإذا
احلاصل عليهم تناقص عمرام و تالشت مكاسبهم و مساعيهم  األحوال و كانت العصبية ذاهبة بالغلب
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لغلب من شوكتيهم فأصبحوا مغلبني لكل متغلب و طعمةً أنفسهم مبا خضد ا وعجزوا عن املدافعة عن
و فيه و اهللا أعلم سر آخر و هو . كانوا حصلوا على غايتهم من امللك أم مل حيصلوا لكل آكل و سواء

كبح عن  اإلنسان رئيس بطبعه مبقتضى االستخالف الذي خلق له و الرئيس إذا غلب على رئاسته و أن
لقد يقال مثله  و. نه و ري كبده و هذا موجود يف أخالق األناسيغاية عزه تكاسل حىت عن شبع بط

اآلدميني فال يزال هذا القبيل اململوك عليه  يف احليوانات املفترسة و أا ال تسافد إال إذا كانت يف ملكة
الفناء و البقاء هللا وحده و اعترب ذلك يف أمة الفرس كيف  أمره يف تناقص و اضمحالل إىل أن يأخذهم

ملا فنيت حاميتهم يف أيام العرب بقي منهم كثري و أكثر من الكثري يقال   قد مألت العامل كثرة وكانت
رب  ما وراء املدائن فكالوا مائة ألف و سبعة و ثالثني ألفاً منهم سبعة و ثالثون ألفاً إن سعداً أحصى

كأن مل يكونوا و ال   دثروابيت و ملا حتصلوا يف ملكة الغرب و قبضة القهر مل يكن بقاؤهم إال قليالً و
العدل ما علمت و إمنا هي طبيعة يف  حتسنب أن ذلك لظلم نزل م أو عدوان مشلهم فملكة اإلسالم يف

إمنا تذعن للرق يف الغالب أمم السودان لنقص  اإلنسان إذا غلب على أمر و صار آلة لغريه و هلذا
قلناه أو من يرجو بانتظامه يف ربقة الرق حصول احليوانات العجم كما  اإلنسانية فيهم و قرم من عرض

العادة  مال أو عز كما يقع ملمالك الترك باملشرق و العلوج من اجلاللقة و اإلفرجنة فإن رتبة أو إفادة
الرتبة باصطفاء الدولة و اهللا  جارية باستخالص الدولة هلم فال يأنفون من الرق ملا يأملونه من اجلاه و

 . و به التوفيقسبحانه و تعاىل أعلم

 

  الفصل اخلامس و العشرون يف أن العرب ال يتغلبون إال على البسائط

ال  بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب و عيث ينتهبون ما قدروا عليه من غري مغالبة و و ذلك أم
 بذلك عن إذا دفعوا ركوب خطر و يفرون إىل منتجعهم بالقفر و ال يذهبون إىل الزاحفة و احملاربة إال

ال يعرضون له و القبائل  أنفسهم فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إىل ما يسهل عنه و
ألم ال يتسنمون، إليهم اهلضاب و ال يركبون  املمتنعة عليهم بأوعار اجلبال مبنجاة من عيثهم و فسادهم

احلامية و ضعف الدولة فهي ب البسائط فمىت اقتدروا عليها بفقدان  الصعاب و ال حياولون اخلطر و أما
يرددون عليها الغارة و النهب و الزحف لسهولتها عليهم إىل أن يصبح أهلها مغلبني  هلم و طمعة آلكلهم

على خلقه و  مث يتعاوروم باختالف األيدي و احنراف السياسة إىل أن ينقرض عمرام و اهللا قادر هلم
 .هو الواحد القهار ال رب غريه
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  ادس و العشرون يف أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها اخلرابالفصل الس

جبلةً و  السبب يف ذلك أم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش و أسبابه فيهم فصار هلم خلقاً و و
و هذه الطبيعة منافية  كان عندهم ملذوذاً ملا فيه من اخلروج عن ربقة احلكم و عدم االنقياد للسياسة

و التغلب و ذلك مناقض للسكون الذي  ان و مناقضة له فغاية األحوال العادية كلها عندهم الرحلةللعمر
إليه لنصبه أثايف القدر فينقلونه من املباين و خيربوا عليه  به العمران و فناف له فاحلجر مثالً إمنا حاجتهم

و يتخذوا األوتاد منه لبيوم أيضاً إمنا حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم  و يعدونه لذلك و اخلشب
حاهلم  السقف عليه لذلك فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران هذا يف فيخربون

رماحهم و ليس عندهم  على العموم و أيضاً فطبيعتهم انتهاب ما يف أيدي الناس و أن رزقهم يف ظالل
مال أو متاع أو ماعون انتهبوه فإذا مت   أعينهم إىليف أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه بل كلما امتدت

السياسة يف حفظ أموال الناس و خرب العمران و أيضاً  اقتدارهم على ذلك بالتغلب و امللك بطلت
من الصنائع و احلرف أعماهلم ال يرون هلا قيمة و ال قسطاً من األجر و  فألم يكلفون على أهل األعمال

 ره هي أصل املكاسب و حقيقتها و إذا فسدت األعمال و صارت جماناًاألعمال كما سنذك الثمن و

أيضاً فإم  ضعفت اآلمال يف املكاسب و انقبضت األيدي عن العمل و ابذعر الساكن و فسد العمران و
إمنا مههم ما يأخذونه من  ليست هلم عناية باألحكام و زجر الناس عن املفاسد و دفاع بعضهم عن بعض

 عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحواهلم و  باً أو غرامة فإذا توصلوا إىل ذلك و حصلواأموال الناس
املفاسد و رمبا فرضوا العقوبات يف األموال حرصاً على  النظر يف مصاحلهم و قهر بعضهم عن أغراض

 زجر االستكثار منها كما هو شأم و ذلك ليس مبغن يف دفع املفاسد و حتصيل الفائدة و اجلباية و
يكون ذلك زائداً فيها الستسهال الغرم يف جانب حصول الغرض فتبقى الرعايا يف  املتعرض هلا بل

امللك  كأا فوضى دون حكم و الفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران مبا ذكرناه من أن وجود ملكتهم
ل و أيضاً فهم الفص خاصة طبيعية لإلنسان ال يستقيم وجودهم و اجتماعهم إال ا و تقدم ذلك أول

أباه أو أخاه أو كبري عشريته إال يف  متنافسون يف الرئاسة و قل أن يسلم أحد منهم األمر لغريه و لو كان
منهم و األمراء و ختتلف األيدي على الرعية يف اجلباية و  األقل و على كره من أجل احلياء فيتعدد احلكام

وافد على عبد امللك ملا سأله عن احلجاج و أراد الثناء قال األعرايب ال. ينتقض األحكام فيفسد العمران و
عليه من  تركته يظلم و حده و انظر إىل ما ملكوه و تغلبوا: عنده حبسن السياسة و العمران فقال عليه

األرض فاليمن  األوطان من لدن اخلليقة كيف تقوض عمرانه و اقفر ساكنه و بدلت األرض فيه غري
الذي كان للفرس أمجع و   األمصار و عراق العرب كذلك قد خرب عمرانهقرارهم خراب إال قليالً من
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هالل و بنو سليم منذ أول املائة اخلامسة و  الشام هلذا العهد كذلك و أفريقية و املغرب ملا جاز إليها بنو
 قد حلق ا و عادت بسائطه خراباً كلها بعد أن كان ما بني مترسوا ا لثالمثائة و مخسني من السنني

كله عمراناً تشهد بذلك آثار العمران فيه من املعامل و متاثيل البناء و شواهد  السودان و البحر الرومي
 .و املدر و اهللا يرث األرض و من عليها و هو خري الوارثني القرى

 

والية أو أثر  الفصل السابع و العشرون يف أن العرب ال حيصل هلم امللك إال بصبغة دينية من نبوة أو
  م من الدين على اجلملةعظي

فيهم أصعب األمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة و األنفة و  و السبب يف ذلك أم خللق التوحش الذي
الرئاسة فقلما جتتمع أهواؤهم فإذا كان الدين بالنبؤة أو الوالية كان الوازع هلم  بعد اهلمة و املنافسة يف

من   فسهل انقيادهم و اجتماعهم و ذلك مبا يشملهمأنفسهم و ذهب خلق الكرب و املنافسة منهم من
أو الويل الذي يبعثهم  الدين املذهب للغلظة و األلفة الوازع عن التحاسد و التنافس فإذا كان فيهم النيب

مبحمودها و يؤلف كلمتهم إلظهار  على القيام بأمر اهللا يذهب عنهم مذمومات األخالق و يأخذهم
ذلك أسرع الناس قبوالً للحق و اهلدى لسالمة   التغلب و امللك و هم معاحلق مت اجتماعهم و حصل هلم

ذميم األخالق إال ما كان من خلق التوحش القريب املعاناة  طباعهم من عوج امللكات و براءا من
على الفطرة األوىل و بعده عما ينطبع يف النفوس من قبيح العوائد و سوء  املتهيء لقبول اخلري ببقائه

 .كل مولود يولد على الفطرة كما ورد يف احلديث و قد تقدم  فإنامللكات

 

  الفصل الثامن و العشرون يف أن العرب أبعد األمم عن سياسة امللك

 أم أكثر بداوة من سائر األمم و أبعد جماالً يف القفر و أغىن عن حاجات التلول و و السبب يف ذلك

إلفالهم  نوا عن غريهم فصعب انقياد بعضهم لبعضحبوا العتيادهم لشظف و خشونة العيش فاستغ
مضطراً إىل إحسان ملكتهم  ذلك و للتوحش و رئيسهم حمتاج إليهم غالباً للعصبية اليت ا املدافعة فكان

هالكه و هالكهم و سياسة امللك و السلطان  و ترك مراغمتهم لئال خيتل عليه شأن عصبيته فيكون فيها
مل تستقم سياسته و أيضاً فإن من طبيعتهم كما قدمناه أخذ  اً بالقهر و إالتقتضي أن يكون السائس وازع

التجايف عما سوى ذلك من األحكام بينهم و دفاع بعضهم عن بعض فإذا  ما يف أيدي الناس خاصة و
جعلوا غاية ملكهم االنتفاع بأخذ ما يف أيديهم و تركوا ما سوى ذلك من األحكام  ملكوا أمة من األمم
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الفوائد فال   رمبا جعلوا العقوبات على املفاسد يف األموال حرصاً على تكثري اجلبايات و حتصيلو بينهم
و استهانة ما يعطي من ماله  يكون ذلك وازعاً و رمبا يكون باعثاً حبسب األغراض الباعثة على املفاسد

 فوضى مستطيلة فتبقى تلك األمة كأا يف جانب غرضه فتنمو املفاسد بذلك و يقع ختريب العمران
خترب سريعاً شأن الفوضى كما قدمناه فبعدت طباع  أيدي بعضها على بعض فال يستقيم هلا عمران و

إمنا يصريون إليها بعد انقالب طباعهم و تبدهلا بصبغة دينية متحو  العرب لذلك كله عن سياسة امللك و
بعضهم عن بعض كما ذكرناه و الوازع هلم من أنفسهم و حتملهم على دفاع الناس  ذلك منهم و جتعل

ملصاحل العمران  بدولتهم يف امللة ملا شيد هلم الدين أمر السياسة بالشريعة و أحكامها املراعية اعترب ذلك
كان رستم إذا رأى املسلمني . سلطام ظاهراً و باطناً و تتابع فيها اخللفاء عظم حينئذ ملكهم و قوي

اآلداب مث إم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة  م الكالبجيتمعون للصالة يقول أكل عمر كبدي يعل
رجعوا إىل قفرهم و جهلوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة ببعدهم يف  أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة و

 النصفة فتوحشوا كما كانوا و مل يبق هلم من اسم امللك إال أم من جنس اخللفاء و من االنقياد و إعطاء

العجم دوم و   ذهب أمر اخلالفة و احمي رمسها انقطع األمر مجلة من أيديهم و غلب عليهمجيلهم و ملا
الكثري منهم أم قد كان هلم ملك يف  أقاموا يف بادية قفارهم ال يعرفون امللك و ال سياسته بل قد جيهل

و دول عاد و مثود و اخلليقة ما كان ألجياهلم من امللك  القدمي و ما كان يف القدمي ألحد من األمم يف
شاهدة بذلك مث دولة مضر يف اإلسالم بين أمية و بين العباس لكن بعد عهدهم  العمالقة و محري و التبابعة

 ملا نسوا الدين فرجعوا إىل أصلهم من البداوة و قد حيصل هلم يف بعض األحيان غلب على بالسياسة

يستولون عليه من  اله و غايته إال ختريب ماالدول املستضعفة كما يف املغرب هلذا العهد فال يكون م
 .العمران كما قدمناه و اهللا يؤيت ملكه من يشاء

 

  الفصل التاسع و العشرون يف أن البوادي من القبائل و العصائب مغلوبون ألهل األمصار

ان الضرورية يف العمر قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران احلواضر و األمصار ألن األمور
أمور الفلح و موادها معدومة و معظمها  و إمنا توجد لديهم يف مواطنهم. ليس كلها موجودةً ألهل البدو

خياط و حداد و أمثال ذلك مما يقيم هلم ضروريات  الصنائع فال توجد لديهم يف الكلية من جنار و
ديهم أعواضها من مغل الدنانري و الدراهم مفقودة لديهم و إمنا بأي معاشهم يف الفلح و غريه و كذا

األمصار  احليوان أو فضالته ألباناً و أوباراً و أشعاراً و إهاباً مما حيتاج إليه أهل الزراعة و أعيان
حاجة أهل األمصار  فيعوضوم عنه بالدنانري و الدراهم إال أن حاجتهم إىل األمصار يف الضروري و
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فما داموا يف البادية و مل حيصل  ر بطبيعة وجودهمإليهم يف احلاجي و الكمايل فهم حمتاجون إىل األمصا
أهلها و يتصرفون يف مصاحلهم و طاعتهم مىت  هلم ملك و ال استيالء على األمصار فهم حمتاجون إىل

املصر ملك كان خضوعهم و طاعتهم لغلب امللك و أن مل  دعوهم إىل ذلك و طالبوهم به و أن كان يف
ئاسة و نوع استبداد من بعض أهله على الباقني و إال انتقض عمرانه ر يكن يف املصر ملك فال بد فيه من

حيتاجون  حيملهم على طاعته و السعي يف مصاحله إما طوعاً ببذل املال هلم مث يبدي هلم ما و ذلك الرئيس
ذلك و لو بالتغريب  إليه من الضروريات يف مصره فيستقيم عمرامم و إما كرهاً إن متت قدرته على

طاعته مبا يتوقعون لذلك من فساد   حيصل له جانب منهم يغالب به الباقني فيضطر الباقون إىلبينهم حىت
جهات أخرى ألن كل اجلهات معمور بالبدو الذين  عمرام و رمبا ال يسعهم مفارقة تلك النواحي إىل

وبون ألهل هؤالء ملجأ إال طاعة املصر فهم بالضرورة مغل غلبوا عليها و منعوها من غريها فال جيد
 .عباده و هو الواحد األحد القهار األمصار و اهللا قاهر فوق

 

السلطانية و ما يعرض  الباب الثالث من الكتاب األول يف الدول العامة و امللك و اخلالفة و املراتب
 يف ذلك كله من األحوال و فيه قواعد و متممات

ةأن امللك و الدولة العامة إمنا حيصالن ب الفصل األول يف   القبيل و العصبي

التذامر و  الفصل األول أن املغالبة و املمانعة إمنا تكون بالعصبية ملا فيها من النعرة و و ذلك أنا قررنا يف
مجيع اخلريات  مث أن امللك منصب شريف ملذوذ يشتمل على. استماتة كل واحد منهم دون صاحبه

غالباً و قل أن يسلمه أحد لصاحبه إال إذا  فيه التنافسالدنيوية و الشهوات البدنية و املالذ النفسانية فيقع 
و القتال و املغالبة و شيء منها ال يقع إال بالعصبية كما  غلب عليه فتقع املنازعة و تفضي إىل احلرب

بعيد عن أفهام اجلمهور باجلملة و متناسون له ألم نسوا عهد متهيد الدولة منذ  ذكرناه آنفاً و هذا األمر
أول الدولة  ال أمد مرباهم يف احلضارة و تعاقبهم فيها جيالً بعد جيل فال يعرفون ما فعل اهللاو ط أوهلا

االستغناء عن العصبية يف  إمنا يدركون أصحاب الدولة و قد استحكمت صبغتهم و وقع التسليم هلم و
خصوصاً أهل أوهلم من املتاعب دونه و  متهيد أمرهم و ال يعرفون كيف كان األمر من أوله و ما لقي

األمد و استغنائهم يف الغالب عن قوة العصبية مبا تالشى  األندلس يف نسيان هذه العصبية و أثرها لطول
 .اهللا قادر على ما يشاء و هو بكل شيء عليم و هو حسبنا و نعم الوكيل وطنهم و خال من العصائب و
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   العصبيةالفصل الثاين يف أنه إذا استقرت الدولة و متهدت فقد تستغين عن

الغلب  يف ذلك أن الدول العامة يف أوهلا يصعب على النفوس االنقياد هلا إال بقوة قوية من و السبب
النصاب املخصوص بامللك  للغرابة و أن الناس مل يألفوا ملكها و ال اعتادوه فإذا استقرت الرئاسة يف أهل

متعاقبة نسيت النفوس شأن األولية و  يف الدولة و توارثوه واحداً بعد آخر يف أعقاب كثريين و دول
العقائد دين االنقياد هلم و التسليم و قاتل  استحكمت ألهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة و رسخ يف

العقائد اإلميانية فلم حيتاجوا حينئذ يف أمرهم إىل كبري عصابة بل كأن  الناس معهم على أمرهم قتاهلم على
 لم خالفه و ألمر ما يوضع الكالم يف اإلمامة آخر الكالم علىمن اهللا ال يبدل و ال يع طاعتها كتاب

دولتهم املخصوصة  العقائد اإلميانية كأنه من مجلة عقودها و يكون استظهارهم حينئذ على سلطام و
بالعصائب اخلارجني عن نسبها  إما باملوايل و املصطنعني الذين نشأوا يف ظل العصبية و غريها و إما

عصبية العرب كانت فسدت لعهد دولة املعتصم و  تها و مثل هذا و قع لبين العباس فإنالداخلني يف والي
كان باملوايل من العجم و الترك و الديلم و السلجوقية و غريهم مث  ابنه الواثق و استظهارهم بعد ذلك إمنا

 ف إليهااألولياء على النواحي و تقلص ظل الدولة فلم تكن تعدو أعمال بغداد حىت زح تغلب العجم

فصاروا يف  الديلم و ملكوها و صار اخلالئق يف حكمهم مث انقرض أمرهم و ملك السلجوقية من بعدهم
و كذا صنهاجنة باملغرب  حكمهم مث انقرض أمرهم و زحف آخر التتار فقتلوا اخلليفة و حموا رسم الدولة

قلصة الظل باملهدية و جباية و الدولة مت فسدت عصبيتهم منذ املائة اخلامسة أو ما قبلها و استمرت هلم
بتلك الثغور من نازعهم امللك و اعتصم فيها و السلطان و امللك  القلعة و سائر ثغور أفريقية و رمبا انتزى

تأذن اهللا بانقراض الدولة و جاء املوحدون بقوة قوية من العصبية يف املصامدة  مع ذلك مسلم هلم حىت
الطوائف على  ألندلس ملا فسدت عصبيتها من العرب استوىل ملوكآثارهم و كذا دولة بين أمية با فمحوا

كل واحد منهم على ما كان  أمرها و اقتسموا خطتها و تنافسوا بينهم و توزعوا ممالك الدولة و انتزى
العباسية فتلقبوا بألقاب امللك و لبسوا شارته و  يف واليته و مشخ بأنفه و بلغهم شأن العجم مع الدولة

ألن األندلس ليس بدار عصائب و ال قبائل كما سنذكره و استمر  نقص ذلك عليهم أو يغريهأمنوا ممن ي
  .هلم ذلك كما قال ابن شرف

 مما يزهدين يف أرض أندلس أمساء معتصم فيها و معتضد   

 األسد ألقاب مملكة يف غري موضعها كاهلر حيكي انتفاخاً صورة

من أهل العدوة من قبائل الرببر و   و الطراء على األندلسفاستظهروا على أمرهم باملوايل و املصطنعني
االستظهار م حني ضعفت عصبية العرب و استبد ا بن أ  زناتة و غريهم اقتداًء بالدولة يف آخر أمرها يف
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دول عظيمة استبدت كل واحدة منها جبانب من األندلس و حظ كبري  يب عامر على الدولة فكان هلم
 دولة اليت اقتسموها و مل يزالوا يف سلطام ذلك حىت جاز إليهم البجر املرابطونال من امللك على نسبة

مل يقتدروا على  أهل العصبية القوية من ملتونة فاستبدلوا م و أزالوهم عن مراكزهم و حموا آثارهم و
 ظن محايتها من أوهلا و قد مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم فبهذه العصبية يكون متهيد الدولة و

املفروض مع اآلهلة ذكر ذلك يف كتابه الذي  الطرطوشي أن حامية الدول بإطالق هم اجلند أهل العطاء
الدول العامة يف أوهلا و إمنا هو خمصوص بالدول األخرية  مساه سراج امللوك و كالمه ال يتناول تأسيس

 إمنا أدرك الدولة عند هرمها و يف النصاب و استحكام الصبغة ألهله فالرجل بعد التمهيد و استقرار امللك
 رجوعها إىل االستظهار باملوايل و الصنائع مث إىل املستخدمني من ورائهم باألجر على خلق جدا و

العرب و  املدافعة فإنه إمنا أدرك دول الطوائف و ذلك عند اختالل بىن أمية و انقراض عصبتها من
سرقسطة و مل يكن بقي هلم  بن هود و ابنه املظفر أهلاستبداد كل أمري بقطره و كان يف إيالة املستعني 

من السنني و هالكهم و مل ير إال سلطاناً  من أمر العصبية شيء الستيالء الترف على العرب منذ ثالمثائة
صبغة االستبداد منذ عهد الدولة و بقية العصبية فهو لذلك  مستبداً بامللك عن عشائره قد استحكمت له

أمره باألجراء من املرتزقة فأطلق الطرطوشي القول يف ذلك مل يتفطن لكيفية  عني علىال ينازع فيه و يست
يؤيت ملكه  أول الدولة و إنه ال يتم إال ألهل العصبية فتفطن أنت له و افهم سر اهللا فيه و اهللا األمر منذ
 .من يشاء

 

  لعصبيةيف أنه قد حيدث لبعض أهل النصاب امللكي دولة تستغين عن ا: الفصل الثالث

بأمره من أهل القاصية  و ذلك أنه إذا كان لعصبية غلب كثري على األمم و األجيال و يف نفوس القائمني
ملكه و منبت عزه اشتملوا عليه و قاموا  إذعان هلم و انقياد فإذا نزع إليهم هذا اخلارج و انتبذ عن مقر

ه يف نصابه و تناوله األمر من يد أعياصه يرجون استقرار بأمره و ظاهروه على شأنه و عنوا بتمهيد دولته
باصطفائهم لرتب امللك و خططه من وزارة أو قيادة أو والية ثغر و ال  و جزاءه هلم على مظاهرته

صبغة  مشاركته يف شيء من سلطانه تسليماً لعصبيته و انقياداً ملا استحكم له و لقومه من يطمعون يف
دونه لزلزلت األرض زلزاهلا و  ت يف اإلذعان هلم فلو راموها معه أوالغلب يف العامل و عقيدة إميانية استقر

بأفريقية و مصر ملا انتبذ الطالبيون من املشرق إىل  هذا كما وقع لألدارسة باملغرب األقصى و العبيديني
اخلالفة و مسوا إىل طلبها من أيدي بىن العباس بعد أن استحكمت الصبغة لبين  القاصية و ابتعدوا عن مقر

قام  لبين أمية أوال مث لبين هاشم من بعدهم فخرجوا بالقاصية من املغرب و دعوا ألنفسهم و عبد مناف



 
 124         ابن خلدون مقدمة

هوارة للعبيديني فشيدوا  بأمرهم الربابرة مرةً بعد أخرى فأوربة و مغيلة لألدارسة و كتامة و صنهاجة و
له مث أفريقية و مل يزل ظل العباسيني املغرب ك دولتهم و مهدوا بعصائبهم أمرهم و اقتطعوا من ممالك

أن ملكوا مصر و الشام واحلجاز و قامسوهم يف املمالك اإلسالمية  الدولة يتقلص و ظل العبيديني ميتد إىل
الربابرة القائمون بالدولة مع ذلك كلهم مسلمون للعبيديني أمرهم مذعنون مللكهم  شق األبلمة و هؤالء

و ملا استحكم  اصة تسليماً ملا حصل من صبغة امللك لبين هاشمإمنا كانوا يتنافسون يف الرتبة عندهم خ و
انقرضت دولة العرب  من الغلب لقريش و مضر على سائر األمم فلم يزل امللك يف أعقام إىل أن

 .بأسرها و اهللا حيكم ال معقب حلكمه

 

  بوة أو دعوة حقن يف أن الدولة العامة االستيالء العظيمة امللك أصلها الدين إما من: الفصل الرابع

بالعصبية و اتفاق األهواء على املطالبة و مجع  و ذلك ألن امللك إمنا حيصل بالتغلب و التغلب إمنا يكون
 لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما :اهللا يف إقامة دينه قال تعاىل القلوب و تأليفها إمنا يكون مبعونة من

الدنيا حصل التنافس و فشا   أهواء الباطل و امليل إىلو سره أن القلوب إذا تداعت إىل ألفت بني قلوم
أقبلت على اهللا احتدت و جهتها فذهب  اخلالف و إذا انصرفت إىل احلق و رفضت الدنيا و الباطل و

اتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة كما نبني  التنافس و قل اخلالف و حسن التعاون و التعاضد و
 .به التوفيق ال رب سواه  تعاىل ولك بعد أن شاء اهللا سبحانه و

 

كانت هلا من  الفصل اخلامس يف أن الدعوة الدينية تزيد الدولة يف أصلها قوة على قوة العصبية اليت
  عددها

و التحاسد الذي يف أهل العصبية و  و السبب يف ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس
أمرهم مل يقف هلم شيء ألن الوجهة واحدة و  االستبصار يفتفرد الوجهة إىل احلق فإذا حصل هلم 

أهل الدولة اليت هم طالبوها إن كانوا أضعافهم  املطلوب متساو عندهم و هم مستميتون عليه و
لتقية املوت حاصل فال يقاوموم و إن كانوا أكثر منهم بل يغلبون  فأغراضهم متباينة بالباطل و ختاذهلم

 ء مبا فيهم من الترف و الذل كما قدمناه و هذا كما وقع للعرب صدر اإلسالم يفالفنا عليهم و يعاجلهم

معسكر و مجوع  الفتوحات فكانت جيوش املسلمني بالقادسية و الريموك بضعةً و ثالثني ألفاً يف كل
أربعمائة ألف فلم يقف للعرب  الواقدي فارس مائة و عشرين ألفاً بالقادسية و مجوع هرقل على ما قاله
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و غلبوهم على ما بأيديهم و اعترب ذلك أيضاً يف دولة ملتونة و دولة املوحد  حد من اجلانبني و هزموهمأ
االجتماع  كان باملغرب من القبائل كثري ممن يقاومهم يف العدد و العصبية أو يشف عليهم إال أن ين فقد

شيء و اعترب ذلك إذا  مالديين ضاعف قوة عصبيتهم باالستبصار و االستماتة كما قلناه فلم يقف هل
العصبية وحدها دون زيادة  حالت صبغة الدين و فسدت كيف ينتقض األمر و يصري الغلب على نسبة

هلا أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم  الدين فتغلب الدولة من كان حتت يدها من العصائب املكافئة
 بداوةً و اعترب هذا يف املوحدين مع زناتة ملا عصبية منها و أشد مبضاعفة الدين لقوا و لو كانوا أكثر

املصامدة و أشد توحشاً و كان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع املهدي فلبسوا  كانت زناتة أبدى من
العصبية  و تضاعفت قوة عصبيتهم ا فغلبوا على زناتة أوالً و استتبعوهم و أن كانوا من حيث صبغتها

كل جانب و غلبوهم  وا من تلك الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناتة منو البداوة أشد منهم فلما خل
 .على األمر و انتزعوه منهم و اهللا غالب على أمره

 

  الفصل السادس يف أن الدعوة الدينية من غري عصبية ال تتم

 :ا مركل أمر حتمل عليه الكافة فال بد له من العصبية و يف احلديث الصحيح كم و هذا ملا قدمناه من أن

األنبياء و هم أوىل الناس خبرق العوائد فما ظنك  و إذا كان هذا يف ما بعث اهللا نبياً إال يف منعة من قومه
الغلب بغري عصبية و قد وقع هذا البن قسي شيخ الصوفية و صاحب  بغريهم أن ال خترق له العادة يف

 ي أصحابه باملرابطني قبيل دعوة املهديالتصوف ثار باألندلس داعياً إىل احلق و مس كتاب خلع النعلني يف

و ال قبائل  فاستتب له األمر قليالً لشغل ملتونة مبا دمههم من أمر املوحدين و مل تكن هناك عصائب
دخل يف دعوم و  يدفعونه عن شأنه فلم يلبث حني استوىل املوحدون على املغرب أن أذعن هلم و

باألندلس و كانت ثورته  ه و كان أول داعية هلمتابعهم من معقله حبصن أركش و أمكنهم من ثغر
بتغيري املنكر من العامة و الفقهاء فإن كثرياً  تسمى ثورة املرابطني و من هذا الباب أحوال الثوار القائمني

الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلور من األمراء داعني إىل تغيري  من املنتحلني للعبادة و سلوك طرق
من  عنه و األمر باملعروف رجاًء يف الثواب عليه من اهللا فيكثر أتباعهم و املتلثلثون م ياملنكر و النه

السبيل مأزورين غري  الغوغاء و الدمهاء و يعرضون أنفسهم يف ذلك للمهالك و أكثرهم يهلكون يف هذا
ل صلى اهللا عليه تكون القدرة عليه قا مأجورين ألن اهللا سبحانه مل يكتب ذلك عليهم و إمنا أمر به حيث

 و أحوال امللوك و فليغريه بيده فأن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه من رأى منكم منكراً :و سلم

عصبية القبائل و العشائر  الدول راسخة قوية ال يزحزحها و يهدم بناءها إال املطالبة القوية اليت من ورائها



 
 126         ابن خلدون مقدمة

يف دعوم إىل اهللا بالعشائر و العصائب و  لصالة و السالمكما قدمناه و هكذا كان حال األنبياء عليهم ا
لكنه إمنا أجرى األمور على مستقر العادة و اهللا حكيم عليم  هم املؤيدون من اهللا بالكون كله لو شاء،

هذا املذهب و كان فيه حمقاً قصر به االنفراد عن العصبية فطاح يف هوة اهلالك  فإذا ذهب أحد من الناس
املهالك ألنه أمر  ن من املتلبسني بذلك يف طلب الرئاسة فأجدر إن تعوقه العوائق و تنقطع بهإن كا و أما

و ال يشك يف ذلك مسلم و ال  اهللا ال يتم إال برضاه و إعانته و اإلخالص له و النصيحة للمسلمني
قتل األمني و أبطأ ببغداد حني و قعت فتنة طاهر و  يرتاب فيه ذو بصرية و أول ابتداء هذه الرتعة يف امللة

عهد لعلي بن موسى الرضى من آل احلسني فكشف بنو العباس  املأمون خبراسان عن مقدم العراق مث
  .عن

 تداعوا للقيام و خلع طاعة املأمون و االستبدال منه و بويع إبراهيم بن املهدي فوقع وجه النكري عليه و

الصون و قطعوا السبيل  احلربية على أهل العافية واهلرج ببغداد و انطلقت أيدي الزعرة ا من الشطار و 
استعدى أهلها احلكام فلم يعدوهم  و امتألت أيديهم من اب الناس و باعوها عالنية يف األسواق و

عاديتهم و قام ببغداد رجل يعرف خبالد الدريوس  فتوافر أهل الدين و الصالح على منع الفساق و كف
النهي عن املنكر فأجابه خلق و قاتل أهل الزعارة فغلبهم و أطلق يده  ف وو دعا الناس إىل األمر باملعرو

التنكيل مث قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سالمة  فيهم بالضرب و
املنكر و  يكىن أبا حامت و علق مصحفاً يف عنقه و دعا الناس إىل األمر باملعروف و النهى عن األنصاري و
بني شريف و وضيع من بىن  اب اهللا و سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم فاتبعه الناس كافةً منالعمل بكت

و منع كل من أخاف املارة و منع  هاشم فمن دوم و نزل قصر طاهر و أختذ الديوان و طاف ببغداد
 أقاتل كل أعيب على السلطان فقال له سهل لكين اخلفارة ألولئك الشطار و قال له خالد الدريوس أنا ال

و ذلك سنة إحدى و مائتني و جهز له إبراهيم بن املهدي  من خالف الكتاب و السنة كائناً من كان
أمره سريعاً و ذهب و جنا بنفسه مث اقتدى ذا العمل بعد كثري من  العساكر فغلبه و أسره و احنل

 قامته من العصبية و ال يشعرونأنفسهم بإقامة احلق و ال يعرفون ما حيتاجون إليه يف إ املوسوسني يأخذون

من أهل اجلنون و إما  مبغبة أمرهم و مآل أحواهلم و الذي حيتاج إليه يف أمر هؤالء إما املداواة إن كانوا
منهم و عدهم من مجلة الصفاعني و قد  التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجاً و إما إذاعة السخرية

بأنه داع له و ليس مع ذلك على علم من أمر  ا بأنه هو أوينتسب بعضهم إىل الفاطمي املنتظر إم
هذا جتدهم موسوسني أو جمانني أو ملبسني يطلبون مبثل هذه  الفاطمي و ال ما هو و أكثر املنتحلني ملثل

جواحنهم و عجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسباا العادية فيحسبون أن  الدعوة رئاسةً امتألت ا



 
 127         ابن خلدون مقدمة

فيسرع إليهم  لبالغة م إىل ما يؤملونه من ذلك و ال حيسبون ما يناهلم فيه من اهللكةاألسباب ا هذا من
املائة خرج بالسوس رجل من  القتل مبا حيدثونه من الفتنة و تسوء عاقبة مكرهم و قد كان ألول هذه

لبيساً هناك و زعم أنه الفاطمي املنتظر ت املتصوفة يدعى التوبذري عمد إىل مسجد ماسة بساحل البحر
احلدثان بانتظاره هنالك و أن من ذلك املسجد يكون أصل دعوته  على العامة هنالك مبا مأل قلوم من

عامة الرببر افت الفراش مث خشي رؤساؤهم أتساع نطاق الفتنة فدس إليه  فتهافتت عليه طوائف من
 ه أيضاً ألول هذه املائةيومئذ عمر السكسيوي من قتله يف فراشه و كذلك خرج يف غمار كبري املصامدة

القبائل و أغمارهم  رجل يعرف بالعباس و ادعى مثل هذه الدعوة و اتبع نعيقه األرذلون من سفهاء تلك
من ظهور دعوته و مضى يف  مث قتل ألربعني يوما. و زحف إىل بادس من أمصارهم و دخلها عنوة

ن اعتبار العصبية يف مثلها و أما إن كان ع اهلالكني األولني و أمثال ذلك كثري و الغلط فيه من الغفلة
بإمثه و ذلك جزاء الظاملني و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به  التلبيس فأحرى أن ال يتم له أمر و أن يبوء

 .ال معبود سواه التوفيق ال رب غريه و

 

  الفصل السابع يف أن كل دولة هلا حصة من املمالك و األوطان ال تزيد عليها

حصصاً على   ذلك أن عصابة الدولة و قومها القائمني ا املمهدين هلا ال بد من توزيعهمالسبب يف و
إمضاء أحكام الدولة فيها من  املمالك و الثغور اليت تصري إليهم و يستولون عليها حلمايتها من العدو و

فاد عددها و الثغور و املمالك فال بد من ن جباية و ردع و غري ذلك فإذا توزعت العصائب كلها على
للدولة و ختماً لوطنها و نطاقاً ملركز ملكها فإن تكفلت  قد بلغت املمالك حينئذ إىل حد يكون ثغراً

ما بيدها بقى دون حاميةً و كان موضعاً النتهاز الفرصة من العدو و ااور  الدولة بعد ذلك زيادةً على
 رق سياج اهليبة و ما كانت العصابةوبال ذلك على الدولة مبا يكون فيه من التجاسر و خ و يعود

تناول ما وراء  موفورة و مل ينفد عددها يف توزيع احلصص على الثغور و النواحي بقي يف الدولة قوة على
العصبية من سائر القوى الطبيعية و  الغاية حىت ينفسح نطاقها إىل غايته و العلة الطبيعية يف ذلك هي قوة

فعلها و الدولة يف مركزها أشد مما يكون يف الطرف  ل فشأا ذلك يفكل قوة يصدر عنها فعل من األفعا
الذي هو الغاية عجزت و أقصرت عما وراءه شأن األشعة و األنوار  و النطاق و إذا انتهت إىل النطاق

و الدوائر املنفسحة على سطح املاء من النقر عليه مث إذا أدركها اهلرم و الضعف  إذا انبعثت من املراكز
بانقراض األمر مجلة  تأخذ يف التناقص من جهة األطراف و ال يزال املركز حمفوظاً إىل أن يتأذن اهللا فإمنا

ينفعها بقاء األطراف و النطاق بل  فحينئذ يكون انقراض املركز و إذا غلب على الدولة من مركزها فال
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ب و ملك ازم مجيع الروح فإذا غلب على القل تضمحل لوقتها فأن املركز كالقلب الذي تنبعث منه
كان مركزها املدائن فلما غلب املسلمون على املدائن انقرض  األطراف و انظر هذا يف الدولة الفارسية

يزدجرد ما بقي بيده من أطراف ممالكه و بالعكس من ذلك الدولة الرومية  أمر فارس أمجع و مل ينفع
 شام حتيزوا إىل مركزهم بالقسطنطينية و ملمركزها القسطنطينية و غلبهم املسلمون بال بالشام ملا كان

و انظر أيضاً شأن  يضرهم انتزاع الشام من أيديهم فلم يزل ملكهم متصالً ا إىل أن تأذن اهللا بانقراضه
جاورهم من الشام و العراق و مصر  العرب أول اإلسالم ملا كانت عصائبهم موفورة كيف غلبوا على ما

احلبشة و أفريقية و املغرب مث إىل األندلس فلما  ما وراءه من السند وألسرع وقت مث جتاوزوا ذلك إىل 
و نزلوها حامية و نفد عددهم يف تلك التوزيعات أقصروا عن  تفرقوا حصصاً على املمالك و الثغور

اإلسالم و مل يتجاوز تلك احلدود و منها تراجعت الدولة حىت تأذن اهللا  الفتوحات بعد و انتهى أمر
 كذا كان حال الدول من بعد ذلك كل دولة على نسبة القائمني ا يف القلة و الكثرة و بانقراضها و

 .عند نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع هلم الفتح و االستيالء سنة اهللا يف خلقه

 

يف القلة و  الفصل الثامن يف أن عظم الدولة و اتساع نطاقها و طول أمدها على نسبة القائمني ا
  الكثرة

هم احلامية الذين يرتلون مبمالك الدولة و   يف ذلك أن امللك إمنا يكون بالعصبية و أهل العصبيةو السبب
الدولة العامة قبيلها و أهل عصابتها أكثر كانت أقوى و أكثر  أقطارها و ينقسمون عليها فما كان من

 ف اهللا كلمة العرب علىملكها أوسع لذلك و اعترب ذلك بالدولة اإلسالمية ملا أل ممالك و أوطاناً و كان

ألف و عشرة  اإلسالم و كان عدد املسلمني يف غزوة تبوك آخر غزوات النيب صلى اهللا عليه و سلم مائة
الوفاة فلما توجهوا  آالف من مضر و قحطان ما بني فارس و راجل إىل من أسلم منهم بعد ذلك إىل

فاستبيح محى فارس و الروم أهل الدولتني  رلطلب ما يف أيدي األمم من امللك مل يكن دونه محى و ال وز
و اإلفرجنة و الرببر باملغرب و القوط باألندلس و خطوا من  العظيمتني يف العامل لعهدهم و الترك باملشرق

من اليمن إىل الترك بأقصى الشمال و استولوا على األقاليم السبعة مث انظر  احلجاز إىل السوس األقصى و
أكثر من  املوحدين مع العبيديني قبلهم ملا كان كتامة القائمني بدولة العبيدينيدولة صنهاجة و  بعد ذلك

مصر و احلجاز مث انظر  صنهاجة و من املصامدة كانت دولتهم أعظم فملكوا أفريقية و املغرب و الشام و
عن ملك املوحدين لقصور عددهم  بعد ذلك دولة زناتة ملا كان عددهم أقل من املصامدة قصر ملكهم

الدولتني هلذا العهد لزناتة بىن مرين و بين عبد  ن عدد املصامدة فمذ أول أمرهم مث اعترب بعد ذلك حالع
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يقال أن عدد بين . أسع نطاقاً و كان هلم عليهم الغلب مرة بعد أخرى الواد، كانت دولتهم أقوى منها و
 أن الدولة بالرفه و كثرة التابعكان ثالثة آالف و أن بين عبد الواد كانوا ألفاً إال  مرين ألول ملكهم

و قوا و أما  كثرت من أعدادهم و على هذه النسبة يف أعداد املتغلبني ألول امللك يكون أتساع الدولة
الدول إمنا هو بالعصبية فإذا  طول أمدها أيضاً فعلى تلك النسبة ألن عمر احلادث من قوة مزاجه و مزاج

العمر طويالً و العصبية إمنا هي بكثرة العدد و وفوره   هلا و كان أمدكانت العصبية قوية كان املزاج تابعاً
ذلك أن النقص إمنا يبدو يف الدولة من األطراف فإذا كانت ممالكها  كما قلناه و السبب الصحيح يف

بعيدةً عن مركزها و كثريةً و كل نقص يقع فال بد له من زمن فتكثر أزمان النقص  كثرية كانت أطرافها
أهل  ملمالك و اختصاص كل واحد منها بنقص و زمان فيكون أمدها أطول الدول ال بنو العباسا لكثرة

األربعمائة من اهلجرة و دولة  املركز و ال بنو أمية املستبدون باألندلس و مل ينقص أمر مجيعهم إال بعد
تقليد معز الدولة أمر دولة صنهاجة دوم من لدن  العبيديني كان أمدها قريباً من مائتني و مثانني سنة و

و مخسني و ثالمثائة إىل حني استيالء املوحدين على القلعة و جباية  أفريقية لبلكني بن زيري يف سنة مثان
مخسمائة و دولة املوحدين هلذا العهد تناهز مائتني و سبعني سنة و هكذا نسب  سنة سبع و مخسني و

 .اليت قد خلت يف عبادهأعمارها على نسبة القائمني ا سنة اهللا  الدول يف

 

  الفصل التاسع يف أن األوطان الكثرة القبائل و العصائب قل أن تستحكم فيها دولة

دوا فيكثر  السبب يف ذلك اختالف اآلراء و األهواء و أن وراء كل رأي منها و هوى عصبية متانع و
كل عصبية ممن حتت  ألناالنتقاض على الدولة و اخلروج عليها يف كل وقت و أن كانت ذات عصبية 

املغرب منذ أو ل اإلسالم و هلذا  يدها تظن يف نفسها منعةً و قوة و انظر ما و قع من ذلك بأفريقية و
عصبيات فلم يغن فيهم الغلب األول الذي كان  العهد فإن ساكن هذه األوطان من الرببر أهل قبائل و

د ذلك الثورة و الردة مرةً بعد أخرى و عظم و عاودوا بع البن أىب سرح عليهم و على اإلفرجنة شيئاً
ملا استقر الدين عندهم عادوا إىل الثورة و اخلروج و األخذ بدين اخلوارج  اإلثخان من املسلمني فيهم و

فيهم إال  قال ابن أيب زيد ارتدت الربابرة باملغرب اثنيت عشرة مرة و مل تستقر كلمة اإلسالم مرات عديدةً
مفرقة لقلوب أهلها إشارةً  صري فما بعده و هذا معىن ما ينقل عن عمر أن أفريقةلعهد والية موسى بن ن

عدم اإلذعان و االنقياد و مل يكن العراق لذلك  إىل ما فيها من كثرة العصائب و القبائل احلاملة هلم على
 و أمصار كانت حاميتها من فارس و الروم و الكافة دمهاء أهل مدن العهد بتلك الصفة و ال الشام إمنا

 على األمر و انتزعوه من أيديهم مل يبق فيها ممانع و ال مشاق و الرببر قبائلهم فلما غلبهم املسلمون
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األخرى  باملغرب أكثر من أن حتص و كلهم بادية و أهل عصائب و عشائر و كلما هلكت قبيلة عادت
أفريقية و املغرب و  ة بوطنمكاا و إىل دينها من اخلالف و الردة فطال أمر العرب يف متهيد الدول

فلسطني و كنعان و بين عيصو و بين مدين  كذلك كان األمر بالشام لعهد بين إسرائيل كان فيه من قبائل
أكريكش و النبط من جانب اجلزيرة و املوصل ما ال حيصى  و بين لوط و الروم و اليونان و العمالقة و

متهيد دولتهم و رسوخ أمرهم و اضطرب عليهم على بين إسرائيل  كثرة و تنوعا يف العصبية فصعب
ذلك اخلالف إليهم فاختلفوا على سلطام و خرجوا عليه و مل يكن هلم  امللك مرة بعد أخرى و سرى

 أيامهم إىل أن غلبهم الفرس مث يونان مث الروم آخر أمرهم عند اجلالء و اهللا غالب على ملك موطد سائر

سلطاا وازعا  الية من العصبيات يسهل متهيد الدولة فيها و يكونأمره و بعكس هذا أيضا األوطان اخل
كما هو الشأن يف مصر و الشام هلذا  لقلة اهلرج و االنتقاض و ال حتتاج الدولة فيها إىل كثري من العصبية

يكن الشام معدنا هلم كما قلناه فملك مصر يف غاية  العهد إذ هي خلو من القبائل و العصبيات كأن مل
العصائب إمنا هو سلطان و رعية و دولتها قائمة مبلوك الترك و   و الرسوخ لقلة اخلوارج و أهلالدعة

األمر واحدا بعد واحد و ينتقل األمر فيهم من منبت إىل منبت و اخلالفة مسماة  عصائبهم يغلبون على
سلطاا مل  محرمن أعقاب اخللفاء ببغداد و كذا شأن األندلس هلذا العهد فإن عصبية ابن األ للعباسي

أهل الدولة األموية  تكن ألول دولتهم بقوية و ال كانت كرات إمنا يكون أهل بيت من بيوت العرب
العربية منهم و ملكهم الرببر من ملتونة و  بقوا من ذلك القلة و ذلك أن أهل األندلس ملا انقرضت الدولة

 بغضاءهم و أمكن املوحدون و السادة عليهم فأشربت القلوب املوحدين سئموا ملكتهم و ثقلت وطأم
احلصون للطاغية يف سبيل االستظهار به على شأم من متلك احلضرة مراكش  يف آخر الدولة كثريا من

 بقي ا من أهل العصبية القدمية معادن من بيوت العرب جتاىف م املنبت عن احلاضرة و فاجتمع من كان

أمثاهلم فقام ابن  مثل ابن هود و ابن األمحر و ابن مردنيش واألمصار بعض الشيء و رسخوا يف العصبية 
اخلروج على املوحدين فنبذوا إليهم  هود باألمر و دعا بدعوة اخلالفة العباسية باملشرق و محل الناس على

األندلس مث مسا ابن األمحر لألمر و خالف ابن هود يف  العهد و أخرجوهم و استقل ابن هود باألمر يف
صاحب أفريقية من املوحدين و قام باألمر و تناوله بعصابة قريبة من   هؤالء البن أيب حفصدعوته فدعا
 يسمون الرؤساء و مل حيتج ألكثر منهم لقلة العصائب باألندلس و إا سلطان و رعية مث قرابته كانوا

ى املثاغرة و عل استظهر بعد ذلك على الطاغية مبن جييز إليه البحر من أعياص زناتة فصاروا معه عصبة
فصار أولئك األعياص عصابة ابن  الرباط مث مسا لصاحب من ملوك زناتة أمل يف االستيالء على األندلس

ألفته النفوس و عجز الناس عن مطالبته و ورثة  األمحر على االمتناع منه إىل أن تأثل أمره و رسخ و
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 مبدأه بعصابة إال أا قليلة و على قدر عصابة فليس كذلك و قد كان أعقابه هلذا العهد فال تظن أنه بغري
غين  األندلس لقلة العصائب و القبائل فيه يغين عن كثرة العصبية يف التغلب عليهم و اهللا احلاجة فإن قطر

 .عن العاملني

 

  الفصل العاشر يف أن من طبيعة امللك االنفراد باد

تألفة من عصبات كثرية تكون واحدة منها إمنا هو بالعصبية و العصبية م و ذلك أن امللك كما قدمناه
كلها فتغلبها و تستويل عليها حىت تصريها مجيعاً يف ضمنها و بذلك يكون االجتماع  أقوى من األخرى

املزاج إمنا  الغلب على الناس و الدول و سره أن العصبية العامة للقبيل هي مثل املزاج للمتكون و و
فال يقع منها مزاج أصالً بل ال  أن العناصر إذا اجتمعت متكافئةًيكون عن العناصر و قد تبني يف موضعه 

جتمعها و تؤلفها و تصريها عصبيةً واحدةً شاملةً  بد من أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حىت
و تلك العصبية الكربى إمنا تكون لقوم أهل بيت و رئاسة  جلميع العصائب و هي موجودة يف ضمنها

واحد منهم رئيساً هلم غالباً عليهم فيتعني رئيساً للعصابات كلها لغلب منبته   من أن يكونفيهم، و ال بد
املسامهة و  و إذا تعني له ذلك فمن الطبيعة احليوانية خلق الكرب و األنفة فيأنف حينئذ من جلميعها

تقتضيه السياسة من البشر مع ما  املشاركة يف استتباعهم و التحكم فيهم و جيئ خلق التأله الذي يف طباع
فتجدع حينئذ أنوف  لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا انفراد احلاكم لفساد الكل باختالف احلكام

تفلح شكائمهم عن أن يسموا إىل مشاركته يف التحكم و تقرع عصبيتهم عن ذلك و ينفرد  العصبيات و
بكليته و يدفعهم  الً فينفرد بذلك ادما استطاع حىت ال يترك ألحد منهم يف األمر ال ناقة و ال مج به

للثاين و الثالث على قدر ممانعة  عن مسامهته و قد يتم ذلك لألول من ملوك الدولة و قد ال يتم إال
 .سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده و اهللا تعاىل أعلم العصبيات و قوا إال أنه أمر البد منه يف الدول

 

  الترف عة امللكالفصل احلادي عشر يف أن من طبي

نعمتها فتكثر عوائدهم و  و ذلك أن األمة إذا تغلبت و ملكت ما بأيدي أهل امللك قبلها كثر رياشها و
و يذهبون إىل أتباع من قبلهم يف  يتجاوزون ضرورات العيش و خشونته إىل نوافله و رقته و زينته

ها و يرتعون مع ذلك إىل رقة األحوال ضرورية يف حتصيل عوائدهم و أحواهلم و تصري لتلك النوافل عوائد
اآلنية و يتفاخرون يف ذلك و يفاخرون فيه غريهم من األمم يف أكل  يف املطاعم و املالبس و الفرش و
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و ركوب الفاره و يناغي خلفهم يف ذلك سلفهم إىل آخر الدولة و على قدر  الطيب و لبس األنيق
حبسب  لغوا من ذلك الغاية اليت للدولة إىل أن تبلغهاحظهم من ذلك و ترفهم فيه إىل أن يب ملكهم يكون

 .قوا و عوائد من قبلها سنة اهللا يف خلقه و اهللا تعاىل أعلم

 

 

  الفصل الثاين عشر يف أن من طبيعة امللك الدعة و السكون

لغاية هلا امللك إال باملطالبة و املطالبة غايتها الغلب و امللك و إذا حصلت ا و ذلك أن األمة ال حيصل
  :السعي إليها قال الشاعر انقضى

  فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر      بينها عجبت لسعي الدهر بيين و

املتاعب اليت كانوا يتكلفوا يف طلبه و آثروا الراحة و السكون و الدعة و  فإذا حصل امللك أقصروا عن
يغرسون   فيبنون القصور و جيرون املياه وحتصيل مثرات امللك من املباين و املساكن و املالبس رجعوا إىل

أحوال املالبس و املطاعم  الرياض و يستمتعون بأحوال الدنيا و يؤثرون الراحة على املتاعب و يتأنقون يف
بعدهم من أجياهلم و ال يزال ذلك يتزايد  و اآلنية و الفرش ما استطاعوا و يألفون ذلك و ويورثونه من

 .احلاكمني و اهللا تعاىل أعلم ره و هو خريفيهم إىل أن يتأذن اهللا بأم

 

الدعة  الفصل الثالث عشر يف أنه إذا حتكمت طبيعة امللك من االنفراد باد و حصول الترف و
  أقبلت الدولة على اهلرم

باد كما قلناه و مهما كان اد مشتركاً بني العصابة و  و بيانه من وجود األول أا تقتضي االنفراد
مهمهم يف التغلب على الغري و الذب عن احلوزة أسوةً يف طموحها و قوة  هم له واحداً كانتكان سعي

إذا  مرماهم إىل العز مجيعاً يستطيبون املوت يف بناء جمدهم و يؤثرون اهللكة على فساده و شكائمها و
كاسلوا عن الغزو فت انفرد الواحد منهم باد قرع عصبيتهم و كبح من أعنتهم و استأثر باألموال دوم

منهم على ذلك حيسبون ما يناهلم من العطاء  و فشل رحبهم و رئموا املذلة و االستعباد مث ريب اجليل الثاين
املعونة ال جيري يف عقوهلم سواه و قل أن يستأجر أحد نفسه على  أجراً من السلطان هلم عن احلماية و

ة و تقبل به على مناحي الضعف و اهلرم لفساد يف الدولة و خضداً من الشوك املوت فيصري ذلك وهناً
فتكثر  و الوجه الثاين أن طبيعة امللك تقتضي الترف كما قدمناه. بذهاب البأس من أهلها العصبية
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يهلك و املترف يستغرق  عوائدهم و تزيد نفقام على أعطيام و ال يفي دخلهم خبرجهم فالفقري منهم
العطاء كله عن الترف و عوائده و متسهم  م املتأخرة إىل أن يقصرعطاءه بترفه مث يزداد ذلك يف أجياهل

الغزو و احلروب فال جيدون وليجةً عنها فيوقعون م  احلاجة و تطالبهم ملوكهم حبصر نفقام يف
الكثري منهم يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به أبناءهم و صنائع دولتهم  العقوبات و ينتزعون ما يف أيدي

عن إقامة أحواهلم و يضعف صاحب الدولة بضعفهم و أيضاً إذا كثر الترف يف الدولة  لذلكفيضعفوم 
يف  عطاؤهم مقصراً عن حاجام و نفقام احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إىل الزيادة و صار

ادت مبا تنقص و أن ز أعطيام حىت يسد خللهم و يزيح عللهم و اجلباية مقدارها معلوم و ال تزيد و ال
اجلباية على األعطيات و قد  يستحدث من املكوس فيصري مقدارها بعد الزيادة حمدوداً فإذا وزعت

نفقام نقص عدد احلامية حينئذ عما كان  حدثت فيها الزيادة لكل واحد مبا حدث من ترفهم و كثرة
حلامية و ثالثاً و رابعاً مقادير األعطيات لذلك فينقص عدد ا قبل زيادة األعطيات مث يعظم الترف و تكثر

أقل األعداد فتضعف احلماية لذلك و تسقط قوة الدولة و يتجاسر عليها من  إىل أن يعود العسكر إىل
على  الدول أو من هو حتت يديها من القبائل و العصائب و يأذن اهللا فيها بالفناء الذي كتبه جياوزها من

عوائدها كما يأيت  النفس من ألوان الشر و السفسفة وخليقته و أيضاً فالترف مفسد للخلق مبا حيصل يف 
و دليالً عليه و يتصفون مب  يف فصل احلضارة فتذهب منهم خالل اخلري اليت كانت عالمة على امللك

االنقراض مبا جعل من ذلك يف خليقته و تأخذ  يناقضها من خالل الشر فيكون عالمة على اإلدبار و
الوجه . ترتل ا أمراض مزمنة من اهلرم إىل أن يقضي عليها واهلا والدولة مبادئ العطب و تتضعضع أح

تقتضي الدعة كما ذكرناه و إذا اختذوا الدعة و الراحة مؤلفاً و خلقاً صار هلم  الثالث أن طبيعة امللك
 مهاد الترف و طبيعةً و جبلةً شأن العوائد كلها و إيالفها فترىب أجياهلم احلادثة يف غضارة العيش و ذلك

من شدة البأس و تعود االفتراس  الدعة و ينقلب خلق التوحش و ينسون عوائد البداوة اليت كان ا امللك
السوقة من احلضر إال يف الثقافة و الشارة فتضعف  و ركوب البيداء و هداية القفر فال يفرق بينهم و بني

ا تلبس من ثياب اهلرم مث شوكتهم و يعود وبال ذلك على الدولة مب محايتهم و يذهب بأسهم و تنخضد
بعوائد الترف و احلضارة و السكون و الدعة و رقة احلاشية يف مجيع أحواهلم و  ال يزالون يتلونون

خلق  فيها و هم يف ذلك يبعدون عن البداوة و اخلشونة و ينسلخون عنها شيئاً فشيئاً و ينسون ينغمسون
كانت هلم و اعترب ذلك  دوا عياالً على حامية أخرى أنالبسالة اليت كانت ا احلماية و املدافعة حىت يعو

صحيحاً من غري ريبة و رمبا حيدث  يف الدول اليت أخبارها يف الصحف لديك جتد ما قلته لك من ذلك
يتخري صاحب الدولة أنصاراً و شيعةً من غري جلدم  يف الدولة إذا طرقها هذا اهلرم بالترف و الراحة أن
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يكون أصرب على احلرب و أقدر على معاناة الشدائد من اجلوع و  خذهم جنداًممن تعود اخلشونة فيت
للدولة من اهلرم الذي عساه أن يطرقها حىت يأذن اهللا فيها بأمره و هذا كما  الشظف و يكون ذلك دواًء

املماليك  دولة الترك باملشرق فإن غالب جندها املواىل من الترك فتتخري ملوكهم من أولئك وقع يف
الشظف من أبناء املماليك الذين  لوبني إليهم فرساناً و جنداً فيكونون أجراً على احلرب و أصرب علىا

كذلك يف دولة املوحدين بأفريقية فإن صاحبها  كانوا قبلهم و ربوا يف ماء النعيم و السلطان و ظله و
املتعودين للترف فتستجد ويستكثر منهم و يترك أهل الدولة  كثرياً ما يتخذ أجناده من زناتة و العرب

 .ساملاً من اهلرم و اهللا وارث األرض و من عليها الدولة بذلك غفراً آخر

 

  الفصل الرابع عشر يف أن الدولة هلا أعمار طبيعية كما لألشخاص

 الطبيعي لألشخاص على ما زعم األطباء و املنجمون مائة وعشرون سنةً و هي سنو القمر إعلم أن العمر

منه فتكون  ملنجمني و خيتلف العمر يف كل جيل حبسب القرانات فيزيد عن هذا و ينقصالكربى عند ا
ما تقتضيه أدلة القرانات  أعمار بعض أهل القرانات مائة تامة و بعضهم مخسني أو مثانني أو سبعني على

 على العمر السبعني كما يف احلديث و ال يزيد عند الناظرين فيها و أعمار هذه امللة ما بني الستينن إىل
الصور النادرة و على األوضاع الغريبة من الفلك كما و قع يف  الطبيعي الذي هو مائة و عشرون إال يف

و أما أعمار الدول أيضاً و إن كانت ختتلف حبسب . قليل من قوم عاد و مثود شأن نوح عليه السالم و
العمر  اجليل هو عمر شخص واحد منإال أن الدولة يف الغالب ال تعدو أعمار ثالثة أجيال و  القرانات

حىت إذا بلغ أشده و بلغ  :الوسط فيكون أربعني الذي هو انتهاء النمو و النشوء إىل غايته قال تعاىل
الشخص الواحد هو عمر اجليل و يؤيده ما ذكرناه يف حكمة التيه الذي  و هلذا قلنا أن عمر أربعني سنة
الذل و ال  ني فيه فناء اجليل األحياء و نشأة جيل آخر مل يعهدواإسرائيل و أن املقصود باألربع وقع يف بىن

إمنا قلنا أن عمر الدولة  عرفوه فدل على اعتبار األربعني يف عمر اجليل الذي هو عمر الشخص الواحد و
على خلق البداوة و خشونتها و توحشها من  ال يعدو يف الغالب ثالثة أجيال ألن اجليل األول مل يزالوا

يف اد فال تزال بذلك سورة العصبية حمفوظةً فيهم  يش و البسالة و االفتراس و االشتراكشظف الع
الناس هلم مغلوبون و اجليل الثاين حتول حاهلم بامللك و الترفه من  فحدهم مرهف و جانبهم مرهوب و

و  د الواحد بهاحلضارة و من الشظف إىل الترف و اخلصب و من االشتراك يف اد إىل انفرا البداوة إىل
العصبية بعض الشيء و  كسل الباقني عن السعي فيه و من عز االستطالة إىل ذل االستكانة فتنكسر سورة

أدركوا اجليل األول و باشروا أحواهلم و  تؤنس منهم املهانة و اخلضوع و يبقى هلم الكثري من ذلك مبا
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و احلماية فال يسعهم ترك ذلك بالكلية و إن مراميهم يف املدافعة  شاهدوا اعتزازهم و سعيهم إىل اد و
يكونون على رجاء من مراجعة األحوال اليت كانت للجيل األول أو على ظن من  ذهب منه ما ذهب و

 و أما اجليل الثالث فينسون عهد البداوة و اخلشونة كأن مل تكن و يفقدون حالوة العز و وجودها فيهم

غضارة العيش  بلغ فيهم الترف غايته مبا تبنقوه من النعيم والعصبية مبا هم فيه من ملكة القهر و ي
للمدافعة عنهم و تسقط العصبية  فيصريون عياالً على الدولة و من مجلة النساء و الولدان احملتاجني

يلبسون على الناس يف الشارة و الزي و ركوب اخليل و  باجلملة و ينسون احلماية و املدافعة و املطالبة و
األكثر أجنب من النسوان على ظهورها فإذا جاء املطالب هلم مل   ميوهون ا و هم يفحسن الثقافة

صاحب الدولة حينئذ إىل االستظهار بسواهم من أهل النجدة و يستكثر باملواىل  يقاوموا مدافعته فيحتاج
كما  فهذهمن يغين عن الدولة بعض الغناء حىت يتأذن اهللا بانقراضها فتذهب الدولة مبا محلت  و يصطنع

اجليل الرابع كما مر يف  تراه ثالثة أجيال فيها يكون هرم الدولة و ختلفها و هلذا كان انقراض احلسب يف
بربهان طبيعي كاف ظافر مبين على ما مهدناه قبل  أن اد و احلسب إمنا هو أربعة آباء و قد أتيناك فيه

نصاف و هذه األجيال الثالثة عمرها مائة احلق إن كنت من أهل اإل من املقدمات فتأمله فلن تعدو وجه
مر و ال تعدو الدول يف الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده إال أن عرض هلا  و عشرون سنة على ما

الطالب  آخر من فقدان املطالب فيكون اهلرم حاصالً مستولياً و الطالب مل حيضرها و لو قد جاء عارض
فهذا العمر للدولة مبثابة عمر  يستقدمون  يستأخرون ساعةً و الفإذا جاء أجلهم ال ملا وجد مدافعاً

إىل سن الرجوع و هلذا جيري على ألسنة الناس يف املشهور أن  الشخص من التزايد إىل سن الوقوف مث
هذا معناه فأعتربه و اختذ منه قانوناً يصحح لك عدد اآلباء يف عمود النسب الذي  عمر الدولة مائة سنة و

أوهلم  قبل معرفة السنني املاضية إذا كنت قد استربت يف عددهم و كانت السنون املاضية منذمن  تريده
مع نفود عددهم فهو  حمصلة لديك فعد لكل مائة من السنني ثالثة من اآلباء فإن نفدت على هذا القياس
قد و أن زادت مبثله ف صحح و إن نقصت عنه جبيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد يف عمود النسب
فتأمله جتده يف الغالب  سقط واحد و كذلك تأخذ عدد السنني من عددهم إذا كان حمصالً لديك

 .صحيحاً و اهللا يقدر الليل و النهار

 

  الفصل اخلامس عشر يف انتقال الدولة من البداوة إىل احلضارة

بة و مبا يتبعها من طبيعية للدول فإن الغلب الذي يكون به امللك إمنا هو بالعصي اعلم أن هذه األطوار
بداوة مث إذا  البأس و تعود االفتراس و ال يكون ذلك غالباً إال مع البداوة فطور الدولة من أوهلا شدة
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الترف و إحكام الصنائع املستعملة  حصل امللك تبعه الرفه و اتساع األحوال و احلضارة إمنا هي تفنن يف
و الفرش و األبنية و سائر عوائد املرتل و أحواله  ينيف وجوهه و مذاهبه من املطابخ و املالبس و املبا

و التأنق فيه ختتص به و يتلو بعضها بعضاً و تتكثر باختالف ما  فلكل واحد منها صنائع يف استجادته
الشهوات و املالذ والتنعم بأحوال الترف و ما تتلون به من العوائد فصار طور  ترتع إليه النفوس من

يقلدون يف طور  طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك و أهل الدول أبداًيف امللك يتبع  احلضارة
يف الغلب يأخذون، و مثل هذا  فأحواهلم يشاهدون، و منهم. احلضارة و أحواهلا للدولة السابقة قبلهم

 العهد استخدموا بنام و أبناءهم و مل يكونوا لذلك وقع للعرب ملا كان الفتح و ملكوا فارس و الروم و
قدم هلم املرقق فكانوا حيسبونه رقاعاً و عثروا على الكافور يف خزائن  يف شيء من احلضارة فقد حكي أنه

يف عجينهم ملحاً و مثال ذلك كثري فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم و استعملوهم  كسرى فاستعملوه
عالج ذلك  قومة عليهم أفادوهممهنهم و حاجات منازهلم و اختاروا منهم املهرة يف أمثال ذلك و ال يف

أحواله فبلغوا الغاية يف  و القيام على عمله و التفنن فيه مع ما حصل هلم من أتساع العيش و التفنن يف
املطاعم و املشارب و املالبس و املباين و  ذلك و تطوروا بطور احلضارة و الترف يف األحوال و استجادة

و اخلرثي و كذلك أحواهلم يف أيام املباهاة و الوالئم و ليايل  وناألسلحة و الفرش و آالنية و سائر املاع
و غريمها يف أعراس املأمون  الطربي و املسعودي وراء الغاية و انظر ما نقلة األعراس فأتوا من ذلك

ما بذل أبوها حلاشية املأمون حني وافاه يف خطبتها إىل داره بفم الصلح و  ببوران بنت احلسن بن سهل و
 يف السفني و ما انفق يف أمالكها و ما حنلها املأمون و أنفق يف عرسها تقف من ذلك على هاركب إلي

فنثر على الطبقة  العجب فمنة أن احلسن بن سهل نثر يوم األمالك يف الصنيع الذي حضره حاشية املأمون
ده يقع لكل مسوغة ملن حصلت يف ي األوىل منهم بنادق املسك ملثوثةً على الرقاع بالضياع و العقار

الطبقة الثانية بدر الدنانري يف كل بدرة عشرة  واحد منهم ما أداه إليه االتفاق و البخت و فرق على
الدراهم كذلك بعد أن أنفق على مقامة املأمون بداره أضعاف ذلك  آالف و فرق على الطبقة الثالثة بدر

ياقوت و أوقد مشوع العنرب يف كل أعطاها يف مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من ال و منه أن املأمون
بالدر و  مائة من و هو رطل و ثلثان و بسط هلا فرشاً كان احلصري منها منسوجاً بالذهب مكلالً واحدة

  :يف صفة اخلمر الياقوت و قال املأمون حني رآه قاتل اهللا أبا نواس كأنه أبصر هذا حيث يقول

 ن الذهبم كأن صغرى و كربى من فواقعها حصباء در على أرض

بغالً مدة عام كامل ثالث مرات يف كل  و أعد بدار الطبخ من احلطب لليلة الوليمة نقل مائة و أربعني
عليه الزيت و أوعز إىل النواتية بإحضار السفن إلجازة  يوم و فين احلطب لليلتني و أوقدوا اجلريد يصبون
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ون حلضور الوليمة فكانت احلراقات املعدة بغداد إىل قصور امللك مبدينة املأم اخلواص من الناس بدجلة من
املأمون بن  ثالثني ألفاً أجازوا الناس فيها أخريات ارهم و كثري من هذا و أمثاله و كذلك عرس لذلك

بعد أن كانوا كلهم يف الطور األول من  ابن حيان ذي النون بطليطلة نقلة ابن سام يف كتاب الذخرية و
فقدان أسبابه و القائمني على صنائعه يف غضاضتهم و سذاجتهم يذكر عن ذلك مجلةً ل البداوة عاجزين

أخربين  احلجاج أومل يف اختتان بعض ولده فاستحضر بعض الدهاقني يسأله عن والئم الفرس و قال أن
ألهل فارس صنيعاً  بأعظم صنيع شهدته فقال له نعم أيها األمري شهدت بعض مرازبة كسرى و قد صنع

أربع و صائف و جيلس عليه  ب على أخونة الفضة أربعاً على كل واحد و حتملهأحضر فيه صحاف الذه
و وصفائها فقال احلجاج يا غالم احنر اجلزر  أربعة من الناس فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم املائدة بصحافها

و من هذا الباب أعطية بىن أمية و . األة و كذلك كانت و أطعم الناس و علم أنه ال يستقل ذه
اإلبل أخذاً مبذاهب العرب وبداوم مث كانت اجلوائز يف دولة بىن العباس و  جوائزهم فإمنا كان أكثرها

شأن  من بعدهم ما علمت من أمحال املال و ختوت الثياب و إعداد اخليل مبراكبها و هكذا كان العبيديني
باألندلس و املوحدين   الطوائفكتامة مع األغالبة بأفريقية و كذا بىن طفج مبصر و شأن ملتونة مع ملوك

الدول السالفة إىل الدول اخلالفة  كذلك و شأن زناتة مع املوحدين و هلم جراً تنتقل احلضارة من
و انتقلت حضارة بىن أمية باألندلس إىل ملوك  فانتقلت حضارة الفرس للعرب بين أمية و بين العباس

ضارة بين العباس إىل الديلم مث إىل الترك مث إىل و انتقلت ح املغرب من املوحدين و زناتة هلذا العهد
املماليك مبصر و التتر بالعراقني و على قدر عظم لدولة يكون شأا يف احلضارة  السلجوقية مث إىل الترك

من توابع امللك و  أمور احلضارة من توابع الترف و الترف من توا بع الثروة و النعمة و الثروة و النعمة إذ
فاعتربه و تفهمه و تأمله جتده  ويل عليه أهل الدولة فعلى نسبة امللك يكون ذلك كلهمقدار ما يست

 .خري الوارثني صحيحاً يف العمران و اهللا وارث األرض و من عليها و هو

 

  يف أوهلا قوة إىل قوا الفصل السادس عشر يف أن الترف يزيد الدولة

كثر التناسل و الولد والعمومية فكثرت  لترفو السبب يف ذلك أن القبيل إذا حصل هلم امللك و ا
الصنائع و ربيت أجياهلم يف جو ذلك النعيم و الرفه فازدادوا به  العصابة و استكثروا أيضاً من املواىل و

قوة إىل قوم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد فإذا ذهب اجليل األول و  عدداً إىل عددهم و
و متهيد  رم مل تستقل أولئك الصنائع و املواىل بأنفسهم يف تأسيس الدولةو أخذت الدولة يف اهل الثاين

هلا فإذا ذهب األصل مل يستقل  ملكها ألم ليس هلم من األمر شيء إمنا كانوا عياالً على أهلها و معونةً
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الدولة و اعترب هذا مبا وقع يف . حاهلا من القوة الفرع بالرسوخ فيذهب و يتالشى و ال تبقى الدولة على
كما قلنا لعهد النبؤة و اخلالقة مائة و مخسني ألفا و ما يقارا من  كان عدد العرب.العربية يف اإلسالم
املواىل  ملا بلغ الترف مبالغة قي الدولة و توفر منوهم بتوفر النعمة و استكثر اخللفاء من مضر و قحطان و

افتتحها يف تسعمائة ألف و ال  ازل عمورية ملاو الصنائع بلغ ذلك العدد إىل أضعافه يقال إن املعتصم ن
يف الثغور الدانية و القاصية شرقاً و غرباً إىل  يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحاً إذا اعتربت حاميتهم

املواىل واملصطنعني و قال املسعودي أحصى بنو العباس ابن عبد املطلب  اجلند احلاملني سرير امللك و
ألقل من  نفاق عليهم فكانوا ثالثني ألفاً بني ذكران و إناث فانظر مبالغ هذا العدداملأمون لإل خاصة أيام

أجياهلم و إال فعدد العرب ألول  مائيت سنة و اعلم أن سببه الرفه و النعيم الذي حصل للدولة و رىب فيه
 .العليم الفتح مل يبلغ هذا و ال قريبا منة و اهللا اخلالق

 

  الدولة و اختالف أحواهلا و خلق أهلها باختالف األطوارالفصل السابع عشر يف أطوار 

كل طور خلقاً من  إعلم أن الدولة تنتقل يف أطوار خمتلفة و حاالت متجددة و يكتسب القائمون ا يف
بالطبع ملزاج احلال الذي هو فيه و  أحوال ذلك الطور ال يكون مثله يف الطور اآلخر ألن اخللق تابع

الطور األول طور الظفر بالبغية و غلب . أطوار رها ال تعدو يف الغالب مخسةحاالت الدولة و أطوا
امللك و انتزاعه من أيدي الدولة يف هذا الطور أسوة قومه يف اكتساب  املدافع و املمانع و االستيالء على

العصبية  املال و املدافعة عن احلوزة و احلماية ال ينفرد دوم بشيء ألن ذلك هو مقتضى اد و جباية
على قومه و االنفراد دوم بامللك  الطور الثاين طور االستبداد. اليت وقع ا الغلب وهي مل تزل بعد حباهلا

صاحب الدولة يف هذا الطور معنياً باصطناع  و كبحهم عن التطاول للمسامهة و املشاركة و يكون
وت أهل عصبيته و عشريته املقامسني له االستكثار من ذلك جلدع امل الرجال و اختاذ املواىل و الصنائع و

امللك مبثل سهمه فهو يدافعهم عن األمر و يصدهم عن موارده و يردهم على  يف نسبة الضاربني يف
مدافعتهم و  خيلصوا إليه حىت يقر األمر يف نصابه و يفرد أهل بيته مبا يبين من جمده فيعاىن من أعقام، أن

األجانب فكان ظهراؤهم على   طلب األمر أو أشد ألن األولني دافعوامغالبتهم مثل ما عاناه األولون يف
يظاهره على مدافعتهم إال األقل من األباعد  مدافعتهم أهل العصبية بأمجعهم و هذا يدافع األقارب ال

الفراغ و الدعة لتحصيل مثرات امللك مما ترتع طباع البشر  الطور الثالث طور. فريكب صعباً من األمر
ختليد اآلثار و بعد الصيت فيستفرغ وسعه يف اجلباية و ضبط الدخل و اخلرج و  حتصيل املال وإليه من 
و اهلياكل  النفقات و القصد فيها و تشييد املباين احلافلة و املصانع العظيمة و األمصار املتسعة إحصاء
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 هذا مع التوسعة على أهله املرتفعة و إجازة الوفود من أشراف األمم و وجوه القبائل و بث املعروف يف
و إدرار أرزاقهم و إنصافهم يف أعطيام  صنائعه و حاشيته يف أحواهلم باملال و اجلاه واعتراض جنوده

و شكثهم و شارام يوم الزينة فيباهي م الدول  لكل هالل حىت يظهر أثر ذلك عليهم يف مالبسهم
االستبداد من أصحاب الدولة ألم يف هذه هذا الطور آخر أطوار  املساملة و يرهب الدول احملاربة و

طور القنوع و املساملة و . بآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرق ملن بعدهم األطوار كلها مستقلون
للماضني من  الدولة يف هذا قانعاً مبا بىن أولوه سلماً ألنظاره من امللوك و أقتاله مقلداً يكون صاحب

و يرى أن يف اخلروج عن  عل و يقتفي طرقهم بأحسن مناهج االقتداءسلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالن
اخلامس طور اإلسراف و التبذير و يكون  الطور. تقليدهم فساد أمره و أم أبصر مبا بنوا من جمده

أولوه يف سبيل الشهوات و املالذ و الكرم على بطانته و يف  صاحب الدولة يف هذا الطور متلفاً ملا مجع
السوء و خضراء الدمن و تقليدهم عظيمات األمور اليت ال يستقلون حبملها و  طناع أخدانجمالسه و اص

يضطغنوا  ما يأتون منها يذرون منها مستفسداً لكبار األولياء من قومه و صنائع سلفه حىت ال يعرفون
ه حجب عنهم وج عليه و يتخاذلوا عن نصرته مضيعاً من جنده مبا أنفق من أعطيام يف شهواته و

يبنون و يف هذا الطور حتصل يف  مباشرته و تفقده فيكون خمرباً ملا كان سلفه يؤسسون و هادماً ملا كانوا
ال تكاد ختلص منه و ال يكون هلا معه برء إىل أن  الدولة طبيعة اهلرم و يستويل عليها املرض املزمن الذي

 .نسردها و اهللا خري الوارثني تنقرض كما نبينه يف األحوال اليت

 

  على نسبة قوا يف أصلها الفصل الثامن عشر يف أن آثار الدولة كلها

كانت أوالً و على قدرها يكون األثر فمن ذلك  و السبب يف ذلك أن اآلثار إمنا حتدث عن القوة اليت ا
الفعلة و تكون على نسبة قوة الدولة يف أصلها ألا ال تتم إال بكثرة  مباين الدولة و هياكلها العظيمة فإمنا

 على العمل بالتعاون فيه فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة اجلوانب كثرية املمالك و اجتماع األيدي

أعظم هياكله أال  الرعايا كان الفعلة كثريين جداً و حشروا من آفاق الدولة و أقطارها فتم العمل على
  .ترى إىل مصانع قوم عاد و مثود و ما قصة القرآن عنهما

فتكاءد  شاهدة إيوان كسرى و ما أقتدر فيه الفرس حىت أنه عزم الرشيد على هدمه و ختريبهبامل و انظر
فانظر كيف تقتدر  عنه و شرع فيه مث أدركه العجز و قصة استشارته ليحىي بن خالد يف شأنه معروفة

من ذلك تعرف . البناء يف السهولة دولة على بناء ال تستطيع أخرى على هدمه مع بون ما بني اهلدم و
و جامع بىن أمية بقرطبة و القنطرة اليت على واديها  بون ما بني الدولتني و انظر إىل بالط الوليد بدمشق
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إىل قرطاجنة يف القناة الراكبة عليها آثار شرشال باملغرب و األهرام مبصر و  كذلك بناء احلنايا جللب املاء
األفعال  لدول يف القوة و الضعف و اعلم أن تلكهذه اآلثار املاثلة للعيان يعلم منه اختلف ا كثري من

شيدت تلك اهلياكل و  لألقدمني إمنا كانت باهلندام و اجتماع الفعلة و كثرة األيدي عليها فبذلك
األقدمني عن أجسامنا يف أطرافها و أقطارها  املصانع و ال تتوهم ما تتومهه العامة أن ذلك لعظم أجسام

بني اهلياكل و اآلثار و لقد ولع القصاص بذلك و تغالوا فيه  ون كما جندفليس بني البشر يف ذلك كبري ب
العمالقة يف ذلك أخباراً عريقة يف الكذب من أغرا ما حيكون عن عوج بن  و سطروا عن عاد و مثود و

 العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل يف الشام زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من عناق رجل من

اعتقدوا أن  و يشويه إىل الشمس و يزيدون إىل جهلهم بأحوال البشر اجلهل بأحوال الكواكب ملاالبحر 
أن الضوء فيما قرب من  للشمس حرارة و أا شديدة فيما قرب منها و ال يعلمون أن احلر هو الضوء و

 ذلك و إذا فتتضاعف احلرارة هنا ألجل األرض أكثر النعكاس األشعة من سطح األرض مبقابلة األضواء
يكون فيه الربد حيث جماري السحاب و أن الشمس  جتاوزت مطارح األشعة املنعكسة فال حر هنالك بل

  .جسم بسيط مضيء ال مزاج له يف نفسها ال حارة و ال باردة و أمنا هي

من الكنعانيني الذين كانوا فريسة بين إسرائيل  و كذلك عوج بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقة أو
و جسمام لذلك العهد قريبة من هياكلنا يشهد لذلك أبواب  عند فتحهم الشام و أطوال بين إسرائيل

و جددت مل تزل احملافظة على أشكاهلا و مقادير أبواا و كيف يكون  بيت املقدس فإا وإن خربت
 ظموا آثار األمم و ملبني أهل عصره ذا املقدار و إمنا مثارغلطهم يف هذا أم استع التفاوت بني عوج و

العظيمة فصرفوه إىل  يفهموا حال الدول يف االجتماع و التعاون و ما حيصل بذلك و باهلندام من اآلثار
و نقله عن الفالسفة  املسعودي و قد زعم. قوة األجسام و شدا بعظم هياكلها و ليس األمر كذلك

  جبلة لألجسام ملا برأ اهللا اخللق كانت يف متامالتحكم و هو أن الطبيعة اليت هي مزعماً ال مستند له إال

الطبيعة فإن طروء  الكرة و اية القوة و الكمال و كانت األعمار أطول و األجسام أقوى لكمال تلك
األعمار أزيد فكان العامل يف أولية نشأته تام  املوت أمنا هو باحنالل القوى الطبيعية فإذا كانت قوية كانت

يتناقص لنقصان املادة إىل أن بلغ إىل هذه احلال اليت هو عليها مث ال  ام مث مل يزلاألعمار كامل األجس
له  إىل وقت االحنالل و انقراض العامل و هذا رأي ال وجه له إال التحكم كما تراه و ليس يزال يتناقص

من البنيان أحدثوه  علة طبيعية و ال سبب برهاين و حنن نشاهد مساكن األولني و أبوام و طرقهم فيما
الصخر بيوتاً صغاراً و أبواا ضيقة و قد  و اهلياكل و الديار و املساكن كديار مثود املنحوتة يف الصلد من
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و ى عن استعمال مياههم و طرح ما عجن به و أهرق و  أشار صلى اهللا عليه و سلم إىل أا ديارهم
  .باكني يصيبكم ما أصامتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا  ال :قال

قررناه و من آثار  و كذلك أرض عاد و مصر و الشام و سائر بقاع األرض شرقاً و غرباً و احلق ما
بوران و صنيع احلجاج و ابن ذي النون و  الدول أيضاً حاهلا يف األعراس و الوالئم كما ذكرناه يف وليمة

  .قد مر ذلك كله

 أا تكون على نسبتها و يظهر ذلك فيها و لو أشرفت على اهلرم فإن الدول و و من آثارها أيضاً عطايا
 ألهل الدولة تكون على نسبة قوة ملكهم و غلبهم للناس و اهلمم ال تزال مصاحبة هلم إىل اهلمم اليت

و الفضة و  انقراض الدولة و اعترب ذلك جبوائز ابن ذي يزن لوفد قريش كيف أعطاهم من أرطال الذهب
أمثاله لعبد املطلب و  وصائف عشراً عشراً و من كرش العنرب واحدة و أضعف ذلك بعشرةاألعبد و ال

محله على ذلك مهة نفسه مبا كان لقومه  إمنا ملكه يومئذ قرارة اليمن خاصة حتت استبداد فارس و إمنا
اجيون يف العراقني و اهلند و املغرب و كان الصنه التبابعة من امللك يف األرض و الغلب على األمم

أمراء زناتة الوافدين عليهم فإمنا يعطوم املال أمحاالً و الكساء ختوتاً  بأفريقية أيضاً إذا أجازوا الوفد من
  .احلمالن جنائب عديدة مملوءةً و

عطاء الربامكة و جوائزهم و نفقام و كانوا  و يف تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثرية و كذلك كان
النعمة آخر الدهر ال العطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم و  إمنا هو الوالية وإذا كسبوا معدماً ف

مسطورة و هي كلها على نسبة الدول جارية هذا جوهر الصقليب الكاتب قائد  أخبارهم يف ذلك كثرية
إىل  ملا ارحتل إىل فتح مصر استعد من القريوان بألف محل من املال و ال تنتهي اليوم دولة جيش العبيديني

املال ببغداد أيام  و كذلك وجد خبط أمحد بن حممد بن عبد احلميد عمل مبا حيمل إىل بيت. مثل هذا
عشرون ألف ألف درهم مرتني و  املأمون من مجيع النواحي نقلته من جراب الدولة غالت السواد سبع و

و أربعون رطالً كنكر أحد طني اخلتم مائتان  مثامنائة ألف درهم و من احللل النجرانية مائتا حلة و من
درهم كورد جلة عشرون ألف ألف درهم و مثانية دراهم  عشر ألف ألف درهم مرتني و ستمائة ألف

و مثامنائة ألف درهم األهواز مخسة و عشرون ألف درهم مرة و  حلوان أربعة آالف ألف درهم مرتني
ماء الورد ثالثون ألف فارس سبعة و عشرون ألف ألف درهم و من  من السكر ثالثون ألف رطل

األسود عشرون ألف رطل كرمان أربعة آالف ألف درهم مرتني و مائتا ألف درهم  قارورة و من الزيت
السند  املتاع اليماين مخسمائة ثوب و من التمر عشرون ألف رطل مكران أربعمائة ألف درهم مرة و من

مائة و مخسون  و من العود اهلنديو ما يليه أحد عشر ألف ألف درهم مرتني و مخسمائة ألف درهم 
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ثوب ومن الفانيد عشرون  رطالً سجستان أربعة آالف ألف درهم مرتني و من الثياب املعينة ثلثمائة
الفضة ألفا نقرة و من الرباذين أربعة  رطالً خراسان مثانية و عشرون ألف ألف درهم مرتني و من نقر

ألف ثوب و من اإلهليلج ثالثون ألف رطل جرجان  و من املتاع عشرون. آالف و من الرقيق ألف رأس
قومس ألف ألف مرتني و مخسمائة من نقر . اإلبريسم ألف شقة اثنا عشر ألف ألف درهم مرتني و من

ستمائة  الطربي اوند ستة آالف ألف مرتني و ثالئمائة ألف و من الفرش الفضة طربستان و الروبان و
ثالمثائة و من اجلامات ثالمثائة  اب مخسمائة ثوب و من املناديلقطعة و من األكسية مائتان و من الثي

ألف رطل مهذان أحد عشر ألف ألف درهم  الري اثنا عشر ألف ألف درهم مرتني و من العسل عشرون
من العسل اثنا عشر ألف رطل ما بني البصرة و  مرتني و ثالمثائة ألف و من رب الرمان ألف رطل و

سبعمائة ألف درهم ماسبذان والدينار أربعة آالف ألف درهم  هم مرتني والكوفة عشرة آالف ألف در
درهم مرتني و سبعمائة ألف درهم املوصل و ما يليها أربعة و عشرون  مرتني شهر زور ستة آالف ألف

و من العسل األبيض عشرون ألف ألف رطل أذربيجان أربعة آالف ألف درهم  ألف ألف درهم مرتني
 يليها من أعمال الفرات أربعة و ثالثون ألف ألف درهم مرتني و من الرقيق ألف ما مرتني اجلزيرة و

ألف  من العسل اثنا عشر ألف زق و من البزاة عشرة و من األكسية عشرون أرمينية ثالثة عشر رأس و
من املسايج السور  ألف درهم مرتني و من البسط احملفور عشرون و من الزقم مخسمائة و ثالثون رطالً و

مائتان و من املهرة ثالثون  ا هي عشرة آالف رطل و من الصونج عشرة آالف رطل و من البغالم
أربعمائة ألف دينار و عشرون ألف دينار و  قنسرين أربعمائة ألف دينار و من الزيت ألف محل دمشق

 ثالمثائة ثالمثائة ألف دينار و عشرة آالف دينار و من الزيت األردن سبعة و تسعون ألف دينار فلسطني
برقة ألف ألف درهم . دينار و تسعمائة ألف دينار و عشرون ألف دينار ألف رطل مصر ألف ألف

 اليمن ثالمثائة ألف دينار. ثالثة عشر ألف ألف درهم مرتني و من البسط مائة و عشرون أفريقية. مرتني

  .احلجاز ثالمثائة ألف د ينار انتهي. و سبعون ألف دينار سوى املتاع

الناصر خلف يف بيوت أمواله مخسة  من مؤرخيها أن عبد الرمحن الثقات األندلس فالذي ذكره او أم
  .بالقناطري مخسمائة ألف قنطار آالف ألف ألف دينار مكررة ثالث مرات يكون مجلتها

املال يف أيامه سبعة آالف قنطار و مخسمائة قنطار  و رأيت يف بعض تواريخ الرشيد أن احملمول إىل بيت
بعضها من بعض و التنكرن ما ليس مبعهود عندك و ال يف   كل سنة فاعترب ذلك يف نسب الدوليف

حوصلتك عند ملتقط املمكنات فكثري من اخلواص إذا مسعوا أمثال هذه  عصرك شىيء من أمثاله فتضيق
متفاوتة السالفة بادر باإلنكار و ليس ذلك من الصواب فإن أحوال الوجود والعمران  األخبار عن الدول
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لنا عن  أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فال حيصر املدارك كلها فيها و حنن إذا اعتربنا ما ينقل و من
شك فيه بالذي نشاهده  دولة بين العباس و بين أمية و العبيديني و ناسبنا الصحيح من ذلك و الذي ال

ا بينها من التفاوت يف أصل قوا و هو مل من هذه الدول اليت هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بوناً و
األصل يف القوة كما قدمناه و ال يسعنا إنكار ذلك عنها إذ  عمران ممالكها فاآلثار كلها جارية على نسبة

 غاية الشهرة و الوضوح بل فيها ما يلحق باملستفيض و التواتر و فيها املعاين و كثري من هذه األحوال يف

ضعفها و ضخامتها أو  ه فخذ من األحوال املنقولة مراتب الدول يف قوا أواملشاهد من آثار البناء و غري
  .صغرها و اعترب ذلك مبا نقصه عليك من هذه احلكاية املستظرفة

طنجة يعرف بابن  و ذلك أنه ورد باملغرب لعهد السلطان أيب عنان من ملوك بين مرين رجل من مشيخة
العراق و اليمن و اهلند و دخل  املشرق و تقلب يف بالدبطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إىل 

اتصل مبلكها لذلك العهد و هو فريوزجوه و  مدينة دهلي حاضرة ملك اهلند و هو السلطان حممد شاه و
مبذهب املالكية يف عمله مث انقلب إىل املغرب و اتصل  كان له منه مكان و استعمله يف خطة القضاء

عن شأن رحلته و ما رأى من العجائب مبمالك األرض و أكثر ما  دثبالسلطان أيب عنان و كان حي
اهلند و يأيت من أحواله مبا يستغربه السامعون مثل أن ملك اهلند إذا خرج  كان حيدث عن دولة صاحب

 أحصى أهل مدينته من الرجال و النساء و الولدان و فرض هلم رزق ستة أشهر تدفع هلم من إىل السفر

البلد و   رجوعه من سفره يدخل يف يوم مشهود يربز فيه الناس كافة إىل صحراءعطائه و أنه عند
الدراهم و الدنانري على  يطوفون به و ينصب أمامه يف ذلك احلقل منجنيقات على الظهر ترمى ا شكائر

ن الناس بتكذيبه و لقيت أيامئذ وزير السلطا الناس إىل أن يدخل إيوانه و أمثال هذه احلكايات فتناحى
هذا الشأن و أريته إنكار أخبار ذلك الرجل ملا استفاض يف  فارس بن وردار البعيد الصيت ففاوضته يف

  .الناس من تكذيبه

الوزير  يل الوزير فارس إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول مبا أنك مل تره فتكون كابن فقال
فيها ابنه يف ذلك  يف السجن سنني ريبالناشىء يف السجن و ذلك أن وزيراً اعتقله سلطانه و مكث 

له أبوه هذا حلم الغنم فقال و ما  الس فلما أدرك و عقل سأل عن اللحمان اليت كان يتغذى ا فقال
أبت تراها مثل الفأر فينكر عليه و يقول أين الغنم من  الغنم فيصفها له أبوه بشياا و نعوا فيقول يا

بقر إذ مل يعاين يف حمبسه من احليوانات إال الفأر فيحسبها كلها أبناء جنس ال الفأر و كذا يف حلم اإلبل و
اإلغراب كما  هلذا كثرياً ما يعتري الناس يف األخبار كما يعتريهم الوسواس يف الزيادة عند قصد الفأر و

مكن و مميزاً بني طبيعة امل قدمناه أول الكتاب فلريجع اإلنسان إىل أصوله و ليكن مهيمناً على نفسه و
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اإلمكان قبله و ما خرج عنه رفضه و ليس  املمتنع بصريح عقله و مستقيم فطرته فما دخل يف نطاق
شيء فال يفرض حداً بني الواقعات و أمنا مرادنا اإلمكان  مرادنا اإلمكان العقلي املطلق فإن نطاقه أوسع

قدار عظمه و قوته أجرينا إذا نظرنا أصل الشيء و جنسه و صنفه و م حبسب املادة اليت للشيء فإنا
على أحواله و حكمنا باالمتناع على ما خرج من نطاقه، و قل ريب زدين علماً و  احلكم من نسبة ذلك

 .أرحم الرامحني و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم أنت

 

  املصطنعني الفصل التاسع عشر يف استظهار صاحب الدولة على قومه و أهل عصبيته باملوايل و

ظهراؤه على شأنه و م يقارع  ب الدولة إمنا يتم أمره كما قلناه بقومه فهم عصابته وإعلم أن صاح
دولته و جباية أموله ألم أعوانه على الغلب و  اخلوارج على دولته و منهم يقلد أعمال مملكته و وزارة

 فإذا جاء الطور مهماته هذا ما دام الطور األول للدولة كما قلناه شركاؤه يف األمر و مسامهوه يف سائر
بعض  االستبداد عنهم و االنفراد باد و دافعهم عنه باملراح صاروا يف حقيقة األمر من الثاين و ظهر

غري جلدم يستظهر  أعدائه و احتاج يف مدافعتهم عن األمر و صدهم عن املشاركة إىل أولياء آخرين من
قرباً و اصطناعاً و أوىل إيثاراً و  م و أخص بهم عليهم و يتوالهم دوم فيكونون أقرب إليه من سائره

األمر الذي كان هلم و الرتبة اليت ألفوها يف مشاركتهم  جاهاً ملا أم يستميتون دونه يف مدافعة قومه عن
خيصهم مبزيد التكرمة و اإليثار و يقسم هلم ما للكثري من قومه و يقلدهم  فيستخلصهم صاحب الدولة و

 يات من الوزارة و القيادة و اجلباية و ما خيتص به لنفسه و تكون خالصة له دونو الوال جليل األعمال

مؤذن باهتضام  قومه من ألقاب اململكة ألم حينئذ أولياؤه األقربون و نصحاؤه املخلصون و ذلك حينئذ
  .الغلب عليها الدولة و عالمة على املرض املزمن فيها لفساد العصبية اليت كان بناء

فيضطغنون عليه و يتربصون به الدوائر  ب أهل الدولة حينئذ من االمتهان و عداوة السلطانو مرض قلو
من هذا الداء ألنه ما مضى يتأكد يف األعقاب إىل أن  و يعود وبال ذلك على الدولة و ال يطمع يف برئها

ة أعماهلم بين أمية كيف كانوا إمنا يستظهرون يف حروم و والي ذهب رمسها و اعترب ذلك يف دولة
بن سعد بن أيب و قاص و عبد اهللا بن زياد بن أيب سفيان واحلجاج بن يوسف  برجال العرب مثل عمرو

 أيب صفرة و خالد بن عبد اهللا القسري و ابن هبرية و موسى بن نصري و بالل بن أيب بردة و املهلب بن

بين العباس  ا صدر من دولةبن أيب موسى األشعري و نصر بن سيار و أمثاهلم من رجاالت العرب و كذ
باد و كبح العرب عن  كان االستظهار فيها أيضاً برجاالت العرب فلما صارت الدولة لالنفراد

و بين سهل بن نوخبت و بين طاهر مث  التطاول للواليات صارت الوزارة للعجم و الصنائع من الربامكة
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ك و ابن طولون و أبنائهم و غري هؤالء من باكنا بين بويه و موايل الترك مثل بغا و وصيف و أثلمش و
 .مهدها و العز لغري من اجتلبه سنة اهللا يف عباده و اهللا تعاىل أعلم موايل العجم فتكون الدولة لغري من

 

  الفصل العشرون يف أحوال املوايل و املصطنعني يف الدول

وت قدميهم و حديثهم يف الدول يتفاوتون يف االلتحام بصاحب الدولة بتفا إعلم أن املصطنعني يف
بالنسب ألجل  بصاحبها و السبب يف ذلك أن املقصود يف العصبية من املدافعة و املغالبة إمنا يتم االلتحام

قدمناه و الوالية و املخالطة  التناصر يف ذوي األرحام و القرىب و التخاذل يف األجانب و البعداء كما
كان طبيعياً فإمنا هو ومهي و املعىن الذي كان  لنسب و إنبالرق أو باحللف تترتل مرتلة ذلك ألن أمر ا

املدافعة و طول املمارسة و الصحبة باملرىب و الرضاع و سائر أحوال املوت  به االلتحام إمنا هو العشرة و
يف  إذا حصل االلتحام بذلك جاءت النعرة و التناصر و هذا مشاهد بني الناس و اعترب مثله و احلياة و

املرتلة و تؤكد  نه حيدث بني املصطنع و من اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تترتل هذهاالصطناع فإ
بني القبيل و بني أوليائهم  اللحمة و إن مل يكن نسب فثمرات النسب موجودة فإذا كانت هذه الوالية

نسبها أصرح لوجهني أحدمها أم قبل  قبل حصول امللك هلم كانت عروقها أوشج و عقائدها أصح و
إال عند األقل منهم فيرتلون منهم مرتلة ذوي قرابتهم و  لك أسوة يف حاهلم فال يتميز النسب عن الواليةامل

و ألهل القرابة عن . بعد امللك كانت مرتبة امللك مميزة للسيد عن املوىل أهل أرحامهم و إذا اصطنعوهم
حالتهم و  الرتب و تفاوا فتتميزو االصطناع ملا تقتضيه أحوال الرئاسة و امللك من متيز  أهل الوالية

ذلك انقص من  يترتلون مرتلة األجانب و يكون االلتحام بينهم أضعف و التناصر لذلك أبعد و
  .االصطناع قبل امللك

عهده عن أهل الدولة بطول الزمان و خيفي شأن تلك اللحمة  الوجه الثاين أن االصطناع قبل امللك يبعد
يقوى حال العصبية و أما بعد امللك فيقرب العهد و يستوي يف معرفته ف و يظن ا يف األكثر النسب

 اللحمة و تتميز عن النسب فتضعف العصبية بالنسبة إىل الوالية اليت كانت قبل الدولة و األكثر فتتبني

ملصطنعه  اعترب ذلك يف الدول و الرئاسات جتده فكل من كان اصطناعه قبل حصول الرئاسة و امللك
إخوانه و ذوي رمحه و من كان  تحاماً به و أقرب قرابةً إليه و يترتل منه مرتلة أبنائه وجتده أشد ال

من القرابة و اللحمة ما لألولني و هذا  اصطناعه بعد حصول امللك و الرئاسة ملصطنعه ال يكون له
 هلم جمد ترجع إىل الشمال األجانب و اصطناعهم و ال يبىن مشاهد بالعيان حىت أن الدولة يف آخر عمرها
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الدولة لقرب العهد حينئذ بأوليتهم و مشارفة الدولة على االنقراض فيكونون  كما بناه املصطنعون قبل
  .مهاوي الضعة منحطني يف

أوليائها األقدمني و صنائعها األولني ما  و إمنا حيمل صاحب الدولة على اصطناعهم و العدول إليهم عن
الدولة و قلة اخلضوع له و نظره مبا ينظره به قبيله و أهل  يعتريهم يف أنفسهم من العزة على صاحب

 العصور املتطاولة باملرىب و االتصال بآبائه و سلف قومه و االنتظام مع كرباء أهل نسبه لتأكد اللحمة منذ

إىل استعمال  بيته فيحصل هلم بذلك دالة عليه و اعتزاز فينافرهم بسببها صاحب الدولة و يعدل عنهم
يبقون على حاهلم من  ون عهد استخالصهم و اصطناعهم قريباً فال يبلغون رتب اد وسواهم و يك

الصنائع و األولياء على األولني و أما  اخلارجية و هكذا شأن الدول يف أواخرها و أكثر ما يطلق اسم
 .املؤمنني و هو على كل شيء وكيل هؤالء احملدثون فخدم و أعوان واهللا ويل

 

  لعشرون فيما يعرض يف الدول من حجر السلطان و االستبداد عليهالفصل احلادي و ا

انفردوا به و دفعوا سائر  إذا استقر امللك يف نصاب معني و منبت واحد من القبيل القائمني بالدولة و
فرمبا حدث التغلب على املنصب من وزرائهم  القبيل عنه و تداوله بنو واحداً بعد واحد حبسب الترشيح

أو مضعف من أهل املنبت يترشح للوالية بعهد أبيه أو   سببه يف األكثر والية صيب صغريو حاشيتهم و
العجز عن القيام بامللك فيقوم به كافله من وزراء أبيه و حاشيته و  بترشيح ذويه و خوله و يؤنس منه

 فيححب يوري حبفظ أمره عليه حىت يؤنس منه االستبداد و جيعل ذلك ذريعة للملك مواليه أو قبيله و
األمور  الناس و يعوده إليها ترف أحواله و يسيمه يف مراعيها مىت أمكنه و ينسيه النظر يف الصيب عن

هو جلوس السرير إعطاء  السلطانية حىت يستبد عليه و هو مبا عوده يعتقد أن حظ السلطان من امللك إمنا
و الربط و األمر و النهي و احلل  الصفقة و خطاب التهويل و القعود مع النساء خلف احلجاب و أن

اجليش و املال و الثغور أمنا هو للوزير و يسلم له يف ذلك  مباشرة األحوال امللوكية و تفقدها من النظر يف
الرئاسة و االستبداد و يتحول امللك إليه و يؤثر به عشريته و أبناءه من بعده  إىل أن تستحكم له صبغة

  .باألندلس ألخشيدي و غريهم باملشرق و للمنصور بن أيب عامرلبين بويه و الترك و كافور ا كما وقع

احلجر و االستبداد و يرجع امللك  و قد يتفطن ذلك احملجور املغلب لشأنه فيحاول على اخلروج من ربقة
أو برفع عن الرتبة فقط إال أن ذلك يف النادر األقل  إىل نصابه و يصرب على أيدي املتغلبني عليه إما بقتل

الوزراء و األولياء استمر هلا ذلك و قل أن خترج عنه ألن ذلك إمنا يوجد  ولة إذا أخذت يف تغلبألن الد
أخالق  أحوال الترف و نشأة أبناء امللك منغمسني يف نعيمة قد نسوا عهد الرجولة و ألفوا يف األكثر عن
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من تغلب إمنا مههم يف القنوع  الدايات و األظار و ربوا عليها فال يرتعون إىل رئاسة و ال يعرفون استبداداً
التغلب يكون للموايل و املصطنعني عند استبداد عشري  باألة و التنفس يف اللذات و أنواع الترف و هذا

دوم و هو عارض للدولة ضروري كما قدمناه و هذان مرضان البرء  امللك على قومهم و انفرادهم به
 .يت ملكه من يشاء و هو على كل شيء قديراألقل النادر و اهللا يؤ للدولة منهما إال يف

 

  بامللك الفصل الثاين و العشرون يف أن املتغلبني على السلطان ال يشاركونه يف اللقب اخلاص

عصبيته اليت استتبعتهم حىت  و ذلك أن امللك و السلطان حصل ألوليه منذ أول الدولة بعصبية قومه و
باقية و ا احنفظ رسم الدولة و بقاؤها و هذا  هي مل تزلاستحكمت له و لقومه صبغة امللك و الغلب و 

امللك أو املوايل و الصنائع فعصبيته مندرجة يف عصبية أهل  املتغلب و إن كان صاحب عصبية من قبيل
صبغة يف امللك و هو ال حياول يف استبداده انتزاع مثراته من األمر والنهي و  امللك وتابعة هلا و ليس له

وراء  و اإلبرام و النقض يوهم فيها أهل الدولة أنه متصرف عن سلطانه منفذ يف ذلك منالعقد  احلل و
نفسه عن التهمة  فهو يتجاىف عن مسات امللك و شاراته و ألقى به جهده و يبعد. احلجاب ألحكامه

  .بذلك

على باحلجاب الذي ضربه السلطان و أولوه  و إن حصل له االستبداد ألنه مستتر يف استبداده ذلك
عنه بالنيابة و لو تعرض لشىيء من ذلك لنفسه عليه أهل  أنفسهم عن القبيل منذ أول الدولة و مغالط

اإلستئثار به دونه ألنه مل يستحكم له يف ذلك صبغة حتملهم على التسليم  العصبية و قبيل امللك و حاولوا
 ناصر بن منصور بن أيب عامر حنيفيهلك ألول وهلة و قد وقع مثل هذا لعبد الرمحن بن ال له و االنقياد

من االستبداد باحلل  مسى إىل مشاركة هشام و أهل بيته يف لقب اخلالفة و مل يقنع مبا قنع به أبوه و أخوه
باخلالفة فنفس ذلك عليه بنو مروان و  و العقد و املراسم املتابعة فطلب من هشام خليفته أن يعهد له

بن عبد اجلبار بن الناصر و خرجوا عليهم و كان يف  هشام حممدسائر قريش و بايعوا البن عم اخلليفة 
املؤيد خليفتهم و استبدل منه سواه من أعياص الدولة إىل آخرها و  ذلك خراب دولة العامريني و هالك

 .اهللا خري الوارثني اختلت مراسم ملكهم و

 

  الفصل الثالث و العشرون يف حقيقة امللك و أصنافه

ألننا قد بنا أن البشر ال ميكن حيام و وجودهم إال باجتماعهم و تعاوم  نسانامللك منصب طبيعي لإل
كل  قوم و ضروريام و إذا اجتمعوا دعت الضرورة إىل املعاملة و اقتضاء احلاجات و مد على حتصيل
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م على العدوان بعضه واحد منهم يده إىل حاجته يأخذها من صاحبه ملا يف الطبيعة احليوانية من الظلم و
البشرية يف ذلك فيقع التنازع املفضي  بعض و ميانعه اآلخر عنها مبقتضى الغضب و األلفة و مقتضى القوة

و إذهاب النفوس املفضي ذلك إىل انقطاع النوع و هو  إىل املقاتلة و هي تؤدي إىل اهلرج و سفك الدماء
يزغ بعضهم عن بعض و احتاجوا فاستحال بقاؤهم فوضى دون حامل  مما خصه الباري سبحانه باحملافظة

هو احلاكم عليهم و هو مبقتضى الطبيعة البشرية امللك القاهر املتحكم و ال  من أجل ذلك إىل الوازع و
امللك  من العصبية ملا قدمناه من أن املطالبات كلها و املدافعات ال تتم إال بالعصبية و هذا بد يف ذلك

شيء من ذلك إال  و ال يتم. ت و حيتاج إىل املدافعاتكما تراه منصب شريف تتوجه حنوه املطالبا
على من يليها من قومها و  بالعصبيات كما مر و العصبيات متفاوتة و كل عصبية فلها حتكم و تغلب

ملن يستعبد الرعية و جييب األموال و يبعث  عشريها و ليس امللك لكل عصبية و إمنا امللك على احلقيقة
يد قاهرة و هذا معىن امللك و حقيقته يف املشهور فمن   تكون فوق يدهالبعوث و حيمي الثغور و ال

محاية الثغور أو جباية األموال أو بعث البعوث فهو ملك ناقص مل تتم  قصرت به عصبيته عن بعضها مثل
. العباسية لكثري من ملوك الرببر يف دولة األغالبة بالقريوان و مللوك العجم صدر الدولة حقيقته كما وقع

على سائر األيدي و كان  من قصرت به عصبيته أيضاً عن االستعالء على مجيع العصبيات، و الضربو 
أمراء النواحي و رؤساء اجلهات الذين  فوقه حكم غريه فهو أيضاً ملك ناقص مل تتم حقيقته و هؤالء مثل

وك على قومهم يف الدولة املتسعة النطاق أعين توجد مل جتمعهم دولة واحدة و كثرياً ما يوجد هذا يف
الدولة اليت مجعتهم مثل صنهاجة مع العبيديني و زناتة مع األمويني تارة و  النواحي القاصية يدينون بطاعة

 تارةً أخرى و مثل ملوك العجم يف دولة بين العباس و مثل ملوك الطوائف من الفرس مع العبيديني

 .ده و اهللا القاهر فوق عبادهاالسكندر و قومه اليونانيني و كثري من هؤالء فاعتربه جت

 

  الفصل الرابع و العشرون يف أن إرهاف احلد مضر بامللك و مفسد له يف األكثر

 أن مصلحة الرعية يف السلطان ليست يف ذاته و جسمه من حسن شكله أو مالحة وجهه أو عظم إعلم

إليهم فإن  ث إضافتهجثمانه أو أتساع علمه أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه و إمنا مصلحتهم فيه من حي
السلطان أنه املالك للرعية القائم  امللك و السلطان من األمور اإلضافية و هي نسبة بني منتسبني فحقيقة

هلا سلطان و الصفة اليت له من حيث إضافته إليهم  يف أمورهم عليهم فالسلطان من له رعية و الرعية من
 هذه امللكة و توابعها من اجلودة مبكان حصل ميلكهم فإذا كانت هي اليت تسمى امللكة و هي كونه
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أمت الوجوه فإا إن كانت مجيلة صاحلة كان ذلك مصلحة هلم و إن كانت  املقصود من السلطان على
  .ذلك ضرراً عليهم و إهالكاً هلم سيئة متعسفة كان

ن عورات الناس و كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقباً ع و يعود حسن امللكة إىل الرفق فإن امللك إذا
الذل و الذوا منه بالكذب و املكر و اخلديعة فتخلقوا ا و فسدت  تعديد ذنوم مشلهم اخلوف و

رمبا خذلوه يف مواطن احلروب و املدافعات ففسدت احلماية بفساد النيات و رمبا  بصائرهم و أخالقهم و
ملا  ره عليهم و قهره فسدت العصبيةعلى قتله لذلك فتفسد الدولة و خيرب السياج و إن دام أم أمجعوا

متجاوزاً عن سيئام استناموا  قلناه أوالً و فسد السياج من أصله بالعجز عن احلماية و إذا كان رفيقاً م
حماربة أعدائه فاستقام األمر من كل جانب و أما توابع  إليه و الذوا به و أشربوا حمبته و استماتوا دونه يف

املدافعة عنهم فاملدافعة ا تتم حقيقة امللك و أما النعمة عليهم و   عليهم وحسن امللكة فهي النعمة
محلة الرفق م و النظر هلم يف معاشهم و هي أصل كبري من التحبب إىل الرعية و  اإلحسان هلم فمن

الرفق يف  أنه قلما تكون ملكة الرفق يف من يكون يقظاً شديد الذكاء من الناس و أكثر ما يوجد أعلم
لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم  الغفل و املتغفل و أقل ما يكون يف اليقظ ألنه يكلف الرعية فوق طاقتهم

سريوا على  فيهلكون لذلك قال صلى اهللا عليه و سلم و إطالعه على عواقب األمور يف مبادئها باملعية
من قصة  كاء، و مأخذهو من هذا الباب اشترط الشارع يف احلاكم قلة اإلفراط يف الذ .سري أضعفكم

املؤمنني لعجز أم خليانة فقال عمر  زياد ابن أيب سفيان ملا عزله عمر عن العراق و قال له مل عزلتين يا أمري
عقلك عن الناس، فأخذ من هذا أن احلاكم ال  مل أعزلك لواحدة منهما و لكين كرهت أن أمحل فضل

 عمرو بن العاص ملا يتبع ذلك من التعسف و أيب سفيان و يكون مفرط الذكاء و الكيس مثل زياد بن
ما ليس يف طبعه كما يأيت يف آخر هذا الكتاب و اهللا خري املالكني و  سوء امللكة و محل الوجود على

الكيس و الذكاء عيب يف صاحب السياسة ألنه إفراط يف الفكر كما أن البالدة إفراط  تقرر من هذا أن
التبذير و   صفة إنسانية و احملمود هو التوسط كما يف الكرم معاجلمود و الطرفان مذمومان من كل يف

و هلذا يوصف الشديد  البخل و كما يف الشجاعة مع اهلوج و اجلنب و غري ذلك من الصفات اإلنسانية
 .خيلق ما يشاء و هو العليم القدير الكيس بصفات الشيطان فيقال شيطان و متشيطن و أمثال ذلك و اهللا

 

   العشرون يف معىن اخلالفة و اإلمامةالفصل اخلامس و

االجتماع الضروري للبشر و مقتضاه التغلب و القهر اللذان مها من آثار  ملا كانت حقيقة امللك أنه
 احليوانية كانت أحكام صاحبه يف الغالب جائزة عن احلق جمحفة مبن حتت يده من اخللق يف الغضب و
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خيتلف يف ذلك  ا ليس يف طوقهم من أغراضه و شهواته وأحوال دنياهم حلمله إياهم يف الغالب على م
العصبية املفضية إىل اهلرج و  باختالف املقاصد من اخللف و السلف منهم متعسر طاعته لذلك و جتيء

يسلمها الكافة و ينقادون إىل أحكامها كما  القتل فوجب أن يرجع يف ذلك إىل قوانني سياسية مفروضة
الدولة من مثل هذه السياسة مل يستتب أمرها و مل يتم  ألمم و إذا خلتكان ذلك للفرس و غريهم من ا

أكابر الدولة و  فإذا كانت هذه القوانني مفروضة من العقالء و اهللا يف الذين خلوا من قبل سنة استيالؤها
يشرعها كانت سياسة دينية  بصرائها كانت سياسة عقلية و إذا كانت مفروضة من اهللا بشارع يقررها و

املقصود م دنياهم فقط فإا كلها عبث و  عة يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة و ذلك أن اخللق ليسناف
دينهم  فاملقصود م إمنا هو أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا يقول باطل إذ غايتها املوت و الفناء، و اهللا

فجاءت الشرائع   يف األرضالسموات و ما صراط اهللا الذي له ما يف املفضي م إىل السعادة يف آخرم
عبادة و معاملة حىت يف امللك الذي هو طبيعي لالجتماع اإلنساين  حبملهم على ذلك يف مجيع أحواهلم من

فما كان منه مبقتضى القهر و التغلب و . الدين ليكون الكل حموطاً بنظر الشارع فأجرته على منهاج
ما  وم عنده كما هو مقتضى احلكمة السياسية والقوة العصبية يف مرعاها فجور و عدوان و مذم إمهال

و من مل جيعل اهللا له نوراً فما  كان منه مبقتضى السياسة و أحكامها فمذموم أيضاً ألنه نظر بغري نور اهللا
مبصاحل الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرم و أعمال البشر كلها  ألن الشارع أعلم له من نور

و  .ترد عليكم إمنا هي أعمالكم :من ملك أو غريه قال صلى اهللا عليه و سلممعادهم  عائدة عليهم يف
من حياة الدنيا و مقصود الشارع بالناس  أحكام السياسة إمنا تطلع على مصاحل الدنيا فقط يعلمون ظاهراً

على األحكام الشرعية يف أحوال دنياهم و آخرم و  صالح آخرم فوجب مبقتضى الشرائع محل الكافة
األنبياء و من قام فيه مقامهم و هم اخللفاء فقد تبني لك من ذلك  ان هذا احلكم ألهل الشريعة و همك

امللك الطبيعي هو محل الكافة على مقتضى النظر العقلي يف جلب املصاحل الدنيوية و  معىن اخلالفة و أن
الدنيوية  األخروية واملضار و اخلالفة هي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم  دفع

اآلخرة فهي يف احلقيقة خالفة  الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل
ذلك و اعتربه فيما نورده عليك من بعد و  عن صاحب الشرع يف حراسة الدين و سياسة الدنيا به فأفهم

 .اهللا احلكيم العليم
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  حكم هذا املنصب و شروطه  اختالف األمة يفالفصل السادس و العشرون ىف

الدنيا به تسمى  و إذ قد بينا حقيقة هذا املنصب و أنه نيابة عن صاحب الشريعة يف حفظ الدين و سياسة
فتشبيهاً بإمام الصالة يف أتباعه و اإلقتداء به و  خالفة و إمامة و القائم به خليفة و إماماً فأما تسميته إماماً

تسميته خليفة فلكونه خيلف النيب يف أمته فيقال خليفة بإطالق و خليفة  مامة الكربى و أماهلذا يقال اإل
يف قوله  اختلف يف تسميته خليفة اهللا فأجازه بعضهم اقتباساً من اخلالفة العامة اليت لآلدمني رسول اهللا و

  .جعلكم خالئف األرض و قوله إين جاعل يف األرض خليفة تعاىل

لست خليفة اهللا و : عليه و قد ى أبو بكر عنه ملا دعي به و قال نه ألن معىن اآلية ليسو منع اجلمهور م
و ألن االستخالف إمنا هو يف حق الغائب و أما احلاضر . اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكين خليفة رسول

حاب أص مث إن نصب اإلمام واجب قد عرف وجوبه يف الشرع بإمجاع الصحابة و التابعني ألن .فال
عنه و تسليم النظر إليه يف  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند وفاته بادروا إىل بيعة أيب بكر رضي اهللا

يف عصر من األعصار واستقر ذلك  أمورهم و كذا يف كل عصر من بعد ذلك و مل تترك الناس فوضى
به العقل، و أن الناس إىل أن مدرك وجو و قد ذهب بعض. إمجاعاً داالً على وجوب نصب اإلمام

  .فيه اإلمجاع الذي وقع إمنا هو قضاء حبكم العقل

وجودهم منفردين و من ضرورة  قالوا و إمنا وجب بالعقل لضرورة االجتماع للبشر و استحالة حيام و
الوازع أفضى ذلك إىل اهلرج املؤذن الك  فما مل يكن احلاكم. االجتماع التنازع الزدحام األغراض

الشرع الضرورية و هذا املعىن بعينه هو الذي حلظه  اعهم مع أن حفظ النوع من مقاصدالبشر و انقط
و قد نبهنا على فساده و أن إحدى مقدماته أن الوازع إمنا يكون  احلكماء يف وجوب النبؤات يف البشر

طوة الكافة تسليم إميان ما و اعتقاد و هو غري مسلم ألن الوازع قد يكون بس بشرع من اهللا تسلم له
تبلغه  قهر أهل الشوكة و لو مل يكن شرع كما يف أمم اوس و غريهم ممن ليس له كتاب أو مل امللك و

العقل فادعاؤهم أن  الدعوة أو نقول يكفي يف رفع التنازع معرفة كل واحد بتحرمي الظلم عليه حبكم
ل كما يكون بنصب صحيح ب ارتفاع التنازع إمنا يكون بوجود الشرع هناك و نصب اإلمام هنا غري

التنازع و التظامل فال ينهض دليلهم  اإلمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن
  .وجوبه أمنا هو بالشرع و هو االمجاع الذي قدمناه العقلي املبين على هذه املقدمة فدل على أن مدرك

عقل و ال بالشرع منهم األصم من وجوب هذا النصب رأساً ال بال و قد شذ بعض الناس فقال بعدم
و غريهم، و الواجب عند هؤالء إمنا هو إمضاء احلكم الشرع فإذا تواطأت األمة  املعتزلة و بعض اخلوارج

و . بإإلمجاع العدل و تنفيذ أحكام اهللا تعاىل مل حيتج إىل إمام و ال جيب نصبه و هؤالء حمجوجون على
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االستطالة و التغلب و االستمتاع  رار عن امللك و مذاهبه منالذي محلهم على هذا املذهب إمنا هو الف
و أعلم أن الشرع مل يذم . على أهله و مرغبة يف رفضه بالدنيا ملا رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك و النعي

مل إمنا ذم املفاسد الناشئة عنه من القهر و الظلم و التمتع باللذات و ال  امللك لذاته و ال حظر القيام به
و  هذه مفاسد حمظورة و هي من توابعه كما أثىن على العدل و النصفة و إقامة مراسم الدين  أن يفشك

  .الذب عنه و أوجب بإزائها الثواب و هي كلها من توابع امللك

 الذم للملك على صفة و حال دون حال أخرى و مل يذمه لذاته و ال طلب تركه كما ذم فإذاً إمنا وقع

املراد تصريفهما  ملكلفني و ليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليه و أماالشهوة و الغضب من ا
امللك الذي مل يكن لغريمها و  على مقتضى احلق و قد كان لداود و سليمان صلوات اهللا و سالمه عليهما

وب هذا هلم أن هذا الفرار عن امللك بعدم و ج مها من أنبياء اهللا تعاىل و أكرم اخللق عنده مث نقول
على وجوب إقامة أحكام الشريعة و ذلك ال حيصل إال بالعصبية  النصب ال يغنيكم شيئاً ألنكم موافقون

. مقتضية بطبعها للمك فيحصل امللك و إن مل ينصب إمام و هو عني ما قررمت عنه و الشوكة و العصبية

احلل   اختيار أهل العقد وتقرر أن هذا النصب واجب بإمجاع فهو من فروض الكفاية و راجع إىل و إذا
أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر  فيتعني عليهم نصبه و جيب على اخللق مجيعاً طاعته لقوله تعاىل

  .منكم

يؤثر يف  العلم و العدالة و الكفاية و سالمة احلواس و األعضاء مما: هذا املنصب فهي أربعة و أما شروط
فطاهر ألنه إمنا يكون   خامس و هو النسب القرشي فأما اشتراط العلمالرأي و العمل و اختلف يف شرط

ال يصح تقدميه ملا و ال يكفي من العلم إال أن  منفذاً ألحكام اهللا تعاىل إذا كان عاملاً ا و ما مل يعلنها
نه اإلمامة تستدعي الكمال يف األوصاف و األحوال و أما العدالة فأل يكون جمتهداً ألن التقليد نقص و

  .سائر املناصب اليت هي شرط فيها فكان أوىل باشتراطها فيه منصب ديين ينظر يف

 العدالة فيه بفسق اجلوارح من ارتكاب احملظورات و أمثاهلا و يف انتفائها بالبدع و الخالف يف انتقاء

  .االعتقادية خالف

 بصرياً ا كفيالً حيمل الناس احلروب و أما الكفاية فهو أن يكون جزئياً على إقامة احلدود و اقتحام
على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من محاية  عليها عارفاً بالعصبية و أحوال الدهاء قوياً

  .األحكام و تدبري املصاحل الدين و جهاد العدو و إقامة

س و ما يؤثر كاجلنون و العمى و الصمم و اخلر و أما سالمة احلواس و األعضاء من النقص و العطلة
الرجلني و األنثيني فتشترط السالمة منها كلها لتأثري ذلك يف  فقده من األعضاء يف العمل كفقد اليدين و
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جعل إليه و إن كان إمنا يشني يف املنظر فقط كفقد إحدى هذه األعضاء فشرط  متام عمله و قيامه مبا
 رف و هو ضربان ضرب يلحق ذه يفشرط كمال و يلحق بفقدان األعضاء املنع من التص السالمة منه

ضرب ال  اشتراط السالمة منه شرط وجوب و هو القهر و العجز عن التصرف مجلة باألسر و شبهه و
فينتقل النظر يف حال هذا  يلحق ذه و هو احلجر باستيالء بعض أعوانه عليه من غري عصيان و ال مشاقة

جاز قراره و إال استنصر املسلمون مبن  السياسةاملستوىل فإن جرى على حكم الدين و العدل و محيد 
  .اخلليفة يقبض يده عن ذلك و يدفع علته حىت ينفذ فعل

قريش على األنصار ملا مهوا  و أما النسب القرشي فإلمجاع الصحابة يوم السقيفة على ذلك و احتجت
 .األئمة من قريش :ليه و سلمبقوله صلى اهللا ع. أمري منا أمري و منكم: يومئذ ببيعة سعد بن عبادة و قالوا

كانت  بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوصانا بأن حنسن إىل حمسنكم و نتجاوز عن مسيئكم و لو و
منكم أمري و عدلوا عما  اإلمارة فيكم مل تكن الوصية بكم فحجوا األنصار و رجعوا عن قوهلم منا أمري و

يزال هذا األمر يف هذا احلي من قريش و   الصحيح الو ثبت أيضاً يف. كانوا مهوا به من بيعة سعد لذلك
قريش و تالشت عصبيتهم مبا ناهلم من الترف و النعيم و مبا  أمثال هذه األدلة كثرية إال أنه ملا ضعف أمر

أقطار األرض عجزوا بذلك عن محل اخلالفة و تغلبت عليهم األعاجم و صار  أنفقتهم الدولة يف سائر
 به ذلك على كثري من احملققني حىت ذهبوا إىل نفي طه اشتراط القرشية و عولواهلم فاشت احلل و العقد

و إن ويل عليكم عبد حبشي ذو  امسعوا و أطيعوا :على ظواهر يف ذلك مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم
 التمثيل و الغرض للمبالغة يف إجياب السمع و الطاعة و هذا ال تقوم به حجة ذلك فإنه خرج خمرج .زبيبة

حذيفة حياً لوليته أو ملا دخلتين فيه الظنة و هو أيضاً ال يفيد ذلك ملا  و مثل قول عمر لو كان سامل موىل
قريش  مذهب الصحايب ليس حبجة و أيضاً فموىل القوم منهم و عصبية الوالء حاصلة لسامل يف علمت أن

كأا مفقودة يف ظنه  روطهاأمر اخلالفة و رأى ش و هي الفائدة يف اشتراط النسب و ملا استعظم عمر
للعصبية كما نذكر و مل يبق إال  عدل إىل سامل لتوفر شروط اخلالفة عنده فيه حىت من النسب املفيد

النسب إمنا هي العصبية و هي حاصلة من الوالء فكان  صراحة النسب فرآه غري حمتاج إليه إذ الفائدة يف
مني و تقليد أمرهم ملن ال تلحقه فيه الئمة و ال على النظر للمسل ذلك حرصاً من عمر رضي اهللا عنه

  .عليه فيه عهدة

عصبية قريش من التالشي و  و من القائلني بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقالين ملا أدرك عليه
القرشية و إن كان موافقاً لرأي اخلوارج ملا  االضمحالل و استبداد ملوك العجم من اخللفاء فأسقط شرط

اجلمهور على القول باشتراطها و صحة اإلمامة للقرشي و لو كان   عليه حال اخللفاء لعهده و بقيرأى
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املسلمني و رد عليهم سقوط شرط الكفاية اليت يقوى ا على أمره ألنه إذا  عاجزاً عن القيام بأمور
رق ذلك أيضاً بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية و إذا وقع اإلخالل بشرط الكفاية تط ذهبت الشوكة

  .العلم والدين و سقط اعتبار شروط هذا املنصب و هو خالف االجتماع إىل

أن األحكام : يف حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب يف هذه املذاهب فنقول و لنتكلم اآلن
 احلكمة يف كلها ال بد هلا من مقاصد و حكم تشتمل عليها و تشرع ألجلها و حنن إذا حبثنا عن الشرعية

النيب صلى اهللا عليه و سلم  اشتراط النسب القرشي و مقصد الشارع منه مل يقتصر فيه على التربك بوصلة
ا حاصالً لكن التربك ليس من املقاصد  كما هو يف املشهور و إن كانت تلك الوصلة موجودة و التربك

 من مشروعيتها و إذا اشتراط النسب و هي املقصودة الشرعية كما علمت فال بد إذن من املصلحة يف
العصبية اليت تكون ا احلماية و املطالبة و يرتفع اخلالف و الفرقة  سربنا و قسمنا مل جندها إال اعتبار

 املنصب فتسكن إليه امللة و أهلها و ينتظم حبل اإللفة فيها و ذلك أن قريشاً كانوا بوجودها لصاحب

و الشرف  لى سائر مضر العزة بالكثرة و العصبيةعصبة مضر و أصلهم و أهل الغلب منهم و كان هلم ع
لتوقع افتراق الكلمة  فكان سائر العرب يعترف هلم بذلك و يستكينون لغلبهم فلو جعل األمر يف سواهم

يردهم عن اخلالف و ال حيملهم على  مبخالفتهم و عدم انقيادهم و ال يقدر غريهم من قبائل مضر أن
  .كلمةالكرة فتتفرق اجلماعة و ختتلف ال

العصبية  الشارع حمذر من ذلك حريص على أتفاقهم و رفع التنازع و الشتات بينهم لتحصل اللحمة و و
بعصا الغلب إىل ما  و حتسن احلماية خبالف ما إذا كان األمر يف قريش ألم قادرون على سوق الناس

 بدفعها و منع الناس منها حينئذ يراد منهم فال خيشى من أحد من خالف عليهم و ال فرقة ألم كفيلون
القوية ليكون أبلغ يف انتظام امللة و أتفاق  فاشترط نسبهم القرشي يف هذا املنصب و هم أهل العصبية

بانتظامها كلمة مضر أمجع فأذعن هلم سائر العرب و انقادت  الكلمة و إذا انتظمت كلمتهم انتظمت
بالد كما وقع يف أيام الفتوحات و استمر بعدها امللة و وطئت جنودهم قاصية ال األمم سواهم إىل أحكام

الكثرة و  الدولتني إىل أن أضمحل أمر اخلالفة و تالشت عصبية العرب و يعلم ما كان لقريش من يف
  .التغلب على بطون مضر من مارس أخبار العرب و سريهم و تفطن لذلك يف أحواهلم

التنازع  بت أن اشتراط القرشية أمنا هو لدفعو غريه فإذا ث كتاب السري يف ابن إسحاق و قد ذكر ذلك
ال عصر و ال أمة علمنا  مبا كان هلم من العصبية و الغلب و علمنا أن الشارع ال خيص األحكام جبيل و

املشتملة على املقصود من القرشية و هي وجود  أن ذلك إمنا هو من الكفاية فرددناه إليها و طردنا امللة
املسلمني أن يكون من قوم أويل عصبية قوية غالبة على من معها  م بأمورالعصبية فاشترطنا يف القائ
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سواهم و جتتمع الكلمة على حسن احلماية و ال يعلم ذلك يف األقطار و اآلفاق  لعصرها ليستتبعوا من
ا  يف القرشية إذ الدعوة اإلسالمية اليت كانت هلم كانت عامة و عصبية العرب كانت وافية كما كان

الغالبة و إذا نظرت سر اهللا  سائر األمم و إمنا خيص هلذا العهد كل قطر مبن تكون له فيه العصبيةفغلبوا 
نائباً عنه يف القيام بأمور عباده ليحملهم على  يف اخلالفة مل تعد هذا ألنه سبحانه إمنا جعل اخلليفة

 قدرة عليه أال ترى خماطب بذلك و ال خياطب باألمر إال من له مصاحلهم و يردهم عن مضارهم و هو
 اخلطيب يف شأن النساء و أن يف كبري من األحكام الشرعية جعلن تبعاً للرجال و مل ما ذكره اإلمام ابن

شيء و كان  و إمنا دخلن عنده بالقياس و ذلك ملا مل يكن هلن من األمر. يدخلن يف اخلطاب بالوضع
نفسه فخطان فيها بالوضع ال  حد فيها قائم علىالرجال قوامني عليهن اللهم إال يف العبادات اليت كل أ

أو جيل إال من غلب عليهم و قل أن يكون  بالقياس مث أن الوجود شاهد بذلك فإنه ال يقوم بأمر أمة
 .تعاىل أعلم اآلمر الشرعي خمالفاً لألمر الوجودي و اهللا

 

 الفصل السابع و العشرون يف مذاهب الشيعة يف حكم األمامة

و السلف  عة لغة هم الصحب و األتباع و يطلق يف عرف الفقهاء و املتكلمني من اخللفإعلم أن الشي
اإلقامة ليست من املصاحل العامة  على اتباع علي و بنيه رضي اهللا عنهم و مذهبهم مجيعاً متفقني عليه أن

م و ال جيوز لنيب بتعيينهم بل هي ركن الدين و قاعدة اإلسال اليت تفوض إىل نظر األمة و يتعني القائم ا
 األمة بل جيب عليه تعيني اإلمام هلم و يكون معصوماً من الكبائر و الصغائر و أن إغفاله و ال تفويضه إىل

يؤولوا على مقتضى  علياً رضي اهللا عنه هو الذي عينه صلوات اهللا و سالمه عليه بنصوص ينقلوا و
موضوع أو مطعون يف طريقه أو بعيد عن  بل أكثرهامذهبهم ال يعرفها جهابذة السنة و ال نقله الشريعة 

  .تأويالم الفاسدة

قالوا و  .من كنت مواله فعلي مواله :عندهم إىل جلي و خفي فاجللي مثل قوله و تنقسم هذه النصوص
 :مؤمن و مؤمنة و منها قوله مل تطرد هذه الوالية إال يف علي و هلذا قال له عمر أصبحت موىل كل

 :إال القضاء بأحكام اهللا و هو املراد بأويل األمر الواجبة طاعتهم بقوله ال معىن لألمامةو  أقضاكم علي

و القضاء و هلذا كان حكماً يف قضية  و املراد احلكم .أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم
  هذا األمر من بعديمن يبايعين على روحه و هو وصي و ويل اإلمامة يوم السقيفة دون غريه و منها قوله

  .يبايعه إال علي فلم
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سورة براءة يف املوسم حني أنزلت فإنه  و من اخلفي عندهم بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم علياً لقراءة
: رجل منك أو من قومك فبعث علياً ليكون القارىء املبلغ قالوا بعث ا أوالً أبا بكر مث أوحي إليه ليبلغه

و أما أبو بكر و عمر فقدم . و أيضاً فلم يعرف أنه قدم أحداً على علي. علي و هذا يدل على تقدمي
 يف غزاتني أسامة بن زيد مرة و عمر بن العاص أخرى و هذه كلها أدلة شاهدة بتعيني علي عليهما

يرى أن هذه  للخالفة دون غريه فمنها ما هو غري معروف و منها ما هو بعيد عن تأويلهم مث منهم من
هؤالء هم اإلمامية و  و كذلك تنتقل منه إىل من بعده و. ل على تعيني علي و تشخيصهالنصوص تد

النصوص و يغمصون يف إمامتهما و ال  يتربأون من الشيخني حيث مل يقدموا علياً و يبايعوه مبقتضى هذه
لة إمنا عندنا و عندهم و منهم من يقول أن هذه األد يلتفت إىل نقل القدح فيهما من غالم فهو مردود

و الناس مقصرون حيث مل يصغوا الوصف موضعه و هؤالء  اقتضت تعيني علي بالوصف ال بالشخص
الشيخني و ال يغمصون يف إمامتهما مع قوهلم بأن علياً أفضل منهما لكنهم  هم الزيدية و ال يتربأون من

  .املفضول مع وجود األفضل جيوزون إمامة

فمنهم من ساقها يف ولد فاطمة بالنص عليهم  ق اخلالفة بعد عليمث اختلفت نقول هؤالء الشيعة يف مسا
يسمون اإلمامية نسبةً إىل مقالتهم باشتراط معرفة اإلمام و  واحداً بعد واحد على ما يذكر بعد و هؤالء

أصل عندهم و منهم من ساقها يف ولد فاطمة لكن باالختيار من الشيوخ و  تعيينه يف اإلميان و هي
الزيدية  اإلمام منهم عاملاً زاهداً جواداً شجاعاً و خيرج داعياً إىل إمامته و هؤالء هم يشترط أن يكون

حممداً الباقر على  نسبة إىل صاحب املذهب و هو زيد بن علي بن احلسني السبط و قد كان يناظر أخاه
مل خيرج و ال تعرض العابدين إماماً ألنه  اشتراط اخلروج يف اإلمام فيلزمه الباقر أن ال يكون أبومها زين

املعتزلة و أخذه إياها عن واصل بن عطاء و ملا ناظر اإلمامية  للخروج و كان مع ذلك ينعى عليه مذاهب
و رأوه يقول بإمامتهما و ال يتربأ منهما رفضوه و مل جيعلوه من األئمة و بذلك  زيداً يف إمامة الشيخني

حممد بن  طني على اختالفهم يف ذلك إىل أخيهمارافضة و منهم من ساقها بعد علي و ابنيه السب مسوا
الطوائف اختالفات كثرية تركناها  احلنفية مث إىل ولده و هم الكيسانية نسبة إىل كيسان مواله و بني هذه

إما . العقل و اإلميان يف القول بألوهية هؤالء األئمة اختصاراً و منهم طوائف يسمون الغالة جتاوزوا حد
األلوهية أو أن اإلله حل يف ذاته البشرية و هو قول باحللول يوافق مذهب   بصفاتعلى أم بشر اتصفوا

عيسى صلوات اهللا عليه و لقد حرق علي رضي اهللا عنه بالنار من ذهب فيه إىل ذلك منهم  النصارى يف
كذلك الرباءة منه و  سخط حممد بن احلنفية املختار بن أيب عبيد ملا بلغه مثل ذلك عنه فصرح بلعنته و و

منهم من يقول إن كمال اإلمام ال يكون  فعل جعفر الصادق رضي اهللا تعاىل عنه مبن بلغه مثل هذا عنه و
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ليكون فيه ذلك الكمال و هو قول بالتناسخ و من هؤالء  لغريه فإذا مات انتقلت روحه إىل إمام آخر
ذلك عندهم و هؤالء هم األئمة ال يتجاوزه إىل غريه حبسب من يعني ل الغالة من يقف عند واحد من

يقول هو حي مل ميت إال أنه غائب عن أعني الناس و يستشهدون لذلك بقصة اخلضر  الواقفية فبعضهم
مثله يف  ذلك يف علي رضي اهللا عنه مل أنه يف السحاب و الرعد صوته و الربق يف صوته و قالوا قيل مثل

  .حممد بن احلنيفة و إنه يف جبل رضوى من أرض احلجاز

  .ال شاعرهمو ق

  والة احلق أربعة سواء      أال أن األئمة من قريش

 هم األسباط ليس م خفاء      علي و الثالثة من بنيه

 و سبط غيبته كربالء      فسبط سبط إميان و بر

 و سبط ال يذوق املوت حىت يقود اجليش يقدمه اللواء

 تغيب ال يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل و ماء

عشر من أئمتهم و هو حممد  ثله غالة اإلمامية و خصوصاً االثنا عشرية منهم يزعمون أن الثاينو قال م
احللة و تغيب حني اعتقل مع أمه و  بن احلسن العسكري و يلقبونه املهدي دخل يف سرداب بدارهم يف

  كتابيشريون بذلك إىل احلديث الواقع يف غاب هنالك و هو خيرج آخر الزمال فيمأل األرض عدالً

صالة  املهدي و هم إىل اآلن ينتظرونه و يسمونه املنتظر لذلك، و يقفون يف كل ليلة بعد يف الترمذي
تشتبك النجوم مث  املغرب بباب هذا السرداب و قد قدموا مركباً فيهتمون بامسه و يدعونه للخروج حىت

بعض هؤالء الواقفية يقول أن و  ينفضون و يرجئون األمر إىل الليلة اآلتية و هم على ذلك هلذا العهد
لذلك مبا وقع يف القرآن الكرمي من قصة أهل  اإلمام الذي مات يرجع إىل حياته الدنيا و يستشهدون

إسرائيل حني ضرب بعظام البقرة اليت أمروا بذحبها و مثل ذلك  الكهف و الذي مر على قرية و قتيل بين
 االستشهاد ا يف غري مواضعها و كان من هؤالء على طريق املعجزة و ال يصح من اخلوارق اليت وقعت

  احلمريي و من شعره يف ذلك السيد

 املواشط باخلضاب إذا ما املرء شاب له قذال وعلله

 نبك على الشباب فقد ذهبت بشاشته و أودى فقم يا صاح

 قبل احلساب إىل يوم تتوب الناس فيه إىل دنياهم

 يوم اإلياب إىل أحد إىل      فليس بعائد مافات منه

 النشور بذي ارتياب وما أنا يف      أدين بأن ذلك دين حق
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 من بعد درس يف التراب حيوا      كذاك اهللا أخرب عن أناس

ال يقولون ا و يبطلون احتجاجام عليها و أما  و قد كفانا مؤونة هؤالء الغالة أئمة الشيعة فإم
نفية إىل ابنه أيب هاشم و هؤالء هم اهلامشية مث افترقوا فمنهم حممد بن احل الكيسانية فساقوا اإلمامة من بعد

بأرض  بعده إىل أخيه علي مث إىل ابنه احلسن بن علي و آخرون يزعمون أن أبا هاشم ملا مات من ساقها
حممد إىل ابنه ابراهيم  السراة منصرفاً من الشام أوصى إىل حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس و أوصى

امللقب بالسفاح و أوصى هو إىل أخيه عبد  إلمام و أوصى هو إىل أخيه عبد اهللا بن احلارثيةاملعروف با
ولده بالنص و العهد واحداً بعد واحد إىل آخرهم و هذا  اهللا أيب جعفر امللقب باملنصور و انتقلت يف

أبو سلمة اخلالل بين العباس و كان منهم أبو مسلم و سليمان بن كثري و  مذهب اهلامشية القائمني بدولة
كان  شيعة العباسية و رمبا يعضدون ذلك بأن حقهم يف هذا األمر يصل إليه من العباس ألنه و غريهم من

اإلمامة على مذهبهم فيها و إا  حياً وقت الوفاة و هو أوىل بالوراثة بعصبية العمومة و أما الزيدية فساقوا
علي مث ابنه احلسن مث أخيه احلسني مث ابنه زيد بن علي  مةباختيار أهل احلل و العقد ال بالنص فقالوا بإما

بالكوفة داعياً إىل اإلمامة فقتل و صلب بالكناسة و قال الزيدية  و هو صاحب هذا املذهب و خرج
بعده فمضى إىل خراسان و قتل باجلوزجان بعد أن أوصى إىل حممد بن عبد اهللا بن  بإمامة ابنه حيىي من

  يقال له النفس الزكية، فخرج باحلجاز و تلقب باملهدي و جاءته عساكراحلسن السبط و حسن بن

إليهم املنصور  املنصور فقتل و عهد إىل أخيه إبراهيم فقام بالبصرة و معه عيسى بن زيد بن علي فوجه
و هي معدودة يف  عساكره فهزم و قتل إبراهيم و عيسى و كان جعفر الصادق أخربهم بذلك كله

النفس الزكية هو حممد بن القاسم بن  رون منهم إىل أن االمام بعد حممد ابن عبد اهللاكراماته و ذهب آخ
بن القاسم بالطالقان فقبض عليه و سيق إىل  علي بن عمر، و عمر هو أخو زيد بن علي فخرج حممد

من الزيدية أن اإلمام بعد حيىي بن زيد هو أخوه عيسى  املعتصم فحبسه و مات يف حبسه و قال آخرون
اهللا يف قتاله مع منصور و نقلوا اإلمامة يف عقبه و إليه انتسب دعي الزنج  لذي حصر مع إبراهيم بن عبدا

فر  يف أخبارهم و قال آخرون من الزيدية أن اإلمام بعد حممد بن عبد اهللا أخوة إدريس الذي كما نذكره
عقبه ملوكاً  ن من بعدهإىل املغرب و مات هنالك و قام بأمر ابنه إدريس و اختط مدينة فاس و كا

ذلك غري منتظم و كان منهم  و بقي أمر الزيدية بعد. باملغرب إىل أن انقرضوا كما نذكره يف أخبارهم
إمساعيل بن احلسن بن زيد بن علي بن  الذاعي الذي ملك طربستان و هو احلسن بن زيد بن حممد بن

لديلم الناصر األطروش منهم، و أسلموا على الدعوة يف ا احلسني السبط و أخوه حممد بن زيد مث قام ذه
احلسن بن علي بن عمر و عمر أخو زيد بن علي فكانت لبنيه بطربستان  يده و هو احلسن بن علي بن
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 و أما. من نسبهم إىل امللك و االستبداد على اخللفاء ببغداد كما نذكر يف أخبارهم دولة و توصل الديلم

مث إىل ابنه علي زين  رضى إىل ابنه احلسن بالوصية مث إىل أخيه احلسنياإلمامية فساقوا اإلمامة من علي ال
من هنا افترقوا فرقتني فرقة ساقها إىل ولده  العابدين مث إىل ابنه حممد الباقر مث إىل ابنه جعفر الصادق و

االثنا االمساعيلية و فرقة ساقوها إىل ابنه موسى الكاظم و هم  إمساعيل و يعرفونه بينهم باإلمام و هم
فقالوا  الثاين عشر من األئمة و قوهلم بغيبته إىل آخر الزمان كما مر فأما اإلمساعيلية عشرية لوقوفهم عند

قد مات قبل أبيه إمنا  بإمامة امساعيل اإلمام بالنص من أبيه جعفر و فائدة النص عليه عندهم و إن كان
عليهما قالوا انتقلت اإلمامة من إمساعيل  هو بقاء اإلمامة يف عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات اهللا

املستورين ألن اإلمام عندهم قد ال يكون له شوكة فيستتر و  إىل ابنه حممد املكتوم و هو أول األئمة
للحجة على اخللق و إذا كانت له شوكة ظهر و أظهر دعوته قالوا و بعد  تكون دعاته ظاهرين إقامة

  ابنه حممد احلبيب و هو آخر املستورين و بعده ابنه عبد اهللابنه جعفر الصادق و بعده حممد املكتوم

أخرجه من معتقله  املهدي الذي أظهر دعوته أبو عبد اهللا الشيعي يف كتامة و تتابع الناس على دعوته مث
معروف يف أخبارهم و يسمى  بسجلماسة و ملك القريوان و املغرب و ملك بنوه من بعده مصر كما هو

بالباطنية نسبة إىل قوهلم باإلمام الباطن أي املستور  لقول بإمامة إمساعيل و يسمون أيضاًهؤالء نسبة إىل ا
ضمن مقالتهم من اإلحلاد و هلم مقاالت قدمية و مقاالت جديدة دعا إليها  و يسمون أيضاً امللحدة ملا يف

إىل   تزل دعوته فيهاالصباح يف آخر املائة اخلامسة و ملك حصوناً بالشام و العراق و مل احلسن بن حممد
هذا الصباح يف دعوته  و مقالة. أن توزعها اهلالك بني ملوك الترك مبصر و ملوك التتر بالعراق فانفرضت

 و أما االثنا عشرية فرمبا خصوا باسم اإلمامية عند .للشهرستاين امللل و النحل مذكورة يف كتاب

إمساعيل اإلمام يف حياة  صادق لوفاة أخيه األكرباملتأخرين منهم فقالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر ال
عهد إليه املأمون و مات قبله مل يتم له  أبيهما جعفر فنص على إمامة موسى هذا مث ابنه علي الرضا الذي

مث ابنه حممد احلسن العسكري مث ابنه حممد املهدي املنتظر الذي  أمر مث ابنه حممد التقي مث ابنه علي اهلادي
واحدة من هذه املقاالت للشيعة اختالف كثري إال أن هذه أشهر مذاهبهم و من   يف كلقدمناه قبل و

ففيها بيان ذلك  و غريمها الشهرستاين و البن حزم بكتاب امللل و النحل استيعاا و مطالعتها فعليه أراد
 .الكبري و اهللا يضل من يشاء و يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم و هو العلي
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 إىل امللك ن و العثسرون يف انقالب اخلالفةالفصل الثام

ترتيبه كما قلناه  إعلم أن امللك غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باختيار إمنا هو بضرورة الوجود و
فيه من العصبية إذ املطالبة ال تتم  من قبل و أن الشرائع و الديانات و كل أمر حيل عليه اجلمهور فال بد

  .إال ا كما قدمناه

و بوجودها يتم أمر اهللا منها و يف الصحيح ما بعث اهللا نبياً إال يف منعة من قومه  فالعصبية ضرورية للملة
عبية اجلاهلية  إن اهللا أذهب عنكم: وجدنا الشارع قد ذم العصبية و ندب إىل إطراحها و تركها فقال مث

و وجدناه أيضاً  كرمكم عند اهللا أتقاكمإن أ و فخرها باآلباء أنتم بنو آدم و آدم من تراب، و قال تعاىل
نعى على أهله أحواهلم من االستمتاع باخلالق و اإلسراف يف غري القصد و  قد ذم امللك و أهله و

الدنيا  صراط اهللا و إمنا حض على اإللفة يف الدين و حذر من اخلالف و الفرقة، و أعلم أن التنكب عن
ينهى عنه أو يذمه من  طية فقد الوصول، و ليس مراده فيماكلها و أحواهلا مطية لآلخرة و من فقد امل

أصله و تعطيل القوى اليت ينشأ عليها بالكلية  أفعال البشر أو يندب إىل تركه إمهاله بالكلية أو اقتالعه من
االستطاعة حىت تصري املقاصد كلها حقاً و تتحد الوجهة كما  إمنا قصده تصريفها يف أغراض احلق جهد

كانت  من كانت هجرته إىل اهللا و رسوله فهجرته إىل اهللا و رسوله و من : عليه و سلمقال صلى اهللا
يذم الغضب و هو يقصد نزعه  فلم .هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه

لمة اهللا و للحق و بطل اجلهاد و إعالء ك من اإلنسان فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه االنتصار
فإذا كان الغصب لذلك كان مذموماً و إذا كان الغضب  إمنا يذم الغضب للشيطان و لألغراض الذميمة

من مشائله صلى اهللا عليه و سلم و كذا ذم الشهوات أيضاً ليس املراد  يف اهللا و هللا كان ممدوحاً و هو
على  راد تصريفها فيما أبيح له باشتمالهفإن من بطلت شهوته كان نقصاً يف حقه و إمنا امل إبطاهلا بالكلية

لن  ذمها الشارع و قال املصاحل ليكون اإلنسان عبداً متصرفاً طوع األوامر اإلهلية و كذا العصبية حيث
مراده حيث تكون العصبية على الباطل و أحواله كما كانت يف  فإمنا ،تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم

 حق على أحد ألن ذلك جمال من أفعال العقالء و غري نافع يف فخر ا أو اجلاهلية و أن يكون ألحد
 دار القرار فأما إذا كانت العصبية يف احلق و إقامة أمر اهللا فأمر مطلوب و لو بطل اآلخرة اليت هي

الشارع مل يذم منه  لبطلت الشرائع إذ ال يتم قوامها إال بالعصبية كما قلناه من قبل و كذا امللك ملا ذمه
ملا فيه من التغلب بالباطل و تصريف  حلق و قهر الكافة على الدين و مراعاة املصلح و إمنا ذمهالغلب با

كان امللك خملصاً يف غلبه للناس أنه هللا و حلملهم  اآلدميني طوع األغراض و الشهوات كما قلناه، فلو
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ريب هب يل : ليهيكن ذلك مذموماً و قد قال سليمان صلوات اهللا ع على عبادة اهللا و جهاد عدوه مل
  .من بعدي ملكاً ال ينبغي ألحد

معاوية عمر بن اخلطاب رضي اهللا  و ملا لقي. ملا علم من نفسه أنه مبعزل عن الباطل يف النبؤة و امللك
أكسروية يا : العديد و العدة استنكر ذلك و قال عنهما عند قدومه إىل الشام يف أة امللك وزيه من

ثغر جتاه العدو و بنا إىل مباهام بزينة احلرب و اجلهاد حاجة فسكت  منني أنا يفمعاوية فقال يا أمري املؤ
 احتج عليه مبقصد من مقاصد احلق و الدين فلو كان القصد رفض امللك من أصله مل يقنعه و مل خيطئه ملا

عمر  اجلواب يف تلك الكسروية و انتحاهلا بل كان حيرض على خروجه عنها باجلملة و إمنا أراد
سلوك شبله و  بالكسروية ما كان عليه أهل فارس يف ملكهم من ارتكاب الباطل و الظلم و البغي و

باطلهم و إمنا قصده ا وجه اهللا  الغفلة عن اهللا و أجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس و
 التباسها أحواله و نسيان عوائده حذراً من فسكت، و هكذا كان شأن الصحابة يف رفض امللك و

عليه و سلم استخلف أبا بكر على الصالة إذ هي أهم أمور  بالباطل فلما استحضر رسول اهللا صلى اهللا
و هي محل الكافة على أحكام الشريعة و مل جير للملك ذكر ملا أنه مظنة  الدين و ارتضاه الناس للخالفة

وقاتل  كر ما شاء اهللا متبعاً سنن صاحبهيومئذ ألهل الكفر و أعداء الدين فقام بذلك أبو ب للباطل و خنلة
األمم فغلبهم و أذن  أهل الردة حىت اجتمع العرب على اإلسالم مث عهد إىل عمر فاقتفى أثره و قاتل

انتزعوه منهم مث صارت إىل عثمان بن عفان  للعرب بانتزاع ما بأيديهم من الدنيا و امللك فغلبوهم عليه و
امللك منكبون عن طرقه و أكد ذلك لديهم ما كانوا عليه  ربئون منمث إىل علي رضى عنهما و الكل مت

العرب فقد كانوا أبعد األمم عن أحوال الدنيا و ترفها ال من حيث دينهم  من عضاضة اإلسالم و بداوة
 إىل الزهد يف النعيم و ال من حيث بداوم و مواطنهم و ما كانوا عليه من خشونة العيش الذي يدعوهم

أرض غري ذات   ألفوه، فلم تكن أمة من األمم أسغب عيشاً من مضر ملا كانوا باحلجاز يفو شظفه الذي
مبن وليها من ربيعة و  زرع و ال ضرع و كانوا ممنوعني من األرياف و حبوا لبعدها و اختصاصها

رون يأكلون العقارب و اخلنافس و يفخ اليمن فلم يكونوا يتطاولون إىل خصبها و لقد كانوا كثرياً ما
الدم و يطبخونه و قريبا من هذا كانت حال قريش يف  بأكل العلهز و هو وبر اإلبل ميهونه باحلجارة يف

عصبية العرب على الدين مبا أكرمهم اهللا من نبوة حممد صلى  مطاعمهم و مساكنهم حىت إذا اجتمعت
ألرض بوعد الصدق فابتزوا أمم فارس و الروم و طلبوا ما كتب اهللا هلم من ا اهللا عليه و سلم زحفوا إىل

 استباحوا دنياهم فزخرت حبار الرفه لديهم حىت كان الفارس الواحد يقسم له يف بعض ملكهم و

مع ذلك على  الغزوات ثالثون ألفاً من الذهب أو حنوها فاستولوا من ذلك على ماال يأخذه احلصر و هم
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بيضاء غري غريي و كان   صفراء و يايا: خشونة عيشهم فكان عمر يرقع ثوبه باجللد و كان علي يقول
يومئذ و كانت املناخل مفقودةً عندهم  أبو موسى يتجاىف عن أكل الدجاج ألنه مل يعهدها للعرب لقلتها

 :مكاسبهم مع هذا أمت ما كانت ألحد من أهل العامل قال باجلملة و إمنا يأكلون احلنطة بنخاهلا و

و مائة ألف  اع و املال فكان له يوم قتل عند خازنه مخسونيف أيام عثمان أفىت الصحابة الضي املسعودي
ألف دينار و خلف إبالً و  دينار و ألف ألف درهم و قيمة ضياعه بوادي القرى و حنني و غريمها مائتا

وفاته مخسني ألف دينار و خلف ألف فرس و ألف  خيالً كثريةً و بلغ الثمن الواحد من متروك الزبري بعد
دينار كل يوم و من ناحية السراة أكثر من ذلك و كان على  لحة من العراق ألفأمة و كانت غلة ط

فرس و له ألف بعري و عشرة آالف من الغنم و بلغ الربع من متروكه  مربط عبد الرمحن بن عوف ألف
مثانني ألفاً و خلف زيد بن ثابت من الفضة و الذهب ما كان يكسر بالفؤوس غري ما  بعد وفاته أربعة و

الكوفة  من األموال و الضياع مبائة ألف دينار و بىن الزبري داره بالبصرة و كذلك بىن مبصر و خلف
و اآلجر و الساج و  واإلسكندرية و كذلك بىن طلحة داره بالكوفة و شيد دارة باملدينة وبناها باجلص

رفات و بىن جعل على أعالها ش بىن سعد بن أيب وقاص داره بالعقيق و رفع مسكها و أوسع فضاءها و
خلف يعلى بن منبه مخسني ألف دينار و عقاراً  املقداد داره باملدينة و جعلها جمصصة الظاهر و الباطن و

 فكانت مكاسب القوم كما تراه و مل يكن .املسعودي من كالم و غري ذلك ما قيمته ثالمثائة ألف درهم

فيها بإسراف إمنا  يوء و مل يكن تصرفهمذلك منيعاً عليهم يف دينهم إذ هي أموال حالل ألا غنائم و ف
كان االستكثار من الدنيا مذموماً  كانوا على قصد يف أحواهلم كما قلناه فلم يكن ذلك بقادح فيهم و أن

به عن القصد و إذا كان حاهلم قصداً و نفقام يف  فإمنا يرجع إىل ما أشرنا إليه من اإلسراف و اخلروج
الستكثار عوناً هلم على طرق احلق و اكتساب الدار اآلخرة فلما ا سبيل احلق و مذاهبه كان ذلك

الغضاضة إىل ايتها و جاءت طبيعة امللك اليت هي مقتضى العصبية كما قلناه و  تدرجت البداوة و
 التغلب و القهر كان حكم ذلك امللك عندهم حكم ذلك الرفه و االستكثار من األموال فلم حصل

وقعت الفتنة بني  ل وال خرجوا به عن مقاصد الديانة و مذاهب احلق، و ملايصرفوا ذلك التغلب يف باط
و مل يكونوا يف حماربتهم لغرض  علي و معاوية و هي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها احلق و االجتهاد

متوهم ويرتع إليه ملحد و إمنا اختلف  دنيوي أو إليثار باطل أو الستشعار حقد كما قد يتومهه
باجتهاده يف احلق فاقتتلوا عليه و إن كان املصيب عليا  يف احلق و سفه كل واحد نظر صاحبهاجتهادهم 

بقصد الباطل إمنا قصد احلق و أخطأ و الكل كانوا يف مقاصدهم على حق مث  فلم يكن معاوية قائماً فيها
قومه فهو   عن نفسه وامللك االنفراد باد و استئثار الواحد به و مل يكن ملعاوية أن يدفع اقتضت طبيعة
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طريقة معاويه يف اقتفاء احلق  أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها و استشعرته بنو أمية و من مل يكن على
معاوية على غري تلك الطريقة و خالفهم يف  من أتباعهم فاعصوصبوا عليه و استماتوا دونه و لو محلهم

 مجعها و تأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبري اليت كان االنفراد باألمر لوقوع يف افتراق الكلمة
إذا رأى القاسم بن حممد بن أيب بكر لو كان : عبد العزيز رضي اهللا عنه يقول خمالفة و قد كان عمر بن

أهل احلل و  األمر شيء لوليته اخلالفة و لو أراد أن يعهد إليه لفعل و لكنة كان خيشى من بىن أمية يل من
كله إمنا محل عليه منازع امللك  و هذا.  فال يقدر أن حيول األمر عنهم لئال تقع الفرقةالعقد ملا ذكرناه

الواحد انفرد به و صرفه يف مذاهب احلق و  اليت هي مقتضى العصبية فامللك إذا حصل و فرضنا أن
 سليمان و أبوه داود صلوات اهللا عليهما مبلك بىن وجوهه مل يكن يف ذلك نكري عليه و لقد انفرد

االنفراد به وكانوا ما علمت من النبؤة و احلق و كذلك عيد معاوية  إسرائيل ملا اقتضته طبيعة امللك من
 فلو قد عهد. افتراق الكلمة مبا كانت بنو أمية مل يرضوا تسليم األمر إىل من سواهم إىل يزيد خوفاً من

مبعاوية غريه فلم   ذلك و ال يظنإىل غريه اختلفوا عليه مع أن ظنهم كان به صاحلاً و ال يرتاب أحد يف
ملعاوية من ذلك و كذلك كان مروان بن  يكن ليعهد إليه و هو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا اهللا

يف امللك مذهب أهل البطالة و البغي إمنا كانوا متحرين  احلكم و ابنه و أن كانوا ملوكاً مل يكن مذهبهم
هم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم ضرورة حتمل ملقاصد احلق جهدهم إال يف

لذلك ما كانوا عليه من االتباع و اإلقتداء و ما علم السلف من أحواهلم و  من كل مقصد يشهد
و  احتج مالك يف املوطأ بعمل عند امللك و أما مروان فكان من الطبقة األوىل من التابعني مقاصدهم فقد

كانوا عليه و توسطهم   األمر يف ولد عبد امللك و كانوا من الدين باملكان الذيعدالتهم معروفة مث تدرج
مث جاء خلفهم و . جهده و مل يهمل عمر بن عبد العزيز فرتع إىل طريقة اخللفاء األربعة و الصحابة

مقاصدهم و نسوا ما كان عليه سلفهم من حتري القصد  استعملوا طبيعة امللك يف أغراضهم الدنيوية و
فكان ذلك مما دعا الناس إىل أن نعوا عليهم أفعاهلم و أدالوا بالدعوة  ها و اعتماد احلق يف مذاهبهافي

ما  و ويل رجاهلا األمر فكانوا من العدالة مبكان و صرفوا امللك يف وجوه احلق و مذاهبه العباسية منهم
إىل بنيهم فأعطوا  فضى األمراستطاعوا حىت جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصاحل و الطاحل مث أ

وراءهم ظهرياً فتأذن اهللا حبرم و انتزاع  امللك و الترف حقه و انغمسوا يف الدنيا و باطلها و نبذوا الدين
و من تأمل سري هؤالء اخللفاء و . اهللا ال يظلم مثقال ذرة األمر من أيدي العرب مجلة و أمكن سواهم و

مثله يف أحوال بىن  املسعودي  الباطل علم صحة ما قلناه و قد حكاهاحلق من امللوك و اختالفهم يف حتري
أما عبد امللك فكان جباراً ال : أمية فقال أمية عن أيب جعفر املنصور و قد حصر عمومته و ذكروا بين
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بطنه و فرجه و أما عمر فكان أعور بني عميان و كان رجل القوم  يبايل مبا صنع و أما سليمان فكان مهه
أمية ضابطني ملا مهد هلم من السلطان حيوطونه و يصونون ما و هب اهللا هلم منه  ل و مل يزل بنوهشام قا

مهتهم قصد  تسلمهم معايل األمور و رفضهم دنياا حىت أفضى األمر إىل أبنائهم املترفني فكانت مع
يانة اخلالفة و اطراحهم ص الشهوات و ركوب اللذات من معاصي اهللا جهالً باستدراجه و أمناً لكره مع

العز و ألبسهم الذل و نفى عنهم النعمة مث  استخفافهم حبق الرئاسة و ضعفهم عن السياسة فسلبهم اهللا
مع ملك النوبة ملا دخل أرضهم فاراً أيام السفاح قال  استحضر عبد اهللا ابن مروان فقص عليه خربه

ذات قيمة فقلت ما منعك عن على األرض و قد بسطت يل فرش  أقمت ملياً مث أتاين ملكهم فقعد
مل : ملك و حق لكل ملك أن يتواضع لعظمة اهللا إذ رفعه اهللا مث قال يل القعود على ثيابنا فقال إين

فلم : اجترأ على ذلك عبيدنا و أتباعنا قال: هي حمرمة عليكم يف كتابكم ؟ فقلت تشربون اخلمر و
فلم  :ذلك عبيدنا و أتباعنا جبهلهم قالفعل : الزرع بدوابكم و الفساد حمرم عليكم ؟ قلت تطئون

امللك و انتصرنا  ذهب منا: تلبسون الديباج و الذهب و احلرير و هو حمرم عليكم يف كتابكم ؟ قلت
ينكث بيده يف األرض و يقول  بقوم من العجم دخلوا يف ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا، فأطرق

ليس كما ذكرت بل أنتم قوم : إيل و قال رفع رأسهعبيدنا و أتباعنا و أعاجم دخلوا يف ديننا مث 
يتم و ظلمتم فيما ملكتم فسلبكم اهللا العز و ألبسكم الذل  استحللتم ما حرم اهللا عليكم وأتيتم ما عنه

تبلغ غايتها فيكم و أنا خائف أن حيل بكم العذاب و أنتم ببلدي فينالين معكم و  بذنوبكم و هللا نقمة مل
لك  فتزود ما احتجت إليه و ارحتل عن أرضي فتعجب املنصور و أطرق فقد تبنيالضيافة ثالث  إمنا

من نفسه و هو  كيف انقلبت اخلالفة إىل امللك و أن األمر كان يف أوله خالفة و وازع كل أحد فيها
دون الكافة فهذا عثمان ملا  الدين و كانوا يؤثرونه على أمور دنياهم و أن أفضت إىل هالكهم وحدهم

ابن جعفر وأمثاهلم يريدون املدافعة عنه فأىب   الدار جاءه احلسن و احلسني و عبد اهللا بن عمر وحصر يف
الفرقة و حفظاً لإللفة اليت ا حفظ الكلمة و لو أدى إىل  و منع من سل السيوف بني السلمني خمافة

لحة على أعماهلم حىت عليه املغرية ألول واليته باستبقاء الزبري ومعاوية و ط و هذا علي أشار. هالكه
امللك فأىب  الناس على بيعته و تتفق الكلمة و له بعد ذلك ما شاء من أمره و كان ذلك من سياسة جيتمع

لقد أشرت عليك باألمس مبا  :فراراً من الغش الذي ينافيه اإلسالم و غدا عليه املغرية من الغداة فقال
ال : وأن احلق فيما رأيته أنت فقال علي نصيحةأشرت مث عدت إىل نظري فعلمت أنه ليس من احلق و ال

اليوم و لكن منعين مما أشرت به زائد احلق و هكذا  و اهللا بل أعلم أنك نصحتين باألمس و غششتين
  :دنياهم و حنن كانت أحواهلم يف إصالح دينهم بفساد
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 ال ما نرقع نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فال ديننا يبقى و

حتري الدين ومذاهبه و اجلري على   إىل امللك و بقيت معاين اخلالفة منفقد رأيت كيف صار األمر
كان ديناً مث انقلب عصبيةً و سيفاً و هكذا كان األمر  منهاج احلق و مل يظهر التغري إال يف الوازع الذي

 مث عبد امللك و الصدر األول من خلفاء بين العباس إىل الرشيد و بعض ولده لعهد معاوية و مروان و ابنه
و  اخلالفة و مل يبق إال امسها و صار األمر ملكاً حبتاً و جرت طبيعة التغلب إىل غايتها ذهبت معاين

عبد امللك و ملن  استعملت يف أغراضها من القهر التقلب يف الشهوات و املالذ و هكذا كان األمر لولد
ة العرب و اخلالفة و امللك يف عصبي جاء بعد الرشيد من بين العباس و اسم اخلالفة باقياً فيهم لبقاء

أثرها بذهاب عصبية العرب و فناء جيلهم و  الطورين ملتبس بعضهما ببعض مث ذهب رسم اخلالفة و
كان الشأن يف ملوك العجم باملشرق يدينون بطاعة اخلليفة  تالشى أحواهلم وبقى األمر ملكاً حبتاً كما

للخليفة منه شيء و كذلك فعل ملوك زناتة باملغرب مثل و مناحيه هلم و ليس  تربكاً و امللك جبميع ألقابه
بالقريوان فقد  العبيديني و مغراوة و بين يفرن أيضاً مع خلفاء بين أمية باألندلس و العبيديني صنهاجة مع

اختلطت مث انفرد امللك حيث افترقت  تبني أن اخلالفة قد وجدت بدون امللك أوال مث التبست معانيهما و
 .النهار و هو الواحد القهار ية اخلالفة و اهللا مقدر الليل وعصبيته من عصب

 

  الفصل التاسع و العشرون يف معىن البيعة

النظر يف أمر نفسه و أمور  إعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن املبايع يعاهد أمريه على أنه يسلم له
األمر على املنشط و املكره و كانوا إذا من  املسلمني ال ينازعه يف شيء من ذلك و يطيعه فيما يكلفه به

يف يديه تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع و املشتري فسمي  بايعوا األمري و عقدوا عهده جعلوا أيديهم
البيعة مصافحةً باأليدي هذا مدلوهلا يف عرف اللغة و معهود الشرع و هو  بيعةً مصدر باع و صارت

هذا اللفظ و  صلى اهللا عليه و سلم ليلة العقبة و عند الشجرة وحيثما و رداحلديث يف بيعة النيب  املراد يف
يستوعبون األميان كلها لذلك  منه بيعة اخللفاء و منه أميان البيعة كان اخللفاء يستحلفون على العهد و

 عنه أكثر و أغلب و هلذا ملا أفىت مالك رضي اهللا فسمي هذا االستيعاب إميان البيعة و كان اإلكراه فيها
عليه و رأوها قادحةً يف أميان البيعة، و وقع ما وقع من حمنة اإلمام  بسقوط ميني اإلكراه أنكرها الوالة

أو  أما البيعة املشهورة هلذا العهد فهي حتية امللوك الكسروية من تقبيل األرض أو اليد رضي اهللا عنه و
هذا اخلضوع يف التحية و  الطاعة جمازاً ملا كانالرجل أو الذيل أطلق عليها اسم البيعة اليت هي العهد على 

صارت حقيقيةً عرفيةً و استغىن ا عن  التزام اآلداب من لوازم الطاعة و توابعها و غلب فيه حىت
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ملا يف املصافحة لكل أحد من الترتل و االبتذال املنافيني  مصافحة أيدي الناس اليت هي احلقيقة يف األصل
لوكي إال يف األقل ممن يقصد التواضع من امللوك فيأخذ به نفسه مع خواصه و امل للرئاسة و صون املنصب

يلزمه من حق  أهل الدين من رعيته فافهم معىن البيعة يف العزف فإنه أكيد على اإلنسان معرفته ملا مشاهري
 .لقوي العزيزمع امللوك و اهللا ا سلطانه و إمامه و ال تكون أفعاله عبثاً و جماناً و اعترب ذلك من أفعالك

 

  الفصل الثالثون يف والية العهد

ملا فيها من املصلحة و أن حقيقتها للنظر يف مصاحل األمة  إعلم أنا قدمنا الكالم يف اإلمامة و مشروعيتها
و األمني عليهم ينظر هلم ذلك يف حياته و يتبع ذلك أن ينظر هلم بعد مماته و  لدينهم و دنياهم فهو وليهم

قبل و  وىل أمورهم كما كان هو يتوالها ويثقون بنظره هلم يف ذلك كما و ثقوا به فيمامن يت يقيم هلم
رضي اهللا عنه لعمر  قد عرف ذلك من الشرع بإمجاع األمة على جوازه و انعقاده إذ وقع بعهد أيب بكر

اهللا عنه و عنهم و كذلك  مبحضر من الصحابة و أجازوه و أوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي
خيتاروا للمسلمني ففوض بعضهم إىل بعض  هد عمر يف الشورى إىل الستة بقية العشرة و جعل هلم أنع

ناظر املسلمني فوجدهم متفقني على عثمان و على  حىت أفضى ذلك إىل عبد الرمحن بن عوف فاجتهد و
 يعن دون اجتهاده ملوافقته إياه على لزوم االقتداء بالشيخني يف كل ما علي فآثر عثمان بالبيعة على ذلك

أحد  عثمان لذلك و أوجبوا طاعته و املأل من الصحابة حاضرون لألوىل و الثانية و مل ينكره فانعقد أمر
  .منهم فدل على أم متفقون على صحة هذا العهد عارفون مبشروعيته

النظر  أمون علىحجة كما عرف واليتهم اإلمام يف هذا األمر و أن عهد إىل أبيه أو ابنه ألنه م و اإلمجاع
يف الولد و الوالد أو ملن خصص  هلم يف حياته فأوىل أن ال حيتمل فيها تبعةً بعد مماته خالفاً ملن قال باامه

كله ال سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من  التهمة بالولد دون الوالد فإنه بعيد عن الظنة يف ذلك
 ذلك رأساً كما وقع يف عهد معاوية البنه يزيد و إن كان الظنة يف إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي

الناس له حجة يف الباب و الذي دعا معاوية إليثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه  فعل معاوية مع وفاق
حينئذ من بين  هو مراعاة املصلحة يف اجتماع الناس و اتفاق أهوائهم باتفاق أهل احلل و العقد عليه إمنا

أمجع و أهل الغلب منهم فآثره   أمية يومئذ ال يرضون سواهم و هم عصابة قريش و أهل امللةأمية إذ بنو
إىل الفضول حرصاً على االتفاق و اجتماع  بذلك دون غريه ممن يظن أنه أوىل ا و عدل عن الفاضل

  .األهواء الذي شأنه أهم عند الشارع
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الصحابة لذلك  انعة من سوى ذلك وحضور أكابرإن كان ال يظن مبعاوية غري هذا فعدالته و صحبته م و
هوادة و ليس معاوية ممن تأخذه  و سكوم عنه دليل على انتفاء الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم يف احلق

مانعة منه و فرار عبد اهللا بن عمر من ذلك إمنا  العزة يف قبول احلق فإم كلهم أجل من ذلك و عدالتهم
من األمور مباحاً كان أو حمظوراً كما هو معروف عنه و مل  خول يف شيءهو حممول على تورعه من الد

الذي اتفق عليه اجلمهور إال ابن الزبري و ندور املخالف معروف مث إنه وقع  يبق يف املخالفة هلذا العهد
 بعد معاوية من اخللفاء الذين كانوا يتحرون احلق و يعملون به مثل عبد امللك و سليمان مثل ذلك من

عدالتهم و حسن   بين أمية و السفاح واملنصور واملهدي و الرشيد من بين العباس و أمثاهلم ممن عرفتمن
و خروجهم عن سنن اخللفاء  رأيهم للمسلمني و النظر هلم و ال يعاب عليهم إيثار أبنائهم و إخوام

طبيعة امللك و كان حتدث . على حني مل األربعة يف ذلك فشأم غري شأن أولئك اخللفاء فأم كانوا
فعهدوا إىل من يرتضيه الدين فقط و آثروه على غريه و  الوازع دينياً فعند كل أحد وازع من نفسه

و أما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت . وازعه وكلوا كل من يسمو إىل ذلك إىل
 السلطاين و العصباين فلو عهد إىل و الوازع الديين قد ضعف و احتيج إىل الوازع على غايتها من امللك

 ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد و انتقض أمره سريعاً و صارت اجلماعة إىل الفرقة و غري من

  .االختالف

: خيتلفوا على أيب بكر و عمر فقال ما بال املسلمني اختلفوا عليك و مل: سأل رجل علياً رضي اهللا عنه

اليوم وال على مثلك يشري إىل وازع الدين أفال ترى إىل   مثلي و أناألن أبا بكر و عمر كانا واليني على
موسى بن جعفر الصادق و مساه الرضا كيف أنكرت العباسية ذلك و نقضوا  املأمون ملا عهد إىل علي بن

 لعمه بن املهدي و ظهر من اهلرج و اخلالف وانقطاع السبل و تعدد الثوار و اخلوارج ما بيعته و بايعوا

من اعتبار ذلك   يصطلم األمر حىت بادر املأمون من خراسان إىل بغداد ورد أمرهم ملعاهده فال بدكاد أن
العصبيات و ختتلف باختالف  يف العهد فالعصور ختتلف باختالف ما حيدث فيها من األمور و القبائل و

لعهد حفظ التراث أما أن يكون القصد با املصاحل و لكل واحد منها حكم خيصه لطفاً من اهللا بعباده و
أمر من اهللا خيص به من يشاء من عباده ينبغي أن حتسن فيه  على األبناء فليس من املقاصد الدينية إذ هو

العبث باملناصب الدينية و امللك هللا يؤتيه من يشاء، و عرض هنا أمور تدعو  النية ما أمكن خوفاً من
  .إىل بيان احلق فيها الضرورة

أن تظن مبعاوية رضي اهللا عنه أنه علم ذلك  يزيد من الفسق أيام خالفته فإياكفاألول منها ما حدث يف 
يعذله أيام حياته يف مساع الغناء و ينهاه عنه و هو أقل من  من يزيد فإنه أعدل من ذلك و أفضل بل كان
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خمتلفة و ملا حدث يف يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ يف  ذلك و كانت مذاهبهم فيه
رأى اخلروج عليه و نقض بيعته من أجل ذلك كما فعل احلسني و عبد اهللا بن الزبري  نه فمنهم منشأ

القتل مع العجز عن  اهللا عنهما و من اتبعهما يف ذلك و منهم من أباه ملا فيه من إثارة الفتنة و كثرة رضي
قد من قريش و تستتبع احلل و الع الوفاء به ألن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بىن أمية و مجهور أهل

مقاومتهم فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك  عصبية مضر أمجع و هي أعظم من كل شوكة و ال تطاق
كان شأن مجهور املسلمني و الكل جمتهدون و ال ينكر  وأقاموا على الدعاء دايته و الراحة منه و هذا

  .اهللا لالقتداء مالرب و حتري احلق معروفة وفقنا  على أحد من الفريقني فمقاصدهم يف

العهد مع النيب صلى اهللا عليه و سلم و ما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي رضي اهللا  و األمر الثاين هو شأن
 و هو أمر مل يصح و ال نقله أحد من أئمة النقل و الذي وقع يف الصحيح من طلب الدواة و عنه

رضي  لى أنه مل يقع و كذا قول عمرالقرطاس ليكتب الوصية و أن عمر منع من ذلك فدليل واضح ع
أبا بكر و إن أترك  إن أعهد فقد عهد من هو خري مين يعين: اهللا عنه حني طعن و سئل يف العهد فقال

كذلك قول علي للعباس رضي اهللا  فقد ترك من هو خري مين يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعهد و
يسأالنه عن شأما يف العهد فأىب على من ذلك  عليه و سلمعنهما حني دعاه للدخول إىل النيب صلى اهللا 

آخر الدهر و هذا دليل على أن علياً علم أنه مل يوص و ال عهد  و قال إنه إن منعنا منها فال نطمع فيها
اإلمامية يف ذلك إمنا هي كون اإلمامة من أركان الدين كما يزعمون و ليس كذلك و  إىل أحد و شبهة

شأن الصالة و  حل العامة املفوضة إىل نظر اخللق و لو كانت من أركان الدين لكان شأاهي من املصا إمنا
اشتهر أمر الصالة و احتجاج  لكان يستخلف فيها كما استخلف أبا بكر يف الصالة و لكان يشتهر كما

 سلم ارتضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و الصحابة على خالفة أيب بكر بقياسها على الصالة يف قوهلم
و يدل ذلك أيضاً على أن أمر اإلمامة و العهد ا . الوصية مل تقع لديننا أفال نرضاه لدنيانا دليل على أن

 هو اليوم و شأن العصبية املراعاة يف االجتماع و االفتراق يف جماري العادة مل يكن مل يكن مهما كما

القلوب عليه و  ق العادة من تأليفيومئذ بذلك االعتبار ألن أمر الدين و اإلسالم كان كله خبوار
حضور املالئكة لنصرهم و تردد  استماتة الناس دونه و ذلك من أجل األحوال اليت كانوا يشاهدوا يف

عليهم فلم حيتج إىل مراعاة العصبية ملا مشل  خرب السماء بينهم و جتدد خطاب اهللا يف كل حادثة تتلى
تفزهم من تتابع املعجزات اخلارقة و األحوال اإلهلية الواقعة و يس الناس من صبغة االنقياد و اإلذعان وما

سائر  اليت ومجوا منها و دهشوا من تتابعها فكان أمر اخلالفة و امللك و العهد والعصبية و املالئكة املترددة
املعجزات مث بفناء  هذه األنواع مندرجاً يف ذلك القبيل كما وقع فلما احنصر ذلك املدد بذهاب تلك
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اخلوارق و صار احلكم للعادة كما  رون الذين شاهدوها فاستحالت تلك الصبغة قليالً قليالً و ذهبتالق
عنها من املصاحل و املفاسد و أصبح امللك واخلالفة و  كان فاعترب أمر العصبية و جماري العوائد فيما ينشأ

انظر كيف كانت اخلالفة األكيدة كما زعموا و مل يكن ذلك من قبل ف العهد ما مهماً من املهمات
عليه وسلم غري مهمة فلم يعهد فيها مث تدرجت األمهية زمان اخلالفة بعض الشيء  لعهد النيب صلى اهللا

الترك  الضرورة إليه يف احلماية واجلهاد و شأن الردة و الفتوحات فكانوا باخليار يف الفعل و مبا دعت
احلماية و القيام باملصاحل  ن أهم األمور لإللفة علىكما ذكرناه عن عمر رضي اهللا عنه مث صارت اليوم م

التخاذل و منشأ االجتماع و التوافق الكفيل  فاعتربت فيها العصبية اليت هي سر الوازع عن الفرقة و
  .مبقاصد الشريعة و أحكامها

منا يقع يف إ الثالث شأن احلروب الواقعة يف اإلسالم بني الصحابة و التابعني فاعلم أن اختالفهم و األمر
املعتربة و اتهدون إذا اختلفوا فإن قلنا  األمور الدينية و ينشأ عن االجتهاد يف األدلة الصحيحة و املدارك

الطرفني و من مل يصادفه فهو خمطئ فإن جهته ال تتعني بإمجاع  إن احلق يف املسائل االجتهادية واحد من
ئ منها و التأثيم مدفوع عن الكل إمجاعاً و إن قلنا إن اإلصابة و ال يتعني املخط فيبقى الكل على احتمال

و  حق و إن كل جمتهد مصيب فأحرى بنفي اخلطأ و التأثيم و غاية اخلالف الذي بني الصحابة الكل
اإلسالم إمنا هو  التابعني أنه خالف اجتهادي يف مسائل دينية ظنية و هذا حكمه و الذي وقع من ذلك يف

يزيد و واقعة ابن الزبري مع عبد  ع الزبري و عائشة و طلحة و واقعة احلسني معواقعة على مع معاوية و م
عثمان مفترقني يف األمصار فلم يشهدوا بيعة علي و  امللك فأما و واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل

 من توقف حىت جيتمع الناس و يتفقوا على إمام كسعد و سعيد و الذين شهدوا فمنهم من بايع و منهم

املغرية بن شعبة و عبد اهللا بن سالم و قدامة بن مظعون و أىب سعيد اخلدري  ابن عمر و أسامة بن زيد و
 مالك و النعمان بن بشري و حسان بن ثابت و مسلمة بن خملد و فضالة بن عبيد و أمثاهلم و كعب بن

عثمان و تركوا األمر  ب بدممن أكابر الصحابة و الذين كانوا يف األمصار عدلوا عن بيعته أيضاً إىل الطل
يف السكوت عن نصر عثمان من  فوضى حىت يكون شورى بني املسلمني ملن يولونه و ظنوا بعلي هوادة

  .قاتله ال يف املماألة عليه فحاش هللا من ذلك

علي أن  كان معاوية إذا صرح مبالمته إمنا يوجهها عليه يف سكوته فقط مث اختلفوا بعد ذلك فرأى و لقد
النيب صلى اهللا عليه و   قد انعقدت و لزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها باملدينة داربيعته

اجتماع الناس و اتفاق الكلمة فيتمكن  سلم و موطن الصحابة و أرجأ األمر يف املطالبة بدم عثمان إىل
عقد باآلفاق و مل الفتراق الصحابة أهل احلل و ال حينئذ من ذلك و رأى اآلخرون أن بيعته مل تنعقد
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باتفاق أهل احلل و العقد و ال تلزم بعقد من توالها من غريهم أو  حيصر إال قليل و ال تكون البيعة إال
املسلمني حينئذ فوضى فيطالبون أوالً بدم عثمان مث جيتمعون على إمام وذهب إىل  من القليل منهم و إن

ابنه حممد و سعد  الزبري و ابنه عبد اهللا و طلحة ومعاوية و عمرو بن العاص و أم املؤمنني عائشة و  هذا
الصحابة الذين ختلفوا عن  و سعيد و النعمان بن بشري و معاوية بن خديج و من كان على رأيهم من

بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي و لزومها  بيعة علي باملدينة كما ذكرنا إال أن أهل العصر الثاين من
إليه و تعيني اخلطأ من جهة معاوية و من كان على رأيه و   رأيه فيما ذهبللمسلمني أمجعني و تصويب

 النتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل مع دفع التأثيم عن كل من الفريقني خصوصاً طلحة و الزبري

و األول كما ه كالشأن يف اتهدين و صار ذلك إمجاعاً من أهل العصر الثاين على أحد قويل أهل العصر
  .معروف

الذي نفسي بيده ال ميوتن أحد من  و: و لقد سئل علي رضي اهللا عنه عن قتلى اجلمل وصفني فقال
و غريه فال يقعن عندك ريب يف عدالة  الطربي نقله هؤالء و قلبه نقي إال دخل اجلنة يشري إىل الفريقني

 منا هي عن املستندات وو ال قدح يف شيء من ذلك فهم من علمت و أقواهلم و أفعاهلم إ أحد منهم

إليه أحد من أهل احلق و  عدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة إال قوالً للمعتزلة فيمن قاتل علياً مل يلتفت
شأن االختالف يف عثمان و اختالف  ال عرج عليه و إذا نظر ت بعني اإلنصاف عذرت الناس أمجعني يف

ا األمة بينما املسلمون قد أذهب اهللا عدوهم و  هللالصحابة من بعد و علمت أا كانت فتنةً ابتلى ا
األمصار على حدودهم بالبصرة و الكوفة و الشام و مصر و كان  ملكهم أرضهم و ديارهم و نزلوا

هذه األمصار جفاةً مل يستكثروا من صحبة النيب صلى اهللا عليه و سلم و ال  أكثر العرب الذين نزلوا
اإلميان و  من اجلاهلية من اجلفاء و العصبية و التفاخر و البعد عن سكينةخبلقه مع ما كان فيهم  ارتاضوا

قريش وكنانة و ثقيف و  إذا م عند استفحال الدولة قد أصبحوا يف ملكة املهاجرين و األنصار من
فاستنكفوا من ذلك و غضوا به ملا يرون  هذيل و أهل احلجاز و يثرب السابقني األولني إىل اإلميان

فارس و الروم مثل قبائل بكر بن وائل و عبد القيس بن  من التقدم بأنسام و كثرم ومصادمةألنفسهم 
اليمن و متيم و قيس من مضر فصاروا إىل الغض من قريش و األنفة  ربيعة و قبائل كندة و األزد من

فيهم بالعجز طاعتهم و التعلل يف ذلك بالتظلم منهم و االستعداء عليهم والطعن  عليهم، و التمريض يف
علمت  السوية و العدل يف العدل عن السوية و فشت املقالة بذلك و انتهت إىل املدينة و هم من عن

  .فأعظموه و أبلغوه عثمان فبعث إىل األمصار من يكشف له اخلرب
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 و حممد بن مسلمة و أسامة بن زيد و أمثاهلم فلم ينكروا على األمراء شيئاً و ال رأوا بعث ابن عمر

الشناعات تنمو و  م طعناً و أدوا ذلك كما علموه فلم ينقطع الطعن من أهل األمصار و مازالتعليه
منهم و حده عثمان و عزلة مث  رمي الوليد بن عقبة و هو على الكوفة بشرب اخلمر و شهد عليه مجاعة

و طلحة و شكوا إىل عائشة و علي و الزبري  جاء إىل املدينة من أهل األمصار يسألون عزل العمال و
ألسنتهم بل وفد سعيد بن العاصي وهو على الكوفة فلما  عزل هلم عثمان بعض العمال فلم تنقطع بذلك

معزوالً مث انتقل اخلالف بني عثمان ومن معه من الصحابة باملدينة و  رجع اعترضوه بالطريق و ردوه
و هو  كري إىل غري ذلك من أفعالهامتناعه من العزل فأىب إال أن يكون على جرحة مث نقلوا الن نقموا عليه

يظهرون طلب النصفة  متمسك باالجتهاد و هم أيضاً كذلك مث جتمع قوم من الغوغاء وجاءوا إىل املدينة
الكوفة و مصر وقام معهم يف ذلك  من عثمان و هم يضمرون خالف ذلك من قتله و فيهم من البصرة و

األمور و رجوع عثمان إىل رأيهم و عزل هلم  كنيعلي و عائشة و الزبري و طلحة و غريهم حياولون تس
لبسوا بكتاب مدلس يزعمون أم لقوة يف يد حامله إىل عامل  عامل مصر فانصرفوا قليالً مث رجعوا و قد

