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املقفع عرصابن

خاضًعا أمره عىل مغلوبًا الفاريس عنرصه كان يوم األموية الدولة أواخر يف املقفع ابن نشأ
يف يسمونهم كانوا أن بعد باملوايل الفرس يسمون ذاك إذ والعرب والدنيا، الدين يف للعرب

األحرار. أبناء الجاهلية
مسلم أبو قادها التي الثورة تلك العرب، عىل الُفْرس ثورة املقفع ابن وشهد
س فتنفَّ األموية، الدولة وتقويض العباسية الدولة قيام يف عامل أكرب فكانت الخراساني،

العرب. عمائم من األكارسة لتيجان وثأروا َعداء الصُّ الُفْرس
قومه يُحذِّر — للعرب املتعصبني األمويني خلفاء آخر — محمد بن مروان كان ولقد
رسالة يحيى بن الحميد عبد كاتبه عنه كتب إذ بالعجم، املستنرصة العباسية الدعوة من
قال العباسية، بالدولة قائمني السواد بشعار خراسان من العجم فاض حني العرب لفرق

فيها:
هذه تنجيل ريثما واثبتوا العجمية، الفئة يد من العربية الدولة ناصية تمكِّنوا «فال
الصابرين، مع وهللا الليل، آية وتُْمَحى السيل فسينضب السكرة، هذه من ونصحو الغمرة

للمتقني.» والعاقبة
ينَس ولم العباس، بني دولة وقامت أمية بني دولة فانقرضت األمر، ُقِيضَ ولكن
من واستوزر الدولة أعمال عن العرب فأقىص الُفْرس، صنيعة املنصور جعفر أبو بطلهم
العباسية: الدعوة سياسة عليها بُنِيَت التي الوصايا من وكان واستقىض، واستعمل الُفْرس

فافعل.» بالعربية يتكلم َمْن بخراسان تُبِْقي ال أن قدرت «إن
كرسوية الفارسية الدولة يعيدون الفرس غالة يدع أن من أحزم كان جعفر أبا أن عىل
ذلك وراء من راميًا مسلم، أبا قتل حتى به ومكروا بهم فمكر العربي، الفتح قبل كانت كما
عروة نازعنا َمْن «إن مسلم: أبي قتل بعد باملدائن خطبة من وله ألحالمهم، ا حدٍّ يضع أن



املقفع ابن

َمْن أن عىل لنا الناس وبايع بايعنا مسلم أبا وإن الغمد، هذا خبيء أجززناه القميص هذا
الحق رعاية تمنعنا ولم غريه، عىل حكمه عليه فحكمنا بنا نكث ثُمَّ دمه، أباح فقد بنا نكث

عليه.» الحق إقامة من له
كان سنباذ، اسمه مجويس رجل خراسان يف فخرج حاسًما، يكن لم الدواء هذا وكأن
يميض أن يريد أنه وأعلن مسلم، أبي لقتل غضبًا فأظهر وصنائعه، مسلم أبي أصحاب من
ولكن واملشبهة، والرافضة واملزدكية املجوس من كثريٌ وتبعه الكعبة، ويهدم الحجاز إىل

أيًضا. أبادهم املنصور
إمامته، يعتقدون — أصحابه وهم — فاملسلمية دينية، صفة قتله بعد مسلم أبو وأخذ
أحد الرتكي إسحاق قام العقيدة هذه وعىل إليهم، سيخرج وإنه يُْرَزق، حي إنه ويقولون

الفرس. دين صاحب زرادشت بعثه رسول مسلم أبا أن وادَّعى مسلم أبي أصحاب
بالرغم ولكن ولغتهم؟! ودينهم ملكهم يستعيدوا أن الُفْرس غالة حاول كيف فانظر
باإلسالم الفرس أكثر دان أن بعد أمانيهم ق تتحقَّ أن املستحيل من كان فقد ذلك كل من

العربية. بينهم وشاعت
ليس ما الشأن وخطر األمر نفوذ من العباس بني دولة يف لهم أصبح فلقد يكن ومهما
واتخذ والسذق،1 والرام واملهرجان كالنوروز أعيادهم وبُِعثَت عاداتهم فانتعشت بالقليل،
وتُْرِجَمت ملوكهم، أخبار وُرِويَت بالذهب، املزركشة واألثواب كالَقَلنُْسوة ألبستهم الخلفاء

وحكمتهم. أدبهم كتب
فاتحة وكان العربي، األدب يف عميًقا أثًرا ترك واالجتماع السياسة يف االنقالب ذلك
أذواقنا هيَّأ إنه ُقْل بل األذواق، استساغته بطابع وطبعه بعيدة، أشواًطا األدب فيه عرصسار
أقرب العبايس العرص يف مثًال العربي فالشعر له، واالهتزاز إليه واالرتياح به واألُنْس لفهمه

والجاهلية. اإلسالم وصدر األموي العرص يف منه شعورنا إىل
كان أدبنا ر تطوُّ أن أدَّعي ال فأنا العربي، األدب يف الُفْرس أثر يف امُلغالني من لست
ُعنًرصا كان الذي الفارسية العقلية أثر أجحد ال ولكني عليه، الفارسية اآلداب سيطرة نتيجة

عند يكون عيد واملهرجان: الحمل، أول الشمس نزول عند للفرس عيد الجديد: اليوم ومعناه النوروز، 1
يوم وهو الفرس، شهور من شهر كل من والعرشون الحادي اليوم هو والرام: امليزان، أول الشمس نزول
املشهورة الوقود ليلة وهي سده، تعريب والسذق: والفرح، الراحة الرام: ومعنى ويفرحون، به يلتذُّون

بهمن. شهر من العارش يف الواقعة الفرس عند
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املقفع ابن عرص

أثروا العرب أن عىل ة الُحجَّ إقامة يف اإلفاضة محل هنا وليس العربي، األدب تطور يف قويٍّا
الكالم عند ًال مفصَّ املوضوع هذا نعالج ولعلنا العرب، يف الفرس أثَّر ما أضعاف الفرس يف
اإليجاز. سبيل عىل هنا به اإلملام من مندوحة ال ولكن عبَّاد، ابن والصاحب العميد ابن عىل
الخط وهجروا لغتهم، وتعلموا بأسمائهم ْوا وتسمَّ الفتح بعد العرب بدين الفرس دان
قبله؛ غريها الفتح بعد الفارسية اللغة وأصبحت العربية، الحروف واصطنعوا الفاريس
العربية اآلداب رفدوا هذه والحالة فالفرس العربية، األلفاظ من عليها دخل ما لكثرة
طبيعة اقتضته ما إال بسحرها، ومأخوذين العربية الروح بطابع مطبوعني كمستعربني

والخيال. والحس والفهم التفكري طراز من واإلرث العرق
الحياة يف انقالب عنه نجم بل فحسب، سياسيٍّا انقالبًا العبايس االنقالب يكن لم
كتب وتُْرِجمت الكتب فُدوِّنَت قوية، علمية حركة أثره عىل وهبَّت والفكرية، االجتماعية
ونغض عقريتها، الشعوبية وَرَفَعت والفلسفة، الدين يف آراء وظهرت والُفْرس، اليونان

ومزدك. زرادشت دين مصدرها بدعوات وقاموا رءوسهم، واملالحدة الزنادقة
ولذاتها، متعها إىل القوم يرتاح أن الحضارة طبيعة اقتضت فقد ذاك إذ الحياة أما
ان وامُلجَّ الخلعاء وظهر والرشاب، الغناء فشاع شهواتهم، من يسري غري بنصيب ويأخذوا

الصالحني. اد والزُّهَّ األتقياء العلماء من األعمال لتلك املنكرين كثرة عىل واإلباحيون
فتنوَّعت قبل، من مرصاعيها عىل مفتوحة تكن لم أبوابًا العربي لألدب فتح ذلك كل
الرقة وُطِلبَت والشعر، النثر يف التأنُّق وظهر املناحي وتعدَّدت الفنون وكثرت األغراض
املحافظة مع التفكري يف وعمق الخيال يف سمو من الحياة تلك أَْوَحتُْه عما فضًال والدماثة،

بأساليبها. واألخذ العربية فصاحة عىل
الجديدة العنارص تلك تقبُّل عىل ساعدتها مادتها وسعة العربية مرونة أن والحق
من كثري عن مازتها التي خصائصها من وذلك فيها، عجمة ال عربية بصبغة وصبغها

واألدب. والعلم والسلطان الدين لغة تكون أن لها أُتيح ملا ذلك ولوال اللغات،
ومفاخره. أعالمه أحد املقفع ابن كان الذي العرص هو هذا
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املقفع شعبابن

والحكمة والعلم والحضارة امللك يف عريق آري شعب والُفْرس األصل، فاريس املقفع ابن
زرادشت وتعاليم أفستا، كتابهم واسم زرادشت نبيهم واسم وأساطري، دين وله واألدب
وزروان الرش، مبدأ وأهرمن الخري، مبدأ هللا أو هرمز وهما: متقابلني؛ مبدأين عىل سة مؤسَّ
ورشيعته واملنزلة، القدرة يف السابقني املعبودين فوق وهو املحدود، غري الوقت أي أكريين
عبادة إىل دعا ولقد والواجبات، الحقوق حيث من وشئونهم األفراد حياة مبادئ عىل جارية

وعقابها. اآلخرة ثواب إىل ونبَّه النار
نور أحدهما كونان، العالم مبدأ بأن القائل ماني، دين أيًضا الفرس أديان ومن
وترك الشهوات بلوغ عىل واالنعكاف اللذات بتناول القائل مزدك دين وكذلك ُظلمة، واآلخر
النفوس. عىل اآلالم وإدخال القتل وترك الخري وفعل واألهل الُحُرم يف واملشاركة االستبداد
سابور، وابنه بابك بن وأردشري كالضحاك واألدب العلم يف بالغة عناية مللوكهم وكان
أنفسهم الفرس ألفه عما فضًال الفارسية، إىل الهنود وحكمة اليونان فلسفة تُْرِجَمت ولقد
بالثُّريَّا ُمعلًَّقا العلم كان «لو قال: السالم عليه النبي إن حتى بالعلم، لهم يقرُّون والعرب

فارس.» أبناء من قوٌم لتناوله
كتب وَمْن للعرب بها التعريف أو بقائها يف فالفضل وحكمتهم، أدبهم كتب أما
أجلِّها ومن َدَرَسْت، الفارسية األصول ألن إليها؛ أشاروا أو ترجموها الذين من بالعربية
من ونقله أوشهنج امللك وضعه العالم، يف كتاب أقدم إنه يُقال الذي خرد جاويذان كتاب
سهل، بن الحسن العربية إىل ونقله إسفنديار، بن الفاريسكنجور اللسان إىل القديم اللسان
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اليتيم، روزية وكتاب وليلة، ليلة ألف أصل وهو خرافة ألف ومعناه أفسان هزار وكتاب
نمرود وكتاب زنان، وشاه زنانة مسك وكتاب والثعلب، الدب وكتاب ونزهة، خرافة وكتاب
أبرويز، مع شهريزاد وكتاب شوس، بهرام وكتاب وإسفنديار، رستم وكتاب بابل، ملك
دارا وكتاب ملوكهم، به تفاءلت وما التاج وكتاب أنورشوان، سرية يف الكارنامج وكتاب
عهد وكتاب أنورشوان، وكتاب ونريس، بهرام وكتاب نامه، خداي وكتاب املذهب، والصنم
التي الكتب عن فضًال هذا هنا، الستقصائها محلَّ ال التي الُكتب من ذلك وغري أردشري،

بعد. فيما عليها الكالم سيأتي والتي اآلن، ذكره يرد لم مما املقفع ابن ترجمها
لها يحفظ لم واألدب والعلم والحضارة امللك يف مبلغها هذا أمة أن الغريب من ولكن

به. يُْعتَدُّ اإلسالم قبل الشعر من شيئًا التاريخ
٥٥٠ سنة من وعرصها القديمة، الفارسية أقسام: ثالثة إىل تنقسم الفارسية واللغة
الكتب تُْرِجَمت وعنها عرصالساسانيني، يف أزهرت وقد والفهلوية امليالد. قبل ٣٣٠ سنة إىل
العرصية والفارسية قرن. من بأكثر العربي الفتح بعد ما إىل حية ظلَّت وقد العربية، إىل
الكلمات من كثريٌ عليها دخل التي وهي العرصالحارض، إىل العربي الفتح بعد من وعرصها

باإلسالم. الُفْرس أكثر دان أن بعد بالعربية
العرب، عن االستقالل إىل تطمح نفوسهم زالت فما باإلسالم دانوا وإن الفرس أن عىل

غالتهم: أحد قال

ال��ع��ج��م م��ل��وك إرث وط��ال��ب ج��م آل م��ن ال��م��ك��ارم اب��ن أن��ا
ال��ن��دم ق��ب��ل ال��خ��ل��ع إل��ى ه��ل��م��وا ك��ل��ه��م ه��اش��م ل��ب��ن��ي ف��ق��ل
ال��غ��ن��م ورع��ي ال��ض��ب��اب وأك��ل ب��ال��ح��ج��از أرض��ك��م إل��ى وع��ودوا

دينية بمقاالت العباسية الدولة صدر يف قاموا الُفْرِس من إسالمهم يَحُسن لم والذين
الذي املتكهن فريد بها مثل الناس، من كثريًا بها وفتنوا املجوسية، إىل بعرق ترضب
مرَّ اللذين وإسحاق وسنباذ الِقبْلة، عن متياًرسا سجود بال الخمس الصلوات يصيل كان

الفعل. أو بالقول العرب حارب ممن أولئك وغري ذكرهما،
وظلت املجوسية، عىل بالدهم يف منهم كثريٌ بقي فقد اإلسالم، يف يدخلوا لم الذين أما

مناسكهم. بها يقضون موقدة نريانهم بيوت
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املقفع ابن شعب

أبنائها، بني حية ظلَّت فالفارسية العلماء، وحذقها فارس بالد يف العربية شاعت ولنئ
بالفارسية، يتكلَّم كان أنه مروان بن امللك عبد عىل ثار الذي املختار جيش عن ُروي فلقد