عثمان على ذلك فقالوا مكنا من مروان فإنه كاتبك فحلف مروان فقال ليس  مصر بأن يقتلهم و حلف
 اره مث بيتوه على حني غفلة من الناس و قتلوه وانفتح باب الفتنةمن هذا فحاصروه بد يف احلكم أكثر

  .تعلقاته فلكل من هؤالء عذر فيما وقع و كلهم كانوا مهتمني بأمر الدين وال يضيعون شيئاً من

م و حنن ال نظن م إال خرياً ملا  مث نظروا بعد هذا الواقع و اجتهدوا و اهللا مطلع على أحواهلم و عامل
احلسني فإنه ملا ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل   أحواهلم و مقاالت الصادق فيهم و أماشهدت به

للحسني أن يأتيهم فيقوموا بأمره فرأى احلسني أن اخلروج على  عصره بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة
فأما ال سيما من له القدرة على ذلك و ظنها من نفسه بأهليته و شوكته  يزيد متعني من أجل فسقه

 كما ظن و زيادة و أما الشوكة فغلط يرمحه اهللا فيها ألن عصبية مضر كانت يف قريش و األهلية فكانت

و إمنا نسي  عصبية عبد مناف إمنا كانت يف بين أمية تعرف ذلك هلم قريش و سائر الناس و ال ينكرونه
املالئكة لنصرة املسلمني  ذلك أول اإلسالم ملا شغل الناس من الذهول باخلوارق و أمر الوحي و تردد

نسيت و مل يبق إال العصبية الطبيعية يف  فأغفلوا أمور عوائدهم و ذهبت عصبية اجلاهلية و منازعها و
و جهاد املشركني و الدين فيها حمكم و العادة معزولة حىت إذا  احلماية و الدفاع ينتفع ا يف إقامة الدين

جع احلكم بعض الشيء للعوائد فعادت العصبية كما كانت و ملن اخلوارق املهولة ترا انقطع أمر النبؤة و
احلسني  و أصبحت مصر أطوع لبين أمية من سواهم مبا كان هلم من ذلك قبل فقد تبني لك غلط كانت

ألنه منوط بظنه و كان ظنه  إال أنه يف أمر دنيوي ال يضره الغلط فيه و أما احلكم الشرعي فلم يغلط فيه
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عمر و ابن احلنفية أخوه و غريه يف مسريه  لقد عذله ابن العباس و ابن الزبري و ابنالقدرة على ذلك و 
  .عما هو بسبيله ملا أراده اهللا إىل الكوفة و علموا غلطه يف ذلك و مل يرجع

باحلجاز و مع يزيد بالشام والعراق و من التابعني هلم فرأوا  و أما غري احلسني من الصحابة الذين كانوا
كان فاسقاً ال جيوز ملا ينشأ عنه من اهلرج و الدماء فأقصروا عن ذلك و مل   على يزيد و إنأن اخلروج

الغلط أن  احلسني و ال أنكروا عليه و ال أمثوه ألنه جمتهد و هو أسوة اتهدين و ال يذهب بك يتابعوا
ا مع يزيد و مل يروا كانو تقول بتأثيم هؤالء مبخالفة احلسني و قعودهم عن نصره فإم أكثر الصحابة و

فصله و حقه و يقول سلوا جابر بن عبد  اخلروج عليه و كان احلسني يستشهد م و هو بكربالء على
سعيد و زيد بن أرقم و أمثاهلم و مل ينكر عليهم  اهللا و أبا سعيد اخلدري و أنس بن مالك و سهل بن

ن هو على اجتهاد و يكون ذلك أنه عن اجتهاد و إن كا قعودهم عن نصره و ال تعرض لذلك لعلمه
يكن عن  على شرب النبيذ و اعلم أن األمر ليس كذلك و قتاله مل احلنفي و املالكي و الشافعي كما حيد

و ال تقولن إن يزيد و  اجتهاد هؤالء و إن كان خالفه عن اجتهادهم و إمنا انفرد بقتاله يزيد و أصحابه
صحيحة و اعلم أنه إمنا ينفذ من أعمال  فأفعاله عندهمإن كان فاسقاً و مل جيز هؤالء اخلروج عليه 

شرطه أن يكون مع اإلمام العادل و هو مفقود يف  الفاسق ما كان مشروعاً و قتال البغاة عندهم من
و ال ليزيد بل هي من فعالته املؤكدة لفسقه و احلسني فيها شهيد  مسئلتنا فال جيوز قتال احلسني مع يزيد

جتهاد و الصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً و اجتهاد و قد غلط ا مثاب و هو على حق و
  :ما معناه بالعواصم و القواصم يف هذا فقال يف كتابه الذي مساه أبو بكر بن العريب املالكي القاضي

جده و هو غلط محلته عليه الغفلة عن اشتراط اإلمام العادل و من أعدل من  إن احلسني قتل بشرع
ما رآه احلسني  زمانه يف إمامته و عدالته يف قتال أهل اآلراء و أما ابن الزبري فإنه رأى يف منامه احلسني يف

. أمية يف جاهلية و ال إسالم و ظن كما ظن و غلطه يف أمر الشوكة أعظم ألن بين أسد ال يقاومون بين

ألن اإلمجاع . يل إليهمعاوية مع علي ال سب و القول بتعني اخلطاء يف جهة خمالفة كما كان يف جهة
و عبد امللك صاحب ابن الزبري . أما يزيد فعني خطأه فسقه و. هنالك قضى لنا به و مل جنده ها هنا

بعدالته احتجاج مالك بفعله و عدول ابن عباس و ابن عمر إىل بيعته عن  أعظم الناس عدالة و ناهيك
مل  وا يرون أن بيعة ابن الزبري مل تنعقد ألنهمعه باحلجاز مع أن الكثري من الصحابة كان ابن الزبري و هم

حممولون على  حيضرها أهل العقد و احلل كبيعة مروان و ابن الزبري على خالف ذلك و الكل جمتهدون
تقرير ما قررناه جييء على قواعد  احلق يف الظاهر و إن مل يتعني يف جهة منهما و القتل الذي نزل به بعد

حتريه احلق هذا هو الذي ينبغي أن حتمل عليه أفعال  د مثاب باعتبار قصده والفقه و قوانينه مع أنه شهي
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خيار األمة و إذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي خيتص بالعدالة و  السلف من الصحابة و التابعني فهم
فجعل ثالثاً مث يفشو الكذب  مث الذين يلوم مرتني أو خري الناس قرين :و سلم يقول النيب صلى اهللا عليه

فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض ألحد  اخلرية و هي العدالة خمتصة بالقرن األول و الذي يليه
وقع مهم و التمس هلم مذاهب احلق و طرقه ما استطعت  منهم و ال يشوش قلبك بالريب يف شيء مما

بيل جهاد أو إظهار حق إال عن بينة و ما قاتلوا أو قتلوا إال يف س فهم أوىل الناس بذلك و ما اختلفوا
اختالفهم رمحة ملن بعدهم من األمة ليقتدي كل واحد مبن خيتاره منهم و جيعله إمامه  واعتقد مع ذلك أن

قدير و إليه  هادية و دليله فافهم ذلك و تبني حكمه اهللا يف خلقه و أكوانه و اعلم أنه على كل شيء و
 .امللجأ و املصري و اهللا تعاىل أعلم

 

  دي و الثالثون يف اخلطط الدينية اخلالفيةالفصل احلا

نيابة عن صاحب الشرع يف حفظ الدين و سياسة الدنيا فصاحب الشرع  ملا تبني أن حقيقة اخلالفة
يف الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها و محل الناس  متصرف يف األمرين أما

  ملصاحلهم يف العمران البشري و قد قدمنا أن هذا العمرانسياسة الدنيا فبمقتضى رعايته عليها و أما

كاف يف  ضروري للبشر و أن رعاية مصاحله كذلك لئال يفسد إن أمهلت و قدمنا أن امللك و سطوته
  .حصول هذه املصاحل

أعلم ذه املصاحل فقد صار امللك يندرج حتت  نعم إمنا تكون أكمل إذا كانت باألحكام الشرعية ألنه
توابعها و قد ينفر إذا كان يف غري امللة و له على كل حال مراتب  فة إذا كان إسالميا و يكون مناخلال

تتعني خططاً و تتوزع على رجال الدولة وظائف فيقوم كل واحد بوظيفته  خادمة و وظائف تابعة
املنصب   أماامللك الذي تكون يده عاليةً عليهم فيتم بذلك أمره و حيسن قيامه بسلطانه و حسبما يعينه

خيص خبطط و مراتب ال  اخلاليف و إن كان امللك يندرج حتته ذا االعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديين
املختصة باخلالفة و نرجع إىل اخلطط امللوكية  تعرف إال للخلفاء اإلسالميني فلنذكر اآلن اخلطط الدينية

  .السلطانية

 و الفتيا و لقضاء و اجلهاد و احلسبة كلها مندرجة حتتالدينية الشرعية من الصالة  فاعلم أن اخلطط

متفرعة عنها و داخلة  اإلمامة الكربى اليت هي اخلالفة فكأا اإلمام الكبري و األصل اجلامع و هذه كلها
الدنيوية و تنفيذ أحكام الشرع فيها على  فيها لعموم نظر اخلالفة وتصرفها يف سائر أحوال امللة الدينية و

  .العموم
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و . هذه اخلطط كلها و أرفع من امللك خبصوصه املندرج معها حتت اخلالفة فأما إمامة الصالة فهي أرفع
استدالل الصحابة يف شأن أيب بكر رضي اهللا عنه باستخالفه يف الصالة على استخالفه  لقد يشهد لذلك

؟ فلوال أن الصالة  ضاه لدنياناالسياسة يف قوهلم ارتضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لديننا أفال نر يف
يف املدينة صنفان مساجد عظيمة  أرفع من السياسة ملا صح القياس و إذا ثبت ذلك فاعلم أن املساجد

خمتصة بقوم أو حملة وليست للصلوات العامة فأما  و أخرى دوا. كثرية الغاشية معدة للصلوات املشهودة
و من يفوض إليه من سلطان أو من وزير أو قاض فينصب هلا اخلليفة أ املساجد العظيمة فأمرها راجع إىل

 اخلمس و اجلمعة و العيدين و اخلسوفني و االستسقاء و تعني ذلك إمنا هو من طريق اإلمام يف الصلوات

وقد يقول بالوجوب  األوىل و االستحسان و لئالً يفتات الرعايا عليه يف شيء من النظر يف املصاحل العامة
واجباً و أما املساجد املختصة بقوم   بوجوب إقامة اجلمعة فيكون نصب اإلمام هلا عندهيف ذلك من يقول

نظر خليفة و ال سلطانا و أحكام هذه الوالية و شروطها  أو حملة فأمرها راجع إىل اجلريان و ال حتتاج إىل
 غريه فال نطول و للماوردي األحكام السلطانية الفقه و مبسوطة يف كتب و املوىل فيها معروفة يف كتب

و انظر من طعن من اخللفاء يف . يقلدوا لغريهم من الناس بذكرها و لقد كان اخللفاء األولون ال
يشهد لك ذلك مبباشرم هلا و أم مل يكونوا . و ترصدهم لذلك يف أوقاا املسجد عند األذان بالصالة

  .تئثاراً ا و استعظاماً لرتبتهاو كذا كان رجال الدولة األموية من بعدهم اس. فيها مستخلفني

الطعام فإنه يفسد  حيكى عن عبد امللك أنه قال حلاجبه قد جعلت لك حجابه يأىب إال عن ثالثة صاحب
تأخريه فساد القاصية فلما جاءت طبيعة امللك  بالتأخري و األذان بالصالة فإنه داع إىل اهللا و الربيد فال يف

الناس يف دينهم و دنياهم استنابوا يف الصالة فكانوا يستأثرون  ن مساواةو عوارضه من الغلظة و الترفع ع
 الصلوات العامة كالعيدين و اجلمعة إشارةً و تنويهاً فعل ذلك كثري من خلفاء بين ا يف األحيان و يف

  .العباس و العبيديني صدر دولتهم

ىل من هو أهل هلا وإعانته على ذلك و التدريس و رد الفتيا إ و أما الفتيا فللخليفة تصفح أهل العلم و
زجره ألا من مصاحل املسلمني يف أديام فتجب عليه مراعاا لئال يتعرض  منع من ليس أهال هلا و

 وللمدرس االنتصاب لتعليم العلم و بثه و اجللوس لذلك يف. ليس له بأهل فيضل الناس لذلك من

كما مر فال بد من  طان الوالية عليها و النظر يف أئمتهااملساجد فإن كانت من املساجد العظام اليت للسل
على أنه ينبغي أن يكون . إذن على. استئذانه يف ذلك و إن كانت من مساجد العامة فال يتوقف ذلك

التصدي ملا ليس له بأهل فيضل به املستهدي و  لكل أحد من املفتني و املدرسني زاجر من نفسه مينعه عن
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الفتيا أجراكم على جراثيم جهنم فللسلطان فيهم لذلك من  األثر أجراكم علىيضل به املسترشد و يف 
  .إجازة أو رد النظر ما توجبه املصلحة من

الفصل بني الناس يف اخلصومات حسماً  و أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة حتت اخلالفة ألنه منصب
اة من الكتاب و السنة، فكان لذلك من وظائف الشرعية املتلق للتداعي و قطعاً للتنازع إال أنه باألحكام

عمومها و كان اخللفاء يف صدر اإلسالم يباشرونه بأنفسهم و ال جيعلون القضاء إىل  اخلالفة و مندرجاً يف
باملدينة و وىل  و أول من دفعه إىل غريه و فوضه فيه عمر رضي اهللا عنه فوىل أبا الدرداء معه. سواهم من

الكتاب املشهور الذي تدور عليه  أبا موسى األشعري بالكوفة و كتب له يف ذلكشرحياً بالبصرة و وىل 
القضاء فريضة حمكمة و سنة متبعة فافهم إذا أديل  فإن: أحكام القضاة و هي مستوفاة فيه يقول أما بعد

له و آس بني الناس يف وجهك و جملسك و عدلك حىت ال يطمع  إليك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ
و الصلح . من عدلك البينة على من ادعى و اليمني على من أنكر ف يف حيفك و ال ييأس ضعيفشري

صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً و ال مينعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه  جائز بني املسلمني إال
الباطل  ادي يفهديت فيه لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن احلق قدمي و مراجعة احلق خري من التم عقلك و

و األشباه و قس  الفهم الفهم فيما يتلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب و ال سنة مث اعرف األمثال
إليه فإن أحضر بينته أخذت له حبقه و إال  األمور بنظائرها و اجعل ملن ادعى حقاً غائباً أو بينةً أمداً ينتهي

املسلمون عدول بعضهم على بعض إال . أجلى للعمى استحللت القضاء عليه فإن ذلك أنفى للشك و
زور أو ظنيناً يف نسب أو والء، فإن اهللا سبحانه عفا عن اإلميان و  جملوداً يف حد أو جمرى عليه شهادة

به  إياك و القلق و الضجر و التأفف باخلصوم فإن استقرار احلق يف مواطن احلق يعظم اهللا و. درأ بالبينات
  .ماألجر و حيسن به الذكر و السال

القضاء لغريهم و إن كان مما يتعلق م لقيامهم بالسياسة العامة و  انتهى كتاب عمر و إمنا كانوا يقلدون
 اجلهاد و الفتوحات و سد الثغور ومحاية البيضة، و مل يكن ذلك مما يقوم به غريهم كثرة أشغاهلا من

ختفيفاً على أنفسهم و   فيه من يقوم بهلعظم العناية فاستحقوا القضاء يف الواقعات بني الناس و استخلفوا
و أما . يقلدونه ملن بعد عنهم يف ذلك كانوا مع ذلك إمنا يقلدونه أهل عصبيتهم بالنسب أو الوالء و ال

إال أن . الفقه و خصوصاً كتب األحكام السلطانية أحكام هذا املنصب و شروطه فمعروفة يف كتب
 بني اخلصوم فقط مث دفع هلم بعد ذلك أمور أخرى على الفصل القاضي إمنا كان له يف عصر اخللفاء

اخللفاء و امللوك بالسياسة الكربى و استقر منصب القضاء آخر األمر على أنه  التدريج حبسب اشتغال
عليهم من  الفصل بني اخلصوم استيفاء بعض احلقوق العامة للمسلمني بالنظر يف أموال احملجور جيمع مع
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و تزويج األيامى عند فقد  فلسني و أهل السفه و يف وصايا املسلمني و أوقافهماانني و اليتامى و امل
األبنية و تصفح الشهود و األمناء و النواب و  األولياء على رأي من رآه و النظر يف مصاحل الطرقات و

ت و اجلرح ليحصل له الوثوق م و صارت هذه كلها من تعلقا استيفاء العلم و اخلربة فيهم بالعدالة
قد كان اخللفاء من قبل جيعلون للقاضي النظر يف املظامل و هي وظيفة ممتزجة  و. وظيفته و توابع واليته

تزجر  السلطنة و نصفة القضاء و حتتاج إىل علو يد و عظيم رهبة تقمع الظامل من اخلصمني و من سطوة
و التقرير و اعتماد   البيناتاملتعدي و كأنه ميضي ما عجز القضاة أو غريهم عن إمضائه و يكون نظره يف

اخلصمني على الصلح و استحالف الشهود  األمارات و القرائن و تأخري احلكم إىل استجالء احلق و محل
  .و ذلك أوسع من نظر القاضي

لقضام  األولون يباشروا بأنفسهم إىل أيام املهتدي من بين العباس و رمبا كانوا جيعلوا و كان اخللفاء
ليحىي بن أكثم و  مر رضي اهللا عنه مع قاضيه أيب أدريس اخلوالين و كما فعله املأمونكما فعل ع

اجلهاد يف عساكر الطوائف و كان حيىي  املعتصم ألمحد بن أيب داود و رمبا كانوا جيعلون للقاضي قيادة
 الناصر من الروم و كذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرمحن بن أكثم خيرج أيام املأمون بالطائفة إىل أرض

هذه الوظائف إمنا تكون للخلفاء أو من جيعلون ذلك له من وزير مفوض  بين أمية باألندلس فكانت توليه
باألندلس و  و كان أيضاً النظر يف اجلرائم و إقامة احلدود يف الدولة العباسية و األموية .أو سلطان متغلب

كانت من الوظائف  وظيفة أخرى دينيةالعبيديني مبصر و املغرب راجعاً إىل صاحب الشرطة و هي 
فيجعل للتهمة يف احلكم جماالً و يفرض  الشرعية يف تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليالً

احلدود الثابتة يف ماهلا و حيكم يف القود و القصاص و يقيم  العقوبات الزاجرة قبل ثبوت اجلرائم و يقيم
  .ينته عن اجلرميةمن مل  التعزيز و التأديب يف حق

فيها أمر اخلالفة فصار أمر املظامل راجعاً إىل  مث تنوسي شأن هاتني الوظيفتني يف الدول اليت تنوسي
مل يكن و انقسمت وظيفة الشرطة قسمني منها وظيفة التهمة  السلطان كان له تفويض من اخلليفة أو

تعني و نصب لذلك يف هذه الدول و مباشرة القطع و القصاص حيث ي على اجلرائم و إقامة حدودها
السياسة دون مراجعة األحكام الشرعية و يسمى تارةً باسم الوايل و تارةً باسم  حاكم حيكم فيها مبوجب

تقدم و  و بقي قسم التعازير و إقامة احلدود يف اجلرائم الثابتة شرعاً فجمع ذلك للقاضي مع ما الشرطة
الوظيفة عن أهل  األمر هلذا العهد على ذلك و خرجت هذهصار ذلك من توابع وظيفة واليته و استقر 

الدين فكانوا ال يولون فيها إال من  عصبية الدولة ألن األمر ملا كان خالفةً دينيةً و هذه اخلطة من مراسم
أو باالصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع  أهل عصبيتهم من العرب و مواليهم باحللف أو بالرق
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و طورها و صار األمر كله ملكاً أو سلطانا صارت هذه اخلطط الدينية  ا انقرض شأن اخلالفةإليه، و مل
 الشيء ألا ليست من ألقاب امللك و ال مرامسه مث خرج األمر مجلة من العرب و صار بعيدة عنه بعض

و . وعصبيتها امللك لسواهم من أمم الترك و الرببر فازدادت هذه اخلطط اخلالفية بعداً عنهم مبنحاها
سلم منهم و أحكامه و  ذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم و هل النيب صلى اهللا عليه و

يولوا جانباً من التعظيم ملا دانوا بامللة  شرائعه حنلتهم بني األمم و طريقهم، و غريهم ال يرون ذلك إمنا
  . دول اخللفاء السالفةممن كان تأهل هلا يف فصاروا يقلدوا من غري عصابتهم. فقط

ترف الدول منذ مئتني من السنني قد نسوا عهد البداوة و خشونتها و  و كان أولئك املتأهلون مبا أخذهم
 يف عوائد ترفهم و دعتهم، و قلة املمانعة عن أنفسهم، و صارت هذه اخلطط يف الدول التبسوا باحلضارة

أهلها عن مراتب العز  املستضعفني يف أهل األمصار و نزلامللوكية من بعد اخللفاء خمتصةً ذا الصنف من 
االحتقار ما حلق احلضر املنغمسني يف  لفقد األهلية بأنسام و ما هم عليه من احلضارة فلحقهم من

هم عيال على احلامية، و صار اعتبارهم يف الدولة من  الترف و الدعة، البعداء عن عصبية امللك الذين
و مل يكن إيثارهم . بأحكام الشريعة، ملا أم احلاملون لألحكام املقتدون ا أخذهاأجل قيامها بامللة و 

امللك لتعظيم الرتب  الدولة حينئذ إكراماً لذوام، و إمنا هو ملا يتلمح من التجمل مبكام يف جمالس يف
 وراءه، إذ فحضور رمسي ال حقيقة الشرعية، و مل يكن هلم فيها من احلل و العقد شيء، و أن حضروه

اللهم إال . ال قدرة له عليه فال حل له و ال عقد لديه حقيقة احلل و العقد إمنا هي ألهل القدرة عليه فمن
و رمبا يظن بعض الناس أن احلق . تلقي الفتاوى منهم فنعم و اهللا املوفق أخذ األحكام الشرعية عنهم، و

قال  لفقهاء و القضاة من الشورى مرجوح و قدذلك و أن فعل امللوك فيما فعلوه من إخراج ا فيما وراء
ذلك ليس كما ظنه و حكم امللك و السلطان إمنا  فاعلم أن العلماء ورثة األنبياء :صلى اهللا عليه و سلم

فطبيعة العمران يف هؤالء ال تقضي . إال كان بعيداً عن السياسة جيري على ما تقتضيه طبيعة العمران و
ى و احلل و العقد ال تكون إال لصاحب عصبية يقتدر ا على حل أو عقد الشور هلم شيئاً من ذلك ألن

عيال  ترك، و أما من ال عصبية له و ال ميلك من أمر نفسه شيئاً و ال من محايتها و إمنا هو أو فعل أو
شوراه فيما يعلمه من  على غريه فأي مدخل له يف الشورى أو أي معىن يدعو إىل اعتباره فيها اللهم إال

السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية  و أما شوراه يف. حكام الشرعية فموجودة يف االستفتاء خاصةاأل
إكرامهم من تربعات امللوك و األمراء الشاهدة هلم جبميل  و القيام على معرفة أحواهلا وأحكامها و إمنا

العلماء  لى اهللا عليه و سلممن ينتسب إليه بأي جهة انتسب و أما قوله ص االعتقاد يف الدين و تعظيم
ما احتف به إمنا محلوا الشريعة أقواالً يف كيفية  فاعلم أن الفقهاء يف األغلب هلذا العهد و ورثة األنبياء
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القضاء يف املعامالت ينصوا على من حيتاج إىل العمل ا هذه غاية  األعمال يف العبادات و كيفية
 و يف بعض األحوال و السلف رضوان اهللا عليهم و أهل الدين ويتصفون إال باألقل منها  أكابرهم و ال

اتصافاً و حتققاً دون نقل فهو  فمن محلها. الورع من املسلمني محلوا الشريعة اتصافاً ا و حتققاً مبذاهبها
األمران فهو الوارث على احلقيقة مثل فقهاء  من الوارثني مثل أهل رسالة القشريي و من اجتمع له

اقتفى طريقهم و جاء على أثرهم و إذا انفرد واحد من األمة  و السلف و األئمة األربعة و منالتابعني 
بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد ألن العابد ورث بصفة و الفقيه الذي ليس  بأحد األمرين فالعابد أحق

إال  عصرنا أكثر فقهاءيرث شيئاً إمنا هو صاحب أقوال بنصها علينا يف كيفيات العمل و هؤالء  بعابد مل
  .الذين آمنوا و عملوا الصاحلات و قليل ما هم

القيام عن إذن القاضي  و هي وظيفة دينية تابعة للقضاء و من مواد تصريفه و حقيقة هذه الوظيفة: العدالة
فظ أداء عند التنازع و كتباً يف السجالت حت بالشهادة بني الناس فيما هلم و عليهم حتمالً عند اإلشهاد و

معامالم و شرط هذه الوظيفة االتصاف بالعدالة الشرعية  به حقوق الناس و أمالكهم و ديوم و سائر
القيام بكتب السجالت و العقود من جهة عباراا و انتظام فصوهلا و من جهة  و الرباءة من اجلرح مث

الشروط و  قه و ألجل هذهشروطها الشرعية و عقودها فيحتاج حينئذ إىل ما يتعلق بذلك من الف إحكام
صار الصنف القائمون به  ما حيتاج إليه من املران على ذلك و املمارسة له اختص ذلك ببعض العدول و

اختصاصهم بالوظيفة و جيب على  كأم خمتصون بالعدالة و ليس كذلك و إمنا العدالة من شروط
هم و أن ال يهمل ذلك ملا يتعني العدالة في القاضي تصفح أحواهلم و الكشف عن سريهم رعاية لشرط

ذلك كله و هو ضامن دركه و إذا تعني هؤالء هلذه الوظيفة  عليه من حفظ حقوق الناس فالعهدة عليه يف
ختفى عدالته على القضاة بسبب اتساع األمصار و اشتباه األحوال و اضطرار  عمت الفائدة يف تعبني من

الصنف و هلم يف  ملوثوقة فيعولون غالباً يف الوثوق ا على هذاالفصل بني املتنازعني بالبينات ا القضاة إىل
املعامالت لإلشهاد و  سائر األمصار دكاكني و مصاطب خيتصون باجللوس عليها فيتعاهدهم أصحاب

الوظيفة اليت تبني مدلوهلا و بني العدالة  تقييده بالكتاب و صار مدلول هذه اللفظة مشتركاً بني هذه
 .و يفترقان و اهللا تعاىل أعلم خت اجلرح و قد يتواردانالشرعية اليت هي أ

 

  احلسبة و السكة

املنكر الذي هو فرض على القائم  إما احلسبة فهي وظيفة دينية من باب األمر باملعروف و النهي عن
فرضه عليه ويتخذ األعوان على ذلك و يبحث عن  بأمور املسلمني يعني لذلك من يراه أهالً له فيتعني
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حيمل الناس على املصاحل العامة يف املدينة مثل املنع من املضايقة  ات و يعزر و يؤدب على قدرها واملنكر
 احلمالني و أهل السفن من اإلكثار يف احلمل و احلكم على أهل املباين املتداعية يف الطرقات و منع

املكاتب و  لمني يفللسقوط دمها و إزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على أيدي املع
أو استعداء بل له النظر و  غريها يف اإلبالغ يف ضرم للصبيان املتعلمني و ال يتوقف حكمه على تنازع

إمضاء احلكم يف الدعاوي مطلقاً بل فيما  احلكم فيما يصل إىل علمه من ذلك و يرفع إليه و ليس له
و املوازين و له أيضاً محل املماطلني على يف املكاييل  يتعلق بالغش و التدليس يف املعايش و غريها

فيه مساع بينة و ال إنفاذ حكم و كأا أحكام يرته القاضي عنها لعمومها  اإلنصاف و أمثال ذلك مما ليس
 أغراضها فتدفع إىل صاحب هذه الوظيفة ليقوم ا فوضعها على ذلك أن تكون خادمة ملنصب و سهولة

األمويني باألندلس  ل اإلسالمية مثل العبيديني مبصر و املغرب والقضاء و قد كانت يف كثري من الدو
وظيفة السلطان عن اخلالفة و صار نظره  داخلة يف عموم والية القاضي يويل فيها باختياره مث ملا انفردت

  .أفردت بالوالية عاما يف أمور السياسة اندرجت يف وظائف امللك و

حفظها مما يداخلها من الغش أو النقص إن  مل ا بني الناس وو أما السكة فهي النظر يف النقود املتعا
يوصل إليه من مجيع االعتبارات مث يف وضع عالمة السلطان  كان يتعامل ا عدداً أو ما يتعلق بذلك و

اخللوص برسم تلك العالمة فيها من خامت حديد أختذ لذلك و نقش فيه  على تلك النقود باالستجادة و
على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه باملطرقة حىت ترسم فيه تلك النقوش و  ضعنقوش خاصة به فيو

على جودته حبسب الغاية اليت وقف عندها السبك والتخليص يف متعارف أهل القطر و  تكون عالمة
إىل  الدولة احلاكمة فإن السبك و التخليص يف النقود ال يقف عند غاية و إمنا ترجع غايته مذاهب

إماماً و عياراً يعتربون  فإذا وقف أهل أفق أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها و مسوهااالجتهاد 
النظر يف ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة  به نقودهم وينتقدوا مبماثلته فإن نقص عن ذلك كان زيفاً و

قاضي مث أفردت هلذا قد كانت تندرج يف عموم والية ال و هي دينية ذا االعتبار فتندرج حتت اخلالفة و
  .العهد كما وقع يف احلبشة

و أخرى صارت  هذا آخر الكالم يف الوظائف اخلالفية و بقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه
نتكلم عليها يف أماكنها بعد  سلطانيةً فوظيفة اإلمارة و الوزارة و احلرب و اخلراج صارت سلطانية

الدول ميارسونه و يدرجون أحكامه غالباً يف  بطالنه إال يف قليل منوظيفة اجلهاد وظيفة اجلهاد بطلت ب
يتوصل ا إىل اخلالفة أو احلق يف بيت املال قد بطلت لدثور  السلطانيات وكذا نقابة األنساب اليت
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باجلملة قد اندرجت رسوم اخلالفة و وظائفها يف رسوم امللك و السياسة يف سائر  اخلالفة و رسومها و
 .ا العهد و اهللا مصرف األمور كيف يشاءهلذ الدول

 

  املؤمنني و إنه من مسات اخلالفة و هو حمدث منذ عهد اخللفاء الفصل الثاين و الثالثون يف اللقب بأمري

كر رضي اهللا عنه و كان الصحابة رضي اهللا عنهم و سائر املسلمني يسمونه أبو ب و ذلك أنه ملا بويع
بعهده إليه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل يزل األمر على ذلك إىل أن هلك فلما بويع لعمر خليفة

ل استثقلوا هذا اللقب بكثرته و طو كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كأم
إىل اهلجنة و يذهب منه التمييز بتعدد اإلضافات و كثرا  إضافته و أنه يتزايد فيما بعد دائما إىل أن ينتهي

هذا اللقب إىل ما سواه مما يناسبه و يدعى به مثله و كانوا يسمون قواد  فال يعرف فكانوا يعدلون عن
أمري  دعون النيب صلى اهللا عليه و سلماألمري و هو فعيل من اإلمارة و قد كان اجلاهلية ي البعوث باسم

إلمارته على جيش  مكة و أمري احلجاز و كان الصحابة أيضاً يدعون سعد بن أيب و قاص أمري املؤمنني
رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني  القادسية و هم معظم املسلمني يومئذ و اتفق أن دعا بعض الصحابة عمر

  .فاستحسنه الناس و استصوبوه و دعوه به

بريد  أول من دعاه بذلك عبد اهللا بن جحش و قيل عمرو بن العاصي واملغرية بن شعبة و قيل يقال إن
املؤمنني و مسمها  جاء بالفتح من بعض البعوث و دخل املدينة و هو يسأل عن عمر و يقول أين أمري

عوه بذلك و ذهب لقباً له املؤمنني حقاً فد أصحابه فاستحسنوه و قالوا أصبت و اهللا امسه إنه و اهللا أمري
يشاركهم فيها أحد سواهم إال سائر دولة بين أمية مث إن الشيعة  يف الناس وتوارثه اخللفاء من بعده مسةً ال

 اإلمام نعتاً له باإلمامة اليت هي أخت اخلالفة وتعريضاً مبذهبهم يف أنه أحق بإمامة خصوا علياً باسم

اخلالفة من  عتهم فخصوه ذا اللقب و ملن يسوقون إليه منصبالصالة من أيب بكر ملا هو مذهبهم و بد
يستولون على الدولة حيولون  بعده فكانوا كلهم يسمون باإلمام ما داموا يدعون هلم يف اخللفاء حىت إذا

العباس فإم ما زالوا يدعون أئمتهم باإلمام إىل  اللقب فيما بعده إىل أمري املؤمنني كما فعله شيعة بين
عقدوا الرايات للحرب على أمره فلما هلك دعي أخوة السفاح بأمري  م الذي جهروا بالدعاء له وإبراهي

  .املؤمنني

األمر إىل عبيد  الرافضة بأفريقيا فإم ما زالوا يدعون أئمتهم من ولد إمساعيل باإلمام حىت انتهى و كذا
بعده فلما استوثق هلم األمر دعوا من  مناهللا املهدي و كانوا أيضاً يدعونه باإلمام و البنه أيب القاسم 

كانوا يلقبون إدريس باإلمام و ابنه إدريس األصغر كذلك  بعدمها بأمري املؤمنني و كذا األدارسة باملغرب
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هذا اللقب بأمري املؤمنني و جعلوه مسة ملن ميلك احلجاز و الشام و العراق  وهكذا شأم و توارث اخللفاء
الدولة و  العرب و مراكز الدولة و أهل امللة و الفتح و ازداد لذلك يف عنفواناليت هي ديار  و املواطن

االشتراك بينهم فاستحدث  بذخها لقب آخر اخللفاء يتميز به بعضهم عن بعض ملا يف أمري املؤمنني من
فتلقبوا ألسنة السوقة و صوناً هلا عن االبتذال  لذلك بنو العباس حجاباً ألمسائهم األعالم عن امتهاا يف

و الرشيد إىل آخر الدولة و اقتفى أثرهم يف ذلك العبيديون  بالسفاح و املنصور و املهدي و اهلادي
بنو أمية عن ذلك باملشرق قبلهم مع الغضاضة و السذاجة ألن العروبية و  بأفريقية و مصر و جتاىف

فتلقبوا  رة و أما باألندلستفارقهم حينئذ و مل يتحول عنهم شعار البداوة إىل شعار احلضا منازعها مل
العرب و امللة  كسلفهم مع ما عملوه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك احلجاز أصل

بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بين  و البعد عن دار اخلالفة اليت هي مركز العصبية و أم إمنا منعوا
 و هو الناصر بن حممد بن األمري عبد اهللا بن حممد منهم العباس حىت إذا جاء عبد الرمحن الداخل اآلخر

املائة الرابعة و اشتهر ما نال اخلالفة باملشرق من احلجر و استبداد املوايل و  بن عبد الرمحن األوسط ألول
اخللفاء  يف اخللفاء بالعزل و االستبدال و القتل و السمل ذهب عبد الرمحن هذا إىل مثل مذاهب عيثهم

أخذت من بعده عادة و مذهب  و. قية و تسمى بأمري املؤمنني و تلقب بالناصر لدين اهللاباملشرق و أفري
ذلك إىل أن انقرضت عصبية العرب أمجع و  و استمر احلال على. لقن عنه و مل يكن آلبائه و سلف قومه

ة و بين العباس و الصنائع على العبيديني بالقاهر ذهب رسم اخلالفة و تغلب املوايل من العجم على
على املغرب و ملوك الطوائف باألندلس على أمر بين أمية واقتسموه  صنهاجة على أمراء أفريقية و زناتة

فاختلفت مذاهب امللوك باملغرب و املشرق يف االختصاص باأللقاب بعد أن تسموا  و افترق أمر اإلسالم
  .باسم السلطان مجيعا

حىت يستشعر منها انقيادهم و  م يألقاب تشريفيةفأما ملوك املشرق من العجم فكان اخللفاء خيصو
ركن الدولة و معز الدولة و نصري الدولة و  طاعتهم و حسن واليتهم مثل شرف الدولة و عضد الدولة و

أمثال هذه و كان العبيديون أيضاً خيصون ا أمراء صنهاجة  نظام امللك و اء الدولة و ذخرية امللك و
 قنعوا ذه األلقاب و جتافوا عن ألقاب اخلالفة أدباً معها و عدوال عن مساا فلما استبدوا على اخلالفة

قوي استبدادهم على  املختصة ا شأن املتغلبني املستبدين كما قلناه و نزع املتأخرون أعاجم املشرق حني
ال اضمحلت باجلملة إىل انتح امللك و عال كعبهم يف الدولة و السلطان و تالشت عصبية اخلالفة و

ألقاب خيتصون ا قبل هذا االنتحال مشعرة  األلقاب اخلاصة بامللك مثل الناصر و املنصور و زيادة على
أضافوها إىل الدين فقط فيقولون صالح الدين أسد الدين نور  باخلروج عن ربقة الوالء و االصطناع مبا
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ها لقوة استبدادهم عليها مبا الطوائف باألندلس فاقتسموا ألقاب اخلالفة و توزعو و أما ملوك. الدين
قال ابن أيب شرف  من قبيلها و عصبتها فتلقبوا بالناصر و املنصور و املعتمد و املظفر و أمثاهلا كما كانوا

  :ينعى عليهم

 معتمد فيها و معتضد مما يزهدين يف أرض أندلس أمساء

 حيكي انتفاخاً صورة األسد ألقاب مملكة يف غري موضعها كاهلر

اخللفاء العبيديون يلقبون ا للتنويه مثل نصري الدولة و معز  اجة فاقصروا عن األلقاب اليت كانو أما صنه
ملا أدالوا من دعوة العبيديني بدعوة العباسيني مث بعدت الشقة بينهم و بني  الدولة و اتصل هلم ذلك

 أن ملوك مغراوةنسوا عهدها فنسوا هذه األلقاب و اقتصروا على اسم السلطان و كذا ش اخلالفة و

و ملا . و الغضاضة باملغرب مل ينتحلوا شيئاً من هذه األلقاب إال اسم السلطان جرياً على مذاهب البداوة
يوسف بن تاشفني ملك ملنتونة فملك  حمي رسم اخلالفة و تعطل دستها ا و قام باملغرب من قبائل الرببر

 إىل الدخول يف طاعة اخلليفة تكميالً ملراسم دينه مهته العدوتني و كان من أهل اخلري و اإلقتداء نزعت به
أوفد عليه بيعته عبد اهللا بن العريب و ابنه القاضي أبا بكر من مشيخة  فخاطب املستظهر العباسي و

 توليته إياها على املغرب و تقليده ذلك فانقلبوا إليه بعهد اخلالفة له على املغرب و إشبيلية يطلبان

فاختذها لقباً و يقال إنه  و رتبته وخاطبه فيه يا أمري املؤمنني تشريفاً و اختصاصاًاستشعار زيهم يف لبوسه 
ملا كان عليه هو و قومه املرابطون من انتحال  كان دعي له بأمري املؤمنني من قبل أدباً مع رتبة اخلالفة

ية ناعياً على أهل أثرهم داعياً إىل احلق آخذاً مبذاهب األشعر الدين و اتباع السنة و جاء املهدي على
إىل تقليد السلف يف ترك التأويل لظواهر الشريعة و ما يؤول إليه ذلك من التجسيم  املغرب عدوهلم عنها

رأي أهل  هو معروف يف مذهب األشعرية و مسي أتباعه املوحدين تعريضاً بذلك النكري و كان يرى كما
العامل فسمى باإلمام ملا  فظ بوجوده نظام هذاالبيت يف اإلمام املعصوم و أنه ال بد منه يف كل زمان حي
باملعصوم إشارةً إىل مذهبه يف عصمة اإلمام و  قلناه أوالً من مذهب الشيعة يف ألقاب خلفائهم و أردف

أخذاً مبذاهب املتقدمني من الشيعة و ملا فيها من مشاركة األغمار و  ترته عند اتباعه عن أمري املؤمنني
  .خلالفة يومئذ باملشرقأهل ا الولدان من أعقاب

املؤمنني و جرى عليه من بعده خلفاء بىن عبد املؤمن و آل  مث انتحل عبد املؤمن ويل عهده اللقب بأمري
به عمن سواهم ملا دعا إليه شيخهم املهدي من ذلك و أنه صاحب األمر  أىب حفص من بعدهم استئثاراً

و ملا انتقض . قريش و تالشيها فكان ذلك دأمكذلك دون كل أحد النتقاء عصبية  و أولياؤه من بعده
انتحال اللقب  باملغرب و انتزعه زناتة ذهب أوهلم مذاهب البداوة و السذاجة و أتباع ملتونة يف األمر
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املؤمن أوال و لبين أيب حفص من  بأمري املؤمنني أدباً مع رتبة اخلالفة اليت كانوا على طاعتها لبين عبد
املؤمنني و انتحلوه هلذا العهد استبالغاً يف منازع امللك و  ن منهم إىل اللقب بأمريبعدهم مث نزع املتأخرو

 .و اهللا غالب على أمره تتميماً ملذاهبه ومساته

 

  و البطرك يف امللة النصرانية و اسم الكوهن عند اليهود الفصل الثالث و الثالثون يف شرح اسم البابا

 غيبة النيب حيملهم على أحكامها و شرائعها و يكون كاخلليفة فيهم من قائم عند إعلم أن امللة ال بد هلا
لالجتماع  فيما جاء به من التكاليف و النوع اإلنساين أيضاً مبا تقدم من ضرورة السياسة فيهم للنيب

هو املسمى بامللك  البشري ال بد هلم من شخص حيملهم على مصاحلهم و يزعهم عن مفاسدهم بالقهر و
محل الكافة على دين اإلسالم طوعاً أو  مية ملا كان اجلهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة وو امللة اإلسال

و أما ما سوى امللة . الشوكة من القائمني ا إليهما معاً كرهاً اختذت فيها اخلالفة و امللك لتوجه
ار القائم بأمر الدين عامة و ال اجلهاد عندهم مشروعاً إال يف املدافعة فقط فص اإلسالمية فلم تكن دعوم

و هو ما  ال يغنيه شيء من سياسة امللك و إمنا وقع امللك ملن وقع منهم بالعرض و ألمر غري ديين فيها
مكلفني بالتغلب على األمم كما  اقتضته هلم العصبية ملا فيها من الطلب للملك بالطبع ملا قدمناه ألم غري

  .يف خاصتهم مة دينهميف امللة اإلسالمية و إمنا هم مطلوبون بإقا

أربعمائة سنة ال يعتنون بشيء  و لذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى و يوشع صلوات اهللا عليهما حنو
به بينهم يسمى الكوهن كأنه خليفة موسى  من أمر امللك إمنا مههم إقامة دينهم فقط و كان القائم

ن فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات اهللا القربان و يشترطو صلوات اهللا عليه يقيم هلم أمر الصالة و
اختاروا إلقامة السياسة اليت هي للبشر بالطبع سبعني شيخاً كانوا يتلون  عليه ألن موسى مل يعقب مث

إىل  العامة و الكوهن أعظم منهم رتبةً يف الدين و أبعد عن شغب األحكام و اتصل ذلك فيهم أحكامهم
اليت أورثهم اهللا  الشوكة للملك فغلبوا الكنعانني على األرضأن استحكمت طبيعة العصبية و متحضت 

عليه فحاربتهم أمم الفلسطني و  بيت املقدس و ما جاورها كما بني هلم على لسان موسى صلوات اهللا
يف ذلك راجعة إىل شيوخهم و أقاموا على  الكنعاننني و األرمن و أردن و عمان و مأرب و رئاستهم

امللك و ضجر بنو إسرائيل من مطالبة األمم فطلبوا على  سنة و مل تكن هلم صولةذلك حنواً من أربعمائة 
يأذن اهللا هلم يف متليك رجل عليهم فويل عليهم طالوت و غلب األمم و قتل  لسان مشويل من أنبيائهم أن

 الفلسطني مث ملك بعده داود مث سليمان صلوات اهللا عليهما و استفحل ملكه وامتد إىل جالوت ملك

صلوات اهللا عليه  حلجاز مث أطراف اليمن مث إىل أطراف بالد الروم مث افترق األسباط من بعد سليمانا
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ياجلزيرة و املوصل لألسباط العشرة و  مبقتضى العصبية يف الدول كما قدمناه إىل دولتني كانت إحدامها
  .األخرى بالقدس و الشام لبين يهوذا و بنيامني

مث ثانياً بين يهوذا و   على ما كان بأيديهم من امللك أوالً األسباط العشرةمث غلبهم خبت نصر ملك بابل
تورام و أمات دينهم و  بنت املقدس بعد اتصال ملكهم حنو ألف سنة و خرب مسجدهم و أحرق

الكيانية من الفرس إىل بيت املقدس من بعد  نقلهم إىل أصبهان و بالد العراق إىل أن ردهم بعض ملوك
وأقاموا أمر دينهم على الرسم األول للكهنة فقط و امللك للفرس   من خروجهم فبنوا املسجدسبعني سنةً

يونان على الفرس و صار اليهود يف ملكتهم مث فشل أمر اليونانيني فاعز اليهود  مث غلب اإلسكندر و بنو
فيهم من بىن  كانوابالعصبية الطبيعية و دفعوهم عن االستيالء عليهم و قام مبلكهم الكهنة الذين  عليهم

مث رجعوا إىل بيت  حشمناي و قاتلوا يونان حىت انقرض أمرهم و غلبهم الروم فصاروا حتت أمرهم
فحاصروهم مدة مث افتتحوها عنوة و  املقدس و فيها بنو هريودس أصهار بين حشمناي و بقيت دولتهم

ها إىل رومة و ما وراءها و هو املقدس و أجلوهم عن أفحشوا يف القتل و اهلدم و التحريق و خربوا بيت
اليهود باجللوة الكربى فلم يقم هلم بعدها ملك لفقدان العصبية منهم و  اخلراب الثاين للمسجد و يسميه

 يف ملكة الروم من بعدهم يقيم هلم أمر دينهم الرئيس عليهم املسمى بالكوهن مث جاء بقوا بعد ذلك

و ظهرت على  ه من الدين و النسخ لبعض أحكام التوراةاملسيح صلوات اهللا و سالمة عليه مبا جاءهم ب
عليه كثري من الناس و آمنوا  يديه اخلوارق العجيبة من إبراء األكمة و األبرص و إحياء املوتى و اجتمع

بعث منهم رسالً إىل اآلفاق داعني إىل ملته و  به و أكثرهم احلواريون من أصحابه و كانوا أثين عشر و
يف مدة هريودس ملك اليهود الذي انتزع امللك من بين  ول ملوك القياصرة وذلك أيام أوغسطس أ

كذبوه و كاتب هريودس ملكهم ملك القياصرة أوغسطس يغريه به  حشمناي أصهاره فحسده اليهود و
تاله القرآن من أمره و افترق احلواريون شيعاً و دخل أكثرهم بالد الروم  فأذن هلم يف قتله و وقع ما

الذي  دين النصرانية و كان بطرس كبريهم فرتل برومة دار ملك القياصرة مث كتبوا اإلجنيل داعني إىل
إجنيله يف بيت املقدس  انزل على عيسى صلوات اهللا عليه يف نسخ أربع على اختالف روايام فكتب مىت

لالتيين إىل بعض كتب لوقا منهم إجنيله با بالعربانية و نقله يوحنا بن زبدي منهم إىل اللسان الالتيين و
إجنيله برومة و كتب بطرس إجنيله بالالتيين و نسبه إىل  أكابر الروم و كتب يوحنا بن زبدي منهم

النسخ األربع من اإلجنيل مع أا ليست كلها و حيا صرفاً بل مشوبة  مرقاص تلميذه و اختلفت هذه
األحكام فيها قليلة جداً و السالم و بكالم احلواريني و كلها مواعظ و قصص و  بكالم عيسى عليه
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أقليمنطس  احلواريون الرسل لذلك العهد برومة و وضعوا قوانني امللة النصرانية و صريوها بيد اجتمع
  .تلميذ بطرس و كتبوا فيها عدد الكتب اليت جيب قبوهلا و العمل ا

راعوث   و كتابشريعة اليهود القدمية التوراة و هي مخسة أسفار و كتاب يوشع و كتاب القضاة فمن
كريون ثالثة و كتاب عزرا  و كتاب يهوذا و أسفار امللوك أربعة و سفر بنيامني و كتب املقابيني ال بن

مزامري داود عليه السالم و كتب ابنه  اإلمام و كتابا أوشري و قصة هامان و كتاب أيوب الصديق و
ة عشر و كتاب يشوع بن شارخ وزير الكبار و الصغار ست سليمان عليه السالم مخسة و نبؤات األنبياء

اهللا عليه املتلقاة من احلواريني نسخ اإلجنيل األربع و كتب  و من شريعة عيسى صلوات. سليمان
ثامنها اإلبريكسيس يف قصص الرسل و كتاب بولس أربع عشرة رسالة و  القتاليقون سبع رسائل و
و اختلف شأن . ؤيا يوحنا بن زبدياألحكام و كتاب أبو غاملسيس و فيه ر كتاب أقليمنطس و فيه

البغي إىل  األخذ ذه الشريعة تارة و تعظيم أهلها مث تركها أخرى و التسلط عليهم بالقتل و القياصرة يف
املقيم ملراسيمه يسمونه  و كان صاحب هذا الدين و. أن جاء قسطنطني و أخذ ا و استمروا عليها

نوابه و خلفاءه إىل ما بعد عنه من أمم  سيح فيهم يبعثالبطرك و هو رئيس امللة عندهم و خليفة امل
يسمون اإلمام الذي يقيم الصلوات و يفتيهم يف الدين  النصرانية و يسمونه األسقف أي نائب البطرك و

  .حبس نفسه يف اخللوة للعبادة بالراهب بالقسيس و يسمون املنقطع الذي

س احلواريني و كبري التالميذ برومة يقيهم ا دين الرسول رأ و أكثر خلوام يف الصوامع و كان بطرس
نريون خامس القياصرة فيمن قتل من البطارق و األساقفة مث قام خبالفته يف كرسي  النصرانية إىل أن قتله

حنانيا و  آريوس و كان مرقاس اإلجنيلي باإلسكندرية و مصر و املغرب داعيا سبع سنيني فقام بعده رومة
مات البطرك يكون  أول البطاركة فيها و جعل معه اثين عشر قساً على أنه إذاتسمى بالبطرك و هو 

الثاين عشر فكان أمر البطاركة إىل  واحد من االثين عشر مكانه و خيتار من املؤمنني واحداً مكان ذلك
ر و عقائده و اجتمعوا بنيقية أيام قسطنطني لتحري القسوس مث ملا وقع االختالف بينهم يف قواعد دينهم

مثانية عشر من أساقفتهم على رأي واحد يف الدين فكتبوه و مسوه اإلمام  احلق يف الدين و اتفق ثالمثائة و
اجتهاد  يرجعون إليه و كان فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين ال يرجع يف تعيينه إىل و صريوه أصالً

بالء و اختبار من أئمة   يقدهم عناألقسة كما قرره حنانيا تلميذ مرقاس و أبطلوا ذلك الرأي و إمنا
  .املؤمنني و رؤسائهم فبقي األمر كذلك

 ذلك يف تقرير قواعد الذين و كانت هلم جمتمعات يف تقرير و مل خيتلفوا يف هذه القاعدة مث اختلفوا بعد

يدعون البطرك  فبقي األمر فيها على ذلك و تصل فيهم نيابة األساقفة عن البطاركة و كان األساقفة
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بطركية هرقل بإسكندرية فأرادوا أن  األب أيضاً تعظيماً له فاشتبه االسم يف أعصار متطاولة يقال آخرهاب
و معناه أبو اآلباء و ظهر هذا االسم أول ظهوره مبصر  مييزوا البطرك عن االسقف يف التعظيم فدعوه البابا

األعظم عندهم و هو كرسي تأرخيه مث نقلوه إىل صاحب الكرسي  على ما زعم جرجيس بن العميد يف
فلم يزل مسة عليه حىت اآلن مث اختلفت النصارى يف دينهم بعد ذلك و فيما  بطرس الرسول كما قدمناه

 املسيح و صاروا طوائف و فرقاً و اسظهروا مبلوك النصرانية كل على صاحبه فاختلف احلال يعتقدونه يف

يلتفتون إىل غريها   ثالث طوائف هي فرقهم و اليف العصور يف ظهور فرقة دون فرقة إىل أن استقرت هلم
ببطرك فبطرك رومة اليوم املسمى بالبابا  و هم امللكية و اليعقوبية و النسطورية مث اختصت كل فرقة منهم

قائم بتلك الناحية و بطرك املعاهدين مبصر على رأي  على رأي امللكية و رومة لإلفرجنة و ملكلهم
و احلبشة يدينون بدينهم و لبطرك مصر فيهم أساقفة ينوبون عنه يف  رانيهماليعقوبية و هو ساكن بني ظه

  .إقامة دينهم هنالك

و ضبط هذه اللفظة  و اختص اسم البابا ببطرك رومة هلذا العهد و ال تسمي اليعاقبة بطركهم ذا االسم
 عند اإلفرجنة أنه مذاهب البابا بباءين موحدتني من أسفل و النطق ا مفخمة و الثانية مشددة و من

اختالفهم و اجتماعهم حترجاً من افتراق الكلمة و  حيضهم على االنقياد مللك واحد يرجعون إليه يف
منهم لتكون يده عالية على مجيعهم و يسمونه اإلنربذور و حرفة الوسط  يتحرى به العصبية اليت ال فوقها

لفظة  سه للتربك فيسمى املتوج، و لعله معىنالظاء املعجمتني و مباشرة يضع التاج على رأ بني الذال و
الكوهن و اهللا يضل من  اإلنربذور و هذا ملخص ما أوردناه من شرح هذين االمسني الذين مها البابا و

 .يشاء و يهدي من يشاء

 

  الفصل الرابع و الثالثون يف مراتب امللك و السلطان و ألقاا

 قيالً فال بد له من االستعانة بأبناء جنسه و إذا كانيف نفسه ضعيف حيمل أمراً ث إعلم أن السلطان

خلقه و عباده  يستعني م يف ضرورة معاشه و سائر مهنه فما ظنك بسياسة نوعه و من استرعاه اهللا من
بعضهم على بعض يف  و هو حمتاج إىل محاية الكافة من عدوهم باملدافعة عنهم و إىل كف عدوان

بإصالح سابلتهم و إىل محلهم   فيهم و كف عدوان عليهم يف أمواهلمأنفسهم بإمضاء األحكام الوازعة
معامالم من تفقد املعايش و املكاييل و املوازين  على مصاحلهم و ما تعمهم به البلوى يف معاشهم و

السكة حبفظ النقود اليت يتعاملون ا من الغش و إىل سياستهم مبا  حذراً من التطفيف و إىل النظر يف
 االنقياد له و الرضى مبقاصده منهم و انفراده باد دوم فيتحمل من ذلك فوق الغاية هم منيريده من
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على من معاناة  ملعاناة نقل اجلبال من أماكنها أهون: من معاناة القلوب قال بعض األشراف من احلكماء
و االصطناع القدمي التربية أ قلوب الرجال مث إن االستعانة إذا كانت بأويل القرىب من أهل النسب أو

 فتتم املشاكلة يف االستعانة قال تعاىل للدولة كانت أكمل ملا يقع يف ذلك من جمانسة خلقهم خللقه

و هو إما أن يستعني يف  وأشركه يف أمري* اشدد به أزري * هارون أخي  *واجعل يل وزيرا من أهلي 
 يزدمحوا عليه فيشغلوه عن النظر يفأو قلمه أو رأيه أو معارفه أو حبجابه عن الناس أن  ذلك بسيفه

توجد يف رجل  مهمام أو يدفع النظر يف امللك كله و يعول على كفايته يف ذلك و اضطالعه فلذلك قد
كالقلم يتفرع إىل قلم  واحد و قد تفترق يف أشخاص و قد يتفرع كل واحد منها إىل فروع كثرية

احملاسبات و هو صاحب اجلباية و العطاء  إىل قلمالرسائل و املخاطبات و قلم الصكوك و اإلقطاعات و 
و صاحب الشرطة و صاحب الربيد و والية  و ديوان اجليش و كالسيف يتفرع إىل صاحب احلرب

امللة اإلسالمية مندرجة حتت اخلالفة الحتمال منصب  الثغور مث اعلم أن الوظائف السلطانية يف هذه
ألحكام الشرعية متعلقة جبميعها و موجودة لكل واحدة منها يف قدمناه فا اخلالفة على الدين و الدنيا كما

السلطان و  لعموم تعلق احلكم الشرعية جبميع أفعال العباد و الفقية ينظر يف مرتبة امللك و سائر وجوهها
هو معىن الوزارة عندهم  شروط تقليدها استبدادا على اخلالفة و هو معىن السلطان أو تعويضاً منها و

مطلقاً أو مقيداً و يف موجبات العزل إن   يف نظره يف األحكام و األقوال و سائر السياساتكما يأيت و
كذا يف سائر الوظائف اليت حتت امللك و السلطان من  عرضت و غري ذلك مين معاين امللك و السلطان و

م اخلالفة للفقيه من النظر يف مجيع ذلك كما قدمناه من انسحاب حك وزارة أو جباية أو والية ال بد
رتبته  اإلسالمية على رتبة امللك و السلطان إال أن كالمنا يف وظائف امللك و السلطان و الشرعية يف امللة

من غرض كتابنا  إمنا هو مبقتضى طبيعة العمران و وجود البشر ال مبا خيصها من أحكام الشرع فليس
مثل  األحكام السلطانية كتب اة يفكما علمت فال حنتاج إىل تفصيل أحكامها الشرعية مع أا مستوف

استيفاءها فعليك مبطالعتها  و غريه من أعالم الفقهاء فإن أردت القاضي أيب احلسن املاوردي كتاب
لنمري بينها و بني الوظائف السلطانية فقط ال  هنالك و إمنا تكلمنا يف الوظائف اخلالفية و أفردناها

ا و إمنا نتكلم يف ذلك مبا تقتضيه طبيعة العمران يف كتابن لتحقيق أحكامها الشرعية فليس من غرض
  .املوفق الوجود اإلنساين و اهللا

على مطلق اإلعانة فإن الوزارة  و هي أهم اخلطط السلطانية و الرتب امللوكية ألن امسها يدل: الوزارة
أوزاره و أثقاله و هو الثقل كأنه حيمل مع مفاعله  مأخوذة إما من املؤازرة و هي املعاونة أو من الوزر و

كنا قدمنا يف أول الفصل أن أحوال السلطان و تصرفاته ال تعدو أربعةً  هو راجع إىل املعاونة املطلقة و قد



 
 188         ابن خلدون مقدمة

أمور  تكون يف أمور محاية الكافة و أسباا من النظر يف اجلد و السالح و احلروب و سائر ألا إما أن
هلذا العهد باملغرب و  تعارف يف الدول القدمية باملشرق واحلماية و املطالبة و صاحب هذا هو الوزير امل

املال و إنفاقه و ضبط ذلك من مجيع وجوهه  إما أن تكون يف أمور خماطباته ملن بعد عنه يف أمور جباية
اجلباية و هو املسمى بالوزير هلذا العهد باملشرق و  أن يكون مبضبطة و صاحب هذا هو صاحب املال و

احلاجات عنه أن يزدمحوا عليه فيشغلوه عن فهمه و هذا راجع  افعة الناس ذويإما أن يكون يف مد
و كل خطة أو رتبة من رتب امللك و . فال تعدو أحواله هذه األربعة بوجه .لصاحب الباب الذي حيجبه

ذلك  إال أن األرفع منها ما كانت اإلعانة فيه عامة فيما حتت يد السلطان من. فإليها ترجع السلطان
أما ما كان  ف إذ هو يقتضي مباشر السلطان دائماً و مشاركته يف كل صنف من أحوال ملكه والصن

والية جباية خاصة أو  خاصاً ببعض الناس أو ببعض اجلهات فيكون دون الرتبة األخرى كقيادة ثغر أو
 نظر يف أحوال خاصة فيكون النظر يف أمر خاص كحسبة الطعام أو النظر يف السكة فإن هذه كلها

و ما زال األمر يف الدول قبل اإلسالم  .صاحبها تبعاً ألهل النظر العام و تكون رتبته مرؤوسة ألولئك
فذهبت تلك اخلطط كلما بذهاب رسم امللك إىل ما هو  هكذا حىت جاء اإلسالم و صار األمر خالفة

فكان صلى اهللا عليه و سلم املفاوضة فيه فلم ميكن زواله إذ هو أمر ال بد منه  طبيعي من املعاونة بالرأي و
 أصحابه و يفاوضهم يف مهماته العامة و اخلاصة و خيص مع ذلك أبا بكر خبصوصيات أخرى يشاور

وزيره و  حىت كان العرب الذين عرفوا الدول و أحواهلا يف كسرى و قيصر و النجاشي يسمون أبا بكر
كذا عمر مع أيب بكر و  ة اإلسالم ومل يكن لفظ الوزير يعرف بني املسلمني لذهاب رتبة امللك بسذاج
فلم يكن عندهم برتبة ألن القوم كانوا  علي يف و عثمان مع عمر و أما حال اجلباية و اإلنفاق و احلسبان

يستعملون يف احلساب أهل الكتاب أو أفراداً من موايل  عرباً أميني ال حيسنون الكتاب و احلساب فكانوا
م و أما أشرافهم فلم يكونوا جييدونه ألن األمية كانت صفتهم اليت فيه العجم ممن جييده و كان قليالً

 كذا حال املخاطبات و تنفيذ األمور مل تكن عندهم رتبة خاصة لالمية اليت كانت فيهم و امتازوا ا و

إمنا هي دين ليست  األمانة العامة يف كتمان القول و تأديته و مل خترج السياسة إىل اختياره ألن اخلالفة
خلليفة أحسنها ألن الكل كانوا   السياسة امللكية يف شيء و أيضاً فلم تكن الكتابة صناعة فيستجادمن

فكان اخلليفة يستنيب يف كتابته مىت عن له من  يعربون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات و مل يبق إال اخلط
لوه فلما انقلبت اخلالفة إىل أبوام فكان حمظوراً بالشريعة فلم يفع حيسنه و أما مدافعة ذوي احلاجات عن

رسوم السلطان و ألقابه كان أول شيء بديء به يف الدولة شأن الباب و سده دون  امللك و جاءت
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و  مبا كانوا خيشون عن أنفسهم من اغتيال اخلوارج و غريهم كما وقع بعمر و علي و معاوية اجلهور
  عمر بن العاص و غريهم مع

املهمات فاختذوا من يقوهم هلم بذلك و مسوه  يهم و شغلهم م عنما يف فتحه من ازدحام الناس عل
حاجبه قال له قد وليتك حجابة بايب إال عن ثالثة املؤذن للصالة  احلاجب و قد جاء أن عبد امللك ملا ويل

صاحب الربيد فأمر ما جاء به و صاحب الطعام لئال يفسد مث استفحل امللك بعد ذلك  فإنه داعي اهللا و
بقي أمر  شاور و املعني يف أمور القبائل و العصائب و استئالفهم و أطلق عليه اسم الوزير وامل فظهر

السلطان أن تشتهر  احلسبان يف املوايل و الذميني و أختذ للسجالت كاتب خمصوص حوطةً على أسرار
ب ال من حيث من حيث اخلط و الكتا فتفسد سياسته مع قومه و مل يكن مبثابة الوزير ألنه إمنا احتيج له

حاله مل يفسد فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم  اللسان الذي هو الكالم إذ اللسان لذلك العهد على
سائر أمور  النظر للوزير عاما يف أحوال التدبري و املفاوضات و يومئذ يف سائر دولة بين أمية فكان

 العطاء باألهلية و غري ذلك فلما و ما يتبعها من النظر يف ديوان اجلند و فرض احلمايات و املطالبات
إليه  دولة بين العباس و استفحل امللك و عظمت مراتبه و ارتفعت و عظم شأن الوزير و صارت جاءت

خضعت هلا الرقاب و جعل هلا  النيابة يف إنفاذ احلل و العقد تعينت مرتبته يف الدولة و عنت هلا الوجوه و
األعطيات يف اجلند فاحتاج إىل النظر يف مجعه و  خطته من قسمالنظر يف ديوان احلسبان ملا حتتاج إليه 

له النظر يف القلم و الترسيل لصون أسرار السلطان و حلفظ  تفريقه و أضيف إليه النظر فيه مث جعل
فسد عند اجلمهور و جعل اخلامت لسجالت السلطان ليحفظها من الذياع و  البالغة ملا كان اللسان قد

حىت  صار اسم الوزير جامعاً خلطيت السيف و القلم و سائر معايل الوزارة و املعاونةإليه ف الشياع و دفع
بالدولة و مل خيرج عنه من  لقد دعي جعفر بن حيىي بالسلطان أيام الرشيد إشارة إىل عموم نظره و قيامه

ثل ذلك مث جاء الباب فلم تكن له الستنكافه عن م الرتب السلطانية كلها إال احلجابة اليت هي القيام على
على السلطان و تعاور فيها استبداد الوزارة مرة و السلطان أخرى و  يف الدولة العباسية شأن االستبداد

حاهلا  استبد حمتاجاً إىل استنابة اخلليفة إياه لذلك لتصح األحكام الشرعية و جتيء على صار الوزير إذا
قائماً على نفسه و  هي حال ما يكون السلطانكما تقدمت فانقسمت الوزارة حينئذ إىل وزارة تنفيذ و 

االستبداد و صار األمر مللوك العجم  إىل وزارة تفويض و هي حال ما يكون الوزير مستبداً عليه مث استمر
أن ينتحلوا ألقاب اخلالفة و استنكفوا من مشاركة  و تعطل رسم اخلالفة و مل يكن ألولئك املتغلبني

فتسموا باإلمارة و السلطان و كأن املستبد على الدولة يسمى أمري  مالوزراء يف اللقب ألم خول هل
الوزارة إىل من  بالسلطاين إىل ما حيليه به اخلليفة من ألقابه كما تراه يف ألقام و تركوا اسم األمراء أو
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 و فسد اللسان خالل ذلك كله يتوالها للخليفة يف خاصته و مل يزل هذا الشأن عندهم إىل آخر دولتهم

عنها لذلك و ألم عجم و ليست تلك  و صارت صناعة ينتحلها بعض الناس فامتهنت و ترفع الوزراء
الطبقات و اختصت به و صارت خادمة للوزير و  البالغة هي املقصودة من لسام فتخري هلا من سائر

 الرتب و ما يرجع إليها و يده مع ذلك عالية على أهل اختص اسم األمري بصاحب احلروب و اجلند و
استبداداً و استمر األمر على هذا مث جاءت دولة الترك آخراً مبصر فرأوا أن  أمره نافذ يف الكل إما نيابة أو

فتعقب  قد ابتذلت بترفع أولئك عنها و دفعها ملن يقوهم ا للخليفة احملجور و نظره مع ذلك الوزارة
اسم الوزارة و صار  ة املالية يف الدولة عنبنظر األمري فصارت مرؤوسة ناقصة فاستنكف أهل هذه الرتب

بقي اسم احلاجب يف مدلوله و  صاحب األحكام و النظر يف اجلند يسمى عندهم بالنائب هلذا العهد و
بين أمية باألندلس فأنفوا اسم الوزير يف مدلوله  و أما دولة. اختص اسم الوزير عندهم بالنظر يف اجلباية

أفردواً لكل صنف وزيراً فجعلوا حلسبان املال وزيراً و للترسيل  افاً وأول الدولة مث قسموا خطته أصن
 حوائج املتظلمني وزيراً و للنظر يف أحوال أهل الثغور وزيراً و جعل هلم بيت جيلسون وزيراً و للنظر يف

بينهم و بني  فيه على فرش منضدة هلم و ينفذون أمر السلطان هناك كل فيما جعل له و أفرد للتردد
عن جمالسهم و خصوه باسم  ليفة واحد منهم ارتفع عنهم مبباشرة السلطان يف كل وقت فارتفع جملسهاخل

احلاجب و مرتبته على سائر الرتب حىت  احلاجب و مل يزل الشأن هذا إىل آخر دولتهم فارتفعت خطة
الشيعة يسمى احلاجب كما نذكره مث جاءت دولة  صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها فأكثرهم يومئذ

رسوخ يف البداوة فاغفلوا أمر هذه اخلطط أوالً و تنقيح أمسائها  بإفريقية و القريوان و كان للقائمني ا
 دولتهم، و ملا جاءت دولة املوحدين من بعد ذاك أغفلت األمر أوال للبداوة مث صارت كما تراه يف أخبار

و قلدوها يف مذاهب   مث اتبعوا دولة األموينيإىل انتحال األمساء و األلقاب و كان اسم الوزير يف مدلوله
بالوفود و الداخلني على السلطان  السلطان و اختاروا اسم الوزير ملن حيجب السلطان يف جملسه و يقف

يف الكون بني يديه و رفعوا خطة احلجابة عنه ما  عند احلدود يف حتيتهم و خطام و اآلداب اليت تلزم
العهد و أما يف دولة الترك باملشرق فيسمون هذا الذي يقف بالناس   هذاشاءوا و مل يزل الشأن ذلك إىل

اللقاء و التحية يف جمالس السلطان و التقدم بالوفود بني يدي الدويدار و يضيفون  على حدود اآلداب يف
و حاهلم  استتباع كاتب السر و أصحاب الربيد املتصرفني يف حاجات السلطان بالقاصية و باحلاضرة إليه
  .لى ذلك هلذا العهد و اهللا مويل األمور ملن يشاءع

أن هذا اللقب كان خمصوصاً يف الدولة األموية و العباسية مبن حيجب السلطان عن  قد قدمنا: احلجابة
اخلطط مرؤوسة  و يغلق بابه دوم أو يفتحه هلم على قدره يف مواقيته و كانت هذه مرتلة يوماً عن العامة
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مل إىل هذا املهد فهي مبصر   فيها مبا يراه و هكذا كانت سائر أيام بىن العباسهلا إذ الوزير متصرف
الدولة األموية باألندلس فكانت احلجابة ملن  و أما يف. مرؤوسة لصاحب اخلطة العليا املسمى بالنائب
 واسطة بينه و بني الوزراء فمن دوم فكانت يف دولتهم حيجب السلطان عن اخلاصة و العامة و يكون

أخبارهم كابن حديد و غري من حجام مث ملا جاء االستبداد على الدولة اختص  رفيعة غاية كما تراه يف
امللك و  باسم احلجابة لشرفها فكان املنصور بن أيب عامر و أبناوه كذلك و ملا بدوا يف مظاهر املستبد

شرفاً هلم و كان أعظمهم  هأطواره جاء من بعدهم من ملوك الطوائف فلم يتركوا لقبها و كانوا يعدون
احلاجب و ذي الوزارتني يعنون به السيف و  ملكاً بعد انتحال ألقاب امللك و أمسائه ال بد له من ذكر

عن العامة و اخلاصة و بذي الوزارتني عن مجعه خلطيت  القلم و يدلون باحلجابة على حجابة السلطان
 ذكر هلذا االسم للبداوة اليت كانت فيهم و رمبا دول املغرب و أفريقية مث مل يكن يف. السيف و القلم
مل  و ملا جاءت دولة املوحدين. العبيديني مبصر عند استعظامها و حضارا إال أنه قليل يوجد يف دولة

باألمساء إال آخراً فلم يكن  تستمكن فيها احلضارة الداعية إىل انتحال األلقاب و متييز اخلطط و تعيينها
االسم الكاتب املتصرف املشارك للسلطان يف   الوزير فكانوا أوالً خيصون ذاعندهم من الرتب إال

كان له مع ذلك النظر يف احلساب و األشغال املالية مث  خاص أمر كابن عطية و عبد السالم الكومي و
نسب الدولة من املوحدين كابن جامع و غريه و مل يكن اسم احلاجب  صار بعد ذلك اسم الوزير ألهل

و  و أما بنو أيب حفص بأفريقية فكانت الرئاسة يف دولتهم أوالً و التقدم لوزير. يومئذ اً يف دولتهممعروف
وقود العساكر  الرأي و املشورة و كان خيص باسم شيخ املوحدين و كان له النظر يف الواليات و العزل

غال ينظر فيها النظر األش و احلروب و اختص احلسبان و الديوان برتبة أخرى و يسمى متوليها بصاحب
على التفريط و كان من شرطه أن  املطلق يف الدخل و اخلرج و حياسب و يستخلص األموال و يعاقب

الترسيل و يؤمتن على األسرار ألن الكتابة مل  يكون من املوحدين و اختص عندهم القلم أيضاً مبن جييد
نسب و احتاج السلطان التساع ملكه و بلسام فلم يشترط فيه ال تكن من منتحل القوم و ال الترسيل

إىل قهرمان خاص بداره يف أحواله جيريها على قدرها و ترتيبها من رزق و عطاء و  كثرة املرتزقني بداره
على  نفقة يف املطابخ و اإلصطبالت و غريمها و حصر الذخرية و تنفيذ ما حيتاج إليه يف ذلك كسوة و

إذا اتفق أنه حيسن   أضافوا إليه كتابة فعالمة على السجالتأهل اجلباية فخصوه باسم احلاجب و رمبا
السلطان نفسه عن الناس فصار  صناعة الكتابة و رمبا جعلوه لغريه و استمر األمر على ذلك و حجب

مجع له آخر الدولة السيف و احلرب مث الرأي  هذا احلاجب واسطة بني الناس و بني أهل الرتب كلهم مث
أوعبها للخطط مث جاء االستبداد و احلجر مدة من بعد السلطان  ة أرفع الرتب وو املشورة فصارت اخلط
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استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه و أذهب آثار احلجر و  الثاين عشر منهم مث
بأحد و  بإذهاب خطة احلجابة اليت كانت سلماً إليه و باشر أموره كلها بنفسه من غري استعانة االستبداد

  .ألمر على ذلك هلذا العهدا

مرين فال أثر السم احلاجب عندهم و أما رئاسة احلرب و  و أما دولة زناتة باملغرب و أعظمها دولة بين
القلم يف احلسبان و الرسائل راجعة إىل من حيسنها من أهلها و إن اختصت  العساكر يف للوزير و رتبة

دهم و قد تفرق و أما باب السلطان و حجبه عن املصطنعني يف دولتهم و قد جتمع عن ببعض البيوت
بباب  فهي رتبة عندهم فيسمى صاحبها عندهم باملزوار و معناه املقدم على اجلنادرة املتصرفني املائة

سجونه و العريف  السلطان يف تنفيذ أوامر و تصريف عقوباته و إنزال سطواته و حفظ املعتقلني يف
العامة راجع إليه فكأا وزارة  س بالوقوف عند احلدود يف دارعليهم يف ذلك فالباب له و أخذ النا

من هذه األلقاب و ال متييز اخلطط لبداوة دولتهم  و أما دولة بين عبد الواد فال أثر عندهم لشيء. صغرى
يف بعض األحوال منفذ اخلاص بالسلطان يف داره كما كان يف  و قصورها و إمنا خيصون باسم احلاجب

جيمعون له احلسبان و السجل كما كان فيها محلهم على ذلك تقليد الدولة مبا  فص و قددولة بين أيب ح
  .تبعتها و قائمني بدعوا منذ أول أمرهم كانوا يف

فاملخصوص عندهم باحلسبان و تنفيذ حال السلطان و سائر األمور املالية  و أما أهل األندلس هلذا العهد
 ير إال أنه جيمع له الترسيل و السلطان عندهم يضع خطه علىو أما الوزير فكالوز يسمونه بالوكيل

فاسم احلاجب  و أما دولة الترك مبصر. السجالت كلها فليس هناك خطة العالمة كما لغريهم من الدول
املدينة و هم متعددون  عندهم موضوع حلاكم من أهل الشوكة و هم الترك ينفذ األحكام بني الناس يف

الدولة و يف العامة على اإلطالق و  ت وظيفة النيابة اليت هلا احلكم يف أهلو هذه الوظيفة عندهم حت
األحيان و يقطع القليل من األرزاق و يبتها و تنفذ أوامره  للنائب التولية و العزل يف بعض الوظائف على

قات السلطانية و كان له النيابة املطلقة عن السلطان و للحجاب احلكم فقط يف طب كما تنفذ املراسم
و الوزير يف  و اجلند عند الترافع إليهم و إجبار من أىب االنقياد للحكم و طورهم حتت طور النيابة العامة

خراج أو مكس أو جزية مث  دولة الترك هو صاحب جباية األموال يف الدولة على اختالف أصنافها من
 التولية و العزل يف سائر العمال له مع ذلك يف تصريفها يف اإلنفاقات السلطانية أو اجلرايات املقدرة و

اختالف مراتبهم و تباين أصنافهم و من عوائدهم أن يكون هذا  املباشرين هلذه اجلباية و التنفيذ على
القائمني على ديوان احلسبان و اجلباية الختصاصهم بذلك يف مصر منذ عصور  الوزير من صنف القبط
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 الشوكة من رجاالت الترك أو أبنائهم على حسبيوليها السلطان بعض األحيان ألهل  قدمية و قد

 .اآلخرين الداعية لذلك و اهللا مدبر األمور و مصرفها حبكمته ال إله إال هو رب األولني و

 

  ديوان األعمال و اجلبايات

القياهم على أعمال اجلبايات و حفظ حقوق  إعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك و هي
بأمسائهم و تقدير أرزاقهم و صرف أعطيام يف إباناا و  ل و اخلرج و إحصاء العساكرالدولة يف الدخ

اليت يرتبها قومه تلك األعمال و قهارمة الدولة و هي كلها مسطورة يف  الرجوع يف ذلك إىل القوانني
 ملهرةبتفاصيل ذلك يف الدخل و اخلرج مبين على جزء كبري من احلساب ال يقوهم به إال ا كتاب شاهد

و . هلا من أهل تلك األعمال و يسمى ذلك الكتاب بالديوان و كذلك مكان جلوس العمال املباشرين
على أنفسهم كأم  يقال أن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوماً إىل كتاب ديوانه و هم حيسبون

 االستعمال حذفت اهلاء لكثرة حيادثون فقال ديوانه أي جمانني بلغة الفرس فسمي موضعهم بذلك و
األعمال املتضمن للقوانني و احلسبانات و قيل أنه  ختفيفاً فقيل ديوان مث نقل هذا االسم إىل كتاب هذه

بذلك لسرعة نفوذهم يف األمور و وقوفهم على اجللي معها و  اسم للشياطني بالفارسية مسي الكتاب
ال و على هذا فيتناول اسم تفرق مث نقل إىل مكان جلوسهم لتلك األعم اخلفي و مجعهم ملا شد و

 الرسائل و مكان جلوسه بباب السلطان على ما يأيت بعد و قد تفرد هذه الوظيفة بناظر الديوان كتاب

النظر يف  واحد ينظر يف سائر هذه األعمال و قد يفرد كل صنف منها بناظر كما يفرد يف بعض الدويل
و . ما قرره أولوها لى حسب مصطلح الدولة والعساكر و إقطاعام و حسبان أعطيه هلم أو غري ذلك ع

االستيالء و النظر يف أعطاف امللك و فنون  اعلم أن هذه الوظيفة إمنا حتدث يف الدول عند متكن الغلب و
اإلسالمية عمر رضي اهللا عنه يقاد لسبب مال أتى به أبو  و أول من وضع الديوان يف الدولة. التمهيد

ن فاستكثروه و تعبوا يف قسمه فسموا إىل إحصاء األموال و ضبط العطاء البحري هريرة رضي اهللا عنه من
بل  رأيت ملوك الشام يدونون فقبل منه عمر و قيل: فأشار خالد بن الوليد بالديوان و قال و احلقوق

من يغيب منهم فإن من  أشار عليه به اهلرمزان ملا رآه يبعث البعوث بغري ديوان فقيل له و من يعلهم بغيبة
فعرب له و . سأل عمر عن اسم الديوان لف أخل مبكانه و إمنا يضبط ذلك الكتاب فأثبت هلم ديواناً وخت

نوفل و خبري بن مطعم و كانوا من كتاب قريش  ملا اجتمع ذلك أمر عقيل بن أيب طالب و خمرمة بن
اهللا عليه و سلم و ترتيب األنساب مبتدأ من قرابة رسول اهللا صلى  فكتبوا ديوان العساكر اإلسالمية على

أن ذلك  املسيب الزهري بن سعيد بن فاألقرب هكذا كان ابتداء ديوان اجليش و روى ما بعدها األقرب
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بعد اإلسالم على ما كان عليه من قبل  كان يف احملرم سنة عشرين و أما ديوان اخلراج و اجلبايات فبقي
لدواوين من أهل العهد من الفريقني و ملا جاء و كتاب ا ديوان العراق بالفارسية و ديوان الشام بالرومية

األمر ملكاً و انتقل القوم من غضاضة البداوة إىل رونق احلضارة و من  عبد امللك بن مروان و استحال
امللك  إىل حذق الكتابة و ظهر يف العرب و مواليه م مهرة يف الكتاب و احلسبان فأمر عبد سذاجة األمية

لسنة من يوم ابتدائه و وقف   لعهده أن ينقل ديوان الشام إىل العربية فأكملهسليمان بن سعد وايل األردن
العيش يف غري هذه الصناعة فقد قطعها اهللا  اطلبوا: عليه سرحون كاتب عبد امللك فقال لكتاب الروم

و كاتبه صاحل بن عبد الرمحن و كان يكتب بالعربية و الفارسية  و أما ديوان العراق فأمر احلجاج. عنكم
كاتب احلجاج قبله و ملا قتل زادان يف حرب عبد الرمحن بن األشعث  لقن ذلك عن زادان فروخ

 صاحلاً هذا مكانه و أمره أن ينقل الديوان من الفارسية إىل العربية ففعل و رغم لذلك استخلف احلجاج

جعلت هذه  كتاب الفرس و كان عبد احلميد بن حيي يقول هللا در صاحل ما أعظم منته على الكتاب مث
بين برمك و بىن سهل بن  الوظيفة يف دولة بين العباس مضافة إىل من كان له النظر فيه كما كان شأن

الوظيفة من األحكام الشرعية مما خيتص باجليش  و أما ما يتعلق ذه. نوخبت و غريهم من وزراء الدولة
ة و يف تقليد هذه الوظيفة ملن يكون و النواحي بالصلح و الغنو أو بيت املال يف الدخل و اخلرج و متييز

الكاتب و قوانني احلسبانات فأمر راجع إىل كتب األحكام السلطانية و هي  شروط الناظر فيها و
و ليست من عرض كتابنا و إمنا نتكلم فيها من حيث طبيعة امللك الذي حنن بصدد  مسطورة هنالك

اجلند و املال  ثالثة أركانه ألن امللك ال بد له منفيه و هذه الوظيفة جزء عظيم من امللك بل هي  الكالم
و أمر القلم و أمر املال فينفرد  و املخاطبة ملن غاب عنه فاحتاج صاحب امللك إىل األعوان يف أمر السيف

يف دولة بين أمية باألندلس و الطوائف بعدهم  صاحبها لذلك جبزء من رئاسة امللك و كذلك كال األمر
إمنا يكون من املوحدين يستقل بالنظر يف استخراج األموال و  دين فكان صاحبهاو أما يف دولة املوح

الوالة و العمال فيها مث تنفيذها على قدرها و يف مواقيتها و كان يعرف  مجعها و ضبطها و تعقب نظر
 و ملا استبد بنو أيب حفص. و كان رمبا يليها يف اجلهات غري املوحدين ممن حيسنها بصاحب األشغال

يستعمل ذلك يف  فريقية و كان شأن اجلالية من األندلس فقدم عليهم أهل البيوتات و فيهم من كانبأ
احلسن فاستكفوا م يف ذلك و  األندلس مثل بين سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة املعروفني ببين أيب

وحدين مث استقل ا أهل دالوا فيها بينهم و بني امل جعلوا هلم النظر يف األشغال كما كان هلم باألندلس و
املوحدين مث ملا استغلظ أمر احلاجب و نفذ أمره يف كل شأن من  احلسبان و الكتاب و خرجت عن

الرسل و صار صاحبه مرؤوساً للحاجب و أصبح من مجلة اجلباة و ذهبت تلك  شؤون الدولة تعطل هذا
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لواحد  هد فحسبان العطاء و اخلراج جمموعو أما دولة بين مرين هلذا الع. كانت له يف الدولة الرئاسة اليت
معقب بنظر السلطان  و صاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح احلسبانات كلها و يرجع إىل ديوانه و نظره

أصول الرتب و اخلطط السلطانية و  أو الوزير و خطه معترب يف صحت احلسبان يف اخلارج و العطاء هذه
و أما هذه الرتبة يف دولة الترك فمتنوعة و . للسلطان مباشرهي الرتب العالية اليت هي عامة النظر و 

اجليش و صاحب املال خمصوص باسم الوزير و هو الناظر يف ديوان  صاحب ديوان العطاء يعرف بناظر
و هو أعلى رتب الناظرين يف األموال ألن النظر يف األموال عندهم يتنوع إىل رتب  اجلباية العامة للدولة

الواحد  لتهم و عظمة سلطام و أتساع األموال و اجلبايات عن أن يستقل بضبطهاالنفساح دو كثرية
باسم الوزير و هو مع ذلك  من الرجال و لو بلغ يف الكفاية مبالغة فتعني للنظر العام منها هذا املخصوص

ظره و يف الدولة يرجع نظر الوزير إىل ن رديف ملوىل من موايل السلطان و أهل عصبيته و أرباب السيوف
الدولة و هو أحد األمراء األكابر يف الدولة من اجلند و  جيتهد جهده يف متابعته و يسمى عندهم أستاذ

اخلطة خطط عندهم أخرى كلما راجعة إىل األموال و احلسبان مقصورة  أرباب السيوف و يتبع هذه
ه من إقطاعاته أو سهمانه مثل ناظر اخلاص و هو املباشر ألموال السلطان اخلاصة ب النظر إىل أمور خاصة

أستاذ الدار و إن  أموال اخلراج و بالد اجلباية مما ليس من أموال املسلمني العامة و هو حتت يد األمري من
حتت يد اخلازن ألموال السلطان  كان الوزير من اجلند فال يكون الستاذ الدار نظر عليه و نظر اخلاص

هذا بيان هذه اخلطة بدولة . السلطان اخلاص فتهما مبالمن مماليكه املسمى خازن الدار الختصاص وظي
 .باملغرب و اهللا مصرف األمور ال رب غريه الترك باملشرق بعد ما قدمناه من أمرها

 

  ديوان الرسائل و الكتابة  

البداوة  غري ضرورية يف امللك الستغناء كثري من الدول عنها رأساً كما يف الدول العريقة يف هذه الوظيفة
إليها يف الدولة اإلسالمية شأن   مل يأخذها ذيب احلضارة و ال استحكام الصنائع و إمنا أكد احلاجةاليت

الكتاب يؤدي كنه احلاجة مب بلغ من العبارة اللسانية  اللسان العريب و البالغة يف العبارة عن املقاصد فصار
يله كما كان للخلفاء و أمراء يكون من أهل نسبه و من عظماء قب يف األكثر و كان الكاتب لألمري

العراق لعظم أمانتهم و خلوص أسرارهم فلما فسد اللسان و مهار صناعة اختص مبن  الصحابة بالشام و
و  كانت عند بين العباس رفيعةً و كان الكاتب يصدر السجالت مطلقة و يكتب يف آخرها امسه حيسنه و

أمحر مذاب باملاء   السلطان أو شارته يغمس يف طنيخيتم عليها خبامت السلطان و هو طابع منقوش فيه اسم
صارت السجالت من بعدهم  و يسمى طني اخلتم و يطبع به على طريف السجل عند طيه و إلصاقه مث
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على حسب االختيار يف حملها و يف  تصدر باسم السلطان و يضع الكاتب فيها عالمته أوالً أو آخراً
السلطان لغري صاحبها من أهل املراتب يف الدولة أو  ملكان عندلفظها مث قد ترتل هذه اخلطة بارتفاع ا

هذا الكتاب ملغاة احلكم بعالمة الرئيس عليه يستدل ا فيكتب صورة  استبداد وزير عليه فتصري عالمة
احلكم لعالمة ذلك الرئيس كما وقع آخر الدولة احلفصية ملا ارتفع شأن احلجابة و  عالمته املعهودة و

إتباعاً ملا   التفويض مث االستبداد فصار حكم العالمة اليت للكاتب ملغى و صورا ثابتةأمرها إىل صار
يتخري له من صيغ اإلنفاذ  سلف من أمرها فصار احلاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه ذلك خبط يضعه و

كان مستبداً السلطان لنفسه بوضع ذلك إذا  ما شاء فيأمتر الكاتب له و يضع العالمة املعتادة و قد خيتص
ليضع عالمته و من خطط الكتابة التوقيع و هو أن جيلس  بأمر قائماً على نفسه فريسم األمر للكاتب

جمالس حكمه و فصله و يوقع على القصص املرفوعة إليه أحكامها و  الكاتب بني يدي السلطان يف
ا أن حيذو الكاتب على السلطان بأوجز لفظ و أبلغه فإما أن تصدر كذلك و إم الفصل فيها متلقاة من

قد  سجل يكون بيد صاحب القصة و حيتاج املوقع إىل عارضة من البالغة يستقيم ا توقيعه و مثاهلا يف
توقيعاته  كان جعفر بن حيىي يوقع يف القصص بني يدي الرشيد و يرمي بالقصة إىل صاحبها فكانت

قيل أا كانت تباع كل قصة   و فنوا حىتيتنافس البلغاء يف حتصيلها للوقوف فيها على أساليب البالغة
اخلطة ال بد من أن يتخري أرفع طبقات  منها بدينار و هكذا كان شأن الدول، و اعلم أن صاحب هذه

العلم و عارضة البالغة فأنه معرض للنظر يف أصول العلم ملا  الناس و أهل املرؤة و احلشمة منهم و زيادة
كامهم من أمثال ذلك ما تدعو إليه عشرة امللوك من القيام على مقاصد أح يعرض يف جمالس امللوك و

أسرارها  التخلق بالفضائل مع ما يضطر إليه يف الترسيل و تطبيق مقاصد الكالم من البالغة و اآلداب و
الدولة من البعد عن معاناة  و قد تكون الرتبة يف بعض الدول مستندة إىل أرباب السيوف ملا يقتضيه طبع

خبطط دولته و سائر رتبه فيقلد املال و  جل سذاجة العصبية فيختص السلطان أهل عصبيتهالعلوم أل
فتستغين عن معاناة العلم و أما املال و الكتابة فيضطر إىل ذلك  السيف و الكتابة منهم فأما رتبة السيف

 ة و يقلدونه إالاحلسبان يف األخرى فيختارون هلا من هذه الطبقة ما دعت إليه الضرور البالغة يف هذه و

هو يف دولة  أنه ال تكون يد آخر من أهل العصبية غالبة على يده و يكون نظره منصرفاً عن نظره كما
إال أنه حتت يد أمري من أهل  الترك هلذا العهد باملشرق فإن الكتابة عندهم و إن كانت لصاحب اإلنشاء

 و استنامته يف غالب أحواله إليه و تعويله به عصبية السلطان يعرف بالدويدار و تعويل السلطان و وثوقه
و أما الشروط . املقاصد و كتمان األسرار و غري ذلك من توابعها على اآلخر يف أحوال البالغة و تطبيق

الرتبة اليت يالحظها السلطان يف اختياره و انتقائه من أصناف الناس فهي كثرية و  املعتربة يف صاحب هذه
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أهل  أما بعد حفظكم اهللا يا: ميد الكاتب يف رسالته إىل الكتاب و هيمن استوعبها عبد احل أحسن
األنبياء و املرسلني  صناعة الكتابة و حاطكم و وفقكم و أرشدكم فإن اهللا عز و جل جعل الناس بعد

أصنافاً و إن كانوا يف احلقيقة سواء و  صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني و من بعد امللوك املكرمني
أسباب معاشهم و اجلواب أرزاقهم فجعلكم   صنوف الصناعات و ضروب احملاوالت إىلصرفهم يف

املرؤات و العلم و الرزانة بكم ينتظم للخالفة حماسنها و  معشر الكتاب يف أشرف اجلهات أهل األدب و
يصلح اهللا للخلق سلطام و تعمر بلدام ال يستغين امللك عنكم و ال  تستقيم أمورها و بنصحائكم

منكم فموقعكم من امللوك موقع أمساعهم اليت ا يسمعون و أبصارهم اليت ا يبصرون  يوجد كاف إال
صناعتكم و ال  ألسنتهم اليت ا ينطقون و أيديهم اليت ا يبطشون فأمتعكم اهللا مبا خصكم من فصل و

 اجتماع خالل أحوج إىل نزع عنكم ما أضفاه من النغمة عليكم و ليس أحد من أهل الصناعات كلها
الكتاب إذا كنتم على ما يأيت يف هذا  اخلري احملمودة و خصال الفضل املذكورة املعدودة منهم أيها

حيتاج منه صاحبه الذي يثق به يف مهمات أموره أن  الكتاب من صفتكم فإن الكاتب حيتاج يف نفسه و
 اإلقدام حمجماً يف موضع اإلحجام يف موضع احلكم مقداماً يف موضع يكون حليماً يف موضع احللم فهيماً

 العدل و اإلنصاف كتوماً لألسرار و فياً عند الشدائد عاملاً مبا يأيت من النوازل يضع مؤثراً للعفاف و

حيكمه أخذ  األمور مواضعها و الطوارق يف أماكنها قد نظر يف كل فن من فنون العلم فأحكمه و إن مل
عليه قبل وروده و عاتبة  قله و حسن أدبه و فضل جتربته ما يردمنه مبقدار ما يكتفي به يعرف بغريزة ع

وجه هيئته و عادته فتنافسوا يا معشر  ما يصدر عنه قبل صدور فيعد لكل أمر عدته و عتاده و يهيء لكل
ابدأوا بعلم كتاب اهللا عز و جل و الفرائض مث العربية  الكتاب يف صنوف اآلداب و تفقهوا يف الدين و

اخلط فإنه حلية كتبكم و ارووا األشعار و اعرفوا غريبها و معانيها و أيام  لسنتكم مث أجيدوافإا ثقاف أ
النظر يف  العجم و أحاديثها و سريها فإن ذلك معني هلم على ما تسمو إليه مهمكم و ال تضيعوا العرب و

ساف األمور و و سف احلساب فإنه قوام كتاب اخلراج و ارغبوا بأنفسكم عن املطامع سنيها و دنيها
الدناءة و اربأوا بأنفسكم عن السعاية  حماقرها فإا مذلة للرقاب مفسدة للكتاب و نزهوا صناعتكم عن

الكرب و السخف و العظمة فإا عداوة جمتلبة من غري إحنة  و النميمة و ما فيه أهل اجلهاالت و إياكم و
لذي هو أليق ألهل الفضل و العدل و النبل من يف صناعتكم و تواصوا عليها با و حتابوا يف اهللا عز و جل

إن  نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه و آسوه حىت يرجع إليه حاله و يثوب إليه أمره و سلفكم و إن
استظهروا بفضل جتربته  أقعد أحداً منهم الكرت عن مكسبه و لقاء إخوانه فزوروه و عظموه و شاوروه و

ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده  كم على من اصطنعه و استظهر بهو قدمي معرفته و ليكن الرجل من
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إىل صاحبه و إن عرضت مذمة فليحملها هو من  و أخيه فإن عرضت يف الشغل حممدة فال يصفها إال
تغري احلال فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إىل  دونه و ليحذر السقطة و الزلة و امللل عند

فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبة من يبذل له من نفسه ما جيب له  أفسد منه هلمالقراء و هو لكم 
عليه أن يعتقد له من وفائه و شكره و احتماله و خريه و نصيحته و كتمان سر و  عليه من حقه فواجب

ا فاستشعرو أمر ما هو جزاء حلقه و يصدق ذلك بفعاله عند احلاجة إليه و االضطرار إىل ما لديه تدبري
و اإلحسان و السراء و  ذلك و فقكم اهللا من أنفسكم يف حالة الرخاء و الشدة و احلرمان و املؤاساة

الشريفة و إذا ويل الرجل منكم أو صري  الضراء فنعمت السيمة هذه من وسم ا من أهل هذه الصناعة
 ن على الضعيف رفيقاً واهللا عز و جل و ليؤثر طاعته و ليك إليه من أمر خلق اهللا و عياله أمر فلرياقب

مث ليكن بالعدل حاكماً و لألشراف ) عيال اهللا و أحبهم إليه أرفقهم بعياله  فإن اخللق( للمظلوم منصفاً 
متواضعاً  للفيء موفراً و للبالد عامراً و للرعية متألفاً و عن أذاهم متخلفاً و ليكن يف جملسه مكرماً و

فليخترب خالئقه فإذا  قه رفيقاً و إذا صحب أحدكم رجالًحليماً و يف سجالت خراجه و استقضاء حقو
صرفه عما يهواه من القبح بألطف  عرف حسنها و قبحها أعانه على ما يوافقه من احلسن و احتال على

كان بصري بسياستها التمس معرفة إخالقها فإن  حيلة و أمجل و سبيلة و قد علمتم أن سائس البهيمة إذا
كانت شبوباً أتقاها من بني يديها و إن خاف منها شرودا  ذا ركبها و إنكانت رموحاً مل يهجها إ

كانت حروناً قمع برفق هواها يف طرقها فإن استمرت عطفها يسرياً  توقاها من ناحية رأسها و إن
هذا الوصف من السياسة دالئل ملن ساس الناس و عاملهم و جرم و داخلهم و  فيسلس له قيادها و يف

 دبه و شريف صنعته و لطيف حيلته و معاملته لنب حياوره من الناس و يناظره و يفهم عنهأ الكاتب يفضل

حتري جواباً و ال  أو خياف سطوته أوىل بالرفق لصاحبه و مداراته و تقومي أوده من سائس البهيمة اليت ال
رفقوا رمحكم اهللا يف الراكب عليها أال فا تعرف صواباً و ال تفهم خطاباً إال بقدر ما يصريها إليه صاحبها

الفكر تأمنوا بإذن اهللا ممن صحبتموه النبوة و االستثقال و  النظر و اعملوا ما أمكنكم فيه من الروية و
و ال جياوزن الرجل . املوافقة و تصريوا منه إىل املؤاخاة و الشفقة إن شاء اهللا اجلفوة و يصري منكم إىل

أمر قدر  ه و مشربه و بنائه و خدمه و غري ذلك من فنونيف هيئة جملسه و ملبسه و مركبه و مطعم منكم
التقصري و  حقه فإنكم مع ما فضلكم اهللا به من شرف صنعتكم خدمة ال حتملون يف خدمتكم على

بالقصد يف كل ما ذكرته لكم و  حفظة ال حتتمل منكم أفعال التضييع و التبذير و استعينوا على عفافكم
فإما يعقبان الفقر و يذالن الرقاب و  سرف و سوء عاقبة الترفقصصته عليكم و احذروا متالف ال

و لألمور أشباه و بعضها دليل على بعض فاستدلوا  يفصحان أهلهما و سيما الكتاب و أرباب اآلداب
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جتربتكم مث اسلكوا من مسالك التدبري أوضحها حمجةً و أصدقها  على مؤتنف أعمالكم مبا سبقت إليه
اعلموا أن للتدبري آفة متلفة و هو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنقاذ علمه و   وحجةً و أمحدها عاقبةً

ليأخذ  فليقصد الرجل منكم يف جملسه قصد الكايف من منطقه و ليوجز يف ابتدائه و جوابه و رويته
يف صلة توفيقه و  مبجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله و مدفعه للتشاغل عن إكثاره و ليضرع إىل اهللا

فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن  ه بتسديده خمافة وقوعه يف الغلط املضر ببدنه و عقله و أدبهإمداد
بفصل حيلته و حسن تدبريه فقد تعرض بظنه أو مقالته  الذي برز من مجيل صنعته و قوة حركته إمنا هو

له غري خاف و ال يقل نفسه فيصري منها إىل غري كاف و ذلك على من تأم إىل أن يكله اهللا عز و جل إىل
 أبصر باألمور و أمحل لعبء التدبري من مرافقه يف صناعته و مصاحبه يف خدمته فإن أعقل أحد منكم إنه

يف طريقته  الرجلني عند ذوي األلباب من رمى بالعجب وراء ظهره و رأى أن أصحابه أعقل منه و أمحد
برأيه و ال تزكية لنفسه  وه من غري اغترارو على كل واحد من الفريقني أن يعرف فضل نعم اهللا جل ثنأ

واجب على اجلميع و ذلك بالتواضع  و ال يكاثر على أخيه أو نظريه و صاحبه و عشريه و محد اهللا
يف كتايب هذا ما سبق به املثل من تلزمه النصيحة  لعظمته و التذلل لعزته و التحدث بنعمته و أنا أقول

غره كالمه بعد الذي فيه من ذكر اهللا عز و جل فلذلك جعلته  يلزمه العمل و هو جوهر هذا الكتاب و
 اهللا و إياكم يا معشر الطلبة و الكتبة مبا يتوىل به من سبق عليه بإسعاده و إرشاده آخره و متمته به توالنا

  .فإن ذلك إليه و بيده و السالمل عليكم و رمحة اهللا و بركاته

 فريقية احلاكم و يف دولة أهل األندلس صاحب املدينة و يفيسمى صاحبها هلذا العمل بأ و): الشرطة  )

صاحبها يف بعض  و هي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف يف الدولة و حكمه نافذ يف. دولة الترك الوايل
يف حال اسبدادها أوالً مث  األحيان و كان أصل و ضعها يف الدولة العباسية ملن يقيم أحكام اجلرائم

نظر للشرع إال يف استيفاء حدودها و للسياسة  إن التهم اليت تعرض يف اجلرائم الاحلدود بعد استيفائها ف
عليه احلاكم إذا احتفت به القرائن ملا توجبه املصلحة العامة يف  النظر يف استيفاء موجباا بإقرار يكرهه

 صاحب ذا االستبداد و باستيفاء احلدود بعده إذا ترته عنه القاضي يسمى ذلك فكان الذي يقوم
نزهوا هذه  رمبا جعلوا إليه النظر يف احلدود و الدماء بإطالق، و أفردوها من نظر القاضي و الشرطة و

التنفيذ يف طبقات الناس إمنا  املرتبة و قلدوها كبار القواد و عظماء اخلاصة من مواليهم و مل تكن عامة
مث عظمت نباهتها يف . الفجرةالرعاع و  كان حكمهم على الدماء و أهل الريب و الضرب على أيدي

و شرطة صغرى و جعل حكم الكربى على اخلاصة و  دولة بين أمية باألندلس و نوعت إىل شرقي كربى
السلطانية و الضرب على أيديهم يف الظالمات و على أيدي  الدماء و جعل له احلكم على أهل املراتب
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صاً بالعامة و نصب لصاحب الكربى اجلاه و جعل صاحب الصغرى خمصو أقارم و من إليه من أهل
و رجال يتبوؤن املقاعد بني يديه فال يربحون عنها إال يف تصريفه و كانت  كرسي بباب دار السلطان

  .لألكابر من رجاالت الدولة حىت كانت ترشيحاً للوزارة و احلجابة واليتها

 ها عامة و كان ال يليها إالاملوحدين باملغرب فكان هلا حظ من التنويه إن مل جيعلو و أما يف دولة

اليوم منصبها و  رجاالت املوحدين و كرباؤهم و مل يكن له التحكم على أهل املراتب السلطانية مث فسد
أما يف دولة بين مرين هلذا  و. خرجت عن رجال املوحدين و صارت واليتها ملن قام ا من املصطنعني

يف دولة الترك باملشرق يف رجاالت الترك أو  صطناعهم والعهد باملشرق فواليتها يف بيوت مواليه و أهل ا
يتخريوم هلا يف النظر مبا يظهر منهم من الصالبة و املضاء يف  أعقاب أهل الدولة قبلهم من الترك

الفساد و حسم أبواب الدعارة و ختريب مواطن الفسوق و تفريق جمامعه مع إقامة  األحكام لقطع مواد
النهار و هو  ة كما تقتضيه رعاية املصاحل العامة يف املدينة و اهللا مقلب الليل والشرعية و السياس احلدود

  .العزيز اجلبار و اهللا تعاىل أعلم

مراتب الدولة و خططها يف ملك املغرب و أفريقية و مرؤسة لصاحب  و هي من): قيادة األساطيل  )
 البلمند بتفخيم الالم منقوالً من كثري من األحوال و يسمى صاحبها يف عرفهم السيف و حتت حكمه يف

املغرب ألما مجيعاً  اإلفرجنة فإنه امسها يف اصطالح لغتهم و إمنا اختصت هذه املرتبة مبلك أفريقية و لغة
بالد الرببر كلهم من سبتة إىل الشام و  على ضفة البحر الرومي من جهة اجلنوب و على عدوته اجلنوبية

و الصقالبة و الروم إىل بالد الشام أيضاً و يسمى البحر  لس و اإلفرجنةعلى عدوته الشمالية بالد األند
إىل أهل عدوته و الساكنون بسيف هذا البحر و سواحله من عدوتيه  الرومي و البحر الشامي نسبةً

تعانيه أمة من أمم البحار فقد كانت الروم و اإلفرجنة و القوط بالعدوة الشمالية  يعانون من أحواله ماال
احلرب يف  ذا البحر الرومي و كانت أكثر حروم و متاجرهم يف السفن فكانوا مهرة يف ركوبه وه من

أفريقية و القوط إىل املغرب  أساطيله و ملا أسف من أسف منهم إىل تلك العدوة اجلنوبية مثل الروم إىل
ها و كان هلا ا املدن انتزعوا من أيديهم أمر أجازوا يف األساطيل و ملكوها و تغلبوا على الرببر ا و

جلوالء و مرناق و شرشال و طنجة و كان صاحب قرطاجنة من  احلافلة مثل قرطاجنة و سبيطلة و
يبعث األساطيل حلربه مشحونة بالعساكر و املدد فكانت هذه عادة ألهل  قبليهم حيارب صاحب رومة و

  املسلمون مصر كتب عمر بنالساكنني حفافيه معروفة يف القدمي و احلديث و ملا ملك هذا البحر

البحر خلق عظيم  إن: ( فكتب إليه) صف يل البحر ( اخلطاب إىل عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن 
مل يركبه أحد من العرب  فأوعز حينئذ مبنع املسلمني من ركوبه و) يركبه خلق ضعيف دود على عود 
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بعرفجة بن هرمثة األزدي سيد جبيلة ملا أغزاه  إال من افتات على عمر يف ركوبه و نال من عقابه كما فعل
عنفه أنه ركب البحر للغزو و مل يزل الشأن ذلك حىت إذا كان  عمال فبلغه غزوه يف البحر فأنكر عليه و

يف ركوبه و اجلهاد على أعواده و السبب يف ذلك أن العرب لبداوم مل  لعهد معاوية أذن للمسلمني
  و الروم و اإلفرجنة ملمارستهم أحواله و مرباهم يف التقلب على أعوادهثقافته و ركوبه يكونوا مهرة يف

أمم العجم  مرنوا عليه و أحكموا الدراية بثقافته فلما استقر امللك للعرب و مشخ سلطام و صارت
من النواتية يف حاجام  خوال هلم و حتت أيديهم و تقرب كل ذي صنعة إليهم مببلغ صناعته و استخدموا

بصراء ا فشرهوا إىل اجلهاد فيه و أنشأوا  ة أمماً و تكررت ممارستهم للبحر و ثقافته و استحدثواالبحري
بالرجال و السالح و أمطوها العساكر و املقاتلة ملن وراء البحر  السفن فيه و الشواين و شحنوا األساطيل

حر و على حافته مثل الشام اختصوا بذلك من ممالكهم و ثغورهم ما كان أقرب هلذا الب من أمم الكفر و
أفريقية باختاذ دار  أفريقية و املغرب و األندلس و أوعز اخلليفة عند امللك إىل حسان بن النعمان عامل و

منها كان فتح صقلية أيام زيادة اهللا  صناعة بتونس إلنشاء اآلالت البحرية حرصاً على مراسم اجلهاد و
الفرات شيخ الفتيا و فتح قوصرة أيضاً يف أيامه بعد أن  بناألول ابن إبراهيم بن األغلب على يد أسد 

صقلية أيام معاوية بن أيب سفيان فلم يفتح اهللا على يديه و فتحت على يد  كان معاوية بن حديج أغزى
 قائده أسد بن الفرات و كانت من بعد ذلك أساطيل أفريقية و األندلس يف دولة العبيديني ابن األغلب و

و انتهي . التخريب قب إىل بالدمها يف سبيل الفتنة فتجوس خالل السواحل باإلفساد وو األمويني تتعا
أسطول أفريقية كذلك مثله أو  أسطول األندلس أيام عبد الرمحن الناصر إىل مائيت مركب أو حنوها و

و كانت مرفأها للخط و اإلقالع جباية و املرية  قريباً منه و كان قائد األساطيل باألندلس ابن دماحس و
كل بلد تتخذ فيه السفن أسطول يرجع نظره إىل قائد من النواتية  أساطيلها جمتمعة من سائر املمالك من

و مقاتلته و رئيس يدبر أمر جزيته بالريح أو بااذيف و أمر إرسائه يف مرفئه  يدبر أمر حربه و سالحه
السلطان  فئها املعلوم و شحنهااجتمعت األساطيل لغزو حمتفل أو غرض سلطاين مهم عسكرت مبر فإذا

مملكته يرجعون كلهم  برجاله و أجناد عساكره و مواليه و جعلهم لنظر أمري واحد من أعلى طبقات أهل
املسلمون لعهده الدولة اإلسالمية قد  إليه مث يسرحهم لوجههم و ينتظر إيام الفتح و الغنيمة و كان

صولتهم و سلطام فيه فلم يكن لألمم النصرانية قبل  غلبوا على هذا البحر من مجيع جوانبه و عظمت
امتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم فكانت هلم املقامات املعلومة من الفتح و  بأساطيلهم بشي من جوانبه و

و  ملكوا سائر اجلزائر املنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة و منورقة و يابسة و سردانية الغنائم و
القاسم الشيعي  طة و أقريطش و قربص و سائر ممالك الروم و اإلفرنج و كان أبوصقلية و قوصرة و مال
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الغنيمة و افتتح جماهد العامري  و أبناوه يغزون أساطيلهم من املهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر و
سنة مخس و أربعمائة و ارجتعها النصارى  صاحب دانية من ملوك الطوائف جزيرة سردانية يف أساطيل

على كثري من جلة هذا البحر و صارت أساطيلهم فيهم  ها و املسلمون خالل ذلك كله قد تغلبوالوقت
جتيز البحر يف األساطيل من صقلية إىل الرب الكبري املقابل هلا من  جائية و ذاهبة و العساكر اإلسالمية

 حلسني ملوك صقليةفتوقع مبلوك اإلفرنج و تثخن يف ممالكهم كما وقع يف أيام بين ا العدوة الشمالية

الشمايل الشرقي منه من  القائمني فيها بدعوة العبيديني و احنازت أمم النصرانية بأساطيلهم إىل اجلالب
أساطيل املسلمني قد ضربت عليهم ضراء  سواحل اإلفرجنة و الصقالبة و جزائر الرومانية ال يعدوا و

 عدة و عدداً و اختلفت يف طرقه سلماً و البحر األسد على فريسته و قد مألت األكثر من بسيط هذا
حىت إذا أدرك الدولة العبيدية و األموية الفشل و الوهن و طرقها  حرباً فلم تظهر للنصرانية فيه ألواح

أيديهم إىل جزائر البحر الشرقية مثل صقلية و إقريطش و مالطة فملكوها مث أحلوا  االعتالل مد النصارى
مجيع  رة و ملكوا طرابلس و عسقالن و صور و عكاء و استولوا علىسواحل الشام يف تلك الفت على

عبادم و غلبوا بين  الثغور بسواحل الشام و غلبوا على بيت املقدس و بنوا عليه كنيسة ملظهر دينهم و
ملكوا املهدية مقر ملوك  خزرون على طرابلس مث على قابس و صفاقس و وضعوا عليهم اجلزية مث

اخلامسة الكرة ذا البحر و ضعف شأن  قاب بلكني بن زيري و كانت هلم يف املائةالعبيديني من يد أع
مل يعتنوا بشيء من أمره هلذا العهد بعد أن كان هلم به  األساطيل يف دولة مصر و الشام إىل أن انقطع و

لك و جتاوزت احلد كما هو جتاوزت يف أخبارهم فبطل رسم هذه الوظيفة هنا يف الدولة العبيدية عناية
 و املغرب فصارت خمتصة ا و كان اجلانب الغريب من هذا البحر هلذا العهد موفور بقيت بأفريقية

ملتونة بين  األساطيل ثابت القوة مل يتحيفه عدو و ال كانت هلم به كرة فكال قائد األسطول به لعهد
و انتهى عدد  ميمون رؤساء جزيرة قادس و من أيديهم أخذها عبد املؤمن بتسليمهم و طاعتهم

املوحدين يف املائة السادسة و ملكوا  و ملا استفحلت دولة. أساطيلهم إىل املائة من بالد العدوتني مجيعاً
عرف و أعظم ما عهد و كان قائد أسطوهلم أمحد  العدوتني أقاموا خطة هذا األسطول على أمت ما

لنصارى من سواحلها و ريب جربة من سرويكش أسرة ا الصقلي أصله من صد غيار املوطنني جبزيرة
استكفاه مث هلك، و ويل اجلنة فأسخطه ببعض الرتعات و خشي  عندهم و استخلصه صاحب صقلية و

نزل على السند ا من بىن عبد املؤمن و أجاز مراكش فتلقاه اخلليفة يوسف  على نفسه و حلق بتونس و
النصرانية و  ساطيله فجلى يف جهاد أمماملؤمن باملربة و الكرامة و أجزل الصلة و قلده أمر أ بن عبد

أساطيل املسلمني على عهده يف  و انتهت. كانت له آثار و أخبار و مقامات مذكورة يف دولة املوحدين
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فيما عهدناه و ملا قام صالح الدين يوسف بن أيوب  الكثرة و االستجادة إىل ما مل تبلغه من قبل و ال بعد
غور الشام من يد أمم النصرانية و تطهري بيت املقدس تتابعت ث ملك مصر و الشام لعهده باسترجاع

الثغور من كل ناحية قريبة لبيت املقدس الذي كانوا قد استولوا عليه فأمدوهم  أساطيلهم باملدد لتلك
من  األقوات و مل تقاومهم أساطيل اإلسكندرية الستمرار الغلب هلم يف ذلك اجلانب الشرقي بالعدد و

أشرنا إليه قبل  ساطيلهم فيه و ضعف املسلمني منذ زمان طويل عن ممانعتهم هناك كماالبحرية و تعدد أ
املوحدين رسوله عبد الكرمي بن  فأوفد صالح الدين على أيب يعقوب فمنصور سلطان املغرب لعهده من

مي أيديهم و أبقى عليهم يف دولته فبعث عند الكر منقذ من ملوك بين منقذ ملوك شيزر، و كان ملكها من
األساطيل لتحول يف البحر بني أساطيل األجانب و بني مرامهم من  منهم هذا إىل ملك املغرب طالباً مدد

( الشام و أصحبه كتابة إليه يف ذلك من إنشاء الفاضل البيساين يقول يف افتتاحه  أمداد النصرانية بثغور

فنقم  كتاب الفتح القيسي يف صفهايناأل العماد حسبما نقله) اهللا لسيدنا أبواب املناحج و امليامن  فتح
الكرامة و  املنصور جتافيهم عن خطابه بأمري املؤمنني و أسرها يف نفسه و محلهم على مناهج الرب و عليهم

ملك املغرب باألساطيل  ردهم إىل مرسلهم و مل جيبه إىل حاجته من ذلك و يف هذا دليل على اختصاص
االستطالة و عدم عناية الدول مبصر و الشام  من هذا البحر منو ما حصل للنصرانية يف اجلانب الشرقي 

البحرية و االستعداد منها للدولة و ملا هلك أبو يعقوب املنصور  لذلك العهد و ما بعده لشأن األساطيل
 املوحدين و استولت أمهم اجلاللقة على األكثر من بالد األندلس و أجلأوا املسلمني إىل و اعتلت دولة

بسيط هذا البحر  و ملكوا اجلزائر اليت باجلانب الغريب يف من البحر الرومي قويت رحيهم يفسيف البحر 
املساواة معهم كما وقع  و اشتدت شوكتهم و كثرت فيه أساطيلهم و تراجعت قوة املسلمني فيه إىل

نصرانية و عند مرامه اجلهاد مثل عدة ال لعهد السلطان أيب احلسن ملك زناتة باملغرب فإن أساطيله كانت
األساطيل لضعف الدولة و نسيان عوائد البحر بكثرة  عديدهم مث تراجعت عن ذلك قوة املسلمني يف

املوائد األندلسية و رجع النصارى فيه إىل دينهم املعروف من الدربة  العوائد البدوية باملغرب و انقطاع
إال  ده و صار املسلمون فيه كاألجانبعليه و البصر بأحواله و غلب األمم يف جلته على أعوا فيه و املران

األعوال أو قلة من الدولة  قليالً من أهل البالد الساحلية هلم املران عليه لو وجدوا كثرة من األنصار و
بقيت الرتبة هلذا العهد يف الدولة الغربية  تستجيش هلم أعواناً و ترضع هلم يف هذا الغرض مسلكاً و

باإلنشاء و الركوب مهوداً ملا عساه أن تدعو إليه احلاجة من  طيلحمفوظة و الرسم يف معاناة األسا
 البالد البحرية و املسلمون يستهبون الريح على الكفر و أهله فمن املشتهر بني أهل األغراض السلطانية يف



 
 204         ابن خلدون مقدمة

البحر من بالد  املغرب عن كتب احلدثان أنه ال بد للمسلمني من الكرة على النصرانية و افتتاح ما وراء
 .و نعم الوكيل فرجنة و أن ذلك يكون يف األساطيل و اهللا و يل املؤمنني و هو حسبنااإل
 

  الفصل اخلامس و الثالثون يف التفاوت بني مراتب السيف و القلم يف الدول

الدولة إىل  السيف و القلم كالمها آلة لصاحب الدولة يستعني ا على أمر إال أن احلاجة يف أول إعلم أن
يف تلك احلال خادم فقط منفذ  ام أهلها يف متهيد أمرهم أشد من احلاجة إىل القلم ألن القلمالسيف ما د

الدولة حيث تضعف عصبيتهما كما  للحكم السلطاين و السيف شريك يف املعونة و كذلك يف آخر
يوف و فتحتاج الدولة إىل االستظهار بأرباب الس ذكرناه و يقل أهلها مبا يناهلم من اهلرم الذي قذفناه

املدافعة عنها كما كان الشأن أول األمر يف متهيدها فيكون للسيف  تقوى احلاجة إليهم يف محاية الدولة و
احلالتني و يكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاهاً و أكثر نعمة و اسىن إقطاعاً و أما  مزية على القلم يف

يف  هد أمره و مل يبقى مهه إالوسط الدولة فيستغين صاحبها بعض الشيء عن السيف ألنه قد مت يف
هو املعني له يف ذلك  حتصيل مثرات امللك من اجلباية و الضبط و مباهاة الدول و تنفيذ األحكام و القلم

إال إذا أنابت نائبة أو دعيت إىل  فتعظم احلاجة إىل تصريفه و تكون السيوف مهملة يف مضاجع أعماهلا
األقالم يف هذه احلاجة أوسع جاهاً و أعلى  فتكون أربابسد فرجة و مما سوى ذلك فال حاجة إليها 

السلطان جملساً و أكثر إليه تردداً و يف خلواته جنياً ألنه حينئذ آلته  رتبة و أعظم نعمةً و ثروةً و أقرب من
و يكون  يستظهر على حتصيل مثرات ملكه و النظر إىل أعطافه و تثقيف أطرافه و املباهاة بأحواله اليت ا

أنفسهم من  زراء حينئذ و أهل السيوف مستغىن عنهم مبعدين عن باطن السلطان حذرين علىالو
بعد فإنه مما حفظناه من  و يف معىن ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حني أمره بالقدوم أما. بوادره

 .عاىل أعلميف عباده و اهللا سبحانه و ت وصايا الفرس أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدمها سنة اهللا

 

  السلطان اخلاصة به الفصل السادس و الثالثون يف شارات امللك و

فيختص ا و يتميز بانتحاهلا عن الرعية و  إعلم أن للسلطان شارات و أحواالً تقتضيها األة و البذخ
  ).يم و فوق كل ذي علم عل( هو مشتهر منها مببلغ املعرفة  البطالة و سائر الرؤساء يف دولته فنذكر ما

 امللك اختاذ اآللة من نشر األلوية و الرايات و قرع الطبول و النفخ يف األبواق و فمن شارات: اآللة

العدو يف احلرب  القرون و قد ذكر أرسطو يف الكتاب املنسوب إليه يف السياسة أن السر يف ذلك إرهاب
وجداين يف مواطن احلرب جيده كل  فإن األصوات اهلائلة هلا تأثري يف النفوس بالروعة و لعمري أنه أمر
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و أما . ذكره فهو صحيح ببعض االعتبارات أحد من نفسه و هذا السبب الذي ذكره أرسطو أن كان
األصوات يدركها الفرح و الطرب بال شك فتصيب  احلق يف ذلك فهو أن النفس عند مساع النغم و

ذي هو فيه و هذا موجود حىت يف يستميت يف ذلك الوجه ال مزاج الروح نشوة يستسهل ا الصعب و
باحلداء و اخليل بالصفري و الصريخ كما علمت و يريد ذلك تأثرياً إذا  احليوانات العجم بانفعال اإلبل

متناسبة كما يف الغناء و أنت تعلم ما حيدث لسامعه من مثل هذا املعىن ألجل ذلك  كانت األصوات
بالسلطان يف موكبه  ال طبالً و ال بوقاً فيحدق املغنونالعجم يف مواطن حروم اآلالت املوسيقية  تتخذ

لقد رأينا يف حروب العرب من يتغىن  بآالم و يغنون فيحركون نفوس الشجعان بضرم إىل االستماتة و
فيها و يسارعون إىل جمال احلرب و ينبعث كل  أمام املوكب بالشعر و يطرب فتجيش مهم األبطال مبا

يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف و يتغىن فيحرك بغنائه  اتة من أمم املغربقرن إىل قرنه و كذلك زن
االستماتة من ال يظن ا و يسمون ذلك الغناء تاصو كايت و أصله كأنه  اجلبال الرواسي و يبعث على

 النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة اخلرب مبا حدث عنها من الفرح و اهللا فرح حيدث يف

حتدث يف النفوس من  و أما تكثري الرايات و تلوينها و إطالتها فالقصد به التهويل ال أكثر و مباأعلم 
مث أن امللوك و الدول . اهللا اخلالق العليم التهويل زيادة يف اإلقدام و أحوال النفوس و تنويعاا غريبة و

دولة و عظمها فأما الرايات مكثر و منهم مقلل حبسب أتساع ال خيتلفون يف اختاذ هذه الشارات فمنهم
اخلليقة و مل تزل األمم تعقدها يف مواطن احلروب و الغزوات لعهد النيب  فإا شعار احلروب من عهد

ألول  و أما قرع الطبول النفخ يف األبواق فكان املسلمون. و سلم و من بعده من اخللفاء صلى اهللا عليه
اليت ليست من احلق يف شيء  اً ألحواله و احتقاراً ألتهامللة متجافني عنه ترتها عن غلظة امللك و رفض

نعيمها و ال بسهم املوايل من الفرس و الروم أهل  حىت إذا انقلبت اخلالفة ملكاً و تبجحوا بزهرة الدنيا و
ينتحلونه من مذاهب البذخ و الترف فكان مما استحسنوه اختاذ  الدول السالفة و أروهم ما كان أولئك

 لعماهلم يف أختاذها تنويهاً بامللك و أهله فكثرياً ما كان العامل صاحب الثغر أو ا و أذنوااآللة فأخذوه

عمله من دار اخلليفة أو  قائد اجليش و يعقد له اخلليفة من العباسيني أو العبيديني لواءه و خيرج إىل بعثه أو
اخلليفة إال بكثرة األلوية و العامل و  داره يف موكب من أصحاب الرايات و اآلالت فال مييز بني موكب

لرايته كالسواد يف رايات بين العباس فإن رايام كانت سوداً  قلتها أو مبا اختص به اخلليفة من األلوان
 بين هاشم و نعياً على بين أمية يف قتلهم و لذلك مسوا املسودة، و ملا افترق أمر حزناً على شهدائهم من

ذلك فاختذوا  باسيني من كل جهة و عصر ذهبوا إىل خمالفتهم يفاهلامشيني و خرج الطالبيون على الع
الطالبيني يف ذلك العهد باملشرق  الرايات بيضاً و مسوا املبيضة لذلك سائر أيام العبيديني و من خرج من
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و ملا نزع املأمون . الرافضة من غريهم كالقرامطة كالداعي بطربستان و داعي صعدة أو من دعا إىل بدعة
و أما االستكثار منها فال . عدل إىل لون اخلضرة فجعل رايته خضراء لسواد و شعاره يف دولتهعن لبس ا

 كانت أنه العبيدبني ملا خرج العزيز إىل فتح الشام مخسمائة من البنود و مخسمائة من ينتهي إىل حد و قد

وشوها بالذهب و  بلو أما ملوك الرببر باملغرب من صنهاجة و غريها فلم خيتصوا بلون واحد . األبواق
حىت إذا جاءت دولة املوحدين و  اختذوها من احلرير اخلالص ملونة و استمروا على اإلذن فيها لعماهلم

على السلطان و حظروها على من سواه من عماله  من بعدهم من زناتة قصروا اآللة من الطبول و البنود
 الساقة و هم فيه بني مكر و مقل باختالف السلطان يف مسريه يسمى و جعلوا هلا موكبا خاصاً يتبع أثر

فمنهم من يقتصر على سبعة من العدد تربكاً بالسنة كما هو يف دولة املوحدين و  مذاهب الدول يف ذلك
أيام السلطان  األمحر باألندلس و منهم من يبلغ العشرة و العشرين كما هو عند زناتة و قد بلغت يف بين

باحلرير منسوجة بالذهب ما بني كبري و   الطبول و مائة من البنود ملونةأيب احلسن فيما أدركناه مائة من
اختاذ راية واحدة صغرية من الكتان بيضاء و طبل صغري أيام  صغري و يأذنون للوالة و العمال و القواد يف

ا أما دولة الترك هلذا العهد باملشرق فيتخذون راية واحدة عظيمة و يف رأسه احلرب ال يتجاوزون ذلك و
 من الشعر يسموا الشالش و اجلتر و هي شعار السلطان عندهم مث تتعدد الرايات و خصلة كبرية

االستكثار منها و  و أما الطبول فيبالغون يف. يسموا السناجق واحدها سنجق و هي الراية بلسام
تر فإنه خاص ما يشاء إال اجل يسموا الكوسات و يبيحون لكل أمري أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك

باألندلس فأكثر شأم اختاذ األلوية القليلة ذاهبة يف  و أما اجلاللقة هلذا العهد من أمم اإلفرجنة. بالسلطان
األوتار من الطنابري و نفخ الغيطات يذهبون فيها مذهب الغناء و طريقه يف  اجلو صعداً و معها قرع

خلق السموات و األرض  و من آياته ك العجمحروم هكذا يبلغنا عنهم و عمن وراءهم من ملو مواطن
  .و اختالف ألسنتكم و ألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني

منضدة جللوس  و أما السرير و املنرب و التخت و الكرسي، فهي أعواد منصوبة أو أرائك: السرير
مللوك قبل اإلسالم من سنن ا السلطان عليها مرتفعاً عن أهل جملسه أن يساويهم يف الصعيد و مل يزل ذلك

لسليمان بن داود صلوات اهللا عليهما و  و يف دول العجم و قد كانوا جيلسون على أسرة الذهب و كان
ال تأخذ به الدول إال بعد االستفحال و الترف  سالمه كرسي و سرير من عاج مغشى بالذهب إال أنه

 يتشوقون إليه و أول من أختذه يف أول الدولة عند البداوة فال شأن األة كلها كما قلناه و أما يف
اإلسالميون  استأذن الناس فيه و قال هلم إين قد بدنت فأذنوا له فاختذه و أتبعه امللوك اإلسالم معاوية و

على األرض مع العرب  فيه و صار من منازع األة و لقد كان عمرو بن العاصي مبصر جيلس يف قصره
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األيدي جللوسه شأن امللوك فيجلس عليه  من الذهب حمموالً علىو يأتيه املقوقس إىل قصره و معه سرير 
معهم من الذمة و اطراحاً ألة امللك مث كان بعد ذلك لبين  و هو أمامه و ال يغريون عليه وفاًء له مبا عقد

سائر ملوك اإلسالم شرقاً و غرباً من األسرة و املنابر و التخوت ما عفا عن  العباس و العبيديني و
  .و القياصرة و اهللا مقلب الليل و النهار رةاألكاس

الدراهم املتعامل ا بني الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو  و هي اخلتم على الدنانري و: السكة
ا على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرةً مستقيمةً  كلمات مقلوبة و يضرب

 جلنس يف خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى و بعد تقدير أشخاصيعترب عيار النقد من ذلك ا بعد أن

تقدر أشخاصها  الدراهم و الدنانري بوزن معني صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل ا عدداً و أن مل
املتخذة لذلك مث نقل إىل أثرها و  يكون التعامل ا وزناً و لفظ السكة كان ا مساً للطابع و هي احلديدة

 إىل القيام على ذلك و النظر يف استيفاء حاجاته و ة على الدنانري و الدراهم مث نقلهي النقوش املاثل

عليها يف عرف الدول و هي وظيفة ضرورية للملك إذ ا يتميز  شروطه و هي الوظيفة فصار علماً
يها الناس يف النقود عند املعامالت و يتقون يف سالمتها الغش خبتم السلطان عل اخلالص من املغشوش بني

مثل متثال  النقوش املعروفة و كان ملوك العجم يتخذوا و ينقشون فيها متاثيل تكون خمصوصة ا بتلك
الشأن عند العجم إىل  السلطان لعهدها أو متثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو غري ذلك و مل يزل هذا

نوا يتعاملون بالذهب و العرب و كا آخر أمرهم و ملا جاء اإلسالم أغفل ذلك لسذاجة الدين و بداوة
أيديهم و يردوا يف معاملتهم إىل الوزن و يتصارفون  الفضة وزناً و كانت دنانري الفرس و درامههم بني

الدنانري و الدراهم لغفلة الدولة عن ذلك و أمر عبد امللك احلجاج على  ا بينهم إىل أن تفاحش الغش يف
اخلالص و ذلك سنة أربع و  لدراهم و متييز املغشوش منو أبو الزناد بضرب ا سعيد بن املسيب ما نقل

سبعني مث أمر بصرفها يف سائر النواحي سنة ست و سبعني و كتب  سنة مخس و املدائين سبعني و قال
 الصمد مث ويل ابن هبرية العراق أيام يزيد بن عبد امللك فجود السكة مث بالغ خالد عليها اهللا أحد اهللا

بن الزبري  يوسف بن عمر بعده و قيل أول من ضرب الدنانري و الدراهم مصعبالقسري يف جتويدها مث 
الوجهني بركة اهللا و يف  بالعراق سنة سبعني بأمر أخيه عبد اهللا ملا ويل احلجاز و كتب عليها يف أحد

اسم احلجاج و قدر وزا على ما كانت  اآلخر اسم اهللا مث غريها احلجاج بعد ذلك بسنة و كتب عليها
اإلسالم ستة دوانق و املثقال وزنه درهم و ثالثة  قرت أيام عمر و ذلك أن الدرهم كان وزنه أولاست

مثاقيل و كان السبب يف ذلك أن أوزان الدرهم أيام الفرس  أسباع درهم فتكون عشرة دراهم بسبعة
فلما احتيج إىل وزن املثقال عشرون قرياطاً و منها اثنا عشر و منها عشرة  كانت خمتلفة و كان منها على
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قيل  الزكاة أخذ الوسط و ذلك اثنا عشر قرياطاً فكان املثقال درمهاً و ثالثة أسباع درهم و تقديره يف
و املغريب مثانية دوانق و اليمين ستة دوانق فأمر عمر  أربعة دوانق الطربي كان منها البغلي بثمانية دوانق و

دوانق و إن زدت  اثين عشر دانقاً و كان الدرهم ستة يالطرب فكان البغلي و أن ينظر األغلب يف التعامل
درمهاً فلما رأى عبد امللك اختاذ السكة  ثالثة أسباعه كان مثقاالً و إذا أنقصت ثالثة أعشار املثقال كان

من الغش عني مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر  لصيانة النقدين اجلاريني يف معاملة املسلمني
صوراً، ألن العرب كان الكالم و البالغة أقرب مناحيهم و أظهرها  اختذ فيه كلمات الرضي اهللا عنه و 

الصور فلما فعل ذلك استمر بني الناس يف أيام امللة كلها و كان الدينار و  مع أن الشرع ينهى عن
اهللا  شكلني مدورين و الكتابة عليهما يف دوائر متوازية يكتب فيها من أحد الوجهني أمساء الدرهم على

اخلليفة و هكذا أيام العباسيني و  ليالً و حتميداً و صالة على النيب و آله و يف الوجه الثاين التاريخ و اسم
سكةً إال آخر األمر اختذها منصور صاحب جباية ذكر  العبيديني و األمويني و أما صنهاجة فلم يتخذوا

ا سن هلم املهدي اختاذ السكة الدرهم مربع دولة املوحدين كان مم ذلك ابن محاد يف تارخيه و ملا جاءت
 دائرة الدينار شكل مربع يف وسطه و ميأل من أحد اجلانبني ليالً و حتميداً من الشكل و أن يرسم يف

كانت سكتهم على  اجلانب اآلخر كتباً يف السطور بامسه و اسم اخللفاء من بعده ففعل ذلك املوحدون و
بصاحب الدرهم املربع نعته بذلك  ن املهدي فيما ينقل ينعت قبل ظهورههذا الشكل هلذا العهد و لقد كا

دولته و أما أهل املشرق هلذا العهد فسكتهم غري  املتكلمون باحلدثان من قبله املخربون يف مالمحهم عن
كة الدراهم وزناً بالصنجات املقدرة بعدة منها و ال يطبعون عليها بالس مقدرة و إمنا يتعاملون بالدنانري و

  .العزيز العليم ذلك تقدير بالتهليل و الصالة و اسم السلطان كما يفعله أهل املغرب نقوش الكلمات

 .الشرعيني و بيان حقيقة مقدارمها و لنختم الكالم يف السكة بذكر حقيقة الدرهم و الدينار

 

  مقدار الدرهم و الدينار الشرعيني

ملقدار و املوازين باآلفاق و األمصار و سائر األعمال و ا و ذلك أن الدينار و الدرهم خمتلفا السكة يف
علق كثرياً من األحكام ما يف الزكاة و األنكحة و احلدود و غريها فال بد  الشرع قد تعرض لذكرمها و

أن  من حقيقة و مقدار معني يف تقدير جتري عليهما أحكامه دون غري الشرعي، منهما فاعلم هلما عنده
الذي تزن العشرة   صدر اإلسالم و عهد الصحابة و التابعني أن الدرهم الشرعي، هواإلمجاع منعقد منذ

سبعة أعشار الدينار و وزن املثقال  منه سبعة مثاقيل من الذهب و األوقية منه أربعني درهاً و هو على هذا
حبة و الذي هو سبعة أعشاره مخسون حبة و مخسا  من الذهب اثنتان و سبعون حبة من الشعري فالدرهم
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الدرهم اجلاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطربي و هو أربعة  هذه املقادير كلها ثابتة باإلمجاع فإن
مثانية دوانق فجعلوا الشرعي بينما و هوست دوانق فكانوا يوجبون الزكاة يف مائة  دوانق و البغلي وهو

امللك أو  هل كان ذلك من وضع عبدبغلية و مائة طربية مخسة دراهم و سطاً و قد اختلف الناس  درهم
األحكام  يف املاوردي و معامل السنن يف كتاب اخلطام ذكر ذلك. إمجاع الناس بعد عليه كما ذكرناه

جمهولني يف  أنكره احملققون من املتأخرين ملا يلزم عليه أن يكون الدينار و الدرهم الشرعيان و السلطانية
واحلدود و غريها كما  الشرعية ما يف الزكاة و األنكحةعهد الصحابة من بعدهم مع تعلق احلقوق 

األحكام يومئذ مبا يتعلق ما من احلقوق  ذكرناه و احلق أما كانا معلومي املقدار يف ذلك العصر جلريان
كان متعارفاً بينهم باحلكم الشرعي على املقدار يف  و كان مقدارمها غري مستخص يف اخلارج و إمنا

اإلسالم و عظمت الدولة و دعت احلال إىل تشخيصهما يف املقدار و  هما حىت استفحلمقدارمها و زنت
الشرع ليسترحيوا من كلفة التقدير و قارن ذلك أيام عبد امللك فشخص مقدارمها و  الوزن كما هو عند

ني و اإلميانيت يف اخلارج كما هو يف الذهن و نقش عليهما السكة بامسه و تأرخيه أثر الشهادتني عينهما
فهذا هو احلق الذي ال  طرح النقود اجلاهلية رأساً حىت خلصت و نقش عليها سكةً و تالشى وجودها

خمالفة املقدار الشرعي يف الدينار و  حميد عنه و من بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة يف الدول على
شرعية ذهناً كما كان الناس إىل تصور مقاديرمها ال الدرهم و اختلفت يف كل األقطار و اآلفاق و رجع

يستخرجون احلقوق الشرعية من سكتهم مبعرفة النسب اليت بينها  يف الصدر األول و صار أهل كل أفق
و أما وزن الدينار باثنتني و سبعني حبة من الشعري الوسط فهو الذي نقله  و بني مقاديرها الشرعية

نقل ذلك عنه . مثانون حبة نه أربع وخالف ذلك و زعم أن وز ابن حزم عليه اإلمجاع إال احملققون و
هو الصحيح و اهللا حيق احلق بكلماته و كذلك  القاضي عبد احلق و رده احملققون و عدوه ومهاً و غلطاً و

املتعارفة بني الناس ألن املتعارفة خمتلفة باختالف األقطار و الشرعية  تعلم أن األوقية الشرعية ليست هي
  . اهللا خلق كل شيء فقدره تقديراًال اختالف فيها و متحدة ذهناً

اخلطط السلطانية و الوظائف امللوكية و اخلتم على الرسائل و الصكوك  اخلامت و أما اخلامت فهو من
اإلسالم و بعده و قد ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن  معروف للملوك قبل

فضة و نقش فيه  تاباً إال أن يكون خمتوماً فاختذ خامتاً منإىل قيصر فقيل له إن العجم ال يقبلون ك يكتب
الكلمات ثالثة أسطر و ختم به و قال ال ينقش أحد مثله  جعل الثالث البخاري حممد رسول اهللا قال

عثمان مث سقط من يد عثمان يف بئر أريس و كانت قليلة املاء فلم يدرك  قال و ختتم به أبو بكر و عمر و
  عثمان و تطري منه و صنع آخر على مثله و يف كيفية نقش اخلامت و اخلتم به وجوه واغتم قعرها بعد و
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النهاية و التمام و  ذلك أن اخلامت يطلق على اآللة اليت جتعل يف اإلصبع و منه ختتم إذا لبسه و يطلق على
و يطلق على النبيني و خامت األمر  منه ختمت األمر إذا بلغت آخره و ختمت القرآن كذلك و منه خامت

و قد غلط من  ختامه مسك :ختام و منه قوله تعاىل السداد الذي يسد به األواين و الدنان و يقال فيه
إمنا هو  بالنهاية و التمام قال ألن آخر ما جيدونه يف شرام ريح املسك و ليس املعىن عليه و فسر ذلك

حيفظها و يطيب عرفها و ذوقها   أو القارمن اخلتام هو السداد ألن اخلمر جيعل هلا يف الدن سداد الطني
عرفاً و ذوقاً من القار و الطني املعهودين  فبولغ يف وصف مخر اجلنة بأن سدادها من املسك و هو أطيب

كلها صح إطالقه على أثرها الناشئ عنها و ذلك أن اخلامت إذا  يف الدنيا فإذا صح إطالق اخلامت على هذه
س يف مداف من الطني أو مداد و وضع على صفح القرطاس بقى مث غم نقشت به كلمات أو أشكال

الصفح و كذلك إذا طبع به على جسم لني كالشمع فإنه يبقى نقش ذلك  أكثر الكلمات يف ذلك
و إذا كانت كلمات و ارتسمت فقد تقرأ من اجلهة اليسرى إذا كان النفش على  املكتوب مرتسماً فيه

جهة  اجلهة اليمىن إذا كان النقش من اجلهة اليسرى ألن اخلتم يقلبمن اليمىن و قد يقرأ من  االستقامة
اخلامت بغمسه يف املداد  اخلط يف الصفح عما كان يف النقش من ميني أو يسار فيحتمل أن يكون اخلتم ذا

معىن النهاية و التمام مبعىن صحة  أو الطني و وضعه يف الصفح فتنتقش الكلمات فيه و يكون هذا من
ذه العالمات و هو من دوا ملغى ليس بتمام و  توب و نفوذه كأن الكتاب إمنا يتم العمل بهذلك املك

أو أوله بكلمات منتظمة من حتميد أو تسبيح أو باسم السلطان  قد يكون هذا اخلتم باخلط آخر الكتاب
تاب و من كان أو شيء من نعوته يكون ذلك اخلط عالمة على صحة الك أو األمري أو صاحب الكتاب

 املتعارف عالمة، و ليس ختماً تشبيهاً له بأثر اخلامت اآلصفي يف النقش و من هذا نفوذه و يسمى ذلك يف

السلطان أو  خامت القاضي الذي يبعث به للخصوم أي عالمته و خطه الذي ينفذ ما أحكامه و منه خامت
جعفراً و يستبدل به من الفضل أخيه  قال الرشيد ليحىي بن خالد ملا أراد أن يستوزر. اخلليفة أي عالمته
فكىن له باخلامت يف الوزارة ملا . اخلامت من مييين إىل مشايل يا أبت إين أردت أن أحول: فقال ألبيهما حيىي

الرسائل و الصكوك من وظائف الوزارة لعهدهم و يشهد لصحة هذا اإلطالق ما  كانت العالمة على
صحيفة بيضاء ختم على أسفلها و   عند مراودته إياه يف الصلحأن معاوية أرسل إىل احلسن الطربي نقله

ما شئت فهو لك و معىن اخلتم هنا عالمة يف  كتب إليه أن اشترط يف هذه الصحيفة اليت ختمت أسفلها
به يف جسم لني فتنتقش فيه حروفه و جيعل على موضع  آخر الصحيفة خبطه أو غريه و حيتمل أن خيتم

املودوعات و هو من السداد كما مر و هو يف الوجهني آثار اخلامت  م و علىاحلزم من الكتاب إذا حز
 أول من أطلق اخلتم على الكتاب أي العالمة معاوية ألنه أمر لعمر بن الزبري عند زياد فيطلق عليه خامت و
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ا عمر معاوية و طلب  بالكوفة مبائة ألف ففتح الكتاب و صري املائة مائتني و رفع زياد حسابه فأنكرها
و قال  الطربي ذكره. ديوان اخلامت و حبسه حىت قضاها عنه أخوه عبد اهللا و اختذ معاوية عند ذلك

مل تكن حتزم أي جعل هلا السداد و ديوان اخلتم عبارة عن الكتاب القائمني  آخرون و حزم الكتب و
 يوان على مكان جلوسكتب السلطان و اخلتم عليها إما بالعالمة أو باحلزم و قد يطلق الد على إنفاذ

عرف  هؤالء الكتاب كما ذكرناه يف ديوان األعمال و احلزم للكتب يكون إما بدس الورق كما يف
أهل املشرق  كتاب املغرب و إما بإلصاق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما يف عرف

على ما فيه فأهل املغرب  العو قد جيعل على مكان الدس أو اإللصاق عالمة يؤمن معها من فتحه و اإلط
نقشت فيه عالمة لذلك فريتسم النقش  جيعلون على مكان الدس قطعة من الشمع و خيتمون عليها خبامته

على مكان اللصق خبامته منقوش أيضاً قد غمس يف  يف الشمع و كان يف املشرق يف الدول القدمية خيتم
ش عليه و كان هذا الطني يف الدولة العباسية فريتسم ذلك النق مداف من الطني معد لذلك صبغه أمحر

جيلب من سرياف فيظهر أنه خمصوص ا فهذا اخلامت الذي هو العالمة املكتوبة  يعرف بطني اخلتم و كان
 للسداد و احلزم للكتب خاص بديوان الرسائل و كان ذلك للوزير يف الدولة العباسية مث أو النقش

املغرب يعدون من  ل و ديوان الكتاب يف الدولة مث صاروا يف دولاختلف العرف و صار ملن إليه الترسي
يرصعونه بالفصوص من  عالمات امللك و شاراته اخلامت لإلصبع فيستجيدون صوغه من الذهب و

كانت الربدة و القضيب يف الدولة  الياقوت و الفريوزج و الزمرد و يلبسه السلطان شارة يف عرفهم كما
  .األمور حبكمه دولة العبيدية و اهللا مصرفالعباسية و املظلة يف ال

أمساؤهم أو عالمات ختتص م يف طراز  من أة امللك و السلطان و مذاهب الدول إىل ترسم: الطراز
أو اإلبريسم تعترب كتابة خطها يف نسج الثوب أحلاماً و  أثوام املعدة للباسهم من احلرير أو الديباج

 لون الثوب من اخليوط امللونة من غري الذهب على ما حيكمه الصناع يف خيالف إسداًء خبيط الذهب أو ما
بالبسها  و وضعه يف صناعة نسجهم فتصري الثياب امللوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه تقدير ذلك

بذلك أو واليته لوظيفة  من السلطان فمن دونه أو التنويه مبن خيتصه السلطان مبلبوسه إذا قصد تشريفه
الطراز بصور امللوك و أشكاهلم أو  ائف دولته و كان ملوك العجم من قبل اإلسالم جيعلون ذلكمن وظ

ذلك بكتب أمسائهم مع كلمات أخرى جتري  أشكال و صور معينة لذلك مث اعتاض ملوك اإلسالم عن
 الدولتني من أة األمور و أفخم األحوال و كانت الدور و كان ذلك يف. جمرى الفأل أو السجالت

قصورهم تسمى دور الطراز لذلك و كان القائم على النظر فيها يسمى صاحب  املعدة لنسج أثوام يف
أعماهلم  يف أمور الصباغ و اآللة و احلاكة فيها و إجراء أرزاقهم و تسهيل آالم و مشارفة الطراز، ينظر
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بين أمية باألندلس  دولةو كانوا يقلدون ذلك خلواص دولتيهم و ثقات مواليهم و كذلك كان احلال يف 
من ملوك العجم باملشرق مث ملا  و الطوائف من بعدهم و يف دولة العبيديني مبصر و من كان على عهدهم

االستيالء و تعددت الدول تعطلت هذه  ضاق نطاق الدول عن الترف و التفنن فيه لضيق نطاقها يف
ت دولة املوحدين باملغرب بعد بين أمية أول و ملا جاء الوظيفة و الوالية عليها من أكثر الدول باجلملة

أول دولتهم ملا كانوا عليه من منازع الديانة و السذاجة اليت لقنوها عن  املائة السادسة مل يأخذوا بذلك
 بن تومرت املهدي و كانوا يتورعون عن لباس احلرير و الذهب فسقطت هذه الوظيفة من إمامهم حممد

العهد، فأدركنا باملغرب  آخر الدولة طرفاً مل يكن بتلك النباهة و أما هلذادولتهم و استدرك منها أعقام 
من دولة ابن األمحر معاصرهم باألندلس و اتبع هو  يف الدولة املرينية لعنفواا و مشوخها رمساً جليالً لقنوه

ا العهد ففيها و أما دولة الترك مبصر و الشام هلذ. شاهدة باألثر يف ذلك ملوك الطوائف فأتى منه بلمحة
آخر على مقدار ملكهم و عمران بالدهم إال أن ذلك ال يصنع يف دورهم و قصورهم و  من الطراز حترير

الذهب  من وظائف دولتهم و إمنا ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من احلرير و من ليست
يعده الصناع هلم فيما  عليه واخلالص و يسمونه املزركش لفظة أعجمية و يرسم اسم السلطان أو األمري 

 .و النهار و اهللا خري الوارثني يعدونه للدولة من طرف الصناعة الالئقة ا و اهللا مقدر الليل

 

  الفساطيط و ا لسياج

الفازات من ثياب الكتان و الصوف و  اعلم أن من شارات امللك و ترفه اختاذ األخبية و الفساطيط و
ما بني كبري و صغري على نسبة الدولة يف الثروة و  و تنوع منها األلوانالقطن فيباهى ا يف األسفار 

الدولة يف بيوم اليت جرت عادم باختاذها قبل امللك و كان العرب  اليسار و إمنا يكون األمر يف أول
 تزل مل األولني من بين أمية إمنا يسكنون بيوم اليت كانت هلم خياماً من الوبر و الصوف و لعهد اخللفاء

بظعوم و سائر حللهم و  العرب لذلك العهد بادين إال األقل منهم فكانت أسفارهم لغزوام و حروم
كانت عساكرهم لذلك كثرية احللل بعيدة  أحيائهم من األهل و الولد كما هو شأن العرب هلذا العهد و

خرى كشأن العرب و لذلك منها عن نظر صاحبه من األ ما بني املنازل متفرقة األحياء يغيب كل واحد
  .حتشد الناس على أثره و أن يقيموا إذا ظعن ما كان عبد امللك حيتاج إىل ساقة

أشار به روح بن زنباغ و قصتهما يف إحراق فساطيط روح و  و نقل أنه استعمل يف ذلك احلجاج حني
ن هذه الوالية و م. مقيمني يف يوم رحيل عبد امللك قصة مشهورة خيامه ألول واليته حني وجدهم

العرب فإنه ال يتوىل إرادم على الظعن إال من يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم  تعرف رتبة احلجاج بني
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بعصبيته و  له من العصبية احلائلة دون ذلك و لذلك اختصه عبد امللك ذه الرتبة ثقة بغنائه فيها مبا
املدن و األمصار و انتقلوا من   البذخ و نزلواصرامته فلما تفننت الدولة العربية يف مذاهب احلضارة و

احلافر اختذوا للسكىن يف أسفارهم ثياب  سكىن اخليام إىل سكىن القصور و من ظهر اخلف إىل ظهر
مقدرة األمثال من القوراء و املستطيلة و املربعة و حيتفلون  الكتان يستعملون منها بيوتاً خمتلفة األشكال

  و الزينة و يدير األمري و القائد للعساكر على فساطيطه و فازاته من بينهماالحتفال فيها بأبلغ مذاهب

القاف و خيتص  سياجاً من الكتان يسمى يف املغرب بلسان الرببر الذي هو لسان أهله أفراك بالكاف و
أمري و إن كان دون السلطان مث  و أما يف املشرق فيتخذه كل. به السلطان بذلك القطر ال يكون لغريه

منازهلم فخف لذلك ظهرهم و تقاربت السياج  حت الدعة بالنساء و الولدان إىل املقام بقصورهم وجن
يف معسكر واحد حيصره البصر يف بسيطة زهواً أنيقاً  بني منازل العسكر و اجتمع اجليش و السلطان

 دولة و كذا كانت. ذلك يف مذاهب الدول يف بذخها و ترفها الختالف ألوانه و استمر احلال على
أظلتنا كان سفرهم أول أمرهم يف بيوت سكناهم قبل امللك من اخليام و القياطني  املوحدين و زناتة اليت

بلغوا  أخذت الدولة يف مذاهب الترف و سكىن القصور و عادوا إىل سكىن األخبية و الفساطيط حىت إذا
للبيات الجتماعهم يف  عرضةمن ذلك فوق ما أرادوه و هو من الترف مبكان إال أن العساكر به تصري 

تكون االستماتة دوم فيحتاج يف  مكان واحد تشملهم فيه الصيحة و خلفتهم من األهل و الولد الذين
 .ذلك إىل حتفظ آخر و اهللا القوي العزيز

 

  املقصورة للصالة و الدعاء يف اخلطبة

البيت  فأما. ري دول اإلسالماألمور اخلالفية و من شارات امللك اإلسالمي و مل يعرف يف غ و مها من
فأول من اختذها  املقصورة من املسجد لصالة السلطان فيتخذ سياجاً على احملراب فيحوزه و ما يليه

اختذها مروان بن احلكم حني  معاوية بن أيب سفيان حني طعنه اخلارجي و القصة معروفة و قيل أول من
متييز السلطان عن الناس يف الصالة و هي إمنا  سنة يفطعنه اليماين مث اختذها اخللفاء من بعدمها و صارت 

االستفحال شأن أحوال األة كلها و ما زال الشأن ذلك يف  حتدث عند حصول الترف يف الدول و
عند افتراق الدولة العباسية و تعدد الدول باملشرق و كذا باألندلس عند  الدول اإلسالمية كلها، و

 لوك الطوائف و أما املغرب فكان بنو األغلب يتخذوا بالقريوان مثاألموية و تعدد م انقراض الدولة

بالقلعة مث ملك  اخللفاء العبيديون مث والم على املغرب من صنهاجة بنو باديس بفاس و بنو محاد
اليت كانت شعارهم و ملا  املوحدين سائر املغرب و األندلس و حموا ذلك الرسم على طريقة البداوة
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املنصور ثالث ملوكهم فاختذ هذه   و أخذت حبظها من الترف و جاء أبو يعقوباستفحلت الدولة
و هكذا كان الشأن يف سائر الدول سنة اهللا يف  املقصورة و بقيت من بعده سنة مللوك املغرب و األندلس

  .عباده

فكانوا يدعون يف اخلطبة فكان الشأن أوالً عند اخللفاء والية الصالة بأنفسهم  و أما الدعاء على املنابر
عمرو بن  بعد الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم و الرضى عن أصحابه و أول من اختذ املنرب لذلك

دعا لعلي رضي اهللا عنهما يف  ابن عباس العاص ملا بىن جامعه مبصر و أول من دعا للخليفة على املنرب
لى احلق و اتصل العمل على ذلك فيما بعد عامل له عليها فقال اللهم انصر علياً ع و هو بالبصرة. خطبته
فقد  أخذ عمرو بن العاص املنرب بلغ عمر بن اخلطاب ذلك فكتب إليه عمر بن اخلطاب أما بعد و بعد

و املسلمون حتت  بلغين أنك اختذت منرباً ترقى به على رقاب املسلمني أو ما يكفيك أن تكون قائماً
املانع من اخلطبة و الصالة  ت األة و حدث يف اخللفاءعقبيك فعزمت عليك إال ما كسرته فلما حدث

املنرب تنويهاً بامسه و دعاًء له مبا جعل اهللا مصلحة  استنابوا فيهما فكان اخلطيب يشيد بذكر اخلليفة على
مظنة لإلجابة و ملا ثبت عن السلف يف قوهلم من كانت له دعوة صاحلة  العامل فيه و ألن تلك الساعة

الدول  سلطان و كان اخلليفة يفرد بذلك فلما جاء احلجر و االستبداد صار املتغلبون علىال فليضعها يف
تلك الدول و صار  كثرياً ما يشاركون اخلليفة يف ذلك و يشاد بامسهم عقب امسه و ذهب ذلك بذهاب

سمو أن يشاركه فيه أحد أو ي األمر إىل اختصاص السلطان بالدعاء له على املنرب دون من سواه و حظر
عندما تكون الدولة يف أسلوب الغضاضة و  إليه و كثرياً ما يغفل املعاهدون من أهل الدول هذا الرسم

بالدعاء على اإلام و اإلمجال ملن ويل أمور املسلمني و  مناحي البداوة يف التغافل و اخلشونة و يقنعون
 أن الدعاء على اإلمجال إمنا كانت على هذا املنحى عباسية يعنون بذلك يسمون مثل هذه اخلطبة إذا

بامسه  تقليداً يف ذلك ملا سلف من األمر و ال حيفلون مبا وراء ذلك من تعيينه و التصريح يتناول العباسي
حيىي بن أيب حفص على  حيكى أن يغمراسن بن زيان عاهد دولة بين عبد الواد ملا غلبه األمري أبو زكريا

ذكر امسه على منابر عمله فقال   على شروط شرطها كان فيهاتلمسان مث بدا له يف إعادة األمر إليه
يعقوب بن عبد احلق عاهد دولة بين مرين  يغمراسن تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاءوا و كذلك

حفص و ثالث ملوكهم و ختلف بعض أيامه عن  حضره رسول املستنصر اخلليفة بتونس من بين أيب
كراهية خللو اخلطبة من ذكر سلطانه فأذن يف الدعاء له و  رسولشهود اجلمعة فقيل له مل حيضر هذا ال

و هكذا شأن الدول يف بدايتها و متكنها يف الغضاضة و البداوة فإذا  كان ذلك سبباً ألخذهم بدعوته
 سياستهم و نظروا يف أعطاف ملكهم و استتموا شيات احلضارة و مفاين البذخ و األة انتبهت عيون
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فيها و جزعوا من  لسمات و تفننوا فيها و جتاروا إىل غايتها و أنفوا من املشاركةانتحلوا مجيع هذه ا
 .رقيب افتقادها و خلو دولتهم من أثارها و العامل بستان و اهللا على كل شيء

  الفصل السابع و الثالثون يف احلروب و مذاهب األمم و ترتيبها

البشر  ليقة منذ براها اهللا و أصلها إرادة انتقام بعضأنواع املقاتلة مل تزل واقعة يف اخل اعلم أن احلروب و
إحدامها تطلب  من بعض و يتعصب لكل منها أهل عصبيه فإذا تذامروا لذلك و توافقت الطائفتان

عنه أمة و ال جيل و سبب هذا  االنتقام و األخرى تدافع كانت احلرب و هو أمر طبيعي يف البشر ال ختلو
إما غضب هللا ولدينه و أما غضب للملك و سعي  و إما عدوان و. ة و منافسةاالنتقام يف األكثر إما غري

القبائل املتجاورة و العشائر املتناظرة و الثاين و هو العدوان أكثر ما  يف متهيده فاألول أكثر ما جيري بني
م أل األمم الوحشية الساكنني بالقفر كالعرب و الترك و التركمان و األكراد و أشباههم يكون من

آذنوه باحلرب و ال  جعلوا أرزاقهم يف رماحهم و معاشهم فيما بأيدي غريهم و من دافعهم عن متاعه
أعينهم غلب الناس على ما يف أيديهم و  بغية هلم فيما وراء ذلك من رتبة و ال ملك و إمنا مههم و نصب

 عليها و املانعني لطاعتها هو حروب الدول مع اخلارجني الثالث هو املسمى يف الشريعة باجلهاد و الرابع
الصنفان األوالن منها حروب بغي و فتنة و الصنفان األخريان حروب  فهذه أربعة أصناف من احلروب

احلروب الواقعة بني أهل اخلليقة منذ أول وجودهم على نوعني نوع بالزحف  جهاد و عدل و صفة
 لهم على تعاقب أجياهلم و أما الذيبالكر و الفر أما الذي بالزحف فهو قتال العجم ك صفوفاً و نوع

قتال الكر و الفر  بالكر و الفر فهو قتال العرب و الرببر من أهل املغرب و قتال الزحف أوثق و أشد من
صفوف الصالة و ميشون  و ذلك ألن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف و تسوى كما تسوى القداح أو

ألنه . يف القتال و أرهب للعدو املصاحل و أصدقبصفوفهم إىل العدو قدماً، فلذلك تكون أثبت عند 
إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً  يف الترتيل كاحلائط املمتد و القصر املشيد ال يطمع يف إزالته و

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  أي يشد بعضهم بعضاً بالثبات و يف احلديث الكرمي مرصوص كأم بنيان
إجياب الثبات و حترمي التويل يوم الزحف فإن املقصود من الصف  يظهر لك حكمةو من هنا  بعضة بعضاً

كما قلناه فمن وىل العدو ظهره فقد أخل باملصاف و باء بإمث اهلزمية إن وقعت و  يف القتال حفظ النظام
الدين  كأنه جرها على املسلمني و أمكن منهم عدوهم فعظم الذنب لعموم املفسدة و تعديها إىل صار

الشارع و أما قتال الكر  رق سياجه فعد من الكبائر و يظهر من هذه األدلة أن قتال الزحف أشد عندخب
الزحف إال أم قد يتخذون وراءهم يف القتال  و الفر فليس فيه من الشدة و األمن من اهلزمية ما يف قتال
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مث إن الدول . كما نذكره بعدالفر و يقوم هلم مقام قتال الزحف  مصافاً ثابتاً يلجأون إليه يف الكر و
 اجلنود املتسعة املمالك كانوا يقسمون اجليوش و العساكر أقساماً يسموا كراديس و القدمية الكثرية

النواحي  يسوون يف كل كردوس صفوفه ذلك أنه ملا كثرت جنودهم الكثرة البالغة و حشدوا من قاصية
عدوهم الطعن و  ال احلرب و اعتوروا معاستدعى ذلك أن جيهل بعضهم بعضاً إذا اختلطوا يف جم

فلذلك كانوا يقسمون  الضرب فيخشى من تدافعهم فيما بينهم ألجل النكراء و جهل بعضهم ببعض
قريباً من الترتيب الطبيعي يف اجلهات  العساكر مجوعاً و يضمون املتعارفني بعضهم لبعض و يرتبوا

يف القلب و يسمون هذا الترتيب التعبئة و هو مذكور  األربع و رئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد
و صدر اإلسالم فيجعلون بني يدي امللك عسكراً منفرداً بصفوفه  يف أخبار فارس و الروم و الدولتني

و شعاره و يسمونه املقدمة مث عسكراً آخر ناحية اليمني عن موقف امللك و على  متميزاً بقائده و رايته
من وراء   عسكراً آخر من ناحية الشمال كذلك يسمونه امليسرة مث عسكراً آخريسمونه امليمنة مث مسته

يسمون موقفه القلب فإذا  العسكر يسمونه الساقة و يقف امللك و أصحابه يف الوسط بني هذه األربع و
ل مسافة بعيدة أكثرها اليوم و اليومان بني ك مت هلم هذا الترتيب احملكم أما يف مدى واحد للبصر أو على

يف القلة و الكثرة فحينئذ يكون الزحف من بعد هذه  عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال العساكر
الفتوحات و أخبار الدولتني باملشرق و كيف كانت العساكر لعهد عبد  التعبئة و انظر ذلك يف أخبار

ك احلجاج بن رحيله لبعد املدى يف التعبئة فاحتيج ملن يسوقها من خلفه و عني لذل امللك تتخلف عن
كثري منه  كما أشرنا إليه و كما هو معروف يف أخباره و كان يف الدولة األموية باألندلس أيضاً يوسف

جمال احلرب إىل التناكر بل أكثر  و هو جمهول فيما لدينا ألنا إمنا أدركنا دوالً قليلة العساكر ال تنتهي يف
ة و يعرف كل واحد منهم قرنة و يناديه يف حومة مدين اجليوش من الطائفتني معاً جيمعهم لدينا حلة أو

  .تلك التعبئة احلرب بامسه و لقبه فاستغىن عن

اجلمادات و احليوانات  و من مذاهب أهل الكر و الفر يف احلروب ضرب املصاف وراء عسكرهم من
ب و أقرب املقاتلة ليكون أدوم للحر العجم فيتخذوا ملجأً للخيالة يف كرهم و فرهم يطلبون به ثبات

ثباتاً و شدة فقد كان الفرس و هم أهل الزحف  إىل الغلب و قد يفعله أهل الزحف أيضاً ليزيدهم
أبراجاً من اخلشب أمثال الصروح مشحونة باملقاتلة و  يتخذون الفيلة يف احلروب و حيملون عليها

وسهم و يزداد وراءهم يف حومة احلرب كأا حصون فتقوى بذلك نف السالح و الرايات و يصفوا
من ذلك يف القادسية و إن فارس يف اليوم الثالث اشتدوا م على املسلمني حىت  وثوقهم و انظر ما وقع

رجاالت من العرب فخالطوهم و بعجوها بالسيوف على خراطيمها فنفرت و نكصت على  اشتدت
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الروم و ملوك  و أما. رابعإىل مرابطها باملدائن فجفا معسكر فارس لذلك و ازموا يف اليوم ال أعقاا
سريره يف حومة احلرب و  القوط باألندلس و أكثر العجم فكانوا يتخذون لذلك األسرة ينصبون للملك

و ترفع الرايات يف أركان السرير و  حيف به من خدمه و حاشيته و جنوده من هو زعيم باالستماتة دونه
سرير و يصري فئة للمقاتلة و ملجأ للكر و الفر و ال حيدق به سياج آخر من الرماة و الرجالة فيعظم هيكل

كان رستم جالساً على سرير نصبه جللوسه حىت اختلفت صفوف  جعل ذلك الفرس أيام القادسية و
و أما أهل الكر و الفر من العرب . ذلك فتحول عنه إىل الفرات و قتل فارس و خالطه العرب يف سريره

 لذلك إبلهم و الظهر الذي حيمل ظعائنهم فيكون فئة هلم والبدوية الرحالة فيصفون  و أكثر األمم

اجلولة و آمن من الغرة و  يسموا ابوذة و ليس أمة من األمم إال و هي تفعل يف حروا و تراه أوثق يف
و اعتاضوا عنه بالظهر احلامل لألثقال و  اهلزمية و هو أمر مشاهد و قد أغفلته الدول لعهدنا باجلملة

غناء الفيلة و اإلبل فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم  علوا ساقةً من خلفهم و ال تغينالفساطيط جي
و كان احلرب أول اإلسالم كله زحفاً و كان العرب إمنا يعرفون الكر و  .و مستشعرة للفرار يف املواقف

إىل   فيضطرونمحلهم على ذلك أول اإلسالم أمران أحدمها أن أعداءهم كانوا يقاتلون زحفاً الفر لكن
من الصرب، و ملا رسخ فيهم  و الثاين أم كانوا مستميتني يف جهادهم ملا رغبوا فيه. مقاتلتهم مبثل قتاهلم

الصف يف احلروب و صار إىل التعبئة  و أول من أبطل. من اإلميان و الزحف إىل االستماتة أقرب
ملا ذكر قتال اجلبريي  الطربي عده قالاجلبريي ب كراديس مروان بن احلكم يف قتال الضحاك اخلارجي و

ذلك  اخلوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري و يلقب أبا الذلفاء قاتلهم مروان بعد فوىل
تنوسي الصف وراء  فتنوسي قتال الزحف بإبطال الصف مث. بالكراديس و أبطل الصف من يومئذ انتهى

سكناهم اخليام كانوا يستكثرون من  نما كانت بدوية واملقاتلة مبا داخل الدول من الترف و ذلك أا حي
فلما حصلوا على ترف امللك و ألفوا سكىن القصور و  اإلبل و سكىن النساء و الولدان معهم يف األحياء

القفر نسوا لذلك عهد اإلبل و الظعائن و صعب عليهم اختاذها فخلفوا  احلواضر و تركوا شأن البادية و
 لهم امللك و الترف على اختاذ الفساطيط و األخبية فاقتصروا على الظهر احلاملومح النساء يف األسفار

االستماتة كما  لألثقال و األبنية و كان ذلك صفتهم يف احلرب و ال يغين كل الغناء ألنه ال يدعو إىل
اه و ملا ذكرن. خترم صفوفهم يدعو إليها األهل و املال فيخف الصرب من أجل ذلك و تصرفهم اهليعات و

الفر صار ملوك املغرب يتخذون طائفة من  من ضرب املصاف وراء العساكر و تأكده يف قتال الكر و
وطنهم كله بالكر و الفر و السلطان يتأكد يف حقه  اإلفرنج يف جندهم و اختصوا بذلك ألن قتال أهل

متعودين للثبات أمامه فال بد من أن يكون أهل ذلك الصف من قوم  ضرب املصاف ليكون ردءاً للمقاتلة
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 على طريقة أهل الكر و الفر فازم السلطان و العساكر بإجفاهلم فاحتاج امللوك يف الزحف و إال أجفلوا

يرتبون مصافهم  باملغرب أن يتخذوا جنداً من هذه األمة املتعودة الثبات يف الزحف و هم اإلفرنج و
استخفوا ذلك للضرورة اليت أريناكها  و إم. احملدق م منها هذا على ما فيه من االستعانة بأهل الكفر

يعرفون غري الثبات يف ذلك ألن عادم يف القتال  من ختوف اإلجفال على مصاف السلطان و اإلفرنج ال
أن امللوك يف املغرب إمنا يفعلون ذلك عند احلرب مع أمم  الزحف فكانوا أقوم بذلك من غريهم مع

ة و أما يف اجلهاد فال يستعينون م حذراً من مماالم على املسلمني الطاع العرب و الرببر و قتاهلم على
هلذا العهد قتاهلم  و بلغنا أن أمم الترك. الواقع هلذا العهد و قد أ بدينا سببه و اهللا بكل شيء عليم هذا هو

ء بثالثة صفوف يضربون صفاً ورا مناضلة بالسهام و إن تعبئة احلرب عندهم باملصاف و أم يقسمون
مث يتناضلون جلوساً و كل صف ردء للذي  صف و يترجلون عن خيوهلم و يفرغون سهامهم بني أيديهم

و . إلحدى الطائفتني على األخرى و هي تعبئة حمكمة غريبة أمامه أن يكبسهم العدو إىل أن يتهيأ النصر
حذراً من حروم حفر اخلنادق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف  كان من مذاهب األول يف

 اهلجوم على العسكر بالليل ملا يف ظلمته و وحشته من مضاعفة اخلوف فيلوذ اجليش معرة البيات و

وقعت اهلزمية  بالفرار و جتد النفوس يف الظلمة ستراً من عاره فإذا تساووا يف ذلك أرجف العسكر و
يديرون احلفائر نطاقاً عليهم  فكانوا لذلك حيتفرون اخلنادق على معسكرهم إذا نزلوا و ضربوا أبنيتهم و

و كانت للدول يف أمثال هذا قوة و عليه . فيتخاذلوا من مجيع جهام حرصاً أن خيالطهم العدو بالبيات
األيدي عليه يف كل مرتل من منازهلم مبا كانوا عليه من وفور العمران و  اقتدار باحتشاد الرجال و مجع

  الدول و قلة اجلنود و عدم الفعلة نسي هذا الشأن مجلةفلما خرب العمران و تبعه ضعف ضخامة امللك

يوم صفني جتد  و انظر وصية علي رضي اهللا عنه و حتريضه ألصحابه. كأنه مل يكن و اهللا خري القادرين
فسووا صفوفكم كالبنيان املرصوص  :كثرياً من علم احلرب و مل يكن أحد أبصر ا منه قال يف كالم له

فإنه أنىب للسيوف عن اهلام و التووا على  وا احلاسر و عضوا على األضراسو قدموا الدارع و أخر
األبصار فإنه أربط للجأش و أسكن للقلوب و اخفتوا  أطراف الرماح فإنه أصون لألسنة و غضوا

بالوقار و أقيموا راياتكم فال متيلوها و ال جتعلوها إال بأيدي  األصوات فإنه أطرد للفشل و أوىل
: بالصدق و الصرب فإنه بقدر الصرب يرتل النصر و قال األشتر يومئذ حيرص األزد عينواشجعانكم و است

 على النواجذ من األضراس و استقبلوا القوم امكم و شدوا شدة قوم موتورين من يثأرون عضوا

يف و ال يلحقهم  بآبائهم و إخوام حناقاً على عدوهم و قد وطنوا على املوت أنفسهم لئال يسبقوا بوتر
و أهل األندلس يف كلمة ميدح ا  الدنيا عار و قد أشار إىل كثري من ذلك أبو بكر الصرييف شاعر ملتونة
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يذكره بأمور احلرب يف وصايا حتذيرات  تاشفني بن علي بن يوسف و يصف ثباته يف حرب شهدها و
  .تنبهك على معرفة كثري من سياسة احلرب يقول فيها

 ن منكم امللك اهلمام األروعيا أيها املأل الذي يتقنعم

 يتزعزع  فانفض كل و هو ال      و من الذي غدر العدو به دجى

 يدمرها الوفاء فترجع  عنه و      متضي الفوارس و الطعان يصدها

 على هام اجليوش يلمع و الليل من وضح الترائك إصبح

 يف الروع كان املفزع أىن فزعتم يا بين صنهاجةو إليكم

 قلب أسلمته األضلع  يصبها منكمحضن وإنسان عني مل

 شاء فيكم موضع و صددمت عن تاشفني و إلعقابه لو

 كريهة مستطلع كل لكل      ما أنتم إال أسود خفية

 الذي ال يدفع يا تاشفني أقم جليشك عذرهبالليل و العذر

  و منها يف سياسة احلرب

 عالسياسة ما به كانت ملوك الفرس قبلك تول أهديك من أدب

 أدري ا لكنها ذكرى حتض املؤمنني و تنفع ال إنين

  وصى ا صنع الصنائع تبع      احللق املضاعفة اليت و البس من

 اهلندواين الرقيق فإأمضى على حد الدالص و أقطع و

 اركب من اخليل السوابق عدة حصناً حصيناً ليس فيه مدفع و

 اً أو تتبعسيان تتبع ظافر      خندق عليك إذا ضربت حملة
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 يقطع و الواد ال تعربه و انزل عنده بني العدو و بني جيشك

 هو أمنع و اجعل مناجزة اجليوش عشية و وراءك الصدق الذي

 توشع و إذا تضايقت اجليوش مبعرك ضنك فأطراف الرماح

 يضعضع و اصدمه أول وهلة ال تكترث شيئاً فإظهار النكول

 ختدع م شيمة الو اجعل من الطالع أهل شهامة للصدق فيه

 يصنع ال تسمع الكذاب جاءك مرجفاً ال رأي للكذاب فيما

احلرب فقد قال عمر أليب عبيد  قوله و اصدمه أول وهلة ال تكترث البيت خمالف ملا عليه الناس يف أمر
امسع و أطع من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و  بن مسعود الثقفي ملا واله حرب فارس و العراق فقال له

مسرعاً حىت تتبني فإا احلرب و ال يصلح هلا الرجل املكيث الذي  و أشركهم يف األمر و ال جتينبسلم 
إنه لن مينعين أن أؤمر سليطاً إال سرعته يف احلرب و يف : و قال له يف أخرى يعرف الفرصة و الكف

املكيث  إال الرجليف احلرب إال عن بيان ضياع و اهللا لوال ذلك ألمرته لكن احلرب ال يصلحها  التسرع
تلك احلرب و ذلك  هذا كالم عمر و هو شاهد بأن التثاقل يف احلرب أوىل من اخلفوف حىت يتبني حال

و ال وثوق يف احلرب . اهللا تعاىل اعلم عكس ما قاله الصرييف إال أن يريد أن الصدم بعد البيان فله وجه و
فر فيها و الغلب من قبيل البحث و اإلتفاق و إمنا الظ بالظفر و إن حصلت أسبابه من العدة و العديد و

األكثر جمتمعة من أمور ظاهرة و هي اجليوش و وفورها و كمال األسلحة  بيان ذلك أن أسباب الغلب يف
كثرة الشجعان و ترتيب املصاف و منه صدق القتال و ما جرى جمرى ذلك و من أمور  و استجادا و

إىل  اإلرجاف و التشانيع اليت يقع ا التخذيل و يف التقدمهي إما خداع البشر و حيلهم يف  خفية و
الغياض و مطمئن  األماكن املرتفعة ليكون احلرب من أعلى فيتوههم املنخفض لذلك و يف الكمون يف

تورطوا فيتلفتون إىل النجاة و  األرض و التواري بالكدى حول العدو حىت يتداوهلم العسكر دفعة و قد
مساوية ال قدرة للبشر على اكتساا تلقى يف  كون تلك األسباب اخلفية أموراًأمثال ذلك و إما أن ت

فتختل مراكزهم فتقع اهلزمية و أكثر ما تقع اهلزائم عن هذه  القلوب فيستويل الرهب عليهم ألجلها
 يعتمل لكل واحد من الفريقني فيها حرصاً على الغلب فال بد من وقوع التأثري األسباب اخلفية لكثرة ما

و من أمثال العرب رب  احلرب خدعة :ألحدمها ضرورة و لذلك قال صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك
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غالباً عن أسباب خفية غري ظاهرة و وقوع  حيلة أنفع من قبيلة فقد تبني أن وقوع الغلب يف احلروب
لغلب عن كما تقرر يف موضعه فاعتربه و تفهم من وقع ا األشياء عن األسباب اخلفية هو معىن البخت

وقع  و ما نصرت بالرعب مسرية شهر :قوله صلى اهللا عليه و سلم األمور السماوية كما شرحناه معىن
الفتوحات فإن اهللا  من غلبه للمشركني يف حياته بالعدد القليل و غلب املسلمني من بعده كذلك يف

 قلوم فينهرموا معجزة يستويل على سبحانه و تعاىل تكفل لنبيه بإلقاء الرعب يف قلوب الكافرين حىت
سبباً للهزائم يف الفتوحات اإلسالمية كلها أنه  لرسوله صلى اهللا عليه و سلم فكان الرعب يف قلوم

أن من أسباب الغلب يف احلرب أن تفضل عدة الفرسان  :و قد ذكر الطرطوشي. خفي عن العيون
خر مثل أن يكون أحد اجلانبني فيه اجلانبني على عدم يف اجلانب اآل املشاهري من الشجعان يف أحد

الشجعان املشاهري و يف اجلالب اآلخر مثانية أو ستة عشر فاجلانب الزائد و لو  عشرة أو عشرون من
ليس  يكون له الغلب و أعاد يف ذلك و أبدى و هو راجع إىل األسباب الظاهرة اليت قدمنا و بواحد

عصبية واحدة جامعة  بية أن يكون يف أحد اجلانبنيو إمنا الصحيح املعترب يف الغلب حال العص. بصحيح
متعددة يقع بينها من التخاذل ما  لكلهم و يف اجلانب اآلخر عصائب متعددة ألن العصائب إذا كانت

عصابة منهم مرتلة الواحد و يكون اجلانب الذي  يقع يف الوحدان املتفرقني الفاقدين للعصبية ترتل كل
عصبته واحدة ألجل ذلك فتفهمه و اعلم أنه أصح يف االعتبار مما  ب الذيعصابته متعددة ال يقاوم اجلان

مل حيمله على ذلك إال نسيان شأن العصبية يف حلة و بلدة و أم إمنا يرون ذلك  ذهب إليه الطرطوشي و
 و و ال نسباً و احلماية و املطالبة إىل الوحدان و اجلماعة الناشئة عنهم ال يعتربون يف ذلك عصبية الدفاع

األسباب الظاهرة مثل اتفاق  إمنا هو من قد بينا ذلك أول الكتاب مع أن هذا و أمثاله على تقدير صحته
فكيف جيعل ذلك كفيالً بالغلب و حنن قد  اجليش يف العدة و صدق القتال و كثرة األسلحة و ما أشبهها

داع و ال األمور السماوية من األسباب اخلفية من احليل و اخل قررنا لك اآلن أن شيئاً منها ال يعارض
و يلحق مبعىن الغلب . فافهمه و تفهم أحوال الكون و اهللا مقدر الليل و النهار الرعب و اخلذالن اإلهلي

أحد من  احلروب و أن أسبابه خفية و غري طبيعية حال الشهرة و الصيت فقل أن تصادف موضعها يف يف
و كثري ممن اشتهر بالشر  و املنتحلني للفصائل على العمومطبقات الناس من امللوك و العلماء و الصاحلني 

أهلها و قد تصادف موضعها و تكون  و هو خبالفه و كثري ممن جتاوزت عنه الشهرة و هو أحق ا و
إمنا مها باإلخبار و اإلخبار يدخلها الذهول  طبقاً على صاحبها و السبب يف ذلك أن الشهرة و الصيت

و التشييع و يدخلها األوهام و يدخلها اجلهل مبطابقة  و يدخلها التعصبعن املقاصد عند التناقل 
بالتلبيس و التصنع أو جلهل الناقل و يدخلها التقرب ألصحاب التجلة و  احلكايات لألحوال خلفائها
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الثناء و  الدنيوية بالثناء و املدح و حتسني األحوال و إشاعة الذكر بذلك و النفوس مولعة حبب املراتب
براغبني يف الفضائل و ال  س متطاولون إىل الدنيا و أسباا من جاه أو ثروة و ليسوا من األكثرالنا

الشهرة عن أسباب خفية من هذه و تكون  منافسني يف أهلها و أين مطابقة احلق مع هذه كلها فتختل
 و تعاىل عنه بالبخت كما تقرر و اهللا سبحانه غري مطابقة و كل ما حصل بسبب خفي فهو الذي يعرب

 .أعلم و به التوفيق

 

  قلتها و كثرا الفصل الثامن و الثالثون يف اجلباية و سبب

آخر الدولة تكون كثرية الوزائع قليلة  إعلم أن اجلباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثرية اجلملة و
غارم الشرعية من سنن الدين فليست تقتضي إال امل اجلملة و السبب يف ذلك أن الدولة إن كانت على

قليلة الوزائع ألن مقدار الزكاة من املال قليل كما علمت و كذا  الصدقات و اخلراج و اجلزية و هي
 املاشية و كذا اجلزية و اخلراج و مجيع املغارم الشرعية و هي حدود ال تتعدى و إن زكاة احلبوب و

تقتضي املساحمة و  ما تقدم و البداوةكانت على سنن التغلب و العصبية فال بد من البداوة يف أوهلا ك
حتصيل ذلك إال يف النادر فيقل لذلك  املكارمة و خفض اجلناح و التجايف عن أموال الناس و الغفلة عن

األموال من جمموعها و إذا قلت الوزائع و الوظائف على  مقدار الوظيفة الواحدة و الوزيعة اليت جتمع
ثر االعتمار و يتزايد حلصول االغتباط بقلة املغرم و إذا كثر فيه فيك الرعايا نشطوا للعمل و رغبوا

 أعداد تلك الوظائف و الوزائع فكثرت اجلباية اليت هي مجلتها فإذا استمرت الدولة و االعتمار كثرت

و خلقها  اتصلت و تعاقب ملوكها واحداً بعد واحد و اتصفوا بالكيس و ذهب سر البداوة و السذاجة
ختلق أهل الدولة حينئذ  يف و جاء امللك العضوض و احلضارة الداعية إىل الكيس ومن اإلغضاء و التجا

من النعيم و الترف فيكثرون  خبلق التحذلق و تكثرت عوائدهم و حوائجهم بسبب ما انغمسوا فيه
الفالحني و سائر أهل املغارم و يزيدون يف كل وظيفة  الوظائف و الوزائع حينئذ على الرعايا و األكرة و

هلم اجلباية و يضعون املكوس على املبايعات و يف األبواب كما نذكر بعد   وزيعة مقداراً عظيماً لتكثرو
اإلنفاق  الزيادات فيها مبقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة يف الترف و كثرة احلاجات و مث تتدرج

الزيادة تدرجت قليالً  لكبسببه حىت تثقل املغارم على الرعايا و ضمهم و تصري عادة مفروضة ألن ت
واضعها إمنا ثبت على الرعايا يف االعتمار  قليالً و مل يشعر أحد مبن زادها على التعيني و ال من هو

قابل بني نفعه و مغارمه و بني مثرته و فائدته فتنقبض كثري من  لذهاب األمل من نفوسهم بقلة النفع إذا
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  حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها و رمبا يزيدون يف مقدارمجلة فتنقص مجلة اجلباية األيدي عن االعتمار

و وزيعة إىل  الوظائف إذا رأوا ذلك النقص يف اجلباية و حيسبونه جرباً ملا نقص حىت تنتهي كل وظيفة
كثرة املغارم و عدم وفاء الفائدة  غاية ليس وراءها نفع و ال فائدة لكثرة اإلنفاق حينئذ يف االعتمار و

الوزائع و الوظائف يف زيادة ملا يفتقدونه من جرب اجلملة ا  ال تزال اجلملة يف نقص و مقداراملرجوة به ف
بذهاب اآلمال من االعتمار و يعود وبال ذلك على الدولة ألن فائدة االعتمار  إىل أن ينتقص العمران

 ظائف علىإليها و إذا فهمت ذلك علمت إىل أقوى األسباب يف االعتمار تقليل مقدار الو عائدة

سبحانه و تعاىل مالك األمور  املعتمرين ما أمكن فبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدراك املنفعة فيه و اهللا
 .كلها و بيده ملكوت كل شيء

 

ة   الفصل التاسع و الثالثون يف ضرب املكوس أواخر الدول

ات يعدم الترف و عوائده فيكون أوهلا بدوية كما قلنا فتكون لذلك قليلة احلاج إعلم أن الدولة تكون يف
أن تأخذ  إنفاقها قليالً فيكون يف اجلباية حينئذ وفاء بأزيد منها كثري عن حاجام مث ال تلبث خرجها و

لذلك خراج أهل الدولة  بدين احلضارة يف الترف و عوائدها و جتري على ج الدول السابقة قبلها فيكثر
كثرة عطائه و ال تفي بذلك اجلباية  ة بنفقته يف خاصته وو يكثر خراج السلطان خصوصاً كثرة بالغ
إليه احلامية من العطاء و السلطان من النفقة فيزيد يف مقدار  فتحتاج الدولة إىل زيادة يف اجلباية ملا حتتاج

 أوالً كما قلناه مث يزيد اخلراج و احلاجات و التدريج يف عوائد الترف و يف العطاء الوظائف و الوزائع

فتقل اجلباية و  مية و يدرك الدولة اهلرم و تضعف عصابتها عن جباية األموال من األعمال و القاصيةللحا
الدولة أنواعاً من اجلباية يضرا  تكثر العوائد و يكثر بكثرا أرزاق اجلند و عطاؤهم فيستحدث صاحب

يان السلع يف أموال املدينة و األمثان يف األسواق و على أع على البياعات و يفرض هلا قدراً معلوماً على
دعاه إليه طرق الناس من كثرة العطاء من زيادة اجليوش و احلامية و رمبا  هو مع هذا مضطر لذلك مبا

 أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد األسواق لفساد اآلمال و يؤذن ذلك باختالل العمران و يزيد ذلك يف

املشرق يف أخريات  و قد كان وقع منه بأمصار. ن تضمحليعود على الدولة و ال يزال ذلك يتزايد إىل أ
املوسم و أسقط صالح الدين أيوب  الدولة العباسية و العبيدية كثري و فرضت املغارم حىت على احلاج يف

باألندلس لعهد الطوائف حىت حمى رمسه يوسف  تلك الرسوم مجلة و أعاضها بآثار اخلري و كذلك وقع
بأمصار اجلريد بإفريقية هلذا العهد حني استبد ا رؤساؤها و اهللا   و كذلك وقعبن تاشفني أمري املرابطني

 .تعاىل أعلم
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  الفصل األربعون يف أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا و مفسدة للجباية

احلاصل من  أن الدولة إذا ضاقت جبايتها مبا قدمناه من الترف و كثرة العوائد و النفقات و قصر اعلم
اجلباية فتارة توضع املكوس على  تها على الوفاء حباجاا و نفقاا و احتاجت إىل مزيد املال وجباي

قبله و تارة بالزيادة يف ألقاب املكوس إن كان قد  بياعات الرعايا و أسواقهم كما قدمنا ذلك يف الفصل
م قد حصلوا على شيء العمال و اجلباة و امتكاك عظامهم ملا يرون أ استحدث من قبل و تارة مبقامسة

 اجلباية ال يظهره احلسبان و تارة باستحداث التجارة و الفالحة للسلطان على تسمية طائل من أموال

و أن األرباح تكون  اجلباية ملا يرون التجار و الفالحني حيصلون على الفوائد و الغالت مع يسارة أمواهلم
الستغالله يف شراء البضائع والتعرض  ن و النباتعلى نسبة رؤوس األموال فيأخذون يف اكتساب احليوا

اجلباية و تكثري الفوائد و هو غلط عظيم و إدخال الضرر  ا حلوالة األسواق و حيسبون ذلك من إدرار
فأوالً مضايقة الفالحني و التجار يف شراء احليوان و البضائع و تيسري  على الرعايا من وجوه متعددة

 افئون يف اليسار متقاربون و مزامحة بعضهم بعضاً تنتهي إىل غاية موجودهمالرعايا متك أسباب ذلك فإن

حيصل على غرضه  أو تقرب و إذا رافقهم السلطان يف ذلك و ماله أعظم كثرياً منهم فال يكاد أحد منهم
قد ينتزع الكثري من ذلك  يف شيء من حاجاته و يدخل على النفوس من ذلك غم و نكد مث إن السلطان

شرائه فيبخس مثنه على بائعه مث إذا حصل فوائد  ض له غضاً أو بأيسر مثن أو ال جيد من يناقشه يفإذا تعر
أو عسل أو سكر أو غري ذلك من أنواع الغالت و حصلت  الفالحة و مغلها كله من زرع أو حرير

دعوهم إليه فال ينتظرون به حوالة األسواق و ال نفاق البياعات ملا ي بضائع التجارة من سائر األنواع
 فيكلفون أهل تلك األصناىف من تاجر أو فالح بشراء تلك البضائع و ال يرضون يف أمثاا تكاليف الدولة

جامدة و ميكثون  إال القيم و أزيد فيستوعبون يف ذلك ناض أمواهلم و تبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً
إىل شيء من املال فيبيعون تلك   الضرورةعطالً من اإلدارة اليت فيها كسبهم و معاشهم و رمبا تدعوهم

ذلك على التاجر و الفالح منهم مبا يذهب  و رمبا يتكرر. السلع على كساد من األسواق بأخبس مثن
و يدخل به على الرعايا من العنت و املضايقة و فساد  رأس ماله فيقعد عن سوقه و يتعدد ذلك و يتكرر

 مجلة و يؤدي إىل فساد اجلباية فإن معظم اجلباية إمنا هي من يف ذلك األرباح ما يقبض آماهلم عن السعي
و  التجار و ال سيما بعد وضع املكوس و منو اجلباية ا فإذا انقبض الفالحون عن الفالحة الفالحني و

السلطان بني ما حيصل  قعد التجار عن التجارة ذهبت اجلباية مجلة أو دخلها النقص املتفاحش و إذا قايس
اجلباية أقل من القليل مث إنه و لو كان مفيداً  باية و بني هذه األرباح القليلة وجدها بالنسبة إىلله من اجل
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يعانيه من شراء أو بيع فإنه من البعيد أن يوجد فيه من املكس و لو  فيذهب له حبظ عظيم من اجلباية فيما
  فيه التعرض ألهل عمرانه والصفقات لكال تكسبها كلها حاصالً من جهة اجلباية مث كان غريه يف تلك

التجارة نقصت و  اختالل الدولة بفسادهم و نقصهم فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمري أمواهلم بالفالحة و
ميلكون عليهم إال من أهل  تالشت بالنفقات و كان فيها تالف أحواهلم، فافهم ذلك و كان الفرس ال

السخاء و الشجاعة و الكرم مث يشترطون   األدب وبيت اململكة مث خيتارونه من أهل الفضل و الدين و
جبريانه و ال يتاجر فيحب غالء األسعار يف البضائع و أن  عليه مع ذلك العدل و أن ال يتخذ صنعة فيضر

و اعلم أن السلطان ال ينمي ماله و ال يدر . يشريون خبري و ال مصلحة ال يستخدم العبيد فإم ال
آماهلم  ا إمنا يكون بالعدل يف أهل األموال و النظر هلم بذلك فبذلك تنبسطاجلباية و إدراره موجوده إال

و أما غري ذلك من  و تنشرح صدورهم لألخذ يف تثمري األموال و تنميتها فتعظم منها جباية السلطان
للعمارة و قد ينتهي احلال ؤالء  جتارة أو فلح فإمنا هو مضرة عاجلة للرعايا و فساد للجباية و نقص

املتغلبني يف البلدان أم يتعرضون لشراء الغالت و السلع من  نسلخني للتجارة و الفالحة من األمراء وامل
بلدهم و يفرضون لذلك من الثمن ما يشاءون و يبيعوا يف وقتها ملن حتت أيديهم  أرباا الواردين على

أحواهلم و  اد الرعية و اختاللالرعايا مبا يفرضون من الثمن و هذه أشد من األوىل و أقرب إىل فس من
الفالحني ملا هي صناعته اليت  رمبا حيمل السلطان على ذلك من يداخله من هذه األصناف أعين التجار و

لنفسه ليحصل على غرضه من مجع املال  نشأ عليها فيحمل السلطان على ذلك و يضرب معه بسهم
 ال مكس فإا أجدر بنمو األموال و أسرع يف مغرم و سريعاً و ال سيما مع ما حيصل له من التجارة بال

السلطان من الضرر بنقص جبايته فينبغي للسلطان أن حيذر من هؤالء و  تثمريه و ال يفهم ما يدخل على
 املضرة جببايته و سلطانه و اهللا يلهمنا رشد أنفسنا و ينفعنا بصاحل األعمال و اهللا يعرض عن سعايتهم

 .تعاىل أعلم

 

   األربعون يف أن ثروة السلطان و حاشيته إمنا تكون يف وسط الدولةالفصل احلادي و

مبقدار غنائهم و عصبيتهم  و السبب يف ذلك أن اجلباية يف أول الدولة تتوزع على أهل القبيل و العصبية
فرئيسهم يف ذلك متجاف هلم عما يسمون إليه من  و ألن احلاجة إليهم يف متهيد الدولة كما قلناه من قبل

إليهم حاجة فال يطري يف سهمانه من اجلباية إال األقل من حاجته  ستبداد عليهم فله عليهم عزة و لهاال
أذياله من الوزراء و الكتاب و املوايل متملقني يف الغالب و جاههم متقلص ألنه  فتجد حاشيته لذلك و

حصل   طبيعة امللك وخمدومهم و نطاقه قد ضاق مبن يزامحه فيه من أهل عصبيته فإذا استفحلت من جاه
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الناس يف سهمام و  لصاحب الدولة االستبداد على قومه قبض أيديهم عن اجلبايات إال ما يطري هلم بني
صار املوايل و الصنائع مسامهني هلم يف  تقل حظوظهم ذاك لقلة غنائهم يف الدولة مبا انكبح من أعنتهم و

 حينئذ باجلباية أو معظمها و حيتوي على األموال و الدولة القيام بالدولة و متهيد األمر فينفرد صاحب
األحوال فتكثر ثروته و متتلئ خزائنه و يتسع نطاق جاهه و يعتز على سائر  حيتجنها للنفقات يف مهمات

حال حاشيته و ذويه من وزير و كاتب و حاجب و موىل و شرطي و يتسع جاههم و  قومه فيعظم
املعاهدين للدولة  خذت الدولة يف اهلرم بتالشي العصبية و فناء القليلاألموال و يتأثلوا مث إذا أ يقتنون

املنازعني و الثوار و توهم االنتقاض  احتاج صاحب األمر حينئذ إىل األعوان و األنصار لكثرة اخلوارج و
و أهل العصبيات و أنفق خزائنه و حاصله يف  فصار خراجه لظهرائه و أعوانه و هم أرباب السيوف

قدمناه من كثرة العطاء و اإلنفاق فيقل اخلراج و تشتد حاجة  دولة و قلت مع ذلك اجلباية ملامهمات ال
ظل النعمة و الترف عن اخلواص و احلجاب و الكتاب بتقلص اجلاه عنهم و  الدولة إىل املال فيتقلص

  و احلاشية ماصاحب الدولة مث تشتد حاجة صاحب الدولة إىل املال و تنفق أبناء البطانة ضيق نطاقه على

كان عليه آباؤهم  تأثله آباؤهم من األموال يف غري سبيلها من إعانة صاحب الدولة و يقبلون على غري ما
اكتسبت يف دولة سلفه و  و سلفهم من املناصحة و يرى صاحب الدولة أنه أحق بتلك األموال اليت

د واحد على نسبة رتبهم و تنكر الدولة بع جباههم فيصطلمها و ينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً و واحداً
حاشيتها و رجاالا و أهل الثروة و النعمة من بطانتها و يتقوض  هلم و يعود وبال ذلك على الدولة بفناء

 و انظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية. اد بعد أن يدعمه أهله و يرفعوه بذلك كثري من مباين

باألندلس عند احنالهلا  بين سهل و بين طاهر و أمثاهلم مث يف الدولة األمويةيف بين قحطبة و بين برمك و 
برد و أمثاهلم و كذا يف الدولة اليت  أيام الطوائف يف بىن شهيد و بىن أيب عبدة و بىن حدير و بين

  .أدركناها لعهدنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده

إىل الفرار عن الرتب و  عاطب صار الكثري منهم يرتعونو ملا يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه امل: فصل
قطر آخر و يرون أنه أهنأ هلم و أسلم  التخلص من ربقة السلطان مبا حصل يف أيديهم من مال الدولة إىل

الفاحشة و األوهام املفسدة ألحواهلم و دنياهم و اعلم أن  يف إنفاقه و حصول مثرته و هو من األغالط
فيه عسري ممتنع فإن صاحب هذا الغرض إذا كان هو امللك نفسه فال  احلصولاخلالص من ذلك بعد 
طرفة عني و ال أهل العصبية املزامحون له بل يف ظهور ذلك منه هدم مللكه و  متكنه الرعية من ذلك

الدولة  لنفسه مبجاري العادة بذلك ألن ربقة امللك يعسر اخلالص منها و ال سيما عند استفحال إتالف
أما إذا كان صاحب هذا  طاقها و ما يعرض فيها من البعد عن اد و اخلالل و التخلق بالشر وو ضيق ن
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أما أوال فلما . خيلى بينه و بني ذلك الغرض من بطانة السلطان و حاشيته و أهل الرتب يف دولته فقل أن
صدورهم فال رعاياهم مماليك هلم مطلعون على ذات  يراه امللوك أن ذويهم و حاشيتهم بل و سائر

و غريه من خدمته . بأسرارهم و أحواهلم أن يطلع عليها أحد يسمحون حبل ربقته من اخلدمة ضنا
باألندلس مينعون أهل دولتهم من السفر لفريضة احلج ملا يتومهونه من  لسواهم و لقد كان بنو أمية

 ح احلج ألهل الدول منالعباس فلم حيج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم و ما أبي وقوعهم بأيدي بين

مسحوا حبل ربقته فال  األندلس إال بعد فراغ شأن األموية و رجوعها إىل الطوائف و أما ثانيا فألم و إن
يرون أنه جزء من دولتهم إذ مل  يسمحون بالتجايف عن ذلك املال ملا يرون أنه جزء من ماهلم كما

زاع ذلك املال و التقامه كما هو جزء من انت يكتسب إال ا و يف ظل جاهها، فتخوم نفوسهم على
بذلك املال إىل قطر آخر و هو يف النادر األقل فتمتد إليه أعني  الدولة ينتفعون به مث إذا تومهنا أنه خلص

 ينتزعونه باإلرهاب و التخويف تعريضا أو بالقهر ظاهرا ملا يرون أنه مال اجلباية و امللوك بذلك القطر و

اليسار املتكسبني من  نفاق يف املصاحل و إذا كانت أعينهم متتد إىل أهل الثروة والدول و أنه مستحق لإل
جتد السبيل إليه بالشرع و العادة و لقد  وجوه املعاش فأحرى ا أن متتد إىل أموال اجلباية و الدول اليت

اخلروج عن اللحياين تاسع أو عاشر ملوك احلفصيني بأفريقة  حاول السلطان أبو حيىي زكريا بن أمحد
فرارا من طلب صاحب الثغور الغربية ملا استجمع لغزو تونس فاستعمل  عهدة امللك و اللحاق مبصر

إىل ثغر طرابلس يوري بتمهيده و ركب السفني هن هنالك و خلص إىل اإلسكندرية  اللحياين الرحلة
املتاع و  زائنهم منمحل مجيع ما وجده ببيت املال من الصامت و الذخرية و باع كل ما كان خب بعد أن

الناصر حممد بن قالون سنة  العقار و اجلوهر حىت الكتب و احتمل ذلك كله إىل مصر و نزل على امللك
يزل يستخلص ذخريته شيئا فشيئا بالتعريض  سبع عشرة من املائة الثامنة فأكرم نزله و رفع جملسة و مل

رابته اليت فرضت له إىل أن هلك سنة مثان و اللحياين إال يف ج إىل أن حصل عليها و مل يبق معاش ابن
أخباره فهذا و أمثاله من مجلة الوسواس الذي يعتري أهل الدول ملا يتوقعونه  عشرين حسبما نذكره يف

و  من املعاطب و إمنا خيلصون إن اتفق هلم اخلالص بأنفسهم و ما يتومهونه من احلاجة فغلط من ملوكهم
السلطانية أو  دمة الدول كاف يف وجدان املعاش هلم باجلراياتوهم و الذي حصل هلم من الشهرة خب

  :باجلاه يف انتحال طرق الكسب من التجارة و الفالحة و الدول أنساب لكن

  و إذا ترد إىل قليل تقنع      النفس راغبة إذا رغبتها

 .و اهللا سبحانه هو الرزاق و هو املوفق مبنه و فضله و اهللا أعلم
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  األربعون يف أن نقص العطاء من السلطان نقص يف اجلبايةالفصل الثاين و 

 يف ذلك أن الدولة و السلطان هي السوق األعظم للعامل و منه مادة العمران فإذا احتجن و السبب

احلاشية و احلامية و  السلطان األموال أو اجلبايات أو فقدت فلم يصرفها ين مصارفها قل حينئذ ما بأيدي
مجلة و هم معظم السواد و نفقام  صل منهم حلاشيتهم و ذويهم و قلت نفقامانقطع أيضا ما كان ي

األسواق و تضعف األرباح يف املتاجر فيقل  أكثر مادة لألسواق ممن سواهم فيقع الكساد حينئذ يف
تكون من االعتمار و املعامالت و نفاق األسواق و طلب الناس  اخلراج لذلك ألن اخلراج و اجلباية إمنا

ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حينئذ بقلة اخلراج فإن  وائد و األرباح و وبالللف
 قلناه هي الشرق األعظم أم األسواق كلها و أصلها و مادا يف الدخل و اخلرج فإن كسدت الدولة كما

فاملال إمنا هو  او قلت مصارفها فاجدر مبا بعدها من األسواق أن يلحقها مثل ذلك و أشد منه و أيض
السلطان عنده فقدته الرعية سنة اهللا يف  متردد بني الرعية و السلطان منهم إليه و منه إليهم فإذا حبسه

 .عباده

 

  الفصل الثالث و األربعون يف أن الظلم مؤذن خبراب العمران

ونه حينئذ من أن الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها و اكتساا ملا ير اعلم أن العدوان على
أيديهم عن  و مصريها انتهاا من أيديهم و إذا ذهبت آماهلم يف اكتساا و حتصيلها انقبضت غايتها

يف االكتساب فإذا كان  السعي يف ذلك و على قدر االعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي
سب كذلك لذهابه باآلمال مجلة بدخوله الك االعتداء كثريا عاما يف مجيع أبواب املعاش كان القعود عن

كان االنقباض عن الكسب على نسبته و العمران و وفوره و  من مجيع أبواا و إن كان االعتداء يسريا
و سعي الناس يف املصاحل و املكاسب ذاهبني و جائني فإذا قعد الناس عن  نفاق أسواقه إمنا هو باألعمال

 كسدت أسواق العمران و انتفضت األحوال و ابذعر الناس يفانقبضت أيديهم يف املكاسب  املعاش و

دياره و  اآلفاق من غري تلك اإليالة يف طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها فخف ساكن القطر و خلت
تفسد بفساد مادا  خرجت أمصاره و اختل باختالله حال الدولة و السلطان ملا أا صورة للعمران

يف أخبار الفرس عن املوبذان صاحب الدين عندهم أيام رام  املسعودي ضرورة و انظر يف ذلك ما حكاه
به للملك يف إنكار ما كان عليه من الظلم و الغفلة عن عائدته على الدولة بضرب  بن رام و ما عرض

بوما ذكرا  إن: يف ذلك على لسان البوم حني مسع امللك أصواا و سأله عن فهم كالمها فقال له املثال
: فقبل شرطها، و قال هلا نكاح بوم أنثى و إا شرطت عليه عشرين قرية من اخلراب يف أيام راميروم 
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فتنبه امللك من غفلته و خال باملوبذان و سأله  .إن دامت أيام امللك أقطعتك ألف قرية و هذا أسهل مرام
 بطاعته و التصرف حتت أمره ال يتم عزه إال بالشريعة و القيام هللا عن مراده فقال له أيها امللك إن امللك

سبيل  للشريعة إال بامللك و ال عز للملك إال بالرجال و ال قوام للرجال إال باملال و ال و يه و ال قوام
بني اخلليقة نصبه الرب و  إىل املال إال بالعمارة و ال سبيل للعمارة إال بالعدل و العدل امليزان املنصوب

فانتزعتها من أرباا و عمارها و هم   أيها امللك عمدت إىل الضياعجعل له قيما و هو امللك و أنت
احلاشية و اخلدم و أهل البطالة فتركوا العمارة و  أرباب اخلراج و من تؤخذ منهم األموال و أقطعتها

و سوحموا يف اخلراج لقرم من امللك و وقع احليف على من بقي  النظر يف العواقب و ما يصلح الضياع
الضياع فاجنلوا عن ضياعهم و خلوا ديارهم و أووا إىل ما تعذر من الضياع   اخلراج و عمارمن أرباب

العمارة و خربت الضياع و قلت األموال و هلكت اجلنود و الرعية و طمع يف ملك  فسكنوها فقلت
مسع امللك  فلما. جاورهم من امللوك لعلمهم بانقطاع املواد اليت ال تستقيم دعائم امللك إال ا فارس من

أرباا و محلوا على  ذلك أقبل على النظر يف ملكه و انتزعت الضياع من أيدي اخلاصة و ردت على
األرض و أخصبت البالد و  رسومهم السالفة و أخذوا يف العمارة و قوي من ضعف منهم فعمرت

و أقبل امللك األعداء و شحنت الثغور  كثرت األموال عند جباة اخلراج و قويت اجلنود و قطعت مواد
ملكه فتفهم من هذه احلكاية أن الظلم خمرب للعمران  على مباشرة أموره بنفسه فحسنت أيامه و انتظم

و ال تنظر يف ذلك إىل أن االعتداء قد . الدولة بالفساد و االنتقاض و أن عائدة اخلراب يف العمران على
املناسبة  اب و اعلم أن ذلك إمنا جاء من قبلالعظيمة من الدول اليت ا و مل يقع فيها خر يوجد باألمصار

أحواله متسعة مبا ال ينحصر  بني االعتداء و أحوال أهل املصر فلما كان املصر كبريا و عمرانه كثريا و
إمنا يقع بالتدريج فإذا خفي بكثرة األحوال و  كان وقوع النقص فيه باالعتداء و الظلم يسريا ألن النقص

إال بعد حني و قد تذهب تلك الدولة املعتدية من أصلها قبل  مل يظهر أثرهاتساع األعمال يف املصر 
فترفعه جبدا و جترب النقص الذي كان خفيا فيه فال يكاد يشعر به إال أن  خراب و جتيء الدولة األخرى

بد اقع ال  األقل النادر و املراد من هذا أن حصول النقص يف العمران عن الظلم و العدوان أمر و ذلك يف
املال أو امللك من يد مالكه من  و ال حتسنب الظلم إمنا هو أخذ. منه ملا قدمناه و وباله عائد على الدول

ذلك و كل من أخذ ملك أحد أو غصبه يف  غري عوض و ال سبب كما هو املشهور بل الظلم أعم من
وال بغري حقها ظلمة و يفرضه الشرع فقد ظلمه فجباة األم عمله أو طالبه بغري حق أو فرض عليه حقا مل

املنتهبون هلا ظلمة و املانعون حلقوق الناس ظلمة و خصاب األمالك على العموم  املعتدون عليها ظلمة و
و اعلم  وبال ذلك كله عائد على الدولة خبراب العمران الذي هو مادا إلذهابه اآلمال من أهله ظلمة و



 
 230         ابن خلدون مقدمة

العمران و خرابه و  لم و هو ما ينشأ عنه من فسادأن هذه هي احلكمة املقصودة للشارع يف حترمي الظ
للشرع يف مجيع مقاصده الضرورية  ذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري و هي احلكمة العامة املراعية

فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع . املال اخلمسة من حفظ الدين و النفس و العقل و النسل و
مران، كانت حكمة اخلطر فيه موجودة، فكان حترميه مهما، و أدلته من الع النوع ملا أدى إليه من ختريب

 و لو كان كل واحد قادرا على. السنة كثرية، أكثر من أن يأخذها قانون الضبط و احلصر القرآن و

يقدر كل أحد  الظلم لوضع بإزائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غريه من املفسدات للنوع اليت
من يقدر عليه ألنه إمنا يقع من أهل  ن الزنا و القتل و السكر إال أن الظلم ال يقدر عليه إالعلى اقترافها م

فيه عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه ين نفسه و  القدرة و السلطان فبولغ يف ذمة و تكرير الوعيد
 هي من ظلم القادر إن العقوبة قد وضعت بإزاء احلرابة يف الشرع و ما ربك بظالم للعبيد و ال تقولن

 أحدمها أن تقول العقوبة على ما يقترفه. حرابته قادر فإن يف اجلواب عن ذلك طريقني ألن احملارب زمن

املطالبة جبنايته  من اجلنايات يف نفس أموال على ما ذهب إليه كثري و ذلك إمنا يكون بعد القدرة عليه و
احملارب ال يوصف بالقدرة ألنا إمنا نعين  :ثاين أن تقولالطريق ال. و أما نفس احلرابة فهي خلو من العقوبة

تعارضها قدرة فهي املؤذنة باخلراب و أما قدرة احملارب فإمنا هي إخافة  بقدرة الظامل اليد املبسوطة اليت ال
 ألخذ األموال و املدافعة عنها بيد الكل موجودة شرعا و سياسة فليست من القدر املؤذن جيعلها ذريعة

  .و اهللا قادر على ما يشاءباخلراب 

العمران تكليف األعمال و تسخري الرعايا بغري حق و  و من أشد الظالمات و أعظمها يف إفساد: فصل
كما سنبني يف باب الرزق ألن الرزق و الكسب إمنا هو قيم أعمال  ذلك أن األعمال من قبيل املتموالت

و مكاسب هلم بل ال مكاسب هلم سواها فإن مساعيهم و أعماهلم كلها متموالت  فإذا. أهل العمران
غري شأم و  املعتملني يف العمارة إمنا معاشهم و مكاسبهم من اعتماهلم ذلك فإذا كلفوا العمل يف الرعية

متموهلم فدخل عليهم الضرر  اختذوا سخريا يف معاشهم بطل كسبهم و اغتصبوا قيمة عملهم ذلك و هو
تكرر ذلك عليهم أفسد آماهلم يف  و معاشهم باجلملة و إنو ذهب هلم حظ كبري من معاشهم بل ه

انتقاض العمران و ختريبه و اهللا سبحانه و تعاىل  العمارة و قعدوا عن السعى فيها مجلة فأدى ذلك إىل
  .أعلم و به التوفيق

بني  و أعظم من ذلك يف الظلم و إفساد العمران و الدولة التسلط على أموال الناس بشراء ما :االحتكار
اإلكراه يف الشراء و  أيديهم بأخبس األمثان مث فرض البضائع عليهم بأرفع األمثان على وجه الغصب و

فيتعللون يف تلك اخلسارة اليت تلحقهم مبا  البيع و رمبا تفرض عليهم تلك األمثان على التواحي و التعجيل
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رضت عليهم بالغالء إىل بيعها بأخبس يف تلك البضائع اليت ف حتدثهم املطامع من جرب ذلك حبوالة األسواق
و قد يعم ذلك أصناف التجار املقيمني . بني الصفقتني على رؤوس أمواهلم األمثان، و تعود خسارة ما

أهل  الواردين من اآلفاق يف البضائع و سائر السوقة و أهل الدكاكني يف املآكل و الفواكه و باملدينة و
و تتواىل على  عني فتشمل اخلسارة سائر األصناف و الطبقاتالصنائع فيما يتخذ من اآلالت و املوا

األسواق لذهاب رؤوس  الساعات و جتحف برؤوس األموال و ال جيدون عنها وليجة إال القعود عن
البضائع و بيعها من أجل ذلك فتكسد  األموال يف جربها باألرباح و يتثاقل الواردون من اآلفاق لشراء

و الشراء و إذا كانت األسواق عطال منها بطل  يا ألن عامته من البيعاألسواق و يبطل معاق الرعا
ألن معظمها من أوسط الدولة و ما بعدها إمنا هو من املكوس  معاشهم و تنقص جباية السلطان أو تفسد

يؤول ذلك إىل تالشى الدولة و فساد عمران املدينة و يتطرق هذا اخللل  على البياعات كما قدمناه و
 هذا ما كان بأمثال هذه الذرائع و األسباب إىل أخذ األموال و أما أخذها. ال يشعر به ج وعلى التدري

يفضي إىل اخللل  جمانا و العدوان على الناس يف أمواهلم و حرمهم و دمائهم و أسرارهم و أغراضهم فهو
من أجل هذه إىل االنتقاض و  و الفساد دفعة و تنتقض الدولة سريعا مبا ينشأ عنه من اهلرج املفضي

الشراء و حظر أكل أموال الناس بالباطل سدا  املفاسد حظر الشرع ذلك كله و شرع املكايسة يف البيع و
العمران باهلرج أو بطالن املعاش واعلم أن الداعي لذلك كله إمنا هو  ألبواب املفاسد املفضية إىل انتقاض

يعظم  م من الترف يف األحوال فتكثر نفقام والسلطان إىل اإلكثار من املال مبا يعرض هل حاجة الدولة و
يوسعون ا اجلباية ليفي هلم  اخلرج و ال يفي به الدخل على القوانني املعتادة يستحدثون ألقاباً و وجوهاً

يكثر و احلاجة إىل أموال الناس تشتد و نطاق  الدخل باخلرج مث ال يزال الترف يزيد و اخلرج بسببه
    .ويذهب برمسها و يغلبها طالبها و اهللا أعلم ن متحي دائراالدولة بذلك يزيد إىل أ

 

  الفصل الرابع و األربعون يف أن احلجاب كيف يقع يف الدول و يف أنه يعظم عند اهلرم

هلا من العصبية اليت ا  اعلم أن الدولة يف أول أمرها تكون بعيدة عن منازع امللك كما قدمناه ألته البد
الدولة إن كان قيامها بالدين فإنه بعيد عن  استيالؤها و البداوة هي شعار العصبية ويتم أمرها و حيصل 

فقط فالبداوة اليت ا حيصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع امللك  منازع امللك و إن كان قيامها بعز الغلب
ة و القرب الدولة يف أول أمرها بدوية كان صاحبها على حال الغضاضة و البداو و مذاهبه فإذا كانت

يف  و سهولة اإلذن فإذا رسخ عزه و صار إىل االنفراد بنفسه عن الناس للحديث مع أوليائه من الناس
اإلذن ببابه على من  خواص شؤونه ملا يكثر حينئذ حباشيته فيطلب االنفراد من العامة ما استطاع و يتخذ
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مه ببابه هلذه الوظيفة مث إذا استفحل يقي ال يأمنه من أوليائه و أهل دولته و يتخذ حاجبا له عن الناس
أخالق صاحب الدولة إىل أخالق امللك و هي أخالق غريبة  امللك و جاءت مذاهبه و منازعه استحالت

مداراا و معاملتها مبا جيب هلا و رمبا جهل تلك األخالق منهم بعض من  خمصوصة حيتاج مباشرها إىل
 وا إىل حالة االنتقام منة فانفرد مبغرفة هذه اآلدابفيما ال يرضيهم فسخطوا و صار يباشرهم فوقع

من معاينة  اخلواص من أوليائهم و حجبوا غري أولئك اخلاصة عن لقائهم يف كل وقت حفظا على أنفسهم
األول يفضي إليهم  ما يسخطهم على الناس من التعرض لعقا م فصار حجاب آخر أخص من احلجاب

احلجاب الثاين يفضي إىل جمالس  و. نه من سواهم من العامةمنه خواصهم من األولياء و حبجب دو
األول يكون يف أول الدولة كما ذكرنا كما  و احلجاب. األولياء و حيجب دونه من سواهم من العامة

أمية و كان القائم على ذلك احلجاب يسمى عندهم  حدث أليام معاوية و عبد امللك و خلفاء بين
مث ملا جاءت دولة بين العباس وجدت الدولة من الترف و  . الصحيحاحلاجب جريا عل مذهب االشتقاق
امللك على ما جيب فيها فدعا ذلك إىل احلجاب الثاين و صار اسم  العز ما هو معررف و كملت خلق

دار اخلاصة و دار العامة كما هو مسطور يف : بباب اخللفاء داران للعباسية احلاجب أخص به و صار
لدولة حجاب ثالث أخص من األولني و هو عند حماولة احلجر على صاحب مث حدث يف ا .أخبارهم

عليهم  و ذلك أن أهل الدولة و خواص امللك إذ نصبوا األبناء من األعقاب و حاولوا االستبداد الدولة
يف مباشرم إياه خرق  فأول ما يبدأ به ذلك املستبد أن حيجب عنة بطانة ابنه و خواص أوليائه يومهه أن

يعوده مالبسة أخالقه هو حىت ال يتبدل به  اهليبة و فساد قانون األدب ليقطع بذلك لقاء الغري وحجاب 
هذا احلجاب من دواعيه و هذا احلجاب ال يقع يف الغالب  سواه إىل أن يستحكم االستيالء عليه فيكون

ا و هو مما خيشاه أهل يف احلجر و يكون دليال على هرم الدولة و نفاد قو إال أواخر الدولة كما قدمناه
االستبداد  أنفسهم ألن القائمني بالدولة حياولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدولة و ذهاب الدول على

الترشيح لذلك و  من أعقاب ملوكهم ملا ركب يف النفوس من حمبة االستبداد بامللك و خصوصا مع
 .حصول دواعيه و مباديه

 

   الدولة الواحدة بدولتنيالفصل اخلامس و األربعون يف انقسام

 من آثار اهلرم يف الدولة انقسامها و ذلك أن امللك عندما يستفحل و يبلغ من أحوال اعلم أن أول ما يقع

املشاركة يصري  الترف و النعيم إىل غايتها و يستبد صاحب الدولة باد و ينفرد به و يأنف حينئذ عن
املرشحني ملنصبه فرمبا ارتاب  ب به من ذوي قرابتهإىل قطع أسباا ما استطاع بإهالك من استرا
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إليهم من يلحق م مثل حاهلم من االعتزاز و  املسامهون له يف ذلك بأنفسهم و نزعوا إىل القاصية
التضايق و رجع عن القاصية فيستبد ذلك النازع من القرابة  االسترابة و يكون نطاق الدولة قد أخذ يف

تراجع نطاق الدولة حىت يقاسم الدولة أو يكاد و انظر ذلك يف الدولة ب فيها و ال يزال أمره يعظم
واحدة  العربية حني كان أمرها حريزا جمتمعا و نطاقا ممتدا يف االتساع و عصبية بين عبد مناف اإلسالمية

اخلوارج املستميتني يف شأن  غالبة على سائر مضر ينبض عرق من اخلالفة سائر أيامه إال ما كان من بدعة
ملزامحتهم العصبية القوية مث ملا خرج األمر  بدعتهم مل يكن ذلك لرتعة ملك و ال رئاسة و مل يتم أمرهم

و كانت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب و الترف و  .من بين أمية و استقل بنو العباس باألمر
ولة اإلسالم فاستحدث ا القاصية نزع عبد الرمحن الداخل إىل األندلس قاصية د آذنت بالتقلص عن

بأمره و  اقتطعها عن دولتهم و صري الدولة دولتني مث نرع إدريس إىل املغرب و خرج به و قام ملكا و
املغربني مث ازدادت الدولة تقلصا  أمر ابنه من بعده الربابرة من أوربة و مغيلة و زناتة و استوىل على ناحية

و قام بأمرهم كتامة و صنهاجة و استولوا على  رج الشيعةفاضطرب األغالبة ين االمتناع عليهم مث خ
احلجاز و غلبوا على األدارسة و قسموا الدولة دولتني أخريني و  أفريقية و املغرب مث مصر و الشام و

دولة بين العباس مركز العرب و أصلهم و مادم اإلسالم، و دولة بين : ثالث دول صارت الدولة العربية
مصر و الشام و  ندلس ملكهم القدمي و خالفتهم باملشرق، و دولة العبيديني بأفريقية واددين باأل أمية

كذلك انقسمت دولة بين العباس  احلجاز و مل تزل هذه الدولة إىل أن أصبح انقراضها متقاربا أو مجيعا و
 طربستان و خراسان و العلوية يف الديلم و بدول أخرى و كان بالقاصية بنو ساسان فيما وراء النهر و

على بغداد و اخللفاء مث جاء السلجوقية فملكوا مجيع ذلك مث  آل ذلك إىل استيالء الديلم على العراقيني و
االستفحال كما هو معروف يف أخبارهم و كذلك اعتربه يف دولة صنهاجة  انقسمت دولتهم أيضا بعد

 خرج عليه عمه محاد و اقتطع ممالكملا بلغت إىل غابتها أيام باديس بن املنصور،  باملغرب و أفريقية

املسيلة و نزهلا و  العرب لنفسه ما بني جبل أوراس إىل تلمسان و ملوية و اختط القلعة جببل كتامة حيال
آل باديس و بقى آل باديس  استوىل على مركزهم أشري جببل تيطرى و استحدث ملكا آخر قسيما مللك

و كذلك دولة املوحدين، ملا تقلص ظلها . مجيعا انقرض أمرمهابالقريوان و ما إليها و مل يزل ذلك إىل أن 
ا و استحدثوا ملكا ألعقام بنواحيها مث ملا استفحل أمرهم و  ثار بأفريقية بنو أيب حفص فاستقلوا

 خرج على املمالك الغربية من أعقام األمري أبو زكريا حيىي ابن السلطان أيب إسحاق استوىل على الغاية

قسموا به الدولة  ابع خلفائهم و استحدث ملكا جبباية و قسنطينة و ما إليها، أورثه بنيه وإبراهيم ر
مث عاد االستيالء فيهم و قد ينتهي  قسمني مث استولوا على كرسي احلضرة بتونس مث انقسم ما بني أعقام
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لوك الطوائف أعياص امللك من قومه كما وقع يف م االنقسام إىل أكثر من دولتني و ثالث و يف غري
ملك صنهاجة بأفريقية فقد كان آلخر دولتهم يف كل حصن من  باألندلس و ملوك العجم باملشرق و يف

بأمره كما تقدم ذكره و كذا حال اجلريد و الزاب من أفريقية قبيل هذا  حصون أفريقية ثائر مستقل
بالترف و الدعة و تقلص و هكذا شأن كل دولة البد و أن يعرض فيها عوارض اهلرم  العهد كما نذكره

وارث  الغلب فينقسم أعياصها أو من يغلب من رجال دولتها األمر و يتعدد فيها الدول و اهللا ظل
 .األرض و من عليها

 

  الفصل السادس و األربعون يف أن اهلرم إذا نزل بالدولة ال يرتفع

أا   أا حتدث للدولة بالطبع والعوارض املؤذنة باهلرم و أسبابه واحدا بعد واحد و بينا قد قدمنا ذكر
األمور الطبيعية كما  كلها أمور طبيعية هلا و إذا كان اهلرم طبيعيا يف الدولة كان حدوثه مبثابة حدوث

اليت ال ميكن دواؤها و ال ارتفاعها مبا أنه  حيدث اهلرم يف املزاج احليواين و اهلرم من األمراض املزمنة
يتنبه كثري من أهل الدول ممن له يقظة يف السياسة فريى ما نزل  بدل و قدطبيعي و األمور الطبيعية ال تت

اهلرم و يظن أنه ممكن االرتفاع فيأخذ نفسه بتاليف الدولة و إصالح مزاجها عن  بدولتهم من عوارض
أمور طبيعية  اهلرم و حيسبه أنه حلقها بتقصري من قبله من أهل الدولة و غفلتهم و ليس كذلك فإا ذلك
أخرى فإن من أدرك مثال أباه و أكثر  ولة و العوائد هي املانعة له من تالفيها و العوائد مرتلة طبيعيةللد

بالذهب يف السالح و املراكب و حيتجبون عن الناس يف  أهل بيته يلبسون احلرير و الديباج و يتحلون
و الزي و االختالط بالناس إذ خمالفة سلفه يف ذلك إىل اخلشونة يف اللباس  االس و الصلوات فال ميكنه

العوائد  حينئذ متنعه و تقبح عليه مرتكبه و لو فعله لرمي باجلنون و الوسواس ال يف اخلروج عن العوائد
إنكار العوائد و فخالفتها  دفعة، و خشي عليه عائده ذلك و عاقبته يف سلطانه و انظر شأن األنبياء يف

قد ذهبت فتكون األة تعوض عن موقعها من  رمبا تكون العصبيةلوال التأييد اإلهلي و النصر السماوي و 
العصبية جتاسرت الرعايا على الدولة بذهاب أوهام األة  النفوس فإذا أزيلت تلك األة مع ضعف

ما أمكنها حىت ينقضيي األمر و رمبا حيدث عند آخر الدولة قوة توهم أن اهلرم  فتتدرع الدولة بتلك األة
انطفائه يومض  ا و يومض ذباهلا إمياضة اخلمود كما يقع يف الذبال املشتعل فإنه عند مقاربةعنه قد ارتفع

تعاىل و حكمته يف اطراد وجوده  إمياضة توهم أا اشتعال و هي انطفاء فاعترب ذلك و ال تغفل سر اهللا
 .على ما قرر فيه و لكل أجل كتاب

 



 
 235         ابن خلدون مقدمة

  لدولةالفصل السابع و األربعون يف كيفية طروق اخللل ل

أساسني البد منهما فاألول الشوكة و العصبية و هو املعرب عنه باجلند و الثاين  إعلم أن مبىن امللك على
الدولة طرقها  و اخللل إذا طرق. الذي هو قوام أولك اجلند و إقامة ما حيتاج إليه امللك من األحوال املال

إىل طروقه يف املال و  لعصبية مث نرجعيف هذين األساسني فلنذكر أوال طروق اخللل يف الشوكة و ا
يكون بالعصبة و أنه البد من عصبية كربى  و اعلم أن متهيد الدولة و تأسيسها كما قلناه إمنا. اجلباية

الدولة اخلاصة من عشرية و قبيلة فإذا جاءت الدولة  جامعة للعصائب مستتبعة هلا و هي عصبية صاحب
 العصبية كان أول ما جيدع أنوف عشريته و ذري قرباه أهل طبيعة امللك من الترف و جدع أنوف

فيستبد يف جدع أنوفهم مبا بلغ من سوادهم ملكام من امللك و العز و الغلب  القامسني له يف اسم امللك
عند  هادمان و مها الترف و القهر مث يصري القهر آخرا إىل القتل ملا حيصل من مرض قلوم فيحيط م

اإلهانة و سلب  ألمر فيقلب غريته منهم إىل اخلوف على ملكه فيأخذهم بالقتل ورسوخ امللك لصاحب ا
عصبيبة صاحب الدولة منهم و هي  النعمة و الترف الذي تعودوا الكثري منه فيهلكون و يقلون و تفسد

تستتبعها فتنحل عروا و تضعف شكيمتها و تستبدل  العصبية الكربى اليت كانت جتمع ا العصائب و
صنائع اإلحسان و تتخذ منهم عصبة إال أا ليست مثل تلك الشدة   بالبطانة من موايل النعمة وعنها

 و القرابة منها و قد كنا قدمنا أن شأن العصبية و قوا إمنا هي بالقرابة و الرحم الشكيمية لفقدان الرحم

أهل العصاب   حيس بذلكملا جعل اهللا يف ذلك فينفرد صاحب الدولة عن العشري و األنصار الطبيعية و
و يتبعهم بالقتل واحد  األخرى فيتجاسرون عليه و على بطانته جتاسرا طبيعيا فيهلكهم صاحب الدولة

يكون قد نزل م من مهلكة الترف الذي  بعد واحد و يقلد اآلخر من أهل الدولة يف ذلك، األول مع ما
عن صبغة تلك العصبة و يفشوا بعزا و ثورا حىت خيرجوا  قدمنا فيستويل عليهم اهلالك بالترف و القتل

و يقلون لذلك فتقل احلماية اليت ترتل باألطراف و الثغور فتتجاسر الرعايا  و يصريوا أوجز على احلماية
ملا  الدعوة يف األطراف و يبادر اخلوارج على الدولة من األعياص و غريهم إىل تلك األطراف على بعض

إليهم و ال يزال   مببايعة أهل القاصية هلم و أمنهم من وصول احلاميةيرجون حينئذ من حصول غرضهم
إىل مركز الدولة و رمبا  ذلك يتدرج و نطاق الدولة يتضايق حىت تصري اخلوارج يف أقرب األماكن

األصل كما قلناه و يقوم بأمرها غري أهل  انقسمت الدولة عند ذلك بدولتني أو ثالث على قدر قوا يف
املعهود و اعترب هذا يف دولة العرب يف اإلسالم كيف انتهت   إذعانا ألهل عصبتها و لغلبهمعصبيتها لكن

و الصني و كان أمر بين أمية نافذا يف مجيع العرب بعصبة بين عبد مناف حىت  أوال إىل األندلس و اهلند
. أمره  و مل يردسليمان بن عبد امللك بدمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصري بقرطبة فقتل لقد أمر
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فنضوا من أعنة بنب هاشم  و جاء بنو العباس. مث تالشت عصبة بين أمية مبا أصام من الترف فانقرضوا
جتاسر العرب عليهم فاستبد عليهم  و قتلوا الطالبني و شردوهم فاحنلت عصبية عبد مناف و تالشت و

و انقسمت الدولة مث خرج بنو إدريس و غريهم  أهل القاصية مثل بين األغلب بأفريقية و أهل األندلس
فإذا خرج . للعصبية اليت هلم و أمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة باملغرب و قام الرببر بأمرهم إذعانا

 فيتغلبون على األطراف و القاصية و حتصل هلم هناك دعوة و ملك تنقسم به الدولة و رمبا الدعاة آخرا

مبا أخذ منها  ا إىل أن ينتهي إىل املركز و تضعف البطانة بعد ذلكيزيد ذلك مىت زادت الدولة تقلص
بعد ذلك فتستغين عن  الترف فتهلك و تضمحل و تضعف الدولة املنقسمة كلها و رمبا طال أمدها

االنقياد و التسليم منذ السنني الطويلة  العصبية مبا حصل هلا من الصبغة يف نفوس أهل إيالتها و هي صبغة
أوليتها فال يعقلون إال التسليم لصاحب الدولة فيستغين بذلك   أحد من األجيال مبدأها و الاليت ال يعقل

صاحبها مبا حصل هلا يف متهيد أمرها اإلجراء على احلامية من جندي و  عن قوة العصائب و يكفي
 إال وما وقع يف النفوس عامة من التسليم فال يكاد أحد يتصور عصيانا أو خروجا  مرتزق و يعضد ذلك

كانت الدولة  اجلمهور منكرون عليه خمالفون له فال يقدر على التصدي لذلك و لو جهد جهده و رمبا
االنقياد هلم فال تكاد النفوس  يف هذا احلال أسلم من اخلوارج و املنازعة الستحكام صبغة التسليم و

ن اهلرج و االنتقاض الذي الطاعة فيكون أسلم م حتدث سرها مبخالفة و ال خيتلج يف ضمريها احنراف عن
أمر الدولة كذلك و هي تتالشى يف ذاا شأن احلرارة الغريزية  حيدث من العصاب و العشائر مث ال يزال

إىل أن تنتهي إىل وقتها املقدور و لكل أجل كتاب و لكل دولة أمد و اهللا يقدر  يف البدن العادم للغذاء
يف أوهلا  خللل الذي يتطرق من جهة املال فاعلم أن الدولةو أما ا. النهار و هو الواحد القهار الليل و

عن األموال فتتجاىف عن  تكون بدوية كما مر فيكون خلق الرفق بالرعايا و القصد يف النفقات و التعفف
العمال و ال داعية حينئذ إىل اإلسراف  اإلمعان يف اجلباية و التحذلق و الكيس يف مجيع األموال حسبان

حيصل االستيالء و يعظم و يستفحل امللك فيدعو إىل الترف  حتتاج الدولة إىل كثرة املال مثيف النفقة فال 
نفقات السلطان و أهل الدولة على العموم بل يتعدى ذلك إىل أهل املصر  و يكثر اإلنفاق بسببه فتعظهم

 إلسراف يفالزيادة يف أعطيات اجلند و أرزاق أهل الدولة مث يعظم الترف فيكثر ا و يدعو ذلك إىل

إىل ضرب  النفقات و ينتشر ذلك يف الرعية ألن الناس على دين ملوكها و عوائدها و حيتاج السلطان
املدينة الشاهد عليهم بالرفه و ملا  املكوس على أمثان البياعات يف األسواق إلدرار اجلباية ملا يراه من ترف

د الترف فال تفي ا املكوس و تكون تزيد عوائ حيتاج هو إليه من نفقات سلطانه و أرزاق جنده مث
القهر ملن حتت يدها من الرعايا فتمتد أيديهم إىل مجع املال من  الدولة قد استفحلت يف االستطالة و
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أو جتارة أو نقد يف بعض األحوال بشبهة أو بغري شبهة و يكون اجلند يف ذلك  أموال الرعايا من مكس
بسكينة   الفشل و اهلرم يف العصبية فتتوقع ذلك منهم و تداوىجتاسر على الدولة مبا حلقها من الطور قد

الدولة قد عظمت  العطايا و كثرة اإلنفاق فيهم و ال جتد عن ذلك وليجة و تكون جباة األموال يف
من جاههم فيتوجه إليهم باحتجان  ثروم يف هذا الطور بكثرة اجلباية و كوا بأيديهم و مبا اتسع لذلك

بعض للمنافسة و احلقد فتعمهم النكبات و  اية و تفشو السعاية فيهم، بعضهم مناألموال من اجلب
تتالشى أحواهلم و يفقد ما كان للدولة من األة و  املصادرات واحدا واحدا إىل أن تذهب ثروم و

 جتاوزم الدولة إىل أهل الثروة من الرعايا سواهم و يكون الوهن يف اجلمال م و إذا اصطلمت نعمتهم

الشوكة و ضعفت عن االستطالة و القهر فتنصرف سياسة صاحب الدولة حينئذ إىل  هذا الطور قد حلق
على النفقات  األمور ببذل املال و يراه أرفع من السيف لقلة غنائه فتعظم حاجته إىل األموال زيادة مداراة

ا أهل النواحي و الدولة تنحل عليه و أرزاق اجلند و ال يغىن فيما يريد و يعظم اهلرم بالدولة و يتجاسر
تتعوض من االستيالء الكلل فإن قصدها طالب  عراها يف كل طور من هذه إىل أن تفضي إىل اهلالل و

و هي تتالشى إىل أن تضمحل كالذبال يف السراج إذا فين زيته  انتزعها من أيدي القائمني ا و إال بقيت
 .له إال هوو مدبر األكوان ال إ و طفئ و اهللا مالك األمور

 

  طور إىل فناء الدولة و اضمحالهلا الفصل الثامن و األربعني فصل يف اتساع الدولة أوال إىل ايته مث تضايقه طورا بعد

هو الثالث من هذه املقدمة أن كل دولة هلا حصة من  قد كان تقدم لنا يف فصل اخلالفة و امللك، و
. لك بتوزيع عصابة الدولة على محاية أقطارها و جهااو اعترب ذ .املمالك و العماالت ال تزيد عليها

و . فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغر، و حييط بالدولة من سائر جهاا كالنطاق فحيث نفد عددهم
من الدولة  و قد تكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر. تكون النهاية هي نطاق الدولة األوىل قد

فإذا استفحل العز و الغلب و  .تكون الدولة يف شعار البداوة و خشونة البأسو هذا كله عندما . قبلها
الترف و احلضارة و نشأت األجيال على اعتبار  توفرت النعم و األرزاق بدرور اجلبايات، و زخر حبر

و عاد من ذلك إىل نفوسهم هينات اجلنب و الكسل، مبا  ذلك لطفت أخالق احلامية و رقت حواشيهم،
إىل االنسالخ من شعار البأس و الرجولية مبفارقة البداوة و خشونتها،  ن ضنث احلضارة املؤدييعانونه م

 بالتطاول إىل الرياسة و التنازع عليها، فيفضي إىل قتل بعضهم ببغض، و حيبكهم و بأخذهم العز

 تكثر التابع الكرباء، و السلطان عن ذلك مبا يؤدي إىل قتل أكابرهم و إهالك رؤسائهم، فتفقد األمراء و
يقع اخللل األول يف الدولة و هو الذي  و. و املرؤوس، فيفل ذلك من حد الدولة، و يكسر من شوكتها
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و . ذلك السرف يف النفقات مبا يعتريهم من أة العز و يساوق. من جهة اجلند و احلامية كما تقدم
صور و استجادة السالح و ارتباط باملناغاة يف املطاعم و املالبس و تشييد الق .جتاوز احلدود بالبذخ

  .فيقصر دخل الدولة حينئذ عن خرجها و يطرق اخللل اخليول،

و رمبا . و حيصل العجز و االنتقاض بوجود اخلللني. جهة املال و اجلباية الثاين يف الدولة و هو الذي من
اعتز أهل الثغور   و رمبا.رؤساؤهم فتنازعوا و عجزوا عن مغالبة ااورين و املنازعني و مدافعتهم تنافس

االستغالل و االستبداد مبا يف أيديهم من  و األطراف مبا حيسبون من ضعف الدولة وراءهم، فيصريون إىل
على اجلادة فيضيق نطاق الدولة عن كانت انتهت إليه يف  العماالت، و يعجز صاحب الدولة عن محلهم

أن حيدث يف النطاق الثاين ما حدث يف األول بعينه من تدبريها بنطاق دونه، إىل  أوهلا، و ترجع العناية يف
القوانني اليت كانت  فيذهب القائم بالدولة إىل تغري. و الكسل يف العصابة و قلة األموال و اجلباية العجز

حاهلا على استقامة بتكافؤ الدخل و  عليها سياسة الدولة من قبل اجلند و املال و الواليات، ليجري
األرزاق، و مقايسة ذلك بأول الدولة يف سائر  و العماالت و توزيع اجلباية علىاخلرج و احلامية 

  .األحوال

و . فيحدث يف هذا الطور من بعد ما حدث يف األول من قبل. من كل جهة و املفاسد مع ذلك متوقعة
اخللل  سدالدولة ما اعتربه األول، و يقايس بالوزان األول أحواهلا الثانية، يروم دفع مفا يعترب صاحب

كذلك، و يقع  الذي يتجدد يف كل طور و يأخذ من كل طرف حىت يضيق نطاقها اآلخر إىل نطاق دونه
كأم منشئون دولة أخرى، و  فكل واحد من هؤالء املغريين للقوانني قبلهم. فيه ما وقع يف األول

نشاء دولة أخرى هلم، إىل التغلب عليها و إ حىت تنقرض الدولة، و تتطاول األمم حوهلا. جمددون ملكا
  .فيقع من ذلك ما قدر اهللا وقوعه

تزايد احلامية و  اعترب ذلك يف الدولة اإلسالمية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات و التغلب على األمم، مث و
مث تزايد . أمية و غلب بنو العباس تكاثر عددهم مما ختولوه من النعم و األرزاق، إىل أن انقرض أمر بين

النطاق من األندلس و املغرب حبدوث الدولة األموية  أت احلضارة و طرق اخللل، فضاقو نش. الترف
ذينك الثغرين عن نطاقها، إىل أن وقع اخلالف بني بىن الرشيد، و ظهر دعاة  املروانية و العلوية، و اقتطعوا

حجروهم، و   ومن كل جانب، و متهدت هلم دول، مث قتل املتوكل، و استبد احلرار على اخللفاء العلوية
و جاء املعتضد فغري قوانني . الترف و انقطع اخلراج منها، و تزايد. استقل الوالة بالعمالت يف األطراف

األطراف ما غلبوا عليه، مثل بين سامان وراء النهر و  الدولة إىل قانون آخر من السياسة أقطع فيه والة
 و بين طولون مصر، و بين األغلب أفريقية، بين الصغار السند وفارس، بين طاهر العراق و خراسان، و
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و  أمر العرب وغلب العجم، و استبد بنو بويه و الديلم بدولة اإلسالم و حجروا اخلالفة، إىل أن افترق
مث . الشام فملكوه بقي بنو سامان يف استبدادهم وراء النهر و تطاول الفاطميون من املغرب إىل مصر و

أبقوا اخللفاء يف حجرهم، إىل أن  ك فاستولوا على ممالك اإلسالم وقامت الدولة السلجوقية من التر
نطاق أضيق من هالة القمر و هو عراق العرب إىل  و استبد اخللفاء منذ عهد الناصر يف. تالشت دوهلم

الدولة كذلك بعض الشيء إىل أن انقرض أمر اخللفاء على يد  و أقامت. أصبهان و فارس و البحرين
ملك التتر و املغل حني غلبوا السلجوقية و ملكوا ما كان بأيديهم من  ن دوشي خانهوالكو بن طويل ب

و ال يزال طورا بعد طور إىل . و هكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها األول .ممالك اإلسالم
 أن يأيت فهكذا سنة اهللا يف الدول إىل. و اعترب ذلك يف كل دولة عظمت أو صغرت. تنقرض الدولة أن

  .كل شيء هالك إال وجهه و. ما قدر اهللا من الغناء على خلقه

 

  الفصل التاسع و األربعون يف حدوث الدولة و جتددها كيف يقع

 بدائتها إذا أخذت الدولة املستقرة يف اهلرم و االنتقاص تكون على نوعني إما بأن اعلم أن نشأة الدول و

دولة   يتقلص ظلها عنهم فيكون لكل واحد منهميستبد والة األعمال يف الدولة بالقاصية عندما
امللك بالتدريج و رمبا  يستجدها لقومه و ما يستقر يف نصابه يرثه عنه أبناؤه أو مواليه و يستفحل هلم

االستئثار به و يغلب منهم من يكون له فضل  يزدمحون على ذلك امللك و يتقارعون عليه و يتنازعون يف
يف دولة بين العباس حني أخذت دولتهم يف اهلرم و تقلص   يده كما وقعقوة على صاحبه و ينتزع ما يف
ساسان مبا وراء النهر و بنو محدان باملوصل و الشام و بنو طولئون مبصر و  ظلها عن القاصية و استبد بنو

و  بالدولة األموية باألندلس و افترق ملكها يف الطوائف الذين كانوا والا يف األعمال كما وقع
بينهم و بني  ت دوال و ملوكا أورثوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم و هذا النوع ال يكونانقسم

االستيالء على الدولة املستقرة حبرب  الدولة املستقرة حربا ألم مستقرون يف رئاستهم و ال يطمعون يف
 النوع الثاين بأن القاصية و عجزت عن الوصول إليها و و إمنا الدولة أدركها اهلرم و تقلص ظلها عن

جياورها من األمم و القبائل إما بدعوة حيمل الناس عليها كما أشرنا إليه أو  خيرج على الدولة خارج ممن
 صاحب شوكة و عصبية كبريا يف قومه قد استفحل أمره فيسمو م إىل امللك و قد حدثوا به يكون

له و لقومه االستيالء   نزل ا من اهلرم فيتعنيأنفسهم مبا حصل هلم من االعتزاز على الدولة املستقرة و ما
 .تبني و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم عليها و ميارسوا باملطالبة إىل أن يظفروا ا و يزنون كما
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  تستويل على الدولة املستقرة باملطاولة ال باملناجزة الفصل اخلمسون يف أن الدولة املستجدة إمنا

املتجددة نوعان نوع من والية األطراف إذا تقلص ظل الدولة عنهم و احنسر  قد ذكرنا أن الدول احلادثة
أيديهم و  هؤالء ال يقع منهم مطالبة للدولة يف األكثر كما قدمناه ألن قصاراهم القنوع مبا يف تيارها و

ألن قوم البد هلم من املطالبة  هو اية قوم و النوع الثاين نوع الدعاة و اخلوارج على الدولة و هؤالء
العصبية و االعتزاز ما هو كفاء ذلك و واف به  وافية ا فإن ذلك إمنا يكون يف نصاب يكون له من

سجال تتكور و تتصل إىل أن يقع هلم االستيالء و الظفر  فيقع بينهم و بني الدولة املستقرة حروب
ظفر يف احلروب إمنا يقع كما الغالب ظفر باملناجزة و السبب يف ذلك أن ال باملطلوب و ال حيصل هلم يف

 نفسانية ومهية و إن كان العدد و السالح و صدق القتال كفيال به لكنه قاصر مع تلك قدمناه بأمور

الظفر به و يف  األمور الومهية كما مر و لذلك كان اخلداع من أرفع ما يستعمل يف احلرب و أكثر ما يقع
طاعتها ضرورية واجبة كما تقدم يف  العوائد املألوفةاحلديث احلرب خدعة و الدولة املستقرة قد صريت 

املستجدة و يكثر من مهم أتباعه و أهل شوكته و إن  غري موضع فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة
يف طاعته و مؤازرته إال أن اآلخرين أكثر و قد داخلهم الفشل بتلك  كان األقربون من بطانته على بصرية

ة املستقرة فيحصل بعض الفتور منهم و ال يكاد صاحب الدولة املستقرة يرجع للدول العقائد يف التسليم
تنبعث منهم  الصرب و املطاولة حىت يتضح هرم الدولة املستقرة فتضمحل عقائد التسليم هلا من قومه و إىل

كم هلم املستقرة كثرية الرزق مبا استح اهلمم لصدق املطالبة معه فيقع الظفر و االستيالء و أيضا فالدولة
به دون غريهم من أموال اجلباية فيكثر عندهم ارتباط  من امللك و توسع من النعيم و اللذات و اختصوا

فيهم األة امللكية و يفيض العطاء بينهم من ملوكهم اختيارا و  اخليول و استجادة األسلحة و تعظم
ك ملا هم فيه من البداوة و كله عدوهم و أهل الدولة املستجدة مبعزل عن ذل اضطرارا فريهبون بذلك

حيرمون  و اخلصاصة فيسبق إىل قلوم أوهام الرعب مبا يبلغهم من أحوال الدولة املستقرة و أحوال الفقر
اهلرم و يستحكم  عن قتاهلم من أجل ذلك فيصري أمرهم إىل املطاولة حىت تأخذ املستقرة مآخذها من

فرصته يف االستيالء عليها بعد حني  صاحب الدولة املستجدةاخللل فيها يف العصبية و اجلباية فينتهز حينئذ 
الدولة املستجدة كلهم مباينون للدولة املستقرة بأنسام و  منذ املطالبة سنة اهللا يف عباده و أيضا فأهل

 مناحيهم مث هم مفاخرون هلم و منابذون مبا وقع من هذه املطالبة و بطمعهم يف عوائدهم و يف سائر

الدولة املستجدة خرب  ه فتتمكن املباعدة بني أهل الدولتني سرا و جهرا و ال يصل إىل أهلاالستيالء علي
املداخلة بني الدولتني فيقيمون على  عن أهل الدولة املستقرة يصيبون منه غرة باطنا و ظاهرا النقطاع



 
 241         ابن خلدون مقدمة

 و فناء عمرها و حىت يأذن اهللا بزوال الدولة املستقرة املطالبة و هم يف إحجام و ينكلون عن املناجزة
اتضح ألهل الدولة املسنتجدة مع ما كان خيفى من هرمها و تالشيها و قد  وفور اخللل يف مجيع جهاا و

اقتطعوه من أعماهلا و نقصوه من أطرافها فتنبعث مهمهم يدا واحدة للمناجزة و يذهب  عظمت قوم مبا
باملعاجلة و اعترب  حدها و يقع االستيالء آخراكان بث يف عزائمهم من التومهات و تنتهي املطاولة إىل  ما

انعقاد الدعوة و اجتماعهم على  ذلك يف دولة بين العباس حني ظهورها حني قام الشيعة خبراسان بعد
استولوا على الدولة األموية و كذا العلوية بطربستان  املطالبة عشر سنني أو تزيد و حينئذ مت هلم الظفر و

كانت مطاولتهم حىت استولوا على تلك الناحية مث ملا انقضى أمر  لم كيفعند ظهور دعوم يف الدي
إىل ملك فارس و العراقني فمكثوا سنني كثرية يطاولون حىت اقتطعوا أصبهان مث  العلوية و مسا الديلم

ن ببين كتامة م و كذا العبيديون أقام داعيتهم باملغرب أبو عبد اهللا الشيعي. على اخلليفة ببغداد استولوا
م و استولوا على املغرب كله و  قبائل الرببر عشر سينني و يزيد تطاول بين األغلب بأفريقية حىت ظفر

طلبها جيهزون إهلا العساكر و األساطيل يف كل وقت  مسوا إىل ملك مصر فمكثوا ثالثني سنة أو حنوها يف
درية و الفيوم و الصعيد و ختطت من بغداد و الشام و ملكوا اإلسكن و جييء املدد ملدافعتهم برا و حبرا

احلجاز و أقيمت باحلرمني مث نازل قائدهم جوهر الكاتب بعساكره مدينة مصر و  دعوم من هنالك إىل
اهللا فرتهلا  عليها و اقتلع دولة بين طغج من أصوهلا و اختط القاهرة فجاء اخلليفة بعد املعز لدين استوىل

الرتك ملا استولوا على بين   اإلسكندرية و كذا السلجوقية ملوكلستني سنة أو حنوها منذ استيالئهم على
يطاولون بين سبكتكني خبراسان حىت استولوا  ساسان و أجازوا من وراء النهر مكثوا حنوا من ثالثني سنة

و كذا التتر من . عليها و على اخلليفة ا بعد أيام من الدهر مث زحفوا إىل بغداد فاستولوا. على دولته
و كذا . عام سبعة عشر و ستمائة فلم يتم هلم االستيالء إال بعد أربعني سنة خرجوا من املفازةبعدهم 

مث . عليه املغرب خرج به املرابطون من ملتونة على ملوكه من مغراوة فطاولوهم سنني مث استولوا أهل
وا على كرسيهم حىت استول خرج املوحدون بدعوم على ملتونة فمكثوا حنوا من ثالثني سنة حياربوم

يطاولوم حنوا من ثالثني سنة و  مبراكش و كذا بنو مرين من زناتة خرجوا على املوحدين فمكثوا
أقاموا يف حماربتهم ثالثني أخرى حىت استولوا  استولوا على فاس و اقتطعوها و أعماهلا من ملوكهم مث

ا حال الدول املستجدة مع يف تواريخ هذه الدول فهكذ على كرسيهم مبراكش حسبما نذكر ذلك كله
و ال يعارض ذلك مبا وقع يف . سنة اهللا يف عباده و لن جتد لسنة اهللا تبديال املستقرة يف املطالبة و املطاولة

اهللا  اإلسالمية و كيف كان استيالؤهم على فارس و الروم لثالث أو أربع من وفاة النيب صلى الفتوحات
املسلمني يف جهاد عدوهم  جزة من معجزات نبينا سرها استماتةعليه و سلم و اعلم أن ذلك إمنا كان مع
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التخاذل فكان ذلك كله خارقا للعادة  استبعادا باإلميان و ما أوقع اهللا يف قلوب عدوهم من الرعب و
إذا كان ذلك خارقا فهو من معجزات نبينا صلوات اهللا  املقررة يف مطاولة الدول املستجدة للمستقرة و

اإلسالمية و املعجزات ال يقاس عليها األمور العادية و ال يعترض ا و اهللا  هورها يف امللةعليه املتعارف ظ
 .تعاىل أعلم و به التوفيق سبحانه و

 

  ااعات الفصل احلادي و اخلمسون يف وفور العمران آخر الدولة و ما يقع فيها من كثر املوتان و

الرفق يف ملكتها و االعتدال يف  ول أمرها البد هلا مناعلم أنه قد تقرر لك فيما سلف أن الدولة يف أ
املكارهة و احملاسنة اليت تقتضيها البداوة الطبيعية للدول  إيالتها إما من الدين إن كانت الدعوة دينية أو من

حمسنة انبسطت آمال الرعايا و انتشطوا للعمران و أسبابه فتوفر و يكثر التناسل  و إذا كانت امللكة رفيقة
اجليلني تشرف  كان ذلك كله بالتدريج فإمنا يظهر أثره بعد جيل أو جيلني يف األقل و يف انقضاء ذاو إ

النماء و ال تقولن إنه قد مر لك  الدولة على اية عمرها الطبيعي فيكون حينئذ العمران يف غاية الوفور و
و ال يعارض ما قلناه ألن امللكة فذلك صحيح  أن أواخر الدولة يكون فيها اإلجحاف بالرعايا و سوء

فإمنا يظهر أثره يف تناقص العمران بعد حني من أجل  اإلجحاف و إن حدث حينئذ و قلت اجلبايات
إما : ااعات و املوتان تكثر عند ذلك يف أواخر الدول و السبب فيه التدريج يف األمور الطبيعية مث إن

 بب ما يقع يف آخر الدولة من العدوان يف األموالالناس أيديهم عن الفلح يف األكثر بس ااعات فلقبض

احتكار الزرع غالبا و  و اجلبايات أو الفنت الواقعة يف انتقاص الرعايا و كثرة اخلوارج هلرم الدولة فيقل
فطبيعة العامل يف كثرة األمطار و قلتها  ليس صالح الزرع و مثرته مبستمر الوجود و ال على وترية واحدة

الزرع و الثمار و الضرع على نسبته إال أن الناس  يقوى و يضعف و يقل و يكثر وخمتلفة و املطر 
فقد االحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فغال الزرع و عجز عنه  واثقون يف أقوام باالحتكار فإذا

كان بعض السنوات االحتكار مفقودا فشمل الناس اجلوع و أما كثرة املوتان  أولو اخلصاصة فهلكوا و
وقوع  من كثرة ااعات كما ذكرناه أو كثرة الفنت الختالل الدولة فيكثر اهلرج و القتل أو ها أسبابفل

و الرطوبات الفاسدة و إذا  الوباء و سببه يف الغالب فساد اهلواء بكثرة العمران لكثرة ما خيالطه من العفن
د إىل مزاجه فإن كان الفساد قويا فيسري الفسا فسد اهلواء و هو غذاء الروح احليواين و مالبسه دائما

و أمراضها خمصوصة بالرئة و إن كان الفساد دون القوي و  وقع املرض يف الرئة و هذه هي الطواعني
فتكثر احلميات يف األمزجة و مترض األبدان و لك سبب كثرة العفن و  الكثري فيكثر العفن و يتضاعف

 وفوره آخر الدولة ملا كان يف أوائلها من حسن امللكة ويف هذا كله كثرة العمران و  الرطوبات الفاسدة
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القفر بني العمران  رفقها و قلة املغرم و هو ظاهر و هلذا تبني يف موضعه من احلكمة أن ختلل اخلالء و
العفن مبخالطة احليوانات و يأيت  ضروري ليكون متوج اهلواء يذهب مبا حيصل يف اهلواء من الفساد و

املدن املوفورة العمران أكثر من غريها بكثري كمصر  ذا أيضاً فإن املوتان يكون يفباهلواء الصحيح و هل
 .يقدر ما يشاء باملشرق و فاس باملغرب و اهللا

 

  البشري ال بد له من سياسة ينتظم ا أمره الفصل الثاين واخلمسون يف أن العمران

و هو معىن العمران الذي نتكلم فيه و االجتماع للبشر ضروري  اعلم أنه قد تقدم لنا يف غري موضع أن
االجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه و حكمه فيهم تارة يكون مستنداً إىل شرع  أنه ال بد هلم يف

تارة إىل  عند اهللا يوجب انقيادهم إليه إميام بالثواب و العقاب عليه الذي جاء به مبلغه و مرتل من
فاألوىل . معرفته مبصاحلهم وقعونه من ثواب ذلك احلاكم بعدسياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يت

العاقبة و ملراعاته جناة العباد يف اآلخرة و الثانية  حيصل نفعها يف الدنيا و اآلخرة لعلم الشارع باملصاحل يف
و ما تسمعه من السياسة املدنية فليس من هذا الباب و إمنا معناه عند  إمنا حيصل نفعها يف الدنيا فقط

أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك اتمع يف نفسه و خلقه حىت يستغنوا عن  حلكماء ما جيبا
املراعاة يف  رأساً و يسمون اتمع الذي حيصل فيه ما يسمى من ذلك باملدينة الفاضلة، و القوانني احلكام

ملصاحل العامة فإن هذه االجتماع با ذلك بالسياسة املدنية و ليس مرادهم السياسة اليت حيمل عليها أهل
بعيدة الوقوع و إمنا يتكلمون علنها على جهة الفرض و  غري تلك و هذه املدينة الفاضلة عندهم نادرة أو

اليت قدمناها تكون على وجهني أحدمها يراعى فيها املصاحل على العموم و  التقدير مث إن السياسة العقلية
.  هذه كانت سياسة الفرس و هي على جهة احلكمةيف استقامة ملكه على اخلصوص و مصاحل السلطان

املصاحل العامة و  أغنانا اهللا تعاىل عنها يف امللة و لعهد اخلالفة ألن األحكام الشرعية مغنية عنها يف و قد
مصلحة السلطان و كيف يستقيم له  الوجه الثاين أن يراعى فيها. اخلاصة و أحكام امللك مندرجة فيها

يف هذه تبعاً و هذه السياسة اليت حيمل عليها أهل  ستطالة و تكون املصاحل العامةامللك مع القهر و اال
العامل من مسلم و غريه إال أن ملوك املسلمني جيرون منها على ما تقتضيه  االجتماع اليت لسائر امللوك يف

يف  واننياإلسالمية حبسب جهدهم فقوانينها إذا جمتمعة من أحكام شرعية و آداب خلقية و ق الشريعة
بالشرع أوالً مث  االجتماع طبيعية، و أشياء من مراعاة الشوكة و العصبية ضرورية و االقتداء فيها

أودع كتاباً طاهر بن احلسني  احلكماء يف آدام و امللوك يف سريهم و من أحسن ما كتب يف ذلك و
ب إليه أبوه طاهر كتابه املشهور ما بينهما فكت البنه عبد اهللا بن طاهر ملا واله املأمون الرقة و مصر و
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إليه يف دولته و سلطانه من اآلداب الدينية و اخللقية و السياسة  عهد إليه فيه و وصاه جبميع ما حيتاج
و . و حثه على مكارم األخالق و حماسن الشيم مبا ال يستغين عنة ملك و ال سوقة ،الشرعية و امللوكية

مراقبته   بعد فعليك بتقوى اهللا وحده ال شريك له و خشيته والكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم أما نص
اهللا من العافية بالذكر  عز و جل و مزايلة سخطه و احفظ رعيتك يف الليل و النهار و الزم ما ألبسك

العمل يف ذلك كله مبا يعصمك اهللا عز و  ملعادك و ما أنت صائر إليه و موقوف عليه و مسئول عنه، و
عذابه فإن اهللا سبحانه قد أحسن إليك و أوجب الرأفة عليك  قيامة من عقابه و أليمجل و ينجيك يوم ال

و ألزمك العدل فيهم و القيام حبقه و حدوده عليهم و الذب عنهم و  مبن استرعاك أمرهم من عباده
منصبهم و احلقن لدمائهم و األمن لسرم و إدخال الراحة عليهم و مؤاخذك مبا  الدفع عن حرميهم و

و موقفك عليه و سائلك عنه و مثيبك عليه مبا قدمت و أخرت ففرغ لذلك فهمك و  ض عليكفر
 بصرك و ال يشغلك عنه شاغل، و أنه رأس أمرك و مالك شأنك و أول ما يوقعك اهللا عليه و عقلك و

من الصلوات  ليكن أول ما تلزم به نفسك و تنسب إليه فعلك املواظبة على ما فرض اهللا عز و جل عليك
هلا و افتتاح ذكر اهللا عز  اخلمس و اجلماعة عليها بالناس قبلك و توابعها على سننها من إسباغ الوضوء

تشهدك و لتصرف فيه رأيك و نيتك و  وجل فيها و رتل يف قراءتك و متكن يف ركوعك و سجودك و
 عن تنهى فإا كما قال اهللا عز و جل احضض عليه مجاعة ممن معك و حتت يدك و ادأب عليها

اتبع ذلك باألخذ بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و املثابرة على خالئقه و  مث الفحشاء و املنكر
و تقواه و  أثر السلف الصاحل من بعده، و إذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة اهللا عز و جل اقتفاء

ائتمام ما جاءت به اآلثار عن  رامه وبلزوم ما أنزل اهللا عز و جل يف كتابه من أمره و يه و حالله و ح
وجل و ال متيلن عن العدل فيما أحببت أو  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قم فيه باحلق هللا عز

أهله و الدين و محلته و كتاب اهللا عز و جل و العاملني  كرهت لقريب من الناس أو لبعيد و آثر الفقه و
 يف الدين و الطلب له و احلث عليه و املعرفة مبا يتقرب به إىل اهللا عز املرء الفقه به فإن أفضل ما يتزين به

املوبقات كلها و مع  جل فإنه الدليل على اخلري كله و القائد إليه و اآلمر و الناهي عن املعاصي و و
ره للدرجات العلى يف املعاد مع ما يف ظهو توفيق اهللا عز و جل يزداد املرء معرفة و إجالالً له و دركاً

األنسة بك و الثقة بعدلك و عليك باالقتصاد يف األمور  للناس من التوقري ألمرك و اهليبة لسلطانك و
و القصد داعية إىل الرشد و الرشد . أخص أمناً و ال أمجع فضالً منه كلها فليس شيء أبني نفعاً و ال

 ادية باالقتصاد و كذا يف دنياكو التوفيق قائد إىل السعادة و قوام الدين و السنن اهل دليل على التوفيق

معامل الرشد و اإلعانة  و ال تقصر يف طلب اآلخرة و األجر و األعمال الصاحلة و السنن املعروفة و. كلها



 
 245         ابن خلدون مقدمة

تعاىل و مرضاته و مرافقة أولياء اهللا يف دار  و االستكثار من الرب و السعي له إذا كان يطلب به وجه اهللا
الدنيا يورث العز و ميحص من الذنوب و أنك لن حتوط نفسك من  أنكرامته أما تعلم أن القصد يف ش

بأفضل منه فأته و افتد به تتم أمورك و تزد مقدرتك و تصلح عامتك و  قائل و ال تنصلح أمورك
باهللا عز و جل تستقيم لك رعيتك و التمس الوسيلة إليه يف األمور كلها تستدم  خاصتك و أحسن ظنك

إيقاع التهم  من أحداً من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره فإنالنعمة عليك و ال تته به
و اطرد عنك سوء الظن  فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك. بالرباء و الظنون السيئة م آمث إمث

جيدن عدو اهللا الشيطان يف أمرك  و ال. م، و ارفضه فيهم يعنك ذلك على استطاعتهم و رياضتهم
و . الغم بسوء الظن م ما ينقص لذاذة عيشك  يكتفي بالقليل من وهنك و يدخل عليك منمغمزاً فإنه

تكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك و تدعو به الناس إىل  اعلم أنك جتد حبسن الظن قوة و راحة، و
 األمور كلها و ال مينعك حسن الظن بأصحابك و الرأفة برعيتك أن تستعمل حمبتك و االستقامة يف

 البحث عن أمورك و املباشرة ألمور األولياء و حياطة الرعية و النظر يف حوائجهم و محل املسألة و

مجيع هذا و تفرد  و أخلص نيتك يف. مؤونام أيسر عندك مما سوى ذلك فإنه أقوم للدين و أحيا للسنة
ساء فإن اهللا عز و جل مؤاخذ مبا أ بتقومي نفسك تفرد من يعلم أنه مسئول عما صنع و جمزي مبا أحسن و

اسلك مبن تسوسه و ترعاه ج الدين و طريقة  جعل الدين حرزاً و عزاً و رفع من اتبعه و عزره و
اجلرائم على قدر منازهلم و ما استحقوه و ال تعطل ذلك و ال  و أقم حدود اهللا تعاىل يف أصحاب. اهلدى

 ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك و اعتزم عقوبة أهل العقوبة فإن يف تفريطك يف تتهاون به و ال تؤخر
و . ذلك بالسنن املعروفة و جانب البدع و الشبهات يسلم لك دينك و تقم لك مرؤتك على أمرك يف

عيب كل  عاهدت عهداً فأوف به و إذا وعدت خرياً فأجنزه و اقبل احلسنة و ادفع ا، و اغمض عن إذا
فإن أول فساد  ، الزور، و أبغض أهل النميمةذي عيب من رعيتك، و اشدد لسانك عن قول الكذب و

ألن الكذب رأس املآمث، و الزور  أمورك يف عاجلها و آجلها، تقريب الكذوب، و اجلراءة على الكذب،
و . قائلها، ال يسلم له صاحب و ال يستقيم له أمر صاحبها و و النميمة خامتتها، ألن النميمة ال يسلم
األشراف باحلق، و آس الضعفاء، و صل الرحم، و ابتغ بذلك  أحبب أهل الصالح و الصدق، و أعز

و اجتنب سوء األهواء و اجلور، و . أمره، و التمس فيه ثوابه و الدار اآلخرة وجه اهللا تعاىل و إعزاز
و  ،عنهما رأيك و أظهر براءتك من ذلك لرعيتك و أنعم بالعدل يف سياستهم و قم باحلق فيهم اصرف

و الوقار، و إياك و  و املك نفسك عند الغضب، و آثر احللم. ك إىل سبيل اهلدىباملعرفة اليت تنتهي ب
مسلط أفعل ما أشاء فإن ذلك سريع إىل  و إياك أن تقول أنا. احلدة و الطيش و الغرور فيما أنت بسبيله
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ك هللا و اعلم أن املل. هللا وحده النية فيه و اليقني به نقص الرأي و قلة اليقني باهللا عز و جل و أخلص
و لن جتد تغري النعمة و حلول النقمة على أحد أسرع . يشاء و يرتعه ممن يشاء سبحانه و تعاىل يؤتيه من

و  محلة النعمة من أصحاب السلطان و املبسوط هلم يف الدولة إذا كفروا نعم اهللا و إحسانه منه إىل
كنوزك اليت  كن ذخائرك وو دع عنك شره نفسك و لت. استطالوا مبا أعطاهم اهللا عز و جل من فضله

ألمورهم و احلفظ لدمائهم و  تدخر و تكرت الرب و التقوى و استصالح الرعية و عمارة بالدهم و التفقد
ادخرت يف اخلزائن ال تنمو و إذا كانت يف صالج  و اعلم أن األموال إذا اكترتت و. اإلغاثة مللهوفهم

ت و صلحت ا العامة و ترتبت ا الوالية و عنهم منت و زك الرعية و إعطاء حقوقهم و كف األذية
فليكن كرت خزائنك تفريق األموال يف عمارة اإلسالم و . فيها العز و املنفعة طاب ا الزمان و اعتقد

 وفر منه على أولياء أمري املؤمنني قبلك حقوقهم و أوف من ذلك حصصهم و تعهد ما يصلح و. أهله

و كنت   قرت النعمة عليك و استوجبت املزيد من اهللا تعاىلأمورهم و معاشهم فإنك إذا فعلت ذلك
من عدلك و  بذلك على جباية خراجك و مجع أموال رعيتك و عملك أقدر و كان اجلميع ملا مشلهم

لك يف هذا الباب  و أجهد نفسك فيما حددت. إحسانك أسلس لطاعتك و أطيب أنفساً بكل ما أردت
للشاكرين حقهم و أثبهم عليه و  ال ما أنفق يف سبيل اهللا و اعرفو ليعظم حقك فيه و إمنا يبقى من امل

مبا حيق عليك فإن التهاون يورث التفريط و  إياك أن تنسيك الدنيا و غرورها هول اآلخرة فتتهاون
و جل و ارج الثواب فيه فإن اهللا سبحانه قد أسبغ عليك  و ليكن عملك هللا عز. التفريط يورث البوار

فاعتمد يزدك اهللا خرياً و إحساناً فإن اهللا عز و جل يثيب بقدر شكر  لشكر و عليهو اعتصم با. فضله
كفوراً و  و ال حتقرن ذنباً و ال متالئن حاسداً و ال ترمحن فاجراً و ال تصلن. احملسنني الشاكرين و إحسان

ن غاوياً و ال حتمدن و ال تتبع ال تداهنن عدواً و ال تصدقن مناماً و ال تأمنن غداراً و ال توالني فاسقاً
و ال حتسنن باطالً و ال تالحظن مضحكاً و ال ختلفن  مرائياً و ال حتقرن إنساناً و ال تردن سائالً فقرياً

تظهرن غضباً و ال تباينن رجاًء و ال متشني مرحاً و ال تفرطن يف طلب  وعداً و ال تزهون فخراً و ال
يف  ظامل رهبة منه أو حماباةً و ال تطلنب ثواب اآلخرةترفع للنمام عيناً و ال تغمضن عن  اآلخرة و ال

العقل و الرأي  و أكثر مشاورة الفقهاء و استعمل نفسك باحللم و خذ عن أهل التجارب و ذوي. الدنيا
قوالً فإن ضررهم أكثر من  و ال تدخلن يف مشورتك أهل الرفه و البخل و ال تسمعن هلم. و احلكمة

و اعلم أنك إذا كنت حريصاً . الشح  ملا استقبلت فيه أمر رعيتك مننفعهم و ليس شيء أسرع فساداً
يستقم لك أمرك إال قليالً فإن رعيتك إمنا تعقد على  كنت كثري األخذ قليل العطية و إذا كنت كذلك مل

و ابتدئ من صافاك من أوليائك باإلفصال عليهم و . اجلور عليهم حمبتك بالكف عن أمواهلم و ترك
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اجتنب الشح و اعلم أنه أول ما عصى اإلنسان به ربه و إن العاصي مبرتلة خزي و  و. محسن العطية هل
طريق اجلود باحلق و اجعل  فسهل و من يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون اهللا عز و جل هو قول

أفضل أعمال العباد فأعده لنفسك خلقاً و  للمسلمني كلهم من فيئك، حظاً و نصيباً و أيقن أن اجلود
دواوينهم و مكانتهم و أدر عليهم أرزاقهم و و وسع عليهم يف  و تفقد اجلند يف. رض به عمالً و مذهباًا

جل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم و تزيد قلوم يف طاعتك و أمرك خلوصاً  معايشهم يذهب اهللا عز و
 يف عدله و حيطته و حسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده و رعيته ذا رمحة .و انشراحاً

الباب اآلخر و  إنصافه و عنايته و شفقته و بره و توسعته فزايل مكروه أحد البابني باستشعار فضيلة و
اعلم أن القضاء من اهللا تعاىل باملكان  و. لزوم العمل به تلق إن شاء اهللا تعاىل جناحاً و صالحاً و فالحاً

و بإقامة العدل . الذي تعدل عليه أحوال الناس يف األرض الذي ليس فوقه شيء من األمور ألنه ميزان اهللا
أحوال الرعية و تأمن السبل و ينتصف املظلوم و تأخذ الناس حقوقهم و حتسن  يف القضاء و العمل تصلح

يف  يؤدى حق الطاعة و يرزق اهللا العافية و السالمة و يقيم الدين و جيري السنن و الشرائع املعيشة و
أقل العجلة و ابعد  و.  أمر اهللا عز و جل و تورع عن النطف و امض إلقامة احلدودو اشتد يف. جماريها

و اسدد يف منطقك و أنصف  عن الضجر و القلق و اقنع بالقسم و انتفع بتجربتك و انتبه يف صمتك
من رعيتك حماباة و ال جماملة و ال لومة  اخلصم و قف عند الشبهة و أبلغ يف احلجة و ال يأخذك يف أحد

تدبر و اعترب و تواضع لربك و ارفق جبميع الرعية و سلط  ئم و تثبت و تأن و راقب و انظر و تنكر وال
سفك دم فإن الدماء من اهللا عز و جل مبكان عظيم انتهاكاً هلا بغري  احلق على نفسك و ال تسرعن إىل

  و رفعةً و ألهله توسعة واخلراج الذي استقامت عليه الرعية و جعله اهللا لإلسالم عزاً و انظر هذا. حقها

بني أصحابه باحلق  منعة و لعدوه و عدوهم كبتاً و غيظاً و ألهل الكفرمن معاديهم ذالً و صغاراً فوزعه
ال عن غين لغناه و ال عن كاتب  و العدل و التسوية و العموم و ال تدفعن شيئاً منه عن شريف لشرفه و

و ال تكلف أمراً فيه . فوق االحتمال له أخذن منهلك و ال عن أحد من خاصتك و ال حاشيتك و ال ت
و اعلم أنك . ذلك أمجع ألنفسهم و ألزم لرضاء العامة و امحل الناس كلهم على أمر احلق فإن. شطط

فخذ . راعياً و إمنا مسي أهل عملك رعيتك ألنك راعيهم و قيمهم جعلت بواليتك خازناً و حافظاً و
و استعمل عليهم أويل .  قوام أمرهم و صالحهم و تقومي أودهمعفوهم و نفذه يف منهم ما أعطوك من

الرزق فإن  و وسع عليهم يف. التدبري و التجربة و اخلربة بالعلم و العمل بالسياسة و العفاف الرأي و
ال يصرفك عنه صارف  ذلك من احلقوق الالزمة لك فيما تقلدت و أسند إليك فال يشغلك عنه شاغل و

ربك و حسن األحدوثة يف عملك و  ت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة منفإنك مىت آثرته و قم
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اخلريات ببلدك و فشت العمارة بناحيتك و  اجتررت به احملبة من رعيتك و أعنت على الصالح فدرت
أموالك و قويت بذلك على ارتياض جندك و إرضاء  ظهر اخلصب يف كورك و كثر خراجك و توفرت

كنت حممود السياسة مرضي العدل يف ذلك عند عدوك و كنت  اء فيهم من نفسك والعامة بإفاضة العط
فنافس يف ذلك و ال تقدم عليه شيئاً حتمد عاقبة أمرك إن . قوة و عدة يف أمورك كلها ذا عدل و آلة و

 و اجعل يف كل كورة من عملك أميناً خيربك أخبار عمالك و يكتب إليك بسريهم و .شاء اهللا تعاىل

فانظر يف  فإن أردت أن تأمرهم بأمر. م حىت كأنك مع كل عامل يف عمله معاين ألموره كلهاأعماهل
الدفاع و الصنع فأمضه  عواقب ما أردت من ذلك فإن رأيت السالمة فيه و العافية و رجوت فيه حسن

 و قدره و فإنه رمبا نظر الرجل يف أمره و إال فتوقف عنه و راجع أهل البصر و العلم به مث خذ فيه عدته
فاستعمل احلزم . ينظر يف عواقبه أهلكه و نقص عليه أمره أتاه على ما يهوى فأغواه ذلك و أعجبه فإن مل

و . و أكثر من استخارة ربك يف مجيع أمورك. عون اهللا عز و جل بالقوة يف كل ما أردت و باشره بعد
وراً و حوادث تلهيك عن عمل ال تؤخره لغدك و أكثر مباشرته بنفسك فإن للغد أم افرغ من يومك و

 و اعلم أن اليوم إذا مضى ذهب مبا فيه و إذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل. الذي أخرت يومك

أمر  و إذا مضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك و نفسك و مجعت. يومني فيثقلك ذلك حىت مترض منه
مودم لك و  و شهدتسلطانك و انظر أحرار الناس و ذوي الفضل منهم ممن بلوت صفاء طويتهم 

أهل البيوتات ممن قد  مظاهرم بالنصح و احملافظة على أمرك فاستخلصهم و أحسن إليهم و تعاهد
خللتهم مساً و أفرد نفسك للنظر  دخلت عليهم احلاجة و احتمل مؤونتهم و أصلح حاهلم حىت ال جيدوا

و احملتقر الذي ال علم له بطلب حقه مظلمته إليك  يف أمور الفقراء و املساكني و من ال يقدر على رفع
أهل الصالح من رعيتك و مرهم برفع حوائجهم و حاالم إليك  فسل عنه أحفى مسألة و وكل بأمثاله

أمرهم و تعاهد ذوي البأساء و أيتامهم و أراملهم و اجعل هلم أرزاقاً من بيت  لتنفر فيما يصلح اهللا به
عيشهم و  تعاىل يف العطف عليهم و الصلة هلم ليصلح اهللا بذلكاقتداء بأمري املؤمنني أعزه اهللا  املال

منهم و احلافظني ألكثره يف  و أجر لألضراء من بيت املال و قدم محلة القرآن. يرزقك به بركة و زيادة
قواماً يرفقون م و أطباء يعاجلون أسقامهم  اجلراية على غريهم و انصب ملرضى املسلمني دوراً تأويهم و

و اعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم و . إسراف يف بيت املال  بشهوام مامل يؤد ذلك إىلو أسعفهم
ذلك و مل تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إىل والم طمعاً يف نيل الزيادة و  أفضل أمانيهم مل يرضيهم

ما يناله  هنه فيهاو رمبا تربم املتصفح ألمور الناس لكثرة ما يرد عليه و يشغل فكره و ذ. منهم فضل الرفق
العاجل و فضل ثواب  و ليس من يرغب يف العدل و يعرف حماسن أموره يف. به من مؤونة و مشقة
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أكثر اإلذن للناس عليك و أبرز هلم  اآلجل كالذي يستقبل ما يقرئه إىل اهللا تعاىل و يلتمس رمحته و
يف املسألة و النطق و هلم بشرك و لن هلم  وجهك و سكن هلم حواسك و اخفض هلم جناحك و أظهر

فأعط بسماحة و طيب نفس و التماس للصنيعة و األجر  و إذا أعطيت. اعطف عليهم جبودك و فضلك
و اعترب مبا ترى من أمور . العطية على ذلك جتارة مرحبة إن شاء اهللا تعاىل من غري تكدير و ال امتنان فإن

اعتصم يف  مث. رون اخلالية و األمم البائدةمن مضى قبلك من أهل السلطان و الرئاسة يف الق الدنيا و
سنته و بإقامة دينه و كتابه  أحوالك كلها باهللا سبحانه و تعاىل و الوقوف عند حمبته و العمل بشريعته و

جل و اعرف ما جيمع عمالك من األموال  و اجتنب ما فارق ذلك و خالفه و دعا إىل سخط اهللا عز و
و أكثر جمالسة العلماء و مشاورم و خمالطتهم و . إسرافاً اً و ال تنفقو ما ينفقون منها و ال جتمع حرام

إقامتها و إيثار مكارم األخالق و معاليها و ليكن أكرم دخالئك و خاصتك  ليكن هواك اتباع السنن و
 رأى عيبا فيك مل متنعه هيبتك عن إاء ذلك إليك يف سرك و إعالنك مبا فيه من النقص عليك من إذا

رجل  و انظر عمالك الذين حبضرتك و كتابك فوقت لكل. لئك أنصح أوليائك و مظاهرون لكفإن أو
و أمور الدولة و  منهم يف كل يوم وقتاً يدخل فيه عليك بكتبه و مؤامراته و ما عنده من حوائج عمالك

له كرر النظر فيه و التدبر  رعيتك مث فرغ ملا يورد عليك من ذلك مسعك و بصرك و فهمك و عقلك و
جل فيه و ما كان خمالفاً لذلك فاصرفه إىل  فما كان موافقاً للحق و احلزم فأمضه و استخر اهللا عز و

و ال تقبل من أحد إال . رعيتك و ال غريهم مبعروف تؤتيه إليهم املسألة عنه و التثبت منه و ال متنن على
و تفهم كتايب . روف إال على ذلكالعون يف أمور أمري املسلمني و ال تضعن املع الوفاء و االستقامة و

مع  انعم النظر فيه و العمل به و استعن باهللا على مجيع أمورك و استخره فإن اهللا عز و جل إليك و
نظاماً و  الصالح و أهله و ليكن أعظم سريتك و أفضل رغبتك ما كان هللا عز و جل رضى و لدينه

حيسن عونك و توفيقك و رشدك   و أنا أسأل اهللا أنألهله عزاً و متكيناً و للملة و الذمة عدالً و صالحاً
ظهر و شاع أمره أعجب به الناس و  و حدث اإلخباريون أن هذا الكتاب ملا. و كالءتك و السالم

يعين طاهراً شيئاً من أمور الدنيا والدين و التدبري و  اتصل باملأمون فلما قرئ عليه قال ما أبقى أبو الطيب
و الرعية و حفظ السلطان و طاعة اخللفاء و تقومي اخلالفة إال و قد   امللكالرأي و السياسة و صالح

هذا  مث أمر املأمون فكتب به إىل مجيع العمال يف النواحي ليقتدوا به و يعملوا مبا فيه أحكمه و أوصى به
 .أحسن ما وقفت عليه يف هذه السياسة و اهللا أعلم
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شأنه و كشف الغطاء عن ذلك القسم  أمر الفاطمي و ما يذهب إليه الناس يفالقسم األول من الفصل الثالث و اخلمسون يف 
  األول

اإلسالم على ممر األعصار أنه ال بد يف آخر الزمان من ظهور  اعلم أن يف املشهور بني الكافة من أهل
و الدين و يظهر العدل و يتبعه املسلمون و يستويل على املمالك اإلسالمية  رجل من أهل البيت يؤيد

و أن  .باملهدي و يكون خروج الدجال و ما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف الصحيح على أثره يسمى
باملهدي يف صالته و حيتجون  عيسى يرتل من بعده فيقتل الدجال أو يرتل معه فيساعده على قتله و يأمت

ببعض األخبار و و رمبا عارضوها  يف الشأن بأحاديث خرجها األمة و تكلم فيها املنكرون لذلك
نوع من االستدالل و رمبا يعتمدون يف ذلك  للمتصوفة املتأخرين يف أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى و

اآلن نذكر هنا األحاديث الواردة يف هذا الشأن و ما  و حنن. على الكشف الذي هو أصل طرائقهم
بذكر كالم املتصوفة و رأيهم ليتبني هلم يف إنكارهم من املستند مث نتبعه  للمنكرين فيها من املطاعن و ما

 من ذلك إن شاء اهللا تعاىل فنقول إن مجاعة من األمة خرجوا أحاديث املهدي منهم لك الصحيح

و أسندوها إىل  أبو يعلى املوصلي و الطرباين و احلاكم و ابن ماجة و البزاز و أبو داود و الترمذي
و أيب هريرة و أنس و أيب  ابن مسعود و طلحة و ابن عمر و ابن عباس مجاعة من الصحابة مثل علي و

حبيبة و أم سلمة و ثوبان و قرة بن إياس و علي اهلاليل و عبد اهللا بن احلارث بن  سعيد اخلدري و أم
مقدم على  بأسانيد رمبا يعرض هلا املنكرون كما نذكره إال أن املعروف عند أهل احلديث أن اجلرح جزء

أو سوء رأي تطرق   بعض رجال األسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعفالتعديل فإذا وجدنا طعناً يف
فإن  الصحيحني رجال ذلك إىل صحة احلديث و أوهن منها و ال تقولن مثل ذلك رمبا يتطرق إىل

بالقول و العمل مبا فيهما و يف اإلمجاع أعظم محاية و أحسن  اإلمجاع قد اتصل يف األمة على تلقيهما
مبا نقل عن أمة احلديث  مبثابتهما يف ذلك فقد جتد جماالً للكالم يف أسانيدها يحنيالصح دفعاً و ليس غري

  .يف ذلك

عنه يف مجعه لألحاديث الواردة يف املهدي فقال  السهيلي و لقد توغل أبو بكر بن أيب خيثمة على ما نقل
عن حممد بن  الك بن أنسم مستنداً إىل ذكره أبو بكر اإلسكاف يف فوائد األخبار من أغرا إسناداً ما و

من كذب باملهدي فقد كفر و من كذب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :املنكدر عن جابر قال
و  .و قال يف طلوع الشمس من مغرا مثل ذلك فيما أحسب و حسبك هذا غلواً فقد كذب بالدجال

  .دهم متهم وضاعبكر اإلسكاف عن على أن أبا مالك بن أنس اهللا أعلم بصحة طريقه إىل
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من طريق عاصم بن أيب النجود أحد  .ابن عباس بسند مها إىل أبو داود هو و فخرج الترمذي و أما
لو مل يبق من : و سلم عن النيب صلى اهللا عليه عبد اهللا بن مسعود عن القراء السبعة إىل زر بن حبيش

ين أو من أهل بييت يواطئ امسه امسي و اسم م الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبعث اهللا فيه رجالً
يف كتابه  و سكت عليه و قال يف رسالته املشهورة إن ما سكت عليه أيب داود هذا لفظ .أبيه اسم أيب

و يف  تذهب الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطىء امسه امسي ال الترمذي فهو صاحل و لفظ
أيضاً من طريق موقوفاً  كالمها حديثاً حسن صحيح و رواهو  حىت يلي رجل من أهل بييت لفظ آخر

: غريهم من أئمة املسلمني عن عاصم قال و زائدة و شعبة و الثوري رواه احلاكم على أيب هريرة و قال

ما أصلته من االحتجاج بأخبار عاصم إذ هو إمام  و طرق عاصم عن زر عن عبد اهللا كلها صحيحة على
خرياً ثقة  كان رجالً صاحلاً قارئاً للقرآن :أمحد بن حنبل قال فيه ال أن عاصماًمن أئمة املسلمني انتهى إ

كان خيتلف  العجلي عليه يف تثبيت احلديث و قال أحفظ منه و كان شعبة خيتار األعمش األعمش و
 و أيب وائل يشري بذلك إىل ضعف روايته عنهما و قال حممد بن سعد كان ثقة إال أنه كثري عليه يف زر

قلت أليب  طأ يف حديثه و قال يعقوب بن سفيان يف حديثه اضطراب و قال عبد الرمحن بن أيب حامتاخل
كل من امسه عاصم سيء  أن أبا زرعة يقول عاصم ثقة فقال ليس حمله هذا و قد تكلم فيه ابن علية فقال

 اختلف فيه قوليكن بذلك احلافظ و  احلفظ و قال أبو حامت حمله عندي حمل الصدق صاحل احلديث و مل

 إال سوء احلفظ و قال يف حديثه نكرة و قال أبو جعفر العقيلي مل يكن فيه ا بن حراش و قال النسائي

القطان ما وجدت رجالً امسه عاصم إال وجدته سيء احلفظ و قال  يف حفظه شيء و قال حيىي الدارقطين
فيها و قال الذهيب ثبت يف القراءة و حدثنا عاصم بن أيب النجود و يف الناس ما  أيضاً مسعت شعبة يقول

له مقروناً بغريه ال أصالً و اهللا  أخرجا له منقول أخرجا الشيخني و إن حتج أحد بأن. احلديث هو حسن
  .أعلم

لقاسم بن أيب مرة عن  عن علي رضي اهللا عنه من رواية قطن بن خليفة عن يف الباب أبو داود و خرج
يبق من الدهر إال يوم لبعث اهللا رجالً من  لو مل: اهللا عليه و سلم قالأيب الطفيل عن علي عن النيب صلى 

 ابن معني و حيىي بن القطان و أمحد و قطن بن خليفة و إن وثقه أهل بييت ميألها عدالً كما ملئت جوراً

ثقة : حسن احلديث و فيه تشيع قليل و قال ابن معني مرة :قال العجلي و غريهم إال أن النسائي و
: و قال مرة. كنا منر على قطن و هو مطروح ال نكتب عنه: اهللا بن يونس و قال أمحد بن عبد. شيعي

ما تركت : أبو بكر بن عياش و قال. ال حيتج به :الدارقطين و قال. أدعه مثل الكلب كنت أمر به و
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 بسنده إىل أيضاً داود أبو و خرج. زائغ غري ثقة انتهى :اجلرجاين و قال. الرواية عنه إال لسوء مذهبه
قيس عن شعيب بن أيب خالد عن أيب إسحاق  علي رضي اهللا عنه عن مروان بن املغرية عن عمر بن أيب

إن ابين هذا سيد كما مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه و  قال علي و نظر إىل ابنه احلسن: النسفي قال
يف اخللق ميأل األرض عدالً باسم نبيكم يشبهه يف اخللق و ال يشبهه  سيخرج من صلبه رجل يسمى. سلم

 عن هالل بن عمر مسعت عمر بن أيب قيس عن مطرف بن طريف عن أيب احلسن و قال هارون حدثنا

احلارث على مقدمته  خيرج رجل من وراء النهر يقال له: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم: علياً يقول
اهللا صلى اهللا عليه و سلم  رسولرجل يقال له منصور يوطىء أو ميكن آلل حممد كما مكنت قريش ل

هو : و قال يف موضع آخر يف هارون. عليه أبو داود سكت .وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته
ال بأس يف حديثه : يف عمر بن أيب قيس أبو داود و قال. فيه نظر :السليماين و قال. الشيعة من ولد

فقد ثبت  الصحيحني خرج عنه يف الشيعي و إنو أما أبو إسحاق . صدق له أوهام :الذهيب و قال. خطأ
و أما . هارون بن املغرية عن أيب داود روايته عن علي، منقطعة، و كذلك رواية أنه اختلط آخر عمره و

يعرف أبو احلسن إال من رواية مطرف بن  السند الثاين فأبو احلسن فيه و هالل بن عمر جمهوالن و مل
 بن نفيل يضاً عن أم سلمة قالت مسعت يف املستدرك من طريق عليأ أبو داود و خرج. طريف عنه انتهى

املهدي من ولد : اهللا عليه و سلم يقول عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة قالت مسعت رسول اهللا صلى
نعم هو حق و هو : يذكر املهدي فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :احلاكم و لفظ فاطمة

ال يتابع علي : أبو جعفر العقيلي و قال و ال غريه و قد ضعفه بالصحيح لم عليهو مل يتك من بين فاطمة
أيضاً عن أم سلمة من رواية صاحل أيب اخلليل عن  أبو داود و خرج. بن نفيل عليه و ال عرف إال به

إىل  يكون اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل املدينة هارباً: له عن أم سلمة قال صاحب
فيبعث إليه بعث من  تيه ناس من أهل مكة فيخرجونه و هو كاره فيبايعونه بني الركن و املقاممكة فيأ

أتاه أبدال أهل الشام و عصائب أهل  الشام فيخسف م بالبيداء بني مكة و املدينة فإذا رأى الناس ذلك
يهم و ذلك بعث فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عل العراق فيبايعونه مث ينشأ رجل من قريش أخواله كلب

فيقسم املال و يعمل يف الناس بسنة نبيهم صلى اهللا عليه و سلم  كلب و اخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب
على األرض فيلبث سبع سنني و قال بعضهم تسع سنني مث رواه أبو داود من  و يلقي اإلسالم جبرانه

 رجاله رجال  املبهم يف اإلسناد األول واخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن أم سلمة فتبني بذلك رواية أيب

إنه من رواية قتادة عن أيب اخلليل و قتادة مدلس و قد  ال مطعن فيهم و ال مغمز و قد يقال الصحيحني
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مع أن احلديث ليس فيه تصريح بذكر . حديثه إال ما صرح فيه بالسماع عنعنه و املدلس ال يقبل من
: سعيد اخلدري قال عن أيب احلاكم أيضاً و تابعه أبو داود خرجيف أبوابه و  أبو داود املهدي نعم ذكره

اقىن األنف ميأل األرض قسطاً و عدالً  املهدي مين أجلى اجلبهة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
املهدي منا  :احلاكم و سكت عليه و لفظ أيب داود هذا لفظ كما ملئت ظلماً و جوراً ميلك سبع سنني

أقىن أجلى ميأل األرض قسطاً و عدالً كما ملئت جوراً و ظلماً يعيش هكذا و  األنفأهل البيت أشم 
هذا حديث صحيح على  :احلاكم قال و إصبعني من ميينه السبابة و اإلام و عقد ثالث يبسط يساره

استشهاداً ال  البخاري و عمران القطان خمتلف يف االحتجاج يه إمنا أخرج له. و مل خيرجاه مسلم شرط
 و. ليس بشيء: ليس بالقوي و قال مرة :حيىي بن معني قال أصالً و كان حيىي القطان ال حيدث عنه و

بن زريع كان حرورياً و كان يرى السيف  أرجو أن يكون صاحل احلديث و قال يزيد أمحد بن حنبل قال
من أصحاب : قالف .سألت أبا داود عنه: ضعيف و قال أبو عبيد اآلجري النسائي على أهل القبلة و قال

أفىت يف إبراهيم بن عبد اهللا بن  ضعيف: و مسعته مرة أخرى ذكره فقال. احلسن و ما مسعت إال خرياً
عن أيب سعيد اخلدري  احلاكم و ابن ماجة و الترمذي و خرج .حسن بفتوى شديدة فيها سفك الدماء

ا أن يكون بعض شيء خشين: عن أيب صديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال من طريق زيد العمي
 إن يف أميت املهدي خيرج و يعيش مخساً أو سبعاً أو: اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال حدث فسألنا نيب

: يا مهدي أعطين قال: فيجيء إليه الرجل فيقول :قال! و ما ذاك ؟ قال سنني : زيد الشاك قال قلنا تسعاً

 حسن و قد روى من غري وجه هذا حديث: و قال الترمذي لفظ استطاع أن حيمله فيحثو له يف ثوبه ما

يكون يف أميت املهدي إن قصر  :احلاكم و ابن ماجة سلم و لفظ عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و
يسمعوا مبثلها قط تؤتى األرض أكلها و ال يدخر منه شيء و  فسبع و إال فتسع فتنعم أميت فيه نعمة مل

 و زيد العمي و إن قال فيه. انتهى .يا مهدي أعطين فيقول خذ: يقولالرجل ف املال يومئذ كدوس فيقوم

إنه فوق يزيد الرقاش و فضل بن  أمحد إنه صاحل و زاد حيىي بن معني و أمحد بن حنبل و الدارقطين
يف رواية  حيىي بن معني و قال. حديثه و ال حيتج به ضعيف يكتب: عيسى إال أنه قال فيه أبو حامت

متماسك و قال أبو زرعة  :اجلرجاين و قال. قال مرة يكتب حديثه و هو ضعيفو . ال شيء :أخرى
 :النسائي و قال. بذاك و قد حدث عنه شعبة ليس بقوي واهي احلديث ضعيفاً و قال أبو حامت ليس

عامة ما يرويه و من يروى عنهم ضعفاء على أن شعبة قد روى عنه و لعل : ابن عدي ضعيف و قال
  .ف منهمل يرو عن أضع شعبة
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من حديث جابر قال قال رسول  صحيحه يف مسلم تفسرياً ملا رواه وقع الترمذي و قد يقال إن حديث
حديث أيب  من يكون يف آخر أميت، خليفة حيثو املال حثواً ال يعده عداً و :اهللا صلى اهللا عليه و سلم

يكون يف آخر الزمان  :لطريق أخرى عنهما قا و من من خلفائكم خليفة حيثو املال حثواً: سعيد قال
و ال دليل يقوم على أنه  يقع فيها ذكر املهدي مسلم و أحاديث. انتهى يعده خليفة يقسم املال و ال

سعيد اخلدري  عن أيب الصديق الناجي عن أيب أيضاً من طريق عوف األعرايب احلاكم و رواة. املراد منها
األرض جوراً و ظلماً و عدواناً مث  لساعة حىت متألال تقوم ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قال

صحيح  هذا :احلاكم و قال فيه ملئت ظلماً و عدواناً خيرج من أهل بييت رجل ميألها قسطاً و عدالً كما
الصديق  عن طريق سليمان بن عبيد عن أيب أيضاً احلاكم و رواه. و مل خيرجاه الشيخني على شرط

آخر أميت املهدي  خيرج يف:  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالالناجي عن أيب سعيد اخلدري عن
املاشية و تعظم األمة يعيش سبعاً أو  يسقيه اهللا الغيث و خترج األرض نباا و يعطي املال صحاحاً و تكثر

مع أن سليمان بن عبيد مل خيرج له . اإلسناد و مل خيرجاه يعين حججاً و قال فيه حديث صحيح مثانياً
من  أيضاً احلاكم أن أحداً تكلم فيه مث رواه و مل يرد الثقات يف ابن حبان ن الستة لكن ذكرهأحد م

عن أيب الصديق الناجي  طريق أسد بن موسى عن محاد بن سلمة عن مطر الوراق و أيب هارون العبدي
جل من األرض جوراً و ظلماً فيخرج ر متأل: عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

 :فيه احلاكم و قال قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً عتريت فيملك سبعاً أو تسعاً فيمأل األرض عدالً و

  عن ألنه أخرج عن محاد بن سلمة و مسلم هذا حديث صحيح على شرط

هو ضعيف جداً متهم  و. و أما شيخه اآلخر و هو أبو هارون العبدي فلم خيرج له. شيخه مطر الوراق
له عن محاد بن سلمة فهو أسد بن  و أما الراوي.  ال حاجة إىل بسط أقوال األئمة يف تضعيفهبالكذب و

أبو  و احتج به .صحيحه مشهور احلديث و استشهد به يف :البخاري موسى يلقب أسد السنة و إن قال
منكر  :زمحممد بن ح و قال فيه .ثقة لو مل يصنف كان خرياً له: إال إنه قال مرة أخرى النسائي و داود

عن أيب  أيب الواصل عبد احلميد بن واصل من رواية معجمه األوسط يف الطرباين و رواه. احلديث
يزيد السعدي أحد بين ذلة عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا  الصديق الناجي عن احلسن بن

  له القطر من السماء وخيرج رجل من أميت يقول بسنيت يرتل اهللا عز و جل: سلم يقول صلى اهللا عليه و

هذه األمة  خترج األرض بركتها و متأل األرض منه قسطاً و عدالً كما ملئت جوراً و ظلماً يعمل على
فيه رواة مجاعة عن أيب الصديق و مل يدخل أحد  :الطرباين و قال سبع سنني و يرتل على بيت املقدس

و هذا . انتهى اه عن احلسن بن يزيد عن أيب سعيدبينه و بني أيب سعيد أحداً إال أبا الواصل فإنه رو منهم
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يعرفه بأكثر مما يف هذا اإلسناد من روايته عن أيب سعيد و رواية  و مل ابن أيب حامت احلسن بن يزيد ذكره
و أما أبو الواصل  الثقات يف ابن حبان لكن ذكره. جمهول إنه :امليزان يف الذهيب قال أيب الصديق عنه و

الطبقة الثانية و  يف الثقات يف ابن حبان ذكره و. الصديق فلم خيرج له أحد من الستةالذي رواه عن أيب 
عبد  عن كتاب السنن يف ابن ماجة بشر و خرج عن أنس روى عنه شعبة و عتاب بن يروى: قال فيه

 عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال بينما حنن عند رسول من طريق يزيد بن أيب زياد اهللا بن مسعود

إذ أقبل فتية من بين هاشم فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذرفت  اهللا صلى اهللا عليه و سلم
اهللا لنا  إنا أهل البيت اختار: تغري لونه قال فقلت ما نزال نرى يف وجهك شيئاً نكرهه فقال عيناه و

حىت يأيت قوم من قبل املشرق  اًاآلخرة على الدنيا و إن أهل بييت سيلقون بعدي بالء و تشريداً و تطريد
ينصرون فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حىت  معهم رايات سود فيسألون اخلرب فال يعطونه فيقاتلون و

كما مألوها جوراً فمن أدرك ذلك منكم فليأم و لو  يدفعوها إىل رجل من أهل بييت فيمألها قسطاً
  .انتهى حبواً على الثلج

كان رفاعاً  :شعبة فيه و يزيد بن أيب زياد راويه قال. احملدثني حبديث الراياتو هذا احلديث يعرف عند 
أمحد  و قال. من كبار أئمة الشيعة: و قال حممد بن الفضيل. مرفوعة يعين يرفع األحاديث اليت ال تعرف

 و قال. ضعيف :حيىي بن معني قال و. حديثة ليس بذلك: مل يكن باحلافظ و قال مرة :بن حنبل

و قال . لني يكتب حديثه و ال حيتج به :أبو زرعة و قال. جائز احلديث، و كان بآخره يلقن :يالعجل
ال أعلم أحداً ترك  :أبو داود قال و. مسعتهم يضعفون حديثه :اجلرجاين و قال. ليس بالقوي :أبو حامت

و . ديثهو قال ابن عدي هو من شيعة أهل الكوفة و مع ضعفه يكتب ح. منه حديثه و غريه أحب إيل
صرح األئمة بتضعيف هذا  و قد. و باجلملة فاألكثرون على ضعفه. لكن مقروناً بغريه مسلم روى له

و قال وكيع بن اجلراح . الرايات احلديث الذي رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا و هو حديث
يزيد  قول يف حديثو قال أبو قدامة مسعت أبا أسامة ي أمحد بن حنبل و كذلك قال. ليس بشيء: فيه

إبراهيم ؟ أهذا مذهب  عن إبراهيم يف الرايات لو حلف عندي مخسني مييناً أسامة ما صدقته أهذا مذهب
و . ليس بصحيح الذهيب هذا احلديث يف الضعفاء و قال العقيلي علقمة ؟ أهذا مذهب عبد اهللا ؟ و أورد

حممد بن احلنفية عن أبيه  عن إبراهيم بنعن علي رضي اهللا عنه من رواية ياسني العجلي  ابن ماجة خرج
  .منا أهل البيت يصلح اهللا به يف ليلة املهدي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن جده قال
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من  و هذه اللفظة. فيه نظر البخاري معني ليس به بأس فقد قال و ياسني العجلي و إن قال فيه ابن
هذا احلديث على  امليزان يف الذهيب و الكامل يف ابن عدي هو أورد ل. اصطالحه قوية يف التضعيف جداً

عن علي رضي اهللا عنه  معجمه األوسط يف الطرباين و خرج .وجه االستنكار له و قال هو معروف به
بل منا بنا خيتم اهللا كما : أمنا املهدي أم من غرينا يا رسول اهللا ؟ فقال إنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم

قلوم بعد  بنا يستنقذون من الشرك و بنا يؤلف اهللا قلوم بعد عداوة بينة كما بنا ألف بني بنا فتح و
و فيه عبد اهللا بن هليعة و هو . انتهى مفتون و كافر: قال علي أمؤمنون أم كافرون ؟، قال. عداوة الشرك

روي  :حنبلأمحد بن  قال. و احلضرمي و هو أضعف منه و فيه عمر بن جابر. ضعيف معروف احلال
بثقة و قال كان ابن هليعة شيخاً أمحق  ليس النسائي جابر مناكيز و بلغين أنه كان يكذب و قال عن

كان جيلس معنا فيبصر سحابة فيقول، هذا علي قد مر  علي يف السحاب، و: ضعيف العقل و كان يقول
: اهللا عليه و سلم قالاهللا صلى  عن علي رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول الطرباين يف السحاب، و خرج

الذهب يف املعدن فال تسبوا أهل الشام و لكن  يكون يف آخر الزمان فتنة حيصل الناس فيها كما حيصل
يرسل على أهل الشام صيب من السماء فيفرق مجاعتهم حىت  سبوا أشرارهم فإن فيهم األبدال يوشك أن

 يف ثالث رايات املكثر يقول م مخسة فعند ذلك خيرج خارج من أهل بييت لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم
 املقل يقول م اثنا عشر ألفاً و أمارم امت امت يلقون سبع رايات حتت كل راية منها عشر ألفاً و

  .قاصيتهم و رأيهم رجل يطلب امللك فيقتلهم اهللا مجيعاً و يرد اهللا إىل املسلمني إلفتهم و نعمتهم و

قال صحيح اإلسناد  و املستدرك يف احلاكم رواه يف معروف احلال وو فيه عبد اهللا بن هليعة و هو ضع
إلفتهم اخل و ليس يف طريقه ابن هليعة و هو  و مل خيرجاه يف روايته مث يظهر اهلامشي فريد اهللا الناس إىل

  .إسناد صحيح كما ذكر

كنا : احلنفية قالعنه من رواية أيب الطفيل عن حممد بن  عن علي رضي اهللا املستدرك يف احلاكم و خرج
هيهات مث عقد بيده سبعاً فقال ذلك خيرج يف : رجل عن املهدي فقال له عند علي رضي اهللا عنه فسأله

قلوم  قال الرجل اهللا اهللا قتل و جيمع اهللا له قوماً قزعاً، كقزع السحاب يؤلف اهللا بني آخر الزمان إذا
يسبقهم األولون و  دم على عدة أهل بدر ملفال يستوحشون إىل أحد و ال يفرحون بأحد دخل فيهم ع

ابن  قال أبو الطفيل قال .ال يدركهم اآلخرون و على عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر
اهللا و ال أدعها  فإنه خيرج من بني هذين األخشبني قلت ال جرم و: قال. نعم: أتريده ؟ قلت :احلنفية

  .الشيخني هذا حديث صحيح على شرط :اكماحل و مات ا يعين مكة قال. حىت أموت
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 البخاري و يونس بن أيب إسحاق و مل خيرج هلما الذهيب عماراً فقط فإن فيه مسلم على شرط و إمنا هو

احتجاجاً بل استشهاداً مع ما ينضم إىل ذلك من  البخاري و فيه عمرو بن حممد العبقري و مل خيرج له
غريهم فقد قال علي بن  و أبو حامت النسائي و ابن معني و دأمح و هو و إن وثقه الذهيب عمار تشيع

 ابن ماجة و خرج. يف التشيع: قال املدين عن سفيان أن بشر بن مروان قطع عرقوبيه قلت يف أي شيء ؟

اليمامي عن  أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف رواية سعد بن عبد احلميد بن جعفر عن علي بن زياد عن
: عليه و سلم يقول اق بن عبد اهللا عن أنس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللاعكرمة بن عمار عن إسح

  .انتهى .احلسن و احلسني و املهدي حنن ولد عبد املطلب سادات أهل اجلنة أنا و محزة و علي و جعفر و

 و قد ضعفه بعض و وثقه آخرون و قال. فإمنا أخرج له متابعة مسلم و عكرمة بن عمار و إن أخرج له

ال  :امليزان يف الذهيب قال. علي بن زياد هو مدلس فال يقبل إىل أن يصرح بالسماع :مت الرازيأبو حا
احلميد و إن وثقه يعقوب بن أيب  عبد اهللا بن زياد و سعد بن عبد: ندري من هو، مث قال الصواب فيه

 يف مسائل و خيطئ قالوا ألنه رآه يفيت الثوري فيه شيبة و قال فيه حيىي بن معني ليس به بأس فقد تكلم
سعيد بن عبد  :أمحد بن حنبل قال و. كان ممن فحش عطاؤه فال حيتج فيه :ابن حبان و قال .فيها

حيتج فكيف  و الناس ينكرون عليه ذلك و هو ههنا ببغداد مل مالك كتب احلميد يدعي أنه مسع عرض
 من رواية مستدركه يف ماحلاك من تكلم فيه و خرج ممن مل يقدح فيه كالم الذهيب مسعها ؟ و جعله

لو مل أمسع أنك مثل أهل البيت ما  :ابن عباس قال يل جماهد موقوفاً عليه قال ابن عباس عن جماهد
منا أهل  :ابن عباس فقال فإنه يف ستر ال أذكره ملن يكره قال :جماهد قال فقال حدثتك ذا احلديث

. يل هؤالء األربعة بني :جماهد نا املهدي قال فقالاملنذر و منا املنصور و م البيت أربعة منا السفاح و منا

فإنه يعطي املال  قتل أنصاره و عفا عن عدوه، و أما املنذر أراه قال أما السفاح فرمبا :ابن عباس فقال
 يتعاظم يف نفسه و ميسك القليل من حقه و أما املنصور فإنه يعطى النصر على عدوه الشطر الكثري و ال

املنصور يرهب  هللا صلى اهللا عليه و سلم و يرهب منه عدوه على مسرية شهرين ومما كان يعطي رسول ا
جوراً و تأمن البهائم السباع  منه عدوه على مسرية شهر و أما املهدي الذي ميأل األرض عدالً كما ملئت

. ةأمثال االسطوانة من الذهب و الفض: كبدها ؟ قال قلت و ما أفالذ: قال. و تلقي األرض أفالذ كبدها

مهاجر  هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه و هو من رواية إمساعيل بن إبراهيم بن احلاكم و قال
ابن  و خرج. تضعيفه عن أبيه و إمساعيل ضعيف و إبراهيم أبوه و إن خرج له مسلم فاألكثرون على

لهم ابن خليفة مث يقتتل عند كربكم ثالثة ك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :عن ثوبان قال ماجة
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قوم مث ذكر شيئاً  يصري إىل واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقتلوم قتالً مل يقتله ال
  .خليفة اهللا املهدي فإذا رأيتموه فبايعوه و لو حبواً على الثلج فإنه: ال أحفظه قال

سفيان  أنه مدلس و فيه و غريه ذهيبال إال أن فيه أبا قالبة اجلرمي و ذكر الصحيحني و رجاله رجال
واحد منهما عنعن و مل يصرح بالسماع فال يقبل و فبه عبد  و هو مشهور بالتدليس و كل الثوري

حدث بأحاديث يف  :ابن عدي مشهوراً بالتشيع و عمي يف آخر وقته فخلط قال الرزاق بن مهام و كان
عن عبد اهللا بن احلارث بن  ابن ماجة و خرج. نتهىا. الفضائل مل يوافقه عليها أحد، و نسبوه إىل التشيع

احلارث بن  الزيدي من طريق ابن هليعة عن أيب زرعة عن عمر بن جابر احلضرمي عن عبد اهللا بن جزء
. يعين سلطانه .فيوطئون للمهدي خيرج ناس من املشرق: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: جزء قال

يف معجمه األوسط  الطرباين عة و قد تقدم لنا يف حديث علي الذي خرجهتفرد به ابن هلي :الطرباين قال
 يف الطرباين و مسنده يف البزاز جابر أضعف منه و خرج أن ابن هليعة ضعيف و أن شيخه عمر بن

يكون يف أميت : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب هريرة للطرباين و اللفظ معجمه األوسط
إال فتسع تنعم فيها أميت نعمة مل ينعموا مبثلها ترسل السماء عليهم  ع و إال فثمان واملهدي إن قصر فسب

  .تدخر األرض شيئاً من النبات و املال كدوس يقوم الرجل يقول يا مهدي أعطين فيقول خذ مدراراً و ال

هو و   عليه أحد وو ال نعلم أنه تابعه: تفرد به حممد بن مروان العجلي زاد البزار البزار و الطرباين قال
صاحل و قال مرة ليس  حيىي بن معني و قال فيه الثقات أيضاً مبا ذكره يف ابن حبان و أبو داود إن وثقه

رأيت  :أمحد بن حنبل ليس عندي بذلك و قال عبد اهللا بن :أبو زرعة به بأس فقد اختلفوا فيه و قال
تركتها على عمد و كتب بعض أصحابنا شاهد مل نكتبها  حممد بن مروان العجلي حدث بأحاديث و أنا

حدثين خليلي أبو القاسم : عن أيب هريرة و قال مسنده يف أبو يعلى املوصلي و خرجه. عنه كأنه ضعفه
ال تقوم الساعة حىت خيرج عليهم رجل من أهل بييت فيضرم حىت يرجعوا  :صلى اهللا عليه و سلم قال

  .اثنتني قال قلت و ما مخساً و اثنتني قال ال أدريمخساً و : قلت و كم ميلك ؟ قال إىل احلق قال

 ال حيتج به فقلت احتج به أبو حامت و هذا السند غري حمتج به و إن قال فيه بشري بن يك و قال فيه

رجاء ابن أيب رجاء  و وثقه الناس و مل يلتفتوا إىل قول أيب حامت ال حيتج به إال أنه قال فيه الشيخان
و . ضعيف :أبو داود و قال. ضعيف :حيىي بن معني  فيه قال أبو زرعة ثقة و قالاليشكري و هو خمتلف

 و مسنده يف الرباز أبو بكر و خرج. حديثاً واحداً صحيحه يف البخاري و علق له. قال مرة، صاحل
: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول: عن قرة بن إياس قال يف معجمه الكبري و األوسط الطرباين
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بعث اهللا رجالً من أميت امسه امسي و اسم أبيه اسم  األرض جوراً و ظلماً فإذا ملئت جوراً و ظلماًلتمألن 
ملئت جوراً و ظلماً فال متنع السماء من قطرها شيئًا و ال تدخر األرض من  أيب ميالها عدالً و قسطاً كما

احملرم عن أبيه و مها  داود بن احمليب بنو فيه . ا هـ. يعىن سنني فيكم سبعاً أو مثانياً أو تسعاً نباا يلبث
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال ابن عمر عن معجمه األوسط يف الطرباين و خرج. ضعيفان جداً

 املهاجرين و األنصار و علي بن أ يب طالب عن يساره و العباس عن ميينه إذ تالحى سلم يف نفر من

العباس و بيد   للعباس فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيدالعباس و رجل من األنصار فأغلظ األنصاري
من صلب هذا فىت ميأل  سيخرج من صلب هذا فىت ميأل األرض جوراً و ظلماً و سيخرج: علي و قال

فإنه يقبل من قبل املشرق و هو صاحب  األرض قسطاً و عدالً فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفىت التميمي
 .عمر و عبد اهللا بن هليعة و مها ضعيفان ه عبد اهللا بنو في. انتهى راية املهدي

 

أمر الفاطمي و ما يذهب إليه الناس يف شأنه و كشف الغطاء عن ذلك القسم  القسم الثاين من الفصل الثالث و اخلمسون يف
  الثاين

تكون س :عن طلحة بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال معجمه األوسط يف الطرباين خرج و
و . هـ 1 .فالن فتنة ال يسكن منها جانب إال تشاجر جانب حىت ينادي مناد من السماء أن أمريكم

تصريح بذكر املهدي و إمنا ذكروه يف أبوابه  و ليس يف احلديث. فيه املثىن بن الصباح و هو ضعيف جداً
و .  و خروجه آخر الزماناليت خرجها األئمة يف شأن املهدي فهذه مجلة األحاديث. و ترمجته استئناساً

رواه  و رمبا متسك املنكرون لشأنه مبا. من النقد إال القليل و األقل منه هي كما رأيت مل خيلص منها
النيب  عن أنس بن مالك عن احلسن البصري حممد بن خالد اجلندي عن أبان بن صاحل بن أيب عياش عن

: يف حممد بن خالد اجلندي حيىي بن معني  قالو ال مهدي إال عيسى بن مرمي: صلى اهللا عليه و سلم قال

أنه رجل جمهول و اختلف عليه يف : فيه احلاكم و قال. تفرد به حممد بن خالد :البيهقي و قال. إنه ثقة
مرة يروونه عن حممد بن خالد  و حملمد بن إدريس الشافعي يروونه كما تقدم و ينسب ذلك إسناده فمرة

رواية حممد بن  فرجع إىل :البيهقي قال.  اهللا عليه و سلم مرسالًصلى عن النيب احلسن عن أباب عن
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو  احلسن خالد و هو جمهول عن أبان بن أيب عياش و هو متروك عن

يتكلم يف املهد إال  أي ال أن ال مهدي إال عيسى و قد قيل. فاحلديث ضعيف مضطرب منقطع و باجلملة
 جريج األحاديث و هو مدفوع حبديث ذا التأويل رد االحتجاج به أو اجلمع بينه و بنيعيسى حياولون 
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أما املتصوفة فلم يكن املتقدمون منهم خيوضون يف شيء من هذا مل إمنا كان  و. و مثله من اخلوارق
و  ااهدة باألعمال و ما حيصل عنها من نتائج املواجد و األحوال و كان كالم اإلمامية كالمهم يف

بذلك من النيب صلى  الرافضة من الشيعة يف تفصيل علي رضي اهللا عنه و القول بإمامته و ادعاء الوصية له
كما ذكرناه يف مذاهبهم مث حدث فيهم بعد القول باإلمام  الشيخني اهللا عليه و سلم و التربىء من

 ية اإلمام بنوع من احللول وو جاء اإلمساعيلية منهم يدعون الوه. التأليف يف مذاهبهم املعصوم و كثرت

مبوته منكم  آخرون يدعون رجعة من مات من األئمة بنوع التناسخ، و آخرون منتظرون جميء من يقطع
األحاديث يف املهدي و  و آخرون منتظرون عود األمر يف أهل البيت مستدلني على ذلك مبا قدمناه من

الكشف و فيما وراء احلس و ظهر من كثري   يفمث حدث أيضاً عند املتأخرين من الصوفية الكالم. غريها
فشاركوا فيها اإلمامية و الرافضة لقوهلم بألوهية األئمة و  منهم القول على اإلطالق باحللول و الوحدة

  .حلول اإلله فيهم

و أشربوا . النقباء ظهر منهم أيضاً القول بالقطب و اإلبدال و كأنه حياكي مذهب الرافضة يف اإلمام و و
طريقهم يف لبس اخلرقة أن علياً رضي اهللا   الشيعة و توغلوا يف الديانة مبذاهبهم، حىت جعلوا مستندأقوال

. و اتصل ذلك عنهم باجلنيد من شيوخهم. بالتزام الطريقة عنه ألبسها احلسن البصري و أخذ عليه العهد

هللا وجهه بل و مل تكن هذه الطريقة خاصة بعلي كرم ا. وجه صحيح و ال يعلم هذا عن علي من
طريق اهلدى و يف ختصيص هذا بعلي دوم رائحة من التشيع قوية يفهم منها و  الصحابة كلهم أسوة يف

امتألت  و ظهر منهم أيضاً القول بالقطب و. من القوم دخلهم يف التشيع و اخنراطهم يف سلكه من غريها
الفاطمي املنتظر و كان بعضهم  ذلك يفكتب اإلمساعيلية من الرافضة و كتب املتأخرين من املتصوفة مبثل 

أصول واهية من الفريقني و رمبا يستدد  ميليه على بعض و يلقنه بعضهم عن بعض و كانة مبين على
الكالم يف املالحم و يأيت الكالم عليها يف الباب الذي  بعضهم بكالم املنجمني يف القرانات و هو من نوع

 يف كتاب احلامتي ابن العريب، صوفة املتأخرين يف شأن الفاطمي،هؤالء املت و أكثر من تكلم من. يلي هذا

احلق بن سبعني و ابن أيب واصل تلميذه يف شرحه  و عبد خلع النعلني يف كتاب ابن قسي و عنقاء مغرب
مفسرو  و أكثر كلمام يف شأنه ألغاز و أمثال و رمبا يصرحون يف األقل أو صرح .خلع النعلني لكتاب

و اهلدى بعد   مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أ يب واصل أن النبؤة ا ظهر احلقو حاصل. كالمهم
و ملا : قالوا. جترباً و تكرباً و باطالً الضالل و العمى و أا تعقبها اخلالفة مث يعقب اخلالفة امللك مث يعود

ق بالوالية مث إىل ما كانت وجب أن حييا أمر النبؤة و احل كان يف املعهود من سنة اهللا رجوع األمور
مكان امللك و التسلط مث يعود الكفر حباله يشريون ذا ملا وقع من شأن النبؤة  خبالفتها مث يعقبها الدجل
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الفاطمي و  و كذلك الوالية اليت هي هلذا. هذه ثالث مراتب. اخلالفة بعدها و امللك بعد اخلالفة و
مراتب على نسبة   بعد ذلك فهي ثالثالدجل بعدها كناية عن خروج الدجل على أثره و الكفر من

شرعياً باإلمجاع الذي ال يوهنه إنكار  و ملا كان أمر اخلالفة لقريش حكماً: قالوا. الثالث املراتب األوىل
أخص من قريش بالنيب صلى اهللا عليه و سلم إما  من يزاول علمه وجب أن تكون اإلمامة فيمن هو

  .ن كان من حقيقة اآلل، و اآلل من إذا حضر مل يلقب من هو آلهمم ظاهراً كبين عبد املطلب و إما باطناً

خامت األولياء و كىن عنه بلبنة الفضة إشارة : من تأليفه مغرب عنقاء مساه يف كتابه ابن العريب احلامتي و
مثلي فيمن قبلي من األنبياء كمثل  :يف باب خامت النبيني قال صلى اهللا عليه و سلم البخاري إىل حديث

فيفسرون خامت النبيني باللبنة  يبق منه إال موضع لبنة فأنا تلك اللبنة ابتىن بيتاً و أكمله حىت إذا ملرجل 
تفاوت مراتبها  و ميثلون الوالية يف. أكملت البنيان و معناه النيب الذي حصلت له النبؤة الكاملة حىت

اليت هي خامتة الوالية كما كان  بالنبؤة و جيعلون صاحب الكمال فيها خامت األولياء أي حائز الرتبة
فكىن الشارح عن تلك املرتبة اخلامتة بلبنة البيت يف  .خامت األنبياء حائزاً للمرتبة اليت هي خامتة النبؤة

  .احلديث املذكور

الوالية لبنة فضة  ففي النبؤة لبنة ذهب و يف. فهي لبنة واحدة يف التمثيل. على نسبة واحدة فيهما و مها
كناية عن النيب صلى اهللا عليه و  فيجعلون لبنة الذهب.  الرتبتني كما بني الذهب و الفضةللتفاوت بني

 و قال. املنتظر و ذلك خامت األنبياء و هذا خامت األولياء سلم و لبنة الفضة كناية عن هذا الويل الفاطمي

ولد فاطمة و ظهوره  منفيما نقل ابن أيب واصل عنه و هذا اإلمام املنتظر هو من أهل البيت  العريب ابن
عددها حبساب اجلمل و هو  من اهلجرة و رسم حروفاً ثالثة يريد) خ ف ج ( يكون من بعد مضي 

بثمانني و اجليم املعجمة بواحدة من أسفل  اخلاء املعجمة بواحدة من فوق ستمائة و الفاء أخت القاف
 و ملا انصرم هذا العصر و مل يظهر هي آخر القرن السابع ثالثة و ذلك ستمائة و ثالث و مثانون سنة و

أن املراد بتلك املدة مولده و عرب بظهوره عن مولده و أن خروجه  محل ذلك بعض املقلدين هلم على
ابن  و إذا كان مولده كما زعم: قال. ناجية املغرب السبعمائة فإنه اإلمام الناجم من يكون بعد العشر

خروجه ستاً و عشرين سنة قال و زعموا أن  عمره عندسنة ثالث و مثانني و ستمائة فيكون  العريب
سبعمائة من اليوم احملمدي و ابتداء اليوم احملمدي عندهم  خروج الدجال يكون سنة ثالث و أربعني و

خلع  كتاب يف شرحه ابن أيب واصل عليه و سلم إىل متام ألف سنة قال من يوم وفاة النيب صلى اهللا
إليه مبحمد املهدي و خامت األولياء و ليس هو بنيب و إمنا هو  بأمر اهللا املشارالويل املنتظر القائم  النعلني

علماء أميت  :و قال .العامل يف قومه كالنيب يف أمته :قال صلى اهللا عليه و سلم. حبيبه ويل ابتعثه روحه و
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ئة نصف اليوم و البشرى تتابع به من أول اليوم احملمدي إىل قبيل اخلمسما و مل تزل كأنبياء بين إسرائيل
 ذكر تضاعفت بتباشري املشايخ بتقريب وقته و ازدالف زمانه منذ انقضت إىل هلم جرا قال و تأكدت و

الظهر و جيدد اإلسالم و يظهر العدل و يفتح جزيرة  أن هذا الويل هو الذي يصلي بالناس صالة :الكندي
 يفتح القسطنطيبية و يصري له ملك يسري إىل املشرق فيفتحه و األندلس و يصل إىل رومية فيفتحها و

يعلو اإلسالم و يطهر دين احلنيفية فإن من صالة الظهر إىل صالة العصر  األرض فيتقوى املسلمون و
احلروف العربية غري : أيضاً الكندي و قال ما بني هذين وقت :عليه الصالة و السالم وقت صالة قال

ها سبعمائة و ثالث و أربعون و سبع دجالية مث يرتل سور القرآن مجلة عدد املعجمة يعين املفتتح ا
 صالة العصر فيصلح الدنيا ومتشي الشاة مع الذئب مث مبلغ ملك العجم بعد إسالمهم مع عيسى يف وقت

ابن أيب  قال دولة العدل منها أربعون عاماً) ق ي ن ( عيسى مائة و سبعون عاماً عدد حروف العجم 
فمعناه ال مهدي تساوي هدايته واليته و قيل ال يتكلم يف  ي إال عيسىو ما ورد من قوله ال مهد واصل

ال يزال هذا األمر : ( أنه قال الصحيح و قد جاء يف. و غري جريج حبديث املهد إال عيسى و هذا مدفوع
  ).أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة يعين قرشياً  قائماً حىت تقوم الساعة

اخلالفة : و قال. يف أول اإلسالم و منهم من سيكون يف آخره و قد أعطى الوجود أن منهم من كان
ثالثون أو ست و ثالثون وانقضاؤها يف خالفة احلسن و أول أمر معاوية  بعدي ثالثون أو إحدى و

عند  معاوية خالفة أخذاً بأوائل األمساء فهو سادس اخللفاء و أما سابع اخللفاء فعمر بن فيكون أول أمر
يريد األمة أي إنك ) قرنيها  إنك لذو: ( مخسة من أهل البيت من ذرية علي يؤيده قولهو الباقون . العزيز

فاألول هو املشار إليه . احلديث القائلون بالرجعة و رمبا استدل ذا. خلليفة يف أوهلا و ذريتك يف آخربها
رى بعده و إذا هلك كسرى فال كس قد قال صلى اهللا عليه و سلم و. عندهم بطلوع الشمس من مغرا

عمر بن  و قد انفق قيصر فال قيصر بعده و الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا إذا هلك
هو هذا املنتظر حني  اخلطاب كنوز كسرى يف سبيل اهللا و الذي يهلك قيصر و ينفق كنوزه يف سبيل اهللا

  .فنعم األمري أمريها و نعم اجليش ذلك اجليش: يفتح القسطنطينية

من ثالث إىل تسع و قيل إىل عشر و جاء  و البضع و مدة حكمه بضع :قال صلى اهللا عليه و سلمكذا 
األربعون فإا مدته و مدة اخللفاء األربعة الباقني من أهله  و أما. ذكر أربعني و يف بعض الروايات سبعني

ات أن مدة بقاء أمر و على مجيعهم السالم قال و ذكر أصحاب النجوم و القران القائمني بأمره من بعده
أربعني  من بعده مائة و تسعة و مخسون عاماً فيكون األمر على هذا جارياً على اخلالفة و العدل أهل بيته

نزول : ( و قال يف موضع آخر .أيب واصل ابن أو سبعني مث ختتلف األحوال فتكون ملكاً انتهي كالم
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الكندي  قال و ذكر) متضي ثالثة أرباعه اليوم احملمدي حني  عيسى يكون يف وقت صالة العصر من
أنه إذا وصل القرآن إىل الثور على رأس  ) :الذي ذكر فيه القرانات اجلفر يف كتاب بن إسحاق يعقوب

يريد مثانية و تسعني و ستمائة من اهلجرة يرتل املسيح  )ضح حبرفني الضاد املعجمة و احلاء املهملة 
ل و قد ورد يف احلديث أن عيسى يرتل عند املنارة البيضاء شرقي تعاىل قا فيحكم يف األرض ما شاء اهللا

 مهرودتني يعين حلتني مزعفرتني صفراوين ممصرتني واضعاً كفيه على أجنحة امللكني له دمشق يرتل بني

خيالن الوجه و يف  ملة كأمنا خرج من دمياس إذا طأطأ رأسه قطر و إذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ كثري
و الغرب دلو البادية . يتزوج يف الغرب أنه: و يف آخر. مربوع اخللق و إىل البياض و احلمرةحديث آخر 

و جاء أن عيسى ميوت باملدينة و . وفاته بعد أربعني عاماً و ذكر. يريد اله يتزوج منها و تلد زوجته
و  ) :واصل يبابن أ و جاء أن أبا بكر و عمر حيشران بني نبيني قال. اخلطاب يدفن إىل جانب عمر بن

محل بعض املتصوفة حديث ال  الشيعة تقول إنه هو املسيح مسيح املسائح من آل حممد قلت و عليه
الشريعة احملمدية نسبة عيسى إىل  مهدي إال عيسى أي ال يكون مهدي إال املهدي الذي نسبته إىل

يه الوقت و الرجل و املكان من أمثال هذا يعينون ف الشريعة املوسوية يف االتباع و عدم النسخ إىل كالم
فينقضي الزمان و ال أثر لشيء من ذلك فريجعون إىل حتديد رأي آخر  بأدلة واهية و حتكمات خمتلفة

مفهومات لغوية و أشياء ختييلية و أحكام جنومية يف هذا انقضت أعمار أن أول منهم  تنتحل كما تراه من
  .اآلخر و

ألحكام امللة و مراسم احلق و   يشريون إىل ظهور رجل جمددو أما املتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم
فاطمة و بعضهم يطلق القول فيه مسعناه من  يتحينون ظهوره ملا قرب من عصرنا فبعضهم يقول من ولد

األولياء باملغرب كان يف أول هذه املائة الثامنة و أخربين عنه  مجاعة أكربهم أبو يعقوب البادسي كبري
 حيىي زكرياء عن أبيه أيب حممد عبد اهللا عن أبيه الويل أيب يعقوب املذكور هذا آخر ما حافده صاحبنا أبو

املهدي قد استوفينا  اطلعنا عليه أو بلغنا من كالم هؤالء املتصوفة و ما أورده أهل احلديث من أخبار
لك إال بوجود دعوة من الدين و امل مجيعه مببلغ طاقتنا و احلق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه ال تتم

و قد قررنا ذلك من قبل بالرباهني . أمر اهللا فيه شوكة عصبية تظهره و تدافع عنه من يدفعه حىت يتم
الفاطميني بل و قريش أمجع قد تالشت من مجيع اآلفاق و وجد أمم  القطعية اليت أريناك هناك و عصبية

 مكة و ينبع باملدينة من الطالبني عصبيتهم على عصبية قريش إال ما بقي باحلجاز يف آخرون قد اشتغلت
عصائب  بين حسن و بين حسني و بين جعفر و هم منتشرون يف تلك البالد و غالبون عليها و هم من

هذا املهدي فال وجه  بدوية متفرقون يف مواطنهم و إمارام يبلغون آالفاً من الكثرة فإن صح ظهور
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اتباعه حىت تتم له شوكة و عصبة وافية   قلوم يفلظهور دعوته إال بأن يكون منهم و يؤلف اهللا بني
هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم إىل مثل هذا  بإظهار كلمته و محل الناس عليها و أما على غري

و ال شوكة إال جمرد نسبة يف أهل البيت فال يتم ذلك و ال ميكن  األمر يف أفق من األفاق من غري عصبية
إىل  و أما ما تدعيه العامة و األغمار من الدمهاء ممن ال يرجع يف ذلك. الصحيحةالرباهني  ملا أسلفناه من

اشتهر من ظهور  عقل يهديه و ال علم يفيده فيجيبون ذلك على غري نسبة و يف غري مكان تقليداً ملا
القاصية من املمالك و أطراف  فاطمي و ال يعلمون حقيقة األمر كما بيناه و أكثر ما جييبون يف ذلك

الكثري من ضعفاء البصائر يقصدون رباطاً مباسة  و جند. العمران مثل الزاب بأفريقية و السوس من املغرب
امللثمني من كدالة و اعتقادهم أنه منهم أو قائمون بدعوته زعماً ال  ملا كان ذلك الرباط باملغرب من

 كثرية أو قلة أو ضعف أو قوة وغرابة تلك األمم و بعدهم عن يقني املعرفة بأحواهلا من  مستند هلم إال

خبروجه عن  لبعد القاصية عن منال الدولة و خروجها عن نطاقها فتقوى عندهم األوهام يف ظهوره هناك
قد يقصد ذلك املوضع كثري  و. برقة الدولة و منال األحكام و القهر و ال حمصول لديهم يف ذلك إال هذا

اخربين شيخناً حممد بن . محقاً و قتل كثري منهم  وسواساً ومن ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة ميييه متامها
ألول املائة الثامنة و عصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من  إبراهيم األبلي قال خرج برباط ماسة

بالتويرزي نسبة إىل توزر مصغراً و ادعى أنه الفاطمي املنتظر و اتبعه الكثري من  منتحلي التصوف يعرف
السكسوي  ةً و كزولة و عظم أمره و خافه رؤساء املصامدة على أمرهم فدس عليهالسوس من ضال أهل

عشر التسعني منها رجل  و كذلك ظهر يف غمارة يف آخر املائة السابعة و. من قتله بياتاً و احنل أمره
دخل مدينة فاس عنوة و حرق أسواقها  يعرف بالعباس و ادعى أنه الفاطمي و اتبعه الدمهاء من غمارة و

و أخربين شيخنا املذكور . و كثري من هذا النمط. أمره و ارحتل إىل بلد املزمة فقتل ا غيلة و مل يتم
صحب يف حجة يف رباط العباد و هو مدفن الشيخ أيب مدين يف جبل  بغريبة يف مثل هذا و هو أنه

.  التلميذ و اخلادمرجالً من أهل البيت من سكان كربالء كان متبوعاً معظماً كثري تلمسان املطل عليها

بيننا يف ذلك  قال و تأكدت الصحبة. و كان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات يف أكثر البلدان قال
هذا األمر و انتحال دعوة  الطريق فانكشف يل أمرهم و أم إمنا جاءوا من موطنهم بكر بالء لطلب

ب يومئذ منازل تلمسان قال ألصحابه يعقو فلما عاين دولة بين مرين و يوسف بن. الفاطمي باملغرب
و يدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر . وقتنا ارجعوا فقد أزرى بنا الغلط و ليس هذا الوقت

بالعصبية املكافئة ألهل الوقت فلما علم أنه غريب يف ذلك الوطن و ال شوكة له و  يف أن األمر ال يتم إال
أقصر عن  يقاومها أحد من أهل املغرب استكان و رجع إىل احلق والعهد ال  عصبية بين مرين لذلك أن
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سيما يف املغرب إال أن  و بقي عليه أن يستيقن أن عصبية الفواطم و قريش أمجع قد ذهبت ال. مطامعه
و قد كانت باملغرب هلذه العصور . تعلمون التعصب لشأنه مل يتركه هلذا القول و اهللا يعلم و أنتم ال

بالسنة ال ينتحلون فيها دعوة فاطمي و ال غريه و إمنا يرتع منهم  ن الدعاة إىل احلق و القيامالقريبة نزعة م
ما  الواحد فالواحد إىل إقامة السنة و تغيري املنكر و يعتين بذلك و يكثر تابعه و أكثر يف بعض األحيان

فيأخذون يف تغيري  معاشهميعنون بإصالح السابلة ملا أن أكثر فساد األعراب فيها ملا قدمناه من طبيعة 
توبة العرب و رجوعهم إىل الدين إمنا  املنكر مبا استطاعوا إال أن الصبغة الدينية فيهم مل تستحكم ملا أن

يعقلون يف توبتهم و إقباهلم إىل مناحي الديانة غري ذلك ألا  يقصدون ا اإلقصار عن الغارة و النهب ال
غري  فتجد ذلك املنتحل للدعوة و القائم بزعمه بالسنة. بة و منها توبتهمعليها قبل املقر املعصية اليت كانوا

إفساد السابلة مث اإلقبال  متعمقني يف فروع االقتداء و االتباع إمنا دينهم اإلعراض عن النهب و البغي و
هذا األجر من إصالح اخللق و من طلب  و شتان بني طلب. على طلب الدنيا و املعاش بأقصى جهدهم

الدين و ال يكمل له نزوع عن الباطل على اجلملة و ال  يا فاتفاقهما ممتنع ال تستحكم له صبغة يفالدن
الدعوة معهم يف استحكام دينه و وال يته يف نفسه دون تابعه فإذا هلك  و خيتلف حال صاحب. يكثرون

م بن مرة تالشت عصبتهم و قد وقع ذلك بأفريقية لرجل من كعب من سليم يسمى قاس احنل أمرهم و
كان  يف املائة السابعة مث من بعده لرجل آخر من بادية رياح من بطون منهم يعرفون مبسلم و بن أمحد

أمر تابعه كما  يسمى سعادة و كان أشد ديناً من األول و أقوم طريقة يف نفسه و مع ذلك فلم يستتب
بعد ذلك ظهر ناس ذه  ذكرناه حسبما يأيت يف ذكر ذلك يف موضعه عند ذكر قبائل سليم و رياح و

ليسوا عليها إال األقل فال يتيم هلم و  الدعوة يتشبهون مبثل ذلك و يلبسون فيها و ينتحلون اسم السنة و
 .انتهى. ال ملن بعدهم شيء من أمرهم

 

  عن مسمى اجلفر الفصل الرابع و اخلمسون يف ابتداء الدول و األمم و يف الكالم على املالحم و الكشف

ما حيدث هلم من حياة و موت  من خواص النفوس البشرية التشوق إىل عواقب أمورهم و علمإعلم أن 
و معرفة مدد الدول أو تفاوا و التطلع إىل  و خري و شر سيما احلوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا

 املنام و الكثري من الناس يتشوقون إىل الوقوف على ذلك يف هذا طبيعة جمبولون عليها و لذلك جتد
قصدهم مبثل ذلك من امللوك و السوقة معروفة و لقد جند يف املدن صنفاً من  األخبار من الكهان ملن

 ينتحلون املعاش من ذلك لعلمهم حبرص الناس عليه فينتصبون هلم يف الطرقات و الدكاكني الناس

ضعفاء العقول  ثري منيتعرضون ملن يسأهلم عنه فتغدو عليهم و تروح نسوان املدينة و صبياا و ك
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و أمثال ذلك ما بني خط  يستكشفون عواقب أمرهم يف الكسب و اجلاه و املعاش و املعاشرة و العداوة
احلاسب و نظر يف املرايا و املياه و  يف الرمل و يسمونه املنجم و طريف باحلصى و احلبوب و يسمونه

 ملا تقرر يف الشريعة من ذم ذلك و إن يف األمصار يسمونه ضارب املندل و هو من املنكرات الفاشية
و أكثر ما يعتين بذلك و . أطلعه اهللا عليه من عنده يف نوم أو والية البشر حمجوبون عن الغيب إال من

من  األمراء و امللوك يف آماد دولتهم و لذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه و كل أمة يتطلع إليه
حيدثون  منجم أو ويل يف مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولةاألمم يوجد هلم كالم من كاهن أو 

امللوك فيها و التعرض  أنفسهم ا و ما حيدث هلم من احلرب و املالحم و مدة بقاء الدولة و عدد
العرافون يرجعون إليهم يف ذلك و قد  ألمسائهم و يسمى مثل ذلك احلدثان و كان يف العرب الكهان و

وقع لشق و سطيح يف تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من  من امللك و الدولة كماأخربوا مبا سيكون للعرب 
بالدهم مث رجوعها إليهم مث ظهر امللك و الدولة للعرب من بعد ذلك  ملوك اليمن أخربهم مبلك احلبشة

لرؤيا املوبذان حيث بعث إليه كسرى ا مع عند املسيح و أخربهم بظهور دولة  و كذا تأويل سطيح
 كذا كان يف جيل الرببر كهان من أشهرهم موسى بن صاحل من بين يفرن و يقال من غمرة له و. العرب

لزناتة من امللك و  .كلمات حدثانية على طريقة الشر برطانتهم و فيها حدثان كثري و معظمة فيما يكون
و قد يزعم ويل و تارة أنه كاهن  الدولة باملغرب و هي متداولة بني أهل اجليل و هم يزعمون تارة أنه

و قد يستند اجليل إىل خرب . اهلجرة بكثري و اهللا أعلم بعض مزاعمهم أنه كان نبياً ألن تارخيه عندهم قبل
وقع لبين إسرائيل فإن أنبياءهم املتعاقبني فيهم كانوا خيربوم مبثله عندما  األنبياء أن كان لعهدهم كما

الدنيا و مدا على   فوقع منه كثري فيما يرجع إىل بقاءو أما يف الدولة اإلسالمية. يف السؤال عنه يعنوم
املعتمد يف ذلك يف صدر اإلسالم آلثار  العموم و فيما يرجع إىل الدولة و أعمارها على اخلصوص و كان

مثل كعب األخبار و وهب بن منبه و أمثاهلما و رمبا  منقولة عن الصحابة و خصوصاً مسلمة بين إسرائيل
و وقع جلعفر و أمثاله من أهل البيت كثري من . و تأويالت حمتملة ن ظواهر مأثورةاقتبسوا بعض ذلك م
 اهللا أعلم الكشف مبا كانوا عليه من الوالية و إذا كان مثله ال ينكر من غريهم من ذلك مستندهم فيه و

س ذه فهم أوىل النا فيكم حمدثني إن :األولياء يف ذويهم و أعقام و قد قال صلى اهللا عليه و سلم
بعد صدر امللة و حني علق الناس على العلوم و  و أما. الرتب الشريفة و الكرامات املوهوبة

فأكثر معتمدهم يف ذلك كالم املنجمني يف . اللسان العريب االصطالحات و ترمجت كتب احلكماء إىل
  األمور اخلاصة مناألمور العامة من القرانات و يف املواليد و املسائل و سائر امللك و الدول و سائر

يرجع إىل كالم  الطوالع هلا و هي شكل الفلك عند حدوثها فلنذكر اآلن ما وقع ألهل األثر يف ذلك مث
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 فإنه نقل عن السهيلي وقع يف كتاب أما أهل األثر فلهم يف مدة امللل و بقاء الدنيا على ما. املنجمني

 الطربي نقص ذلك بظهور كذبه و مستند ة سنة وما يقتضي أن مدة بقاء الدنيا منذ امللة مخسمائ الطربي

و سره و اهللا أعلم . دليالً أن الدنيا مجعة من مجع اآلخرة و مل يذكر لذلك ابن عباس يف ذلك أنه نقل عن
وإن يوما عند ربك  :اليوم بألف سنة لقوله تقدير الدنيا بأيام خلق السماوات و األرض و هي سبعة مث

أجلهم يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول :الصحيحني بت يفو قد ث كألف سنة مما تعدون
 و أشار بعثت أنا و الساعة كهاتني :و قال الشمس أجل من كان قبلهم من صالة العصر إىل غروب

مثليه  بالسبابة و الوسطى و قدر ما بني صالة العصر و غروب الشمس و حني صريورة ظل كل شيء
نصف سبع  ، و كذلك وصل الوسطى على السبابة فتكون هذه املدةيكون على التقريب نصف سبع

لن يعجز اهللا أن يؤخر هذه األمة : و سلم قوله صلى اهللا عليه اجلمعة كلها و هو مخسمائة سنة و يؤيده
قبل امللة مخسة آالف و مخسمائة سنة و عن وهب بن منبه أا  فدل ذلك على أن مدة الدنيا نصف يوم

 :السهيلي أعين املاضي و عن كعب أن مدة الدنيا كلها ستة آالف سنة قال ئة سنةمخسة آالف و ستما

لن يعجز اهللا أن يؤخر  :الوجود خبالفه فأما قوله و ليس يف احلديثني ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع
 أنا و الساعة كهاتني بعثت :فال يقتضي نفي أن الزيادة على النصف و أما قوله يوم هذه األمة نصف

 السهيلي الساعة نيب غريه و ال شرع غري شرعه مث رجع فإمنا فيه اإلشارة إىل القرب و أنه ليس بينه و بني

أوائل السور بعد  تعيني أمد امللة من مدرك آخر لو ساعده التحقيق و هو أنه مجع احلروف املقطعة يف إىل
فأخذ عددها ) كره   حقأمل يسطع نص( حذف املكرر قال و هي أربعة عشر حرفاً جيمعها قولك 

اآلخر قبل بعثته فهذه هي مدة امللة  حبساب اجلمل فكان سبعمائة و ثالثة أضافه إىل املنقضي من األلف
و كونه ال يبعد ال يقتضي : احلروف و فوائدها قلت قال و ال يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات هذه

 البن إسحاق السري ا هو ما وقع يف كتابعلى ذلك إمن السهيلي محل و الذي. ظهوره و ال التعويل عليه

أمل ( من أخبار اليهود و مها أبو ياسر و أخوه حي حني مسعا من األحرف املقطعة  يف حديث ابين أخطب
النيب صلى  تأوالها على بيان املدة ذا احلساب فبلغت إحدى و سبعني فاستقال املدة و جاء حي إىل و) 

فكانت ) املر ( مث استزاد ) الرمث  (مث استزاد ) املص ( ا غريه ؟ فقال هل مع هذ: اهللا عليه و سلم يسأله
لبس علينا أمرك يا حممد حىت ال ندري أقليالً أعطيت  قد: إحدى و سبعني و مائتني فاستطال املدة و قال

قال هلم أبو ياسر ما يدريكم لعله أعطى عددها كلها تسعمائة و أربع سنني  أم كثرياً مث ذهبوا عنه و قال
و ال يقوم . هـ 1 .منه آيات حمكمات هن أم الكتاب و أخر متشاات :فرتل قولة تعاىل ابن إسحاق

احلروف على تلك األعداد ليست طبيعية و ال  من القصة دليل على تقدير امللة ذا العدد ألن داللة هذه
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مي مشهور و قدم يسمونه حساب اجلمل نعم إنه قد عقلية و إمنا هي بالتواضع و االصطالح الذي
أخوة حي ممن يؤخذ رأيه يف ذلك دليالً و ال من علماء  االصطالح ال يصري حجة و ليس أبو ياسر و

باحلجاز غفالً عن الصنائع و العلوم حىت عن علم شريعتهم وفقه كتام و ملتهم  اليهود ألم كانوا بادية
دليل على ما ادعاه  للسهيلي لة فال ينهضيتلقفون مثل هذا احلساب كما تتلقفه العوام يف كل م و إمنا

دولتها على اخلصوص مسند من األثر إمجايل يف حديث خرجه أبو  و وقع يف امللة يف حدثان. من ذلك
من طريق شيخه حممد بن حيىي الذهيب عن سعيد بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن  داود عن حذيفة بن اليمان

اهللا ما  و: صة بن ذؤيب عن أبيه قال قال حذيفة بن اليمانأسامة بن زيد الليثي عن أيب قبي فروخ عن
من قائد فئة إىل أن تنقضي  أدري أنسي أصحايب أم تناسوه و اهللا ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

بامسه و اسم أبيه و قبيلته و سكت عليه أبو داود و  الدنيا ال يبلغ من معه ثلثمائة فصاعداً إال قد مساه لنا
سكته عليه يف كتابه فهو صاحل و هذا احلديث إذا كان صحيحاً فهو جممل  قدم أنه قال يف رسالته ماقد ت

يف  و قد وقع إسناد هذا احلديث. إمجاله و تعيني مبهماته إىل آثار أخرى جيود أسانيدها و يفتقر يف بيان
قام رسول اهللا :  قالمن حديث حذيفة أيضاً الصحيحني غري كتاب السنن على غري هذا الوجه فوقع يف

فما ترك شيئاً يكون يف مقامه ذاك إىل قيام الساعة إال حدث عنه حفظه  صلى اهللا عليه و سلم فينا خطيباً
 ما ترك شيئاً إىل قيام الساعة إال: من نسيه قد علمه أصحابه هؤالء و لفظ البخاري من حفظه و نسيه

بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال صلىمن حديث أيب سعيد اخلدري  الترمذي ذكره و يف كتاب
شيئاً يكون إىل قيام الساعة إال أخربنا به حفظه من حفظه  يوماً صالة العصر بنهار مث قام خطيباً فلم يدع

الفنت و  من أحاديث الصحيحني األحاديث كلها حممولة على ما ثبت يف و نسيه من نسيه و هذه
هذه العمومات و هذه  الشارع صلوات اهللا و سالمه عليه يف أمثالاالشتراط ال غري ألنه املعهود من 

هذه الطريق شاذة منكرة مع أن األئمة اختلفوا يف رجاله فقال ابن أيب  يف أبو داود الزيادة اليت تفرد ا
قال ابن عدي أحاديثه غري  يعرف منه و ينكر و البخاري و قال. فروخ أحاديثه مناكري مرمي يف ابن
له البخاري استشهاداً  فإمنا خرج ابن معني و وثقه الصحيحني أسامة بن زيد و أن خرج له يفحمفوظة و 

و أبو قبيضة ابن . يكتب حديثه و ال حيتج به ابن حامت و ضعفه حيىي بن سعيد و أمحد بن حنبل و قال
شذوذها  فتضعف هذه الزيادة اليت وقعت أليب داود يف هذا احلديث من هذه اجلهات مع. جمهول ذؤيب

و يزعمون أن فيه علم ذلك  اجلفر و قد يستندون يف حدثان الدول على اخلصوص إىل كتاب. كما مر
يزيدون على ذلك و ال يعرفون أصل ذلك و ال مستنده و اعلم أن  كله من طريق اآلثار و النجوم ال

ويه عن جعفر هازون بن سعيد العجلي و هو رأس الزيدية كان له كتاب ير كتاب اجلفر كان أصله أن
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ما سيقع ألهل البيت على العموم و لبعض األشخاص منهم على اخلصوص وقع ذلك  الصادق و فيه علم
مكتوباً  نظائره من رجاالم على طريق الكرامة و الكشف الذي يقع ملثلهم من األولياء و كان جلعفر و

باسم اجللد الذي كتب فيه  فراجل عند جعفر يف جند ثور صغري فرواه عنه هارون العجلي و كتبه و مساه
صار هذا االسم علماً على هذا الكتاب عندهم و كان فيه تفسري القرآن  ألن اجلفر يف اللغة هو الصغري و

و هذا الكتاب مل تتصل روايته و ال عرف . غرائب املعاين مروية عن جعفر الصادق و ما يف باطنه من
فيه  بها دليل و لو صح السند إىل جعفر الصادق لكانإمنا يظهر منه شواذ من الكلمات ال يصح عينه و

حيذر بعض قرابته  نعم املستند من نفسه أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات و قد صح عنه أنه كان
و عصاه فخرج و قتل  بوقائع تكون هلم فتصح كما يقول و قد حذر حيىي ابن عمه زيد من مصرعه

م علماً و ديناً و آثاراً من  لكرامة تقع لغريهم فما ظنكو إذا كانت ا. باجلوزجان كما هو معروف
الطيبة و قد ينقل بني أهل البيت كثري من هذا الكالم  النؤة و عناية من اهللا باألصل الكرمي تشهد لفروعه

دولة العبيديني كثري منه و انظر ما حكاه ابن الرقيق يف لقاء أيب عبد اهللا  غري منسوب إىل أحد و يف أخبار
داعيتهم  لعبيد اهللا املهدي مع ابنه حممد احلبيب و ما حدثاه به و كيف بعثاه إىل ابن حوشب شيعيال

تتم هناك و أن عبيد اهللا ملا  باليمن فأمره باخلروج إىل املغرب و بث الدعوة فيه على علمه لقنه أن دعوته
و أراهم ) فواطم ساعة من ار بنيتها ليعتصم ا ال : (بىن املهدية بعد استفحال دولتهم بأفريقية قال

باهلدية و كان يسأل عن منتهى موقفه حىت جاءه اخلرب ببلوغه إىل املكان  موقف صاحب احلمار أيب يزيد
و قتله  أبو عبيد اهللا فأيقن بالظفر و برز من البلد فهزمه و اتبعه إىل ناحية الزاب فظفر به الذي عينه جده

  .و مثل هذه األخبار كثرية

األحكام النجومية أما يف األمور العامة مثل امللك و  ملنجمون فيستندون يف حدثان الدول إىلو أما ا
بني العلويني و ذلك أن العلويني زحل و املشتري يقترنان يف كل  الدول فمن القرانات و خصوصاً

ىل آخر كذلك القرآن إىل برج آخر يف تلك املثلثة من التثليث األمين مث بعده إ عشرين سنة مرة مث يعود
فيستوي ا  يتكرر يف املثلثة الواحدة اثنيت عشرة مرة تستوي بروجه الثالثة يف ستني سنة مث يعود إىل أن

و أربع عودات يف مائتني و أربعني  يف ستني سنة مث يعود ثالثة مث رابعة فيستوي يف املثلثة باثنيت عشرة مرة
و ينتقل من املثلثة إىل املثلثة اليت تليها أعين الربج  نسنة و يكون انتقاله يف كل برج على التثليث األمي

القرآن الذي قبلة يف املثلثة و هذا القرآن الذي هو قران العلويني ينقسم إىل  الذي يلي الربج األخري من
بعد  صغري و وسط فالكبري هو اجتماع العلويني يف درجة واحدة من الفلك إىل أن يعود إليها كبري و

عشرة مرة و بعد مائتني  ني سنة مرة واحدة و الوسط هو اقتران العلويني يف كل مثلثة اثنيتتسعمائة و ست
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العلويني يف درجة برج و بعد عشرين سنة  و أربعني سنة ينتقل إىل مثلثة أخرى و الصغري هو اقتران
ن أول دقيقة درجه أو دقائقه مثال ذلك وقع القرآن يكو يقترنان يف برج آخر على تثليثه األمين يف مثل

أول دقيقة من األسد و هذه كلها نارية و هذا كله قران صغري مث  من احلمل و بعد عشرين يكون يف
 بعد ستني سنة و يسمى دور القران و عود القران و بعد مائتني و أربعني ينتقل من يعود إىل أول احلمل

مث يرجع إىل أول احلمل يف  هلوائية مث املائيةالنارية إىل الترابية ألا بعدها و هذا قران وسط مث ينتقل إىل ا
عظام األمور مثل تغيري امللك و الدولة و  تسعمائة و ستني سنة و هو الكبري و القران الكبري يدل على

ظهور املتغلبني و الطالبني للملك و الصغري على ظهور  انتقال امللك من قوم إىل قوم و الوسط على
أو عمراا و يقع يف أثناء هذه القرانات قران النحسني يف برج السرطان  اخلوارج والدعاة و خراب املدن

 سنة مرة و يسمى الرابع و برج السرطان هو طالع العامل و فيه و بال زحل و هبوط املريخ يف كل ثالثني

العساكر و  فتعظم داللة هذا القران يف الفنت و احلروب و سفك الدماء و ظهور اخلوارج و حركة
النحوسة يف وقت قراما  ند و الوباء و القحط و يدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة وعصيان اجل

الكتاب الذي ألفه لنظام امللك و رجوع  قال جراس بن أمحد احلاسب يف. على قدر تيسري الدليل فيه
د قران العلويني اإلسالمية ألنه كان دليلها فاملولد النبوي كان عن املريخ إىل العرب له أثر عظيم يف امللة

رجع هنالك حدث التشويش على اخللفاء و كثر املرض يف أهل العلم و الدين و  بربج العقرب فلما
و مروان  أحواهلم و رمبا ادم بعض بيوت العبادة و قد يقال أنه كان عند قتل علي رضي اهللا عنه نقصت

القرانات كانت يف غاية  ع أحكاممن بين أمية و املتوكل من بين العباس فإذا روعيت هذه األحكام م
و . و قد ظهر كذب هذا القول. عشرين أن امللة تنتهي إىل ثالمثائة و: اإلحكام و ذكر شاذان البلخي

رأيت : و قال خراشى. اختالف كثري و مل يصح ذلك يظهر بعد املائة و اخلمسني منها: قال أبو معشر
و أن دليلهم الزهرة . العرب و ظهور النبؤة فيهمكسرى عن ملك  يف كتب القدماء أن املنجمني أخربوا

امللك فيهم أربعني سنة و قال أبو معشر يف كتاب القرانات القسمة إذا انتهت  و كانت يف شرفها فيبقى
دليل  السابعة و العشرين من احلوت فيها شرف الزهرة و وقع القران مع ذلك بربج العقرب و هو إىل

من درجات  كان منهم نيب و يكون قوة ملكه و مدته على ما بقيالرب ظهرت حينئذ دولة العرب و 
عشر سنني و  شرف الزهرة و هي إحدى عشرة درجة بتقريب من برج احلوت و مدة ذلك ستمائة و

 و قال. اجلد املشتري كان ظهور أيب مسلم عند انتقال الزهرة و وقوع القسمة أول احلمل و صاحب

ألن الزهرة كانت : قال. لة تنتهي إىل ستمائة و ثالثاً و تسعني سنةامل أن مدة يعقوب بن إسحاق الكندي
 امللة يف مثان و عشرين درجة و ثالثني دقيقة من احلوت فالباقي إحدى عشرة درجة و مثان عند قران
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امللة باتفاق احلكماء  و هذه مدة: قال. عشرة دقيقة و دقائقها ستون فيكون ستمائة و ثالثاً و تسعني سنة
قلت و هذا هو الذي . حبساب اجلمل ه احلروف الواقعة يف أول السور حبذف املكرر و اعتبارو يعضد

سأل هرمز إفريد  :قال خراش. فيما نقلناه عنه السهيلي أن األول هو مستند و الغالب السهيلي ذكره
طى أطول املشتري و كان يف شرفه فيع دليل ملكه: احلكيم عن مدة أردشري و ولده ملوك الساسانية فقال
تزيد الزهرة و تكون يف شرفها و هي دليل العرب  السنني و أجودها أربعمائة و سبعاً و عشرين سنة مث

صاحبه الزهرة و كانت عند القران يف شرفها مدة ام ميلكون ألف  فيملكون ألن طالع القران امليزان و
روج امللك من فارس إىل سأل كسرى أنوشروان وزيره بزر مجهر احلكيم عن خ و. سنة و ستني سنة

أن القائم منهم يولد خلمس و أربعني من دولته و ميلك املشرق و املغرب و املشتري  العرب فأخربه
األدلة  دليل العرب فهذه إىل الزهرة و ينتقل القران من اهلوائية إىل العقرب و هو مائي و هو يغوص

احلكيم عن ذلك   كسرى الوزير أليوسو سأل. تفضي للملة مبدة دور الزهرة و هي ألف و ستون سنة
أن ملة اإلسالم تبقى مدة القران  :و قال توفيل الرومي املنجم يف أيام بين أمية. فقال مثل قول بزر مجهر

برج العقرب كما كان يف ابتداء امللة و تغري وضع  الكبري تسعمائة و ستني سنة فإذا عاد القران إىل
حينئذ إما أن يفتر العمل به أو يتجدد من األحكام ما يوجب خالف ف الكواكب عن هيئتها يف قران امللة

 اتفقوا على أن خراب العامل يكون باستيالء املاء و النار حىت لك سائر املكونات و و: قال خراش. الفن

تسعمائة و  ذلك عندما يقطع قلب األسد أربعاً و عشرين درجة و هي حد املريخ، و ذلك بعد مضي
أحتفه به يف هدية و أنه  أن ملك زابلستان بعث إىل املأمون حبكيمه ذوبان: ر خراشو ذك. ستني سنة

و أن املأمون أعظم حكمته فسأله عن  تصرف للمأمون يف االختيارات حبروب أخيه و بعقد اللواء لطاهر
ة من يف ولد أخيه و أن العجم يتغلبون على اخلالف مدة ملكهم فأخربه بانقطاع امللك من عقبه و اتصاله

يريده اهللا مث يسوء حاهلم مث تظهر الترك من مشايل املشرق  الديلم يف دولة سنة مخسني و يكون ما
: الفرات و سيحون و سيملكون بالد الروم و يكون ما يريده اهللا فقال له املأمون فيملكون إىل الشام و

. الشطرنج الذي وضعمن كتب احلكماء و من أحكام صصة بن داهر اهلندي : أين لك هذا ؟ فقال من

دولتهم أول القرن  قلت و الترك الذين أشار إىل ظهورهم بعد الديلم هم السلجوقية و قد انقضت
احلوت يكون سنة ثالث و ثالثني و مثامنائة  و انتقال القران إىل املثلثة املائية من برج: قال خراش. السابع

و الذي يف احلوت : قال. نة ثالث و مخسنيقران املئة س ليزدجرد و بعدها إىل برج العقرب حيث كان
و حتويل السنة األوىل من القران : قال. العقرب يستخرج منه دالئل امللة هو أول االنتقال و الذي يف

و أما . ذلك املثلثات املائية يف ثاين رجب سنة مثان و ستني و مثامنائة و مل يستوف الكالم على األول يف
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وقوعه ألن له داللة  اخلصوص فمن القران األوسط و هيئة الفلك عندمستند املنجمني يف دولة على 
األمم و عدد ملوكهم و أمسائهم و  عندهم على حدوث الدولة و جهاا من العمران و القائمني ا من

و قد توجد  القرانات يف كتابه يف أبو معشر ذكر أعمارهم و حنلهم و أديام و عوائدهم و حروم كما
يعقوب  الكالم يف الدول و قد كان  من القران األصغر إذا كان األوسط داالً عليه فمن يوجدهذه الداللة

كتاباً مساه الشيعة باجلفر  الكائنة يف امللة القرانات الرشيد و املأمون وضع يف منجم بن إسحاق الكندي
باس و أا ايته و دولة بين الع: يقال حدثان باسم كتام املنسوب إىل جعفر الصادق و ذكر فيه فيما

بغداد أا تقع يف انتصاف املائة السابعة و أنه بانقراضها يكون انقراض  أشار إىل انقراضها و احلادثة على
 نقف على شيء من خرب هذا الكتاب و ال رأينا من وقف عليه و لعله غرق يف كتبهم اليت امللة و مل

و قد وقع   بغداد و قتل املستعصم آخر اخللفاءطرحها هالكو ملك التتر يف دجلة عند استيالئهم على
لبين عبد املؤمن لذكر  باملغرب جزء منسوب إىل هذا الكتاب يسمونه اجلفر الصغري و الظاهر أنه وضع

عن ذلك من حدثانه و كذب ما بعده و  األولني من ملوك املوحدين فيه على التفصيل و مطابقة من تقدم
يف أخبار  الطربي كتب يف احلدثان و انظر ما نقله لكندي منجمون وكان يف دولة بين العباس من بعد ا

الرشيد أيام  عن أيب بديل من أصحاب صنائع الدولة قال بعث إيل الربيع و احلسن يف غزاما مع املهدي
إذا مدة املهدي فيه عشر  أبيه فجئتهما جوف الليل فإذا عندمها كتاب من كتب الدولة يعين احلدثان و

دولته ما مضى فإذا وقف عليه كنتم قد  هذا الكتاب ال خيفى على املهدي و قد مضى من: تسينني فقل
عنبسة الوراق موىل آل بديل و قلت له انسخ هذه الورقة و  قاال فما احليلة فاستدعيت. نعيتم إليه نفسه

 هذه ما كنت فو اهللا لوال أين رأيت العشرة يف تلك الورقة و األربعني يف اكتب مكان عشر أربعني ففعل
 مث كتب الناس من بعد ذلك يف حدثان الدول منظوماً و منثوراً و رجزاً ما شاء اهللا أن أشك أا هي

على العموم و  و بعضها يف حدثان امللة. يكتبوه و بأيدي الناس متفرقة كثري منها و تسمى املالحم
ليس منها أصل يعتمد على  يقة وبعضها يف دولة على اخلصوص و كلها منسوبة إىل مشاهري من أهل اخلل

قصيدة ابن مرانة من حبر الطويل على روي  روايته عن واضعه املنسوب إليه فمن هذه املالحم باملغرب
أا من احلدثان العام فيطلقون الكثري منها على احلاضر و  الراء و هي متداولة بني الناس و حتسب العامة

خمصوصة بدولة ملتونه ألن الرجل كان قبيل دولتهم و ذكر فيها شيوخنا أا  املستقبل و الذي مسعناه من
 على سبتة من يد موايل بين محود و ملكهم لعدوة األندلس و من املالحم بيد أهل املغرب استيالءهم

  :أيضاً قصيدة تسمى التبعية أوهلا

 قد يطرب الطائر املغتصب طربت و ما ذاك مين طرب و
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 لتذكار بعض السبب و ما ذاك مين للهو أراه و لكن

كثرياً من دولة املوحدين و أشار فيها إىل الفاطمي و  قريباً من مخسمائة بيت أو ألف فيما يقال ذكر فيها
املالحم باملغرب أيضاً ملعبة من الشعر الزجلي منسوبة لبعض اليهود  غريه و الظاهر أا مصنوعة و من

  و غريمها و ذكر ميتته قتيالً بفاس و كان كذلكالقرانات لعصره العلويني و النحسني ذكر فيها أحكام

  :فيما زعموه و أوله

 فافهموا يا قوم هذي االشارا      خيارا يف صبغ ذا األزرق لشرفه

 بذي العالما و بدل الشكال و هي سالما جنم زحل اخرب

 العماما و شاش أزرق بدل الغرارا شاشية زرقا بدل

  يقول يف آخره

 يصلب يف بلدة فاس يف يوم عيد      سان يهوديمت ذا التجنيس إلن قد

 و قتله يا قوم على الفراد      حىت جييه الناس من البوادي

دولة املوحدين و من مالحم املغرب أيضاً  اليت دلت على القرانات أبياته حنو اخلمسمائة و هي يف و
نس من املوحدين منسوبة حدثان دولة بين أيب حفص بتو قصيدة من عروض املتقارب على روي الباء يف

قسنطينية اخلطيب الكبري أبو علي بن باديس و كان بصرياً مبا يقوله و له  و قال يل قاضي. البن األبار
و إمنا هو  أن هذا ابن األبار ليس هو احلافظ األندلسي الكاتب مقتول املستنصر: التنجيم فقال يل قدم يف

اهللا تعاىل ينشد هذه   احلافظ و كان والدي رمحهرجل خياط من أهلي تونس تواطأت شهرته مع شهرة
  :األبيات من هذه امللحمة و بقي بعضها يف حفظي مطلعها

 يغز ببارقه األشنب      عذيري من زمن قلب

  .و منها

  و يبقى هناك على مرقب      و يبعث من جيشه قائداً

 فتأيت إىل الشيخ أخباره فيقبل كاجلمل األجرب

 ة و تلك سياسة مستجلبو يظهر من عدله سري

  .منها يف ذكر أحوال تونس على العموم و

 و مل يرع حق لذي منصب      احمت فأما رأيت الرسوم

 وودع معاملها و اذهب      تونس فخذ يف الترحل عن

  تضيف الربيء إىل املذنب      فتنة فسوف تكون ا
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  ء بتونسدولة بين أيب حفص هؤال و وقفت باملغرب على ملحمة أخرى يف

  ذكر حممد أخيه من بعده فيها بعد السلطات أيب حيىي الشهري عاشر ملوكهم

  :يقول فيها

  و يعرف بالوثاب يف نسخة األصل      شقيقه و بعد أيب عبد اإلله

  بعد أخيه و كان ميين بذلك نفسه إىل أن هلك إال أن هذا الرجل مل ميلكها

  :املنسوبة إىل اهلوثين على لغة العامة يف عروض البلدامللعبة  و من املالحم يف املغرب أيضاً

  فترت األمطار و مل تفتر      دعين بدمعي اهلتان

  و اىن متلى و تغدر      و استقت كلها الويدان

  فأوىل ما ميل ما تدري      البالد كلما تروي

  و العام و الربيع جتري      ما بني الصيف و الشتوي

  دعىن نبكي و من عذر      :قال حني صحت الدعوى

  ذا القرن اشتد و متري      أنادي من ذي األزمان

  و حمفوظة بني عامة املغرب األقصى و الغالب عليها الوضع و هي طويلة

إال على تأويل حترفه العامة أو احلارف فيه من ينتحلها من اخلاصة و وقفت  ألنه مل يصح منها قول
اهللا لتحلله  يب العريب احلامتي يف كالم طويل شبه األلغاز ال يعلم تأويله إالملحمة منسوبة أل باملشرق على

. متاثيل من حيوانات غريبة إىل أوفاق عددية و رموز ملغوزة و أشكال حيوانات تامه و رؤوس مقطعة و

صحيحة ألا مل تنشأ عن أصل علمي من  و يف آخرها قصيدة على روي الالم و الغالب أا كلها غري
أخرى منسوبة البن سيناء و ابن عقاب و ليس يف شيء  امة و ال غريها و مسعت أيضاً أن هناك مالحمجن

حدثان  و وقفت باملشرق أيضاً على ملحمة من القرانات يؤخذ من معها دليل على الصحة ألن ذلك إمنا
  .اأوهل دولة الترك منسوبة إىل رجل من الصوفية يسمى الباجر بقي و كلها إلغاز باحلروف

 صي والد احلسن  من علم جفر و      إن شئت تكسف سر اجلفر يا سائلي

  و الوصف فافهم كفعل احلاذق الفطن      مجلته فافهم و كن و اعياً حرفاً و

  لكنين أذكر اآليت من الزمن      الذي قبل عصري لست أذكره أما

 نن حباء ميم بطيش نام يف الك      يشهر بيربس يبقى بعد مخستها

 املنن  له القضاء قضى أي ذلك      شني له أثر من حتت سرته

 أذربيجان يف ملك إىل اليمن  و      فمصر و الشام مع أرض العراق له
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  :و منها

  الفاتك الباتك املعين بالسمن      ملا نال طاهرهم و آل بوران

  ال لو فاق و نوت ذي قرن      خللع سني ضعيف السن سني أتى

 ذو مسن  يبقى حباء و أين بعد       له عقل و مشورةقوم شجاع

  :و منها

  يلي املشورة ميم امللك ذو اللسن      قتلته من بعد باء من األعوام

  :و منها

  يف عصره فنت ناهيك من فنت      هذا هو األعرج الكليب فاعن به

 جد بالفنت  عار عن القاف قاف      يأيت من الشرق يف جيش يقدمهم

 بشجو على األهلني و الوطن  أبدت      ل دال و مثل الشام أمجعهابقت

  ن الزلزال ما زال حاء غري مقتطن      ـم إذا أتى زلزلت يا ويح مصر

  هلكاً و ينفق أمواالً بال مثن      عني كلهم حبسوا طاء و ظاء و

  هون به إن ذاك احلصن يف سكن      يسري القاف قافاً عند مجعهم

 لذاك بين  ال سلم األلف سني       أخاه و هو صاحلهمو ينصبون

 يداين امللك يف الزمن  من السنني      متت واليتهم باحلاء ال أحد

  :عليه مبصر و يقال أنه أشار إىل امللك الظاهر و قدوم أبيه

 الشطف و الزرن  و طول غيبته و      يأيت إليه أبوه بعد هجرته

ا كثرية و الغالب أيف القدمي كثري و معروف لالنتحال ا موضوعة و مثل صنعتها كانو أبيا.  