شهر: أبر يف فارسية مغنية سمع وقد يقول الطائي تمام أبو وهذا

س��واه��ا ن��وم��ي ف��ي إل��يَّ ذم��م��ت ش��ه��ر أب��ر ب��ب��ل��دة س��ه��ري أي��ا
ك��راه��ا وم��ض��ى س��روره��ا أق��ام وط��اب��ت ح��س��ن��ت ل��ي��ل��ة ش��ك��رت��ك
غ��ن��اه��ا م��ن ن��ف��س��ي ي��ق��ت��اد ب��أن أول��ى ك��ان غ��ن��اء ب��ه��ا س��م��ع��ت
ص��داه��ا ي��ص��م��م ال ت��ص��م��م��ه ول��م ف��ي��ه��ا ال��س��م��ع ي��ح��ار وم��س��م��ع��ة
ف��داه��ا ح��اس��ده��ا ي��س��ط��ي��ع ول��و وش��اق��ت ف��ش��ف��ت أوت��اره��ا م��رت
ش��ج��اه��ا أج��ه��ل ف��ل��م ك��ب��دي ورت ول��ك��ن م��ع��ان��ي��ه��ا أف��ه��م ول��م
ي��راه��ا وم��ا ال��غ��ان��ي��ات ي��ح��ب م��ع��ن��ى أع��م��ى ك��أن��ن��ي ف��ب��تُّ

شعب يف يقول املتنبي سمعنا الرابع القرن ويف الثالث. القرن أوائل يف ذلك كان وقد
بوان:

وال��ل��س��ان وال��ي��د ال��وج��ه غ��ري��ب ف��ي��ه��ا ال��ع��رب��ي ال��ف��ت��ى ول��ك��ن
ب��ت��رج��م��ان ل��س��ار س��ل��ي��م��ان ف��ي��ه��ا س��ار ل��و ج��ن��ة م��الع��ب

عن يستقلوا أن لهم أُتيح حتى الفرص وتحيَّنوا بلغتهم الفرس ضنَّ فلقد وهكذا،
رائًعا. أدبًا لهم ويكوِّنوا العرب
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الفرس العربيف أثر

كلٌّ وتركت وبعده، اإلسالم قبل بينهما اتصال كان متجاورتان، أمتان والُفْرس العرب
كانوا الفرس ألن فضئيل؛ اإلسالم قبل الفرس يف العرب أثر أما الثانية، يف أثًرا منهما
العرب من ُكتَّابًا األكارسة اتخذ فقد ذلك ومع والعلم، والحضارة امللك يف العرب من أعظم
ذي سابور ديوان يف كاتبًا كان الذي القديم الجاهيل الشاعر اإليادي يعمر بن كلقيط
من قومه بها يحذِّر التي البارعة القصيدة صاحب وهو للميالد، الرابع القرن يف األكتاف

قوله: منها والتي الُفْرس، غزو

م��ض��ط��ل��ع��ا ال��ح��رب ب��أم��ر ال��ذراع رح��ب درك��م ل��ل��ه أم��رك��م وق��ل��دوا

كرسى. كاتب العبادي زيد بن وعدي
جور بهرام أن ُرِوَي فقد وتربيتهم، العرب أخالق يف حسن رأي للُفْرس كان ولقد
ليرشف الحرية ملك النعمان بن املنذر إىل َحَدث وهو أبوه أرسله — الفرس ملوك أحد —
العربية، وأجاد والفقه والرمي الكتابة علَّموه مؤدبني له فأحرض وتعليمه، تهذيبه عىل
يف ذلك وكان الُفْرس، عىل تمليكه عىل املنذر وساعده أبوه، مات حتى الحرية يف وظل
ابتكر الذي هو بهرام إن وقالوا: الفرس أدباء وهم هنا ومن للميالد، الخامس القرن أوائل

الحرية. يف العرب عن اها تلقَّ أنه وفاتهم الشعرية، األوزان
الُفْرس، من به آمن َمْن أول الفاريس سلمان كان — السالم عليه — النبي بُِعَث ملا ثُمَّ

البيت.» أهل ِمنَّا «سلمان السالم: عليه — النبي قال حتى له وأخلص باإلسالم فدان
يف يدخلون الفرس بدأ — عنه ريضهللا — عمر خالفة يف فارس بالد العرب َفتََح وملا
اللغة بينهم وشاعت منهم، قليًال إال اإلسالم شملهم حتى األول القرن ينقِض فلم اإلسالم،
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وأثَّرت العربية، بالحروف الفارسية وكتبوا بأسمائهم، وا وتسمَّ بالعرب واختلطوا العربية،
الصلة يقطعون جعلتهم حتى جديًدا خلًقا خلقتهم بل عميًقا، أثًرا اإلسالمية الثقافة فيهم

منه. يسريًا إال اإلسالم قبل القومي أدبهم وبني بينهم
دين ولكن ظاهرها، إال الفرس حياة من تمس لم اليونانية اآلداب «إن نولدكي: قال

قلوبهم.» إىل نفذت وسننهم العرب
من عليها دخل ما لكثرة اإلسالم قبل غريها أضحت اإلسالم بعد الفارسية فاللغة
فشاع الفاريس، األدب مصدر والحديث القرآن وأصبح بيانها، وأساليب العربية الكلمات
عربيٍّا أدبًا مناحيه من كثري يف يكون يكاد إنه حتى إليهما، واإلشارة منهما االقتباس
مأخوذة والبديع والبيان املعاني يف البالغة فنون ومصطلحات الشعرية فاألوزان ُمرتَجًما،
ببلغائهم املثل ورضب وخلفائهم، العرب بتاريخ االستشهاد عن فضًال العربية، عن بأعيانها
ليصعب الفاريس األدب يف الناظر إن حتى البالغة، يف األعىل املثل واعتبارهم وشعرائهم،

العربية. واللغة اإلسالمية بالحياة إملام ذا يكن لم إذا روحه فهم عليه
األلفاظ استعمال من الفاريس يكثر أن واإلنشاء املنطق يف اللباقة من كان وقد
شاه جيالن ابنه لتهذيب ألَّفه كتاب يف وشمكري بن قابوس حفيد كيكاوس قال العربية،
الفارسية فإن بالعربية، مشوبة فلتكن بالفارسية رسائلك كتبت «إذا قابوسنامه: واسمه

املذاق.» يف تعذب ال الرصف
األرفع املحل صاحبة كانت العربية اللغة ولكن هذا، أدبهم تكوين يف الفرس اجتهد
العرب، عن استقلوا أن بعد حتى بينهم فيما والعلم والحكومة الدين لغة ظلَّت فقد عندهم،
السابع، القرن يف بالدهم املغول اجتاح حتى الثالثة األغراض تلك يف يصطنعونها وظلوا

فقط. والفلسفة الدين لغة الحني ذاك منذ فأضحت
قال: للعرب، الفرس إكبار مبلغ عىل املقفع ابن كالم من دليًال نورد أن هنا بنا ويجدر
شعر وسكان وغنم إبل أصحاب أثرت آثار وال لها، مثل مثال غري عىل حكمت العرب «إن
ويصف ومعسوره، ميسوره يف ويشارك بمجهوده ل ويتفضَّ بقوته أحدهم يجود وأدم،
شاء ما ويقبِّح فيحسن شاء ما ن ويحسِّ حجة، فيصري ويفعله قدوة، فيكون بعقله اليشء
حقهم وضع فَمْن وألسنتهم، قلوبهم وأْعَلتْهم هممهم ورفعتهم أنفسهم بتهم أدَّ فيقبح،

خصم.» فضلهم أنكر وَمْن خرس،
لعاداتهم ومقتهم اإلسالمية بالروح الفرس تأثُّر مبلغ عىل يدلُّك آخر مثاًال وإليك
السذق ذم يف رسالة الهمذاني الزمان بديع كتب منها، القومية األعياد حتى املجوسية

16



الفرس يف العرب أثر

إنهم البعيد، والضالل العيد هو «هذا فيها: جاء — املشهورة الفرس أعياد أحد وهو —
يلبس لم وَمْن يعيدهم، النار إىل وهللا عيدهم، الدنيا يف والنار موعدهم، هي ناًرا يشبون
عيد إن نارهم، املجوس مع يشب ولم ُزنَّارهم النصارى مع يعقد لم غيارهم اليهود مع
ف رشَّ وال سلطانًا، بالسذق هللا أنزل وما رشك، لشعار النار شعار وإن إفك، لعيد الوقود
أديانها من كره ملا العجم رءوس عىل العرب سيوف هللا صبَّ وإنما مهرجانًا، وال نريوًزا

أفعالهم.» مقت حني وأموالهم وديارهم أرضهم وأورثكم نريانها، من وسخط
من الفرس يف العرب أثر مبلغ عىل األدلة من كثريٌ وهناك شجون، الحديث ولهذا
الوزيرين: رسالة يف بالبقية نأتي أن عىل هنا ذكرناه بما نكتفي واألدب، الدين حيث

عباد. ابن والصاحب العميد ابن
مبلغ راز أن بعد العربي األدب يف الفرس نبوغ يسترسف ال اآلن بعد القارئ ولعل

منهم. واحد املقفع وابن فيهم، العرب أثر
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اإلسالم، بعد فارس بالد ويف اإلسالم قبل واليمن الحرية يف والفرس العرب بني اتصال كان
سيطرة تحت كانوا الحرية ملوك ألن للفرس؛ السيادة كانت فقد واليمن الحرية يف أما
بسعي ذاك وكان أرضهم، من األحباش إخراج عىل اليمن عرب أعانوا أنهم كما األكارسة،
أبناء ودعوهم لهم الصنيعة هذه اليمنيون فعرف أنورشوان، لدى يزن ذي بن سيف
قال قرون، ثالثة بنحو اإلسالم بعد حتى عليهم بالثناء رطبة ألسنتهم زالت وما األحرار،

اليمانيني: أجداده مع صنعهم جميل إىل يُشري كرسى إيوان يف قصيدته يف البحرتي

ح��ب��س ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى م��وق��ف��ات ب��دم��وع أع��ي��ن��ه��ا إن ف��ل��ه��ا
ج��ن��س��ي ال��ج��ن��س وال م��ن��ه��م ب��اق��ت��راب داري ال��دار ول��ي��س��ت ع��ن��دي ذاك
غ��رس خ��ي��ر ذك��ائ��ه��ا م��ن غ��رس��وا أه��ل��ي ع��ن��د أله��ل��ه��ا ن��ع��م��ى غ��ي��ر
ح��م��س ال��س��ن��ور ت��ح��ت ب��ك��م��اة ق��واه وش��دوا م��ل��ك��ن��ا أي��دوا
ودع��س ال��ن��ح��ور ع��ل��ى ب��ط��ع��ن ط أري��ا ك��ت��ائ��ب ع��ل��ى وأع��ان��وا
وأس س��ن��خ ك��ل م��ن ُط��رٍّا ـ��راف ب��األش��ـ أك��ل��ف ب��ع��د م��ن وأران��ي

اإلسالم قبل العرب يف الفرس وأثر السادة، هم العرب كان فقد فارس بالد يف ا وأمَّ
وزندقة تميم يف مجوسية إال اللهم بدينهم، يدينوا لم ألنهم العرب؛ قلوب إىل ينفذ لم
حرية للعربي وألن ُمطلًقا، حكًما لهم محكومني واليمن الحرية يف يكونوا ولم قريش، يف
اتصال أن عىل ببالغته، مزهو بعروبته فخور وألنه لغريه، االنقياد عليه تأبى غريزية
الفارسية، األلفاظ من صالحة طائفة العربية عىل أدخلت لهم ومجاورتهم بالفرس العرب
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وغرنوق9 بخ8 وبخ وزنبق7 ودمقس6 ويرندج5 وإستربق4 وإبريق3 وبربط2 «حربا1 مثل:
ذلك غري إىل والسدير،13 والخورنق ونرجس12 وشاهسفرم وياسمني وفالوذ11 وفنزج10
بلغاؤهم وتداولها عرَّبوها أن بعد اإلسالم قبل العرب استعملها التي الفارسية الكلمات من
العربية البالد قلب — مكة أن وزعم الُفْرس متنطعي بعض أغرق ولقد أشعارهم، يف

محل. أي وكاه القمر، أي ماه من مركب فاريس اسم — اإلسالم نور ومبعث
ثقل حتى كرسى كاتب العبادي زيد بن عدي الشاعر يف الفارسية اللغة أثَّرت وقد
ملوك عىل يفد كان فإنه قيس أعىش وكذلك حجة، شعره يرون ال فالعلماء لذلك لسانه؛

والشعراء. الشعر يف قتيبة ابن قال كما شعره يف الفارسية كثرت ولذلك فارس؛

الشمس. مرتقب أي خربا تعريب وهي معروفة، دويبة الحرباء: 1
يشبهه. ألنه األوز صدر أي بربت وفارسيته العود، الرببط: 2

باملاء. يصب ومعناه آبريز، معرب 3

الغليظ. ومعناه استرب عن معرَّب وهو الغليظ، الديباج اإلستربق: 4
الشماخ: قال الخفاف، منه تُعمل أسود جلد الريندج: 5

ال��يَ��َرنْ��َدج ِخ��َف��اِف ِف��ي ال��نَّ��َص��اَرى َك��َم��ْش��ي نَ��ع��اُم��ه��ا ��ى تَ��ْم��شَّ َق��ْف��ر يَّ��ة َوَدوِّ

رنده. بالفارسية وهو
األبيض. الحرير ومعناه دمسه، معرب 6

األعىش: قال زنبه. وبالفارسية معروف، الزنبق 7

َش��ِم��ُل أَْرَداِن��ه��ا ِم��ن اْل��َوْرُد وال��زَّنْ��بَ��ُق أَْص��َورًة ال��ِم��ْس��ُك يَ��ُض��وُع تَ��ُق��وُم إِذَا

پخ. پخ الفارسية ويف استحسان، كلمة بخ: بخ 8

جميل. أي ونيك أبيض، أي غرا من ُمركَّب الطريف، األبيض الشاب الغرنوق: 9
بنجه. معرب للعجم، رقص الفنزج: 10

بالوده. تعريب والعسل، واملاء الدقيق من تُعمل حلواء الفالوذ: 11
وتعريب السلطاني، الريحان ومعناه والشاهسفرم نركس، ُمعرَّب كذلك والنرجس معروف، الياسمني 12

ونرجس.» والياسمني «وشاهسفرم األعىش: قول يف الثالثة وردت وقد اسپرغم، شاه
محل، أي وكاه آكل أي خورن من مركب وخورنق املنذر، بن للنعمان قرصان والسدير: الخورنق 13

قبب. ثالث ذا كان ألنه قبب؛ ثالث أي دير سه تعريب وسدير
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الثقفي كلدة بن فالحرث العلم، إىل اه تعدَّ بل والشعر، اللغة عند األمر يقف ولم
جنديسابور، أهل من الديار تلك أهل عن الطب وأخذ فارس أرض إىل رحل العرب طبيب

وإتقانها. لغتهم تعلم يقتيض وذلك
وأباريق وإستربق سندس مثل فارسية، كلمات عدة الكريم القرآن يف وقع وقد هذا
سبيل عىل فارسية كلمات استعمل أنه — السالم عليه — النبي عن وُرِوَي وزنجبيل،
وقال: إيلَّ فالتفت جلست ثُمَّ وصليت، فهجرت ملسو هيلع هللا ىلص النبي هجر هريرة: أبو قال التلطف،

شفاء.» الصالة يف فإن ، فصلِّ ُقم فقال: نعم. فقلت: درد؟14 شكم
يف مستعملة الفارسية بقيت باإلسالم الفرس ودان فارس بالد العرب فتح ملا ثُمَّ
حلَّت فلما العربية، إىل بنقلها أمر إذ مروان بن امللك عبد أيام إىل هناك الحكومة دواوين
الديوانية الكتابة مناهج بعض اقتباس يف غضاضة العرب يجد لم الفارسية محل العربية
باألوضاع استعان أنه أمية بني كاتب يحيى بن الحميد عبد عن ُرِوَي فلقد الُفْرس، عن
الصناعتني: كتاب يف العسكري هالل أبو قال العربية. الكتابة معالم رشع ملا الفارسية
إىل انتقل ثُمَّ اللغات، من بلغة وجوهها عىل األلفاظ واستعمال املعاني ترتيب عرف «َمْن
الحميد عبد أن ترى أال األوىل، يف له تهيَّأ ما الكالم صنعة من فيها له تهيَّأ أخرى لغة
إىل فحوَّلها الفاريس اللسان من بعده ملن رسمها التي الكتابة أمثلة استخرج الكاتب

العربي؟» اللسان
بل لغتهم، يتناسون القوم يجعل لم العربية إىل الفارسية من الدواوين نقل ولكن
الحكومة وأمور األدب يف شأن لهم وكان العربية، للغة تعلمهم مع بينهم فيما حية ظلت
فلم فيهم امُلْلك كان األعاجم لهذه «العجب امللك: عبد بن سليمان قال أمية، بني أيام
األعاجم؟ هذه من تتعجبون «أال أيًضا: وقال عنهم.» نستغن لم ولينا ا فلمَّ إلينا، يحتاجوا

منهم.» لغاتنا تعلُّم يف حتى يشء كل يف إليهم احتجنا
أحد الفيل عنبسة أمية بني أيام يف واألدب باللغة اشتغلوا الذين علمائهم ومن
أيام يف تُويفِّ األعرج، هرمز بن الرحمن عبد داود وأبو الدؤيل، األسود أبي أصحاب
ليحدثهم الكوفة من يستزيرونه أمية بنو كان الذي الراوية وحماد امللك، عبد بن هشام
العباس وأبو يزيد، بن الوليد نادم الذي عجرد وحماد أشعارها، وينشدهم العرب بأيام

بطنك؟ وجع هل ذلك: ومعنى درد»، «اشكنب رواية: ويف 14
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سنة املتوىفَّ الشاعر األعجم وزياد أمية، بني شعراء أحد فروخ بن السائب واسمه األعمى
.١٠٠

األول، القرن يف العربية واملوسيقى العربي الغناء يف البنيِّ األثر من لهم ما إىل هذا
وسائب وطويس الفاريس نشيط باملدينة ظهر حتى ساذًجا زال ما العربي الغناء فإن

فيه. وأجادوا ولحنُّوه العرب شعر فسمعوا خاثر،
الفرس، من اإلسالمية العلوم تدوين يف اشرتكوا من بذكر لإلسهاب هنا محل وال
خلدون: ابن قال حتى ا جدٍّ عظيم عددهم ألن عنها؛ يتفرَّع وما والفقه والحديث كالقراءات

العجم.» أكثرهم اإلسالمية امللة يف العلم َحَمَلة أن الواقع الغريب «من
حتى أمية، بني أيام منذ رويًدا رويًدا تنترش الدين يف وآراؤهم مقاالتهم رشعت وقد
أخذ رأي صاحب كان غفلة بن سويد موىل درهم بن فالجعد الخلفاء، لبعض دبَّت إنها
آخر محمد بن مروان فاستهوى املنانية رأي يرى كان أنه ويُْرَوى بالجزيرة، جماعة به

بالزندقة. مروان ُرِمَي ولذلك مؤدبه؛ كان ألنه أمية؛ بني خلفاء
كان َمْن — العصبية شديد ديَّانًا وكان — موىس بن عيىس يل قال ليىل: أبي ابن قال
قال: سريين. بن محمد قلت: من؟ ثُمَّ قال: الحسن. أبي بن الحسن قلت: البرصة؟ فقيه
ومجاهد رباح أبي بن عطاء قلت: مكة؟ فقيه كان فَمْن قال: موليان. قلت: هما؟ فما
املدينة؟ فقهاء فَمْن قال: موايل. قلت: هؤالء؟ فما قال: يسار. بن وسليمان جبري بن وسعيد
موايل. قلت: هؤالء؟ فما قال: نجيح. أبي بن ونافع املنكدر بن ومحمد أسلم بن زيد قلت:
فما قال: الزناد. أبي وابن الرأي ربيعة قلت: قباء؟ أهل أفقه فَمْن قال: ثُمَّ لونه فتغريَّ
وابنه طاوس قلت: اليمن؟ فقيه كان فمن قال: ثُمَّ وجهه فاربدَّ املوايل. من قلت: كانا؟
فَمْن وقال: قاعًدا، وانتصب أوداجه فانتفخت املوايل. من قلت: هؤالء؟ فما قال: منبه. وابن
قلت: هذا؟ عطاء كان فما قال: الخراساني. هللا عبد بن عطاء قلت: خراسان؟ فقيه كان
قلت: الشام؟ فقيه كان فَمْن قال: ثمَّ ِخفته، حتى اسوداًدا واسودَّ تربًُّدا وجهه فازداد موىل.
الكوفة؟ فقيه كان فَمْن قال: ثمَّ الصعداء، س فتنفَّ موىل. قلت: هذا؟ فَمْن قال: مكحول.
الرش، فيه رأيت ولكن سليمان، أبي بن وعمار عتيبة بن الحكم لقلت: خوفه لوال فوهللا

جأشه. وسكن أكرب، هللا قال: عربيان. قلت: كانا؟ فما قال: والشعبي. إبراهيم فقلت:
بني من أديل فلما جمرتهم، تنطفي ولم بعد كلمتهم تتفرَّق لم والعرب ذلك كان
عاداتهم من كثري وبُِعَث نفوذهم، وطغى شأنهم عظم الفرس بمعونة العباس لبني أمية
منهم، والقواد الوزراء وأصبح الخالفة، قرص يف ومآكلهم ألبستهم واتُِّخذَت وأعيادهم،
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العرب يف الفرس أثر

لم أمية بني ألن العباسية؛ الدولة يف الفرس أوضاع من وضًعا الوزارة ديوان كان وربما
وزراء. يتخذوا

وحكمتهم أدبهم كتب من طائفة تُرجمت فقد األدب حيث من أما القوة، حيث من هذا
ُخذْ العرب، خلفاء أخبار مع بعد فيما اندمجت حتى وحكمائهم ملوكهم أخبار وشاعت
والخلفاء األكارسة أخبار ينقل كيف تجد فصوله من فصًال واقرأ للجاحظ التاج كتاب مثًال
آداب من كثريًا تضم فإنها األدب، كتب بقية عن ُقْل وهكذا واحد، عنرص من كأنهم
يزال ال نبوًغا العربية يف نبغوا ومرتجمون وشعراء ُكتَّاب منهم وظهر وحكمتهم، الُفْرس
ومروان برد بن وبشار ألجله الفصول هذه ُعِقَدت الذي املقفع كابن اإلعجاب، موضع
اإلسالمية العلوم يف وكذلك واألدب، اللغة علوم من علم كل يف وبرزوا حفصة، أبي بن
كل أتباع من أكثر أتباعه زالت ما الذي حنيفة أبو اإلمام إال منهم يخرج لم ولو كافة،
سماحة عن تنحرف الفرس بها قام الدين يف ومقاالت ومذاهب آراء وهناك لكفى، إمام
املسلمني، عىل إدخالها سبب الفرس كان التي الزندقة عدا ما مختلفة، بمقاييس اإلسالم
املهدي اْضُطرَّ حتى العباسية الدولة صدر يف املشاهري من عدد بها اتُِّهَم التي واملانوية

بهم. والبطش الزنادقة لتتبع
حساسة نفوس ذوو ألنهم رحبًا؛ منزًال الفرس نفوس من القى فقد التصوف أما
هذا يف العرب بعض نبوغ ولوال الثمرات، أحسن متصوفتهم أفكار يف فأثمر واسع، وخيال

الفارسية. الروح وليدة الصوفية أن الظن عىل لغلب الطريق
واألدب، والعلم السياسة عند العباسية الدولة صدر يف الفاريس النفوذ يقف ولم هذا
ر تَُصوَّ كانت ملوكهم إن حتى واملأكل، واآلنية واألثاث امللبس يف بطرائقهم القوم أخذ بل

نواس: أبو قال الخمر، أقداح عىل

ف��ارس ال��ت��ص��اوي��ر ب��أن��واع ح��ب��ت��ه��ا ع��س��ج��دي��ة ف��ي ال��ك��أس ع��ل��ي��ن��ا ت��دور
ال��ف��وارس ب��ال��ق��س��ي ت��دري��ه��ا م��ه��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي ك��س��رى ق��رارت��ه��ا
ال��ق��الن��س ع��ل��ي��ه دارت م��ا ول��ل��م��اء ج��ي��وب��ه��م ع��ل��ي��ه زرت م��ا ف��ل��ل��خ��م��ر

ألن الفاريس؛ األثر مبلغ عىل تدلُّك واألثاث واألزهار واألواني واملآكل املالبس وأسماء
الفارسية. عن معرَّب منها كثريًا

دولة يف األول قسمني: إىل العربي األدب يف الفرس أثر نقسم أن هذه والحالة فيمكننا
خالًصا عربيٍّا األدب كان فقد األمويني عهد يف أما العباس، بني دولة يف والثاني أمية، بني
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عهد يف ا وأمَّ وروايته، وحفظه مدارسته إال فيه عمل للُفْرس يكن ولم واملعنى، املادة يف
والخيال؛ والحس التفكري يف بل البياني األسلوب يف ال أعمق أثرهم كان فقد العباس بني
ذلك وراء من فكان البالغة، يف العرب وأساليب العربية الديباجة عىل كثريًا حرصوا ألنهم
يف ُفْرس بيانهم، وأساليب وفصاحتهم لغتهم يف عرب هذه والحالة فهم كثري، لألدب خري

وأخيلتهم. وشعورهم وتفكريهم نسبهم
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ووطنه املقفع نسبابن

كنيته وأن داذويه»، بن «روزبه أبيه واسم اسمه غري يذكر لم املقفع البن ترجم َمْن كل
أصل من وأنه محمد، بأبي وُكنَِّي هللا، عبد َي ُسمِّ أسلم أن وبعد عمرو أبو يسلم أن قبل

خوز. من آباءه وأن «املبارك» جده باسم عرَّفنا فإنه النديم ابن إال فاريس،
البرصة، من قريبة — األهواز العرب ويسميها بخوزستان وتُْعَرف — خوز وبالد
أشبه خوزستان أرض البلدان: معجم يف ياقوت قال الفتح، منذ العربية القبائل نزلتها
يتكلمون عامتهم فإن خوزستان أهل لسان ا وأمَّ وصحتها، وهوائها العراق بأرض يشء
عربي وال رسياني وال بعرباني ليس خوزيٍّا آخر لسانًا لهم أن غري والعربية، بالفارسية

امللل. جميع كورهم ويف االعتزال، عليهم والغالب فاريس، وال
يوسف بن الحجاج واله ُمستعربًا، مجوسيٍّا كان فقد املقفع ابن والد داذويه أما
تقفعت حتى اج الَحجَّ فرضبه السلطان، مال من شيئًا فنال فارس، بالد خراج الثقفي

املقفع. بابن ابنه وُعِرَف باملقفع، ب فلُقِّ يده،
والء يف بالبرصة ونشأ روزبه، والده وسماه ومائة، ست سنة حوايل املقفع ابن ُولَِد
عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر خالفة يف العرب اختطَّتها بلدة والبرصة األهتم، آل
والفصاحة اللغة سيَّما ال اإلسالم، يف واألدب العلم مدن أعظم املقفع ابن لعهد وكانت —
واألدب، العلم أهل مجمع األول القرن منذ وهي بعد، بُنِيَت تكن لم بغداد ألن األدب؛ وفنون
للمناضلة رواتهم مع الشعراء يؤمه كان الجاهلية، يف عكاظ سوق خلف الذي امِلْربد فيها
حلقاته أشهر ومن واملفاخرة، للمناشدة وحلقات واألدب للعلم مجالس وفيه واملناشدة،
يف يُحصوا أن من أعظم البرصة يف نبغوا الذين األدب ورجال اإلبل، وراعي الفرزدق حلقة
برصي، هو النحو وضع رشع َمْن أول الدؤيل األسود أبا أن ويكفيك الرسالة، هذه مثل
النحو، علل َمْن أول الحرضمي إسحاق أبي كابن بعده من أتوا الذين جماعته وكذلك



املقفع ابن

وسيبويه ضبطه، َمْن أول موىس بن وهارون فيه، ألَّف َمْن أول الثقفي عمر بن وعيىس
إليهم يفدون أيًضا، األعراب فصحاء مجتمع ذاك إذ والبرصة تأليفه، يف أجاد َمْن أول
ونوادر العربية شوارد عنهم يتلقون الذين واألدب اللغة رواة من وإكرام تجلَّة كل فيلقون

اإلعراب.
العلم مدينتا فهما الكوفة، غري العلمية النهضة تلك يف البرصة تناظر مدينة تكن ولم
العربية، يف مذاهب والكوفيني وللبرصيني الراجحة، كانت البرصة ولكن اإلسالم، يف واألدب

الكتب. من عدد فيها وأُلِّف بشأنها الجدال احتدم
والرقايش، القدوس، عبد بن وصالح برد، بن وبشار دعامة، بن قتادة نبغ البرصة ويف
الفراهيدي، أحمد بن والخليل الحمريي، والسيد نواس، وأبو الخارس، وسلم مناذر، وابن

املقفع. ابن فيه عاش الذي القرن يف األدب أئمة من وغريهم وسيبويه،
الحلقة تلك ومن العامة، دروسه ويُْلِقي حلقته يعقد البرصي الحسن كان البرصة ويف
من أسطوانة إىل واعتزل أستاذه حلقة ترك إذ املعتزلة، رئيس الغزال عطاء بن واصل نبغ

البرصة. أهل عىل بعد فيما االعتزال غلب ولذلك املسجد؛ أسطوانات
معروفون األهتم وآل األهتم، آل والء يف املقفع ابن نشأ الفاضلة املدينة تلك بمثل
بن عمرو ومنهم واإلسالم، الجاهلية يف والشعر والخطابة واللََّسن والفصاحة بالبالغة
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل تميم بني وفد يف كان والذي البالغة، يف املثل به ب يُْرضَ كان الذي األهتم
الكتاب يطول خطباء معروفون رجال األهتم بني «ويف االشتقاق: كتاب يف دريد ابن قال
العلم مدينة يف الفصاحة معدن بني يشبَّ أن املقفع البن أُِتيَح فقد وهكذا بأسمائهم.»