املقتدر وراق ذكي يعرف بالدانايل يبل األوراق و يكتب  حكى املؤرخون ألخبار بغداد أنه كان ا أيام
من أمساء أهل الدولة و يشري ا إىل ما يعرف ميلهم إليه من أحوال  فيها خبط عتيق يرمز فيه حبروف

 كأا مالحم و حيصل على ما يريده منهم من الدنيا و أنه وضع يف بعض دفاتره ميماً اجلاهالرفعة و 

موىل املقتدر  فقال له هذا كناية عنك و هو مفلح. مكررة ثالث مرات و جاء به إىل مفلح موىل املقتدر
أغناه به مث عليه فبدل له ما  و ذكر عنه ما يرضاه و يناله من الدولة و نصب لذلك عالمات ميوه ا

معزوالً فجاءه بأوراق مثلها و ذكر اسم  وضعه للوزير ابن القاسم بن وهب على مفلح هذا و كان
أنه يلي الوزارة للثاين عشر من اخللفاء و تستقيم األمور  الوزير مبثل هذه احلروف و بعالمات ذكرها و

ا على األوراق و ذكر فيها كوائن يغري الدنيا يف أيامه و أوقف مفلحاً هذ على يديه و يقهر األعداء و
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 و وقف. من هذا النوع مما وقع و مما مل يقع و نسب مجيعه إىل دانيال فأعجب به مفلح أخرى و مالحم

لوزارته مبثل هذه  عليه املقتدر و اهتدى من تلك األمور و العالمات إىل ابن وهب و كان ذلك سبباً
هذه امللحمة اليت ينسبوا إىل الباجربقي  لغاز و الظاهر أناحليلة العريقة يف الكذب و اجلهل مبثل هذه األ
شيخ احلنفية من العجم بالديار املصرية عن هذه امللحمة و  من هذا النوع و لقد سألت أكمل الدين ابن

إليه من الصوفية و هو الباجربقي و كان عارفاً بطرائقهم فقال كان من  عن هذا الرجل الذي تنسب
 ة يف حلق اللحية و كان يتحدث عما يكون بطريق الكشف و يومي إىل رجال معيننياملبتدع القلندرية

أبيات قليلة كان  عنده و يلغز عليهم حبروف يعينها يف ضمنها ملن يراه منهم و رمبا يظهر نظم ذلك يف
 فيها اخلراصون من ذلك اجلنس يتعاهدها فتنوقلت عنه و ولع الناس ا و جعلوها ملحمة مرموزة و زاد

الرمز إمنا يهدي إىل كشفه قانون يعرف قبله  يف كل عصر و شغل العامة بفك رموزها و هو أمر ممتنع إذ
على املراد منها خمصوصة ذا النظم ال يتجاوزوه فرأيت من  و يوضع له و أما مثل هذه احلروف فداللتها

أن هدانا   كنا لنهتدي لوالو ما شفاء ملا كان يف النفس من أمر هذه امللحمة كالم هذا الرجل الفاصل
 .و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق اهللا

 

ذلك من  الباب الرابع من الكتاب األول يف البلدان و األمصار و سائر العمران و ما يعرض يف
 األحوال و فيه سوابق و لواحق 

  امللكو أا إمنا توجد ثانية عن  الفصل األول يف أن الدول من املدن و األمصار

منازع احلضارة اليت يدعو إليها الترف و الدعة كما قدمناه و  و بيانه أن البناء و اختطاط املنازل إمنا من
منازعها و أيضاً فاملدن و األمصار ذات هياكل و أجرام عظيمة و بناء كبري و  ذلك متأخر عن البداوة و

 للعموم ال للخصوص فتحتاج إىل اجتماع األيدي و كثرة التعاون و ليست من األمور هي موضوعة

إكراههم على ذلك  الضرورية للناس اليت تعم ا البلوى حىت يكون نزوعهم إليها اضطراراً بل ال بد من
 و ال يفي بكثرته إال امللك و سوقهم إليه مضطهدين بعصا امللك أو مرغبني يف الثواب و األجر الذي

مث إذا بنيت املدينة و كمل . الدولة و امللك فال بد يف متصري األمصار و اختطاط املدن من. الدولة
األحوال السماوية و األرضية فيها فعمر الدولة حينئذ عمر  تشييدها حبسب نظر من شيدها و مبا اقتضته

ع عمراا و خربت و إن كان قصرياً وقف احلل فيها عند انتهاء الدولة و تراج هلا فإن كان عمر الدولة
تتعدد و نطاق  الدولة طويالً و مدا منفسحة فالتزال املصانع فيها تشاد و املنازل الرحيبة تكثر و أمد
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املساحة كما وقع ببغداد و  األسواق يتباعد و ينفسح إىل أن تسمع اخلطة و تبعد املسافة و ينفسح ذرع
ببغداد لعهد املأمون مخسة و ستني ألف محام و  ت بلغ عددهاذكر اخلطيب يف تأرخيه أن احلماما. أمثاهلا

متقاربة جتاوز األربعني و مل تكن مدينة وحدها جيمعها  كانت مشتملة على مدن و أمصار متالصقة و
حال القريوان و قرطبة و املهدية يف امللة اإلسالمية و حال مصر  سور واحد إلفراط العمران و كذا

نا هلذا العهد و أما بعد انقراض الدولة املشيدة للمدينة فإما أن يكون لضواحي بلغ القاهرة بعدها فيما
حافظاً لوجودها و  املدينة و ما قارا من اجلبال و البسائط بادية ميدها العمران دائماً فيكون ذلك تلك

ود هلا العجم من املشرق املوج يستمر عمرها بعد الدولة كما تراه بفاس و جباية من املغرب و بعراق
إىل غاياا من الرفه و الكسب تدعو إىل الدعة و  العمران من اجلبال ألن أهل البداوة إذا انتهت أحواهلم

املدن و األمصار و يتأهلون و أما إذا مل يكن لتلك املدينة املؤسسة  السكون الذي يف طبيعة البشر فيرتلون
 راض الدولة خرقاً لسياجها فيزول حفظها والعمران بترادف الساكن من بدرها فيكون انق مادة تفيدها

الكوفة باملشرق و  يتناقص عمراا شيئاً فشيئاً إىل أن يبذعر ساكنها و خترب كما و قع مبصر و بغداد و
رمبا يرتل املدينة بعد انقراض خمتطيها  القريوان و املهدية و قلعة بين محاد باملغرب و أمثاهلا فتفهمه و

و كرسياً يستغين ا عن اختطاط مدينة يرتهلا فتحفظ تلك   ثانية يتخذها قراراًاألولني ملك آخر و دولة
مبانيها و مصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية و ترفها و تستجد بعمراا عمراً  الدولة سياجها و تتزايد

 .كما وقع بفاس و القاهرة هلذا العهد و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق آخر

 

  فصل الثاين يف أن امللك يدعو إىل نزول األمصارال

إذا حصل هلم امللك اضطروا لإلستيالء على األمصار ألمرين أحدمها ما  و ذلك أن القبائل و العصائب
 من الدعة و الراحة و حط األثقال و استكمال ما كان ناقصاً من أمور العمران يف البدو يدعو إليه امللك

يف نواحيهم رمبا  لى امللك من أمر املنازعني و املشاغبني ألن املصر الذي يكونو الثاين دفع ما يتوقع ع
الذي مسوا إليه من أيديهم فيعتصم  يكون ملجأ ملن يروم منازعتهم و اخلروج عليهم و انتزاع ذلك امللك

اكر الصعوبة و املشقة و املصر يقوم مقام العس بذلك املصر و يغالبهم و مغالبة املصر على اية من
احلرب من وراء اجلدران من غري حاجة إىل كثري عدد و ال عظيم  املتعددة ملا فيه من اإلمتناع و نكاية

العصابة إمنا احتيج إليهما يف احلرب للثبات ملا يقع من بعد كرة القوم بعضهم على  شوكة ألن الشوكة و
هذا  و ال عدد فيكون حالعند اجلولة و ثبات هؤالء باجلدران فال يضطرون إىل كبري عصابة  بعض

خيضد شوكة استيالئها  احلصن و من يعتصم به من املنازعني مما يفت عضد األمة اليت تروم االستيالء و
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مثل هذا االخنرام و إن مل يكن هناك  فإذا كانت بني أجنام أمصار انتظموها يف استيالئهم لألمن من
قاهلم و ليكون شجاً يف حلق من يروم العزة و أث مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرام أوالً و حط

فتعني أن امللك يدعو إىل نزول األمصار و االستيالء عليها و اهللا  االمتناع عليهم من طوائفهم و عصائبهم
 .أعلم و به التوفيق ال رب سواه سبحانه و تعاىل

 

  الكثرياهلياكل املرتفعة إمنا يشيدها امللك  الفصل الثالث يف أن املدن العظيمة و

املباين و غريها و أا تكون على نسبتها و ذلك أن تشييد املدن إمنا  قد قدمنا ذلك يف آثار الدولة من
 الفعلة و كثرم و تعاوم فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة املمالك حشر الفعلة من حيصل باجتماع

يضاعف القوي  ألمر باهلندام الذيأقطارها و مجعت أيديهم على عملها و رمبا استعني يف ذلك يف أكثر ا
كاملخال و غريه و رمبا يتوهم كثري  و القدر يف محل أثقال البناء لعجز القوة البشرية و ضعفها عن ذلك

العظيمة مثل إيوان كسرى و أهرام مصر و حنايا املعلقة  من الناس إذا نظر إىل آثار األقدمني و مصانعهم
تفرقني أو جمتمعني فيتخيل هلم أجساماً تناسب ذلك أعظم من بقدرهم م و شرشال باملغرب إمنا كانت

 طوهلا و قدرها لتناسب بينها و بني القدر اليت صدرت تلك املباين عنها و يغفل عن شأن هذه بكثري يف

البالد يعاين يف شأن البناء  اهلندام و املخال و ما اقتضته يف ذلك الصناعة اهلندسية و كثري من املتغلبني يف
املعتنني بذلك من العجم ما يشهد له مبا قلناه عياناً و  عمال احليل يف نقل األجرام عند أهل الدولةو است

العهد تسميها العامة عاديةً نسبةً إىل قوم عاد لتومههم أن مباين عاد و مصانعهم  أكثر آثار األقدمني هلذا
الذين  اً كثرية من آثارو ليس كذلك، فقد جند آثار. عظمت لعظم أجسامهم و تضاعف قدرهم إمنا

مباين العبيديني  تعرف مقادير أجسامهم من األمم و هي يف مثل ذلك العظم أو أعظم كإيوان كسرى و
قلعة بين محاد و كذلك بناء األغالبة  من الشيعة بأفريقية و الصنهاجيني وأثرهم باد إىل اليوم يف صومعة

و رباط السلطان أيب سعيد لعهد أربعني سنة يف الفتح  يف جامع القريوان و بناء املوحدين يف رباط
احلنايا اليت جلب إليها أهل قرطاجنة املاء يف القناة الراكبة عليها ماثلة  املنصورة بإزاء تلمسان و كذلك

و تيقناً أم مل  العهد و غري ذلك من املباين و اهلياكل اليت نقلت إلينا أخبار أهلها قريباً و بعيداً هلذا
و . قوم عاد و مثود و العمالقة راط يف مقادير أجسامهم و إمنا هذا رأي ولع به القصاص عنيكونوا بإف

ثبت يف احلديث الصحيح أا بيوم مير ا الركب  جند بيوت مثود يف احلجر منحوتة إىل هذا العهد و قد
عاهد و إم يشاهدوا ال تزيد يف جوها و مساحتها و مسكها على املت احلجازي يف أكثر السنني و

يعتقدون من ذلك حىت أم ليزعمون أن عوج بن عناق من جيل العمالقة كان يتناول  ليبالغون فيما
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 من البحر طريئاً فيشويه يف الشمس يزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما قرب منها و ال السمك

أما الشمس يف  واء ويعلمون أن احلر فيما لدينا هو الضوء النعكاس الشعاع مبقابلة سطح األرض و اهل
تقدم شيء من هذا يف الفصل  نفسها فغري حارة و ال باردة و إمنا هي كوكب مضىيء ال مزاج له و قد

 .و اهللا خيلق ما يشاء و حيكم ما يريد. أصلها الثاين حيث ذكرنا أن آثار الدولة على نسبة كل قوا يف

 

  نائها الدولة الواحدةالفصل الرابع يف أن اهلياكل العظيمة جداً ال تستقل بب

تكون املباين يف  السبب يف ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إىل التعاون و مضاعفة القدر البشرية و قد و
إىل معاودة قدر أخرى مثلها يف  عظمها أكثر من القدر مفردة أو مضاعفة باهلندام كما قلناه فيحتاج

  .أزمنة متعاقبة إىل أن تتم

 لبناء، و يعقبه الثاين و الثالث، و كل واحد منهم قد استكمل شأنه يف حشر الفعلةبا فيبتدئ األول منهم

اآلخرين أنه بناء  و مجع األيدي حىت يتم القصد من ذلك و يكمل و يكون ماثالً للعيان يظنه من يراه من
 و أن الذي بناه سبأ بن يشخب و انظر يف ذلك ما نقله املؤرخون يف بناء سد مأرب و. دولة واحدة

ملوك محري من بعده و مثل هذا ما نقل يف بناء  ساق إليه سبعني وادياً و عاقه املوت عن إمتامه فأمته
العادية و أكثر املباين العظيمة يف الغالب هذا شأا و يشهد لذلك  قرطاجنة و قناا الراكبة على احلنايا

بعده من   و تأسيسها فإذا مل يتبع أثره منالعظيمة لعهدنا جند امللك الواحد يشرع يف اختطاطها أن املباين
أنا جند آثاراً كثرية من املباين  و يشهد لذلك أيضاً. امللوك يف إمتامها بقيت حباهلا و مل يكمل القصد فيها

اهلدم أيسر من البناء بكثري ألن اهلدم رجوع إىل األصل  العظيمة تعجز الدول عن هدمها و ختريبها مع أن
  .خالف األصل بناء علىالذي هو العدم و ال

أن القدرة اليت أسسته مفرطة القوة  فإذا وجدنا بناء تضعف قوتنا البشرية عن هدمه مع سهولة اهلدم علمنا
للعرب يف إيوان كسرى ملا اعتزم الرشيد على هدمه و  و أا ليست أثر دولة واحدة و هذا مثل ما وقع

 ذلك فقال يا أمري املؤمنني ال تفعل و اتركه ماثالً حمبسه يستشريه يف بعث إىل حيىي بن خالد و هو يف
 عظم ملك آبائك الذين سلبوا امللك ألهل ذلك اهليكل فامه يف النصيحة و قال أخذته يستدل به على

محاه بالنار و  النعرة للعجم و اهللا ألصر عنه و شرع يف هدمه و مجع األيدي عليه و اختذ له الفؤس و
حيىي يستشريه ثانياً يف  دركه العجز بعد ذلك كله وخاف الفضيحة بعث إىلصب عليه اخلل حىت إذا أ

عجز أمري املؤمنني و ملك العرب عن هدم  التجايف عن اهلدم فقال ال تفعل و استمر على ذلك لئال يقال
هدمه و كذلك اتفق للمأمون يف هدم األهرام اليت  مصنع من مصانع العجم فرفعها الرشيد و أقصر عن



 
 280         ابن خلدون مقدمة

بطائل و شرعوا يف نقبه فانتهوا إىل جو بني احلائط و الظاهر و ما  مجع الفعلة هلدمها فلم حيلمبصر و 
هنالك كان منتهى هدمهم و هو إىل اليوم فيما يقال منفذ ظاهر و يزعم الزاعمون  بعده من احليطان و

مدينة   حتتاج أهلو كذلك حنايا املعلقة إىل هذا العهد. ركازاً بني تلك احليطان واهللا أعلم أنه وجد
فيحاولون على هدمها األيام  تونس إىل انتخاب احلجارة لبنائهم أو تستجيد الصناع حجارة تلك احلنايا

و جتتمع له احملافل املشهورة شهدت منها  العديدة و ال يسقط الصغري من جدراا إال بعد عصب الريق
 .خلقكم وما تعملون واهللا يف أيام صباي كثرياً

 

  املدن و ما حيدث إذا غفل عن املراعاة امس فيما جتب مراعاته يف أوضاعالفصل اخل

الغاية املطلوبة من الترف و دواعيه فتؤثر الدعة و السكون  إعلم أن املدن قرار يتخذه األمم عند حصول
ماية للقرار و ملا كان ذلك القرار و املأوى وجب أن يراعى فيه دفع املضار باحل و تتوجه إىل اختاذ املنازل

يدار على منازهلا  طوارقها و جلب املنافع و تسهيل املرافق هلا فأما احلماية من املضار فرياعى هلا أن من
على هضبة متوعرة من اجلبل و إما  مجيعاً سياج األسوار و أن يكون وضع ذلك يف متنع من األمكنة إما

ى جسر أو قنطرة فيصعب مناهلا على العدو العبور عل باستدارة حبر أو ر ا حىت ال يوصل إليها إال بعد
يراعى يف ذلك للحماية من اآلفات السماوية طيب اهلواء للسالمة  و مما. و يتضاعف امتناعها و حصنها

خبيثة  اهلواء إذا كان راكداً خبيثاً أو جماوراً للمياه الفاسدة أو منافع متعفنة أو مروج فإن. من األمراض
و املدن اليت مل . مشاهد ا فأسرع املرض للحيوان الكائن فيه ال حمالة و هذاأسرع إليها العفن من جماور

بذلك يف قطر املغرب بلد قابس من بالد  و قد اشتهر. يراع فيها طيب اهلواء كثرية األمراض يف الغالب
و لقد يقال أن ذلك حادث . خيلص من محى العفن بوجه اجلريد بأفريقية فال يكاد ساكنها أو طارقها

البكري يف سبب حدوثه أنه وقع فيها حفر ظهر فيه أناء من حناس  يها و مل تكن كذلك من قبل و نقلف
و كان ذلك مبدأ أمراض احلميات . فض ختامه صعد منه دخان إىل اجلو و انقطع فلما. خمتوم بالرصاص

 سره بذهابهبذلك أن اإلناء كان مشتمالً على بعض أعمال الطلمسات لوبائه و أنه ذهب  فيه و أراد

البكري مل يكن من  فرجع إليها العغن و الوباء و هذه احلكاية من مذاهب العامة و مباحثهم الركيكة و
و الذي يكشف لك . فنقله كما مسعه نباهة العلم و استنارة البصرية حبيث يدفع مثل هذا أو يتبني خرفه

فإذا . جسام و أمراض احلميات ركودهالتعفني األ احلق يف ذلك أن هذه األهوية العفنة أكثر ما يهيئها
و . مييناً و مشاالً خف شأن العفن و املرض البادي منها للحيوانات ختللتها الريح و تفشت و ذهبت ا

 كثري الساكن و كثرت حركات أهله فيتموج اهلواء ضرورة و حتدث الريح املتخللة للهواء البلد إذا كان
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معيناً على حركته  ركة و التموج و إذا خف الساكن مل جيد اهلواءالراكد و يكون ذلك معيناً له على احل
هذه كانت عندما كانت أفريقية  و بلد قابس. و متوجه و بقي ساكناً راكداً و عظم عفنه و كثر ضرره

ذلك معيناً على متوج اهلواء و اضطرابه و  مستجدة العمران كثرية الساكن متوج بأهلها موجاً فكان
ال مرض، وعندما خف ساكنها ركد هواؤها املتعفن بفساد  فلم يكن فيها كثري عفن وختفيف األذى منه 

و قد رأينا عكس ذلك يف بالد وضعت و مل يراع . فهذا و جهه ال غري .مياهها فكثر العفن و املرض
كانت أوالً قليلة الساكن فكانت أمراضها كثرية فلما كثر سكاا انتقل حاهلا عن  فيها طيب اهلواء و

فتفهمه جتد  هذا مثل دار امللك بفاس هلذا العهد املسمى بالبلد اجلديد و كثري من ذلك يف العامل لك وذ
املاء بأن يكون البلد على ر أو  و أما جلب املنافع و املرافق للبلد فرياعى فيه أمور منها. ما قلته لك

الساكين حاجة املاء و هي ضرورية البلد يسهل على  بإزائها عيون عذبة ثرة فإن وجود املاء قريباً من
و مما يراعى من املرافق يف املدن طيب املراعي لسائمتهم إذ . عامة فيكون هلم يف وجوده مرفقة عظيمة

بد له من دوجن احليوان للنتاج و الضرع و الركوب و ال بد هلا من املرعى فإذا  صاحب كل قرار ال
املزارع فإن الزروع  انون من املشقة يف بعده و مما راعى أيضاًقريباً طيباً كان ذلك أرفق حباهلم ملا يع كان

يف اختاذه و أقرب يف حتصيله و من  فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل. هي األقوات
و . البلوى يف اختاذه لوقوب النريان لالصطالء و الطبخ ذلك الشجر للحطب و البناء فإن احلطب مما تعم

كثري مما يستعمل فيه اخلشب من ضروريام و قد يراعى أيضاً قرا  ضروري لسقفهم واخلشب أيضاً 
 احلاجات القاصية من البالد النائية إال أن ذلك ليس مبثابة األول و هذه كلها متفاوتة من البحر لتسهيل

ر الطبيعي االختيا و قد يكون الواضع غافالً عن حسن. بتفاوت احلاجات و ما تدعو إليه ضرورة الساكن
كما فعله العرب ألول اإلسالم يف  أو إمنا يراعي ما هو أهم على نفسه و قومه، و ال يذكر حاجة غريهم

يراعوا فيها إال األهم عندهم من مراعي اإلبل و ما يصلح  املدن اليت اختطوها بالعراق و أفريقية فإم مل
ارع و ال احلطب و ال مراعي السائمة من ذوات و مل يراعوا املاء و ال املز هلا من الشجر و املاء امللح

تراع  غري ذلك كالقريوان و الكوفة و البصرة و أمثاهلا و هلذا كانت أقرب إىل اخلراب ما مل الظلف و ال
  .فيها األمور الطبيعية

ة البحر أن تكون يف جبل أو تكون بني أمة من األمم موفور و مما يراعى يف البالد إىل الساحلية اليت على
طارق من العدو و السبب يف ذلك أن املدينة إذا كانت حاضرة . مىت طرقها العدد تكون صرخياً للمدينة

 يكن بساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات و ال موضعها متوعر من اجلبل كانت يف غرة البحر و مل

و . الصريخ هلا  وجودللبيات و سهل طروقها يف األساطيل البحرية على عدوها و حتيفه هلا ملا يأمن من
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و هذه كاإلسكندرية من املشرق  .أن احلضر املتعودين للدعة قد صاروا عياالً و خرجوا عن حكم املقاتلة
  .و طرابلس من املغرب و بونة و سال

املسالك  القبائل و العصائب موطنني بقرا حبيث يبلغهم الصريخ و النعري و كانت متوعرة و مىت كانت
من العدو و يئسوا من  اختطاطها يف هضاب اجلبال و على أسنمتها كان هلا بذلك منعةعلى من يرومها ب

كما يف سبتة و جباية و بلد القل على  طروقها ملا يكابدونه من وعرها و ما يتوقعونه من إجابة صرخيها
الدعوة باسم الثغر من لدن الدولة العباسية مع أن  صغرها فافهم ذلك و اعتربه يف اختصاص اإلسكندرية

إمنا اعترب يف ذلك املخافة املتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها و لذلك و  و. من ورائها بربقة و أفريقية
 .كان طروق العدو لالسكندرية و طرابلس يف امللة مرات متعددة و اهللا تعاىل أعلم اهللا أعلم

 

  الفصل السادس يف املساجد و البيوت العظيمة يف العامل

تعاىل فضل من األرض بقاعاً اختصها بتشريفه و جعلها مواطن لعبادته يضاعف   سبحانه وإعلم أن اهللا
لطرق  و ينمو ا األجور و أخربنا بذلك على ألسن رسله و أنبيائه لطفاً بعباده و تسهيالً فيها الثواب
ي مكة و و ه الصحيحني و كانت املساجد الثالثة هي أفضل بقاع األرض حسبما ثبت يف. السعادة هلم

أمره اهللا . الذي مبكة فهو بيت إبراهيم صلوات اهللا و سالمه عليه أما البيت احلرام. املدينة و بيت املقدس
فيه و  يف الناس باحلج إليه فبناه هو و ابنه إمساعيل كما نصه القرآن و قام مبا أمره اهللا ببنائه و أن يؤذن

و بيت . باحلجر منه ىل أن قبضهما اهللا و دفناسكن إمساعيل به مع هاجر و من نزل معهم من جرهم إ
مسجده و نصب هياكله و دفن كثري من  أمرمها اهللا ببناء. املقدس بناه داوود و سليمان عليهما السالم
املدينة فهاجر نبينا حممد صلوات اهللا و سالمة عليه أمره  و. االنبياء من ولد إسحاق عليه السالم حواليه

إقامة دين اإلسالم ا فبىن مسجده احلرام ا و كان ملحده الشريف يف تربتها  ها واهللا تعاىل باهلجرة إلي
فضلها و  املساجد الثالثة قرة عني املسلمني و مهوى أفئدم و عظمة دينهم و يف اآلثار من فبهذه

ملساجد اخلرب عن أولية هذه ا مضاعفة الثواب يف جماورا و الصالة فيها كثري معروف فلنشر إىل شيء من
فأما مكة فأوليتها فيما يقال أن آدم . العامل الثالثة و كيف تدرجت أحواهلا إىل أن كمل ظهورها يف

املعمور مث هدمها الطوفان بعد ذلك و ليس فيه خرب صحيح يعول  صلوات اهللا عليه بناها قبالة البيت
مث بعث اهللا  إمساعيل عد من البيت وو إذ يرفع إبراهيم القوا من حممل اآلية يف قوله و إمنا اقتبسوه. عليه

هاجر ما هو معروف و أوحى اهللا إليه أن  إبراهيم و كان من شأنه و شأن زوجته سارة و غريا من
فوضعهما يف مكان البيت و سار عنهما و كيف جعل اهللا هلما من  يترك ابنه امساعيل و أمه هاجر بالفالة
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رهم ا حىت احتملومها و سكنوا إليهم كما و نزلوا معهما مرور الرفقة من ج اللطف يف نبع ماء زمزم و
من  كما عرف يف موضعه فاختذ إمساعيل مبوضع الكعبة بيتاً يأوي إليه و أدار عليه سياجاً حوايل زمزم

الشام أمر يف آخرها ببناء  الردم و جعله زرباً لغنمه و جاء إبراهيم صلوات اهللا عليه مراراً لزيارته من
و دعا الناس إىل حجه و بقي إمساعيل ساكناً   ذلك الزرب فبناه و استعان فيه بابنه إمساعيلالكعبة مكان

بعده بأمر البيت مع أخواهلم من جرهم مث العماليق من بعدهم و  به و ملا قبضت أمه هاجر و قام بنوه من
 بين إمساعيل و ال الناس يهرعون إليها من كل أفق من مجيع أهل اخلليقة ال من استمر احلال على ذلك و

و  ممن دنا أو نأى فقد نقل أن التبابعة كانت حتج البيت وتعظمه و أن تبعاً كساها املالء من غريهم
  .الوصائل و أمر بتطهريها و جعل هلا مفتاحاً

و تقرب إليه و أن غزايل الذهب اللذين وجدمها عبد املطلب حني  و نقل أيضاً أن الفرس كانت حتجه
و مل يزل جلرهم الوالية عليه من بعد ولد إمساعيل من قبل خؤولتهم حىت . قرابينهم ا مناحتقر زمزم كان

تشعبوا إىل كنانة مث  مث كثر ولد إمساعيل و انتشروا و. خرجت خزاعة و أقاموا ا بعدهم ما شاء اهللا إذا
البيت و أمره و أخرجوهم من  كنانة إىل قريش و غريهم و ساءت والية خزاعة فغلبتهم قريش على

  :الدوم و جريد النخل و قال األعشى ملكوا عليهم يومئذ قصي بن كالب فبىن البيت و سقفه خبشب

  بناها قصي و املضاض بن جرهم      اليت خلفت بثويب راهب الدور و

دم و أعادوا بناءه و مجعوا النفقة لذلك من أمواهلم و انكسرت  مث أصاب البيت سيل و يقال حريق و
فاشتروا خشبها للسقف و كانت جدرانه فوق القامة فجعلوها مثاين عشرة ذراعاً و  ساحل جدةسفينة ب

إمتامه  الباب الصقاً باألرض فجعلوه فوق القامة لئال تدخله السيول و قصرت م النفقة عن كان
جر و ورائه و هو احل فقصروا عن قواعده و تركوا منه ست أذرع و شرباً أداروها جبدار قصري يطاف من

لنفسه و زحفت إليه جيوش يزيد بن  بقي البيت على هذا البناء إىل أن حتصن ابن الزبري مبكة حني دعا
سنة أربع و ستني فأصابه حريق، يقال من النفط  و رمى البيت. معاوية مع احلصني بن منري السكوين

 أحسن مما كان بعد أن حيطانه فهدمه ابن الزبري فأعاد بناءه الذي رموا به على ابن الزبري فتصدعت
و احتج عليهم بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعائشة رضي اهللا . بنائه اختلفت عليه الصحابة يف

 له بابني شرقياً و غربياً لوال قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم و جلعلت عنها،

ابن  لوجوه و األكابر حىت عاينوه و أشار عليها فهدمه و كشف عن أساس إبراهيم عليه السالم و مجع
األستار حفظاً  بالتحري يف حفظ القبلة على الناس فأدار على األساس اخلشب و نصب من فوقها عباس

احلجارة األول فجمع منها ما  وسأل عن مقطع. للقبلة و بعث إىل صنعاء يف الفضة و الكلس فحملها
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السالم و رفع يف جدراا سبعاً و عشرين ذراعاً و   إبراهيم عليهاحتاج إليه مث شرع يف البناء على أساس
روى يف حديثه و جعل فرشها و إزرها بالرخام و صاغ هلا املفاتيح  جعل هلا بابني الصقني باألرض كما

مث جاء احلجاج حلصاره أيام عبد امللك و رمى على املسجد باملنجنيقات . الذهب و صفائح األبواب من
فأمره دمه و  مث ملا ظفر بابن الزبري شاور عبد امللك فيما بناه و زاده يف البيت.  حيطااتصدعت إىل أن

حني علم صحة رواية ابن الزبري  أنه ندم على ذلك: و يقال. رد البيت على قواعد قريش كما هي اليوم
هدم احلجاج ف. أمر البيت و بنائه ما حتمل حلديث عائشة، و قال وددت أين كنت محلت أبا حبيب يف

على أساس قريش و سد الباب الغريب و ما حتت عتبة باا  منها ست أذرع و شرباً مكان احلجر و بناها
 ترك سائرها مل يغري منه شيئاً فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن الزبري و بناء و. اليوم من الباب الشرقي

البناء مبقدار إصبع شبه  و البناء متميز عن. لبناءيناحلجاج يف احلائط صلة ظاهرة للعيان حلمة ظاهرة بني ا
  .الصدع و قد حلم

يقوله الفقهاء يف أمر الطواف و حيذر الطائف أن مييل على  و يعرض ههنا إشكال قوي ملنافاته ملا
اجلدر من أسفلها فيقع طوافه داخل البيت بناء على أن اجلدر إمنا قامت  الشاذروان الدائر على أساس

و ترك بعضه و هو مكان الشاذروان و كذا قالوا يف تقبيل احلجر السود ال بد من  األساسعلى بعض 
اجلدران  الطائف من التقبيل حىت يستوي قائماً لئال يقع بعض طوافه داخل البيت و إذا كانت رجوع

ص من هذا قالوه و ال خمل كلها من بناء ابن الزبري و هو إمنا بين على أساس ابراهيم فكيف يقع هذا الذي
قد نقل ذلك مجاعة إال أن العيان يف  إال بأحد أمرين أحدمها أن يكون احلجاج هدم مجيعه و أعاده و

أحد الشقني من أعاله على اآلخر يف الصناعة يرد ذلك و أما  شواهد البناء بالتحام ما بني البناءين و متييز
 جهاته و إمنا فعل ذلك يف احلجر فقط البيت على أساس إبراهيم مع مجيع أن يكون ابن الزبري مل يرد

مع كوا من بناء ابن الزنري ليست على قواعد إبراهيم و هذا بعيد و ال حميص من  ليدخله فهي اآلن
عليه جدر أيام  مث أن مساحة البيت و هو املسجد كان فضاء للطائفني و مل يكن. و اهللا تعاىل اعلم هذين

عمر رضي اهللا عنه دوراً هدمها و  مث كثر الناس فاشترى.  من بعدهالنيب صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر
فعل مثل ذلك عثمان مث ابن الزبري مث الوليد بن عبد  زادها يف املسجد و أدار عليها جداراً دون القامة و

فيه املنصور و ابنه املهدي من بعده و وقفت الزيادة و استقرت على  امللك و بناه بعمد الرخام مث زاد
  . لعهدناذلك

للوحي و  تشريف اهللا هلذا البيت و عنايته به أكثر من أن حياط به و كفى بذلك أن جعله مهبطاً و
نواحيه من حقوق  املالئكة و مكاناً للعبادة و فرض شرائع احلج و مناسكه و أوجب حلرمه من سائر
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لك احلرم و أوجب على دخول ذ التعظيم و احلق ما مل يوجبه لغري فمنع كل من خالف دين اإلسالم من
به و الراتع يف مسارحه من مواقع اآلفات فال  دخله أن يتجرد من احمليط إال أزاراً يستره و محى العائذ

و حد احلرم الذي خيتص ذه احلرمة من . حيتطب له شجر يرام فيه خائف و ال يصاد له وحش و ال
سبعة أميال إىل الثنية من جبل املنقطع و من طريق التنعيم و من طريق العراق  طريق املدينة ثالثة أميال إىل

و  هذا شأن مكة. سبعة أميال إىل بطن منرة و من طريق جدة سبعه أميال إىل منقطع العشائر الطائف
قال األصمعي،  و يقال هلا أيضاً بكة. خربها و تسمى أم القرى و تسمى الكعبة لعلوها من اسم الكعب

باء بكة أبدلوها ميماً كما قالوا الزب و الزم  جماهد ها أي يدفع و قالألن الناس يبك بعضهم بعضاً إلي
بالباء للمسجد كله و بامليم للحرم و  الزهري بالباء و بامليم البلد و قال النخعي و قال. املخرجني لقرب

و غريه  األمم منذ عهد اجلاهلية تعظمه و امللوك تبعث إليه باألموال و الذخائر مثل كسرى و قد كانت
و قد وجد رسول  قصة األسياف و غزايل الذهب اللذين وجدمها عبد املطلب حني احتفر زمزم معروفة

ألف أوقية من الذهب مما كان  اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني افتتح مكة يف اجلب الذي كان فيها سبعني
ال له علي بن أيب طالب مبائيت قنطار، وزناً و ق امللوك يهدون للبيت فيها ألف ألف دينار مكررة مرتني

  :رضي اهللا عنه

 هكذا قال. فلم يفعل مث ذكر أليب بكر فلم حيركه. استعنت ذا املال على حربك يا رسول اهللا لو

  :أيب وائل قال يسنده إىل البخاري و يف .األزرقي

و ال مهمت أن ال أدع فيها صفراء  :جلست إىل شيبة بن عثمان و قال جلس إيل عمر بن اخلطاب فقال
فلم يفعله صاحباك فقال مها : و مل ؟ قلت: بفاعل، قال ما أنت: بيضاء إال قسمتها بني املسلمني، قلت

ذلك املال إىل أن كانت فتنة األفطس و هو  و أقام ابن ماجة و أبو داود و خرجه. اللذان يقتدى ما
حني غلب مكة عمد إىل العابدين سنة تسع و تسعني و مائة  احلسن بن احلسني بن علي بن علي زين

قال ما تصنع الكعبة ذا املال موضوعاً فيها ال ينتفع به حنن أحق به نستعني  الكعبة فأخذ مايف خزائنها و
هو  و أما بيت املقدس و. حربنا و أخرجه و تصرف فيه و بطلت الذخرية من الكعبة من يومئذ به على

الزيت فيما يقربونه  لزهرة و كانوا يقربون إليهاملسجد األقصى فكان أول أمره أيام الصابئة موضع ا
و . إسرائيل حني ملكوها قبلة لصالم يصبونه على الصخرة اليت هناك مث دثر ذلك اهليكل و اختذها بنو

إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت املقدس كما وعد اهللا  ذلك أن موسى صلوات اهللا عليه ملا خرج ببين
قبله و أقاموا بأرض التيه أمره اهللا باختاذ قبة من خشب السنط عني  أباهم إسرائيل و أباه إسحق من

 و صفتها و هياكلها و متاثيلها و أن يكون فيها التابوت و مائدة بصحافها و منارة بالوحي و مقدارها
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وضع فيها  بقناديلها و أن يصنع مذحباً للقربان وصف ذلك كأنه يف التوراة أكمل وصف فصنع القبة و
املرتلة بالكلمات العشر ملا  هد و هو التابوت الذي فيه األلواح املصنوعة عوضاً عن األلواحتابوت الع

يكون هارون صاحب القربان و نصبوا تلك  و عهد اهللا إىل موسى بأن. تكسرت و وضع املذبح عندها
  .هايتقربون يف املذبح أمامها و يتعرضون للوحي عند القبة بني خيامهم يف التيه يصلون إليها و

و . أنزلوها بكلكال من بالد األرض املقدسة ما بني قسم بين يامني و بين أفراييم و ملا ملكوا أرض الشام
تويف يوشع  و ملا. هنالك أربع عشرة سنة سبعاً مدة احلرب، و سبعاً بعد الفتح أيام قسمة البالد بقيت

و أقامت على ذلك ثلثمائة . احليطان يهاعليه السالم نقلوها إىل بلد شيلو قريباً من كلكال، و أداروا عل
مث ردوا عليهم القبة و نقلوها بعد . و تغلبوا عليهم سنة، حىت ملكها بنو فلسطني من أيديهم كما مر،

و ملا ملك داوود عليه . نقلت أيام طالوت إىل كنعون يف بالد بين يامني مث. وفاة عايل الكوهن إىل نوف
  .بيت املقدس و جعل عليها خباء خاصاً و وضعها على الصخرةالقبة و التابوت إىل  السالم نقل

بناء مسجده  بقيت تلك القبة قبلتهم و وضعوها على الصخرة ببيت املقدس و أراد داود عليه السالم و
سنني من ملكه و خلمسمائة  على الصخرة مكاا فلم يتم له ذلك و عهد به إىل ابنه سليمان فبناه ألربع

  . عليه السالمسنة من وفاة موسى

و جعل به صرح الزجاج و غشى أبوابه و حيطانه بالذهب و صاغ هياكله و  و أختذ عمده من الصفر
و منارته و مفتاحه من الذهب و جعل يف ظهره قرباً ليضع فيه تابوت العهد و هو  متاثيله و أوعيته

فجيء به  ه أيام عمارة املسجد،الذي فيه األلواح و جاء به من صهيون بلد أبيه داوود نقله إلي التابوت
املذبح كل واحد حيث أعد  حتمله األسباط و الكهنوتية حىت وضعه يف القرب و وضعت القبة و األوعية و

بعد مثامنائة سنة من بنائه و أحرق التوراة و  مث خربه خبت نصر. و أقام كذلك ما شاء اهللا. له من املسجد
 ملا أعادهم ملوك الفرس بناه عزيز بين إسرائيل لعهده بإعانة مث .العصا و صاغ اهلياكل و نثر األحجار

كانت الوالدة لبىن إسرائيل عليه من سيب خبت نصر و حد هلم يف بنيانه حدوداً  من ملك الفرس الذي
  .سليمان بن داوود عليهما السالم فلم يتجارزوها دون بناء

. مود األعلى منها على قوس األسفل يف طبقتنييركب بعضها بعضاً، ع ،و أما األواوين اليت حتت املسجد

 لو إمنا بناها ترتيهاً للبيت. الناس أا إصطبالت سليمان عليه السالم، و ليس كذلك و يتوهم كثري من

كان ما  املقدس عما يتوهم من النجاسة، ألن النجاسات يف شريعتهم و إن كانت يف باطن األرض و
مستقيم ينجس ذلك  تراب، حبيث يصل ما بينها و بني الظاهر خطبينها و بني ظاهر األرض حمشواً بال

  .و املتوهم عندهم كاحملقق. الظاهر بالتوهم
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فال  األواوين على هذه الصورة بعمود األواوين السفلية تنتهي إىل أقواسها و ينقطع خطه، فبنوا هذه
ليكون ذلك أبلغ يف  تومهةو ترته البيت عن هذه النجاسة امل. تتصل النجاسة باألعلى على خط مستقيم

  .الطهارة و التقديس

استفحل امللك لبين اسرائيل يف هذه املدة مث لبين حشمناي من  مث تداونتهم ملوك يونان الفرس و الروم و
  .و لبنيه من بعد كهنتهم مث لصهرهم هريودس

يف ست سنني فلما فيه حىت أكمله  و بىن هريودوس بيت املقدس على بناء سليمان عليه السالم و تأنق
املقدس و مسجدها و أمر أن يزرع  جاء طيطش من ملوك الروم و غلبهم و ملك أمرهم خرب بيت

بتعظيمه مث اختلف حال ملوك الروم يف األخذ بدين  مكانه مث أخذ الروم بدين املسيح عليه السالم و دانوا
ة و ارحتلت إىل القدس يف طلب جاء قسطنطني و تنصرت أمه هيالن النصارى تارةً و تركه أخرى إىل أن

املسيح بزعمهم فأخربها القساوسة بأنه رمى خبشبته على األرض و ألقى عليها  اخلشبة اليت صلب عليها
 القاذورات فاستخرجت اخلشبة و بنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة كأا على قربه القمامات و

 رح الزبل و القمامات على الصخرة حىتبزعمهم و هربت ما وجدت من عمارة البيت و أمرت بط

حلم و هو البيت الذي  غطاها و خفي مكاا جزاء بزعمها ملا فعلوه بقرب املسيح مث بنوا بإزاء القمامة بيت
و حضر عمر لفتح بيت املقدس و  ولد فيه عيسى عليه السالم و بقي األمر كذلك إىل أن جاء اإلسالم

فكشف عنها و بىن عليها مسجداً على طريق  ها الزبل و الترابسأل عن الصخرة فأري مكاا و قد عال
تعظيمه و ما سبق من أم الكتاب يف فضله حسبما ثبت مث احتفل  البداوة و عظم من شأنه ما أذن اهللا من

تشييد مسجده على سنن مساجد اإلسالم مبا شاء اهللا من االحتفال كما فعل يف  الوليد بن عبد امللك يف
تسميه   و يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة و يف مسجد دمشق و كانت العرباحلرام املسجد

ينمقوها بالفسيفساء  بالط الوليد و ألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة و املال لبناء هذه املساجد و أن
جرة يف آخرها أعوام اخلمسمائة من اهل مث ملا ضعف أمر اخلالفة. فأطاع لذلك و مت بناؤها على ما اقترحه

الشيعة و اختل أمرهم زحف الفرجنة إىل بيت املقدس  وكانت يف ملكة العبيديني خلفاء القاهر من
الشام و بنوا على الصخرة املقدسة منه كنيسة كانوا يعظموا و  فملكوه و ملكوا معه عامة ثغور

لشام و حما أثر العبيديني و إذا استقل صالح الدين بن أيوب الكردي مبلك مصر و ا يفتخرون ببنائها حىت
كانوا  زحف إىل الشام و جاهد من كان به من الفرجنة حىت غلبهم على بيت املقدس و على ما بدعهم

الكنيسة و أظهر الصخرة  ملكوه من ثغور الشام و ذلك لنحو مثانني و مخسمائة من اهلجرة و هدم تلك
  .دو بين املسجد على النحو الذي هو عليه اليوم هلذا العه
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سئل عن أول  و ال يعرض لك اإلشكال املعروف يف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم
قيل فكم بينهما ؟ قال أربعون سنة فإن املدة بني بناء  بني مكة و بني بناء بيت املقدس :بيت وضع فقال

يه و هو ينيف على األلف املقدس مبقدار ما بني إبراهيم و سليمان ألن سليمان بان مكة و بني بناء بيت
و ال يبعد أن  و أعلم أن املراد بالوضع يف احلديث ليس البناء و إمنا املراد أول بيت عني للعبادة .بكثري

أن الصابئه بنوا على الصخرة  يكون بيت املقدس عني للعبادة قبل بناء سليمان مبثل هذه املدة و قد نقل
كانت اجلاهلية تضع األصنام و التماثيل حوايل  لعبادة كماهيكل الزهرة فلعل ذلك أا كانت مكاناً ل

بنوا هيكل الزهرة كانوا على عهد إبراهيم عليه السالم فال تبعد مدة  الكعبة و يف جوفها و الصابئة الذين
وضع مكة للعبادة و وضع بيت املقدس و إن مل يكن هناك بناء كما هو املعروف و أن  األربعني سنة بني

و هي املسماة  و أما املدينة. يت املقدس سليمان عليه السالم فتفهمه ففيه حل هذا اإلشكالمن بىن ب أول
من أيديهم فيما ملكوه من  بيثرب فهي من بناء يثرب بن مهالئيل من العمالقة و ملكها بنو إسرائيل

ى اهللا عليه مث أمر النيب صل. على حصوا أرض احلجاز مث جاورهم بنو قيلة من غسان و غلبوهم عليها و
اهللا ا فهاجر إليها و معه أبو بكر و تبعه أصحابه و نزل ا و بىن  و سلم باهلجرة إليها ملا سبق من عناية

 يف املوضع الذي كان اهللا قد أعده لذلك و شرفه يف سابق أزله و أواه أبناء قيلة و مسجده و بيوته

على قومه  ينة حىت علت على الكلمات و غلبنصروه فلذلك مسوا األنصار و متت كلمة اإلسالم من املد
فخاطبهم رسول اهللا صلى اهللا  و فتح مكة و ملكها و ظن األنصار أنه يتحول عنهم إىل بلده فأمههم ذلك

اهللا عليه و سلم كان ملحده الشريف ا و  عليه و سلم و أخربهم انه غري متحول حىت إذا قبض صلى
خفاء به و وقع اخلالف بني العلماء يف تفضيلها على مكة و  الجاء يف فضلها من األحاديث الصحيحة ما

ثبت عنده يف ذلك من النص الصريح عن رفيع بن خمدج أن النيب صلى اهللا عليه  به قال مالك رمحه اهللا ملا
أحاديث أخرى تدل بظاهرها على  نقل ذلك أبو الوهاب يف املعونة إىل املدينة خري من مكة و سلم قال

إليها األمم  و أصبحت على كل حال ثانية املسجد احلرام و جنح .الشافعي و بو حنيفةأ ذلك و خالف
ملا سبق من عناية اهللا هلا و  بأفئدم من كل أوب فانظر كيف تدرجت الفضيلة يف هذه املساجد املعظمة

ملساجد و أما غري هذه ا. أمور الدين و الدنيا تفهم سر اهللا يف الكون و تدرجيه على ترتيب حمكم يف
يقال من شأن مسجد آدم عليه السالم بسرنديب من جزائر اهلند لكنه  الثالثة فال نعلمه يف األرض إال ما

يعول عليه و قد كانت لألمم يف القدمي مساجد يعظموا على جهة الديانة بزعمهم  مل يثبت فيه شيء
و سلم  ر النيب صلى اهللا عليهبيوت النار للفرس و هياكل يونان و بيوت العرب باحلجاز اليت أم منها

لسنا من ذكرها يف شيء إذ هي غري مشروعة و ال هي  منها بيوتاً املسعودي دمها يف غزواته و قد ذكر
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ال إىل اخلرب عنها و يكفي يف ذلك ما وقع يف التواريخ فمن أراد  على طريق ديين و ال يلتفت إليها و
 .ء سبحانها و اهللا يهدي من يشا معرفة األخبار فعليه

 

  الفصل السابع يف أن املدن و األمصار بإفريقية و املغرب قليلة

هذه األقطار كانت للرببر منذ آالف من السنني قبل اإلسالم و كان عمراا كله  و السبب يف ذلك أن
العرب مل  و مل تستمر فيهم احلضارة حىت تستكمل أحواهلا و الدول اليت ملكتهم من اإلفرجنة و بدوياً

فكانوا إليها أقرب فلم  طل أمد ملكهم فيهم حىت ترسخ احلضارة منها فلم تزل عوائد البداوة و شؤواي
يف البدو و الصنائع من توابع احلضارة و إمنا  تكثر مبانيهم و أيضاً فالصنائع بعيدة عن الرببر ألم أعرق

تحال هلا مل يكن هلم تشوق إىل املباين تعلمها فلما مل يكن للرببر ان تتم املباين ا فال بد من احلذق يف
 و أيضاً فهم أهل عصبيات و أنساب ال خيلو عن ذلك مجع منهم و األنساب و العصبية .فضالً عن املدن

حاميتها فتجد أهل  أجنح إىل البدو و إمنا يدعو إىل املدن الدعة و السكون و يصري ساكنها عياالً على
ذلك إال الترف و الغىن و قليل ما  ة أو اإلقامة ا فال يدعو إىلالبدو لذلك يستنكفون عن سكىن املدين

أو أكثره بدوياً أهل خيام و ظواعن و قياطن و  هو يف الناس فلذلك كان عمران أفريقية و املغرب كله
كله أو أكثره قرى و أمصاراً و رساتيق من بالد األندلس و  كنن يف اجلبال و كان عمران بالد العجم

أمثاهلا ألن العجم ليسوا بأهل أنساب حيافظون عليها و يتباهون يف   و عراق العجم والشام و مصر
إال يف األقل و أكثر ما يكون سكىن البدو ألهل األنساب ألن حلمة النسب أقرب و  صراحتها و التحامها

سالة بالب فتكون عصبيته كذلك و ترتع بصاحبها إىل سكىن البدو و التجايف عن املصر الذي يذهب أشد
 .به التوفيق و يصريه عياالً على غريه فأفهمه و قسى عليه و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و

 

  امللة اإلسالمية قليلة بالنسبة إىل قدرا و إىل من كان قبلها من الدول الفصل الثامن يف أن املباين و املصانع يف

الصنائع و  اً أعرق يف البدو و أبعد عنيف ذلك ما ذكرنا مثله يف الرببر بعينه إذ العرب أيض و السبب
متلكوها مل ينفسح األمد حىت  أيضاً فكانوا أجانب من املمالك اليت استولوا عليها قبل اإلسالم و ملا

مباين غريهم و أيضاً فكان الدين أول األمر مانعاً  تستويف رسوم احلضارة مع أم استغنوا مبا وجدوا من
فيه يف غري القصد كما عهد هلم عمر حني استأذنوه يف بناء الكوفة  سرافمن املغاالة أو البنيان و اإل

احلريق يف القصب الذي كانوا بنوا به من قبل فقال افعلوا و ال يزيدن أحد على  باحلجارة و قد وقع
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ن تقدم إىل الناس أ أبيات و ال تطاولوا يف البنيان و ألزموا السنة تلزمكم الدولة و عهد إىل الوفد و ثالثة
يقربكم من السرف و ال خيرجكم عن القصد  ال: و ما القدر ؟ قال: ال يرفعوا بنياناً فوق القدر قالوا

املقاصد و غلبت طبيعة امللك و الترف و استقدم العرب  فلما بعد العهد بالدين و التخرج يف أمثال هذه
و الترف فحينئذ شيدوا املباين و و املباين و دعتهم إليها أحوال الدعة  أمة الفرس و أخذوا عنهم الصنائع

 عهد ذلك قريباً بانقراض الدولة و مل ينفسح األمد لكثرة البناء و اختطاط املدن و املصانع و كان

و كذلك القبط  األمصار إال قليالً و ليس كذلك غريهم من األمم فالفرس طالت مدم آالفاً من السنني
التبابعة طالت أمادهم و رسخت  د و مثود و العمالقة وو النبط و الروم و كذلك العرب األوىل من عا

أبقى على األيام أثراً و استبصر يف هذا جتده كما  الصنائع فيهم فكانت مبانيهم و هياكلهم أكثر عدداً و
 .قلت و اهللا وارث األرض و من عليها

 

   األقلالفصل التاسع يف أن املباين اليت كانت ختتطها العرب يسرع إليها اخلراب إال يف

وثيقة يف تشييدها و له  و السبب يف ذلك شأن البداوة و البعد عن الصنائع كما قدمناه فال تكون املباين
االختيار يف اختطاط املدن كما قلناه يف  و اهللا أعلم وجه آخر و هو أمس به و ذلك قلة مراعام حلسن

تفاوت يف هذا تتفاوت جودة املصر و رداءته املراعي فإنه بال و املياه و املزارع و. املكان و طيب اهلواء
العرب مبعزل عن هذا و إمنا يراعون مراعي إبلهم خاصة ال يبالون باملاء  من حيث العمران الطبيعي و

و  ال قل أو كثر و ال يسألون عن زكاء املزارع و املنابت و األهوية النتقاهلم يف األرض طاب أو خبث و
كفيل هلم بطيبها ألن  و أما الرياح فالقفر خمتلف للمهاب كلها و الظعننقلهم احلبوب من البلد البعيد 

ملا اختطوا الكوفة و البصرة و القريوان  الرياح إمنا ختبث مع القرار و السكىن و كثرة الفضالت و انظر
ما يقرب من القفر و مسالك الظعن فكانت بعيدة عن  كيف مل يراعوا يف اختطاها إال مراعي إبلهم و

مادة متد عمراا من بعدهم كما قدمنا أنه حيتاج إليه يف العمران   الطبيعي، للمدن و مل تكن هلاالوضع
غري طبيعية للقرار و مل تكن يف وسط األمم فيعمرها الناس فألول وهلة من احنالل  فقد كانت مواطنها

اهللا حيكم  و.  مل تكنو ذهاب عصبيتهم اليت كانت سياجاً هلا أتى عليها اخلراب و االحنالل كأن أمرهم
 .ال معقب حلكمه
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  الفصل العاشر يف مبادي اخلراب يف األمصار

قليلة املساكن و قليلة آالت البناء من احلجر و اجلري و غريمها مما  إعلم أن األمصار إذا اختطت أوالً تكون
بناؤها  لصدف فيكوناحليطان عند التأنق كالزجل و الرخام و الربج و الزجاج و الفسيفساء و ا يعاىل على

اآلالت بكثرة األعمال حينئذ  يؤمئذ بدوياً و آالا فاسدة فإذا عظم عمران املدينة و كثر ساكنها كثرت
بشأا فإذا تراجع عمراا و خف ساكنها قلت  و كثرت الصناع إىل أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق

و املعاالة عليه بالتنميق مث تقل األعمال لعدم البناء و اإلحكام  الصنائع ألجل ذلك و فقدت اإلجادة يف
اآلالت من احلجر و الرخام و غريمها فتفقد و يصري بناؤهم و تشيدهم من اآلالت  الساكن فيقل جلب

بقلة العمران  مبانيهم فينقلوا من مصنع إىل مصنع ألجل خالء أكثر املصانع و القصور و املنازل اليت يف
دار إىل أن يفقد الكثري منها   ال تزال تنقل من قصر إىل قصر و من دار إىلو قصوره عما كان أوالً مث

عوضاً عن احلجارة و القصور عن التنميق بالكلية  مجلة فيعودون إىل البداوة يف البناء و أختاذ الطوب
ايتها من املدر و تظهر عليها سيماء البداوة مث متر يف التناقص إىل غ فيعود بناء املدينة مثل بناء القرى و

 .هلا به سنة اهللا يف خلقه اخلراب إن قدر

 

 املدن يف كثرة الرزق ألهلها و نفاق األسواق إمنا هو يف تفاضل عمراا يف الكثرة و الفصل احلادي عشر يف أن تفاضل األمصار و

  القلة

ه و حاجاته يف معاش و السبب يف ذلك أنه قد عرف و ثبت أن الواحد من البشر غري مستقل بتحصيل
بتعاون طائفة منهم تشتد ضرورة األكثر  إم متعاونون مجيعاً يف عمرام على ذلك و احلاجة اليت حتصل

و إذا انتدب . يستقل الواحد بتحصيل حصته منه فالقوت من احلنطة مثالً ال. من عددهم أضعافاً
األرض و حصاد السنبل و جنار لآلالت و قائم على البقر و إثارة  لتحصيله الستة أو العشرة من حداد و

توزعوا على تلك األعمال أو اجتمعوا و حصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فإنه  سائر مؤن الفلح و
 فأهل. فاألعمال بعد االجتماع زائدة على حاجات العاملني و ضرورام. ألضعافهم مرات حينئذ قوت

من تلك  جام اكتفي فيها باألقلمدين أو مصر إذا وزعت أعماهلم كلها على مقدار ضرورام و حا
عوائده و ما حيتاج  األعمال و بقيت األعمال كلها زائدة على الضرورات فتصرف يف حاالت الترف و

فيكون هلم بذلك حظاً من الغىن و قد  إليه غريهم من أهل األمصار و يستجلبونه منهم بأعواضه و قيمه
أن املكاسب إمنا هي قيم األعمال فإذا كثرت  تبني لك يف الفصل اخلامس يف باب الكسب و الرزق

ضرورة و دعتهم أحوال الرفه و الغىن إىل الترف و  األعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم
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املالبس و استجادة اآلنية و املاعون و اختاذ اخلدم و املراكب و هذه  حاجاته من التأنق يف املساكن و
الصنائع و  هرة يف صناعتها و القيام عليها فتنفق أسواق األعمال وتستدعى بقيمها و خيتار امل كلها أعمال

زاد العمران زادت  و مىت. يكثر دخل املصر و خرجه و حيصل اليسار ملنتحلي ذلك من قبل أعماهلم
و استنبطت الصنائع لتحصيلها  .األعمال ثانية مث زاد الترف تابعاً للكسب و زادت عوائده و حاجاته

و . نفقت سوق األعمال ا أكثر من األول ضاعف الكسب يف املدينة لذلك ثانية وفزادت قيمها و ت
األعمال الزائدة كلها ختتص بالترف و الغىن خبالف األعمال األصلية  كذا يف الزيادة الثانية و الثالثة ألن

ف ال فاملصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب و رفه بعوائد من التر .اليت ختتص باملعاش
املصر  اآلخر فما كان عمرانه من األمصار أكثر و أوفر كان حال أهله يف الترف أبلغ من حال توجد يف

و الصانع مع الصانع  القاضي مع القاضي و التاجر مع التاجر. الذي دونه على وترية واحدة يف األصناف
ذلك يف املغرب مثالً حبال فاس اعترب  و. و السوقي مع السوقي و األمري مع األمري و الشرطي مع الشرطي

جتد بينهما بوناً كثرياً على اجلملة، مث على  مع غريها من أمصاره مثل جباية و تلمسان و سبتة
. حال القاضي بتلمسان و هكذا كل صنف مع صنف أهله اخلصوصيات فحال القاضي بفاس أوسع من

جلزائر مع ما دوما إىل أن تنتهي إىل أو اجلزائر و حال وهران و ا و كذا أيضاً حال تلمسان مع وهران
 و ما ذلك إال لتفاوت األعمال فيها. اعتماهلم يف ضروريات معاشهم فقط و يقصرون عنها املدر الذين

خرجه و  و اخلرج يف كل سوق على نسبته فالقاضي بفاس دخله كفاء. فكأا كلها أسواق لألعمال
أكثر لنفاق سوق   تكون األحوال أعظم و مها بفاسكذا القاضي بتلمسان و حيث الدخل و اخلرج أكثر

قسطنطينية و اجلزائر و بسكرة  مث هكذا حال وهران و. األعمال مبا يدعو إليه الترف فاألحوال أضخم
بضروراا و ال تعد يف األمصار إذ هي من قبيل  حىت تنتهي كما قلناه إىل األمصار اليت ال تويف أعماهلا

األمصار الصغرية ضعفاء األحوال متقاربني يف الفقر و اخلصاصة ملا  د أهل هذهفلذلك جت. القرى و املدر
و هم لذلك مساكني . بضرورام و ال يفضل ما يتأثلونه كسباً فال تنمو مكاسبهم أن أعماهلم ال تفي

الً أحسن حا و اعترب ذلك حىت يف أحوال الفقراء و السؤال فإن السائل بفاس. إال يف األقل النادر حماويج
األضاحي أمثان ضحاياهم و  و لقد شاهدت بفاس السؤال يسألون أيام. من السائل بتلمسان أو وهران

سؤال اللحم و السمن و عالج الطبخ و  رأيتهم يسألون كثرياً من أحوال الترف و اقتراح املآكل مثل
ن الستنكر و عنف و سائل مثل هذا بتلمسان أو وهرا و لو سأل. املالبس و املاعون كالغربال و اآلنية

القاهرة و مصر من الترف و الغىن يف عوائدهم ما يقضى منه  و يبلغنا هلذا العهد عن أحوال. زجر
الفقراء باملغرب يرتعون من الثقلة إىل مصر لذلك و ملا يبلغهم من شأن الرفه  العجب حىت أن كثرياً من
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على غريهم أو  دة إيثار يف أهل تلك اآلفاقو بعتقد العامة من الناس أن ذلك لزيا. أعظم من غريها مبصر
و ليس كذلك و إمنا هو ملا تعرفه  و أم أكثر صدقة و إيثاراً من مجيع أهل األمصار. أموال خمتزنة لديهم

و أما . األمصار اليت لديك فعظمت لذلك أحواهلم من أن عمران مصر و القاهرة أكثر من عمران هذه
كل شيء يبلغك من . األمصار أحوال الساكن و وسع املصر يعحال الدخل و اخلرج فمتكافئ يف مج

بكثرة العمران و ما يكون عنه من كثرة املكاسبة اليت يسهل بسببها البذل و  مثل هذا فال تنكره و اعتربه
أحواهلا يف  على مبتغيه و مثله بشأن احليوانات العجم مع بيوت املدينة الواحدة و كيف ختتلف اإليثار

تكثر بساحتها و أقنيتها بنثر  غشياا فإن بيوت أهل النعم و الثروة و املوائد اخلصبة منهاهجراا أو 
اخلشاش و يلحق فوقها عصائب الطيور حىت  احلبوب و سواقط الفتات فيزدحم عليها غواشي النمل و

ي بساحتها اخلصاصة و الفقراء الكاسدة أرزاقهم ال يسر تروح بطاناً و متتلئ شبعاً و رياً و بيوت أهل
  :تأوي إىل زوايا بيوم فأرة و ال هرة كما قال الشاعر دبيب و ال حيلق جبوها طائر و ال

  و تغشى منازل الكرماء      الطري حيث تلتقط احلب تسقط

 يف ذلك و اعترب غاشية األناسي بغاشية العجم من احليوانات و فتات املوائد بفضالت فتأمل سر اهللا تعاىل

لديهم و اعلم أن  ف و سهولتها على من يبذهلا الستغنائهم عنها يف األكثر لوجود أمثاهلاالرزق و التر
 .و تعاىل أعلم و هو غين عن العاملني اتساع األحوال و كثرة النعم يف العمران تابع لكثرته و اهللا سبحانه

 

  الفصل الثاين عشر يف أسعار املدن

فمنها الضروري و هي األقوات من احلنطة و ما  سإعلم أن األسواق كلها تشتمل على حاجات النا
أشباهه و منها احلاجي والكمايل مثل األدم و الفواكه و املالبس و  معناها كالباقالء و البصل و الثوم و

و سائر املصانع واملباين فإذا استبحر املصر و كثر ساكنة رخصت أسعار الضروري  املاعون و املراكب
قل ساكن املصر   غلت أ سعار الكمايل من األدمي و الفواكه و ما يتبعها و إذاالقوت و ما يف معناه و من

ضرورات القوت  و السبب يف ذلك أن احلبوب من. و ضعف عمرانه كان األمر بالعكس من ذلك
مرتله لشهر أو سنته فيعم  فتتوفر الدواعي على اختاذها إذ كل أحد ال يهمل قوت نفسه و ال قوت

و كل متخذ . فيما قرب منه ال بد من ذلك أمجع أو األكثر منهم يف ذلك املصر أواختاذها أهل املصر 
تسد خلة كثريين من أهل ذلك املصر فتفضل القتوات عن  لقوته فتفضل عنه و عن أهل بيته فضلة كبرية

أسعارها يف الغالب إال ما يصيبها يف بعض السنني من اآلفات السماوية  أهل املصر من غري شك فترخص
و  .الناس هلا ملا يتوقع من تلك اآلفات لبذلت دون مثن و ال عوض لكثرا بكثرة العمران لوال احتكارو 
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اختاذها أعمال أهل املصر  أما سائر املرافق من األدم و الفواكه و ما إليها ال تعم ا البلوى و ال يستغرق
عمران كثري حاجات الترف توفرت موفور ال أمجعني و ال الكثري منهم مث أن املصر إذا كان مستبحراً

االستكثار منها كل حبسب حاله فيقصر املوجود منها على  حينئذ الدواعي على طلب تلك املرافق و
املستامون هلا و هي قليلة يف نفسها فتزدحم أهل األغراض و يبذل أهل  احلاجات قصوراً بالغاً و يكثر

و أما  .إليها أكثر من غريهم فيقع فيها الغالء كما تراهأمثاا بإسراف يف الغالء حلاجتهم  الرفه و الترف
األول كثرة احلاجة : ثالثة الصنائع و األعمال أيضاً يف األمصار املوفورة العمران فسبب الغالء فيها أمور

أهل األعمال خلدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة  ملكان الترف يف املصر بكثرة عمرانه، و الثاين اعتزاز
الثالث كثرة املترفني و كثرة حاجام إىل امتهان غريهم و إىل استعمال  ملدينة بكثرة أقواا، واملعاش يف ا
االستئثار  مهنهم فيبذلون يف ذلك ألهل األعمال أكثر من قيمة أعماهلم مزامحة و منافسة يف الصناع يف

و أما . ملصر يف ذلكا ا فيغتر العمال و الصناع و أهل احلرف و تغلو أعماهلم و تكثر نفقات أهل
فيها و ما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم  األمصار الصغرية و القليلة الساكن فأقوام قليلة لقلة العمل

و . وحيتكرونه يف فيعز وجوده لديهم و يغلو مثنه على مستامه القوت فيتمسكون مبا حيصل منه يف أيديهم
كن و ضعف األحوال فال تنفق لديهم سوقه فيختص إليها أيضاً حاجة بقلة السا أما مرافقهم فال تدعو

 و قد يدخل أيضاً يف قيمة األقوات قيمة ما يعرض عليها من املكوس و املغارم. سعره بالرخص يف

و بذلك كانت  .للسلطان يف األسواق و باب احلفر و احلياة يف منافع وصوهلا عن البيوعات ملا ميسهم
. الفرائض قليلة لديهم أو معدومة يف البادية إذ املكوس و املغارم واألسعار يف األمصار أغلى من األسعار 

تدخل أيضاً يف قيمة األقوات قيمة عالجها يف الفلح  و كثرا قي األمصار ال سيما يف آخر الدولة و قد
و ذلك أم ملا أجلأهم النصارى إىل . قع باألندلس هلذا العهد و حيافظ على ذلك يف أسعارها كما و

 املتوعرة اخلبيثة الزارعة النكدة النبات وملكوا عليهم األرض الزاكية و البلد الطيب بحر و بالدهسيف ال

ذات قيم و  فاحتاجوا إىل عالج املزارع و الفدن إلصالح نباا و فلحها و كان ذلك العالج بأعمال
و اختص قطر . عرهميف س مواد من الزبل و غريه هلا مؤنة و صارت يف فلحهم نفقات هلا خطر فاعتربوها

و حيسب . باإلسالم مع سواحلها ألجل ذلك األندلس بالغالء منذ اضطرهم النصارى إىل هذا املعمور
أا لقلة األقوات و احلبوب يف أرضهم و ليس كذلك فهم أكثر  الناس إذا مسعوا بغالء األسعار يف قطرهم

 منهم سلطان أو سوقة عن فدان أو مزرعة أو علمناه و أقومهم عليه و قل أن خيلو أهل املعمور فلحاً فيما
خيتصهم  و هلذا. قليالً من أهل الصناعات و املهن أو الطراء على الوطن من الغزاة ااهدين فلح إال

غالء سعر احلبوب عندهم  و إمنا السبب يف. السلطان يف عطائهم بالعولة و أقوام و علوفام من الزرع
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منابتهم و طيب أرضهم ارتفعت عنهم  الرببر بالعكس من ذلك يف زكاءو ملا كانت بالد . ما ذكرناه
سبباً لرخص األقوات ببلدهم و اهللا مقدر الليل  اهلون مجلة يف الفلح مع كثرته و عمومته فصار ذلك

 .سواه والنهار و هو الواحد القهار ال رب

 

  نالفصل الثالث عشر يف قصور أهل البادية عن سكىن املصر الكثري العمرا

ذلك أن املصر الكثري العمران يكثر ترفه كما قدمناه و تكثر حاجات ساكنه من أجل  والسبب يف
ذلك عزيزة  و تعتاد تلك احلاجات ملا يدعو إليها فتنقلب ضرورات و تصري فيه األعمال كلها مع .الترف

 توضع على األسواق السلطانية اليت و املرافق غالية بازدحام األعراض عليها من أجل الترف و باملغارم
الغالء يف املرافق و أن أوقات واألعمال فتكثر لذلك  والبياعات و تعترب يف قيم املبيعات و يعظهم فيها

و يعظم خرجه فيحتاج حينئذ إىل املال الكثري للنفقة على . عمرانه نفقات ساكنه كثرة بالغة على نسبة
 بدوي مل يكن دخله كثرياً ساكناً مبكان كاسدوال. ضرورات عيشهم و سائر مؤونتهم نفسه و عياله يف

أجل ذلك سكىن  األسواق يف األعمال اليت هي سبب الكسب فلم يتأهل كسباً و ال ماالً فيتعذر عليه من
بأقل األعمال ألنه قليل عوائد  و هو يف بدوه يسد حاجته. املصر الكبري لغالء مرافقه و عزة حاجاته

كل من يتشوف إىل املصر و سكناه من البادية  ال يضطر إىل املال والترف يف معاشه و سائر مؤونته ف
استيطانه إال من يقدم منهم تأثل املال و حيصل له منه فوق احلاجة و  فسريعاً ما يظهر عجزه و يفتضح يف

 الطبيعية ألهل العمران من الدعة و الترف فحينئذ ينتقل إىل املصر و ينتظم حالة مع جيري إىل الغاية

 .حميط و اهللا بكل شيء. و هكذا شأن بداءة عمران األمصار.  أهله يف عوائدهم و ترفهمأحوال

 

  الفصل الرابع عشر يف أن األقطار يف اختالف أحواهلا بالرفه و الفقر مثل األمصار

أحوال أهله و  إعلم أن ما توفر عمرانه من األقطار و تعددت األمم يف جهاته و كثر ساكنه اتسعت
ما ذكرناه من كثرة  و السبب يف ذلك كله. م و أمصارهم و عظمت دوهلم و ممالكهمكثرت أمواهل

الوفاء بالضروريات يف حاجات  األعمال و ما سيأيت ذكره من أا سبب للثروة مبا يفصل عنها بعد
فيعود على الناس كسباً يتأثلونة حسبما نذكر  الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران و كثرته

الكسب فيتزيد الرفه لذلك و تتسع األحوال و جييء الترف والغىن  ك يف فصل املعا ش و بيان الرزق وذل
 بنفاق األسواق فيكثر ماهلا و يشمخ سلطاا و تتفنن يف اختاذ املعاقل و احلصون و و تكثر اجلباية للدولة
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العجم و اهلند  الشام و عراقو اعترب ذلك بأقطار املشرق مثل مصر و . اختطاط املدن و تشييد األمصار
كثر عمراا كيف كثر املال  و الصني و ناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومي وعظمت ملا

فالذي نشاهده . متاجرهم و أحواهلم فيهم و عظمت دولتهم و تعددت مدم و حواضرهم و عظمت
سلمني باملغرب يف رفههم و اتساع أحواهلم الواردين على امل هلذا العهد من أحوال جتار األمم النصرانية

و كذا جتار أهل املشرق و ما يبلغنا عن أحواهلم و أبلغ منها أهل املشرق  .أكثر من أن حييط به الوصف
الركبان  عراق العجم و اهلند و الصني فإنه يبلغنا عنهم يف باب الغىن و الرفه غرائب تسري األقصى من

أن ذلك لزيادة يف أمواهلم  و حيسب من يسمعها من العامة. ر يف غالب األمرحبديثها و رمبا تتلقى باإلنكا
األقدمني من األمم استأثروا به دون غريهم  أو ألن املعادن الذهبية و الفضية أكثر بأرضهم أو ألن ذهب

األقطار إمنا هو من بالد السودان و هي إىل املغرب  و ليس كذلك فمعدن الذهب الذي نعرفه يف هذه
فلو كان املال عتيداً . البضاعة فإمنا جيلبونه إىل غري بالدهم للتجارة ومجيع ما يف أرضهم من. بأقر

و . باجلملة لديهم ملا جلبوا بضائعهم إىل سواهم يبتغون ا األموال و ال استغنوا عن أموال الناس موفوراً
األحوال و اتساعها و وفور  لقد ذهب املنجمون ملما رأوا مثل ذلك واستغربوا ما يف املشرق من كثرة

املشرق أكثر منها حصصاً يف مواليد أهل املغرب  أمواهلا فقالوا بأن عطايا الكواكب و السهام يف مواليد
األحكام النجومية و األحوال األرضية كما قلناه و هم إمنا أعطوا يف  و ذلك صحيح من جهة املطابقة بني

 السبب األرضي و هو ما ذكرناه من كثرة العمران والنجومي و بقي عليهم أن يعطوا  ذلك السبب

هي سببه  اختصاصه بأرض املشرق وأقطاره و كثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة قي األعمال اليت
فقد فهمت مما أشرنا لك  .فلذلك اختص املشرق بالرفه من بني األفاق ال إن ذلك رد األثر النجومي

و اعترب . األرض و طبيعتها أمر ال بد منه املطابقة بني حكمه و عمرانأوالً أنه ال يستقل بذلك و أن 
و برقة ملا خف سكنها وتناقص عمراا كيف تالشت أحوال  حال هذا الرفه من العمران يف قطر أفريقية

و ضعفت جباياا فقلت أموال دوهلا بعد أن كانت دول الشيعة و . واخلصاصه أهلها وانتهوا إىل الفقر
 م اصنهاجةم و أعطيالقد  حىت. على ما بلغك من الرفه و كثرة اجلبايات و اتساع األحوال يف نفقا

الدولة حبيث محل  كانت األموال ترفع من القريوان إىل صاحب مصر حلاجاته و مهماته و كانت أموال
م ونفقات اجلنود و أعطيا جوهر الكاتب يف سفر إىل فتح مصر ألف محل من املال يستعد ا ألرزاق

فلم يكن بالقليل يف ذلك و كانت أحواله يف دول  و قطر املغرب و أن كان يف القدمي دون أفريقية. الغزاة
هلذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه و تناقصه فقد  املوحدين متسعة و جباياته موفورة و هو

اً حمسوسا، و كاد أن يلحق يف أحواله أكثره و نقص عن معهوده نقصاً ظاهر ذهب من عمران الرببر فيه
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 أفريقية بعد أن كان عمرانه متصالً من البحر الرومي إىل بالد السودان يف طول ما بني مبثل أحوال

منها بسيف  و هي اليوم كلها أو أكثرها قفار و خالء و صحارى إال ما هو. السوس األقصى و برقة
 .الوارثني رض ومن عليها و هو خريالبحر أو ما يقاربه من التلول و اهللا وارث األ

 

  يف األمصار و حال فوائدها و مستغالا الفصل اخلامس عشر يف تأثل ا لعقار و الضياع

ألهل األمصار و املدن ال يكون دفعة واحدة و ال يف عصر واحد  اعلم أن تأثل العقار و الضياع الكثرية
ك اليت خترج قيمتها عن احلد و لو بلغت أحواهلم من الثروة ما ميلك به األمال إذ ليس يكون ألحد منهم

ذوي رمحه حىت  وإمنا يكون ملكهم و تأثلهم هلا تدرجياً أما بالوراثة من آبائه و. ما عسى أن تبلغ يف الرفه
األسواق فإن العقار يف آخر  تتأدى أمالك الكثريين منهم إىل الواحد و أكثر لذلك أو أن يكون حبوالة

وتداعى املصر إىل اخلراب تقل الغبطة به لقلة  رى عند فناء احلامية و خرق السياجالدولة و أول األخ
قيمتها و تتملك باألمثان اليسرية و تتخلى باملرياث إىل ملك آخر و  املنفعة فيها بتالشي األحوال فترخص

  الغبطة يفشبابه باستفحال الدولة الثانية و انتظمت له أحوال رائقة حسنة حتصل معها قد استجد املصر

و هذا معىن  .العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ فتعظم قيمها و يكون هلا خطر مل يكن يف األول
اكتسابه إذ قدرته تعجز عن مثل  احلوالة فيها و يصبح مالكها من أغىن أهل املصر و ليس ذلك بسعيه و

 معاشه إذ هي ال تفي مبوائد ملالكها يف حاجات و أما فوائد العقار و الضياع فهي غري كافية. ذلك
و الذي مسعناه من مشيخة البلدان أن . لسد اخللة و ضرورة املعاش الترف و أسبابه و إمنا هي يف الغالب

من العقار والضياع إمنا هو اخلشية على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون  القصد باقتناء امللك
 داموا عاجزين عن االكتساب فإذا اقتدروا على حتصيلبه و رزقه فيه و نشؤهم بفائدته ما  مرباهم

آفة يف  املكاسب سعوا فيها بأنفسهم و رمبا يكون من الولد من يعجز عن التكسب لضعف يف بدنه أو
و أما التمول منه وإجراء  .هذا قصد املترفني يف اقتنائه. عقله املعاشي فيكون ذلك العقار قواماً حلاله

النادر حبوالة األسواق و حصول الكثرة البالغة منه و  د حيصل ذلك منه للقليل أوو ق. أحوال املترفني فال
املصر إال أن ذلك إذا حصل رمبا امتدت إليه أعني األمراء و الوالة و اغتصبوه  العايل يف جنسه و قيمته يف

مره و هو أ الغالب أو أرادوه على بيعه منهم و نالت أصحابه منه مضار و معاطب و اهللا غالب على يف
 .رب العرش العظيم
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  أهل األمصار إىل اجلاه و املدافعة الفصل السادس عشر يف حاجات املتمولني من

الضياع تأثله و أصبح أغىن أهل املصر و رمقته العيون  وذلك أن احلضري إذا عظم متوله و كثر للعقار و
و ملا يف طباع . مللوك و غصوا بهو العوائد زاحم عليها األمراء و ا بذلك و انفسحت أحواله يف الترف

 متتد أعينهم إىل متلك ما بيده و ينافسونه فيه و يتحيلون على ذلك بكل ممكن حىت البشر من العدوان

السلطانية  حيصلوه يف ربقة حكمه سلطاين و سبب من املؤاخذة ظاهر ينتزع به ماله و أكثر األحكام
قال صلى اهللا عليه وسلم  اللبث الفة الشرعية و هي قليلةجائزة يف الغالب إذ العدل احملض إمنا هو يف اخل

فال بد حينئذ لصاحب املال و الثروة الشهرية يف  .ملكاً عضوضاً تعود. اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث
 حامية تذود عنه و جاه ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها العمران من

أصبح باً بوجوه  و أن مل يكن له ذلك. ظلها و يرتع يف أمنها من طوارق التعديالسلطان فيستظل هو ب
 .و اهللا حيكم ال معقب حلكمه. التخيالت و أسباب احلكام

 

  الدولة ورسوخها الفصل السابع عشر يف أن احلضارة يف األمصار من قبل ا لدول و أا ترسخ باتصال

أحوال العمران زيادة تتفاوت  ية زائدة على الضروري منو السبب يف ذلك أن احلضارة هي أحوال عاد
غري منحصر و تقع فيها عند كثرة التفنن يف  بتفاوت الرفه و تفاوت األمم يف القلة و الكثرة تفاوتاً

حيتاج كل صنف منها إىل القومة عليه و املهرة فيه و بقدر ما  أنواعها و أصنافها فتكون مبرتلة الصنائع و
صناعتها و يتلون ذلك اجليل ا و مىت اتصلت األيام و تعاقبت تلك . أهل ها تتزيديتزيد من أصناف
 أولئك الصناع يف صناعتهم و مهروا يف معرفتها و األعصار بطوهلا و انفساح أمدها و الصناعات حذق

ة العمران و كثر تكرير أمثاهلا تزيدها استحكاماً و رسوخاً و أكثر ما يقع ذلك يف األمصار الستجار
جتمع أموال الرعية و تنفقها يف بطانتها و  و ذلك كله إمنا جييء من قبل الدولة ألن الدولة. الرفه يف أهلها

أتساعها باملال فيكون دخل تلك األموال من الرعايا و خرجها يف  رجاهلا وتتسع أحواهلم باجلاه أكثر من
م لذلك ثروم ويكثر غناهم و تتزيد تعلق م من أهل املصر و هم األكثر فتعظ أهل الدولة مث يف من

جتد  و هلذا. الترف و مذاهبه و تستحكم لديهم الصنائع يف سائر فنونه و هذه هي احلضارة عوائد
تبعد عن احلضارة يف  األمصار اليت يف القاصية و لو كانت موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة و

الدولة و مقرها و ما ذاك إال اورة  قطار اليت هي مركزمجيع مذاهبها خبالف املدن املتوسطة يف األ
قرب منه فما قرب من األرض إىل أن ينتهي إىل  السلطان هلم و فيض أمواله فيهم كاملاء خيضر ما

فالبضائع كلها موجودة يف السوق و . و الدولة سوق للعامل اجلفوف على البعد و قد قدمنا أن السلطان
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السوق افتقدت البضائع مجلة مث أنه إذا اتصلت تلك الدولة و تعاقب  عنما قرب منه و إذا أبعدت 
املصر واحداً بعد واحد استحكمت احلضارة فيهم و زادت رسوخاً و اعترب ذلك يف  ملوكها يف ذلك

املعا  ملا طال ملكهم بالشام حنواً من ألف و أربعمائة سنني رسخت حضارم و حذقوا يف أحوال اليهود
حىت أا لتؤخذ عنهم يف   التفنن يف صناعاته من املطاعم و املالبس و سائر أحوال املرتلش و عوائده و
الشام منهم و من دولة الروم بعدهم ستمائة  و رسخت احلضارة أيضاً و عوائدها يف. الغالب إىل اليوم

 السنني أيضاً القبط دام ملكهم يف اخلليقة ثالثة آالف من و كذلك. سنة فكانوا يف غاية احلضارة
بلدهم مصر وأعقبهم ا ملك اليونان و الروم مث ملك اإلسالم الناسخ  فرسخت عوائد احلضارة يف

عوائد احلضارة ا متصلة و كذلك أيضاً رسخت عوائد احلضارة باليمن التصال دولة  فلم تزل. للكل
احلضارة بالعراق   و كذلك.ا منذ عهد العمالقة و التبابعة آالفاً من السنني و أعقبهم ملك مصر العرب

الكسروية و العرب بعدهم آالفاً من  التصال دولة النبط و الفرس ا من لدن الكلدانيني و الكيانية و
و كذا أيضاً . أهل الشام و العراق و مصر السنني فلم يكن على وجه األرض هلذا العهد أحضر من

العظيمة فيها للقوط مث ما أعقبها من التصال الدولة  رسخت عوائد احلضارة و استحكمت باألندلس
و أما . كلتا الدولتني عظيمة فاتصلت فيها عوائد احلضارة و استحكمت ملك بين أمية آالفاً من السنني و

 فلم يكن ا قبل اإلسالم ملك ضخم إمنا قطع اإلفرجنة إىل أفريقية البحر و ملكوا أفريقية و املغرب

أوفاز و أهل  احية هلم طاعة غري مستحكمة فكانوا على قلعة والساحل و كانت طاعة الرببر أهل الض
البحر وملا جاء اهللا باإلسالم و  املغرب مل جتاورهم دولة و إمنا كانوا يبعثون بطاعتهم إىل القوط من وراء

إال قليالً أول اإلسالم و كانوا لذلك العهد يف  ملك العرب أفريقية و املغرب مل يلبث فيهم ملك العرب
بإفريقية واملغرب مل جيد ما من احلضارة ما يقلد فيه من سلفة إذ كانوا  لبداوة و من استقر منهمطور ا
أيام هشام  منغمسني يف البداوة مث انتقض برابرة املغرب األقصى ألقرب العهود على ميسرة املطفري برابر

ايعوا إلدريس فال تعد دولته ب بن عبد امللك و مل يراجعوا أمر العرب بعد و استقلوا بأمر أنفسهم و إن
العرب فيها كثري عدد و بقيت أفريقية لألغالبة و  فيهم عربية ألن الرباير هم الذين تولوها و مل يكن من

احلضارة بعض الشيء مبا حصل هلم من ترف امللك و نعيمه و كثرة  من إليهم من العرب فكان هلم من
ة من بعدهم و ذلك كله قليل مل يبلغ أربعمائة سنة ذلك عنهم كتامة مث صنهاج عمران القريوان و ورث

 دولتهم و استحالت صبغة احلضارة مبا كانت غري مستحكمة و تغلب بدو العرب اهلالليني و انصرمت

له بالقلعة  عليها و خربوها و بقي أثر خفي من حضارة العمران فيها و إىل هذا العهد يونس فيمن سلف
أحواله آثاراً ملتبسة بغريها  د له من احلضارة يف شؤن مرتله و عوائدأو القريوان أو املهدية سلف فتج
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و ليس كذلك يف املغرب و أمصاره لرسوخ  مييزها احلضري البصري ا و كذا يف أكثر أمصار أفريقية
و الشيعة وصنهاجة و أما املغرب فانتقل إليه منذ دولة  الدولة بأفريقية أكثر أمداً منذ عند األغالبة

من احلضارة و استحكمت به عوائدها مبا كان لدولتهم مين االستيالء  ن من األندلس حظ كبرياملوحدي
انتقل الكثري من أهلها إليهم طوعاً و كرهاً و كانت من اتساع النطاق ما علمت  على بالد األندلس و

 فيها حظ صاحل من احلضارة و استحكامها و معظمها من أهل األندلس مث انتقل أهل شرف فكان

معظمها بتونس  األندلس عند جالية النصارى إىل أفريقية فأبقوا فيها وبأمصارها من احلضارة آثاراً و
و أفريقية حظ صاحل من  امتزجت حبضارة مصر و ما ينقله املسافرون من عوائدها فكان بذلك للمغرب

من البداوة و اخلشونة و باملغرب إىل أديام  احلضارة عفي عليه اخلالء و رجع إىل أعقابه و عاد الرببر
أكثر منها باملغرب و أمصاره ملا تداول فيها من الدول السالفة  على كل حال فآثار احلضارة بإفريقية

فتفطن هلذا السر فإنه . عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة املترددين بينهم أكثر من املغرب و لقرب
أو اجليل  لدولة يف القوة و الضعف و كثرة األمةو اعلم أا أمور متناسبة و هي حال ا. الناس خفي عن

صورة اخلليفة و العمران  و عظم املدينة أو املصر و كثرة النعمة و اليسار و ذلك أن الدولة و امللك
أموال اجلباية عائدة عليهم ويسارهم يف الغالب  وكلها مادة هلا من الرعايا و األمصار و سائر األحوال و

السلطان عطاءه و أمواله يف أهلها انبثت فيهم و رجعت إليه مث  و إذا أفاضمن أسواقهم و متاجرهم 
عنهم يف اجلباية و اخلراج عائدة عليهم يف العطاء فعلى نسبة حال الدولة يكون  إليهم منه فهي ذاهبة

فاعتربه و  الرعايا و على يسار الرعايا و كثرم يكون مال الدولة و أصله كله العمران و كثرته يسار
 .تأمله يف الدول جتده و اهللا حيكم و ال معقب حلكمه

 

  الفصل الثامن عشر يف أن احلضارة غاية العمران و اية لعمره و أا مؤذنة بفساده

و أن العمران كله من  قد بينا لك فيما سلف أن امللك و الدولة غاية للعصبية و أن احلضارة غاية للبداوة
من أشخاص املكونات عمراً  عمر حمسوس كما أن للشخص الواحدبداوة و حضارة و ملك و سوقة له 

غاية يف تزايد قواه و منوها و أنه إذا بلغ سن  حمسوساً و تبني يف املعقول واملنقول أن األربعني لإلنسان
فلتعلم أن احلضارة . و النمو برهة مث تأخذ بعد ذلك يف االحنطاط األربعني و قفت الطبيعة عن أثر النشوء

 كذلك ألنه غاية ال مزيد وراءها و ذلك أن الترف و النعمة إذا حصال ألهل العمران مران أيضاًيف الع

الترف و  دعاهم بطبعه إىل مذاهب احلضارة و التخلق بعوائدها و احلضارة كما علمت هي التفنن يف
ئة للمطابخ أو الصنائع املهي استجاده أحواله و الكلف بالصنائع اليت تؤنق من أصنافه و سائر فنونه من



 
 301         ابن خلدون مقدمة

و للتأنق يف كل واحد من هذه صنائع كثرية . املرتل املالبس أو املباين أو الفرش أو اآلنية و لسائر أحوال
 و إذا بلغ أن التأنق يف هذه األحوال املرتلية الغاية تبعه طاعة. التأنق فيها ال حيتاج إليها عند البداوة و عدم

ال دنياها أما  بألوان كثرية ال يستقيم حاهلا معها يف دينها والشهوات فتتلون النفس من تلك العوائد 
احلاجات و املؤنات ائيت تطالب ا  دينها فالستحكام صبغة العوائد اليت يعسر نزعها و أما دنياها فلكثرة

أن، املصر بالتفنن يف احلضارة تعظم نفقات أهله و  و بيانه. العوائد و يعجز و ينكب عن الوفاء ا
و قد كنا قدمنا أن . فمىت كان العمران أكثر كانت احلضارة أكمل  تتفاوت بتفاوت العمراناحلضارة

 مث تزيدها املكوس غالة ألن احلضارة إمنا. خيتص بالغالء يف أسواقه و أشعار حاجته املصر الكثري العمران

حينئذ كما  تكون عند انتهاء الدولة يف استفحاهلا و هو زمن وضع املكوس يف الدول لكثرة خرجها
حيتسبون على سلعهم و بضائعهم  و املكوس تعود إىل البياعات بالغالء ألن السوقة و التجار كلهم. تقدم

فتعظم نفقات . داخالً يف قيم املبيعات و أمثاا مجيع ما ينفقونه حىت يف مؤنة أنفسهم فيكون املكس لذلك
 ليجة عن ذلك ملا ملكهم من أثر العوائد و ال جيدون و. اإلسراف أهل احلضارة و خترج عن القصد إىل

مكاسبهم كلها يف النفقات و يتتابعون يف اإلمالق و اخلاصة و يغلب عليهم الفقر و  و طاعتها و تذهب
و  املستامون للبضائع فتكسد األسواق و يفسد حال املدينة و داعية ذلك كله إفراط احلضارة يقل

أهلها يف ذام واحداً  و أما فساد. وم يف األسواق و العمرانو هذه مفسدات يف املدينة على العم. الترف
التلون بألوان الشر يف حتصيلها و ما  واحداً على اخلصوص فمن الكد و التعب يف حاجات العوائد و

فلذلك يكثر منهم الفسق و الشر . آخر من ألواا يعود على النفس من الضرر بعد حتصيلها حبصول لون
و تنصرف النفس إىل الفكر يف . املعاش من وجهه و من غري وجهه  على حتصيلو السفسفة و التحيل

استجماع احليلة له فتجدهم أجرياء على الكذب و املقامرة و الغش و اخلالبة و  ذلك و الغوص عليه و
الترف  الفجور يف األميان و الربا يف البياعات مث جتدهم لكثرة الشهوات و املالذ الناشئة عن السرقة و

فيه حىت بني األقارب  بصر بطرق الفسق و مذاهبه و ااهرة به و بداوعيه و اطراح احلشمة يف اخلوضأ
و جتدهم أيضاً أبصر باملكر . اإلقذاع بذلك و ذوي األرحام و احملارم الذين تقتضي البداوة احلياء منهم يف

 العقاب على تلك القبائح حىت من القهر و ما يتوقعونه من و اخلديعة يدفعون بذلك ما عساه أن يناهلم
و ميوج حبر املدينة بالسفلة من أهل األخالق . ألكثرهم إال من عصمه اهللا يصري ذلك عادة و خلقاً

من عدادها  جياريهم فيها كثري من ناشئة الدولة وولدام ممن أمهل عن التأديب و أمهلته الدولة الذميمة و
متماثلون و إمنا  ساب و بيوتات و ذلك أن الناس بشرو غلب عليه خلق اجلوار و إن كانوا أهل أن

استحكمت فيه صبغة الرذيلة بأي  فمن. تفاضلوا و متيزوا باخللق و اكتساب الفضائل و اجتناب الرذائل
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و هلذا جتد كثرياً من أعقاب . و ال طيب منبته وجه كان، و فسد خلق اخلري فيه، مل ينفعه زكاء نسبه
الدول منطرحني يف الغمار منتحلني للحرف الدنيئة يف  ألصالة و أهلالبيوت و ذوي األحساب و ا

تلونوا به من صبغة الشر و السفسفة و إذا كثر ذلك يف املدينة أو  معاشهم مبا فسد من أخالقهم و ما
 قرية أمرنا مترفيها ففسقوا و إذا أردنا أن لك :خبراا و انقراضها و هو معىن قوله تعاىل األمة تأذن اهللا

حينئذ إن مكاسبهم حينئذ ال تفي حباجام لكثرة  و وجهه .فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمرياً
و إذا فسدت أحوال األشخاص واحداً واحداً اختل . تستقيم أحواهلم العوائد و مطالبة النفس ا فال

 فيها غرس النارنج تأذنتوهذا معىن ما يقوله بعض أهل اخلواص أن املدينة إذا كثر  نظام املدينة و خربت

املراد ذلك و ال أنه  و ليس. باخلراب حىت أن كثرياً من العامة يتحامى غرس النارنج بالدور تطرياً به
مث أن النارنج و اللية و . من توابع احلضارة خاصية يف النارنج و إمنا معناه أن البساتني وإجراء املياه هو

منفعة هو من غاية احلضارة إذ ال يقصد ا يف البساتني إال  السرو و أمثال ذلك مما ال طعم فيه و ال
و هذا هو الطور الذي خيشى معه هالك املصر . بعد التفنن يف مذاهب الترف أشكاهلا فقط وال تغرس إال

تلون  و لقد قيل مثل ذلك يف الدفلى و هو من هذا الباب إذ الدفلى ال يقصد ا إال. قلناه و خرابه كما
اإلماك يف  و من مفاسد احلضارة. ورها ما بني أمحر وأبيض و هو من مذاهب الترفالبساتني بن

املآكل و املالذ و املشارب  الشهوات و االسترسال فيها لكثرة الترف فيقع التفنن يف شهوات البطن من
 فساد املناكح من الزنا و اللواط، فيفضي ذلك إىل و يتبع ذلك التفنن يف شهوات الفرج بأنواع. وطيبها
كما يف الزنا، فيجهل كل واحد ابنه، إذ هو لغري رشدة، ألن املياه  إما بواسطة اختالط األنساب. النوع

إىل انقطاع  األرحام، فتفقد الشفقة الطبيعية على البنني و القيام عليهم فيهلكون، و يؤدي ذلك خمتلطة يف
النسل رأساً و هو أشد يف  ي إىل عدمالنوع، أو يكون فساد النوع بغري واسطة، كما يف اللواط املؤد

كان مذهب مالك رمحه اهللا يف اللواط أظهر  و لذلك. و الزنا يؤدي إىل عدم ما يوجد منه. فساد النوع
  .الشريعة واعتبارها للمصاحل من مذهب غريه، و دل على أنه أبصر مبقاصد

ذا بلغ غايته انقلب إىل الفساد و و الترف و أنه إ فافهم ذلك و اعترب به أن غاية العمران هي احلضارة
بل نقول إن األخالق احلاصلة من احلضارة و الترف هي . للحيوانات أخذ يف اهلرم كاألعمار الطبيعية

 اإلنسان إمنا هو إنسان باقتداره على جلب منافعه و دفع مضاره و استقامة خلقه للسعي عني الفساد ألن

ترفاً ملا حصل من  جاته أما عجزاً ملا حصل له من الدعة أوو احلضري ال يقدر على مباشرته حا. يف ذلك
على دفع املضار و استقامة خلقه للسعي  و كذلك ال يقدر. املريب يف النعيم و الترف و كال األمرين ذميم

بالترف و النعيم يف قهر التأديب و التعلم فهو بذلك  و احلضري مبا قد فقد من خلق اإلنسان. يف ذلك
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مث هو فاسد أيضاً غالباً مبا فسدت منه العوائد و طاعتها يف ما تلونت  .مية اليت تدافع عنهعيال على احلا
دينه  و إذا فسد اإلنسان يف قدرته على أخالقه و. مكانتها كما قررناه إال يف األقل النادر به النفس من

بون من جند السلطان يتقر و ذا االعتبار كان الذين. فقد فسدت إنسانيته و صار مسخاً على احلقيقة
فقد تبني . موجودون يف كل دولة. خلقها إىل البداوة و اخلشونة أنفع من الذين يتربون على احلضارة و

العمران و الدولة و اهللا سبحانه و تعاىل كل يوم هو يف شأن  أن احلضارة هي سن الوقوف لعمر العامل يف
 .ال يشغله شأن عن شأن

 

  كراسي للملك خترب خبراب الدولة وانقراضها صار اليت تكونالفصل التاسع عشر يف أن األم

اختلت و انتقصت فإن املصر الذي يكون كرسياً لسلطاا ينتقض  قد استقرينا يف العمران أن الدولة إذا
األول أن : و السبب فيه أمور. انتقاضه إىل اخلراب و ال يكاد ذلك يتخلف عمرانه و رمبا ينتهي يف

يدغو ذلك إىل  و. وهلا من البداوة املقتضية للتجايف عن أموال الناس و البعد عن التحذلقبد يف أ الدولة ال
الترف فإذا صار املصر الذي كان  اليت منها مادة الدولة فتقل النفقات و يقل. ختفيف اجلباية و املغارم

من حتت أيديها أحوال الترف فيها نقص الترف في كرسياً للملك يف ملكة هذه الدولة املتجددة و نقصت
فريجعون إىل خلق الدولة أما طوعاً ملا يف طباع البشر من تقليد  من أهل املصر ألن الرعايا تبع الدولة

يدعو إليه خلق الدولة من االنقباض عن الترف يف مجيع األحوال و قلة الفوائد اليت  متبوعهم أو كرهاً ملا
ما نقول  و هو معىن. ه كثري من عوائد الترفمادة العوائد فتقصر لذلك حضارة املصر و يذهب مع هي

بالغلب، و إمنا يكون بعد العداوة  األمر الثاين أن الدولة إمنا حيصل هلا امللك و االستيالء. يف خراب املصر
الدولتني و تكثر إحدامها على األخرى يف العوائد  و العداوة تقتضي منافاة بني أهل. و احلروب
يذهب باملنايف اآلخر فتكون أحوال الدولة السابقة منكرة عند أهل  فينيو غلب أحد املتنا. واألحوال

و خصوصاً أحوال الترف فتفقد يف عرفهم بنكري الدولة هلا حىت . مستبشعة و قبيحة الدولة اجلديدة و
 و فيما بني ذلك قصور. هلم بالتدريج عوائد أخرى من الترف فتكون عنها حضارة مستأنفة تنشأ

ال بد هلم من  األمر الثالث أن كل أمة. ونقصها و هو معىن اختالل العمران يف املصراحلضارة األوىل 
لألول وأمصاره تابعة ألمصار  و إذا ملكوا ملكاً آخر صار تبعاً. وطن و هو منشآهم و منه أولية ملكهم

ألنه شبه الكرسي بني ختوم املمالك اليت للدولة  و ال بد من توسط. و أتسع نطاق امللك عليهم. األول
الكرسي األول و وي أفئدة الناس من أجل الدولة و السلطان  املركز للنطاق فيبعد مكانه عن مكان

و احلضارة إمنا هي توفر العمران كما قدمناه . خيف من مصر الكرسي األول فينتقل إليه العمران و
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عدوهلم بكرسيهم عن و هذا كما وقع للسلجوقية يف . و هو معىن اختالله. و متدنه فتنقص حضارته
العباس يف العدول  إىل أصبهان و للعرب قبلهم يف العدول عن املدائن إىل الكوفة و البصرة، و لبين بغداد

و باجلملة فاختاذ الدولة . فاس عن دمشق إىل بغداد و لبين مرين باملغرب يف العدول عن مراكش إىل
 أن الدولة الثانية ال بد فيها من أهل الدولة الرابع األمر. الكرسي يف مصر خيل بعمران الكرسي األول

قطر آخر هو من فيه غائلتهم على الدولة و أكثر أهل املصر الكرسي  السابقة و أشياعها بتحويلهم إىل
للدولة  من احلامية الذين نزلوا به أول الدولة أو أعيان املصر ألن هلم يف الغالب خمالطة أما. أتباع الدولة

مل يكونوا بالشوكة  و إن. بل أكثرهم ناشئ يف الدولة فهم شيعة هلا.  أصنافهمعلى طبقام و تنوع
املتجددة حمو آثار الدولة السابقة فينقلهم من مصر  و طبيعة الدولة. والعصبية فهم بامليل و احملبة و العقيدة

وع فبعضهم على نوع التغريب و احلبس و بعضهم على ن. ملكتها الكرسي إىل و طنها املتمكن يف
يؤدي إىل النفرة حىت ال يبقى يف مصر الكرسي إال الباعة و اهلمل من أهل  الكرامة و التلطف حبيث ال

من املصر  العيارة و سواد العامة و يرتل مكام حاميتها و أشياعها من يشتد به املصر وإذا ذهب الفلح و
يستجد عمران آخر يف   من أنمث ال بد. أعيام على طبقام نقص ساكنه و هو معىن اختالل عمرانه

إمنا ذلك مبثابة من له بيت على  و. ظل الدولة اجلديدة و حتصل فيه حضارة أخرى على قدر الدولة
و إعادة بنائها على ما خيتاره و يقترحه  أوصاف خمصوصة فاظهر من قدرته على تغيري تلك األوصاف

 كثري يف األمصار اليت هي كراسي للملك و قد و قع من ذلك و. فيخري ذلك البيت مث يعيد بناءه ثانياً
اجلملة أن الدولة و  و السبب الطبيعي األول يف ذ لك على .و اهللا يقدر الليل و النهار و عرفناه. شاهدناه

و قد تقرر يف علوم احلكمة أنه . لوجودها امللك للعمران مبثابة الصورة للمادة و هو الشكل احلافظ بنوعه
دون العمران ال تتصور و العمران دون الدولة و امللك  فالدولة.  عن اآلخرال ميكن انفكاك أحدمها

العدوان الداعي إىل الوازع فتتعني السياسة لذلك أما الشريعة أو امللكية و  متعذر ملا يف طباع البشر من
ثر يف مؤ الدولة و إذا كانا ال ينفكان فاختالل أحدمها يف مؤثر يف اختالل اآلخر كما أن عدمه هو معىن

الفرس أو العرب على العموم  عدمه و اخللل العظيم إمنا يكون من خالل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو
مثل دولة أنو شروان أو هرقل أو عبد امللك بن  و أما الدولة الشخصية. أو بين أمية أو بين العباس كذلك

و بقائه و قريبة الشبه بعضها من بعض العمران حافظة لوجوده  مروان أو الرشيد فأشخاصها متعاقبة على
الدولة باحلقيقة الفاعلة يف مادة العمران إمنا هي العصبية و الشوكة و هي  فال تؤثر كثري اختالل ألن

أشخاص الدولة فإذا ذهبت تلك العصبية و دفعتها عصبية أخرى مؤثرة يف العمران ذهبت  مستمرة على
 .ناه أوالً و اهللا سبحانه و تعاىل أعلمالشوكة بأمجعهم و عظم اخللل كما قرر أهل
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  الصنائع دون بعض الفصل العشرون يف اختصاص بعض األمصار ببعض

يف طبيعة العمران من التعاون و ما  وذلك أنه من البني أن أعمال أهل املصر يستدعي بعضها بعضاً ملا
ناعته و خيتصون عليه و يستبصرون يف ص يستدعي من األعمال خيتص ببعض أهل املصر فيقومون

و ما ال تستدعي يف . البلوى به يف املصر واحلاجة إليه بوظيفته و جيعلون معاشهم فيه و رزقهم منه لعموم
و ما يستدعي من ذلك لضرورة املعاش فيوجد يف . ملنتحله يف االحتراف به املصر يكون غفالً إذ ال فائدة

يف املدن  تدعي لعوائد الترف وأحواله فإمنا يوجدكاخلياط و احلداد و النجار وأمثاهلا و ما يس كل مصر
و الدهان و الطباخ و  املستبحرة يف العمارة اآلخذة يف عوائد الترف واحلضارة مثل الزجاج و الصائغ

و بقدر ما تزيد احلضارة و تستدعي  .الصفار و السفاج و الفراش والذباح و أمثال هذه و هي متفاوتة
املصر دون غريه و من هذا الباب احلمامات ألا   النوع فتوجد بذلكأحوال الترف حتدث صنائع لذلك
املستبحرة العمران ملا يدعو إليه الترف و الغىن من التنعم و لذلك ال  إمنا توجد يف األمصار املستحضرة

 مل إذا إال أا. و أن نزع بعض امللوك و الرؤساء إليها فيختطها و جيري أحواهلا. املتوسطة تكون يف املدن
. فائدم ومعاشهم منها تكن هلا داعية من كافة الناس فسرعان ما جر و خترب و تفر عنها القومة لقلة

 .و اهللا يقبض و يبسط

 

  الفصل احلادي و العشرون يف و جود العصبية يف األمصار و تغلب بعضهم على بعض

أنه كما  نوا أهل نسب واحد إالالبني أن االلتحام أو االتصال موجود يف طباع البشر و أن مل يكو من
و أهل األمصار كثري  .قدمناه أضعف مما يكون بالنسب و أنه حتصل به العصبية بعضاً مما حتصل بالنسب

حلماً و قرابة قرابة و جتد بينهم من  منكم ملتحمون بالصهر جيذب بعضهم بعضاً إىل أن يكونوا حلماً
ائر مثله فيفترقون شيعاً و عصائب فإذا نزل اهلرم بالدولة و العش العداوة والصداقة ما يكون بني القبائل و

القاصية احتاج أهل أمصارها إىل القيام على أمرهم و النظر يف محاية بلدهم و  تقلص ظل الدولة عن
فتطمح  إىل الشورى و متيز العلية عن السفلة و النفوس بطباعها متطاولة إىل الغلب و الرئاسة رجعوا

صاحبه و يستوصلون  و من السلطان و الدولة القاهرة إىل االستبداد و تنازع كلاملشيخة خلالء اجل
لألوغاد و األوشاب فيعصوصب كل  باألتباع من املوايل و الشيع و األحالف و يبذلون ما يف أ يديهم

من أعنتهم و يتتبعهم بالقتل أو التغريب حىت  لصاحبه و يتعني الغلب لبعضهم فيعطف على أكفائه ليقص
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األظفار اخلادشة و يستبد مبصر أمجع و يرى أنه قد استحدث ملكاً  ضد منهم الشوكات النافذة و يقلمحي
ذلك امللك األصغر ما حيدث يف امللك األعظم من عوارض اجلدة واهلرم و رمبا  يورثه عقبه فيحدث يف

 الزحوف وهؤالء إىل مناخ امللوك األعاظم أصحاب القبائل والعشائر و العصبيات و  يسمو بعض

إعداد املواكب للسري  اخلروب و األقطار و املمالك فينتحلون ا من اجللوس على السرير و اختاذ اآللة و
منه من يشاهد أحواهلم ملا انتحلوه من  يف أقطار البلد و التختم والتحية و اخلطاب بالتهويل ما يسخر

 الدولة و التحام بعض القرابات حىت إىل ذلك تقلص إمنا دفعهم. شارات امللك اليت ليسوا هلا بأهل
ذلك و جيري على مذهب السذاجة فراراً من التعريض بنفسه  و قد يترته بعضهم عن. صارت عصبية

هذا بأفريقية هلذا العهد يف آخر الدولة احلفصية ألهل بالد اجلربد من  و قد وقع. للسخرية و العبث
مسوا إىل مثلها عند تقلص . زاب و ما إىل ذلكتؤزر و نفطة و قفصة و بسكرة و ال طرابلس وقابس و

يف  الدولة عنهم منذ عقود من السنني فاستغلبوا على أمصارهم و استبدوا بأمرها على الدولة ظل
املالينة و املالطفة و  و أعطوا طاعة معروفة و صفقة ممرضة و أقطعوها جانباً من. األحكام و اجلباية

و حدث يف خلفهم من الغلظة و التجرب ما  . ذلك أعقام هلذا العهدو أورثوا. االنقياد و هم مبعزل عنه
يف عداد السالطني على قرب عهدهم بالسوقة حىت حما  حيدث ألعقاب امللوك و خلفهم و نظموا أنفسهم

و . العباس و انتزع ما كان بأيديهم من ذلك كما نذكره يف أخبار الدولة ذلك موالنا أمري املؤمنني أبو
الدولة  و استقل بأمصار اجلريد أهلها و استبدوا على. ذلك و قع يف آخر الدولة الصنهاجية قد كان مثل

إمارام ا إىل املغرب و  حىت انتزع ذلك منهم شيخ املوحدين وملكهم عبد املؤمن بن علي و نقلهم من
  .د املؤمنقع بسبتة آلخر دولة بىن عب و كذا و. حما من تلك البالد آثارهم كما نذكر يف أخباره

البيوتات املرشحني للمشيخة و الرئاسة يف املصر، و قد  وهذا التغلب يكون غالباً يف أهل السروات و
و إذا حصلت له العصبية و االلتحام باألوغاد ألسباب . الغوغاء والدمهاء يدذث التغلب لبعض السفلة من

تعاىل غالب على  ن للعصابة و اهللا سبحانه واملقدار فيتغلب على املشيخة والعلية إذا كانوا فاقدي جيرها له
 .أمره

 

  الفصل الثاين و العشرون يف لغات أهل األمصار

تكون بلسان األمة أو اجليل الغالبني عليها أو املختطني هلا و لذلك  إعلم أن لغات أهل األمصار إمنا
 ن كان اللسان العريباألمصار اإلسالمية كلها باملشرق و املغرب هلذا العهد عربية و أ كانت لغات

الغلب على األمم  املصري قد فسدت ملكته و تغري إعرابه والسبب يف ذلك ما و قع للدولة اإلسالمية من
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مقدمة على املادة و الدين إمنا يستفاد  و كلها مواد له و الصورة. و الدين و امللة صورة للوجود و للملك
اهللا عليه و سلم عريب فوجب هجر ما سوى اللسان صلى  من الشريعة و هي بلسان العرب ملا أن النيب

و اعترب ذلك يف ي عمر رضي اهللا عنه عن بطالة األعاجم و قال إا  .العريب من األلسن يف مجيع ممالكها
 فلما هجر الدين اللغات األعجمية و كان لسان القائمني بالدولة اإلسالمية. خديعة أي مكر و. خب

اللسان العريب  ممالكها ألن الناس تبع للسلطان و على دينه فصار استعمالعربياً هجرت كلها يف مجيع 
و صار . مجيع األمصار واملمالك و هجر األمم لغام و ألسنتهم يف. من شعائر اإلسالم و طاعة العرب

أمصارهم ومدم و صارت األلسنة العجمية دخيلة  اللسان العريب لسام حىت رسخ ذلك لغة يف مجيع
مبخالطتها يف بعض أحكامه و تغري أواخره و إن كان بقي يف  مث فسد اللسان العريب. غريبةفيها و 

و أيضاً فأكثر أهل األمصار يف امللة . لساناً حضرياً يف مجيع أمصار اإلسالم الدالالت على أصله ومسي
كانوا ا و ورثوا  العهد من أعقاب العرب املالكني هلا، اهلالكني يف ترفها مبا كثروا العجم الذين هلذا

لغة اآلباء و إن فسدت أحكامها  و اللغات متوارثة فبقيت لغة األعقاب على حيال. أرضهم و ديارهم
منسوبة إىل أهل احلواضر و األمصار خبالف لغة  و مسيت لغتهم حضرية. مبخالطة األعجام شيئاً فشيئاً

عجم من الديلم و السلجوقية بعدهم باملشرق، العروبية و ملا متلك ال البدو من العرب فإا كانت أعرق يف
العريب  باملغرب، و صار هلم امللك و االستيالء على مجيع املمالك اإلسالمية فسد اللسان و زناتة و الرببر

ما حفظ الدين و سار  لذلك و كاد يذهب لوال ما حفظه من عناية املسلمني بالكتاب و السنة اللذين
قليالً باألمصار فلما ملك التتر واملغول  عربية املصرية من الشر و الكالم إالذلك مرجحاً لبقاء اللغة ال

ذلك املرجح و فسدت اللغة العربية على اإلطالق و مل يبق  باملشرق و مل يكونوا على دين اإلسالم ذهب
نهر و اإلسالمية بالعراق و خراسان وبالد فارس و أرض اهلند و السند و ما وراء ال هلا رسم يف املمالك

تعليمه صناعياً  الشمال و بالد الروم و ذهبت أسابيب اللغة العربية من الشعر و الكالم إال قليالً يقع بالد
و رمبا بقيت اللغة العربية . تعاىل لذلك بالقوانني املتدارسة من كالم العرب و حفظ كالمهم ملن يسره اهللا

ن طلباً هلا فاحنفظت ببعض الشيء و أما يف ممالك لبقاء الدي املصرية مبصر والشام و األندلس و باملغرب
يبق له أثر و ال عني حىت إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي و كذا  العراق و ما وراءه فلم

حممد و آله و  صلى اهللا على سيدنا. و اهللا مقدر الليل و النهار. االس و اهللا أعلم بالصواب تدريسه يف
 .العاملني ثرياً دائماً أبداً إىل يوم الدين و احلمد هللا ربصحبه و سلم تسليماً ك
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ذلك  الباب اخلامس من الكتاب األول يف املعاش و وجوبه من الكسب و الصنائع و ما يعرض يف
 كله من األحوال و فيه مسائل

 

  شرحهما و أن الكسب هو قيمة األعمال ا لبشرية الفصل األول يف حقيقة الرزق و الكسب و

ما يقوته و ميونة يف حاالته و أطواره من لدن نشوءه إىل أشده إىل  أن اإلنسان مفتقر بالطبع إىلإعلم 
العامل لإلنسان و امنت به عليه يف غري ما  و اهللا سبحانه خلق مجيع ما يف و اهللا الغين و أنتم الفقراء كربه

سخر  و سخر لكم البحر و لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه خلق: آية من كتابه فقال
العامل و ما فيه مبا  و يد اإلنسان مبسوطة على. و كثري من شواهده. لكم الفلك و سخر لكم األنعام

و ما حصل عليه يد هذا . ذلك و أيدي البشر منتشرة فهي مشتركة يف. جعل اهللا له من االستخالف
اوز طور الضعف سعى يف اقتناء املكسب و جت فاإلنسان مىت اقتدر على نفسه. امتنع عن اآلخر إال بعوض

 فابتغوا عند اهللا :قال اهللا تعاىل. ضروراته بدفع األعواض عنها لينفق ما آتاه اهللا منها يف حتصيل حاجاته و

إمنا تكون معينة و ال بد  إال أا. و قد حيصل له ذلك بغري سعي كاملطر املصلح للزراعة و أمثاله الرزق
كانتا مبقدار الضرورة و احلاجة و رياشاً و  تلك املكاسب معاشاً إن.  فتكون لهمن سعيه معها كما يأيت

احلاصل أو املقتىن إن عادت منفعته على العبد و حصلت له  مث إن ذلك. متموالً إن زادت على ذلك
مالك ما  إمنا لك من: قال صلى اهللا عليه و سلم .حاجاته مسي ذلك رزقاً مثرته من إنفاقه يف مصاحله و

شيء من مصاحله و ال  و إن مل ينتفع به يف أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت
و . بسعي العبد و قدرته يسمى كسباً حاجاته فال يسمى بالنسبة إىل املالك رزقاً و املتملك منه حينئذ

منتفع و بالنسبة إىل كسباً و ال يسمى رزقاً إذ مل حيصل به  هذا مثل التراث فإنه يسمى بالنسبة إىل املالك
هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة و قد اشترط املعتزل يف . يسمى رزقاً الوارثني مىت انتفعوا به

و  رزقاً إن يكون حبيث يصح متلكه و ما ال يتملك عندهم ال يسمى رزقاً و أخرجوا الغصوبات تسميته
املؤمن و الكافر برمحته و  ق الغاصب و الظامل واحلرام كله عن أن يسمى شيء منها رزقاً و اهللا تعاىل يرز

مث اعلم أن الكسب إمنا يكون بالسعي  .و هلم يف ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها. هدايته من يشاء
. الرزق من سعي و عمل و لو يف تناوله و ابتغائه من وجوهه يف االقتناء و القصد إىل التحصيل فال بد يف

. تعاىل و إهلامه، فالكل من عند اهللا و السعي إليه إمنا يكون بأقدار اهللا الرزقفابتغوا عند اهللا  :قال تعاىل

ألنه إن كان عمالً بنفسه مثل الصنائع فظاهر . متمول فال بد من األعمال اإلنسانية يف كل مكسوب و
 حيصل و النبات و املعدن فال بد فيه من العمل اإلنساين كما تراه و إال مل دال كان مقتىن من احليوان و
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و مها  ،مث إن اهللا تعاىل خلق احلجرين املعدنيني من الذهب و الفضة قيمة لكل متمول. انتفاع مل يقع به
األحيان فإمنا هو لقصد حتصيلهما مبا  و إن اقتىن سوامها يف بعض. الذخرية و القنية ألهل العامل يف الغالب

و إذا . هما أصل املكاسب و القنية و الذخريةمبعزل ف يقع يف غريمها من حوالة األسواق اليت مها عنها
اإلنسان و يقتنيه من املتموالت إن كان من الصنائع فاملفاد املقتىن منه  تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده

 و قد يكون مع. هو القصد بالقنية إذ ليس هناك إال العمل و ليس مبقصود بنفسه للقنية قيمة عمله و

فيهما أكثر فقيمته  ثل التجارة و احلياكة معهما اخلشب و الغزل إال أن العملالصنائع يف بعضها غريها م
القنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت  أكثر و إن كان من غري الصنائع فال بد من قيمة ذلك املفاد و

ن مالحظة العمل ظاهرة يف الكثري منها فتجعل له حصة م و قد تكون. به إذ لوال العمل مل حتصل قنيتها
ختفى مالحظة العمل كما يف أسعار األقوات بني الناس فإن اعتبار  و قد. القيمة عظمت أو صغرت

فيها مالحظ يف أسعار احلبوب كما قدمناه لكنه خفي يف األقطار اليت عالج الفلح  األعمال و النفقات
املكتسبات كلها أو   وفقد تبني أن املفادات. مؤنته بسرية فال يشعر به إال القليل من أهل الفلح فيها و

فقد بان معىن الكسب و . املنتفع به أكثرها إمنا هي قيم األعمال اإلنسانية و تبني مسمى الرزق و أنه
األعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن اهللا برفع الكسب  و اعلم أنه إذا فقدت. الرزق و شرح مسمامها

الكسب فيها أو يفقد لقلة األعمال اإلنسانية و الساكن كيف يقل الرزق و  أترى أال األمصار القليلة
 اليت يكون عمراا أكثر يكون أهلها أوسع أحواالً و أشد رفاهية كما قدمناه قبل و من كذلك األمصار

األار و العيون ينقطع  هذا الباب تقول العامة يف البالد إذا تناقص عمراا إا قد ذهب رزقها حىت إن
االمتراء الذي هو بالعمل اإلنساين كاحلال يف   فور العيون إمنا يكون باألنباط وجريها يف القفر ملا أن

. امتراء نصبت و غارت باجلملة كما جيف الضرع إذا ترك امتراؤه ضروع األنعام فما مل يكن إنباط و ال

كأا  هها مجلةاليت تعهد فيها العيون أليام عمراا مث يأيت عليها اخلراب كيف تغور ميا و انظره يف البالد
 .مل تكن و اهللا مقدر الليل و النهار

 

  الفصل الثاين يف وجوه املعاش و أصنافه و مذاهبه

كأنه ملا كان . ابتغاء الرزق و السعي يف حتصيله و هو مغفل من العيش إعلم أن املعاش هو عبارة عن
 لغة مث إن حتصيل الرزق واحلياة ال حيصل إال ذه جعلت موضعاً له على طريق املبا العيش الذي هو

يسمى مغرماً و  كسبه، إما أن يكون بأخذه من يد الغري و انتزاعه باالقتدار عليه على قانون متعارف و
الرب أو البحر و يسمى اصطياداً و  جباية و إما أن يكون من احليوان الوحشي بافتراسه و أخذه برميه من
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املنصرفة بني الناس يف منافعهم كاللنب من األنعام و  هإما أن يكون من احليوان الداجن باستخراج فضول
أو يكون من النبات يف الزرع و الشجر بالقيام عليه و إعداده  احلرير من دوده و العسل من حنله

هذا كله فلحاً و إما أن يكون الكسب من األعمال اإلنسانية إما يف مواد معينة  الستخراج مثرته و يسمى
معينة و  بة و جتارة و خياطة و حياكة و فروسية و أمثال ذلك أو يف مواد غريالصنائع من كتا و تسمى

لألعواض إما بالتغلب  هي مجيع االمتهانات و التصرفات و إما أن يكون الكسب من البضائع و إعدادها
فهذه وجوه املعاش و . يسمى هذا جتارة و. ا يف البالد و احتكارها و ارتقاب حوالة األسواق فيها

املعاش : األدب و احلكمة كاحلريري و غريه فإم قالوا افه و هي معىن ما ذكره احملققون من أهلأصن
فأما اإلمارة فليست مبذهب طبيعي للمعاش فال حاجة بنا إىل ذكرها و . صناعة إمارة و جتارة و فالحة و

الصناعة و  فالحة وو أما ال. شيء من أحوال اجلبايات السلطانية و أهلها يف الفصل الثاين قد تقدم
بالذات إذ هي بسيطة و طبيعية  التجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش أما الفالحة فهي متقدمة عليها كلها

اخلليقة إىل آدم أيب البشر و أنه معلمها و القائم عليها  فطرية ال حتتاج إىل نظر و ال علم و هلذا تنسب يف
 و أما الصنائع فهي ثانيتها و متأخرة عنها ألا.  الطبيعةاملعاش و أنسبها إىل إشارة إىل أا أقدم وجوه

الذي هو متأخر  مركبة و علمية تصرف فيها األفكار و األنظار و ذا ال يوجد غالباً إال يف أهل احلضر
للخليقة فإنه مستنبطها ملن بعده من  و من هذا املعىن نسبت إىل إدريس األب الثاين. عن البدو و ثان عنه

إن كانت طبيعية يف الكسب فاألكثر من طرقها و مذاهبها  و أما التجارة و. لوحي من اهللا تعاىلالبشر با
ما بني القيمتني يف الشراء و البيع لتحصل فائدة الكسب من تلك  إمنا هي حتيالت يف احلصول على

فلهذا  ال الغري جماناًالشرع فيه املكاسبة ملا أنه من باب املقامرة إال أنه ليس أخذ امل و لذلك أباح. الفضلة
 .و اهللا أعلم. اختص باملشروعية

 

  الفصل الثالث يف أن اخلدمة ليست من الطبيعي

اخلدمة يف سائر أبواب اإلمارة و امللك الذي هو بسبيله من اجلندي و  إعلم أن السلطان ال بد له من اختاذ
اً فضرره بالتضييع أكثر من و يستكفي يف كل باب مبن املضيع و لو كان مأمون .الشرطي و الكاتب

 .كل شيء و أنه سبحانه و تعاىل قادر على. فاعلم ذلك و اختذه قانوناً يف االستكفاء باخلدمة .نفعه
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  الفصل الرابع يف ابتغاء األموال من الدفائن و الكنوز ليس مبعاش طبيعي

يبتغون  من حتت األرض وكثرياً من ضعفاء العقول يف األمصار حيرصون على استخراج األموال  اعلم أن
خمتوم عليها كلها  و يعتقدون أن أموال األمم السالفة خمتزنة كلها حتت األرض. اكسب من ذلك
ما حيله من البخور و الدعاء و  ال يفض ختامها ذلك إال من عثر على علمه و استحضر. بطالسم سحرية

قبل اإلسالم ا دفنوا أمواهلم كذلك و الذين كانوا  فأهل األمصار بإفريقية يرون أن الفرجنة. القربان
و أهل األمصار باملشرق يرون مثل . جيدوا السبيل إىل استخراجها أودعوها يف الصحف بالكتاب إىل أن

و يتناقلون يف ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض . الروم و الفرس ذلك يف أمم القبط و
. بالديدان  يعرف طلسمه و ال خربة فيجدونه خالياً أو معموراًلذلك إىل حفر موضع املال ممن مل الطالبني

متيد به األرض حىت يظنه  أو. أو يشاهد األموال و اجلواهر موضوعة و احلرس دوا منتضني سيوفهم
باملغرب العاجزين عن املعاش الطبيعي و أسبابه  و جند كثرياً من طلبة الرببر. خسفاً أو مثل ذلك من اهلذر

املتخرمة احلواشي إما خبطوط عجمية أو مبا ترجم بزعمهم منها من   أهل الدنيا باألوراقيتقربون إىل
بإعطاء األمارات عليها يف أماكنها يبتغون بذلك الرزق منهم مبا يبعثونه على احلفر  خطوط أهل الدفائن

منال احلكام و  منالطلب و ميوهون عليهم بأم إمنا محلهم على االستعانة م طلب اجلاه يف مثل هذا  و
و هذا كله مندرج يف . ماله و رمبا تكون عند يعلم غناءه فيه و يتكفل بأرزاقهم من بيت. العقوبات

و أما ما . امللك األعظم هو ينبوع جداوهلم اإلمارة و معاشها إذ كلهم ينسحب عليهم حكم اإلمارة و
حاجاته أو يكون عاجزاً عنها ملا ريب املترفني يترفع عن مباشرة  دون ذلك من اخلدمة فسببها أن أكثر

و هذه احلالة غري . الترف فيتخذ من يتوىل ذلك له و يقطعه عليه أجراً من ماله عليه من خلق التنعم و
اخلرج و  حبسب الرجولية الطبيعية لإلنسان إذ الثقة بكل أحد عجز، و ألا تزيد يف الوظائف و حممودة

العوائد تقلب طباع  إال أن. يف مذاهب الرجولية الترته عنهماتدل على العجز و اخلنث الذي ينبغي 
فاخلدمي الذي يستكفى به و يوثق بغنائه  و مع ذلك. اإلنسان إىل مألوفها فهو ابن عوائده ال ابن نسبه

إما مضطلع بأمره و ال موثوق فيما حيصل بيده و : حاالت كاملفقود إذ اخلدمي القائم بذلك ال يعدو أربع
يكون غري مضطلع بأمر و ال موثوق فيما حيصل بيده و إما بالعكس يف   فيهما، و هو أنإما بالعكس

فأما األول و هو املضطلع . يكون مضطلعاً غري موثوق أو موثوقاً غري مضطلع إحدامها فقط مثل أن
ر ملثال حمتق فال ميكن أحداً استعماله بوجه إذ هو باضطالعه و ثقته غين عن أهل الرتب الدنيئة و املوثوق

اجلاه الغريض لعموم احلاجة  األجر من اخلدمة القتداره على أكثر من ذلك فال يستعمله إال األمراء أهل
ال موثوق فال ينبغي لعاقل استعماله ألنه حيجف  و أما الصنف الثاين و هو ممن ليس مبضطلع و. إىل اجلاه
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ذهب ماله باخليانة أخرى فهو على كل لعدم االصطناع تارة و ي مبخدومه يف األمرين معاً فيضيع عليه
و مل يبق إال استعمال الصنفني . الصنفان ال يطمع أحد يف استعماهلما فهذان. حال كل على مواله

 غري مضطلع و مضطلع غري موثوق و للناس يف الترجيح بينهما مذهبان، و لكل من موثوق: اآلخرين

حياول على   أرجح ألنه يؤمن من تضييعه وإال أن املضطلع و لو كان غري موثوق. الترجيحني وجه
السحرية ميوه ا على  التحرز من خيانته جهد االستطاعة و أما بعضهم نادرة أو غريبة من األعمال

من ضعفاء العقول جبمع األيدي  تصديق ما بقي من دعواه و هو مبعزل عن السحر و طرقه فتولع كثري
و عيون أهل الدول، فإذا مل يعثروا على شيء ردوا  افة الرقباءعلى االحتفار و التستر فيه بظلمات الليل خم

و . على ذلك املال خيادعون به أنفسهم عن إخفاق مطامعهم ذلك إىل اجلهل بالطلسم الذي ختم به
زيادة على ضعف العقل إمنا هو العجز عن طلب املعاش بالوجوه  الذي حيمل على ذلك يف الغالب

 الفلح و الصناعة فيطلبونه بالوجوه املنحرفة و على غري ارى الطبيعي التجارة و الطبيعية للكسب من
نصب يف  هذا و أمثاله عجزاً عن السعي يف املكاسب و ركوناً إىل تناول الرزق من غري تعب و ال من

يف نصب و متاعب و  حتصيله و اكتسابه و ال يعلمون أم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غري وجهه
رمبا حيمل على ذلك يف  و. أشد من األول و يعرضون أنفسهم مع ذلك ملنال العقوباتجهد شديد 

عنها وجوه الكسب و مذاهبه و ال  األكثر زيادة الترف و عوائده و خروجها عن حد النهاية حىت تقصر
 مل جيد وليجة يف نفسه إال التمين لوجود املال فإذا عجز عن الكسب بارى الطبيعي. تفي مبطالبها

بالعوائد اليت حصل يف أسرها فيحرص على ابتغاء ذلك و يسعى  العظيم دفعة من غري كلفة ليفي له ذلك
تراهم حيرصون على ذلك هم املترفون من أهل الدولة و من سكان األمصار  فيه جهده و هلذا فأكثر من

 ني بابتغاء ذلك واملتسعة األحوال مثل مصر و ما يف معناها فنجد الكثري منهم مغرم الكثرية الترف

يف مفاوضة  هكذا بلغين عن أهل مصر. حتصيله و مساءلة الركبان عن شواذه كما حيرصون على الكيمياء
على ذلك البحث عن تغوير  من يلقونه من طلبة املغاربة لعلهم يعثرون منه على دفني أو كرت و يزيدون

النيل و أنه أعظم ما يستر دفيناً أو خمتزناً يف  املياه ملا يرون أن غالب هذه األموال الدفينة كلها يف جماري
الدفاتر املفتعلة يف االعتذار عن الوصول إليها جبرية النيل تستراً  تلك اآلفاق و ميوه عليهم أصحاب تلك

حىت حيصل على معاشه فيحرص سامع ذلك منهم على نضوب املاء باألعمال  بذلك من الكذب
 بشأن السحر متوارثاً يف ذلك القطر عن أوليه فعلومهم السحرية مبتغاه من هذه كلفاً السحرية لتحصيل

قد  و قصة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك و. آثارها باقية بأرضهم يف الرباري و غريها و



 
 313         ابن خلدون مقدمة

بالتغوير بصناعة سحرية  تناقل أهل املغرب قصيدة ينسبوا إىل حكماء املشرق تعطى فيها كيفية العمل
  :ي هذهحسبما تراه فيها و ه

  إمسع كالم الصدق من خبري      للسر يف التغوير يا طالباً

  من قول تان و لفظ غرور      عنك ما قد صنفوا فيكتبهم دع

  إن كنت ممن ال يرى بالزور      و امسع لصدق مقاليت و نصيحيت

 التدبري  حارت هلا األوهام يف      فإذا أردت تغور البئر اليت

 الشبل يف التقوير  و الرأس رأس      أوقفتهاصور كصورتك اليت 

 الدلو ينشل من قرار البري  يف      و يداه ماسكتان للحبل الذي

  عدد الطالق احذر من التكرير      عاينتها و بصدره هاء كما

  مشي اللبيب الكيس النحرير      الطاءات غري مالمس و يطا على

 أوىل من التكوير تربيعه       يكون حول الكل خط دائر و

  و اقصده عقب الذبح بالتبخري      و اذبح عليه الطري و الطخه به

 بثوب حرير  و القسط و البسه      بالسندروس و باللبان و ميعة

 تكدير من أمحر أو أصفر ال أزرقال أخضر فيه و ال

 التحمري  أمحر من خالص      و يشده خيطان صوف أبيضأو

 بدء الشهر غري منري  و يكون       بينواو الطالع األسد الذي قد

 يوم سبت ساعة التدبري  يف      و البدر متصل بسعد عطارد

عندي أن هذه القصيدة من متويهات املتخرفني  يعين أن تكون الطاءات بني قدميه كأنه ميشي عليها و
أن يسكنوا املنازل عجيبة و تنتهي التخرفة و الكذب م إىل  فلهم يف ذلك أحوال غريبة و اصطالحات

يف  املعروفة ملثل هذه و حيتفرون احلفر و يضعون املطابق فيها و الشواهد اليت يكتبوا املشهورة و الدور
املرتل و  صحائف كذم مث يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف و يعثون على كرباء ذلك

الشتراء العقاقري و البخورات  و يطالبون باملالسكناه و يومهون أن به دفيناً من املال ال يعرب عن كثرته 
هنالك بأنفسهم و من فعلهم فينبعث ملا يراه من  حلل الطالسم و يعدونه بظهور الشواهد اليت قد أعدوها

يشعر و بينهم يف ذلك اصطالح يف كالمهم يلبسون به  ذلك و هو قد خدع و لبس عليه من حي ال
و أما الكالم يف . نه من حفر و خبور، و ذبح حيوان و أمثال ذلكيتلو عليهم ليخفى عند حماورم فيما

فال أصل له يف علم و ال خرب و اعلم أن الكنوز و إن كانت توجد لكنها يف حكم  ذلك على احلقيقة
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الناس  و ليس ذلك بأمر تعم به البلوى حىت يدخر. على وجه االتفاق ال على وجه القصد إليها النادر و
الركاز الذي ورد يف  و. ض و خيتمون عليها بالطالسم ال يف القدمي و ال يف احلديثأمواهلم حتت األر

االتفاق ال بالقصد و الطلب و أيضاً  احلديث و فرضه الفقهاء و هو دفني اجلاهلية إمنا يوجد بالعثور و
 بالغ يف إخفائه فكيف ينصب عليه األدلة و فمن اختزن ماله و ختم عليه باألعمال السحرية فقد

الصحائف حىت يطلع على ذخريته أهل األمصار و اآلفاق ؟ هذا  و يكتب ذلك يف. األمارات ملن يبتغيه
و من اختزن . أيضاً فأفعال العقالء ال بد و أن تكون لغرض مقصود يف االنتفاع و. يناقض قصد اإلخفاء

و إمنا هو  ية عن كل أحدو أما أن يقصد إخفاءه بالكل. فإنه خيتزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره املال
و أما . مقاصد العقالء بوجه للبالء و اهلالك أو ملن ال يعرفه بالكلية ممن سيأيت من األمم فهذا ليس من

الكثرة و الوفور فاعلم أن األموال من الذهب و  من. أين أموال األمم من قبلنا و ما علم فيها: قوهلم
مكاسب مثل احلديد و النحاس و الرصاص و سائر معادن و  الفضة و اجلواهر و األمتعة إمنا هي

يظهرها باألعمال اإلنسانية و يزيد فيها أو ينقصها و ما يوجد منها  و العمران. العقارات و املعادن
 و. متناقل متوارث و رمبا انتقل من قطر إىل قطر و من دولة إىل أخرى حبسب أغراضه بأيدي الناس فهو

و اإلفرنج و إن  ص املال يف املغرب و أفريقية فلم ينقص ببالد الصقالبةالعمران الذي يستدعي له فإن نق
املكاسب و العمران يوفرها أو  و إمنا هي اآلالت و. نقص يف مصر و الشام فلم ينقص يف اهلند و الصني

املوجودات و يسرع إىل اللؤلؤ و اجلوهر أعظم مما  ينقصها، مع أن املعادن يدركها البالء كما يدرك سائر
الفضة و النحاس و احلديد و الرصاص و القصدير يناهلا من البالء و  و كذا الذهب و. يسرع إىل غريه
 و أما ما وقع يف مصر من أمر املطالب و الكنوز فسببه أن مصر يف. بأعياا ألقرب وقت الفناء ما يذهب

الفضة و  الذهب وملكة القبط منذ آالف أو يزيد من السنني و كان موتاهم يدفنون مبوجودهم من 
ملك الفرس بالدهم  اجلواهر و الآللئ على مذهب من تقدم من أهل الدول فلما انقضت دولة القبط و

كاألهرام من قبور امللوك و  :نقروا على ذلك يف قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم ما ال يوصف
و يعثر على الدفني . ذا العهدمظنة لذلك هل و كذا فعل اليونانيون من بعدهم و صارت قبورهم. غريها

من أمواهلم أو ما يكرمون به موتاهم يف الدفن من أوعية و  أما ما يدفنونه. فيها كثرياً من األوقات
معدة لذلك فصارت قبور القبط منذ آالف من السنني مظنة لوجود ذلك  توابيت من الذهب و الفضة

حىت أم حني . لك فيها و استخراجهاأهل مصر بالبحث عن املطالب لوجود ذ فلذلك عين. فيها
و صدرت ضريبة على من يشتغل . على األصناف آخر الدولة ضربت على أهل املطالب ضربت املكوس

 احلمقى و املهوسني فوجد بذلك املتعاطون من أهل األطماع الذريعة إىل الكشف عنه و بذلك من
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فيحتاج من وقع  يهم نعوذ باهللا من اخلسرانالذرع باستخراجه و ما حصلوا إال على اخليبة يف مجيع مساع
يف طلب معاشه كما تعوذ  له شيء من هذا الوسواس و ابتلي به أن يتعوذ باهللا من العجز و الكسل

الشيطان و وسواسه و ال يشغل باحملاالت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذلك و ينصرف عن طرق
 .بغري حساب ءو املكاذب من احلكايات و اهللا يرزق من يشا

 

  الفصل اخلامس يف أن اجلاه مفيد للمال

و . مجيع أصناف املعاش أكثر يساراً و ثروة من فاقد اجلاه و ذلك أنا جند صاحب املال و احلظوة يف
اجلاه خمدوم باألعمال يتقرب ا إليه يف سبيل التزلف و احلاجة إىل جاهه  السبب يف ذلك أن صاحب

األعمال  م يف مجيع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمايل فتحصل قيم تلكمعينون له بأعماهل فالناس
الناس من غري عوض  كلها من كسبه و مجيع معاشاته إن تبذل فيه األعواض من العمل يستعمل فيها

أخرى تدعوه الضرورة إىل إخراجها  فهو بني قيم لألعمال يكتسبها و قيم. فتتوفر قيم تلك األعمال عليه
و . الغىن ألقرب وقت و يزداد مع األيام يساراً و ثروة و األعمال لصاحب اجلاه كثرية فتفيد. فتتوفر عليه

أسباب املعاش كما قدمناه و فاقد اجلاه بالكلية و لو كان صاحب مال فال  هلذا املعىن كانت اإلمارة أحد
منهم   جتد أهل اجلاهو هلذا. إال مبقدار ماله و على نسبة سعيه و هؤالء هم أكثر التجار يكون يساره

العبادة إذا اشتهروا  و مما يشهد لذلك أال جند كثرياً من الفقهاء و أهل الدين و. يكونون أيسر بكثري
الناس يف إعالتهم على أحوال دنياهم و  حسن الظن م و اعتقد اجلمهور معاملة اهللا يف إرفادهم فأخلص

وا مياسري من غري مال مقتىن إال ما حيصل هلم من أصبح االعتمال يف مصاحلهم و أسرعت إليهم الثروة و
و يف البدو . رأينا من ذلك أعداداً يف األمصار و املدن. ا من الناس هلم قيم األعمال اليت وقعت املعونة

كسبه و  الناس يف الفلح و التجر و كل هو قاعد مبرتله ال يربح من مكانه فينمو ماله و يعظم يسعى هلم
غناه و يساره و اهللا  ري سعي و يعجب من ال يفطن هلذا السر يف حال ثروته و أسبابيتأثل الغين من غ

 .سبحانه و تعاىل يرزق من يشاء بغري حساب

 

  هذا اخللق من أسباب السعادة الفصل السادس يف أن السعادة و الكسب إمنا حيصل غالباً ألهل اخلضوع و التملق و أن

إمنا هو قيم أعماهلم و لو قدر أحد عطل عن  يستفيده البشرقد سلف لنا فيما سبق أن الكسب الذي 
على قدر عمله و شرفه بني األعمال و حاجة الناس إليه يكون  و. العمل مجلة لكان فاقد الكسب بالكلية
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و قد بينا آنفاً أن اجلاه يفيد املال ملا حيصل لصاحبه . ذلك منو كسبه أو نقصانه و على نسبه. قدر قيمته
يتقربون به من عمل أو  و كان ما. اس إليه بأعماهلم و أمواهلم يف دفع املضار و جلب املنافعتقرب الن من

و تصري تلك األعمال يف . طاحل مال عوضاً عما حيصلون عليه بسبب اجلاه من األغراض يف صاحل أو
 الناس و مث إن اجلاه متوزع يف. ألقرب وقت كسبه و قيمها أموال و ثروة له فيستفيد الغىن و اليسار

العلو إىل امللوك الذين ليس فوقهم يد عالية و يف السفل إىل من  مترتب فيهم طبقة بعد طبقة و ينتهي يف
نفعاً بني أبناء جنسه و بني ذلك طبقات متعددة حكمة اهللا يف خلقه مبا ينتظم معاشهم  ال ميلك ضراً و ال

بني أبنائه على   وجوده و بقاؤه إال بالتعاونتتيسر مصاحلهم و يتم بقاؤهم ألن النوع اإلنساين ال يتم و
ذلك يف صورة مفروضة ال يصح  مصاحلهم، ألنه قد تقرر أن الواحد منهم ال يتم وجوده و إنه و إن ندر

جلهلهم يف األكثر مبصاحل النوع و ملا جعل هلم من  مث إن هذا التعاون ال حيصل إال باإلكراه عليه. بقاؤه
و قد ميتنع من املعاونة فيتعني محله عليها فال . بالفكر و الروية ال بالطبع ا تصدراالختيار و أن أفعاهلم إمن

معىن قوله  و هذا. حامل يكره أبناء النوع على مصاحلهم لتتم احلكمة اإلهلية يف بقاء هذا النوع بد من
فقد  عونسخرياً و رمحة ربك خري مما جيم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً تعاىل

للبشر على التصرف يف من حتت أيديهم من أبناء جنسهم باإلذن و املنع  تبني أن اجلاه هو القدرة احلاملة
و الغلبة ليحملهم على دفع مضارهم و جلب منافعهم يف العدل بأحكام الشرائع و  و التسلط بالقهر

داخل  لربانية بالذات و الثاينو على أغراضه فيما سوى ذلك و لكن األول مقصود يف العناية ا السياسة
اخلري الكثري إال بوجود شر  فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة يف القضاء اإلهلي، ألنه قد ال يتم وجود

و هذا معىن . ينطوي عليه من الشر اليسري يسري من أجل املواد فال يفوت اخلري بذلك بل يقع على ما
بقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم هلا قدرة على ط مث إن كل. وقوع الظلم يف اخلليقة فتفهم

واحدة من الطبقة السفلى يستمد بذي اجلاه من أهل الطبقة اليت فوقه و يزداد  من دوا من الطباق و كل
أبواب  تصرفاً فيمن حتت يده على قدر ما يستفيد منه و اجلاه على ذلك داخل على الناس يف مجيع كسبه

متسعاً كان الكسب  فإن كان اجلاه. و يضيق حبسب الطبقة و الطور الذي فيه صاحبهاملعاش و يتسع 
كان له مال فال يكون يساره إال  و فاقد اجلاه و إن. الناشئ عنه كذلك و إن كان ضيقاً قليالً فمثله
غالب و أهل تنميته كأكثر التجار و أهل الفالحة يف ال مبقدار عمله أو ماله و نسبة سعيه ذاهباً و آيباً يف

اقتصروا على فوائد صنائعهم فإم يصريون إىل الفقر و اخلصاصة يف  الصنائع كذلك إذا فقدوا اجلاه و
 و إذا تقرر. إليهم ثروة و إمنا يرمقون العيش ترميقاً و يدافعون ضرورة الفقر مدافعة األكثر و ال تسرع

من أعظم النعم و  ه علمت إن بذله و إفادتهذلك و أن اجلاه متفرع و أن السعادة و اخلري مقترنان حبصول
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بذله بيد عالية و عزة فيحتاج طالبه  أجلها و أن باذلة من أجل املنعمني و إمنا يبدله ملن حتت يديه فيكون
فلذلك قلنا إن اخلضوع . امللوك و إال فيتعذر حصوله و مبتغيه إىل خضوع و متلق كما يسال أهل العز و

اجلاه احملصل للسعادة و الكسب و إن أكثر أهل الثروة و السعادة ذا  ذاو التملق من أسباب حصول ه
 جند الكثري ممن يتخلق بالترفع و الشمم ال حيصل هلم غرض اجلاه فيقتصرون يف التكسب التملق و هلذا

األخالق املذمومة إمنا  و اعلم أن هذا الكرب و الترفع من. على أعماهلم و يصريون إىل الفقر و اخلصاصة
أو صناعة كالعامل املتبحر يف علمه و  حيصل من توهم الكمال و أن الناس حيتاجون إىل بضاعته من علم

شعره و كل حمسن يف صناعته يتوهم أن الناس حمتاجون ملا  الكاتب ايد يف كتابته أو الشاعر البليغ يف
ئه ملك أو عامل مشهور أو بذلك و كذا يتوهم أهل األنساب ممن كان يف آبا بيده فيحدث له ترفع عليهم

 يعربون به مبا رأوه أو مسعوه من رجال آبائهم يف املدينة و يتومهون أم استحقوا مثل كامل يف طور

أهل احليلة و  فهم متمسكون يف احلاضر باألمر املعدوم و كذلك. ذلك بقرابتهم إليهم و وراثتهم عنهم
و جتد هؤالء . احتياجاً إليه  نفسه بذلك والبصر و التجارب باألمور قد يتوهم بعضهم كماالً يف
يتملقون ملن هو أعلى منهم و يستصغرون من  األصناف كلهم مترفعني ال خيضعون لصاحب اجلاه و ال

أحدهم عن اخلضوع و لو كان للملك و يعده مذلة و  سواهم العتقادهم الفضل على الناس فيستنكف
ياه مبقدار ما يتوهم يف نفسه و حيقد على من قصر له يف معاملتهم إ و حياسب الناس يف. هواناً و سفهاً

و رمبا يدخل على نفسه اهلموم و األحزان من تقصريهم فيه و يستمر يف عناء . ذلك شيء مما يتومهه من
طباع البشر  و حيصل له املقت من الناس ملا يف. من إجياب احلق لنفسه أو إباية الناس له من ذلك عظيم

يكون ذلك بنوع من القهر و   يسلم أحد منهم ألحد يف الكمال و الترفع عليه إال أنو قل أن. من التأله
صاحب هذا اخللق اجلاه و هو مفقود له كما  فإذا فقد. و هذا كله يف ضمن اجلاه. الغلبة و االستطالة

 اليت له حظ من إحسام و فقد اجلاه لذلك من أهل الطبقة تبني لك مقته الناس ذا الترفع و مل حيصل
حيصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم و غشيان منازهلم ففسد معاشه  هي أعلى منه ألجل املقت و ما

و من هذا اشتهر بني . و أما الثروة فال حتصل له أصالً. فقر أو فوق ذلك بقليل و بقي يف خصاصة و
من احلظ  فة و اقتطع ذلكأن الكامل يف املعرفة حمروم من احلظ و أنه قد حوسب مبا رزق من املعر الناس

يقع يف الدول أضراب يف  و لقد. و اهللا املقدر ال رب سواه. و من خلق لشيء يسر له. و هذا معناه
كثري من العلية بسبب ذلك و ذلك أن الدول  املراتب من أهل اخللق و يرتفع فيها كثري من السفلة و يرتل

 منبت امللك مبلكهم و سلطام و يئس من سواهم من انفرد منها إذا بلغت ايتها من التغلب و االستيالء
فإذا استمرت . مراتب دون مرتبة امللك، و حتت يد السلطان و كأم خول له ذلك و إمنا صاروا يف
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بنصيحة  مشخ امللك تساوى حينئذ يف املرتلة عند السلطان كل من انتمى إىل خدمته و تقرب إليه الدولة و
التقرب من السلطان  فتجد كثرياً من السوقة يسعى يف.  كثري من مهماتهو اصطنعه السلطان لغنائه يف

اخلضوع و التملق له و  جبده و نصحه و يتزلف إليه بوجوه خدمته و يستعني على ذلك بعظيم من
مجلته فيحصل له بذلك حظ عظيم  حىت يرسخ قدمه معهم و ينظمه السلطان يف. حلاشيته و أهل نسبه

حينئذ من أبناء قومها الذين ذللوا أضغام و   عدد أهل الدولة و ناشئة الدولةمن السعادة و ينتظم يف
يف ذلك من اآلثار مل تسمح به نفوسهم على السلطان و يعتدون  مهدوا أكنافهم مغترين مبا كان آلبائهم

صطنعني و مييل إىل هؤالء امل. الدولة بسببه فيمقتهم السلطان لذلك و يباعدهم بآثاره و جيرون يف مضمار
االعتمال يف  إمنا دأم اخلضوع له و التملق و. ال يعتدون بقدمي و ال يذهبون إىل دالة و ال ترفع الذين

اخلواطر مبا حيصل هلم من  غرضه مىت ذهب إليه فيتسع جاههم و تعلو منازهلم و تنصرف إليهم الوجوه و
من الترفع و االعتداد بالقدمي ال يزيدهم فيه  قبل السلطان و املكانة عنده و يبقى ناشئة الدولة فيما هم

أمر  و هذا. إيثاراً هلؤالء املصطنعني عليهم إىل أن تنقرض الدولة ذلك إال بعداً من السلطان و مقتاً و
 منه جاء شأن املصطنعني يف الغالب و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق ال رب طبيعي يف الدولة و

 .سواه

 

 من القضاء و الفتيا و التدريس و اإلمامة و اخلطابة و األذان و حنو ذلك ال تعظم ن القائمني بأمور الدينالفصل السابع يف أ

  ثروم يف الغالب

فإذا كانت . متفاوتة حبسب احلاجة إليها و السبب لذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة األعمال و أا
و أهل هذه . تها أعظم و كانت احلاجة إليها أشدكانت قيم األعمال ضرورية يف العمران عامة البلوى به

و إن . إليهم عامة اخللق و إمنا حيتاج إىل ما عندهم اخلواص ممن أقبل على دينه الصنائع الدينية ال تضطر
هؤالء  إىل الفتيا و القضاء يف اخلصومات فليس على وجه االضطرار و العموم فيقع االستغناء عن احتيج

املصاحل فيقسم هلم حظاً من  م بإقامة مرامسهم صاحب الدولة مبا ناله من النظر يفو إمنا يهت. يف األكثر
يساويهم بأهل الشوكة و ال بأهل الصنائع من  ال. الرزق على نسبة احلاجة إليهم على النحو الذي قررناه

حبسب عموم احلاجة و ضرورة أهل العمران فال يصح  حيث الدين و املراسم الشرعية لكنه يقسم
بضائعهم أعزة على اخللق و عند نفوسهم فال خيضعون ألهل اجلاه  و هم أيضاً لشرف. مهم إال القليلقس

 يستدرون به الرزق بل و ال تفرغ أوقام لذلك ملا هم فيه من الشغل ذه البضائع حىت ينالوا منه حظاً

الدنيا لشرف  ألهلبل و ال يسعهم ابتذال أنفسهم . الشريفة املشتملة على إعمال الفكر و البدن
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باحثت بعض الفضالء فأنكر  و لقد. بضائعهم فهم مبعزل عن ذلك، فلذلك ال تعظم ثروم يف الغالب
املأمون تشتمل على كثري من الدخل و  ذلك علي فوقع بيدي أوراق خمرقة من حسابات الدواوين بدار

فته عليه و علم منه صحة ما قلته و األئمة و املؤذنني فوق اخلرج و كان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة و
 .أسرار اهللا يف خلقه حكمته يف عوامله و اهللا اخلالق القادر ال رب سواه رجع إليه و قضينا العجب من

 

  املتضعني و أهل العافية من البدو الفصل الثامن يف أن الفالحة من معاش

تحله أحد من أهل احلضر يف الغالب لذلك ال جتده ين و ذلك ألنه أصيل يف الطبيعة و بسيط يف منحاه و
قال صلى اهللا عليه و سلم و قد رأى السكة ببعض دور  باملذلة و خيتص منتحله. و ال من املترفني

و ترجم عليه . على االستكثار منه البخاري و محله ،ما دخلت هذه دار قوم إال دخله الذل :األنصار
و السبب فيه و اهللا أعلم ما . اوز احلد الذي أمر بهأو جت باب ما حيذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع

 إىل التحكم و اليد العالية فيكون الغارم ذليالً بائساً مبا تتناوله أيدي القهر و يتبعها من املغرم املفضي

إشارة إىل امللك  ،الزكاة مغرماً ال تقوم الساعة حىت تعود: قال صلى اهللا عليه و سلم .االستطالة
اجلور و نسيان حقوق اهللا تعاىل يف املتموالت و اعتبار  للناس الذي معه التسلط والعضوض القاهر 

 .و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق. و اهللا قادر على ما يشاء. الدول احلقوق كلها مغرم للملوك و

 

  أصنافها الفصل التاسع يف معىن التجارة و مذاهبها و

بالغالء أيام كانت السلعة من  تنمية املال بشراء السلع بالرخص و بيعهااعلم أن التجارة حماولة الكسب ب
فاحملاول لذلك الربح إما أن خيتزن . يسمى رحباً و ذلك القدر النامي. دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش

ق الرخص إىل الغالء فيعظم رحبه و إما بأن ينقله إىل بلد آخر تنف السلعة و يتحني ا حوالة األسواق من
و لذلك قال بعض الشيوخ من التجار . من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم رحبه فيه تلك السلعة أكثر

فقد . اشتراء الرخيص و بيع الغايل: عن حقيقة التجارة أنا أعلمها لك يف كلمتني لطلب الكشف
التوفيق ال رب   بهو اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و. التجارة إشارة منه بذلك إىل املعىن الذي قررناه حصلت

 .سواه
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  الفصل العاشر يف أي أصناف الناس حيترف بالتجارة و أيهم ينبغي له اجتناب حرفها

مثن الشراء إما بانتظار  قد قدمنا أن معىن التجارة تنمية املال بشراء البضائع و حماولة بيعها بأغلى من
و هذا الربح بالنسبة . ا بالغالء على اآلجالبيعه حوالة األسواق أو نقلها إىل بلد هي فيه أنفق و أغلى أو

مث ال بد يف حماولة . إذا كان كثرياً عظم الربح ألن القليل يف الكثري كثري إىل أصل املال يسري إال أن املال
معاملتهم يف  و. التنمية الذي هو الربح من حصول هذا املال بأيدي الباعة يف شراء البضائع و بيعها هذه

بالبضائع و من املطل يف األمثان  و أهل النصفة قليل، فال بد من الغش و التطفيف احف. تقاضي أمثاا
و من اجلحود و اإلنكار املسحت لرأس املال . ا مناؤه كتعطيل احملاولة يف تلك املدة و. احف بالربح

فيعاين .  الظاهرالشهادة، و غىن احلكام يف ذلك قليل ألن احلكم إمنا هو على إن مل يتقيد بالكتاب و
املشقة، أو  و ال يكاد حيصل على ذلك التافه من الربح إال بعظم العناء و. من ذلك أحواالً صعبة التاجر

باحلسبان شديد املماحكة مقداماً  فإن كان جريئاً على اخلصومة بصرياً. ال حيصل أو يتالشى رأس ماله
و مماحكته و إال فال بد له من جاه يدرع به، منهم  على احلكام كان ذلك أقرب له إىل النصفة جبراءته

احلكام على إنصافه من معامليه فيحصل له بذلك النصفة يف ماله طوعاً  يوقع له اهليبة عند الباعة و حيمل
فينبغي  يف الثاين و أما من كان فاقداً للجراءة و اإلقدام من نفسه فاقد اجلاه من احلكام يف األول و كرهاً

للباعة و ال يكاد  راف بالتجارة ألنه يعرض ماله للضياع و الذهاب و يصري مأكلةله أن جينب االحت
إىل ما يف أيدي الناس سواهم  ينتصف منهم ألن الغالب يف الناس و خصوصاً الرعاع و الباعة شرهون

و لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض  باً و لوال وازع األحكام ألصبحت أموال الناس. متوثبون عليه
 .ذو فضل على العاملني فسدت األرض و لكن اهللال

 

  عن خلق األشراف و امللوك الفصل احلادي عشر يف أن خلق التجار نازلة

الشراء و ال بد فيه من املكايسة ضرورة فإن  و ذلك أن التجار يف غالب أحواهلم إمنا يعانون البيع و
 بعيدة عن املرؤة اليت تتخلق ا امللوك و أعين خلق املكايسة اقتصر عليها اقتصرت به على خلقها و هي

استرذل خلقه مبا يتبع ذلك يف أهل الطبقة السفلى منهم من املماحكة و الغش و  و أما إن. األشراف
غاية املذلة ملا  و تعاهد األميان الكاذبة على األمثان رداً و قبوالً فأجدر بذلك اخللق أن يكون يف اخلالبة

. ألجل ما يكسب من هذا اخللق ل الرئاسة يتحامون االحتراف ذه احلرفةو لذلك جتد أه. هو معروف

نفسه و كرم جالله إال أنه يف النادر بني  و قد يوجد منهم من يسلم من هذا اخللق و يتحاماه لشرف
 .هو رب األولني و اآلخرين الوجود و اهللا يهدي من يشاء بفضله و كرمه و
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  لسلعالفصل الثاين عشر يف نقل التاجر ل

إال ما تعم احلاجة إليه من الغىن و الفقري و السلطان و السوقة  التاجر البصري بالتجارة ال ينقل من السلع
و أما إذا اختص نقله مبا حيتاج إليه البعض فقط فقد يتعذر نفاق سلعته حينئذ  .إذ يف ذلك نفاق سلعته

 و كذلك إذا نقل.  تفسد أرباحهالشراء من ذلك البعض لعارض من العوارض فتكسد سوقه و بإعواز

إمنا خيتص به أهل  السلعة احملتاج إليها فإمنا ينقل الوسط من صنفها فإن العايل من كل صنف من السلع
احلاجة إىل الوسط من كل صنف فليتحر  و إمنا يكون الناس أسوة يف. الثروة و حاشية الدولة و هم األقل

السلع من البلد البعيد املسافة أو يف شدة اخلطر يف  ك نقلذلك جهده ففيه نفاق سلعة أو كسادها و كذل
و أعظم أرباحاً و أكفل حبوالة األسواق ألن السلعة املنقولة حينئذ  الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار

لبعد مكاا أو شدة الغرر يف طريقها فيقل حاملوها و يعز وجودها و إذا قلت و  تكون قليلة معوزة
ناقلوها  و أما إذا كان البلد قريب املسافة و الطريق سابل باألمن فإنه حينئذ يكثر. أمثاا عزت غلت

السودان أرفه الناس و أكثرهم  فتكثر و ترخص أمثاا و ذا جتد التجار الذين يولعون بالدخول إىل بالد
جد فيها املاء إال ال يو. املخطرة باخلوف و العطش أمواالً لبعد طريقها و مشقته و اعتراض املفازة الصعبة

أدالء الركبان فال يرتكب خطر هذا الطريق و بعده إال األقل من الناس  يف أماكن معلومة يهتدي إليها
 فتعظم بضائع التجار من. السودان قليلة لدينا فتختص بالغالء و كذلك سلعنا لديهم فتجد سلع بالد

املشرق لبعد  املسافرون من بالدنا إىلو كذلك . تناقلها و يسرع إليهم الغىن و الثروة من أجل ذلك
ففائدم قليلة و أرباحهم تافهة لكثرة  و أما املترددون يف أفق واحد ما بني أمصاره و بلدانه. الشقة أيضاً

 .اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني إن السلع و كثرة ناقليها

 

  الفصل الثالث عشر يف االحتكار

و أنه . أن احتكار الزرع لتحني أوقات الغالء مشؤم ربة يف األمصارو مما اشتهر عند قوي البصر و التج
و سببه و اهللا أعلم أن الناس حلاجتهم إىل األقوات مضطرون إىل ما  .يعود على فائدته بالتلف و اخلسران

 على املال اضطراراً فتبقى النفوس متعلقة به و يف تعلق النفوس مبا هلا سر كبري يف وباله يبذلون فيها من

إن مل يكن جماناً  من يأخذه جماناً و فعله الذي اعتربه الشارع يف أخذ أموال الناس بالباطل و هذا و
كاملكره و ما عدا األقوات و املأكوالت  فالنفوس متعلقة به إلعطائه ضرورة من غري مسني يف العذر فهو



 
 322         ابن خلدون مقدمة

هوات فال يبذلون أمواهلم فيها إال يبعثهم عليها التفنن يف الش من املبيعات ال اضطرار للناس إليها و إمنا
يبقى هلم تعلق مبا أعطوه فلهذا يكون من عرف باالحتكار جتتمع القوى النفسانية  و ال. ياختيار و حرص

هذا حكاية  و مسعت فيما يناسب. و اهللا تعاىل أعلم. متابعته ملا يأخذه من أمواهلم فيفسد رحبه على
حضرت عند القاضي بفاس  :نا أبو عبد اهللا األبلي قالأخربين شيخ. ظريفة عن بعض مشيخة املغرب

عرض عليه أن خيتار بعض األلقاب املخزنية  لعهد السلطان أيب سعيد و هو الفقيه أبو احلسن املليلي و قد
فاستضحك احلاضرون من أصحابه و عجبوا و سألوه . اخلمر من مكس: جلرايته قال فأطرق ملياً مث قال

اجلبايات كلها حراماً فأختار منها ماالً تتابعه نفس معطيه و اخلمر قل   كانتإذا: فقال. عن حكمة ذلك
 أحد ماله إال و هو طرب مسرور بوجوداته غري أسف عليه و ال متعلقة به نفسه و هذه أن يبذل فيها

 .مالحظة غريبة و اهللا سبحانه و تعاىل يعلم ما تكن الصدور

 

   باحملترفني بالرخصالفصل الرابع عشر يف أن رخص األسعار مضر

 و التجارة هي شراء البضائع و. املعاش كما قدمناه إمنا هو بالصنائع أو التجارة و ذلك أن الكسب و

حيصل منه الكسب و  و. يتحني ا حوالة األسواق بالزيادة يف أمثاا و يسمى رحباً. السلع و ادخارها
عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول   يف سلعة أواملعاش للمحترفني بالتجارة دائماً فإذا استدمي الرخص
الربح و النماء بطول تلك املدة و كسدت سوق  على اجلملة و مل حيصل للتاجر حوالة األسواق فسد

و . العناء فقعد التجار عن السعي فيها و فسدت رؤوس أمواهلم ذلك الصنف و مل حيصل التاجر إال على
دمي رخصه يفسد به حال احملترفني بسائر أطواره من الفلح و الزراعة فإنه إذا است اعترب ذلك أوالً بالزرع

يعودون باإلنفاق على  فيفقدون النماء يف أمواهلم أو جيدونه على قلة و. الربح فيه و ندارته أو فقده لقلة
يتبع ذلك فساد حال احملترفني أيضاً  و. رؤوس أمواهلم و تفسد أحواهلم و بصريون إىل الفقر و اخلصاصة

و كذا يفسد حال اجلند إذا . احلرث إىل صريورته مأكوالً بالطحن و اخلبز و سائر ما يتعلق بالزراعة من
أهل الفلح زرعاً فإا تقل جبايتهم من ذلك و يعجزون عن إقامة  كانت أرزاقهم من السلطان على

 استدمي الرخص يف بسببها و مطالبون ا و منقطعون هلا فتفسد أحواهلم و كذا إذا اجلندية اليت هي
إذا  أو العسل فسد مجيع ما يتعلق به و قعد احملترفون عن التجارة فيه و كذا حال امللبوسات السكر

الرخيص و كذا  استدمي فيها الرخص أيضاً فإذا الرخص املفرط جيحف مبعاش احملترفني بذلك الصنف
سرعة حوالة األسواق و علم  لك وو إمنا معاش الناس و كسبهم يف التوسط من ذ. الغالء املفرط أيضاً

حيمد الرخص يف الزرع من بني املبيعات لعموم  و إمنا. ذلك يرجع إىل العوائد املتقررة بني أهل العمران
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و العالة من اخللق هم األكثر يف العمران . من بني الغين و الفقري احلاجة إليه و اضطرار الناس إىل األقوات
الرزاق  إن اهللا هو لقوت على جانب التجارة يف هذا الصنف اخلاصيرجح جانب ا فيعم الرفق بذلك و

 .و اهللا سبحانه و تعاىل رب العرش العظيم ذو القوة املتني

 

  عن خلق الرؤساء و بعيدة من املروءة الفصل اخلامس عشر يف أن خلق التجارة نازلة

و جلب الفوائد و األرباح و ال بد يف معاناة البيع و الشراء  قد قدمنا يف الفصل قبله أن التاجر مدفوع إىل
و . املماحكة و التحذلق و ممارسة اخلصومات و اللجاج و هي عوارض هذه احلرفة ذلك من املكايسة و

. النفس األوصاف نقص من الذكاء و املروءة و جترح فيها ألن األفعال ال بد من عود آثارها على هذه

ذلك فتتمكن و ترسخ إن  أفعال الشر و السفسفة تعود بضدفأفعال اخلري تعود بآثار اخلري و الذكاء و 
آثارها املذمومة يف النفس شأن  سبقت و تكررت و تنقص خالل اخلري إن تأخرت عنها مبا ينطبع من

بتفاوت أصناف التجار يف أطوارهم فمن كان منهم  و تتفاوت هذه اآلثار. امللكات الناشئة عن األفعال
. الغش و اخلالبة و اخلديعة و الفجور يف األمثان إقراراً و إنكاراً الباعة أهلسافل الطور حمالفاً ألشرار 

فال  و إال. اخللق عنه أشد و غلبت عليه السفسفة و بعد عن املروءة و اكتساا باجلملة كانت رداءة تلك
ف الثاين و وجود الصن .بد له من تأثري املكايسة و املماحكة يف مروءته، و فقدان ذلك منهم يف اجلملة

من مباشرة ذلك، فهم نادر و أقل من  منهم الذي قدمناه يف الفصل قبلة أم يدرعون باجلاه و يعوض هلم
بنوع غريب أو ورثه عن أحد من أهل بيته فحصلت  و ذلك أن يكون املال قد يوجد عنده دفعة. النادر

أهل عصره فريتفع عن مباشرة و تكسبه ظهوراً و شهرة بني  له ثروة تعينه على االتصال بأهل الدولة
و يسهل له احلكام النصفة يف حقوقهم مبا . يقوم له به من وكالئه و حشمه ذلك بنفسه و يدفعه إىل من

فتكون  .بره و إحتافه فيبعدونه عن تلك اخللق بالبعد عن معاناة األفعال املقتضية هلا كما مر يؤنسونه من
وراء احلجاب فإم  ما يسري من آثار تلك األفعال منمروءم أرسخ و أبعد عن تلك احملاجاة إال 

يأتون أو يدرون من ذلك إال أنه  يضطرون إىل مشارفة أحوال أولئك الوكالء و رفاقهم أو خالفهم فيما
 .خلقكم و ما تعملون و اهللا قليل و ال يكاد يظهر أثره
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  الفصل السادس عشر يف أن الصنائع ال بد هلا من العلم

و األحوال . أمر عملي فكري و بكونه عملياً هو جسماين حمسوس اعة هي ملكة يفإعلم أن الصن
أمت  فنقلها باملباشرة أوعب هلا و أكمل، ألن املباشرة يف األحوال اجلسمانية احملسوسة اجلسمانية احملسوسة

. هترسخ صورت فائدة و امللكة صفة راسخة حتصل عن استعمال ذلك الفعل و تكرره مرة بعد أخرى حىت

فامللكة احلاصلة عن . اخلرب و العلم و نقل املعاينة أوعب و أمت من نقل. و على نسبة األصل تكون امللكة
مث أن . يكون حذق املتعلم يف الصناعة و حصول ملكته و على قدر جودة التعليم و ملكة املعلم. اخلرب

يات و املركب هو الذي يكون و البسيط هو الذي خيتص بالضرور. املركب الصنائع منها البسيط و منها
تتوفر  املتقدم منها يف التعليم هو البسيط لبساطته أوالً، و ألنه خمتص بالضروري الذي و. للكماليات

يزال الفكر خيرج أصنافها  و ال. الدواعي على نقله فيكون سابقاً يف التعليم و يكون تعليمه لذلك ناقصاً
و ال حيصل ذلك دفعة و . على التدريج حىت تكمل ط شيئاً فشيئاًو مركباا من القوة إىل الفعل باالستنبا

األشياء من القوة إىل الفعل ال يكون دفعة ال سيما يف األمور  إمنا حيصل يف أزمان و أجيال إذ خروج
و هلذا جتد الصنائع يف األمصار الصغرية ناقصة و ال يوجد منها إال . من زمان الصناعية فال بد له إذن

 ا تزايدت حضارا و دعت أمور الترف فيها إىل استعمال الصنائع خرجت من القوة إىلفإذ البسيط

إىل ما خيتص  و تنقسم الصنائع أيضاً إىل ما خيتص بأمر املعاش ضرورياً كان أو غري ضروري و. الفعل
ارة و األول احلياكة و اجلز و من. باألفكار اليت هي خاصية اإلنسان من العلوم و الصنائع و السياسة

معاناة الكتب باالنتساخ و التخليد و الغناء و  و من الثاين الوراقة و هي. النجارة و احلدادة و أمثاهلا
 .و اهللا أعلم. من الثالث اجلندية و أمثاهلا و. الشعر و تعليم العلم و أمثال ذلك

 

  الفصل السابع عشر يف أن الصنائع إمنا تكمل بكمال العمران احلضري و كثرته

الضروري من  لسبب يف ذلك أن الناس ما مل يستوف العمران احلضري و تتمدن املدينة إمنا مههم يفا و
تزايدت فيها األعمال و وفت  فإذا متدنت املدبنة و. املعاش و هو حتصيل األقوات من احلنطة و غريها

 و العلوم إمنا هي مث إن الصنائع. املعاش بالضروري و زادت عليه صرف الزائد و إمنا إىل الكماالت من
احليوانات و القوت له من حيث احليوانية و الغذائية فهو  لإلنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن

و على مقدار عمران البلد تكون . الصنائع و هي متأخرة عن الضروري مقدم لضرورته على العلوم و
 توفر دواعي الترف و الثروة و أماللتأنق فيها و إمنا و استجادة ما يطلب منها حبيث ت جودة الصنائع

الضروريات من جنار أو  العمران البدوي أو القليل فال حيتاج من الصنائع إال البسيط خاصة املستعمل يف
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فيه كاملة و ال مستجادة و إمنا  و إذا وجدت هذه بعد فال توجد. حداد او خياط أو حائك أو جزار
و إذا زخر حبر . غريها و ليست مقصودة لذاا  إىليوجد منها مبقدار الضرورة إذ هي كلها وسائل

مجلتها التأنق يف الصنائع و استجادا فكملت جبميع متمماا و  العمران و طلبت فيه الكماالت كان من
معها مما تدعو إليه عوائد الترف و أحواله من جزار و دباغ و خراز و صائغ و  تزايدت صنائع أخرى

  األصناف إذا استبحر العمران إىل أن يوجد فيها كثري من الكماالت وو قد تنتهي هذه .أمثال ذلك

من أعظم فوائد  بل تكون فائدا. التأنق فيها يف الغاية و تكون من وجوه املعاش يف املصر ملنتحلها
احلمامي و الطباخ و الشماع و اهلراس و  األعمال ملا يدعو إليه الترف يف املدينة مثل الدهان و الصفار و

و مثل الوراقني الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب و . الترقيع علم الغناء و الرقص و قرع الطبول علىم
هذه الصناعة إمنا يدعو إليها الترف يف املدينة من االشتغال باألمور الفكرية و  جتليدها و تصحيحها فإن

فيهم من  لغنا عن أهل مصر أنو قد خترج عن احلد إذا كان العمران خارجاً عن احلد كما ب. ذلك أمثال
األعيان و تعليم احلداء و  يعلم الطيور العجم و احلمر اإلنسية و يتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب

احليوان و احلجارة و غري ذلك من الصنائع اليت  الرقص و املشي على اخليوط يف اهلواء و رفع األثقال من
. أدام اهللا عمراا باملسلمني. ه مل يبلغ عمران مصر و القاهرةأمصار ألن عمران. ال توجد عندنا باملغرب

 .العليم و اهللا احلكيم

 

  األمصار إمنا هو برسوخ احلضارة و طول أمده الفصل الثامن عشر يف أن رسوخ الصنائع يف

ار و العوائد إمنا ترسخ بكثرة التكر. كلها عوائد للعمران و األوان و السبب يف ذلك ظاهر و هو أن هذه
و هلذا . و إذا استحكمت الصبغة عسر نزعها. فتستحكم صبغة ذلك و ترسخ يف األجيال و طول األمد

من هذه  يف األمصار اليت كانت استبحرت يف احلضارة ملا تراجع عمراا و تناقص بقيت فيها آثار جند
وفور و الكثرة و ما ذاك ال الصنائع ليست يف غريها من األمصار املستحدثة العمران و لو بلغت مبالغها يف

األحقاب و تداول األحوال و تكررها و  إال ألن أحوال تلك القدمية العمران مستحكمة راسخة بطول
األندلس هلذا العهد فإنا جند فيها رسوم الصنائع قائمة و أحواهلا  و هذا كاحلال يف. هذه مل تبلغ الغاية بعد

د أمصارها كاملباين و الطبخ و أصناف الغناء و اللهو يف مجيع ما تدعو إليه عوائ فمن مستحكمة راسخة
البناء و  اآلالت و األوتار و الرقص و تنضيد الفرش يف القصور، و حسن الترتيب و األوضاع يف من

و سائر الصنائع اليت يدعو  صوغ اآلنية من املعادن و اخلزف و مجيع املواعني و إقامة الوالئم و األعراس
جند صنائعها مستحكمة لديهم فهم على  و. فنجدهم أقوم عليها و أبصر ا. إليها الترف و عوائده
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و الكثري منه ال . و إن كان عمراا قد تناقص .حصة موفورة من ذلك و حظ متميز بني مجيع األمصار
و ما ذاك إال ملا قدمناه من رسوخ احلضارة فيهم برسوخ الدولة  .يساوي عمران غريها من بالد العدوة

فبلغت احلضارة فيها مبلغاً . دولة القوط و ما بعدها من دولة الطوائف و هلم جرا ة و ما قبلها مناألموي
فاستحكمت فيها  تبلغه يف قطر إال ما ينقل عن العراق و الشام و مصر أيضاً لطول آماد الدول فيها مل

 يف ذلك العمران ال صبغتها ثابتة و بقيت. الصنائع و كملت مجيع أصنافها على االستجادة و التنميق
و كذا أيضاً حال تونس فيما حصل فيها . الثوب تفارقه إىل أن ينتقض بالكلية حال الصبغ إذا رسخ يف

املوحدين من بعدهم و ما استكمل هلا يف ذلك من الصنائع يف سائر  باحلضارة من الدول الصنهاجية و
نها تنقل إليها من مصر لقرب املسافة إال أنه متضاعف برسوم م. دون األندلس األحوال و إن كان ذلك

فينقلون  و تردد املسافرين من قطرها إىل قطر مصر يف كل سنة و رمبا سكن أهلها هناك عصوراً .بينهما
أحواهلا يف ذلك متشاة  فصارت. من عوائد ترفهم و حمكم صنائعهم ما يقع لديهم موقع االستحسان

ساكنها من شرق األندلس حني اجلالء  لس ملا أن أكثرمن أحوال مصر ملا ذكرناه و من أحوال األند
إال . إن كان عمراا ليس مناسب لذلك هلذا العهد و رسخ فيها من ذلك أحوال و. لعهد املائة السابعة

و كذا جند بالقريوان و مراكش و قلعة ابن . حتول إال بزوال حملها أن الصبغة إذا استحكمت فقليالً ما
 و ال يتفطن هلا إال. ذلك و إن كانت هذه كلها اليوم خراباً أو يف حكم اخلرابمن  محاد أثراً باقياً

يف الكتاب و اهللا  البصري من الناس فيجد من هذه الصنائع آثاراً تدله على ما كان ا كأثر اخلط املمحو
 .اخلالق العليم

 

  تستجاد و تكثر إذا كثر طالبها الفصل التاسع عشر يف أن الصنائع إمنا

إذ ال . بعمله أن يقع جماناً ألنه كسبه و منه معاشه سبب يف ذلك ظاهر و هو أن اإلنسان ال يسمحو ال
و إن . مما سواه فال يصرفه إال فيما له قيمة يف مصره ليعود عليه بالنفع فائدة له يف مجيع عمره يف شيء

سوقها و جتلب  لعة اليت تنفقالصناعة مطلوبة و توجه إليها النفاق كانت و إمنا الصناعة مبثابة الس كانت
و إذا مل تكن الصناعة مطلوبة مل  .فتجتهد الناس يف املدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم. للبيع

و هلذا يقال عن علي رضي . بالترك و فقدت لإلمهال تنفق سوقها و ال يوجه قصد إىل تعلمها، فاختصت
و أيضاً . صناعته هي قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشهمبعىن أن  اهللا عنه، قيمة كل امرئ ما حيسن

. إليها أن الصنائع و إجادا إمنا تطلبها الدولة فهي اليت تنفق سوقها و توجه الطالبات فهنا سر آخر و هو

ألن الدولة هي السوق األعظم  و ما مل تطلبه الدولة و إمنا يطلبها غريها من أهل املصر فليس على نسبتها
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و . فما نفق منها كان أكثرياً ضرورة. واحدة نفاق كل شيء و القليل و الكثري فيها على نسبةو فيها 
و اهللا سبحانه و تعاىل قادر على ما . بعام و ال شوقهم بنافقة السوقة و إن طلبوا الصناعة فليس طلبهم

 .يشاء

 

  اخلراب انتقصت منها الصنائع الفصل العشرون يف أن األمصار إذا قاربت

و إذا ضعفت أحوال املصر و أخذ . إليها و كثر طالبها لك ملا بينا أن الصنائع إمنا تستجاد إذا احتيجو ذ
ساكنه تناقص فيه الترف و رجعوا إىل االقتصار على الضروري من  يف اهلرم بانتقاض عمرانه و قلة

ا معاشه فيفر إىل اليت كانت من توابع الترف ألن صاحبها حينئد ال يصح له  أحواهلم فتقل الصنائع
 فيذهب رسم تلك الصنائع مجلة، كما يذهب النقاشون و. أو ميوت و ال يكون خلف منه غريها،

يف التناقص إىل  و ال تزال الصناعات. الصواغ و الكتاب و النساخ و أمثاهلم من الصنائع حلاجات الترف
 .و اهللا اخلالق العليم و سبحانه و تعاىل. أن تضمحل

 

  الناس عن الصنائع  و العشرون يف أن العرب أبعدالفصل احلادي

. و ما يدعو إليه من الصنائع و غريها و السبب يف ذلك أم أعرق يف البدو و أبعد عن العمران احلضري

البحر الرومي أقوم الناس عليها ألم أعرق يف العمران  و العجم من أهل املشرق و أمم النصرانية عدوة
حىت إن اإلبل اليت أعانت العرب على التوحش و يف القفر، و . عمرانه و واحلضري و أبعد عن البد

هلذا جند أوطان  و. البدو، مفقودة لديهم باجلملة، و مفقودة مراعيها، و الرمال املهيئة لنتاجها اإلعراق يف
العجم و انظر بالد . من قطر آخر العرب و ما ملكوه يف اإلسالم قليل الصنائع باجلملة، حىت جتلب إليه

كيف استكثرث فيهم الصنائع و استجلبها األمم من  من الصني و اهلند و أرض الترك و أمم النصرانية،
و . العرب يف ذلك لرسوخهم يف البداوة منذ أحقاب من السنني و عجم املغرب من الرببر مثل. عندهم

لة و غري مستحكمة فالصنائع باملغرب لذلك قلي.. بقطرهم كما قدمناه يشهد لك بذلك قلة األمصار
 فإم ملا استحضروا بلغوا فيها املبالغ. الصوف من نسجه، و اجللد يف خرزه و دبغه األماكن من صناعة

أما املشرق فقد  و. لعموم البلوى ا و كون هذين أغلب السلع يف قطرهم، ملا هم عليه من حال البداوة
و بين إسرائيل و يونان و الروم  النبط و القبطرسخت الصنائع فيه منذ ملك األمم األقدمني من الفرس و 

و . مجلتها الصنائع كما قدمناه، فلم ميح رمسها و من. أحقاباً متطاولة، فرسخت فيهم أحوال احلضارة
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احلزيرة و إن ملكه العرب إال أم تداولوا ملكه آالفاً من السنني يف أمم  أما اليمن و البحرين و عمان و
العمالقة   أمصاره و مدنه و بلغوا الغاية من احلضارة و الترف مثل عاد و مثود وو اختطوا. منهم كثريين

استحكمت صبغتها و توفرت  و التبابعة و األذواء فطال أمد امللك و احلضارة و. و محري من بعدهم
و اختصت بذلك . مستجدة حىت اآلن فبقيت. الصنائع و رسخت، فلم تبل ببلى الدولة كما قدمناه

الثياب و احلرير فيها و اهللا وارث األرض و  ناعة الوشي و العصب و ما يستجاد من حولللوطن، كص
 .من عليها و هو خري الوارثني

 

  الفصل الثاين و العشرون فيمن حصلت له ملكة يف صناعة فقل أن جييد بعد يف ملكة أخرى

بعدها ملكة  جييد منو مثال ذلك اخلياط إذا أجاد ملكة اخلياطة و أحكمها و رسخت يف نفسه فال 
و السبب يف ذلك أن امللكات  .النجارة أو البناء إال أن تكون األوىل مل تستحكم بعد و مل ترسخ صبغتها

الفطرة كان أسهل لقبول امللكات و أحسن  و من كان على. صفات للنفس و ألوان فال تزدحم دفعة
 عن الفطرة ضعف فيها االستعداد بامللكة األخرى و خرجت فإذا تلونت النفس. استعداداً حلصوهلا

فقل أن . و هذا بني يشهد له الوجود. فكان قبوهلا للملكة األخرى أضعف باللون احلاصل من هذه امللكة
 .صناعة حيكمها مث حيكم من بعدها أخرى و يكون فيهما معاً على رتبة واحدة من اإلجادة جتد صاحب

علم من العلوم و  و من حصل منهم على ملكة.  املثابةحىت أن أهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم ذه
مقصراً فيه إن طلبه إال يف األقل النادر  أجادها يف الغاية فقل أن جييد ملكة علم آخر على نسبته بل يكون

و اهللا . االستعداد و تلوينه بلون امللكة احلاصلة يف النفس و مبين سببه على ما ذكرناه من. من األحوال
 .به التوفيق ال رب سواه اىل أعلم وسبحانه و تع

 

  الفصل الثالث و العشرون يف اإلشارة إىل أمهات الصنائع

فهي حبيث تشذ عن احلصر . اإلنساين كثرية لكثرة األعمال املتداولة يف العمران إعلم أن الصنائع يف النوع
نترك ما  نخصها بالذكر وإال أن منها ما هو ضروري يف العمران أو شريف باملوضع ف. يأخذها العد و ال

أما الشريفة باملوضع  فأما الضروري فالفالحة و البناء و اخلياطة و النجارة و احلياكة، و. سواها
فإا ضرورية يف العمران و عامة البلوى إذ  فأما التوليد. فكالتوليد و الكتابة و الوراقة و الغناء و الطب

و أما الطب فهو حفظ . وعها مع ذلك املولودون و أمهامموض و. ا حتصل حياة املولود و تتم غالباً
و أما . عنه و يتفرع عن علم الطبيعة، و موضوعه مع ذلك بدن اإلنسان الصحة إلنسان و دفع املرض
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ضمائر  يتبعها من الوراقة فهي حافظة على اإلنسان حاجته و مقيدة هلا عن النسيان و مبلغة الكتابة و ما
و . رتب الوجود للمعاين ائب و خملدة نتائج األفكار و العلوم يف الصحف و رافعةالنفس إىل البعيد الغ

هذه الصنائع الثالث داع إىل خمالطة امللوك  و كل. أما الغناء فهو نسب األصوات و مظهر مجاهلا لألمساع
بعة و ما سوى ذلك من الصنائع فتا. بذلك شرف ليس لغريها األعاظم يف خلوام و جمالس أنسهم فلها

 .و اهللا أعلم بالصواب. خيتلف ذلك باختالف األغراض و الدواعي و قد. و ممتهنة يف الغالب

 

  الفصل الرابع و العشرون يف صناعة الفالحة

احلبوب بالقيام على إثارة األرض هلا ازدراعها و عالج نباا و تعهده  هذه الصناعة مثرا اختاذ األقوات و
و  .غايته مث حصاد سنبله و استخراج حبه من غالفه و إحكام األعمال لذلكالتنمية إىل بلوغ  بالسقي و

اإلنسان غالباً إذ ميكن  و هي أقدم الصنائع ملا أا حمصلة للقوت املكمل حلياة. حتصيل أسبابه و دواعيه
 قدمنا أنه أقدم من احلضر و سابق عليه إذ. و هلذا اختصت هذه الصناعة بالبدو. وجوده من دون القوت

احلضر و ال يعرفوا ألن أحواهلم كلها ثانية على البداوة  فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية ال يقوم عليها
 .و اهللا سبحانه و تعاىل مقيم العباد فيما أراد. و تابعة هلا فصنائعهم ثانية عن صنائعها

 

  الفصل اخلامس و العشرون يف صناعة البناء

و أقدمها و هي معرفة العمل يف اختاذ البيوت و املنازل للكن  ضريهذه الصناعة أول صنائع العمران احل
و ذلك أن اإلنسان ملا جبل عليها من الفكر يف عواقب أحواله، ال بد أن . املدن و املأوى لألبدان يف

سائر جهاا  من. فيما يدفع عنه األذى من احلر و الربد كاختاذ البيوت املكتنفة بالسقف و احليطان يفكر
باعتدال أهايل الثاين و الثالث  بشر خمتلف يف هذه اجلبلة الفكرية فمنهم املعتدلون فيها فيتخذون ذلكو ال

عن اختاذ ذلك لقصور أفكارهم عن إدراك  و الرابع و اخلامس و السادس و أما أهل البدو فيبعدون
 و املتخذون البيوت مث املعتدلون. املعدة من غري عالج الصنائع البشرية فيبادرون للغريان و الكهوف

الواحد حبيث يتناكرون و ال يتعارفون فيخشون طرق بعضهم بعضاً بياتاً  للمأوى قد يتكاثرون يف البسيط
و  حفظ جمتمعهم بإدارة ماء أو أسوار حتوطهم و يصري مجيعاً مدينة واحدة و مصراً واحداً فيحتاجون إىل

املعاقل و  جون إىل االنتصاف و يتخذونحيوطهم احلكم من داخل يدفع بعضهم عن بعض و قد حيتا
مث . األمراء و كبار القبائل احلصون هلم و ملن حتت أيديهم و هؤالء مثل امللوك و من يف معناهم من
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و يصطلحون عليه و يناسب مزاج هوائهم و  ختتلف أحوال البناء يف املهن كل مدينة على ما يتعارفون
أهل املدينة الواحدة فمنهم من يتخذ القصور و البضائع   حالو كذا. اختالف أحواهلم يف الغىن و الفقر

عدة الدور و البيوت و الغرف الكبرية لكثرة ولده و حشمه و عياله و  العظيمة الساحة املشتملة على
 جدراا باحلجارة و يلحم بينها بالكلس و يعايل عليها باألصبغة و اجلص و يبالغ يف كل تابعه و يؤسس

األسراب و املطامري  و يهىيء مع ذلك. التنميق إظهاراً للبسطة بالعناية يف شأن املأوىذلك بالتنجيد و 
اجلنود و كثرة التابع و احلاشية كاألمراء  لالختزان ألقواته و اإلسطبالت لربط مقرباته إذا كان من أهل

 وراء ذلك لقصور البيوت لنفسه و سكنه و ولده ال يبتغي ما و من يف معناهم و منهم من يبين الدويرة و
الطبيعي للبشر و بني ذلك مراتب غري منحصرة و قد حيتاج هلذه الصناعة  حاله عنه و اقتصاره عن الكن

و  امللوك و أهل و الدول املدن العظيمة و اهلياكل املرتفعة و يبالغون يف إتقان األوضاع أيضاً عند تأسيس
الدواعي لذلك كله و  ذه الصناعة هي اليت حتصلو ه. علو األجرام مع اإلحكام بتبلغ الصناعة مبالغها

و . حواليه إذ األقاليم املنحرفة ال بناء فيها أكثر ما تكون هذه الصناعة يف األقاليم املعتدلة من الرابع و ما
و أهل هذه الصناعة . الطني أو يأوون إىل الكهوف و الغريان إمنا يتخذون البيوت حظائر من القصب و

 مث هي تتنوع أنواعاً كثرية فمنها البناء. فمنهم البصري املاهر و منهم القاصر :فاوتونالقائلون عليها مت

الذي يعقد معها و  باحلجارة املنجدة أو باآلجر يقام ا اجلدران ملصقاً بعضها إىل بعض بالطني و الكلس
 من اخلشب يتخذ هلا لوحان يلتحم كأا جسم واحد و منها البناء بالتراب خاصة تقام منه حيطان

أوسطه أربع أذرع يف ذراعني فينصبان على  و. فقدران طوالً و عرضاً باختالف العادات يف التقدير
البناء يف عرض األساس و يوصل بينهما بأذرع من اخلشب  أساس و قد يوعد ما بينهما مبا يراه صاحب

نهما بلوحني آخرين صغريين مث يسد اجلهتان الباقيتان من ذلك اخلالء بي و. يربط عليها باحلبال و اجلدر
مث يزاد  التراب خملطاً بالكلس و يركز باملراكز املعدة حىت ينعم ركزه و خيتلط أجزاؤه بالكلس يوضع فيه

أجزاء الكلس و التراب و  التراب ثانياً و ثالثاً إىل أن ميتلىء ذلك اخلالء بني اللوحني و قد تداخلت
كذلك إىل أن يتم و ينظم األلواح  ني على صورة و يركزمث يعاد نصب اللوح. صارت جسماً واحداً

ملتحماً كأنه قطعة واحدة و يسمى الطابية و صانعه  كلها سطراً من فوق سطر إىل أن ينتظم احلائط كله
أن جتلل احليطان بالكلس بعد أن حيل باملاء و خيمر أسبوعاً أو أسبوعني  و من صنائع البناء أيضاً. الطواب

من فوق  فإذا مت له ما يرضاه من ذلك عاله. دل مزاجه عن إفراط النارية املفسدة لإلحلاميعت على قدر ما
احملكمة النجارة أو  و من صنائع البناء عمل السقف بأن ميد اخلشب. احلائط و ذلك إىل أن يلتحم

بالدسائر و يصب عليها التراب و  الساذجة على حائطي البيت و من فوقها األلواح كذلك موصولة
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و . يعاىل عليها الكلس كما يعاىل على احلائط لكلس و يبسط باملراكز حىت تتداخل أجزاؤها و تلتحم وا
التزيني كما يصنع من فوق احليطان األشكال اسمة من اجلص  من صناعة البناء ما يرجع إىل التنميق و

 مبثاقب احلديد إىل أن يبقى لهجسداً و فيه بقية البلل، فيشكل على التناسب خترمياً  خيمر باملاء مث يرجع

بالصدف أو السبج  و رمبا عويل على احليطان أيضاً بقطع الرخام أو اآلجر أو اخلزف أو. رونق و رؤاء
مقدرة عندهم يبدو به احلائط  يفصل أجزاء متجانسة أو خمتلفة و توضع يف الكلس على نسب و أوضاع

بناء اجلباب و الصهاريج لسفح املاء بعد أن تعد يف  نإىل غري ذلك م. للعيان، كأنه قطع الرياض املنمنمة
احملكمة اخلرط بالفوهات يف وسطها لنبع املاء اجلاري إىل الصهريج جيلب  البيوت قصاع الرخام القوراء

ذلك  و ختتلف الصناع يف مجيع. القنوات املفضية إىل البيوت و أمثال ذلك من أنواع البناء إليه من خارج
احلكام إىل نظر هؤالء  و رمبا يرجع. البصر و يعظم عمران املدينة و يتسع فيكثرونباختالف احلذق و 

لكثرة االزدحام و العمران يتشاحون حىت  و ذلك أن الناس يف املدن. فيما هم أبصر به من أحوال البناء
 يف االنتفاع بظاهر البناء مما يتوقع معه حصول الضرر يف الفضاء و اهلواء األعلى و األسفل و من

و خيتلفون أيضاً يف استحقاق الطرق و املنافذ . إال ما كان له فيه حق فيمنع جاره من ذلك. احليطان
 و الفضالت املسربة يف القنوات و رمبا يدعي بعضهم حق بعض يف حائطه أو علوه أو قناته للمياه اجلارية

عليه دمه  تاج إىل احلكملتضايق اجلوار أو يدعي بعضهم على جاره اختالل حائطه خشية سقوطه و حي
شريكني حبيث ال يقع معها  و دفع ضرر عن جاره عند من يراه أو حيتاج إىل قسمة دار أو عرضة بني

مجيع ذلك إال على أهل البصر العارفني بالبناء  و خيفى. و أمثال ذلك. فساد يف الدار و ال إمهال ملنفعتها
مراكز اخلشب و ميل احليطان و اعتداهلا و قسم املساكن القمط و  و أحواله املستدلني عليها باملعاقد و

منافعها و تسريب املياه يف القنوات جملوبة و مرفوعة حبيث ال تضر مبا مرت عليه  و. على نسبة أوضاعها
هم مع ذلك  و. فلهم ذا كله البصر و اخلربة اليت ليست لغريهم. البيوت و احليطان و غري ذلك من

أن الصنائع و كماهلا، إمنا هو  فإنا قدمنا. قصور يف األجيال باعتبار الدول و قواخيتلفون باجلودة و ال
عندما تكون الدولة بدوية يف أول أمرها تفتقر يف  فلذلك. بكمال احلضارة و كثرا بكثرة الطالب هلا

 و القدس و للوليد بن عبد امللك حني أمجع على بناء مسجد املدينة كما وقع. أمر البناء إىل غري قطرها
إىل ملك الروم بالقسطنطينية يف الفعلة املهرة يف البناء فبعث إليه منهم من حصل  فبعث. مسجده بالشام

احليطان  غرضه من تلك املساجد و قد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من اهلندسة مثل تسوية له
و كذلك يف جر . مسائله بشيء منبالوزن و إجراء املياه بأخذ االرتفاع و أمثال ذلك فيحتاج إىل البصر 

الكبرية يعجز قدر الفعلة عن رقمها إىل مكاا  األثقال باهلندام فإن األجرام العظيمة إذا شيدت باحلجارة
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احلبل بإدخاله يف املعالق من أثقاب مقدرة على نسب هندسية  من احلائط فيتحيل لذلك مبضاعفة قوة
م املراد من ذلك بغري كلفة و هذا إمنا يتم بأصول هندسية الرفع خفيفاً فيت تصري الثقيل عند معاناة

. من بناء اجلاهلية متداولني بني البشر و مبثلها كان بناء اهلياكل املاثلة هلذا العهد اليت حيسب أا معروفني

إمنا مت هلم ذلك باحليل اهلندسية  و أن أبدام كانت على نسبتها يف العظم اجلسماين و ليس كذلك و
 .سبحانه و اهللا خيلق ما يشاء. فتفهم ذلك. كرناهكما ذ

 

  الفصل السادس و العشرون يف صناعة النجارة

جعل لآلدمي يف  هذه الصناعة من ضروريات العمران و مادا اخلشب و ذلك أن اهللا سبحانه و تعاىل
فع ماال ينحصر فيه من املنا كل مكون من املكونات منافع تكمل ا ضروراته و كان منها الشجر فإن له