واألدب.
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درس وكيف ونشأته األديب بأولية املرتجمون يُْعنَى ال أن أدبائنا تراجم يف العادة َجَرِت
ثمرة لنا يعرضونه وإنما أديبًا، منه جعلت التي الحوادث هي وما أخذ وعمن تخرَّج وبمن
أحد بل سريته، يف الجهات هذه أُْغِفَلت َمْن أحد املقفع وابن اليسري، النزر يف إال ناضجة
ترجمة له يعقد لم خلِّكان فابن مماتهم، وبعد ومماتهم حياتهم يف ُغِمُطوا الذين أولئك

ج. الحالَّ الحسني ترجمة ذيل يف باملناسبة ذكره بل خاصة،
تمثِّل صورة منها ونستخلص نجمعها األدب كتب يف املنترشة النُّبَذ إال لدينا يبق فلم

فيهما. عاش التي والبيئة بالزمن االستعانة مع أمكن، ما املقفع ابن أولية
للعلم مركز أي وعرفت األهتم، آل والء ويف البرصة يف نشأ املقفع ابن أن عرفت
تلك يف الناشئ يكون أن عجب فال الفصاحة، يف األهتم آل هم وَمْن البرصة، كانت واألدب
منهم، واحًدا إال نعرف فال الفصاحة يف املقفع ابن مشايخ أما البالغة، أعالم من البيئة
كان األعرابي، يزيد بن ثور الجاموس «أبو النديم: ابن قال األعرابي، الجاموس أبو هو
له.» مصنف وال الفصاحة، املقفع ابن أخذ وعنه عيل، بن سليمان آل عىل البرصة إىل يفد
أضبط ولم ريٍّا، الخطب رشبت قال: العرب، لكالم روايته سعة عىل تدل جملة املقفع والبن
أخرى فقرة له أن عىل كالًما. غريها وليس نظاًما هي فال فاضت ثُمَّ فغاضت رويٍّا، لها
فقال: أدَّبك؟ َمْن مرة: ُسئل والدرس، النفس أدب يف نفسه عىل اعتماده مبلغ عىل تدل
فقد بالفارسية معرفته أما أبيته. قبيًحا رأيت وإذا أتيته، حسنًا رأيت إذا كنت نفيس،
الفرس لغات يف أقواًال النديم ابن عنه روى وخطوطها، وآدابها الُفْرس بلغات عامًلا كان

قومه. أدب يف قدمه رسوخ عىل تدل وخطوطهم
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ترجم ألنه اليونانية؛ اللغة يعرف كان أنه يدَّعي له ترجم ممن املعارصين وبعض
إىل تُْرِجَم كان إنما اليونانية عن نقله ما ألن ذلك؛ نرى ال ونحن اليونانية، الكتب بعض
كتبه. عىل الكالم عند ذلك سيأتي كما الفارسية عن نقله وهو املقفع ابن قبل الفارسية

هبرية ابن عند

دولة يف الكتابية حياته بدأ فإنه العبايس العرص ُكتَّاب من معدوًدا كان وإن املقفع ابن
الحميد عبد زميله كان فحينما سنة، عرشين عن كثريًا عمره يزيد ال فتًى وهو أمية بني
نابه الشاب املقفع ابن كان أمية بني خلفاء آخر محمد بن ملروان بالشام يكتب يحيى بن

العراق. يف هبرية بن لداود يكتب الذكر
بن مروان ه والَّ الذي هبرية بن عمر بن يزيد العراق وايل أبيه مع كان هذا وداود
إىل العباس بني دعاة يدافعان العراق يف أبيه مع وبقي ومائة، وعرشين ثماٍن سنة محمد
الظفر عن عجز أن بعد يزيد جعفر أبو ن فأمَّ ومائة، وثالثني اثنتني سنة مروان ُقِتَل أن
املقفع ابن ولكن ُقِتَل، َمْن جملة من داود وكان وحاشيته، أهله من معه وَمْن قتله ثُمَّ به،
ُكتَّاب من غريه كاتبًا َقتََل أنه مع آخر لوقت واستبقاه جعفر أبي سيف من املرة تلك نجا

داود. عن املقفع ابن كتبه مما أثر عىل األيام تُبِْق ولم هبرية، ابن

العباس بني عند

الثالثة: السفاح أعمام العراق عىل األمويني وايل هبرية ابن مقتل بعد املقفع ابن خدم
جعفر ألبي ترجم أنه كما عباس، بن هللا عبد بن عيل أبناء وإسماعيل وعيىس سليمان
كرمان عىل واليته أيام عيل بن لعيىس كتب فقد الفارسية، عن املنطق يف ُكتُبًا املنصور
يدك. عىل أُْسِلَم أن وأريد قلبي، يف اإلسالم دخل قد له: وقال يوًما جاءه أسلم، يديه وعىل
ثُمَّ فاحرض. الغد كان فإذا الناس، ووجوه القواد من بمحرض ذلك ليكن عيىس: له فقال
له فقال املجوس، عادة عىل ويزمزم يأكل فجعل اليوم، ذلك عشية عيىس طعام حرض
أسلم أصبح فلما دين. غري عىل أبيت أن كرهت فقال: اإلسالم؟ عزم وأنت أتزمزم عيىس:

عمرو. أبا يُكنَّى وكان محمد بأبي وُكنِّي هللا، بعبد َي وُسمِّ يده عىل
السبب ذلك ولعل املوصل، ثُمَّ األهواز وايل عيل بن إسماعيل بني بعض عليه وتأدَّب
«… املقفع بن هللا عبد املتأدبني البلغاء ثُمَّ املعلِّمني «ومن الجاحظ: قال املعلمني، من عدِّه يف
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البرصة عىل واليته دامت وقد وأعمالها، البرصة عىل واليته أيام عيل بن لسليمان وكتب
مكانه ووىلَّ املنصور جعفر أبو عزله حني ١٣٩ سنة إىل السفاح خالفة يف ١٣٣ سنة من
السنة وهي ،١٤٢ سنة هذا سليمان مات وقد املقفع، ابن َقتََل الذي معاوية بن سفيان

املقفع. ابن فيها ُقِتَل التي
سنة والجزيرة بالشام املنصور أخيه ابن عىل الشام وايل عيل بن هللا عبد خرج وملا
وبقي وعيىس، سليمان بأخويه: واحتمى البرصة إىل هللا عبد فرَّ املنصور؛ وهزمه ١٣٧
فطلبه املنصور، من خوًفا هللا عبد فاختفى ،١٣٩ سنة سليمان أخوه ُعِزَل أن إىل هناك
هذا وكتب رشوطه، يمليان بأمان إال إياه يسلماه أن فأبيا وعيىس سليمان من املنصور
أمري غدر «ومتى كتبه: ما جملة من وكان وتصعب، به وتشدَّد املقفع بن هللا عبد األمان
من ِحلٍّ يف واملسلمون أحرار، وعبيده حبس ودوابه طوالق فنساؤه هللا عبد ه بعمِّ املؤمنني
كما لقتله الداعية األسباب جملة من وكان عليه، واشتدَّ جعفر أبا ذلك فأحفظ بيعته.»
إلينا يصل لم ولكن الثالثة، األمراء هؤالء عن كثريًا كتب يكون أن من بدَّ وال سيأتي،
أن يبعد ال الصحابة برسالة تُْعَرف رسالة هناك أن إال التعيني، عىل عنهم كتبه مما يشء
املنصور إىل بها وبعث البرصة عىل إمارته أيام عيل بن سليمان عن كتبها املقفع ابن يكون
التي التقارير الوجوه بعض من تشابه وهي وسياستها، الدولة بأمور تتعلَّق بأمور يذكِّره

امللوك. إىل اليوم الدولة رجال يرفعها

معاوية بن وسفيان املقفع ابن

سفيان مكانه ووىلَّ وأعمالها، البرصة عن عيل بن سليمان عمه املنصور عزل ١٣٩ سنة يف
الذي سليمان عىل موجدة املنصور نفس ويف صفرة، أبي بن املهلب بن يزيد بن معاوية بن
رشوطه يف املقفع ابن د تشدَّ بأمان إال يسلمه ولم الخليفة عىل الخارج هللا عبد أخاه حمى
أظفار يقلِّم أن سفيان بتولية أراد املنصور أن يف ِمْريََة وال وغاظه، املنصور فأحفظ
ولكن البرصة، يف سليمان عىل وأبقى حبسه يف وجعله عيل بن هللا عبد عمه فاستلم أعمامه،
وينال به ويعرِّض عليه ويتنادر به يسخر فكان هذا، سفيان عينه يمأل لم املقفع ابن
األنف، كبري كان ألنه وأنفه؛ سفيان يريد عليكما. السالم قال: عليه دخل فإذا أمه، من
عىل ندمت ما يوًما: سفيان وقال وزوجة؟ زوًجا خلف شخص يف تقول ما يوًما: له وقال
يحقد سفيان فكان عليه؟ تندم فكيف لك، َزيٌْن الخرس املقفع: ابن له فقال قط. سكوت
اختلفت قتلة، رش فقتله بقسمه برَّ وقد تنظر. وعينه إربًا إربًا ألقطعنَّه وهللا ويقول: عليه
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وقيل: الحجارة. عليه وردم برئ يف ألقاه فقيل: فظاعتها، يف تختلف ولم شكلها يف الرواية
ُعضًوا ُعضًوا أعضاؤه فُقطَِّعت به أمر بل وقيل: فاختنق. بابه عليه وأغلق حماًما أدخله
التنور. عليه أُْطِبَق ثمَّ جسده، جميع عىل أتى حتى إليها ينظر وهو التنور يف وأُْلِقيَت
سنة ذلك وكان الناس. أفسدت وقد زنديق ألنك حرج؛ بك امَلثُلة هذه يف عيلَّ ليس وقال:

محمد. اسمه ولًدا وخلف سنة، وثالثون ستٌّ يومئٍذ املقفع ابن وُعْمر ١٤٢
املنصور، إىل معاوية بن سفيان وخاصما لذلك عيل ابنا وعيىس سليمان غضب
يخرج، ولم داره دخل املقفع ابن رأوا الذين بالشهود وجاءا مقيًَّدا، يديه بني وأحرضاه
األمان ذلك رشوط املقفع ابن عىل يحقد كان الذي املنصور ولكن ذلك، عىل الشهادة ْوا فأدَّ
قتلت إن أرأيتم أيًضا: قال ثُمَّ األمر. هذا يف أنظر أنا للشهود: قال إليه اإلشارة سبقت الذي
ما وخاطبكم، — خلفه باب إىل وأشار — البيت هذا من املقفع ابن خرج ثُمَّ به، سفيان
وعيىس سليمان وعلم الشهادة، عن الشهود فرجع بسفيان؟ أأقتلكم بكم؟ صانًعا تروني
املنصور أن املؤرخون ح ويرجِّ هدًرا، املقفع ابن دم ذهب وهكذا املنصور، بعلم ُقِتَل أنه
األخبار: عيون يف قتيبة ابن قال قتله، قبل اْضُطِهد أنه ويظهر بقتله، سفيان أمر الذي هو
نفسه عىل وخيش ذلك طال فلما يُعذَّب، وكان عليه كان خراج يف محبوًسا املقفع ابن كان

ماله. عىل إبقاءً به يرفق ذلك بعد فكان درهم، ألف مائة العذاب صاحب من تعنيَّ
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حكمة إليها ضممنا الفرس ثقافة قلنا وإذا والُفْرس، العرب ثقافتَي بني املقفع ابن جمع
فتح واإلسكندر سيَّما ال واليونان الهند كتب ترجموا الفرس ألن اليونان؛ وفلسفة الهنود
وضع من كتبًا الفارسية عن ترجم املقفع وابن اليونانية، الفلسفة بها فشاعت فارس، بالد
معرفة به للقيام يكفي ال وذلك املنطق، كتب مثل فلسفي ومنها أدبي منها واليونان، الهند
أخبار يف القفطي قال به، والتبرص املنطق علم إتقان يقتيض بل فقط، عنها املرتجم اللغة
جعفر ألبي املنطقية الكتب برتجمة اإلسالمية امللة يف اعتنى من أول املقفع ابن الحكماء:
العربية، إىل نقله يف السبق فضيلة وله األوائل، من معدود العلم هذا يف فهو املنصور،
التاريخ تدوين طريقة رشع الذي هو املقفع ابن أن يظن املسترشقني بعض فإن وكذلك
يف للعرب مثاًال فكان العجم»، ملوك «سري خداينامه كتاب ترجم ألنه العربية؛ اللغة يف

التاريخ. كتابة
أسماءهم وهاك طليعتهم، يف معدود هو بل العرشة، الناس بلغاء أحد فإنه بالغته، أما

النديم: ابن رتبها كما
بن أنس حجر، بن محمد محمد، بن حجر حمزة، بن عمارة املقفع، بن هللا «عبد

يوسف.» بن أحمد عدي، بن الجبار عبد الهرير، مسعدة، سالم، شيخ، أبي
وقلَّ منهم، السابقني يف املقفع فابن أقل، أم أكثر أم عرشة الناس بلغاء أكان وسواء
راجح، وعقل واسع، علم املقفع: البن اجتمع كما النبوغ أدوات من له اجتمع من منهم
من أذكى الصحابة بعد للعرب يكن لم قيل: وقد رشيفة، ولغة فيَّاض، وطبع حاد، وذكاء
يجتمع أن يحبُّ الخليل كان ولقد املقفع، ابن من أذكى العجم يف كان وال أحمد، بن الخليل
يتحادثان، ولياليهن أيام ثالثة فمكثا املهلبي، عباد بن عبَّاد بينهما فجمع املقفع، بابن
من أكثر علمه أن إال وأدب علم من شئت ما فقال: املقفع ابن عن الخليل ُسئل افرتقا فلما



املقفع ابن

من أكثر عقله أن إال وأدب علم من شئت ما فقال: الخليل عن املقفع ابن وُسئل عقله.
علمه.