يبست و أول منافعه أن يكون وقوداً للنريان  و من منافعها اختاذها خشباً إذا. مما هو معروف لكل أحد
مث بعد . غريمها من ضروريام و دعائم ملا خيشى ميله من أثقاهلم يف معاشهم و عصياً لالتكاء و الذود و

 تخذون منها العمد و األوتاد خليامهم و احلدوجألهل البدو و احلضر فأما أهل البدو في ذلك منافع أخرى

األغالق أل بوام  لظعائنهم و الرماح و القسي و السهام لسالحهم و أما أهل احلضر فالسقف لبيوم و
تصري إىل الصورة اخلاصة ا إال  و كل واحدة من هذه فاخلشبة مادة هلا و ال. و الكراسي جللوسهم

. واحد من صورها هي النجارة على اختالف رتبها  بذلك احملصلة لكلو الصناعة املتكفلة. بالصناعة

  .إما خبشب أصغر منه أو ألواح ،فيحتاج صاحبها إىل تفصيل اخلشب أوالً

هو يف كل ذلك حياول بصنعته إعداد تلك الفصائل  و. مث تركب تلك الفضائل حبسب الصور املطلوبة
و القائم على هذه الصناعة هو النجار و هو . خصوصالشكل امل باالنتظام إىل أن تصري أعضاء لذلك

إذا عظمت احلضارة و جاء الترف و تأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف  مث. ضروري يف العمران
أو كرسي أو ماعون، حدث التأنق يف صناعة ذلك و استجادته بغرائب من الصناعة  من سقف أو باب

 يط يف األبواب و الكراسي و مثل يئة القطع منليست من الضروري يف شيء مثل التخط كمالية

فتبدو لرأي  اخلشب بصناعة اخلرط حيكم بريها و تشكيلها مث تؤلف على نسب مقدرة و تلحم بالدسائر
شيء يتخذ من اخلشب  يصنع هذا يف كل. العني ملتحمة و قد أخذ منها اختالف األشكال على تناسب

. املتخذة من اخلشب من أي نوع كان  حيتاج إليه من اآلالتو كذلك يف مجيع ما. فيجيء آنق ما يكون

املراكب البحرية ذات األلواح و الدسر و هي أجرام  و كذلك قد حيتاج إىل هذه الصناعة يف إنشاء
اعتبار سبحه يف املاء بقوادمه و كلكله ليكون ذلك الشكل أعون  هندسية صنعت على قالب احلوت و
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 و رمبا أعينت حبركة. ا عوض احلركة احليوانية اليت للسمك حتريك الرياحجعل هل هلا يف مصادمة املاء و

يف مجيع  و هذه الصناعة من أصلها حمتاجة إىل أصل كبري من اهلندسة. املقاذيف كما يف األساطيل
معرفة التناسب يف املقادير  أصنافها ألن إخراج الصور من القوة إىل الفعل على وجه اإلحكام حمتاج إىل

و هلذا كانت أئمة اهلندسة . الرجوع إىل املهندس موماً أو خصوصاً و تناسب املقادير ال بد فيه منإما ع
الصناعة فكان أوقليدوس صاحب كتاب األصول يف اهلندسة جناراً و ا  اليونانيون كلهم أئمة يف هذه

أن معلم : لو فيما يقا. أبلونيوس صاحب كتاب املخروطات و ميالوش و غريهم و كذلك. كان يعرف
معجزته عند  الصناعة يف اخلليقة هو نوح عليه السالم و ا أنشأ سفينة النجاة اليت كانت ا هذه

أول من علمها أو تعلمها ال يقوم  و هذا اخلرب و إن كان ممكناً أعين كونه جناراً إال أن كونه. الطوفان
اإلشارة إىل قدم النجارة ألنه مل يصح حكاية اهللا أعلم  و إمنا معناه و. دليل من النقل عليه لبعد اآلماد
و اهللا . فتفهم أسرار الصنائع يف اخلليقة. فجعل كأنه أول من تعلمها عنها قبل خرب نوع عليه السالم

 .أعلم و به التوفيق سبحانه و تعاىل

 

  الفصل السابع و العشرون يف صناعة احلياكة و اخلياطة

و حيصل . اإلنسانية ال بد هلم من الفكر يف الدفء كالفكر يف الكنيف معىن  إعلم أن املعتدلني من البشر
ثوباً واحداً،  و ال بد لذلك من إحلام الغزل حىت يصري. باشتمال املنسوج للوقاية من احلر و الربد الدفء

إىل احلضارة فصلوا تلك املنسوجة  فإن كانوا بادية اقتصروا عليه، و إن قالوا. و هو النسج و احلياكة
مث يالئمون بني تلك . أعضائه و اختالف نواحيها اً يقدرون منها ثوباً على البدن بشكله و تعددقطع

و الصناعة احملصلة هلذه املالءمة هي . واحداً على البدن و يلبسوا القطع بالوصائل حىت تصري ثوباً
  .اخلياطة

لنسج الغزل من الصوف و  ه فاألوىلهاتان الصناعتان ضروريتان يف العمران ملا حيتاج إليه البشر من الرف
لذلك النسج بااللتحام الشديد، فيتم منها  الكتان و القطن إسداء يف الطول و إحلاماً يف العرض و إحكاماً

و الصناعة . لالشتمال، و منها الثياب من القطن و الكتان للباس قطع مقدرة فمنها األكسية من الصوف
 ف األشكال و العوائد، تفصل باملقراض قطعاً مناسبة لألعضاءاملنسوجات على اختال الثانية لتقدير

و هذه . نوع الصناعة البدنية مث تلحم تلك القطع باخلياطة احملكمة وصالً أو تنبيتاً أو تفسحاً على حسب
و إمنا . و إمنا يشتملون األثواب اشتماالً الصناعة خمتصة بالعمران احلضري ملا أن أهل البدو يستغنون عنها

و تفهم هذه يف سر . باخلياطة للباس من مذاهب احلضارة و فنوا يل الثياب و تقديرها و إحلامهاتفص
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 ملا أن مشروعية احلج مشتملة على نبذ العالئق الدنيويئة كلها و الرجوع إىل اهللا حترمي املخيط يف احلج

ال نساًء ال خميطاً و   طيباً وتعاىل كما خلقنا أول مرة، حىت ال يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه، ال
ا نفسه و خلقه، مع أنه يفقدها باملوت  ال خفاً، و ال يتعرض لصيد و ال لشيء من عوائده اليت تلونت

و كان جزاؤه إن مت له إخالصه يف . ضارعاً بقلبه خملصاً لربه و إمنا جييء كأنه وارد إىل احملشر. ضرورة
سبحانك ما أرفقك بعبادك و أرمحك م يف طلب هدايتهم . كيوم ولدته أمه ذلك أن خيرج من ذنوبه

و أما  .هاتان الصنعتان قدميتان يف اخلليقة ملا أن الدفء ضروري للبشر يف العمران املعتدل و. إليك
األول من السودان أم عراة  و هلذا يبلغنا عن أهل اإلقليم. املنحرف إىل احلر فال حيتاج أهله إىل دفء

و رمبا ينسبوا . ادريس عليه السالم و هو أقدم األنبياء قدم هذه الصنائع ينسبها العامة إىلو ل. يف الغالب
 .و اهللا سبحانه و تعاىل هو اخلالق العليم. هرمس هو إدريس إىل هرمس و قد يقال إن

 

  الفصل الثامن و العشرون يف صناعة التوليد

مي من بطن أمه من الرفق يف إخراجه من رمحها املولود اآلد و هي صناعة يعرف ا العمل يف استخراج
و هي خمتصة بالنساء يف غالب األمر ملا . يصلحه بعد اخلروج على ما نذكر مث ما. و يئة أسباب ذلك

معىن  استعري فيها. و تسمى القائمة على ذلك منهن القابلة. الظاهرات بعضهن على عورات بعض أن
إذا استكمل خلقه يف الرحم  و ذلك أن اجلنني. ا اجلنني و كأا تقبلهاإلعطاء و القبول كأن النساء تعطيه

هي تسعة أشهر يف الغالب فيطلب اخلروج مبا جعل  و أطواره و بلغ إىل غايته و املدة اليت قدرها اهللا ملكثه
 و رمبا مزق بعض جوانب الفرج بالضغط و. يضيق عليه املنفذ فيعسر اهللا يف املولود من الرتوع لذلك و

و هذه كلها آالم يشتد هلا الوجع . كان من األغشية من االلتصاق و االلتحام بالرحم رمبا انقطع بعض ما
حياذي الرحم  هو معىن الطلق فتكون القابلة معينة يف ذلك بعض الشيء بغمز الظهر و الوركني و ما و

 مبا ميكنها و على ما منه من األسافل تساوق بذلك فعل الدافعة يف إخراج اجلنني و تسهيل ما يصعب
الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها  مث إن أخرج اجلنني بقيت بينه و بني. تدي إىل معرفة عسرة

لتغذية املولود خاصة فتقطعها القابلة من حيث ال  و تلك الوصلة عضو فضلي. متصلة من سرته مبعاه
ن اجلراحة منه بالكي أو مبا تراه من ال برحم أمه مث تدمل مكا تتعدى مكان الفضلة و ال تضر مبعاه و

اجلنني عند خروجه من ذلك املنفذ الضيق و هو رطب العظام سهل االنعطاف و  مث إن. وجوه االندمال
بالغمز و  فرمبا تتغري أشكال أعضائه و أوصافها لقرب التكوين و رطوبة املواد فتتناوله القابلة االنثناء

مث بعد ذلك . سوياً لطبيعي و وضعه املقدر له و يرتد خلقهاإلصالح حىت يرجع كل عضو إىل شكله ا
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و . ألا رمبا تتأخر عن خروجه قليالً تراجع النفساء و حتاذيها بالغمز و املالينة خلروج أغشية اجلنني
الطبيعية قبل استكمال خروج األغشية و هي فضالت فتتعفن و  خيشى عند ذلك أن تراجع املاسكة حاهلا

اهلالك فتحاذر القابلة هذا و حتاول يف إعانة الدفع إىل أن خترج تلك  الرحم فيقعيسري عفنها إىل 
 كانت قد تأخرت مث ترجع إىل املولود فتمرخ أعضاءه باألدهان و الذرورات القابضة لتشده األغشية اليت

فع باللعوق لد و جتفف رطوبات الرحم و حتنكه لرفع هلاته و تسعطه الستفراغ نطوف دماغه و تغرغره
الوهن الذي أصاا بالطلق و ما  مث تداوي النفساء بعد ذلك من. السدد من معاه و جتويفها عن االلتصاق

عضواً طبيعياً فحالة التكوين يف الرحم صريته  حلق رمحها من أمل االنفصال، إذ املولود إن مل يكن
 و تداوي مع ذلك ما يلحق .انفصاله أمل يقرب من أمل القطع بااللتحام كالعضو املتصل فلذلك كان يف

و هذه كلها أدواء جند هوالء القوابل أبصر . التمزيق عند الضغط يف اخلروج الفرج من أمل من جراحة
 و كذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء يف بدنه إىل حني الفصال جندهن أبصر ا .بدوائها

فإذا . بالقوة فقط لك احلالة إمنا هو بدن إنساينو ما ذاك إال ألن بدن اإلنسان يف ت. من الطبيب املاهر
فهذه الصناعة كما تراه . الطبيب أشد جاوز الفصال صار بدناً إنسانياً بالفعل فكانت حاجته حينئذ إىل

و قد يعرض لبعض . أشخاصه يف الغالب دوا ضرورية يف العمران للنوع اإلنساين، ال يتم كون
إما خبلق اهللا ذلك هلم معجزة و خرقاً للعادة كما يف حق  ناعة،أشخاص النوع االستغناء عن هذه الص

عليهم أو بإهلام و هداية يلهم هلا املولود و يفطرعليها فيتم وجودهم من  األنبياء صلوات اهللا و سالمه
اهللا عليه و  و منه ما روي أن النيب صلى. فأما شأن املعجزة من ذلك فقد وقع كثرياً. الصناعة دون هذه
و كذلك شأن عيسى يف . السماء د مسروراً خمتوناً واضعاً يديه على األرض شاخصاً ببصره إىلسلم ول

كانت احليوانات العجم ختتص بغرائب اإلهلامات  و إذا. و أما شأن اإلهلام فال ينكر. املهد و غري ذلك
 اإلهلام العام مث. و خصوصاً مبن اختص بكرامة اهللا. املفضل عليها كالنحل و غريها فما ظنك باإلنسان

أعظم  فشأن العناية اإلهلية. اإلقبال على الثدي أوضح شاهد على وجوب اإلهلام العام هلم للمولودين يف
احتجوا به لعدم انقراض  و من هنا يفهم بطالن رأي الفارايب و حكماء األندلس فيما. من أن حياط به

لو انقطعت أشخاصه : إلنساين، و قالواا و خصوصاً يف النوع. االلواح و استحالة انقطاع املكونات
إذ لو . الصناعة اليت ال يتم كون اإلنسان إال ا الستحال وجودها بعد ذلك لتوقفه على وجود هذه

و وجود الصنائع دون . كفالتها إىل حني الفصال مل يتم بقاؤه أصالً قدرنا مولوداً دون هذه الصناعة و
إىل   تكلف ابن سينا يف الرد على هذا الرأي ملخالفته إياه و ذهابهو. مثرته و تابعة له الفكر ممتنع ألا

أوضاع غريبة تنذر يف  إمكان انقطاع األنواع و خراب عامل التكوين مث عوده ثانياً القتضاءات فلكية و
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فيتم كونه إنساناً مث يقيض له حيوان  األحقاب بزعمه فتقتضي ختمري طينة مناسبة ملزاجه حبرارة مناسبة
و أطنب يف بيان ذلك يف الرسالة اليت . يتم وجوده و فصاله  فيه إهلاماً لتربيته و احلنو عليه إىل أنخيلق

و هذا االستدالل غري صحيح و إن كنا نوافقه على انقطاع األنواع لكن  .مساها رسالة حي بن يقظان
املختار  و دليل القول بالفاعل. فإن دليله مبين على إسناد األفعال إىل العلة املوجبة. به من غري ما استدل

القدمية و ال حاجة إىل هذا  يرد عليه و ال واسطة على القول بالفاعل املختار بني األفعال و القدرة
وجوب هذا الشخص خبلق اإلهلام لترتيبه يف  مث لو سلمناه جدالً فغاية ما ينبين عليه اطراد. التكلف

؟ و إذا كان اإلهلام خيلق يف احليوان األعجم فما املانع من لذلك  و ما الضرورة الداعية. احليوان األعجم
و خلق اإلهلام يف شخص ملصاحل نفسه أقرب من خلقه فيه ملصاحل . كما قررناه أوالً خلقه للمولود نفسه

 .أعلم فكال املذهبني شاهدان على أنفسهما بالبطالن يف مناحيهما ملا قررته لك و اهللا تعاىل غريه

 

  البادية  العشرون يف صناعة الطب و أا حمتاج إليها يف احلواضر و األمصار دونالفصل التاسع و

حفظ الصحة لألصحاء و دفع  هذه الصناعة ضرورية يف املدن و األمصار ملا عرف من فائدا فإن مثرا
 هو و اعلم أن أصل األمراض كلها إمنا .املرض عن املرضى باملداواة حىت حيصل هلم الربء من أمراضهم

املعدة بيت الداء و : قوله احلديث اجلامع للطب و هو من األغذية كما قال صلى اهللا عليه و سلم يف
احلمية رأس  فأما قوله املعدة بيت الداء فهو ظاهر و أما قوله الدواء و أصل كل داء الربدة احلمية رأس

الدواء العظيم الذي هو أصل  وو املعىن أن اجلوع ه. الدواء فاحلمية اجلوع و هو االحتماء من الطعام
إدخال الطعام على الطعام يف املعدة قبل أن يتم هضم  األدوية و أما قوله أصل كل داء الربدة فمعىن الربدة

سبحانه خلق اإلنسان و حفظ حياته بالغذاء يستعمله باألكل و ينفذ فيه  و شرح هذا أن اهللا. األول
النامية   فال مالئماً ألجزاء البدن من اللحم و العظم، مث تأخذهالغاذية إىل أن يصري دماً القوى اهلاضمة و

بعد طور حىت يصريجزءاً بالفعل  و معىن اهلضم طبخ الغذاء باحلرارة الغريزية طوراً. فينقلب حلماً و عظماً
األشداق أثرت فيه حرارة الفم طبخاً يسرياً و  من البدن و تفسريه أن الغذاء إذا حصل يف الفم و الكته

اللقمة إذا تناولتها طعاماً مث أجدا مضغاً فترى مزاجها غري مزاج  قلبت مزاجه بعض الشيء، كما تراه يف
 يف املعدة فتطبخه حرارة املعدة إىل أن يصري كيموساً و هو صفو ذلك املطبوخ و ترسله الطعام مث حيصل

الكبد ذلك الكيموس   تطبخ حرارةمث. إىل الكبد و ترسل ما رسب منه يف املعى ثقالً ينفذ إىل املخرجني
و ترسب منه أجزاء يابسة هي  .إىل أن يصري دماً عبيطاً و تطفو عليه رغوة من الطبخ هي الصفراء

مث ترسلها الكبد كلها يف . منه فهو البلغم السوداء و يقصر احلار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ
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هناك فيكون عن الدم اخلالص خبار حار رطب ميد الغريزي  العزوق و اجلداول، و يأخذها طبخ احلال
مث يرسل البدن ما يفضل . مأخذها يف الدم فيكون حلماً مث غليظة عظاماً الروح احليواين و تأخذ النامية

هذه صورة الغذاء و . ذلك فضالت خمتلفة من العرق و اللعاب و املخاط و الدمع عن حاجاته من
 و سببها أن احلار.  إن أصل األمراض و معظمها هي احلمياتمث. القوة إىل الفعل حلماً خروجه من

نضج، و  الغريزي قد يضعف عن متام النضج يف طبخه يف كل طور من هذه، فيبقى ذلك الغذاء دون
إدخال الطعام إىل املعدة قبل أن  سببه غالباً كثرة الغذاء يف املعدة حىت يكون أغلب على احلار الغزيري أو

األول حبالة أو يتوزع عليهما فيقصر عن متام الطبخ  فيستقل به احلار الغريزي و يتركتستويف طبخ األول 
و رمبا بقي يف . إىل الكبد فال تقوى حرارة الكبد أيضاً على إنضاجه و ترسله املعدة كذلك. و النضج

 فإذا. وو ترسل الكبد مجيع ذلك إىل العروق غري ناضج كما ه. األول فضلة غري ناضجة الكبد من الغذاء

اقتدر على  أخذ البدن حاجته املالئمة أرسله مع الفضالت األخرى من العرق و الدمع و اللعاب إن
و كل ذي . تتزايد مع األيام و رمبا يعجز عن الكثري منه فيبقى يف العروق و الكبد و املعدة و. ذلك

 غري الناضج و هو املسمى فيتعفن ذلك الغذاء رطوبة من املمتزجات إذا مل يأخذه الطبخ و النضج يعفن
و اخترب ذلك . تلك هي املسماة يف بدن اإلنسان باحلمى و كل متعفن ففيه حرارة غريبة و. باخللط

فهذا . يف الزبل إذا تعفن أيضاً، كيف تنبعث فيه احلرارة و تأخذ مأخذها بالطعام إذا ترك حىت يتعفن و
عالجها  و هذه احلميات. كما وقع يف احلديثاحلميات يف األبدان و هي رأس األمراض و أصلها  معىن

و ذلك يف حال الصحة . برؤه بقطع الغذاء عن املريض أسابيع معلومة مث يتناول األغذية املالئمة حىت يتم
يف احلديث و قد يكون ذلك العفن يف  له عالج يف التحفظ من هذا املرض و غريه و أصله كما وقع

جراحات يف البدن، إما يف األعضاء الرئيسية  لعضو و حيدثعضو خمصوص، فيتولد عنه مرض يف ذلك ا
هذه كلها مجاع األمراض، و . عنه مرض القوى املوجودة له و قد ميرض العضو و حيدث. أو يف غريها

و وقوع هذه األمراض يف أهل احلضر و . و هذا كله مرفوع إىل الطبيب أصلها يف الغالب من األغذية
 كثرة مآكلهم و قلة اقتصارهم على نوع واحد من األغذية و عدم خلصب عيشهم و .االمصار أكثر

يابساً يف سبيل  و كثرياً ما خيلطون باألغذية من التوابل و البقول و الفواكه، رصباً و. لتناوهلا توقيتهم
يف اليوم ا الواحد من ألوان الطبخ  فرمبا عددنا. العالج بالطبخ و ال يقتصرون يف ذلك على نوع أو أنواع

و رمبا يكون غريباً عن مالءمة البدن و . مزاج غريب ربعني نوعاً من النبات و احليوان فيصري للغذاءأ
و األهوية فنشطة . األمصار تفسد مبخالطة األخبرة العفنة من كثرة الفصالت مث إن األهوية يف. أجزائه

هم يف  دة ألهل األمصار إذمث الرياضة مفقو. مقوية بنشاطها األثر احلار الغريزي يف اهلضم لألرواح و
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فكان وقوع األمراض كثرياً  الغالب وادعون ساكنون ال تأخذ منهم الرياضة شيئاً و ال تؤثر فيهم أثراً،
و أما أهل البدو فمأكوهلم قليل . الصناعة يف املدن و األمصار و على قدر وقوعه كانت حاجتهم إىل هذه

و رمبا يظن أا جبلة . ىت صار هلم ذلك عادةح يف الغالب و اجلوع أغلب عليهم لقلة احلبوب
و عالج الطبخ بالتوابل و الفواكه إمنا يدعو إىل . مفقودة باجلملة مث األدم قليلة لديهم أو. الستمرارها

هم مبعزل عنه فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما خيالطها و يقرب مزاجها من  ترف احلضارة الذين
الختالف  م فقليلة العفن لقلة الرطوبات و العفونات إن كانوا آهلني، أوو أما أهويته. البدن مالءمة

اخليل أو الصيد أو طلب  مث إن الرياضة موجودة فيهم لكثرة احلركة يف ركض. األهوية إن كانوا ظواعن
جيود و يفقد إدخال الطعام على الطعام  احلاجات ملهنة أنفسهم يف حاجام فيحسن بذلك كله اهلضم و

و هلذا ال يوجد الطبيب يف البادية . حاجتهم إىل الطب أمزجتهم أصلح و أبعد من األمراض فتقلفتكون 
عنه إذ لو احتيج إليه لوجد، ألنه يكون له بذلك يف البدو معاش يدعوه إىل  و ما ذاك إال لالستغناء. بوجه

 .اهللا يف عباده و لن جتد لسنة اهللا تبديالً سكناه سنة

 

  ن اخلط و الكتابة من عداد الصنائع اإلنسانيةالفصل الثالثون يف أ

 فهو ثاين رتبة من. أشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس و هو رسوم و

و أيضاً فهي . احليوان الداللة اللغوية و هو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص اإلنسان اليت مييز ا عن
البعيدة فتقضي احلاجات و قد دفعت مؤنة   تتأدى ا األغراض إىل البالدتطلع على ما يف الضمائر و

املعارف و صحف األولني و ما كتبوه من علومهم و أخبارهم فهي  املباشرة هلا و يطلع ا على العلوم و
 رو خروجها يف اإلنسان من القوة إىل الفعل إمنا يكون بالتعليم و على قد. املنافع شريفة ذه الوجوه و

إذ هو من  .االجتماع و العمران و التناغي يف الكماالت و الطلب لذلك تكون جودة اخلط يف املدينة
جند أكثر البدو أميني ال يكتبون و ال  و قد قدمنا أن هذا شأا و أا تابعة للعمران و هلذا. مجلة الصنائع

و جند تعليم اخلط ىف األمصار . ذةأو قراءته غري ناف يقرأون و من قرأ منهم أو كتب فيكون خطه قاصراً
كما حيكى لنا عن مصر . أحسن و أسهل طريقاً الستحكام الصنعة فيها اخلارج عمراا عن احلد أبلغ و

 ا معلمني منتصبني لتعليم اخلط يلقون على املتعلم قوانني و أحكاماً يف وضع كل حرف هلذا العهد و أن

تأيت ملكته على أمت  فتعتضد لديه رتبة العلم و احلس يف التعليم وو يزيدون إىل ذلك املباشر بتعليم وضعه 
العمران و انفساح األعمال و قد كان اخلط  و إمنا أتى هذا من كمال الصنائع و وفورها بكثرة. الوجوه

و اجلودة يف دولة التبابعة ملا بلغت من احلضارة و الترف و هو  العريب بالغاً مبالغه من اإلحكام و اإلتقان
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العصبية  و انتقل منها إىل احلرية ملا كان ا من دولة آل املنذر نسباء التبابعة يف .املسمى باخلط احلمريي
كان عند التبابعة لقصور  و مل يكن اخلط عندهم من اإلجادة كما. و اددين مللك العرب بأرض العراق

و من احلرية لقنه . قاصرة عن ذلكغريها  و كانت احلضارة و توابعها من الصنائع و. ما بني الدولتني
الذي تعلم الكتابة من احلرية هو سفيان بن أمية و يقال  و يقال إن. أهل الطائف و قريش فيما ذكر

و هو قول ممكن و أقرب ممن ذهب إىل أم تعلموها من . بن سدرة حرب بن أمية و أخذها من أسلم
  :شاعرهم إياد أهل العراق لقول

 و القلم  ساروا مجيعاً و اخلط      إذاقوم هلم ساحة العراق

و اخلط من الصنائع . على شأم من البداوة و هو قول بعيد ألن إياداً و إن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا
أقرب إىل اخلط و القلم من غريهم من العرب لقرم من ساحة  و إمنا معىن قول الشاعر أم. احلضرية

ن أهل احلجاز إمنا لقنوها من احلرية و لقنها أهل احلرية من التبابعة و محري بأ األمصار و ضواحيها فالقول
عند التعريف بابن فروخ الفريواين القاسي  البن األبار التكملة األليق من األقوال و رأيت يف كتاب هو

. مرضي اهللا عنه و امسه عبد اهللا بن فروخ بن عبد الرمحن بن زياد بن أنع مالك األندلسي من أصحاب

كنتم تكتبونه  يا معشر قريش، خربوين عن هذا الكتاب العريب، هل: أبيه قال قلت لعبد اهللا بن عباس عن
تفرقون منه ما افترق مثل األلف  قبل أن يبعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه و سلم جتمعون منه ما أجتمع و

و ممن أخذه : قلت.  حرب بن أميةأخذمتوه ؟ قال، من قلت و ممن. نعم: و الالم و امليم و النون ؟ قال
. و ممن أخذه عبد اهللا بن جدعان ؟ قال من أهل األنبار: قلت. جدعان حرب ؟ قال، من عبد اهللا بن

 قلت و ممن أخذه ذلك. من طارئ طرأ عليه من أهل اليمن: أخذه أهل األنبار ؟ قال و ممن: قلت

  :الذي يقول و هو. لنىب عليه السالممن اخللجان بن القسم كاتب الوحي ليهود ا: لطاريء ؟ قال

 الطريق يعرب  و رأي على غري      أيف كل عام سنة حتدثوا

 جرهم فيمن يسب و محري  ا      و املوت خري من حياة تسبنا

بكر بن أيب محريه يف كتابه  و زاد يف آخره حدثين بذلك أبو .التكملة يف كتاب ابن األبار انتهى ما نقله
و من . الطلعنكي بن أيب عبد اهللا بن مفرح بن العاص عن أيب الوليد الوقشي عن أيب عمرعن أيب حبر 

موسى بن النعمان عن حيىي بن حممد بن حشيش بن  خطه نقلته عن أيب سعيد بن يونس عن حممد بن
  .انتهى. بن عبيدة احلمي عن عبد اهللا بن فروخ عمر بن أيوب املغافري التونسي عن لول

و من محري . حروفها منفصلة و كانوا مينعون من تعلمها إال بإذم  كتابة تسمى املسندو كان حلمري
 العربية إال أم مل يكونوا جميدين هلا شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو فال تكون حمكمة تعلمت مصر الكتابة
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و . البدو عنها يف األكثر ءاملذاهب و ال مائلة إىل اإلتقان والتنميق لبون ما بني البدو و الصناعة و استغنا
هلذا العهد أو نقول أن كتابتهم هلذا العهد  كانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم

و أما مصر فكانوا أعرق يف . خمالطة األمصار و الدول أحسن صناعة ألن هؤالء أقرب إىل احلضارة و
راق و أهل الشام و مصر فكان اخلط العريب ألول اليمن و أهل الع البدو و أبعد عن احلضر من أهل

 الغاية من اإلحكام و اإلتقان و اإلجادة و ال إىل التوسط ملكان العرب من البداوة و اإلسالم غري بالغ إىل

الصحابة  التوحش و بعدهم عن الصنائع، و انظر ما وقع ألجل ذلك يف رمسهم املصحف حيث رمسه
أقيسة رسوم صناعة   اإلجادة فخالف الكثري من رسومهم ما اقتضتهخبطوطهم و كانت غري مستحكمة يف

رمسه أصحاب الرسول صلى اهللا عليه  اخلط عند أهلها مث اقتفى التابعون من السلف رمسهم فيها تربكاً مبا
كما يقتفى هلذا العهد خط ويل أو . اهللا و كالمه و سلم و خري اخللق من بعده املتلقون لوحيه من كتاب

و أين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك و أثبت . صواباً كاً و يتبع رمسه خطاً أوعامل ترب
كانوا  و ال تلتفنت يف ذلك إىل ما يزعمه بعض املغفلني من أم. العلماء بالرسم على مواضعه رمساً و نبه

تخيل بل لكلها ي حمكمني لصناعة اخلط و أن ما يتخيل من خمالفة خطوطهم ألصول الرسم ليس كما
الذبح مل يقع و يف زيادة الياء يف بأييد إنه  إنه تنبيه على: يقولون يف مثل زيادة األلف يف ال أذحبنه. وجه

و ما محلهم على ذلك إال . أمثال ذلك مما ال أصل له إال التحكم احملض تنبيه على كمال القدرة الربانية و
 و حسبوا أن اخلط كمال.  النقص يف قلة إجادة اخلطذلك ترتيهاً للصحابة عن توهم اعتقادهم أن يف

رمسه و ذلك  فرتهوهم عن نقصه و نسبوا إليهم الكمال بإجادته و طلبوا تعليل ما خالف اإلجادة من
املدنية املعاشية كما  و اعلم أن اخلط ليس بكمال يف حقهم إذ اخلط من مجلة الصنائع. ليس بصحيح
إذ ال يعود نقصه على الذات يف الدين  ائع إضايف و ليس بكمال مطلقو الكمال يف الصن. رأيته فيما مر

و حبسب العمران و التعاون عليه ألجل داللته على ما يف  و ال يف اخلالل و إمنا يعود على أسباب املعا ش
عليه و سلم أمياً و كان ذلك كماالً يف حقه و بالنسبة إىل مقامه لشرفه و  و قد كان صلى اهللا. النفوس

حقنا حنن  و ليست األمية كماالً يف. الصنائع العملية اليت هي أسباب املعا ش و العمران كلها هه عنترت
حىت العلوم االصطالحية فإن  إذ هو منقطع إىل ربه و حنن متعاونون على احلياة الدنيا شأن الصنائع كلها

تحوا األمصار و ملكوا املمالك و امللك للعرب و ف مث ملا جاء. الكمال يف حقه ترتهه عنها مجلةً خبالفنا
الدولة إىل الكتابة استعملوا اخلط و طلبوا صناعته و تعلموه و تداولوه  نزلوا البصرة و الكوفة و احتاجت

و  .فيه و استحكم و بلغ يف الكوفة و البصرة رتبة من اإلتقان إال أا كانت دون الغاية فترقت اإلجادة
افتتحوا أفريقية و  مث انتشر العرب يف األقطار و املمالك و. عهداخلط الكويف معروف الرسم هلذا ال
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ملا استبحرت يف العمران و كانت  و ترقت اخلطوط فيها إىل الغاية األندلس و اختط بنو العباس بغداد
يف امليل إىل إجادة . اخلط ببغداد أوضاعه بالكوفة دار اإلسالم و مركز الدولة العربية و خالفت أوضاع

و استحكمت هذه املخالفة يف األمصار إىل أن رفع رايتها ببغداد . الرواء  مجال الرونق و حسنالرسوم و
تعليمها  و وقف سند. الكاتب الشهري بابن البواب. مث تاله يف ذلك علي بن هالل. الوزير علي بن مقلة

  .عليه يف املاية الثالثة و ما بعدها

مث ازدادت املخالفة بعد تلك . وفة حىت انتهى إىل املباينةأوضاعه عن الك و بعدت رسوم اخلط البغدادي و
الويل علي  بتفنن اجلهابذة يف إحكام رسومه و أوضاعه، حىت انتهت إىل املتأخرين مثل ياقوت و القصور
طريقة العراق بعض الشيء  و وقف سند تعليم اخلط عليهم و انتقل ذلك إىل مصر، و خالفت. العجمي

  .و ظهرت خمالفة خلط أهل مصر أو مباينةو لقنها العجم هنالك، 

و يقرب من . العهد و كان اخلط البغدادي معروف الرسم و تبعه اإلفريقي املعروف رمسه القدمي هلذا
بأحواهلم من احلضارة و الصنائع و  أوضاع اخلط املشرقي و حتيز ملك األندلس باألمويني فتميزوا

و طما حبر العمران و . الرسم هلذا العهد روفاخلطوط فتميز صنف خطهم األندلسي كما هو مع
عظم امللك و نفقت أسواق العلوم و انتسخت الكتب و  و. احلضارة يف الدول اإلسالمية يف كل قطر

القصور و اخلزائن امللوكية مبا ال كفاء له و تنافس أهل األقطار يف  أجيد كتبها و جتليدها و ملئت ا
 ظام الدولة اإلسالمية و تناقص ذلك أمجع و درست معامل بغداد بدروسمث ملا احنل ن .ذلك و تناغوا فيه

أسواقه ا نافقة هلذا  اخلالفة فانتقل شأا من اخلط و الكتابة بل و العلم إىل مصر و القاهرة فلم تزل
وضعها و أشكاهلا متعارفة بينهم فال يلبث  العهد و له ا معلمون يرمسون لتعليم احلروف بقوانني يف

األوضاع و قد لقنها حسناً و حذق فيها دربةً و كتاباً و  تعلم أن حيكم أشكال تلك احلروف على تلكامل
و أما أهل األندلس فافترقوا يف األقطار عند تالشي ملك . أحسن ما يكون أخذها قوانني علمية فتجئ

أفريقية من  وة املغرب ومن خلفهم من الرببر، و تغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا يف عد العرب ا و
من الصنائع و تعلقوا بأذيال الدولة  و شاركوا أهل العمران مبا لديهم. لدن الدولة اللمتونية إىل هذا العهد

خط القريوان و املهدية بنسيان عوائدمها و  فغلب خطهم على اخلط األفريقي و عفى عليه و نسي
م األندلسي بتونس و ما إليها لتوفر أهل على الرس و صارت خطوط أهل أفريقية كلها. صنائعهما

و بقي منه رسم ببالد اجلريد الذين مل خيالطوا كتاب . األندلس األندلس ا عند احلالية من شرق
إمنا كانوا يغدون على دار امللك بتونس فصار خط أهل أفريقية من . جبوارهم األندلس و ال مترسوا

 دولة املوحدية بعض الشيء و تراجع أمر احلضارة وأهل األندلس حىت إذا تقلص ظل ال أحسن خطوط
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احلضارة  الترف بتراجع العمران نقص حينئذ حال اخلط و فسدت رسومه و جهل فيه وجه التعليم بفساد
ملا قدمناه من أن الصنائع  و بقيت فيه آثار اخلط األندلسي تشهد مبا كان هلم من ذلك. و تناقص العمران

بعد ذلك باملغرب األقصى لون من  وها و حصل يف دولة بين مرين منإذا رسخت باحلضارة فيعسر حم
. فاس قريباً و استعماهلم إياهم سائر الدولة اخلط األندلسي لقرب جرارهم و سقوط من خرج منهم إىل

فصارت اخلطوط بإفريقية و املغربيني . كأنه مل يعرف. و داره و نسي عهد اخلط فيما بعد عن سدة امللك
بعيدة عن اجلودة و صارت الكتب إذا انتسخت فال فائدة حتصل ملتصفحها منها إال  لرداءةمائلة إىل ا

حىت ال  و املشقة لكثرة ما يقع فيها من الفساد و التصحيف و تغيري األشكال اخلطية عن اجلودة العناء
 اهللا حيكم ال فساد الدول و تكاد تقرأ إال بعد عسر و وقع فيه ما وقع يف سائر الصنائع بنقص احلضارة و

  .معقب حلكمه

الكاتب البغدادي الشهري بابن البواب قصيدة من حبر البسيط على  و لألستاذ أيب احلسن علي بن هالل
رأيت إثباا يف هذا الكتاب . صناعة اخلط و قوادها من أحسن ما كتب يف ذلك روي الراء يذكر فيها

  :و أوهلا. الباب لينتفع ا من يريد تعلم هذه الصناعة من هذا

  و يروم حسن اخلط و التصوير      من يريد إجادة التحرير يا

  فارغب إىل موالك يف التيسري      إن كان عزمك يف الكتابة صادقاً

  يصوغ صناعة التحبري      أعدد من األقالم كل مثقفصلب

 التقدير  عند القياس بأوسط      و إذا عمدت لربية فتوخه

 التدقيق و التحضري  من جانب      عل بريهانظر إىل طرفيه فاج

 خلواً عن التطويل و التقصري       و اجعل جللفته قواماً عادالً

  من جانبيه مشاكل التقدير      بريه و الشق وسطه ليبقى

  فالقط فيه مجلة التدبري      ذلك كله حىت إذا أيقنت

  إين أضن بسره املستور      أبوح بسره ال تطمعن يف أن

  ما بني حتريف إىل تدوير      أقول بأنه لكن مجلة ما

  باخلل أو باحلصرم املعصور      بالدخان مدبراً و ألق دواتك

  مع أصغر الزرنيخ و الكافور      إليه قفرة قد صولت و أضف

  الورق النقي الناعم املخبور      حىت إذا ما مخرت فاعمد إىل

 و التغيري  ينأى عن التشعيث      فاكسبه بعد القطع باملعصابر كي
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 املأمول مثل صبور  ما أدرك      مث اجعل التمثيل دأبك صابراً

 غرماً جترده عن التشمري       إبدأ به يف اللوح منتفياً له

  يف أول التمثيل و الشطري      ختتطه ال ختجلن من الردى

  و لرب سهل جاء بعد عسري      يرجع هيناً فاألمر يصعب مث

  أضحيت رب مسرة و حبور      أدركت ما أملته حىت إذا

  إن اإلله جييب كل شكور      اهلك و اتبع رضوانه فاشكر

  خرياً خيلفه بدار غرور      ارغب لكفك أن ختط بناا و

  عند الشقاء كتابه املنشور      فجميع فعل املرء يلقاه غداً

عما يف النفس و الضمري من  بيان. ما أن القول و الكالمو اعلم بأن اخلط بيان عن القول و الكالم، ك
  .املعاين فال بد لكل منهما أن يكون واضح الداللة

فاخلط اود كماله أن . األدلة كلها بيان. و هو يشتمل علمه البيان* خلق اإلنسان  :اهللا تعاىل قال
ا كل واحد على حدة متميز عن إجادة وضعها و رمسه تكون داللته واضحة، بإبانة حروفه املتواضعة و

سوى حروف . إيصال حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض إال ما اصطلح عليه الكتاب من. اآلخر
املتقدمة يف الكلمة، و كذا الراء و الزاي و الدال و الذال و غريها،  اصطلحوا على قطعها، مثل األلف

أخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل مث إن املت. و هكذا إىل آخرها. كانت متأخرة خبالف ما إذا
 بعضها ببعض، و حذف حروف معروفة عندهم، ال يعرفها إال أهل مصطلحهم فتستعجم على ،كلمات

عن غريهم  غريهم و هؤالء كتاب دواوين السلطان و سجالت القضاة، كأم انفردوا ذا اإلصطالح
مبصطلحهم فإن كتبوا ذلك ملن ال  من دوملكثرة موارد الكتابة عليهم، و شهرة كتابتهم و إحاطة كثري 

البيان ما استطاعوه، و إال كان مبثابة اخلط األعجمي،  خربة له مبصطلحهم فينبغي أن يعدلوا عن ذلك إىل
و ليس بعذر يف هذا القدر، إال كتاب األعمال السلطانية يف . التواضع عليه ألما مبرتلة واحدة من عدم

 طلوبون بكتمان ذلك عن الناس فإنه من األسرار السلطانية اليت جيباجليوش، ألم م األموال و

على العبارة عن  و هو اإلصطالح. و يصري مبثابة املعمى. إخفاؤها، فيبالغون يف رسم اصطالح خاص م
وضع أشكال أخرى غري أشكال  احلروف بكلمات من أمساء الطيب و الفواكه و الطيور و األزاهري، و

و رمبا وضع الكتاب للعثور . ضمائرهم بالكتابة ة يصطلح عليها املتخاطبون لتأدية مايفاحلروف املتعارف
و . قوانني مبقاييس استخرجوها لذلك مبداركهم يسفوا فك املعمى على ذلك، و إن مل يضعوه أوالً،

 .و اهللا العليم احلكيم. مشهورة للناس يف ذلك دواوين
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  وراقةالفصل احلادي و الثالثون يف صناعة ال

. العلمية و السجالت يف نسخها و جتليدها و تصحيحها بالرواية و الضبط كانت العناية قدمياً بالدواوين

و قد ذهب ذلك هلذا العهد بذهاب . ما وقع من ضخامة الدولة و توابع احلضارة و كان سبب ذلك
كله من  راق و األندلس إذ هوتناقص العمران بعد أن كان منه يف امللة اإلسالمية حبر زاخر بالع الدولة و

العلمية و الدواوين و  فكثرت التآليف. توابع العمران و اتساع نطاق الدولة و نفاق أسواق ذلك لديهما
و جاءت صناعة الوراقني املعانني  .حرص الناس على تناقلهما يف اآلفاق و األعصار فانتسخت و جلدت

و الدواوين و اختصت باألمصار العظيمة . كتبيةال لالنتساخ و التصحيح و التجليد و سائر األمور
النتساخ العلوم و كتب الرسائل السلطانية و اإلقطاعات، و  :و كانت السجالت أوالً. العمران

و قلة . بالصناعة من اجللد لكثرة الرفه و قلة التآليف صدر امللة كما نذكره الصكوك يف الرقوق املهيأة
ا إىل  ك فاقتصروا على الكتاب يف الرق تشريفاً للمكتوبات و ميالًالسلطانية و الصكوك مع ذل الرسائل

صكوكه و ضاق الرق عن  مث طما حبر التآليف و التدوين و كثر ترسيل السلطان و. الصحة و اإلتقان
و اختذه . رسائل السلطان و صكوكه فأشار الفضل بن حيىي صناعة الكاغد و صنعه و كتب فبه. ذلك

مث وقفت . و بلغت اإلجادة يف صناعته ما شاءت. العلمية  ملكتوبام السلطانية والناس من بعده صحفاً
الدول على ضبط الدواوين العلمية و تصحيحها بالرواية املسندة إىل مؤلفيها  عناية أهل العلوم و مهم أهل

احلاكم  ا إىلألنه الشأن األهم من التصحيح و الضبط فبذلك تسند األقوال إىل قائلها و الفتي و واضعيها
مدوا فال يصح إسناد قول هلم  و ما مل يكن تصحيح املتون بإسنادها إىل. ا اتهد يف طريق استنباطها

  .العصور و األجيال و اآلفاق و هكذا كان شأن أهل العلم و محلته يف. و ال فتيا

لكربى من معرفة صحيح على هذه فقط إذ مثرا ا حىت لقد قصرت فائدة الصناعة احلديثية يف الرواية
مقطوعها و موقوفها من موضوعها قد ذهبت و متخضت  األحاديث و حسنها و مسندها و مرسلها و

و مل تبق مثرة . و صار القصد إىل ذلك لغواً من العمل. بالقبول عند األمة زبدةً يف ذلك األمهات املتلقاة
غري ذلك  ة و سواها من كتب الفقه للفتيا، واالشتغال ا إال يف تصحيح تلك األمهات احلديثي الرواية و

و كانت . و اإلسناد إليهم و اتصال سندها مبؤلفيها ليصح النقل عنهم،. من الدواوين و التآلبف العلمية
و هلذا جند الدواوين املنتسخة لذلك  .هذه الرسوم باملشرق و األندلس معبدة الطرق واضحة املسالك

و منها هلذا العهد بأيدي الناس يف العامل . اإلحكام و الصحة إلتقان والعهد يف أقطارهم على غاية من ا
و أهل اآلفاق يتناقلوا إىل اآلن و يشدون عليها يد الضنانة . الغاية هلم يف ذلك أصول عتيقة تشهد ببلوغ
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نه الرواية م لقد ذهبت هذه الرسوم هلذا العهد مجلة باملغرب و أهله النقطاع صناعة اخلط و الضبط و و
اليدوية تنسخها طلبة  بانتقاص عمرانه و بداوة أهله و صارت األمهات و الدواوين تنسخ باخلطوط

فتستغلق على متصفحها و ال حيصل  الرببر صحائف مستعجمة برداءة اخلط و كثرة الفساد و التصحيف
 األقوال املعزوة غري اخللل من ذلك يف الفتيا فإن غالب و أيضاً فقد دخل. منها فائدة إال يف األمل النادر
و تبع ذلك أيضاً ما يتصدى إليه . تتلقى من تلك الدواوين على ما هي عليه مروية عن أئمة املذهب و إمنا

الرسم  و مل ينق من هذا. من التأليف لقلة بصرهم بصناعته و عدم الصنائع الوافية مبقاصده بعض أئمتهم
و اهللا . بالكلية من املغرب ل فقد كاد العلم ينقطعباألندلس إال إثارة خفية باإلحماء و هي االضمحال

قائمة باملشرق و تصحيح الدواوين ملن يرومه  و يبلغنا هلذا العهد أن صناعة الرواية. غالب على أمره
إال أن اخلط الذي بقي من . و الصنائع كما نذكره بعد بذلك سهل على مبتغيه لنفاق أسواق العلوم

و أما النسخ مبصر ففسد كما فسد باملغرب . هو للعجم و يف خطوطهم إمنااإلجادة يف االنتساخ هنالك 
 .سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق و اهللا. و أشد

 

  الفصل الثاين و الثالثون يف صناعة الغناء

املوزونة بتقطيع األصوات على نسب منتظمة معروفة يوقع كل صوت  هذه الصناعة هي تلحني األشعار
مث تؤلف تلك النغم بعضها إىل بعض على نسب متعارفة فيلذ مساعها . فيكون نغمة ند قطعهمنها توقيعاً ع

املوسيقى أن  و ذلك أنه تبني يف علم. ذلك التناسب و ما حيدث عنه من الكيفيه يف تلك األصوات ألجل
عشر من آخر  األصوات تتناسب، فيكون صوت نصف صوت و ربع آخر و مخس آخر و جزء من أحد

التركيب و ليس كل تركيب  ف هذه النسب عند تأديتها إىل السمع خبروجها من البساطة إىلو اختال
حصرها أهل علم املوسيقى و تكلموا  منها ملذوذاً عند السماع بل للمنذور تراكيب خاصة و هي اليت

رى التلحني يف النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخ عليها كما هو مذكور يف موضعه و قد يساوق ذلك
فمنها هلذا العهد . يف اآلالت تتخذ لذلك فترى هلا لذة عند السماع من اجلمادات إما بالقرع أو بالنفخ

 منها املزمار و يسمونه الشبابة و هي قصبة جوفاء بأخباش يف جوانبها معدودة ينفخ فيها باملغرب أصناف

من  وت بوضع األصابعفيخرج الصوت من جوفها على سداده من تلك األخباش و يقطع الص. فتصوت
تتصل كذلك  اليدين مجيعاً على تلك األخباش وضعا متعارفاً حىت حتدث النسب بني األصوات فيه و

املزمار الذي يسمى الزالمي  و من جنس هذه اآللة. متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه
دوير ألجل ائتالفها يف قطعتني منفردتني ت و هو شكل القصبة منحوتة اجلانبني من اخلشب جوفاء من غري
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توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليها و تصوت بنغمة حادة  كذلك بأخباش معدودة ينفخ فيها بقصبة صغرية
و من أحسن آالت . تلك األخباش باألصابع مثل ما جيري يف الشبابة جيرى فيها من تقطيع األصوات من

يتسع إىل أن يكون انفراج خمرجه . اس أجوف يف مقدار الذراعالبوق و هو بوق من حن الزمر هلذا العهد
فيخرج  و ينفخ فيه بقصبة صغرية تؤدي الريح من الفم إليه. مقدار دون الكف يف شكل بري القلم يف

باألصابع على التناسب فيكون  و تقطع نغمة منها كذلك. الصوت ثخيناً دوياً و فيه أخباش أيضاً معدودة
شكل قطعة من الكرة مثل املربط و الرباب أو  ت األوتار و هي جوفاء كلها إما علىو منها آال. ملذوذاً

بسائطها مشدودة يف رأسها إىل دسر جائلة ليأيت شد  على شكل مربع كالقانون توضع األوتار على
قوس مث تقرع األوتار إما بعود آخر أو بوتر مشدود بني طريف . بإدارا األوتار و رخوها عند احلاجة إليه

 و يقطع الصوت فيه بتخفيف اليد يف إمراره أو نقله من وتر. أن يطلى بالشمع و الكندر مير عليها بعد

األوتار فيما يقرع أو  و اليد اليسرى مع ذلك يف مجيع آالت األوتار توقع بأصابعها على أطراف. إىل وتر
سوت بالقضبان أو يف األعواد يف الط و قد يكون القرع. حيك بالوتر فتحدث األصوات متناسبة ملذوذة

و لنبني لك السبب يف اللذة الناشئة عن . باملسموع بعضها ببعض على توقيع مناسب حيدث عنه التذاذ
فإذا . يف موضعه هي إدراك املالئم و احملسوس إمنا تدرك منه كيفية و ذلك أن اللذة كما تقرر. الغناء

من  فاملالئم. ا كانت منافية له منافرة كانت مؤملةللمدرك و مالئمة كانت ملذوذة، و إذ كانت مناسبة
الروائح ما ناسب  الطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق يف مزاجها و كذا املالئم من امللموسات و يف

هلذا كانت الرياحني و األزهار العطريات  و. مزاج الروح القليب البخاري ألنه املدرك و إليه تؤديه احلاسة
و أما املرئيات و . احلرارة فيها اليت هي مزاج الروح القليب مالءمة للروح لغلبةأحسن رائحة و أشد 

فيها تناسب األوضاع يف أشكاهلا و كيفياا فهو أنسب عند النفس و أشد مالءمة  املسموعات فاملالئم
تضيه مادته تق فإذا كان املريب متناسباً يف أشكاله و ختاطيطه اليت له حبسب مادته حبيث ال خيرج عما .هلا

كان ذلك حينئذ . مدرك اخلاصة من كمال املناسبة و الوضع و ذلك هو معىن اجلمال و احلسن يف كل
العاشقني املستهترين يف احملبة يعربون عن غاية  مناسباً للنفس املدركة فتلتذ بإدراك مالئمها، و هلذا جتد

فهمه إن كنت من أهله و هو احتاد و يف هذا سر ت. احملبوب حمبتهم و عشقهم بامتزاج أرواحهم بروح
يشهد لك به احتاد كما . إذا نظرته و تأملته رأيت بينك و بينه احتاداً يف البداءة املبدأ و إن كان ما سواك

أن ميتزج  فتود. الكون و معناه من وجه آخر أن الوجود يشرك بني املوجودات كما تقوله احلكماء يف
احلقيقة اليت هي احتاد املبدإ  وم النفس حينئذ اخلروج عن الوهم إىلمبشاهدات فيه الكمال لتتحد به بل تر

أقرا إىل أن يدرك الكمال يف تناسب موضوعها هو  و ملا كان أنسب األشياء إىل اإلنسان و. و الكون
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احلسن يف ختاطيطه و أصواته من املدارك اليت هي أقرب إىل  شكله اإلنساين فكان إدراكه للجمال و
و احلسن يف املسموع أن تكون . باحلسن من املرئي أو املسموع مبقتضى الفطرة ج كل إنسانفطرته، فيله

الشدة و  و ذلك أن األصوات هلا كيفيات من اهلمس و اجلهر و الرخاوة و. متناسبة ال متنافرة األصوات
رج من أن ال خي: فأوالً .و التناسب فيها هو الذي يوجب هلا احلسن. القلقلة و الضغط و غري ذلك

املثل، بل ال بد من توسط املغاير بني  مث يرجع كذلك، و هكذا إىل. الصوت إىل مده دفعة بل بتدريج
التراكيب من احلروف املتنافرة أو املتقاربة املخارج فإنه من  و تأمل هذا من افتتاح أهل اللسان. الصوتني

  الصوت إىل نصفه أو ثلثه أو جزء منتناسبها يف األجزاء كما مر أول الباب فيخرج من :و ثانياً. بابه

األصوات على  فإذا كانت. كذا منه، على حسب ما يكون التنقل متناسباً على ما حصره أهل الصناعة
هذا التناسب ما يكون  و من. تناسب يف الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت مالئمة ملذوذة

إىل تعليم و ال صناعة كما جند املطبوعني  حيتاجون فيهبسيطاً و يكون الكثري من الناس مطبوعاً عليه ال 
و كثري من . و تسمي العامة هذه القابلية باملضمار. أمثال ذلك على املوازين الشعرية و توقيع الرقص و

 يقرأون القرآن فيجيدون يف تالحني أصوام كأا املزامري فيطربون حبسن مساقهم و القراء ذه املثابة

و ال كل  و من هذا التناسب ما حيدث بالتركيب و ليس كل الناس يستوي يف معرفته. تناسب نغمام
علم املوسيقى كما  و هذا هو التلحني الذي يتكفل به. الطباع توافق صاحبها يف العمل به إذا علم

ضي ر الشافعي رمحه اهللا تعاىل القراءة بالتلحني و أجازها مالك و قد أنكر. نشرحة بعد عند ذكر العلوم
خيتلف يف حظره إذ صناعة الغناء  و ليس املراد تلحني املوسيقى الصناعي فإنه ال ينبغي أن. اهللا تعاىل عنه

إىل مقدار من الصوت لتعني أداء احلروف ال من  مباينة للقرآن بكل وجه ألن القراءة و األداء حتتاج
و التلحني أيضاً . ه، و أمثال ذلكاملد عند من يطلقه أو يقصر حيث اتباع احلركات يف مواضعها و يقدار

 الصوت ال تتم إال به من أجل التناسب الذي قلناه يف حقيقة التلحني و اعتبار أحدمها يتعني له مقدار من

املنقولة يف القرآن، فال ميكن  و تقدمي الرواية، متعني فراراً من تغيري الرواية. قد خيل باآلخر إذا تعارضا
إمنا مرادهم التلحني البسيط الذي يهتدي إليه صاحب  ملعترب يف القرآن بوجه واجتماع التلحني و األداء ا

أصواته ترديداً على نسب يدركها العامل بالغناء و غريه و ال ينبغي ذلك  املضمار بطبعه كما قدمناه فريدد
 ،دمناهاملراد من اختالفهم التلحني البسيط الذي يهتدي إليه صاحب املضمار بطبعه كما ق بوجه و إمنا

 .مالك بوجه كما قاله فريدد أصواته ترديداً على نسب يدركها العامل بالغناء و غريه، و ال ينبغي ذلك

ترتيه القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه اإلمام رمحة اهللا تعاىل ألن  و الظاهر. هذا هو حمل اخلالف
و هكذا . حلسن من األصواتبذكر املوت و ما بعده و ليس مقام التذاذ بإدراك ا القرآن حمل خشوع
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لقد أويت : عليه و سلم اهللا قوله صلى و أما. قراءة الصحابة رضي اهللا عنهم كما يف أخبارهم كانت
الترديد و التلحني إمنا معناه حسن الصوت و أداء القراءة و  فليس املراد به مزماراً من مزامري آل داود

 ذكرنا معىن الغناء فاعلم أنه حيدث يف العمران إذا توفر وو إذ قد . و النطق ا اإلبانة يف خمارج احلروف

ألنه ال يستدعيها  ،جتاوز حد الضروري إىل احلاجي، مث إىل الكمايل، و تفننوا فيه، فتحدث هذه الصناعة
املرتل و غريه فال يطلبها إال الفارغون عن  إال من فرغ من مجيع حاجاته الضرورية و املهمة من املعاش و

و كان يف سلطان العجم قبل امللة منها حبر زاخر يف أمصارهم  .هلم تفنناً يف مذاهب امللذوذاتسائر أحوا
يتخذون ذلك و يولعون به، حىت لقد كان مللوك الفرس اهتمام بأهل هذه  و كان ملوكهم. و مدم

 شأن و هذا. مكان يف دولتهم، و كانوا حيضرون مشاهدهم و جمامعهم و يغنون فيها الصناعة، و هلم
فن الشعر  و أما العرب فكان هلم أوالً. و مملكة من ممالكهم. هلذا العهد يف كل أفق من آفاقهم العجم

و يفصلون . و الساكنة يؤلفون فيه الكالم أجزاء متساوية على تناسب بينها يف عدة حروفها املتحركة
و يسمونه .  ينعطف على اآلخرباإلفادة، ال الكالم يف تلك األجزاء تفصيالً يكون كل جزء منها مستقالً

يتناسب األجزاء يف املقاطع و املبادئ، مث بتأدية املعىن املقصود و  فتالئم الطبع بالتجزئة أوالً مث. البيت
 .فلهجوا به فامتاز من بني كالمهم خبط من الشرف ليس لغريه ألجل اختصاصه. عليها تطبيق الكالم

إصابة املعاين و   و حكمهم و شرفهم و حمكاً لقرائحهم يفو جعلوه ديواناً ألخبارهم. ذا التناسب
األجزاء و املتحرك و الساكن من  و هذا التناسب الذي من أجل. و استمروا على ذلك. إجادة األساليب

إال أم مل يشعروا مبا . يف كتب املوسيقى احلروف قطرة من حبر من تناسب األصوات كما هو معروف
مث تغىن احلداة منهم . و كانت البداوة أغلب حنلهم. عرفوا صناعةً حلوا علماً و السواه ألم حينئذ مل ينت

 و كانوا يسمون الترمن إذا كان. الفتيان يف فضاء خلوام فرجعوا األصوات و ترمنوا يف حداء إبلهم و

 و عللها أبو إسحاق .املوحدة بالشعر غناء و إذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغيرياً بالغني املعجمة و الباء
و رمبا ناسبوا يف غنائهم بني النغمات مناسبة . اآلخرة الزجاج بأا تذكر بالغابر و هو الباقي أي بأحوال

و كان أكثر ما يكون . و كانوا يسمونه السناد .و غريه العمدة آخر كتاب ابن رشيق بسيطة كما ذكره
و كانوا . زمار فيضطرب و يستخف احللومميشى بالدف و امل منهم، يف اخلفيف الذي يرقص عليه و

البسيط كله من التالحني هو من أوائلها و ال يبعد أن تتفطن له الطباع من غري  يسمون هذا اهلرج و هذا
فلما جاء  .و مل يزل هذا شأن العرب يف بداوم و جاهليتهم. شأن البسائط كلها من الصنائع تعليم

كانوا من البداوة و   و حازوا سلطان العجم و غلبوهم عليه واإلسالم و استولوا على ممالك الدنيا
أحوال الفراغ و ما ليس بنافع يف  الغضاضة على احلال اليت عرفت هلم مع غضارة الدين و شدته يف ترك
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امللذوذ عندهم إال ترجيع القراءة و الترمن بالشعر الذي  و مل يكن. دين و ال معاش فهجروا ذلك شيئاً ما
جاءهم الترف و غلب عليهم الرفه مبا حصل هلم من غنائم األمم صاروا إىل  فلما.  مذهبهمهو ديدم و

احلجاز و  و افترق املغنون من الفرس و الروم فوقعوا إىل. رقة احلاشية و استحالء الفراغ نصارة العيش و
 العرب تلحينهم املزامري و مسع صاروا موايل للعرب و غنوا مجيعاً بالعيدان و الطنابري و املعازف و

الفارسي و طويس و سائب بن جابر موىل عبيد  و ظهر باملدينة نشيط. لألصوات فلحنوا عليها أشعارهم
مث أخذ عنهم معبد و طبقته و . أجادوا فيه و طار هلم ذكر اهللا بن جعفر فسمعوا شعر العرب و حلنوه و

ت أيام بين العباس عند إبراهيم بن زالت صناعة الغناء تتدرج إىل أن كمل و ما. ابن شربح و أنظاره
احلديث  و كان من ذلك يف دولتهم ببغداد ما تبعه. إبراهيم املوصلي و ابنه إسحاق و ابنه محاد املهدي و

يف امللبس و القضبان و  بعده به و مبجالسه ذا العهد و أمعنوا يف اللهو و اللعب و اختذت آالت الرقص
آالت أخرى للرقص تسمى بالكرج و هي  جعل صنفاً وحده و اختذتو . األشعار اليت يترمن ا عليه

يلبسها النسوان و حياكني ا امتطاء اخليل فيكرون  متاثيل خيل مسرجة من اخلشب معلقة بأطراف أقبية
من اللعب املعد للوالئم و األعراس و أيام األعياد و جمالس الفراغ و  و يفرون و يتثاقفون و أمثال ذلك

زرياب  و كان للموصليني غالم امسه. ذلك ببغداد و أمصار العراق و انتشر منها إىل غريها رو كث. اللهو
عبد الرمحن الداخل أمري  أخذ عنهم الغناء فأجاد فصرفوه إىل املغرب غرية منه فلحق باحلكم بن هشام بن

ت و أحله من دولته و اإلقطاعات و اجلرايا فبالغ يف تكرمته و ركب للقائه و أسىن له اجلوائز. األندلس
و طما منها بإشبيلية . الغناء ما تناقلوه إىل أزمان الطوائف فأورث باألندلس من صناعة. و ندمائه مبكان

و انقسم على أمصارها و . بعد ذهاب غضارا إىل بالد العدوة بإفريقية و املغرب حبر زاخز و تناقل منها
العمران من  و هذه الصناعة آخر ما حيصل يف.  دوهلااآلن منها صبابة على تراجع عمراا و تناقص ا

و هو أيضاً أول ما ينقطع  .الصنائع ألا كمالية يف غري وظيفة من الوظائف إال وظيفة الفراغ و الفرح
 .و اهللا أعلم. من العمران عند اختالله و تراجعه

 

  احلساب لكتابة والفصل الثالث و الثالثون يف أن الصنائع تكسب صاحبها عقالً و خصوصاً ا

أن خروجها من القوة إىل الفعل  و. قد ذكرنا يف الكتاب أن النفس الناطقة لإلنسان إمنا توجد فيه بالقوة
مث ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إىل أن  ،إمنا هو بتجدد العلوم و اإلدراكات عن احملسوسات أوالً

فوجب لذلك أن . انيةً و يستكمل حينئذ وجودهافتكون ذاتاً روح يصري إدراكاً بالفعل و عقالً حمضاً
النظر يفيدها عقالً فريداً و الصنائع أبداً حيصل عنها و عن ملكتها قانون  يكون كل نوع من العلم و
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تفيد عقالً  فلهذا كانت احلنكة يف التجربة تفيد عقالً و احلضارة الكاملة. مستفاد من تلك امللكة علمي
حتصيل اآلداب يف خمالطتهم مث القيام  شأن تدبري املرتل و معاشرة أبناء اجلنس وألا جمتمعة من صنائع يف 

و . كلها قوانني تنتظم علوماً فيحصل منها زيادة عقل و هذه. بأمور الدين و اعتبار آداا و شرائطها
و بيانه أن . إفادة لذلك ألا تشتمل على العلوم و األنظار خبالف الصنائع الكتابة من بني الصنائع أكثر

اللفظية يف اخليال  الكتابة انتقاالً من احلروف اخلطية إىل الكلمات اللفظية يف اخليال و من الكلمات يف
ما دام ملتبساً بالكتابة و تتعود النفس ذلك  إىل املعاين اليت يف النفس فهو ينتقل أبداً من دليل إىل دليل،

 املدلوالت و هو معىن النظر العقلي الذي يكسب العلوم األدلة إىل فيحصل هلا ملكة االنتقال من. دائماً
ملكة من التعقل تكون زيادة عقل و حيصل به قوة فطنة و كيس يف األمور ملا  اهولة فيكسب بذلك

ديوانه  :و لذلك قال كسرى يف كتابه ملا رآهم بتلك الفطنة و الكيس فقال. ذلك االنتقال تعودوه من
بذلك احلساب فإن يف  و ذلك أصل اشتقاق الديوان ألهل الكتابة و يلحق: قالوا. أي شياطني و جنون

استدالل كثري فيبقى متعوداً  صناعة احلساب نوع تصرف يف املدد بالضم و التفريق حيتاج فيه إىل
بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً، و جعل لكم  و اهللا أخرجكم من. لالستدالل و النظر و هو معىن العقل

 .تشكرون صار و األفئدة، قليالً ماالسمع و األب

 

ما يعرض  الباب السادس من الكتاب األول يف العلوم و أصنافها و التعليم و طرقه و سائر وجوهه و
  يف ذلك كله من األحوال و فيه مقدمة و لواحق

ون عليه الذي متيز به البشر عن احليوانات و اهتدى به لتحصيل معاشه و التعا فاملقدمة يف الفكر اإلنساين
طاعته و  و ما جاءت به الرسل من عنده، فصار مجيع احليوانات يف. جنسه و النظر يف معبوده بأبناء

 .ملك قدرته و فضله به على كثري خلقه

 

  يف العمران البشري الفصل األول يف أن العلم و التعليم طبيعي

 احلركة و الغذاء و الكن و غري احلس و و ذلك أن اإلنسان قد شاركته مجيع احليوانات يف حيوانيته من
لتحصيل معاشه و التعاون عليه بأبناء جنسه و االجتماع  و إمنا متيز عنها بالفكر الذي يهتدي به. ذلك

فهو . جاءت به األنبياء عن اهللا تعاىل و العمل به و اتباع صالح أخراه املهيء لذلك التعاون و قبول ما
 و عن. كر فيه طرفة عني بل اختالج الفكر أسرع من ملح البصركله دائماً ال يفترعن الف منكر يف ذلك
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اإلنسان بل احليوان  مث ألجل هذا الفكر و ما جبل عليه. هذا الفكر تنشأ العلوم و ما قدمناه من الصنائع
عنده من اإلدراكات فريجع إىل من  من حتصيل ما تستدعيه الطباع فيكون الفكر راغباً يف حتصيل ما ليس

تقدمه من األنبياء الذين يبلغونه ملن تلقاه فيلقن ذلك  أو زاد عليه مبعرفة أو إدراك أو أخذه ممنسبقه بعلم 
مث أن فكره و نظره يتوجه إىل واحد واحد من احلقائق و ينظر ما  .عنهم و حيرص على أخذه و علمه

قيقة ملكة له واحداً بعد آخر و يتمرن على ذلك حىت يصري إحلاق العوارض بتلك احل يعرض له لذاته
إىل  و تتشوف نفوس أهل اجليل الناشىء. حينئذ علمه مبا يعرض لتلك احلقيقة علماً خمصوصاً فيكون

العلم و التعليم طبيعي  فقد تبني بذلك أن. حتصيل ذلك فيفرغون إىل أهل معرفته و جييء التعليم من هذا
 .و اهللا أعلم. يف البشر

 

   مجلة الصنائعالفصل الثاين يف أن التعليم للعلم من

التفنن فيه و االستيالء عليه إمنا هو حبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه و  و ذلك أن احلذق يف العلم و
احلذق يف  و ما مل حتصل هذه امللكة مل يكن. الوقوف على مسائله و استنباط فروعه من أصوله قواعده و

جند فهم املسألة الواحدة من  ألنا.  و الوعيو هذه امللكة هي يف غري الفهم. ذلك الفن املتناول حاصالً
بني من هو مبتدئ فيه و بني العامي الذي مل  الفن الواحد و وعيها مشتركاً بني من شدا يف ذلك الفن و

الفنون دون من سوامها فدل . امللكة إمنا هي للعامل أو الشادي يف و. يعرف علماً و بني العامل النحرير
و امللكات كلها جسمانية سواء كانت يف البدن أو يف الدماغ . فهم و الوعيغري ال على أن هذه امللكة

السند يف  و هلذا كان. و اجلسمانيات كلها حمسوسة فتفتقر إىل التعليم. الفكر و غريه كاحلساب من
و يدل . كل أهل أفق و جيل التعليم يف كل علم أو صناعة يفتقر إىل مشاهري املعلمني فيها معترباً عند

فلكل إمام من األئمة املشاهري اصطالح يف  . على أن تعليم العلم صناعة اختالف االصطالحات فيهأيضاً
أن ذلك االصطالح ليس من العلم، و إذ لو كان من العلم  التعليم خيتص به شأن الصنائع كلها فدل على

ملتقدمني و ترى إىل علم الكالم كيف ختالف يف تعليمه اصطالح ا أال. لكان واحداً عند مجيعهم
الفقه و كذا العربية و كذا كل علم يتوجه إىل مطالعته جتد االصطالحات يف  املتأخرين و كذا أصول

فاعلم أن  و إذا تقرر ذلك. و العلم واحد يف نفسه. متخالفة فدل على أا صناعات يف التعليم تعليمه
و ما . تناقص الدول فيه  عمرانه وسند تعليم العلم هلذا العهد قد كاد ينقطع عمن أهل املغرب باختالل

القريوان و قرطبة كانتا حاضريت املغرب  و ذلك أن. حيدث عن ذلك من نقص الصنائع و فقداا كما مر
و رسخ . للعلوم و الصنائع أسواق نافقة و حبور زاخرة و األندلس و استبحر عمراما و كان فيهما
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فلما خربتا انقطع التعليم من املغرب إال .  من احلضارةو ما كان فيهما فيهما التعليم المتداد عصورمها
املوحدية  و مل ترسخ احلضارة مبراكش لبداوة الدولة. دولة املوحدين مبراكش مستفاداً منها قليالً كان يف

و بعد انقراض الدولة . األقل يف أوهلا و قرب عهد انقراضها مببدئها فلم تتصل أحوال احلضارة فيها إال يف
بن زيتون لعهد أواسط املائة السابعة فأدرك  رحتل إىل املشرق من أفريقية القاضي أبو القاسممبراكش ا

و حذق يف العقليات و النقليات و رجع إىل تونس . تعليمهم تلميذ اإلمام ابن اخلطيب فأخذ عنهم و لقن
 كان ارحتل إليه .جاء على أثره من املشرق أبو عبد اهللا بن شعيب الدكايل و. بعلم كثري و تعليم حسن

 فأخذ عن مشيخة مصر و رجع إىل تونس و استقر ا و كان تعليمه مفيداً فأخذ عنهما أهل من املغرب

. بن عبد السالم و اتصل سند تعليمهما يف تالميذمها جيالً بعد جيل حىت انتهى إىل القاضي حممد. تونس

فإنه قرأ مع ابن عبد . و تلميذه ن اإلمامشارح بن احلاجب و تلميذه و انتقل من تونس إىل تلمسان يف اب
ابن عبد السالم بتونس و ابن اإلمام بتلمسان هلذا  السالم على مشيخة واحدة يف جمالس بأعياا و تلميذ

مث ارحتل من زواوة يف آخر املائة السابعة أبو علي . انقطاع سندهم العهد إال أم من القلة حبيث خيشى
 و قرأ مع. ك تلميذ أيب عمرو بن احلاجب و أخذ عنهم و لقن تعليمهماملشدايل و أدر ناصر الدين

املغرب بعلم كثري و  و رجع إىل. شهاب الدين القرايف يف جمالس واحدة و حذق يف العقليات و النقليات
رمبا انتقل إىل تلمسان عمران املشدايل من  و. و نزل ببجاية و اتصل سند تعليمه يف طلبتها. تعليم مفيد

و . تلميذه هلذا العهد ببجاية و تلمسان قليل أو أقل من القليل و. ه و أوطنها و بث طريقته فيهاتلميذ
أقطار املغرب خلواً من حسن التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة و القريوان و مل  بقيت فاس و سائر

امللكة فتق   هذهو أيسر طرق. سند التعليم فيهم فعصر عليهم حصول امللكة و احلذق يف العلوم يتصل
فتجد طالب العلم . حيصل مرامها اللسان باحملاورة و املناظرة يف املسائل العلمية فهو الذي يقرب شأا و

العلمية سكوتاً ال ينطقون و ال يفاوضون و  منهم بعد ذهاب الكثري من أعمارهم يف مالزمة االس
ن ملكة التصرف يف العلم و التعليم مث بعد حيصلون على طائل م فال. عنايتهم باحلفظ أكثر من احلاجة

قد حصل جتد ملكته قاصرة يف علمه إن فاوض أو ناظر أو علم و ما أتاهم  حتصيل من يرى منهم أنه
 و إال فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به، و ظنهم. التعليم و انقطاع سنده القصور إال قبل

املعينة لسكىن طلبة  و مما يشهد بذلك يف املغرب أن املدة. كذلكأنه املقصود من امللكة العلمية و ليس 
املدة باملدارس على املتعارف  و هذه. العلم باملدارس عندهم ست عشرة سنة و هي بتونس مخس سنني

امللكة العلمية أو اليأس من حتصيلها فطال أمدها  هي أقل ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول مبتغاه من
و أما أهل األندلس . قلة اجلودة يف التعليم خاصة ال مما سوى ذلك  املدة ألجل عسرها منيف املغرب هلذه
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. من بينهم و ذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص عمران املسلمني ا منذ مئني من السنني فذهب رسم التعليم

يمه بينهم فاحنفظ تعل اقتصروا عليه و احلفظ سند. مل يبق من رسم العلم فيهم إال فن العربية و األدب و
و ما ذاك إال . العقليات فال أثر و ال عني و أما. و أما الفقه بينهم فرسم خلو و أثر بعد عني. حبفظه

و تغلب العدو على عامتها إال قليالً بسيف البحر شغلهم  النقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران
و أما املشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل . رهو اهللا غالب على أم. بعدها مبعايشهم أكثر من شغلهم مبا

العظيمة  و إن كانت األمصار. نافقة و حبوره زاخرة التصال العمران املوفور و اتصال السند فيه أسواقه
تعاىل قد أدال منها بأمصار  اليت كانت معادن العلم قد خربت مثل بغداد و البصرة و الكوفة إال أن اهللا

خبراسان، و ما وراء النهر من املشرق، مث إىل القاهرة  ل العلم منها إىل عراق العجمو انتق. أعظم من تلك
فأهل املشرق على . تزل موفورة و عمراا متصالً و سند التعليم ا قائماً و ما إليها من املغرب، فلم

املغرب   أهلحىت أنه ليظن كثري من رحالة. أرسخ يف صناعة تعليم العلم بل و يف سائر الصنائع اجلملة
أم أشد نباهة و أعظم  إىل املشرق يف طلب العلم أن عقوهلم على اجلملة أكمل من عقول أهل املغرب و

و يعتقدون التفاوت . نفوس أهل املغرب و أن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرا من. كيساً بفطرم األوىل
ه ملا يرون من كيسهم يف العلوم و الصنائع لذلك و يولعون ب بيننا و بينهم يف حقيقة اإلنسانية و يتشيعون

قطر املشرق و املغرب تفاوت ذا املقدار الذي هو تفاوت يف احلقيقة  و ليس بني. و ليس كذلك
نسبتها  إال األقاليم املنحرفة مثل األول و السابع فإن األمزجة فيها منحرفة و النفوس على الواحدة اللهم

آثار احلضارة من العقل  ملشرق أهل املغرب هو ما حيصل يف النفس منكما مر و إمنا الذي فضل به أهل ا
و ذلك أن احلضر هلم آداب يف أحواهلم يف  .املزيد كما تقدم يف الصنائع، و نزيده اآلن شرحاً و حتقيقاً

و معامالم و مجيع . الدنيا و كذا سائر أعماهلم و عادام املعاش و املسكن و البناء و أمور الدين و
كله آداب يوقف عندها يف مجيع ما يتناولونه و يتلبسون به من أخذ و ترك  فلهم يف ذلك. رفامتص

 و ال شك أن كل. و هي مع ذلك صنائع يتلقاها اآلخر عن األول منهم. حدود ال تتعدى حىت كأا

 يتهيأ ا أخرى و صناعة مرتبة يرجع منها إىل النفس أثر يكسبها عقالً جديداً تستعد به لقبول صناعة
أهل مصر غايات ال تدرك مثل أم  و لقد بلغنا يف تعليم الصنائع عن. العقل بسرعة اإلدراك للمعارف

و الطائر مفردات من الكالم و األفعال يستغرب  ،يعلمون احلمر األنسية و احليوانات العجم من املاشي
و سائر  لكات يف التعليم و الصنائعفضالً عن تعليمها و حسن امل ندورها و يعجز أهل املغرب عن فهمها

إذ قدمنا . اإلنسان ذكاء يف عقله و إضاءة يف فكره بكثرة امللكات احلاصلة للنفس األحوال العادية يزيد
يرجع إىل النفس  و ما يرجع إليها من امللكات فيزدادون بذلك كيساً ملا. النفس إمنا تنشأ باإلدراكات أن
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أال ترى إىل أهل احلضر مع . كذلك  تفاوتاً يف احلقيقة اإلنسانية و ليسمن اآلثار العلمية فيظنه العامي
من الكيس حىت أن البدوي ليظنه أنه قد فاته يف  أهل البدو كيف جتد احلضري متحلياً بالذكاء ممتلئاً

ما ذاك إال إلجادته يف ملكات الصنائع و اآلداب يف العوائد و  و. حقيقة إنسانيته و عقله و ليس كذلك
فلما امتأل احلضري من الصنائع و ملكاا و حسن تعليمها ظن . يعرفه البدوي حوال احلضرية ماالاأل

 عن تلك امللكات أا لكمال يف عقله و أن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرا و جبلتها عن كل من قصر

عقله و فطرته  يففإنا جند من أهل البدو من هو يف أعلى رتبة من الفهم و الكمال . فطرته و ليس كذلك
هلما آثاراً ترجع إىل النفس كما  إمنا الذي ظهر على أهل احلضر من ذلك هو رونق الصنائع و التعليم فإن

الصنائع أرسخ رتبة و أعلى قدماً و كان أهل املغرب  و كذا أهل املشرق ملا كانوا يف التعليم و. قدمناه
املغفلون يف بادئ الرأي أنه لكمال يف حقيقة اإلنسانية الفصل قبل هذا ظن  أقرب إىل البداوة ملا قدمناه يف

 عن أهل املغرب و ليس ذلك بصحيح فتفهمه و اهللا يزيد يف اخللق ما يشاء و هو إله اختصوا به

 .السموات و األرض

 

  الفصل الثالث يف أن العلوم إمنا تكثر حيث يكثر العمران و تعظم احلضارة

إمنا تكثر يف  و قد كنا قدمنا أن الصنائع. ا قدمناه من مجلة الصنائعيف ذلك أن تعليم العلم كم و السبب
تكون نسبة الصنائع يف اجلودة و  و على نسبة عمراا يف الكثرة و القلة و احلضارة و الترف. األمصار

أهل العمران عن معاشهم انصرفت إىل ما وراء  فمىت فضلت أعمال. الكثرة ألنه أمر زائد على املعاش
و من تشوف بفطرته إىل العلم ممن نشأ . العلوم و الصنائع من التصرف يف خاصية اإلنسان و هياملعاش 

. املتمدنة فال جيد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع يف أهل البدو يف القرى و األمصار غري

اعترب ما قررناه  و. لهاقدمناه و ال بد له من الرحلة يف طلبه إىل األمصار املستبحرة شأن الصنائع ك كما
صدر اإلسالم و استوت فيها  حبال بغداد و قرطبة و القريوان و البصرة و الكوفة ملا كثر عمراا

التعليم و أصناف العلوم و استنباط  كيف زخرت فيها حبار العلم و تفننوا يف اصطالحات. احلضارة
و ملا تناقص عمراا و ابذعر سكاا انطوى . ينفاتوا املتأخر املسائل و الفنون حىت أربوا على املتقدمني و

هلذا  و حنن. و انتقل إىل غريها من أمصار اإلسالم. مجلة، و فقد العلم ا و التعليم ذلك البساط مبا عليه
مستبحر و حضارا  العهد نرى أن العلم و التعليم إمنا هو بالقاهرة من بالد مصر ملا أن عمراا

و أكد . مجلتها تعليم العلم لسنني، فاستحكمت فيها الصنائع و تفننت و منمستحكمة منذ آالف من ا
السنني يف دولة الترك من أيام صالح الدين بن  ذلك فيها و حفظه ما وقع هلذه العصور ا منذ مائتني من



 
 355         ابن خلدون مقدمة

يف دولتهم خيشون عادية سلطام على من يتخلفونه من  و ذلك أن أمراء الترك. أيوب و هلم جرا
فاستكثروا من بناء . الوالء و ملا خيشى من معاطب امللك و نكباته  ملا له عليهم من الرق أوذريتهم

 و الربط و وقفوا عليها األوقاف املغلة جيعلون فيها شركاً لولدهم ينظر عليها أو يصيب املدارس و الزوايا

فكثرت األوقاف  . األفعالمنها مع ما فيهم غالباً من اجلنوح إىل اخلري و التماس األجور يف املقاصد و
جرايتهم منها و ارحتل إليها الناس  لذلك و عظمت الغالت و الفوائد و كثر طالب العلم و معلمه بكثرة

 .و اهللا خيلق ما يشاء. أسواق العلوم و زخرت حبارها يف طلب العلم من العراق و املغرب و نفقت ا

 

  ن هلذا العهدالعمرا الفصل الرابع يف أصناف العلوم الواقعة يف

صنف : األمصار حتصيالً و تعليماً هي على صنفني اعلم أن العلوم اليت خيوض فيها البشر و يتداولوا يف
و األول هي العلوم احلكمية . صنف نقلي يأخذه عمن وضعه طبيعي لإلنسان يهتدي إليه بفكره، و

تدي مبداركه البشرية إىل موضوعاا يقف عليها اإلنسان بطبيعة فكره و يه الفلسفية و هي اليت ميكن أن
 أحناء براهينها و وجوه تعليمها حىت يقفه نظره و حيثه على الصواب من اخلطأ فيها من و مسائلها و

اخلرب عن الواضع  و الثاين هي العلوم النقلية الوضعية و هي كلها مستندة إىل. حيث هو إنسان ذو فكر
باألصول ألن اجلزئيات احلادثة املتعاقبة  اق الفروع من مسائلهاو ال جمال فيها للعقل إال يف إحل. الشرعي

إال أن هذا القياس يتفرع . فتحتاج إىل اإلحلاق بوجه قياسي ال تندرج حتت النقل الكلي مبجرد وضعه
و أصل هذه العلوم . األصل و هو نقلي فرجع هذا القياس إىل النقل لتفرعه عنه عن اخلرب بثبوت احلكم يف

بذلك  لها هي الشرعيات من الكتاب و السنة اليت هي مشروعة لنا من اهللا و رسوله و ما يتعلقك النقلية
. لسان امللة و به نزل القرآن مث يستتبع ذلك علوم اللسان العريب الذي هو. من العلوم اليت يئوها لإلفادة

 تعاىل املفروضة عليه و عليه أن يعرف أحكام اهللا و أصناف هذه العلوم النقلية كثرية ألن املكلف جيب
الكتاب و السنه بالنص أو باإلمجاع أو باإلحلاق فال بد من النظر  على أبناء جنسه و هي مأخوذة من

عليه و سلم  ألفاظه أوالً و هذا هو علم التفسري مث بإسناد نقله و روايته إىل النيب صلى اهللا بالكتاب ببيان
القراءات مث بإسناد السنة إىل   القراء يف قراءته و هذا هو علمالذي جاء به من عند اهللا و اختالف روايات

أحواهلم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما جيب  صاحبها و الكالم يف الرواة الناقلني هلا و معرفة
مث ال بد يف استنباط هذه األحكام من أصوهلا من . هي علوم احلديث العمل مبقتضاه من ذلك، و هذه

 و بعد هذا حتصل الثمرة مبعرفة. العلم بكيفية هذا االستنباط و هذا هو أصول الفقه  يفيدوجه قانوين

منها قليب، و هو  مث أن التكاليف منها بدين، و. أحكام اهللا تعاىل يف أفعال املكلفني و هذا هو الفقه
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الذات و الصفات و العقائد اإلميانية يف  و هذه هي. املختص باإلميان و ما جيب أن يعتقد مما ال يعتقد
مث النظر يف . احلجاج عن هذه باألدلة العقلية هو علم الكالم و. أمور احلشر و النعيم و العذاب و القدر

فمنها علم اللغة و . أن تتقدمه العلوم اللسانية ألنه متوقف عليها و هي أصناف القرآن و احلديث ال بد
خمتصة بامللة  و هذه العلوم النقلية كلها.  عليهاالنحو و علم البيان و علم اآلداب حسبما نتكلم علم

فهي مشاركة هلا يف اجلنس  اإلسالمية و أهلها و إن كانت كل ملة على اجلملة ال بد فيها من مثل ذلك
و أما على . تعاىل على صاحب الشريعة املبلغ هلا البعيد من حيث أا العلوم الشرعية املرتلة من عند اهللا

و كل ما قبلها من علوم امللل فمهجورة و النظر فيها . ناسخة هلا يع امللل ألااخلصوص فمباينة جلم
ال تصدقوا : و سلم قال صلى اهللا عليه .الشرع عن النظر يف الكتب املرتلة غري القرآن فقد ى. حمظور

  أهل الكتاب و ال تكذبوهم و قولوا آمنا بالذي

عليه و سلم يف يد عمر رضي اهللا  رأى النيب صلى اهللا و دأنزل إليكم و إهلنا و إهلكم واح أنزل علينا و
أمل آتكم ا بيضاء نقية ؟ و اهللا لو كان : قال عنه ورقة من التوراة فغضب حىت تبني الغضب يف وجهه مث

مث إن هذه العلوم الشرعية قد نفقت أسواقها يف هذه امللة مبا ال مزيد  .موسى حياً ما وسعه إال أتباعي
رتبت الفنون  ت فيها مدارك الناظرين إىل الغاية اليت ال شيء فوقها و هذبت االصطالحات وو انته عليه

إليهم فيه و أوضاع يستفاد  و كان لكل فن رجال يرجع. فجاءت من وراء الغاية يف احلسن و التنميق
عديد مشهور منها حسبما نذكره اآلن عند ت و اختص املشرق من ذلك و املغرب مبا هو. منها التعليم
العلم باملغرب لتناقص العمران فيه و انقطاع سند العلم و  و قد كسدت هلذا العهد أسواق. هذه الفنون

 و ما أدري ما فعل اهللا باملشرق و الظن به نفاق العلم فيه و اتصال. الفصل قبله التعليم كما قدمناه يف

وجود اإلعانة   عمرانه و احلضارة والتعليم يف العلوم و يف سائر الصنائع الضرورية و الكمالية لكثرة
سبحانه و تعاىل هو الفعال ملا يريد و  و اهللا. لطالب العلم باجلراية من األوقاف اليت اتسعت ا أرزاقهم

 .بيده التوفيق و اإلعانة

 

  القراءات الفصل اخلامس يف علوم القرآن من التفسري و

متواتر بني األمة إال أن الصحابة  و هو. دفيت املصحفالقرآن هو كالم اهللا املرتل على نبيه املكتوب بني 
خمتلفني يف بعض ألفاظه و كيفيات احلروف يف  رووه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على طرق

استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضاً بأدائها و اختصت  و تنوقل ذلك و اشتهر إىل أن. أدائها
 و رمبا. روايتها من اجلم الغفري فصارت هذه القراءات السبع أصوالً للقراءةاشتهر ب باالنتساب إىل من
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و هذه . النقل زيد بعد ذلك قراءات أخر حلقت بالسبع إال أا عند أئمة القراءة ال تقوى قوا يف
 طرقها ألا عندهم كيفيات لألداء و و قد خالف بعض الناس يف تواتر. القراءات السبع معروفة يف كتبها

و أباه األكثر و قالوا بتواترها و قال . القرآن و ليس ذلك عندهم بقادح يف تواتر. هو غري منضبط
و مل . و التسهيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع و هو الصحيح آخرون بتواتر غري األداء منها كاملد

بت فيما كتب من العلوم هذه القراءات و روايتها إىل أن كتبت العلوم و دونت فكت يزل القراء يتداولون
إىل أن  .صناعة خمصوصة و علماً منفرداً و تناقله الناس باملشرق و األندلس يف جيل بعد جيل و صارت

فنون القرآن ملا أخذه به  ملك بشرق األندلس جماهد من موايل العامريني و كان معتنياً ذا الفن من بني
من كان من أئمة القراء حبضرته فكان   و عرضه علىمواله املنصور بن أيب العامر و اجتهد يف تعليمه

بإمارة دانية و اجلزائر الشرقية فنفقت ا سوق القراءة ملا  و اختص جماهد بعد ذلك. سهمه يف ذلك وافراً
فظهر لعهده أبو . كان له من العناية بسائر العلوم عموماً و بالقراءات خصوصاً كان هو من أئمتها و مبا

تعددت تآليفه  و انتهت إىل روايته أسانيدها و. غ الغاية فيها و وقفت عليه معرفتهاالداين و بل عمرو
مث ظهر بعد ذلك . التيسري له و عول الناس عليها و عدلوا عن غريها و اعتمدوا من بينها كتاب. فيها

 بو عمرو أهل شاطبة فعمد إىل ذيب ما دونه أ فبما يليه من العصور و األجيال أبو القاسم بن فريه من
فيها أمساء القراء حبروف ا ب ج د ترتيباً أحكمه ليتيسر عليه ما  و تلخيصه فنظم ذلك كله يف قصيدة لغز

فاستوعب فيها الفن استيعاباً حسناً و غين . ليكون أسهل للحفظ ألجل نظمها قصده من االختصار و
و رمبا  . أمصار املغرب و األندلسحبفظها و تلقينها للولدان املتعلمني و جرى العمل على ذلك يف الناس

رسومه اخلطية ألن  أضيف إىل فن القراءات فن الرسم أيضاً و هي أوضاع حروف القرآن يف املصحف و
الياء يف بأييد و زيادة األلف يف ال  فيه حروفاً كثرية وقع رمسها على غري املعروف من قياس اخلط كزيادة

حذف األلفات يف مواضع دون أخرى و ما رسم فيه من  املني وأذحبنه و ال أوضعوا و الواو يف جزاؤ الظ
مربوط على شكل اهلاء و غري ذلك و قد مر تعليل هذا الرسم املصحفي  و األصل فيه. التاءات ممدوداً

فلما جاءت هذه املخالفة ألوضاع اخلط و قانونه احتيج إىل حصرها، فكتب الناس  .عند الكالم يف اخلط
كتباً من  و انتهت باملغرب إىل أيب عمر الداين املذكور فكتب فيها. م يف العلومأيضاً عند كتبه فيها

و نظمه أبو القاسم الشاطيب يف قصيدته املشهورة . عليه و أخذ به الناس و عولوا املقنع كتاب: أشهرها
و مث كثر اخلالف يف الرسم يف كلمات و حروف أخرى، ذكرها أب. حبفظها على روي الراء و ولع الناس

 جناح من موايل جماهد يف كتبه و هو من تالميذ أيب عمرو الداين و املشتهر حبمل علومه داود سليمان بن

زاد فيها على  و رواية كتبه مث نقل بعده خالف آخر فنظم الرزاز من املتأخرين باملغرب أرجوزة أخرى
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و هجروا ا كتب . اس على حفظهاالن و اشتهرت باملغرب، و اقتصر. املقنع خالفاً كثرياً، و عزاه لناقليه
  .أيب داود و أيب عمرو و الشاطيب يف الرسم

يفهمونه و  فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب و على أساليب بالغتهم فكانوا كلهم: أما التفسري و
آيات لبيان التوحيد و الفروض  و كان يرتل مجالً مجالً و آيات. يعلمون معانيه يف مفرداته و تراكيبه

اإلميانية، و منها ما هو يف أحكام اجلوارح، و منها ما  و منها ما هو يف العقائد. دينية حبسب الوقائعال
و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم هو املبني لذلك كما قال . يكون ناسخاً له يتقدم و منها ما يتأخر و

ني امل و مييز الناسخ من املنسوخ يب فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم لتبني للناس ما نزل إليهم :تعاىل
كما علم من . اآليات و مقتضى احلال منها منقوالً عنه و يعرفه أصحابه فعرفوه و عرفوا سبب نزول

أمثال ذلك و نقل ذلك عن  إا نعي النيب صلى اهللا عليه و سلم و إذا جاء نصر اهللا و الفتح :قوله تعاىل
و مل . التابعون من بعدهم و نقل ذلك عنهم و تداول ذلك. نيالصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجع

صارت املعارف علوماً و دونت الكتب فكتب الكثري من  يزل متناقالً بني الصدر األول و السلف حىت
و  الثعاليب و الواقدي و الطربي الصحابة و التابعني و انتهى ذلك إىل ذلك و نقلت اآلثار الواردة فيه عن

من  مث صارت علوم اللسان صناعية. ملفسرين فكتبوا فيه ما شاء اهللا أن يكتبوه من اآلثارا أمثال ذلك من
يف ذلك بعد أن  الكالم يف موضوعات اللغة و أحكام اإلعراب و البالغة يف التراكيب فوضعت الدواوين

تتلقى من كتب أهل  كانت ملكات للعرب ال يرجع فيها إىل نقل و ال كتاب فتنوسي ذلك و صارت
و صار التفسري . منهاج بالغتهم فاحتيج إىل ذلك يف تفسري القرآن ألنه بلسان العرب و على. اللسان

السلف و هي معرفة الناسخ و املنسوخ و أسباب  تفسري نقلي مسند إىل اآلثار املنقولة عن: على صنفني
و قد مجع املتقدمون . و التابعني. إال بالنقل عن الصحابة و كل ذلك ال يعرف. الرتول و مقاصد اآلي

و السبب . كتبهم و منقوالم تشتمل على الغث و السمني و املقبول و املردود يف ذلك و أوعوا، إال أن
تشوقوا إىل  و إذا. أن العرب مل يكونوا أهل كتاب و ال علم و إمنا غلبت عليهم البداوة و األمية يف ذلك

اخلليقة و أسرار الوجود فإمنا  اب املكونات و بدءمعرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية يف أسب
أهل التوراة من اليهود و من تبع دينهم من  يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم و يستفيدونه منهم و هم

يومئذ بادية مثلهم و ال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة  و أهل التوراة الذين بني العرب. النصارى
فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم . من محري الذين أخذوا بدين اليهودية من أهل الكتاب و معظمهم

احلدثان و  تعلق له باألحكام الشرعية اليت حيتاطون هلا مثل أخبار بدء اخلليقة و ما يرجع إىل مما ال
. بن سالم و أمثاهلم و هؤالء مثل كعب األحبار و وهب بن منبه و عبد اهللا. املالحم و أمثال ذلك
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أخبار موقوفة عليهم و ليست مما يرجع  تألت التفاسري من املنقوالت عندهم يف أمثال هذه األغراضفام
و تساهل املفسرون يف مثل ذلك و مألوا كتب . العمل إىل األحكام فيتحرى يف الصحة اليت جيب ا

و ال حتقيق عندهم كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية،  و أصلها. التفسري ذه املنقوالت
الدين و  ملا كانوا عليه من املقامات يف. ينقلونه من ذلك إال أم بعد صيتهم و عظمت أقدارهم مبعرفة ما

جاء أبو حممد بن عطية من  فلما رجع الناس إىل التحقيق و التمحيص و. امللة، فتلقيت بالقبول من يومئذ
أقرب إىل الصحة منها و وضع ذلك يف  ى ما هواملتأخرين باملغرب فلخص تلك التفاسري كلها و حتر

و تبعه القرطيب يف تلك الطريقة على منهاج و  .كتاب متداول بني أهل املغرب و األندلس حسن املنحى
  .احد يف كتاب آخر مشهور باملشرق

 البالغة يف تأدية و الصنف اآلخر من التفسري و هو ما يرجع إىل اللسان من معرفة اللغة و اإلعراب و

ينفرد عن األول إذ األول هو  و هذا الصنف من التفسري قل أن. املعىن حبسب املقاصد و األساليب
نعم قد يكون يف بعض التفاسري . علومه صناعة و إمنا جاء هذا بعد أن صار اللسان و. املقصود بالذات

 أهل خوارزم الفن من التفاسري كتاب الكشاف للزخمشري من غالباً و من أحسن ما اشتمل عليه هذا
االعتزال يف العقائد فيأيت باحلجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له  العراق إال أن مؤلفه من أهل

 فصار ذلك للمحققني من أهل السنة احنراف عنه و حتذير للجمهور من. من طرق البالغة يف آي القرآن

واقفاً مع ذلك على  ذا كان الناظر فيهمكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان و البالغة و إ
فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه يف  املذاهب السنية حمسناً للحجاج عنها فال جرم إنه مأمون من غوائله

من أهل  شرف الدين الطيبيب لبعض العراقيني و هو و لقد وصل إلينا يف هذه العصور تأليف. اللسان
تعرض ملذاهبه يف االعتزال بأدلة  هذا و تتبع ألفاظه و شريالزخم عراق العجم شرح فيه كتاب توريز من

يراه أهل السنة ال على ما يراه املعتزلة فأحسن يف ذلك  تزيفها و يبني أن البالغة إمنا تقع يف اآلية على ما
 .فنون البالغة و فوق كل ذي علم عليم ما شاء مع إمتاعه يف سائر

 

  الفصل السادس يف علوم احلديث

ينظر يف ناسخه و منسوخه و ذلك مبا ثبت يف  وم احلديث فهي كثرية و متنوعة ألن منها ماو أما عل
اهللا بعباده و ختفيفاً عنهم باعتبار مصاحلهم اليت تكفل اهللا هلم  شريعتنا من جواز النسخ و وقوعه لطفاً من

سخ و املنسوخ و إن كان النا و معرفة ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها قال تعاىل. ا
يف تفاسريه و بقي ما كان خاصاً باحلديث  عاقاً للقرآن و احلديث إال إن الذي يف القرآن منه اندرج
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بالنفي و اإلثبات و تعذر اجلمع بينهما ببعض التأويل و علم تقدم  فإذا تعارض اخلربان. راجعاً إىل علومه
 قال. و املنسوخ من أهم علوم احلديث و أصعبهاو معرفة الناسخ . املتأخر ناسخ أحدمها تعني إن

. صلى اهللا عليه و سلم من منسوخه أعيا الفقهاء و أعجزهم إن يعرفوا ناسخ حديث رسول اهللا :الزهري

و من علوم األحاديث النظر يف األسانيد و معرفة ما . عنه فيه قدم راسخة رضي اهللا للشافعي و كان
على السند الكامل الشروط ألن العمل إمنا وجب مبا يغلب على من األحاديث بوقوعه  جيب العمل به

و هو  صدقه من أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيجتهد يف الطريق اليت حتصل ذلك الظن الظن
لتعديلهم و براءم من  و إمنا يثبت ذلك بالعقل عن أعالم الدين. مبعرفة رواة احلديث بالعدالة و الضبط

و كذلك مراتب هؤالء النقلة من الصحابة  .ة و يكون لنا ذلك دليالً على القبول و التركاجلرح و الغفل
و كذلك األسانيد تتفاوت باتصاهلا و انقطاعها . واحداً واحداً و التابعني و تفاوم يف ذلك و متيزهم فيه

  تنتهي بالتفاوت إىليلق الراوي الذي نقل عنه و بسالمتها من العلل املوهنة هلا و بأن يكون الراوي مل

و هلم . الشأن و خيتلف يف املتوسط حبسب املنقول عن أئمة. طرفني فحكم بقبول األعلى و رد األسفل
و احلسن و الضعيف و املرسل  مثل الصحيح. يف ذلك، ألفاظ اصطلحوا على وضعها هلذه املراتب املرتبة
و بوبوا على كل واحد . ه املتداولة بينهمألقاب و املنقطع و املعضل و الشاذ و الغريب، و غري ذلك من

مث النظر يف كيفية أخذ الرواية بعضهم عن بعض . اللسان أو الوفاق منها و نقلوا ما فيه من اخلالف ألئمة
 مث. مناولة أو إجازة و تفاوت رتبها و ما للعلماء يف ذلك من اخلالف بالقبول و الرد بقراءة أو كتابة أو

منها أو  فاظ تقع يف متون احلديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترقاتبعوا ذلك بكالم يف أل
أحوال نقلة احلديث يف  هذا معظم ما ينظر فيه أهل احلديث و غالبه و كانت. خمتلف و ما يناسب ذلك

باحلجاز و منهم بالبصرة و الكوفة  عصور السلف من الصحابة و التابعني معروفة عند أهل بلده فمنهم
مشهورون يف أعصارهم و كانت طريقة أهل  و منهم بالشام و مصر و اجلميع معروفونمن العراق 

و امنت يف الصحة الستبدادهم يف شروط النقل من  احلجاز يف أعصارهم يف األسانيد أعلى ممن سواهم
 اهول احلال يف ذلك و سند الطريقة احلجازية بعد السلف اإلمام العدالة و الضبط و جتافيهم عن قبول

رضي اهللا تعاىل  حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه مث أصحابه مثل اإلمام مالك عامل املدينة
و يف  حنبل أمحد بن و من بعدهم اإلمام حممد بن احلسن و القصنيب و ابن بكري و ابن وهب عنه، و

ا السلف و حتروا الصحيح صرفاً مشر هل و كان علم الشريعة يف مبدإ هذا األمر نقالً. آخرين من أمثا هلم
الصحيح املتفق عليه و  أودعه أصول األحكام من املوطأ رمحه اهللا كتاب مالك و كتب. حىت أكملوها

و رمبا يقع إسناد . أسانيدها املختلفة مث عين احلافظ مبعرفة طرق األحاديث و. رتبه على أبواب الفقه
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ديث أيضاً يف أبواب متعددة باختالف املعاين يقع احل احلديث من طرق متعددة عن رواة خمتلفني و قد
السنة على  إمام احملدثني يف عصره فخرج أحاديث حممد بن إمساعيل البخاري و جاء. اليت اشتمل عليها

و اعتمد منها ما أمجعوا . الشاميني أبواا يف مسنده الصحيح جبميع الطرق اليت للحجازيني و العراقيني و
يف كل باب مبعىن ذلك الباب الذي تضمنه احلديث  و كرر األحاديث يسوقهاعليه دون ما اختلفوا فيه 

منها ثالثة آالف . اشتمل على تسعة آالف حديث و مائتني إنه: فتكررت لذلك أحاديثه حىت يقال
 احلجاج القشريي مسلم بن مث جاء اإلمام. األسانيد عليها خمتلفة يف كل باب متكررة و فرق الطرق و

حذف املتكرر  يف نقل امع عليه و .البخاري حذا فيه حذو .مسنده الصحيح  فألفرمحه اهللا تعاىل
. ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله و مع. منها و مجع الطرق و األسانيد و بوبه على أبواب الفقه و ترامجه

 أبو عبد و أبو عيسى الترمذي و أبو داود السجستاين مث كتب. و قد استدرك الناس عليهما يف ذلك

الرتبة العالية  بأوسع من الصحيح و قصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من السنن يف الرمحن النسائي
غريه ليكون ذلك إماماً  يف األسانيد و هو الصحيح كما هو معرف و إما من الذي دونه من احلسن و

يف السنة فإا و إن أمهات كتب احلديث  و هذه هي املسانيد املشهورة يف امللة و هي. للسنة و العمل
الشروط و االصطالحات كلها هي علم احلديث و  و معرفة هذه. تعددت ترجع إىل هذه يف األغلب

و للناس فيه تآليف مشهورة مث . فناً برأسه و كذا الغريب رمبا يفرد عنها الناسخ و املنسوخ فيجعل
أبو عبد  ن فحول علمائه و أئمتهمو م. ألف الناس يف علوم احلديث و أكثروا و قد. املؤتلف و املختلف

و أشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب . أظهر حماسنه و تآليفه فيه مشهورة و هو الذي هذبه و اهللا احلاكم
الفن شريف  و. مبثل ذلك حميي الدين النووي املائة السابعة و تاله أيب عمرو بن الصالح كان لعهد أوائل
انقطع هلذا العهد ختريج شيء  و قد.  املنقولة عن صاحب الشريعةيف مغزاه ألنه معرفة ما حيفظ به السنن

بأن هؤالء األئمة على تعددهم و تالحق  من األحاديث و استدراكها على املتقدمني إذ العادة تشهد
ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حىت يعثر عليه املتأخر هذا  عصورهم و كفايتهم و اجتهادهم مل يكونوا

 تنصرف العناية هلذا العهد إىل تصحيح األمهات املكتوبة و ضبطها بالزواية عن مصنفيها  إمنابعيد عنهم و

األحكام  و النظر يف أسانيدها إىل مؤلفها و عرض ذلك على ما تقرر يف علم احلديث من الشروط و
ات اخلمس إال من هذه األمه و مل يزيدوا يف ذلك على العناية بأكثر. لتتصل األسانيد حمكمة إىل منتهاها

أعالها رتبة فاستصعب الناس شرحه و استغلقوا منحاه من أجل ما حيتاج  و هو البخاري فأما. يف القليل
 الطرق املتعددة و رجاهلا من أهل احلجاز و الشام و العراق و معرفة أحواهلم و اختالف إليه من معرفة

و يورد فيها احلديث  امجه ألنه يترجم الترمجةو لذلك حيتاج إىل إمعان النظر يف التفقه يف تر. الناس فيهم
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تضمنه من املعىن الذي ترجم به  بسند أو طريق مث يترجم أخرى و يورد فيها ذلك احلديث بعينه ملا
يف أبواب كثرية حبسب معانيه و اختالفها و  و كذلك يف ترمجة و ترمجة إىل أن يتكرر احلديث. الباب

. و حنوهم ابن التني و ابن املهلب و كابن بطال الشرح ف حقمن شرحه و مل يستوف هذا فيه فلم يو

األمة يعنون أن أحداً  دين على كتاب البخاري شرح: شيوخنا رمحهم اهللا يقولون و لقد مسعت كثرياً من
فكثرت عناية علماء  صحيح مسلم أما و. من علماء األمة مل يوف ما جيب له من الشرح ذا االعتبار

و أمجعوا على تفصيله على كتاب البخاري من غري الصحيح مما مل يكن على  عليهاملغرب به و أكبوا 
املعلم  املالكية عليه شرحاً و مساه من فقهاء املارزي و أملى اإلمام. وقع له يف التراجم شرطه و أكثر ما

و من بعده  القاضي عياض على عيون من علم احلديث و فنون من الفقه مث أكمله اشتمل بفوائد مسلم
عليهما فجاء  بشرع استوىف ما يف الكتابني و زاد حميي الدين النووي و تالمها إكمال املعلم متمه و مساه
شرحها يف كتب الفقه إال ما  و أما كتب السنن األخرى و فيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر. شرحاً وافياً

ه من علم احلديث و موضوعاا حيتاج إلي خيتص بعلم احلديث فكتب الناس عليها و استوفوا من ذلك ما
و اعلم أن األحاديث قد متيزت مراتبها . ا من السنة و األسانيد اليت اشتملت على األحاديث املعمول

و . ضعيف و معلول و غريها ترتهلا أئمة احلديث و جهابذته و عرفوها هلذا العهد بني صحيح و حسن و
 ن األئمة يف احلديث يعرفون األحاديث بطرقها وو لقد كا. تصحيح ما يصح من قبل مل يغب طريق يف

مثل ذلك  أسانيدها حبيث لو روي حديث بغري سنده و طريقه يفطنون إىل أنه قلب عن وضعه و لقد وقع
بغداد و قصد احملدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث  حني ورد على حممد بن إمساعيل البخاري لإلمام

مث أتى جبميع تلك األحاديث على الوضع .  لكن حدثين فالنو ال أعرف هذه: قبلوا أسانيدها فقال
 و اعلم أيضاً أن األئمة اتهدين تفاوتوا يف اإلكثار. سنده و أقروا له باإلمامة الصحيح و رد كل منت إىل

يقال بلغت روايته إىل سنة عشر حديثاً أو  رضي اهللا تعاىل عنه فأبو حنيفة من هذه الصناعة و اإلقالل
أمحد بن  و. غايتها ثلثمائة حديثاً أو حنوها و املوطأ رمحه اهللا إمنا صح عنده ما يف كتاب مالك حنوها و

و قد تقول . اجتهاده يف ذلك مخسون ألف حديث و لكل ما أداه إليه مسنده اهللا تعاىل يف رمحه حنبل
و ال سبيل . وايتهالبضاعة يف احلديث فلهذا قلت ر بعض املبغضني املتعسفني إىل أن منهم من كان قليل

و من كان قليل البضاعة من . ألن الشريعة إمنا تؤخذ من الكتاب و السنة إىل هذا املعتقد يف كبار األئمة
 عليه طلبه و روايته و اجلد و التشمري يف ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة و يتلقى احلديث فيتعني

تعترضه فيها و العلل  ل الرواية ألجل املطاعن اليتو إمنا قلل منهم من قل. األحكام عن صاحبها املبلغ هلا
االجتهاد إىل ترك األخذ مبا يعرض مثل  اليت تعرض يف طرقها سيما و اجلرح مقدم عند األكثر فيؤديه
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هذا مع أن أهل . ذلك فتقل روايته لضعف يف الطرق ذلك فيه من األحاديث و طرق األسانيد و يكثر
العراق ألن املدينة دار اهلجرة و مأوى الصحابة و من انتقل منهم  لاحلجاز أكثر رواية للحديث من أه

و  و اإلمام أبو حنيفة إمنا قلت روايته ملا شدد يف شروط الرواية. شغلهم باجلهاد أكثر إىل العراق كان
. رواية فقل حديثه و قلت من أجلها. التحمل و ضعف رواية احلديث اليقيين إذا عارضها الفعل النفسي

كبار اتهدين يف علم احلديث  و يدل على أنه من. رك رواية احلديث متعمداً فحاشاه من ذلكألنه ت
و أما غريه من احملدثني و هم اجلمهور . قبوالً اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره رداً و

الشروط و الكل عن اجتهاد و قد توسع أصحابه من بعده يف  فتوسعوا يف الشروط و كثر حديثهم و
 فأكثر و كتب مسنده و هو جليل القدر إال أنه ال يعدل الطحطاوي و روى. كثرت روايتهم

و . عليها بني األمة كما قالوه يف كتابيهما جممع مسلم و البخاري ألن الشروط اليت اعتمدها الصحيحني
صحيحان بل و كتب عليها كالرواية عن املستور احلال و غريه فلهذا قدم ال غري متفق الطحطاوي شروط
باإلمجاع على  الصحيحني و من أجل هذا قيل يف. املعروفة عليه لتأخر شروطه عن شروطهم السنن

فال تأخذك ريبة يف ذلك فالقوم . فيهما من الشروط املتفق عليها قبوهلما من جهة اإلمجاع على صحة ما
حقائق   سبحانه و تعاىل أعلم مبا يفو اهللا. اجلميل م و التماس املخارج الصحيحة هلم أحق الناس بالفن

 .األمور

 

  الفصل السابع يف علم الفقه و ما يتبعه من الفرائض

يف أفعال املكلفني بالوجوب و احلذر و الندب و الكراهة و اإلباحة و هي  الفقه معرفة أحكام اهللا تعاىل
 ستخرجت األحكام من تلكالكتاب و السنة و ما نصبه الشارع ملعرفتها من األدلة فإذا ا متلقاة من

و ال بد من  .و كان السلف يستخرجوا من تلك األدلة على اختالف فيما بينهم. األدلة قيل هلا فقه
اقتضاءات ألفاظها لكثري من  فإن األدلة غالبها من النصوص و هي بلغة العرب و يف. وقوعه ضرورة

أيضاً فالسنة خمتلفة الطرق يف الثبوت و و  .معانيها و خصوصاً األحكام الشرعية اختالف بينهم معروف
فاألدلة من غري النصوص خمتلف . الترجيح و هو خمتلف أيضاً تتعارض يف األكثر أحكامها فتحتاج إىل

و ما كان منها غري ظاهر يف النصوص فيحكم على . املتجددة ال توىف ا النصوص فيها و أيضاً فالوقائع
 و من هنا وقع اخلالف بني. إشارات للخالف ضرورية الوقائعملشاة بينهما و هذه كلها  املنصوص

يؤخذ عن  مث إن الصحابة كلهم مل يكونوا أهل فتيا و ال كان الدين. السلف و األئمة من بعدهم
و متشاه و حمكمه و  و إمنا كان ذلك خمتصاً باحلاملني للقرآن العارفني بناسخه و منسوخه. مجيعهم
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و كانوا يسمون . مسعه منهم و من عليتهم  النيب صلى اهللا عليه و سلم أو ممنسائر داللته مبا تلقوه من
فاختص من كان منهم قارئاً للكتاب . العرب كانوا أمة أمية لذلك القراء أي الذين يقرأون الكتاب ألن

 مث عظمت أمصار اإلسالم و ذهبت األمية من. و بقي األمر كذلك صدر امللة .ذا االسم لغرابته يومئذ

الفقهاء و  مبمارسة الكتاب و متكن االستنباط و كمل الفقه و أصبح صناعة و علماً فبدلوا باسم العرب
القياس و هم أهل العراق و  طريقة أهل الرأي و: و انقسم الفقه فيهم إىل طريقتني. العلماء من القراء

ملا قدمناه فاستكثروا من يف أهل العراق  و كان احلديث قليالً. طريقة أهل احلديث و هم أهل احلجاز
أبو  مقدم مجاعتهم الذي استقر املذهب فيه و يف أصحابه و. القياس و مهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي

 مث أنكر القياس طائفة من العلماء و أبطلوا. من بعده الشافعي و مالك بن أنس و إمام أهل احلجاز حنيفة

القياس اجللي و  ا منحصرة يف النصوص و اإلمجاع و ردواو جعلوا املدارك كله. العمل به و هم الظاهرية
و كان إمام هذا املذهب . مجيع حماهلا العلة املنصوصة إىل النص، ألن النص على العلة نص على احلكيم يف

. املذاهب الثالثة هي مذاهب اجلمهور املشتهرة بني األمة و كانت هذه. داود بن علي و ابنه و أصحاما

ابتدعوها و فقه انفردوا به و بنوه على مذهبهم يف تناول بعض الصحابة   مبذاهبو شذ أهل البيت
قوهلم بعصمة األئمة و رفع اخلالف عن أقواهلم و هي كلها أصول واهية و شذ مبثل  بالقدح، و على

شيئاً من  فال نعرف. اخلوارج و مل حيتفل اجلمهور مبذاهبهم بل أوسعها جانب اإلنكار و القدح ذلك
يف بالدهم و حيث  فكتب الشيعة. هم و ال نروي كتبهم و ال أثر بشيء منها إال يف مواطنهممذاهب

لكل منهم كتب و تآليف و  و. كانت دولتهم قائمة يف املغرب و املشرق و اليمن و اخلوارج كذلك
 و مل أئمته و إنكار اجلمهور على منتحله مث درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس. آراء يف الفقه غريبة

الطالبني ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم  يبق إال الكتب الدة و رمبا يعكف كثري من
خيلو بطائل و يصري إىل خمالفة اجلمهور و إنكارهم عليه و رمبا عد ذه  أخذ فقههم منها و مذهيهم فال

باألندلس  ابن حزم و قد فعل ذلك. البدع بنقله العلم من الكتب من غري مفتاح املعلمني النحلة من أهل
و . أهل الظاهر و مهر فيه باجتهاد زعمه يف أقواهلم على علو رتبته يف حفظ احلديث و صار إىل مذهب

من األئمة املسلمني فنقم الناس ذلك عليه و أوسعوا مذهبه استهجاناً  خالف إمامهم داود و تعرض للكثري
. األحيان ترك حىت إا ليحصر بيعها باألسواق و رمبا متزق يف بعضتلقوا كتبه باإلغفال و ال و إنكاراً، و

أهل العراق فإمامهم الذي  فأما. و مل يبق إال مذهب أهل الرأي من العراق و أهل احلديث من احلجاز
و مقامه يف الفقه ال يلحق شهد له بذلك أهل جلده  بن ثابت أبو حنيفة النعمان استقرت عنده مذاهبهم

إمام دار اهلجرة  مالك ابن أنس األصبحي فكال إمامهم و أما أهل احلجاز .الشافعي و لكما و خصوصاً
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أهل املدينة  اهللا تعاىل و اختص بزيادة مدرك آخر لألحكام غري املدارك املعتربة عند غريه و هو عمل رمحه
و هكذا . اقتدائهملدينهم و  ألنه رأى أم فيما ينفسون عليه من فعل أو ترك متابعون ملن قبلهم ضرورة

اآلخذين ذلك عنه و صار ذلك عنده من أصول  إىل اجلبل املباشرين لفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم
مسائل اإلمجاع فأنكره ألن دليل اإلمجاع ال خيص أهل املدينة  و ظن كثري أن ذلك من. األدلة الشرعية

 و. تفاق على األمر الديين عن اجتهادو اعلم أن اإلمجاع إمنا هو اإل. لألمة من سواهم بل هو شامل
و إمنا اعتربه من حيث اتباع اجليل باملشاهدة  رمحه اهللا تعاىل مل يعتري عمل أهل املدينة من هذا املعىن مالك

و ضرورة اقتدائهم بعني ذلك يعم امللة . اهللا و سالمه عليه للجيل إىل أن ينتهي إىل الشارع صلوات
إال أن . اب ا من حيث ما فيها من االتفاق اجلامع بينها و بني اإلمجاعاألبو ذكرت يف باب اإلمجاع و

مشاهدة من  أهل اإلمجاع عن نظر و اجتهاد يف األدلة و اتفاق هؤالء يف فعل أو ترك مستندين إىل اتفاق
ها تقريره أو مع األدلة املختلف في و لو ذكرت املسألة يف باب فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم و. قبلهم

 مالك بن أنس لكان أليق ا مث كان من بعد مثل مذهب الصحايب و شرع من قبلنا و االستصحاب

 و له أصحاب اإلمام مالك العراق من بعد رحل إىل. رمحهم ااهللا تعاىل حممد بن إدريس املطليب الشافعي

 و خالف مالكاً العراق و اختص مبذهب، و أخذ عنهم و مزج طريقة أهل احلجاز بطريقة أهل أيب حنيفة
 و كان من علية احملدثني. رمحه اهللا أمحد بن حنبل بعدمها و جاء من. رمحه اهللا تعاىل يف كثري من مذهبه

و . آخر و قرأ أصحابه على أصحاب اإلمام أيب حنيفة مع وفور بضاعتهم من احلديث فاختصوا مبذهب
الناس باب اخلالف و  و سد. ن سواهموقف التقليد يف األمصار عند هؤالء األربعة و درس املقلدون مل

إىل رتبة االجتهاد و ملا خشي من  و ملا عاق عن الوصول. طرقه ملا كثر تشعب االصطالحات يف العلوم
بدينه فصرحوا بالعجز و اإلعواز و ردوا الناس إىل  إسناد ذلك إىل غري أهله و من ال يوثق برأيه و ال

و حظروا أن يتداول تقليدهم ملا فيه من التالعب و مل يبق . املقلدين تقليد هؤالء كل من اختص به من
و عمل كل فقلد مبذهب من قلده منهم بعد تصحيح األصول و اتصال سندها بالرواية  .إال نقل مذاهبهم

تقليده و قد صار  و مدعي االجتهاد هلذا العهد مردود على عقبه مهجور. حمصول اليوم للفقه غري هذا ال
فمقلده قليل لبعد مذهبه عن  أمحد بن حنبل فأما. م على تقليد هؤالء األئمة األربعةأهل اإلسالم اليو

 و أكثرهم بالشام و العراق من بغداد و. معاضدة الرواية و لألخبار بعضها ببعض االجتهاد و أصالته يف

و .  ما أمكنالقياس نواحيها و هم أكثر الناس حفظاً للسنة و رواية احلديث و ميالً باإلستنباط إليه عن
و عظمت الفتنة من أجل . نواحيها كان هلم ببغداد صولة و كثرة حىت كانوا يتواقعون مع الشيعة يف

 أبو حنيفة و أما. يراجع و صارت كثرم بالشام و مل. ذلك مث انقطع ذلك عند استيالء التتر عليها
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ملا كان مذهبه  و.. الد العجم كلهااليوم أهل العراق و مسلمة اهلند و الصني و ما وراء النهر و ب فقلده
فكثرت تآليفه و مناظرام مع  أخص بالعراق و دار السالم و كان تلميذه صحابة اخللفاء من بين العباس

بعلم مستظرف و أنظار غريبة و هىب بني أيدي  و جاءوا منها. الشافعية و حسنت مباحثهم يف اخلالفيات
 و أما. يف رحلتهما الباجي أبو الوليد و القاضي بن العريب ليهإ و باملغرب منها شيء قليل نقله. الناس

أكثر مما سواها و قد كان انتشر مذهبه بالعراق و خراسان و ما وراء النهر و  فمقلدوه مبصر الشافعي
شحنت  و عظمت جمالس املناظرات بينهم و. احلنفية يف الفتوى و التدريس يف مجيع األمصار قامسوا

حممد  كان اإلمام و. مث درس ذلك كله بدروس املشرق و أقطاره. واع استدالالمكتب اخلالفيات بأن
 :و كان من تلميذه ا. احلكم مبصر أخذ عنه مجاعة منهم ملا نزل على بين عبد بن إدريس الشافعي

من بين عبد احلكم و أشهب و ابن القاسم و  و غريهم، و كان ا من املالكية مجاعة املزين و البويطي
مث انقرض . بنوه مث القاضي أبو إسحق بن شعبان و أو الده بن املواز و غريهم مث احلارس بن مسكني وا

دولة الرافضة و تداول ا فقه أهل البيت و تالشى من سواهم و ارحتل  فقه أهل السنة من مصر بظهور
 .جة و التقليب يف املعاشآخر املائة الرابعة على ما أعلم، من احلا. الوهاب من بغداد إليها القاضي عبد

هذا اإلمام، و  فتأذن خلفاء العبيديني بإكرامه، و إظهار فضله نعياً على بين العباس يف إطراح مثل
العبيديني من الرافضة على يد صالح  فنفقت سوق املالكية مبصر قليالً، إىل أن ذهبت دولة. اإلغتباط به

عاد فقه اجلماعة إىل الظهور بينهم و رجع إليهم  الدين يوسف بن أيوب فذهب منها فقه أهل البيت و
 منهم و أصحابه من أهل العراق و الشام فعاد إىل أحسن ما كان و نفقت سوقه و اشتهر الشافعي فقه

. الدولة األيوبية بالشام و عز الدين بن عبد السالم أيضاً من احللبة اليت ربيت يف ظل حميي الدين النووي

الدين بن دقيق العيد مث تقي الدين السبكي بعدمها إىل أن انتهى ذلك إىل شيخ  يمث ابن الرقعة مبصر و تق
أكرب الشافعية مبصر كبري العلماء بل أكرب  فهو اليوم سراج الدين البلقيين مبصر هلذا العهد و هو اإلسالم

إن كان   و.رمحه اهللا تعاىل فاختص مبذهبه أهل املغرب و األندلس مالك و أما. العلماء من أهل العصر
غالباً إىل احلجاز و هو منتهى  يوجد يف غريهم إال أم مل يقلدوا غريه إال يف القليل ملا أن رحلتهم كانت

العراق و مل يكن العراق يف طريقهم فاقتصروا عن  و املدينة يومئذ دار العلم و منها خرج إىل. سفرهم
فرجع .  شيوخه من قبله و تلميذه من بعدهيومئذ و إمامهم مالك و و شيخهم. األخذ عن علماء املدينة

 و أيضاً فالبداوة كانت غالبة. األندلس و قلدوه دون غري ممن مل تصل إليهم طريقته إليه أهل املغرب و

أهل احلجاز أميل  على أهل املغرب و األندلس و مل يكونوا يعانون احلضارة اليت ألهل العراق فكانوا إىل
يأخذه تنقيح احلضارة و ذيبها كما  يزل املذهب املالكي غضاً عندهم، و ململناسبة البداوة، و هلذا مل 
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إمام علماً خمصوصاً عند أهل مذهبه و مل يكن هلم  و ملا صار مذهب كل. وقع يف غريه من املذاهب
اد فاحتاجوا إىل تنظري املسائل يف االحلاق و تفريقها عند االشتباه بعد االستن سبيل إىل االجتهاد و القياس

على ذلك  و صار ذلك كله حيتاج إىل ملكة راسخة يقتدر ا. األصول املقررة من مذاهب إمامهم إىل
هذه امللكة هي علم الفقه هلذا  و. النوع من التنظري أو التفرقة و اتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا

فكان  .ه افترقوا مبصر و العراقو قد كان تالميذ. رمحه اهللا ملالك و أهل املغرب مجيعاً مقلدون. العهد
القاضي و أيب بكر األري و  بالعراق منهم القاضي إمساعيل و طبقته مثل ابن خويز منداد و ابن اللبان و

و كان مبصر ابن القاسم و أشهب . بعدهم القاضي أيب حسني بن القصار و القاضي عبد الوهاب و من
 و رحل من األندلس حيىي بن حيىي الليثي، و لقي و ابن عبد احلكم و احلارث بن مسكني و طبقتهم

بعده عبد امللك بن حبيب فأخذ  و رحل. و كان من مجلة أصحابه ،املوطأ و روى عنه كتاب .مالكاً
من  العتيب مث دون .الواضحة يف األندلس و دون فيه كتاب مالك عن ابن القاسم و طبقته و بث مذهب

مث انتقل . أوالً أيب حنيفة قية أسد بن الفرات فكتب عن أصحابو رحل من أفري .العتبية تالمذته كتاب
مسي  و كتب على ابن القاسم يف سائر أبواب الفقه و جاء إىل القريوان بكتابه و .مالك إىل مذهب

و لقي ابن القاسم و  األسدية نسبة إىل أسد بن الفرات، فقرأ ا سحنون على أسد مث ارحتل إىل املشرق
سحنون مسائلها و دوا و أثبت ما  و كتب. مبسائل األسدية فرجع عن كثري منهاأخذ عنه و عارضه 

فأنف من ذلك فترك الناس كتابه و اتبعوا  رجع عنه منها و كتب ألسد و أن يأخذ بكتاب سحنون
و . املسائل يف األبواب فكانت تسمى املدونة و املختلطة مدونة سحنون على ما كان فيها من اختالط

 ابن أيب زيد مث اختصر .العتبية و الواضحة املدونة و أهل األندلس على قريوان على هذهعكف أهل ال

 من فقهاء القريوان يف أبو سعيد الربادعي خلصه أيضاً و باملختصر املدونة و املختلطة يف كتابه املسمى

و كذلك . هو أخذوا به و تركوا ما سوا و اعتمده املشيخة من أهل أفريقية بالتهذيب كتابه املسمى
و مل تزل علماء املذهب يتعاهدون  .و ما سواها الواضحة و هجروا العتبية اعتمد أهل األندلس كتاب

ابن  أفريقية على املدونة ما شاء اهللا أن يكتبوا مثل هذه األمهات بالشرح و اإليضاح و اجلمع فكتب أهل
ما شاء  العتبية  أهل األندلس علىو كتب. و أمثاهلم ابن بشري و ابن حمرز التونسي و اللخمي و يونس

مجيع ما يف األمهات من املسائل و اخلالف و  ابن أ يب زيد و مجع. و أمثاله ابن رشد اهللا أن يكتبوا مثل
 هذا الكتاب و نقل فاشتمل على مجيع أقوال املذاهب و فرع األمهات كلها يف النوادر األقوال يف كتاب

زخرت حبار املذهب املالكي يف األفقني إىل انقراض دولة  ة ومعظمه يف كتابه على املدون ابن يونس
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خلص  أيب عمرو بن احلاجب ما أهل املغرب بعد ذلك إىل أن جاء كتاب مث متسك. قرطبة و القريوان
و كانت . كالربنامج للمذهب فيه طرق أهل املذهب يف كل باب و تعديد أقواهلم يف كل مسئلة فجاء

ابن املبشر و ابن اللهيث و ابن الرشيق و   مصر من لدن احلارث بن مسكني والطريقة املالكية بقيت يف
أبو  و مل أدر عمن أخذها. بين سند و ابن عطاء اهللا و كانت باإلسكندرية يف بين عوف و. ابن شاس
فقهاء السنة  لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديني و ذهاب فقه أهل البيت و ظهور احلاجب عمرو بن
عكف عليه الكثري من طلبة املغرب  عية و املالكية و ملا جاء كتابه إىل املغرب آخر املائة السابعةمن الشاف

. هو الذي جلبه إىل املغرب أبو علي ناصر الدين الزواوي و خصوصاً أهل جباية ملا كان كبري مشيختهم

و منهم   يف تلميذه،كان قرأ على أصحابه مبصر و نسخ خمتصره ذلك فجاء به و انتشر بقطر جباية فإنه
قراءته و يتدارسونه ملا يؤثر عن  انتقل إىل سائر األمصار املغربية و طلبة الفقه باملغرب هلذا العهد يتداولون

 و ابن رشد و كابن عبد السالم :و قد شرحه مجاعة من شيوخهم. الترغيب فيه من ناصر الدين الشيخ
هم  تهم يف اإلجادة يف ذلك ابن عبد السالم وو كلهم من مشيخة أهل تونس و سابق حلب أيب هارون

 .و اهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم. مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب يف دروسهم

 

  الفصل الثامن يف علم الفرائض

. مناسختها معرفة فروض الوراثة و تصحيح سهام الفريضة مما تصح، باعتباره فروضها األصول أو و هو

حيتاج إىل حسب تصحيح   الورثة و انكسرت سهامه على فروض ورثته فإنه حينئذو ذلك إذا هلك أحد
و قد تكون هذه . فروضهم من غري جتزئة الفريضة األوىل حىت يصل أهل الفروض مجيعاً يف الفريضتني إىل

و يقدر ما حتتاج إىل احلسبان و كذلك إذا . بعدد أكثر املناسخات أكثر من واحد و اثنني و تتعدد لذلك
يقر بعض الورثة بوارث و ينكره اآلخر فتصحح على الوجهني  كانت فريضة ذات وجهني مثل أن

و كل ذلك . مث تقسم التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة و ينظر مبلغ السهام. حينئذ
 د املالكيةو للناس فيه تآليف كثرية أشهرها عن. كان غالباً فيه و جعلوه فناً مفرداً حيتاج إىل احلسبان و

و من متأخري  اجلعدي مث خمتصر القاضي أيب القاسم احلويف و ابن ثابت من متأخري األندلس كتاب
و أما الشافعية و احلنفية و احلنابلة فلهم فيه تآليف كثرية و أعمال . أمثاهلم و ابن النمر الطرابلسي أفريقية
رضي اهللا تعاىل عنه و  املعايل أبا خصوصاًصعبة شاهدة هلم باتساع الباع يف الفقه و احلساب و  عظيمة

املعقول و املنقول و الوصول به إىل احلقوق يف  أمثاله من أهل املذاهب و هو فن شريف جلمعه بني
و للعلماء من أهل . جتهل احلظوظ و تشكل على القامسني الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما
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يها إىل الغلو يف احلساب و فرض املسائل اليت حتتاج إىل املصنفني من حيتاج ف و من. األمصار ا عناية
فيمألون ا  اهوالت من فنون احلساب كاجلرب و املقابلة و التصرف يف اجلذور و أمثال ذلك استخراج

يتداولونه من وراثتهم لغرابته و قلة وقوعه  و هو و إن مل يكن متداوالً بني الناس و ال يفيد فيما. تآليفهم
و قد حيتج األكثر من أهل هذا الفن على . املتداول على أكمل الوجوه  املران و حتصيل امللكة يففهو يفيد

 املنقول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن الفرائض ثلث العلم و أا أول ما ينسى و يف فضله باحلديث

اد بالفرائض فروض الفرائض بناء على أن املر و احتج به أهل أبو نعيم احلافظ رواية نصف العلم خرجه
و أن املراد بالفرائض إمنا هي الفرائض التكليفية يف العبادات و  و الذي يظهر أن هذا احملل بعيد. الوراثة

 و إما فروض الوراثة فهي أقل من. و غريها و ذا املعىن يصح فيها النصفية و الثلثية العادات و املواريث

الفن املخصوص   هذا املراد أن محل لفظ الفرائض على هذاذلك كله بالنسبة إىل علم الشريعة كلها يعين
و ملا . و االصطالحات أو ختصيصه بفروض الوراثة إمنا هو اصطالح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون

و . الذي هو لغة التقدير أو القطع يكن صدر اإلسالم يطلق على هذا إال على علومه مشتقاً من الفرض
أن حيمل إال . قلناه و هي حقيقته الشرعية فال ينبغي قه إال مجيع الفروض كماما كان املراد به يف إطال

 .و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق. أليق مبرادهم منه على ما كان حيمل يف عصرهم فهو

 

  الفصل التاسع يف أصول الفقه و ما يتعلق به من اجلدل و اخلالفيات

 م الشرعية و أجلها قدراً و أكثرها فائدة و هو النظر يف األدلةالفقه من أعظم العلو إعلم أن أصول

الذي هو القرآن  و أصول األدلة الشرعية هي الكتاب. الشرعية من حيث تؤخذ منها األحكام و التآليف
األحكام تتلقى منه مبا يوحى إليه من  فعلى عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت. مث السنة املبينة له

و من بعده صلوات . حيتاج إىل نقل و ال إىل نظر و قياس بينه بقوله و فعله خبطاب شفاهي الالقرآن و 
و أما السنة فأمجع الصحابة رضوان . اخلطاب الشفاهي و احنفظ القرآن بالتواتر اهللا و سالمه عليه تعذر

يغلب على  يح الذيتعاىل عليهم على وجوب العمل مبا يصل إلينا منها قوالً أو فعالً بالنقل الصح اهللا
اإلمجاع مرتلتهما إلمجاع  و تعينت داللة الشرع يف الكتاب و السنة ذا اإلعتبار مث يرتل. الظن صدقه

مستند ألن مثلهم ال يتفقون من غري دليل  و ال يكون ذلك إال عن. الصحابة على النكري على خمالفيهم
مث نظرنا يف طرق .  ثابتاً يف الشرعياتاإلمجاع دليالً ثابت مع شهادة األدلة بعصمة اجلماعة فصار

و يناظرون . بالكتاب و السنة فإذا هم يقيسون األشباه باألشباه منهما استدالل الصحابة و السلف
صلوات اهللا  فإن كثرياً من الواقعات بعده. باألمثال بإمجاع منهم و تسليم بعضهم لبعض يف ذلك األمثال
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نص عليه بشروط يف ذلك  لثابتة فقاسوها مبا ثبت و أحلقوها مباو سالمه عليه مل تندرج يف النصوص ا
يغلب على الظن أن حكم اهللا تعاىل فيهما  حىت. تصحح تلك املساواة بني الشبيهني أو املثلني. اإلحلاق

و هو القياس و هو رابع األدلة و اتفق مجهور العلماء  .واحد و صار ذلك دليالً شرعياً بإمجاعهم عليه
إن خالف بعضهم يف اإلمجاع و القياس إال أنه شذوذ يف و أحلق   هي أصول األدلة وعلى أن هذه

. لضعف مداركها و شذوذ القول فيها. األربعة أدلة أخرى ال حاجة بنا إىل ذكرها بعضهم ذه األدلة

نه و يف مت فأما الكتاب فدليله املعجزة القاطعة. من أول مباحث هذا الفن النظر يف كون هذه أدلة فكان
منها فاإلمجاع على وجوب العمل  فلم يبق فيه جمال لالحتمال و أما السنة و ما نقل إلينا. التواتر يف نقله

يف حياته صلوات اهللا و سلمه عليه من إنفاذ الكتب  معتضداً مبا كان عليه العمل. مبا يصح منها كما قلناه
 و أما اإلمجاع فالتفاقهم رضوان اهللا تعاىل عليهم .الشرائع آمراً و ناهياً و الرسل إىل النواحي باألحكام و

عنهم عليه كما  إنكار خمالفتهم مع العصمة الثابتة لألمة و أما القياس فبإمجاع الصحابة رضي اهللا على
اخلرب بالنظر يف طرق النقل و عدالة  هذه أصول األدلة مث إن املنقول من السنة حمتاج إىل تصحيح. قدمناه

و هذه أيضاً من قواعد . هو مناط وجوب العمل باخلري احلالة احملصلة للظن بصدقه الذيالناقلني لتتميز 
بني اخلربين و طلب املتقدم منهما معرفة الناسخ و املنسوخ و هي من  و يلحق بذلك عند التعارض. الفن

اإلطالق  ين علىمث بعد ذلك يتعني النظر يف داللة األلفاظ و ذلك أن استفادة املعا. أبوابه فصوله أيضاً و
و القوانني . مركبة من تراكيب الكالم على اإلطالق يتوقف على معرفة الدالالت الوضعية مفردة و

الكالم ملكة ألهله مل تكن هذه علوماً  اللسانية يف ذلك هي علوم النحو و التصريف و البيان و حني كان
فلما فسدت امللكة يف لسان العرب . ملكةألا جبلة و  و ال قوانني و مل يكن الفقه حينئذ حيتاج إليها

بنقل صحيح و مقاييس مستنبطة صحيحة و صارت علوماً حيتاج إليها  قيدها اجلهابذة املتجردون لذلك
مث إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكالم و هي استفادة . اهللا تعاىل الفقيه يف معرفة أحكام

معرفة  و ال يكفي فيه. ا اخلاصة من تراكيب الكالم و هو الفقهالشرعية بني املعاين من أدلته األحكام
الدالالت اخلاصة و  الدالالت الوضعية على اإلطالق بل ال بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك

و جعلوه قوانني هلذه  ا تستفاد األحكام حبسب ما أصل أهل الشرع و جهابذة العلم من ذلك
معناه معاً و الواو ال تقتضي الترتيب و العام  ال تثبت قياساً و املشترك ال يراد بهمثل أن اللغة . االستفادة

حجة فيما عداها و األمر للوجوب أو الندب و للفور أو التراخي  إذا أخرجت أفراد اخلاص منة هل يبقى
تعدد أم ال أو الصحة و املطلق هل حيمل على املقيد و النص على العلة كاف يف ال و النهي يقتضي الفساد

مث إن النظر  .و لكوا من مباحث الداللة كانت لغوية. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. أمثال هذه و



 
 371         ابن خلدون مقدمة

يقاس و مياثل من األحكام و  يف القياس من أعظم قواعد هذا الفن ألن فيه حتقيق األصل و الفرع فيما
بني أوصاف ذلك احملل أو وجود األصل من ت ينفتح الوصف الذي يغلب على الظن أن احلكم علق به يف

ترتيب احلكم عليه يف مسائل أخرى من توابع ذلك  ذلك الوصف يف الفرع من غري معارض مينع من
الفن من الفنون املستحدثة يف امللة و كان السلف يف غنية عنه مبا  و اعلم أن هذا. كلها قواعد هلذا الفن

اليت  و أما القوانني.  أزيد مما عندهم من امللكة اللسانيةمن األلفاظ ال حيتاج فيها إىل أن استفادة املعاين
يكونوا حيتاجون إىل  و أما األسانيد فلم. حيتاج إليها يف استفادة األحكام خصوصاً فمنهم أخذ معظمها

انقرض السلف و ذهب الصدر األول و  فلما. النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة و خربم م
الفقهاء و اتهدون إىل حتصيل هذه القوانني و  ا صناعة كما قررناه من قبل احتاجانقلبت العلوم كله

و كان أول من كتب . فكتبوها فنا قائما برأسه مسوه أصول الفقه القواعد الستفادة األحكام من األدلة
 و البيان و فيها يف األوامر والنواهي أملى فيه رسالته املشهورة تكلم. رضي اهللا تعاىل عنه الشافعي فيه

مث كتب فقهاء احلنفية فيه و حققوا تلك القواعد و  .اخلرب و النسخ و حكم العلة املنصوصة من القياس
املتكلمون أيضا كذلك إال أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه و أليق  و كتب. أوسعوا القول فيها

جيردون  و املتكلمون. لنكت الفقهيةاألمثلة منها و الشواهد و بناء املسائل فيها على ا بالفروع لكثرة
فنوم و مقتضى  صور تلك املسائل عن الفقه و مييلون إىل االستدالل العقلي ما أمكن ألنه غالب

الفقهية و التقاط هذه القوانني من  طريقتهم فكان لفقهاء احلنفية فيها اليد الطوىل من الغوص على النكت
أئمتهم فكتب يف القياس بأوسع من مجيعهم و متم  بوسي منو جاء أبو زيد الد. مسائل الفقه ما أمكن

فيه و كملت صناعة أصول الفقه بكماله و ذبت مسائله ومتهدت  األحباث و الشروط اليت حيتاج إليها
ألمام  الربهان و كان من أحسن ما كتب فيه التكلمون كتابه. بطريقة املتكلمني فيه قواعده و عين الناس

أليب احلسني  و شرحه املعتمد لعبد اجلبار العهد و مها من األشعرية و كتاب للغزايل املستصفى احلرمني و
مث خلص هذه الكتب األربعة  .و كانت األربعة قواعد هذا الفن و أركانه. البصري ومها من املعتزلة

ن اخلطيب يف كتاب احملصول و سيف الدي فحالن من التكلمني املتأخرين و مها اإلمام فخز الدين بن
 فابن اخلطيب أميل إىل. و اختلفت طرائقهما يف الفن بني التحقيق و احلجاج .األحكام اآلمدي يف كتاب

 أما كتاب و. االستكثار من األدلة واالحتجاج و اآلمدي مولع بتحقيق املذاهب و تفريع املسائل

يف  ن األرمويتاج الدي و التحصيل يف كتاب سراج الدين األرموي فاختصره تلميذ اإلمام احملصول
 .التنقيحات منهما فقدمات و قواعد يف كتاب صغري مساه شهاب الدين القرايف و اقتطف احلاصل كتاب

. الناس و عين املبتدئون يهذين الكتابني و شرحهما كثري من .املنهاج يف كتاب البيضاوي و كذلك فعل
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يف كتايب  و عمر بن احلاجبأب و هو أكثر حتقيقا يف املسائل فلخصة لآلمدي اإلحكام و أما كتاب
كتاب آخر تداوله طلبة العلم و عين أهل املشرق و املغرب به  مث أختصره يف .باملختصر الكبري املعروف

و أما طريقة . زبدة طريقة املتكلمني يف هذا الفن يف هذه املختصرات و مبطالعته و شرحه و حصلت
و أحسن  الدبوسي أيب زيد للمتقدمني تأليف. افيها كثريا و كان من أحسن كتابة فيه اخلنفية فكتبوا

من  ابن الساعايت من أئمتهم و هو مستوعب و جاء البزدوي سيف اإلسالم كتابة املتأخرين فيها تأليف
فجاء من  بالبدائع يف الطريقتني و مسي كتابه البزدوين و كتاب اإلحكام فقهاء اخلنفية فجمع بني كتاب

و أولع كثري من علماء . العهد يتداولونه قراءة و حبثا العلماء هلذاأحسن األوضاع و أبدعها و أئمة 
هذه حقيقة هذا الفن و تعيني موضوعاته و تعديد التأليف . ذلك هلذا العهد و احلال على. العجم بشرحه

  .شيء قدير و اهللا ينفعنا بالعلم و جيعلنا من أهله مبنه و كرمه إنه على كل. هلذا العهد فيه املشهورة

فيه اخلالف بني اتهدين ياختالف  أما اخلالفات فاعلم أن هذا الفقة املستنبط من األدلة الشرعية كثرو 
و اتسع ذلك يف امللة اتساعا غظيما و كان . قدمناه مداركهم و أنظارهم خالفا ال بد من وقوعه ملا

ن علماء األمصار و كانوا مث ملا انتهى ذلك إىل األئمة األربعة م للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم
م اقتصر الناس على تقليدهم و منعوا من تقليد سواهم لذهاب االجتهاد  مبكان من حسن الظن

العلوم اليت هي موادة باتصال الزمان و افتقاد من يقوم على سوى هذه املذاهب  لصعوبته و تشعب
اآلخذين  بني املتمسكني ا وفاقيمت هذه املذاهب األربعة أصول امللة و أجري اخلالف  .األربعة

املناظرات يف تصحيح  و جرت بينهم. بأحكامها جمرى اخلالف يف النصوص الشرعية و األصول الفقهية
كل على صحة مذهبه الذي  كل منهم مذهب إمامه جتري على أصول صحيحة و طرائق قومية حيتج ا

من أبواب الفقه فتارة يكون اخلالف  قلده و متسك به و أجريت يف مسائل الشريعة كلها و يف كل باب
يوافق أحدمها  الشافعي و أيب حنيفة و مالك تارة بني يوافق أحدمها و أبو حنيفة و مالك و الشافعي بني

 يوافق أحدمها و كان يف هذه املناظرات بيان مآخذ هؤالء مالك و أيب حنيفة و الشافعي و تارة بني

و البد . باخلالفيات كان هذا الصنف من العلم يسمى. ادهماألئمة و مثارات اختالفهم و مواقع اجته
كما حيتاج إليها اتهد إال أن اتهد  لصاحبه من معرفة القواعد اليت يتوصل ا إىل استنباط األحكام

حيتاج إليها حلفظ تلك املسائل املستنبطة من أن يهدمها  حيتاج إليها لالستنباط و صاحب اخلالفيات
علم جليل الفائدة يف معرفة مآخذ األئمة و أدلتهم و مران املطالعني له على  و هو لعمري. املخالف بأدلته

املالكية ألن  وتآليف احلنفية و الشافعية فيه أكثر من تآليف. فيما يرومون اإلستدالل عليه االستدالل
و أما . بحثالنظر و ال القياس عند احلنفية أصل للكثري من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك أهل
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فأكثرهم أهل الغرب و هم بادية غفل من  املالكية فاألثر أكثر معتمدهم و ليسوا بأهل نظر و أ يضا
 من املالكية كتاب أليب بكر العريب و املآخذ رمحه اهللا تعاىل فيه كتاب للغزايل و. الصنائع إال يف األقل

من شيوخ املالكية عيون  القصار البن و التعليقة كتاب الدبوسي أليب زيد و. جلبه من املشرق التلخيص
مدرجا،  يف خمتصره يف أصول الفقه مجيع ما ينبين عليها من الفقه اخلاليف الساعايت ابن األدلة و قد مجع

  .يف كل مسألة ما ينبين عليها من اخلالفيات

 فإنة ملا كان بابآداب املناظرة اليت جتري بني أهل املذاهب الفقهية و غريهم  و أما اجلدال و هو معرفة

يرسل عنانة يف  املناظرة يف الرد و القبول متسعا و كل واحد من املتناظرين يف االستدالل و اجلواب
أن يضعوا آدابا و أحكاما  و منة ما يكون صوابا و منة ما يكون خطأ فاحتاج األئمة إىل. االحتجاج

 املستدل و ايب و حيث يسوغ له حال يقف املتناظران عند حدودها يف الرد و القبول و كيف يكون
اعتراضه أو معارضته و أين جيب عليه السكوت  أن يكون فستدال و كيف يكون خمصوصا فنقطعا و حمل

فيه إنه معرفة بالقواعد من احلدود و اآلداب يف االستدالل  و لذلك قيل. و خلصمه الكالم و اإلستدالل
و هي طريقتان طريقة . ذلك الرأي من الفقه أو غريهرأي و هدمه سواء كان  اليت يتوصل ا إىل حفظ

خاصة باألدلة الشرعية من النص و اإلمجاع و اإلستدالل و طريقة العميدي و هي عامة  البزدوي و هي
املغالطات فيه يف  و هو من املناحي احلسنة و. كل دليل يستدل به من أي علم كان و أكثره استدالل يف

إال . أشبه بالقياس املغالطي و السوفسطائي ربنا النظر املنطقي كان يف الغالبو إذا اعت. نفس األمر كثرية
و هذا العميدي . مراعاة يتحرى فيها طرق االستدالل كما ينبغي أن صور األدلة و األقيسة فيه حمفوظة

 وضع الكتاب املسمى ياإلرشاد خمتصرا و تبعه من بعده من. نسبت الطريقة إليه هو أول من كتب فيها و

و هي هلذا  .املتأخرين كالنسفي و غريه جاؤوا على أثره و سلكوا مسلكه و كثرت يف الطريقة التآليف
كمالية و ليست ضرورية و  و هي مع ذلك. العهد مهجورة لنقص العلم و التعليم يف األمصار اإلسالمية

 .اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق

 

  يف علم الكالم: الفصل العاشر

يف االعتقادات  يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية و الرد على املبتدعة املنحرفني لمهو ع
فلنقدم هنا لطيفة يف برهان  .و سر هذه العقائد اإلميانية هو التوحيد. عن مذاهب السلف و أهل السنة

 علمه و فيما ينظر و يشري نرجع إىل حتقيق عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق و املآخذ مث
إعلم أن احلوادث يف عامل الكائنات سواء كانت من : فنقول إىل حدوثه يف امللة و ما دعا إىل وضعه
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 البشرية أو احليوانية فالبد هلا من أسباب متقدمة عليها ا تقع يف مستقر العادة و الذوات أو من األفعال

تزال تلك  ادث أيضا فالبد له من أسباب أخرى و الو كل واحد من هذه األسباب ح. عنها يتم كونة
و تلك . إله إال هو األسباب مرتقية حىت تنتهي إىل مسبب األسباب و موجدها و خالقها سبحانه ال

فإذا ال . يف إدراكها و تعديدها األسباب يف ارتقائها تتفسح و تتضاعف طوال و عرضا و حيار العقل
احليوانية فإن من مجلة أسباا يف الشاهد القصود و  فعال البشرية وحيصرها إال العلم احمليط سيما األ

و القصود و اإلرادات أمور نفسانية ناشئة يف . إال بإرادته و القصد إليه اإلرادات إذ ال يتم كون الفعل
و تلك التصورات هي أسباب قصد الفعل و قد تكون . تصورات سابقة يتلو بعضها بعضا الغالب عن

يطلع  إذ ال. لتصورات تصورات أخرى و كل ما يقع يف النفس من التصورات جمهول سببهتلك ا أسباب
يف الفكر يتبع بعضها بعضا  إمنا هي أشياء يلقيها اهللا. أحد على مبادئ األمور النفسانية و ال على ترتيبها

ليت هي طبيعة علما يف الغالب باألسباب ا و إمنا حييط. و اإلنسان عاجز عن معرفة مبادئها و غاياا
و أما . ألن الطبيعة حمصورة للنفس و حتت طورها ظاهرة و يقع يف مداركها على نظام و ترتيب

ألا للعقل الذي هو فوق طور النفس فال تدرك الكثري منها فضال  التصورات فنطاقها أوسع من النفس
 الوقوف معها فإنه واد من ذلك حكمة الشارع يف يه عن النظر إىل األسباب و و تأمل. عن اإلحاطة

و رمبا  .يف خوضهم يلعبون مث ذرهم :قال اهللا. الفكر و ال حيلو منة يطائل و ال يظفز حبقيقة يهيم فيه
و أصبح من الضابني اهلالكني نغوذ باهللا من احلرمان  انقطع يف وقوفه عن االرتقاء إىل ما فوقه فزلت قدمة

ف أو الرجوع عنة يف قدرتك و اختيارك بل هو لون حيصل أن هذا الوقو و ال حتسنب. و اخلسران املبني
 .إذ لو علمناها لتحررنا منها. تستحكم من اخلوض يف األسباب على نسبة ال نعلمها للنفس و صبغة

مسبباا جمهول  و أيضا فوجه تأثري هذه األسباب يف الكثري من. فلنتحرر من ذلك بقطع النظر عنها مجلة
و ما  .وحقيقة التأثري و كيفيته جمهولة .العادة القتران الشاهد ياالستناد إىل الظاهرألا إمنا يوقف عليها ب

األسباب  فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها و إلغائها مجلة و التوجه إىل مسبب .قليال أوتيتم من العلم إال
عرف مبصاحل الذي هو أ كلها و فاعلها و موجدها لترسخ صفة التوحيد يف النفس على ما علمنا الشارع

من مات يشهد أن ال إله  :عليه و سلم قال صلى اهللا. ديننا و طرق سعادتنا الطالعه على ما وراء احلسن
فإن وقف عند تلك األسباب فقد انقطع و حقت عليه كلمة الكفر و أن سبح يف حبر  .إال اهللا دخل اجلنة

. باخليبة إنا الضامن له أن ال يعود إالالبحث عنها و عن أسباا وتأثرياا واحدا بعد واحد ف النظر و

مل يلد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد  فيذلك انا الشارع عن النظر يف األسباب و أمرنا بالتوجيد املطلق
و ال تثقن مبا يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على اإلحاطة بالكائنات  ومل يكن له كفوا أحد* و مل يولد 
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 و اعلم أن الوجود عند كل مدرك. تفصيل الوجود كله و سفه رأيه يف ذلكو الوقوف على  و أسباا

أال ترى  .يف بادئ رأيه منحصر يف مداركه ال يعدوها و األمر يف نفسه خبالف ذلك و احلق من ورائه
الوجود عنده صنف  األصم كيف ينحصر الوجود عنده يف احملسوسات األربع و املعقوالت و يسقط من

يردهم إىل ذلك تقليد اآلباء  لك األعمى أيضا يسقط عنده صنف املرئيات و لوال ماو كذ. املسموعات
يتبعون الكافة يف إثبات هذه األصناف ال مبقتضى  و املشيخة من أهل عصرهم و الكافة ملا أقروا به لكنهم

لديه احليوان األعجم و نطق لوجدناه منكرا للمعقوالت و ساقطة  فطرم و طبيعة إدراكهم و لو سئل
فلعل هناك ضربا من اإلدراك غري مدركاتنا ألن إدراكاتنا خملوقة حمدثة و خلق  بالكلية فإذا علمت هذا

فام . حميط و احلصر جمهول و الوجود أوسع نطاقا من ذلك و اهللا من ورائهم. أكرب من خلق الناس اهللا
عملك فهو أحرص على  إدراكك و مدركاتك يف احلصر و اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك و

من نطاق عقلك و ليس ذلك  سعادتك و أعلم ميا ينفغك ألنه من طور فوق إدراكك و من نطاق أوسع
غري أنك ال تطمع أن . يقينية ال كذب فيها بقادح يف العقل و مداركه بل العقل ميزان صحيح فأحكامه

هلية و كل ما وراء طوره فإن ذلك النبوة و حقائق الصفات اإل تزن به أمور التوحيد و اآلخرة و حقيقة
مثال رجل رأى امليزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن يه اجلبال و هذا  و مثال ذلك. طمع يف حمال

 على أن امليزان يف أحكامه غري صادق لكن العقل قد يقف عنده و ال يتعدى طوره حىت يكون .ال يدرك

الغلط و من يقدم  و تفطن يف هذا.  الوجود احلاصل منةله أن حييط باهللا و يصفاته فإنة ذرة من ذرات
فقد تبني لك احلق من ذلك و  العقل على السمع يف أمثال هذه القضايا و قصور فهمه و اضمحالل رأيه

إدراكنا و وجودنا خرجت عن أن تكون  إذ تبني ذلك فلعل األسباب إذا جتاوزت يف اإلرتقاء نطاق
فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك األسباب و . ينقطع هام و حيار ومدركة فيضل العقل يف بيداء األو

خالقها احمليط ا إذ ال فاعل غرية و كلها ترتقي إليه و ترجع إىل  كيفيات تأثريها و تفويض ذلك إىل
: إمنا هو من حيث صدورنا عنة ال غري و هذا هو معىن ما نقل عن بعض الصديقني قدرته و علمنا به

حكمي  مث إن املعترب يف هذا التوحيد ليس هو اإلميان فقط الذي هو تصديق. راك إدراكاإلد العجز عن
املطلوب من  فإن ذلك من حديث النفس و إمنا الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف ا النفس كما أن

شواغل ما سوى املعبود  األعمال و العبادات أيضا حصول ملكة الطاعة و االنقياد و تفريغ القلب عن
و . يف العقائد فرق ما بني القول و االتصاف و الفرق بني احلال و العلم. ىت ينقلب املريد السالك ربانياح

اليتيم و املسكني قربة إىل اهللا تعاىل مندوب إليها و يقول بذلك  شرحه أن كثريا من الناس يعلم أن رمحة
ا من أبناء املستضعفني لفرعنه و مأخذه من الشريعة و هو لو رأى يتيما أو مسكين و يعترف به و يذكر
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 أن يباشره فضال عن التمسح عليه للرمحة و ما بعد ذلك من مقامات العطف و احلنو و استنكف

ومن الناس . االتصاف فهذا إمنا حصل له من رمحة اليتيم مقام العلم و مل حيصل له مقام احلال و. الصدقة
إىل اهللا تعاىل مقام آخر أعلى من األول  ملسكني قربةمن حيصل له مع مقام العلم و االعتراف بأن رمحة ا

رأى يتيما أو مسكينا بادر إليه و مسح عليه و التمس  فمىت. و هو االتصاف بالرمحة و حصول ملكتها
مث يتصدق عليه مبا حضره من ذات يده و . يصرب عن ذلك و لو دفع عنه الثواب يف الشفقة عليه ال يكاد

افك به و العلم حاصل عن االتصاف ضرورة و هو أوثق مبىن من العلم مع اتص كذا علمك بالتوحيد
 و ليس االتصاف حباصل عن جمرد العلم حىت يقع العمل و يتكرر مرارا غري. االتصاف احلاصل قبل

فإن العلم . اآلخرة منحصرة فترسخ امللكة و حيصل االتصاف و التحقيق و جييء العلم الثاين النافع يف
النظار و املطلوب إمنا هو العلم احلايل  االتصاف قليل اجلدوى و النفع و هذا علم أكثراألول ارد عن 
الشارع يف كل ما كلف به إمنا هو يف هذا فما طلب اعتقاده  و اعلم أن الكمال عند. الناشئ عن العادة

ها يف طلب عمله من العبادات فالكمال في الثاين احلاصل عن االتصاف و ما فالكمال فيه يف العلم
 مث إن اإلقبال على العبادات و املواظبة عليها هو احملصل هلذه الثمرة. و التحقق ا حصول االتصاف

فإن الصالة صارت له  عيين يف الصالة يف رأس العبادات جعلت قرة :قال صلى اهللا عليه و سلم. الشريفة
فويل للمصلني  اس و من هلم ا ؟عينه و أين هذا من صالة الن صفة و حاال جيد فيها منتهى لذاته و قرة

صراط الذين أنعمت عليهم غري * املستقيم  اهدنا الصراط اللهم وفقنا الذين هم عن صالم ساهون *
لك من مجيع ما قررناه أن املطلوب يف التكاليف كلها حصول  فقد تبني املغضوب عليهم و ال الضالني
فس هو التوحيد و هو العقيدة اإلميانية و هو الذي عنها علم اضطراري للن ملكة راسخة يف النفس حيصل

الذي هو أصل  و يتفهم منه أن اإلميان. السعادة و أن ذلك سواء يف التكاليف القلبية و البدنية حتصل به
املوافق للسان و أعالها حصول  أوهلا التصديق القليب. التكاليف و ينبوعها هو ذه املثابة ذو مراتب

و تندرج يف . مستولية على القلب فيستتبع اجلوارح اد القليب و ما يتبعه من العملكيفية من ذلك االعتق
و هذا أرفع مراتب . األفعال كلها يف طاعة ذلك التصديق اإلمياين طاعتها مجيع التصرفات حىت تنخرط

 وخهااإلميان الكامل الذي ال يقارف املؤمن معه صغرية و ال كبرية إذ حصول امللكة و رس اإلميان و هو

ال يزين الزاين حني يزين و هو  :مانع من االحنراف عن مناهجه طرفة غني قال صلى اهللا عليه و سلم
سفيان بن حرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و أحواله فقال يف  و يف حديث هرقل ملا سأل أبا مؤمن

اإلميان حني   كذلكو: قال! ال : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال :أصحابه
على النفس خمالفتها شأن امللكات إذا  و معناه أن ملكة اإلميان إذا استقرت عسر .ختالط بشاشتة القلوب
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هذه هي املرتبة العالية من اإلميان و هي يف املرتبة الثانية من  استقرت فإا حتصل مبثابة اجلبلة و الفطرة و
 سابقا و هذه حاصلة للمؤمنية حصوال تابعا ألعماهلم و واجبة لألنبياء وجوبا ألن العصمة. العصمة

و يف  .و ذه امللكة و رسوخها يقع التفاوت يف اإلميان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف .تصديقهم
عمل و يزيد و ينقص و  مثل أن اإلميان قول و. تراجم البخاري رضي اهللا عنه يف باب اإلميان كثري منه

و املراد ذا كله . احلياء من اإلميان من اإلميان و أن تطوع رمضان من اإلميان وأن الصالة و الصيام 
و أما التصديق الذي هو أول مراتبه فال تفاوت . و هو فعلي اإلميان الكامل الذي أشرنا إليه و إىل ملكته

 مني و من اعترباألمساء و محله على التصديق منع من التفاوت كما قال أئمة املتكل فمن اعترب أوائل. فيه

ليس ذلك بقادح يف  و. أواخر األمساء و محله على هذه امللكة اليت هي اإلميان الكامل ظهر له التفاوت
رتبه ألنة أقل ما يطلق عليه اسم  احتاد حقيقته األوىل اليت هي التصديق إذ التصديق موجود يف مجيع

و هو يف نفسه .  املسلم فال جيزي أقل منهالكافر و اإلميان و هو املخلص من عهدة الكفر و الفيصل بني
و اعلم أن . التفاوت يف احلال احلاصلة عن األعمال كما قلناه فافهم حقيقة واحدة ال تتفاوت و إمنا

هذااإلميان الذي يف املرتبة األوىل الذي هو تصديق و عني أمورا خمصوصة كلفنا  الشارع وصف لنا
قال . يف الدين سنا مع اإلقرار ا بألسنتنا و هي العقائد اليت تقررتا بقلوبنا و اعتقادها يف أنف التصديق

تؤمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله و اليوم اآلخر  أن :صلى اهللا عليه و سلم حني سئل عن اإلميان فقال
لتتبني  ةو لنشر إليها جممل. و هذه هي العقائد اإلميانية املقررة يف عليم الكالم و تؤمن بالقدر خريه و شره

ذا اخلالق الذي رد  اعلم أن الشارع لقد أمرنا باإلميان. يف حقيقة هذا الفن و كيفية حدوثه فنقول
اإلميان جناتنا عند املوت إذا حضرنا مل يعرفنا  األفعال كلها إليه و أفرده به كما قدمناه و عرفنا أن يف هذا

اعتقاد : فكلنا أوال.  إدراكنا و من فوق طورناإذ ذاك يتعذر على بكنه حقيقة هذا اخلالق املعبود و هو
 مشاة املخلوقني و إال ملا صح أنة خالق هلم لعدم الفارق على هذا التقدير مث ترتيهه ترتيهه يف ذاته عن

للتمانع مث اعتقاد أنه عامل  غن صفات النقص و إال لشابة املخلوقني مث توحيده با الحتاد و إال مل يتم اخللق
اخللق و مريد و إال مل خيصص شيء من  تتم األفعال شاهد قضيته لكمال االحتاد وقادر فبذلك 

و أنة يعيدنا بعد املوت تكميال لعنايته، باإلجياد و لو  .املخلوقات و مقدر لكل كائن و إال فاإلرادة حادثة
 شقاء هذا مث اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من. فهو للبقاء السرمدي بعد املوت كان ألمر فإن كان عبثا

بذلك و بيان  الختالف أحوله بالشقاء و السعادة و عدم معرفتنا بذلك و متام لطفه بنا يف اإليتاء املعاد
اإلميانية معللة بأدلتها العقلية و أدلتها  هذه أمهات العقائد. و أن اجلنة للنعيم و جهنم للعذاب. الطريقني

السلف و أرشد إليها العلماء و حققها األئمة إال أنة األدلة أخذها  و عن تلك. من الكتاب و السنة كثرية
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 يف تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من اآلي املتشاة فدعا ذلك إىل اخلصام و عرض بعد ذلك خالف

تفصيل هذا  و لنبني لك. فحدث بذلك علم الكالم. التناظر و االستدالل يالعقل و زيادة إىل النقل
الداللة من غري تأويل يف آي  د فيه وصف املعبود بالترتيه املطلق الظاهرو ذلك أن القرآن ور. امل

و وقع يف كالم الشارع صلوات اهللا عليه . ا كثرية و هي سلوب كلها و صرحية يف باا فوجب اإلميان
مث وردت يف القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه . ظاهرها و كالم الصحابة و التابعني تفسريها على

فأما السلف فغلبوا أدلة الترتيه لكثرا و وضوح داللتها، و علموا . الصفات يف الذات و أخرى يفمرة 
و . ال تأويل و قضوا بأن اآليات من كالم اهللا فآمنوا ا و مل يتعرضوا ملعناها ببحث و. التشبيه استحالة

و ال تتعرضوا لتأويلها و ال . اهللا إقرأوها كما جاءت أي آمنوا بأا من عند: هذا معىن قول الكثري منهم
و شذ لعصرهم مبتدعة أتبعوا ما تشابه من . اإلذعان له فيجب الوقف و. تفسريها جلواز أن تكون ابتالء

ففريق أشبهوا، يف الذات باعتقاد اليد و القدم و الوجه عمال بظواهر وردت  .اآليات و توغلوا يف التشبيه
داللة ألن  لفة آي الترتيه املطلق التس هي أكثر موارد و أوضحفوقعوا يف التجسيم الصريح و خما بذلك

املطلق اليت هي أكثر موارد  و تغليب آيات السلوب يف الترتيه. معقولية اجلسم تقتضي النقص و االفتقار
غنية و مجع بني الدليلني بتأويلها مث يفرون من  و أوضح داللة أوىل من التعلق بظواهر هذه اليت لنا عنها

و ليس ذلك بدافع عنهم ألنه قول متناقض و مجع بني نفي و  . ذلك بقوهلم جسم ال كاألجسامشناعة
 واحدة من اجلسم، و إن خالفوا بينهما و نفوا املعقولية املتعارفة فقد وافقونا يف إثبات إن كانا باملعقولية

فريق منهم ذهبوا إىل  و. ذنويتوقف مثلة على األ. الترتيه و مل يبق إال جعلهم لفظ اجلسم امسا من أمسائه
و آل قوهلم . احلرف و أمثال ذلك التشبيه يف الصفات كإثبات اجلهة و االستواء و الرتول و الصوت و

كاألصوات جهة ال كاجلهات نزول ال كالرتول  إىل التجسيم فرتعوا مثل األولني إىل قوهلم صوت ال
 مل يبق يف هذه الظواهر إال اعتقادات السلف و به األول، و و اندفع ذلك مبا اندفع. يعنون من األجسام

و . كما هي لئال يكر النفي على معانيها بنفيها مع أا صحيحة ثابتة من القرآن مذاهبهم و اإلميان ا
و  الرب احلافظ ابن عبد له و يف كتاب املختصر و كتاب البن أىب زيد تنظر ما تراه يف عقيدة الرسالة هلذا

الدالة على ذلك يف غضون  و ال تغمض عينك عن القرائن.  على هذا املعىنغريهم فإم حيومون
بالتدوين و البحث يف سائر األحناء و ألف  مث ملا كثرت العلوم و الصنائع و وىل الناس. كالمهم

يف تعميم هذا الترتيه يف آي السلوب فقضوا بنفي صفات املعاين  املتكلمون يف الترتيه حدثت بدعة املعتزلة
اإلرادة و احلياة زائدة على أحكامها ملا يلزم على ذلك من تعدد القدمي بزعمهم و  لعلم و القدرة ومن ا
القدر ألن  مردود بأن الصفات ليست عني الذات و ال غريها و قضوا بنفي صفة اإلرادة فلزمهم نفي هو
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و هو مردود . جساماأل معناه سبق اإلرادة للكائنات و قضوا بنفي السمع و البصر لكوما من عوارض
و قضوا بنفي الكالم لشبه . املسموع أو املبصر لعدم اشتراط البنية يف مدلول هذا اللفظ و إمنا هو إدراك

الكالم اليت تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن خملوق و ذلك بدعة  ما يف السمع و البصر و مل يعقلوا صفة
بعض اخللفاء عن أئمتهم فحمل الناس عليها و عظم ضرر هذه البدعة و لقنها  و. صرح السلف خبالفها

السلف فاستحل خلالفهم إيسار كثري منهم ودماؤهم، و كان ذلك سببا النتهاض أهل  خالفهم أئمة
 أبو احلسن األشعري باألدلة العقلية على هذه العقائد دفعا يف صدور هذه البدع و قام بذلك الشيخ السنة

التشبيه و أثبت الصفات املعنويه و قصر الترتيه على ما قصره  فىإمام املتكلمني فتوسط بني الطرق و ن
األدلة املخصصة لعمومه فأثبت الصفات األربع املعنوية و السمع و البصر و  و شهدت له. عليه السلف

فيما مهدوه  و رد على املبتدعة يف ذلك كله و تكلم معهم. القائم بالنفس بطريق النقل و العقل الكالم
العقائد يف البعثة و أحوال املعاد  من القول بالصالح و األصلح و التحسني و التقبيح و كملهلذه البدع 

الكالم يف اإلمامة ملا ظهر حينئذ من بدعة اإلمامية من  و أحلق بذلك. و اجلنة و النار و الثواب و العقاب
دة يف ذلك ملن هي له، و و إنه جيب على النيب تعيينها و اخلروج عن العه قوهلم إا من عقائد اإلميان

أحلقوها  و قصارى أمر اإلمامة أا قضية مصلحية إمجاعية و ال تلحق بالعقائد فلذلك. األمة كذلك على
البدع و هي كالم صرف و  إما ملا فيه من املناظرة على: مبسائل هذا الفن و مسوا جمموعة علم الكالم

و . تنازعهم يف إثبات الكالم النفسي  فيه هوبراجعة إىل عمل، و إما ألن سبب وضعه و اخلوض ليست
و أخذ عنهم . طريقتة من بعده تلميذه كابن جماهد و غريه كثر أتباع الشيخ أيب احلسن األشعري و اقتفى

فتصدر لإلمامة يف طريقتهم و هذا و وضع املقدمات العقلية الىت تتوقف عليها  القاضي أبو بكر الباقالين
أنه ال يبقى  و أن العرض ال يقوم بالعرض و.  مثل إثبات اجلوهر الفرد و اخلالءو األنظار و ذلك األدلة

للعقائد اإلميانية يف وجوب  و جعل هذه القواعد تبعا. و أمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم. زمانني
و و مجلت هذه الطريقة . ببطالن املدلول اعتقادها لتوقف تلك األدلة عليها و أن بطالن الدليل يؤذن

على غري الوجه . إال أن صور األدلة فيها بعض األحيان. الدينية جاءت من أحسن الفنون النظرية و العلوم
 القوم و ألن صناعة املنطق اليت تسري ا األدلة و تعترب ا األقيسة و مل تكن حينئذ الصناعي لسذاجة

الفلسفية املباينة   ملالبستها للعلومظاهرة يف املئلة، و لو ظهر منها بعض الشيء فلم يأخذ به املتكلمون
من أئمة  أيب بكر الباقالين القاضي مث جاء بعد. للعقائد الشرعية باجلملة فكانت مهجورة عندهم لذلك

 مث خلصه يف كتاب. أبو املعايل فأملى يف الطريقة كتاب الشامل و أوسع القول فيه األشعرية إمام احلرمني

و قرأه الناس و  مث انتشرت من بعد ذلك علوم املنطق يف امللة. قائدهماإلرشاد و اختذه الناس إماما لع
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. يسرب به األدلة منها كما تسرب من سواها فرقوا بينه و بني العلوم الفلسفية بأنة قانون و معيار لألدلة فقط

يت أدلت إىل الكالم لألقدمني فخالفوا الكثري منها بالرباهني ال مث نظروا يف تلك القواعد و املقدمات يف فن
 فلما سربوها مبعيار املنطق. منها مقتبس من كالم الفالسفة يف الطبيعيات و اإلهليات ذلك و مبا أن كثريا

فصارت هذه  ردهم إىل ذلك فيها و مل يعتقدوا بطالن املدلول من بطالن دليله كما صار إليه القاضي
أدخلوا فيها الرد على  تأخرين و رمباالطريقة يف مصطلحهم مباينة للطريقة األوىل و تسمى طريقة امل

خصوم العقائد لتناسب الكثري من مذاهب  الفالسفة فيما خالفوا فيه من العقائد اإلميانية و جعلوهم من
 رمحه اهللا و تبعه اإلمام الغزايل الكالم على هذا املنحى و أول من كتب يف طريقة. املبتدعة و مذاهبهم

توغل املتأخرون من بعدهم يف خمالطة كتب  و اعتمدوا تقليدهم مثو مجاعة قفوا أثرهم  ابن اخلطيب
و اعلم . العلمني فحسبوه فيهما واحدا من اشتباه املسائل فيهما الفلسفة و التبس عليهم شان املوضح يف

 كانوا يستدلون يف أكثر أحواهلم بالكائنات و أحواهلا على وجود البارئ و صفاته و هو أن املتكلمني ملا

بعض من هذه  و اجلسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف يف الطبيعيات و هو. تدالهلم غالبانوع اس
حيث يتحرك و يسكن و  إال أن نظره فيها خمالف لنظر املتكلم و هو ينظر يف اجلسم من. الكائنات

الوجود يف اإلهليات إمنا هو نظر يف  و كذا نظر الفيلسوف. املتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل
و باجلملة فموضوع . الوجود من حيث إنه يدل على املوجد املطلق و ما يقتضيه لذاته و نظر املتكلم يف

العقائد اإلميانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث ميكن أن ستدل  علم الكالم عند أهله إمنا هو
قي  لعقائد و إذا تأملت حال الفنالعقلية فترفع البدع و تزول الشكوك و الشبيه عن تلك ا عليها باألدلة

يستنهض  حدوثه و كيف تدرج كالم الناس فيه صدرا بعد صدر و كلهم يفرض العقائد صحيحة و
لقد اختلطت الطريقتان  و. احلجج و األدلة علمت حينئذ ما قررناه لك يف موضوع الفن و أنه ال يعدوه

و ال . حبيث ال يتميز أحد الفنني من اآلخر سفةعند هؤالء املتأخرين و التبست مسائل الكالم مبسائل الفل
من علماء العجم يف مجيع  و من جاء بعدة الطوالع يف البيضاوي حيصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله

لالطالع على املذاهب و اإلغراق يف معرفة  إال أن هذه الطريقة قد يعىن ا بعض طلبة العلم. تآليفهم
طريقة السلف بعقائد علم الكالم فإمنا هو يف الطريقة القدمية  ا حماذاةو أم. احلجاج لوفور ذلك فيها

و من أراد إدخال الرد على الفالسفة يف عقائده . اإلرشاد و ما حذا حذوة للمتكلمني و أصلها كتاب
فإا و إن وقع فيها خمالفة لإلصطالح القدمي فليس فيها من  اإلمام ابن اخلطيب و الغزايل فعليه بكتب

 املسائل و االلتباس يف املوضوع ما يف طريقة هؤالء املتأخرين من بعدهم و على اجلملة تالط يفاالخ

العلم إذ امللحدة و  فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكالم غري ضروري هلذا العهد على طالب
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ا و األدلة العقلية إمنا كتبوا و دونو من أهل السنة كفونا شأم فيما. املبتدعة قد انقرضوا و األئمة
اآلن فلم يبق منها إال كالم ترته الباري عن كثري إيهاماته و  و أما. احتاجوا إليها حني دافعوا و نصروا

 :ما هؤالء ؟ فقيل: اجلنيد رمحه اهللا عن قوم مر م بعض املتكلمني يفيضون فيه فقال إطالقه و لقد سئل

يستحيل العيب  نفي العيب حيث: فقال.  و مسات النقصقوم يرتهون اهللا باألدلة عن صفات احلدوث
حبامل السنة اجلهل باحلجج  عيب لكن فائدته يف آحاد الناس و طلبة العلم فائدة معتربة إذ ال حيسن

 .و اهللا ويل املؤمنني. النظرية على عقائدها

 

  يف أن عامل احلوادث الفعلية إمنا يتم بالفكر: الفصل احلادي عشر

هي  اليت. الكائنات يشتمل على ذوات حمضة، كالعناصر و آثارها و املكونات الثالثة عنها اعلم أن عامل
صادرة عن احليوانات،  و هذه كلها متعلقات القدرة اإلهلية و على أفعال. املعدن و النبات و احليوان

فعال البشرية، و فمنها منتظم مرتب، و هي األ :واقعة مبقصودها، متعلقة بالقدرة اليت جعل اهللا هلا عليها
و ذلك الفكر يدرك الترتيب بني . أفعال احليوانات غري البشر منها غري منتظم و ال مرتب، و هي

 بالوضع، فإذا قصد إجياد شيء من األشياء، فألجل الترتيب بني احلوادث البد من احلوادث بالطبع أو

عنها و ال ميكن إيقاع  وجد إال ثانياالتفطن بسببه أو علته أو شرطه، و هي على اجلملة مبادئه، إذ ال ي
له مبدأ آخر من تلك املبادئ ال يوجد إال  و ذلك املبدأ قد يكون. املتقدم متأخرا، و ال املتأخر متقدما

فإذا انتهى إىل آخر املبادىء يف مرتبتني أو ثالث أو أزيد، و  .متأخرا عنه، و قد يرتقي ذلك أو ينتهي
.  الشيء بدأ باملبدأ األخري الذي انتهى إليه الفكر، فكان أول عملهيوجد به ذلك شرع يف العمل الذي

يكنه انتقل بذهنه  لو فكر يف إجياد سقف: مثال. تابع ما بعده إىل آخر املسببات اليت كانت أول فكرته مث
مث يبدأ يف العمل . آخر الفكر إىل حلائط الذي يدعمه، مث إىل األساس الذي يقف عليه احلائط فهو

  .س، مث باحلائط، مث بالسقف، و هو آخر العملباألسا

اإلنسان يف اخلارج  أول العمل آخر الفكرة، و أول الفكرة آخر العمل فال يتم فعل: و هذا معىن قوهلم
و أول هذا الفكر هو املسبب . فعلها مث يشرع يف. إال بالفكر يف هذه املرتبات لتوقف بعضها على بعض

و ألجل . العمل هو املسبب األول و هو آخرها يف الفكر  و أوهلا يف.األخري، و هو آخرها يف العمل
  .اإلنتظام يف األفعال البشرية العثور على هذا الترتيب حيصل

انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل علي الترتيب فيما  و أما األفعال احليوانية لغري البشر فليس فيها
 و ملا.  و مدركاا متفرقة خلية من الربط ألنة ال يكون إال بالفكرتدرك باحلواس إذ احليوانات إمنا. يفعل
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اندرجت حينئذ . هلا كانت احلواس املعتربة يف عامل الكائنات هي املنتظمة، و غري املنتظمة إمنا هىي تبع
مبا فيه، فكان . البشر على عامل احلوادث و استولت أفعال. أفعال احليوانات فيها، فكانت مسخرة للبشر

 إين جاعل يف األرض خليفة :االستحالف املشار إليه يف قوله تعاىل و هذا معىن. له يف طاعته و تسخرهك

على قدر حصول األسباب و  و. فهذا الفكر هو اخلاصة البشرية اليت متيز ا البشر عن غريه من احليوان
 يف مرتبتني أو ثالث، و منهم تتواىل له السببية فمن الناس من. املسببات يف الفكر مرتبة تكون إنسانيتة

و اعترب ذلك بالعب . إىل مخس أو ست فتكون إنسانيته أعلى من ال يتجاوزها، و منهم من ينتهي
من يتصور الثالث حركات و اخلمس الذي ترتيبها وضعي، و منهم من  فإن يف الالعبني: الشطرنج

لعب الشطرنج بامللكة، و معرفة ألن . و إن كان هذا املثال غري مطابق. ذهنه يقصر عن ذلك لقصور
و اهللا خلق  .لكنه مثال حيتذي به الناظر يف تعقل ما يورد عليه من القواعد. و املسببات بالطبع األسباب

 .اإلنسان و فضله على كثري ممن خلق تفضيال

 

  الفصل الثاين عشر يف العقل التجرييب و كيفية حدوثه

و . ن هو مدين الطبع، يذكرونه يف إثبات النبوات و غريهاقوهلم أن اإلنسا إنك تسمع يف كتب احلكماء
متكن حياة  و معىن هذا القول، أنة ال. إىل املدينة، و هي عندهم كناية عن االجتماع البشري النسبة فيه

عليه من العجز عن استكمال  و ذلك ملا هو. املنفرد من البشر، و ال يتم وجوده إال مع أبناء جنسه
و تلك املعاونة البد فيها من . أبدا بطبعه و حمتاج إىل املعاونة يف مجيع حاجاتهوجوده و حياته، فه

و رمبا تفضي املعاملة عند احتاد األعراض إىل املنازعة و املشاجرة  .املفاوضة أوال، مث املشاركة و ما بعدها
و ليس  .ألمم و القبائلو يؤول إىل احلرب و السلم بني ا. و الصداقة و العداوة. و املؤالفة فتنشأ املنافرة

فيهم من انتظام األفعال و  ذلك على أي وجه اتفق، كما بني اهلمل من احليوانات، بل للبشر ميا جعل اهللا
. إليقاعه على وجوه سياسية و قوانني حكمية جعل منتظما فيهم و يسرهم. ترتيبها بالفكر كما تقدم

مبا ينشأ .  القبيح، بعد أن مييزوا القبائح و املفسدةعن احلسن إىل ينكبون فيها عن املفاسد إىل املصاحل، و
و تظهر . عن جتربة صحيحة، و عوائد معروفة بينهم، فيفارقون اهلمل من احليوان عن الفعل من ذلك

  .نتيجة الفكر يف انتظام األفعال و بعدها عن املفاسد عليهم

 يتعمق فيها الناظر، بل كلها تدرك ذلك ال تبعد عن احلس كل البعد و ال هذه املعاين اليت حيصل ا
الواقع،  ألا معان جزئية تتعلق باحملسوسات و صدقها و كذا، يظهر قريبا يف. ا يستفاد بالتجربة و

الذي يسر له منها  و يستفيد كل واحد من البشر القدر. فيستفيد طالبها حصول العلم ا من ذلك
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و . له ما جيب و ينبغي، فعال و تركا حىت يتعني. أبناء جنسهمقتنصا له بالتجربة بني الواقع يف معاملة 
و من تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل  .حتصل يف مالبسة امللكة يف معاملة أبناء جنسه

و قد يسهل اهللا على كثري من البشر حتصيل ذلك يف أقرب . الزمن و البد مبا تسعه التجربة من. قضية
 فيها اآلباء و املشيخة و األكابر، و لقن عنهم و وعى تعليمهم، فيستغين عن طول زمن التجربة، إذ قلد

التقليد فيه أو أعرض  و من فقد العلم يف ذلك و. املعانات يف تتبع الوقائع و اقتناص هذا املعىن من بينها
 غري يف غري مألوف و يدركها على عن حسن استماعه و اتباعه، طال عناؤة يف التأديب بذلك، فيجري

و . اخللل، و يفسد حاله يف معاشه بني أبناء جنسه نسبة، فتوجد آدابه و فعامالته سيئة األوضاع بادية
أي من مل يلقن اآلداب يف معاملة البشر من . يؤدبه والده أدبه الزمان من مل: هذا معىن القول املشهور

توايل   تعلمه بالطبع من الواقعات علىمعنامها املشيخة و األكابر و يتعلم ذلك منهم رجع إىل والديه و يف
  .طبعه األيام، فيكون الزمان معلمه و مؤدبة لضرورة ذلك بضرورة املعاونة اليت يف

و بعد هذين . األفعال كما بيناه و هذا هو العقل التجرييب، و هو حيصل بعد العقل التمييزي الذي تقع به
وجعل  و اهللا. فال حتتاج إىل تفسريه يف هذا الكتاب ،مرتبة العقل النظري الذي تكفل يتفسريه أهل العلوم

 .واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون لكم السمع

 

  املالئكة يف علوم البشر و علوم: الفصل الثالث عشر

احلس و نعتربه مبدارك احلس الذي  عامل: أوهلا: إنا نشهد يف أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثالثة عوامل
الذي اختص به البشر فنعلم منه وجود النفس اإلنسانية  مث نعتربه الفكر. وانات باإلدراكشاركنا فيه احلي

مدارك العلمية اليت هي فوق مدارك احلس، فتراه عاملا آخر فوق عامل  علما ضروريا مبا بني جنبينا من
الوجهات،  رادات وعلى عامل ثالث فوقنا مبا جند فينا من آثاره اليت تلقى يف أفئدتنا كاإل مث نستدل. احلس

عاملنا و هو عامل األرواح و  حنو احلركات الفعلية، فنعلم أن هناك فاعال يبعثنا عليها من عامل فوق
و رمبا يستدل على هذا . بيننا و بينها من املغايرة و فيه ذوات مدركة لوجود آثارها فينا مع ما. املالئكة

د يف النوم، و يلقى إلينا فيه من األمور اليت حنن يف غفلة بالرؤيا و ما جن العامل األعلى الروحاين و ذواته
أضغاث  و أما. اليقظة، و تطابق الواقع يف الصحيحة منها، فنعلم أا حق و من عامل احلق عنها يف

و ال جند على . عن احلس األحالم فصور خيالية خيزا اإلدراك يف الباطن و جيول فيها الفكر بعد الغيبة
  .اجلملة و ال ندرك له تفصيال وحاين برهانا أوضح من هذا، فنعلمه كذلك علىهذا العامل الر
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ترتيبها، املسماة عندهم بالعقول فليس شيء من ذلك  و ما يزعمه احلكماء اإلهليون يف تفصيل ذواته و
ألن من شرطه أن تكون . كما هو مقرر يف كالمهم يف املنطق. النظري فيه بيقيين الختالل شرط الربهان

لنا  و ال يبقى. و هذه الذوات الروحانية جمهولة الذاتيات فال سبيل للربهان فيها. ذاتية ضاياه أوليةق
و أعقد هذه . حيكمها مدرك يف تفاصيل هذه العوامل إال ما نقتبسه من الشرعيات اليت يوضحها اإلميان و

و يشترك يف عامل . ة و الروحانيةاجلسماني العوامل يف مدركنا عامل البشر، ألنه وجداين مشهود يف مداركنا
األرواح مع املالئكة الذين ذوام من جنس ذواته، و هي ذوات  احلس مع احليوانات و يف عامل العقل و

 املادة، و عقل صرف يتحد فيه العقل و العاقل و املعقول، و كأنه ذات حقيقتها جمردة عن اجلسمانية و

  .البتة ابقة بالطبع ملعلومام ال يقع فيها خللاإلدراك و العقل، فعلومهم حاصلة دائما مط

فهو كله مكتسب، و الذات  .و علم البشر هو حصول صورة املعلوم يف ذوام بعد أن ال تكون حاصلة
تلبس صور الوجود بصور املعلومات احلاصلة  اليت حيصل فيها صور املعلومات و هي النفس مادة هيوالنية

فاملطلوبات فيها مترددة . وجودها باملوت يف مادا و صورا  و يصحفيها شيئا فشيئا، حىت تستكمل،
فإذا حصل و صار معلوما افتقر . دائما، بطلب أحدمها بالوسط الرابط بني الطرفني بني النفي و اإلثبات

كاملعاينة اليت يف  و ليس. بيان املطابقة، و رمبا أوضحها الربهان الصناعي، لكنه من وراء احلجاب إىل
فقد تبني أن البشر . بالعيان اإلدراكي و قد ينكشف ذلك احلجاب فيصري إىل املطابقة. م املالئكةعلو

. و الصناعة لتحصيله املطلوب بفكرة الشروط الصناعية جاهل بالطبع للتردد يف علمه، و عامل بالكسب

ي عن الفحشاء و إمنا هو بالرياضة باإلذكار اليت أفضلها صالة تنته و كشف احلجاب الذي أشرنا إليه
اإلنسان  و اهللا علم. عن املتناوالت املهمة و رأسها الصوم، و بالوجهة إىل اهللا جبميع قواه و بالترته. املنكر

 .ما مل يعلم

 

  الصالة و السالم الفصل الرابع عشر يف علوم األنبياء عليهم

و أحواهلم فتغلب الوجهة البشر  إنا جند هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إهلية خارجة عن منازع
. الرتوعية من الشهوة و الغضب و سائر األحوال البدنية الربانية فيهم على البشرية يف القوى اإلدراكية و

الربانية، من العبادة و الذكر هللا مبا يقتضي معرفتهم به، فخربين عنة مبا  فتجدهم مترتهني عن األحوال
فيهم كأنة  ة على طريقة واحدة و سنن معهود منهم ال يتبدلإليهم يف تلك احلالة، من هداية األم يوحي