اخرتاًعا وأعظمهم األدباء سيد أحمد بن الخليل شهادة من خطًرا أعظم شهادة وأية
ذلك عىل دليل خري املقفع ابن كتب من الباقية البقية أن عىل والتأليف، الوضع يف وتوليًدا

الحكيم. والعقل الغض األدب
علم يف معرفته عليه ينكر ولكنه وفنونها، البالغة يف املقفع البن يعرتف والجاحظ
بالغة يف ًما ُمقدَّ كان املقفع، بن هللا عبد املتأدبني البلغاء ثُمَّ املعلمني ومن قال: الكالم،
الشعر يقول أن شاء إذا وكان السري، وابتداع املعاني واخرتاع والرتجمة والقلم اللسان
لحكايات ضابًطا وكان كثريًا، وال قليًال ال منه يُْحِسُن وال الكالم يتعاطى وكان قاله،
كنت إن ذلك تعترب أن أردت وإذا الواثق، ووثق املغرت ُغرَّ أين من يعرف وال املقاالت،
فإنك الهاشمية، رسالته آخر يف تنظر بأن ذلك فاعترب النَّظَّارين ومن املتكلمني ُخلَّص من
يكون وقد عليهم، الطعن مواضع يف املدخل رديء القوم، لدعوى الحكاية جيد تجده
عىل عقله يحمل ال أنه ذلك عند بنفسه فيظن العلم من والصنفني الصنف يحسن الرجل

به.» بعد إال يشء
أثمر يكن لم الجاحظ يريده كما الكالم علم ألن حكمه؛ يف مصيبًا الجاحظ يكون قد
الناس يناظر بالكالم ا ُمختصٍّ عامًلا يكن لم نفسه املقفع ابن أن كما املقفع، ابن زمن يف
وذلك للدعوى»، الحكاية «جودة له أثبت ذلك مع الجاحظ ولكن ومذاهبهم، عقائدهم يف
له أن عىل واضع، ال الفلسفة يف مرتجم املقفع وابن واملرتجم، الناقل من يُْطَلب ما أقىص
طريقة عىل ليست ولكن السمو، يف أعىل مثًال تُعدُّ واألخالق والحياة الدين يف حكيمة آراء

املكان. هذا غري يف عليها الكالم سيأتي واملناظرين، املتكلمني
بلغاء غرارها عىل يطبع رفيعة وأمثلة العربي لألدب عظيمة ثروة املقفع ابن ترك
لألمراء، يكتبها كان التي الرسائل عدا الكتب من قليل غري مقداًرا وألَّف فرتجم األمة، هذه
ما بأضعاف أدبنا لرفد ذلك من أطول ر عمَّ فلو سنة، وثالثني ست من أكثر يعش لم وهو

قوله: أصدق ما وهلل رفد،

ك��ث��ي��ر ب��ش��ر ب��م��وت��ه ي��م��وت ك��ري��ًم��ا ب��ي ف��ي��ق��ت��ل وي��ق��ت��ل��ن��ي

مرتجمة تآليفه وأكثر املقفع ابن منزلة رفع يف يغلون الناس بال ما يقول: أن ولقائل
األحيان من كثرٍي يف الرتجمة أن فاته وقد والرصف؟ الصوغ إال منها له ليس الفارسية عن
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الحارضأوضح عرصنا يف تَُرتَْجم التي والكتب ا، ِجدٍّ قليل بها واملجوِّدون التأليف، من أشق
لم منها أدبيٍّا كان وما املصطلحات، حيث من بالعجمة يتعثَّر منها علميٍّا كان فما دليل،
هذه قارنت فإذا اليسري، النزر إال اللهم العربية أساليب عن لبعده القراء نفوس به تأنس
يستهوي ما أفكاره بنات من له أن عىل ونبوغه، تفوُّقه لك ظهر املقفع ابن برتجمة الرتاجم
هذا اليتيمة، الدرة كتاب يف القرآن عارض أنه بعضهم زعم حتى األلباب، ويسحر العقول

العلوم. أكثر يف ترجمة عرص كان املقفع ابن عرص أن علن فضًال
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وأخالقه صفته

الخلق حسن كان املقفع ابن أن شك فال وطبعه، أخالقه مرآة الكاتب أسلوب أن صحَّ إذا
جواًدا بكونه الجاحظ وصفها وقد املروءة، وافر املعارشة حلو السجية كريم الطبع سهل
دمك لصديقك «ابذل قال: املقفع، كابن يقول كان بما عمل أديبًا أظنُّ وما جميًال، فارًسا
بدينك وضنَّ عدلك، ولعدوك وتحيتك ِبْرشك وللعامة ومحرضك، رفدك وملعرفتك ومالك،
وأي والصداقة، والكرم املروءة سبيل يف وماله دمه هو بذل ولقد أحد.» كل عن وعرضك
الحميد عبد أن صحَّ فقد أمية؟ بني كاتب يحيى بن الحميد لعبد إيثاره من أبلغ إيثار
بيته، يف وهو الطلب ففاجأه محمد، بن مروان مقتل بعد بالبحرين املقفع ابن إىل لجأ
صاحبه، عىل مخافة أنا. منهما: كل فقال الحميد؟ عبد أيكما عليهما: دخلوا الذين فقال
فإن بنا، قوا ترفَّ قائًال: الحميد عبد بهم صاح أْن لوال املقفع ابن يقتلوا أن الجند وأوشك
تلك له فيذكر وجهكم َمْن إىل اآلخر البعض وليمض بعضكم، بنا فوكِّلوا عالمات، ِمنَّا لكل

.١٣٢ سنة فُقِتَل الحميد عبد وأُِخذَ ففعلوا، العالمات.
َرِكبَه لدين له داًرا يبيع له جاًرا أن املقفع ابن بلغ األخبار: عيون يف قتيبة ابن وقال
واجًدا. وبتُّ معدًما باعها إن داره ظل بحرمة إذًا قمت ما فقال: داره، ظل يف يجلس وكان

تَِبْع. ال وقال: الدار ثمن إليه فحمل
قال بذلك، ُعِرُفوا َمْن يصحب كان ولكنه والخالعة، باملجون املقفع ابن يُْشَهر لم
بن ووالبة املقفع وابن الحارثي زياد بن ويحيى إياس بن مطيع كان األغاني: صاحب
وكانوا ملك، وال بمال صاحبه عىل أحدهم يستأثر وال يفرتقون، وال يتنادمون الحباب
هو ولكنه بالخالعة، أيًضا معروفني كانوا صحبهم الذين وهؤالء بالزندقة. يُْرَمون جميًعا

أميل. ن والتصوُّ الحشمة إىل كان
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اجتمعوا املقفع وابن حاتم بن وروح زائدة بن معن أن أيًضا األغاني صاحب وروى
يديها، بني فصبت بدرة إليها معن بعث الزرقاء جاريته غنَّتهم فلما رامني، ابن عند يوًما
ضيعتي عهدة هذه وقال: ضيعته بصك فجاء فبعث املقفع ابن أما روح، فعل وكذلك

يشء. منها عندي فما الدراهم ا فأمَّ خذيها،
أنه عىل يدل جواب الفكاهة يف وله أريحته، ويهز صبوته يبعث الغناء كان وهكذا
قال: املقفع بن هللا عبد عن أصحابنا روى البخالء: كتاب يف الجاحظ قال منها، حظٍّا نال
ويقيم معنا فيتغدى املنزل، إىل معي انرصف ربما وكان إيلَّ، يجلس الشبي جذام ابن كان
عليه مت وصمَّ االستزارة يف عيلَّ فألحَّ املال، وكثرة البخل بشدة أعرفه وكنت يربد، أن إىل
إن وهللا ال عيلَّ، تشفق وأنت يتكلَّف ممن أني تظن أنت فداك، ُجِعْلُت فقال: االمتناع، يف
عليه، األمر بتهوين اختالبي يريد أنه فظننت الحب. وماء وملح يابسة كسريات إال هي
ومعناه تمرات، خمس السائل وأطعم كرسة أطعمنا غالم، يا الرجل: كقول هذا إن وقلت:
ثُمَّ الباطنية من الحربية إىل مثيل يدعو أحًدا أن أظن وما عليه، اللفظ وقع ما أضعاف
أطعمونا فقال: بالباب سائل وقف إذ إيل1َّ وقرَّبه عنده رصت فلما وملح. بكرسات يأتيه
مثل عليه فأعاد الكالم، فأعاد فيك. بورك قال: الجنة. طعام من هللا أطعمكم تأكلون مما
سبحان السائل: فقال عليك. ردُّوا فقد ويلك اذهب فقال: السائل، عليه فأعاد القول، ذلك
خرجت وإال ويلك اذهب قال: يديه! بني والطعام لقمة ِمْن يردُّ أحًدا كاليوم رأيت ما هللا
تدق وأنت السائل يُنَْهر أن هللا ينهى هللا سبحان السائل: قال ساقيك. فدققت وهللا إليك
الذي مثل وعيده صدق من تعرف لو فإنك نفسك، وأِرْح اذهب للسائل: فقلت ساقيه!

إياك. ه ردِّ بعد عني طرفة وقفت ملا وعده صدق ِمْن أعرف
الوفاء عىل وحثه وترجم ألَّف ما أكثر يف األخالقية املواضيع إىل انرصافه ويف هذا
الجبن وتقبيح والحسد. الكذب وترك والتقوى. والشجاعة واإليثار واملروءة والصدق
غضَّ ما بمقدار الكتابة قدر من رفع ولقد نفسه، ورشف أخالقه كرم عىل دليل والبخل؛
األديب يمثِّل املقفع فابن والقدح، املدح يف أرسفوا حني الشعر قدر من زمانه يف الشعراء

الرشيف.

جريش. وملح يابسة ا ِكَرسً إال بيته يف أجد لم أيًضا: للجاحظ واألضداد املحاسن ويف 1
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حقائق حكمته فليست وذوقه، األديب وطبع وتفكريه الحكيم عقل بني املقفع ابن جمع
عن حكمته عزل حاولنا وإذا األهواء، ونزغات النفس هواجس من أدبه وليس عارية،
نواحيها من كثري يف هي بل مادية، غري أنها بذلك وأعني مرشقية، حكمة وجدناها عاطفته
عنده فالحقيقة الناس، ومساعدة الفضيلة وبث الخري وحب الرحمة عىل مبنية روحية
إىل يؤدي تمحيصها كان فإذا رضرها، من أكثر نفعها كان ما أو نفعت ما فيها مرغوب
من النوع وهذا منفعة، إىل رضرها يَُحوَّل أو أمرها يُْغَفَل أن فاألفضل بؤس أو تعاسة

الخالصة. الفلسفة إىل منه األخالق تهذيب علم إىل أقرب املتفائلني حكمة
أديب نفس جنبيه فبني الخري، حب من الحكيم القدر بهذا يقنع ال ذلك مع ولكنه
واملروءة اإليثار حكمته إىل فيضيف والغلو، املبالغة وتَُكلِّفه املقدار، بذلك الرضا عليه تأبى
مقرونًا كان إذا الغنى يستحسن فهو والشهامة، والرشف والنبل واألريحية والشجاعة
والرشف العفو، مع والقوة الورع، مع كان إذا والعقل الرحمة، إىل ُمضاًفا والعدل بالجود،
الحميد عبد خرب بك مرَّ وقد اإليثار، مع والصداقة التصون، مع واللذة التواضع، مع

داره. يبيع أن أراد الذي جاره وخرب إليه، التجأ ملا الكاتب
والكرم واألنفة والحمية والشجاعة فاإلقدام شتى، مصادر إىل املقفع ابن حكمة ترجع
اآلخرة بأمور واالهتمام والتقوى واملساواة الدين أمر وتعظيم الخري وحب عربي، واإليثار
شئون يف والتدبري بالحزم واألخذ الصدر وسعة والقناعة كالرضا ذلك سوى وما إسالمي،

ويوناني. وفاريس هندي الجمال وعبادة والجماعة الفرد
واألخالق والحكومة الدين يف آراؤه ع تتفرَّ وعنها حكمته، تعتمد األصول تلك عىل
أنعم نعمة أعظم ويعتده كثريًا شأنه من يعظِّم فإنه الدين أما والجماعة، الفرد وحياة
العدل، عىل تقوم أن فيجب الحكومة ا وأمَّ حدوده، عند الوقوف ويرى عباده عىل بها هللا



املقفع ابن

إال عندها أحد عىل ألحد فضل وال بإساءته، امليسء وتجازي بإحسانه املحسن فتجزي
تصلح وال واملداراة، اإلطاعة وواجب فمقدس الحكومة رأس ا وأمَّ واإلخالص، بالطاعة
والدنيا! الدين أمور يف املقفع ابن عند امللك خطر أجلَّ وما عادًال، كان إذا به إال الناس
عليه، الناس حق من أعظم الناس عىل وحقه فسادها، وبفساده الرعية صالح فبصالحه
هللا، من سلطتهم يستمدون األكارسة أن يعتقدون كانوا الفرس ألن فاريس؛ رأي وذلك
دين عىل «الناس قوله: ذلك فمن املقفع، ابن حكمة من كبريًا جزءًا السلطان شغل وقد
يف والدناءة الفجور بذلك فسيكسد نََفاق، عنده واملروءة للرب فليكن القليل، إال السلطان

األرض.» آفاق
يف طاعتهم عىل لنفسك منك رياضة بعد إال للسلطان صحبتك تكونن «ال وقوله:
كنت فإن هواك، دون أهوائهم عىل األمور وتقدير خالفك، فيما وموافقتهم عندك املكروه
وتؤدِّبهم منهم، تتعلم وكأنك تُعلِّمهم ائتمنوك، إذا أمينًا قرَّبوك إذا َحِذًرا ولَّوك إذا حافًظا
أسخطوك، إن راضيًا رصموك، إذا ذليًال الشكر، تكلِّفهم وال لهم وتشكر بهم، تتأدَّب وكأنك
وصحبته السلطان عن وجدت وإن الحذر، كل منهم والحذر البعد كل منهم فالبعد وإال
اآلخرة، وعمل الدنيا لذة وبني بينه يَُحْل بحقه السلطان يخدم من فإنه به، فاستغن غنى

اآلخرة.» يف والوزر الدنيا يف الفضيحة يحتمل حقه بغري يخدمه وَمْن
عند والظنني عليه املسخوط «جانب ومداراته: السلطان طاعة يف غاية وهو وقوله
عند عليه تثن وال عذًرا، له تظهرن وال منزل، وال مجلس وإياه يجمعنك وال السلطان،

أحد.»
مقتلة «الجبن قال: والحرص، الجبن ويكره والكرم، الشجاعة يحبُّ املقفع وابن
ُقِتَل من أم أكثر ُمقِبًال الحرب يف ُقِتَل َمْن وسمعت، رأيت فيما فانظر محرمة، والحرص
َمْن أم بالعطية له نفسك تسخو أن أحق والتكرم باإلجمال إليك يطلب َمْن وانظر ُمْدِبًرا؟

والحرص؟» بالرشه إليك يطلب
قال: به، ابتُيل ملن يرثي حتى صاحبه، عىل النقم أكرب من ويراه الحسد، يبغض وهو
غائظ وال حظٍّا به بمدرك ليس عذابًا نفسه عن يرصف أن تركه يف الحسد لتارك ما «أقلُّ
وشدة كآبة ومحالفة أسف طول الحاسد، من بمظلوم أشبه ظامًلا نر لم فإنَّا عدوٍّا، به
النعمة من به ما نفسه عىل ويكدر مزاًال، لها يجد وال هللا، نعمة عىل زاريًا يربح وال تحرُّق،
فهو فوقه، ينال لن ملا ومتسخًطا يرتضاه، ال َمْن عىل ساخًطا يزال وال طعًما، لها يجد فال
يقَسم لم ما عىل وال يقنع له ُقِسَم بما ال الطِّْلبة، محروم السخط دائم املعيشة ص منغَّ
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وآراؤه حكمته

وال مدة، إىل فيه ممهًال به منتفًعا للرسور مباًرشا هللا فضل يف يتقلَّب واملحسود يغلب، له
وانتقاص.» قطع عىل لها الناس يقدر

الهزل، يف الكذبة بإرسال تهاونن «ال قال: بالهزل، ولو الكذب عن ينهى فإنه وكذلك
الحق.» إبطال يف ترسع فإنها

املهالك، وأصل الذنوب بكرا والحسد «الحرص قال: األخالق، أسوأ من عنده والبخل
الجنة.» من آدم فأخرج الحرص ا وأمَّ إبليس، فأهلك الحسد أما

أن واليًا كنت إذا «إياك قال: الرجل، ضعف من عنده معدود والتقريظ املدح وحب
الثَُّلم من ثُْلمة فتكون منك ذلك الناس يعرف وأن والتزكية، املدح حب شأنك من يكون
واعلم لها، منك ويضحكون بها يغتابونك وغيبة منه يفتتحونك وبابًا منها عليك يقتحمون
ه، ردِّ عىل يحمله الذي هو املدح حبه يكون أن جدير واملرء نفسه، كمادح املدح قابل أن

معيب.» له والقابل ممدوح له الرادَّ فإن
الناس أكرمك «إذا قال: واالمتهان، بالرد جديران مال أو لسلطان واإلكرام والثناء
أكرموك إن ليعجبك ولكن بزوالهما، الكرامة زوال فإن ذلك، يعجبنَّك فال سلطان أو ملال

أدب.» أو لدين
تضع َمْن عند فانظر رق، «الدَّين قال: الذل، عنوان ويراه الدَّين من ينفر وهو

نفسك.»
أَْفن إىل رأيهنَّ فإن النساء، ومشاورة «إياك قال: اآلراء، أسوأ فمن النساء يف رأيه أما
خريٌ الحجاب شدة فإن ، إياهنَّ بحجابك أبصارهنَّ من عليهنَّ واكفف َوْهن، إىل وعزمهن
أن استطعت فإن ، عليهنَّ به تثق ال َمْن دخول من بأشد خروجهنَّ وليس االرتياب، من لك
لحالها أنعم ذلك فإن نفسها، جاوز ما األمر من امرأة تَُملَِّكنَّ وال فافعل، عليك يعرفن ال
بكرامتها تعد فال بقهرمانة، وليست ريحانة املرأة وإنما لجمالها، وأدوم لبالها وأرخى
وتملَّهن، فيَْمَلْلنََك النساء مع الخلوة تطل وال لغريها، عندك تشفع أن تعطها وال نفسها
يهجمن أن من خريٌ باقتدار يُِرْدنك وهن عنهن إمساكك فإن بقية، نفسك من واستبق
منهنَّ الصحيحة يدعو ذلك فإن غرية، موضع غري يف والتغاير وإياك انكسار، عىل عليك

ْقم.» السَّ إىل
العاقل «عىل قال: حالًال، كانت إذا والتقوى التدبري أخت الحياة يف اللذة أن رأيه ويف

محرم.» غري يف لذة أو ملعاش ة َمَرمَّ أو ملعاد تزوُّد ثالث: إحدى يف إال راغبًا يكون أالَّ
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أن العقل من وليس دنياه، لذة من يجد ما آخرته عن أغفله ملن عقل «ال وقال:
بزوالها.» بُرصه الدنيا من حظَّه يحرمه

ورياضة األخالق تهذيب عىل كلها تعمل األصول، هذه عن تتفرَّع أخرى أمور وهناك
كالمه. من للمختار سيُْعَقد الذي الفصل يف منها كثرٍي عىل ستطَّلع املكارم، عىل النفس
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بالزندقة رميه

إن حتى بالزندقة، يُرمى كان أنه روى إال إليه أشار أو املقفع البن ترجم أحد من ما
خلكان وابن بالزنديق، عرَّفه األدب خزانة صاحب البغدادي القادر كعبد مرتجميه بعض
إال يسلم لم إسالمه، يف منافًقا كان أنه الناقلون زعم وقد الحالج، زندقة بمناسبة ذكره
معاوية بن وسفيان للمنصور والتمسوا املجوسية، يضمر كان وأنه الدنيا، َعَرض ابتغاء
ببيت مرَّ أنه من عنه ُرِوَي ما ذلك يف وحجتهم دينهم، الناس عىل أفسد ألنه قتله؛ يف ُعذًرا

األحوص: بقول فتمثَّل أسلم، أن بعد املجوس نار

م��وك��ل ال��ف��ؤاد وب��ه ال��ع��دا ح��ذر ات��ع��زل ال��ذي ع��ات��ك��ة ب��ي��ت ي��ا
ألم��ي��ل ال��ص��دود م��ع إل��ي��ك ق��س��ًم��ا وإن��ن��ي ال��ص��دود ألم��ن��ح��ك إنِّ��ي

زياد: بن يحيى رثاء يف قال وأنه

ال��ج��زع م��ن ال��رزاي��ا ك��ل ع��ل��ى أم��ن��ا أن��ن��ا ل��ك ف��ق��دن��ا ن��ف��ًع��ا ج��رَّ ل��ق��د

ألن بالخري؛ ممزوج والرش بالرش ممزوج الخري أن يف الزنادقة مذهب إىل ذلك فعزوا
القرآن يعارض أن له بدا وأنه ظلمة، واآلخر نور أحدهما َكْونَان، ماني قول عىل العالم مبدأ
بن ويحيى إياس بن كمطيع دينهم يف املتهمني يصحب كان وأنه اليتيمة، الدرة فألَّف
املقفع. ابن أصله إال قط زندقة كتاب وجدت ما قال: املهدي وأن الحباب، بن ووالبة زياد
نعم، اإلسالم. ِربْقة من وإخراجه املؤمن تكفري يف وزن لها يُقام ال أدلة ذلك وكل
ولكن معقول، سبب غري من املقفع ابن زندقة عىل املرتجمون يتفق أن املعقول من ليس
عليها، وشبَّ املجوسية عىل ُولَِد املقفع ابن إن يُقال: قد أتبينه، فلم عيلَّ َخِفَي السبب ذلك



املقفع ابن

قد آخر إىل دين من املتحوِّل وإن اإلسالم، يف قىض مما أكثر فيها عمره من قىض وإنه
عىل بعزمه عيل بن عيىس أخرب ملا املقفع البن حدث كما قصد غري من األوىل عقيدته تعاوده
يأكل فجعل اليوم، ذلك عشية عيىس طعام حرض ثُمَّ الغد، إىل عيىس فاستمهله اإلسالم،
فقال: لبق، َفِطن اعتذار اعتذر منه ذلك عيىس استعظم فلما املجوس، عادة عىل ويزمزم
لها. اإلسالم يأبه ال وفرضيات واهية أسباب ذلك كل ولكن دين. غري عىل أبيت أن كرهت
فضل وأَِعْرُه تدبُّر فرط وامنحه املقفع ابن كالم من إلينا وصل ما إىل شئت إذا ارجع
بِعْرق املجوسية إىل تنز جملة فيه تجد لن فإنك يقولون، كما السطور بني ما واقرأ م، تفهُّ
زندقته عىل الناس استدل أين من ذلك بعد أدري فما وتر، عىل الزندقة من ترضب أو
أوَّلوا الذي البعيد التأويل ذلك إال مغمز هنالك فليس كالمه من كان فإن لإلسالم؟ وكيده

قوله: به

ال��ج��زع م��ن ال��رزاي��ا ك��ل ع��ل��ى أم��ن��ا أن��ن��ا ل��ك ف��ق��دن��ا ن��ف��ًع��ا ج��ر ل��ق��د

أعرابية: قول ومثله بسبب، الفرس مذاهب إىل يمتُّ ال شائع عربي معنى وهو

ل��ه��ا ب��دا م��ن ف��ل��ت��ص��ب ال��م��ن��اي��ا ف��ش��أن ال��ردى ق��ب��ض��ة ف��ي أص��ب��ح��ت وق��د ��ا ف��أمَّ

نواس: أبي وقول

أح��اذر ع��ل��ي��ه ش��يء ل��ي ي��ب��ق ف��ل��م وح��ده ال��م��وت أح��ذر ع��ل��ي��ه وك��ن��ت

واإليمان منها، مقنع يشءٍ إىل يرشدونا فلم بأفعاله، زندقته عىل استداللهم كان وإن
والتخمني. الحدس بطريق عليه يحكم أن ألحد يمكن ال وجداني أمر — يخفى ال كما —
له، والكيد عليه والطعن أحكامه ومخالفة اإلسالم أركان جحد بالزندقة قصدوا إذا
وصحبة بالفرائض التهاون بها أرادوا وإن ذلك، من يشء عليه يثبت لم املقفع فابن

زنديًقا. املقفع ابن يكون فقد الحر، والتفكري دينهم يف املتهمني
مقاالت إىل دعا بعضهم وأن اإلسالم، عىل كثرية شبهات أدخلوا الُفْرَس أن أُنِْكر ال
يثبت أن يقدر ال الباحث ولكن الناس، بعض استهوت املانوية آراء بعض وأن تخالفه،

املقفع. ابن عىل ذلك من شيئًا بالربهان
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كتبه

بقَي والذي العمر، مقتبل يف ُقِتَل أنه مع الكتب، من صالًحا عدًدا وترجم املقفع ابن ألَّف
فمنها: العربي، األدب تاج يف ُدرَّة يزال ال آثاره من

استساغته والذي جودتها، عىل امُلجمع الخالدة الكتب أحد وهو ودمنة: كليلة كتاب (١)
الحيوانات ألسنة عن املروي األدب يف أصًال وكان لغاتها، إىل فنقلته األمم أكثر أذواق
باللغة وضعه النفوس، وإصالح األخالق تهذيب إىل يرمي والكتاب األمم، جميع عند
فتح بعد توىل إنه يُقال الذي دبشليم للملك بيدبا اسمه هندي فيلسوف السنسكريتية
الرباهمة العتقاد والطيور؛ البهائم ألسن عىل جارية ونصائحه مواعظه وجعل اإلسكندر،

زيدان. جرجي املرحوم رأي عىل األرواح تناسخ
املطوقة، الحمامة باب والثور، األسد باب وهي: عرش، اثنا الهندية الكتاب وأبواب
والسنور، الجرذ باب عرس، وابن الناسك باب والغيلم، القرد باب والغربان، البوم باب
ْعَهر، والشَّ واألُْسوار اللبؤة باب والناسك، آوى وابن األسد باب فنزه، والطائر امللك باب

وأصحابه. امللك ابن باب والصائغ، السائح باب وإيرخت، وبالذ إيالذ باب
القرن يف فارس بالد إىل ُجِلَب أنه كما التيبت، لغة إىل السنسكريتية اللغة عن ونُِقَل
برزويه — القديمة الفارسية أي — الفهلوية إىل السنسكريتية عن ونقله للميالد، السادس
مقدمة هي: أبواب، ثالثة الفهلوية الرتجمة يف وزيد أنورشوان، كرسى بأمر أزهر بن

الجرذان. ملك وباب برزويه، بعثة وباب برزويه،
الفهلوية وعن للميالد، ٥٧٠ سنة حوايل األوىل الرسيانية الرتجمة كانت الفهلوية وعن
سحوان بن بهنود لسان عىل الكتاب مقدمة هي: أبواب، ستة فيه وزاد املقفع ابن نقله أيًضا



املقفع ابن

أمر عن الفحص وباب املقفع، البن الكتاب عرض وباب الفاريس، الشاه بن بعيل املعروف
ومالك والثعلب الحمامة وباب والبطة، الحزين مالك وباب والضيف، الناسك وباب دمنة،

الحزين.
العربية الرتجمة غري األوىل الرتاجم من يبق ولم والفهلوي، الهندي األصل ُفِقَد ثمَّ
ترجمة إىل كلها ترجع التي الرتاجم وهذه لغاتهم، إىل األمم نقلته وعنها املقفع، البن
واإلسبانية والالتينية والعربية والفارسية واليونانية — ثانية مرة — الرسيانية املقفع: ابن
واإلفرنسية. والهولندية والدنماركية واإلنكليزية واألملانية والرتكية والروسية والطليانية

بن الفضل سهل أبو أولهم شعًرا، الشعراء بعض فنََظَمه العرب، عليه أقبل وقد
نََظَمُه الالحقي الحميد عبد بن وأبان املهدي، وابنه املنصور ام ُخدَّ من الفاريس نوبخت

وأوله: الربامكة بإشارة

ودم��ن��ة ك��ل��ي��ل��ة يُ��دع��ى ال��ذي وه��و وم��ح��ن��ة أدب ك��ت��اب ه��ذا
ال��ه��ن��د وض��ع��ت��ه ك��ت��اب وه��و رش��د وف��ي��ه اح��ت��ي��االت ف��ي��ه

هذه وكل املعتمد، بن برش ونََظَمه الرشيد، زوج زبيدة كاتب داود بن عيل َونََظَمه
ُفِقَدت. املنظومات

كليلة نَْظم يف الفطنة «نتائج اه وسمَّ ،٥٠٤ سنة املتوىفَّ الهبارية ابن أيًضا ونََظَمه
مطبوع. وهو ودمنة»

بن املؤمن عبد منه أقساًما نظم كما ،٦٠٦ سنة املتوىفَّ املرصي مماتي ابن نظمه ثُمَّ
التاسع، القرن أهل من النقاش الدين جالل نظمه وكذلك السابع، القرن أهل من الحسن

مطبوع. غري ذلك وكل
بن خالد بن ليحيى نقله األهوازي، هالل بن هللا عبد أيًضا ودمنة كليلة كتاب ونقل
اسمه بكتاب — املأمون ُكتَّاب أحد — هارون بن سهل وعارضه املهدي، خالفة يف برمك

موجود. غري وكالهما وعفرة ثعلة
الذي واألثر حوله قامت التي ة والضجَّ الكتاب هذا خطر مبلغ لك يظهر هنا ومن