و بينا . فصل املدركني للغيب و قد تقدم لنا الكالم يف الوحي أول الكتاب يف. جبلة فطرهم اهللا عليها
تركيب طبيعي من أعالها و أسفلها متصلة كلها  هنالك أن الوجود كله يف عوامله البسيطة و املركبة على
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آخر كل أفق من العوامل مستعدة ألن تنقلب إىل الذات اليت  و أن الذوات اليت يف. ماتصاال ال ينخر
و كما يف النخل و . كما يف العناصر اجلسمانية البسيطة. استعدادا طبيعيا .جتاوزها من األسفل و األعلى

فيها  معآخر أفق النبات مع احللزون و الصدف من أفق احليوان و كما يف القردة اليت استج الكرم من
جانب كل أفق من  و هذا االستعداد الذي يف. الكيس و اإلدراك مع اإلنسان صاحب الفكر و الروية

  .العوامل هو معىن االتصال فيها

روحاين، شهدت لنا به اآلثار اليت فينا منه، مبا يعطينا من قوى اإلدراك و  و فوق العامل البشري عامل
أن  ف و تعقل حمض، و هو عامل املالئكة، فوجب من ذلك كلهفذوات العلم العامل إدراك صر اإلرادة

من جنس املالئكة وقتا  لتصري بالفعل. يكون للنفس اإلنسانية استعداد لالنسالخ من البشرية إىل امللكية
تلقت يف عامل امللكية ما كفلت بتبليغه إىل  مث تراجع بشريتها و قد. و يف حملة من اللمحات. من األوقات
كأنه . و األنبياء كلهم مفطورون عليه. الوحي و خطاب املالئكة و هذا هو معىن. ا من البشرأبناء جنسه

و علومهم يف تلك . يف ذلك االنسالخ من الشدة و الغطيط ما هو معروف عنهم جبلة هلم و يعاجلون
فيه ذاتية  بقةشهادة و عيان، ال يلحقه اخلطأ و الزلل، و ال يقع فيه الغلط و الوهم، بل املطا احلالة علم

البشرية، ال تفارق علمهم  لزوال حجاب الغيب و حصول الشهادة الواضحة، عند مفارقة هذه احلالة إىل
عليه من الذكاء املفضي م إليها، يتردد ذلك  استصحابا له من تلك احلالة األوىل، و ملا هم. الوضوح

أمنا  إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل :قوله تعاىلاليت بعثوا هلا كما يف  فيهم دائما إىل أن تكمل هداية األمة
لك أول الكتاب، يف أصناف  فافهم ذلك و راجع ما قدمناه .إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه

 .و اهللا املوفق. هنالك بسطا شافيا املدركني للغيب، يتضح لك شرحه و بيانه، فقد بسطناه

 

  بالذات عامل بالكسبالفصل اخلامس عشر يف أن اإلنسان جاهل 

 الفصول أن اإلنسان من جنس احليوانات، و أن اهللا تعاىل ميزه عنها بالفكر الذي جعل قد بينا أول هذه

املصلح و املفاسد من  له، يوقع به أفعاله على انتظام و هو العقل التمييزي أو يقتنص به العلم باآلراء و
املوجودات غائبا و شاهدا، على ما هي عليه،  يف تصورأبناء جنسه، و هو العقل التجرييب، أو حيصل به 

و يبدأ من التمييز، فهو قبل . حيصل له بعد كمال احليوانية فيه و هو العقل النظري، و هذا الفكر إمنا
و  العلم باجلملة، معدود من احليوانات، الحق مببدئه يف التكوين، من النطفة و العلقة التمييز خلو من

قال . هي الفكر له بعد ذلك فهو مبا جعل اهللا له من مدارك احلس و األفئدة اليتو ما حصل . املضغة
فهو يف احلالة األوىل قبل التمييز هيوال  األبصار و األفئدة و جعل لكم السمع و :تعاىل يف االمتنان علينا
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يف  نسانيةمث تستكمل صورته بالع مل الذي يكتسبه بآالته، فكمل ذاته اإل. جبميع املعارف جلهله. فقط
خلق اإلنسان من * ربك الذي خلق  اقرأ باسم و انظر إىل قوله تعاىل مبدأ الوحي على نبيه. وجودها

أي أكسبه من العلم ما مل يكن  اإلنسان ما مل يعلم علم* الذي علم بالقلم * اقرأ وربك األكرم * علق 
 هو عليه من اجلهل الذايت و العلم مضغة فقد كشفت لنا طبيعته و ذاته ما حاصال له بعد أن كان علقة و

و . اإلنسانية و هي. أشارت إليه اآلية الكرمية تقرر فيه االمتنان عليه بأول مراتب وجوده الكسيب و
 .عليما حكيما و كان اهللا. حالتاه الفطرية و الكسبية يف أول الترتيل و مبدأ الوحي

 

 اب و السنة و ما حدث ألجل ذلك من طوائف السنية و املبتدعة يفاملتشابه من الكت يف كشف الغطاء عن: الفصل السادس عشر

  االعتقادات

يدعونا إىل النجاة و الفوز بالنعيم و أنزل  اعلم أن اهللا سبحانه بعث إلينا نبينا حممدا صلى اهللا عليه و سلم
و كان يف خالل . كخياطبنا فيه بالتكاليف املفضية بنا إىل ذل. املبني عليه الكتاب الكرمي باللسان العريب

بنا، و  و من ضروراته، ذكر صفاته سبحانه و أمسائه، ليعرفنا بذاته، و ذكر الروح املتعلقة هذا اخلطاب،
البعث و إنذاراته و مل يعني لنا  و ذكر لنا يوم. ذكر الوحي و املالئكة، الوسائط بينه و بني رسله إلينا

حروفا من اهلجاء مقطعة يف أوائل بعض سوره، ال  و ثبت يف هذا القرآن الكرمي. الوقت يف شيء منه
 :و ذم على اتباعها فقال تعاىل. هذه األنواع كلها من الكتاب متشاا و مسى. سبيل لنا إىل فهم املراد ا

فأما الذين يف قلوم  هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات
يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون  ه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومازيغ فيتبعون ما تشابه من

و محل العلماء من سلف الصحابة و التابعني هذه  ،إال أولو األلباب آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر
املتضح  احملكم: و لذا قال الفقهاء يف اصطالحهم. أن احملكمات هي املبينات الثابتة األحكام اآلية على

تفسري تصحح معناها،  فقيل هي اليت تفتقر إىل نظر و. و أما املتشاات فلهم فيها عبارات. املعىن
املتشابه يؤمن  :ابن عباس على هذا قال و. لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل، فتخفى داللتها و تشتبه

 حكام و القصص متشابه و عليه القاضيآيات األ كلما سوى :عكرمة و جماهد قال به و ال يعمل به و

 املتشابه، ما مل يكن سبيل: و مجاعة من علماء السلف الشعيب و الثوري و قال. إمام احلرمني و أبو بكر

هن أم  يف اآلية إىل علمه، كشروط الساعة و أوقات اإلنذارات و حروف اهلجاء يف أوائل السور، و قوله
مث ذم املتبعني للمتشابه بالتأويل أو . و قد يرد إىل احملكم  أقله،أي معظمة و غالبة و املتشابه الكتاب

ومساهم أهل زيغ، أي ميل عن احلق . تفهم منها يف لسان العرب الذي خوطبنا به حبملها على معان ال
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اللبس على  و أن فعلهم ذلك قصد الفتنة اليت هي الشرك أو. الكفار و الزنادقة و جهلة أهل البدع من
  .و قصدا لتأويلها مبا يشتهونه فيقتدون به يف بدعتهماملؤمنني أ

مث أثىن على . اهللا و ما يعلم تأويله إال: أخرب سبحانه بأنه استأثر بتأويلها و ال يعلمه إال هو فقال مث
و هلذا جعل السلف و الراسخون  .يف العلم يقولون آمنا به و الراسخون :فقال. العلماء باإلميان ا فقط

 .العطف ألن اإلميان بالغيب أبلغ يف الثناء و مع عطفه إمنا يكون إميانا بالشاهد رجحوه علىمستأنفا و 

و يدل على أن التأويل  من عند ربنا كل و يعضد ذلك قوله. ألم يعلمون التأويل حينئذ فال يكون غيبا
العرب هلا، فإذا استحال منها املعاين اليت وضعها . اللغوية إمنا يفهم إن األلفاظ. فيها غري معلوم للبشر

ال  إىل خمرب عنه جهلنا مدلول الكالم حينئذ، و إن جاءنا من عند اهللا فوضنا علمه إليه و إسناد اخلرب
إذا رأيتم الذين : عنها و قد قالت عائشة رضي اهللا. نشغل أنفسنا مبدلول نلتمسه، فال سبيل لنا إىل ذلك

و جاء يف . مذهب السلف يف اآليات املتشاة هذا. ذروهمجيادلون يف القرآن، فهم الذين عىن اهللا، فاح
  .اآليات ألن املنبع واحد السنة ألفاظ مثل ذلك حمملها عندهم حممل

فأما ما يرجع منها على . إىل اختالف الناس فيها و إذا تقررت أصناف املتشاات على ما قلناه، فلنرجع
ت و عدد الزبانية وأمثال ذلك، فليس هذا و اهللا أعلم أوقات اإلنذارا ما ذكروه إىل الساعة و أشراطها و

بنصه يف  ألنه مل يرد فيه لفظ جممل و ال غريه و إمنا هي أزمنة حلادثات استأثر اهللا بعلمها من املتشابه،
و أما احلروف . و العجب ممن عدها من التشابه .إمنا علمها عند اهللا :و قال. كتابه و على لسان نبيه

 :الزخمشري و قد قال. فحقيقتها حروف اهلجاء و ليس ببعيد أن تكون مرادة ئل السوراملقطعة يف أوا

املرتل مؤلف منها، و البشر فيها سواء، و التفاوت  فيها إشارة إىل بعد الغاية يف اإلعجاز، ألن القرآن
إمنا يكون و إن عدل عن هذا الوجه الذي يتضمن الداللة على احلقيقة ف .موجود يف داللتها بعد التأليف

 و النقل الصحيح متعذر،. كقوهلم يف طه، إنه نداء من طاهر و هادي و أمثال ذلك بنقل صحيح،

فاشتباهها من حاء داللتها  و أما الوحي واملالئكة و الروح و اجلن،. فيجيء املتشابه فيها من هذا الوجه
ق بعض الناس ا كل ما يف معناها و قد أحل. ذلك احلقيقية ألا غري متعارفة، فجاء التشابه فيها من أجل

الفنت و الشروط، و ما هو خبالف العوائد املألوفة، و هو غري بعيد،  من أحوال القيامة و اجلنة والدجال و
مل يبق  و سيما املتكلمون فقد عينوا حماملها على ما تراه يف كتبهم، و. ال يوافقوم عليه إال أن اجلمهور

مما يوهم ظاهره نقصا أو  يت وصف اهللا ا نفسه يف كتابه و على لسان نبيه،من املتشابه إال الصفات ال
و تنازعوا و تطرقت . الذين قررنا مذهبهم و قد اختلف الناس يف هذه الظواهر من بعد السلف. تعجيزا

مذاهبهم و إيثار الصحيح منه على الفاسد فنقول، و ما توفيقي إال  فلنشر إىل بيان. البدع إىل العقائد
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 ،متكلم. اهللا سبحانه وصف نفسه يف كتابه بأنه عامل، قادر، شديد، حي، مسيع، بصري اعلم أن: باهللا
الوجه و القدم واللسان،  و كذا أثبت لنفسه اليدين و العينني و. جليل، كرمي، جواد، منعم، عزيز، عظيم

مث احلياة اليت . اإلرادةالعلم والقدرة و  مثل. فمنها ما يقتضي صحة ألوهية: إىل غري ذلك من الصفات
كالسمع و البصر و الكالم، و منها ما يوهم النقص  هي شرط مجيعها، و منها ما هي صفة كمال،

مث أخرب الشارع . كالوجه و اليدين و العينني اليت هي صفات احملدثات كاالستواء و الرتول و ايء، و
  . رؤيته كما ثبت يف الصحيحيوم القيامة كالقمر ليلة البدر، ال نضام يف أنا نرى ربنا

يوهم النقص  السلف من الصحابة و التابعني فأثبتوا له صفات األلوهية و الكمال و فوضوا إليه ما فأما
الصفات أحكاما ذهنية  مث اختلف الناس من بعدهم و جاء املعتزلة فأثبتوا هذه. ساكتني عن مدلوله

و ال تتعلق ا . جعلوا اإلنسان خالقا ألفعاله  توحيدا، وو مسوا ذلك. جمردة، و مل يثبتوا صفة تقوم بذاته
و جعلوا مراعاة األصلح . املعاصي منها، إذ ميتنع على احلكيم فعلها قدرة اهللا تعاىل، سيما الشرور و

فستأنف  و مسوا ذلك عدال، بعد أن كانوا أوال يقولون بنفي القدر، و أن األمر كله. عليه للعباد واجبة
تربأ من معبد اجلهين  و أن عبد اهللا بن عمر. قدرة و إرادة كذلك، كما ورد يف الصحيحبعلم حادث و 

 ،البصري احلسن منهم، تلميذ ،واصل بن عطاء الغزايل و انتهى نفي القدر إىل. و أصحابه القائلني بذلك
و اهلذيل و كان منهم أب. القول به مث آخرا إىل معمر السلمي و رجعوا عن. لعهد عبد امللك بن مروان

و كان من صفات . عثمان بن خالد الطويل عن واصل أخذ الطريقة عن. العالف، و هو شيخ املعتزلة
  .الصفات الوجودية لظهور مذاهبهم يومئذ القدر، و اتبع رأي الفالسفة يف نفي

قرر و طالع كتب الفالسفة و شدد يف نفي الصفات و . و اتبعوه مث جاء إبراهيم النظام، و قال بالقدر،
إما ملا فيها : و كانت طريقتهم تسمى علم الكالم. اجلاحظ و الكعيب و اجلبائي مث جاء. قواعد االعتزال

 فلهذا كأمنا .و هو الذي يسمى كالما، و إما أن أصل طريقتهم نفي صفة الكالم. احلجاج و اجلدال من

هم أثبتوا منها و ردوا، إىل و قرر هؤالء طريقت. يطاف م حقهم أن يضربوا باجلريد و: يقول الشافعي
األصلح، فرفض  و ناظر بعض مشيختهم يف مسائل الصالح و أبو احلسن األشعري أن ظهر الشيخ

القالنسي و احلرث ابن أسد  طريقتهم، و كان على رأي عبد اهللا بن سعيد بن كالب و أيب العباس
ج الكالمية و أثبت الصفات ىل قائمة مقاالم باحلج فأيد. احملاسيب من أتباع السلف و على طريقة السنة

و كان . القدرة و اإلرادة اليت يتم ا دليل التمانع وتصح املعجزات لألنبياء بذات اهللا تعاىل، من العلم و
 مذهبهم إثبات الكالم و السمع و البصر ألا وإن أوهم ظاهرا النقص بالصوت و احلرف من

. يدور يف اخللد ول آخر غري احلروف و الصوت، و هو مااجلسمانيني، فقد وجد للكالم عند العرب مدل
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و أثبتوا هذه الضفة قدمية عامة . النقص و الكالم حقيقة فيه دون األول، فأثبتوها هللا تعاىل و انتفى إيهام
و هو الكالم . امسا مشتركا بني القدمي بذات اهللا تعاىل و صار القرآن. التعلق بشأن الصفات األخرى

 فإذا قيل قدمي، فاملراد األول، و إذا قيل. احلروف املؤلفة املقروءة باألصوات ث الذي هوالنفسي و احملد

من إطالق لفظ احلدوث  أمحد بن حنبل و تورع اإلمام. مقروء، مسموع، فلداللة القراءة و الكتابة عليه
ن القراءة اجلارية ال إنه يقول أن املصاحف املكتوبة قدمية، و ال أ: السلف قبله عليه، ألنه مل يسمع من

غري ذلك  و أما. و إمنا منعه من ذلك الورع الذي كان عليه. و هو شاهدها فحدثه. السنة قدمية على
فهو يدل . إدراك اجلارحة و أما السمع و البصر، و إن كان يوهم. فإنكار للضروريات، و حاشاة منه

و أما لفظ . ئذ ألنه حقيقة لغوية فيهماحين أيضا لغة على إدراك املسموع و املبصر و ينتفي إيهام النقص
اليدين و العينني و أمثال ذلك، فعدلوا عن حقائقها اللغوية ملا فيها  االستواء و ايء و الرتول و الوجه و

 بالتشبيه إىل جمازاا، على طريقة العرب، حيث تتعذر حقائق األلفاظ، فريجعون إىل من إيهام النقص

ومحلهم . هلم غري منكرة و ال مبتدعة. طريقة معروفة و أمثاله، يريد أن ينقض :كما يف قوله تعاىل. ااز
خمالفا ملذهب السلف يف التفويض أن مجاعة من أتباع السلف و هم  على هذا التأويل، و إن كان

من احلنابلة ارتكبوا يف حممل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة هللا تعاىل،  احملدثون و املتأخرون
. فرارا من تعطيله. حبيث مدلول اللفظة تثبت له استواء، استوى على العرش فيقولون يف. الكيفية لةجمهو

 ليس كمثله شيء الذي تنفيه آيات السلوب، من قوله و ال نقول بكيفيته فرارا من القول بالتشبيه

ن مع ذلك أم وجلوا و مل يعلمو مل يلد و مل يولد تعاىل اهللا عما يقول الظاملون سبحان اهللا عما يصفون
و  .يف قوهلم بإثبات استواء، و االستواء عند أهل اللغة إمنا موضوعه االستقرار و التمكن من باب التشبيه

و إمنا احملذور يف . فيه و أما التعطيل الذي يشنعون بإلزامه، و هو تعطيل اللفظ، فال حمذور. هو جسماين
ألن التشابه مل يقع يف التكاليف، . هو متويه  مبا ال يطاق وو كذلك يشنعون بإلزام التكليف. تعطيل اآللة

و إمنا مذهب السلف ما قررناه أوال من تفويض . هللا من ذلك مث يدعون أن هذا مذهب السلف، و حاشا
إن االستواء  :مالك و قد حيتجون إلثبات االستواء هللا بقول. السكوت عن فهمها املراد ا إىل اهللا، و

و إمنا أراد أن االستواء معلوم من اهللا، و  . و حاشاه من ذلك، ألنة يعلم مدلول االستواءمعلوم الثبوت هللا
و . ألن حقائق الصفات كلها كيفيات، و هي جمهولة الثبوت هللا .و كيفيته أي حقيقته. هو اجلسماين

أين اهللا  : و سلمو أا ملا قال هلا النيب صلى اهللا عليه. املكان حبديث السوداء كذلك حيتجون على إثبات
صلى اهللا عليه و سلم مل يثبت هلا اإلميان بإثباا  والنيب .؟ و قالت يف السماء، فقال أعتقها فإا مؤمنة

جاء به من ظواهر، أن اهللا يف السماء، فدخلت يف مجلة الراسخني الذين  املكان هللا، بل ألا آمنت مبا
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. لالفتقار طع بنفي املكان حاصل من دليل العقل النايفو الق. باملتشابه من غري كشف عن معناه يؤمنون

و هو اهللا يف السموات  :و من قوله. وأشباهه ،ليس كمثله شيء و من أدلة السلوب املؤذنة بالترتيه مثل
مث طردوا  .إذ املوجود ال يكون يف مكانني، فليست يف هذا للمكان قطعا، و املراد غريه ،و يف األرض

و الكالم باحلرف والصوت  دعوه يف ظواهر الوجه و العينني و اليدين، و الرتولذلك احململ الذي ابت
و هذا شيء ال يعرف يف . اجلسماين منها جيعلون هلا مدلوالت أعم من اجلسمانية و يرتهونه عن مدلول

. و نافرهم أهل السنة من املتكلمني األشعرية و احلنفية و قد درج على ذلك األول و اآلخر منهم. اللغة

 البخاري حممد بن إمساعيل وقع بني متكلمي احلنفية ببخارى و بني اإلمام و رفضوا عقائدهم يف ذلك، و

و لفظ اجلسم له . أا ال كاألجسام و. و أما اسمة ففعلوا مثل ذلك يف إثبات اجلسمية. ما هو معروف
قتصروا عليه، بل توغلوا و إثبات هذه الظواهر، فلم ي و إمنا جرأهم عليه. يثبت يف منقول الشرعيات

جسم ال : مثل ذلك و يرتهونه بقول متناقض سفساف، و هو قوهلم يزعمون فيها. أثبتوا اجلسمية
لغة العرب هو العميق احملدود و غري هذا التفسري من أنه القائم بالذات أو  و اجلسم يف. كاألجسام

كان  فلهذا. ا غري املدلول اللغوياجلواهر و غري ذلك، فاصطالحات للمتكلمني يريدون  املركب من
و ال . يرد يف كالمه حيث أثبتوا هللا وصفا مومها يوهم النقص مل. اسمة أوغل يف البدعة بل والكفر

السنية و احملدثني واملبتدعة من املعتزلة و  فقد تبني لك الفرق بني مذاهب السلف و املتكلمني. كالم نبيه
احملدثني غالة يسمون املشبه لتصرحيهم بالتشبيه، حىت إنه حيكى عن  و يف. اسمة مبا أطلعناك عليه

 و إن مل يتأول ذلك هلم،. أعفوين من اللحية و الفرج و سلوا عما بدا لكم من سوامها :بعضهم أنه قال

ألئمتهم، و إال فهو  و محلها على ذلك احململ الذي. بأم يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر املومهة
و بسط الرد عليهم . هذه البدع و كتب أهل السنة مشحونة باحلجاج على. ريح و العياذ باهللاكفر ص

و احلمد هللا الذي هدانا . به فصول املقاالت و مجلها و إمنا أومأنا إىل ذلك إمياء يتميز. باألدلة الصحيحة
  .هدانا اهللا هلذا و ما كنا لنهتدي لوال أن

الروح و اجلن والربزخ و أحوال القيامة  لداللة، كالوحي و املالئكة وو أما الظواهر اخلفية األدلة و ا
متعذر على الفهم أو خمالف للعادات، فإن محلناه على ما  و سائر ما هو. والدجال و الفنت و الشروط

 فال تشابه، و إن قلنا فيه بالتشابه، فلنوضح القول فيه. تفاصيله، و هم أهل السنة يذهب إليه األشعرية يف

و هو و . أرفعها اعلم أن العامل البشري أشرف العوامل من املوجودات، و: كشف احلجاب عنه فنقولب
بأحوال ختتص به حىت، كأن  إن احتدت حقيقة اإلنسانية فيه فله أطوار خيالف كل واحد منها اآلخر

  .احلقائق فيها خمتلفة
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سائر تصرفاته اليت أعطاه إياها وجوده حبسه الظاهر و فكره املعاشي و  عامله اجلسماين: فالطور األول
  .احلاضر

فيدرك منها حبواسه الظاهرة  عامل النوم، و هو تصور اخليال بانفاذ تصوراته جائلة يف باطنه: الطور الثاين
و حيدث . و يشاهدها يف إمكان ليس هو فيه جمردة عن األزمنة و األمكنة و سائر األحوال اجلسمانية،

. الدنيوية و األخروية، كما وعد به الصادق صلوات اهللا عليه ا يترقب من مسراتهللصاحل منها البشرى مب

  .يف مجيع أشخاص البشر، و مها خمتلفان يف املدارك كما تراه و هذان الطوران عامان

و . النبوة، و هو خاص بإشراف صنف البشر مبا خصهم اهللا به من معرفته و توحيده طور: الطور الثالث
  .البشرية الظاهرة و تكليفهم بإصالح البشر يف أحوال كلها مغايرة لألحوال. عليهم بوحيهمالئكته  ترتل

الظاهرة إىل وجود قبل القيامة يسمى  طور املوت الذي تفارق أشخاص البشر فيه حيام: الطور الرابع
 دار اجلزاء يفضون إىل يوم القيامة الكربى، و هي الربزخ يتنعمون فيه و يعذبون على حسب أعماهلم مث

  .يف النار األكرب نعيما و عذابا يف اجلنة أو

املعجزة و األحوال املختصة  و الطور الثالث النبوي شاهده. و الطوران األوالن شاهدمها وجداين
من وحي اهللا تعاىل يف املعاد و أحوال الربزخ و  باألنبياء، و الطور الرابع شاهده ما ترتل على األنبياء

و من أوضح الداللة على . كما نبهنا اهللا عليه، يف كثري من آيات البعثة  العقل يقتضي به،القيامة، مع أن
 أشخاص اإلنسان لو مل يكن هلم وجود آخر بعد املوت غري هذه املشاهد يتلقى فيه أحواال صحتها أن

 يكون فال .إذ املوت إذا كان عدما كان مآل الشخص إىل العدم. لكان إجياده األول عبثا. تليق به
األربعة، فلنأخذ يف بيان  وإذا تقررت هذه األحوال. و العبث على احلكيم حمال. لوجوده األول حكمة

فأما مداركه يف الطور األول . املتشابه مدارك اإلنسان فيها كيف ختتلف اختالفا بينا يكشف لك غور
شيئا وجعل لكم السمع واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون  :قال اهللا تعاىل. فواضحة جلية

و يويف حق  فبهذه املدارك يستويل على ملكات املعارف و يستكمل حقيقة إنسانية .واألفئدة واألبصار
  .العبادة املفضية به إىل النجاة

لكن ليست . فهي املدارك اليت يف احلس الظاهر بعينها. هو طور النوم و. و أما مداركه يف الطور الثاين
 مع. فيه و ال يرتاب لكن الرأي يتيقن كل شيء أدركه يف نومه ال يشك. يف اليقظةهي  يف اجلوارح كما

احلكماء، يزعمون أن  :و الناس يف حقيقة هذه احلال فريقان. خلو اجلوارح عن االستعمال العادي هلا
ظاهر الذي هو الفصل املشترك بني احلس ال الصور اخليالية يدفعها اخليال حبركة الفكر إىل احلس املشترك

و يشكل عليهم هذا بأن املرائي الصادقة اليت . احلواس كلها فتصور حمسوسة بالظاهر يف. و احلس الباطن
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 امللك أثبت و أرسخ يف اإلدراك من املرائي اخليالية الشيطانية، مع أن اخليال فيها هي من اهللا تعاىل أو من

  .على ما قرروه واحد

هو إدراك خيلقه اهللا يف احلاسة فيقع كما يقع يف  :و قالوا. ا القولأمجلوا فيه. املتكلمون: الفريق الثاين
  .نتصور كيفيته و هذا أليق و إن كنا ال. اليقظة

  .احلسية يف األطوار و هذا اإلدراك النومي أوضح شاهد على ما يقع بعده من املدارك

عند وجدانيته عندهم . لكيفيةفيها جمهولة ا فاملدارك احلسية. و أما الطور الثالث، و هو طور األنبياء
و يرى اجلنة و . و يسمع كالم اهللا منه أو من املالئكة. املالئكة فريى النيب اهللا و. بأوضح من اليقني
 الكرسي، و خيترق السموات السبع يف إسرائه و يركب الرباق فيها، و يلقى النبيني النار، و العرش و

النومي، بعلم  حلسية كما يدرك يف طوره اجلسماين وو يصلى م، و يدرك أنواع املدارك ا. هنالك
يلتفت يف ذلك إىل ما يقوله ابن سينا  و ال. ضروري خيلقه اهللا له، ال باإلدراك العادي للبشر يف اجلوارح

فإن الكالم عليهم هنا أشد . اخليال صورة إىل احلس املشترك من ترتيله أمر النبوة على أمر النوم يف دفع
هذا الترتيل طبيعة واحدة كما قررناه، فيكون على هذا حقيقة الوحي و الرؤيا  لنوم، ألنمن الكالم يف ا

و  و ليست كذلك على ما علمت من رؤيا النيب صلى اهللا عليه. واحدة يف يقينها و حقيقتها من النيب
و . قةيف احلقي و يشعر ذلك بأنه رؤية. سلم قبل الوحي ستة أشهر و أا كانت مبدة الوحي و مقدمته

حىت كان . يف الصحيح كذلك حال الوحي يف نفسه فقد كان يصعب عليه و يقاسي منه شدة كما هي
غزوة تبوك مجلة واحدة، و هو يسري  و بعد ذلك نزل عليه براءة يف. القرآن يترتل عليه آيات مقطعات

شترك، مل يكن بني اخليال فقط، و من اخليال إىل احلس امل فلو كان ذلك من ترتل الفكر إىل. على ناقته
و هم جمردون . الطور الرابع، و هو طور األموات يف برزخهم الذي أوله القرب و أما. هذه احلاالت فرق

قربه  فمداركهم احلسية موجودة، فريى امليت يف. أو يف بعثتهم عندما يرجعون إىل األجسام .عن البدن
اجلنازة و يسمع كالمهم و  رأسه، و يرى شهودو يرى مقعده من اجلنة أو النار بعيين . امللكان يسأالنه

التوحيد أو من تقرير الشهادتني، و غري  خفق نعاهلم يف االنصراف عنه، و يسمع ما يذكرونه به من
قتلى املشركني من  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف على قليب بدر و فيه الصحيح و يف. ذلك

هؤالء اجليف ؟ فقال صلى اهللا عليه و  أتكلم! ا رسول اهللا ي: قريش، و ناداهم بأمسائهم، فقال عمر
مث يف البعثة يوم القيامة يعاينون بأمسائهم و . ملا أقول و الذي نفسي بيده، ما أنتم بأمسع منهم: سلم

يف احلياة من نعيم اجلنة على مراتبه و عذاب النار على مراتبه، و يرون  أبصارهم كما كانوا يعاينون
يوم القيامة، كالقمر ليلة البدر ال  إنكم ترون ربكم :الصحيح كما ورد يف ،رون رمي املالئكة و
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و تقع يف اجلوارح . احلياة الدنيا و هي حسية مثلها .و هذه املدارك مل تكن هلم يف. تضامون يف رؤيته
أ بالبدن و و سر هذا أن تعلم أن النفس اإلنسانية هي تنش. اهللا كما قلناه بالعلم الضروري الذي خيلقه

املدارك  فإذا فارقت البدن بنوم أو مبوت أو صار النيب حالة الوحي من املدارك البشرية إىل مبداركه،
فيدرك ا يف ذلك الطور  امللكية، فقد استصبحت ما كان معها من املدارك البشرية جمردة عن اجلوارح،

رمحه اهللا، و زاد على ذلك أن  لغزايلا قاله .أي إدراك شاءت منها، أرفع من إدراكها، و هي يف اجلسد
املدركة أمثاال هلا،  بعد املفارقة فيها العينان و األذنان و سائر اجلوارح. اإلنسانية صورة تبقى هلا النفس

  .كان يف البدن و صورا

. امللكات احلاصلة من تصريف هذه اجلوارح يف بدا زيادة على اإلدراك إمنا يشري بذلك إىل: و أنا أقول

 هلذا كله علمت أن هذه املدارك موجودة يف األطوار األربعة لكن ليس على ما كانت يف إذا تفطنتف

يشري املتكلمون إىل  و. احلياة الدنيا، و إمنا هي ختتلف بالقوة و الضعف حبسب ما يعرض هلا من األحوال
، و يعنون به هذا القدر أي مدرك كان .ذلك إشارة جمملة بأن اهللا خيلق فيها علما ضروريا بتلك املدارك

و لو أوسعنا الكالم فيه لقصرت . يوضح القول يف املتشابه و هذه نبذة أومأنا ا إىل ما. الذي أوضحناه
اهللا سبحانه يف اهلداية و الفهم عن أنبيائه و كتابه، مبا حيصل به احلق يف  فلنفرع إىل. املدارك عنه

 .اءو الظفر بنجاتنا و اهللا يهدي من يش .توحيدنا

 

  يف علم التصوف: الفصل السابع عشر

امللة و أصله أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة و  هذا العلم من العلوم الشرعية احلادثة يف
التابعني و من بعدهم طريقة احلق واهلداية و أصلها العكوف على العبادة و  كبارها من الصحابة و

اجلمهور من لذة   عن زخرف الدنيا و زينتها، و الزهد فيما يقبل عليهإىل اهللا تعاىل و اإلعراض االنقطاع
فلما فشا . يف الصحابة و السلف و مال و جاه واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة و كان ذلك عاما

ة الناس إىل خمالطة الدنيا اختص املقبلون على العباد اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين و ما بعده و جنح
جهة العربة و ال  وال يشهد هلذا االسم اشتقاق من: رمحه اهللا القشريي قال و. باسم الصوفية و املتصوفة

فبعيد من جهة القياس اللغوي،  و من قال اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة. و الظاهر أنه لقب. قياس
الشتقاق أنه من الصوف و و األظهر إن قيل با :قلت. و كذلك من الصوف ألم مل خيتصوا بلبسه: قال

عليه من فخالفه الناس يف لبس فاخر الثياب إىل لبس الصوف فلما  هم يف الغالب خمتصون بلبسه ملا كانوا
الزهد و االنفراد عن اخللق و اإلقبال على العبادة اختصوا مبآخذ مدركة هلم و  اختص هؤالء مبذهب
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للعلوم و  إدراك: حليوان باإلدراك و إدراكه نوعاناإلنسان مبا هو إنسان إمنا يتميز عن سائر ا ذلك أن
الفرح و احلزن و القبض و  املعارف من اليقني و الفن و الشك و الوهم و إدراك لألحوال القائمة من

فالروح العاقل واملتصرف يف البدن تنشأ من  .البسط و الرضى و الغضب و الصرب و الشكر و أمثال ذلك
و بعضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من . ا اإلنسان هي اليت مييزإدراكات و إرادات و أحوال و 

و . إدراك املؤمل أو املتلذذ به و النشاط عن احلمام و الكسل عن اإلعياء األدلة و الفرح و احلزن عن
تلك  و. يف جماهدته و عبادته البد و أن ينشأ له عن يف جماهدة حال نتيجة تلك ااهدة كذلك املريد

و إمنا تكون صفة   إما أن تكون نوع عبادة فترسخ و تصري مقاما للمريد و إما أن ال تكون عبادةاحلال
و ال يزال املريد يترقى  .حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غري ذلك من املقامات

قال صلى اهللا عليه . عادةاليت هي الغاية املطلوبة للس من مقام إىل مقام إىل أن ينتهي إىل التوحيد و املعرفة
األطوار و أصلها  فاملريد البد له من الترقي يف هذه مات يشهد أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة من :و سلم

األحوال و الصفات نتائج و  كلها الطاعة و اإلخالص و يتقدمها اإلميان و يصاحبها، و تنشأ عنها
و إذا وقع، تقصري يف النتيجة أو خلل . العرفان د ومث تنشأ عنها أخرى و أخرى إىل مقام التوحي. مثرات

فلهذا . و كذلك يف اخلواطر النفسانية و الواردات القلبية. يف الذي قبله فنعلم أنه إمنا أتى من قبل التقصري
األعمال  املريد إىل حماسبة نفسه يف سائر أعماله و ينظر يف حقائقها ألن حصول النتائج عن حيتاج

و ال . على أسبابه و املريد جيد ذلك بذوقه و حياسب نفسه. ن اخللل فيها كذلكضروري و تصورها م
و غاية أهل العبادات إذا مل . شاملة يشاركهم يف ذلك إال القليل من الناس ألن الغفلة عن هذا كأا

يبحثون و هؤالء . خملصة من نظر الفقه يف األجزاء و االمتثال ينتهوا إىل هذا النوع أم يأتون بالطاعات
املواجد ليطلعوا على أا خالصة من التقصري أو ال، فظهر أن أصل طريقتهم  عن نتائجها باألذواق و

ااهدات  حماسبة النفس على األفعال و التروك و الكالم يف هذه األذواق و املواجد اليت حتصل عن كلها
م و اصطالحات يف ألفاظ  خمصوصةمث تستقر للمريد مقاما يترقى منها إىل غريها مث هلم مع ذلك آداب 

فإذا عرض من املعاين ما هو غري متعارف  .تدور بينهم إذ األوضاع اللغوية إمنا هي للمعاين املتعارفة
فلهذا اختص هؤالء ذا النوع من العلم الذي ليس . منه اصطلحنا عن التعبري عنه بلفظ يتيسر فهمة

صنف خمصوص بالفقهاء و : صار علم الشريعة على صنفنيو . الكالم فيه لواحد غريهم من أهل الشريعة
 و صنف خمصوص بالقوم يف القيام. األحكام العامة يف العبادات و العادات و املعامالت أهل الفتيا و هي

طريقها و كيفية الترقي  ذه ااهدة و حماسبة النفس عليها و الكالم يف األذواق و املواجد العارضة يف
فلما كتبت العلوم و دونت و . ذلك  ذوق و شرح االصطالحات اليت تدور بينهم يفمنها من ذوق إىل
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كتب رجال من أهل هذه الطرقة يف . وغري ذلك ألف الفقهاء يف الفقه و أصوله و الكالم و التفسري
 القشريي النفس على االقتداء يف األخذ و الترك كما فعله طريقهم فمنهم من كتب يف الورع و حماسبة

رمحه اهللا بني  الغزايل و مجع. و أمثاهلم عوارف املعارف يف كتاب السهرودي و الرسالة ابيف كت
وسننهم و شرح  فدون فيه أحكام الورع و االقتداء مث بني آداب القوم اإلحياء األمرين يف كتاب

فقط و كانت الطريقة عبادة  اصطالحام يف عبارام و صار علم التصوف يف امللة علما مدونا بعد أن
العلوم اليت دونت بالكتاب من التفسري و  كانت أحكامها إمنا تتلقى من صدور الرجال كما وقع يف سائر

هذه ااهدة و اخللوة و الذكر يتبعها غالبا كشف حجاب  مث إن. احلديث و الفقه واألصول و غري ذلك
و الروح من تلك . اأمر اهللا ليس لصاحب احلس إدراك شيء منه احلس و االطالع على عوامل من

الروح إذا رجع يف احلس الظاهر إىل الباطن ضعفت أحوال احلس و . الكشف أن و سبب هذا. العوامل
 الروح و غلب سلطانه و جتدد نشؤه أعان على ذلك الذكر فإنه كالغذاء لتنمية الروح و ال قويت أحوال

وجود  ف حجاب احلس، و يتمو يكش. يزال يف منو و تزيد إىل أن يصري شهودا بعد أن كان علما
و العلوم اللدنية و الفتح  فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية. و هو عني اإلدراك. النفس اليت هلا من ذاا

و هذا الكشف كثريا ما يعرض . املالئكة اإلهلي و تقرب ذاته يف حتقيق حقيقتها من األفق األعلى أفق
يدرك سواهم و كذلك يدركون كثريا من الواقعات قبل  ألهل ااهدة فيدركون من حقائق الوجود ماال

فالعظماء . نفوسهم يف املوجودات السفلية و تصري طوع إرادم وقوعها و يتصرفون ممهم و قوى
الكشف و ال يتصرفون و ال خيربون عن حقيقة شيء مل يؤمروا بالتكلم فيه بل  منهم ال يعتربون هذا

على  و قد كان الصحابة رضي اهللا عنهم. تعوذون منة إذا هامجهميقع هلم من ذلك حمنة و ي يعدون ما
و يف . عناية مثل هذه ااهدة و كان حظهم من هذه الكرامات أوفر احلظوظ لكنهم مل يقع هلم ا

يف ذلك أهل الطريقة ممن  و تبعهم. فضائل أيب بكر و عمر و عثمان و علي رضي اهللا عنهم كثري منها
مث إن قوما من املتأخرين انصرفت . و من تبع طريقتهم من بعدهم على ذكرهم يالقشري اشتملت رسالة

احلجاب و الكالم يف املدارك اليت وراءه و اختلفت طرق الرياضة عنهم يف ذلك  عنايتهم إىل كشف
الذي  تعليمهم يف إماتة القوى احلسية و تغذية الروح العاقل بالذكر حىت حيصل للنفس إدراكها باختالف

يف مداركها حينئذ و  ن ذاا بتمام نشوا و تغذيتها فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد احنصرهلا م
رمحه  الغزايل هكذا قال. الطش أم كشفوا ذوات الوجود و تصوروا حقائقها كلها من العرش مث إىل

ال عندهم صحيحا كام مث إن هذا الكشف ال يكون. بعد أن ذكر صورة الرياضة اإلحياء اهللا يف كتاب
اخللوة و إن مل يكن هناك  إال إذا كان ناشئا عن االستقامة ألن الكشف قد حيصل لصاحب اجلوع و
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الكشف الناشئ عن االستقامة و مثاله أن  و ليس مرادنا إال. استقامة كالسحرة و غريهم من املرتاضني
شكل فيه معوجا على غري حوذي ا جهة املرئي فإنه يت املرآة الصقيلة إذا كانت حمدبة أو مقعرة و

فاالستقامة للنفس كاالنبساط للمرآة فيما . صحيحا فيها املرئي و إن كانت مسطحة تشكل. صورته
و ملا عين املتأخرون ذا النوع من الكشف تكلموا يف حقائق املوجودات  .ينطبع فيها من األحوال

 و قصرت مدارك من مل. أمثال ذلكالسفلية و حقائق امللك و الروح و العرش و الكرسي و  العلوية و

. و مسلم هلم و أهل الفتيا بني فنكر عليهم. يشاركهم يف طريقهم عن فهم أذواقهم و مواجدهم يف ذلك

  .قبيل الوجدانيات و ليس الربهان و الدليل بنافع يف هذا الطريق ردا و قبوال إذ هي من

. احلديث و الفقه أن اهللا تعاىل مباين ملخلوقاته يقع كثريا يف كالم أهل العقائد من علماء: تفصيل و حتقيق

و يقع . و يقع للفالسفة أنة ال داخل العامل و ال خارجه. متصل و يقع للمتكلمني أنة ال مباين و ال
ليس هناك  و. إما مبعىن احللول فيها، أو مبعىن إنه هو عينها: املتصوفة أنه متحد باملخلوقات للمتأخرين من

منها، حىت تتضح معانيها  فلنبني تفصيل هذه املذاهب و نشرح حقيقة كل واحد. صيالغريه مجلة و ال تف
  :فنقول، إن املباينة تقال ملعنيني

باملكان إما  .و نشعر هذه املقابلة على هذه التقيد. يف احليز و اجلهة، و يقابله االتصال أحدمها املباينة
نقل مثله عن بعض علماء  و قد. لقول باجلهةصرحيا و هو جتسيم، أو لزوما و هو تشبيه من قبيل ا
من أجل ذلك أنكر املتكلمون هذه املباينة  و. السلف من التصريح ذه املباينة، فيحتمل غري هذا املعىن

و ما يقال . خملوقاته، و ال متصل ا، ألن ذلك إمنا يكون للمتحيزات ال يقال يف البارئ أنة مباين: وقالوا
امتناعه  فهو مشروط بصحة االتصاف أوال، و أما مع. عي االتصاف باملعىن و ضدهال خيلو  من أن احملل

جاهل، و ال قادر و ال عاجز  كما يقال يف اجلماد، ال عامل و ال. فال، بل جيوز اخللو عن املعىن و ضده
باحلصول يف اجلهة على ما تقرر من  و صحة االتصاف ذه املباينة مشروط. وال كاتب و ال أمي

و ال : إلمام احلرمني و قال شرح اللمع يف ابن التلمساين ذكره. و البارئ سبحانه مرته عن ذلك. هلامدلو
و هو معىن ما يقول . ال داخل فيه و ال خارج عنة يقال يف البارئ مباين للعامل و ال متصل به، و

 و أنكرها املتكلمون ملا .خارجه، يناء على وجود اجلواهر غري املتحيزة الفالسفة أنة ال داخل العامل و ال
  .و هو مبسوط يف علم الكالم. مساواا للبارئ يف أخص الصفات يلزم من

هويته و  البارئ مباين ملخلوقاته يف ذاته و: للمباينة، فهو املغايرة و املخالفة فيقال وأما املعىن اآلخر
هي مذهب أهل احلق كلهم من  نةو هذه املباي. و يقابله االحتاد و االمتزاج واالختالط. وجوده و صفاته

و . األقدمني أهل الرسالة و من حنا منحاهم مجهور السلف و علماء الشرائع و املتكلمني و املتصوفة
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صريوا املدارك الوجدانية علمية نظرية، إىل أن البارئ تعاىل  ذهب مجاعة من املتصوفة املتأخرين الذين
 رمبا زعموا أنة مذهب الفالسفة قبل أرسطو، مثل و. هويته و وجوده و صفاته متحد مبخلوقاته يف

حياولون  سقراط، و هو الذي يقينه املتكلمون حيث ينقلونه يف علم الكالم عن املتصوفة و أفالطون و
و ال يقولون . مغايرة صرحية فإن تلك. الرد عليه ألنه ذاتان، تنتفي إحدامها، أو تندرج اندراج اجلزء

املسيح عليه السالم و هو أغرب ألنه حلول  لول الذي تدعيه النصارى يفو هذا االحتاد هو احل. بذلك
و تقرير هذا االحتاد . ما تقوله اإلمامية من الشيعة يف األئمة و هو أيضا عني. قدمي يف حمدث أو احتاده به

  :يف كالمهم على طريقني

املتصورين، و هي كلها   يفأن ذات القدمي كائنة يف احملدثات حمسوسها و معقوهلا، متحدة ا: األوىل
  .لواله كانت عدما و هو رأي أهل احللول مظاهر له، و هو القائم عليها، أي املقدم لوجودها مبعىن

كأم استشعروا من تقرير أهل احللول الغريية املنافية ملعقول االحتاد،  طريق أهل الوحدة املطلقة و: الثانية
املدركة  و غالطوا يف غريية املظاهر. الذات و الوجود و الصفاتالقدمي و بني املخلوقات يف  فنفوها بني

الوهم الذي هو قسيم العلم و  و ال يريدون. باحلس و العقل بأن ذلك من املدارك البشرية، و هي أوهام
و ال وجود . و وجود يف املدرك البشري فقط الفن و الشك، إمنا يريدون أا كلها عدم يف احلقيقة،

و التعويل يف تعقل . يف الباطن كما نقرره بعد، حبسب اإلمكان لقدمي، ال يف الظاهر و الباحلقيقة إال ل
امللكية،  االستدالل، كما يف املدارك البشرية، غري مفيد، ألن ذلك إمنا نقل من املدارك ذلك على النظر و

احلصول عليها من يقصد  و قصد. وإمنا هي حاصلة لألنبياء بالفطرة و من بعدهم لألولياء دايتهم
املوجودات و ترتيب حقائقه على  و رمبا قصد بعض املصنفني ذلك يف كشف. بالطريقة العلمية ضالل

  .طريق أهل املظاهر فأتى ياألغمض فاألغمض

 قصد بعض املصنفني بيان مذهبهم يف كشف الوجود و ترتيب حقائقه فأتى باألغمض فاألغمض و رمبا

الفارض يف  حات و العلوم كما فعل الفرغاين شارح قصيدة ابنبالنسبة إىل أهل النظر و االصطال
و ترتيبه أن الوجود  الديباجة اليت كتبها يف صدر ذلك الشرح فإنه ذكر يف صدور الوجود عن الفاعل

صادران عن الذات الكرمية اليت هي عني  كله صادر عن صفة الوحدانية اليت هي مظهر األحدية و مها معا
و أول مراتب التجليات عندهم جتلي الذات على نفسه  .يسمون هذا الصدور بالتجليو . الوحدة ال غري

كنت كرتا خمفيا : و الظهور لقوله يف احلديث الذي يتناقلونه و هو يتضمن الكمال بإفاضة اإلجياد
اخللق ليعرفوين و هذا الكمال يف اإلجياد املترتل يف الوجود و تفصيل احلقائق  فأحببت أن أعرف فخلقت

اللوح و القلم و  عندهم عامل املعاين و احلضرة الكمالية و احلقيقة احملمدية و فيها حقائق الصفات و و هو
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و . هذا كله تفصيل احلقيقة احملمدية و. حقائق األنبياء و الرسل أمجعني و الكمل من أهل امللة احملمدية
 املثال مث عنها العرش مث الكرسي مث اهلبائية و هي مرتبة يصدر عن هذه احلقائق حقائق أخرى يف احلضرة

و يسمى . هذا يف عامل الرتق فإذا جتلت فهي يف عامل الفتق. مث عامل التركيب ،األفالك، مث عامل العناصر
حتصيل  املذهب مذهب أهل التجلي و املظاهر و احلضرات و هو كالم ال يقتدر أهل النظر إىل هذا

و رمبا . الدليل الم صاحب املشاهدة و الوجدان و صاحبمقتضاه لغموضه و انغالقه و بعد ما بني ك
بالوحدة املطلقة و هو رأي  هذا الترتيب و كذلك ذهب آخرون منهم إىل القول. أنكر بظاهر الشرع

له قوى يف تفاصيله ا كانت حقائق  يزعمون فيه أن الوجود. أغرب من األول يف تعقله و تفاريعه
كانت مبا فيها من القوى و كذلك مادا هلا يف نفسها  لعناصر إمناو ا. املوجودات و صورها و موادها

املركبات فيها تلك القوى متضمنة يف القوة اليت كان ا التركيب، كالقوة  مث إن. قوة ا كان وجودها
 زيادة املعدنية و فيها قوى العناصر يوالها و زيادة القوة املعدنية مث القوة احليوانية تتضمن القوة املعدنية

و كذا . يتضمن القوة اإلنسانية و زيادة قوا يف نفسها و كذا القوة اإلنسانية مع احليوانية مث الفلك
غري تفصيل هي القوة اإلهلية اليت انبثت يف مجيع املوجودات  الذوات الروحانية و القوة اجلامعة للكل من

لظهور و ال من جهة اخلفاء و ال من ال من جهة ا. أحاطت ا من كل وجه كلية و جزئية و مجعتها و
ال من جهة املادة فالكل واحد و هو نفس الذات اإلهلية و هي يف احلقيقة واحدة بسيطة  جهة الصورة و

فتارة . كائنة بكوا أال ترى أا مندرجة فيها و. االعتبار هو املفصل هلا كاإلنسانية مع احليوانية و
و هم . بالكل مع اجلزء على طريقة املثال جود كما ذكرناه و تارةميثلوا باجلنس مع النوع، يف كل مو

و . من الوجوه و إمنا أوجبها عندهم الوهم و اخليال يف هذا كله يفرون من التركيب و الكثرة بوجه
تقرير هذا املذهب أن حقيقة ما يقولونه يف الوحدة شبيه مبا تقوله  الذي يظهر من كالم ابن دهقان يف

و . من أن وجودها مشروط بالضوء فإذا عدم الضوء مل تكن األلوان موجودة بوجه لواناحلكماء يف األ
املعقولة و  عندهم املوجودات احملسوسة كلها مشروطة بوجود املدرك احلسي، بل و املوجودات كذا

. بوجود املدرك البشري املتومهة أيضا مشروطة بوجود املدرك العقلي فإذا الوجود املفصل كله مشروط

بل هو بسيط واحد فاحلر و الربد و  لو فرضنا عدم املدرك البشري مجلة مل يكن هناك تفصيل الوجودف
السماء و الكواكب، إمنا وجدت لوجود احلواس املدركة  الصالبة و اللني بل واألرض و املاء و النار و

فقط فإذا فقدت املدارك التفصيل الذي ليس يف املوجود و إمنا هو يف املدارك  هلا ملا جعل يف املدرك من
إذا نام و فقد  و يعتربون ذلك حبال النائم فإنه. فال تفصيل إمنا هو إدراك واحد و هو أنا ال غريه املفصلة

فكذا اليقظان إمنا : قالوا .احلس الظاهر فقد كل حمسوس و هو يف تلك احلال إال ما يفصله له اخليال
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البشري ولو قدر فقد مدركه فقد التفصيل و هذا  دركهيعترب تلك املدركات كلها على التفصيل بنوع م
هذا ملخص رأيهم على ما يفهم من . من مجلة املدارك البشرية هو معىن قوهلم املوهم ال الوهم الذي هو

غاية السقوط ألنا نقطع بوجود البلد الذي حنن مسافرون عنه و إليه يقينا مع  كالم ابن دهقان و هو يف
قاطع بذلك و  و اإلنسان. ود السماء املظلة و الكواكب و سائر األشياء الغائبة عناأعيننا و بوج غيبته عن

يقولون إن املريد عند الكشف رمبا  ال يكابر أحد نفسه يف اليقني مع أن احملققني من املتصوفة املتأخرين
ملوجودات و اجلمع مث يترقى عنه إىل التمييز بني ا يعرض له توهم هذه الوحدة و يسمى ذلك عندهم مقام

مقام العارف احملقق و البد للمريد عندهم من عقبة اجلمع و هي عقبة  يعربون عن ذلك مبقام الفرق و هو
على املريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته فقد تبينت مراتب أهل هذه الطريقة مث إن  صعبة ألنه خيشى

فذهب الكثري  ء احلس توغلوا يف ذلكهؤالء املتأخرين من املتصوفة املتكلمني يف الكشف و فيما ورا كل
له و  املقامات يف كتاب اهلروي منهم إىل احللول و الوحدة كما أشرنا إليه و ملئوا الصحف منه مثل

اإلسرائيلي يف  تبعهم ابن العريب و ابن سبعني و تلميذمها ابن العفيف وابن الفارض و النجم و .غريه
الدائنني أيضا باحللول و إهلية األئمة  ة املتأخرين من الرافضةو كان سلفهم خمالطني لإلمساعيلي. قصائدهم

و اختلط كالمهم و تشات . الفريقني مذهب اآلخر مذهبا مل يعرف ألوهلم فأشرب كل واحد من
يزعمون أنه ال ميكن أن . القول بالقطب و معناه رأس العارفني و ظهر يف كالم املتصوفة. عقائدهم

و قد أشار إىل . مث يورث مقامه آلخر من أهل العرفان. ملعرفة حىت يقبضه اهللا يساويه أحد يف مقامه يف
جل جناب احلق أن يكون شرعة : فضول التصوف منها فقال يف اإلشارات يف كتاب ابن سينا ذلك

و هذا كالم ال تقوم عليه حجة عقلية، و ال دليل شرعي . الواحد بعد الواحد لكل وارد أو يطلع عليه إال
اإلبدال بعد  مث قالوا بترتيب وجود. من أنواع اخلطابة و هو بعينه ما تقوله الرافضة و دانوا به هوو إمنا 

التصوف ليجعلوه أصال  حىت إم ملا أسندوا لباس خرقة. هذا القطب كما قاله الشيعة يف النقباء
 فعلي رضي اهللا عنه مل و إال. املعىن أيضا لطريقتهم و حنلتهم رفعوه إىل علي رضي اهللا عنه و هو من هذا

بل كان أبو بكر و عمر رضي اهللا عنهما . يف لباس و ال حال خيتص من بني الصحابة بتخليه و ال طريقة
و مل خيتص أحد منهم يف الدين . صلى اهللا عليه و سلم و أكثرهم عبادة أزهد الناس بعد رسول اهللا

  .لدين و الزهد و ااهدةيف اخلصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة يف ا بشيء يؤثر عنه

 سريهم و أخبارهم، نعم إن الشيعة خييلون مبا ينعلون من ذلك اختصاص علي رضي اهللا عنه تشهد بذلك

أين املتصوفة  و الذي يظهر. بالفضائل دون من سواه من الصحابة ذهابا مع عقائد التشيع املعروفة هلم
و ما يرجع إليها ما هو معروف،  كالمهم يف اإلمامةبالعراق، ملا ظهرت اإلمساعيلية من الشيعة، و ظهر 
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جعلوا اإلمامة لسياسة اخللف يف االنقياد إىل الشرع، و  فاقتبسوا من ذلك املوزانة بني الظاهر و الباطن و
مث جعلوا القطب لتعليم املعرفة باهللا ألنه رأس . اختالف كما تقرر يف الشرع أفردوه بذلك أن ال يقع

قطبا ملدار  ه بذلك تشبيها باإلمام يف الظاهر و أن يكون على وزانه يف الباطن و مسوهو أفردو ،العارفني
  .املعرفة عليه، و جعلوا األبدال كالنقباء مبالغة يف التشبيه فتأمل ذلك

ليس لسلف  يشهد لذلك من كالم هؤالء املتصوفة يف أمر الفاطمي و ما شحنوا كتبهم يف ذلك مما
و . الرافضة و مذاهبهم يف كتبهم  أو إثبات و إمنا هو مأخوذ من كالم الشيعة واملتصوفة فيه كالم بنفي

  .اهللا يهدي إىل احلق

أيب مهدي  أجلب هنا فصال من كالم شيخنا العارف كبري األولياء باألندلس، و قد رأيت أن: تذييل
توهم  املقامات تاباليت وقعت له يف ك اهلروي كان يقع له أكثر األوقات على أ بيات عيسى بن الزيات

  :القول بالوحدة املطلقة أو يكاد يصرح ا و بقوله

  إذ كل من وحده جاحد      ما وحد الواحد من واحد

  تثنيه أبطلها الواحد      توحيد من ينطق عن نعته

  و نعت من ينعته الحد      توحيده إياه توحيده

على كل من وحد الواحد و  إطالق لفظ اجلموداستشكل الناس : فيقول رمحه اهللا على سبيل العذر عنه
و . محلوا قائلها على الكفر و استخفوه و استبشعوا هذه األبيات و. لفظ اإلحلاد على من نعته و وصفه

التوحيد عندهم انتقاء عني احلدوث بثبوت عني القدم و أن  حنن نقول على رأي هذه الطائفة أن معىن
احلق عني ما ظهر و  :من كبار القوم أبو سعيد اجلزار و قد قال. ةوانية واحد الوجود كله حقيقة واحدة

و هم باعتبار حضرات احلس . االثنينية و يرون أن وقوع التعدد يف تلك احلقيقة وجود. عني ما بطن
: و هذا معىن. ما سوى عني القدم، إذا استتبع فهو عدم و أن كل. مبرتلة صور الضالل و الصدا و املرأى

و معىن قول كبري الذي صدقه . هو اآلن على ما هو عليه كان عندهم ال شيء معه، وكان اهللا، و 
فمن وحد و نعت، : قالوا .أال كل شيء، ما خال اهللا باطل :عليه و سلم يف قوله رسول اهللا صلى اهللا

  .موجود قدير، هو معبود هو نفسه، و توحيد حمدث هو فعله،. فقد قال مبوجد حمدث

احلدوث، اآلن ثابتة بل متعددة، و التوحيد جمحود  توحيد انتقاء عني احلدوث، و عنيو قد تقدم معىن ال
ليس يف البيت غريك، فيقول اآلخر بلسان : و مها معا يف بيت واحد كمن يقول لغريه،. والدعوى كاذبة

 ألفاظخلق اهللا الزمان، هذه : و قد قال بعض احملققني يف قوهلم! إال لو عدمت أنت  ال يصح هذا: حاله

و إمنا محل ذلك  .تناقض أصوهلا ألن خلق الزمان متقدم على الزمان و هو فعل البد من وقوعه يف الزمان



 
 401         ابن خلدون مقدمة

فإذا حتقق أن املوحد هو املوحد، و  .ضيق العبارة عن احلقائق و عجز اللغات عن تأدية احلق فيها و ا
اهللا إال اهللا و ال حرج على من معىن قوهلم ال يعرف  و هذا. صح التوحيد حقيقة. عدم ما سواه مجلة

ألن ذلك الزم . حسنات األبرار سيئات املقربني: اآلثار، و إمنا هو من باب وحد احلق مع بقاء الرسوم و
مبرتبته، و أنه  و من ترقى إىل مقام اجلمع كان يف حقه نقصا، مع علمه. و العبودية و الشفعية التقييد

و أعرق األصناف يف هذا . اجلمع د و يطهر من دنس حدوثه عنيتلبيس تستلزمه العبودية و يرمعه الشهو
بكل اعتبار على االنتهاء إىل الواحد، و إمنا صدر هذا  و مدار املعرفة. الزعم القائلون بالوحدة املطلقة

التحريض و التنبيه و التفطني ملقام أعلى ترتفع فيه الشفعية و حيصل التوحيد  القول من الناظم على سبيل
. و بصره كنت مسعه: فمن سلم استراح و من نازعته حقيقة أنس بقوله: و عبارة. عينا ال خطابا املطلق

فوق هذا الطور، ال نطق فيه  و الذي يفيده هذا كله حتقق أمر. و إذا عرفت املعاين ال مشاحة يف األلفاظ
 الذي أوقع يف و هو. التعمق يف مثل هذا حجاب و. و هذا املقدار من اإلشارة كاف. و ال خرب عنه

الذي ألفه  و نقلته من كتاب الوزير أيب اخلطيب ،الشيخ أيب مهدي الزيات انتهى كالم. املقاالت املعروفة
إال أين رأيت رسوم . مرارا و قد مسعته من شيخنا أىب مهدي. و مساه التعريف باحلب الشريف. يف احملبة

  .و اهللا املوفق. لطول عهدي به. الكتاب أوعى له

املقاالت و أمثاهلا و مشلوا   كثريا من الفقهاء و أهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤالء املتأخرين يف هذهإن مث
: معهم فيه تفصيل فإن كالمهم يف أربعة مواضع و احلق أن كالمهم. بالنكري سائر ما وقع هلم يف الطريقة

سبة النفس على أعماهلا لتحصل من األذواق و املواجد و حما أحدها الكالم على ااهدات و ما حيصل
مقاما و يترقى منة إىل غريه كما قلناه و ثانيها الكالم يف الكشف واحلقيقة  تلك األذواق اليت تصري

الروح و  من عامل الغيب مثل الصفات الربانية و العرش و الكرسي واملالئكة و الوحي و النبؤة و املدركة
تكوا كما مر، و  لوان يف صدورها عن موجودها وحقائق كل موجود غائب أو شاهد و تركيب األ

ألفاظ مومهة الظاهر صدرت من الكثري  ثالثها التصرفات يف العوامل واألكوان بأنواع الكرامات، و رابعها
. تستشكل ظواهرها فمنكر و حمسن و متأول من أئمة القوم يعربون عنها يف اصطالحهم بالشطحات

حيصل من األذواق واملواجد يف نتائجها و حماسبة النفس على  امات و مافأما الكالم يف ااهدات و املق
و أما . ال مدفع فيه ألحد و أذواقهم فيه صحيحة و التحقق ا هو عني السعادة التقصري يف أسباا فأمر

و إن  .فأمر صحيح غري منكر. يف كرامات القوم و أخبارهم باملغيبات و تصرفهم يف الكائنات الكالم
من  أبو إسحاق اإلسفرائين و ما احتج به األستاذ. عض العلماء إىل إنكارها فليس ذلك من احلقمآل ب

باملعجزة فقد فرق احملققون من أهل السنة بينهما بالتحدي و هو  أئمة األشعرية على إنكارها اللتباسها
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ب غري مقدور مث إن وقوعها على وفق دعوى الكاذ: قالوا. وفق ما جاء به دعوى وقوع املعجزة على
 فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة. املعجزة على الصدق عقلية فإن صفة نفسها التصديق ألن داللة

. نوع مكابرة هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثري من هذه الكرامات و إنكارها. نفسها و هو حمال

الكالم يف الكشف و  و أما. و قد وقع للصحابة و أكابر السلف كثري من ذلك و هو معلوم مشهور
نوع من املتشابه ملا أنه وجداين  إعطاء حقائق العلويات و ترتيب صدور الكائنات فأكثر كالمهم فيه

و اللغات ال تعطى له داللة على مرادهم منه ألا  .عندهم و فاقد الوجدان عندهم مبعزل عن أذواقهم فيه
 ال نتعرض لكالمهم يف ذلك و نتركه فيما فينبغي أن. احملسوسات مل توضع إال للتعارف و أكثره من

من رزقه اهللا فهم شيء من هذه الكلمات على الوجه املوافق لظاهر الشريعة فأكرم  تركناه من املتشابه و
فاعلم أن  و أما األلفاظ املومهة اليت يعربون عنها بالشطحات و يوآخذهم ا أهل الشرع. سعادة ا

عنها مبا ال يقصدونه و  يبة عن احلس و الواردات متلكهم حىت ينطقوااإلنصاف يف شأن القوم أم أهل غ
و اقتداؤه محل على القصد اجلميل من  فمن علم منهم فضله. صاحب الغيبة غري خماطب و ابور معذور
و . لفقدان الوضع هلا كما وقع أليب يزيد البسطامي و أمثاله هذا و أمثاله و أن العبارة عن املواجد صعبة

. اشتهر فموآخذ مبا صدر عنه من ذلك إذا مل يتبني لنا ما حيملنا على تأويل كالمه  يعلم فضله و المن مل

الفقهاء و أكابر  و هلذا أفىت. أما من تكلم مبثلها و هو حاضر يف حسه و مل ميلكه احلال فموآخذ أيضا و
و سلف املتصوفة من أهل . أعلم و اهللا. املتصوفة بقتل احلالج ألنه تكلم يف حضور و هو مالك حلاله

هلم حرص على كشف احلجاب و ال هذا النوع من  الرسالة أعالم امللة الذين أشرنا إليهم من قبل مل يكن
و من عرض له شيء من ذلك أعرض عنه و مل حيفل . استطاعوا اإلدراك إمنا مههم االتباع و االقتداء ما

 أنه إدراك من إدراكات النفس خملوق حادث و أن العوائق و احملن و من به بل يفرون منه و يرون أنة
 و علم اهللا أوسع و خلقه أكرب و شريعته باهلداية أملك فال. تنحصر يف مدارك اإلنسان املوجودات ال

أصحام  بل حظروا اخلوض يف ذلك و منعوا من يكشف له احلجاب من. ينطقون بشيء مما يدركون
الكشف من االتباع   طريقتهم كما كانوا يف عامل احلس قبلمن اخلوض فيه و الوقوف عنده بل يلتزمون

 .حال املريد و اهللا املوفق للصواب و هكذا ينبغي أن يكون. و االقتداء و يأمرون أصحام بالتزامها

 

  يف علم تعبري الرؤيا: الفصل الثامن عشر

و أما .  و كتب الناس فيهايف امللة عندما صارت العلوم صنائع هذا العلم من العلوم الشرعية و هو حادث
و رمبا كان يف امللوك و األمم من . فقد كان موجودا يف السلف كما هو يف اخللف الرؤيا و التعبري هلا
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موجودة يف صنف  و إال فالرؤيا. إال أنه مل يصل إلينا لالكتفاء فيه بكالم املعربين من أهل اإلسالم قبل
اهللا عليه يعرب الرؤيا كما وقع  د كان يوسف الصديق صلواتفلق. البشر على اإلطالق و البد من تعبريها

أيب بكر رضي اهللا عنه و  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و عن الصحيح و كذلك ثبت عن. يف القرآن
الرؤيا الصاحلة جزء من ستة و أربعني  :و قال صلى اهللا عليه و سلم. الرؤيا مدرك من مدارك الغيب

و أول ما  مل يبق من املبشرات إال الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له :و قال .جزءا من النبؤة
و  .رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح بدأ به النيب صلى اهللا عليه و سلم من الوحي الرؤيا فكان ال يرى

يلة هل رأى أحد منكم الل: إذا انفتل من صالة الغداة يقول ألصحابه كان النيب صلى اهللا عليه و سلم
السبب يف كون  و أما. يسأهلم عن ذلك ليستبشر مبا وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين و إعزازه رؤيا ؟

من جتويف القلب اللحمي ينتشر  الرؤيا مدركا للغيب فهو أن الروح القليب و هو البخار اللطيف املنبعث
فإذا أدركه املالل . ية و إحساسهاالقوى احليوان يف الشريانات و مع الدم يف سائر البدن و به تكمل أفعال

اخلمس و تصريف القوى الظاهرة و غشي سطح البدن ما يغشاه  بكثرة التصرف يف اإلحساس باحلواس
سائر أقطار البدن إىل مركزه القليب فيستجم بذلك ملعاودة فعله فتعطلت  من برد الليل احنبس الروح من

 مث إن هذا الروح القليب هو مطية. قدم يف أول الكتابكلها و ذلك هو معىن النوم كما ت احلواس الظاهرة

حقيقته و ذاته عني  للروح العاقل من اإلنسان و الروح العاقل مدرك جلميع ما يف عامل األمر بذاته إذ
. حجاب االشتغال بالبدن و قواه و حواشه و إمنا مينع من تعلقه للمدارك الغيبية ما هو فيه من. اإلدراك

فإذا . إىل حقيقته و هو عني اإلدراك فيعقل كل مدرك ا احلجاب و جترد عنه لرجعفلو قد خال من هذ
له من إدراك حملة من عامله بقدر ما جترد له و هو يف هذه احلالة قد  جترد عن بعضها خفت شواغله فالبد

ن الظاهر كلها و هي الشاغل األعظم فاستعد لقبول ما هنالك من املدارك الالئقة م خفت شواغل احلس
ميكنه التصرف  إذ هو ما دام يف بدنه جسماين ال. و إذا أدرك ما يدرك من عوامله رجع به إىل بدنه .عامله

فإنه . و املتصرف منها هو اخليال و املدارك اجلسمانية للعلم إمنا هي الدماغية. إال باملدارك اجلسمانية
فظها له إىل وقت احلاجة إليها عند النظر إىل احلافظة حت ينتزع من الصور احملسوسة صورا خيالية مث يدفعها

النفس منها صورا أخرى نفسانية عقلية فيترقى التجريد من احملسوس إىل  و كذلك جترد. و االستدالل
فيصوره  و لذلك إذا أدركت النفس من عاملها ما تدركه ألقته إىل اخليال. اخليال واسطة بينهما املعقول و

املدرك من الروح العقلي إىل  احلس املشترك فرياه النائم كأنة حمسوس فيترتلبالصورة املناسبة و يدفعه إىل 
هذا التقرير يظهر لك الفرق بني الرؤيا الصاحلة  و من. هذه حقيقة الرؤيا. و اخليال أيضا واسطة. احلسي

ة من و لكن إن كانت تلك الصور متتزل. صور يف اخليال حالة النوم وأضغاث األحالم الكاذبة فإا كلها
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 و إن كانت مأخوذة من الصور اليت يف احلافظة اليت كان اخليال أودعها. فهو رؤيا الروح العقلي املدرك

  .إياها منذ اليقظة فهي أضغاث أحالم

بصدقها و تشهد بصحتها فيستشعر الرائي البشارة من اهللا مما  و اعلم أن للرؤيا الصادقة عالمات تؤذن
 ة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤيا، كأنة يعاجل الرجوع إىل احلس باليقظةفمنها سرع :ألقى إليه يف نومه

إىل حالة احلس اليت  و لو كان مستغرقا يف نومه، لتقل ما ألقي عليه من ذلك اإلدراك فيفر من تلك احلالة
ا اإلدراك و دوامه بانطباع تلك الرؤي تبقى النفس فيها منغمسة بالبدن و عوارضه، و منها ثبوت ذلك

و ال حيتاج إىل إحضارها بالفكر و التذكري، بل تبقى  .بتفاصيلها يف حفظه فال يتخيلها سهو و ال نسيان
ال يغرب عنه شيء منها، ألن اإلدراك النفساين ليس بزماين و ال يلحقه  و. متصورة يف ذهنه إذا انتبه

يستخرجها  القوى الدماغيةألا يف . و أضغاث األحالم زمانية. يدركه دفعة يف زمن فرد ترتبت، بل
زمانية فيلحقها الترتيب يف اإلدراك  و أفعال البدن كلها. اخليال من احلافظة إىل احلس املشترك كما قلناه

و ليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ . للقوى الدماغية و يعرض النسيان العارض. و املتقدم و املتأخر
ع فيها من اإلدراكات فينطبع دفعة واحدة يف أقرب من ملح و ما ينطب. فيها ليست بزمانية، و ال ترتيب

الفكر بوجه  ال تشذ بالغفلة عن. حاضرة يف احلفظ أياما من العمر. قد تبقى الرؤيا بعد االنتباه و. البصر
من النوم بإعمال الفكر و الوجهة  إذا كان اإلدراك األول قويا، و إذا كان إمنا يتذكر الرؤيا بعد االنتباه

. فليست الرؤيا بصادقة، و إمنا هي من أضغاث األحالم ، و ينسى الكثري من تفاصيلها حىت يتذكرهاإليها

 ال حترك به لسانك :قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم .و هذه العالمات من خواص الوحي

و الرؤيا هلا نسبة من النبوة  مث إن علينا بيانه* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * إن علينا مجعه وقرآنه * لتعجل به 
 الرؤيا جزء من ستة و أربعني جزءا من النبوة :سلم قال صلى اهللا عليه و. و الوحي كما يف الصحيح

اخلالق ملا  و اهللا. بذلك القدر، فال تستبعد ذلك، فهذا وجه احلق. أيضا نسبة إىل خواص النبوة فلخواصها
  .يشاء

ألقاه إىل اخليال فصوره فإمنا يصوره يف  العقلي إذا أدرك مدركة وو أما معىن التعبري فاعلم أن الروح 
يدرك معىن السلطان األعظم فيصوره اخليال بصورة البحر  الصور املناسبة لذلك املعىن بعض الشيء كما

فإذا استيقظ و هو مل يعلم من أمره إال أنه رأى البحر . اخليال يف صورة احلية أو يدرك العداوة فيصورها
وراءها و هو  ية فينظر املعرب بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة حمسوسة و أن املدركاحل أو

خلق عظيم يناسب أن يشبه ا  هو السلطان ألن البحر: يهتدي بقرائن أخرى تعني له املدرك فيقول مثال
نساء ألن أوعية و كذا األواين تشبه بال السلطان و كذلك احلية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررها
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يفتقر إىل تعبري جلالئها و وضوحها أو لقرب الشبه فيها  و من املرئي ما يكون صرحيا ال. وأمثال ذلك
امللك و رؤيا من  رؤيا من اهللا و رؤيا من: الرؤيا ثالث الصحيح وقع يف و هلذا. بني املدرك و شبهه

تأويل و اليت من امللك هي الرؤيا الصادقة   إىلفالرؤيا اليت من اهللا هي الصرحية اليت ال تفتقر. الشيطان
. و اعلم أن اخليال إذا ألقى إليه الروح مدركه. الشيطان هي األضغاث تفتقر إىل التعبري و الرؤيا اليت من

 القوالب املعتادة للحس و ما مل يكن احلس أدركه قط من القوالب فال يصور فيه شيئا فال فإمنا يصوره يف

باألواين ألنه مل يدرك   أن يصور له السلطان بالبحر و ال العدو باحلية و ال النساءميكن من ولد أعمى
مناسبها من جنس مداركه اليت هي  شيئا من هذه و إمنا يصور له اخليال أمثال هذه يف شبهها و

 علم مث إن. فرمبا اختلط به التعبري و فسد قانونه و ليتحفظ املعرب من مثل هذا. املسموعات و املشمومات
البحر يدل على : و تأويله كما يقولون. عليها املعرب عبارة ما يقص عليه التعبري علم بقوانني كلية يبين

 البحر يدل على: البحر يدل على الغيظ، و يف موضع آخر يقولون: يف موضع آخر يقولون السلطان، و

سر، و  هي كامت: يقولون ع آخراحلية تدل على العدو، و يف موض: و مثل ما يقولون. اهلم واألمر الفادح
املعرب هذه القوانني الكلية، و يعرب يف كل  فيحفظ. تدل على احلياة و أمثال ذلك: يف موضع آخر يقولون

و تلك القرائن منها يف اليقظة و . هذه القوانني ما هو أليق بالرؤيا موضع مبا تقتضيه القرائن اليت تعني من
يزل  و مل.  نفس املعرب باخلاصية اليت خلقت فيه و كل ميسر ملا خلق لهمنها ما ينقدح يف منها يف النوم و

فيه من أشهر العلماء و كتب عنه يف ذلك القوانني  حممد بن سريين و كان. هذا العلم فتناقال بني السلف
و . املتأخرون و أكثروا مث ألف املتكلمون. فيه من بعده الكرماين و ألف .و تناقلها الناس هلذا العهد

و غريه  املمتع من علماء القريوان مثل ابن أيب طالب القريواين املتداول بني أهل املغرب هلذا العهد كتب
 من البن راشد املرقبة العليا و كذلك كتاب. من أنفع الكتب فيه و أحضرها للساملي اإلشارة و كتاب

مدارك الوحي  ا كانت منو هو علم مضيء ينور النبؤة للمناسبة اليت بينهما و لكو. مشيختنا بتونس
 .و اهللا عالم الغيوب الصحيح كما وقع يف

 

  أصنافها يف العلوم العقلية و: الفصل التاسع عشر

غري خمتصة مبلة بل بوجه النظر  و أما العلوم العقلية اليت هي طبيعية لإلنسان من حيث إنه ذو فكر فهي
و هي موجودة يف النوع اإلنساين منذ كان . هامباحث فيها إىل أهل امللل كلهم و يستوون يف مداركها و

األول علم : العلوم علوم الفلسفة و احلكمة و هي مشتملة على أربعة علوم و تسمى هذه. عمران اخلليقة
فائدته  علم يعصم الذهن عن اخلطأ يف اقتناص املطالب اهولة من األمور احلاصلة املعلومة و املنطق و هو
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على حتقيق احلق يف   فيما يلتمسه الناظر يف املوجودات و عوارضها ليقف.متييز اخلطأ من الصواب
يف احملسوسات من األجسام العنصرية و  مث النظر بعد ذلك عندهم إما. الكائنات نفيا و ثبوتا مبنتهى فكره

نبعث و النفس اليت ت. األجسام الفلكية واحلركات الطبيعية املكونة عنها من املعدن و النبات و احليوان و
و إما أن يكون . و يسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي و هو العلم الثاين منها .عنها احلركات و غري ذلك

و العلم  .األمور اليت وراء الطبيعة من الروحانيات و يسمونه العلم اإلهلي و هو الثالث منها النظر يف
علم اهلندسة و هو : أوهلا .لتعاليمالرابع و هو الناظر يف املقادير و يشتمل على أربعة علوم و تسمى ا

كوا معدودة أو املتصلة و هي إما ذو بعد واحد  إما املنفصلة من حيث. النظر يف املقادير على اإلطالق
ينظر يف هذه املقادير و . أو ذو أبعاد ثالثة و هو اجلسم التعليمي و هو اخلط أو ذو بعدين و يف السطح،

و ثانيها علم األرمتاطيقي و هو .  من حيث نسبة بعضها إىل بعضمن حيث ذاا أو ما يعرض هلا إما
ثالثها علم  و. ما يعرض للكم املنفصل الذي هو العدد و يؤخذ له من اخلواص و العوارض الالحقة معرفة

و مثرته معرفة تالحني  املوسيقى و هو معرفة نسب األصوات و النغم بعضها من بعض و تقديرها بالعدد
حصر أوضاعها و تعددها لكل كوكب من  ها علم اهليئة و هو تعيني األشكال لألفالك وو رابع. الغناء

احلركات السماوية املشاهدة املوجودة لكل واحد منها  السيارة و الثابتة والقيام على معرفة ذلك من قبل
نطق و هو امل: فهذه أصول العلوم الفلسفية و هي سبعة. إقباهلا و إدبارها و من رجوعها و استقامتها و

الطبيعيات مث اإلهليات و  منها و بعده التعاليم فاألرمتاطيقي أوال مث اهلندسة مث اهليئة مث املوسيقى مث املقدم
من فروع علم العدد علم احلساب  فمن فروع الطبيعيات الطب و. لكل واحد منها فروع تتفرع عنه

ني حلساب حركات الكواكب و تعديلها قوان والفرائض و املعامالت و من فروع اهليئة األزياج و هي
النظر يف النجوم على األحكام النجومية و حنن  للوقوف على مواضعها مىت قصد ذلك و من فروعها

و اعلم أن أكثر من عين ا يف األجيال الذين عرفنا أخبارهم  .نتكلم عليها واحدا بعد واحد إىل آخرها
 مها فارس و الروم فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ماالدولة قبل اإلسالم و  األمتان العظيمتان يف

هلذه العلوم حبور  بلغنا ملا كان العمران موفورا فيهم والدولة و السلطان قبل اإلسالم و عصره هلم فكان
السريانيني و من عاصرهم من القبط  و كان للكلدانيني و من قبلهم من. زاخرة يف آفاقهم و أمصارهم

أخذ ذلك عنهم األمم من فارس و يونان فاختص ا   النجامة و ما يتبعها من الطالسم وعناية بالسحر و
املتلو من خرب هاروت و ماروت و شأن السحرة و ما نقله أهل  القبط و طمى حبرها فيهم كما وقع يف

 مث تتابعت امللل حبظر ذلك و حترميه فدرست علومه و بطلت كأن. بصعيد مصر العلم من شأن الرباري

على  مع أن سيوف الشرع قائمة. و اهللا أعلم بصحتها. بقايا يتناقلها منتحلو هذه الصنائع مل تكن إال
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عظيما و نطاقها متسعا  و أما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم. ظهورها مانعة من اختبارها
وم إمنا وصلت إىل يونان إن هذه العل و لقد يقال. ملا كانت عليه دولتهم من الضخامة و اتصال امللك
إال أن . الكينية فاستوىل على كتبهم و علومهم منهم حني قتل اإلسكندر دارا و غلب على مملكة

أصابوا من كتبهم وصحائف علومهم مما ال يأخذه احلصر و ملا فتحت  املسلمني ملا افتتحوا بالد فارس، و
إىل عمر بن اخلطاب ليستأذنه يف شأا فيها كتبا كثرية كتب سعد بن أيب وقاص  أرض فارس و وجدوا

هدانا اهللا بأهدى  فإن يكن ما فيها هدى فقد. فكتب إليه عمر أن اطرحوها يف املاء. تنقيلها للمسلمني و
النار و ذهبت علوم الفرس فيها عن أن  فطرحوها يف املاء أو يف. منه و إن يكن ضالال فقد كفانا اهللا

ليونان أوال و كان هلذه العلوم بينهم جمال رحب و محلها  دولة منهمو أما الروم فكانت ال. تصل إلينا
و اختص فيها املشاءون منهم أصحاب الرواق . احلكمة و غريهم مشاهري من رجاهلم مثل أساطني

و اتصل فيها . كانوا يقرؤون يف رواق يظلم من الشمس و الربد على ما زعموا بطريقة حسنة يف التعليم
مث  أفالطون مث إىل تلميذه ،بقراط الدن يف تلميذه لقمان احلكيم  يزعمون من لدنتعليمهم على ما سند

 معلما أرسطو و كان. غريهم و تامسطيون و ،اإلسكندر األفرودسي مث إىل تلميذه أرسطو إىل تلميذه

هذه  و كان أرسخهم يف. ملكهم الذي غلب الفرس على ملكهم و انتزع امللك من أيديهم لألسكندر
وملا انقرض . العامل ذكر و كان يسمى املعلم األول فطار له يف. قدما و أبعدهم فيه صيتا و شهرةالعلوم 

هجروا تلك العلوم كما تقتضيه امللل و  أمر اليونان و صار األمر للقياصرة و أخذوا بدين النصرانية
شام و كتب هذه العلوم خملدة باقية يف خزائنهم مث ملكوا ال و بقيت يف صحفها و دواوينها. الشرائع فيها

 باإلسالم و كان ألهله الظهور الذي ال كفاء له و ابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه مث جاء اهللا. باقية فيهم

الدولة و أخذ  و ابتدأ أمرهم بالسذاجة و الغفلة عن الصنائع حىت إذا تبحبح من السلطان و. لألمم
تشوقوا إىل االطالع على . العلوم تفننوا يف الصنائع واحلضارة باحلظ الذي مل يكن لغريهم من األمم و 

األقسة املعاهدين بعض ذكر منها و مبا تسمو إليه أفكار  هذه العلوم احلكمية مبا مسعوا من األساقفة و
املنصور إىل ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترمجة فبعث إليه  فبغث أبو جعفر. اإلنسان فيها

 فقرأها املسلمون و اطلعوا على ما فيها و ازدادوا حرصا على. بعض كتب الطبيعياتو  بكتاب أوقليدس

ينتحله فانبعث هلذه  و جاء املأمون بعد ذلك و كانت له يف العلم رغبة مبا كان. الظفر مبا بقي منها
يب و اليونانيني و انتساخها باخلط العر العلوم حرصا و أوفد الرسل على ملوك الروم يف استخراج علوم

عكف عليها النظار من أهل اإلسالم و حذقوا يف فنوا  و. بعث املترمجني لذلك فأوعى منه و استوعب
و خالفوا كثريا من آراء املعلم األول و اختصوه بالرد و القبول لوقوف . فيها و انتهت إىل الغاية أنظارهم
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أكابرهم يف  هذه العلوم و كان منو دونوا يف ذلك الدواوين وأربوا على من تقدمهم يف . عنده الشهرة
أبو بكر بن  و الوزير أبو الوليد بن رشد باملشرق و القاضي أبو علي بن سينا و أبو نصر الفارايب امللة

و اختص هؤالء بالشهرة والذكر و اقتصر . بلغوا الغاية يف هذه العلوم باألندلس إىل آخرين الصائغ
 و وقفت. ليها من علوم النجامة والسحر و الطلسماتانتحال التعاليم و ما ينضاف إ كثريون على

من أهل  مسلمة بن أمحد اريطي من أهل املشرق و جابر بن حيان الشهرة يف هذا املنتحل على
على امللة من هذه العلوم و أهلها داخلة و استهوت الكثري من الناس مبا  و دخل. األندلس و تلميذه

واألندلس  مث إن املغرب. و لو شاء اهللا ما فعلوه.  يف ذلك ملن ارتكبهوقلدوا آراءها و الذنب جنحوا إليها
قليال من رسومه جتدها  ملا ركدت ريح العمران ما و تناقصت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك منهما إال

أهل املشرق أن بضائع هذه العلوم مل تزل  و يبلغنا عن. يف تفاريق من الناس و حتت رقبة من علماء السنة
بعده فيما وراء النهر و أم على بح من العلوم العقلية  هم موفورة و خصوصا يف عراق العجم و ماعند

و لقد وقفت مبصر على تآليف يف املعقول متعددة لرجل من . احلضارة فيهم لتوفر عمرام و استحكام
 صول الفقه و البيانبالد خراسان يشتهر بسعد الدين التفتازاين منها يف علم الكالم و أ عظماء هراة من

العلوم احلكمية و  و يف أثنائها ما يدل على أن له اطالعا على. تشهد بأن له ملكة راسخة يف هذه العلوم
كذلك بلغنا هلذا العهد أن هذه العلوم  .قدما عالية يف سائر الفنون العقلية و اهللا يؤيد بنصره من يشاء

. ها من العدوة الشمالية نافقة األسواق و أن رسومها هناكإلي الفلسفية ببالد اإلفرجنة من أرض رومة و ما

متعددة و دواوينها جامعة متوفرة و طلبتها متكثرة و اهللا أعلم مبا هنالك و هو  متجددة و جمالس تعليمها
 .ما يشاء و خيتار خيلق

 

  يف العلوم العددية: الفصل العشرون

 يث التأليف إما على التوايل أو بالتضعيف مثل أنو هو معرفة خواص األعداد من ح األرمتاطيقي و أوهلا

بعدمها من  األعداد إذا توالت متفاضلة بعدد واحد فإن مجع الطرفني منها مساو جلمع كل عددين
األفراد على تواليها و  الطرفني بعدد واحد و مثل ضعف الواسطة إن كانت عدة تلك األعداد فردا مثل

واحدة يكون أوهلا نصف ثانيها وثانيها  داد إذا توالت على نسبةاألزواج على تواليها و مثل أن األع
ثانيها ثلث ثالثها اخل فإن ضرب الطرفني أحدمها يف اآلخر  نصف ثالثها اخل، أو يكون أوهلا ثلث ثانيها و

و مثل مربع الواسطة إن كانت . الطرفني بعدد واحد أحدمها يف اآلخر كضرب كل عددين بعدمها من
 مثل أعداد زوج الزوج املتوالية من اثنني فأربعة فثمانية فستة عشر و مثل ما حيدث من لكالعدة فردا و ذ
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متتالية يف  اخلواص العددية يف وضع املثلثات العددية و املربعات و املخمسات واملسدسات إذا وضعت
سطر حتت املثلثات هكذا يف  و تتواىل. سطورها بأن جتمع من الواحد إىل العدد األخري فتكون مثلثة

و تزيد على كل مربع مثلث . مربعة األضالع مث تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله فتكون
األشكال على تواىل األضالع و حيدث جدول ذو  و تتواىل. الضلع الذي قبلة فتكون خممسة و هلم جرا

ت مث املخمسات اخل و تواليها مث املثلثات على تواليها مث املربعا ففي عرضه األعداد على. طول و عرض
أشكاله بالغا ما بلغ و حتدث يف مجعها و قسمة بعضها على بعض طوال و عرضا  يف طوله كل عدد و

استقرت منها و تقررت يف دواوينهم مسائلها كذلك ما حيدث للزوج و الفرد و زوج  خواص غريبة
 ضمنها هذا الفن و ليستزوج الفرد و زوج الزوج و الفرد فإن لكل منها خواص خمتصة به ت الزوج و

للحكماء املتقدمني و  و. و هذا الفن أول أجزاء التعاليم و أثبتها و يدخل يف براهني احلساب. يف غريه
يف  ابن سينا فعل ذلك. يفردونه بالتآليف املتأخرين فيه تآليف، و أكثرهم يدرجونه يف التعاليم و ال

عندهم مهجور إذ هو غري متداول و  ا املتأخرون فهوو أم. و غريه من املتقدمني الشفاء و النجاة كتاب
 أن استخلصوا زبدته يف الرباهني احلسابية كما فعله منفعته يف الرباهني ال يف احلساب فهجروه لذلك بعد

و من فروع علم العدد صناعة . أعلم و غريه و اهللا سبحانه و تعاىل رفع احلجاب يف كتاب ابن البناء
فالضم يكون يف األعداد باألفراد و . و التفريق ية يف حساب األعداد بالضمو هي صناعة علم. احلساب

بآحاد عدد آخر و هذا هو الضرب و التفريق أيضا يكون يف  و بالتضعيف تضاعف عددا. هو اجلمع
إزالة عدد من عدد و صرفه الباقي و هو الطرح أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية  األعداد إما باإلفراد مثل

و. و سواء كان هذا الضم و التفريق يف الصحيح من العب أو الكسر. حمصلة و هو القسمة اتكون عد 
يف اجلذور  و كذلك يكون بالضم و التفريق. معىن الكسر نسبة عدد إىل عدد و تلك النسبة تسمى كسرا

لضم و اجلذور أيضا يدخلها ا فإن تلك. و معناها العد الذي يضرب يف مثله فيكون منه العدد املربع
املعامالت ألف الناس فيها كثريا و تداولوها يف  التفريق و هذه الصناعة حادثة احتيج إليها للحساب يف

أحسن التعليم عندهم االبتداء ا ألا معارف متضحة و براهني منتظمة  و من. األمصار بالتعليم للولدان
أخذ نفسه بتعليم احلساب أول و قد قال من . الغالب عقل مضيء درب على الصواب فينشأ عنها يف

يتعود  يغلب عليه الصدق ملا يف احلساب من صحة املباين و مناقشة النفس فيصري ذلك خلقا و أمره إنه
 .احلصار الصغري كتاب و من أحسن التآليف املبسوطة فيها هلذا العهد باملغرب. الصدق و يالزمه مذهبا

و هو  رفع احلجاب  أعماله مفيد مث شرحه بكتاب مساهفيه تلخيص ضابط لقوانني املراكشي البن البناء و
و هو كتاب جليل القدر أدركنا املشيخة تعظمه و . الوثيقة املباين مستغلق على املبتدئ مبا فيه من الرباهني
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 الكامل و البن منعم ،فقه احلساب و ساوق فيه املؤلف رمحه اهللا كتاب .هو كتاب جدير بذلك

علل معنوية ظاهرة، هي سر اإلشارة   غريها عن اصطالح احلروف فيها إىلو خلص براهينها و ،لألحدب
جاءه االستغالق من طريق الربهان ببيان علوم التعاليم  و هي كلها مستغلقة و إمنا. باحلروف و زبدا

و يف . و إذا قصد شرحها فإمنا هو إعطاء العلل يف تلك األعمال. كلها ألن مسائلها و أعماهلا واضحة
 و اهللا يهدي بنوره من يشاء و هو. على الفهم ما ال يوجد يف أعمال املسائل فتأمله ن العسرذلك م

من قبل املعلوم  و هي صناعة تستخرج ا العدد اهول. و من فروعه اجلرب و املقابلة. القوي املتني
راتب من جعلوا للمجهوالت م فاصطلحوا فيها على أن. املفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك

اهول باستخراجه من نسبة اهول إليه و  أوهلا العدد ألنه به يتعني املطلوب. طريق التضعيف بالضرب
إامه شيء و هو أيضا جذر ملا يلزم من تضعيفه يف املرتبة  ثانيها الشيء ألن كل جمهول فهو من جهة

مث يقع العمل املفروض . األس يف املضروبنيهو أمر مبهم و ما بعد ذلك فعلى نسبة  الثانية و ثالثها املال و
و جيربون ما  املسألة فتخرج إىل معادلة بني خمتلفني أو أكثر من هذه األجناس فيقابلون بعضها ببعض يف

أمكن حىت يصري إىل الثالثة  و حيطون املراتب إىل أقل األسوس إن. فيها من الكسر حىت يصري صحيحا
فإن كانت املعادلة بني، واحد و واحد تعني  .ي العدد و الشيء و املالاليت عليها مدار اجلرب عندهم و ه
و إن كانت . و املال و إن عادل اجلذور فيتعني بعدا. العدد و يتعني فاملال و اجلذر يزول إامه مبعادلة

 واحد و اثنني أخرجه العمل اهلندسي من طريق تفصيل الضرب يف االثنني و هي مبهمة املعادلة بني

انتهت املعادلة بينهم إىل  و أكثر ما. و ال ميكن املعادلة بني اثنني و اثنني. نيها ذلك الضرب املفصلفيع
و أول من كتب يف هذا . مركبة جتيء ستة ست مسائل ألن املعادلة بني عدد و جذر و مال مفردة أو

و كتابه يف .  أثره فيهالناس على و جاء ،أبو كامل شجاع بن أسلم و بعده اخلوارزمي أبو عبد اهللا الفن
كثري من أهل األندلس فأجادوا و من أحسن  و شرحه. مسائله الست من أحسن الكتب املوضوعة فيه

من  و قد بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل املشرق أى املعامالت إىل أكثر .القرشي شروحاته كتاب
و . برباهني هندسية  كلها أعماال و أتبعههذه الستة األجناس، و بلغها إىل فوق العشرين و استخرج هلا

و هو تصريف احلساب يف . العامالت و من فروعه أيضا. اهللا يزيد يف اخللق ما يشاء سبحانه و تعاىل
سائر ما يغرض فيه العدد من املعامالت يصرف  معامالت املدن يف البياعات و املساحات و الزكوات و

و الغرض من . علوم و الكسر والصحيح و اجلذور و غريهاامل يف صناعتنا ذلك احلساب يف اهول و
. فيها حصول املران و الدربة بتكرار العمل حىت ترسخ امللكة يف صناعة احلساب تكثري املسائل املفروضة
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ابن  و معامالت الزهراوي الصناعة احلسابية من أهل األندلس تآليف فيها متعددة من أشهرها و ألهل
و هي . و من فروعه أيضا الفرائض. وأمثاهلم اريطي مسلمة من تلميذ خلدونأيب مسلم بن  و السمح

السهام لذوي الفروض يف الوراثات إذا تعددت و هلك بعض الوارثني و  صناعة حسابية يف تصحيح
ورثته أو زادت الفروض عند اجتماعها و تزامحها على املال كله أو كان يف  انكسرت سهامه على

 فتحتاج يف ذلك كله إىل عمل يعني به سهام الفريضة من كم نكار من بعض الورثةإقرار و إ الفريضة

سهامهم من  تصح و سهام الورثة من كل بطن مصححا حىت تكون حظوظ الوارثني من املال على نسبة
جذره و معلومه و  فيدخلها من صناعة احلساب جزء كبري من صحيحه و كسرة و. مجلة سهام الفريضة

حينئذ هذه الصناعة على جزء  فتشتمل.  على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية و مسائلهاجمهوله و ترتب
اإلقرار و اإلنكار و الوصايا و التدبري و غري ذلك  من الفقه و هو أحكام الوراثة من الفروض و العول و

هو تصحيح السهمان باعتبار احلكم الفقهي و هي من أجل  من مسائلها و على جزء من احلساب و
أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل الفرائض ثلث العلم و أا أول ما يرفع من  و قد يورد أهلها. العلوم

ال  و عندي أن ظواهر تلك األحاديث كلها إمنا هي يف الفرائض العينية كما تقدم. غري ذلك العلوم و
لعينية فكثرية و قد ألف ا و أما الفرائض. فرائض الوراثات فإا أقل من أن تكون يف كميتها ثلث العلم

 رمحه اهللا كتاب مالك التآليف فيه على مذهب الناس يف هذا الفن قدميا و حديثا و أوعبوا و من أحسن

لكن . و غريهم الصردي و اجلعدي و ابن املنمر و كتاب خمتصر القاضي أيب القاسم احلويف و ابن ثابت
 أبو عبد اهللا حممد بن سليمان الشطي شيوخناو قد شرحه من . فكتابه مقدم على مجيعها للحويف الفضل

و إلمام احلرمني فيها تآليف على مذهب الشافعي تشهد باتساع . أوعب كبري مشيخة فاس فأوضح و
يهدي  و اهللا. و مقامات الناس يف العلوم خمتلفة. و رسوخ قدمه، و كذا للحنفية واحلنابلة باعه يف العلوم،

 .من يشاء مبنه و كرمه ال رب سواه

 

  اهلندسية يف العلوم: الفصل احلادي و العشرون

إما املنفصلة كاألعداد و فيما  هذا العلم هو النظر يف املقادير إما املتصلة كاخلط و السطح و اجلسم و
و مثل أن كل خطني متوازيني ال . فزواياه مثل قائمتني مثل أن كل مثلث. يعرض هلا من العوارض الذاتية

و مثل أن كل خطني متقاطعني فالزاويتان املتقابلتان منهما . غري اية خرجا إذيلتقيان يف وجه و لو 
 مثل أن األربعة مقادير املتناسبة ضرب األول منها يف الثالث كضرب الثاين يف الرابع و و. متساويتان

و  األصول و يسمى كتاب أوقليدس و الكتاب املترجم لليونانيني يف هذه الصناعة كتاب. أمثال ذلك
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من كتاب اليونانيني يف امللة أيام أيب  و هو أبسط ما وضع فيها للمتعلمني و أول ما ترجم األركان كتاب
فمنها حلنني بن إسحاق ولثابت بن قرة و ليوسف بن . املترمجني جعفر املنصور و نسخه خمتلفة باختالف

 املتناسبة و أخرى يف أربع يف السطوح و واحدة يف األقدار. عشرة مقالة احلجاج و يشتمل على مخس
بعضها إىل بعض و ثالث يف العدد و العاشرة يف املنطقات و القوى على املنطقات و  نسب السطوح

يف تعاليم  ابن سينا و قد اختصره الناس اختصارات كثرية كما فعله. اجلذور و مخس يف اسمات معناه
و شرحه . و غريهم االقتصار كتابيف  ابن الصلت كذلك و. أفرد له جزءا منها اختصه به. الشفاء

اعلم أن اهلندسة تفيد صاحبها إضاءة يف  و. آخرون شروحا كثرية و هو مبدأ العلوم اهلندسية بإطالق
بينة االنتظام جلية الترتيب ال يكاد الغلط يدخل أقيستها  عقله، استقامة يف فكره ألن براهينها كلها

 عن اخلطأ و ينشأ لصاحبها عقل على ذلك املهيع و قد زعموا الفكر مبمارستها لترتيبها و انتظامها فيبعد
اهللا  من مل يكن مهندسا فال يدخلن مرتلنا و كان شيوخنا رمحهم: مكتوبا على باب أفالطون أنة كان

ينقيه من األوضار  يقولون ممارسة اهلندسة للفكر مبثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه األقذار و
فروع هذا الفن اهلندسة املخصوصة  و من. ملا أشرنا إليه من ترتيبه و انتظامهواألدران، و إمنا ذلك 

ففيها كتابان من كتب اليونانيني لثاوذوسيوس و  باألشكال الكروية و املخروطات أما األشكال الكروية
ثاوذوسيوس مقدم يف التعليم على كتاب ميالوش لتوقف كثري  ميالوش يف سطوحها و قطوعها وكتاب

 فالكالم يف اهليئة. منهما ملن يريد اخلوض يف علم اهليئة ألن براهينها متوقفة عليه و البد. هينه عليهمن برا

نذكره  كله كالم يف الكرات السماوية و ما يعرض فيها من القطوع والدوائر بأسباب احلركات كما
ات فهو من فروع املخروط و أما. فقد يتوقف على معرفة أحكام األشكال الكروية سطوحها و قطوعها

من األشكال و القطوع و يربهن على ما  و هو علم ينظر فيما يقع يف األجسام املخروطة. اهلندسة أيضا
و فائدا تظهر يف الصنائع العملية . على التعليم األول يعرض لذلك من العوارض برباهني هندسية متوقفة

لتماثيل الغريبة و اهلياكل النادرة و كيف يتخيل التجارة و البناء و كيف تصنع ا اليت موادها األجسام مثل
يف هذا الفن  و قد أفرد بعض املؤلفني. جر األثقال و نقل اهلياكل باهلندام و امليخال و أمثال ذلك على

و رمبا استغلق على . كل عجيبة كتابا يف احليل العلمية يتضمن من الصناعات الغريبة و احليل املستظرفة
و . و اهللا تعاىل أعلم. الناس ينسبونه إىل بين شاكر نه اهلندسية و هو موجود بأيديالفهوم لصعوبة براهي

فن حيتاج إليه يف مسح األرض و معناه استخراج مقدار األرض املعلومة  من فروع اهلندسة املساحة و هو
و حيتاج إىل ذلك يف . ذراع أو غريمها و نسبة أرض من أرض إذ قويست مبثل ذلك بنسبة شرب أو

الشركاء و  اخلراج على املزارع و الفدن و بساتني الغراسة و يف قسمة احلوائط واألراضي بني وظيفت
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. للصواب مبنه و كرمه و للناس فيها موضوعات حسنة و كثرية و اهللا املوفق. الورثة و أمثال ذلك

ة كيفية وقوعها بناء اإلدراك البصري مبعرف املناظرة من فروع اهلندسة و هو علم يتبني به أسباب الغلط يف
مث يقع الغلط كثريا يف . رأسه نقطة الباصر و قاعدته املرئي على أن إدراك البصر يكون مبخروط شعاعي

و كذا رؤية األشباح الصغرية حتت املاء و وراء األجسام الشفافة . البعيد صغريا رؤية القريب كبريا و
يف هذا العلم  فيتبني. و السلقة دائرة و أمثال ذلكو رؤية النقطة النازلة من املطر خطا مستقيما  كبرية

املنظر يف القمر باختالف العروض  أسباب ذلك و كيفياته بالرباهني اهلندسية و يتبني به أيضا اختالف
و قد ألف يف هذا الفن . و كثري من أمثال هذا الذي ينبين عليه معرفة رؤية األهلة و حصول الكسوفات

و لغريه أيضا تآليف و هو من هذه . فيه من اإلسالميني ابن اهليثم شهر من ألفو أ. كثري من اليونانيني
 .الرياضة و تفاريعها

 

  يف علم اهليئة: الفصل الثاين و العشرون

بكيفيات تلك احلركات  و يستدل. و هو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة و احملركة و املتحرية
كما يربهن على أن . بطرق هندسية  هلذه احلركات احملسوسةعلى أشكال و أوضاع لألفالك لزمت عنها

اإلقبال و اإلدبار و كما يستدل بالرجوع و  مركز األرض مباين ملركز فلك الشمس بوجود حركة
حاملة هلا متحركة داخل فلكها األعظم و كما يربهن  االستقامة للكواكب على وجود أفالك صغرية

كب الثابتة و كما يربهن على تعدد األفالك للكوكب الواحد الكوا على وجود الفلك الثامن حبركة
 و إدراك املوجود من احلركات و كيفياا و أجناسها إمنا هو بالرصد فإنا. أمثال ذلك بتعداد امليول له و

الرجوع و االستقامة و  و كذا تركيب األفالك يف طبقاا و كذا. إمنا علمنا حركة اإلقبال و اإلدبار به
له اآلالت اليت توضع لريصد ا حركة  و كان اليونانيون يعتنون بالرصد كثريا و يتخذون. كأمثال ذل

صناعة عملها و الرباهني عليه يف مطابقة حركتها  و كانت تسمى عندهم ذات احللق و. الكوكب املعني
  .حبركة الفلك منقول بأيدي الناس

منه و صنع هذه اآللة   كان يف أيام املأمون شيءو. و أما يف اإلسالم فلم تقع به عناية إال يف القليل
ملا مات ذهب رمسه و أغفل و اعتمد  و. و شرع يف ذلك فلم يتم. املعروفة للرصد املسماة ذات احللق

و أن مطابقة حركة . الختالف احلركات باتصال األحقاب من بعده على األرصاد القدمية و ليست مبغنية
و هذه اهليئة صناعة شريفة و ليست على ما . كواكب إمنا هو بالتقريبال اآللة للرصد حبركة األفالك و

أن  املشهور أا تعطى صورة السماوات و ترتيب األفالك والكواكب باحلقيقة بل إمنا تعطي يفهم يف
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يكون الشيء  و أنت تعلم أنه ال يبعد أن. هذه الصور و اهليئات لألفالك لزمت عن هذه احلركات
على وجود امللزوم و ال يعطي  لفني و إن قلنا إن احلركات الزمة فهو استدالل بالالزمالواحد الزما ملخت

 اسطي و من أحسن التآليف فيه كتاب .احلقيقة بوجه على أنه علم جليل و هو أحد أركان التعاليم

و . على ما حققه شراح الكتاب بطليموس و ليس من ملوك اليونان الذين أمساؤهم .لبطليموس منسوب
 ابن رشد و خلصه. الشفاء و أدرجه يف تعاليم ابن سينا حكماء اإلسالم كما فعله قد اختصره األئمة من

هيئة  البن الفرغاين و .االقتصار يف كتاب ابن أيب الصلت و ابن السمح أيضا من حكماء األندلس و
 ال إله إال هو رب سبحانه .و اهللا علم اإلنسان ما مل يعلم. ملخصة قرا و حذف براهينها اهلندسية

على قوانني عددية فيما خيص كل كوكب من  و هي صناعة حسابية. و من فروعه علم األزياج. العاملني
وضعه من سرعة و بطء و استقامة و رجوع و غري ذلك  طريق حركته و ما أدى إليه برهان اهليئة يف

ا على تلك القوانني ألي وقت فرض من قبل حسبان حركا يعرف به مواضع الكواكب يف أفالكها
هلذه الصناعة قوانني كاملقدمات و األصول هلا يف معرفة الشهور و األيام و  و. املستخرجة من كتب اهليئة

 املاضية و أصول متقررة من معرفة األوج واحلضيض و امليول و أصناف احلركات و استخراج التواريخ

يسمى استخراج  و. تعلمني و تسمى األزياجبعضها من بعض، يضعوا يف جدول مرتبة تسهيال على امل
فيه تآليف كثرية للمتقدمني و  و للناس. مواضع الكواكب للوقت املفروض هلذه الصناعة تعديال و تقوميا

املتأخرون هلذا العهد باملغرب على زيج منسوب البن  و قد عول. املتأخرين مثل البتاين و ابن الكماد
و أن . و يزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد. ائة السابعةامل إسحاق من منجمي تونس يف أول

ذلك  بصقلية ماهرا يف اهليئة و التعاليم و كان قد عين بالرصد و كان يبعث إليه مبا يقع يف يهوديا كان
و خلصه . يزعمون من أحوال الكواكب و حركه هلا فكان أهل املغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما

فيه و إمنا حيتاج إىل مواضع الكواكب  ء يف آخر مساه املنهاج فولع به الناس ملا سهل من األعمالابن البنا
معرفة اآلثار اليت حتدث عنها بأوضاعها يف عامل اإلنسان  من الفلك لتنبين عليها األحكام النجومية و هو

 نوضح فيه أدلتهم إن شاء اهللا البشرية و الكوائن احلادثة كما نبينه بعد و من امللك و الدول و املواليد
 .اهللا املوفق ملا حيبه و يرضاه ال معبود سواه و. تعاىل
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  يف علم املنطق: الفصل الثالث و العشرون

يف احلدود املعرفة للماهيات و احلجج املفيدة للتصديقات و  و هو قوانني يعرف ا الصحيح من الفاسد
و مجيع احليوانات مشتركة يف هذا . ت باحلواس اخلمسإمنا هو احملسوسا ذلك ألن األصل يف اإلدراك

و  .الناطق و غريه و إمنا يتميز اإلنسان عنها بإدراك الكليات و هي جمردة من احملسوسات اإلدراك من
احملسوسة و  ذلك بأن حيصل يف اخليال من األشخاص املتفقة صورة منطبقة على مجيع تلك األشخاص

فيحصل له . يف بعض لك األشخاص املتفقة وأشخاص أخرى توافقهامث ينظر الذهن بني ت. هي الكلي
يف التجريد إىل الكل الذي ال جيد كليا  و ال يزال يرتقي. صورة تنطبق أيضا عليهما باعتبار ما اتفقا فيه
مثل ما جيرد من أشخاص اإلنسان صورة النوع  و هذا. آخر معه يوافقه فيكون ألجل ذلك بسيطا

مث ينظر بينهما و بني . احليوان و جيرد صورة اجلنس املنطبقة عليهما ينظر بينه و بنيمث . املنطبقة عليها
عن  ينتهي إىل اجلنس العايل و هو اجلوهر فال جيد كليا يوافقه يف شيء فيقف العقل هنالك النبات إىل أن

إما تصورا :  العلمكان مث إن اإلنسان ملا خلق اهللا له الفكر الذي به يدرك العلوم و الصنائع و. التجريد
أي حكما بثبوت أمر ألمر فصار  للماهيات و يعىن به إدراك ساذج من غري حكم معه و إما تصديقا

الكليات بعضها إىل بعض على جهة التأليف  سعي الفكر يف حتصيل املطلوبات إما بأن جتمع تلك
 الذهنية مفيدة ملعرفة يف اخلارج فتكون تلك الصورة فتحصل صورة يف الذهن كلية منطبقة على أفراد

و غايته يف احلقيقة . بأمر على أمر فيثبت له و يكون ذلك تصديقا ماهية تلك األشخاص و إما بأن حيكم
ألن فائدة ذلك إذا حصل إمنا هي معرفة حقائق األشياء اليت هي مقتضى العلم  راجعة إىل التصور

 كون بطريق فاسد فاقتضى ذلك متييزهذا السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح و قد ي و. احلكمي

ذلك قانون  الطريق الذي يسعى به الفكر يف حتصيل املطالب العلمية ليتميز الصحيح من الفاسد فكان
و مل ذب طرقه و مل جتمع . مفترقا و تكلم فيه املتقدمون أول ما تكلموا به مجال مجال و مفترقا. املنطق

احلكمية  باحثه و رتب مسائله و فصوله و جعله أول العلومفهذب م أرسطو مسائله حىت ظهر يف يونان
و هو يشتمل على مثانية  النص و لذلك يسمى باملعلم األول و كتابة املخصوص باملنطق يسمى. و فاحتتها

فمنها ما . و ذلك أن املطالب التصديقية على أحناء. أربعة يف مادته كتب أربعة منها يف صور القياس و
  اليقني بطبعه و منها ما يكون املطلوب فيه الفن و هو على مراتب فيظهر يف القياسفيه يكون املطلوب

يكون من  من حيث املطلوب الذي يفيده و ما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك االعتبار و من أي جنس
و يقال . إنتاجه خاصة و قد ينظر يف القياس ال باعتبار مطلوب خمصوص بل من جهة. العلم أو من الفن

للمطلوب املخصوص من يقني أو ظن و يقال  لنظر األول إنه من حيث املادة و نعين به املادة املنتجةل
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األول : القياس على اإلطالق فكانت لذلك كتب املنطق مثانية للنظر الثاين إنه من حيث الصورة و إنتاج
كتاب   جنس و يسمىينتهي إليها جتريد احملسوسات و هي اليت ليس فوقها يف األجناس العالية اليت

و الثالث يف القياس و صورة  .كتاب العبارة يسمى و الثاين يف القضايا التصديقية و أصنافها و .املقوالت
كتاب  مث الرابع. الصورة و هذا آخر النظر من حيث كتاب القياس على اإلطالق و يسمى إنتاجه

و خيتص بشروط . ون مقدماته يقينيةاملنتج لليقني و كيف جيب أن تك و هو النظر يف القياس الربهان
 و يف هذا الكتاب الكالم يف. مذكورة فيه مثل كوا ذاتية و أولية و غري ذلك أخرى إلفادة اليقني

احملدود ال حتتمل غريها  املعرفات و احلدود إذ املطلوب فيها إمنا هو اليقني لوجوب املطابقة بني احلد و
و هو القياس املفيد قطع املشاغب  كتاب اجلدل :و اخلامس. ابفلذلك اختصت عند املتقدمني ذا الكت

جيب أن يستعمل فيه من املشهورات و خيتص أيضا من جهة إفادته هلذا الغرض  و إفحام اخلصم و ما
 و يف هذا الكتاب يذكر املواضع اليت. من حيث إفادته هلذا الغرض و هي مذكورة هناك بشروط أخرى

و هو القياس  كتاب السفسطة :و السادس. ياسه و فيه عكوس القضايايستنبط منها صاحب القياس ق
املناظر صاحبه و هو فاسد و هذا إمنا كتب ليعرف به القياس املغالطي  الذي يفيد غالف احلق و يغالط به

و محلهم على املراد منهم و  و هو القياس املفيد ترغيب اجلمهور كتاب اخلطابة :السابع و. فيحذر منه
و هو القياس الذي يفيد التمثيل و  كتاب الشعر :و الثامن. ن يستعمل يف ذلك من املقاالتما جيب أ

هي  هذه. لإلقبال على الشيء أو النفرة عنه و ما جيب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية التشبيه خاصة
 و رتبت رأوا أنة الصناعة مث إن حكماء اليونانيني بعد أن ذبت. كتب املنطق الثمانية عند املتقدمني

للماهيات يف اخلارج، أو ألجزائها أو  البد من الكالم يف الكليات اخلمس املفيدة للتصور املطابق
العرض العام، فاستدركوا فيها مقالة ختتص ا  عوارضها و هي اجلنس و الفصل و النوع و اخلاص و

و كتبها و تداوهلا فالسفة . ترمجت كلها يف امللة اإلسالمية مقدمة بني يدي الفن فصارت تسعا و
البن  و. من فالسفة األندلس ابن رشد مث سينا ابن و الفارايب التلخيص كما فعله اإلسالم بالشرح و

مث جاء املتأخرون فغريوا اصطالح املنطق و . علوم الفلسفة السبعة كلها استوعب فيه الشفاء كتاب سينا
و  .كتاب الربهان كالم يف احلدود و الرسوم نقلوها منيف الكليات اخلمس مثرته و هي ال أحلقوا بالنظر
الكالم يف  العبارة و أحلقوا يف كتاب. ألن نظر املنطقي فيه بالعرض ال بالذات املقوالت حذفوا كتاب

الوجوه  يف كتب املتقدمني لكنة من توابع الكالم يف القضايا ببعض اجلدل و إن كان من كتاب. العكس
النظر فيه حبسب   حيث إنتاجه للمطالب على العموم ال حبسب مادة و حدقوامث تكلموا يف القياس من

 و رمبا يلم بعضهم .السفسطة و الشعر و اخلطابة و اجلدل و الربهان :املادة و هي الكتب اخلمسة
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فيما وضعوه من ذلك  مث تكلموا. باليسري منها إملاما و أغفلوها كأن مل تكن هي املهم املعتمد يف الفن
. آلة للعلوم فطال الكالم فيه و اتسع مستبحرا و نظروا فيه من حيث إنه فن برأسه ال من حيث إنهكالما 

و على كتبه معتمد  أفضل الدين اخلوجني و من بعده فخر الدين بن اخلطيب اإلمام و أول من فعل ذلك
يها خمتصر و هو طويل و اختصر ف كشف األسرار و له يف هذه الصناعة كتاب. املشارقة هلذا العهد

 التعليم مث خمتصر اجلمل يف قدر أربعة أوراق أخذ مبجامع الفن و أصوله متداولة املوجز و هو حسن يف

ممتلئة من مثرة  و هجرت كتب املتقدمني و طرقهم كأن مل تكن و هي. املتعلمون هلذا العهد فينتفعون به
  .و اهللا اهلادي للصواب. املنطق و فائدته كما قلناه

الطعن عليه  و بالغوا يف. ذا الفن قد اشتد النكري على انتحاله من متقدمي السلف و املتكلمنيه اعلم أن
اإلمام ابن  و الغزايل وجاء املتأخرون من بعدهم من لدن. و التحذير منه و حظروا تعلمه و تعليمه

نحون فيه إىل جي و أكب الناس على انتحاله من يومئذ إال قليال،. فساحموا يف ذلك بعض الشيء اخلطيب
القول و الرد يف ذلك، لتعلم مقاصد  فلنبني لك نكتة. فينفرون عنه و يبالغون يف إنكاره. رأي املتقدمني

وضعوا علم الكالم لنصر العقائد اإلميانية باحلجج العقلية،  العلماء يف مذاهبهم، و ذلك أن املتكلمني ملا
 كالدليل على حدث العامل بإثبات األغراض و بأدلة خاصة و ذكروها يف كتبهم كانت طريقتهم يف ذلك

 و كإثبات التوحيد بدليل. امتناع خلو األجسام عنها، و ما ال خيلو عن احلوادث حادث و. حدوثها

ذلك من أدلتهم  و غري. و إثبات الصفات القدمية باجلوامع األربعة إحلاقا للغائب بالشاهد. التمانع
كاملقدمات هلا مثل إثبات اجلوهر  دلة بتمهيد قواعد و أصول هيمث مرروا تلك األ. املذكورة يف كتبهم

و أن العرض ال . الطبيعة و التركيب العقلي للماهيات الفرد و الزمن الفرد و اخلالء بني األجسام و نفي
صفة املوجود، ال موجودة و ال معدومة و غري ذلك من قواعدهم اليت  يبقى زمنني و إثبات احلال و هي

إال أن  األستاذ أبو إسحاق و القاضي أبو بكر و ،الشيخ أبو احلسن مث ذهب. اخلاصة أدلتهمبنوا عليها 
أا مبثابة العقائد و  القاضي أبو بكر و هلذا رأى. أدلة العقائد منعكسة مبعىن أا إذا بطلت بطل مدلوهلا

 يدور على التركيب العقلي،و إذا تأملت املنطق وجدته كله . العقائد البتنائها عليها القدح فيها قدح يف

اخلمس، اليت هي  و إثبات الكلي الطبيعي يف اخلارج لينطبق عليه الكلي الذهين املنقسم إىل الكليات
و الكلي و الذايت عندهم . املتكلمني اجلنس و النوع و الفصل واخلاصة و العرض العام، و هذا باطل عند

حال عند من يقول ا فتبطل الكليات اخلمس و التعريف  أو. إمنا اعتبار ذهين ليس يف اخلارج ما يطابقه
العشر، و يبطل العرض الذايت، فتبطل ببطالنه القضايا الضرورية الذاتية املشروطة  و املقوالت. املبين عليها

اليت يؤخذ منها الوسط اجلامع بني  و هي .اجلدل الربهان و تبطل املواضع اليت هي لباب كتاب يف
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و من التعريفات املساوئ يف الصادقية على أفراد  ،، و ال يبقى إال القياس الصوريالطرفني يف القياس
فيدخل غريها، و ال أخص فيخرج بعضها، و هو الذي يعرب عنه النحاة  احملمود، ال يكون أعلم منها،

علم  و إن أثبتنا هذه كما يف. املتكلمون بالطرد و العكس، و تنهدم أركان املنطق مجلة باجلمع و املنع و
فلهذا بالغ . كما مر املنطق أبطلنا كثريا من مقدمات املتكلمني فيؤدي إىل إبطال أدلتهم على العقائد

. بدعة أو كفرا على نسبة الدليل الذي يبطل املتقدمون من املتكلمني يف النكري على انتحال املنطق و عده

الدليل بطالن  لزم عندهم من بطالنملا أنكروا انعكاس األدلة، و مل ي الغزايل و املتأخرون من لدن
املاهيات الطبيعية و كلياا يف  مدلوله، و صح عندهم رأي أهل املنطق يف التركيب العقلي و وجوب

و إن كان منافيا لبعض أدلتها، بل قد يستدلون . اإلميانية اخلارج، قضوا بأن املنطق غري مناف للعقائد
 ، كنفي اجلوهر الفرد و اخلالء و بقاء األعراض و غريها، واملقدمات الكالمية على إبطال كثري من تلك

و مل يقدح . العقلي يستبدلون من أدلة املتكلمني على العقائد بأدلة أخرى يصححوا بالنظر و القياس
العهد، فتأمل ذلك و  و تابعهما هلذا الغزايل و اإلمام و هذا رأي. ذلك عندهم يف العقائد السنية بوجه

 .و املوفق للصواب و اهللا اهلادي. علماء و مآخذهم فيما يذهبون إليهاعرف مدارك ال

 

  يف الطبيعيات: الفصل الرابع و العشرون

من احلركة و السكون فينظر يف األجسام السماوية و  و هو علم يبحث يف اجلسم من جهة ما يلحقه
يف األرض من العيون و و إنسان و نبات و معدن و ما يتكون  العنصرية و ما يتولد عنها من حيوان

و يف مبدأ احلركة . السحاب و البخار و الرعد والربق و الصواعق و غري ذلك الزالزل و يف اجلو من
فيه موجودة بني  أرسطو و كتب. هو النفس على تنوعها يف اإلنسان و احليوان و النبات لألجسام و

و ألف الناس على حذوها مستتبعني هلا الفلسفة أيام املأمون  أيدي الناس ترمجت مع ما ترجم من علوم
مجع فيه العلوم السبعة للفالسفة  الشفاء كتاب يف ابن سينا من ألف يف ذلك بالبيان و الشرح و أوعب

كأنه خيالف أرسطو يف الكثري من مسائلها  و كتاب اإلشارات و يف كتاب النجا كما قدمنا مث خلصه يف
و ألف الناس . متبعا له غري خمالف و شرحها أرسطو كتبفلخص  ابن رشد و أما. و يقول برأيه فيها

بكتاب  و ألهل املشرق عناية. املعتربة يف الصناعة يف ذلك كثريا لكن هذه هي املشهورة هلذا العهد و
نصري الدين  و شرحه أيضا اآلمدي عليه شرح حسن و كذا اخلطيب لإلمام ابن و ال بن سينا اإلشارات
مع اإلمام يف كثري من مسائله فأوىف على أنظاره و   أهل املشرق و حبثاملعروف خبواجه من الطوسي

 .يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم حبوثه و فوق كل ذي علم عليم و اهللا
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  يف علم الطب: الفصل اخلامس و العشرون

يصح  و من فروع الطبيعيات صناعة الطب و هي صناعة تنظر يف بدن اإلنسان من حيث ميرض و
الذي خيص كل عضو  حبها حفظ الصحة و برء املرض باألدوية واألغذية بعد أن يتبني املرضفيحاول صا

من األدوية مستدلني على ذلك  من أعضاء البدن و أسباب تلك األمراض اليت تنشأ عنها و ما لكل مرض
ية و يف السج: بنضجه و قبوله الدواء أوال بأمزجة األدوية و قواها و على املرض بالعالمات املؤذن

و إمنا الطبيب . فإا املدبرة يف حاليت الصحة و املرض الفضالت و النبض حماذين لذلك قوة الطبيعة
حبسب ما تقتضيه طبيعة املادة و الفصل و السن و يسمى العلم اجلامع هلذا  حياذيها و يعينها بعض الشيء

 .ا، كالعني و عللها وأكحاهلاو رمبا أفردوا بعض األعضاء بالكالم و جعلوه علما خاص .كله علم الطب

أعضاء البدن  كذلك أحلقوا بالفن من مناخ األعضاء و معناها املنفعة اليت ألجلها خلق كل عضو من
و إمام هذه . لواحقه و توابعه و إن مل يكن ذلك من موضوع علم الطب إال أم جعلوه من. احليواين

يقال إنه كان معاصرا لعيسى عليه السالم و يقال  جالينوس الصناعة اليت ترمجت كتبه فيها من األقدمني
مجيع  و تآليفه فيها هي األمهات اليت اقتدى ا. بصقلية يف سبيل تغلب و مطاوعة اغتراب إنه مات

 و اوسي و الرازي مثل و كان يف اإلسالم يف هذه الصناعة أئمة جاءوا من وراء الغاية. األطباء بعده
و هي هلذا العهد يف املدن اإلسالمية كأا  .ابن زهر أيضا كثري وأشهرهمو من أهل األندلس  ابن سينا
نبينه  لوقوف العمران و تناقصه و هي من الصنائع اليت ال تستدعيها إال احلضارة و الترف كما نقصت

بعض األشخاص  و للبادية من أهل العمران طب يبنونه يف غالب األمر على جتربة قاصرة على. بعد
على قانون طبيعي و ال على  مشايخ احلي و عجائزه، و رمبا يصح منه البعض إال أنة ليسمتوارثا عن 
و  كاحلارث بن كلدة فيهم أطباء معروفون و كان عند العرب من هذا الطب كثري و كان. موافقة املزاج

  عاديااملنقول يف الشرعيات من هذا القبيل و ليس من الوحي يف شيء و إمنا هو أمر كان و الطب. غريه

عادة و جبلة ال  و وقع يف ذكر أحوال النيب صلى اهللا عليه و سلم من نوع ذكر أحواله اليت هي. للعرب
سلم إمنا بعث ليعلمنا  فإنه صلى اهللا عليه و. من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل

ن تلقيح النخل ما وقع وقع له يف شأ و قد. الشرائع و مل يبعث لتعريف الطب و ال غريه من العاديات
فال ينبغي أن حيمل شيء من الطب الذي وقع يف األحاديث الصحيحة  .أنتم أعلم بأمور دنياكم :فقال

 أنة مشروع فليس هناك ما يدل عليه اللهم إال إذا استعمل على جهة التربك و صدق العقد املنقولة على
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آثار الكلمة اإلميانية  ب املزاجي و إمنا هو منو ليس ذلك يف الط. اإلمياين فيكون له أثر عظيم يف النفع
 .الصواب ال رب سواه كما وقع يف مداواة املبطون بالعسل و حنوه و اهللا اهلادي إىل

 

  يف الفالحة: الفصل السادس و العشرون

بالسقي و العالج و  هذه الصناعة من فروع الطبيعيات و هي النظر يف النبات من حيث تنميته و نشؤه
فيها عندهم عاما يف النبات من جهة  ثل ذلك و كان للمتقدمني ا عناية كثرية و كان النظرتعهده مب

مشاكلتها لروحانيات الكواكب و اهلياكل املستعمل  غرسه و تنميته و من جهة خواصه و روحانيته و
حة كتاب الفال و ترجم من كتب اليونانيني. به ألجل ذلك ذلك كله يف باب السحر فعظمت عنايتهم

اشتمل عليه هذا  و ملا نظر أهل امللة فيما. منسوبة لعلماء النبط مشتملة من ذلك على علم كبري النبطية
الكالم يف النبات من جهة  الكتاب و كان باب السحر مسدودا و النظر فيه حمظورا فاقتصروا منه على

 ابن العوام و اختصر. لةاآلخر منه مج غرسه و عالجه و ما يعرض له يف ذلك و حذفوا الكالم يف الفن

نقل منة مسلمة يف كتبه السحرية  على هذا املنهاج و بقي الفن اآلخر منه مغفال، الفالحة النبطية كتاب
و كتب املتأخرين يف الفالحة . شاء اهللا تعاىل أمهات من مسائله كما نذكره عند الكالم على السحر إن

الج و حفظ النبات من حوائجه و عوائقه و ما يعرض يف الغراس و الع كثرية و ال يعدون فيها الكالم يف
 .ذلك كله و هي موجودة

 

  يف علم اإلهليات: الفصل السابع و العشرون

فأوال يف األمور العامة للجسمانيات و الروحانيات من املاهيات و  و هو علم ينظر يف الوجود املطلق
  يف مبادئ املوجودات و أا روحانيات مث يفالوجوب و اإلمكان و غري ذلك مث ينظر الوحدة و الكثرة و

و . إىل املبدأ كيفية صدور املوجودات عنها و مراتبها مث يف أحوال النفس بعد مفارقة األجسام و عودها
عليه و أن ذلك عني السعادة  هو عندهم علم شريف يزعمون أنة يوقفهم على معرفة الوجود على ما هو

يف ترتيبهم ولذلك يسمونه علم ما وراء  و هو تال للطبيعيات. عدو سيأيت الرد عليهم ب. يف زعمهم
 النجاة و الشفاء يف كتاب ابن سينا و خلصه. أيدي الناس و كتب املعلم األول فيه موجودة بني. الطبيعة

و دونوا فيها و رد  و ملا وضع املتأخرون يف علوم القوم. من حكماء األندلس ابن رشد و كذلك خلصه
املتأخرون من املتكلمني مسائل علم الكالم مبسائل الفلسفة  ما رد منها مث خلط الغزايل عليهم
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تشابه موضوع علم الكالم مبوضوع اإلهليات و مسائله مبسائلها فصارت  الشتراكهما يف املباحث، و
 غريوا ترتيب احلكماء يف مسائل الطبيعيات و اإلهليات و خلطومها فنا واحدا قدموا كأا فن واحد مث

إىل آخر العلم كما  الكالم يف األمور العامة مث أتبعوه باجلسمانيات و توابعها مث بالروحانيات و توابعها
و صار علم الكالم . املشرقية و مجيع من بعده من علماء الكالم يف املباحث اإلمام ابن اخلطيب فعله

و التبس ذلك . ئلهما واحدو كتبه حمشوة ا كأن الغرض مم موضوعهما و مسا خمتلطا مبسائل احلكمة
 هو صواب ألن مسائل علم الكالم إمنا هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من على الناس و

معزول عن الشرع و  غري رجوع فيها إىل العقل و ال تعويل عليه مبعىن أا ال تثبت إال به فإن العقل
فيها فالتعليل بالدليل بعد أن مل  ليس حبثا عن احلقأنظاره و ما حتدث فيه املتكلمون من إقامة احلجج ف
عقلية تعضد عقائد اإلميان و مذاهب السلف فيها  يكن معلوما هو شأن الفلسفة بل إمنا هو التماس حجة

و ذلك بعد أن تفرض صحيحة . زعموا أن مداركهم فيها عقلية و تدفع شبه أهل البدع عنها الذين
و ذلك أن مدارك صاحب الشريعة . لف و اعتقدوها و كثري ما بني املقامنيالس باألدلة النقلية كما تلقاها

األنوار اإلهلية  التساع نطاقها عن مدارك األنظار العقلية فهي فوقها و حميطة ا الستمدادها من أوسع
مه هدانا الشارع إىل مدرك فينبغي أن نقد فإذا. فال تدخل حتت قانون النظر الضعيف و املدارك احملاط ا

تصحيحه مبدارك العقل و لو عارضه بل نعتمد ما أمرنا به  على مداركنا و نثق به دوا و ال ننظر يف
نفهم من ذلك و نفوضه إىل الشارع و نعزل العقل عنه و املتكلمون إمنا  اعتقادا و علما و نسكت عما مل

عليهم  نظرية فاحتاجوا إىل الردكالم أهل اإلحلاد يف معارضات العقائد السلفية بالبدع ال دعاهم إىل ذلك
أما النظر يف مسائل  من جنس معارضام و استدعى ذلك احلجج النظرية و حماذاة العقائد السلفية ا و

الكالم و ال من جنس أنظار  الطبيعيات واإلهليات بالتصحيح و البطالن فليس من موضوع علم
تلطان عند املتأخرين يف الوضع و التأليف و احلق خم فاعلم ذلك لتميز به بني الفنني فإما. املتكلمني

و املسائل و إمنا جاء االلتباس من احتاد املطالب عند االستدالل و  مغايرة كل منهما لصاحبه باملوضوع
الكالم كأنه إنشاء لطلب االعتداد بالدليل و ليس كذلك بل إمنا هو رد على امللحدين  صار احتجاج أهل

باملواجد أيضا  و كذا جاء املتأخرون من غالة املتصوفة املتكلمني. معلومةاملطلوب مفروض الصدق  و
كالمهم يف النبؤات و االحتاد و  فخلطوا مسائل الفنني بفنهم و جعلوا الكالم واحدا فيها كلها مثل

 الفنون الثالثة متغايرة خمتلفة و أبعدها من جنس الفنون و املدارك يف هذه. احللول و الوحدة و غري ذلك

ألم يدعون فيها الوجدان و يفرون عن الدليل و الوجدان بعيد عن املدارك  و العلوم مدارك املتصوفة
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أعلم  و اهللا يهدي من يشاء إىل طريق مستقيم و اهللا. أحباثها و توابعها كما بيناه و نبينه العلمية و
 .بالصواب

 

  يف علوم السحر و الطلسمات: الفصل الثامن و العشرون

تقتدر النفوس البشرية ا على التأثريات يف عامل العناصر إما بغري معني أو  وم بكيفية استعداداتو هي عل
مهجورة  األمور السماوية و األول هو السحر و الثاين هو الطلسمات و ملا كانت هذه العلوم مبعني من

كوكب أو غريه كانت  عند الشرائع ملا فيها من الضرر و ملا يشترط فيها من الوجهة إىل غري اهللا من
فيما قبل نبؤة موسى عليه السالم مثل  إال ما وجد يف كتب األمم األقدمني. كتبها كاملفقودة بني الناس

األنبياء مل يشرعوا الشرائع و ال جاءوا باألحكام إمنا كانت  النبط و الكلدانيني فإن مجيع من تقدمه من
 ار و كانت هذه العلوم يف أهل بابل من السريانيني وهللا و تذكريا باجلنة والن كتبهم مواعظ و توحيدا

يترجم لنا من  و كان هلم فيها التآليف و اآلثار و مل. الكلدانيني و يف أهل مصر من القبط و غريهم
من أوضاع أهل بابل فأخذ الناس منها هذا العلم و تفننوا فيه  الفالحة النبطية كتبهم فيها إال القليل مثل

يف صور الدرج  كتاب طمطم اهلندي و مصاحف الكواكب السبعة ألوضاع مثلا و وضعت بعد ذلك
كتب القوم و  كبري السحرة يف هذه امللة فتصفح جابر بن حيان باملشرق مث ظهر. و الكواكب و غريها

التآليف و أكثر الكالم فيها و  استخرج الصناعة و غاص يف زبدا و استخرجها و وضع فيها غريها من
األجسام النوعية من صورة إىل أخرى إمنا يكون بالقوة  سيمياء ألا من توابعها ألن إحالةيف صناعة ال

 مسلمة بن أمحد مث جاء. فهو من قبيل السحر كما نذكره يف موضعه النفسية ال بالصناعة العملية

ها يف هذا و مجع طرق إمام أهل األندلس يف التعاليم والسحريات فلخص مجيع تلك الكتب و اريطي
و لتقدم هنا مقدمة يتبني ا حقيقة . يكتب أحد يف هذا العلم بعده و مل غاية احلكيم كتابه الذي مساه

النفوس البشرية و إن كانت واحدة بالنوع فهي خمتلفة باخلواص و هي أصناف كل  السحر و ذلك أن
 ص فطرة و جبلةو صارت تلك اخلوا. خباصية واحدة بالنوع ال توجد يف الصنف اآلخر صنف خمتص

الروحانية البشرية إىل  لصنفها فنفوس األنبياء عليهم الصالة و السالم هلا خاصية تستعد ا لالنسالخ من
فيها، و هذا هو معىن الوحي كما مر يف  الروحانية امللكية حىت يصري ملكا يف تلك اللمحة اليت انسلخت

 خماطبة املالئكة عليهم السالم عن اهللا سبحانه و الربانية و موضعه، و هي يف تلك احلالة حمصلة للمعرفة
 يتسع يف ذلك من التأثري يف األكوان و نفوس السحرة هلا خاصة التأثري يف األكوان و و ما. تعاىل كما مر

تأثري األنبياء فمدد  فأما. استجالب روحانية الكواكب للتصرف فيها و التأثري بقوة نفسانية أو شيطانية
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و هكذا كل . املغيبات بقوى شيطانية نية و نفوس الكهنة هلا خاصية االطالع علىإهلي و خاصية ربا
الساحرة على مراتب ثالث يأيت شرحها فأوهلا املؤثرة  و النفوس. صنف خمتص خباصية ال توجد يف اآلخر

و هذا هو الذي تسميه الفالسفة السحر و الثاين مبعني من مزاج  باهلمة فقط من غري آلة و ال معني
خواص األعداد و يسمونه الطلسمات و هو أضعف رتبة من األول و الثالث تأثري  ألفالك أو العناصر أوا

يلقي  يعمد صاحب هذا التأثري إىل القوى املتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف و. املتخيلة يف القوى
احلس من الرائني بقوة نفسه  فيها أنواعا من اخلياالت و احملاكاة و صورا مما يقصده من ذلك مث يرتهلا إىل

شيء من ذلك، كما حيكى عن بعضهم أنه يري  املؤثرة فيه فينظر الراؤن كأا يف اخلارج و ليس هناك
شيء من ذلك ويسمى هذا عند الفالسفة الشعوذة أو  البساتني و األار و القصور و ليس هناك

ر بالقوة شأن القوى البشرية كلها و إمنا اخلاصية تكون يف الساح هذا تفصيل مراتبه مث هذه. الشعبذة
 بالرياضة و رياضة السحر كلها إمنا تكون بالتوجه إىل األفالك و الكواكب و العوامل خترج إىل الفعل

غري اهللا و سجود  العلوية والشياطني بأنواع التعظيم و العبادة و اخلضوع و التذلل فهي لذلك وجهة إىل
و هلذا . مواده و أسبابه كما رأيت  فلهذا كان السحر كفرا و الكفر منو الوجهة إىل غري اهللا كفر. له

على فعله أو لتصرفه باإلفساد و ما ينشأ عنه من  اختلف الفقهاء يف قتل الساحر هل هو لكفره السابق
و ملا كانت املرتبتان األوليان من السحر هلا حقيقة يف اخلارج و  .الفساد يف األكوان و الكل حاصل منه

فالقائلون بأن  الثالثة ال حقيقة هلا اختلف العلماء يف السحر هل هو حقيقة أو إمنا هو ختييل رتبة األخريةامل
فليس . نظروا إىل املرتبة الثالثة األخرية له حقيقة نظروا إىل املرتبتني األوليني و القائلون بأن ال حقيقة له

و اعلم أن وجود .  هذه املراتب و اهللا أعلممن قبل اشتباه بينهم اختالف يف نفس األمر بل إمنا جاء
و لكن  :قال اهللا تعاىل. العقالء من أجل التأثري الذي ذكرناه و قد نطق به القرآن السحر ال مرية فيه بني

هاروت و ماروت و ما يعلمان من  الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر و ما أنزل على امللكني ببابل
ما يفرقون به بني املرء و زوجه و ما هم بضارين  نة فال تكفر فيتعلمون منهماأحد حىت يقوال إمنا حنن فت

سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كان خييل إليه أنة يفعله و جعل  و .به من أحد إال بإذن اهللا
و  :و مشاقة و جف طلعة و دفن يف بئر ذروان فأنزل اهللا عز و جل عليه يف املعوذتني سحره يف مشط

ال يقرأ على عقدة من تلك العقد اليت سحر  كان: قالت عائشة رضي اهللا عنها من شر النفاثات يف العقد
بابل و هم الكلدانيون من النبط و السريانيني فكثري و نطق  و أما وجود السحر يف أهل. فيها إال احنلت

ى عليه السالم أسواق األخبار و كان للسحر يف بابل و مصر أزمان بعثة موس به القرآن و جاءت به
 هلذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون و يتاناغون فيه و بقي من آثار ذلك يف الرباري و. نافقة
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أشياء  بصعيد مصر شواهد دالة على ذلك و رأينا بالعيان من يصور صورة الشخص املسحور خبواص
. صفات يف التأليف و التفريق  أمساء ومقابلة ملا نواه و حاوله موجودة باملسحور و أمثال تلك املعاين من

املسحور عينا أو معىن مث ينفث من ريقه بعد  مث يتكلم على تلك الصورة اليت أقامها مقام الشخص
من الكالم السوء و يعقد على ذلك املعىن يف سبب أعده  اجتماعه يف فيه بتكرير خمارج تلك احلروف

 من أشرك به من اجلن يف نفثه يف فعله ذلك استشعارا أخذ العهد على لذلك تفاؤال بالعقد و اللزام و
فيه  لتلك البنية و األمساء السيئة روح خبيثة خترج منه مع النفخ متعلقة يريقه اخلارج من و. للعزمية بالعزم

شاهدنا أيضا من  و. بالنفث فترتل عنها أرواح خبيثة و يقع عن ذلك باملسحور ما حياوله الساحر
و . سره فإذا هو مقطوع متخرق عمله من يشري إىل كساء أو جلد و يتكلم عليه يفاملنتحلني للسحر و 

و مسعنا أن . أمعاؤها ساقطة من بطوا إىل األرض يشري إىل بطون الغنم كذلك يف مراعيها بالبعج فإذا
 حشاه إنسان فيتحتت قلبه و يقع ميتا و ينقلب عن قلبه فال يوجد يف بأرض اهلند هلذا العهد من يشري إىل

و كذلك مسعنا أن بأرض السودان و أرض الترك . و تفتح فال يوجد من حبوا شيء و يشري إىل الرمانة
 و كذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب يف األعداد. السحاب فيمطر األرض املخصوصة من يسحر

مثانون و معىن  املتحابة و هي ر ك ر ف د أحد العددين مائتان و عشرون و اآلخر مائتان و أربعة و
و أمثاهلا إذا مجع كان  املتحابة أن أجزاء كل واحد اليت فيه من نصف و ثلث و ربع و سدس و مخس

أصحاب الطلسمات أن لتلك األعداد  و نقل. متساويا للعدد اآلخر صاحبه فتسمى ألجل ذلك املتحابة
ا بطالع الزهرة و هي يف بيتها أو هلما مثاالن أحدمه أثرا يف اإللفة بني املتحابني و اجتماعهما إذا وضع

و قبول و جيعل طالع الثاين سابع األول و يضع على أحد التمثالني أحد  شرفها ناظرة إىل القمر نظر مودة
 و يقصد باألكثر الذي يراد ائتالفه أعين احملبوب ما أدري األكثر كمية أو. على اآلخر العددين و اآلخر

قاله . اآلخر ف العظيم بني املتحابني ماال يكاد ينفك أحدمها عناألكثر أجزاء فيكون لذلك من التأل
األسد و يسمى أيضا طابع  و كذا طابع. صاحب الغاية و غريه من أئمة هذا الشأن و شهدت له التجربة

عاضا على حصاة قد قسمها بنصفني  احلصى و هو أن يرسم يف قالب هند إصبع صورة أسد سائال ذنبه
فاغرة فاها فيه و على ظهره صورة عقرب  منسابة من رجليه إىل قبالة وجههو بني يديه صورة حية 

أو الثالث من األسد بشرط صالح النريين و  و يتحني برمسه حلول الشمس بالوجه األول. تدب
عليه طبع يف ذلك الوقت يف مقدار املثقال فما دونه من  فإذا وجد ذلك و عثر. سالمتهما من النحوس

حملوال مباء الورد و رفع يف خرقة حرير صفراء فإم يزعمون أن   الزعفرانالذهب و غمس بعد يف
و كذلك . السالطني يف مباشرم و خدمتهم و تسخريهم له ماال يعرب عنه ملمسكه من العز على
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 ذكر ذلك أيضا أهل هذا الشأن يف الغاية و غريها. من القوة و العز على من حتت أيديهم للسالطني فيه

الشمس  يوضع عند حلول. و كذلك وفق املسدس املختص بالشمس ذكروا أنه.  التجربةو شهدت له
العاشر لصاحب  يف شرفها و سالمتها من النحوس و سالمة القمر بطالع ملوكي يعترب فيه نظر صاحب

األدلة الشريفة و يرفع يف خرقة  الطالع نظر مودة و قبول و يصلح فيه ما يكون من مواليد امللوك من
و . أثرا يف صحابة امللوك و خدمتهم و معاشرم فزعموا أن له.  صفراء بعد أن يغمس يف الطيبحرير

مدونة هذه الصناعة و فيه استيفاؤها و  هو ملسلمة بن أمحد اريطي الغاية و كتاب. أمثال ذلك كثري
و أنه  ر املكتومبالس وضع كتابا يف ذلك و مساه اإلمام الفخر بن اخلطيب كمال مسائلها و ذكر لنا أن

و اإلمام مل يكن من أئمة هذا الشأن فيما نظن و لعل األمر  .باملشرق يتداوله أهله و حنن مل نقف عليه
من هؤالء املنتحلني هلذه األعمال السحرية يعرفون بالبعاجني و هم الذين  و باملغرب صنف. خبالف ذلك
 و. شريون إىل بطون الغنم بالبعج فتنبعجأم يشريون إىل الكساء أو اجللد فيتخرق و ي ذكرت أوال

بذلك أهلها  يسمى أحدهم هلذا العهد باسم البعاج ألن أكثر ما ينتحل من السحر بعج األنعام يرهب
لقيت منهم مجاعة و  ،ليعطوه من فضلها و هم مستترون بذلك يف الغاية خوفا على أنفسهم من احلكام

بدعوات كفرية و إشراك  م وجهة و رياضة خاصةشاهدت من أفعاهلم هذه بذلك و أخربوين أن هل
اخلزيرية يتدارسوا و أم ذه  لروحانيات اجلن و الكواكب، شطرت فيها صحيفة عندهم تسمى

و أن التأثري الذي هلم إمنا هو فيما سوى اإلنسان  الرياضة و الوجهة يصلون إىل حصول هذه األفعال هلم
و يعربون عن ذلك يقوهلم إمنا نفعل فيما متشي فيه الدراهم أي ما  احلر من املتاع و احليوان و الرفيق

و سألت بعضهم فأخربين به و أما أفعاهلم . من سائر املتملكات هذا ما زعموه ميلك و يباع و يشترى
والطلسمات و  هذا شأن السحر. موجودة وقفنا على الكثري منها و عاينتها من غري ريبة يف ذلك فظاهرة

أثبتوا أما مجيعا أثر للنفس  عامل فأما الفالسفة ففرقوا بني السحر و الطلسمات بعد أنأثارمها يف ال
بأن هلا آثارا يف بدا على غري ارى الطبيعي و  اإلنسانية و استدلوا على وجود األثر للنفس اإلنسانية

الفرح و السرور و من كيفيات األرواح تارة كالسخونة احلادثة عن  أسبابه اجلسمانية بل آثار عارضة
فإن املاشي على حرف حائط أو حبل . النفسانية أخرى كالذي يقع من قبل التوهم من جهة التصورات

ذلك  و هلذا جتد كثريا من الناس يعودون أنفسهم. إذا قوي عنده توهم السقوط سقط بال شك منتصب
املنتصب و ال  و احلبلبالدربة عليه حىت يذهب عنهم هذا الوهم فتجدهم ميشون على حرف احلائط 

و إذا كان . من أجل الوهم فثبت أن ذلك من آثار النفس اإلنسانية و تصورها للسقوط. خيافون السقوط
الطبيعية فجائز أن يكون هلا مثل هذا األثر يف غري  ذلك أثرا للنفس يف بدا من غري األسباب اجلسمانية
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أثري واحدة ألا غري حالة يف البدن و ال منطبعة فيه ذلك النوع من الت بدا إذ نسبتها إىل األبدان يف
 و أما التفرقة عندهم بني السحر و الطلسمات فهو أن السحر ال. مؤثرة يف سائر األجسام فثبت أا

األعداد و  حيتاج الساحر فيه إىل معني و صاحب الطلسمات يستعني بروحانيات الكواكب و أسرار
السحر احتاد : و يقولون ملؤثرة يف عامل العناصر كما يقول املنجمونخواص املوجودات و أوضاع الفلك ا

الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفلية،  روح بروح و الطلسم احتاد روح جيسم و معناه عندهم ربط
و الساحر . الكواكب و لذلك يستعني صاحبه يف غالب األمر بالنجامة و الطبائع العلوية هي روحانيات

و . لسحره بل هو مفطور عندهم على تلك اجلبلة املختصة بذلك النوع من التأثري  مكتسبعندهم غري
مؤيد بروح  عندهم بني املعجزة و السحر أن املعجزة قوة إهلية تبعث على النفس ذلك التأثري فهو الفرق

لشياطني يف النفسانية و بإمداد ا و الساحر إمنا يفعل ذلك من لدن نفسه و بقوته. اهللا على فعله ذلك
و الذات يف نفس األمر و إمنا نستدل حنن على التفرقة  بعض األحوال فبينهما الفرق يف املعقولية و احلقيقة

املعجزة لصاحب اخلري و يف مقاصد اخلري و للنفوس املتمحصة للخري و  بالعالمات الظاهرة و هي وجود
 ر و يف أفعال الشر يف الغالب من التفريقو السحر إمنا يوجد لصاحب الش. دعوى النبؤة التحدي ا على

بينهما عند  هذا هو الفرق. و للنفوس املتمحصة للشر. بني الزوجني و ضرر األعداء و أمثال ذلك
أيضا يف أحوال العامل و ليس  و قد يوجد لبعض املتصوفة و أصحاب الكرامات تأثري: احلكماء اإلهليني

طريقتهم و حنلتهم من آثار النبؤة و توابعها و هلم   اإلهلي ألنمعدودا من جنس السحر و إمنا هو باإلمداد
حاهلم و إميام و متسكهم بكلمة اهللا و إذا اقتدر أحد منهم على أفعال  يف املدد، اإلهلي حفظ على قدر

 أتاه يأتونه بوجه و من فما ال يقع هلم فيه اإلذن ال. يأتيها ألنة متقيد فيما يأتيه بذرة لألمر اإلهلي الشر ال
املعجزة بإمداد روح اهللا و القوى اإلهلية  و ملا كانت. منهم فقد عدل عن طريق احلق و رمبا سلب حاله

شأن سحرة فرعون مع موسى يف معجزة العصا كيف  و انظر. فلذلك ال يعارضها شيء من السحر
 النيب صلى و كذلك ملا أنزل على. اضمحل كأن مل يكن تلقفت ما كانوا به يأفكون و ذهب سحرهم و

فكان ال يقرأها : قالت عائشة رضي اهللا عنها. من شر النفاثات يف العقد اهللا عليه و سلم يف املعوذتني و
اإلميانية و  فالسحر ال يثبت مع اسم اهللا و ذكره باهلمة. من العقد اليت سحر فيها إال احنلت على عقد يف

العددي منسوجا بالذهب  فيها الوفق املئيينقد نقل املؤرخون أن زركش كاويان و هي راية كسرى كان 
بالقادسية واقعة على األرض بعد  و وجدت الراية يوم قتل رستم. يف أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق

الطلسمات و األوفاق خمصوص بالغلب يف احلروب و  و هو فيما يزعم أهل. ازام أهل فارس و شتام
إال أن هذه عارضها املدد اإلهلي من إميان أصحاب . هزم أصالتن أن الراية اليت يكون فيها أو معها ال
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علية و سلم و متسكهم بكلمة اهللا فاحنل معها كل عقد سحري و مل يثبت و يطل ما  رسول اهللا صلى اهللا
ألن . حمظورا و أما الشريعة فلم تفرق بني السحر و الطلسمات و جعلته كله بابا واحدا. يعملون كانوا

آخرتنا أو يف معاشنا الذي فيه صالح  اح لنا الشارع منها ما يهمنا يف ديننا الذي فيه صالحاألفعال إمنا أب
ضرر أو نوع ضرر كالسحر احلاصل ضرره بالوقوع و  دنيانا و ما ال يهمنا يف شيء منهما فإن كان فيه

سد العقيدة كالنجامة اليت فيها نوع ضرر باعتقاد التأثري فتف يلحق به الطلسمات ألن أثرمها واحد و
و إن مل يكن . إىل غري اهللا فيكون حينئذ ذلك الفعل حمظورا على نسبته يف الضرر اإلميانية برد األمور

. ماال يعنيه علينا و ال فيه ضرر فال أقل من تركه قربة إىل اهللا فإن من حسن إسالم املرء تركه مهما

الضرر و خصته باحلظر و  ا فيها منفجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات و الشعوذة بابا واحدا مل
املتكلمون أنة راجع إىل التحدي و هو  و أما الفرق عندهم بني املعجزة و السحر فالذي ذكره. التحرمي

و . الساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فال يقع منه و: قالوا. دعوى وقوعها على وفق ما ادعاه
ن داللة املعجزة على الصدق عقلية ألن صفة غري مقدور أل وقوع املعجزة على وفق دعوى الكاذب

الكذب الستحال الصادق كاذبا و هو حمال فإذا ال تقع املعجزة مع  نفسها التصديق فلو وقعت مع
 أما احلكماء فالفرق بينهما عندهم كما ذكرناه فرق ما بني اخلري و الشر يف اية و. الكاذب بإطالق

يصدر منه  ال يستعمل يف أسباب اخلري و صاحب املعجزة الفالساحر ال يصدر منه اخلري و . الطرفني
و اهللا يهدي من يشاء  .الشر و ال يستعمل يف أسباب الشر و كأما على طريف النقيض يف أصل فطرما

النفسية اإلصابة بالعني و هو تأثري من نفس  و هو القوي العزيز ال رب سواه و من قبيل هذه التأثريات
الذوات أو األحوال و يفرط يف استحسانه و ينشأ عن ذلك  سن بعينه مدركا مناملعيان عندما يستح

و هو جبلة فطرية أعين . ذلك الشيء عمن اتصف به فيؤثر فساده االستحسان حسد يروم معه سلب
الفرق بينها و بني التأثريات النفسانية أن صدورة فطري جبلي ال يتخلف و ال  و. هذه اإلصابة بالعني

راجع إىل  و سائر التأثريات و إن كان منها ماال يكتسب فصدورها.  صاحبه و ال يكتسبهاختيار يرجع
بالكرامة يقتل و القاتل بالعني  القاتل بالسحر أو: اختيار فاعلها و الفطري منها قوة صدورها و هلذا قالوا

و اهللا أعلم . دوره عنهأو يتركه و إمنا هو جمبور يف ص و ما ذلك إال أنه ليس مما يريده و يقصده. ال يقتل
 .يف السرائر مبا يف الغيوب و مطلع على ما
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  علم أسرار احلروف: القسم األول من الفصل التاسع و العشرون

نقل وضعه من الطلسمات إليه يف اصطالح أهل التصرف من . العهد بالسيميا و هو املسمى هلذا
ظهور  لعلم يف امللة بعد صدر منها، و عندو حدث هذا ا. فاستعمل استعمال العام يف اخلاص املتصوفة،

التصرفات يف  الغالة من املتصوفة و جنوحهم إىل كشف حجاب احلس، و ظهور اخلوارق على أيديهم و
و . عن الواحد و ترتيبه عامل العناصر، و تدوين الكتب و االصطالحات، و مزاعمهم يف ترتل الوجود

و أن طبائع احلروف و أسرارها سارية  فالك و الكواكب،زعموا أن الكمال اإلمسائي مظاهره أرواح األ
و األكوان من لدن اإلبداع األول تتنقل يف أطواره . النظام يف األمساء، فهي سارية يف األكوان على هذا

لذلك علم أسرار احلروف، و هو من تفاريع علم السيمياء ال يوقف على  و تعرب عن أسراره، فحدث
و . و غريمها ممن اتبع آثارمها ابن العريب و البوين تعددت فيه تآليف. مسائلهبالعدد  موضوعه و ال حتاط

 تصرف النفوس الربانية يف عامل الطبيعة باألمساء احلسىن و الكلمات اإلهلية الناشئة حاصلة عندهم و مثرته

  .عن احلروف احمليطة باألسرار السارية يف األكوان

فمنهم من جعله للمزاج الذي فيه، و قسم احلروف : وف مبا هويف احلر مث اختلفوا يف سر التصرف الذي
و اختصت كل طبيعة بصنف من احلروف يقع التصرف . إىل أربعة أصناف كما للعناصر بقسمة الطبائع

إىل نارية و  طبيعتها فعال و انفعاال بذلك الصنف، فتنوعت احلروف بقانون صناعي يسمونه التكسري يف
للهواء واجليم للماء والدال   على حسب تنوع العناصر، فاأللف للنار و الباءهوائية و مائية و ترابية

فتعني لعنصر النار حروف . إىل أن تنفذ مث ترجع كذلك على التوايل من احلروف و العناصر. للتراب
 و الباء: الفاء والسني و الذال، و تعني لعنصر اهلواء سبعة أيضا األلف و اهلاء و الطاء و امليم و: سبعة

الكاف و  اجليم و الزاي و: النون و الضاد والتاء و الظاء، و تعني لعنصر املاء أيضا سبعة الواو و الياء و
احلاء و الالم و العني و الراء و  الدال و: الصاد والقاف و الثاء و الغني، و تعني لعنصر التراب أيضا سبعة

  .اخلاء و الشني

ة و ملضاعفة قوة احلرارة حيث تطلب مضاعفتها، إما حسا أو األمراض البارد و احلروف النارية لدفع
احلارة  و املائية أيضا لدفع األمراض. يف تضيف قوى املريخ يف احلروب يف القتل و الفتك كما. حكما

كتضعيف قوى  من محيات و غريها و لتضعيف القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا أو حكما،
  .القمر و أمثال ذلك

فإن حروف أجبد دالة على أعدادها : العددية ن جعل سر التصرف الذي يف احلروف للنسبةو منهم م
تناسب األعداد تناسب يف نفسها أيضا، كما بني الباء و الكاف و  املتعارفة وضعا و طبعا فبينها من أجل
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يف  لكاف على اثننيعلى االثنني كل يف مرتبته، فالباء على اثنني يف مرتبة اآلحاد، و ا الراء لداللتها كلها
و امليم والتاء لداللتها على  و كالذي بينها و بني الدال. مرتبة العشرات، و الراء على اثنني يف مرتبة املئني
لألمساء أوفاق كما لألعداد خيتص كل صنف  و خرج. األربعة، و بني األربعة و االثنني نسبة الضعف

عدد الشكل أو عدد احلروف، و امتزج التصرف حيث  من احلروف بصنف من األوفاق الذي يناسبه من
فأما سر التناسب الذي بني هذه احلروف . التناسب الذي بينهما من السر احلريف و السر العددي ألجل

بني احلروف و األعداد، فأمر عسري على الفهم، إذ ليس من قبيل العلوم و  و أمزجة الطبائع، أو
تظن أن سر احلروف مما يتوصل إليه  و ال :البوين قال. لكشفو إمنا مستندهم فيه الذوق و ا القياسات،

و أما التصرف يف عامل الطبيعة ذه احلروف . التوفيق اإلهلي بالقياس العقلي، و إمنا هو بطريق املشاهدة و
و قد يظن أن . و تأثر األكوان عن ذلك فأمر ال ينكر لثبوته عن كثري منهم تواترا و األمساء املركبة فيها

هؤالء و تصرف أصحاب الطلسمات واحد، و ليس كذلك، فإن حقيقة الطلسم و تأثريه على  فتصر
بأسرار فلكية و  .حققه أهله أنة قوى روحانية من جوهر القهر، تفعل فيما له ركب فعل غلبة و قهر ما

العلوية فائدا ربط الطبائع  ،نسب عددية و خبورات جالبات لروحانية ذلك الطلسم، مشدودة فيه باهلمة
هوائية و أرضية و مائية و نارية حاصلة يف مجلتها،  بالطبائع السفلية، و هو عندهم كاخلمرية املركبة من

و كذلك اإلكسري لألجسام املعدنية . ذاا و تقلبه إىل صورا ختيل و تصرف ما حصلت فيه إىل
موضوع الكمياء جسد يف : لونو لذلك يقو. الذي تسري فيه إىل نفسها باإلحالة كاخلمرية تقلب املعدن

الطبائع  موضوع الطلسم روح يف جسد ألنه ربط: و يقولون. اإلكسري أجزاؤه كلها جسدانية جسد ألن
و حتقيق الفرق بني تصرف . روحانية و الطبائع السفلية جسد و الطبائع العلوية. العلوية بالطبائع السفلية

لتصرف يف عامل الطبيعة كله إمنا هو للنفس اإلنسانية ا أهل الطلسمات و أهل األمساء، بعد أن تعلم أن
اإلنسانية حميطة بالطبيعة و حاكمة عليها با الذات، إال أن تصرف أهل  واهلمم البشرية أن النفس

حىت حيصل من . هو يف استرتال روحانية األفالك و ربطها بالصور أو بالنسب العددية الطلسمات إمنا
 و تصرف أصحاب.  القلب بطبيعته، فعل اخلمرية فيما حصلت فيهنوع مزاج يفعل اإلحالة و ذلك

فيسخر الطبيعة لذلك  ،األمساء إمنا هو مبا حصل هلم بااهدة و الكشف من النور اإلهلي و اإلمداد الرباين
  .ال غريها، ألن مدده أعلى منها طائعة غري مستعصية، و ال حيتاج إىل مدد من القوى الفلكية و

و أهون ا . تفيد النفس قوة على استرتال روحانية األفالك الطلسمات إىل قليل من الرياضةو حيتاج أهل 
األمساء فإن رياضتهم هي الرياضة الكربى، و ليست لقصد التصرف يف  خبالف أهل. وجهة و رياضة

فإن خال . و إمنا التصرف حاصل هلم بالعرض، كرامة من كرامات اهللا هلم .األكوان إذ هو حجاب



 
 430         ابن خلدون مقدمة

اقتصر  األمساء عن معرفة أسرار اهللا و حقائق امللكوت، الذي هو نتيجة املشاهدة والكشف، و حبصا
هؤالء هم أهل  و تصرف ا من هذه احليثية و. على مناسبات األمساء و طبائع احلروف و الكلمات

منه صاحب الطلسمات أوثق  السيياء يف املشهور كأن إذا ال فرق بينه و بني صاحب الطلسمات، بل
صاحب أسرار األمساء إذا فاته الكشف الذي  و أما. ألنه يرجع إىل أصول طبيعية علمية و قوانني مرتبة

املناسبات بفوات اخللوص يف الوجهة، و ليس له يف العلوم  يطلع به على حقائق الكلمات و آثار
مساء قوى و قد ميزج صاحب األ. يعول عليه يكون حاله أضعف رتبة االصطالحية قانون برهاين

 بقوى الكواكب، فيعني لذكر األمساء احلسىن، أو ما يرسم من أوفاقها، بل و لسائر الكلمات و األمساء

يف كتايه الذي  البوين األمساء، أوقاتا تكون من حظوظ الكواكب الذي يناسب ذلك االسم، كما فعله
و إمنا . األمساين ي برزخية الكمالو ه. و هذه املناسبة عندهم هي من لدن احلضرة العمائية .األمناط مساه

هذه املناسبة عندهم إمنا هو حبكم  و إثبات. ترتل تفصيلها يف احلقائق على ما هي عليه من املناسبة
و تلقى تلك املناسبة تقليدا، كان عمله مبثابة  ،فإذا خال صاحب األمساء عن تلك املشاهدة. املشاهدة

و كذلك قد ميزج أيضا صاحب الطلسمات عمله و . اهكما قلن عمل صاجب الطلسم، بل هوأوثق منه
املؤلفة من الكلمات املخصوصة ملناسبة بني الكلمات و الكواكب، إال أن  قوى كواكبه بقوى الدعوات

 الكلمات عندهم ليست كما هي عند أصحاب األمساء من االطالع يف حال املشاهدة، و إمنا مناسبة

املكونات، من  من اقتسام الكواكب جلميع ما يف عامل. حريةيرجع إىل ما اقتضته أصول طريقتهم الس
  .جواهر و أعراض و ذوات و معان، و احلروف و األمساء من مجلة ما فيه

تقسيم سورالقرآن  فلكل واحد من الكواكب قسم منها خيصه، و يبنون على ذلك مباين غريبة منكرة من
يف أمناطه أنه اعترب  البوين و الظاهر من حال .الغاية يف مسلمة اريطي و آيه على هذا النحو، كما فعله

و تقسيمها على ساعات . تصفحتها، و تصفحت الدعوات اليت تضمنتها فإن تلك األمناط إذا. طريقتهم
وقفت على الغاية، و تصفحت قيامات الكواكب اليت فيها، و هي الدعوات اليت  الكواكب السبعة، مث

بأنه  إما: ات الكواكب، أي الدعوة اليت يقام له ا، شهد له ذلككوكب، و يسموا قيام ختتص بكل
و ما أوتيتم من  .كله من مادا، أو بأن التناسب الذي كان يف أصل اإلبداع و برزخ العلم قضى بذلك

الشارع من العلوم مبنكر الثبوت، فقد ثبت أن السحر حق مع  و ليس كل ما حرمه .العلم إال قليال
  .ما علمنا  من العلملكن حسبنا. حظره

بارتباطات ش بني الكلمات حرفية،  و من فروع علم السيمياء عندهم استخراج األجوبة من األسئلة،
الكائنات االستقبالية، و إمنا هي شبه املعاياة و املسائل  يومهون أا أصل يف معرفة ما حياولون علمه من
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. و قد تقدم ذكرها للسبيت و أعجبه زايرجة العامل. كالم كثري من أدعية و أوراد و هلم يف ذلك. السيالة

بدائرا و جدوهلا املكتوب حوهلا، مث نكشف عن  و نبني هنا ما ذكروه يف كيفية العمل بتلك الزايرجة
إمنا هي مطابقة بني مسئلة و جواا يف اإلفادة فقط، و قد أشرنا إىل  و. احلق فيها و أا ليست من الغيب

 س عندنا رواية يعول عليها يف صحة هذه القصيدة إال أننا حترينا أصح النسخ منها يفلي و. ذلك من قبل

  :و هي هذه. و اهللا املوفق مبنه. ظاهر األمر

  مصل على هاد إىل الناس أرسال      حيمد ربه يقول سبييت و

  و يرضى عن الصحب و من هلم تال      املبعوث خامت األنبيا حممد

  تراه حبيكم و بالعقل قد خال      امل الذيأال هذه زايرجة الع

 تدبرها العال  و يدرك أحكاما      فمن أحكم الوضع فيحكم جسمه

 للتقوى و للكل حاصل  و يدرك      و من أحكم الربط فيدرك قوة

 و يعقل نفسه و صح له الوال       ومن أحكم التصريف حيكم سره

 مقام من باألذكار كمال و هذا       حمققا و يف عامل األمر تراه

  أقمها دوائر وللحاء عدال      عليكم بكتمها فهذي سرائر

  بنظم و نثر قبد تراه جمدوال      عرش و فيظ نقوشنا فطاء هلا

  و ارسم كواكبا ألدراجها العال      نسب دوائر كنسبة فلكها و

  و كور مبثله على حد من خال      و أخرج ألوتار و ارسم حروفها

 جال  و حقق امهم و نورهم      م شكل زيرهم و سو بيوتهأق

 و األرباع مثال  و علما ملوسيقى      و حصل علوما للطباع مهندسا

 علم بآالت فحقق و حصال  و      و سو ملوسيقى و علم حروفهم

  و عاملها أطلق و األقليم جدوال      حروفها و سو دوائرها و نسب

  زناتية آبت و حكم هلا خال      ةفهو اية دول أمري لنا

  و جاء بنو نصر و ظفرهم تال      ألندلس فابن هلودهم و قطر

  فإن شئت نصبتهم و قطرهم حال      ملوك و فرسان و أهل حلكمة

 باألوفاق نزال  ملوك باملشرق      و مهدي توحيد بتونس حكمهم

 باحلر شكالفإن شئت للروم ف       و اقسم على القطر و كن متفقدا

  و إفرنسهم دال و بالطاء كمال      حرفهم ففنش و برشنون الراء
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  و إعرب قومنا بترقيق أعمال      دلوا لقافهم ملوك كناوة

  و فرس ططاري و ما بعدهم طال      حباشي و سند فهرمس فهند

  لكاف و قبطهم بالمه طوال      فقيصرهم جاء و يزدجردهم

 عطال  و لكن تركي بذا الفعل      و عباس كلهم شريف معظم

 مث نسب و جدوال  فختم بيوتا      فإن شئت تدقيق امللوك و كلهم

 علم طبائعها و كله مثال  و      على حكم قانون احلروف و علمها

  و يعلم أسرار الوجود و أكمال      علمنا فمن علم العلوم تعلم

 اميم فصال و علم مالحيم حب      و يعرف ربه فريسخ علمه

  فحكم احلكيم فيه قطهعا ليقتال      اسم و العروض يشقه و حيث أتى

  و أحرف سيبويه تأتيك فيصال      و تأتيك أحرف فسو لضرا

 لألجزاء خلخال  بترنيمك الغايل      فمكن بتنكري و قابل و عوضن

 و زد ملح وصفيه يف العقل فعال       و يف العقد و ازور يعرف غالبا

  و اعكس جبذبيه و بالدور عدال ؟      رتبة و اختر ملطلع و سويه

  و تعطي حروفها و يف نظمها اجنال      املرء فيبلغ قصده و يدركها

  فحسبك يف امللك و نيل امسه العال      إذا كان سعد و الكواكب اسعدت

 فيه منهال  فنسب دنادينا جتد      و إيقاع داهلم مبرموز مثمة

 املثلث جبيمه قد جال  و مثناهم      ر زيرهم فللحاء مبهمو أوتا

 و أرسم أباجاد و باقيه مجال       و أدخل بأفالك و عدل جبدول

  أتى يف عروض الشعر عن مجلة مال      مثله و جوز شذوذ النو جتري و

  و علم لنحونا فاحفظ و حصال      لديننا و أصل لفقهنا فأصل

  و سبح بامسه و كرب و هلال      ق جذرهفادخل لفسطاط على الوف

 العال  بنظم طبيعي و سر من      فتخرج أبياتا و يف كل مطلب

 الفواتيح ترى فيه منهال  فعلم      و تفىن حبصرها كذا حكم عدهم

  من األلف طبعيا فيا صاح جدوال      ضعفت فتخرج أبياتا و عشرون

  املىن و صح لك العال فصح لك      من الضرب أكملت تريك صنائعا

  أقمها دوائر الزير و حصال      سجع بزيرهم و أثين بنقرة و
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  من أسرار أحرفهم فعذبه سلسال      أقمها بأوفاق و أصل لعدها

 و ل  ل م ن ح ع ف1 ك و ك ح و ا ه عم له ر ال سع كط 1ك  43

 

  علم أسرار احلروف القسم الثاين: الفصل التاسع و العشرون

 نسبة األوزان و كيفياا و مقادير املقابل منها و قوة الدرجة املتميزة بالنسبة إىل على استخراجالكالم 

  موضع املعلق من امتزاج طبائع و علم طب أو صناعة الكيميا

  و عامل مقدار املقادير بالوال      طالبا للطب مع علم جابر أيا

 صادف منهال ألحكام ميزان ت      إذا شئت علم الطب البد نسبة

 بتصحيح أجنال  و أمزاج وضعكم      فيشفي عليكم و األكسري حمكم

  الطب الروحاين

  لبهرام برجيس و سبعة أكمال      و دهنه حبال  ـهـ565و شئت إيالوش 

  كذلك و التركيب حيث تنقال      أوجاع البوارد صححوا لتحليل

وى سكره ال ل ح مههت مهههـ ع ع  و هح 1 آ 1 صح هلاى و ملح 6هح   و355كد منع مهم 
  .عا عر  ل ك2242مى مرح حـ 

  مطاريح الشعاعات يف مواليد امللوك و بنيهم

  و ضلع قسيها مبنطقة جال      مطاريح الشعاعات مشكل و علم

  و يبدو إذا عرض الكواكب عدال      لكن قي حج مقام إمامنا و

 ملعىن عال مث فوضال فمن أدرك ا      بدال مراكز بني طول و عرضها

 تال  لتسديسهم تثليث بيت اليت      مواقع تربيع و سه مسقط

 بالعني أعمال  يقينا و جذره و      يزاد لتربيع و هذا قياسه

 و ضعفه و تربيعه أجنال  بصاد      و من نسبة الربعني ركب شعاعك

  .ه و مل ير أعجب منهالقانون مطرد عمل  سع وى هذا العمل هنا للملوك و8اختص صح صحـ عـ 

  الثاين  املقام5مقامات امللوك املقام األول 

  السابع عره ع ع و املقام الرا بع للح املقام اخلامس الى املقام السادس بري املقام

  خط االتصال و االنفصال

  خط االتصال
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  خط االنفصال

  للجميع و تابع اجلرر التام الوتر

  االتصال و االنفصال

  ام يف االتصاالتالواجب الت

  إقامة األنوار

  اجلزر ايب يف العمل

  إقامة السوال عن امللوك

   حج ال5األوال نورعه ي مقام ا  مقام

  االنفعال الروحاين و اال نقياد الرباين

 منهال  لدى أمسائه احلسىن تصادف      أيا طالب السر لتهليل ربه

 يف الشمس أعمال سهم و كذلك ري      تطيعك أخيار األنام بقلبهم

 ما قلته حقا و يف الغري أمهال  و      ترى عامة الناس إليك تقيدوا

  أقوله غريكم و نصركموا اجتلى      السبل الذي طريقك هذا السيل و

  و دينا متينا أو تكن متوصال      شئت حتيا يف الوجود مع التقى إذا

  بسطام أراك مسربال و يف سر      كذي النون و اجلنيد مع سر صنعة

 و صوفية املال  كذا قالت اهلند      و يف العامل العلوي تكون حمدثا

 حكم صنع مثل جربيل أنزال  و ما      طريق رسول اهللا باحلق ساطع

  و يوم اخلميس البدء و األحداجنلى      مطلع فبطشك ليل و قوسك

 سىن تكون مكمال و يف اثنني للح      مجعة أيضا باألمساء مثله و يف

  أراك ا مع نسبة الكل أعطال      و يف طائه سر يف هائه إذا

 حتصال  و عود و مصطكى خبور      و ساعة سعد شرطهم يف نقوشها

 السبع املثاين مرتال  و االخالص و      و تتلو عليها آخر احلشر دعوة

   ىصح مـ ف و اتصال أنوار الكواكب بلعاين ال هي ى ال ظ غ لدسع ق

 يف دعوة فال  و كل برأسك و      و يف يدك اليمىن حديد و خامت

 اتلو إذا نام األنام و رتال  و      و آية حشر فاجعل القلب وجهها

  هي اآلية الغظمى فحقق و حصال      شيء غريها هي السر يف األكوان ال
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  و تدرك أسرارا من العامل العال      ا قطبا إذا جدت خدمة تكون

  و باح ا احلالج جهرا فأعقال ؟      ري ا ناجي و معروف قبلهس

 املريدين و اعتلى  إىل أن رقى فوق      و كان ا الشبلي يدأب دائما

 الزم الذكار و صم و تنقال  و      فصف من األدناس قلبك جاهدا

  عليم بأسرار العلوم حمصال      حمقق فما نال سر القوم إال

ااهدة و الطاعة و العبادة و حب و تعشق و فناء الفناء و توجه و مراقبة  ة و ميل النفوس ومقامات احملب
  أئمة و خلة و

  االنفعال الطبيعي

  بقزدير أو حناس اخللط أكمال      صرفوا لربجيس يف احملبة الوفق

  فجعلك طالعا خطوطه ما عال      صحيحا رأيته و قيل بفضة

  و جعلك للقبول مشسه أصال      قمرزيادة النور لل توخ به

  و وقت لساعة و دعوته أال      يومه و البخور عود هلندهم و

  و عن طسيمان دعوة و هلا جال      و دعوته بغاية فهي أعملت

 أهال  حبر هواء أو مطالب      و قيل بدعوة حروف لوضعها

 للمربع حصال  و ذلك وفق      فتنقش أحرفا بدال و المها

 ليبدو واو زينب معطال  فدال      ا مل يكن يهوى هواك دالهلاإذ

 هواك و باقيهم قليلة مجال       فحسن لبائه و بائهم إذا

  و ما زدت أنسبه لفعلك عدال      لوضعهم و نقش مشاكل بشرط

  فبوري و بسطامي بسورا تال      ففعلهما سوا و مفتاح مرمي

  أدلة و حشي لقبضة ميال      بالقصد و كن متفقدا و جعلك

  فباطنها سر و يف سرها اجنال      فاعكس بيوا بألف و نيف

  فصل يف املقامات للنهاية

  و توجدها دار أو ملبسها احلال      العال لك الغيب صورة من العامل

  بنثر و ترتيل حقيقة أنزال      احلسن و هذا شبيهه و يوسف يف

  فيحكى إىل عود جياوب بلبال      طقيف يده طول و يف الغيب نا و

  و عند جتليها لبسطام أخذال      و قد جن لول بعشق مجاهلا
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 أمهال  جنيد و بصرى و اجلسم      و مات أجليه و أشرب حبها

 احلسىن بال نسبة خال  بأمسائه      فتطلب يف التهليل غايته و من

  بالزلفى لدى جرية العال و يسهم      باملىن و من صاحب احلسىن له الفوز

  تريك عجائبا مبن كان موئال      بالغيب إذا جدت خدمة و خترب

  و منها زيادات لتفسريها تال      فهذا هو الفوز و حسن تناله

  الوصية و التختم و اإلميان و اإلسالم و التحرمي و األهلية

  و ما زاد خطبة و ختما و جدوال      فهذا قصيدنا و تسعون عده

 حصرها اجنال  تولد أبياتا و ما      عجبت ألبيات و تسعون عدها

 تفسريا تشابه أشكال  و يفهم      فمن فهم السر فيفهم نفسه

 لناس و إن خصوا و كان التأهال       حرام و شرعي الظهار سرنا

  و تفهم برحلة و دين تطوال      ميينهم فإن شئت أهليه فغلظ

  من القطع و االفشا فترأس بالعال      همو سامع سر لعلك أن تنجو

  فنال سعادات و تابعه عال      فنجل لعباس لسره كامت

  فمن يرأس عرشا فذلك أكمال      و قام رسول اهللا يف الناس خاطبا

 تطوال  فآلت لقتلهم بدق      و قد ركب األرواح أجساد مظهر

 ب الوجود على الوالأثوا  و يلبس      إىل العامل العلوي يفىن فناؤنا

  على خامت الرسل صالة ا العال      إهلنا فقد مت نظما و صلى

  على سيد ساد األنام و كمال      العرش ذو اد و العال و صلى إله

  و أصحابه أهل املكارم و العال      حممد اهلادي الشفيع إمامنا

 

  امل حبول اهللا منقوال عمن لقيناه من القائمني عليهازايرجة الع كيفية العمل يف استخراج أجوبة املسائل من

 ثلثمائة و ستون جوابا عدة الدرج، و ختتلف األجوبة عن سؤال واحد يف طالع خمصوص السؤال له

  .بيت القصيد و تناسب العمل من استخراج األحرف من. باختالف األسئلة املضافة إىل حروف األوتار

و حروف . تنقل على هيآا حروف عربية: دول على ثالثة أصولتركيب حروف األوتار و اجل: تنبيه
مل تزد األدوار عن أربعة، فإن زادت عن أربعة  فمنها ما ينقل على هيئته مىت: و هذه تتبدل. برسم الغبار

العشرات و كذلك ملرتبة املئني على حسب العمل كما سنبينه، و منها  نقلت إىل املرتبة الثانية من مرتبة
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كذلك، غري أن رسم الزمام يعطي نسبة ثانية، فهي مبرتلة واحد ألف و مبرتلة  سم الزمامحروف بر
 فاستحق البيت من اجلدول أن توضع فيه ثالثة حروف يف هذا. هلا نسبة من مخسني بالعريب عشرة، و

 زائدة على فمىت كانت أصول األدوار. الرسم و حرفان يف الرسم، فاختصروا من اجلدول بيوتا خالية

  .العامر منها أربعني حسبت يف العدد يف طول اجلدول و إن مل تزد على أربعة مل حيسب إال

أدوارها بعد طرحها، اثين عشر  عدة حروف األول حساب: و العمل يف السؤال يفتقر إىل سبعة أصول
 الربج، و معرفة درج الطالع و سلطان. الناقص أبدا اثين عشر، و هي مثانية أحرف يف الكامل و ستة يف

و ما خيرج من إضافة الطالع للدور األصلي، و ما خيرج من . واحد أبدا و الدور األكرب األصلي، و هو
 و إضافة سلطان الربج للطالع و العمل مجيعه ينتج عن ثالثة. الدور يف سلطان الربج ضرب الطالع و

كل دور من أربعة  وار اليت هيو نسبة هذه الثالثة األد. أدوار مضروبة يف أربعة، تكون اثين عشر دورا
مث إا من ضرب ستة يف . أيضا ثالثية مث إا تضرب أدوارا رباعية. نشأة ثالثية، كل نشأة هلا ابتداء

و هي يف األدوار، إما . و يتبع هذه األدوار االثين عشر نتائج .اثنني، فكان هلا نشأة، يظهر ذلك يف العمل
  .أكثر إىل ستة أن تكون نتيجة أو

بطالع أول درجة من القوس أثناء  ول ذلك نفرض سؤاال عن الزايرجة، هل هي علم قدمي، أو حمدثفأ
و ثالثه . رأس القوس و نظريه من رأس اجلوزاء فوضعنا حروف وتر. حروف األوتار ؟ مث حروف السؤال
ن مثانية و أضفنا إليه حروف السؤال، و نظرنا عدا و أقل ما تكو و تر رأس الدلو إىل حد املركز، و

 و. تكون ستة و تسعني، و هي مجلة الدور الصحيح، فكانت يف سؤالنا ثالثة و تسعني مثانني، و أكثر ما
ما خرج منها و  خيتصر السؤال إن زاد عن ستة و تسعني، بأن يسقط مجيع أدواره االثين عشرية، و حيفظ

حلروف ما مل يبلغ الطالع اثنيت عشرة ا ما بقي، فكانت يف سؤالنا سبعة أدوار، الباقي تسعة، أثبتها يف
  .درجة، فإن بلغها مل تثبت هلا عدة و ال دور

تثبت الطالع و هو واحد،  مث تثبت أعدادها أيضا إن زاد الطالع عن أربعني و عشرين يف الوجه الثالث، مث
و هو اثنان يف امجع ما بني الطالع و الدور  و سلطان الطالع و هو أربعة، و الدور األكرب و هو واحد، و

سلطان الربج يبلغ مثانية، و أضف السلطان للطالع فيكون  هذا السؤال، و اضرب ما خرج منهما يف
خرج من ضرب الطالع و الدور األكرب يف سلطان القوس، مما مل يبلغ اثين  فما. مخسة، فهذه سبعة أصول

 ثين عشر طرح أدوارا، و تدخليف ضلع مثانية من أسفل اجلدول صاعدا، و إن زاد على ا عشر فيه تدخل

الطالع، يكون  بالباقي يف ضلع مثانية، و تعلم على منتهى العدد و اخلمسة املستخرجة من السلطان و
أدوارا، و حتفظها إىل أن  الطالع يف ضلع السطح املبسوط األعلى من اجلدول، و تعد متواليا مخسات
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فوقع العدد يف عملنا على حرف . زاي يم أويقف العدد على حرف من أربعة، و هي ألف أو باء أو ج
فأثبته و امجع . و هو عدد الدور األول. ثالثني كانت تسعة األلف و خلف ثالثة أدوار، فضربنا ثالثة يف

و املبسوط يكن يف بيت مثانية يف مقابلة البيوت العامرة بالعدد من اجلدول، و إن  القائم: ما بني الضلعني
أدخل يعدد ما  و. فال يعترب و تستمر على أدوارك.  بيوت اجلدول على أحدهايف مقابلة اخلايل من وقف

و هي مثانية، مارا إىل . فيه يف الدور األول، و ذلك تسعة يف صدر اجلدول مما يلي البيت الذي اجتمعا
و إمنا هو إذن حرف تاء . أبدا حرف مركب جهة اليسار، فوقع على حرف الم ألف و ال خيرج منها

نقلها من بيت القصيد، و امجع عدد الدور للسلطان يبلغ ثالثة   برسم الزمام، فعلم عليها بعدأربعمائة
و من هذا . األوتار، و أثبت ما وقع عليه العدد و علم عليه من بيت القصيد عشر، أدخل ا يف حروف

 هو تسعةتدري كم تدور احلروف يف النظم الطبيعي، و ذلك أن جتمع حروف الدور األول و  القانون

منها درج الطالع  لسلطان الربج و هو أربعة تبلغ ثالثة عشر، أضعفها ميثلها تكون ستة و عشرين، أسقط
  .وهو واحد يف هذا السؤال الباقي مخسة و عشرون

نظم احلروف األول، مث ثالثة و عشرون مرتني، مث إثنان و عشرون مرتني، على حسب  فعلى ذلك يكون
ذلك  و ال تقف على أربعة و عشرين لطرح.  للواحد من آخر البيت املنظومالطرح إىل أن ينتهي هذا

من ضرب الطالع و  مث ضع الدور الثاين و أضف حروف الدور األول إىل مثانية، اخلارجة. الواحد أوال
خبمسة من حيث انتهيت يف  فاصعد يف ضلع مثانيه. الدور يف السلطان تكن سبعة عشر الباقي مخسة

و ال تعد اخلايل، و الدور . مث خبمسة  علم عليه، و أدخل يف صدر اجلدول بسبعة عشر،الدور األول و
نون ألن دورنا يف مرتبة العشرات، فكانت اخلمسمائة  عشرون، فوجدنا حرف ثاء مخسمائة، و إمنا هو

فأثبت نونا مث أدخل خبمسة أيضا . مل تكن سبعة عشر لكانت مئني خبمسني ألن دورها سبعة عشر فلو
حاذى ذلك من السطح جتد واحدا، فقهقر العدد واحدا يقع على مخسة، أضف هلا  و انظر ما. ن أولهم

اخلارجة من  أثبت واوا و علم عليها من بيت القصيد أربعة، و أضفها للثمانية. لسطح تكن ستة واحدا
 هو مخسة تبلغ الدور الثاين و ضرب الطالع مع الدور يف السلطان تبلغ اثين عشر، أضف هلا الباقي من

أثبت . يف حروف األوتار، فوقع العدد على واحد فدخلنا بسبعة عشر. سبعة عشر، و هو ما للدور الثاين
أسقط من حروف األوتار ثالثة حروف عدة اخلارج من الدور  األول و علم عليها من بيت القصيد و

انقل الدور يف ضلع . لباقي واحدأضف مخسة إىل مثانية تكن ثالثة عشر، ا و ضع الدور الثالث و. الثاين
 و. و أدخل يف بيت القصيد بثالثة عشر، و خذ ما وقع عليه العدد و هو ق و علم عليه مثانية بواحد

القصيد، مث  أدخل بثالثة عشر يف حروف األوتار و أثبت ما خرج، و هو سني، و علم عليه من بيت
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مما يلى حرف سني من  ر و هو واحد، فخذأدخل مما يلي السني اخلارجة بالباقي من دور ثالثة عش
. الدور املعطوف، و ميزانه صحيح: له و هذا يقال. األوتار فكان ب أثبتها و علم عليها من بيت القصيد

و هو . تبلغ سبعة و عشرين. إليها الواحد الباقي من الدور و هو أن تضعف ثالثة عشر مبثلها، و تضيف
و أدخل يف صدر اجلدول بثالثة عشر، و انظر ما قابله .  القصيداألوتار من بيت حرف باء املستخرج من

كانت للجملة  السطح و أضعفه مبثله، و زد عليه الواحد الباقي من ثالثة عشر، فكان حرف جيم، و من
أن تضعف السبعة مبثلها و زد  و ميزانه. سبعة، فذلك حرف زاي فأثبتناه و علمنا عليه من بيت القصيد

اخلامس عشر من بيت القصيد و هذا آخر  اقي هن ثالثة عشر يكن مخسة عشر، و هوعليها الواحد الب
العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق، فاضرب الطالع  أدوار الثالثيات و ضع الدور الرابع و له من

  .هذا الدور آخر العمل يف البيت األول من الرباعيات مع الدور يف السلطان، و

و اصعد يتسعة يف ضلع مثانية و أدخل بتسعة من دور احلرف الذي   من األوتارفاضرب على حرفني
و أدخل يف صدر اجلدول بتسعة و . القصيد، فالتاسع حرف راء، فأثبته و علم عليه أخذته آخرا من بيت

من بيت  ما قابلها من السطح يكون ج، قهقر العدد واحدا يكون ألف و هو الثاين من حرف الراء انظر
علم عليه و أضرب على  و عد مما يلي الثاين تسعة يكون ألف أيضا أثبته و. د فأثبته و علم عليهالقصي

ا يف حروف األوتار تقف على حرف  حرف من األوتار، و أضعف تسعة ميثلها تبلغ مثانية عشر، أدخل
وف األوتار تقف و أدخل بثمانية عشر يف حر. أربعني راء، أثبتها و علم عليها من بيت القصيد مثانية و

أدخل يف صدر اجلدول . و أضعف اثنني إىل تسعة تكون أحد عشر .على س أثيتها و علم عليها اثنني
السطح ألف أثبتها و علم عليها ستة، و ضع الدور اخلامس و عدته سبعة عشر  بأحد عشر تقابلها من