األدب. يف أثَّره
طاهر الشيخ عليه عثر َمْن أول واملواعظ، والحكمة األدب يف الصغري: األدب كتاب (٢)
رسائل مع نُِرشَ ثمَّ املقتبس، مجلة يف فنرشه بعلبك يف مجموعة ضمن وجده الجزائري،
األسلوب رائع الحجم لطيف والكتب باشا، زكي أحمد بتصحيح ِحَدة عىل ُطِبَع ثمَّ البلغاء،
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«وقد فيه: يقول ألنه املقفع؛ ابن نتاج من الِحَكم من فيه ما كل وليس املعاني، واضح
القلوب عمارة عىل عون فيها حروًفا املحفوظ الناس كالم من الكتاب هذا يف صنعت
وَصْوغها َسبْكها يف الفضل له ولكن إلخ.» … للتفكري وإحياءً أبصارها وتجلية وِصقالها،

الفتان. املظهر بذلك وإبرازها
من تقسيمه ويمكن والحكم، واآلداب والنصائح األخالق يف الكبري: األدب كتاب (٣)
باألدب شبيه وهو الصديق، يف والثاني السلطان يف األول قسمني: إىل املوضوع حيث
ويغلب اليتيمة»، «الدرة بعنوان: ُطِبَع وقد أطول، فصوله بعض ولكن غايته، يف الصغري

ودمنة. كليلة يف منها أجزل األدبني يف املقفع ابن ولغة غريها، أنه الظن عىل
الحسان، املصنفات من كثريًا املقفع ابن صنَّف األصمعي: قال اليتيمة: الدرة كتاب (٤)
يف املثل الطائي تمام أبو رضب وقد مثلها، فنها يف يَُصنَّف لم التي اليتيمة الدرة منها

وهب: بن للحسن بقوله بالغتها

وث��يِّ��ب ال��ك��الم ف��ي ف��ِب��ْك��ر ت��ؤم آلل��ئ وال��ك��الم ش��ه��دت��ك ول��ق��د
ت��ن��دب األخ��ي��ل��ي��ة ل��ي��ل��ى وك��أن ي��خ��ط��ب ع��ك��اظ ف��ي ��ا ق��سٍّ ف��ك��أن
ي��س��ه��ب ال��ي��ت��ي��م��ة ف��ي ال��م��ق��ف��ع واب��ن ي��ن��س��ب ب��ي��ن ي��وم ع��زة وك��ث��ي��ر

منسوخ اليتيمة كتاب إن يقول: الباقالني ولكن القرآن، بها عارض أنه زعموا وقد
محلها. يُْعَرف ال مكنونة تزال ال اليتيمة والدرة الحكمة، يف بزرجمهر كتاب من

البلغاء. رسائل يف موجودة املقفع البن وتحميدات متفرقة ورسائل الِحَكم يف ِفَقر (٥)
يقول الفارسية، عن املقفع ابن نقله العجم»، ملوك «سري السري يف خداينامه كتاب (٦)
كتاب من خطًرا أجلُّ إنه الفرس آداب تاريخ يف براون األستاذ اإلنكليزي املسترشق عنه
العرب آداب تاريخ كتابه يف نيكلسون األستاذ اإلنكليزي املسترشق ويظنُّ ودمنة، كليلة

مفقود. وهو التاريخ. تدوين يف للعرب مثاًال كان الكتاب هذا أن
مفقود. وهو الفارسية، عن نقله أنورشوان، سرية يف التاج كتاب (٧)

الحميد عبد بن أبان أيًضا ونقله الفارسية، عن املقفع ابن نقله مزدك: كتاب (٨)
عن يبحث الكتاب هذا أن الذهن إىل يتبادر ما أول ودمنة. كليلة كتاب نََظَم الذي الالحقي
نولدكي عن نقًال — الفرس آداب تاريخ كتابه يف ذكر براون األستاذ ولكن مزدك، مذهب
مسلًما، قراءته ترض وال ودمنة كليلة بمصاف ويُْعتَرب للتسلية، ُوِضَع أدب كتاب أنه —

مفقود. والكتاب

45



املقفع ابن

موجود. غري وهو الفارسية، عن نقله نامه: آيني كتاب (٩)

فهي: الفارسية، عن ترجمها التي اليونانية املنطق كتب أما

الكتاب ولهذا النديم: ابن قال ألرسطو، املقوالت ومعناه قاطيغورياس كتاب (١٠)
أنه ذلك من فيظهر املقفع. ابن منهم لجماعة مشجرة وغري مشجرة وجوامع مخترصات

والتلخيص. باالختصار به ف ترصَّ بل حرفية ترجمة يرتجمه لم
ترجمة إن النديم: ابن قال أيًضا، ألرسطو العبارة ومعناه باريمينياس، كتاب (١١)

املخترصات. من املقفع ابن
لوطيقا. أنا كتاب (١٢)

أبي ابن قال الصوري، فرفوريوس بإيساغوجي املعروف املنطق كتب إىل املدخل (١٣)
الكتب هذه وكل املأخذ. قريبة سهلة الرتجمة يف وعبارته األطباء: طبقات يف أصيبعة

مفقود.
اليونانية. عن ينقلها ولم الفارسية عن املقفع ابن نقلها هذه املنطق وكتب
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آَخْت التي الطريقة وصاحب العبايس، العرص ُكتَّاب من األوىل الطبقة إمام هو املقفع ابن
يشء، كل يف الحكمة عليه تغلب حكيم، كاتب وهو العربية، والبالغة الفاريس التفكري بني
الكبري واألدبان ودمنة فكليلة الحكمية، املواضيع عن يخرج ال آثاره من إلينا وصل ما وكل
التي كتبه أكثر عن ُقْل وكذلك النفوس، وإصالح األخالق تهذيب إىل ترمي ُكتُب والصغري

الحكماء. من عدَّه ملَّا ًقا موفَّ القفطي كان ولقد إلينا، تصل لم
وتراكيبه ألفاظه يف حكيم هو بل فقط، ومعانيه أغراضه يف حكيًما املقفع ابن يكن لم

اللفظية. صناعته عىل الكالم عند سرتى كما
دراسته نتيجة ذلك ولعل تقسيمها، وحسن أفكاره ترتيب يف املقفع ابن مزية تظهر
ِحَكمه يف تجد ال فأنت طبعه، صحة مع واليونانية الهندية والفلسفة الفارسية للحكمة
مقتصًدا كان أنه عىل ومواعظهم، الجاهليني ِحَكم يف تجدها التي الوثبات وتلك التفكُّك ذلك
تدري ال موضوع يف رشعت إذا بحيث املناسبات، ربط يف يغرق فلم األفكار، تلك ترتيب يف

األخالق. علماء بعض يفعل كما منه تنتهي كيف
الحكمة إىل يعمد فإنه املقفع، كابن النفوس إىل الحكمة حبَّب كاتبًا العربية ُرِزَقت ما
إىل يربزها حتى تراكيبه بسالسة ويستنزلها ألفاظه بعذوبة يروضها يزال فال العالية،
الُكتَّاب. وأحكم الحكماء أَْكتَب الجهة هذه من فهو الصفحة، بادية املأخذ سهلة الناس

بل ورنينه، األلفاظ وسحر والغلو باملبالغة إنشائه يف يستعني ال كاتبًا تجد أن قلَّ
وحدَّث الحقائق واجه فإنه املقفع ابن إال الكاتب، فن يف العنارص أقوى من ذلك كان ربما

املنشئني. أبلغ من ذلك مع وكان فيه، تزيُّد ال صادًقا حديثًا عنها
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هناك فليس معانيه، ألفاظه تغتال وال ألفاظه، معانيه تستهلك ال كاتب املقفع ابن
عىل يدلُّ تقديًرا املعنى عىل اللفظ يقدر تراه بل إسجاع، وال ترادف وال دوران، وال لف

األصبهاني: الراغب قال متخرية، ألفاظ مع صحيح وطبع حسن وذوق فائقة براعة
يف يزدحم الكالم إن فقال: ذلك، يف له فقيل كتب، إذا يقف ما كثريًا املقفع ابن «كان

ه.» لتخريُّ فأقف صدري
واإلغراب، التعقيد وعدم الطبع مع والجري والوضوح السهولة أسلوبه يف ما أظهر
أنه ظنَّ الجاهل سمعها إذا التي هي «البالغة بقوله: بارًعا تعريًفا البالغة عرَّف ولقد
البالغة، نيل يف طمًعا الكالم لوحيش والتتبع «إياك الكتاب: لبعض وقال مثلها.» يحسن
والتبذُّل، اإلسفاف يكره كان فقد ر التقعُّ يتجنَّب كان كما ولكنه األكرب.» الِعيُّ هو ذلك فإن

السفلة.» أللفاظ التجنُّب مع األلفاظ من سهل بما «عليك كاتبًا: يويص قال
وسمو برص نفوذ مع حقه املوضوع وإيفاء محله يف اليشء وضع خصائصه ومن
لم قال: أنه فوهة بن حسان بن إسحاق عن والتبيني البيان يف الجاحظ روى إدراك،
ملعاٍن جامع اسم البالغة فقال: البالغة؟ ما ُسئل: قط، أحد املقفع ابن تفسري البالغة يفرس
ومنها االستماع، يف يكون ما ومنها السكوت، يف يكون ما فمنها كثرية، وجوه يف تجري
ما ومنها االحتجاج، يف يكون ما ومنها الحديث، يف يكون ما ومنها اإلشارة، يف يكون ما
وُخَطبًا، سجًعا يكون ما ومنها شعًرا، يكون ما ومنها ابتداءً، يكون ما ومنها جوابًا، يكون
املعنى، إىل واإلشارة فيها الوحي األبواب هذه من يكون ما فعامة رسائل، يكون ما ومنها

البالغة. هو واإليجاز
يف واإلطالة خطل غري يف فاإلكثار البني، ذات إصالح ويف ماطني السِّ بني الخطب ا فأمَّ
البيت الشعر أبيات خري أن كما حاجتك، عىل دليل كالمك صدر يف وليكن قال: إمالل، غري
أنها ذكرت التي اإلطالة املستمع ملَّ فإن له: فقيل قافيته، َعَرْفَت صدره سمعت إذا الذي
ذلك سياسة من يجب بالذي وقمت حقه، مقام كل أعطيت إذا قال: املوقف؟ ذلك حق
والعدو، الحاسد رضا من فاتك ملا تهتم فال الكالم، حقوق يعرف َمْن وأرضيت املقام،
يشء الناس جميع ورضا منك، وليس منه فلست الجاهل ا وأمَّ يشء، يرضيهما ال فإنهما

يُنال. ال يشءٌ الناس رضاء يُقال: كان وقد تناله، ال
بل الخاصة وتُْكِربُُه به وتأنَس العامة تفهمه شاعًرا أو كان كاتبًا بليًغا أعرف ال

املقفع. ابن إال مجاراته عن تعجز
العامة، فهم عن يدق ال وأنه السهولة، حيث من الشاعر العتاهية أبو يشابهه قد نعم،
استقصاؤه، يطول ما واملغامز املآخذ من العتاهية أبي شعر ففي هما، ما شتان ولكن
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الوليد: عبث يف املعري قال واحد، حرف إال َكتََب ما كل يف عليه يؤخذ فلم املقفع ابن أما
عن وُرِوَي وبعض، كلٍّ عىل والالم األلف إدخال ينكرون العلم أهل من املتقدمون «كان
واحد، موضع يف إال لحنًا فيها أر فلم املقفع ابن آداب قرأت معناه: كالًما قال أنه األصمعي

البعض.» فخذوا به يُحاط أن من أكرب العلم قوله: وهو
الجمع يف أعجمي فإنه والرتاكيب، األلفاظ يف مبينًا عربيٍّا كان وإن املقفع ابن أدب
ِحَكمهم يروي وال بأمثالهم يتمثل وال العرب بشعر يستشهد يكاد ال فهو والتأليف،
جمهرة آثار يف ذلك تجد كما أيامهم إىل يشري وال فصحاءهم، ي يسمِّ وال ومواعظهم
مترصف أو الُفْرس عن مرتجم ا إمَّ الجهة هذه من فهو وأرضابه، كالجاحظ العرب كتاب

عقله. صوب من مستمد أو الشائعة باملعاني
ليس ثوبًا اللفظ من له قدر تصوره له تمَّ فإذا بالغة، بعناية املعنى إىل يقصد
أسلوب فأسلوبه ل، تعمُّ غري من عفًوا جاء ما إال بالسجع زهد مع بالضيق، بالفضفاضوال
املعجز اإليجاز غري ولكنه اإليجاز، من كثريًا كالمه يف أن عىل واملعنى، اللفظ بني املساواة
اللغات، جميع دون من خاصة العرب بالغة به واستبدَّت الُخلَّص العرب به اختص الذي
الرشيف، والحديث الكريم القرآن يف املعجز الحاد اإليجاز من النوع هذا تجد ما وأكثر
وفصحاء العرب بلغاء من وغريهم الراشدين الخلفاء وكالم وِحَكمهم العرب وأمثال

األعراب.
املوت و«اطلب بالنيات»، األعمال و«إنما َحيَاٌة﴾، اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم ذلك: مثال
األعراب: بعض وقول موقى»، و«الشجاع يحسن»، ما امرٍئ كل و«قيمة الحياة»، لك توَهب

س��ب��بً��ا ل��ل��ب��ك��ا ج��ع��ل��ت��ك إال ن��ائ��ب��ة ع��ن��د دم��ع��ي غ��اض م��ا

بدا أنه نفسه املقفع ابن عن ُرِوَي ولقد هنا، الستقصائه محلَّ ال كثريٌ ذلك ومثل
ابَْلِعي أَْرُض يَا ﴿َوِقيَل نوح: سورة يف تعاىل قوله إىل وصل فلما القرآن، يعارض أن له
ِلْلَقْوِم بُْعًدا َوِقيَل اْلُجوِديِّ َعَىل َواْستََوْت اْألَْمُر َوُقِيضَ اْلَماءُ وَِغيَض أَْقِلِعي َسَماءُ َويَا َماءَِك

بمثله. يأتوا أن البرش يستطيع ال ما هذا قال: الظَّاِلِمنَي﴾،
املقفع فابن عرص، لكل بالنسبة اعتباريان أمران واإليجاز اإلسهاب أن يخفى وال
ولكن الكتاب، من بعده أتى ملن بالنسبة موجز البلغاء، من تقدَّمه ملن بالنسبة مسهب

اإلشارة. إليه سبقت الذي الخلص العرب إيجاز غري إيجازه
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أخرى، ويجزل تارة يسهل الطبع مع وجريه وتساوقه اتساقه مع املقفع ابن وكالم
مدخولني هللا عصم ممن قليًال إال الناس أصبح «وقد فيه: ما واملتانة القوة من وفيه كقوله
وواعظهم متكلف، ومجيبهم متعنت وسائلهم عيَّاب وسامعهم باٍغ فقائلهم منقوصني،
غري ومستشريهم واالستخفاف، الهزء من سليم غري وموعوظهم بالفعل، لقوله ق محقِّ غري