 و أضعف مخسة مبثلها، واصعد خبمسة يف ضلع مثانية و اضرب على حرفني من األوتار  .الباقي مخسة

على ب  أضفها إىل سبعة عشر عدد دورها اجلملة سبعة و عشرون، أدخل ا يف حروف األوتار تقع
اثنني و ثالثني الباقي مخسة  أثبتها و علم عليها اثنني وثالثني و اطرح من سبعة عشر اثنني اليت هي يف أس

و أدخل يف صدر . ليها ستة و عشرينع أدخل يف حروف األوتار تقف على ق أثبتها و علم. عشر
حرف ب أثبته و علم عليه أربعة و مخسني، و  اجلدول بست و عشرين تقف على اثنني بالغبار و ذلك

الباقي منة واحد، فتبني إذ . السادس، و عدته ثالثة عشر أضرب على حرفني من األوتار و ضع الدور
سة و عشرون و سبعة عشر و مخسة و ثالثة و عشرين، فإن األدوار مخ ذاك أن دور النظم من مخسة

مخسة يف مخسة تكن مخسة و عشرين، و هو الدور يف نظم البيت، فانقل الدور  عشر و واحد، فاضرب
من نشأة  و لكن مل يدخل يف بيت القصيد بثالثة عشر كما قدمناه، ألنة دور ثاين. مثانية بواحد يف ضلع
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ب من بيت القصيد إىل   أربعة و مخسني اخلارجة على حروفتركيبية ثانية، بل أضفنا األربعة اليت من
أدخل ا يف صدر . مثانية عشر الواحد تكون مخسة، تضييف مخسة إىل ثالثة عشر اليت للدور تبلغ

عليه من بيت القصيد اثين عشر و اضرب  اجلدول و خذ ما قابلها من السطح و هو ألف أثبته و علم
أحرف السؤال، فما خرج منها زده مع بيت القصيد   اجلدول تنظرو من هذا. على حرفني من األوتار

و كذلك تفعل بكل . ليكون داخال يف العدد يف بيت القصيد من آخره و علم عليه من حروف السؤال
مث . السؤال، فما خرج منها زده إىل بيت القصيد من آخر و علم عليه حرف بعد ذلك مناسبا حلروف

 أدخل ا. ه على حرف األلف من اآلحاد، فكان اثنني تبلغ اجلملة عشرينعشر ما علمت أضف إىل مثانية

هو اية  يف حروف األوتار تقف على حرف راء، أثبته و علم عليه من بيت القصيد، ستة و تسعني و
و هو ابتداء ملخترع ثان  .فاضرب على حرفني من األوتار و ضع الدور السابع. الدور يف احلرف الوتري

هلا واحدا تكون عشرة للنشأة الثانية، و هذا  و هلذا الدور من العدد تسعة، تضيف. ختراعنيينشأ من اإل
إذا كان من هذه النسبة، أو تنقصه من األصل تبلغ اجلملة مخسة  الواحد تزيده بعد إىل اثين عشر دورا،

و إمنا هي مثانية و تسعني و أدخل يف صدر اجلدول بعشرة تقف على مخسمائة،  فاصعد يف ضلع. عشر
أسقط  نون مضاعفة مبثلها، و تلك ق أثبتها و علم عليها من بيت القصيد اثنني و مخسني، و مخسون،

فأدخل ا يف حروف  من اثنني و مخسني اثنني، و أسقط تسعة اليت للدور، الباقي واحد و أربعون،
فهذا ميزان هذه النشأة واحدا،  و كذلك أدخل ا يف بيت القصيد جتد. األوتار تقف على واحد أثبته

على األلف األخري امليزاين، و أخرى على األلف األوىل  عالمة. الثانية فعلم عليه من بيت القصيد عالمتني
عشرون و اضرب على حرفني من األوتار، و ضع الدور الثامن و عدته سبعة  فقط، و الثانية أربعة و

خل يف بيت القصيد خبمسة تقع على عني مخسة، أدخل يف ضلع مثانية و مخسني و أد عشر الباقي
واحد،  و ذلك. و أدخل يف اجلدول خبمسة، و خذ ما قابلها من السطح. أثبتها و علم عليها ،بسبعني

أربعني لألس الثاين و أضف إليها  أثبته و علم عليه من البيت مثانية و أربعني، و أسقط واحدا من مثانية و
صدر اجلدول تقف على حرف ب غبارية و هي  أدخل ا يف. اجلملة اثنان و مخسون. مخسة، الدور

هي حرف راء، أثبتها و علم عليها من القصيد أربعة و  مرتبة مئينية لتزايد العدد، فتكون مائتني و
تسعني إىل االبتداء و هو أربعة و عشرون، فأضف إىل أربعة و عشرين  عشرين، فانتقل األمر من ستة و

أدخل بالنصف منها يف بيت القصيد تقف . دا تكون اجلملة مثانية و عشرينأسقط واح مخسة، الدور، و
إصعد يف ضلع  .مثانية، أثبت و علم عليها و ضع الدور التاسع، و عدده ثالثة عشر الباقي واحد على

العدد، و ألنه من النشأة  و ليست نسبة العمل هنا كنسبتها يف الدور السادس لتضاعف. مثانية بواحد
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فاضرب ثالثة . آخر الستة الرابعة من املثلثات و ألنه أول الثلث الثالث من مربعات الربوج والثانية، 
مثلثات الربوج السابقة، اجلملة اثنان و مخسون، أدخل ا يف صدر  عشر اليت للدور يف أربعة اليت هي

 اآلحاد و حرف اثنني غبارية، و إمنا هي مئينية لتجاوزها يف العدد عن مرتبيت اجلدول تقف على
ثالثة عشر،  و علم عليها من بيت القصيد مثانية و أربعني، و أضف إىل. فأثبته مائتني راء ،العشرات

فعلم عليها مثانية و عشرين، و  الدور، واحد األس، و أدخل بأربعة عشر يف بيت القصيد تبلغ مثانية،
أدخل بسبعة تقف على حرف األوتار، و  اطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة إضرب على حرفني من

العاشر و عدده تسعة، و هذا ابتداء املثلثة الرابعة، و اصعد  و ضع الدور. الم، أثبته و علم عليه من البيت
اضرب تسعة يف . تكون خالء، فاصعد بتسعة ثانية تصري يف السابع من االبتداء يف ضلع مثانية بتسعة،

على  و أدخل يف اجلدول بستة و ثالثني تقف.  اثننيلصعودنا بتسعتني، و إمنا كانت تضرب يف أربعة
إن أضفت إىل ستة و  فأثبت حرف دال، و. أربعة زمامية و هي عشرية، فأخذناها أحادية لقلة األدوار

دخلت بالتسعة ال غري من ضرب يف  فعلم عليها، و لو. ثالثني واحد األس كان حدها من بيت القصيد
و لو دخلت يف . الباقي أربعة و هو املقصود رح من مثانية أربعةفاط. صدر اجلدول لوقف على مثانية

فاطرح منه . اثنني لوقف على واحد زمامي و هو عشري صدر اجلدول بثمانية عشر اليت هي تسعة يف
و لو دخلت يف صدر اجلدول بسبعة و عشرين بضرا . مثانية نصفها املطلوب اثنني تكرار التسعة، الباقي

و  مث أدخل بتسعة يف بيت القصيد و أثبت ما خرج. ى عشرة زمامية، و العمل واحدلوقعت عل يف ثالثة
يف صدر  هو ألف، مث اضرب تسعة يف ثالثة اليت هي مركب تسعة املاضية و أسقط واحدا و أدخل

بيت القصيد ستة و  اجلدول بستة و عشرين، و أثبت ما خرج و هو مائتان حبرف راء و علم عليه من
سبعة عشر الباقي مخسة،   على حرفني من األوتار و ضع الدور احلادي عشر و لهو اضرب. تسعني

الدور األول، و أدخل يف صدر اجلدول  إصعد يف ضلع مثانية خبمسة و حتسب ما تكرر عليه املشي يف
هو واحد، فادخل بواحد يف بيت القصيد تكن  خبمسة تقف على خال، فخذ ما قابله من السطح و

و . الوقف يف اجلدول على بيت عامر ألثبتنا الواحد ثالثة و لو يكون. م عليه أربعةسني، أثبته و عل
أسقط واحدا و أضعفها مبثلها و زدها أربعة تبلغ سبعة و ثالثني، أدخل ا  أضعف سبعة عشر مبثلها و

الم  و أدخل يف البيت تقف على. تقف على ستة أثبتها و علم عليها، و أضعف مخسة مبثلها يف األوتار
عشر و له ثالثة عشر  و ضع الدور الثاين. أثبتها و علم عليها عشرين، و اضرب على حرفني من األوتار
األدوار و آخر اإلختراعني و آخر املربعات  الباقي واحد، إصعد يف ضلع مثانية بواحد، و هذا الدور آخر

مثانني زمامية، و إمنا هي آحاد الواحد يف صدر اجلدول يقع على  و. الثالثية و آخر املثلثات الرباعية
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 من األدوار إال واحد، فلو زاد عن أربعة من مربعات اثين عشر أو ثالثة من مثلثات مثانية، و ليس معنا

مث انظر ما  ،اثين عشر لكانت ح، و إمنا هي د، فأثبتها و علم عليها من بيت القصيد أربعة و سبعني
علم عليها، و انظر يف أي  لألس تبلغ عشرة، أثبت ى وناسبها من السطح تكن مخسة، أضعفها مبثلها 

األوتار، و هذا املدخل يسمى التوليد  دخلنا بسبعة يف حروف. وجدناها يف الرابعة: املراتب وقعت
أدخل ا يف األوتار تبلغ س أثبتها . الدور، اجلملة مثانية احلريف فكانت ف، أثبتها وأضف إىل سبعة واحد

اضرب مثانية يف ثالثة الزائدة على عشرة الدور، فإا أخر مربعات األدوار  وو علم عليها مثانية، 
 تبلغ أربعة و عشرين، أدخل ا يف بيت القصيد وعلم على ما خيرج منها و هو مائتان و باملثلثات

حرفني من األوتار و  و هو اية الدور الثاين يف األدوار احلرفية، و اضرب على. عالمتها ستة و تسعون
من حروف األوتار بعد طرحها أدوارا و  و هذا العدد يناسب أبدا الباقي. ضع النتيجة األوىل و هلا تسعة

على تسعني من حروف األوتار، و أضف هلا واحدا  ذلك تسعة، فاضرب تسعة يف ثالثة اليت هي زائدة
تبلغ ألفا، أنبته و علم مثانية و عشرين، فأدخل ا يف حروف األوتار  الباقي من الدور الثاين عشر تبلغ

الزائدة  و إن ضربت سبعة اليت هي أدوار احلروف التسعينية يف أربعة و هي الثالثة. تسعني عليه ستة و
مثانية يتسعة و أدخل  و الواحد الباقي من الدور الثاين عشر كان كذلك، و اصعد يف ضلع. على تسعني

السطح، و ذلك ثالثة، و أضف  يما ناسب منو اضرب تسعة ف. يف اجلدول بتسعة تبلغ اثنني زمامية
الباقي من دور اثين عشر تبلغ ثالثة و ثالثني، أدخل  لذلك سبعة، عدد األوتار احلرفية، و اطرح واحدا

فأثبتها و أضف تسعة مبثلها و أدخل يف صدر اجلدول بثمانية عشر، و خذ ما  .ا يف البيت تبلغ مخسة
 روف األوتار تبلغ م أثبته و علم عليه، و اضرب على حرفني منهو واحد، أدخل به يف ح يف السطح و

خبمسة و اضرب  و ضع النتيجة الثانية و هلا سبعة عشر الباقي مخسة، فاصعد يف ضلع مثانية. األوتار
الباقي من الدور الثاين عشر تكن  مخسة يف ثالثة الزائدة على تسعني تبلغ مخسة عشر، أضف هلا واحدا

و أضف إىل مخسة . و علم عليه أربعة و ستني ة عشريف بيت القصيد تبلغ ت أثبتهبست تسعة، و أدخل
أدخل ا يف صدر . الباقي من الدور الثاين عشر يكن تسعة و زد واحدا. الثالثة الزائدة على تسعني
و انظر ما يف السطح جتد واحدا أثبته و علم عليه من بيت القصيد و هو  ،اجلدول تبلغ ثالثني زمامية

فأثبت الم و . و أدخل بتسعة يف صدر اجلدول تقف على ثالثة و هي عشرات. من البيت لتاسع أيضاا
بواحد و أضف  فانقل يف ضلع مثانية. عليه و ضع النتيجة الثالثة و عددها ثالثة عشر الباقي واحد علم

تبلغ سبعة عشر، و الثاين عشر  و واحد الباقي من الدور. إىل ثالثة عشر الثالثة الزائدة على التسعني
  .األوتار تكن الما أثبتها فهذا آخر العمل أدخل ا يف حروف. واحد النتيجة تكن مثانية عشر
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أردنا أن نعلم أن هذه الزايرجة علم حمدث أو قدمي، بطالع أول درجة من  :و املثال يف هذا السؤال السابق
 و هي عدة احلروف ثالثة و تسعونمث األصول، . أثبتنا حروف األوتار، مث حروف السؤال القوس،

واحد، درج الطالع  أدوارها سبعة الباقي منها تسعة، الطالع واحد، سلطان القوس أربعة، الدور األكرب
  .السلطان للطالع مخسة بيت القصيد مع الدور اثنان، ضرب الطالع مع الدور يف السلطان مثانية، إضافة

  شك ضبطه اجلد مثال غرائب      إذن سؤال عظيم اخللق حزت فصن

و ن ب هـ س ا ن ل م ن ص ع ف ص و رس ك ل  ص ط ه رث ك هـ م ص ص: حروف األوتار
ر و ح ر و ح ل ص ك ل م ن ص ا  م ن ص ع ف ض ق ر س ت ث خ ذ ظ غ ش ط ى ع ح ص

  .ب ج د ه و ز ح ط ى

 17اين  الدور الث19ل م م ح د ث ا م ق د ى م الدوراألول  حروف السؤال ا ل زا ى رج ة ع

 13 الدور السادس 5 الباقي 17 الدور اخلامس 9 الدور الرا بع 1الباقي  13 الدور الثالث 5الباقي 

 13 الدور العاشر 1 الباقي 13 الدور التاسع 5 الباقي 17 الدور الثامن 9السابع   الدور1الباقي 

 17الثانية   النتيجة9وىل  النتيجة األ1 الباقي 13 الدور الثاين عشر 5 الباقي 17احلادي عشر  الدور

ثالثة و عشرين مرتني مث  دورها على مخسة و عشرين مث على. 1 الباقي 13 النتيجة الثالثة 5الباقي 
البيت و تنقل احلروف مجيعا و اهللا أعلم ن  على واحد و عشرين مرتني إىل أن تنتهي إىل الواحد من آخر

 ى س و ا ن س د ر و ا ب ال ا م ر ب و ا ا ل ل د ر ف ر و ح ر و ح ا ل و د س ا د ر ر س ر ه ا
  .ع ل ل

 و للقوم طرائق أخرى من غري الزايرجة. استخراج األجوبة من زايرجة العامل منظومة هذا آخر الكالم يف

من  و عندهم أن السر يف استخراج اجلواب منظوما. يستخرجون ا أجوبة املسائل غري منظومة
لذلك خيرج اجلواب  سؤال عظيم اخللق البيت، و: الك بن وهيب و هوالزايرجة، إمنا هو مزجهم بيت م

طرائقهم يف استخراج األجوبة ما  فمن. و أما الطرق األخرى فيخرج اجلواب غري منظوم. على رويه
 .ننقله عن بعض احملققني منهم

 

  االرتباطات احلرفية فصل يف االطالع على األسرار اخلفية من جهة

قضية، و إمنا تستنتج األجوبة على جتزئته  إياك أن هذه احلروف أصل األسئلة يف كلإعلم أرشدنا اهللا و 
ترى و اهللا عالم الغيوب ا و ل ا ع ظ س ا ل م خ ى د ل ز  بالكلية، و هي ثالثة و أربعون حرفا كما

  .ى ب م ض ب ح ط ل ج ه د ن ل ث ا ق ت ا ر ذ ص ف ن غ ق ش ا ك ك



 
 444         ابن خلدون مقدمة

  :مشدد من حرفني و مساه القطب فقال جعل فيه كل حرفو قد نظمها بعض الفضالءيف بيت 

  غرائب شك ضبطه اجلد مثال      إذن سؤال عظيم اخللق حزت فصن

مث احذف من األصل و . تكرر من حروفها و أثبت ما فضل منه فإذا أردت استنتاج املسئلة فاحذف ما
مث امزج الفضلني يف سطر . هاملسألة حرفا مياثله، و أثبت ما فضل من هو القطب لكل حرف فضل من

أحدمها قبل  و هكذا إىل أن يتم الفضالن أو ينفد. و الثاين من فضل املسئلة. باألول من فضله واحد تبدأ
املزج موافقا لعدد حروف األصل  فإذا كان عدد احلروف اخلارجة بعد. اآلخر، فتضع البقية على ترتيبها

لتعدل ا املوازين املوسيقية و تكمل  مخس نوناتقبل احلذف فالعمل صحيح، فحينئذ تضيف إليها 
جدوال مربعا يكون آخر ما يف السطر األول أول ما يف السطر  فتعمر ا. احلروف مثانية و أربعني حرفا

 و يعود السطر األول بعينه و تتواىل. و هكذا إىل أن تتم عمارة اجلدول. على حاهلا و تنقل البقية. الثاين

يوجد له، و  لى نسبة احلركة، مث خترج وتر كل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزءاحلروف يف القطر ع
و تعرف قوا الطبيعية و  مث تستخرج النسب العنصرية للحروف اجلدولية،. تضع الوتر مقابال حلرفه

  :من اجلدول املوضوع لذلك، و هذه صورته موازينها الروحانية و غرائزها النفسانية و أسوسها األصلية

أوتاد الفلك األربعة، و احذر ما يلي األوتاد و كذلك   تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه يف أسوسمث
مث تأخذ جمموع العناصر و حتط . هذا اخلارج هو أول رتب السريان و. السواقط ألن نسبتها مضطربة

ردات عن يبقى أس عامل اخللق بعد عروضه للمدد الكونية، فتحمل عليه بعض ا منها أسوس املولدات،
العناصر  هي عناصر األمداد، خيرج أفق النفس األوسط، و تطرح أول رتب السريان من جمموع املواد و

تضرب عامل التوسط يف أفق  مث. و هذا خمصوص بعوامل األكوان البسيطة ال املركبة. يبقى عامل التوسط
ح من الرابع أول عناصر السريان، مث تطر النفس األوسط خيرج األفق األعلى، فتحمل عليه أول رتب

فتضرب جمموع أجزاء العناصر األربعة أبدا يف رابع مرتبة  األمداد األصلي يبقى ثالث رتبة السريان،
 التفصيل، و الثاين يف الثاين خيرج ثاين عامل التفصيل، و الثالث يف الثالث خيرج السريان، خيرج أول عامل

التفصيل و حتط من عامل  فتجمع عوامل. رابع عامل التفصيلثالث عامل التفصيل، و الرابع يف الرابع خيرج 
و يقسم املنكسر على األفق . اجلزء األول تبقى العوامل اردة، فتقسم على األفق األعلى خيرج. الكل

و إن شئت أكثر من . و يتعني الرابع هذا يف الرباعي. الثالث األوسط خيرج اجلزء الثاين، و ما انكسر فهو
و اهللا يرشدنا و . عوامل التفصيل و من رتب السريان و من األوفاق بعد احلروف كثر منالرباعي فتست

و  ،و كذلك إذا قسم عامل التجريد على أول رتب السريان خرج اجلزء األول من عامل التركيب .إياك
  .املعني فافهم و تدبر و اهللا املرشد. كذلك إىل اية الرتبة األخرية من عامل الكون



 
 445         ابن خلدون مقدمة

أيدنا اهللا و إياك بروج منه، أن  اعلم: يقهم أيضا يف استخراج اجلواب، قال بعض احملققني منهمو من طر
و للعمل به شرائط . بغريه من العلوم املتداولة بني العامل علم احلروف جليل يتوصل العامل به ملا ال يتوصل

 على نتيجيت الفلسفة، أعينالعامل أسرار اخلليقة و سرائر الطبيعة، فيطلع بذلك  و قد يستخرج. تلتزم

و قد شهدت  .و يرفع له حجاب اهوالت و يطلع بذلك على مكنون خبايا القلوب. السيميا و أختها
  .يف الوجود بتأييد اهللا مجاعة بأرض املغرب ممن اتصل بذلك، فأظهر الغرائب و خرق العوائد و تصرف

مفتاح كل خري، كما أن اخلرق و . صربال و اعلم أن مالك كل فضيلة االجتهاد و حسن امللكة مع
تعلم قوة كل حرف من حروف الفابيطوس أعين أجبد إىل  إذا أردت أن: العجلة رأس احلرمان، فأقول

علم احلروف، فانظر ما لذلك احلرف من األعداد، فتلك الدرجة اليت  آخر العدد، و هذا أول مدخل من
ب العدد يف مثله خترج لك قوته يف الروحانيات و مث اضر. هي قوته يف اجلسمانيات هي مناسبة للحرف

مراتب ملعان يأيت  و هذا يف احلروف املنقوطة ال يتم بل يتم لغري املنقوطة، ألن املنقوطة منها. وتره هي
  .عليها البيان فيما بعد

شكال يف العامل العلوي أعين الكرسي، و منها املتحرك و  و اعلم أن لكل شكل من أشكال احلروف
  .كما هو مرقوم يف أماكنه من اجلداول املوضوعة يف الزيارج اكن و العلوي و السفليالس

األول و هو أقلها قوة تظهر بعد كتابتها، فتكون كتابته لعامل : ثالثة أقسام و اعلم أن قوى احلروف
 خمصوص بذلك احلرف املرسوم، فمىت خرج ذلك احلرف بقوة نفسانية و مجع مهة كانت قوى روحاين

تصريف الروحانيات  الثاين قوا يف اهليئة الفكرية و ذلك ما يصدر عن. روف مؤثرة يف عامل األجساماحل
الثالث و هو جيمع الباطن، . اجلسمانيات هلا، فهي قوة يف الروحانيات العلويات، و قوة شكلية يف عامل

د النطق به صورة يف احلروف قبل النطق به صورة يف النفس، بع أعين القوة النفسانية على تكوينه، فتكون
  .و قوة يف النطق

و احلرارة و  أما طبائعها فهي الطبيعيات املنسوبة للمتولدات يف احلروف و هي احلرارة و اليبوسة، و
اليماين، و احلرارة جامعة للهواء و النار  الرطوبة و الربودة و اليبوسة و الربودة و الرطوبة، فهذا سر العدد

و الربودة جامعة للهواء و املاء ب و ى ن ص ت ض   ش ذ ج ز ك س ق ث ظ،ا هـ ط م ف: و مها
للنار و األرض ا هـ ط م ف ش ذ ب و ى ن ص ت ض، فهذه  د ح ل ع ر خ غ، و اليبوسة جامعة

و تداخل أجزاء العامل فيها علويات و سفليات . أجزاء بعضها يف بعض نسبة حروف الطبائع و تداخل
فحقق  عين الطبائع األربع املنفردة، فمىت أردت استخراج جمهول من مسئلة ما،األول، أ بأسباب األمهات

السابع و العاشر  األول و الرابع و: طالع السائل أو طالع مسئلته واستنطق حروف أوتارها األربعة
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و انسب و استنتج اجلواب خيرج  مستوية مرتبة، و استخرج أعداد القوى و األوتار كما سنبني، و امحل
إذا أردت أن : بيانه. كل مسئلة تقع لك و كذلك يف. ملطلوب، إما بصريح اللفظ أو باملعىنلك ا

فامجع أعدادها باجلمل الكبري، فكان الطالع . واحلاجة مع اسم السائل. تستخرج قوى حروف الطالع
حريف فاسقط من كل برج . و هو أقوى هذه األوتاد. امليزان عاشره اجلدي احلمل رابعه السرطان سابعه

يف  انظر ما خيص كل برج من األعداد املنطقة املوضوعة يف دائرا، و احذف أجزاء الكسر و. التعريف
العناصر األربعة  النسب اإلستنطاقية كلها و أثبت حتت كل حرف ما خيصه من ذلك، مث أعداد حروف

و كسر . سطرا ممتزجاالقرائن  و ارسم ذلك كله أحرفا و رتب األوتاد و القوى و. و ما خيصها كاألول
مثاله . اجلواب خيرج لك الضمري و جوابه و امجع و استنتج. و اضرب ما يضرب الستخراج املوازين

فللحاء من العدد مثانية هلا النصف و الربع و الثمن د  :ترسم ح م ل. افرض أن الطالع احلمل كما تقدم
 و العشر و نصف العشر إذا أردت التدقيق م هلا النصف و الربع و الثمن. أربعون ب ا امليم هلا من العدد

العشر ك  د ب، الالم هلا من العدد ثالثون، هلا النصف و الثلثان و الثلث و اخلمس و السدس و ك ى ه
أما استخراج  و. و هكذا تفعل بسائر حروف املسئلة و االسم من كل لفظ يقع لك. ى و هـ ج

له من األعداد أربعة  حرف د: مثاله. ء يوجد لهاألوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جز
مث تضع كل وتر . خيرج وترا لدال مثانية إقسمها على أعظم جزء يوجد هلا و هو اثنان. مربعها ستة عشر

و هلا قاعدة تطرد يف . كما تقدم يف شرح االستنطاق مث تستخرج النسب العنصرية،. مقابال حلرفه
بيت الذي حيل فيه من اجلدول كما ذكر الشيخ ملن عرف ال استخراجها من طبع احلروف و طبع

 .و اهللا أعلم. االصطالح

 

  بالقوانني احلرفية فصل يف االستدالل على ما يف الضمائر اخلفية

املوافق لربئه منه، فمر السائل أن يسمي ما  و ما. و ذلك لو سأل سائل عن عليل مل يعرف مرضه ما علته
مث استنطق االسم مع اسم الطالع . لتجعل ذلك االسم قاعدة لك ، اهولةشاء من األشياء على اسم العلة

 اليوم والساعة إن أردت التدقيق يف املسئلة، و إال اقتصرت على االسم الذي مساه و العناصر و السائل و

. قةمع أعدادها املنط مسى السائل فرسا فأثبت احلروف الثالثة: فأقول مثال. و فعلت به كما نبني. السائل

هلا من العدد مائتان ق ن ك ى مث السني هلا  أن للفاء من العدد مثانني و هلا م ك ي ح ب، مث الراء: بيانه
فإذا بسطت . تام له د جـ ب، و السني مثله و هلا م ل ك من العدد ستون و هلا م ل ك فالواو عدد

لى اآلخر، مث امحل عدد متساويني، فاحكم ألكثرمها حروفا بالغلبة ع حروف األمساء وجدت عنصرين
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و كذلك اسم الطالب و احكم لألكثر و األقوى . املطلوب و حروفه دون بسط حروف عناصر اسم
  .بالغلبة

  و صفة قوى إستخراج العناصر

فإذا . اليبوسة طبع السوداء، فتحكم على املريض بالسوداء و. فتكون الغلبة هنا للتراب و طبعه الربودة
كالما على نسبة تقريبية خرج موضع الوجع يف احللق، و يوافقه من  قألفت من حروف اإلستنطا

هذا ما خرج من قوى أعداد حروف اسم فرس و هو مثال . األشربة شراب الليمون األدوية حقنة و من
فترسم أحرفه  و أما استخراج قوى العناصر من األمساء العلمية فهو أن تسمي مثال حممدا،. خمتصر تقرييب
كل عنصر من احلروف و  ع أمساء العناصر األربعة على ترتيب الفلك، خيرج لك ما يفمث تض. مقطعة
  :و مثاله. العدد

املذكور عنصر املاء، ألن عدد حروفه عشرون حرفا، فجعلت له  فتجد أقوى هذه العناصر من هذا االسم
  إىل أوتارها، أو للوترحينئذ تضاف. و هكذا يفعل جبميع األمساء. االسم املذكور الغلبة على بقية عناصر

قاعدة ملزج األسئلة و  الذي جعله. املنسوب للطالع يف الزايرجة، أو لوتر البيت املنسوب ملالك بن وهيب
  :هو هذا

  غرائب شك ضبطه اجلد مثال      إذن سؤال عظيم اخللق حزت فصن

قائم  و هو عمل تام. هو أصحاب ابن الرقام و عليه كان يعتمد و هو وتر مشهور الستخراج اهوالت،
ممتزجا بألفاظ السؤال على  وصفة العمل ذا الوتر املذكور أن ترمسه مقطعا. بنفسه يف املثاالت الوضعية

ثالثة و أربعون حرفا، ألن كل حرف مشدد  و عدة حروف هذا الوتر أعين البيت. قانون صنعة التكسري
  .من حرفني

لكل حرف فضل من املسئلة حرف مياثله، و . من األصلمن احلروف و  مث حتذف ما تكرر عند املزج
األول من فضلة القطب و الثاين من فضلة السؤال، . ممتزجا بعضه ببعض احلروف تثبت الفضلني سطرا

أربعني، لتعدل  الفضلتان مجيعا فتكون ثالثة و أربعني، فتضيف إليها مخس نونات ليكون مثانية و حىت يتم
احلروف اخلارجة بعد املزج يوافق العدد   تضع الفضلة على ترتيبها فإن كان عددمث. ا املوازين املوسيقية

مزجت جدوال مربعا يكون آخر ما يف السطر األول  األصلي قبل احلذف فالعمل صحيح، مث عمر مبا
  .أول ما يف السطر الثاين

مث خترج  . نسبة احلركةهذا النسق حىت يعود السطر األول بعينه، و تتواىل احلروف يف القطر على و على
للحروف اجلدولية، لتعرف  وتر كل حرف كما تقدم تضعه مقابال حلرفه، مث تستخرج النسب العنصرية
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. و أسوسها األصلية من اجلدول املوضوع لذلك قوا الطبيعية و موازينها الروحانية و غرائزها النفسانية

ل من اجلدول ما طبيعته و طبيعة البيت الذي تنفر احلرف األو و صفة استخراج النسب العنصرية هو أن
و يتسع هذا القانون يف مجيع احلروف . و إال فاستخرج بني احلرفني نسبة ،حل فيه، فإن اتفقت فحسن

وتر  مث تأخذ. و حتقيق ذلك سهل على من عرف قوانينة كما هو مقرر يف دوائرها املوسيقية .اجلدولية
و كذلك  .و احذر ما يلي األوتاد. ك األربعة كما تقدمكل حرف بعد ضربه يف أسوس أوتاد الفل

مث تأخذ جمموع العناصر  .و هذا الذي خيرج لك هو أول مراتب السريان. السواقط ألن نسبتها مضطربة
فتحمل عليه بعض . للمدد الكونية و حتط منها أسوس املولدات يبقى أس عامل اخللق بعد عروضه

و تطرح أول رتب السريان من . النفس األوسط مداد، خيرج أفقاردات عن املواد و هي عناصر اإل
مث تضرب عامل . خمصوص بعوامل األكوان البسيطة ال املركبة و هذا. جمموع العناصر يبقى عامل التوسط

مث تطرح من الرابع . فتحمل عليه أول رتب السريان. األوسط خيرج األفق األعلى التوسط يف أفق النفس
األربعة أبدا يف  مث تضرب جمموع أجزاء العناصر. د األصلي يبقى ثالث رتبة السريانعناصر اإلمدا أول

ثاين عامل التفصيل، و كذلك الثالث  رابع رتب السريان خيرج أول عامل التفصيل، و الثاين يف الثاين خيرج
األفق األعلى الكل، تبقى العوامل اردة، فتقسم على  و الرابع، فتجمع عوامل التفصيل و حتط من عامل

و  البوين و ابن وحشية و له مقامات يف كتب. يطرد العمل يف التامة و من هنا. خيرج اجلزء األول
الطبيعي احلكمي يف هذا الفن و غريه من فنون احلكمة اإلهلية،  و هذا التدبري جيري على القانون. غريمها

املستعان و  و اهللا امللهم و به. ات الفلسفيةالزيارج احلرفية و الصنعة اإلهلية و النريج و عليه مدار وضع
 .عليه التكالن، و حسبنا اهللا و نعم الوكيل

 

  يف علم الكيمياء: الفصل الثالثون

الذهب و الفضة بالصناعة و يشرح العمل الذي يوصل إىل  و هو علم ينظر يف املادة اليت يتم ا كون
قواها لعلهم يعثرون على املادة املستعدة لذلك معرفة أمزجتها و  ذلك فيتصفحون املكونات كلها بعد

 مث يشرح األعمال. احليوانية كالعظام والريش و البيض و العذرات فضال عن املعادن حىت من العضالت

يالتصعيد والتقطري و  اليت خترج ا تلك املادة من القوة إىل الفعل مثل حل األجسام إىل أجزائها الطبيعية
و يف زعمهم أنه خيرج ذه . أمثال ذلك ليس و إمهاء الصلب بالقهر و الصالبة ومجد الذائب منها بالتك

أنه يلقى منه على اجلسم املعدين املستعد لقبول صورة  و. الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه اإلكسري
القريب من الفعل مثل الرصاص و القصدير و النحاس بعد أن حيمى بالنار  الذهب أو الفضة باالستعداد
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 و يكنون عن ذلك اإلكسري إذا ألغزوا يف اصطالحام بالروح و عن اجلسم الذي. إبريزا فيعود ذهبا

األجساد  فشرح هذه االصطالحات و صورة هذا العمل الصناعي الذي يقلب هذه. يلقى عليه باجلسد
و .  و حديثافيها قدميا و ما زال الناس يؤلفون. املستعدة إىل صورة الذهب و الفضة هو علم الكيمياء

 حىت إم خيصوا به جابر بن حيان املدونني فيها و إمام. رمبا يعزى الكالم فيها إىل من ليس من أهلها

يفتح مقفلها إال من  و زعموا أنه ال. فيسموا علم جابر و له فيها سبعون رسالة كلها شبيهة باأللغاز
املتأخرين له فيها دواوين و مناظرات مع من حكماء املشرق  الطغرائي و. أحاط علما جبميع ما فيها

رتبة  كتابه الذي مساه من حكماء األندلس مسلمة اريطي و كتب فيها. احلكماء أهلها و غريهم من
هاتني  و زعم أن .غاية احلكيم يف السحر و الطلسمات الذي مساه و جعله قرينا لكتابه اآلخر احلكيم

مثرة العلم و احلكمة   للعلوم و من مل يقف عليهما فهو فاقدالصناعتني مها نتيجتان للحكمة و مثرتان
ألغاز يتعذر فهمها على من مل يعان  و كالمه يف ذلك الكتاب وكالمهم أمجع يف تآليفهم هي. أمجع

من أئمة  البن املغرييب و. هذه الرموز و األلغاز و حنن نذكر سبب عدوهلم إىل. اصطالحام يف ذلك
األحاجي و   على حروف املعجم من أبدع ما جييء يف الشعر ملغوزة كلها لغزالشأن كلمات شعرية هذا

رمحه اهللا بعض التآليف فيها و ليس بصحيح ألن الرجل مل  للغزايل و قد ينسبون. املعاياة فال تكاد تفهم
 و رمبا نسبوا بعض املذاهب و األقوال. لتقف عن خطأ ما يذهبون إليه حىت ينتحله تكن مداركه العالية

العريب و  خلالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن احلكم و من املعلوم البني أن خالدا من اجليل فيها
غريبة املنحى مبنية على معرفة  البداوة إليه أقرب فهو بعيد عن العلوم و املهناج باجلملة فكيف له بصناعة

 الطب مل تظهر بعد و مل تترجم الطبيعيات و طبائع املركبات و أمزجتها و كتب الناظرين يف ذلك من
و أنا أنقل لك هنا . أهل املدارك الصناعية تشبه بامسه فممكن أللهم إال أن يكون خالد بن يزيد آخر من

فيستدل من كالمه  مسلمة أليب السمح يف هذه الصناعة و كالمها من تالميذ رسالة أيب بكر بن بشرون
قال ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارج  قه من التأملفيها على ما ذهب إليه يف شأا إذا أعطيته ح

الكرمية قد ذكرها األولون و اقتص مجيعها أهل الفلسفة من  و املقدمات اليت هلذه الصناعة: عن الغرض
األحجار و اجلواهر و طباع البقاع و األماكن فمنعنا اشتهارها من ذكرها  معرفة تكوين املعادن و ختلق

يعلموا  ينبغي لطالب هذا العلم أن: ذه الصنعة ما حيتاج إليه فتبدأ مبعرفته فقد قالوامن ه و لكن أبني لك
كيف تكون ؟ فإذا عرف  أوهلا هل تكون ؟ و الثانية من أي تكون ؟ و الثالثة من أي: أوال ثالث خصال

 و االستدالل العلم و أما البحث عن وجوا هذه الثالثة و أحكمها فقد ظفر مبطلوبه و بلغ ايته من هذا
و أما من أي شيء تكون فإمنا يريدون بذلك . من اإلكسري عن تكوا فقد كفيناكه مبا بعثنا به إليك
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العمل و إن كان العمل موجودا من كل شيء بالقوة ألا من الطبائع  البحث عن احلجر الذي ميكنه
  يكون فيه بالقوة و ال يكون بالفعلابتداء و إليها ترجع انتهاء و لكن من األشياء ما األربع منها تركبت

اليت ال ميكن  و ذلك أن منها ما ميكن تفصيلها تعاجل و تدبر و هي اليت خترج من القوة إىل الفعل و
تفصيلها الستغراق بعض طبائعها يف  تفصيلها ال تعاجل و ال تدبر ألا فيها بالقوة فقط و إمنا مل ميكن

وفقك اهللا أن تعرف أوفق األحجار املنفصلة اليت  فينبغي لك. ريبعض و فضل قوة الكبري منها على الصغ
عمله و ما تدبر من احلل و العقد و التنقية و التكليس و التنشيف و  ميكن فيها العمل و جنسه و قوته و

و ينبغي . يعرف هذه األصول اليت هي عماد هذه الصنعة مل ينجح و مل يظفر خبري أبدا التقليب فإن من مل
أو شاركه  علم هل ميكن أن يستعان عليه بغريه أو يكتفى به وحده و هل هو واحد يف االبتداءأن ت لك

كمية أوزانه و أزمانه و  و ينبغي لك أن تعلم كيفية عمله و. غريه فصار يف التدبري واحدا فسمي حجرا
كيبها ؟ فإن على تفصيلها منه بعد تر كيف تركيب الروح فيه و إدخال النفس عليه ؟ و هل تقدر النار

و اعلم أن الفالسفة كلها . هذا هو املطلوب فافهم مل تقدر فألي علة و ما السبب املوجب لذلك ؟ فان
و ذلك أن اجلسد . للجسد و احلاملة له و الدافعة عنه و الفاعلة فيه مدحت النفس و زعمت أا املدبرة

 .ع من غريه ألنه ال حياة فيه و ال نورمنه مات و برد فلم يقدر على احلركة و االمتنا إذا خرجت النفس

الغذاء و العشاء  و إمنا ذكرت اجلسد و النفس ألن هذه الصفات شبيهة جبسد اإلنسان الذي تركيبه على
األشياء املقابلة اليت ال يقدر عليها غريها  و قوامه و متامه بالنفس احلية النورانية اليت ا يفعل العظائم و

اإلنسان الختالف تركيب طبائعه و لو اتفقت طبائعه لسلمت من  و إمنا انفعل. بالقوة احلية اليت فيها
فسبحان مدبر األشياء . تقدر النفس على اخلروج من بدنه و لكان خالدا باقيا األعراض و التضاد و مل

نتهاء و إىل اال اعلم أن الطبائع اليت حيدث عنها هذا العمل كيفية دافعة يف االبتداء فيضية حمتاجة و. تعاىل
آنفا يف اإلنسان ألن طبائع هذا  ليس هلا إذا صارت يف هذا احلد أن تستحيل إىل ما منه تركبت كما قلناه

بالنفس يف قوا و فعلها و باجلسد يف تركيبه و  اجلوهر قد لزم بعضها بعضا و صارت شيئا واحدا شبيها
ل الطبائع إن القوة للضعيف الذي يقوى فيا عجبا من أفاعي. بأعياا جمسته بعد أن كانت طبائع مفردة

 و إمنا وقع التعبري و الفناء يف. األشياء و تركيبها و متامها فلذلك قلت قوي و ضعيف على تفصيل

التفصيل و التقطيع يف  و قد قال بعض األولني. التركيب األول لالختالف و عدم ذلك يف الثاين لالتفاق
دقيق املعىن ألن احلكيم أراد بقوله حياة و  و هذا الكالم. و فناءهذا العمل حياة و بقاء و التركيب موت 
دام على تركيبه األول فهو فان ال حمالة، فإذا ركب التركيب  بقاء خروجه من العدم إىل الوجود ألنه ما

 التركيب الثاين ال يكون إال بعد التفصيل و التقطيع فإذا التفصيل و التقطيع يف هذا و. الثاين عدم الفناء
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مبرتلة النفس اليت  فإذا بقي اجلسد احمللول انبسط فيه لعدم الصورة ألنه قد صار يف اجلسد. العمل خاصة
تعاىل و قد ينبغي لك أن تعلم أن  ال صورة هلا و ذلك أنه ال وزن له فيه و سترى ذلك إن شاء اهللا

يف األرواح و األجساد إمنا أريد بذلك التشاكل  اختالط اللطيف باللطيف أهون من اختالط الغليظ و
لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق و أيسر من الطبائع اللطائف  و ذكرت. ألن األشياء تتصل بأشكاهلا
و قد يتصور يف العقل أن األحجار أقوى و أصرب على النار من . اجلسمانية الروحانية منها من الغليظة

 ار من الكربيت و الزئبق و غريمها منترى أن الذهب و احلديد و النحاس أصرب على الن األرواح كما

أجسادا لزجة غليظة  األرواح فأقول إن األجساد قد كانت أرواحا يف بدا فلما أصاا حر الكيان قلبها
النار عليها صريا أرواحا كما كانت  فإذا أفرطت. فلم تقدر النار على أكلها إلفراط غلظها و تلزجها

أصابتها النار أبقت و مل تقدر على البقاء عليها فينبغي لك أن  يفة إذاو إن تلك األرواح اللط. أول خلقها
أقول إمنا أبقت . يف هذه احلالة و صري األرواح يف هذا احلال فهو أجل ما تعرفه تعلم ما صري األجساد

ت بالرطوبة تعلق و إمنا اشتعلت لكثرة رطوبتها و ألن النار إذا أحست. األرواح الشتعاهلا و لطافتها تلك
كذلك األجساد إذا أحست بوصول  و. ا ألا هوائية تشاكل النار و ال تزال تغتذي ا إىل أن تفىن

األجساد ال تشتعل ألا مركبة من أرض و ماء صابر  النار إليها لقلة تلزجها و غلظها و إمنا صارت تلك
 أن كل متالش إمنا يتالشى و ذلك. الطبخ اللني املازج لألشياء على النار فلطيفه متحد بكثيفه لطول

من كثيفه و دخول بعضه يف بعض على غري التحليل و املوافقة فصار ذلك االنضمام  بالنار ملفارقة لطيفه
إمنا وصفت ذلك  و. التداخل جماورة ال ممازجة فسهل بذلك افتراقهما كاملاء و الدهن و ما أشبههما و

و ينبغي . أخذت حظك منها مت ذلك علما شافيا فقدلتستدل به على تركيب الطبائع و تقابلها فإذا عل
بعضها لبعض مفصلة من جوهر واحد  لك أن تعلم أن األخالط اليت هي طبائع هذه الصناعة موافقة

: اجلزء منه و ال يف الكل كما قال الفيلسوف جيمعها نظام واحد بتدبري واحد ال يدخل عليه غريب يف

و مل تدخل عليها غريبا فقد أحكمت ما أردت إحكامه و  هاإنك إذا أحكمت تدبري الطبائع و تآليف
و اعلم أن . فيها فمن أدخل عليها غريبا فقد زاغ عنها و وقع يف اخلطأ قوامه إذ الطبيعة واحدة ال غريب

 إذا حل هلا جسد من قرائنها على ما ينبغي يف احلل حىت يشاكلها يف الرقة و اللطافة هذه الطبيعة

تتزاوج و  عه حيثما جرى ألن األجساد ما دامت غليظة جافية ال تنبسط و الانبسطت فيه و جرت م
اهللا أن هذا احلل يف جسد  و اعلم هداك. حل األجساد ال يكون بغري األرواح فافهم هداك اهللا هذا القول

الطبائع و ميسكها و يظهر هلا ألوانا و  احليوان هو احلق الذي ال يضمحل و ال ينقص و هو الذي يقلب
احلل التام ألنة خمالف للحياة، فإمنا حله مبا يوافقه  و ليس كل جسد حيل خالف هذا هو. زهارا عجيبةأ
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يزول عن الغلظ و تنقلب الطبائع عن حاالا إىل ما هلا أن تنقلب من  و يدفع عنه حرق النار، حىت
هنالك قوة متسك و فإذا بلغت األجساد ايتها من التحليل و التلطيف ظهرت هلا  .اللطافة و الغلظ

الطبائع  و اعلم أن البارد من. و تقلب و تنفذ و كل عمل ال يرى له مصداق يف أوله فال خري فيه تغوص
إمنا أفردت احلر و الربد  هو ييبس األشياء و يعقد رطوبتها و احلار منها يظهر رطوبتها و يعقد يبسها و

واحد منهما لصاحبه حتدث األجسام و  ال كلألما فاعالن و الرطوبة و اليبس منفعالن و على انفع
ألن الربد ليس له نقل األشياء و ال حتركها و احلر هو  تتكون و إن كان احلر أكثر فعال يف ذلك من الربد

الكون و هو احلرارة مل يتم منها شيء أبدا كما إنه إذا أفرطت احلرارة  و مىت ضعفت علة. علة احلركة
 فمن أجل هذه العلة احتيج إىل البارد يف هذه األعمال. قته و أهلكتهيكن مث برد أحر على شيء و مل

. النريان احملرقة و مل حيذر الفالسفة أكرب شيء إال من. ليقوى به كل ضد على ضده و يدفع عنه حر النار

آفاا و أوساخها عنها على ذلك  و أمرت بتطهري الطبائع و األنفاس و إخراج دنسها و رطوبتها و نفور
إياكم و : النار أوال و إليها يصري أخريا فلذلك قالوا قام رأيهم و تدبريهم فإمنا عملهم إمنا هو معاست

أرادوا بذلك نفي اآلفات اليت معها فتجمع على اجلسد آفتني فتكون أسرع  و إمنا. النريان احملرقات
فلم   فيتوسط بني شيئنيكذلك كل شيء إمنا يتالشى و يفسد من ذاته لتضاد طبائعه و اختالفه و. هلالكه

ترداد األرواح على  و اعلم أن احلكماء كلها ذكرت. جيد ما يقويه و يعينه إال قهرته اآلفة و أهلكته
باشرا عند اإللفة أعين بذلك النار  األجساد مرارا ليكون ألزم إليها و أقوى على قتال النار إذا هي

كن منه العمل على ما ذكرته الفالسفة فقد اختلفوا فيه مي و لنقل اآلن على احلجر الذي. العنصرية فاعلمه
و منهم من زعم أنه يف النبات و منهم من زعم أنه يف املعادن و منهم من  فمنهم من زعم أنه يف احليوان

الكالم  و هذه الدعاوى ليست بنا حاجة إىل استقصائها و مناظرة أهلها عليها ألن. اجلميع زعم أنه يف
موجودة يف كل شيء   فيما تقدم إن العمل يكون يف كل شيء بالقوة ألن الطبائعيطول جدا و قد قلت

فنقصد إىل ما قاله احلراين إن الصبغ  فهو كذلك فنريد أن تعلم من أي شيء يكون العمل بالقوة و الفعل
الثوب األبيض حىت حيول فيه و هو مضمحل منتقض  إما صبغ جسد كالزعفران يف: كله أحد صبغني

من جوهر نفسه إىل جوهر غريه و لونه كتقليب الشجر بل   و الصبغ الثاين تقليب اجلوهرالتركيب،
و النبات اىل نفسه حىت يصري التراب نباتا و النبات حيوانا و ال يكون  التراب إىل نفسه و قلب احليوان

فنقول إن   هكذافإذا كان هذا. احلي و الكيان الفاعل الذي له توليد األجرام و قلب األعيان إال بالروح
مطبوعان على الغذاء و به  العمل البد أن يكون إما يف احليوان و إما يف النبات و برهان ذلك أما

من اللطافة و القوة و لذلك قل خوض احلكماء  فأما النبات فليس فيه ما يف احليوان. قوامهما و متامهما
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 و ذلك أن املعدن يستحيل نباتا و النبات الثالث و ايتها و أما احليوان فهو آخر االستحاالت. فيه
ال يستحيل إىل شيء هو الطف منه إال أن ينعكس راجعا إىل الغلظ و أنه أيضا  يستحيل حيوانا و احليوان

 العامل شيء تتعلق فيه الروح احلية غريه و الروح ألطف ما يف العامل و مل تتعلق الروح ال يوجد يف

كثافة و هي مع ذلك  ما الروح اليت يف النبات فإا يسرية فيها غلظ وفأ. باحليوان إال مبشاكلته إياها
و الروح . لغلظه و غلظ روحه مستغرقة كامنة فيه لغلظها و غلظ جسد النبات فلم يقدر على احلركة

املتحركة هلا قبول الغذاء و التنقل و التنفس و ليس  املتحركة ألطف من الروح الكامنة كثريا و ذلك أن
كذلك . و ال جتري إذا قيست بالروح احلية إال كاألرض عند املاء .غري قبول الغذاء وحدهللكامنة 

فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن . فالعمل يف احليوان أعلى و أرفع و أهون و أيسر النبات عند احليوان
من  ماو اعلم أن احليوان عند احلكماء ينقسم أقسا. ما كان سهال و يترك ما خيشى فيه عسرا جيرب

فلذلك قسمت احلكماء  األمهات اليت هي الطبائع و احلديثة اليت هي املواليد و هذا معروف متيسر الفهم
و . فاعال حيا و كل ساكن مفعوال ميتا العناصر و املواليد أقساما حية و أقساما ميتة فجعلوا كل متحرك

املعدنية فسموا كل شيء يذوب يف النار الذائبة و يف العقاقري  قسموا ذلك يف مجيع األشياء و يف األجساد
ما كان على خالف ذلك مسوه ميتا فأما احليوان و النبات فسموا كل ما انفصل  و يطري و يشتعل حيا و

لوفق هذه  فلم جيدوا. أربعا حيا و ما مل ينفصل مسوه ميتا مث إم طلبوا مجيع األقسام احلية منها طبائع
احليوان فبحثوا عن جنسه  اهرة للعيان و مل جيدوا غري احلجر الذي يفالصناعة مما ينفصل فصوال أربعة ظ

. قد يتكيف مثل هذا يف املعادن و النبات و. حىت عرفوه و أخذوه و دبروه فتكيف هلم منه الذي أرادوا

فأما النبات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول مقل  .بعد مجع العقاقري و خلطها مث تفصل بعد ذلك
و قد . أجساد و أرواح و أنفاس إذا مزجت و دبرت كان منها ما له تأثري ما املعادن ففيهااألشنان و أ

 فينبغي لك أن تعلم ما هو. فكان احليوان منها أعلى و أرفع و تدبريه أسهل و أيسر دبرنا كل ذلك

ب منه فهو ما ترك إنا بينا أن احليوان أرفع املواليد و كذا. احلجر املوجود يف احليوان و طريق وجوده
إمنا يكون من جوهره الصايف  و إمنا كان النبات ألطف من األرض ألنه. ألطف منه كالنبات من األرض

و . احلجر احليواين مبرتلة النبات يف التراب و كذا هذا. و جسده اللطيف فوجب له بذلك اللطافة و الرقة
 هذا القول فإنة ال يكاد خيفى إال على طبائع أربعا غريه فافهم باجلملة فإنه ليس يف احليوان شيء ينفصل

فقد أخربتك ماهية هذا احلجر و أعلمتك جنسه و أنا أبني لك . ال عقل له جاهل بني اجلهالة و من
  .حىت يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من اإلنصاف إن شاء اهللا سبحانه وجوه تدابريه
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النار و  اإلنبيق و فصل طبائعه األربع اليت هيبركة اهللا خذ احلجر الكرمي فأودعه القرعة و  التدبري على
اهلواء عن النار فارفع كل  اهلواء و األرض و املاء و هي اجلسد و الصبغ فإذا عزلت املاء عن التراب و

الثفل فاغسله بالنار احلارة حىت تذهب النار عنه  واحد يف إنائه على حدة و خذ اهلابط أسفل اإلناء و هو
تبييضا حمكما و طري عنه فضول الرطوبات املستجنة فيه فإنه يصري  جفاؤه و بيضهسواده و يزول غلظه و 
مث اعمد إىل تلك الطبائع األول الصاعدة منه . ظلمة فيه و ال وسخ و ال تضاد عند ذلك ماء أبيض ال

 فإذا. أيضا من السواد و التضاد و كرر عليها الغسل و التصعيد حىت تلطف و ترق و تصفو فطهرها

التركيب ال يكون إال  و ذلك أن. ذلك فقد فتح اهللا عليك فابدأ بالتركيب الذي عليه مدار العملفعلت 
أما التعفني فهو التمشية و السحق حىت  بالتزويج و التعفني فأما التزويج فهو اختالط اللطيف بالغليظ و

فعند ذلك . اج باملاءفيه و ال نقصان مبرتلة االمتز خيتلط بعضه ببعض و يصري شيئا واحدا ال اختالف
تقوى الروح على مقابلة النار و تصرب عليها و تقوى النفس على  يقوى الغليظ على إمساك اللطيف و

 و إمنا وجد ذلك بعد التركيب ألن اجلسد احمللول ملا ازدوج بالروح. والدبيب فيها الغوص يف األجساد

يعرض  ئا واحدا و وجب من ذلك أنمازجه جبميع أجزائه و دخل بعضها يف بعض لتشاكلها فصار شي
و كذلك النفس  .للروح من الصالح و الفساد و البقاء و الثبوت و ما يعرض للجسد ملوضع اإلمتزاج

أجزاء اآلخرين أعين الروح و  إذا امتزجت ما و دخلت فيهما خبدمة التدبري اختلطت أجزاؤها جبميع
اجلزء الكلي الذي سلمت طبائعه و اتفقت  مبرتلةاجلسد و صارت هي و مها شيئا واحدا ال اختالف فيه 

أحل عليه النار و أظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه ذاب  أجزاؤه فإذا ألقى هذا املركب اجلسد احمللول و
الرطوبة االشتمال و تعلق النار ا فإذا أرادت النار التعلق ا منعها من  و من شأن. يف اجلسد احمللول

من شأنه  و كذلك املاء. فإن النار ال تتحد بالدهن حىت يكون خالصا. ازجة املاء هلابالنفس مم االحتاد
املمازج له يف جوفه فمنعه  فإذا أحلت عليه النار و أرادت تطيريه حبسه اجلسد اليابس. النفور من النار

لصبغ و الصبغ لبقاه الدهن و الدهن علة لثبات ا من الطريان فكان اجلسد علة إلمساك املاء و املاء علة
فهذا هو اجلسد . األشياء املظلمة اليت ال نور هلا و ال حياة فيها علة لظهور الدهن و اظهار الدهنية يف

 و هذه التصفية اليت سألت عنها و هي اليت مستها احلكماء بيضة و إياها. يكون العمل املستقيم و هكذا

 و لقد سألت .ا االسم لغري معىن بل أشبهتهايعنون ال بيضة الدجاج و اعلم أن احلكماء مل تسميها ذ

أيها احلكيم الفاضل أخربين ألي شيء مست احلكماء  :عن ذلك يوما و ليس عنده غريي فقلت له مسلمة
بل ملعىن غامض فقلت أيها : لذلك أم ملعىن دعاهم إليه ؟ فقال مركب احليوان بيضة ؟ اختيارا منهم

ة و االستدالل على الصناعة حىت شبهوها و مسوها بيضة ؟ ذلك من املنفع احلكيم و ما ظهر هلم من
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 فبقيت بني يديه مفكرا ال أقدر. قرابتها من املركب ففكر فيه فإنه سيظهر لك معناه لشبهها و: فقال

هزين هزة  فلما رأى ما يب من الفكر و أن نفسي قد مضت فيها أخذ بعضدي و. على الوصول إىل معناه
فلما . امتزاج الطبائع و تأليفها بكر ذلك للنسبة اليت بينهما يف كمية األلوان عنديا أبا : خفيفة و قال يل

قوي عقلي على فهمه فنهضت شاكرا اهللا عليه إىل  قال ذلك اجنلت عين الظلمة و أضاء ىل نور قليب و
 و أنا واضعه لك يف هذا .مسلمة يربهن به على صحة ما قاله مرتيل و أقمت على ذلك شكال هندسيا

يف البيضة من  مثال ذلك أن املركب إذا مت و كمل كان نسبة ما فيه من طبيعة اهلواء إىل ما. لكتابا
و كذلك الطبيعتان . طبيعة النار طبيعة اهلواء كنسبة ما يف املركب من طبيعة النار إىل ما يف البيضة من

و مثال ذلك أن . ا متشاانمتناسبني على هذه الصفة مه إن كل شيئني: األخريان، األرض و املاء فأقول
أردنا ذلك فإنا نأخذ أقل طبائع املركب و هي طبيعة اليبوسة و نضيف  جتعل لسطح البيضة هزرح فإذا

كأن  و. طبيعة الرطوبة و ندبرمها حىت تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة و تقبل قوا إليها مثلها من
الروح و هو املاء فيكون  مل عليهما مجيعا مثليهما منمث حت. يف هذا الكالم رمزا و لكنه ال خيفى عليك

طبيعة اهلواء اليت هي النفس و ذلك ثالثة  مث حتمل على اجلميع بعد التدبري مثال من. اجلميع ستة أمثال
و حتمل حتت كل ضلعني من املركب الذي طبيعته . بالقوة أجزاء فيكون اجلميع تسعة أمثال اليبوسة

فتجعل أوال الضلعني احمليطني بسطحه طبيعة املاء و طبيعة اهلواء و مها  عتنيحميطة بسطح املركب طبي
 سطح اجبد و كذلك الضلعان احمليطان بسطح البيضة اللذان مها املاء و اهلواء ضلعا هزوح ضلعا ا ح د و

. املركب فأقول أن سطح اجبد يشبه سطح هزوح طبيعة اهلواء اليت تسمى نفسا و كذلك جبـ من سطح

شرحها األرض املقدسة و  و الكلمات اليت سألت عن. كماء مل تسم شيئا باسم شيء إال لشبهه بهو احل
الذي أخرج سواده و قطع حىت صار هباء مث  و النحاس هو. هي املنعقدة من الطبائع العلوية و السفلية
يعة العلوية اليت حجرهم الذي جتمد فيه األرواح و خترجه الطب محر بالزاج حىت صار حناسيا و املغنيسيا

 و الرصاص حجر له ثالث. لتقابل عليها النار و الفرفرة لون أمحر قان حيدثه الكيان تستجن فيها األرواح

الفاعلة و  فالواحدة روحانية نرية صافية و هي. قوى خمتلفة الشخوص و لكنها متشاكلة و متجانسة
مركز األوىل و الثالثة  ىل و مزكزها دونالثانية نفسانية و هي متحركة حساسة غري أا أغلظ من األو

املاسكة الروحانية والنفسانية مجيعا و  قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إىل مركز األرض لثقلها و هي
إلباسا على اجلاهل، و من عرف املقدمات استغىن عن . خمترعة و أما سائر الباقية فمبتدعة و. احمليطة ما

 .نه و قد بعثت به إليك مفسرا و نرجو بتوفيق اهللا أن تبلغ أملك و السالمسألتين ع فهذا مجيع ما. غريها

شيخ األندلس يف علوم الكيمياء و  مسلمة اريطي و هو من كبار تالميذ ابن بشرون انتهى كالم
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 و أنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها يف الصناعة إىل. السحر يف القرن الثالث و ما بعده السيمياء و

و الذي جيب . طبيعية لغاز اليت ال تكاد تبني و ال تعرف و ذلك دليل على أا ليست بصناعةالزمز و األ
جنس آثار النفوس الروحانية و تصرفها  أن يعتقد يف أمر الكيمياء و هو احلق الذي يعضده الواقع أا من

كانت النفوس النفوس خرية أو من نوع السحر إن  يف عامل الطبيعة، إما من نوع الكرامة إن كانت
أما السحر فألن الساحر كما ثبت يف مكان حتقيقه يقلب األعيان  فأما الكرامة فظاهرة و. شريرة فاجرة

و البد له مع ذلك عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض  .املادية بقوته السحرية
لسحرة  ا املخصوصة ا، كما وقعمادة التراب أو الشجر و النبات و باجلملة من غري ماد احليوانات من

اجلنوب و الترك يف قاصية  فرعون يف احلبال و العصي و كما ينقل عن سحرة السودان و اهلنود يف قاصية
هذه ختليقا للذهب يف غري مادته اخلاصة به  و ملا كانت. الشمال أم يسحرون اجلو لألمطار و غري ذلك

و من كان قبلهم من  .مسلمة و جابر الم احلكماء مثلأع كان من قبيل السحر و املتكلمون فيه من
فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائع على  حكماء األمم إمنا حنوا هذا املنحى و هلذا كان كالمهم

و . الضنانة ا كما هو رأي من مل يذهب إىل التحقيق يف ذلك السحر و أنواعه ال أن ذلك يرجع إىل
إشارة  غاية احلكيم كتابه يف السحر و الطلسمات و مسى رتبة احلكيم  فيهاكتابه مسلمة انظر كيف مسى

موضوع الغاية و خصوص موضوع هذه ألن الغاية أعلى من الرتبة فكان مسائل الرتبة بعض  إىل عموم
نبني فيما بعد  و من كالمه يف الفنني يتبني ما قلناه و حنن. مسائل الغاية و تشاركها يف املوضوعات من

 .اخلبري و اهللا العليم. ن يزعم أن مدارك هذا األمر بالصناعة الطبيعيةغلط م

 

  الفلسفة و فساد منتحلها يف إبطال: الفصل احلادي و الثالثون

و ضررها يف الدين كثري . العمران كثرية يف املدن هذا الفصل و ما بعده مهم ألن هذه العلوم عارضة يف
و ذلك أن قوما من عقالء النوع اإلنساين . د احلق فيهااملعتق فوجب أن يصدع بشأا و يكشف عن

احلسي منه و ما وراء احلسي تدرك أدواته و أحواله بأسباا و عللها باألنظار  زعموا أن الوجود كله
فإا بعض من  و األقيسة العقلية و أن تصحيح العقائد اإلميانية من قبل النظر ال من جهة السمع الفكرية

فبحثوا عن . حمب احلكمة هؤالء يسمون فالسفة مجع فيلسوف و هو باللسان اليوناينو . مدارك العقل
يهتدي به العقل يف نظره إىل التمييز  ذلك و مشروا له و حوموا على إصابة الغرض منه و وضعوا قانونا

 هو أن النظر الذي يفيد متييز احلق من الباطل إمنا و حمصل ذلك. بني احلق و الباطل و مسوه باملنطق
املوجودات الشخصية فيجرد منها أوال صور منطبقة على مجيع األشخاص  للذهن يف املعاين املنتزعة من



 
 457         ابن خلدون مقدمة

 و هذه جمردة من احملسوسات تسمى. على مجيع النقوش اليت ترمسها يف طني أو مشع كما ينطبق الطابع

قد متيزت عنها  ن أخرى ومث جترد من تلك املعاين الكلية إذا كانت مشتركة مع معا. املعقوالت األوائل
إن شاركها غريها و ثالثا إىل أن  مث جترد ثانيا. يف الذهن فتجرد منها معان أخرى و هي اليت اشتركت ا

على مجيع املعاين و األشخاص و ال يكون منها جتريد  ينتهي التجريد إىل املعاين البسيطة الكلية املنطبقة
ردات كلها من غري احملسوسات هي من حيث تأليف بعضها هذه ا و. بعد هذا و هي األجناس العالية

فإذا نظر الفكر يف هذه املعقوالت اردة و . منها تسمى املعقوالت الثواين لتحصيل العلوم. مع بعض
 كما هو فالبد للذهن من إضافة بعضها إىل بعض و نفي بعضها عن بعض بالربهان. الوجود طلب تصور

و . مر  الوجود تصورا صحيحا مطابقا إذا كان ذلك بقانون صحيح كماالعقلي اليقيين ليحصل تصور
النهاية و التصور  صنف التصديق الذي هو تلك اإلضافة و احلكم متقدم عندهم على صنف التصور يف

الطلب اإلدراكي و إمنا التصديق وسيلة  متقدم عليه يف البداءة و التعليم ألن التصور التام عندهم هو غاية
التصور و توقف التصديق عليه فبمعىن الشعور ال مبعىن العلم  سمعه يف كتب املنطقيني من تقدمله و ما ت

كلها ما يف احلس و  مث يزعمون أن السعادة يف إدراك املوجودات أرسطو كبريهم التام و هذا هو مذهب
ا آلت إليه و الوجود على اجلملة و م و حاصل مداركهم يف. ما وراء احلس ذا النظر و تلك الرباهني

أوال على اجلسم السفلي حبكم الشهود و احلس مث ترقى  هو الذي فرعوا عليه قضايا أنظارهم أم عثروا
النفس من قبل احلركة و احلس يف احليوانات مث احسوا من قوى النفس  إدراكهم قليال فشعروا بوجود

 حو من القضاء على أمر الذاتوقف إدراكهم فقضوا على اجلسم العايل السماوي بن و. بسلطان العقل

عدد اآلحاد و  و وجب عندهم أن يكون للفلك نفس و عقل كما لإلنسان مث أوا ذلك اية. اإلنسانية
يزعمون أن السعادة يف إدراك  و. هي العشر، تسع مفصلة ذواا مجل و واحد أول مفرد و هو العاشر

لقها بالفضائل و أن ذلك ممكن لإلنسان و لو خت الوجود على هذا النحو من القضاء مع ذيب النفس و
الرذيلة من األفعال مبقتضى عقله و نظره و ميله إىل احملمود منها و  مل يرد شرع لتمييزه بني الفضيلة و

بفطرته و أن ذلك اذا حصل للنفس حصلت هلا البهجة و اللذة و أن اجلهل بذلك هو  اجتنابه للمذموم
 و معىن النعيم و العذاب يف اآلخرة إىل خبط هلم يف تفاصيل ذلكالسرمدي و هذا عندهم ه الشقاء

فيما  و إمام هذه املذاهب الذي حصل مسائلها و دون علمها و سطر حججها. معروف يف كلمام
و هو  أفالطون مقدونية من بالد الروم من تالميذ من أهل أرسطو املقدوين بلغنا يف هذه األحقاب هو

صناعة املنطق إذ مل تكن قبله مهذبة و  املعلم األول على اإلطالق يعنون معلمو يسمونه  اإلسكندر معلم
أحسن بسطها و لقد أحسن يف ذلك القانون ما شاء لو  هو أول من رتب قانوا و استوىف مسائلها و
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من بعده يف اإلسالم من أخذ بتلك املذاهب و أتبع فيها رأيه حذو  تكفل له بقصدهم يف اإلهليات مث كان
 و ذلك أن كتب أولئك املتقدمني ملا ترمجها اخللفاء من بين العباس من اللسان. القليل نعل بالنعل إال يفال

اهللا من منتحلي  اليوناين إىل اللسان العريب تصفحها كثري من أهل امللة و أخذ من مذاهبهم من أضله
يف املائة  أبو نصر الفارايب مأشهره العلوم و جادلوا عنها و اختلفوا يف مسائل من تفاريعها و كان من

امللك من بين بويه بأصبهان و  يف املائة اخلامسة لعهد نظام أبو علي بن سينا الدولة و الرابعة لعهد سيف
فأما إسنادهم املوجودات كلها إىل . جبميع وجوهه و اعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل. غريمها

 إىل الواجب فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق اهللا فالوجود الترقي العقل األول و اكتفاؤهم به يف
العقل فقط و الغفلة عما  و كأم يف اقتصارهم على إثبات و خيلق ما ال تعلمون ذلك أوسع نطاقا من

املعرضني عن النقل و العقل املعتقدين أنه  وراءه مبثابة الطبيعيني املقتصرين على إثبات األجسام خاصة
الرباهني اليت يزعموا على مدعيام يف املوجودات و  و أما. سم يف حكمة اهللا شيءليس وراء اجل

أما ما كان منها يف املوجودات . قانونه ىف قاصرة و غري وافية بالغرض يعرضوا على معيار املنطق و
  تستخرجيسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره أن املطابقة بني تلك النتائج الذهنية اليت اجلسمانية و

كلية عامة و  باحلدود و األقيسة كما يف زعمهم و بني ما يف اخلارج غري يقيين ألن تلك أحكام ذهنية
الذهين الكلي للخارجي  و لعل يف املواد ما مينع مطابقة. املوجودات اخلارجية متشخصة مبوادها

 فأين اليقني الذي جيدونه تلك الرباهني الشخصي اللهم إال ماال يشهد له احلس من ذلك فدليله شهوده ال
املعقوالت األول املطابقة للشخصيات بالصور اخليالية ال يف  فيها ؟ و رمبا يكون تصرف الذهن أيضا يف

 جتريدها يف الرتبة الثانية فيكون احلكم حينئذ يقينيا مبثابة احملسوسات إذ املعقوالت املعقوالت الثواين اليت

إال أنه ينبغي  .ال االنطباق فيها فنسلم هلم حينئذ دعاويهم يف ذلكاألول أقرب إىل مطابقة اخلارج لكم
مسائل الطبيعيات ال منا يف ديننا و ال  لنا اإلعراض عن النظر فيها إذ هو من ترك املسلم ملا ال يعنيه فإن

منها يف املوجودات اليت وراء احلس و هي الروحانيات و  و أما ما كان. معاشنا فوجب علينا تركها
بعد الطبيعة فإن ذواا جمهولة رأسا و ال ميكن التوصل إليها و ال الربهان  مونه العلم اإلهلي و علم مايس

حنن  و. جتريد املعقوالت من املوجودات اخلارجية الشخصية إمنا هو ممكن فيما هو مدرك لنا عليها ألن
فال يأيت لنا برهان  نا و بينهاال ندرك الذوات الروحانية حىت جنرد منها ماهيات أخرى حبجاب احلس بين

بني جنبينا من أمر النفس اإلنسانية و  عليها و ال مدرك لنا يف إثبات وجودها على اجلملة إال ما جنده
وجدانية لكل أحد و ما وراء ذلك من حقيقتها و صفاا  أحوال مداركها و خصوصا يف الرؤيا اليت هي

رح بذلك حمققوهم حيث ذهبوا إىل أن ماال مادة له ال و قد ص. عليه فأمر غامض ال سبيل إىل الوقوف
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إن  :أفالطون و قال كبريهم. ألن مقدمات الربهان من شرطها أن تكون ذاتية ميكن الربهان عليه
و إذا كنا إمنا حنصل بعد : فيها باألخلق و األوىل يعين الظن اإلهليات ال يوصل فيها إىل أينني و إمنا يقال

فقط قيكفينا الظن الذي كان أوال فأي فائدة هلذه العلوم و االشتغال ا و  ظنالتعب و النصب على ال
اإلنسانية  عنايتنا بتحصيل اليقني فيما وراء احلس من املوجودات و هذه هي غاية األفكار حنن إمنا
د الرباهني فقول مزيف مردو و أما قوهلم إن السعادة يف إدراك املوجودات على ما هي عليه يتلك. عندهم

روحاين ممترج به و لكل واحد من  و تفسريه أن اإلنسان مركب من جزءين أحدمها جسماين و اآلخر
اجلزء الروحاين يدرك تارة مدارك روحانية و تارة  اجلزءين مدارك خمتصة به و املدرك فيهما واحد و هو

جلسمانية بواسطة آالت الروحانية يدركها بذاته بغري واسطة و املدارك ا مدارك جسمانية إال أن املدارك
مداركه  و اعتربه حبال الصىب يف أول. و كل مدرك فله ابتهاج مبا يدركه. الدماغ واحلواس اجلسم من

األصوات فال شك أن  اجلسمانية اليت هي بواسطة كيف يبتهج مبا يبصره من الضوء و مبا يسمعه من
فالنفس الروحانية إذا شعرت . ألذ  واالبتهاج باإلدراك الذي للنفس من ذاا بغري واسطة يكون أشد

ابتهاج و لذة ال يعرب عنهما و هذا اإلدراك ال حيصل  بإدراكها الذي هلا من ذاا بغري واسطة حصل هلا
و املتصوفة كثريا . حجاب احلس و نسيان املدارك اجلسمانية باجلملة بنظر و ال علم و إمنا حيصل بكشف

 صول هذه البهجة فيحاولون بالرياضة إماتة القوى اجلسمانية وهذا اإلدراك للنفس حب ما يعنون حبصول

الشواغب و  مداركها حىت الفكر من الدماغ و ليحصل للنفس إدراكها الذي هلا من ذاا عند زوال
بتقدير صحته مسلم هلم و  و هذا الذي زعموه. املوانع اجلسمانية حيصل هلم جة و لذة ال يعرب عنهما

األدلة العقلية حمصلة هلذا النوع من اإلدراك و  فأما قوهلم إن الرباهني و. مبقصودهمهو مع ذلك غري واف 
الرباهني و األدلة من مجلة املدارك اجلسمانية ألا بالقوى الدماغية من  االبتهاج عنه فباطل كما رأيته إذ

القوى  إماتة هذهو حنن نقول إن أول شيء نعىن به يف حتصيل هذا اإلدراك . الفكر و الذكر اخليال و
 و اإلشارات و الشفاء الدماغية كلها ألا منازعة له قادحة فيه و جتد املاهر منهم عاكفا على كتاب

 و غريه يبعثر أوراقها و يتوثق من براهينها و أرسطو تأليف للقص من تالخيص ابن رشد و النجاء

مستندهم يف ذلك  و.  املوانع عنهايلتمس هذا القسط من السعادة فيها و ال يعلم أنه يستكثر بذلك من
إدراك العقل الفعال و اتصل به يف حياته  أن من حصل له ابن سينا و الفارايب و أرسطو ما ينقلونه عن

الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنها احلس من  و العقل. فقد حصل حظة من هذه السعادة
  على اإلدراك العلمي و قد رأيت فساده و إمنا يعيناالتصال بالعقل الفعال رتب الروحانيات و حيملون

من ذاا و بغري واسطة و هو ال  و أصحابه بذلك االتصال و اإلدراك إدراك النفس الذي هلا أرسطو
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الناشئة عن هذا اإلدراك هي عني السعادة  و أما قوهلم إن البهجة. حيصل إال بكشف حجاب احلس
مبا قرروه أن وراء احلس مدركا آخر للنفس من غري واسطة و أا  بني لنااملوعود ا فباطل أيضا ألنا إمنا ت

ابتهاجا شديدا و ذلك ال يعني لنا أنه عني السعادة األخروية و البد بل هي من  تبتهج بإدراكها ذلك
هي عليه فقول  و أما قوهلم إن السعادة يف إدراك هذه املوجودات على ما. املالذ اليت لتلك السعادة مجلة

أن الوجود عند كل مدرك  باطل مبين على ما كنا قدمناه يف أصل التوحيد من األوهام و األغالط يف
حياط به أو يستوىف إدراكه جبملته  و بينا فساد ذلك و إن الوجود أوسع من أن. منحصر يف مداركه
إذا فارق القوى قررناه من مذاهبهم أن اجلزء الروحاين  و الذي حيصل من مجيع ما. روحانيا أو جسمانيا

له خمتصا بصنف من املدارك و هي املوجودات اليت أحاط ا علمنا و ليس  اجلسمانية أدرك إدراكا ذاتيا
كما  يف املوجودات كلها إذ مل تنحصر و أنه يبتهج بذلك النحو من اإلدراك ابتهاجا شديدا بعام اإلدراك

املوجودات أو حبصول   ذلك بإدراك مجيعيبتهج الصيب مبداركه احلسية يف أول نشوءه و من لنا بعد
و أما قوهلم إن اإلنسان . ملا توعدون السعادة اليت وعدنا ا الشارع إن مل نعمل هلا، هيهات هيهات

من اخللق و جمانبة املذموم فأمر مبين على أن ابتهاج  مستقل بتهذيب نفسه و إصالحها مبالبسة احملمود
هو عني السعادة املوعود ا ألن الرذائل عائقة للنفس عن متام إدراكها ذاا  للنفس بإدراكها الذي هلا من

من وراء  و قد بينا أن أثر السعادة و الشقاوة و. حيصل هلا من امللكات اجلسمانية و ألواا ذلك مبا
 عن نفعه يف البهجة الناشئة اإلدراكات اجلسمانية و الروحانية فهذا التهذيب الذي توصلوا إىل معرفته إمنا

أما ما وراء ذلك من السعادة اليت وعدنا ا  و. اإلدراك الروحاين فقط الذي هو على مقاييس و قوانني
و قد تنبه لذلك . و األخالق فأمر ال حييط به مدارك املدركني الشارع على امتثال ما أمر به من األعمال

 إن املعاد الروحاين و أحواله هو مما :و املعاد ما معناه املبدأ فقال يف كتاب أبو علي ابن سينا زعيمهم
الرباهني  بالرباهني العقلية و املقاييس ألنه على نسبة طبيعية حمفوظة و وترية واحدة فلنا يف يتوصل إليه
ليس على نسبة واحدة و قد  و أما املعاد اجلسماين و أحواله فال ميكن إدراكه بالربهان ألنه. عليه سعة

فهذا العلم كما رأيته غري واف . أحواله إليها مدية فلنظر فيها و لريجع يفبسطته لنا الشريعة احلقة احمل
و ليس له فيما علمنا إال مثرة . من خمالفة الشرائع و ظواهرها مبقاصدهم اليت حوموا عليها مع ما فيه

و . يف ترتيب األدلة و احلجج لتحصيل ملكة اجلودة و الصواب يف الرباهني واحدة و هي شحذ الذهن
 املقاييس و تركيبها على وجه األحكام و اإلتقان هو كما شرطوه يف صناعتهم املنطيقية و ك أن نظمذل

الطبيعيات و التعاليم  قوهلم بذلك يف علومهم الطبيعية و هم كثريا ما يستعملوا يف علومهم احلكمية من
ة اإلتقان و الصواب يف بشروطها على ملك و ما بعدها فيستويل الناظر فيها بكثرة استعمال الرباهني



 
 461         ابن خلدون مقدمة

. وافية مبقصودهم فهي أصح ما علمناه من قوانني األنظار احلجج و االستدالالت ألا و إن كانت غري

فليكن الناظر . االطالع على مذاهب أهل العلم و آرائهم و مضارها ما علمت هذه مثرة هذه الصناعة مع
 عد االمتالء من الشرعيات و االطالع علىجهده معاطبها و ليكن نظر من ينظر فيها ب فيها متحرزا

و اهللا . معاطبها التفسري و الفقه و ال يكنب أحد عليها و هو خلو من علوم امللة فقل أن يسلم لذلك من
 .هدانا اهللا و ما كنا لنهتدي لوال أن. املوفق للصواب و للحق و اهلادي إليه

 

  عف مداركها و فساد غايتهايف ابطال صناعة النجوم و ض: الفصل الثاين و الثالثون

من قبل معرفة قوى  هذه الصناعة يزعم أصحاا أم يعرفون ا الكائنات يف عامل العناصر قبل حدوثها
لذلك أوضاع األفالك و الكواكب  الكواكب و تأثريها يف املولدات العنصرية مفردة و جمتمعة فتكون

فاملتقدمون منهم يرون أن معرفة . الشخصية ية ودالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكل
أمر تقصر األعمار كلما لو اجتمعت عن حتصيله إذ التجربة إمنا  قوى الكواكب و تأثرياا بالتجربة و هو

 و أدوار الكواكب منها ما هو طويل. املتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم أو الظن حتصل يف املرات

و رمبا . العامل اد و أحقاب متطارلة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمارالزمن فيحتاج تكرره إىل آم
و هو رأي فائل و قد كفونا  ذهب ضعفاء منهم إىل أن معرفة قوى الكواكب و تأثرياا كانت بالوحي

عليهم الصالة و السالم أبعد الناس عن الصنائع و  و من أوضح األدلة فيه أن تعلم أن األنبياء. مؤنة إبطاله
إال أن يكون عن اهللا فكيف يدعون استنباطه بالصناعة و يشريون  م ال يتعرضون لإلخبار عن الغيبأ

الكواكب على ذلك  و من تبعه من املتأخرين فريون أن داللة بطليمس و أما .بذلك لتابعيهم من اخللق
ين و أثرمها يف ألن فعل النري داللة طبيعية من قبل مزاج حيصل للكواكب يف الكائنات العنصرية قال

تبدل الفصول و أمزجتها و نضج الثمار و  العنصريات ظاهر ال يسع أحدا حجده مثل فعل الشمس يف
. املاء و إنضاج املواد املتعفنة و فواكه القناء و سائر أفعاله الزرع و غري ذلك و فعل القمر يف الرطوبات و

 تقليد ملن نقل ذلك عنه من أئمة الصناعة إال أنهبعدها من الكواكب طريقان األوىل ال و لنا فيما: مث قال

الذي عرفنا طبيعته و  غري مقنع للنفس و الثانية احلدس و التجربة بقياس كل واحد منها إىل النري األعظم
و مزاجه فتعرف موافقته له يف  أثره معرفة ظاهرة فننظر هل يزيد ذلك الكوكب عند القران يف قوته

قواها مفردة عرفناها مركبة و ذلك عند تناظرها  مث إذا عرفنا. رف مضادتهالطبيعة أو ينقص عنها فتع
و . معرفة ذلك من قبل طبائع الربوج بالقياس أيضا إىل النري األعظم بأشكال التثليث و التربيع و غريمها و

 و املزاج الذي حيصل منها للهواء. الكواكب كلها فهي مؤثرة يف اهلواء و ذلك ظاهر إذا عرفنا قوى
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و للنفس املتعلقة  حيصل ملا حتته من املولدات و تتخلق به النطف و البزر فتصري حاال للبدن املتكون عنها
من األحوال ألن كيفيات البزرة و النطفة  به الفائضة عليه املكتسبة ملا هلا منه و ملا يتبع النفس و البدن

 و ليس من اليقني يف شيء و ليس هو و هو مع ذلك ظين :قال. كيفيات ملا يتولد عنهما و ينشأ منهما
القدر إمنا هو من مجلة األسباب الطبيعية للكائن و القضاء اإلهلي سابق على  أيضا من القضاء اإلهلي يعين

و منه يتبني . و غريه األربع و أصحابه و هو منصوص يف كتابه بطليمس هذا حمصل كالم .كل شيء
ئن أو الظن به إمنا حيصل عن العلم جبملة أسبابه من أن العلم الكا ضعف مدرك هذه الصناعة و ذلك

 و القوى النجومية على ما قرروه إمنا هي. الصورة و الغاية على ما يتبني يف موضعه الفاعل و القابل و

بل هناك قوى  فاعلة فقط و اجلزء العنصري هو القابل مث إن القوى النجومية ليست هي الفاعل جبملتها
النطفة و قوى اخلاصة اليت متيز  جلزء املادي مثل قوة التوليد لألب و النوع اليت يفأخرى فاعلة معها يف ا

حصل كماهلا و حصل العلم فيها إمنا هي فاعل  فالقوى النجومية إذا. ا صنف من النوع و غري ذلك
حدس و مث إنة يشترط مع العلم بقوى النجوم و تأثرياا مزيد  .واحد من مجلة األسباب الفاعلة للكائن

و احلدس و التخمني قوى للناظر يف فكره و ليس من . الظن بوقوع الكائن ختمني و حينئذ حيصل عنده
ال من أصول الصناعة فإذا فقد هذا احلدس و التخمني رجعت أدراجها عن الظن إىل  علل الكائن و

من معرفة  ز ملا فيههذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سداده و مل تعترضه آفة و هذا معو .الشك
. ال دليل عليه حسبانات الكواكب يف سريها لتتعرف به أوضاعها و ملا أن اختصاص كل كوكب بقوة

اخلمسة بقياسها إىل الشمس مدرك ضعيف ألن قوة  يف إثبات القوى للكواكب بطليمس و مدرك
 فيها أو النقصان منها مستولية عليها فقل أن يشعر بالزيادة الشمس غالبه جلميع القوى من الكواكب و

مث . هذه كلها قادحة يف تعريف الكائنات الواقعة يف عامل العناصر ذه الصناعة عند املقارنة كما قال و
بطريق استداليل كما  تأثري الكواكب فيما حتتها باطل إذ قد تبني يف باب التوحيد أن ال فاعل إال اهللا إن

إسناد األسباب إىل املسببات جمهول الكيفية  ين يف البيان من أنرأيته و احتج له أهل علم الكالم مبا هو غ
بادئ الرأي من التأثري فلعل استنادها على غري صورة التأثري  و العقل منهم على ما يقضى به فيما يظهر

اإلهلية رابطة بنهما كما ربطت مجيع الكائنات علوا و سفال سيما و الشرع يرد  و القدرة. املتعارف
. تأثرياا و النبؤات أيضا منكرة لشأن النجوم و. ها إىل قدرة اهللا تعاىل و يربأ مما سوى ذلككل احلوادث

ملوت أحد و ال حلياته و  و استقراء الشرعيات شاهد بذلك يف مثل قوله إن الشمس و القمر ال خيسفان
 فذلك مؤمن يب مطرنا بفضل اهللا و رمحته فأما من قال. يف قوله أصبح من عبادي مؤمن يب و كافر يب
فقد . فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب احلديث الصحيح كافر بالكواكب و أما من قال مطرنا بنوء كذا



 
 463         ابن خلدون مقدمة

الشرع و ضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل مع ما هلا من  بان لك بطالن هذه الصناعة من طريق
تفق الصدق من أحكامها يف بعض مبا تبعث من عقائد العوام من الفساد إذا ا املضار يف العمران اإلنساين

يف سائر  أتفاقا ال يرجع إىل تعليل و ال حتقيق فيلهج بذلك من ال معرفة له و يظن اطراد الصدق األحايني
كثريا يف الدول من توقع  مث ما ينشأ عنها. فيقع يف رد األشياء إىل غري خالقها. أحكامها و ليس كذلك

و قد . املتربصني بالدولة إىل الفتك و الثورة تطاول األعداء والقواطع و ما يبعث عليه ذلك التوقع من 
هذه الصناعة على مجيع أهل العمران ملا ينشأ عنها من املضار يف  شاهدنا من ذلك كثريا فينبغي أن حتظر

فاخلري و . يقدح يف ذلك كون وجودها طبيعيا للبشر مبقتضى مداركهم و علومهم الدين و الدول، و ال
فيتعني السعي   موجودتان يف العامل ال ميكن نزعهما و إمنا يتعلق التكليف بأسباب حصوهلماطبيعتان الشر

على من عرف مفاسد هذا  هذا هو الواجب. يف اكتساب اخلري بأسبابه و دفع أسباب الشر و املضار
 نفسها فال ميكن أحدا من أهل امللة و ليعلم من ذلك أا و إن كانت صحيحة يف. العلم و مضاره

. ظن اإلحاطة ا فهو يف غاية القصور يف نفس األمر حتصيل علمها و ال ملكتها بل إن نظر فيها ناظر و

فقد االجتماع من أهل العمران لقراءا و التحليق لتعليمها و صار  فإن الشريعة ملا حظرت النظر فيها
عن  االا يف كسر بيته متستراالناس و هم األقل و أقل من األقل إمنا يطالع كتبها و مق املولع ا من

فكيف حيصل  الناس و حتت ربقة اجلمهور مع تشغب الصناعة و كثرة فروعها و اعتياصها على الفهم
من الكتاب و السنة و  منها على طائل ؟ و حنن جند الفقه الذي عم نفعه دينا و دنيا و سهلت مآخذه

طول املدارسة و كثرة االس و تعدها  تجميع وعكف اجلمهور على قراءته و تعليمه مث بعد التحقيق و ال
فكيف يعلم مهجور للشريعة مضروب دونه . األجيال إمنا حيذق فيه الواحد بعد الواحد يف األعصار و

صعب املآخذ حمتاج بعد املمارسة و التحصيل ألصوله و فروعه  سد اخلطر و التحرمي مكتوم عن اجلمهور
و مدعى ذلك . من الناظر فأين التحصيل و احلذق فيه مع هذه كلهايكتنفان به  إىل مزيد حدس و ختمني

فاعترب ذلك  مردود على عقبه و ال شاهد له يقوم بذلك لغرابة الفن بني أهل امللة و قلة محلته من الناس
و مما وقع يف هذا املعىن . أحدا و اهللا أعلم بالغيب فال يظهر على غيبه. يتبني لك صحة ما ذهبنا إليه

السلطان أيب احلسن و حاصروه بالقريوان و  صحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكرلبعض أ
  :قال يف ذلك أبو القاسم الروحي من شعراء أهل تونس كثر إرجاف الفريقني األولياء و األعداء و

  قد ذهب العيش و اهلناء      اهللا كل حني أستغفر

  املساء و الصبح هللا و      تونس و أمسي أصبح يف

  حيدثها اهلرج و الوباء      اجلوع و املنايا اخلوف و
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  و ما عسى ينفع املراء      يف مرية و حرب و الناس

  حل به اهللك و التواء      عليا فأمحدي يرى

  به إليكم صبا رخاء      يأيت و آخر قال سوف

  يقضي لعيديه ما يشاء      هذا و اهللا من فوق ذا و

  ما فعلت هذه السماء      اجلواري سيا راصد اخلن

  أنكم اليوم أملياء      زعمتم مطلتمونا و قد

  و جاء سبت و أربعاء      مخيس مر مخيس على

  و ثالث ضمه القضاء      ثان و نصف شهر و عشر

  أذاك جهل أم ازدراء      قول و ال نرى غري زور

 ضاء أن ليس يستدفع الق      علمنا إنا إىل اهللا قد

  حسبكم البدر أو ذكاء      إهلا رضيت باهللا يل

  إال عباديد أو إماء      السواري ما هذه األجنم

  و ما هلا يف الورى اقتضاء      تقضي يقضى عليها و ليس

  ما شأنه اجلرم و الفناء      قدميا ضلت عقول ترى

  حيدثه املاء و اهلواء      طبعا و حكمت يف الوجود

  تغذوهم تربة و ماء      مر  إزاءمل تر حلوا

  ما اجلوهر الفرد و اخلالء      أدري اهللا ريب و لست

  ما يل عن صورة عراء      اليت تنادي و ال اهليوىل

  و ال ثبوت و ال انتفاء      انعدام و ال وجود و ال

  ما جلب البيع و الشراء      فيه إال و الكسب مل أدر

  ما كان للناس أولياء      ديين و إمنا مذهيب و

  و ال جدال و ال رياء      أصول إذ ال فصول و ال

  يا حبذا كان االقتفاء      اقتفينا ما تبع الصدر و

  و مل يكن ذلك اهلذاء      منهم كانوا كما يعلمون

  أشعرين الصيف و الشتاء      إين يا أشعري الزمان

 له جزاء و اخلري عن مث      شر مل أجز بالشر غري
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  فلست أعصى و يل رجاء      مطيعا و إنين إن أكن

  أطاعه العرش و الثراء      بار و إنين حتت حكم

  أتاحه احلكم و القضاء      لكن ليس انتصار بكم و

  له إىل رأيه انتماء      عمن لو حدث األشعري

 مما يقولونه براء       لقال أخربهم بأين

 

  املفاسد عن انتحاهلا يف انكار مثرة الكيميا و استحالة وجودها و ما ينشأ من: الفصل الثالث و الثالثون

انتحال هذه الصنائع و يرون أا أحد  اعلم أن كثريا من العاجزين عن معاشهم حتملهم املطامع على
 و أيسر و أسهل على مبتغيه فريتكبون فيها من املتاعب مذاهب املعاش و وجوهه و أن اقتناء املال منها

احلكام و خساره األموال يف النفقات زيادة على النيل من غرضه و  املشاق و معاناة الصعاب و عسف
و إمنا أطمعهم يف ذلك رؤية أن . على خيبة و هم حيسبون أم حيسنون صنعا العطب آخرا إذا ظهر

و  الفضة ذهباتستحيل و ينقلب بعضها إىل بعض للمادة املشتركة فيحاولون بالعالج صريورة  املعادن
طرق خمتلفة  النحاس و القصدير فضة و حيسبون أا من ممكنات عامل الطبيعة و هلم يف عالج ذلك

املساة عندهم باحلجر املكرم  الختالف مذاهبهم يف التدبري و صورته و يف املادة املوضوعة عندهم للعالج
و مجلة التدبري عندهم بعد .  ذلكمما سوى هل هي العذرة أو الدم أو الشعر أو البيض أو كذا أو كذا

أملس و تسقى أثناء إمهائها باملاء و بعد أن يضاف إليها من  تعني املادة أن متهى بالفهر على حجر صلد
مث جتفف بالشمس من . يناسب القصد منها و يوثر يف انقالا إىل املعدن املطلوب العقاقري و األدوية ما

من  و تكلس الستخراج مائها أو تراا فإذا رضي بذلك كلهالسقي أو تطبخ بالنار أو تصعد أ بعد
يسمونه اإلكسري و  عالجها و مت تدبريه على ما اقتضته أصول صنعته حصل من ذلك كله تراب أو مائع

النحاس احملمى بالنار عاد فضة على ما قصد  يزعمون أنه إذا ألقى على الفضة احملماة بالنار عادت ذهبا أو
اإلكسري مادة مركبة من العناصر األربعة حصل فيها بذلك  عم احملققون منهم أن ذلكو يز. به يف عمله

ذو قوى طبيعية تصرف ما حصلت فيه إليها و تقلبه إىل صورا و مزاجها  العالج اخلاص و التدبري مزاج
 يه ماحصل فيها من الكيفيات و القوى كاخلمرية للخبز تقلب العجني إىل ذاا و تعمل ف و تبث فيه ما

كذا إكسري  و. حصل هلا من االنفشاش و اهلشاشة ليحسن هضمة يف املعدة و يستحيل سريعا إىل الغذاء
هذا حمصل زعمهم على . صورما الذهب و الفضة فيما حيصل فيه من املعادن يصرفه إليهما و يقلبه إىل

قلون أحكامه و قواعده من املعاش فيه و يتنا اجلملة فتجدهم عاكفني على هذا العالج يبتغون الرزق و
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بينهم و يتناظرون يف فهم لغوزها و كشف أسرارها إذ هي يف  كتب ألئمة الصناعة من قبلهم يتداولوا
 رتبة احلكيم يف كتابه مسلمة اريطي يف رسائله السبعني و جابر بن حيان كتآليف .األكثر تشبه املعمى

بطائل  جادة النظم و أمثاهلا و ال حيلون من بعد هذا كلهيف قصائده العريقة يف إ املغرييب و الطغرائي و
كبري مشيخة األندلس يف مثل ذلك و وقفته على بعض  أبا الربكات التلفيفي ففاوضت يوما شيخنا. منها

مث منهم . مث رده إيل و قال يل و أنا الضامن له أن ال يعود إىل بيته إال باخليبة التآليف فيها فتصفحه طويال
أو خلطهما  إما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب أو النحاس بالفضة. يف ذلك على الدلسة فقطيقتصر  من

بالصناعة مثل تبييض النحاس و  على نسبة جزء أو جزءين أو ثالثة أو اخلفية كإلقاء الشبه بني املعادن
 فيقدر أصحاب و خيفى إال على النقاد املهرة تلبيسه بالزوق املصعد فيجيء جسما معدنيا شبيها بالفضة

الناس و يطبعوا بطابع السلطان متويها على اجلمهور  هذه الدلس مع دلستهم هذه سكة يسربوا يف
حرفة و أسوأهم عاقبة لتلبسهم بسرقة أموال الناس فإن صاحب هذه  و هؤالء أخس الناس. باخلالص

هو سارق أو شر من حناسا يف الفضة و فضة يف الذهب ليستخلصها لنفسه ف الدلسة إمنا هو يدفع
 هذا الصنف لدينا باملغرب من طلبة الرببر املنتبذين بأطراف البقاع و مساكن األغمار و معظم. السارق

الفضة و النفوس  يأوون إىل مساجد البادية و ميوهون على األغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب و
يبقى ذلك عندهم حتت اخلوف  مث.  معاشمولعة حببهما و االستهالك يف طلبهما فيحصلون من ذلك على

موضع آخر و يستجدون حاال أخرى يف  و الرقبة إىل أن يظهر العجز و تقع الفضيحة فيفرون إىل
ال يزالون كذلك يف ابتغاء معاشهم و هذا الصنف ال  و. استهواء بعض أهل الدنيا بأطماعهم فيما لديهم

اءة و االحتراف بالسرقة و ال حاسم لعلتهم إال اشتداد اجلهل و الرد كالم معهم ألم بلغوا الغاية يف
تناوهلم من حيث كانوا و قطع أيديهم مىت ظهروا على شأم ألن فيه إفسادا للسكة  احلكام عليهم و

و  و السلطان مكلف بإصالحها و االحتياط عليها. تعم ا البلوى و هي متمول الناس كافة اليت
استنكف عنها و نزه  ن انتحل هذه الصناعة ومل يرض حبال الدلسة بلو أما م. االشتداد على مفسديها

للذهب و الرصاص و النحاس و  نفسه عن إفساد سكة املسلمني و نقودهم و إمنا يطلب إحالة الفضة
احلاصل عنده فلنا مع هؤالء متكلم و حبث يف  القصدير إىل الفضة بذلك النحو من العالج و باإلكسري

من أهل العامل مت له هذا الغرض أو حصل منه على بغية إمنا  نا ال نعلم أن أحدامع أ. مداركهم لذلك
الفهر و الصالبة و التصعيد و التكليس و اعتيام األخطار جبمع العقاقري و  تذهب أعمارهم يف التدبري و

 لو يتناقلون يف ذلك حكايات و متت لغريهم ممن مت له الغرض منها أو وقف على الوصو .البحث عنها
بوساوس األخبار  يقنعون باستماعها و املفاوضات فيها و ال يستريبون يف تصديقها شأن الكلفني املغرمني



 
 467         ابن خلدون مقدمة

هكذا شأم يف كل . إمنا مسعنا و مل نر فيما يكلفون به فإذا سئلوا عن حتقيق ذلك باملعاينة أنكروه و قالوا
تكلم الناس فيها من املتقدمني و يف العامل و قد  عصر و جيل و اعلم أن انتحال هذه الصنعة قدمي

نتلوه مبا يظهر فيها من التحقيق الذي عليه األمر يف نفسه فنقول إن  املتأخرين فلننقل مذاهبهم يف ذلك مث
 هذه الصناعة عند احلكماء على حال املعادن السبعة املتطرقة و هي الذهب و الفضة و مبىن الكالم يف

قائمة   واخلارصني هل هي خمتلفات بالفصول و كلها أنواعالرصاص و القصدير و النحاس و احلديد
أبو  ذهب إليه بأنفسها أو إا خمتلفة خبواص من الكيفيات و هي كلها أصناف لنوع واحد ؟ فالذي

أا نوع واحد و أن اختالفها إمنا هو بالكيفيات من الرطوبة  و تابعه عليه حكماء األندلس البصر الفارايب
الصالبة و األلوان من الصفرة و البياض والسواد و هي كلها أصناف لذلك النوع   وو اليبوسة و اللني

خمتلفة بالفصول و أا أنواع متباينة  و تابعه عليه حكماء املشرق أا ابن سينا الذي ذهب إليه الواحد و
  الفارايبأبو نصر و بىن. و جنس شأن سائر األنواع كل واحد منها قائم بنفسه متحقق حبقيقته له فصل

عالجها  مذهبه يف اتفاقها بالنوع إمكان انقالب بعضها إىل بعض إلمكان تبدل األغراض حينئذ و على
على  أبو علي بن سينا بىن و. فمن هذا الوجه كانت صناعة الكيمياء عنده ممكنة سهلة املأخذ. بالصنعة

 على أن الفصل ال سبيل بالصناعة هذه الصنعة و استحالة وجودها بناء مذهبه يف اختالفها بالنوع إنكار
 و الفصول جمهولة احلقائق رأسا بالتصوف. خالق األشياء و مقدرها و هو اهللا عز و جل إليه و إمنا خيلقه

و رد عليه . أهل هذه الصناعة يف هذا القول من أكابر الطغرائي و غلطه. فكيف حياول انقالا بالصنعة
و الفصل . و إبداعه و إمنا هو يف إعداد املادة لقبوله خاصة لفصلبأن التدبري و العالج ليس يف ختليق ا

و ال . لدن خالقه و بارئه كما يفيض النور على األجسام بالصقل و اإلمهاء يأيت من بعد اإلعداد من
 و إذا كنا قد عثرنا على ختليق بعض احليوانات مع اجلهل: ذلك إىل تصوره و معرفته قال حاجة بنا يف

ذكره أصحاب  العقرب من التراب و الننت و مثل احليات املتكونة من الشعر و مثل مامثل  بفصوهلا
قرون ذوات الظلف و  و تكوين القصب من. الفالحة من تكوين النحل إذا فقدت من عجاجيل البقر

املانع إذا من العثور على مثل ذلك  تصيريه سكرا حبشو القرون بالعسل بني يدي ذلك الفلح للقرون فما
بعد أن يكون فيها استعداد أول لقبول صورة الذهب و  فتتخذ مادة تضيفها للتدبري. الذهب و الفضةيف 

و هو . مبعناه الطغرائي انتهى كالم. أن يتم فيها االستعداد لقبول فصلها مث حتاوهلا بالعالج إىل. الفضة
اعة مأخذا آخر يتبني منه لكن لنا يف الرد على أهل هذه الصن. صحيح ابن سينا الذي ذكرة يف الرد على

و ذلك أن حاصل عالجهم أم  .ابن سينا و ال الطغرائي وجودها و بطالن مزعمهم أمجعني ال استحالة
املستعدة باالستعداد األول جيعلوا موضوعا و حياذون يف تدبريها و عالجها  بعد الوقوف على املادة
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املنفعلة ليتم يف   فضة و يضاعفون القوى الفاعلة والطبيعة يف اجلسم املعدين حىت أحالته ذهبا أو تدبري
زمن فعله و تبني أن الذهب إمنا يتم  ألنة تبني يف موضوعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من. زمان أقصر

الشمس الكربى فإذا تضاعفت القوى و الكيفيات يف  كونه يف معدنه بعد ألف و مثانني من السنني دورة
ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعالجهم ذلك حصول صورة  ر من ذلكالعالج كان زمن كونه أقص
كاخلمرية فتفعل يف اجلسم املعاجل األفاعيل املطلوبة يف إحالته و ذلك هو  مزاجية لتلك املادة تصريها

 و اعلم أن كل متكون من املولدات العنصرية فالبد فيه من اجتماع العناصر. ما تقدم اإلكسري على

اجلزء الغالب على  نسبة متفاوتة إذ لو كانت متكافئة يف النسبة ملا مت امتزاجها فالبد مناألربعة على 
الفاعلة لكوا احلافظة لصورته، مث كل  و البد يف كل ممتزج من املولدات من حرارة غريزية هي. الكل

 ينتهي إىل انتقاله يف زمن التكوين من طور إىل طور حىت متكون يف زمان فالبد من اختالف أطواره و
يف طور النطفة مث العلقة مث املضغة مث التصوير مث اجلنني مث املولود مث الرضيع  و انظر شأن اإلنسان. غايته

الطور األول بعينه  و نسب األجزاء يف كل طور ختتلف يف مقاديرها و كيفياا و إال لكان. إىل ايته مث
فانظر إىل الذهب ما يكون له . اآلخر لفة هلا يف الطورهو اآلخر و كذا احلرارة الغريزية يف كل طور خما
ينتقل فيه من األحوال فيحتاج صاحب الكيمياء إىل أن  يف معدنه من األطوار منذ ألف سنة و مثانني و ما

و من شرط الصناعة أبدا تصورها . حياذيه بتدبريه و عالجه إىل أن يتم يساوق فعل الطبيعة يف املعدن و
 .ة فمن األمثال السائرة للحكماء أول العمل آخر الفكرة و آخر الفكرة أول العملبالصنع يقصد إليه

و اختالف احلار  فالبد من تصور هذه احلاالت للذهب يف أحواله املتعددة و نسبها املتفاوتة يف كل طور
قوم مقدار القوى املضاعفة و ي الغريزي عند اختالفها و مقدار الزمان يف كل طور و ما ينوب عنه من

تعد لبعض املواد صورة مزاجية كصورة اخلمرية  مقامه حىت حياذي بذلك كله فعل الطبيعة يف املعدن أو
و هذه املادة إمنا حيصرها العلم احمليط والعلوم . لقواها و مقاديرها للخبز و تفعل يف هذه املادة باملناسبة

مبثابة من يدعي . ذه الصنعةعن ذلك و إمنا حال من يدعي حصوله على الذهب  البشرية قاصرة
كيفية ختليقه يف  و حنن إذا سلمنا له اإلحاطة بأجزائه و نسبته و أطواره و. ختليق إنسان من املين بالصنعة

سلمنا له حتليق هذا اإلنسان  رمحه و علم ذلك علما حمصال بتفاصيله حىت ال يشذ منه شيء عن علمه
فهمه فنقول حاصل صناعة الكيمياء و ما يدعونه  ر ليسهلو لنقرب هذا الربهان باالختصا. وأىن له ذلك

املعدنية بالفعل الصناعي و حماذاا به إىل أن يتم كون اجلسم املعدين أو  ذا التدبري أنه مساوقة الطبيعية
و  .بقوى و أفعال و صورة مزاجية تفعل يف اجلسم فعال طبيعيا فتصريه و تقلبه إىل صورا ختليق مادة
حماذاا أو فعل املادة  ناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة املعدنية اليت يقصد مساوقتها أوالفعل الص
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ال اية هلا و العلم البشري عاجز  و تلك األحوال. ذات القوى فيها تصورا مفصال واحدة بعد أخرى
 هذا الربهان و هذا حمصل. إنسان أو حيوان أو نبات عن اإلحاطة مبا دوا و هو مبثابة من يقصد ختليق

االستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته و ال من الطبيعة إمنا هو من تعذر  هو أوثق ما علمته و ليست
وجه آخر يف االستحالة من  مبعزل عن ذلك و له ابن سينا و ما ذكره. قصور البشر عنها اإلحاطة و
فلو . م ملكاسب الناس و متموالمأما قي و ذلك أن حكمة اهللا يف احلجرين و ندورمها. جهة غايته

ذلك و كثر وجودمها حىت ال حيصل أحد من اقتنائهما على  حصل عليهما بالصنعة لبطلت حكمة اهللا يف
االستحالة أيضا و هو أن الطبيعة ال تترك أقرب الطريق يف أفعاهلا و ترتكب  و له وجه آخر من. شيء

 الذي يزعمون أنه صحيح و أنه أقرب من طريقفلو كان هذا الطريق الصناعي . األبعد األعوص و

الفضة و الذهب و  الطبيعة يف معدا أو أقل زمانا ملا تركته الطبيعة إىل طريقها الذي سلكته يف كون
التدبري مبا عثر عليه من مفردات ألمثاله يف الطبيعة كالعقرب و النحل  هذا الطغراءي ختلقهما و أما تشبيه

أحد من  و أما الكيمياء فلم تنقل عن. حيح يف هذه أدى إليه العثور كما زعموختليقها فأمر ص و احلية
عشواء إىل هلم جرا و ال  أهل العامل أنه عثر عليها و ال على طريقها و ما زال منتحلوها خيبطون فيها

حلفظه عنه أوالده أو تلميذه و أصحابه و  و لو صح ذلك ألحد منهم. يظفرون إال باحلكايات الكاذبة
و أما قوهلم . بعده إىل أن ينتشر و يبلغ إلينا و إىل غرينا وقل يف األصدقاء و ضمن تصديقه صحة العملتن

 و إنه مركب حييل ما حيصل فيه و يقلبه إىل ذلك فاعلم أن اخلمرية إمنا تقلب. اخلمرية إن اإلكسري مبثابة

و . الطبائع شيء من األفعال والعجني و تعده للهضم و هو فساد و الفساد يف املواد سهل يقع بأيسر 
صالح و التكوين أصعب من  املطلوب باإلكسري قلب املعدن إىل ما هو أشرف منه و أعلى فهو تكوين و

أن الكيمياء إن صح وجودها كما تزعم  و حتقيق األمر يف ذلك. الفساد فال يقاس اإلكسري باخلمرية
و أمثاهلم فليست من باب   أمحد اريطيمسلمة بن و جابر بن حيان احلكماء املتكلمون فيها مثل

كالمهم فيها من منحى الطبيعيات إمنا هو من منحى  و ليس. الصنائع الطبيعية و ال تتم بأمر صناعي
يف  مسلمة اخلوارق و ما كان من ذلك للحالج و غريه و قد ذكر كالمهم يف األمور السحرية و سائر

يف  جابر من هذا املنحى و هذا كالم رتبة احلكيم كتاب و كالمه فيها يف. ما يشبة ذلك الغاية كتاب
و باجلملة فأمرها عندهم من كليات املواد  رسائله و حنو كالمهم فيه معروف و ال حاجة بنا إىل شرحه

منه اخلشب و احليوان يف يوم أو شهر خشبا أو حيوانا فيما  اخلارجة عن حكم الصنائع فكما ال يتدبر ما
يتدبر ذهب من مادة الذهب يف يوم و ال شهر و ال يتغري طريق عادته إال  ك العدا جمرى ختليقه كذل

 عامل الطبائع و عمل الصنائع فكذلك من طلب الكيمياء طلبا صناعيا ضيع ماله و عمله و بإرفاد ما وراء
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الصنائع الطبائع و  يقال هلذا التدبري الصناعي التدبري العقيم ألن نيله إن كان صحيحا فهو واقع مما وراء
حنو ذلك من كرامات األولياء اخلارقة  كاملشي على املاء و امتطاء اهلواء و النفوذ يف كشائف األجساد و

وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري  :قال تعاىل. األنبياء للعادة أو مثل ختليق الطري و حنوها من معجزات
تيسريها خمتلف  و على ذلك فسبيل ذينفتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربئ األكمه واألبرص بإ بإذين

و رمبا أوتيها الصاحل و ال . معارة فرمبا أوتيها الصاحل و يؤتيها غريه فتكون عنده. حبسب حال من يؤتاها
الباب يكون عملها سحريا فقد تبني أا إمنا تقع بتأثريات  و من هذا. ميلك إيتاءها فال تتم يف يد غريه

و هلذا كان كالم احلكماء كلهم فيها إلغازا ال . عجزة أو كرامة أو سحرام النفوس و خوارق العادة إما
أمور  و. حبقيقته إال من خاض جلة من علم السحر و اطلع على تصرفات النفس يف عامل الطبيعة يظفر

و أكثر ما حيمل على  .و اهللا مبا يعملون حميط. خرق العادة غري منحصرة و ال يقصد أحد إىل حتصيلها
الطبيعية للمعاش و ابتغاؤه من غري  ذه الصناعة و انتحاهلا هو كما قلناه العجز عن الطرقالتماس ه

فيصعب العاجز ابتغاءه من هذه و يروم احلصول على  وجوهه الطبيعية كالفالحة و التجارة و الصناعة
راء من أهل و أكثر من يعين بذلك الفق. طبيعية من الكيمياء و غريها الكثري من املال دفعة بوجوه غري

القائل باستحالتها كان عليه  ابن سينا فإن. احلكماء املتكلمني يف إنكارها و استحالتها العمران حىت يف
 القائل بإمكاا كان من أهل الفقر الذين يعوزهم أدىن الفارايب الوزراء فكان من أهل الغىن و الثروة و

و اهللا الرازق ذو . انتحاهلا النفوس املولعة بطرقها وو هذه مة ظاهرة يف أنظار . بلغة من املعاش و أسبابه
 .القوة املتني ال رب سواه

 

  يف أن كثرة التآليف يف العلوم عائقة عن التحصيل: الفصل الرابع و الثالثون

االصطالحات  أنه مما أضر بالناس يف حتصيل العلم و الوقوف على غاياته كثرة التآليف و اختالف اعلم
حينئذ يسلم له منصب التحصيل  و. عد طرقها مث مطالبة املتعلم و التلميذ باستحضار ذلكيف التعاليم و ت

و ال يفي عمره مبا كتب يف صناعة واحدة . طرقها فيحتاج املتعلم إىل حفظها كلها أو أكثرها و مراعاة
 املالكي و ميثل ذلك من شأن الفقه يف املذهب. رتبة التحصيل إذا جترد هلا فيقع القصور و البد دون

ابن  و اللخمي و ابن يونس ما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب بالكتب املدونة مثال و
و ما كتب  ابن احلاجب التنبيهات و املقدمات و البيان و التحصيل على العتبية و كذلك كتاب و بشري
دية و املصرية و طرق املتأخرين عنهم و القريوانية من القرطبية و البغدا مث إنه حيتاج إىل متييز الطريقة. عليه

 و املتعلم مطالب. كله و حينئذ يسلم له منصب الفتيا و هي كلها متكررة واملعىن واحد اإلحاطة بذلك
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باملتعلمني على  و لو اقتصر املعلمون. باستحضار مجيعها و متييز ما بينها والعمر ينقضي يف واحد منها
و مأخذه قريبا و لكنه داء ال  دون ذلك بكثري و كان التعليم سهالاملسائل املذهبية فقط لكان األمر 

ميكن نقلها و ال حتويلها و ميثل أيضا علم العربية  يرتفع الستقرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة اليت ال
البغداديني و األندلسيني من  و مجيع ما كتب عليه و طرق البصريني و الكوفيني و سيبويه من كتاب
كتب يف ذلك كيف  و مجيع ما ابن مالك و ابن احلاجب  طرق املتقدمني و املتأخرين مثلبعدهم و

إال يف القليل النادر مثل ما وصل  يطالب به املتعلم و ينقضي عمره دونه و ال يطمع أحد يف الغاية منه
ظهر من  مبابن هاش صناعة العربية من أهل مصر يعرف إلينا باملغرب هلذا العهد من تآليف رجل من أهل

و أهل  ابن جين و لسييبويه فيها أنه استوىل على غاية من ملكة تلك الصناعة مل حتصل إال كالمه
 و ذلك على. لعظيم ملكته و ما أحاط به من أمصول ذلك الفن و تفاريعه و حسن تصرفه فيه طبقتهما

و الطرق و  د املذاهبأن الفضل ليس منحصرا يف املتقدمني سيما مع ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعد
إال فالظاهر أن املتعلم و لو  و هذا نادر من نوادر الوجود و. التآليف و لكن فضل اهللا يؤتيه من يشاء

مثال الذي هو آلة من اآلالت و وسيلة فكيف  قطع عمره يف هذا كله فال يفي له بتحصيل علم العربية
 . يشاءاهللا يهدي من يكون يف املقصود الذي هو الثمرة ؟ و لكن

 

  سواها يف املقاصد اليت ينبغي اعتمادها بالتأليف و إلغاء ما: الفصل اخلامس و الثالثون

اإلدراك الذي يفيدها ذلك الفكر  اعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفس اإلنسانية مبا جعل اهللا فيها من
أو نفيها عنها ثانيا، إما بغري وسط العوارض الذاتية هلا  احملصل هلا ذلك بالتصور للحقائق أوال، مث بإثبات

فإذا استقرت من ذلك صورة . الفكر بذلك مطالبه اليت يعىن بإثباا أو نفيها أو بوسط، حىت يستنتج
األفكار يف  إما على وجه التعليم، أو على وجه املفاوضة، تصقل: الضمري فالبد من بياا آلخر علمية يف

األلفاظ النطقية الىت خلقها اهللا  عبارة، و هي الكالم املركب منو ذلك البيان إمنا يكون بال. تصحيحها
األصوات املقطعة بعضلة اللهاة و اللسان ليتبني ا  يف عضو اللسان مركبة من احلروف، و هي كيفيات

خماطبام و هذه رتبة أوىل يف البيان عما يف الضمائر، و إن كان  ضمائر املتكلمني بعضهم لبعض يف
و بعد . العلوم، فهي شاملة لكل ما يندرج يف الضمري من خرب أو إنشاء على العموم فهامعظمها و أشر

شخصه و بعد، أو  الرتبة األوىل من البيان رتبة ثانية ال يؤدى ا ما يف الضمري، ملن توارى أو غاب هذه
يد تدل أشكاهلا و الكتابة، و هي رقوم بال و هذا البيان منحصر يف. ملن يأيت بعد و مل يعاصره و ال لقيه

حبروف و كلمات بكلمات، فصار البيان فيها على ما يف  صورها بالتواضع على األلفاظ النطقية حروفا
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يدل على ما يف . فلهذا كانت يف الرتبة الثانية واحدا، فسمي هذا البيان الضمري بواسطة الكالم املنطقي،
 ن معتنون يإيداع ما حيصل يف ضمائرهم منو أهل الفنو. العلوم و املعارف، فهو أشرفها الضمائر من

و . هؤالء هم املؤلفون ذلك يف بطون األوراق ذه الكتابة، لتعلم الفائدة يف حصوله للغائب و املتأخر و
منتقلة يف األجيال و األعصار و ختتلف باختالف  التآليف بني العوامل البشرية و األمم اإلنسانية كثري، و

و أما العلوم الفلسفية، فال اختالف فيها، ألا إمنا تأيت . الدول ار عن األمم والشرائع و امللل و األخب
 فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية، يف تصور املوجودات على ما هي عليه، جسمانيها و على ج واحد،

 يف يقع االختالف فإن هذه العلوم ال ختتلف، و إمنا. روحانيها و فلكيها و عنصريها و جمردها و مادا
مث الكتابة خمتلفة باصطالحات البشر  .العلوم الشرعية الختالف امللل، أو التارخيية الختالف خارج اخلرب

فمنها اخلط احلمريي، و يسمى املسند، و هو كتابة  .يف رسومها و أشكاهلا، و يسمى ذلك قلما و خطا
و إن . ر، كما خيالف لغتهمخيالف كتابة العرب املتأخرين من مض محري و أهل اليمن األقدمني، و هو

 و لكل منهما قوانني كلية مستقرأة. ملكة هؤالء يف اللسان و العبارة غري ملكة أولئك إال أن. الكل عربيا

منها اخلط  و. و رمبا يغلط يف ذلك من ال يعرف ملكات العبارة. من عبارم غري قوانني اآلخرين
أنه اخلط الطبيعي لقدمه فإم  ا يزعم بعض أهل اجلهلو رمب. السرياين، و هو كتابة النبط و الكلدانيني

األفعال االختيارية كلها ليس شيء منها بالطبع، و  ألن. كانوا أقدم األمم، و هذا وهم، و مذهب عامي
حىت يصري ملكة راسخة، فيظنها املشاهد طبيعية كما هو رأي كثري من  إمنا هو يستمر بالقدمي و املران

اخلط  و منها. و هذا وهم. العرب كانت تعرب بالطبع و تنطق بالطبع: عربية، فيقولونال البلداء يف اللغة
اخلط اللطيين، خط اللطينيني  و منها. العرباين الذي هو كتابة بين عابر بن شاحل من بين إسرائيل و غريهم

ا و خيتص األمم اصطالح يف الكتاب يعزى إليه و لكل أمة من. من الروم، و هلم أيضا لسان خمتص م
أما السرياين . و إمنا وقعت العناية باألقالم الثالثة األوىل. غريهم مثل الترك و الفرنج و اهلنود و. ا

اخلطان  و كان هذان. ذكرنا، و أما العريب و العربي فلترتل القرآن و التوراة ما بلساما فلقدمه كما
العبارة يف تلك اللغة على أسلوا  سطت قوانني الطرادبيانا ملتلومها، فوقعت العناية مبنظومهما أوال و انب
و أما اللطيين فكان الروم، و هم أهل ذلك اللسان، ملا  .لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكالم الرباين

 كله من التوراة، كما سبق يف أول الكتاب، ترمجوا التوراة و كتب األنبياء أخذوا بدين النصرانية، و هو

بلغتهم و كتابتهم  و صارت عنايتهم.  إىل لغتهم، ليقتنصوا منها األحكام على أسهل الطرقاإلسرائيليني
مث إن . هي لكل أمة حبسب اصطالحها و أما اخلطوط األخرى فلم تقع ا عناية، و إمنا. آكد من سواها

  :إلغاء ما سواها، فعدوها سبعة الناس حصروا مقاصد التآليف اليت ينبغي اعتمادها و
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و فصوله و تتبع مسائله، أو استنباط مسائل و مباحث  استنباط العلم مبوضوعه و تقسيم أبوابه: اأوهل
إيصاله بغريه، لتعم املنفعة به فيودع ذلك بالكتاب يف املصحف، لعل  تعرض للعامل احملقق و حيرص على

الشرعية   يف األدلةتكلم الشافعى أوال. على تلك الفائدة، كما وقع يف األصول يف الفقه املتأخر يظهر
انتفع بذلك من بعدهم إىل  اللفظية و خلصها، مث جاء احلنفية فاستنبطوا مسائل القياس و استوعبوها، و

  .اآلن

فيجدها مستغلقة على األفهام و يفتح اهللا له يف فهمها  أن يقف على كالم األولني و تآليفهم: و ثانيها
و هذه طريقة البيان . ق عليه، لتصل الفائدة ملستحقهاعساه يستغل فيحرص على إبانة ذلك لغريه ممن

  .املنقول، و هو فصل شريق لكتب املعقول و

املتقدمني ممن اشتهر فضله و بعد يف اإلفادة صيتة، و  أن يعثر املتأخر على غلط أو خطأ يف كالم: و ثالثها
ل ذلك ملن بعدة، إذ قد الذي ال مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصا يستوثق يف ذلك بالربهان الواضح

 بانتشار التآليف يف األفاق و األعصار، و شهرة املؤلف و وثوق الناس مبعارفه، فيودع تعذر حموه و نزعه

  .ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك

مسائل أو فصول حبسب انقسام موضوعه فيقصد املطلع  أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه: و رابعها
املسائل ليكمل الفن بكمال مسائله و فصوله، و ال يبقى للنقص فيه  نقص من تلكعلى ذلك أن يتمم ما 

  .جمال

املطلع على ذلك  أن تكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة يف أبواا و ال منتظمة، فيقصد: خامسها و
 ،القاسم بنا عن سحنون املدونة من رواية أن يرتبها و يهذا، و جيعل كل مسئلة يف باا، كما وقع يف

كثرية من أبواب الفقه منها قد وقعت يف  فإن مسائل ،مالك عن أصحاب العتيب من رواية العتبية و يف
و . كل باب مسائل من غريه فنجد يف. غري مهذبة العتبية املدونة و بقيت زيد ابن أيب غري باا فهذب

  .همن بعد الربادعي فيها و زيد ابن أيب استغنوا باملدونة و ما فعله

تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواا من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضالء إىل موضوع  أن: و سادسها
البشر  الفن و مجيع مسائله، فيفعل ذلك، و يظهر به فن ينظمه يف مجلة العلوم اليت ينتحلها ذلك

وجدا مسائله  أبا يوسف السكاكي و اجلرجاين عبد القاهر فإن. بأفكارهم، كما وقع يف علم البيان
مسائل كثرية، تنبه الناس فيها  البيان و التبيني يف كتاب اجلاحظ يف كتب النحو و قد مجع منها مستقرية

لفن  العلم و انفراده عن سائر العلوم، فكتبت يف ذلك تأليفهم املشهورة، و صارت أصوال ملوضوع ذلك
  .البيان، و لقنها املتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم
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الشيء من التآليف اليت هي أمهات للفنون مطوال مسهبا فيقصد بالتآليف تلخيص  أن يكون: ابعهاو س
مبقصد  إن وقع، مع احلذر من حذف الضروري لئال خيل باالختصار و االجياز و حذف املتكرر، ذلك،

  .املؤلف األول

ذلك ففعل غري حمتاج إليه و و ما سوى . مراعاا فهذه مجاع املقاصد اليت ينبغي اعتمادها بالتأليف و
نظر العقالء، مثل انتحال ما تقدم لغريه من التآليف أن ينسبه إىل  خطأ عن اجلادة اليت يتعني سلوكها يف

 من تبديل األلفاظ و تقدمي املتأخر و عكسه، أو حيذف ما حيتاج إليه يف الفن أو يأيت نفسه ببعض تلبيس،

 و لذا قال. اجلهل و القحة فهذا شأن. طأ، أو يأيت مبا ال فائدة فيهمبا ال حيتاج إليه، أو يبدل الصواب باخل

و ما سوى ذلك ففصل أو شره، يعين بذلك : و انتهى إىل آخرها فقال ،ملا عدد هذه املقاصد ،أرسطو
 .و اهللا يهدي لليت هي أقوم. نعوذ باهللا من العمل يف ما ال ينبغي للعاقل سلوكه .اجلهل و القحة

 

   و الثالثون يف أن كثرة االختصارات املؤلفة يف العلوم خملة بالتعليمالفصل السادس

يدونون منها برناجما خمتصرا  ذهب كثري من املتأخرين إىل اختصار الطرق و األحناء يف العلوم يولعون ا و
رية األلفاظ و حشو القليل منها باملعاين الكث يف كل علم يشتمل على حصر مسائله و أدلتها باختصار يف

و رمبا عمدوا إىل الكتب األمهات املطولة . و عسرا على الفهم و صار ذلك خمال بالبالغة. من ذلك الفن
 يف ابن مالك و الفقه يف ابن احلاجب البيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله يف الفنون للتفسري و

و ذلك ألن فيه   اخالل بالتحصيلو هو فساد يف التعليم و فيه. و أمثاهلم املنطق يف اخلوجني و العربية
لقبوهلا بعد و هو من سوء التعليم كما  ختليطا على املبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه و هو مل يستعد

بتتبع ألفاظ االختصار العويصة للفهم بتراحم املعاين عليها  مث فيه مع ذلك شغل كبري على املتعلم. سيأيت
ألن ألفاظ املختصرات جتدها ألجل ذلك صعبة عويصة فينقطع يف . هامن بين و صعوبة استخراج املسائل

 مث بعد ذلك فامللكة احلاصلة من التعليم يف تلك املختصرات إذا مت على. عن الوقت فهمها حظ صاحل

املطولة لكثرة ما  سداده و مل تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن امللكات اليت حتصل من املوضوعات البسيطة
و إذا اقتصر على التكرار قصرت امللكة  .من التكرار و اإلحالة املفيدين حلصول امللكة التامةيقع يف تلك 

تسهيل احلفظ على املتعلمني فأركبوهم صعبا  لقلته كشأن هذه املوضوعات املختصرة فقصدوا إىل
و . ي لهو من يهد اهللا فال مضل له و من يضلل فال هاد .يقطعهم عن حتصيل امللكات النافعة و متكنها

 .اهللا سبحانه و تعاىل أعلم
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  يف وجه الصواب يف تعليم العلوم و طريق إفادته: الفصل السابع و الثالثون

قليال يلقى عليه  أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا و قليال اعلم
شرحها على سبيل اإلمجال و   يقرب له يفو. أوال مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب

ينتهي إىل آخر الفن و عند ذلك حيصل له  يراعى يف ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حىت
مث يرجع به . و غايتها أا هيأته لفهم الفن و حتصيل مسائله .ملكة يف ذلك العلم إال أا جزئية و ضعيفة

قني عن تلك الرتبة إىل أعلى منها و يستوىف الشرح و البيان و خيرج عن يف التل إىل الفن ثانية فريفعه
يرجع به  مث. و يذكر له ما هنالك من اخلالف و وجهه إىل أن ينتهي إىل آخر الفن فتجود ملكته اإلمجال

فيخلص من الفن و قد  و قد شد فال يترك عويصا و ال مهما و ال مغلقا إال وضحه و فتح له مقفله
و قد حيصل . حيصل يف ثالثا تكرارات ى ملكته هذا وجه التعليم املفيد و هو كما رأيت إمنااستوىل عل

عليه و قد شاهدنا كثريا من املعلمني هلذا العهد الذي  للبعض يف أقل من ذلك حبسب ما خيلق له و يتيسر
قفلة من العلم و إفاداته و حيضرون للمتعلم يف أول تعليمه املسائل امل أدركنا جيهلون طرق التعليم و

و  بإحضار ذهنه يف حلها و حيسبون ذلك مرانا على التعليم و صوابا فيه و يكلفونه رعي ذلك يطالبونه
لفهمها فإن قبول العلم  حتصيله و خيلطون عليه مبا يلقون له من غايات الفنون يف مبادئها و قبل أن يستعد

عاجزا عن الفهم باجلملة إال يف األقل و   األمرو االستعدادات لفهمه تنشأ تدرجيا و يكون املتعلم أول
مث ال يزال االستعداد فيه يتدرج قليال قليال مبخالفة  .على سبيل التقريب و اإلمجال واألمثال احلسنة

عليه و اإلنتقال فيها من التقريب إىل االستيعاب الذي فوقه، حىت تتم امللكة  مسائل ذلك الفن و تكرارها
البداءات و هو حينئذ  التحصيل و حييط هو مبسائل الفن و إذا ألقيت عليه الغايات يفاالستعداد مث يف  يف

حسب ذلك من صعوبة العلم يف  عاجز عن الفهم و الوعي و بعيد عن االستعداد له كل ذهنه عنها و
ي و ال ينبغ. إمنا إىل ذلك من سوء التعليم و. نفسه فتكاسل عنه و احنرف عن قبوله و متادى يف هجرانه

الذي أكب على التعليم منه حبسب طاقته و على نسبة قبوله  للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه
منتهيا و ال خيلط مسائل الكتاب بغريها حىت يعيه من أوله إىل أخره و حيصل  للتعليم مبتدئا كان أو

العلوم  ا يف علم منألن املتعلم إذا حصل ملكة م. يستويل منه على ملكة ا ينفذ يف غريه أغراضه و
حىت يستويل على  استعد ا لقبول ما بقي و حصل له نشاط يف طلب املزيد و النهوض إىل ما فوق

انطمس فكره و يئس من  غايات العلم و إذا خلط عليه األمر عجز عن الفهم و أدركه الكالل و
أن ال تطول على املتعلم ينبغي لك  و كذلك. و اهللا يهدي من يشاء. التحصيل و هجر العلم و التعليم

ألنه ذريعة إىل النسيان و انقطاع مسائل الفن بعضها من  يف الفن الواحد بتفريق االس و تقطيع ما بينها
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و إذا كانت أوائل العلم و أواخره حاضرة عند الفكرة جمانبة . بتفريقها بعض فيعسر حصول امللكة
 و أقرب صنعة ألن امللكات إمنا حتصل بتتابع الفعلامللكة أيسر حصوال و أحكم ارتباطا  للنسيان كانت

و من . تعلمون و اهللا علمكم ما مل تكونوا. و تكراره و إذا تنوسي الفعل تنوسيت امللكة الناشئة عنه
علمان معا فإنه حينئذ قل أن يظفر  املذاهب اجلميلة و الطرق الواجبة يف التعليم أن ال خيلط على املتعلم

كل واحد منهما إىل تفهم اآلخر فيستغلقان معا و  ه من تقسيم البال و انصرافه عنبواحد منهما ملا في
إذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فرمبا كان ذلك  و. يستصعبان و يعود منهما باخليبة

يف تعلمك و اعلم أيها املتعلم أين أحتفك بفائدة . سبحانه و تعاىل املوفق للصواب أجدر لتحصيله و اهللا
مقدمة  تلقيتها بالقبول و أمسكتها بيد الصناعة ظفرت بكرت عظيم و ذخرية شريفة و أقدم لك فإن

سائر مبتدعاته و هو  تعينك يف فهمها و ذلك أن الفكر اإلنساين طبيعة خمصوصة فطرها اهللا كما فطر
نسانية على نظام و لألفعال اإل تارة يكون مبدأ. وجدان حركة للنفس يف البطن األوسط من الدماغ
و قد يصور طرفيه يروم نفيه . يتوجه إىل املطلوب ترتيب و تارة يكون مبدأ لعلم ما مل يكن حاصال بأن

أو ينتقل إىل حتصيل . بينهما أسرع من ملح البصر إن كان واحدا أو إثباته فيلوح له الوسط الذي جيمع
 ذه الطبيعة الفكرية اليت متيز ا البشر من بنييصري إىل الظفر مبطلوبه هذا شأن ه آخر إن كان متعددا و

تصفه لتعلم سداده من  مث الصناعة املنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية. سائر احليوانات
اخلطأ يف األقل من تصور الطرفني على غري  خطئه و أا و إن كان الصواب هلا ذاتيا إال أنه قد يعرض هلا

و ترتيبها للنتاج فتعني املنطق للتخلص من ورطة هذا الفساد  ه اهليئات يف نظم القضاياصورما من اشتبا
أمر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية و منطبق على صورة فعلها و لكونه أمرا  فاملنطق إذا. إذا عرض

طالب يف امل و لذلك جتد كثريا من فحول النظار يف اخلليقة حيصلون على. استغين عنه يف األكثر صناعيا
اهللا تعاىل فإن ذلك أعظم  العلوم دون صناعة علم املنطق و ال سيما مع صدق النية و التعرض لرمحة

إىل حصول الوسط و العلم باملطلوب  و يسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فيفضي بالطبع. معىن
أخرى من التعلم و هي الصناعي الذي هو املنطق مقدمة  مث من دون هذا األمر. كما فطرها اهللا عليه

املعاين الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب و مشافهة اللسان  معرفة األلفاظ و داللتها على
الكتابة  داللة: فأوال. أيها املتعلم من جماوزتك هذه احلجب كلها إىل الفكر يف مطلوبك فالبد. باخلطاب

املعاين املطلوبة مث القوانني يف  األلفاظ املقولة علىاملرسومة على األلفاظ املقولة و هي أخفها مث داللة 
مث تلك املعاين جمردة يف الفكر اشتراطا . صناعة املنطق ترتيب املعاين لالستدالل يف قوالبها املعروفة يف

و ليس كل أحد يتجاوز هذه املراتب . الفكرية بالتعرض لرمحة اهللا و مواهبه يقتنص ا املطلوب بالطبيعة
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أو  يقطع هذه احلجب يف التعليم بسهولة، بل رمبا وقف الذهن يف حجب األلفاظ باملناقشات بسرعة و ال
يتخلص من تلك  و مل يكد. عثر يف اشتراك األدلة بشغب اجلدال و الشبهات و قعد عن حتصيل املطلوب

ب بالشبهات ارتباك يف فهمك أو تشغي فإذا ابتليت مبثل ذلك و عرض لك. الغمرة إال قليال ممن هداه اهللا
الشبهات و أترك األمر الصناعي مجلة و اخلص  يف ذهنك فاطرح ذلك و انتبذ حجب األلفاظ و عوائق

و سرح نظرك فيه و فرغ ذهنك فيه للغوص على مرامك منه  .إىل فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه
ليهم من ذهنهم من رمحته النظار قبلك مستعرضا للفتح من اهللا كما فتح ع واضعا هلا حيث وضعها أكابر

 فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من اهللا بالظفر مبطلوبك و. يكونوا يعلمون و علمهم ما مل

حينئذ فارجع به  حصل اإلمام الوسط الذي جعله اهللا من مقتضيات هذا الفكر و نظره عليه كما قلناه و
مث اكسه صور األلفاظ و أبرزة  القانون الصناعيإىل قوالب األدلة و صورها فأفرغه فيها و وفه حقه من 
و أما إن وقفت عند املناقشة و الشبهة يف األدلة  .إىل عامل اخلطاب و املشافهة وثيق العرى صحيح البنيان

هذه أمور صناعية وضعية تستوي جهاا املتعددة و تتشابه  الصناعية و متحيص صواا من خطئها و
تميز جهة احلق منها إذ جهة احلق إمنا تستبني إذا كانت بالطبع فيستمر ما ت ألجل الوضع واالصطالح فال

 و هذا شأن. الشك و االرتياب و تسدل احلجب على املطلوب و تقعد بالناظر عن حتصيله حصل من

حصل له  األكثرين من النظار و املتأخرين سيما من سبقت له عجمة يف لسانه فربطت عن ذهنه و من
فيقع يف احلرية بني شبه األدلة  نطقي تعصب له فاعتقد أنه الذريعة إىل إدراك احلق بالطبعشغب بالقانون امل

احلق بالطبع إمنا هو الفكر الطبيعي كما قلناه إذا  و الذريعة إىل إدراك. خيلص منها و شكوكها و ال يكاد
ا هو واصف لفعل هذا الناظر فيه إىل رمحة اهللا تعاىل و أما املنطق فإمن جرد عن مجيع األوهام و تعرض

 فاعترب ذلك و استمطر رمحة اهللا تعاىل مىت أعوزك فهم املسائل تشرق عليك. يف األكثر الفكر فيساوقه

 .و اهللا اهلادي إىل رمحته و ما العلم إال من عند اهللا. أنواره باالهلام إىل الصواب

 

  املسائل نظار و ال تفرعيف أن العلوم اإلهلية ال توسع فيها األ: الفصل الثامن و الثالثون

بالذات كالشرعيات من التفسري و  علوم مقصودة: اعلم أن العلوم املتعارفة بني أهل العمران على صنفني
اإلهليات من الفلسفة، و علوم هي وسيلة آلية ذه العلوم  احلديث و الفقه و علم الكالم و كالطبيعيات و

و رمبا كان آلة لعلم الكالم و ألصول الفقه . طق للفلسفةغريمها للشرعيات كاملن كالعربية و احلساب و
املسائل و  طريقة املتأخرين فأما العلوم اليت هي مقاصد فال حرج يف توسعة الكالم فيها و تفريع على

و أما . ملعانيها املقصودة استكشاف األدلة و األنظار فإن ذلك يزيد طالبها متكنا يف ملكته و إيضاحا
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أمثاهلما فال ينبغي أن ينظر فيها إال من حيث هي آلة  لة لغريها مثل العربية و املنطق والعلوم اليت هي آ
فيها الكالم و ال تفرع املسائل ألن ذلك خيرج هلا عن املقصود إذ املقصود  و ال يوسع. لذلك الغري فقط

  لغوا مع مافكلما خرجت عن ذلك خرجت يف املقصود و صار االشتغال ا. آلة له ال غري منها ما هي

حتصيل العلوم  و رمبا يكون ذلك عائقا عن. فيه من صعوبة احلصول على ملكتها بطوهلا و كثرة فروعها
اجلميع على هذه الصورة  املقصودة بالذات لطول وسائلها مع أن شأا أهم و العمر يقصر عن حتصيل

و هذا كما فعل املتأخرون يف صناعة . ال يغين فيكون االشتغال ذه العلوم اآللية تضييعا للعمر و شغال مبا
ألم أوسعوا دائرة الكالم فيها و أكثروا من التفاريع و  النحو و صناعة املنطق و أصول الفقه

كوا آلة و صريها من املقاصد و رمبا يقع فيها لذلك أنظار و مسائل ال  االستدالالت مبا أخرجها عن
املتعلمني  اللغو و هي أيضا مضرة باملتعلمني على اإلطالق ألنالعلوم املقصودة فهي من نوع  حاجة ا يف

يف حتصيل الوسائل فمىت  اهتمامهم بالعلوم املقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها فإذا قطعوا العمر
اآللية أن ال يستجريوا يف شأا و ال يستكثروا  يظفرون باملقاصد ؟ فلهذا جيب على املعلمني هلذه العلوم

فمن نزعت به مهته بعد ذلك إىل شيء . الغرض منها و يقفوا به عنده ا و ينبهوا املتعلم علىمن مسائله
نفسه قياما بذلك و كفاية به فلريق له ما شاء من املراقي صعبا أو سهال و كل  من التوغل و رأى من

 .خلق له ميسر ملا

 

  طرقه ر اإلسالمية يفيف تعليم الولدان و اختالف مذاهب األمصا: الفصل التاسع و الثالثون

يف مجيع أمصارهم ملا يسبق فيه  اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل امللة و درجوا عليه
و صار القرآن أصل . و بعض متون األحاديث إىل القلوب من رسوخ اإلميان و عقائده من آيات القرآن

 و سبب ذلك أن التعليم يف الصفر أشد رسوخا و هو .امللكات التعليم الذي ينبين عليه ما حيصل بعد من
و على حسب األساس و أساليبه يكون . األول للقلوب كاألساس و للملكات أصل ملا بعده ألن السابق

 و اختلفت طرقهم يف تعليم القرآن للولدان باختالفهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك. عليه حال من ينبين

القرآن فقط، و أخذهم  غرب فمذهبهم يف الولدان االقتصار على تعليمفأما أهل امل. التعليم من امللكات
خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس  أثناء املدارسة بالرسم و مسائله و اختالف محلة القرآن فيه ال

من كالم العرب إىل أن حيذق فيه أو ينقطع دونه  تعليمهم ال من حديث و ال من فقه و ال من شعر و ال
و هذا مذهب أهل األمصار باملغرب و من تبعهم . العلم باجلملة طاعه يف الغالب انقطاعا عنفيكون انق

 و كذا يف الكبري إذا رجع. املغرب يف ولدام إىل أن جياوزوا حد البلوغ إىل الشبيبة من قرى الرببر، أمم
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و أما أهل  .اهمفهم لذلك أقوم على رسم القرآن و حفظه من سو. مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره
إال أنه ملا . يراعونه يف التعليم األندلس فمذهبهم تعليم القرآن و الكتاب من حيث هو، و هذا هو الذي

فال يقتصرون لذلك عليه . جعلوه أصال يف التعليم كان القرآن أصل ذلك و أسه و منبع الدين و العلوم
 و الترسل و أخذهم بقوانني العربية و رواية الشعر يف الغالب فقط بل خيلطون يف تعليمهم للولدان

و ال ختتص عنايتهم يف التعليم بالقرآن دون هذه، بل عنايتهم فيه . الكتاب حفظها و جتويد اخلط و
العربية  أكثر من مجيعها إىل أن خيرج الولد من عمر البلوغ إىل الشبيبة و قد شدا بعض الشيء يف باخلط

اجلملة لو كان فيها سند لتعليم  و الكتاب و تعلق بأذيال العلم علىو الشعر و البصر ما و برز يف اخلط 
يف آفاقهم و ال حيصل بأيديهم إال ما حصل من  لكنهم ينقطعون عن ذلك النقطاع سند التعليم. العلوم

و أما أهل أفريقية . أرشده اهللا تعاىل و استعداد إذا وجد املعلم و فيه كفاية ملن. ذلك التعليم األول
للولدان القرآن باحلديث يف الغالب و مدارسة قوانني العلوم و تلقني بعض مسائلها  ن يف تعليمهمفيخلطو

أكثر مما سواه و  أن عنايتهم بالقرآن و استنظار الولدان إياه و وقوفهم على اختالف رواياته و قراءاته إال
طريقة أهل األندلس ألن سند إىل  و باجلملة فطريقهم يف تعليم القرآن أقرب. عنايتهم باخلط تبع لذلك

عند تغلب النصارى على شرق األندلس، و  طريقتهم يف ذلك متصل مبشيخة األندلس الذين أجازوا
و أما أهل املشرق فيخلطون يف التعليم كذلك على ما  .استقروا بتونس و عنهم أخذ ولدام بعد ذلك

يتهم بدراسة القرآن و صحف العلم و قوانينه و الذي ينقل لنا أن عنا .يبلغنا و ال أدري مب عنايتهم منها
 و ال خيلطون بتعليم اخلط بل لتعليم اخلط عندهم قانون و معلمون له على انفراده كما يف زمن الشبيبة

فبخط قاصر عن اإلجادة  و إذا كتبوا هلم األلواح. تتعلم سائر الصنائع و ال يتداولوا يف مكاتب الصبيان
فأما . طلبه و يبتغيه من أهل صنعته ى قدر ما يسنح له بعد ذلك من اهلمة يفو من أراد تعلم اخلط فعل

القرآن القصور عن ملكة اللسان مجلة و ذلك أن القرآن ال  أهل أفريقية واملغرب فأفادهم االقتصار على
أن البشر مصروفون عن اإلتيان مبثله فهم مصروفون لذلك عن االستعمال  ينشأ عنه يف الغالب ملكة ملا

العريب و  و ليس هلم ملكة يف غري أساليبه فال حيصل لصاحبه ملكة يف اللسان. االحتذاء ا على أساليبه و
يف ذلك أخف من أهل  و رمبا كان أهل أفريقية. حظه اجلمود يف العبارات و قلة التصرف يف الكالم

اه فيقتدرون على شيء من كما قلن املغرب مبا خيلطون يف تعليمهم القرآن بعبارات العلوم يف قوانينها
و أما أهل . قاصرة عن البالغة كما سيأيت يف فصله التصرف و حماذاة املثل باملثل إال أن ملكتهم يف ذلك

و كثرة رواية الشعر و الترسل و مدارسة العربية من أول العمر،  األندلس فأفادهم التفنن يف التعليم
 قصروا يف سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن و و. أعرف يف اللسان العريب حصول ملكة صاروا ا
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 فكانوا لذلك أهل حظ و أدب بارع أو مقصر على حسب ما. الذي هو أصل العلوم و أساسها احلديث

يف كتاب رحلته إىل  بكر بن العريب أبو و لقد ذهب القاضي. يكون التعليم الثاين من بعد تعليم الصيب
أبدأ و قدم تعليم العربية و الشعر على سائر العلوم كما هو  اد يف ذلك وطريقة غريبة يف وجه التعليم وأع

ألن الشعر ديوان العرب و يدعو على تقدميه و تعليم العربية يف التعليم  :قال. مذهب أهل األندلس
القرآن فإنه  اللغة مث ينتقل منه إىل احلساب فيتمرن فيه حىت يرى القوانني مث ينتقل إىل درس ضرورة فساد

الصيب بكتاب اهللا يف أوامره يقرأ  و يا غفلة أهل بالدنا يف أن يؤخذ: مث قال. يتيسر عليك ذه املقدمة
مث قال ينظر يف أصول الدين مث أصول الفقه مث اجلدل  .ماال يفهم و ينصب يف أمر غريه أهم ما عليه منه

يكون املتعلم قابال لذلك جبودة ذلك أن خيلط يف التعليم علمان إال أن  مث احلديث و علومه، و ى مع
مذهب حسن إال أن العوائد  رمحه اهللا و هو لعمري أبو بكر هذا ما أشار إليه القاضي .الفهم و النشاط

العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثارا للتربك  ال تساعد عليه و هي أملك باألحوال و وجه ما اختصت به
الصيب من اآلفات و القواطع عن العلم فيفوته القرآن، ألنه جنون  و الثواب، و خشية ما يعرض للولد يف

 فإذا جتاوز البلوغ و احنل من ربقة القهر فرمبا عصفت به رياح الشبيبة. منقاد للحكم ما دام يف احلجر

و لو . خلوا منه فألقته بساجل البطالة فيغتنمون يف زمان احلجر و ربقة احلكم حتصيل القرآن لئال يذهب
املذهب الذي ذكره القاضي أوىل ما  باستمراره يف طلب العلم و قبوله التعليم لكان هذاحصل اليقني 

 .يشاء ال معقب حلكمه و لكن اهللا حيكم ما. أخذ به أهل املغرب و املشرق

 

  املتعلمني مضرة م يف أن الشدة على: الفصل األربعون

و من كان . الولد ألنه من سوء امللكة و ذلك أن إرهاف احلد بالتعليم مضر باملتعلم سيما يف أصاغر
املماليك أو اخلدم سطا به القهر و ضيق عن النفس يف انبساطها و  مرباه بالعسف و القهر من املتعلمني أو

إىل الكسل و محل على الكذب و اخلبث و هو التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفا  ذهب بنشاطها و دعاه
 املكر و اخلديعة لذلك و صارت له هذه عادة و خلقا و فسدتاأليدي بالقهر عليه و علمه  من انبساط

و صار . نفسه و مرتله و التمرن و هي احلمية و املدافعة عن. معاين اإلنسانية اليت له من حيث االجتماع
اخللق اجلميل فانقبضت عن غايتها  عياال على غريه يف ذلك بل و كسلت النفس عن اكتساب الفضائل و

هكذا وقع لكل أمة حصلت يف قبضة القهر و  و. ارتكس و عاد يف أسفل السافلنيو مدى إنسانيتها ف
و جتد ذلك . و ال تكون امللكة الكافلة له رفيقة به. عليه نال منها العسف و اعتربه يف كل من ميلك أمره

 .اليهود و ما حصل بذلك فيهم من خلق السوء حىت إم يوصفون يف كل أفق فيهم استقراء و انظره يف
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 فينبغي للمعلم يف. و معناه يف االصطالح املشهور التخابث و الكيد و سببه ما قلناه و عصر باحلرج

يف كتابه الذي  حممد بن أىب زيد و قد قال. متعلمه و الوالد يف ولده أن ال يستبدا عليهما يف التأديب
 رم إذا احتاجوا إليه على ثالثةال ينبغي ملؤدب الصبيان أن يزيد يف ض: املتعلمني ألفه يف حكم املعلمني و

على صون النفوس  حرصا. من مل يؤدبه الشرع ال أدبه اهللا: و من كالم عمر رضي اهللا عنه. أسواط شيئا
و من أحسن . فإنه أعلم مبصلحته عن مذلة التأديب و علما بأن املقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له

بعث إيل الرشيد يف تأديب ولده حممد : خلف األمحر قال. لدهمذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد ملعلم و
املؤمنني قد دفع إليك مهجة نفسه و مثرة قلبه فصري يدك عليه مبسوطة و  يا أمحر إن أمري: األمني فقال

و كن له حبيث وضعك أمري املؤمنني أقرئه القرآن و عرفه األخبار و روه األشعار و  طاعته لك واجبة
مشايخ بين  ره مبواقع الكالم و بدئه و امنعه من الضحك إال يف أوقاته و خذه بتعظيمالسنن و بص علمه

ساعة إال و أنت مغتنم  و ال مترن بك. هاشم إذا دخلوا عليه و رفع جمالس القواد إذا حضروا جملسه
و قومه . همساحمته فيستجلي الفراغ و يألف و ال متعن يف. فائدة تفيده إياها من غري أن حتزنه فتميت ذهنه

 .انتهى. فعليك بالشدة و الغلظة ما استطعت بالقرب واملالينة فإن أبامها

 

  التعلم يف أن الرحلة يف طلب العلوم و لقاء املشيخة مزيد كمال يف: الفصل احلادي و األربعون

رة تا: املذاهب و الفضائل و السبب يف ذلك أن البشر يأخذون معارفهم و أخالقهم و ما ينتحلون به من
إال أن حصول امللكات عن املباشرة و التلقني أشد  .علما و تعليما و إلقاء و تارة حماكاة و تلقينا باملباشرة

و . كثرة الشيوخ يكون حصول امللكات و رسوخها فعلى قدر. استحكاما و أقوى رسوخا
و ال . جزء من العلمعلى املتعلم حىت لقد يظن كثري منهم أا  االصطالحات أيضا يف تعليم العلوم خملطة

 فلقاء أهل العلوم و تعدد املشايخ يفيده. مباشرته الختالف الطرق فيها من املعلمني يدفع عنه ذلك إال

أحناء تعليم و طرق  متييز االصطالحات مبا يراه من اختالف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها و يعلم أا
معارفه و متيزها عن سواها مع تقوية  ن و تصححتوصل و تنهض قواه إىل الرسوخ و االستحكام يف املكا

و هذا ملن يسر اهللا عليه طرق . عند تعددهم و تنوعهم ملكته باملباشرة و التلقني و كثرما من املشيخة
بد منها يف طلب العلم الكتساب الفوائد و الكمال بلقاء املشايخ و مباشرة  فالرحلة ال. العلم و اهلداية

 .من يشاء إىل صراط مستقيماهللا يهدي  و. الرجال
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  من بني البشر أبعد عن السياسة و مذاهبها يف أن العلماء: الفصل الثاين و األربعون

الفكري و الغوص على املعاين و انتزاعها من احملسوسات و  و السبب يف ذلك أم معتادون النظر
وص مادة و ال شخص و ال جيل و كلية عامة ليحكم عليها بأمر العلوم ال خبص جتريدها يف الذهن، أمورا

 و أيضا يقيسون األمور. و يطبقون من بعد ذلك الكلي على اخلارجيات. صنف من الناس ال أمة و ال

كلها يف الذهن و ال  فال تزال أحكامهم و أنظارهم. على أشباهها و أمثاهلا مبا اعتادوه من القياس الفقهي
باجلملة إىل املطابقة و إمنا يتفرغ ما يف  و ال تصري. و النظرتصري إىل املطابقة إال بعد الفراغ من البحث 

الشرعية فإا فروع عما يف احملفوظ من أدلة الكتاب و السنة  اخلارج عما يف الذهن من ذلك كاألحكام
 اليت تطلب يف صحتها مطابقتها ملا يف. اخلارج هلا عكس األنظار يف العلوم العقلية فتطلب مطابقة ما يف

و السياسة . سواها فهم متعودون يف سائر أنظارهم األمور الذهنية و األنظار الفكرية ال يعرفون. اخلارج
و لعل أن يكون . يتبعها فإا خفية حيتاج صاحبها إىل مراعاة ما يف اخلارج و ما يلحقها من األحوال و

و ال يقاس شيء من . االكلي الذي حياول تطبيقه عليه فيها ما مينع من إحلاقها بشبه أو مثال و ينايف
اشتبها يف أمر واحد فلعلهما اختلفا يف أمور فتكون العلماء ألجل ما  أحوال العمران على اآلخر كما

 األحكام و قياس األمور بعضها على بعض إذا نظروا يف السياسة افرغوا ذلك يف قالب تعودوه من تعميم

الذكاء و الكيس  و يلحق م أهل.  يؤمن عليهمأنظارهم و نوع استدالالم فيقعون يف الغلط كثريا و ال
الغوص على املعاين و القياس و  من أهل العمران ألم يرتعون بثقوب أذهام إىل مثل شأن الفقهاء من

املتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلك و عدم اعتياده  و العامي السليم الطبع. احملاكاة فيقعون يف الغلط
كل صنف من األحوال و األشخاص على ما اختص به و ال  كمها و يفإياه يقتصر لكل مادة على ح

يفارق يف أكثر نظره املواد احملسوسة و ال جياوزها يف ذهنه كالسابح  يعدي احلكم بقياس و ال تعميم و ال
  :قال الشاعر. عند املوج ال يفارق الرب

 السالمة يف الساحل  فإن      فال توغلن إذا ما سبحت

معاملة أبناء جنسه فيحسن معاشه و تندفع آفاته و  من النظر يف سياسته مستقيم النظر يففيكون مأمونا 
و من هنا يتبني أن صناعة املنطق غري مأمونة الغلط . علم عليم و فوق كل ذي. مضاره باستقامة نظره

فيها ما   املوادو لعل. االنتزاع، و بعدها عن احملسوس فإا تنظر يف املعقوالت الثواين لكثرة ما فيها من
املعقوالت األول و هي اليت  و أما النظر يف. ميانع تلك األحكام و ينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيين

و اهللا . حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه جتريدها قريب فليس كذلك ألا خيالية و صور احملسوسات
 .سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق
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  يف أن محلة العلم يف اإلسالم أكثرهم العجم: ونالفصل الثالث و األربع

من العلوم  الواقع أن محلة العلم يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم ال من العلوم الشرعية و ال من الغريب
يف لغته و مرباه و مشيخته مع  و إن كان منهم العريب يف نسبته فهو أعجمي. العقلية إال يف القليل النادر

أن امللة يف أوهلا مل يكن فيها علم و ال صناعة  و السبب يف ذلك. ة و صاحب شريعتها عريبأن امللة عربي
إمنا أحكام الشريعة اليت هي أوامر اهللا و نواهيه كان الرجال ينقلوا  ملقتضى أحوال السذاجة و البداوة و

 و القوم. صحابهقد عرفوا مأخذها من الكتاب و السنة مبا تلقوه من صاحب الشرع و أ يف صدورهم و

و جرى . إليه حاجة يومئذ عرب مل يعرفوا أمر التعليم و التأليف و التدوين و ال دفغوا إليه و ال دعتهم
و نقله إىل القراء أي . حبمل ذلك األمر على ذلك زمن الصحابة و التابعني و كانوا يسمون املختصني

 عامة يف الصحابة مبا كانوا عربا فقيل حلملة يومئذ صفة الذين يقرأون الكتاب و ليسوا أميني ألن األمية
 فهم قراء لكتاب اهللا و السنة املأثورة عن اهللا ألم مل يعرفوا األحكام. هذا القرآن يومئذ قراء إشارة إىل

 :عليه و سلم قال صلى اهللا. الشرعية إال منه و من احلديث الذي هو يف غالب موارده تفسري له و شرح

فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد  .اهللا و سنيت كتاب: تضلوا ما متسكتم ماتركت فيكم أمرين لن 
التفاسري القرآنية و تقييد احلديث خمافة ضياعه مث احتيج إىل معرفة األسانيد و  فما بعد احتيج إىل وضع

من الكتاب  الناقلني للتمييز بني الصحيح مم األسانيد و ما دونه مث كثر استخراج أحكام الواقعات تعديل
العلوم الشرعية كلها  و السنة و فسد مع ذلك اللسان فاحتيج إىل وضع القوانني النحوية و صارت

إىل علوم أخرى و هي الوسائل هلا  ملكات يف االستنباطات و االستخراج و التنظري و القياس و احتاجت
العقائد اإلميانية باألدلة لكثرة القياس و الذب عن  من معرفة قوانني العربية و قوانني ذلك االستنباط و

العلوم كلها علوما ذات ملكات حمتاجة إىل التعليم فاندرجت يف مجلة  البدع و اإلحلاد فصارت هذه
كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل احلضر و أن العرب أبعد الناس عنها فصارت العلوم  و قد. الصنائع
معناهم  ضر لذلك العهد هم العجم أو من هم يفو احل. حضرية و بعد عنها العرب و عن سوقها لذلك

الصنائع و احلرف ألم  من املوايل و أهل احلواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم يف احلضارة و أحواهلا من
 الفارسي و سيبويه صناعة النحو أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب

و إمنا ربوا يف اللسان العريب فاكتسبوه باملرىب . أنسام لهم عجم يفمن بعدمها و ك الزجاج من بعده و
و كذا محلة احلديث الذين حفظوة عن أهل اإلسالم . قوانني و فنا ملن بعدهم و خمالطة العرب و صريوه

 و كان علماء أصول الفقه كلهم. أو مستعجمون باللغة و املرىب التساع الفن بالعراق أكثرهم عجم
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تدوينه إال  و مل يقم حبفظ العلم و. رف و كذا محلة علم الكالم و كذا أكثر املفسرينعجما كما ع
تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل  لو :و ظهر مصداق قوله صلى اهللا عليه و سلم. األعاجم

لرئاسة هذه احلضارة و سوقها و خرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم ا و أما العرب الذين أدركوا .فارس
أهل الدولة  و النظر فيه، فإم كانوا. و ما دفعوا إليه من القيام بامللك عن القيام بالعلم يف الدولة العباسية

. مبا صار من مجلة الصنائع و حاميتها و أويل سياستها مع ما يلحقهم من األنفة عن انتحال العلم حينئذ

إليها و دفعوا ذلك إىل من قام به من العجم  جيرو الرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع و املهن و ما 
. القيام به فإنه دينهم و علومهم و ال حيتقرون محلتها كل االحتقار و ما زالوا يرون هلم حق. واملولدين

 األمر من العرب مجلة و صار للعجم صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أهل امللك حىت إذا خرج

مبا ال يغين و ال   نسبتها و امتهن محلتها مبا يرون أم بعداء عنهم مشتغلنيمبا هم عليه من البعد عن
فهذا الذي قررناه هو السبب يف أن  .جيدي عنهم يف امللك و السياسة كما ذكرناه يف نقل املراتب الدينية

 متيز محلة العلم العقلية أيضا فلم تظهر يف امللة إال بعد أن و أما العلوم. محلة الشريعة أو عامتهم من العجم
العلم كله صناعة فاختصت بالعجم و تركتها العرب و انصرفوا عن انتحاهلا فلم  و استقر. و مؤلفوه

اإلسالمية ما  فلم يزل ذلك يف األمصار. إال املعربون من العجم شأن الصنائع كما قلناه أوال حيملها
فلما خربت تلك األمصار و  .اء النهردامت احلضارة يف العجم و بالدهم من العراق و خراسان و ما ور

الصنائع ذهب العلم من العجم مجلة ملا مشلهم  ذهبت منها احلضارة اليت هي سر اهللا يف حصول العلم و
و ال أوفر اليوم يف احلضارة من مصر فهي أم . املوفورة احلضارة من البداوة و اختص العلم باألمصار

 و بقي بعض احلضارة يف ما وراء النهر ملا هناك من.  الصنائعاإلسالم و ينبوع العلم و العامل و إيوان

دلنا على ذلك كالم  و قد. احلضارة بالدولة اليت فيها فلهم بذلك، حصة من العلوم و الصنائع ال تنكر
و أما غريه من العجم  .سعد الدين التفتازاين بعض علمائهم من تآليف وصلت إلينا إىل هذه البالد و هو

فاعتري . كالما يعول على ايته يف اإلصابة الطوسي نصري الدين و ابن اخلطيب اإلمام ن بعدفلم نر هلم م
و اهللا خيلق ما بشاء ال شريك له امللك و له احلمد و هو على . أحوال اخلليقة ذلك و تأمله تر عجبا يف

 .قدير و حسبنا اهللا و نعم الوكيل و احلمد هللا كل شيء
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  العلوم عن أهل اللسان العريب  يف أن العجمة إذا سبقت إىل اللسان قصرت بصاحبها يف حتصيل:الفصل الرابع و األربعون

املعاين الذهنية و اخليالية، من بني العلوم الشرعية، اليت  و السر يف ذلك أن مباحث العلوم كلها إمنا هي يف
هي  سنة و لغاا املؤدية هلا، واأللفاظ و مودها من األحكام املتلقاة من الكتاب و ال هي أكثر مباحثها يف

ترمجان عما يف الضمائر من  و اللغات إمنا هي. كلها يف اخليال، و بني العلوم العقلية، و هي يف الذهن
التعليم، و ممارسة البحث بالعلوم لتحصيل  تلك املعاين، يؤديها بعض إىل بعض باملشافهة باملناظرة و

و اللغات وسائط و حجب بني الضمائر، و روابط و ختام  ظو األلفا. ملكاا بطول املران على ذلك
تلك الضمائر من املعاين من ألفاظها ملعرفة دالالا اللغوية عليها، و جودة  و البد يف اقتياض. بني املعاين

و . االعتياص لناظر فيها، و إال فيعتاض عليه اقتناصها زيادة على ما يكون يف مباحثها الذهنية من امللكة
من تلك األلفاظ عن استعماهلا،  انت ملكته يف تلك الدالالت راسخة، حبيث يتبادر املعاين إىل ذهنهإذا ك

املعاين و الفهم أو خف، و مل يبق إال معاناة ما يف  أن البديهي واجلبلي، زال ذاك احلجاب باجلملة بني
و أما إن احتاج املتعلم . لعبارةكله إذا كان التعاليم تلقينا و باخلطاب و ا هذا. املعاين من املباحث فقط

هنالك  الدراسة و التقييد بالكتاب و مشافهة الرسوم اخلطية من الدواوين مبسائل العلوم، كان إىل
ألن رسوم الكتاب هلا  .حجاب آخر بني اخلط و رسومه يف الكتاب، و بني األلفاظ املقولة يف اخليال

و إن عرفت مبلكة . تعذرت معرفة العبارة تلك الداللةو ما مل تعرف . داللة خاصة على األلفاظ املقولة
على الناظر و املتعلم بذلك حجاب آخر بينه و بني مطلوبه،  قاصرة كانت معرفتها أيضا قاصرة، و يزداد

و إذا كانت ملكته يف الداللة اللفظية و اخلطية . أعوص من احلجاب األول من حتصيل ملكات العلوم
املعاين مع  هذا شأن. و صار إمنا يعاين فهم مباحثها فقط.  و بني املعاينارتفعت احلجب بينه مستحكمة

استحكاما مللكام، مث إن امللة  و املتعلمون لذلك يف الصغر أشد. األلفاظ و اخلط بالنسبة إىل كل لغة
ت و درست علوم األولني بنبوا و كتاا، و كان اإلسالمية ملا اتسع ملكها و اندرجت األمم يف طيها

و العزة و سخرية األمم هلم باحلضارة و التهذيب، و صريوا علومهم  أمية الرتعة و الشعار، فأخذ امللك
بعد أن كانت نقال، فحدثت فيهم امللكات، و كثرت الدواوين و التآليف، و تشوفوا  الشرعية صناعة،

تلك اللغات   جردوها منعلوم األمم فنقلوها بالترمجة إىل علومهم و أفرغوها يف قالب أنظارهم، و إىل
اليت بلغتهم األعجمية نسيا منسيا  األعجمية إىل لسام و أربوا فيها على مداركهم، و بقيت تلك الدفاتر

كلها بلغة العرب، و دواوينها املسطرة خبطهم، و  و أصبحت العلوم. و طلال مهجورا و هباء منثورا
ة و اخلطية يف لسام دون ما سواه من األلسن، الدالالت اللفظي احتاج القائمون بالعلوم إىل معرفة

 و قد تقدم لنا أن اللغة ملكة يف اللسال، و كذا اخلط صناعة ملكتها يف. العناية ا لدروسها و ذهاب
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قدمناه من أن امللكة إذا  اليد، فإذا تقدمت يف اللسان ملكة العجمة، صار مقصرا يف اللغة العربية، ملا
و إذا كال مقصرا . أخرى، و هو ظاهر قل أن جييد صاحبها ملكة يف صناعةتقدمت يف صناعة مبحل، ف

إال أن تكون ملكة . اعتاص عليه فهم املعاين منها كما مر يف اللغة العربية و دالالا اللفظية و اخلطية
حني انتقل منها إىل العربية، كأصاغر أبناء العجم الذين يربون مع العرب  العجمة السابقة مل تستحكم

فهم  فتكون اللغة العربية كأا السابقة هلم، و ال يكون عندهم تقصري يف. تستحكم عجمتهم قبل أن
و هلذا جند الكثري من  .و كذا أيضا شأن من سبق له تعلم اخلط األعجمي قبل العريب. املعاين من العربية

ب إىل قراءا ظاهرا التفاسري من الكت علماء األعاجم يف دروسهم و جمالس تعليمهم يعدلون عن نقل
و صاحب امللكة يف العبارة . عليهم تناول املعاين خيففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض احلجب ليقرب

و إن صار له فهم األقوال من اخلط، و املعاين من األقوال  ،و اخلط مستغن عن ذلك، بتمام ملكته
  يكون الدؤوب على التعليم و املران علىو رمبا. ارتفعت احلجب بينه و بني املعاين كاجلبلة الراسخة، و

علماء األعاجم، إال  اللغة، و ممارسة اخلط يفيضان لصاحبهما إىل متكن امللكة، كما جنده يف الكثري من
منهم، كان باع العرب أطول و ملكته  و إذا قرن بنظريه من علماء العرب و أهل طبقته. أنه يف النادر

السابقة اليت يؤثر القصور بالضرورة و ال يعترص ذلك مبا  ر بالعجمةأقوى، ملا عند املستعجم من الفتو
أكثرهم العجم، ألن املراد بالعجم هنالك عجم النسب لتداول احلضارة فيهم  تقدم بأن علماء اإلسالم

من ذلك  و أما عجمة اللغة فليست. أا سبب النتحال الصنائع و امللكات و من مجلتها العلوم اليت قررنا
رسوخ القدم فأم إمنا  و ال يعترض ذلك أيضا مما كان لليونانيني يف علومهم من. ملرادة هناو هي ا

األعجمي املتعلم للعلم يف امللة اإلسالمية  و. تعلموها من لغتهم السابقة هلم و خطهم املتعارف بينهم
ون له ذلك حجابا فلهذا يك. من غري خطه الذي يعرف ملكته يأخذ العلم بغري لسانه الذي سبق إليه، و

مجيع أصناف أهل اللسان األعجمي من الفرس و الروم و الترك و الرببر و  و هذا عام يف. كما قلناه
 .و يف ذلك آيات للمتومسني. سائر من ليس من أهل اللسان العريب و. الفرنج

 

  يف علوم اللسان العريب: الفصل اخلامس و األربعون

و البيان و األدب و معرفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ النحو  أركانه أربعة و هي اللغة و
كلها يف الكتاب و السنة و هي بلغة العرب و نقلتها من الصحابة و التابعني عرب و  األحكام الشرعية

و تتفاوت . الشريعة مشكالا من لغام فالبد من معرفة العلوم املتعلقة ذا اللسان ملن أراد علم شرح
يتبني يف الكالم عليها فنا فنا و الذي  د بتفاوت مراتبها يف التوفية مبقصود الكالم حسبمايف التأكي
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تتبني أصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول و  يتحصل أن األهم املقدم منها هو النحو إذ به
 أن أكثر األوضاع باقية و كان من حق علم اللغة التقدم لوال. جلهل أصل اإلفادة املبتدأ من اخلرب و لواله

تغري باجلملة و مل  موضوعاا مل تتغري خبالف اإلعراب الدال على اإلسناد و املسند و املسند إليه فإنه يف
اإلخالل بالتفاهم مجلة و ليست كذلك  فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة إذ يف جهله. يبق له أثر

 .فيقاللغة و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و به التو

 

  علم النحو

و تلك العبارة فعل لساين ناشئ عن القصد . هي عبارة املتكلم عن مقصوده اعلم أن اللغة يف املتعارف
 فالبد أن تصري ملكة متقررة يف الغصو الفاعل هلا و هو اللسان و هو يف كل أمة حبسب بإفادة الكالم

املقاصد  لكات و أوضحها إبانة عنو كانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحسن امل. اصطالحام
الفاعل من املفعول من ارور  مثل احلركات اليت تعني. لداللة غري الكلمات فيها على كثري من املعاين

. احلركات إىل الذوات من غري تكلف ألفاظ أخرى أعين املضاف و مثل احلروف اليت تفضي باألفعال أي

غريها من اللغات فكل معىن أو حال البد له من ألفاظ ختصه أما  و. و ليس يوجد ذلك إال يف لغة العرب
و هذا هو معىن قوله . كالم العجم من خماطبام أطول مما تقدره بكالم العرب بالداللة و لذلك جند

و . فصار للحروف يف لغتهم .أوتيت جوامع الكلم و اختصر يل الكالم اختصارا :عليه و سلم صلى اهللا
على املقصود غري متكلفني فيه لصناعة يستفيدون  األوضاع اعتبار يف الداللةاحلركات و اهليئات أي 

فلما . يأخذها اآلخر عن األول كما تأخذ صبياننا هلذا العهد لغاتنا إمنا هي ملكة يف ألسنتهم. ذلك منها
ت فارقوا احلجاز لطلب امللك الذي كان يف أيدي األمم و الدول و خالطوا ام تغري جاء اإلسالم و

اللسانية ففسدت  و السمع أبو امللكات. امللكة مبا ألقى إليها السمع من املخالفات اليت للمستعربني تلك
العلوم منهم أن تفسد تلك امللكة  و خشي أهل. مبا ألقي إليها مما يغايرها جلنوحها إليه باعتياد السمع
نبطوا من جماري كالمهم قوانني لتلك املفهوم فاست رأسا و يطول العهد ا فينغلق القرآن و احلديث على

يقيسون عليها سائر أنواع الكالم و يلحقون األشباه باألشباه مثل  امللكة مطردة شبه الكليات و القواعد
 مث رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات. املفعول منصوب و املبتدأ مرفوع أن الفاعل مرفوع و

كلها  و صارت. ية املوجب لذلك التغري عامال و أمثال ذلكفاصطلحوا على تسميته إعرابا و تسم
تسميتها  و اصطلحوا على. اصطالحات خاصة م فقيدوها بالكتاب و جعلوها صناعة هلم خمصوصة

من بين كنانة و يقال بإشارة علي رضي اهللا عنه  أبو األسود الدؤيل و أو ل من كتب فيها. بعلم النحو



 
 488         ابن خلدون مقدمة

مث كتب فيها . عليه حبفظها ففزع إىل ضبطها بالقوانني احلاضرة املستقرأة ألنه رأى تغري امللكة فأشار
الرشيد و كان الناس أحوج ما كان  أيام اخلليل بن أمحد الفراهيدي بعده إىل أن انتهت إىل الناس من

 فكمل سيبويه و أخذها عنه. الصناعة و كمل أبواا فهذب. الناس إليها لذهاب تلك امللكة من العرب

لكل ما كتب فيها  عها و استكثر من أدلتها و شواهدها و وضع فيها كتابه املشهور الدي صار إماماتفاري
 كتبا خمتصرة للمتعلمني حيذون فيها حذو أبو القاسم الزجاج و أبو علي الفارسي مث وضع. من بعده

و البصرة املصرين  مث طال الكالم يف هذه الصناعة و حدث اخلالف بني أهلها يف الكوفة. اإلمام يف كتابه
التعليم و كثر االختالف يف إعراب  و كثرت األدلة و احلجاج بينهم و تباينت الطرق يف. القدميني للعرب

و جاء املتأخرون مبذاهبهم . ذلك على املتعلمني كثري من آي القرآن باختالفهم يف تلك القواعد و طال
 كتاب يف ابن مالك م جلميع ما نقل كما فعلهالطول مع استيعا يف االختصار فاختصروا كثريا من ذلك

 ابن احلاجب و املفصل يف الزخمشري للمتعلمني، كما فعله و أمثاله أو اقتصارهم على املبادئ التسهيل

 ابن معطي الصغرى و الكربى و األرجوزتني يف ابن مالك و رمبا نظموا ذلك نظما مثل. له املقدمة يف

طرق التعليم فيها   فالتآليف يف هذا الفن أكثر من أن حتصى أو حياط ا وو باجلملة .األلفية االرجوزة يف
البصريون و البغداديون و األندلسيون  و الكوفيون و. خمتلفة فطريقة املتقدمني مغايرة لطريقة املتأخرين

تؤذن بالذهاب ملا رأينا من النقص يف سائر العلوم و  و قد كادت هذه الصناعة. خمتلفة طرقهم كذلك
بن  مجال الدين إلينا باملغرب هلذه العصور ديوان من مصر منسوب إىل الصنائع بتناقص العمران و وصل

احلروف و املفردات و  و تكلم على. من علمائها استوىف فيه أحكام اإلعراب جمملة و مفصلة هشام
و أشار إىل نكت  .باملغين يف اإلعراب اجلمل و حذف ما يف الصناعة من املتكرر يف أكثر أبوابه و مساه

و ضبطها بأبواب و فصول و قواعد انتظم سائرها فوقفنا منع على علم جم يشهد  إعراب القرآن كلها
اقتفوا  يف هذه الصناعة و وفور بضاعته منها و كأنه ينحو يف طريقته منحاة أهل املوصل الذين بعلو قدره

و اهللا .  دال على قوة ملكته و اطالعهبشيء عجيب و اتبعوا مصطلح تعليمه فأتى من ذلك ابن جين أثر
 .يزيد يف اخللق ما يشاء

 

  علم اللغة

اللغوية و ذلك أنه ملا فسدت ملكة اللسان العريب يف احلركات املسماة  هذا العلم هو بيان املوضوعات
 ممث استمر ذلك الفساد مبالبسة العج. باإلعراب و استنبطت القوانني حلفظها كما قلناه عند أهل النحو

موضوعه  و خمالطتهم حىت تأدى الفساد إىل موضوعات األلفاظ فاستعمل كثري من كالم العرب يف غري
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إىل حفظ املوضوعات  عندهم ميال مع هجنه املستعربني يف اصطالحام املخالفة لصريح العربية فاحتيج
ديث فشمر كثري من بالقرآن و احل اللغوية بالكتاب و التدوين خشية الدروس و ما ينشا عنه من اجلهل

ألف  .اخلليل بن أمحد الفراهيدي احللبة يف ذلك و كان سابق. أئمة اللسان لذلك و أملوا فيه الدواوين
الثالثي والرباعي و اخلماسي و  فحصر فيه فركبات حروف العجم كلها من الثنائي و العني فيها كتاب

له حصر ذلك بوجوه عديدة حاضرة و ذلك أن تأيت  و. هو غاية ما ينتهي إليه التركيب يف اللسان العريب
األعداد على التوايل من واحد إىل سبعة و عشرين و هو دون اية  مجلة الكلمات الثنائية خترج من مجيع

ألن احلرف الواحد منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة و العشرين فتكون سبعة  .حروف العجم بواحد
يؤخذ السابع  مث. مث الثالث و الرابع. مع الستة و العشرين كذلكمث يؤخذ الثاين . كلمة ثنائية و عشرين

توايل العدد من واحد إىل سبعة  و العشرون مع الثامن و العشرين فيكون واحدا فتكون كلها أعدادا على
و هو أن جتمع األول مع األخري و تضرب  و عشرين فتجمع كما هي بالعمل املعروف عند أهل احلساب

الثنائي ألن التقدمي و التأخري بني احلروف معترب يف  مث تصاعف ألجل قلب. لعدةاموع يف نصف ا
و خترج الثالثيات من صرب عدد الثنائيات فيما جيمع من واحد . الثنائيات التركيب فيكون اخلارج مجلة

ة مبرتلة الثنائي فتكون. عشرين على تواىل العدد ألن كل ثنائية يزيد عليها حرفا فتكون ثالثية إىل ستة و
بعد الثنائية فتجمع من  احلرف الواحد مع كل واحد من احلروف الباقية و هي ستة و عشرون حرفا

مث تضرب اخلارج يف ستة، مجلة . الثنائيات واحد إىل ستة و عشرين على توايل العدد و يضرب فيه مجلة
.  الرباعي و اخلماسيو كذلك يف. تراكيبها من حروف العجم مقلوبات الكلمة الثالثية فيخرج جمموع

و اعتمد فيه . الوجه و رتب أبوابه على حروف العجم بالترتيب املتعارف فاحنصرت له التراكيب ذا
فبدأ حبروف احللق مث بعده من خروف احلنك مث األضراس مث الشفة و جعل حروف العلة  ترتيب املخارج

كتابه بالعني  نه األقصر منها فلذلك مسيو بدأ من حروف احللق بالعني أل. و هي احلروف اهلوائية آخرا
تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات  ألن املتقدمني كانوا يذهبون يف تسمية دواوينهم إىل مثل هذا و هو

كان املهمل يف الرباعي و اخلماسي أكثر لقلة استعمال  مث بني املهمل منها من املستعمل و. و األلفاظ
ائي لقلة دورانه و كان اإلستعمال يف الثالثي أغلب فكانت أوضاعه أكثر الثن العرب له لثقله و حلق به

و جاء أبو بكر . و استوعبه أحسن استيعاب و أوعاه العني ذلك كله يف كتاب اخلليل و ضمن .لدورانه
باألندلس يف املائة الرابعة فاختصره مع احملافظة على االستيعاب و حذف  الزبيدي و كتب هلشام املؤيد

من  اجلوهري و ألف. كله و كثريا من شواهد املستعمل و خلصه للحفظ أحسن تلخيص هملمنه امل
 على الترتيب املتعارف حلروف العجم فجعل البداءة منها باهلمزة و مجل الترمجة الصحاح املشارقة كتاب
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مث . اباذلك ب باحلروف على احلرف األخري من الكلمة الضطرار الناس يف األكثر إىل أواخر الكلم فجعل
و . بالفصول إىل آخرها يأيت باحلروف أول الكلمة على ترتيب حروف العجم أيصا و يترجم عليها

من أهل دانية يف دولة علي بن  ابن سيده مث ألف فيها من األندلسيني. حصر اللغة اقتداء حبصر اخلليل
و زاد فيه التعرض  .نيالع على ذلك املنحى من االستيعاب و على حنو ترتيب كتاب احملكم جماهد كتاب

 صاحب حممد بن أيب احلسني و خلصه. فجاء من أحسن الدواوين الشتقاتات الكلم و تصاريفها

يف اعتبار أواخر  الصحاح و قلب ترتيبه إىل ترتيب كتاب. املستنصر من ملوك الدولة احلفصية بتونس
 و ،املنجد من أئمة اللغة كتابتوأمي رحم و سليلي أبوة و لكراع  الكلم و بناء التراجم عليها فكانا

و هناك . هذه أصول كتب اللغة فيما علمناه الزاهر كتاب البن األنباري و اجلمهرة كتاب البن دريد
إال أن وجه احلصر فيها . و مستوعبة لبعض األبواب أو لكلها خمتصرات أخرى خمتصة بصنف من الكلم

و من الكتب املوضوعة أيضا يف اللغة . أيتجلي من قبل التراكيب كما ر خفي و و يف احلصر يف تلك
بني فيه كل ما جتوزت به العرب من األلفاظ و فيما  أساس البالغة يف ااز مساه الزخمشري كتاب

مث ملا كانت العرب تضع الشيء على العموم مث . كتاب شريف اإلفادة جتوزت به من املدلوالت و هو
 ا فوق ذلك عندنا، و بني الوضع و االستعمال و احتاج اخلاصة ألفاظا أخرى خاصة تستعمل يف األمور

فيه بياض  فقه يف اللغة عزيز املأخذ كما وضع األبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض مث اختص ما إىل
استعمال األبيص يف هذه كلها  من اخليل باألشهب و من اإلنسان باألزهر و من الغنم باألملح حىت صار

فقه  و أفرده يف كتاب له مساه الثعاليب املنحى و اختص بالتأليف يف هذا. ن العربحلنا و خروجا عن لسا
فليس معرفة . العرب عن مواضعه و هو من أكد ما بأخذ به اللغوي نفسه أن حيرف استعمال اللغة

و أكثر ما حيتاج إىل ذلك األديب . العرب لذلك الوضع األول بكاف يف الترتيب حىت يشهد له استعمال
حلنه يف املوضوعات اللغوية يف مفرداا و تراكيبها و هو أشد من  ين نظمه و نثره حذرا من أن يكثريف ف

و كذلك ألف بعض املتأخرين يف األلفاظ املشتركة و تكفل حبصرها و إن . أفحش اللحن يف اإلعراب و
املخصوصة  ذا الفنو أما املختصرات املوجودة يف ه. إىل النهاية يف ذلك فهو مستوعب لألكثر مل تبلغ

 و البن السكيت األلفاظ باملتداول من اللغة الكثري االستعمال تسهيال حلفظها على الطالب فكثرية مثل
و . أقل لغة من بعض الختالف نظرهم يف األهم على الطالب للحفظ و بعضها. و غريمها لثعلب الفصيح

  .رب سواه اهللا اخلالق العليم ال

أم استعملوا هذه األلفاظ هلذه  ي تثبت به اللغة، إمنا هو النقل عن العربو اعلم أن النقل الذ: فصل
و كذلك ال تثبت اللغات . و مل يعرف ألحد منهم .املعاين، ال تقل إم وصغوها ألنه متعذر و بعيد
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ألن شهادة . عرف استعماله يف ماء العنب، باعتبار اإلسكار اجلامع على ما. بقياس ما مل نعلم استعماله
 و ليس لنا مثله يف اللغة. القياس إمنا يدركها الشرع الدال على صحة القياس من أصله االعتبار يف باب

و  ابن سريح و القاضي و إن مال إىل القياس فيها. إال بالعقل، و هو حمكم، و على هذا يف مجهور األئمة
احلد راجع إىل  دود اللفظية، ألنو ال تتومهن أن إثبات اللغة يف باب احل. لكن القول بنفيه أرجح .غريهم
املشهور، و اللغة إثبات أن اللفظ كذا،  ببيان أن مدلول اللفظ اهول اخلفي هو مدلول الواضح. املعاين

 .ملعىن كذا، و الفرق يف غاية الظهور

 

  علم البيان

علق باأللفاظ و ما اللسانية ألنه مت هذا العلم حادث يف امللة بعد علم العربية و اللغة، و هو من العلوم
ذلك أن األمور اليت يقصد املتكلم ا إفادة السامع من  و يقصد ا الداللة عليه من املعاين و. تفيده

و الدالة على هذه هي . تسند و مسند إليها و يفضي بعضها إىل بعض إما تصور مفردات: كالمه هي
 و يدل عليها. دات من املسند إليها و األزمنةو األفعال و احلروف و إما متييز املسن املفردات من األمساء

األمور املكتنفة  و يبقى من. و هذه كلها هي صناعة النحو. بتغري احلركات من اإلعراب و أبنية الكلمات
يقتضيه حال الفعل و هو حمتاج إىل الداللة  بالواقعات احملتاجة للداللة أحوال املتخاطبني أو الفاعلني و ما

و إذا مل يشتمل على . للمتكلم فقد بلغ غاية اإلفادة يف كالمه  اإلفادة و إذا حصلتعليه ألنه من متام
كالم العرب فإن كالمهم واسع و لكل مقام عندهم مقال خيتص به بعد  شيء منها فليس من جنس

ا منهم أال ترى أن قوهلم زيد جاءين مغاير لقوهلم جاءين زيد من قبل أن املتقدم. اإلبانة كمال اإلعراب و
: املسند إليه و من قال جاءين زيد أفاد أن اهتمامه بايء قبل الشخص: هو األهم عند املتكلم فمن قال

كذا التعبري عن أجزاء اجلملة مبا يناسب املقام  و. زيد جاءين أفاد أن اهتمامة بالشخص قبل ايء املسند
زيد قائم و أن زيدا قائم و إن : قوهلمتأكيد اإلسناد على اجلملة ك و كذا. من موصول أو مبهم أو معرفة

أمنا  متغايرة كلها يف الداللة و إن استوت من طريق اإلعراب فإن األول العاري عن التأكيد زيدا لقائم
: و كذلك تقول. خمتلفة يفيد اخلايل الذهن و الثاين املؤكد بإن يفيد املتردد و الثالث يفيد املنكر فهي

التنكري تعظيمه و أنه رجل ال يعادله  ينه جاءين رجل إذا قصدت بذلكجاءين الرجل مث تقول مكانه بع
خربية و هي اليت هلا خارج تطابقه أوال، و إنشائية و هي اليت  مث اجلملة اإلسنادية تكون. أحد من الرجال

مث قد يتعني ترك العاطف بني اجلملتني إذا كان للثانية حمل من . و أنواعه كالطلب. ال خارج هلا
مل يكن  فيشرك بذلك مرتلة التابع املفرد نعتا و توكيدا و بدال بال عطف أو يتعني العطف إذا :باإلعرا
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مث قد يدل باللفظ و ال . عليهما مث يقتضي احملل اإلطناب و اإلجياز فيورد الكالم. للثانية حمل من اإلعراب
يقة األسد املنطوقة و إمنا تريد زيد أسد فال تريد حق :يراد منطوقه و يراد الزمه إن كان مفردا كما تقول

و قد تريد باللفظ املركب الداللة على . زيد و تسمى هذه استعارة شجاعته الالزمة و تسندها إىل
زيد كثري الرماد و تريد ما لزم ذلك عنه من اجلود و قرى الضيف ألن كثرة الرماد  :ملزومه كما تقول

املركب و إمنا هي  زائدة على داللة األلفاظ من املفرد وو هذه كلها داللة . عنهما يف دالة عليهما ناشئة
األلفاظ كل حبسب ما يقتضيه  هيئات و أحوال الواقعات جعلت للداللة عليها أحوال و هيئات يف

هذه الداللة اليت هي للهيئات و األحوال و  مقامه، فاشتمل هذا العلم املسمى بالبيان على البحث عن
األول يبحث فيه عن هذه اهليآت و األحوال اليت تطابق  الصنف: صنافاملقامات و جعل على ثالثة أ

يسمى علم البالغة، و الصنف الثاين يبحث فيه عن الداللة على الالزم  باللفظ مجيع مقتضيات احلال و
 و أحلقوا ما صنفا آخر و. و هي االستعارة و الكناية كما قلناه و يسمى علم البيان اللفظي و ملزومه

يشابه بني ألفاظه أو  .ر يف تزيني الكالم و حتسينه بنوع من التنميق إما بسجع يفصله أو جتنيسهو النظ
الشتراك اللفظ بينهما و أمثال ذلك و  ترصيع يقطع أو تورية عن املعىن املقصود بإيهام معىن أخفى منة

هو اسم الصنف الثاين الثالثة عند احملدثني اسم البيان و  و أطق على األصناف. يسمى عندهم علم البدء
 جعفر بن فيها مث تالحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى و كتب فيها ألن األقدمني أول من تكلموا

إىل أن  مث مل تزل مسائل الفن تكمل شيئا فشيئا. وأمثاهلم إمالءات غري وافية فيها قدامة و اجلاحظ و حيىي
و ما ذكرناه أنفا من الترتيب و ألف كتابه حن زبدته و هذب مسائله و رتب أبوابه على السكاكي حمص

من  و أخذه املتأخرون. فجعل هذا الفن من بعض أجزائه النحو و التصريف و البيان باملفتاح يف املسمى
يف  ابن مالك و التبيان يف كتاب السكاكي كتابه و خلصوا منه أمهات قي املتداولة هلذا العهد كما فعله

 اإليضاح و هو أصغر حجما من التلخيص اإليضاح و يف كتاب قزويينجالل الدين ال و املصباح كتاب

فاملشارقة على  و باجلملة. هلذا العهد عند أهل املشرق يف الشرح و التعليم منه أكثر من غريه و العناية به
 يف اللسانية و الصنائع الكمالية توجد هذا الفن أقوم من املغاربة و سببه و اهللا أعلم أنه كمايل يف العلوم

أو نقول لعناية العجم و هم معظم أهل . املغرب كما ذكرناه و املشرق أوفر عمرانا من. وفور العمران
اختص بأهل املغرب من  و إمنا. و هو كله مبين على هذا الفن و هو أصله ،الزخمشري املشرق كتفسري

لقابا و عدوا أبوابا و و فرغوا له أ أصنافه علم البدء خاصة، و جعلوه من مجلة علوم األدب الشعرية،
العرب و إمنا محلهم على ذلك الولوع بتزيني األلفاظ، و  و زعموا أم أحصوها من لسان. نوعوا أنواعا

صعبت عليهم مآخذ البالغة و البيان لدقة أنظارمها و غموض معانيهما  و. العلم البديع سهل املأخذ
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و جرى . له مشهور العمدة و كتاب بن رشيقا ممن ألف يف البدء من أهل أفريقية و. فتجافوا عنهما
و اعلم أن مثرة هذا الفن إمنا هي يف فهم اإلعجاز من . منحاه كثري من أهل أفريقية و األندلس على

وفاء الداللة منه جبميع مقتضيات األحوال منطوقة و مفهومة و هي أعلى مراتب  القرآن ألن إعجازه يف
الذي  و هذا هو اإلعجاز.  يف انتقائها و جودة رصفها و تركيبهاالكالم فيما خيتص باأللفاظ الكمال مع

اللسان العريب و  و إمنا يدرك بغض الشيء منه من كان له ذوق مبخالطة. تقصر األفهام عن إدراكه
الذين مسعوة من مبلغه  فلهذا كانت مدارك العرب. حصول ملكته فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه

و . عندهم موجود بأوفر ما يكون و أصحه فرسان الكالم و جهابذته و الذوقأعلى مقاما يف ذلك ألم 
 جاز اهللا الزخمشري تفاسري املتقدمني غفل عنه حىت ظهر أحوج ما يكون إىل هذا الفن املفسرون و أكثر

فانفرد ذا  وضع كتابه يف التفسري و تتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن مبا يبدي البعض من إعجازه و
و . من القرآن بوجوه البالغة صل على مجيع التفاسري لوال أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسهاالف

فمن أحكم عقائد السنة و شارك . البالغة ألجل هذا يتحاماه كثري من أهل السنة مع وفور بضاعته من
دعة فيعرض عنها و الرد عليه من جنس كالمه أو يعلم أنه ب يف هذا الفن بعض املشاركة حىت يقتدر على

عليه النظر يف هذا الكتاب للظفر بشيء من اإلعجاز مع السالمة من البدع  ال تضر يف معتقده فإنه يتعني
 .اهللا اهلادي من يشاء إىل سواء السبيل و. و األهواء

 

  علم األدب

سان مثرته، و هي املقصود منة عند أهل الل و إمنا. هذا العلم ال موضع له ينظر يف إثبات عوارضه أو نفيها
أساليب العرب و مناحيهم، فيجمعون لذلك من كالم العرب ما  االجادة يف فين املنظوم و املنثور، على

شعر عايل الطبقة، و سجع متساو يف اإلجادة، و مسائل من اللغة و النحو  من. عساه حتصل به الكلمة
أيام  م قوانني العربية، مع ذكر بعض منذلك، متفرقة، يستقري منها الناظر يف الغالب معظ مبثوثة أثناء

و . و األخبار العامة و كذلك ذكر املهم من األنساب الشهرية. العرب يفهم به ما يقع يف أشعارهم منها
العرب و أساليبيهم و مناحي بالغتهم إذا  املقصود بذلك كله أن ال خيفى على الناظر فيه شيء من كالم

مث . فهمه فيحتاج إىل تقدمي مجيع ما يتوقف عليه فهمة ه إال بعدتصفحه ألنه ال حتصل امللكة من حفظ
األدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها و األخذ من كل علم : قالوا إم إذا أرادوا حد هذا الفن

إذ ال . اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متوا فقط و هي القرآن و احلديث بطرف يريدون من علوم
البديع من  لعلوم يف كالم العرب إال ما ذهب إليه املتأخرون عند كلفهم بصناعةلغري ذلك من ا مدخل
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حينئذ إىل معرفة  التورية يف أشعارهم و ترسلهم باالصطالحات العلمية فاحتاج صاحب هذا الفن
جمالسى التعليم أن أصول هذا الفن  و مسعنا من شيوخنا يف. اصطالحات العلوم ليكون قائما على فهمها

 البيان و التبيني و كتاب الكامل للمربد و كتاب البن قتيبة أدب الكتاب نه أربعة دوارين و هيو أركا

و . فتبع هلا و فروع عنها و ما سوى هذه األربعة .أليب علي القايل البغدادي النوادر و كتاب للجاحظ
ا هو تابع للشعر إذ من أجزاء هذا الفن مل و كان الغناء يف الصدر األول. كتب احملدثني يف ذلك كثرية

الفضالء من اخلواص يف الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به  و كان الكتاب و. الغناء إمنا هو تلحينه
 و قد ألف. الشعر و فنونه فلم يكن انتحالة قادحا يف العدالة و املروءة حرصا على حتصيل أساليب

 ر العرب و أشعارهم و أنسام و أيامهم ومجع فيه أخبا األغاين كتابه يف القاضي أبو الفرج األصبهاين

فاستوعب فيه ذلك أمت  و جعل مبناه على الغناء يف املائة صوتا اليت اختارها املغنون للرشيد. دولتهم
احملاسن اليت سلفت هلم يف كل فن من  و لعمري إنه ديوان العرب و جامع أشتات. استيعاب و أوفاه

ال يعدل به كتاب يف ذلك فيما نعلمه و هو الغاية اليت  ر األحوال وفنون الشعر و التاريخ و الغناء و سائ
و حنن اآلن نرجع بالتحقيق على اإلمجال فيما تكلمنا . و أىن له ا يسمو إليها األديب و يقف عندها

 .و اهللا اهلادي للصواب. اللسان عليه من علوم

 

  يف أن اللغة ملكة صناعية: الفصل السادس و األربعون

شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاىن و جودا و  ن اللغات كلها ملكاتإعلم أ
. التراكيب و ليس ذلك بالنظر إىل املفردات و إمنا هو بالنظر إىل. متام امللكة أو نقصاا تصورها حبسب

املقصودة و مراعاة التأليف املعاين  فإذا حصلت امللكة التامة يف تركيب األلفاظ املفردة للتعبري ا عن
حينئد الغاية من إفادة مقصوده للسامع و هذا هو معىن  الذي يطبق الكالم على مقتضى احلال بلغ املتكلم

إال بتكرار األفعال ألن الفعل يقع أوال و تعود منه للذات صفة مث تتكرر  و امللكات ال حتصل. البالغة
فاملتكلم  .سخه مث يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخةو معىن احلال أا صفة غري را .فتكون حاال

أساليبهم يف خماطبام  من العرب حني كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم أهل جيله و
يف معانيها فيلقنها أوال مث يسمع  و كيفية تعبريهم عن مقاصدهم كما يسمع الصيب استعمال املفردات

لذلك يتجدد يف كل حلظة و من كل متكلم و  مث ال يزال مساعهم. قنها كذلكالتراكيب بعدها فيل
هكذا تصريت األلسن و . راسخة و يكون كأحدهم استعماله يتكرر إىل أن يضري ذلك ملكة و صفة

و هذا هو معىن ما تقوله العامة من أن اللغة . األطفال اللغات من جيل إىل جيل و تعلمها العجم و
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مث إنه ملا فسدت هذه . األوىل اليت أخذت عنهم و مل يأخذوها عن غريهم بامللكةللعرب بالطبع أي 
 مبخالطتهم األعاجم و سبب فسادها أن الناشئ من اجليل صار يسمع يف العبارة عن املقاصد امللكة ملضر

للعرب من  كيفيات أخرى غري الكيفيات اليت كانت للعرب فيميز ا عن مقصوده لكثرة املخالطني
فاستحدث ملكة و  م و يسمع كيفيات العرب أيضا فاختلط عليه األمر و أخذ من هذه وهذهغريه

كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية  و هذا معىن فساد اللسان العريب، و هلذا. كانت ناقصة عن األوىل
 بين مث من اكتنفهم من ثقيف و هذيل و خزاعة و .و أصرحها لبعدهم عن بالد العجم من مجيع جهام

أما من بعد عنهم من ربيعة و خلم و جذام و غسان و إياد و  و. كنانة وغطفان و بين أسد و بين متيم
ااورين ألمم الفرس و الروم و احلبشة فلم تكن لغتهم تامة امللكة مبخالطة  قضاعة و عرب اليمن

الصناعة  اد عند أهلو على نسبة بعدهم من قريش كان اإلحتجاج بلغام يف الصحة و الفس .األعاجم
 .و اهللا سبحانة و تعاىل أعلم و به التوفيق. العربية

 

  محري يف أن لغة العرب هلذا العهد مستقلة مغايرة للغة مصر و: الفصل السابع و األربعون

و مل يفقد منها إال داللة  و ذلك أنا جندها يف بيان املقاصد و الوفاء بالداللة على سنن اللسان املضري
بالتقدمي و التأخري و بقرائن تدل على خصوصيات  ت على تعني الفاعل من املفعول فاعتاضوا منهااحلركا

اللسان املضري أكثر و أعرق، ألن األلفاظ بأعياا دالة على املعاين  إال أن البيان و البالغة يف. املقاصد
بد و  و كل معىن ال. دل عليهيبقى ما تقتضيه األحوال و يسمى بساط احلال حمتاجا إىل ما ي و. بأعياا

و تلك األحوال يف  أن تكتنفه أحوال ختصه فيجب أن تعترب تلك األحوال يف تأدية املقصود ألا صفاته
اللسان العريب فإمنا يدل عليها بأحوال  و أما يف. مجيع األلسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ ختصها بالوضع

و قد يدل عليها . تقدمي أو تأخري أو حذف أو حركة أعراب و كيفيات يف تراكيب األلفاظ و تأليفها من
لذلك تفاوتت طبقات الكالم يف اللسان العريب حبسب تفاوت الداللة على  و. باحلروف غري املستقلة

 و. كما قدمناه فكان الكالم العريب لذلك أوجز و أقل ألفاظا و عبارة من مجيع األلسن تلك الكيفيات
و اعترب ذلك  .يل الكالم اختصارا أوتيت جوامع الكلم و اختصر : عليه و سلمهذا معىن قوله صلى اهللا

زيد : إين أجد يف كالم العرب تكرارا يف قوهلم: النحاة مبا حيكى عن عيسى بن عمر و قد قال له بعض
 خلايلإلفادة ا: فاألول. إن معانيها خمتلفة: فقال له. زيدا لقائم و املعىن واحد قائم و إن زيدا قائم و إن

على إنكاره فاختلفت  ملن مسعه فتردد فيه، و الثالث ملن عرف باإلصرار: و الثاين. الذهن من قيام زيد
و ال . العرب و مذهبهم هلذا العهد و ما زالت هذه البالغة و البيان ديدن. الداللة باختالف األحوال
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م عن التحقيق حيث يزعمون أن اإلعراب القاصرة مداركه تلتفنت يف ذلك إىل خرفشة النحاة أهل صناعة
اللسان العريب فسد اعتبارا مبا وقع يف أواخر الكلم من فساد اإلعراب  البالغة هلذا العهد ذهبت و أن

 و هي مقالة دسها التشيع يف طباعهم و ألقاها القصور يف أفئدم و إال فنحن. قوانينه الذي يتدارسون

و التعاون فيه   موضوعاا األوىل و التعبري عن املقاصدجند اليوم الكثري من ألفاظ العرب مل تزل يف
من النظم و النثر موجودة يف  بتفاوت اإلبانة موجود يف كالمهم هلذا العهد و أساليب اللسان و فنونه

و الذوق . الشاعر املفلق على أساليب لغتهم خماطبام و فهم اخلطيب املصقع يف حمافلهم و جمامعهم و
مل يفقد من أحوال اللسان املدون إال حركات اإلعراب يف  و. سليم شاهدان بذلكالصحيح و الطبع ال

و هو بعض . لسان مضر طريقة واحدة و مهيما معروفا و هو اإلعراب أواخر الكلم فقط الذي لزم يف
 إمنا وقعت العناية بلسان مضر ملا فسد مبخالطتهم األعاجم حني استولوا على ممالك و. من أحكام اللسان

. لغة أخرى عراق و الشام و مصر و املغرب و صارت ملكته على غري الصورة الىت كانت أوال فانقلبال

امللة فخشي تناسيهما و  و كان القرآن مرتال به و احلديث النبوي منقوال بلغته و مها أصال الدين و
ع مقاييسه و استباط تدوين أحكامه و وض انغالق األفهام عنهما بفقدان اللسان الذي نزال به فاحتيج إىل

مقدمات و مسائل مساه أهله بعلم النحو و صناعة العربية  و صار علما ذا فصول و أبواب و. قوانينه
. مكتوبا و سلما إىل فهم كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وافيا فأصبح فنا حمفوظا و علما

اإلعرابية يف  ستقرينا أحكامه نعتاض عن احلركاتلو اعتنينا ذا اللسان العريب هلذا العهد و ا و لعلنا
يف أواخره على غري املنهاج  و لعلها تكون. داللتها بأمور أخرى موخودة فيه تكون ا قوانني ختصها

كان اللسان املضري مع اللسان احلمريي ذه  و لقد. األول يف لغة مضر فليست اللغات و ملكاا جمانا
تشهد بذلك األنقال . اللسان احلمريي و تصاريف كلماته ري من موضوعاتاملثابة و تغري عند مضر كث

حيمله القصور على أا لغة واحدة و يلتمس إجراء اللغة احلمريية على مقاييس  املوجودة لدينا خالفا ملن
ن و كثري م املضرية و قوانينها كما يزعم بعضهم يف اشتقاق القيل يف اللسان احلمريي أنه من القول اللغة

الكثري من أوضاعها و  و لغة محري لغة أخرى مغايرة للغة مضر يف. أشباه هذا و ليس ذلك بصحيح
إال أن العناية بلسان مضر من  تصاريفها و حركات إعراا كما هي لغة العرب لعهفدنا مع لغة مضر

ما حيملنا على االستقراء و ليس عندنا هلذا العهد  أجل الشريعة كما قلناه محل ذلك على االستنباط و
يف لغة هذا اجليل العريب هلذا العهد حيث كانوا من األقطار شأم يف  و مما وقع. مثل ذلك و يدعونا إليه

 فإم ال ينطقون ا من خمرج القاف عند أهل األمصار كما هو مذكور يف كتب العربية النطق بالقاف

الكاف و إن كان  طقون ا أيضا من خمرجو ما ين. أنه من أقصى اللسان و ما فوقه من احلنك األعلى
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متوسطة بني الكاف و القاف  أسفل من موضع القاف و ما يليه من احلنك األعلى كما هي بل جييئون ا
ذلك عالمة عليهم من بني األمم و  و هو موجود للجيل أمجع حيث كانوا من غرب أو شرق حىت صار

من يريد التقرب و االنتساب إىل اجليل و الدخول   إنحىت. األجيال خمتصا م ال يشاركهم فيها غريهم
أنه إمنا يتميز العريب الصريح من الدخيل يف العروبية واحلضري  و عندهم. فيه حياكيهم يف النطق ا

يظهر بذلك أا لغة مضر بعينها فإن هذا اجليل الباقني معظمهم و رؤساؤهم شرقا  و. بالنطق ذه القاف
 ر بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن من سليم بن منصور و من بين عامر بنيف ولد منصو و غربا

و أغلبهم و  و هم هلذا العهد أكثر األمم يف املعمور. صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور
و هذه اللغة مل . أسوة هم من أعقاب مضر و سائر اجليل معهم من بين كهالن يف النطق ذه القاف

أا لغة مضر األولني و لعلها لغة النيب  هذا اجليل بل هي متوارثة فيهم متعاقبة و يظهر من ذلكيبتدعها 
اهدنا  فقهاء أهل البيت و زعموا أن من قرأ يف أم القرآن صلى اهللا عليه و سلم بعينها قد ادعى ذلك

جاء هذا ؟ فإن لغة  ن أينبغري القاف اليت هلذا اجليل فقد حلن و أفسد صالته و مل أدر م املستقيم الصراط
كان أكثرهم من مضر ملا نزلوا  أهل األمصار أيضا مل يستحدثوها و إمنا تناقلوها من لدن سلفهم و

إال أم أبعد من خمالطة األعاجم من أهل  و أهل اجليل أيضا مل يستحدثوها. األمصار من لدن الفتح
هذا مع اتفاق أهل اجليل كلهم . غة سلفهملديهم أنه من ل فهذا يرجح فيما يوجد من اللغة. األمصار

و الظاهر أن هذه . أا اخلاصية اليت يتميز ا العرىب من اهلجني و احلضري شرقا و غربا يف النطق ا و
و أن خمرج  اليت ينطق ا أهل اجليل العريب البدوي هو من خمرج القاف عند أوهلم من أهل اللغة، القاف

أعلى احلنك يف لغة  فالنطق ا من.  احلنك و آخره مما يلي الكافالقاف متسع، فأوله من أعلى
و ذا يندفع ما قاله أهل البيت من  .األمصار، و النطق ا مما يلي الكاف هي لغة هذا اجليل البدوي

و بعيد أن يكونوا أمهلوا . األمصار كلهم على خالف ذلك فساد الصالة بتركها يف أم القرآن، فإن فقهاء
نقول إن األرجح و األوىل ما ينطق به أهل اجليل البدوي ألن تواترها فيهم  نعم. جهه ما قلناهذلك، فو

يرجح ذلك  و. شاهد بأا لغة اجليل األول من سلفهم، و أا لغة النيب صلى اهللا عليه و سلم كما قدمناه
مصار من أصل األ و لو كانت كما ينطق ا أهل. أيضا ادغامهم هلا يف الكاف لتقارب املخرجني

العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة  مث إن أهل. احلنك، ملا كانت قريبة املخرج من الكاف، و مل تدغم
البدوي من العرب هلذا العهد، و جعلوها متوسطة بني  من الكاف، و هي اليت ينطق ا أهل اجليل

أا من آخر خمرج القاف و الظاهر . حرف مستقل، و هو بعيد على أا. خمرجي القاف و الكاف
. يصرحون باستهجانه و استقباحه كأم مل يصح عندهم أا لغة اجليل األول إم مث. التساعه كما قلناه
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أا شعارهم  فيما ذكرناه من اتصال نطقهم ا، ألم إمنا ورثوها من سلفهم جيال بعد جيل، و و
. عليه و سلم كما تقدم ذلك كله لغة النيب صلى اهللاخلاص م، دليل على أا لغة ذلك اجليل األول، و 

األمصار ليست من هذا احلرف، و أا إمنا جاءت من  و قد يزعم زاعم أن هذه القاف اليت ينطق ا أهل
و لكن األقيس كما قدمناه من . ا كذلك، فليست من لغة العرب خمالطتهم للعجم، و إم ينطقون

 .و اهللا اهلادي املبني. فتفهم ذلك. املخرج أما حرف واحد متسع

 

  يف أن لغة أهل احلضر واألمصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر: الفصل الثامن و األربعون

أهل اجليل بل هي  اعلم أن عرف التخاطب يف األمصار و بني احلضر ليس بلغة مضر القدمية و ال بلغة
الذي لعهدنا و هي عن لغة مضر   اجليل العريبلغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر و عن لغة هذا

ما فيها من التغاير الذي يعد عند صناعة أهل النحو  فأنا إا لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له. أبعد
األمصار يف اصطالحام فلغة أهل املشرق مباينة بعض الشيء للغة  و هي مع ذلك ختتلف باختالف. حلنا

ندلس عنهما و كل منهم متوصل بلغته إىل تأدية مقصوده و اإلبانة عما يف األ أهل املغرب و كذا أهل
. هلذا املهد و فقدان اإلعراب ليس بضائر هلم كما قلناه يف لغة العرب. هذا معىن اللسان و اللغة و. نفسه

فمن . ةاللسان إمنا هو مبخالطة العجم و أما أا أبعد عن اللسان األول من لغة هذا اجليل فألن البعد عن
و . األصلي أبعد ألن امللكة إمنا حتصل بالتعليم كما قلناه خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان

 فعلى مقدار ما. امللكة األوىل اليت كانت للعرب و من امللكة الثانية اليت للعجم هذه ملكة ممتزجة من

أفريقية و املغرب  رب ذلك يف أمصارو اعت. يسمعونه من العجم و يربون عليه يبعون عن امللكة األوىل
الربابرة من العجم بوفور عمراا م و  أما أفريقية و املغرب فخالطت العرب فيها. واألندلس و املشرق

فيها على اللسان العريب الذي كان هلم و صارت لغة  مل يكد خيلو عنهم مضر و ال جيل فغلبت العجمة
و كذا املشرق ملا غلب . كرناه فهي عن اللسان األول أبعدملا ذ و العجمة فيها أغلب. أخرى ممتزجة

فارس و الترك فخالطوهم و تداولت بينهم لغام يف األكرة و الفالحني و السيب  العرب على أممه من
و . أخرى اختذوا خوالً و دايات و أظآرا و مراضع ففسدت لغتهم بفساد امللكة حىت انقلبت لغة الذين

هذه األقاليم أهل لغة  و صار أهل األمصار كلهم من. م احلاللقة و اإلفرجنةكذا أهل األندلس مع عج
نذكره و كأنه لغة أخرى  أخرى خمصوصة م ختالف لغة مضر و خيالف أيضا بعضهم بعضا كما

 .و اهللا خيلق ما يشاء و يقدر. الستحكام ملكتها يف أجياهلم
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  الفصل التاسع و األربعون يف تعليم اللسان املضري

هلذا العهد قد ذهبت و فسدت و لغة أهل اجليل كلهم مغايرة للغة مضر  علم أن ملكة اللسان املضريا
كانت  إال أن اللغات ملا. القرآن و إمنا هي لغة أخرى من امتزاح العجمة ا كما قدمناه اليت نزل ا

هذه امللكة و يروم  و وجه التعليم ملن يبتغي. ملكات كما مر كان تعلمها ممكنا شأن سائر امللكات
القرآن و احلديث و كالم  حتصيلها أن يأخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي اجلاري على أساليبهم من

املولدين أيضا يف سائر فنوم  السلف و خماطبات فحول العرب يف أسجاعهم و أشعارهم و كلمات
م و لقن العبارة عن املقاصد مرتلة من نشأ بينه حىت يترتل لكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم و املنثور

عما يف ضمريه على حساب عبارام و تأليف كلمام و ما وعاه  مث يتصرف بعد ذلك يف التعبري. منهم
ترتيب ألفاظهم فتحثل له هذه امللكة ذا احلفظ و االستعمال و يزداد بكثرما  و حفظه من أساليبهم و

التراكيب  و التفهم احلسن ملنازع العرب و أسليبهم يفو قوة و حيتاج مع ذلك إىل سالمة الطبع  رسوخا
ينشأ ما بني هذه امللكة و  و الذوق يشهد بذلك و هو. و مراعاة التطبيق بينهما و بني مقتضيات األحوال

االستعمال تكون جودة املقول املصنوع  و على قدر احملفوظ و كثرة. الطبع السليم فيهما كما نذكر
حصل على لغة مضر و هو الناقد البصري بالبالغة فيها  على هذه امللكات فقدنظما و نثرا، و من حصل 

 .اهللا يهدي من يشاء بفضله و كرمه و. و هكذا ينبغي أن يكون تعلمها

 

  التعليم يف أن ملكة هذا اللسان غري صناعة العربية و مستغنية عنها يف: الفصل اخلمسون

فهو علم بكيفية . مقاييسها خاصة عرفة قوانني هذه امللكة وو السبب يف ذلك أن صناعة العربية إمنا هي م
من يعرف صناعة من الصنائع علماً وال حيكمها  فليست نفس امللكة و إمنا هي مبثابة. ال نفس كيفية

حمكم مللكتها يف التعبري عن بعض أنواعها اخلياطة هي أن يدخل  مثل أن يقول بصري باخلياطة غري. عمالً
يغرزها يف لفقي الثوب جمتمعني و خيرجها من اجلانب اآلخر مبقدار كذا مث  برة مثاخليط يف خرت اإل

ذلك  حيث ابتدأت وخيرجها قدام منفذها األول مبطرح ما بني الثقبني األولني مث يتمادى على يردها إىل
و إذا و ه. أعماهلا إىل آخر العمل و يعطي صورة احلبك و التثبيت و التفتيح و سائر أنواع اخلياطة و

: بالنجارة عن تفصيل اخلشب فيقول و كذا لو سئل عامل. طولب أن يعمل ذلك بيده ال حيكم منه شيئاً

آخر قبالتك ممسك بطرفه اآلخر و تتعاقبانه  هو أن تضع املنشار على رأس اخلشبة ومتسك بطرفه و
و هو . هي إىل آخر اخلشبةمرت عليه ذاهبة و جائية إىل أن ينت بينكما و أطرافه املضرسة احملددة تقطع ما

و هكذا العلم بقوانني اإلعراب مع هذه امللكة يف نفسها . شيء منه مل حيكمه لو طولب ذا العمل أو
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من  و لذلك جند كثرياً. بقوانني اإلعراب إمنا هو علم بكيفية العمل و ليس هو نفس العمل فإن العلم
يف كتابة سطرين إىل أخيه   علماً بتلك القوانني إذا سئلجهابذة النحاة و املهرة يف صناعة العربية احمليطني

الصواب و أكثر من اللحن ومل جيد  أو ذوي مودته أو شكوى ظالمه أو قصد من قصوده أخطأ فيها عن
و كذا جند كثرياً ممن حيسن هذه , اللسان العريب  تأليف الكالم لذلك و العبارة عن املقصود على أساليب

املنثور و هو ال حيسن إعراب الفاعل من املفعول و ال املرفوع من ارور  يف املنظوم وامللكة وجييد التفنن 
  .من قوانني صناعة العربية و ال شيئاً

مستغنية عنها باجلملة و قد جند بعض املهرة يف  فمن هذا تعلم أن امللكة هي غري صناعة العربية و إا
 .سيبوبه قليل و اتفاقي و أكثر ما يقع للمخالطني لكتابو هو  صناعة اإلعراب بصرياً حبال هذه امللكة

شواهد أشعارهم و عبارام  فإنه مل يقتصر على قوانني اإلعراب فقط بل مأل كتابه من أمثال العرب و
و احملصل له قد حصل على خط من كالم  فكان فيه جزء صاحل من تعليم هذه امللكة فتجد العاكف عليه

و تنبه به لشأن امللكة فاستوىف تعليمها فكان . حاجاته  يف أماكنه و مفاصلالعرب و اندرج يف حمفوظه
علم اللسان  يغفل عن التفطن هلذا فيحصل على سيبويه املخالطني لكتاب و من هؤالء. أبلغ يف اإلفادة

ذلك إال من القوانني  و أما املخالطون لكتب املتأخرين العارية عن. صناعة و ال حيصل عليه ملكة
بأمر هذه امللكة أو ينتبهون لشأا  ية جمردة عن أشعار العرب و كالمهم، فقل ما يشعرون لذلكالنحو

و أهل صناعة العربية . العرب و هم أبعد الناس عنه فتجدهم حيسبون أم قد حصلوا على رتبة يف لسان
لى شواهد العرب هذه امللكة و تعليمها من سواهم لقيامهم فيها ع باألندلس ومعلموها أقرب إىل حتصيل

 الكثري من التراكيب يف جمالس تعليمهم فيسبق إىل املبتدئ كثري من امللكة أثناء و أمثاهلم و التفقه يف

املغرب و أفريقية و  و أما من سواهم من أهل. التعليم فتنقطع النفس هلا و تستعد إىل حتصيلها و قبوهلا
التفقه يف كالم العرب إال أن أعربوا  طعوا النظر يفغريهم فأجروا صناعة العربية جمرى العلوم حبثاً و ق

فأصبحت صناعة . ال من جهة حمامل اللسان و تراكيبه شاهداً أو رجحوا مذهباً من جهة اإلقتضاء الذهين
املنطق العقلية أو اجلدل و بعدت عن مناحي اللسان و ملكته و أفاد ذلك  العربية كأا من مجلة قوانني

ما ذلك  و.  آفاقها البعد عن امللكة يف الكلية، و كأم ال ينظرون يف كالم العرباألمصار و محلتها يف
عن املران يف ذلك للمتعلم  إال لعدوهلم عن البحث يف شواهد اللسان و تراكيبه و متييز أساليبه و غفلتهم

ها على غري ما هي وسائل للتعليم لكنهم أجرو و تلك القوانني إمنا. فهو أحسن ما تفيد امللكة يف اللسان
و تعلم مما قررناه يف هذا الباب أن حصول ملكة . عن مثرا قصد ا و أصاروها علماً حبتاً و بعدوا

بكثرة احملفظ من كالم العرب حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه  اللسن العريب إمنا هو



 
 501         ابن خلدون مقدمة

 لط عبارام يف كالمهم حىت حصلتفينسج هو عليه و يترتل بذلك مرتلة من نشأ معهم و خا تراكيبهم

 .و اهللا أعلم بالغيب و اهللا مقد األمور كلها. له امللكة املستقرة ف يالعبارة عن املقاصد على حنو كالمهم

 

  يف مصطلح أهل البيان و حتقيق معناه و بيان أنه ال حيصل للمستعربني من العجم يف تفسر الذوق: الفصل الواحد و اخلمسون

و قد مر تفسري . للسان  الذوق يتداوهلا املعتنون بفنون البيان و معناها حصول ملكة البالغةاعلم أن لفظة
فاملتكلم . تقع للتراكيب يف إفادة ذلك البالغة و أا مطابقة الكالم للمعىن من مجيع وجوهه خبواص

اطبام و ينظم املفيدة لذلك على أساليب العرب و أحناء خم بلسان العرب و البليغ فيه يتحرى اهليئة
فإذا اتصلت مقاماته مبخالطة كالم العرب حصلت له امللكة يف نظم  الكالم على ذلك الوجه جهده

و سهل عليه أمر التركيب حيث ال يكاد ينحو فيه غري منحى البالغة اليت للعرب  الكالم على ذلك الوجه
إال مبا استفاد  ىن فكر، بل و بغري فكر،تركيباً غري جار على ذلك املنحى جمه و نبا عنه مسعه بأد و إن مسع

كأا طبيعة و جبلة لذلك  فإن امللكات إذا استقرت و رسخت يف حماهلا ظهرت. من حصول هذه امللكة
امللكات أن الصواب للعرب يف لغتهم إعرابا و  و لذلك يظن كثري من املغفلني ممن مل يعرف شأن. احملل

نطق بالطبع و ليس كذلك و إمنا هي ملكة لسانية يف نظم ت و يقول كانت العرب. بالغة أمر طبيعي
و هذه امللكة كما تقدم إمنا حتصل . بادئ الرأي أا جبلة و طبع الكالم متكنت و رسخت فظهرت يف

و تكرره على السمع و التفطن خلواص تراكيبه و ليست حتصل مبعرفة القوانني  مبمارسة كالم العرب
ال تفيد   أهل صناعة اللسان فإن هذه القوانني إمنا تفيد علما بذلك اللسان وذلك اليت استنبطها العلمية يف

يف اللسان دي البليغ إىل  و إذا تقرر ذلك فملكة البالغة. حصول امللكة بالفعل يف حملها و قد مر ذلك
و لو رام صاحب هذه . لغتهم و نظم كالمهم وجود النظم و حسن التركيب املوافق لتراكيب العرب يف

التراكيب املخصوصة ملا قدر عليه و ال وافقه عليه لسانه ألنه ال  امللكة حيدا عن هذه السبل املعينة و
و إذا عرض عليه الكالم حائدا عن أسلوب العرب و . إليه ملكته الراسخة عنده يعتاده و ال ديه

 و. ارس كالمهميف نظم كالمهم أعرض عنه و جمه و علم أنة ليس من كالم العرب الذين م بالغتهم
استدالل مبا حصل  رمبا يعجز عن االحتجاج لذلك كما تصنه أهل القوانني النحوية و البيانية فإن ذلك

كالم العرب حىت يصري كواحد  و هذا أمر وجداين حاصل مبمارسة. من القوانني املفادة باالستقراء
ه يتعلم لغتهم و حيكم شأن اإلعراب جيلهم فإن لو فرضنا صبيا من صبيام نشأ و رىب يف: و مثاله. منهم

و ليس من العلم القانوين يف شيء و إمنا هو حبصول هذه امللكة  .و البالغة فيها حىت يستويل على غايتها
كذلك حتصل هذه امللكة ملن بعد ذلك اجليل حبفظ كالمهم و أشعارهم و خطبهم  و. يف لسانه و نطقه
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 و. صري كواحد ممن نشأ يف جيلهم و رىب بني أجياهلمعلى ذلك حبيث حيصل امللكة و ي و املداومة
اصطلح عليه أهل  القوانني مبعزل عن هذا و استعري هلذه امللكة عندما ترسخ و تستقر اسم الذوق الذي

حمل هذه امللكة يف اللسان من  لكن ملا كان. صناعة البيان و الذوق و إمنا هو موضوع إلدراك الطعوم
و أيضا فهو وجداين اللسان كما أن . هلا امسه  حمل إلدراك الطعوم استعريحيث النطق بالكالم كما هو

تبني لك ذلك علمت منه أن األعاجم الداخلني يف اللسان العريب  و إذا. الطعوم حمسوسة له فقيل له ذوق
غرب إىل النطق به ملخالطة أهله كالفرس و الروم و الترك باملشرق و كالرببر بامل الطارئني عليه املضطرين

طائفة من  ال حيصل هلم هذا الذوق لقصور حظهم يف هذه امللكة اليت قررنا أمرها ألن قصاراهم بعد فإنه
مصر بينهم يف احملاورة من  العمر و سبق ملكة أخرى إىل اللسان و هي لغام أن يعتنوا مبا يتداوله أهل

األمصار و بعدوا عنها كما ذهبت ألهل  و هذه امللكة قد. مفرد و مركب ملا يضطرون إليه من ذلك
و من عرف أحكام تلك . ملكة اللسان املطلوبة و إمنا هلم يف ذلك ملكة أخرى و ليست هي. تقدم

. إمنا حصل أحكامها كما عرفت. فليس من حتصيل امللكة يف شيء امللكة من القوانني املسطرة يف الكتب

 فإن عرض لك ما تسمعة من أن. كالم العربباملمارسة و االعتياد و التكرر ل و إمنا حتصل هذه امللكة

امللكة هلم  و أمثاهلم من فرسان الكالم كانوا أعجاما مع حصول هذه الزخمشري و الفارسي و سيبويه
أما املرىب و النشأة فكانت  و. فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع عنهم إمنا كانوا عجما يف نسبهم فقط

بذلك من الكالم على غاية ال شيء وراءها  تعلمها منهم فاستولوابني أهل هذه امللكة من العرب و من 
يف أجياهلم حىت أدركوا كنه اللغة و صاروا من أهلها  و كأم يف أول نشأم من العرب الذين نشأوا

فليسوا بأعجام يف اللغة و الكالم ألم أدركوا امللة يف عنفواا و اللغة  فهم و إن كانوا عجما يف النسب
العرب  و مل تذهب أثار امللكة و ال من أهل األمصار مث عكفوا على املمارسة و املدارسة لكالم اايف شب

باألمصار فأول ما جيد  و اليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العريب. حىت استولوا على غايته
صة م ملكة أخرى خمالفة مللكة ملكتهم اخلا و جيد. تلك امللكة املقصودة من اللسان العريب ممتحية اآلثار

على املمارسة لكالم العرب و أشعارهم باملدارسة و احلفظ يستفيد  مث إذا فرضنا أنة أقبل. اللسان العريب
 له ما قدمناه من أن امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى يف احملل فال حتصل إال ناقصة حتصيلها فقل أن حيصل

إىل تعلم هذه   سلم من خمالطة اللسان العجمي بالكلية و ذهبو إن فرضنا أعجميا يف النسب. خمدوشة
و رمبا . خيفى عليك مبا تقرر امللكة باحلفظ و املدارسة فرمبا حيصل له ذلك لكنه من الندور حبيث ال

الذوق له ا و هو غلط أو مغالطة و إمنا  يدعى كثري ممن ينظر يف هذه القوانني البيانية حصول هذا
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و اهللا يهدي . البيانية و ليست من ملكة العبارة يف شيء إن حصلت يف تلك القواننيحصلت له امللكة 
 .من يشاء إىل طريق مستقيم

 

من  األمصار على اإلطالق قاصرون يف حتصيل هذه امللكة اللسانية اليت تستفاد بالتعليم و يف أن أهل: الفصل الثاين و اخلمسون
  هلا له أصعب و أعسركان منهم أبعد عن اللسان العريب كان حصو

 ما يسبق إىل املتعلم من حصول ملكة منافية للملكة املطلوبة مبا سبق إليه من اللسان و السبب يف ذلك

لغة احلضر هلذا  احلضري الذي أفادته العجمة حىت نزل ا اللسان عن ملكته األوىل إىل ملكة أخرى هي
و تعتقد النحاة أن هذه املسابقة . للولدان عليم اللسانو هلذا جند املعلمني يذهبون إىل املسابقة بت. العهد

نعم صناعة النحو . هذه امللكة مبخالطة اللسان و كالم العرب بصناعتهم و ليس كذلك و إمنا هي بتهليم
ما كان من لغات أهل األمصار أعرق يف العجمة و أنعد عن لسان مضر قصر  أقرب إىل خمالطة ذلك و

 .و اعترب ذلك يف أهل األمصار. ضرية و حصول ملكتها لتمكن املنافاة حينئذاللغة امل بصاحبه عن تعلم

قصور تام يف حتصيل  فأهل أفريقية و املغرب ملا كانوا أعرق يف العجمة و أبعد عن اللسان األول كان هلم
يا أخي و من ال : إىل صاحب له و لقد نقل ابن الرفيق أن بعض كتاب القريوان كتب. ملكته بالتعليم

تكون مع الذين تأيت و عاقنا اليوم فلم يتهيأ  دمت فقده أعلمين أبو سعيد كالما أنك كنت ذكرت أنكع
و . من أمر الشني فقد كذبوا هذا باطال ليس من هذا حرفا واحدا و أما أهل املرتل الكالب. لنا اخلروج

 و. ملضري شبية مبا ذكرناو هكذا كانت ملكتهم يف اللسان ا. مشتاق إليك إن شاء اهللا كتايب إليك و أنا
هلذا ما كان  كذلك أشعارهم كانت بعيدة عن امللكة نازلة عن الطبقة و مل تزل كذلك هلذا العهد و

فيها الشعراء طارئني عليها و  و أكثر ما يكون. بأفريقية من مشاهري الشعراء إال ابن رشيق و ابن شرف
و أهل األندلس أقرب منهم إىل حتصيل هذه امللكة  .رمل تزل طبقتهم يف البالغة حىت اآلن مائلة إىل القصو

املؤرخ إمام أهل  ابن حيان و كان فيهم. احملفوظات اللغوية نظما و نثرا بكثرة معانام و امتالئهم من
ربه و السقطلي و أمثاهلم من شعراء ملوك  الصناعة يف هذه امللكة و رافع الراية هلم فيها و ابن عبد

و تداول ذلك فيهم مئني من السنني حىت كان االنفضاض  ها حبار اللسان و األدبالطوائف ملا زخرت في
و شغلوا عن تعلم ذلك و تناقص العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع  .و اجلالء أيام تغلب النصرانية

و كان من آخرهم صاحل بن شريف و مالك . فيهم عن شأا حىت بلغت احلضيض كلها فقصرت امللكة
أفالذ  و ألقت األندلس. تالميذ الطبقة اإلشبيليني بسبتة و كتاب دولة بين األمحر يف أوهلا بن مرحل من

. شرقي األندلس إىل أفريقية كبدها من أهل تلك امللكة باجلالء إىل العدوة لعدوة اإلشبيلية إىل سبته و من
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 العدوة هلا و صعوبتها الصناعة لعسر قبول و مل يلبثوا إىل أن انقرضوا و انقطع سند تعليمهم يف هذه
مث عادت امللكة من بعد ذلك . الرببرية و هي منافية ملا قلناه عليهم بعوج ألسنتهم و رسوخهم يف العجمة

مث إبراهيم . و جنم ا ابن بشرين و ابن جابر و ابن اجلياب و طبقتهم إىل األندلسس كما كانت
و . أعدائه  اهلالك هلذا العهد شهيدا بسعايةالطرحيي و طبقته و قفاهم ابن اخلطيب من بعدهم الساحلي

فشأن هذه امللكة باألندلس  و باجلملة. كان له يف اللسان ملكة ال تدرك و اتبع أثره تلميذه من بعده
قدمناه من معاناة علوم اللسان و حمافظتهم  أكثر و تعليمها أيسر و أسهل مبا هم عليه هلذا العهد كما

ألن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إمنا هم  و. د تعليمهاعليها و على علوم األدب و سن
أصال للغة أهل األندلس و الرببر يف هذه العدوة و هم أهلها و لسام  و ليست عجمتهم. طارئون عليهم

 و هم منغمسون يف حبر عجمتهم و رطانتهم الرببرية فيصعب عليهم حتصيل. األمصار فقط لساا إال يف

الدولة األموية و  و اعترب ذلك حبال أهل املشرق لعهد. انية بالتعليم خبالف أهل األندلسامللكة اللس
إجادا لبعدهم لذلك العهد عن األعاجم و  العباسية فكان شأم شأن أهل األندلس يف متام هذه امللكة و

راء و الكتاب أوفر امللكة يف ذلك العهد أقوم و كان فحول الشع فكان أمر هذه. خمالطتهم إال يف القليل
نثرهم فإن ذلك  من نظمهم و األغاين و انظز ما اشتمل عليه كتاب. باملشرق لتوفر العرب و أبنائهم

ملتهم العربية وسريم و آثار  الكتاب هو كتاب العرب و ديوام و فيه لغتهم و أخبارهم و أيامهم و
و . ال كتاب أوعب منه ألحوال العربله ف خلفائهم و ملوكهم و أشعارهم و غناوهم و سائر معانيهم

الدولتني و رمبا كانت فيهم أبلغ ممن سواهم ممن كان يف  بقي أمر هذه امللكة مستحكما يف املشرق يف
تالشى أمر العرب و درست لغتهم و فسد كالمهم و انقضى أثرهم و  حىت. اجلاهلية كما نذكره بعد

 و. و ذلك يف دولة الديلم و السلجوقية. و التغلب هلملألعاجم و امللك يف أيديهم  دولتهم و صار األمر
األمصار و  واستولت العجمة على أهل. خالطوا أهل األمصار و كثروهم فامتألت األرض بلغام

و على ذلك . حتصيلها احلواضر حىت بعدوا عن اللسان العريب و ملكته و صار متعلمها منهم مقصرا عن
و اهللا خيلق ما يشاء و خيتار و اهللا . مكثرين منه نظوم و املنثور و إن كانواجند لسام هلذا العهد يف فين امل

 .ال رب سواه سبحانه و تعاىل أعلم و به التوفيق

 

  يف انقسام الكالم إىل فين النظم و النثر: الفصل الثالث و اخلمسون

  املقفى و معناه الذيالعرب و كالمهم على فنني يف الشعر املنظوم و هو الكالم املوزون اعلم أن لسان

و كل واحد من  و يف النثر و هو الكالم غري املوزون. تكون أوزانه كلها على روي واحد و هو القافية
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اهلجاء و الرثاء و أما النثر فمنه  فأما الشعر فمنه املدح و. الفنني يشتمل على فنون و مذاهب يف الكالم
منه قافية واحدة تسمى سجعا و منه املرسل و هو  السجع الذي يؤتى به قطعا و يلتزم يف كل كلمتني

و . يقطع أجزاء بل يرسل إرساال من غري تقييد بقافية و ال غريها الذي يطلق فيه الكالم إطالقا و ال
و أما القرآن و إن كان من املنثور إال أنه . الدعاء و ترغيب اجلمهور و ترهيبهم يستعمل قي اخلطب و

يشهد  بل تفصيل آيات ينتهي إىل مقاطع.  مرسال مطلقا و ال مسجعاعن الوصفني و ليس يسمى خارج
غري التزام حرف يكون  مث يعاد الكالم يف اآلية األخرى بعدها و يثىن من. الذوق بانتهاء الكالم عندها

نزل أحسن احلديث كتابا متشاا مثاين تقشعر منه جلود  اهللا :سجعا و ال قافية و هو معىن قوله تعاىل
ليست أسجاعا و ال  و يسمى آخر اآليات منها فواصل إذ .قد فصلنا اآليات :قال و .شون رمالذين خي

املثاين على آيات القرآن كلها على  و أطلق اسم. التزم فيها ما يلتزم يف السجع و ال هي أيضا قواف
و انظر هذا .  املثاينفيها كالنجم للثريا و هلذا مسيت السبع العموم ملا ذكرناه و اختصت بأم القرآن للغلبة

و اعلم أن لكل واحد . تعليل تسميتها باملثاين يشهد لك احلق برجحان ما قلناه مع ما قاله املفسرون يف
 الفنون أساليب ختتص به عند أهله و ال تصلح للفن اآلخر و ال تستعمل فيه مثل النسيب من هذه

و قد . ذلك املختص باملخاطبات و أمثالاملختص بالشعر و احلمد و الدعاء املختص باخلطب و الدعاء 
التزام التقفية و تقدمي النسيب  استعمل املتأخرون أساليب الشعر و موازينه يف املنثور من كثرة األشجاع و

و استمر . باب الشعر و فنه و مل يفترقا إال يف الوزن و صار هذا املنثور إذا تأملته من. بني يدي األغراض
الطريقة و استعملوها يف املخاطبات السلطانية و قصروا االستعمال يف  ى هذهاملتأخرون من الكتاب عل

هذا الفن الذي ارتضوه و خلطوا األساليب فيه و هجروا املرسل و تناسوه و خصوصا  املنثور كله على
األسلوب  و صارت املخاطبات السلطانية هلذا العهد عند الكتاب الغفل جارية على هذا. املشرق أهل

على مقتضى احلال من  رنا إليه و هو غري صواب من جهة البالغة ملا يالحظ يف تطبيق الكالمالذي أش
املتأخرون فيه أساليب الشعر فوجب أن  و هذا الفن املنثور املقفى أدخل. أحوال املخاطب و املخاطب

اإلطناب يف تنافيها اللوذعية و خلط اجلد باهلزل و  ترته املخاطبات السلطانية عنه إذ أساليب الشعر
التشبيهات و االستعارات حيث ال تدعو ضرورة إىل ذلك يف  األوصاف و ضرب األمثال و كثرة

أيضا من اللوذعة و التزيني و جالل امللك و السلطان و خطاب اجلمهور عن  و التزام التقفية. اخلطاب
و هو إطالق  لطانية الترسلو احملمود يف املخاطبات الس. بالترغيب و الترهيب تنايف ذلك و يباينة امللوك

إرساال من غري تكلف له مث  و حيث ترسله امللكة. الكالم و إرساله من غري تسجيع إال يف األقل النادر
خمتلفة و لكل مقام أسلوب خيصه من إطناب  إعطاء الكالم حقه يف مطابقته ملقتضى احلال فإن املقامات
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و أما إجراء املخاطبات السلطانية .  كناية و استعارةأو أو إجياز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة
أساليب الشعر فمذموم و ما محل عليه أهل العصر إال استيالء العجمة  على هذا النحو الذي هو على

قصورهم لذلك عن إعطاء الكالم حقه يف مطابقته ملقتضى احلال فعجزوا عن الكالم  على ألسنتهم و
تطبيق  و ولعوا ذا املسجع يلفقون به ما نقصهم من. انفساح خطوبهلبعد أمده يف البالغة و  املرسل

باألسجاع و األلقاب البديعة  و جيربونه بذلك القدر من التزيني. الكالم على املقصود و مقتضى احلال فيه
فيه يف سائر أحناه كالمهم كتاب املشرق و  و أكثر من أخذ ذا الفن و بالغ. و يغفلون عما سوى ذلك

باإلعراب يف الكلمات و التصريف إذا دخلت هلم يف جتنيس أو  ه هلذا العهد حىت إم ليخلونشعراؤ
و يدعون اإلعراب و يفسدون بنية . فريجحون ذلك الصنف من التجنيس مطابقة ال جيتمعان معها
و اهللا املوفق . فتأفل ذلك مبا قدمناه لك تقف على صحة ما ذكرناه. التجنيس الكلمة عساها تصادف

 .مبنه و كرمه و اهللا تعاىل أعلم للصواب

 

  إال لألقل يف أنه ال تتفق اإلجادة يف فين املنظوم و املنثور معاً: الفصل الرابع و اخلمسون

ملكة أخرى قصرت باحملل عن متام  و السبب يف ذلك أنه كما بيناه ملكة يف اللسان فإذا تسبقت إىل حمله
و إذا تقدمتها . اليت على الفطرة األوىل أسهل و أيسر حصوهلا للطبائعألن متام امللكات و . امللكة الالحقة

املادة القابلة و عالقة عن سرعة القبول فوقعت املنافاة و تعذر التمام يف  ملكة أخرى كانت منازعة هلا يف
 بنحو من و قد برهنا عليه يف موضعه. هذا موجود به يف امللكات الصناعية كلها على اإلطالق امللكة و

و انظر من تقدم له شيء . الصناعة فاعترب مثله يف اللغات فإا ملكات اللسان و هي مبرتلة. هذا الربهان
فاألعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية ال  .من العجمة كيف يكون قاصرا يف اللسان العريب أبدا

و .  كذا الرببري و الروميو. قاصرا فيه و لو تعلمه و علمه يستويل على ملكة اللسان العريب و ال يزال
و ما ذلك إال ملا سبق إىل ألسنتهم من ملكة . منهم حمكما مللكة اللسان العريب اإلفرجني قل أن جتد أحدا

مقصرا يف  اآلخر حىت إن طالب العلم من أهل هذه األلسن إذا طلبه بني أهل اللسان العريب جاء اللسان
من قبل أن األلسن و اللغات  و قد تقدم لك. من قبل اللسانمعارفه عن الغاية و التحصيل و ما أويت إال 

و أن من سبقت له إجادة يف صناعة . تزدحم و قد تقدم لك أن الصنائع و ملكاا ال. شبيهة بالصنائع
 .و اهللا خلقكم و ما تعملون. الغاية فقل أن جييد يف أخرى أو يستويل فيها على
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 ر و وجه تعلمهيف صناعة الشع: الفصل اخلامس و اخلمسون

العرب و هو املسمى بالشعر عندهم و يوجد يف سائر اللغات إال أننا اآلن إمنا  هذا الفن من فنون كالم 
 فإن أمكن أن جتد فيه أهل األلسن األخرى مقصودهم من كالمهم و إال. الشعر الذي للعرب نتكلم يف

هو كالم  لرتعة عزيز املنحى إذو هو يف لسان العرب غريب ا. فلكل لسان أحكام يف البالغة ختصه
كل قطعني من  مفصل قطعا قطعا متساوية يف الوزن متحدة يف احلرف األخري من كل قطعة و تسمى

قافية و يسمى مجلة الكالم إىل  هذه القطعات عندهم بيتا و يسمى احلرف األخري الذي تتفق فيه رويا و
راكيبه حىت كأنه كالم وحده مستقل عما قبله و ت و ينفرد كل بيت منه بإفادته يف. آخره قصيدة و كلمة

بابه يف مدح أؤ تشبيب أو رثاء فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت  و إذا أفرد كان تاما يف. ما بعده
مث يستأنف يف البيت اآلخر كالما آخر كذلك و يستطرد للخروج من فن إىل فن و  .ما يستقل يف إفادته

يبعد الكالم  املقصود األول و معانيه إىل أن يناسب املقصود الثاين ومقصود إىل مقصود بأن يوطئ  من
الطلول إىل وصف الركاب أو  كما يستطرد من التشبيب إىل املدح و من وصف البيداء و. عن التنافر

من التفجع و العزاء يف الرثاء إىل  اخليل أو الطيف و من وصف املمدوح إىل وصف قومه و عساكره و
كلها يف الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع يف  و يراعي فيه اتفاق القصيدة.  ذلكالتأثر و أمثال

و هلذه املوازين . فقد خيفى ذلك من أجل املقاربة على كثري من الناس .اخلروج من وزن إىل وزن يقاربه
لفن و و ليس كل وزن يتفق يف الطبع استعملته العرب يف هذا ا. تضمنها علم العروض شروط و أحكام

مبعىن أم  و قد حصروها يف مخسة عشر حبرا. هي أوزان خمصوصة تسميها أهل تلك الصناعة البحور إمنا
الشعر من بني الكالم كان شريفا  و اعلم أن فن. مل جيدوا للعرب يف غريها من املوازين الطبيعية نظما

طئهم و أصال يرجعون إليه شاهد صوام و خ و لذلك جعلوه ديوان علومهم و أخبارهم و. عند العرب
و امللكات . ملكته مستحكمة فيهم شأن امللكات كلها و كانت. يف الكثري من علومهم و حكمهم
و الشعر من . و االرتياض يف كالمهم حىت حيصل شبة يف تلك امللكة اللسانية كلما إمنا تكسب بالصناعة

ناعة من املتأخرين الستقالل كل بيت املأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالص بني فنون الكالم صعب
 كالم تام يف مقصوده و يصلح أن ينفرد دون ما سواه فيحتاج من أجل ذلك إىل نوع تلطف يف منه بأنه

العرب و يربز  تلك امللكة حىت يفرغ الكالم الشعري يف قوالبه اليت عرفت له يف ذلك املنحى من شعر
مث يناسب . الوافية مبقصوده يت آخر و يستكمل الفنونمث يأتى ببيت آخر كذلك مث بب. مستقال بنفسه

و لصعوبة منحاه و غرابة . الىت يف القصيدة بني البيوت يف مواالة بعضها مع بعض حبسب اختالف الفنون
و ال يكفي فيه . و شحذ األفكار يف ترتيل الكالم يف قوالبه فنه كان حمكا للقرائح يف استجادة أساليبه
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اإلطالق بل حيتاج خبصوصه إىل تلطف و حماولة يف رعاية األساليب اليت اختصته  علىملكة الكالم العريب 
يف  لنذكر هنا سلوك األسلوب عند أهل هذه الصناعة و ما يريدون ا. ا و استعماهلا فيه العرب

 ال و. الذي يفرغ به فاعلم أا عبارة عندهم عن املنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب. إطالقهم
اإلعراب و ال باعتبار إفادته كمال املعىن من  يرجع إىل الكالم باعتبار إفادته أصل املعىن الذي هو وظيفة

و البيان و ال باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو  خواص التراكيب الذي هو و ظيفة البالغة
عرية و إمنا يرجع إىل صورة ذهنية العلوم الثالثة خارجة عن هذه الصناعة الش فهذه. وظيفة العروض

أعيان  و تلك الصورة ينتزعها الذهن من. املنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص للتراكيب
الصحيحة عند العرب  التراكيب و أشخاصها و يصريها يف اخليال كالقالب أو املنوال مث ينتقي التراكيب

القالب أو النساج يف املنوال حىت يتسع  كما يفعله البناء يفباعتبار اإلعراب و البيان فريصها فيه رصا 
و يقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان  القالب حبصول التراكيب الوافية مبقصود الكالم

أساليب ختتص به و توجد فيه على أحناء خمتلفة فسؤال الطلول يف  العريب فيه فإن لكل فن من الكالم
يا دار مية بالعلياء فالسند و يكون باستدعاء الصحب للوقوف و : طلول كقولهال الشعر يكون خبطاب

نبك من  قفا: أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله. قفا نسأل الدار اليت خف أهلها: كقوله السؤال
تسأل فتخربك  أمل: أو باالستفهام عن اجلواب ملخاطب غري معني كقوله. يف ذكرى حبيب و مرتل

أو . الديار جبانب الغزل حي: ل حتية الطلول باألمر ملخاطب غري معني بتحيتها كقولهو مث. الرسوم
  :بالدعاء هلا بالسقيا كقوله

  و غدت عليهم نضرة و نعيم      طلوهلم أجش هزمي أسقى

  :الربق كقوله أو سؤاله السقيا هلا من

 هلا حداء األينق  واحد السحاب      يا برق طالع مرتال باألبرق

  : مثل التفجع يف اجلزع باستدعاء البكاء كقولهأو

 ماؤها عذر  و ليس لعني مل يفض      كذا فليجل اخلطب و ليفدح األمر

أو بالتسجيل . كيف خبا ضياء النادي أرأيت من محلوا على األعواد أرأيت: أو باستعظام احلادث كقوله
  :على األكوان باملصيبة لفقده كقوله
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  مضى الردى بطويل الرمح و الباع       ال راعمنابت العشب ال حام و

  :أو باإلنكار على من مل يتفجع له من اجلمادات كقول اخلارجية

  كأنك مل جتزع على ابن طريف      أيا شجر اخلابور مالك مورقا

  :أو بتهيئة فريقه بالراحة من ثقل وطأته كقوله

  املغوار أودى الردى بفريقك      ألقى الرماح ربيعة بن نزار

باجلمل و غري اجلمل إنشائية  و تنتظم التراكيب فيه. و أمثال ذلك كثري من سائر فنون الكالم و مذاهبه
على ما هو شأن التراكيب يف الكالم العريب يف  و خربية، إمسية و فعلية، متفقة، مفصولة و موصولة،

ار العرب من القالب الكلي تستفيده باالرتياض يف أشع يعرفك فيه ما. مكان كل كلمة من األخرى
فإن مؤلف الكالم هو كالبناء . املعينة اليت ينطبق ذلك القالب على مجيعها ارد يف الذهن من التراكيب

خرج عن  فإن. و الصورة الذهنية املنطبقة كالقالب الذي يبىن فيه أو املنوال الذي ينسج عليه أو النساج
قوانني البالغة كافية لذلك ألنا  و ال تقولن إن معرفة. كان فاسداالقالب يف بنائه أو عن املنوال يف نسجه 

تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئتها اخلاصة  نقول قوانني البالغة إمنا هي قواعد علمية قياسية
و هذه األساليب اليت حنن . كما هو قياس القوانني اإلعرابية و هو قياس علمي صحيح مطرد. بالقياس

يف شيء إمنا هي هيئة ترسخ يف النفس من تتبع التراكيب يف شعر العرب  من القياسنقررها ليست 
 اللسان حىت تستحكم صورا فيستفيد ا العمل على مثاهلا و االحتذاء ا يف كل تركيب جلرياا على

يد تعليمه البيان ال يف و إن القوانني العلمية من العربية و. من الشعر كما قدمنا ذلك يف الكالم بإطالق
و إمنا املستعمل عندهم من . العلمية استعملوه و ليس كل ما يصح يف قياس كالم العرب و قوانينه. بوجه

فإذا نظر . لكالمهم تندرج صورا حتت تلك القوانني القياسية ذلك أحناء معروفة يطلع عليها احلافظون
 ري كالقوالب كان نظرا يف املستعمل منالنحو و ذه األساليب الذهنية اليت تص يف شعر العرب على هذا

إمنا هو حفظ أشعار  و هلذا قلنا إن احملصل هلذه القوالب يف الذهن. تراكيبهم ال فيما يقتضيه القياس
املنثور فإن العرب استعملوا كالمهم  و هذه القوالب كما تكون يف املنظوم تكون يف. العرب و كالمهم

الشعر بالقطع املوزونة و القوايف املقيدة و استقالل  ففي. لنوعنييف كال الفنني وجاؤوا به مفصال يف ا
و . املنثور يعتربون املوازنة و التشابه بني القطع غالبا و قد يقيدونه باألسجاع الكالم يف كل قطعني و يف

يبين  و املستعمل منها عندهم هو الذي. يرسلونه و كل واحد يف من هذه معروفة يف لسان العرب قد
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القوالب املعينة  لكالم عليه تأليفه و ال يعرفه إال من حفظ كالمهم حىت يتجرد يف ذهنه منمؤلف ا
. القالب و النساج على املنوال الشخصية قالب كلي مطلق حيذو حذوه يف التأليف كما حيذو البناء على

اة قوانني هذه نعم إنه مراع. البياين و العروضي فلهذا كان من تآليف الكالم منفردا عن نظر النحوي و
حتصلت هذه الصفات كلها يف الكالم اختص بنوع من النظر لطيف  العلوم شرط فيه ال يتم بدوا فإذا

 و إذا تقرر معىن. و ال يفيده إال حفظ كالم العرب نظما و نثرا. يسموا أساليب يف هذه القوالب اليت

فإنا مل نقف  .ه على صعوبة هذا العرضاألسلوب ما هو فلنذكر بعده حدا أو رمسا للشعر به تفهم حقيقت
الكالم املوزون املقفى ليس حبد هلذا  و قول العروضيني يف حده إنه. عليه ألحد من املتقدمني فيما رأيناه

إمنا تنظر يف الشعر من حيث اتفاق أبياته يف عدد  و صناعتهم. الشعر الذي حنن بصدده و ال رسم له
و ذلك نظر يف وزن جمدد عن . و مماثلة عروض أبيات الشعر لضرا املتحركات و السواكن على التوايل،

فناسب أن يكون حدا عندهم، و حنن هنا ننظر يف الشعر باعتبار ما فيه من اإلعراب  .األلفاظ و داللتها
من تعريف  فال جرم إن حدهم ذلك ال يصلح له عندنا فال بد. و الوزن و القوالب اخلاصة. البالغة و

اإلستعاره و األوصاف، املفضل  الشعر هو الكالم البليغ املبين على:  من هذه احليثية فنقوليعطينا حقيقته
غرضه و مقصده عما قبله و بعده اجلاري على  بأجزاء متفقة يف الوزن و الروي مستقل كل جزء منها يف

و األوصاف فصل البليغ جنس و قولنا املبين على االستعارة  فقولنا الكالم. أساليب العرب املخصوصة به
الغالب ليس بشعر و قولنا املفصل بأجزاء متفقة الوزن و الروي فصل له عن  له عما خيلو من هذه فإنه يف

قبله و  املنثور الذي ليس بشعر عند الكل و قولنا مستقل كل جزء منها يف غرضه و مقصده عما الكالم
قولنا اجلاري على  و.  يفصل به شيءبعده بيان للحقيقة ألن الشعر ال تكون أبياته إال كذلك و مل

املعروفة فإنه حينئذ ال يكون شعرا  األساليب املخصوصة به فصل له عما مل جير منه على أساليب العرب
و كذا أساليب املنثور ال تكون . تكون للمنثور إمنا هو كالم منظوم ألن الشعر له أساليب ختصه ال

و ذا االعتبار كان .  تلك األساليب فال يكون شعراعلى للشعر فما كان من الكالم منظوما و ليس
يف هذه الصناعة األدبية يرون أن نظم املتنيب و املعري ليس هو من الشعر يف  الكثري ممن لقيناه من شيوخنا

فصل له عن  ألما مل جيريا على أساليب العرب فيه، و قولنا يف احلد اجلاري على أساليب العرب شيء
يرى أنه ال يوجد لغريهم  و من.  األمم عندما يرى أن الشعر يوجد للعرب و غريهمشعر غري العرب من

و إذ قد فرغنا من الكالم على . املخصوصة فال حيتاج إىل ذلك و يقول مكانه اجلاري على األساليب
اعلم أن لعمل الشعر و إحكام صناعته شروطا : عمله فنقول حقيقة الشعر فلنرجع إىل الكالم يف كيفية

جنس شعر العرب حىت تنشأ يف النفس ملكة ينسج على منواهلا و يتخري  احلفظ من جنسه أي من: هلاأو
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 و هذا احملفوظ املختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول. النقي الكثري األساليب احملفوظ من احلر

الرضي و أىب  حتري واإلسالميني مثل ابن ربيعة و كثري و ذي الرمة و جرير و أىب نواس و حبيب و الب
. شعر أهل الطبقة اإلسالمية كله و املختار من شعر اجلاهلية ألنه مجع األغاين و أكثره شعر كتاب. فراس

 فمن قل. احملفوظ فنظمه قاصر رديء و ال يعطيه الرونق و احلالوة إال كثرة احملفوظ و من كان خاليا من

مث . حمفوظ و اجتناب الشعر أوىل مبن مل يكن له. حفظه أو عدم مل يكن له شعر و إمنا هو نظم ساقط
و باإلكثار منه تستحكم  بعد االمتالء من احلفظ و شحذ القرحية للنسج على املنوال يقبل على النظم

لتمحى رسومه احلرفية الظاهرة إذ هي  و رمبا يقال إن من شرطه نسيان ذلك احملفوظ. ملكته و ترسخ
تكيفت النفس ا انتقش األسلوب فيها كأنه منوال يؤخذ  نسيها و قدفإذا . صادرة عن استعماهلا بعينها

مث ال بد له من اخللوة و استجادة املكان املنظور فيه من . أخري ضرورة بالنسج عليه بأمثاهلا من كلمات
هذا كله  مث مع. األزهار و كذا املسموع الستنارة القرحية باستجماعها و تنشيطها مبالذ السرور املياه و

ذلك املنوال الذي يف  شرطه أن يكون على مجام و نشاط فذلك أمجع له و أنشط للقرحية أن تأيت مبثلف
النوم و فراغ املعدة و نشاط الفكر و  و خري األوقات لذلك أوقات البكر عند اهلبوب من: قالوا. حفظه

و  العمدة يف كتاب شيقابن ر العشق و االنتشاء ذكر ذلك و رمبا قالوا إن من بواعثه. يف هؤالء اجلمام
: قالوا. يكتب فيها أحد قبله و ال بعده مثله هو الكتاب الذي انفرد ذه الصناعة و إعطاء حقها و مل

و ليكن بناء البيت على . إىل وقت أخر و ال يكره نفسه عليه فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه
ها إىل آخره ألنه إن غفل عن بناء البيت على نسجه بعضها و يبين الكالم علي القافية من أول صوغه و

يناسب الذي  فرمبا جتيء نافرة قلقة و إذا مسح اخلاطر بالبيت و مل. صعب عليه وضعها يف حملها القافية
املناسبة فليتخري فيها كما  عنده فليتركه إىل موضعه األليق به فإن كل بيت مستقل بنفسه و مل تبق إال

فإن . ال يضن به على الترك إذا مل يبلغ اإلجادة خلالص منه بالتنقيح و النقد ويشاء و لرياجع شعره بعد ا
فكره و اختراع قرحيته و ال يستعمل فيه من الكالم إال األفصح من  اإلنسان مفتون بشعره إذ هو نبات

حظر و قد . من الضرورات اللسانية فليهجرها فإا ترتل بالكالم عن طبقة البالغة و اخلالص. التراكيب
. املثلى من امللكة اللسان املولد من ارتكاب الضرورة إذ هو يف سعة منها بالعدول عنها إىل الطريقة أئمة

و . كانت معانيه تسابق ألفاظه إىل الفهم و إمنا يقصد منها ما. و جيتنب أيضا املعقد من التراكيب جهده
و إمنا املختار منه ما كانت ألفاظه . فهمنوع تعقيد على ال كذلك كثرة املعاين يف البيت الواحد فإن فيه

فإن كانت املعاين كثرية كان حشوا و استعمل الذهن بالغوص عليها . منها طبقا على معانيه أو أوىف
 و ال يكون الشعر سهال إال إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه. استيفاء مدركه من البالغة فمنع الذوق عن
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األندلس لكثرة  م اهللا يعيبون شعر أىب بكر بن خفاجة شاعر شرقو هلذا كان شيوخنا رمحه. إىل الذهن
املعري بعدم النسج على األساليب  معانيه و ازدحامها يف البيت الواحد كما كانوا يعيبون شعر املتنبئ و

و . طبقة الشعر و احلاكم بذلك هو الذوق العربية كما مر فكان شعرمها كالما منظوما نازال عن
املقصر و كذلك السوقي املبتذل بالتداول باالستعمال فإنه  ضا احلوشي من األلفاظ وليجتنب الشاعر أي

 البالغة و كذلك املعاين املبتذلة بالشهرة فإن الكالم يرتل ا عن البالغة أيضا يرتل بالكالم عن طبقة

يقرب من طبقة ما  و مبقدار. النار حارة و السماء فوقنا: فيصري مبتذال و يقرب من عدم اإلفادة كقوهلم
يف الربانيات و النبويات قليل اإلجادة  و هلذا كان الشعر. عدم اإلفادة يبعد عن رتبة البالغة إذ مها طرفان

القليل على العشر ألن معانيها متداولة بني اجلمهور فتصري  يف الغالب و ال حيذق فيه إال الفحول و يف
وضه و يعاوده فإن القرحية مثل الضرع يدر باالمتراء و الشعر بعد هذا كله فلريا و إذا تعذر. مبتذلة لذلك

و قد  البن رشيق العمدة و باجلملة فهذه الصناعة و تعلمها مستوىف يف كتاب. بالترك و اإلمهال جيف
 .و من أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك. ما حضرنا حبسب اجلهد ذكرنا منها

و من أحسن . جيب فيها و قد نظم الناس يف أمر هذه الصناعة الشعرية ما.  املعنيو هذه نبذة كافية و اهللا
  :البن رشيق ما قيل يف ذلك و أظنه

  من ضنوف اجلهال منه لقينا      لعن اهللا صنعة الشعر ماذا

 مبينا  كان سهال للسامعني      يؤثرون الغريب منه على ما

 شيئا مثينا الكالم و خسيس       ويرون احملال معىن صحيحا

  للجهل أم جيهلونا   رون      جيهلون الصواب منه و ال يد

 و يف احلق عندنا يعذرونا  ن      فهم عند من سوانا يالمو

  و إن كان يف الصفات فنونا      النظم إمنا الشعر ما يناسب يف

  وأقامت له الصدور املتونا      يشاكل بعضا فأتى بعضه

  تتمىن و مل يكن أن يكونا      نه على ماأتاك م كل معىن
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  كاد حسنا يبني للناظرينا      فتناهى من البيان إىل أن

 عيونا  و املعاين ركنب فيها      فكأن األلفاظ منه وجوه

 املنشدونا  يتحلى حبسنه      إمنا يف املرام حسب األماين

 مذاهب املشتهينا  رمت فيه      فإذا ما مدحت بالشعر حرا

 جعلت املديح صدقا مبينا  و      فجعلت النسيب سهال قريبا

  و إن كان لفظه موزونا      السمع و تنكبت ما يهجن يف

  عبت فيه مذاهب املرقبينا      جاء و إذا ما عرضته

  و جعلت التعريض داء دفينا      منه دواء فجعلت التصريح

 لبني و الظاعنينا دين يوما ل      بكيت فيه على الغا و إذا ما

  ن من الدعع يف العيون مصونا      خلت دون األسى و ذللت ما كا

 بينا  عد وعيدا و بالصعوبة      مث إن كنت عاتبا جئت بالو

 مهينا  حذرا آمنا عزيزا      فتركت الذي عتبت عليه

 واضحا مستبينا  و إن كان      و أصح القريض ما قارب النظم

 رمي أعجز املعجزينا  و إذا      س طرافإذا قيل أطمع النا

  :ومن ذلك أيضا قول بعضهم و هو الناشي

  و شددت بالتهذيب أس متونه      الشعر ما قومت ربع صدوره

 عيونه  و فتحت باالجياز عور      و رأيت باألطناب شعب صدوعه
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 جممه و معينه  و مجعت بني      و مجعت بني قريبه و بعيده

 قضيته بالشكر حق ديونه  و      جوادا ماجداو إذا مدحت به 

 خصصته خبطريه و مثينه  و      أصفيته بتفتش و رضيته

 و يكون سهال يف اتفاق فنونه       فيكون جزال يف مساق صنوفه

  أجريت للمخزون ماء شؤونه      أهلها و إذا بكيت به الديار و

 و بطونه باينت بني ظهوره       كناية عن ريبة و إذا أردت

  بثبوته و ظنونه بيقينه      سامعه يشوب شكوكه فجعلت

  أدجمت شدته له يف لينه      عتبت على أخ يف زلة و إذا

  مستأمنا لوعوته و حزونه      فتركته مستانسأ بدماثة

  إذ صارمتك بفاتنات شؤونه      و إذا نبذت إىل الذي علقتها

  خببيه و كمنه و شغفتها      تيمتها بلطيفه و رفيقه

 مبينه  و أشكت بني خميله و      و إذا اعتذرت لسقطة أسقطتها

 مطالبا بيمينه  عتبا عليه      فيحول ذنبك عند من يعتده

 

  املعاين يف أن صناعة النظم و النثر إمنا هي يف األلفاظ ال يف: الفصل السادس و اخلمسون

. إمنا املعاين تبع هلا و هي أصل أللفاظ ال يف املعاينإعلم أن صناعة الكالم نظما و نثرا إمنا هي يف ا

إمنا حياوهلا يف األلفاظ حبفظ أمثاهلا من كالم العرب  فالصانع الذي حياول ملكة الكالم يف النظم و النثر
لسانه حىت تستقر له امللكة يف لسان مضر و يتخلص من العجمة اليت ريب  ليكثر استعماله و جريه على

يفرض نفسه مثل وليد نشأ يف جبل العرب و يلقن لغتهم كما يلقنها الصيب حىت يصري  وعليها يف جبله 
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حتصيلها  و ذلك أنا قدمنا أن للسان ملكة من امللكات يف النطق حياول. واحد منهم يف لسام كأنه
ملعاين هو األلفاظ و أما ا بتكرارها على اللسان حىت حتصل شأن امللكات و الذي يف اللسان و النطق إمنا

طوع كل فكر منها ما يشاء و يرضى فال  وأيضا فاملعاين موجودة عند كل واحد و يف. فهي يف الضمائر
الكالم للعبارة عنها هو احملتاج للصناعة كما قلناه و هو مبثابة  حيتاج إىل تكلف صناعة يف تأليفها و تأليف

 لبحر منها آنية الذهب و الفضة و الصدف وفكما أن األواين الىت يغترف ا املاء من ا .القوالب للمعاين

باختالف جنسها ال  و ختتلف اجلودة يف األواين اململؤة باملاء. الزجاج و اخلزف و املاء واحد يف نفسه
بإختالف طبقات الكالم يف تأليفه  كذلك جودة اللغة و بالغتها يف االستعمال ختتلف. باختالف املاء

نفسها و إمنا اجلاهل بتأليف الكالم و أساليبه على  ملعاين واحدة يفو ا. باعتبار تطبيقه على املقاصد
العبارة عن مقصوده و مل حيسن مبثابة املقعد الذي يروم النهوض و ال  مقتضى ملكة اللسان إذا حاول

 .و اهللا يعلمكم ما مل تكونوا تعلمون. القدرة عليه يستطيعه لفقدان

 

  احملفوظ ه امللكة بكثرة احلفظ و جودا جبودةيف أن حصول هذ: الفصل السابع و اخلمسون

قدر جودة احملفوظ و طبقته يف  قد قدمنا أنه ال بد من كثرة احلفظ ملن يروم تعلم اللسان العريب و على
فمن كان حمفوظه من أشعار العرب . للحافظ جنسه و كثرته من قلته تكون جودة امللكة احلاصلة عنه

املعتز أو ابن هانئ أو الشريف الرضي أو رسائل ابن املقفع أو  يب أو ابناإلسالميني شعر حبيب أو العتا
الزيات أو البديع أو الصابئ تكون ملكته أجود و أعلى مقاما و رتبة يف البالغة  سهل ابن هارون أو ابن

قة لرتول طب حيفظ شعر ابن سهل من املتأخرين أو ابن النبيه أو ترسل البيساين أو العماد األصبهاين ممن
احملفوظ أو املسموع  و على مقدار جودة. هؤالء عن أولئك يظهر ذلك للبصري الناقد صاجب الذوق
فبارتقاء احملفوظ يف طبقته من الكالم ترتقي  .تكون جودة االستعمال من بعده مث إجادة امللكة من بعدمها

و ذلك أن النفس و إن . تهامنواهلا و تنمو قوى امللكة بتغذي امللكة احلاصلة ألن الطبع إمنا ينسج على
و اختالفها إمنا . بالنوع فهي ختتلف يف البشر بالقوة و الضعف يف اإلدراكات كانت يف جبلتها واحدة

فبهذه يتم  .باختالف ما يرد عليها من اإلدراكات و امللكات و األلوان اليت تكيفها من خارج هو
حتصل على التدريج كما  ليت حتصل هلا إمناوجودها و خترج من القوة إىل الفعل صورا و امللكات ا

حبفظ األسجاع و الترسيل، و العلمية مبخالطة  فامللكة الشعرية تنشأ حبفظ الشعر و ملكة الكتابة. قدمناه
األنظار، و الفقهية مبخالطة الفقه و تنظري املسائل و تفريعها و ختريج  العلوم و اإلدراكات و األحباث و

االنفراد  صوفية الربانية بالعبادات و األذكار و تعطيل احلواس الظاهرة باخللوة واألصول والت الفروع على
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ينقلب ربانيا و كذا  عن اخللق ما استطاع حىت حتصل له ملكة الرجوع إىل حسه الباطن و روحه و
نشأت امللكة عليه من جودة أو  و للنفس يف كل واحد منها لون تتكيف به و على حسب ما. سائرها
الطبقة يف جنسها إمنا حتصل حبفظ العايل يف  كون تلك امللكة يف نفسها فملكة البالغة العاليةرداءة ت

أهل العلوم كلهم قاصرين يف البالغة و ما ذلك إال ملا سبق إىل  طبقته من الكالم و ذا كان الفقهاء و
ب البالغة و النازلة عن القوانني العلمية و العبارات الفقهية اخلارجة عن أسلو حمفوظهم و ميتلئ به من

الفكر و  ألن العبارات عن القوانني و العلوم ال حظ هلا يف البالغة فإذا سبق ذلك املخفوظ إىل الطبقة
عباراته عن أساليب العرب  كثر و تلونت به النفس جاءت امللكة الناشئة عنه يف غاية القصور و احنرفت

و النظار و غريهم ممن مل ميتلئ من حفظ  املتكلمنيو هكذا جند شعر الفقهاء و النحاة و . يف كالمهم
الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العالمة بالدولة املرينية  أخربين صاحبنا. النقي احلر من كالم العرب

أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أيب احلسن و كان املقدم يف البصر  ذكرت يوما صاحبنا: قال
  : قصيدة ابن النحوي و مل أنسبها له و هو هذافأنشدته مطلع باللسان لعهده

  ما الفرق بني جديدها و البايل      أذر حني وقفت باألطالل مل

إذ هي  من قوله ما الفرق ؟: و من أين لك ذلك، فقال: هذا شعر فقيه، فقلت له: البديهة فقال يل على
و أما . النحوي أبوك إنه ابنهللا : من عبارات الفقهاء و ليست من أساليب كالم العرب، فقلت له

العرب و أساليبهم يف الترسل  الكتاب و الشعراء فليسوا كذلك لتخريهم يف حمفوظهم و خمالطتهم كالم
أبا عند اهللا بن اخلطيب وزير امللوك باألندلس من  ذاكرت يوما صاحبنا. و انتقائهم هلم اجليد من الكالم

أجد استصعابا علي يف نظم الشعر مىت : الكتابة فقلت لهالشعر و  بين األمحر و كان الصدر املقدم يف
حفظي للجيد من الكالم من القرآن و احلديث و فنون من كالم العرب و إن كان  رمته مع بصري به و

العلمية و  و إمنا أتيت و اهللا أعلم حبقيقة احلال من قبل ما حصل يف حفظي من األشعار. قليال حمفوظي
القراءات يف الرسم و استظهرما   حفظت قصيديت الشاطيب الكربى و الصغرى يففإين. القوانني التألفية

كتاب التسهيل و  يف املنطق و بعض اخلوجنى يف الفقه و األصول و مجل ابن احلاجب و تدارست كتايب
امللكة اليت استعددت هلا  كثريا من قوانني التعليم يف االس فامتأل حمفوظي من ذلك و خدش وجه

فنظر إيل ساعة معجبا مث . القرحية عن بلوغها وظ اجليد من القرآن و احلديث و كالم العرب تعاقباحملف
؟ و يظهر لك من هذا الفصل و ما تقرر فيه سر آخر و هو  هللا أنت و هل يقول هذا إال مثلك: قال

 اجلاهلية يف اإلسالميني من العرب أعلى طبقة يف البالغة و أذواقها من كالم إعطاء السبب يف أن كالم
الفرزدق  فإنا جند شعر حسان بن ثابت و عمر بن أ يب ربيعة و احلطيئة و جرير و. منظومهم منثورهم و
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األموية و صدرا  و نصيب و غيالن ذي الرمة و األحوص و بشار مث كالم السلف من العرب يف الدولة
بقة يف البالغة من شعر النابغة و ط من الدولة العباسية يف خطبهم و ترسيلهم و حماورام للملوك أرفع

بن العبد و من كالم اجلاهلية يف منثورهم و  عنترة و ابن كلثوم و زهري و علقمة بن عبدة و طرفة
و السبب يف ذلك أن . شاهدان بذلك للناقد البصري بالبالغة حماورام و الطبع السليم و الذوق الصحيح

 لعالية من الكالم يف القرآن و احلديث اللذين عجز البشر يفاإلسالم مسعوا الطبقة ا هؤالء الذين أدركوا

ارتقت  اإلتيان مبثليهما لكوا وجلت يف قلوم و نشأت على أساليبها نفوسهم فنهضت طباعهم و
الطبقة و ال نشأ عليها  ملكام يف البالغة على ملكات من قبلهم من أهل اجلاهلية ممن مل يسمع هذه

أولئك و أرصف مبىن و أعدل  و نثرهم أحسن ديباجة و أصفى رونقا منفكان كالمهم يف نظمهم 
ذلك يشهد لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق  و تأمل. تثقيفا مبا استفادوه من الكالم العايل الطبقة

الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا و كان شيخ هذه  و لقد سألت يوما شيخنا. و البصر بالبالغة
مشيختها من تالميذ الشلوبني و استبحر يف علم اللسان و جاء من  بسبتة عن مجاعة منالصناعة أخذ 
 فسألته يوما ما بال العرب اإلسالميني أعلى طبقة يف البالغة من اجلاهليني ؟ و مل يكن وراء الغاية فيه

 يف ظهر يل أعرض عليك شيئا: و اهللا ما أدري، فقلت: ليستنكر ذلك بذوقه فسكت طويال مث قال يل
يا فقيه هذا كالم من  :و ذكرت له هذا الذي كتبت فسكت معجبا مث قال يل. ذلك و لعله السبب فيه
جمالس التعليم إىل قويل و يشهد يل  و كان من بعدها يؤثر حملي و يصيخ يف. حقه أن يكتب بالذهب

 .البيان بالنباهة يف العلوم، و اهللا خلق اإلنسان و علمه

 

  أو قصوره يف بيان املطبوع من الكالم و املصنوع و كيف جودة املصنوع: ونالفصل الثامن و اخلمس

و أما إذا كان مهمال فهو . املعىن إعلم أن الكالم الذي هو العبارة و اخلطاب، إمنا سره و روحه يف إفادة
م البالغة على ما عرفت من حدها عند أهل البيان أل و كمال اإلفادة هو. كاملوات الذي ال عربة به

احلال، و معرفة الشروط و األحكام اليت ا تطابق التراكيب اللفظية  يقولون هي مطابقة الكالم ملقتضى
 و تلك الشروط و األحكام للتراكيب يف املطابقة اسقريت من لغة العرب. هو فن البالغة مقتضى احلال،

جل قوانني  ط و أحكام هيفالتراكيب بوضعها تفيد االسناد بني املسندين، بشرو. و صارت كالقوانني
و تقييد و . إضمار و إظهار و أحوال هذه التراكيب من تقدمي و تأخري، و تعريف و تنكري، و. العربية

و باملتخاطبني حال التخاطب بشروط و  إطالق و غريها، يفيد األحكام املكتنفة من خارج باإلسناد
فتندج قوانني العربية لذلك يف قوانني علم . غةفنون البال أحكام هي قوانني لفن، يسمونه علم املعاين من
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 و ما قصر من هذه التراكيب عن. اإلسناد جزء من إفادا لألحوال املكتنفة باإلسناد املعاين ألن إفادا

ملقتضى احلال، و  إفادة مقتضى احلال خللل يف قوانني اإلعراب أو قوانني املعاين كان قاصرا عن املطابقة
  .هو يف عداد املواتحلق باملهمل الذي 

 ملقتضى احلال التفنن يف انتقال التركيب بني املعاين بأصناف الدالالت ألن التركيب مث يتبع هذه اإلفادة

إما باستعارة أو  :يدل بالوضع على معىن مث ينقل الذهن إىل الزمه أو ملزومه أو شبهه، فيكون فيها جمازا
ألن . كما حتصل يف اإلفادة و أشد بذلك االنتقال لذةكناية كما هو مقرر يف موضعه، و حيصل للفكر 

مث هلذه االنتقاالت أيضا . أسباب اللذة كما علمت و الظفر من. يف مجيعها ظفر باملدلول من دليله
و هي شقيقة علم املعاىن املفيد ملقتضى . صناعة، و مسوها بالبيان شروط و أحكام كالقوانني صريوها

 و قوانني علم املعاين راجعة إىل أحوال التراكيب.  التراكيب و مدلوالاإىل معاين احلال ألا راجعة

املعاين و علم  فإذا علم. و اللفظ و املعىن متالزمان متضايقان كما علمت. أنفسها من حيث الداللة
و يلتحق عند البلغاء بأصوات  البيان مها جزء البالغة، و ما كمال اإلفادة، فهو مقصر عن البالغة

. العريب هو الذي يطابق بإفادته مقتضى احلال يوانات العجم و أجدر به أن ال يكون عربيا، ألناحل

  .و سجيته و روحه و طبيعته فالبالغة على هذا هي أصل الكالم العريب

يعنون به الكالم الذي كملت طييعته و سجيته من إفادة  الكالم املطبوع فإم: مث اعلم أم إذا قالوا
بل املتكلم يقصد به أن يفيد . عبارة و خطاب، ليس املقصود منه النطق فقط قصود منه، ألنهمدلوله امل
السجية اليت  مث يتبع تراكيب الكالم يف هذه. يف ضمريه إفادة تامة، و يدل به عليه داللة وثيقة سامعه ما

 الفصاحة من تنميق تعطيها رونق له باألصالة ضروب من التحسني و التزيني، بعد كمال اإلفادة و كأا
باألقسام املختلفة األحكام و التورية باللفظ املشترك عن  األسجاع، و املوازنة بني محل الكالم و تقسيمه

 فيحصل للكالم رونق. املطابقة بني املتضادات، ليقع التجانس بني األلفاظ و املعاين اخلفي من معانيه، و

  .على اإلفادةو لذة يف األمساع و حالوة و مجال كلها زائدة 

 ،والنهار إذا جتلى *والليل إذا يغشى  :يف الكالم املعجز يف مواضيع متعددة مثل و هذه الصنعة موجودة

 * فأما من طغى :و كذا. إىل آخر التقسيم يف اآلية ،باحلسىن وصدق* فأما من أعطى واتقى  :و مثل

و ذلك بعد . و أمثاله كثري .سنون صنعاأم حي هم حيسبون :و كذا. إىل آخر اآلية وآثر احلياة الدنيا
و كذا وقع يف كالم اجلاهلية منه، . التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها كمال اإلفادة يف أصبل هذه

  .و يقال إنه وقع يف شعر زهري. غري قصد وال تعمد لكن عفوا من
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أحكم طريقته حبيب بن و أول من . عفوا و قصدا، و أتوا منه بالعجائب و أما اإلسالميون فوقع هلم
 و قيل أن أول. و يأتون منها بالعجب. مسلم بن الوليد، فقد كانوا مولعني بالصنعه أوس و البحتري و

مث . اللسان العريب من ذهب إىل معاناا بشاز بن برد و ابن هرمة، و كانا آخر من يستشهد بشعره يف
و جاء على آثارهم . الوليد و أبو نواس لم بناتبعهما عمرو بن كلثوم و العتايب و منصور النمريي و مس

املطبوع اخلايل  و لنذكر مثاال من. فختم على البدء و الصناعة أمجع ابن املعتز مث ظهر. حبيب و البحتري
  :مثل قول قيس بن ذريح. من الصناعة

  أحدث عنك النفس يف السر خاليا      من بني البيوت لعلين و أخرج

  :و قول كثري

  ختليت عما بيننا و ختليت      يامي بعزة بعدماو إين و 

 اضمحلت  تبوأ منها للمقيل      لكاملرجتي ظل الغمامة كلها

فلو جاءت فيه الصنعة من بعد هذا . تركيبه فتأمل هذا املطبوع، الفقيد الصنعة، ي أحكام تأليفه و ثقافة
  .األصل زادته حسنا

 بيب و طبقتهما، مث ابن املعتز خامت الصنعة الذي جرىفكثري من لدن بشار، مث ح و أما املصنوع

عند أهلها، و  و قد تعددت أصناف هذه الصنعة. املتأخرون بعدهم يف ميدام، و نسجوا على منواهلم
البالغة على أا غري داخلة يف اإلفادة،  و كثري منهم جيعلها مندرجة يف. اختلفت اصطالحام يف ألقاا

و . املتقدمون من أهل البديع، فهي عندهم خارجة عن البالغة و أما. حسني و الرونقو أا هي تعطى الت
له، و  العمدة قي كتاب ابن رشيق و هو رأي. األدبية اليت ال موضوع هلا لذلك يذكروا يف الفنون

ما الصنعة شروطا منها أن تقع من غري تكلف و ال اكتراث يف  و ذكروا يف استعمال هذه. أدباء األندلس
فال كالم فيه ألا إذا برئت من التكلف سلم الكالم من عيب االستهجان، ألن  و أما العفو. يقصد منها
تذهب  معاناا يصري إىل الغفلة عن التراكيب األصلية للكالم، فتخل باإلفادة من أصلها، و تكلفها و

و . اليوم على أهل العصر البو ال يبقى يف الكالم إال تلك التحسينات، و هذا هو الغ. بالبالغة رأسا
و . يعدون ذلك من القصور عن سواه أصحاب األذواق يف البالغة يسخرون من كلفهم ذه الفنون، و

 ،يف ذوقه يقول. و كان من أهل البصر يف اللسان و القرحية ،الربكات البلفيقي أبا مسعت شيخنا األستاذ
يف نظمه أو  أليام من ينتحل فنون هذا البديعإن من أشهى ما تقترحه على نفسي أن أشاهد يف بعض ا

يتعاطوا هذه الصنعة، فيكلفون  نثره، و قد عوقب بأشد العقوبة، و نودي عليه، حيذر بذلك تلميذه أن
عندهم اإلقالل منها و أن تكون يف بيتني أو ثالثة من  مث من شروط استعماهلا. ا، و يتناسون البالغة



 
 520         ابن خلدون مقدمة

 كان شيخنا و. و غريه ابن رشيق و اإلكثار منها عيب، قاله. رونقه والقصيد، فتكفي يف زينة الشعر 

هذه الفنون البديعية إذا وقعت : باألندلس لوقته يقول منفق اللسان العريب أبو القاسم الشريف السبيت
يستكثر منها، ألا من حمسنات الكالم و مزيناته، فهي مبثابة اخليالن يف  للشاعر أو للكاتب فيقبح أن

الكالم املنثور يف  و على نسبة الكالم املنظوم هو. حيسن بالواحد و اإلثنني منها، و يقبح بتعدادها هالوج
تراكيبه، شاهدة موازنته بفواصله من غري  كان أوال مرسال معترب املوازنة بني مجله و. اجلاهلية و اإلسالم

اتب بين بويه، فتعاطى الصنعة و إبراهيم بن هالل الصايب ك حىت نبغ. التزام سجع و ال اكتراث بصنعة
و إمنا محله عليه . السلطانية و عاب الناس عليه كلفه بذلك يف املخاطبات .التقفيه و أتى بذلك بالعجب

بعده  مث انتشرت الصناعة. ملوكه من العجمة و البعد عن صولة اخلالفة املنفقة لسوق البالغة ما كان يف
و . العربيات بالسوقيات  و تشات السلطانيات و اإلخوانيات ويف منثور املتأخرين و نسي عهد الترسيل

املصنوع باملعاناة و التكليف، قاصر عن الكالم  و هذا كله يدلك على أن الكالم. اختلط املرعى باهلمل
و اهللا خلقكم و علمكم ما مل . البالغة، و احلاكم يف ذلك الذوق املطبوع، لقلة اإلكتراث فيه بأصل

 .تكونوا تعلمون

 

  يف ترفع أهل املراتب عن انتحال الشعر: الفصل التاسع و اخلمسون

و كان رؤساء العرب منافسني . كان ديوانا للعرب فيه علومهم و أخبارهم و حكمهم اعلم أن الشعر
 كانوا يقفون بسوق عكاظ إلنشاده و عرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن و أهل فيه و

موضع حجهم و بيت   انتهوا إىل املناغاة يف تعليق أشعارهم بأركان البيت احلرامحىت. البصر لتمييز حوله
زهري بن أىب سلمى و عنترة بن شداد و  أبيهم إبراهيم كما فعل امرؤ القيس ابن حجر و النابغة الذبياين و

ن يتوصل فإنه إمنا كا. غريهم من أصحاب املعلقات السبع طرفة بن العبد و علقمة بن عبدة و األعشى و
له قدرة على ذلك بقومه و عصبته و مكانه يف مضر على ما قيل يف سبب  إىل تعليق الشعر ا من كان

مث انصرف العرب عن ذلك أول اإلسالم مبا شغلهم من أمر الدين والنبؤة و الوحي و  .تسميتها باملعلقات
. زمانا  يف النظم و النثرأدهشهم من أسلوب القرآن و نظمه فأخرسوا عن ذلك و سكتوا عن اخلوض ما

حظره و مسعه النيب صلى اهللا  و مل يرتل الوحي يف حترمي الشعر و. مث استقر ذلك و أونس الرشد من امللة
و كان لعمر بن أيب ربيعة كبري قريش لذلك  .عليه و سلم و أثاب عليه، فرجعوا حينئذ إىل ديدم منه

 فيقف الستماعه ابن عباس كثريا ما يعرض شعره علىكان  العهد مقامات فيه عالية و طبقة مرتفعة و
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بأشعارهم ميتدحوم  مث جاء من بعد ذلك امللك الفحل و الدولة العزيزة و تقرب إليهم العرب. معجبا به
أشعارهم و مكام من قومهم و حيرصون على  و جييزهم اخللفاء بأعظم اجلوائز على نسبة اجلودة يف. ا

و العرب يطالبون ولدهم . األخبار و اللغة و شرف اللسان ن منها على اآلثار واستهداء أشعارهم يطلعو
و انظر ما نقله صاحب العقد . أيام بين أمية و صدرا من دولة بين العباس و مل يزل هذا الشأن. حبفظها

 الرشيد لألصمعي يف باب الشعر و الشعراء جتد ما كان عليه الرشيد من املعرفة بذلك و يف مسامرة

مث جاء خلق من بعدهم  .لرسوخ فيه و العناية بانتحاله و التبصر جبيد الكالم و رديئه و كثرة خمفوظه منها
تعلموه صناعة مث مدحوا بأشعارهم  مل يكن اللسان لسام من أجل العجمة و تقصريها باللسان و إمنا

غراض كما فعله حبيب و فقط ال سوى ذلك من األ أمراء العجم الذين ليس اللسان هلم طالبني معروفهم
فصار غرض الشعر يف األغلب إمنا هو الكذب و . بعدهم و هلم جرا البحتري و املتنبئ و ابن هانئ و من

 و أنف منه لذلك أهل اهلمم و. املنافع اليت كانت فيه لألولني كما ذكرناه آنفا االستجداء لذهاب

و اهللا . املناصب الكبرية  يف الرئاسة و مذمة ألهلاملراتب من املتأخرين و تغري احلال و أصبح تعاطيه هجنة
 .مقلب الليل و النهار

 

 يف أشعار العرب و أهل األمصار هلذا العهد: الفصل الستون

باللسان العريب فقط بل هو موجود يف كل لغة سواء كانت عربية أو عجمية و  اعلم أن الشعر ال خيتص
أومريوس الشاعر و  املنطق يف كتاب أرسطو ر منهمالفرس شعراء و يف يونان كذلك و ذك قد كان يف

و ملا فسد لسان مضر و لغتهم اليت ذونت مقاييسها و . شعراء متقدمون و كان يف محري أيضا. أثىن عليه
فسدت اللغات من بعد حبسب ما خالطها و مازجها من العجمة فكانت حتيل العرب  قوانني إعراا و

 مضر يف اإلعراب مجلة و يف كثري من املوضوعات اللغوية و بناءلغة خالفت لغة سلفهم من  بأنفسهم

و أكثر  و كذلك احلضر أهل األمصار نشأت فيهم لغة أخرى خالفت لسان مضر يف اإلعراب. الكلمات
هي يف نفسها حبسب  و اختلفت. األوضاع و التصاريف وخالفت أيضا لغة اجليل من العرب هلذا العهد

و أمصاره وختالفهما أيضا لغة  ل الشرق و أمصاره لغة غري لغة أهل املغرباصطالحات أهل اآلفاق فأله
بالطبع يف أهل كل لسان ألن املوازين على نسبة  مث ملا كان الشعر موجودا. أهل األندلس و أمصاره

تقابلها موجودة يف طباع البشر فلم يهجر الشعر بفقدان لغة  واحدة يف أعداد املتحركات و السواكن و
بل كل جيل . كانوا فحولة و فرسان ميدانه حسبما اشتهر بني أهل اخلليقة و هي لغة مضر الذينواحدة 

من العرب املستعجمني و احلضر أهل األمصار يتعاطون منه ما يطاوعهم يف انتحاله و  وأهل كل لغة
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 فأما العرب أهل هذا اجليل املستعجمون عن لغة سلفهم من مضر. بنائه على مهيع كالمهم رصف

يأتون منه  فيعرضون الشعر هلذا العهد يف سائر األعاريض على ما كان عليه سلفهم املستعربون و
اهلجاء و يستطردون  باملطوالت مشتملة على مذاهب الشعر و أغراضه من النسيب و املدح و الرثاء و

تدائهم يف ألول كالمهم و أكثر اب و رمبا هجموا على املقصود. يف اخلروج من فن إىل فن يف الكالم
أمصار املغرب من العرب يسمون هذه القصائد  فأهل. قصائدهم باسم الشاعر مث بعد ذلك ينسبون
يف أشعارهم و أهل املشرق من العرب يسمون هذا النوع  باألصمعيات نسبة إىل األصمعي راوية العرب

ى طريقة الصناعة و رمبا يلحنون فيه أحلانا بسيطة ال عل. القيسي من الشعر بالبدوي واحلوراىن و
و  يغنون به و يسمون الغناء به باسم احلوراين نسبة إىل حوران من أطراف العراق و الشام مث. املوسيقية

يف نظمهم جييئون  و هلم فن آخر كثري التداول. هي من منازل العرب البادية و مساكنهم إىل هذا العهد
القافية الرابعة يف كل بيت إىل آخر  ه و يلتزمونبه معصبا على أربعة أجزاء خيالف آخرها الثالثة يف روي

و هلؤالء العرب يف هذا الشعر . املتأخرون من املولدين القصيدة شبيها باملربع و املخمس الذي أحدثه
املتأخرون و الكثري من املنتحلني للعلوم هلذا العهد و خصوصا علم اللسان  بالغة فائقة و فيهم الفحول و

نبا عنها  فنون اليت هلم إذا مسعها و ميج نظمهم إذا أنشد و يعتقد أن ذوقه إمناصاحبها هذه ال يستنكر
لغتهم فلو حصلت له ملكة من  و هذا إمنا أتى من فقدان امللكة يف. الستهجاا و فقدان اإلعراب منها

اب ال اآلفات يف فطرته و نظره و إال فاإلعر ملكام لشهد له طبعة و ذوقه ببالغتها إن كان سليما من
الكالم للمقصود و ملقتضى احلال من الوجود فيه سواء كان الرفع  مدخل له يف البالغة إمنا البالغة مطابقة

النصب داال على املفعول أو بالعكس و إمنا يدل على ذلك قرائن الكالم كما هو يف  داال على الفاعل و
 اصطالح يف ملكة و اشتهر صحةفالداللة حبسب ما يصطلح عليه أهل امللكة فإذا عرف . هذه لغتهم

بقوانني النحاة يف  الداللة و إذا طابقت تلك الداللة املقصود و مقتضى احلال صحت البالغة و ال عربة
حركات اإلعراب يف أواخر الكلم فإن  و أساليب الشعر و فنونه موجودة يف أشعارهم هذه ما عدا. ذلك

عل من املفعول و املبتدأ من اخلرب بقرائن الكالم ال الفا و يتميز عندهم. غالب كلمام موقوفة اآلخر
  .حبركات اإلعراب

إىل  أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم يبكي اجلارية بنت سرحان، و يذكر ظعنها مع قومها فمن
  :املغرب

 شكت من زفريها  ترى كبدي حرى      قال الشريف ابن هاشم علي

 د غالم البدو يلوي عصرياير       يغز لإلعالم أين ما رأت خاطري
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  عداة وزائع تلف اهللا خبريها      هلا و ماذا شكاة الروح مما طرا

  طوى و هند جايف ذكريها      عامر ضمريها حيس إن قطاع

  على مثل شوك الطلح عقدوا يسريها      خوارة يف يد غاسل و عادت كما

 قايا جريرها على شوك لعه و الب      جتابذوها اثنني و الرتع بينهم

 السواين يديرها  شبيه دوار      و باتت دموع العني ذارفات لشاا

 مرون جيي متراكبا من صبريها       تدارك منها النجم حذرا و زادها

  عيون و جلاز الربق يف غزيرها      الصفا يصب من القيعان من جانب

 ها ناضت من بغداد حىت فقري      حىت تسابيت غزوة هاذا الغىن

  و عرج عاريها على مستعريها      نادى املنادي بالرحيل و شدوا و

  على أيدين ماضي وليد مقرب مريها      و شد هلا األدهم دياب بن غامن

 إن كان أنا هو غفريها  و سوقوا النجوع      و قال هلم حسن بن سرحان غزبوا

 يف مغريها و باليمني ال جيدوا       بالتسامح و يركض و بيده شهامه

  و ما كان يرضى زين محري و مريها      زيان السيح من عابس غدرين

  و أناليه ما من درقيت ما يديرها      غدرين و هو زعما صديقي و صاحيب

 ما خبريها  حبرالبالدالعطشى      و رجع يقول هلم بالل بن هاشم

 نعريهاال عائد ركريه من   داخل و      حرام علي باب بغداد و أرضها

  على الشمس أوحول الغظامن هجريها      هاشم تصدف روحي عن بالد بن

  يلوذ و جبرجان يشدوا أسريها      نريان العذارى قوادح و باتت

جهة  رثاء أمري زناتة أيب سعدى اليفرين مقارعهم بأفريقية و أرض الزاب و رثاؤهم له على ومن قوهلم يف
  :التهكم

 الباكرين عويل  هلا يف ظعون      هاضهاتقول فتاة احلي سعدى و 

 خذ النعت مين ال تكون هبيل       أيا سائلي عن قرب الزنايت خليفه

  من الربط عيساوي بناه طويل      فوقه تراه يعايل وادي ران و

  به الواد شرقا و الرياع دليل      النور من شارع النقا أراه مييل

  قد كان ألعقاب اجلياد سليل      أيا هلف كبدي على الزنايت خليفه

 املزاد تسيل  جراحه كافواه      قتيل فىت اهليجا دياب بن غامن
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 الترحل إال أن يريذ رحيل       أيا جائزا مات الزنايت خليفه

  و عشرا و ستا يف النهار قليل      مرة أال واش رحلنا ثالثني

  :ع بينه و بني ماضي بن مقربهاشم يذكر عتابا وق و من قوهلم على لسان الشريف بن

  أشكر ما حننا عليك رضاش      اجلبار و قال يل تبدى ماضي

  و رانا عريب عربا البسني مناش      أعد ما بقي ود بيننا أشكر

  كما صادفت طعم الزباد طشاش      حنن غدينا نصدفو ما قضى لنا

 عاش  ليحدو و من عمر بالده      أشكر أعد إىل يزيد مالمه

 زدنا هلن صياش  هنا العرب ما      إن كان نبت الشوك يلقح بأرضكم

  :و من قوهلم يف ذكر رحلتهم إىل الغرب و غلبهم زناتة عليه

 قبلي مجيلها  و أي رجال ضاع      و أي مجيل ضاع يل يف الشريف بن هاشم

 عناين حبجة ماغباين دليلها       لقد كنت أنا وياه يف زهو بيتنا

  من اخلمر فهو ما قدر من مييلها      مدامة  شارب منوعدت كأين

  غريبا و هي مدوخه عن قبيلها      مشطامات مظنون كبدها أو مثل

  و هي بني عربا غافال عن نزيلها      أتاها زمان السوء حىت تدوحت

 زعيلها  شاكي بكبد باديتها      كذلك أنا مما حلاين من الوجى

 شداد احلوايا محيلها  و قووا و      بكرواو أمرت قومي بالرحيل و 

  و البدو ماترفع عمود يقيلها      جنعنا قعدنا سبعة أيام حمبوس

  يظل اجلرى فوق النضا و نصيلها      الثنايا نوازي نظل على حداب

مظفر بن حيىي من الزواودة أحد بطون رياح و أهل الرياسة فيهم، يقوهلا و هو  و من شعر يلطان بن
  :باملهدية يف سجن األمري أيب زكريا بن أيب حفص أول ملوك أفريقية من املوحدين قلمعت

 منامها  حرام على أجفان عيين      يقول و يف بوح الدجا بعد وهنة

 هيامي طال ما يف سقامها  و روح      يا من لقلب حالف الوجد و األسى

 عداوية و هلا بعيد مرامها       حجازية بدوية عربية

  سوى عانك الوعسا يؤيت خيامها      القرى ولعة بالبدو ال تألفم

  ممحونة بيها و بيها صحيح غرامها      مشتاها ا كل شتوة غيات و

  يوايت من اخلوراخلاليا جسامها      و مرباها عشب األراضي من احليا
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 السواري عمامها  عليها من السحب      تشوق شوق العني مما تداركت

 عيون غرار املزن عذبا محامها        بكت باملا و ماذا تناحطتو ماذا

  عليها و من نور األقاحي خزامها      ثياا كأن عروس البكر الحت

  و مرعى سوى ما يف مراعي نعامها      دهنا و اتساع و منة فالة و

  غنيم و من حلم اجلوازي طعامها      و مشروا من خمض ألبان شوهلا

 يقاسي زحامها  يشيب الفىت مما       األبواب و املوقف الذيتفانت عن

 و بال و حيىي ما بلي من رمامها       سقى اهللا ذا الوادي املشجر باحليا

  ظفرت بأيام مضت يف ركامها      ليتين فكافأا بالود مين و

  إذا قمت مل حتظ من أيدي سهامها      الصبا يف سواعدي ليايل أقواس

  زمان الصبا سرجا و بيدي جلامها      ديد حتت سرجي مشاقةو فرسي ع

 من نظام ابتسامها  من اخللق أى      و كم من رداح أسهرتين و مل أرى

 مطرزة األجفان باهي و شامها       و كم غريها من كاعب مرجحنة

  بكفي و مل ينسى جداها ذمامها      طرجية و صفقت من وجدي عليها

  و توهج ال يطفا من املاء ضرامها      جد توهج يف احلشاالو و نار خبطب

  فين العمر يف دار عماين ظالمها      أيا من وعديت الوعد هذا إىل مىت

 يبدا غيامها  و يغمى عليها مث      و لكن رأيت الشمس تكسف ساعة

 بعون اهللا يهفو عالمها  إلينا      بنود و رايات من السعد أقبلت

  و رحمى على كتفي و سريي أمامها      عزويت  بالعني أظعانأرى يف الفال

  أحب بالد اهللا عندي حشامها      عتاق النوق من فوق شامس جيرعا

  مقيم ا مالذ عندي مقامها      إىل مرتل باجلعفرية للوى

 عين سالمها  يزيل الصدا و الغل      ونلقى سراة من هالل بن عامر

 قاتلوا قوما سريع ازامها  إذا       و مغربام تضرب األمثال شرقا

  مدى الدهر ما غىن يفينا محامها      حتية عليهم و من هو يف محاهم

  فذي الدنيا ما دامت الحد دوامها      ال تأسف على سالف مضى فدع ذا و

 يعاتب. لمن أوالد أيب اللي. شيخ الكعوب. املتأخرين منهم قول خالد بن محزة بن عمر و من أشعار

  :فيها بقومه عن أبيات فخر عليهم. أقتاهلم أوالد مهلهل و جييب شاعرهم شبل بن مسكيانة بن مهلمهل
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 قيعان يعاىن صعاا  قوارع      يقول و ذا قول املصاب الذي نشا

  فنونا من انشاد القوايف عذاا      سعى يريح ا حادي املصاب إذا

 حتدى ا تام الوشا ملتها ا       خمتارة من نشادها حمرية

  حمكمة القيعان دايب و داا      مغربلة عن ناقد يف غضوا

 هذي جواا  قوارع من شبل و      و هيض بتذكاري هلا يا ذوي الندى

 يريح املوجعني الغنا ا  فراح      اشبل جنينا من حباك طرائفا

  مجهورها ما أعاا سوى قلت يف      عادم فخرت و مل تقصر و ال أنت

  وحامي محاها عاديا يف حراا      املتني بن محزة لقولك يف أم

  رصاص بين حيىي و غالق داا      أما تعلم أنه قامها بعد ما لقي

 للوغى و اصطلى ا  و هل ريت من جا      شهابا من أهل األمر يا شبل خارق

 ها جاسرا ال يهااو أثىن طفا       سواها طفاها أضرمت بعد طفيه

  لفاس إىل بيت املىن يقتدى ا      ألن صحت و اضرمت بعد الطفيتني

  فصار و هي عن كرب االسنة اا      لوايل األمر يف ذا انشحاا و بان

  رجال بين كعب الذي يتقى ا      كما كان هو يطلب على ذا جتنبت

  :منها يف العتاب

  غنيت مبعالق الثنا و اغتصاا      ألنين وليدا تعاتبتوا أنا أغىن

  بأسياف ننتاش العدا من رقاا      ندفع ا كل مبضع علي ونا

  علينا بأطراف القنا اختضاا      فإن كانت األمالك بغت عرايس

 انسالا  و زرق كالسنة احلناش      و ال بعدها االرهاف و ذبل

 السبايا و املطايا ركاا تسري       بين عمنا ما نرتضي الذل غلمه

  بال شك و الدنيا سريع انقالبنها      تنيلها و هي عاملا بأن املنايا

  :و منها يف وصف الظعائن

 جناا  فتوق حبوبات خموف      قطعنا قطوع البيد ال خنتشي العدا

 حمتظيها رباا  وكل مهاة      ترى العني فيها قل لشبل عرائف

 بكل حلوب اجلوف ما سد باا       لصباح أن يفلهاترى أهلها غب ا

  ورا الفاجر املمزوج عفو رضاا      قتائل هلا كل يوم يف األرامي
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  احلكمية و من قوهلم يف األمثال

 صواب  و صدك عمن صد عنك      و طلبك يف املمنوع منك سفاهة

 هللا باباملطايا يفتح ا  ظهور      إذا رأيت أناسا يغلقوا عنك بام

  :و من قول شبل يذكر انتساب الكعوب إىل برجم

 ضهادها  مجيع الربايا تشتكي من      لشيب و شبان من أوالد برجم

تافراكني املستبد حبجابة السلطان  و من قول خالد يعاتب إخوانه يف مواالة شيخ املوحدين أيب حممد بن
  : حيىي و ذلك فيما قرب من عصرناأيب بتونس على سلطاا مكفولة أيب إسحاق ابن السلطان

  مقالة قوال و قال صواب      خالد يقول بال جهل فىت اجلود

  هرجيا و ال فيما يقول ذهاب      و مل يكن مقالة حرب ذات ذهن

  و ال هرج ينقاد منه معاب      ناا ال حلاجة جست معنا

  يصاب حزينة فكر و احلزين      ا كبدي و هي نعم صابة و كنت

  جرت من رجال يف القبيل قراب      تفوهت بادي شرحها عن مآرب

 و شباب  بين عم منهم شايب      بين كعب أدىن األقربني لدمنا

 و اتساع جناب  مصافاة ود      جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم

 يعلموا قويل بقيه صواب  كما      و بعضهم ملنا له عن خصيمه

  جزاعا و يف جو الضمري كتاب      ملكنا عضو بعضهمو مرهوب من ب

  خواطر منها للرتيل و هاب      جرحيا تسمحت و بعضهمو جانا

  نقهناه حىت ماعنا به ساب      نظار فينا بسوة و بعضهمو

  مرارا و يف بعض املرار يهاب      ينتهي مما سفهناقبيحه رجع

 كام السقائف باب غلق عنه يف أح      و بعضهمو شاكي من أوغاد قادر

 البالقي و دياب  على كره موىل      فصمناه عنه و اقتضي منه مورد

  هلم ما حططنا للفجور نقاب      العال و حنن على دايف املدى نطلب

  نفقنا عليها سبقا و رقاب      بترشيش بعدما و حزنا محى وطن

 له ناب على أحكام وايل أمرها       األمالك ما كان خارجا و مهد من

  بين كعب الواها الغرمي و طاب      بردع قروم من قروم قبيلنا

 كل قيد مناب  و قمنا هلم عن      جرينا م عن كل تاليف يف العدا



 
 528         ابن خلدون مقدمة

 ربيها و خرياته عليه نصاب       إىل أن عاد من ال كان فيهم مة

 ياب و لبسوا من أنواع احلرير ث      من أهلها و ركبوا السبايا املثمنات

  مجاهري ما يغلو ا جبالب      املطايا يالشرا ال نسوا له و ساقوا

  ضخام حلزات الزمان تصاب      و كسبوا من أصناف السعايا ذخائر

 زمان دياب  و إال هالال يف      و عادوا نظري الربمكيني قبل ذا

 بان من نار العدو شهاب  إىل أن      و كانوا لنا درعا لكل مهمة

  مالمه و ال دار الكرام عتاب      ال اتقوا ا الدار يف جنح الظالم وو خلو

  وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب      احلىي جلباب البهيم لستره كسوا

  ذهل حلمي إن كان عقله غاب      كذلك منهم حانس ما دار النبا

 السماح شعاب  متىن يكن له يف      يظن ظنونا ليس حنن بأهلها

 باالثبات من ظن القبايح عاب       من واتاه يف سو ظنهخطا هو و 

  وهوب آلالف بغري حساب      حممد فوا عزويت إن الفىت بو

  بروحه ما حيىي بروح سحاب      و حيسبوا و برحت األوغاد منه

  لقوا كل ما يستاملوه سراب      حتت السحاب شرائع جروا يطلبوا

   و ال كان يف قلة عطاه صواب       هو لو عطى ما كان للرأي عارف و

  و إنه باسهام التالف مصاب      و إن حنن ما نستاملوا عنه راحة

 بالفزوع لزاب  عليه و ميشي      و إن ما وطا ترشيش يضياق وسعها

 عناز هواهلا و قباب  خنوج      و إنه منها عن قريب مفاصل

 ر و خلف حجاب ربوا خلف أستا      غوانج و عن فاتنات الطرف بيض

  حبسن قوانني و صوت رباب      تاهوا و يصبوا إذا صبوا يتيه إذا

  يطارح حىت ما كأنه شاب      يضلوه عن عدم اليمني و رمبا

 شراب  و لذة مأكول و طيب      م حازله زمه و طوع أوامر

 ما بدل حبراب  من الود إال      حرام على ابن تافركني ما مضى

 يف اليم الغريق غراب  يلجج      قل رجيح و فطنةو إن كان له ع

  كبار إىل أن تبقى الرجال كباب      فياعل و أما البدا ال بدها من

  و حيمار موصوف القنا و جعاب      ا سوق علينا سالعه و حيمي  
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  ندوما و ال ميسي صحيح بناب      و ميسي غالم طالب ريح ملكنا

 السموم لباب  غلطتوا أدمتوا يف      امهأيا واكلني اخلبز تبغوا أد

العهد أحد بطون زغبة يعاتب بين عمه  و من شعر علي بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بين عامر هلذا
  :املتطاولني إىل رياسته

  إذا كان يف سلك احلرير نظام      حمربة كالدر يف يد صانع

 الضعون تسام  و شاء تبارك و      أباحها منها فيه أسباب ما مضى

 عصاها و ال صبنا عليه حكام       غدا منه الم احلي حيني و انشطت

  تربم على شوك القتاد برام      إلينا و لكن ضمريي يوم بان م

  و بني عواج الكانفات ضرام      التهامي قوادح و إال كأبراص

  أتاهم مبنشار القطيع غشام      لكان القلب يف يد قابض و إال

  إذا كان ينادي بالفراق و خام      قلت مسا من شقا البني زارينملا 

 القطني ملام  بيحىي و حله و      أال يا ربوع كان باألمس عامر

 الليل فيهم ساهر و نيام  دجى      و غيد تداين للخطا يف مالعب

  لنا ما بدا من مهرق و كظام      التحامها و نعم يشوف الناظرين

  و إلطالق من شرب املها و نعام      ليدعو لسرابامسها  و عرود

  ينوح على اطالل هلا و خيام      و اليوم ما فيها سوى البوم حوهلا

 الدموع سجام  بعني سخينا و      وقفنا ا طورا طويال نساهلا

 سقمي من أسباب إن عرفت أوهام  و      و ال صح يل منها سوى وحش خاطري  

  سالم و من بعد السالم سالم      بو علي نصورو من بعد ذا تدى مل

  دخلتم حبور غامقات دهام      يا بو الوفا كلح رأيكم و قولوا له

  هلا سيالت على الفضا و أكام      زواخر ما تنقاس بالعود إمنا

 الطاميات تعام  و ليس البحور      و ال قمستمو فيها قياسا يدلكم

 من الناس عدمان العقول لئام       هاو عانوا على هلكام يف ورود

  قرار و ال دنيا هلن دوام      ال هلم أيا عزوة ركبوا الضاللة و

  مثل سراب فاله ما هلن متام      ترى كيف زايهم أال غنامهو لو

  مواضع ماهيا هلم مبقام      القنا يبغون يف مرقب العال خلو
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 و من زارها يف كل دهر و عام       و حق النيب و البيت و أركانه العلى

 الكساع مدام  يذوقون من مخط      لرب الليايل فيه إن طالت احليا

 رديين مطرب و حسام  بكل      و ال بزها تبقى البوادي عواكف

 عليها من أوالد الكرام غالم       و كل مسافة كالسد إياه عابر

 جلام يظل يصارع يف العنان       نابه و كل كميت يكتعص عض

  و تولدنا من كل ضيق كظام      األرض العقيمة مدة و حتمل بنا

  هلا وقت و جنات البدور زحام      باألبطال و القود اهلجان و بالقنا

 عالم  ويف سن رحمي للحروب      أجتحدين و أنا عقيد نقودها

 من ديون غرام  حىت يقاضوا      و حنن كاضراس املوايف بنجعكم

 يلقى سعايا صايرين قدام       القحط يا مري أبو عليمىت كان يوم 

  و خلى اجلياد العاليات تسام      ابعته كذلك بو محو إىل اليسر

  و ال جيمعوا بدهى العدو زفام      ال يرى الضيم جارهم و خل رجاال

  و هم عذر عنه دائما و دوام      أال يقيموها و عقد بؤسهم

 ما بني حسام  ما بني صحاصيح و      سابقو كم ثار طعنها على البدو 

 أرض ترك الظاعنني زمام  لنا      فىت ثار قطار الصوى يومنا على

  حليف الثنا قشاع كل غيام      غنيمة و كم ذا جييبوا أثرها من

  غدا طبعه جيدى عليه قيام      امللوك و وسعوا و إن جاء خافوه

  غنت الورقا و ناح محام ما      سالم اهللا من لسن فاهم عليكم

بنواحي حوران إلمرأة قتل زوجها فبعثت إىل أحالفه من قيس تغريهم بطلب ثأره  و من شعر عرب منر
  :تقول

  بعني أراع اهللا من ال رثى هلا      تقول فتاة احلي أم سالمه

 يف جماهلا  موجعة كان الشقا      تبيت بطول الليل ما تألف الكرى

 بلحظة عني البني غري حاهلا       ها و بو عياهلاعلى ما جرى يف دار

  و منتوا عن أخذ الثار ماذا مقاهلا      كلكم فقدنا شهاب الدين يا قيس

   و يربد من نريان قليب ذباهلا       إذا ورد الكتاب يسرين أنا قلت

  و بيض العذارى ما محيتو مجاهلا      أيا حني تسريح الذوائب و اللحى
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  و األزجال لألندلساملوشحات 

مناحيه و فنونه و بلغ التنميق فيه الغاية  و أما أهل األندلس فلما كثر الشعر يف قطرهم و ذبت
باملوشح ينظمونه أمساطا أمساطا و أغصانا أغصانا يكثرون من  استحدث املتأخرون منهم فنا منه مسوه

 مون عند قوايف تلك األغصان و أوزاا متتاليايسمون املتعدد منها بيتا واحدا و يلتز و. أعاريضا املختلفة

على أغصان  و يشتمل كل بيت. فيما بعد إىل آخر القطعة و أكثر ما تنتهى عندهم إىل سبعة أبيات
و جتاروا يف ذلك . القصائد عددها حبسب األغراض و املذاهب و ينسبون فيها و ميدحون كما يفعل يف

و كان املخترع هلا جبزيرة . تناوله و قرب طريقه صة والكافة لسهولةإىل الغاية و استظرفة الناس مجلة اخلا
عبد اهللا  أبو و أخذ ذلك عنه. شعراء األمري عبد اهللا بن حممد املرواين األندلس مقدم بن معافرالفريري من

فكان . يظهر هلما مع املتأخرين ذكر و كسدت موشحاما و مل العقد صاحب كتاب أمحد بن عبد ربه
و قد ذكر األعلم . القزاز شاعر املعتصم بن صمادح صاحب املرية برع يف هذا الشأن عبادةأول من 

  :كل الوشاحني عيال على عبادة القزاز فيما أتفق له من قوله: بكر بن زهري يقول البطليوسي أنه مسع أبا

 مسك شم.  غصن نقا      مشس ضحا. بدر مت

 ما أمن.  ما أورقا      ما أوضحا. ما أمت

 قد حرم.  قد عشقا      من حملا. ال جرم

و ذكر غري واحد من املشايخ . يسبقه وشاح من معاصريه الذين كانوا يف زمن الطوائف و زعموا أنة مل
كان كل  أهل هذا الشأن باألندلس يذكرون أن مجاعة من الوشاحني اجتمعوا يف جملس بأشبيلية و أن

افتتح موشحته املشهورة   األعمى الطليطلي لإلنشاد فلماواحد منهم اصطنع موشحة و تأنق فيها فتقدم
  :بقوله

 و حواه صدري.  ضاق عنه الزمان      در سافرعن. ضاحك عن مجان

ما حسدت : و ذكر األعلم البطليوسي أنه مسع ابن زهر يقول. الباقون صرف ابن بقي موشحته و تبعه
  :إال ابن بقي حني وقع له قط وشاحا على قول

 فأرنا مثله يا مشرق.  أطلعه الغرب      يلحق يف جمده العايل ال. أمحدأما ترى 

و كان يف عصرمها أيضا احلكيم أبو بكر . املوشحني املطبوعني أبو بكر األبيض و كان يف عصرمها من
 صاحب التالحني املعروفة و من احلكايات املشهورة أنه حضر جملس خمدومه ابن تيفلويت بن باجة

  :ألقى على بعض قيناته موشحته اليت أوهلاصاحب سرقسطة ف
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  وصل الشكر منك بالشكر      الذيل أميا جر جرر

  :بقوله فطرب املمدوح لذلك ملا ختمها

  ألمري العال أيب بكر      عقد اهللا راية النصر

ما أحسن ما بدأت و : قال و شق ثيابه و: و اطرباه: فلما طرق ذلك التلحني مسع ابن تيفلويت صاح
فخاف احلكيم سوء العاقبة . إال على الذهب تمت و حلف باألميان املغلظة ال ميشي ابن باجة إىل دارهخ

و ذكر أبو اخلطاب بن زهر أنه جرى يف جملس أيب بكر ابن  .فاحتال بأن جعل ذهبا يف نعله و مشى عليه
  :يف تغص ممن يقولالوشاح املتقدم الذكر فغص منه نعض احلاضرين فقال ك زهري ذكر أيب بكر األبيض

 الصباح  لوال هضيم الوشاح إذا أسا يف      ما لذي شراب راح على رياض األقاح

 لطمت خدي ؟  ما للشمول      :أو يف األصيل أضحى يقول

 بردي  غصن اعتدال ضمه      و للشمال هبت فمال

 يباحلظة رد نوبا و يا ملاه الشن  يا      مما أباد القلوبا ميشي لنا مستريبا

  ال يستحيل فيه عن عهدي      عليل برد غليل صب

  يرجو الوصال و هو يف الصد      حال و ال يزال يف كل

رأيت : قال احلسن بن دويدة. املوحدين حممد بن أىب الفضل بن شرف و اشتهر بعد هؤالء يف صدر دولة
  :هذا االفتتاح حامت بن سعيد على

  و ندمي      مشس قاربت بدرا راح

  :ابن رودس الذي لهو 

  باهللا عودي      السعود يا ليلة الوصل و

  :و ا بن مؤهل الذي له

 .مع احلبيب . و إمنا العيد يف التالقي      .و شم و طيب. ما العيد يف حلة و طاق

إنه دخل على ابن زهري و : مالك يقول مسعت أبا احلسن سهل بن: و أبو إسحاق الرويين قال ابن سعيد
و جرت . سبتة فلم يعرفة فجلس حيث انتهى به الس  و عليه زي البادية إذ كان يسكن حبصنقد أسن

  :فيها احملاضرة فانشد لنفسه موشحة وقع

  الفجر على الصباح      كحل الدجى جيري من مقلة

  خضر من البطاح      و معصم النهر يف حلل



 
 533         ابن خلدون مقدمة

فعرفة، فقال ارتفع فواهللا ما  و من تكون: قال! اخترب : فتحرك ابن زهري و قال أنت تقول هذا ؟ قال
أبو بكر بن زهري و قد شرقت موشحاته و  عرفتك، قال ابن سعيد و سابق احللبة الذي أدرك هؤالء

يقول قيل البن زهري لو قيل لك ما أبدع و أرفع ما وقع  و مسعت أبا احلسن سهل بن مالك: غربت، قال
  :لك يف التوشيح قال كنت أقول

 .يندب األوطان. للكئيب املشوق ما. من غري مخر. يا له سكران. له من سكره ال يفيقما للمو

 و ليالينا.  باخلليج      أيامنا .هل تستعاد

 مسك دارينا.  األريج      النسيم من. أو نستفاد

 أن حييينا ؟.  البهيج      املكان حسن. أو هل يكاد

 من جىن الرحيان. و عائم و غريق. املاء جيريو . مورق األفنان. عليه أنيق دوح. روض أظله

  :و اشتهر بعده ابن حيون الذي له من الزجل املشهور قوله

  مبا شئت من يد و عني      يفوق سهمه كل حني

  :القصيد و ينشد يف

  فليس ختل ساع من قتال      خلقت مليح علمت رامي

  ما تعمل يدي بالنبال      و تعمل بذي العينني متاعي

  :ابن زهر قوله و اشتهر معهما يومئذ بغرناطة املهر بن الفرس، قال ابن سعيد، و ملا مسع

 تلك املروج  بنهر محص على      هللا ما كان من يوم يج

 حانه مسك اخلتام  نفض يف      مث انعطفنا على فم اخلليج

 رداء األصيل ضمه كف الظالم  و      عن عسجد زانه صايف املدام

أخرب ابن سعيد عن والده أن . كان معه يف بلده مطرف أين كنا حنن عن هذا الرداء و:  زهرقال ابن
كيف ال أقوم ملن : فقال ابن الفرس! ال تفغل : فقام له و أكرمه، فقال مطرفا هذا دخل على ابن الفرس

  :يقول

  فقل كيف تبقى بال وجد      قلوب تصاب بأحلاظ تصيب

يف جملسه فأنشده موشحة  ذكر ابن الرائس أن حيىي اخلزرجي دخل عليه. ةو بعد هذا ابن خزمون مبرسي
عاريا غن التكلف، قال على مثل ماذا ؟  ال يكون املوشح مبوشح حىت يكون: لنفسه فقال له ابن حزمون

  :قال على مثل قويل

  منك سبيل      هاجري هل إىل الوصال يا
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  قلب العليل      هواك سايل أو هل ترى عن

  :سعيد كان والدي يعجب بقوله قال ابن. بو احلسن سهل بن مالك بغرناطةو أ

 عاد حبرا يف أمجع األفق       إن سيل الصباح يف الشرق

 فتداعت نوادب الورق

  فبكت سحرة على الورق      أتراها خافت من الغرق

عت سهل ابن مالك والده، مس أبو احلسن بن الفضل، قال ابن سعيد عن و اشتهر بأشبيلية لذلك العهد
  :له يا ابن الفضل لك على الوشاحني الفضل بقولك: يقول

  عشية بأن اهلوى و انقضى      واحسرتا لزمان مضى

  و بت على مجرات الغضى      و أفردت بالرغم ال بالرضى

 الرسوم  و ألثم بالوهم تلك      أعانق بالفكر تلك الطلول

موشحاته غري ما مرة، فما شنمعتة  شد األستاذ أبا احلسن الدباجقال و مسعت أبا بكر بن الصابوين ين
  :يقول له هللا درك، إال يف قوله

  ما لليل املشوق من فجر      قسما باهلوى لذي حجر

 مجد الصبح ليس يطرد ما لليلي فيما أظن غد إصح ياليل إنك األبد

  فنجوم السماء ال تسري      أو قفصت قوادم النسر

  :موشحات ابن الصابوين قولهو من حماسن 

  أمرضة يا ويلتاه الطبيب      ذي ضىن و اكتئاب ما حال صب

  مث اقتدى فيه الكرى باحلبيب      حمبوبه باجتناب عامله

  مل أبكه أال لفقد اخليال      جفوين النوم لكنين جفا

  منه كما شاء و شاء الوصال      ذا الوصال اليوم قد غرين و

  بصورة احلق و ال باحملال      م من صدينفلست بالالئ

  :اشتهر برب أهل العدوة ابن خلف اجلزائري صاحب املوشحة املشهورة و

 يد االصباح قدحت زناد األنوار يف جمامز الزهر

  :البجائي و له من موشحة و ابن خرز

 بابتسام  حباك منه      ثغر الزمان موافق

  :سبتة من بعدها فمنها قوله ة ابن سهل شاعر أشبيلية وو من حماسن املوشحات للمتأخرين موشح
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  قلب صب حله عن مكنس      محى هل درى ظيب احلمى أن قد

  لعبت ريح الصبا بالقبس      ما فهو يف نار و خفق مثل

أبو عبد اهللا ابن اخلطيب شاعر األندلس و املغرب لعصره و  و قد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير
  :كره فقالقد مر ذ

  يا زمان الوصل باألندلس      جادك الغيث إذا الغيث مهى

  يف الكرى أو خلسة املختلس      مل يكن وصلك إال حلما

 يرسم  ينقل اخلطو على ما      إذ يقود الدهر أشتات املىن

 املوسم  مثل ما يدعو الوفود      زمرا بني فرادى و ثنا

 فيه تبسم فثغور الزهر       و احليا قد جلل الروض سىن

 مالك عن أنس  كيف يروي      و روى النعمان عن ماء السما

 بأى ملبس  يزذهي منه      فكساه احلسن ثوبا معلما

 مشوس الغرر  بالدجى لو ال      يف ليال كتمت سر اهلوى

 السري سعد األثر  مستقيم      مال جنم الكأس فيها و هوى

 كلمح البصر  أنه مر      وطر ما فيه من غيب سوى

 هجوم احلرس  هجم الصبح      حني لذ النوم منا أو كما

 عيون النرجس  أثرت فينا      غارت الشهب بنا أو رمبا

 قد مكن فيه  فيكون الروض      أي شيء المرئ قد خلصا

 مكره ما تتقيه  أمنت من      تنهب األزهار فيه الفرصا

 كل خليل بأخيه و خال       فإذا املاء يناجي و احلصا

 غيظيه ما يكتسي  يكتسي من      تبصر الورد غيورا برما

 الدمع بأذين فرس  يسرق      و ترى اآلس لبيبا فهما

 بقليب مسكن أنتم به  و      يا أهيل احلي من وادي الغضا

 ال أبايل شرقه من غربه       ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا

 تنقذوا عانيكم من كربه       فأعيدوا عهد أنس قد مضى

  يتالشى نفسا يف نفس      مغرما و اتقوا اهللا احيوا

  أفترضون خراب احلبس      كرما حبس القلب عليكم
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  بأحاديث املىن و هو بعيد      مقترب و بقليب منكم

  شقوة املغرى به و هو سعيد      املغرب قمر أطلع منه

 بني وعد و وعيد يف هواه       أو مذنب قد تساوي حمسن

  جال يف النفس جمال النفس      معسول اللمى ساحر املقلة

  بفؤادي نبلة املفترس      فأصمى إذ رمى سدد السهم

  و فؤاد الصب بالشوق يذوب      خاب األمل إن يكن جار و

  ليس يف احلب حملبوب ذنوب      حبيب أول فهو للنفس

 اها و قلوب يف ضلوع قد بر      ممتثل أمره معتمل

  مل يراقب يف ضعاف األنفس      فاحتكما حكم اللحظ ا

  و جيازي الرب منها و املسي      ممن ظلما ينصف املظلوم

  عادة عيد من الشوق جديد ؟      كلما هبت صبا ما لقليب

  قوله إن عذايب لشديد      اللوح له مكتتبا كان يف

 ن يف جهد جهيد فهو لألشجا      له و الوصبا جلب اهلم

  فهي نار يف هشيم اليبس      أضلعي قد أضرما العج يف

  كبقاء ألصبح بعد الغلس      من مهجيت إال الدما مل يدع

  و اعتربي الوقت برجعى و متاب      يا نفس يف حكم القضا سلمي

  بني عتىب قد تقضت و عتاب      و اتركي ذكرى زمان قد مضى

 يف أم الكتاب  ملهم التوفيق       الرضىو اصريف القول إىل املوىل

 السرج و بدر الس  أسد      الكرمي املنتهى و املنتمى

 الوحي يروح القدس  يرتل      يرتل النصر عليه مثلما

و من أحسن ما وقع هلم يف ذلك موشحة  .و أما املشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من املوشحات
  :أوهلا رت شرقا و غربا وابن سناء امللك اليت اشته

  عن العذار      حبييب ارفع حجاب النور

  يف جلنار      تنظر املسك على كافور

  باحللى و اجعلي      كللي يا سحب تيجان الرىب

 سوارها منعطف اجلدول
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 ،لسالسته و تنميق كالمه و ترصيع أجزائه. التوشيح يف أهل األندلس، و أخذ به اجلمهور و ملا شاع فن
غري أن يلتزموا فيها  و نظموا يف طريقته بلغتهم احلضرية من. نسجت العامة من أهل األمصار على منواله

على مناحيهم هلذا العهد، فجاءوا فيه بالغرائب  و استحدثوا فنا مسوه يالزجل، و التزموا النظم فيه. إعراباً
  .املستعجمة و اتسع فيه للبالغة جمال حبسب لغتهم

كانت قيلت قبله باألندلس، لكن مل  و إن. الزجلية أبو بكر بن قزمان. ع يف هذه الطريقةو أول من أبد
و كان لعهد امللثمني، و هو إمام . رشاقتها إال يف زمانه يظهر حالها، و ال انسبكت معانيها و اشتهرت

. واضر املغربو رأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر مما رأيتها حب: قال ابن سعيد .الزجالني على اإلطالق

  :و مسعت أبا احلسن بن جحدر األشبيلي، إمام الزجالني يف عصرنا يقول :قال

بعض  ألحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع البن قزمان شيخ الصناعة، و قد خرج إىل منتزه مع ما وقع
حلجر صفائح من ا أصحابه، فجلسوا حتت عريش و أمامهم متثال أسد من رخام يصب املاء من فيه على

  :متدرجة فقال

 حبال رواق       و عريش قد قام على دكان

  من غلظ ساق      و أسد قد ابتلع ثعبان

  بيه الفراق      و فتح فمه حبال إنسان

  و ألقى الصياح      و انطلق من مث على الصفاح

، فاتفق أن اجتمع ذات نيتاب رها كثريا ما يتردد إىل إشبيلية و. و كان ابن قزمان، مع أنه قرطيب الدار
و معهم غالم مجيل الصورة من سروات . النهر للرتهة و قد ركبوا يف. يوم مجاعة من أعالم هذا الشأن

جمتمعني يف زورق للصيد، فنظموا يف وصف احلال، و بدأ منهم عيسى  و كانوا. أهل البلد و بيوم
  :البليدي فقال

 ين عشقو لشهماتو و قد ضم      يطمع باخلالص قليب و قد فاتو

 صاباتو  يغلق و كذاك أمر عظيم      تراه قد حصل مسكني حمالتو

 الكحل أبالتو  وذيك اجلفون      توحش اجلفون الكحل إن غابو

  :مث قال أبو عمرو بن الزاهر األشبيلي

  ترى ايش دعاه يشقى و يتعذب      نشب و اهلوى من جل فيه ينشب

 اللعب ماتوا  و خلق كثري من ذا      مع العشق قام يف بالوان يلعب

  :مث قال أبو احلسن املقري الداين
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   شراب و مالح من حويل قد طافوا       ار مليح يعجنب أوصافو

 فقالتو  و البوري أخرى      و املقلني يقول من فوق صفصافو

  :مث قال أبو بكر بن مرتني

  و البوري و الصياد يف الواد الرتيه      بقايل عاد احلق تريد حديث

  قلوب الورى هي يف شبيكاتو      لسنا حيتان ذيك الذي يصطاد

  :مث قال أبو بكر بن قزقان

  ترى البوري يرشق لذاك اجليها      يرميها إذا مشر كمامو

  إال أن يقبل بدياتو      مرادو أن يقع فيها و ليس

  :ن من الزجل منها قولهاألندلس حملف األسود، و له حماس و كان يف عصرهم يشرق

  و ردين ذا العشق ألمر صعب      كنت منشوب و اختشيت النشب قد

  تنتهي يف اخلمر إملا تنتهي      حىت تنظر اخلد الشريق البهي

 ترجع ذهب  تنظر ا الفضة و      يا طالب الكيميا يف عيين هي

هذه الطريقة، فمن قوله يف زجله  بعدهم حلبة كان سابقها مدغليس، وقعت له العجائب يف. و جاءت
  :املشهور

  و شعاع الشمس يضرب      يرتل و رذاذ دق

 و ترى اآلخر يذهب       فترى الواحد يفضض

 الغصون ترقص و تطرب  و      و النبات يشرب و يسكر

 و رب  مث تستحي      و تريد جتي إلينا

  :و من حماسن أزجاله قوله

  فقم بنا نرتع الكسل      النجوم حيارى الح الضيا و

  أحلى هي عندي من العسل      قراعا شربت ممزوج من

  قلدك اهللا مبا تقول      تقلد يا من يلمين كما

  و أنه يفسد العقول      تولد يقول بان الذنوب

  ايش ما ساقك معي يف ذا الفضول      أرشد الرض احلجاز موريكن لك

  دعين يف الشرب منهمل و      و الزيارا مر أنت للحج

  النية أبلغ من العمل      قدره و ال استطاع من ليس لو
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  :ابن جحدر الذي فضل على الزجالني يف فتح ميورقة بالزجل الذي أوله هذا و ظهر بعد هؤالء بأشبيلية

  أنا بري ممن يعاند احلق      من عاند التوحيد بالسيف ميحق

  : املعمع صاحب الزجل املشهور الذي أولهقال ابن سعيد لقيتة و لقيت تلميذة

  أفتل اذنو بالرسيال      يا ليتين ان رأيت حبييب

  و سرق فم احلجيال      ليش أخذ عنق الغزيل

العصور صاحبنا الوزير أبو  مث جاء من بعدهم أبو احلسن سهل بن مالك إمام األدب، مث من بعدهم هلذه
  :اإلسالمية غري مدافع، فمن حماسنه يف هذه الطريقة ثر يف امللةعبد اهللا بن اخلطيب إمام النظم و الن

  ما خلق املال إال أن يبدد      األكواس و اماليل جتدد امزج

  :طريقة الصوفية و ينحو منحى الششتري منهم و من قوله على

  اختلطت الغزول      نزول بني طلوع و بني

 بقي من مل يزول  و      و مضى من مل يكن

  :ن حماسنه أيضا قوله يف ذلك املعىنو م

  و حني حصل يل قربك سببت قاريب      البعد عنك يا بين أعظم مصاييب

آش، و كان إماما يف  و كان لعصر الوزير ابن اخلطيب باألندلس حممد بن عبد العظيم من أهل وادي
  :هذه الطريقة و له من زجل يعارض به مدغليس يف قوله

 :بقوله  حيارىالح الضياء و النجوم

  مذ حلت الشمس يف احلمل      اون يا أهل الشطارا حل

  ال جتعلوا بينها مثل      جتددوا كل يوم خالعا

  على خضورة ذاك النبات      إليها يتخلعوا يف شنبل

  أحسن عندي من ذيك اجلهات      و حل بغداد و اجتياز النيل

 و جات رت الريح عليه ان م      و طاقتها أصلح من أربعني ميل

 يكتحل  و ال مبقدار ما      مل تلتق الغبار امارا

 فيه النحل  إال و نسرح      و كيف والش فيه موضع رقاعا

و فيها نظمهم حىت أم لينظمون . الشعر و هذه الطريقة الزجلية هلذا العهد هي فن العامة باألندلس من
  :العامية و يسمونه الشعر الزجلي مثل قول شاعرهم ما يف سائر البحور اخلمسة عشر، لكن بلغته

  و أنت ال شفقة و ال قلب يلني      جفونك و سنني دهر يل نعشق
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  صنعة السكة بني احلدادين      ترى قليب من أجلك كيف رجع حىت

  و املطارق من مشال و من ميني      الدموع ترشرش و النار تلتهب

 العاشقني  و أنت تغزو قلوب      خلق اهللا النصارى للغزو

عبد اهللا اللوشي و له فيها قصيدة ميدح فيها  و كان من ايدين هلذه الطريقة ألول هذه املائة األديب أبو
  :السلطان ابن األمحر

  و نضحكو من بعدما نطربو      طل الصباح قم يا ندميي نشربو

  يف ميلق الليل فقم قلبو      سبيكة الفجر أحكت شفق

 ذهبو  فضة هو لكن الشفق      ى عيارها خالص أبيض نقيتر

 نورها يكسبو  نور اجلفون من      فتنتفق سكتوا عند البشر

 الغين فيه باهللا ما أطيبو  عيش      فهو النهار يا صاحيب للمعاش

    على سرير الوصل يتقلبو       العناق والليل أيضا للقبل و

  ولش ليفلت من يديه عقربو      بعدما كان خبيل جاد الزمان من

  يشرب بيننو و ياكل طيبو      جرع مرو فما قد مضى كما

  يف الشرب و العشق ترى ننجبو      الرقيب يا أدبا إيش ذا قال

  فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا      و تعجبوا عذايل من ذا اخلرب

 واأو تكتب  عالش تكفروا باهللا      نعشق مليح اال رقيق الطباع

 بكرو و يدع ثيبو  يفض      ليش يربح احلسن إال شاعر أديب

 على الذي ما يدري كيف يشربو       أما الكاس فحرام نعم هو حرام

  يقدر حيسن الفاظ أن جيلبوا      مل و يد الذي حيسن حسابه و

  يغفر ذنوم هلذا إن أذنبوا      الفكر و اون و أهل العقل و

  و قليب يف مجر الغضى يلهبو       اجلمري فيها يطفي ظيب

  و بالوهم قبل النظر يذهبوا      غزال ي ينظر قلوب األسود

 يندبوا  و يفرحوا من بعدما      مث حيييهم إذا ابتسم يضحكوا

 للقبل خيطبو  خطيب األمة      فميم كاخلامت و ثغر نقي

 و مل يثقبوصففه الناظم   قد      جوهر و مرجان أي عقد يا فالن

  من شبهه باملسك قد عيبو      يريد و شارب أخضر يريد الش
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  ليايل هجري منه يستغربوا      جناح الغراب يسبل دالل مثل

  ما قط راعي للغنم حيلبوا      أبيض بلون احلليب على بدن

  ديك الصاليا ريت ما أصلبو      زوج هندات ما علمت قبلها و

  من رقتو خيفي إذا تطلبوا      قيقحتت العكاكن منها خصر ر

 أكذبو  جديد عتبك حق ما      أرق هو من ديين فيما تقول

 ذا و ذا تسلبوا  من يتبعك من      أي دين بقا يل معاك و أي عقل

 ينظر العاشق و حني يرقبو  جني      حتمل ارداف ثقال كالرقيب

 تطلبو يف طرف ديسا و البشر       ينقشع ان مل ينفس عدر أو

  و حني تغيب ترجع يف عيين تبو      املكان حني جتي يصري إليك

  أو الرمل من هو الذي حيسبو      حماسنك مثل خصال األمري

 يتقربو  من فصاحة لفظه      عماد األمصار و فصيح العرب

 الشعر ما أكتبو  و مع بديع      حبمل العلم انفرد و العمل

 يف الرقاب بالسيف ما أضربو  و      ففي الصدور بالرمح ما أطعنه

  فمن يعد قليب أو حيسبو      صفات من السماء حيسد يف أربع

  الغيث جودو و النجوم منصبو      مهتو الشمس نورو و القمر

  االغنيا و اجلند حني يركبوا      اجلود و يطلق عنان يركب جواد

 تطيبوا منه بنات املعايل       من خلعتو يلبس كل يوم بطيب

 خيبوا  قاصد و وارد قط ما      نعمتو تظهر على كل من جييه

 الباطل بعدما حيجبو  الش يقدر      قد أظهر احلق و كان يف حجاب

 من بعد ما كان الزمان خربو       و قد بىن بالسر ركن التقى

  فمع مساحة وجهو ما أسيبو      ترجتيه ختاف حني تلقاه كما

  غالب هو ال شي يف الدنيا يغلبو       هي عابسةضاحكا و يلقى احلروب

  فليس شيء يغين من يضربو      إذا جبد سيفه ما بني الردود

 استنخبو  للسلطنة اختار و      و هو مسي املصطفى و االله

 يزين موكبو  يقود جيوشو و      تراه خليفة أمري املؤمنني

  يديه يرغبواتقبيل  نعم و يف      لذي اإلمارة ختضع الرؤوس
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 يطلعوا يف اد و ال يغربوا       ببيته بقى بدور الزمان

  و يف التواضع و احليا يقربوا      يبعدوا و يف املعايل و الشرف

  و أشرقت مشسه و الح كوكبو      يبقيهم ما دار الفلك و اهللا

  يا مشس خدر ماهلا مغربو      و ما يغين ذا القصيد يف عروض

موشح، نظموا فيه بلغتهم  أهل األمصار باملغرب فناً آخر من الشعر، يف أعاريض مزدوجةمث استحدث 
رجل من أهل األندلس نزل بفاس  احلضرية أيضا و مسوه عروض البلد، و كان أول من حدثه فيهم

  :فيها عن مذاهب اإلعراب إال قليال مطلعها فنظم قطعة بطريقة املوشح و مل خيرج. يعرف بابن عمري

  على الغصن يف البستان قريب الصباح      نوح احلمام  بشاطي النهراين

  و ماء الندى جيري بثغر االقاح      السحر ميحو مداد الظالم

 حنور اجلوار  كثري اجلواهر يف      جرت الرياض و الطل فيها افتراق

 ثعابني حلقت بالثمار  حياكي      مع النواعري ينهرق اراق

 و دار اجلميع بالروض دور السوار       على كل ساقبالغصون خلخال 

  و حيمل نسيم املسك عنها رياح      الكمام الندى خترق جيوب

  و جر النسيم ذيلو عليها و فاح      مبسك الغمام الصبا يطلى

  قد ابتلت ارياشو بقطر الندى      يطري احلمام بني الورق يف القضيب و

 اجلديد يف ردا  قد التف من توبو      يبتنوح مثل ذاك املستهام الغر

 سلوك جوهر و يتقلدا  ينظم      و لكن مبا أمحر و ساقو خضيب

  جناحا توسد و التوى يف جناح      املستهام جلس بني األغصان جلسة

  منها ضم منقاره لصدره و صاح      يشتكي ما يف الفؤاد من غرام و صار

  أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح      قلت يا محام احرمت عيين اهلجوع

 طول حيايت ننوح  بال دمع نبقى      قال يل بكيت حىت صفت يل الدموع

 ألفت البكا و احلزن من عهد نوح       على فرخ طار يل مل يكن لو رجوع

  انظر جفون صارت حبال اجلراح      الزمام كذا هو الوفا و كذا هو

  يقول عناين ذا البكا و النواح      بكى منكم إذا مت عام و أنتم من

  كنت تبكي و ترثي يل بدمع هتون      قلت يا محام لو خضت حبر الضىن

 فروع الغصون  ما كان يصري حتتك      و لو كان بقلبك ما بقليب أنا
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 ال سبيل مجله تراين العيون  حىت      اليوم نقاسي اهلجر كم من سنا

  أخفاين حنويل عن عيون اللواح      السقام و مما كسا جسمي النحول و

  و من مات بعد يا قوم لقد استراح      املنايا كان ميوت يف املقام لو جتىن

  من خويف عليه ودا النفوس للفؤاد      قال يل لو رقدت الوراق الرياض

 عنقي ليوم التناد  طوق العهد يف      و ختضبت من دمعي و ذاك البياض

 بأطراف البلد و اجلسم صار يف الرماد       و استفاضأما طرف منقاري حديث

و تركوا اإلعراب الذي ليس من شأم، و كثر . نظموا على طريقته فاستحسنه أهل فاس و ولعوا به و
 و. استفحل فيه كثري منهم و نوعةه أصنافا إىل املزدوج و الكازي و امللعبة و الغزل مساعه بينهم و

من فصوهلم و  فمن املزدوج ما قاله ابن شجاع. دواجها و مالحظام فيهااختلفت أمساؤها باختالف از
  :هو من أهل تازا

  يبهي وجوها ليس هي باهيا      النفوس املال زينة الدنيا و عز

  ولوه الكالم و الرتبة العاليا      كثري الفلوس فها كل من هو

 م اذ يفتقر و يصغر عزيز القو      من كثر مالو و لو كان صغري يكرب

  و كاد ينفقع لوال الرجوع للقدر      من ذا ينطبق صدري و من ذا تغري

 و ال لو خطر  ملن ال أصل عندو      حىت يلتجي من هو يف قومو كبري

 يصبغ عليه ثوب فراش صافيا  و      لذا ينبغي حيزن على ذي العكوس

  من الساقيا و صار يستفيد الواد      الرؤوس اللي صارت االذناب أمام

  ما يدروا على من يكثروا ذا العتاب      الناس على ذا و فسد ذا الزمان ضعف

 اجلواب  و لو رأيت كيف يرد      اللي صار فالن يصبح بو فالن

 السالطني يف جلود الكالب  أنفاس      عشنا و السالم حىت رأينا عيان

 د يف ناحيا هم ناحيا و ا      االسوس كبار النفوس جدا ضعاف

  و جوه البلد و العمدة الراسيا      الناس يروهم تيوس يرو أم و

  :ابن شجاع منهم يف بعض مزدوجاته و من مذاهبهم قول

 امهل يا فالن ال يلعب احلسن فيك       تعب من تبع ذا الزمان

  قليل من عليه حتبس و حيبس عليك      إال و خان ما منهم مليح عاهد

  و يستعمدوا تقطيع قلوب الرجال      لعشاق و يتمنعواعلى ا يهبوا
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  و ان عاهدوا خانوا على كل حال      و ان واصلوا من حينهم يقطعوا

 لقدمو نعال  و صريت من خدي      مليح كان هويتو وشت قليب معو

 لقليب اكرم ملن حل فيك  و قلت      و مهدت لو من وسط قليب مكان

  فال بد من هول اهلوى يعتريك      هوان نو هون عليك ما يعتريك م

  فلو كان يرى حايل اذا يبصرو      ارتضيت بو أمري حكمتوا علي و

  مرديه و يتعطس حبال احنرو      يرجع مثل در حويل بوجه الغدير

 أن يذكرو  و يفهم مرادو قبل      و تعلمت من ساعا بسبق الضمري

 الربيع أو يف الليايل يريك  عصر يف      و حيتل يف مطلو لوان كان

  وايش ما يقل حيتاج لو جييك      باصبهان و ميشي بسوق كان و لو

  .حىت أتى على آخرها

 منهم علي بن املؤذن بتلمسان، و كان هلذه العصور القريبة من فحوهلم بزرهون من ضواحي و كان

قوله يف   علق له مبحفوظيو من أحسن ما. أبدع يف مذاهب هذا الفن. مكناسة رجل يعرف بالكفيف
يعزيهم عنها و يؤنسهم مبا  و. رحلة السلطان أيب احلسن و بىن مرين إىل أفريقية يصف هزميتهم بالقريوان

و . من فنون هذه الطريقة يقول يف مفتتحها وقع لغريهم بعد أن عيبهم على غزام إىل إفريقية يف ملعبة
  :صد يف مطلع الكالم و افتتاحه و يسمى براعة اإلستهاللباملق هو من أبدع مذاهب البالغة يف األشعار

  و نواصيها يف كل حني و زمان      سبحان مالك خواطر االمرا

 هوان  و ان عصيناه عاقب بكل      ان طعناه أعظم لنا نصرا

  :إىل أن يقول يف السؤال عن جيوش املغرب بعد التخلص

  رعيته مسؤول فالراعي عن      كن مرعى قل و ال تكن راعي

 الرضا السين املكمول  لإلسالم و      و استفتح بالصالة على الداعي 

  و اذكر بعدهم اذا حتب و قول      االتباع على اخللفاء الراشدين و

  ودوا سرح البالد مع السكان      ختللوا الصحرا أحجاجا

  وين سارت بوعزامي السلطان      فاس املنرية الغرا عسكر

  و قطعتم لو كالكل البيدا       بالنيب الذي زرمتأحجاج

 السودا  املتلوف يف افريقيا      عن جيش الغرب حني يسألكم

 احلجاز رغدا  و يدع برية      و من كان بالعطايا يزودكم
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 شوط بعدما خيفان  و يعجز      قام قل للسد صادف اجلزرا

 اهلم سبحانما زاد غز  أي      و يزف كر دوم ب يف الغربا

 و بالد الغرب سد السكندر       لو كان ما بني تونس الغربا

  طبقا حبديد أو ثانيا بصفر      غربا مبىن من شرقها إىل

  أو يأيت الريح عنهم بفرد خرب      جتيب نبا ال بد الطري أن

  لو تقرا كل يوم على الديوان      أعوصها من أمور و ما شرا ما

  و هوت اخلراب و خافت الغزالن      ع حجراجلرت بالدم و انصد

  و تفكر يل خباطرك مجعا      أدريل بعقلك الفحاص

 قبله سبعا  عن السلطان شهر و      ان كان تعلم محام و ال رقاص

 تنشر على الصمعا  و عالمات      تظهر عند املهيمن القصاص

 كانجمهولني ال مكان و ال ام       اال قوم عاريني فال سترا

  و كيف دخلوا مدينة القريوان      كسرا ما يدروا كيف يصوروا

 قضية سرينا إىل تونس       احلسن خطينا الباب اموالي أبو

  واش لك يف اعراب افريقيا القوبس      كنا على اجلريد و الزاب فقنا

  الفاروق فاتح القرى املولس      ما بلغك من عمر فىت اخلطاب

 افريقيا و كان  و فتح من      از و تاج كسرىملك الشام و احلج

 تفرق االخوان  و نقل فيها      رد ولدت لو كره ذكرى

 افريقيا بذا التصريح  صرح يف      هذا الفاروق مردي االعوان

 فتحها ابن الزبري عن تصحيح  و      و بقت محى إىل زمن عثمان

 ب علينا الريح مات عثمان و انقل      الديوان ملن دخلت غنائمها

  و بقي ما هو للسكوت عنوان      الناس على ثالثة أمرا و افترق

  اش نعمل يف أواخر االزمان      اذا كان ذا يف مدة الربارا

 كيوانا  و يف تاريخ كأنا و      و أصحاب احلضر يف مكناساتا

 مرانا  شق و سطيح و ابن      تذكر يف صحتها أبياتا

 سقط بنيانا  جلدا و تونس قد      ياتاان مرين إذا تكف برا

 احلسن الرفيع الشان  عيسى بن      قد ذكرنا ما قال سيد الوزرا
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 لكن إذا جاء القدر عميت األعيان       قال يل رأيت و أنا بذا أدري

  من حضرة فاس إىل عرب دياب      املرينيا و يقول لك ما دهى

 تونس و صاحب األبواب سلطان       مبوت ابن حيىي أراد املوىل

و أتى فيها . و جيوشه، إىل آخر رحلته و منتهى أمره، مع أعراب إفريقية مث أخذ يف ترحيل السلطان
أكثره  و أما أهل تونس فاستحدثوا فن امللعبة أيضا على لغتهم احلضرية، إال أن. من اإليداع بكل غريبة

  .رديء و مل يعلق مبحفوظي منة شيء لرداءته

 

  و األزجال يف املشرقاملوشحات 

منها القوما، و كان و  و كان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه املواليا، و حتته فنون كثرية يسمون
اإلختالفات املعتربة عندهم يف كل واحد منها،  كان، و منه مفرد و منه يف بيتني، و يسمونه دوبيت على

و تبحروا . لك أهل مصر القاهرة و أتوا فيها بالغرائبتبعهم يف ذ و. و غالبها مزدوجة من أربعة أغصان
 و رأيت يف ديوان الصفي احللي من. البالغة مبقتضى لغتهم احلضرية، فجاؤوا بالعجائب فيها يف أساليب

و أنه . و بيتني كالمه أن املواليا من حبر البسيط، و هو ذو أربعة أغصان و أربع قواف، و يسمى صوتا
الشطر األول : خمتلفة يف أشطاره  و أن كان و كان فهو قافية واحدة و أوزانمن خمترعات أهل واسط،

. إال مردفة حبرف العلة و أنه من خمترعات البغداديني من البيت أطول من الشطر الثاين و ال تكون قافيته

  :و أنشد فيه لنا

و  . كالم الصفيانتهى. احلواجب حديث تفسري و منو أوبو، و أم األخرس تعرف بلغة اخلرسان بغمز
  :من أعجب ما علق حبفظى منه قول شاعرهم

  و الدما تنضح      طريا هذي جراحي

 الفال ميرح  يف      و قاتلي يا أخيا

  قلت ذا أقبح      قالوا و ناخذ بثارك

  يكون أصلح      إىل جرحيت يداويين

  :لغريه و

 هب وال سارقنا  فقلت مفتون ال      طرقت باب اخلبا قالت من الطارق

 حريان من حبر أدمعي غارق  رجعت      تبسمت الح يل من ثغرها بارق

  :و لغريه
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  و ان شكوت اهلوى قالت فديتك العني      ال تأمن علي البني عهدي ا و هي

  ذكرا العهد قالت لك على دين      ملن يعاين هلا غريي غالم الزين

  :و لغريه يف وصف احلشيش

  تغين عن اخلمر و اخلمار و الساقي      ا باقي ليت عهديدي مخر صرف ا

  خبيتها يف احلشى طلت من احداقي      و من قحبها تعمل على احراقي قحبا

  :لغريه و

 باهلجران أوه أح  كم توجع القلب      يا من و صالو ألطفال احملبة بح

 شخصك دحكل الورى كخ يف عيين و        أودعت قليب حوحو و التصرب بح

  :و لغريه

  جودي علي بقبلة يف اهلوى يا مي      و مسييب قد طواين طي ناديتها

  ما ظن ذا القطن يغشى فم من هو حي      قالت و قد كوت داخل فؤادي كي

  :و لغريه

 ماط اللثام تبدي بدر يف شرقه       راين ابتسم سبقت سحب أدمعي برقه

  رجع هدانا خبيط الصبح من فرقه      يف طرقه اسبل دجى الشعرتاه القلب

  :و لغريه

  وقف على مرتل أحبايب قبيل الفجر      يا حادي العيس ازجر باملطايا زجر

 ميت قتيل اهلجر  ينهض يصلي على      و صيح يف حيهم يا من يريد األجر

  :و لغريه

  ترعى النجوم و بالتسهيد اقتاتت      ا باتت عيين اليت كنت ارعاكم

  و سلويت عظم اهللا أجركم ماتت      البني صابتين و ال فاتت  أسهمو

  :و لغريه

 الضاريا بالفكر  غزال يبلى األسود      هويت يف قنطرتكم يا مالح احلكر

  وان لل فما للبدر عندو ذكر      البكر غصن اذا ما انثىن يسيب البنات

  :و من الذي يسمونه دوبيت

  أن يبعث طيفه مع االسحار      ريقد اقسم من أحبه بالبا

 بالنار  ليال فعساه يهتدي      يا نار أشواقي به فاتقدي
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اللغة و كثر استعماله هلا و خماطبته  و اعلم أن األذواق كلها يف معرفة البالغة إمنا حتصل ملن خالط تلك
س بالبالغة اليت يف شعر أهل فال يشعر األندل. اللغة العربية بني أجياهلا حىت حيصل ملكتها كما قلناه يف

 بالبالغة اليت يف شعر أهل األندلس و املشرق و ال املشرقي بالبالغة اليت يف شعر املغرب و ال املغريب

لبالغة لغته و  و كل واحد منهم مدرك. ألن اللسان احلضري و تراكيبه خمتلفة فيهم. األندلس و املغرب
ألسنتكم و ألوانكم آيات  السماوات واألرض و اختالفذائق حملاسن الشعر من أهل جلدته و يف خلق 

  .للعاملني و قد كدنا خنرج عن الغرض

قالوا و قد . منهم ابن رافع، رأس شعراء املأمون ابن ذي النون صاحب طليطلة و جاء مصليا خلفه
  :ابتدائه يف موشحته اليت طارت له حيث يقول أحسن يف

 ت املذانب رياض البساتني و سق      بأبدع تلحني العود قد ترمن

  :و يف انتهائه حيث يقول

 النون  مروع الكتائب حيىي بن ذي      ختطر و ال تسلم عساك املأمون

و سابق فرسان حلبتهم األعمى  مث جاءت احللبة اليت كانت يف دولة امللثمني، فظهرت هلم البدائع،
  :بة قولهاملهذ الطليطلي، مث حيىي بن بقي، و للطليطلي من املوشوحات

  صربي و يف العامل أشجان      كيف السبيل إىل

  باخلرد النواعم قد بان      و الركب وسط الفال
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  خامتة

القول يف هذا الكتاب األول الذي هو طبيعة العمران و ما يعرض فيه  و لذلك عزمنا أن نقبض العنان عن
 أيت بعدنا ممن يؤيده اهللا بفكر صحيح و علمو لعل من ي. مسائله ما حسيناه كفاية له و قد استوفينا من

عليه تعيني  مبني يغوف من مسائله على أكثر مما كتبنا فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله و إمنا
بعده شيئا فشيئا إىل أن  موضع العلم و تنويع فصوله و ما يتكلم فيه و املتأخرون يلحقون املسائل من

  .مونو اهللا يعلم و أنتم ال تعل. يكمل

 أمتمت هذا اجلزء األول املشتمل على املقدمة بالوضع و التأليف قبل: عفى اهللا عنه قال مؤلف الكتاب

نقحته بعد  مث. التنقيح و التهذيب يف مدة مخسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة و سبعني و سبعمائة
علم إال من عند اهللا العزيز ال و ما. ذلك و هذبته و احلقت به تواريخ األمم كما ذكرت يف أوله و شرطته

 .احلكيم
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ل و االنقياد إىل سواهم لقبي ق امللك املذلة ل  111...........................................................................................الفصل التاسع عشر يف أن من عوائ

 112....................................................................................الفصل العشرون ـ يف أن من عالمات امللك التنافس يف اخلالل احلميدة و بالعكس

 114............................................................................................الفصل احلادي و العشرون يف أنه إذا كانت األمة وحشية كان ملكها أوسع

 115...............................إىل شعب أخر منها ما دامت هلم العصبية  من أمة فال بد من عودهالفصل الثاين و العشرون يف أن امللك إذا ذهب عن بعض الشعوب

داء بالغالب يف شعاره وزيه ئر أحواله و عوائده الفصل الثالث و العشرون يف أن املغلوب مولع أبداً باالقت  116.................................................و حنلته و سا

 116.............................................................................الفناء الفصل الرابع و العشرون يف أن األمة إذا غلبت و صارت يف ملك غريها أسرع إليها

ا يف أن العرب ال يتغلبون إال على   117....................................................................................................لبسائطالفصل اخلامس و العشرون 

يها اخلراب بوا على أوطان أسرع إل  118.....................................................................................الفصل السادس و العشرون يف أن العرب إذا تغل

ع و العشرون يف أن العرب ال حي والفصل الساب م من الدين على اجلملة صل هلم امللك إال بصبغة دينية من نبوة أ و أثر عظي  119.....................................والية أ

 119.....................................................................................................الفصل الثامن و العشرون يف أن العرب أبعد األمم عن سياسة امللك

ل و العصائب مغلوبون ألهل األمصار  120...............................................................................الفصل التاسع و العشرون يف أن البوادي من القبائ

الثالث من الكتاب األول يف الدول العامة و امللك و اخلالفة و املراتب  121............عرض يف ذلك كله من األحوال و فيه قواعد و متمماتالسلطانية و ما ي الباب 

ل و العصبية الفصل األول يف العامة إمنا حيصالن بالقبي  121.................................................................................................أن امللك و الدولة 

دولة و متهدت فقد تستغين عن العصبيةالف  122...............................................................................................صل الثاين يف أنه إذا استقرت ال

نه قد حيدث لبعض أهل النصاب امللكي دولة تستغين عن العصبية: الفصل الثالث  123...................................................................................يف أ

ن إما من: الفصل الرابع العامة االستيالء العظيمة امللك أصلها الدي  124......................................................................نبوة أو دعوة حق يف أن الدولة 

دولة يف أصلها قوة على قوة العصبية  دينية تزيد ال يتالفصل اخلامس يف أن الدعوة ال  124.............................................................كانت هلا من عددها ال

م دينية من غري عصبية ال تت  125...............................................................................................................الفصل السادس يف أن الدعوة ال

ع يف أن كل دولة هلا حصة من املما د عليهاالفصل الساب  127...........................................................................................لك و األوطان ال تزي

قائمني ا طاقها و طول أمدها على نسبة ال دولة و اتساع ن  128...............................................................يف القلة و الكثرة الفصل الثامن يف أن عظم ال

 129.....................................................................................الفصل التاسع يف أن األوطان الكثرة القبائل و العصائب قل أن تستحكم فيها دولة

 131.......................................................................................................................الفصل العاشر يف أن من طبيعة امللك االنفراد باد

 131........................................................................................................................الترف الفصل احلادي عشر يف أن من طبيعة امللك

 132...............................................................................................................الفصل الثاين عشر يف أن من طبيعة امللك الدعة و السكون

دولة على اهلرم شر يف أنه إذا حتكمت طبيعة امللك من االنفراد باد و حصول الترف والفصل الثالث ع دعة أقبلت ال  132..............................................ال

 134.......................................................................................................الفصل الرابع عشر يف أن الدولة هلا أعمار طبيعية كما لألشخاص

ىل احلضارة داوة إ يف انتقال الدولة من الب  135............................................................................................................الفصل اخلامس عشر 

د الدولة ترف يزي  137....................................................................................................يف أوهلا قوة إىل قوا الفصل السادس عشر يف أن ال

دولة و اختالف أحواهلا و خلق أهلها باختالف األطوار ع عشر يف أطوار ال  138................................................................................الفصل الساب

 139....................................................................................................على نسبة قوا يف أصلها الفصل الثامن عشر يف أن آثار الدولة كلها

 144.........................................................................املصطنعني الفصل التاسع عشر يف استظهار صاحب الدولة على قومه و أهل عصبيته باملوايل و

يل و املصطنعني يف ال ل املوا  145.................................................................................................................دولالفصل العشرون يف أحوا

دول من حجر السلطان و االستبداد عليه  146..................................................................................الفصل احلادي و العشرون فيما يعرض يف ال

يف اللقب اخلاصالفصل الثاين و العشرون يف أن املتغلبني على  147............................................................................بامللك  السلطان ال يشاركونه 

 147......................................................................................................................الفصل الثالث و العشرون يف حقيقة امللك و أصنافه

 148.........................................................................................رهاف احلد مضر بامللك و مفسد له يف األكثرالفصل الرابع و العشرون يف أن إ

 149.....................................................................................................................الفصل اخلامس و العشرون يف معىن اخلالفة و اإلمامة

 151..........................................................................................حكم هذا املنصب و شروطه ف األمة يفالفصل السادس و العشرون ىف اختال

ع و العشرون يف مذاهب الشيعة يف حكم األمامة  155...........................................................................................................الفصل الساب

ىل امللك ب اخلالفةالفصل الثامن و العثسرون يف انقال  160...................................................................................................................إ

 165..................................................................................................................................الفصل التاسع و العشرون يف معىن البيعة

 166............................................................................................................................................الفصل الثالثون يف والية العهد

 173......................................................................................................................الفصل احلادي و الثالثون يف اخلطط الدينية اخلالفية

 178............................................................................................................................................................احلسبة و السكة

يف اللقب بأمريالفصل الثاين و الث ذ عهد اخللفاء الثون  نه من مسات اخلالفة و هو حمدث من  180.................................................................املؤمنني و إ

د اليهود الفصل الثالث و الثالثون يف شرح اسم البابا ية و اسم الكوهن عن  183....................................................................و البطرك يف امللة النصران

 186............................................................................................................الفصل الرابع و الثالثون يف مراتب امللك و السلطان و ألقاا

ل و اجلبايات  193.................................................................................................................................................ديوان األعما
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بة ل و الكتا  195...................................................................................................................................................ديوان الرسائ

 204.............................................................................................الفصل اخلامس و الثالثون يف التفاوت بني مراتب السيف و القلم يف الدول

به  و الثالثون يف شارات امللك والفصل السادس  204.......................................................................................................السلطان اخلاصة 

دينار الشرعيني  208.........................................................................................................................................مقدار الدرهم و ال

 212......................................................................................................................................................الفساطيط و ا لسياج

دعاء يف اخلطبة  213......................................................................................................................................املقصورة للصالة و ال

ع و الثالثون يف احلروب و مذاهب األمم و ترتيبها  215..........................................................................................................الفصل الساب

 222...............................................................................................................قلتها و كثرا الفصل الثامن و الثالثون يف اجلباية و سبب

خر الدولة  223................................................................................................................الفصل التاسع و الثالثون يف ضرب املكوس أوا

يا و مفسدة للجباية  224...........................................................................................الفصل األربعون يف أن التجارة من السلطان مضرة بالرعا

 225...................................................................................الفصل احلادي و األربعون يف أن ثروة السلطان و حاشيته إمنا تكون يف وسط الدولة

طان نقص يف اجلباية  228...............................................................................................الفصل الثاين و األربعون يف أن نقص العطاء من السل

م مؤذن خبراب العمران ظل  228.............................................................................................................الفصل الثالث و األربعون يف أن ال

دول و يف أنه يعظم عند اهلرم  231..................................................................................الفصل الرابع و األربعون يف أن احلجاب كيف يقع يف ال

يف انقسام الدولة الواحدة بدولتني  232............................................................................................................الفصل اخلامس و األربعون 

دولة ال يرتفع نزل بال  234.........................................................................................................الفصل السادس و األربعون يف أن اهلرم إذا 

ل للدولة ع و األربعون يف كيفية طروق اخلل  235..................................................................................................................الفصل الساب

ته مث تضايقه طورا بعد  237.................................................طور إىل فناء الدولة و اضمحالهلا الفصل الثامن و األربعني فصل يف اتساع الدولة أوال إىل اي

 239........................................................................................................لة و جتددها كيف يقعالفصل التاسع و األربعون يف حدوث الدو

دولة املستجدة إمنا قرة باملطاولة ال باملناجزة الفصل اخلمسون يف أن ال دولة املست  240..........................................................................تستويل على ال

 242.....................................................................ااعات ادي و اخلمسون يف وفور العمران آخر الدولة و ما يقع فيها من كثر املوتان والفصل احل

يف أن العمران  243......................................................................................البشري ال بد له من سياسة ينتظم ا أمره الفصل الثاين واخلمسون 

يه الناس يف فاطمي و ما يذهب إل  250.................................شأنه و كشف الغطاء عن ذلك القسم األول القسم األول من الفصل الثالث و اخلمسون يف أمر ال

الناس يف شأنه و كشف الغطاء عن ذلك القسم الثاين ن يفالقسم الثاين من الفصل الثالث و اخلمسو  259...................................أمر الفاطمي و ما يذهب إليه 

يف الكالم على املالحم و الكشف دول و األمم و  داء ال  265..............................................................عن مسمى اجلفر الفصل الرابع و اخلمسون يف ابت

دان و األمصار و سائر العمران و ما يعرض يف يف البل ع من الكتاب األول  الراب ل و فيه سوابق و لواحق الباب   276.....................................ذلك من األحوا

دول  276.........................................................................................و أا إمنا توجد ثانية عن امللك  من املدن و األمصارالفصل األول يف أن ال

 277........................................................................................................................الفصل الثاين يف أن امللك يدعو إىل نزول األمصار

يف أن امل مة والفصل الثالث   278...........................................................................................اهلياكل املرتفعة إمنا يشيدها امللك الكثري دن العظي

دولة الواحدة  279...............................................................................................الفصل الرابع يف أن اهلياكل العظيمة جداً ال تستقل ببنائها ال

ته يف أوضاع  280.....................................................................................املدن و ما حيدث إذا غفل عن املراعاة الفصل اخلامس فيما جتب مراعا

يف العامل مة   282...................................................................................................................الفصل السادس يف املساجد و البيوت العظي

يف أن املدن و األمصار بإفريقية و املغرب قليلة ع   289............................................................................................................الفصل الساب

ع يف دول الفصل الثامن يف أن املباين و املصان ىل من كان قبلها من ال درا و إ ىل ق  289.........................................................امللة اإلسالمية قليلة بالنسبة إ

 290...................................................................................الفصل التاسع يف أن املباين اليت كانت ختتطها العرب يسرع إليها اخلراب إال يف األقل

 291..............................................................................................................................الفصل العاشر يف مبادي اخلراب يف األمصار

فاق األسواق إمنا هو يف تفاضل عمراا يف الكثرة و الفصل احلادي عشر يف أن تفاضل األمصار و  291.............................القلة املدن يف كثرة الرزق ألهلها و ن

 293.........................................................................................................................................لفصل الثاين عشر يف أسعار املدنا

 295...............................................................................................الفصل الثالث عشر يف قصور أهل البادية عن سكىن املصر الكثري العمران

 295.......................................................................................األقطار يف اختالف أحواهلا بالرفه و الفقر مثل األمصارالفصل الرابع عشر يف أن 

يف تأثل ا لعقار و الضياع ل فوائدها و مستغالا الفصل اخلامس عشر   297................................................................................يف األمصار و حا

ىل اجلاه و املدافعة الفصل السادس عشر يف حاجات املتمولني من  298.........................................................................................أهل األمصار إ

ل ا لدول و أا ترسخ باتصال ع عشر يف أن احلضارة يف األمصار من قب  298.................................................................الدولة ورسوخها الفصل الساب

ية العمران و اية لعمره و أا مؤذنة بفساده  300.....................................................................................الفصل الثامن عشر يف أن احلضارة غا

يت تكون ملك ختر الفصل التاسع عشر يف أن األمصار ال  303..........................................................................ب خبراب الدولة وانقراضهاكراسي لل

 305.................................................................................................الصنائع دون بعض الفصل العشرون يف اختصاص بعض األمصار ببعض

 305..................................................................................ة يف األمصار و تغلب بعضهم على بعضالفصل احلادي و العشرون يف و جود العصبي

 306..........................................................................................................................الفصل الثاين و العشرون يف لغات أهل األمصار
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ل و فيه مسائل وبه من الكسب و الصنائع و ما يعرض يفالباب اخلامس من الكتاب األول يف املعاش و وج  308...................................ذلك كله من األحوا

 308........................................................................شرحهما و أن الكسب هو قيمة األعمال ا لبشرية الفصل األول يف حقيقة الرزق و الكسب و

 309.........................................................................................................................الفصل الثاين يف وجوه املعاش و أصنافه و مذاهبه

طبيعي  310...........................................................................................................................الفصل الثالث يف أن اخلدمة ليست من ال

يالفصل ن و الكنوز ليس مبعاش طبيع ل من الدفائ  311.................................................................................................. الرابع يف ابتغاء األموا

مال د لل  315....................................................................................................................................الفصل اخلامس يف أن اجلاه مفي

ملق و أنالفصل السادس يف أن الس  315...............................................هذا اخللق من أسباب السعادة عادة و الكسب إمنا حيصل غالباً ألهل اخلضوع و الت

دين يف أن القائمني بأمور ال ع  دريس و اإلمامة و اخلطابة و األذان و حنو ذ الفصل الساب الفتيا و الت يف الغالب لك ال تعظممن القضاء و   318.......................ثروم 

دو الفصل الثامن يف أن الفالحة من معاش ية من الب  319.................................................................................................املتضعني و أهل العاف

 319.....................................................................................................................أصنافها ارة و مذاهبها والفصل التاسع يف معىن التج

جارة و أيهم ينبغي له اجتناب حرفها ناس حيترف بالت  320...................................................................................الفصل العاشر يف أي أصناف ال

ق األشراف و امللوك ن خلق التجار نازلةالفصل احلادي عشر يف أ  320...............................................................................................عن خل

 321...................................................................................................................................الفصل الثاين عشر يف نقل التاجر للسلع

 321..........................................................................................................................................الفصل الثالث عشر يف االحتكار

 322.......................................................................................................الفصل الرابع عشر يف أن رخص األسعار مضر باحملترفني بالرخص

ق التجارة نازلة  323....................................................................................عن خلق الرؤساء و بعيدة من املروءة الفصل اخلامس عشر يف أن خل

د هلا من العلم ع ال ب يف أن الصنائ  324...................................................................................................................الفصل السادس عشر 

ع عشر يف أن الصنائع إمنا تكمل بكمال العمران احلضري و كثرته  324.........................................................................................الفصل الساب

 325............................................................................األمصار إمنا هو برسوخ احلضارة و طول أمده الفصل الثامن عشر يف أن رسوخ الصنائع يف

صنائع إمنا  326...................................................................................................جاد و تكثر إذا كثر طالبهاتست الفصل التاسع عشر يف أن ال

 327...............................................................................................اخلراب انتقصت منها الصنائع الفصل العشرون يف أن األمصار إذا قاربت

 327.........................................................................................................الناس عن الصنائع العرب أبعدالفصل احلادي و العشرون يف أن 

د بعد يف ملكة أخرى  328............................................................................الفصل الثاين و العشرون فيمن حصلت له ملكة يف صناعة فقل أن جيي

 328................................................................................................................و العشرون يف اإلشارة إىل أمهات الصنائعالفصل الثالث 

 329..............................................................................................................................الفصل الرابع و العشرون يف صناعة الفالحة

 329...............................................................................................................................الفصل اخلامس و العشرون يف صناعة البناء

جارة  332............................................................................................................................الفصل السادس و العشرون يف صناعة الن

ع و العشرون يف صناعة احلياكة و اخلياطة  333...................................................................................................................الفصل الساب

د  334...............................................................................................................................الفصل الثامن و العشرون يف صناعة التولي

يها يف احلواضر و األمصار دون ج إل  336.......................................................................البادية الفصل التاسع و العشرون يف صناعة الطب و أا حمتا

ع اإلنسانية  338........................................................................................................الفصل الثالثون يف أن اخلط و الكتابة من عداد الصنائ

 344...............................................................................................................................الفصل احلادي و الثالثون يف صناعة الوراقة

الغناء  345..................................................................................................................................الفصل الثاين و الثالثون يف صناعة 

ع تكسب صاحبها عقالً و خصوصاً الكتابة و  349..........................................................................احلساب الفصل الثالث و الثالثون يف أن الصنائ

 350.............ما يعرض يف ذلك كله من األحوال و فيه مقدمة و لواحق الباب السادس من الكتاب األول يف العلوم و أصنافها و التعليم و طرقه و سائر وجوهه و

 350...........................................................................................................يف العمران البشري لتعليم طبيعيالفصل األول يف أن العلم و ا

م للعلم من مجلة الصنائع  351.........................................................................................................................الفصل الثاين يف أن التعلي

 354..............................................................................................يكثر العمران و تعظم احلضارةالفصل الثالث يف أن العلوم إمنا تكثر حيث 

 355.............................................................................................................العمران هلذا العهد الفصل الرابع يف أصناف العلوم الواقعة يف

قرآن من ال  356...................................................................................................................القراءات تفسري والفصل اخلامس يف علوم ال

 359..........................................................................................................................................الفصل السادس يف علوم احلديث

ع يف علم الفقه و ما يتبعه من الفرائض  363.......................................................................................................................الفصل الساب

 368.............................................................................................................................................الفصل الثامن يف علم الفرائض

 369.....................................................................................................الفصل التاسع يف أصول الفقه و ما يتعلق به من اجلدل و اخلالفيات

م الكالم: الفصل العاشر  373.............................................................................................................................................يف عل

ية إمنا يتم بالفكر: الفصل احلادي عشر مل احلوادث الفعل  381.........................................................................................................يف أن عا

يب و كيفية حدوثهالفصل الثاين عشر يف   382.....................................................................................................................العقل التجري

 383......................................................................................................................املالئكة يف علوم البشر و علوم: الفصل الثالث عشر
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 384..............................................................................................................الة و السالمالص الفصل الرابع عشر يف علوم األنبياء عليهم

مل بالكسب يف أن اإلنسان جاهل بالذات عا  385........................................................................................................الفصل اخلامس عشر 

دعة يفاملتشابه من الكتا يف كشف الغطاء عن: الفصل السادس عشر  386.......................االعتقادات ب و السنة و ما حدث ألجل ذلك من طوائف السنية و املبت

ع عشر  393....................................................................................................................................يف علم التصوف: الفصل الساب

 402................................................................................................................................... علم تعبري الرؤيايف: الفصل الثامن عشر

ية و: الفصل التاسع عشر  405..........................................................................................................................أصنافها يف العلوم العقل

 408........................................................................................................................................يف العلوم العددية: الفصل العشرون

دسية يف العلوم: الفصل احلادي و العشرون  411............................................................................................................................اهلن

م اهليئة: الفصل الثاين و العشرون  413....................................................................................................................................يف عل

 415.................................................................................................................................يف علم املنطق: الفصل الثالث و العشرون

طبيعيات: الفصل الرابع و العشرون  418...................................................................................................................................يف ال

م الطب: الفصل اخلامس و العشرون  419................................................................................................................................يف عل

 420..................................................................................................................................يف الفالحة: الفصل السادس و العشرون

ع و العشرون  420..............................................................................................................................يف علم اإلهليات: الفصل الساب

طلسمات: الفصل الثامن و العشرون  422................................................................................................................يف علوم السحر و ال

م أسرار احلروف: القسم األول من الفصل التاسع و العشرون  428........................................................................................................عل

 433.............................................................................................................علم أسرار احلروف القسم الثاين: الفصل التاسع و العشرون

هللا منقوال عمن لقيناه من القائمني عليها كيفية العمل يف استخراج أجوبة املسائل من عامل حبول ا  436.............................................................زايرجة ال

ية فصل يف االطالع على األسرار اخلفية من جهة  443.......................................................................................................االرتباطات احلرف

يف الضمائر اخلفية ية فصل يف االستدالل على ما   446..........................................................................................................بالقوانني احلرف

 448..........................................................................................................................................يف علم الكيمياء: الفصل الثالثون

 456...........................................................................................................الفلسفة و فساد منتحلها يف إبطال: الفصل احلادي و الثالثون

 461....................................................................................يف ابطال صناعة النجوم و ضعف مداركها و فساد غايتها: الفصل الثاين و الثالثون

ميا و استحالة وجودها و ما ينشأ من: الفصل الثالث و الثالثون  465................................................................املفاسد عن انتحاهلا يف انكار مثرة الكي

قة عن التحصيل: الفصل الرابع و الثالثون يف العلوم عائ التآليف   470.............................................................................................يف أن كثرة 

مادها : الفصل اخلامس و الثالثون يت ينبغي اعت غاء مايف املقاصد ال التأليف و إل  471..................................................................................سواها ب

فة يف العلوم خملة بالتعليم  474......................................................................................الفصل السادس و الثالثون يف أن كثرة االختصارات املؤل

ع و ا ق إفادته: لثالثونالفصل الساب  475..............................................................................................يف وجه الصواب يف تعليم العلوم و طري

ظار و ال تفرع: الفصل الثامن و الثالثون  477.................................................................................املسائل يف أن العلوم اإلهلية ال توسع فيها األن

 478............................................................................طرقه يف تعليم الولدان و اختالف مذاهب األمصار اإلسالمية يف: الفصل التاسع و الثالثون

 480..................................................................................................................املتعلمني مضرة م يف أن الشدة على: الفصل األربعون

 481........................................................................التعلم يف أن الرحلة يف طلب العلوم و لقاء املشيخة مزيد كمال يف: الفصل احلادي و األربعون

 482..................................................................................... مذاهبهامن بني البشر أبعد عن السياسة و يف أن العلماء: الفصل الثاين و األربعون

 483..................................................................................................يف أن محلة العلم يف اإلسالم أكثرهم العجم: الفصل الثالث و األربعون

ىل اللسان قصرت بصاحبها يف حتصيليف أن العجمة إذا سبق: الفصل الرابع و األربعون سان العريب ت إ  485.............................................العلوم عن أهل الل

 486.......................................................................................................................يف علوم اللسان العريب: الفصل اخلامس و األربعون

م النحو  487..................................................................................................................................................................عل

غة م الل  488...................................................................................................................................................................عل

م البيان  491..................................................................................................................................................................عل

م األدب  493.................................................................................................................................................................عل

غة ملكة صناعية: الفصل السادس و األربعون  494....................................................................................................................يف أن الل

ع و األربعون يرة للغة مصر و: الفصل الساب عهد مستقلة مغا  495...............................................................................محري يف أن لغة العرب هلذا ال

مة بنفسها للغة مضر: الفصل الثامن و األربعون غة قائ غة أهل احلضر واألمصار ل  498.................................................................................يف أن ل

 499.......................................................................................................................الفصل التاسع و األربعون يف تعليم اللسان املضري

ية عنها يف: الفصل اخلمسون ية و مستغن العرب  499................................................................................التعليم يف أن ملكة هذا اللسان غري صناعة 

 501........................................صطلح أهل البيان و حتقيق معناه و بيان أنه ال حيصل للمستعربني من العجميف م يف تفسر الذوق: الفصل الواحد و اخلمسون

ل: الفصل الثاين و اخلمسون ية اليت تستفاد بالتعليم و يف أن أه  منهم أبعد عن اللسان العريب كان حصوهلا له من كان األمصار على اإلطالق قاصرون يف حتصيل هذه امللكة اللسان
 503............................................................................................................................................................أصعب و أعسر



 
 555         ابن خلدون مقدمة

ىل فين النظم و النثر: الفصل الثالث و اخلمسون  504.......................................................................................................يف انقسام الكالم إ

 506.................................................................................إال لألقل يف أنه ال تتفق اإلجادة يف فين املنظوم و املنثور معاً: صل الرابع و اخلمسونالف

مه: الفصل اخلامس و اخلمسون  507..............................................................................................................يف صناعة الشعر و وجه تعل

 514................................................................................املعاين يف أن صناعة النظم و النثر إمنا هي يف األلفاظ ال يف: الفصل السادس و اخلمسون

ع و اخلمسون  515...........................................................................احملفوظ يف أن حصول هذه امللكة بكثرة احلفظ و جودا جبودة: الفصل الساب

 517..................................................................أو قصوره يف بيان املطبوع من الكالم و املصنوع و كيف جودة املصنوع: الفصل الثامن و اخلمسون

ع أهل املرا: الفصل التاسع و اخلمسون  520......................................................................................................تب عن انتحال الشعريف ترف

 521.............................................................................................................يف أشعار العرب و أهل األمصار هلذا العهد: الفصل الستون

 531...........................................................................................................................................املوشحات و األزجال لألندلس

 546..........................................................................................................................................املوشحات و األزجال يف املشرق

 549.......................................................................................................................................................................خامتة
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