إلخ.» … عليه به يُشار ما إنفاذ عىل نفسه موطِّن
بالقراءة آثاره عىل الناس إقبال ذلك عىل يدلُّنا ا، جدٍّ فعظيم العربي اإلنشاء يف أثره أما
كليلة عىل الكالم عند ذلك مرَّ كما فيه عاش الذي القرن منذ واملعارضة والنَّْظم والحفظ
ِقَدم مع ولذة بشوق وتُْستَظهر وتُدَرس تُْقَرأ حية اآلن حتى الباقية آثاره تزال وال ودمنة،
يحتذيه اإلنشاء يف عاليًا مثاًال أسلوبه يزال وال العربية، بقيت ما خالدة وستبقى عهدها،
من أقول: وأكاد العربية، ُكتَّاب من لغريه تُتَْح لم مزية وهذه إليه، ويدعو األدباء من كثريٌ

اللغات. سائر ُكتَّاب
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ولكنه املقلِّني، الُكتَّاب شعراء من معدود وهو بالجودة، وصفوه قليل شعر املقفع البن
يجيئني، ال أرضاه الذي فقال: الشعر؟ تقول ال ِلَم له: قيل نفسه، شعر يرتيض ال كان
بها رثى أبيات ثالثة منها قليلة، أبيات إال شعره من يبق ولم أرضاه، ال يجيئني والذي

وهي: الحماسة، كتاب يف الطائي تمام أبو رواها الحارثي، زياد بن يحيى صديقه

وق��ع ب��م��ن ال��ح��ادث��ات ري��ب ف��ل��ل��ه م��ث��ل��ه ح��ي وال ع��م��رو أب��ا رزئ��ن��ا
ط��م��ع ل��ه��ا ان��س��داد ف��ي م��ا خ��ل��ة ذوي وت��رك��ت��ن��ا ف��ارق��ت��ن��ا ق��د ت��ُك ف��إن
ال��ج��زع م��ن ال��رزاي��ا ك��ل ع��ل��ى أم��ن��ا أن��ن��ا ل��ك ف��ق��دن��ا ن��ف��ًع��ا ج��ر ف��ق��د

الرشاب: يف قوله املحارضات كتابه يف األصبهاني الراغب له وروى

ص��ح��ي��ًح��ا أت��رك��ه ث��مَّ ث��الثً��ا ط��ع��ام��ي ع��ل��ى ش��رب��ت م��ا س��أش��رب
ق��ب��ي��ًح��ا م��ن��ه ب��راك��ب ول��س��ت آث��اًم��ا م��ن��ه ب��ق��ارف ف��ل��س��ت

البيت: هذا الوساطة كتاب يف الجرجاني العزيز عبد القايض له وروى

ك��ث��ي��ر ب��ش��ر ب��م��وت��ه ي��م��وت ك��ري��ًم��ا ب��ي ف��ي��ق��ت��ل وي��ق��ت��ل��ن��ي



املقفع ابن

املتنبي: لقول مصدًرا وجعله

ل��ج��ب م��ن أَْس��َك��تَّ وك��م أص��ب��ت ب��م��ن ع��دد م��ن أف��ن��ي��ت ك��م م��وت ي��ا غ��درت

شاعر. ال كاتب شعر بأنه نفسه عىل ينادي ترى كما املقفع ابن وشعر
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الصغري األدب من أمثلة

أربع عن شغل يشغله ال أن — نفسه عىل مغلوبًا يكن لم ما — العاقل عىل (١)
يُْفيض وساعة نفسه، فيها يحاسب وساعة ربه، إىل حاجته فيها يرفع ساعة ساعات:
فيها يخيل وساعة أمره، يف وينصحونه عيوبه عن يصدقونه الذين وثقاته إخوانه إىل فيها
وإن األَُخر، الساعات عىل عون الساعة هذه فإن ويجمل، يحل مما لذتها وبني نفسه بني

بُْلغة. وفضل لها قوة زيادة وتوديعها القلوب استجمام
أو ملعاش مرمة أو ملعاد تزوُّد ثالث: إحدى يف إال راغبًا يكون ال أن العاقل وعىل (٢)

محرم. غري يف لذة
بالفضل وأحقهم العلماء، بالتدبري وأحقهم املعرفة، أهل بالسلطان الناس أحقُّ (٣)
الجود، أهل بالغنى وأحقهم تأديبًا، أحسنهم بالعلم وأحقهم بفضله، الناس عىل أعودهم
يف الشك من أبعدهم وأحكمهم عمًال، به وأكملهم علًما الحق يف أنفذهم هللا إىل وأقربهم
وأرضاهم األذى، من أبعدهم بعلمه انتفاًعا وأشدهم باهلل، أوثقهم رجاءً وأصوبهم هللا،
الشيطان، عىل أشدهم وأشجعهم معونة، أحسنهم وأقواهم معروًفا، أفشاهم الناس يف
باملودة وأحقهم للهوى، أتركهم بالرأي وآخذهم والحرص، للشهوة أغلبهم بحجة وأفلجهم
لألمور أحسنهم راحة وأطولهم موضًعا، بالعطية أصوبهم وأجودهم ُحبٍّا، لنفسه أشدهم
عيًشا وأخفضهم أوتي، بما أقنعهم غنى وأوسعهم ذراًعا، أرحبهم دهًشا وأقلهم احتماًال،
نابًا آكلهم الناس يف وآمنهم حصافة، أظهرهم جماًال وأظهرهم اإلفراط، من أبعدهم
وأحقهم لهم، مساملة أدومهم فيهم وأعدلهم عنهم، أنطقهم عليهم شهادة وأثبتهم ومخلبًا،

منها. أوتَي ملا أَْشَكرهم بالنعم
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الصالحون. واإلخوان النافع واألدب الحسن الثناء األبناء اآلباء يورث ما أفضل (٤)
تظفر، لعلك هواك فسوِّف برش هممت وإذا يغلبك، ال هواك فبادر بخري هممت إذا (٥)

الغنم. هو ذلك عىل والساعات األيام من مىض ما فإن
ملا واالصطفاء صوابًا رأيه من رأيت ما اجتناء من امرٍئ شأن صغر يمنعك ال (٦)
استخرجها. الذي غائصها لهوان تُهان ال الفائقة اللؤلؤة فإن كريًما، أخالقه من رأيت

إليك. يؤتى أن ترىض ما إال إليهم تأتي فال بنفسك، الناس تقيس أن السري أعدل (٧)
ال تقديًرا ومعاده معاشه أمر تقدير أحسن َمْن عقًال العقول ذوي أحسن ومن (٨)

األعظم. عليه وآثر األدنى رفض ذلك أعياه فإْن اآلخر، نفاد منهما واحًدا عليه يفسد
أمر ُكِفيت قد واثنان بالتجربة، عندهما ما تخترب اثنان أربعة: الرجال يُقال وكان (٩)

تجربتهما.
كان فاجر واآلخر أبرار، مع كان برٌّ أحدهما فإن تجربتهما إىل تحتاج اللذان ا فأمَّ
ولعل فاجًرا، فيصري يتبدَّل أن الفجار خالط إذا منهما الَربَّ لعل تدري ال فإنك فجار، مع

بَرٍّا. والفاجر فاجًرا الَربُّ فيتبدل بَرٍّا، يتبدَّل أن األبرار خالط إذا منهما الفاجر
يف كان فاجر أحدهما فإن أمرهما ضوء لك وتبني تجربتهما ُكِفيَت قد اللذان ا وأمَّ

ار. ُفجَّ يف كان بَرٌّ واآلخر أبرار
فيتصاغر نفسه مساوئ يف إحداهما من فينظر مرآتني، يتخذ أن العاقل عىل حقٌّ (١٠)
ويأخذ بها، فيَُحلِّيهم الناس محاسن يف األخرى يف وينظر منها، استطاع ما ويُْصِلح بها،

منها. استطاع ما
وتركه العفاف»، آفة «والهوى هوى خطأ أنه يعلم فيما الرجل عمل يُقال: وكان (١١)
أصواب يدري ال ما عىل وإقدامه الدين»، آفة «والتهاون تهاون صواب أنه يعلم فيما العمل

العقل». آفة «والجماح جماح خطأ أم هو
وال عقل، بغري الحفظ وال ورع، بغري العقل ينفع ال بقرائنها: إال تصلح ال أمور (١٢)
الرسور وال أدب، بغري الحسب وال حالوة، بغري الجمال وال القلب، شدة بغري البطش شدة
وال كفاية، بغري الخفض وال تواضع، بغري املروءة وال جود، بغري الغنى وال أمن، بغري

توفيق. بغري االجتهاد
وال عليك، عاد ما النََّصب ومن سوَّفت، ما األهواء ومن لت، تعجَّ ما الخري من اغتنم (١٣)

العمل. عن تجبن وال بالبطالة تفرح
واحتقر فتهاون، شيئًا الدنيا من واستصغر فبطر، شيئًا الدنيا من استعظم من (١٤)

العقل. ضياع من فذلك يَْحذَْره، فلم قل وإن بعدوٍّ واغرتَّ عليه، فاجرتأ شيئًا اإلثم من
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تزداد كما رأيًا برأيه يزداد فهو رأيًا املستشار من أفضل كان وإن املستشري إن (١٥)
ضوءًا. بالَوَدك النار

والدَّين. والعدو، واملرض، النار، قليل: منها يُْستََقلُّ ال أشياء أربعة (١٦)
الخلق، كحسن حسب وال كالكف، ورع وال كالتدبري، عقل ال قالوا: العلماء وسمعت (١٧)
ورأس الرحمة، الِربِّ وأفضل تغيريه، إىل سبيل ال ما عليه ُصِربَ ما وأحق كالرضا، غنى وال
حسن النفس وطيب يكون، ال وما يكون بما املعرفة العقل ورأس االسرتسال، املودة
غم فيها وال اإلخوان، صحبة يعدل رسور الدنيا من وليس إليه، سبيل ال عما االنرصاف

فقدهم. غم يعدل
ثناء، وسوء تنغيص فيه كان ما نعيًما تَُعدَّ وال ماله، يف يشارك لم َمْن غنيٍّا تَُعدَّ ال (١٨)
الحياة من تعتد وال ُغنًْما، ساق إذا ُغْرًما الُغْرَم وال ُغْرًما، ساق إذا ُغنًْما الُغنَْم تَُعدَّ وال

األحبة. فراق يف كان ما
واحد كل وإفضاء أخاه، األخ لقاء النفس وسكون الهموم تسلية عىل املعونة ومن (١٩)

رسوره. وُحِرَم قراره ُسِلَب فقد وأليفه األليف بني ُفرَِّق وإذا ببثِّه، صاحبه إىل منهما

الكبري األدب من أمثلة

نفسه يف يجدها مهانة ا إمَّ الخالل: هذه إحدى الحلف عىل الرجل يحمل إنما (١)
حشًوا له األيمان يجعل حتى بالكالم ِعيٌّ ا وإمَّ إياه، الناس تصديق إىل وحاجة ع وَرضَ
منه يُْقبَل ال َمْن منزلة نفسه ينزل فهو لحديثه الناس من عرفها قد تهمة ا وإمَّ ووصًال،
تقدير. وال روية غري عىل اللسان إرسال أو القول يف عبث ا وإمَّ اليمني، جهد بعد إال قوله
يظفر أن يحب بمن إال تستعيننَّ وال عذًرا، لك يجد أن يحب َمْن إىل إال تعتذرن ال (٢)

بحاجتك. لك
بفضل ومعرفتهم لك باعرتافهم ثقًة الوايل عند أصحابك خالف عىل تجرتئن ال (٣)
أخلياء، وهم منه ويتعلمون له وينقادون الرجل فضل يعرفون الناس رأينا قد فإنَّا رأيك،
والعلم الرأي يف عليه له يكون وأن له يُِقرَّ أن منهم أحد يرض لم السلطان ذا حرضوا فإذا
كل يف بواجد وليس كأحدهم كان ناقضهم فإن والنقض، بالخالف عليه فاجرتءوا فضل،
القول. مردود الرأي مغلوب صار مناقضتهم ترك وإن عدًال، وقاضيًا فهًما سامًعا حني

وتحيتك، ِبْرشك وللعامة ومحرضك، رفدك وملعرفتك ومالك، دمك لصديقك ابذل (٤)
أحد. كل عن وعرضك بدينك واضنن عدلك، ولعدوك
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ذلك غاية فاجعل الحديث، لهو يف إليه تستأنس ممن أحًدا تفاخر أن آثرت إن (٥)
تخلطن وال فدعه، قاربه أو الجد بلغ فإذا هزًال، كان بما فيه تتكلَّم أن تَْعُدَونَّ وال الجد،
ا جدٍّ بالهزل خلطت وإن هجنته، هزًال بالجد خلطت إن فإنك ا، جدٍّ بالهزل وال هزًال بالجد
أصبت بالهزل الجد فيه تستقبل أن قدرت إن واحًدا موطنًا علمت قد أني غري كدرته،
الهازل إجابة فتجيبه والغضب بالسفه متورد يتوردك أن وذلك األقران، عىل وظهرت الرأي

املنطق. من وثبات الوجه من وطالقة الذراع من برحب املداعب
كان إن الرجلني: أحد هو فإنما ذلك، يُغضبنك فال عدوك مع صاحبك رأيت إن (٦)
يسرتها وعورة عنك يكفه لرشٍّ عدوك من أقربها لك مواطنه فأنفع الثقة إخوان من رجًال
رجًال كان وإن ثقتك، ذو يحرضه أن أغناك فما صديقك فأما لك، عليها يطَّلع وغائبة منك
إال يجالس وال يصاحب ال أن وتكلفه الناس عن تقطعه حق فبأي إخوانك خاصة غري من

تهوى؟! َمْن
فيه تشاركه فال سمعته قد خربًا يخرب أو علمته قد حديثًا يحدِّث رجًال رأيت وإذا (٧)
وسوء ا وشحٍّ خفًة ذلك يف فإن علمته، قد أنك الناس يعلم أن عىل حرًصا عليه؛ به تتعقَّ وال

وسخًفا. أدب
وفيما العدل، عدوك وبني بينك فيما غايتك لتكن قال: الذي الحكيم قول احفظ (٨)
وأن بالحكام، وتغلبه بالحجة ترضبه خصم العدو أن وذلك الرضا، صديقك وبني بينك

رضاه. حكمه فإنما قاٍض وبينه بينك ليس الصديق
وبلغتك، وسلوتك ولذتك لهوك هو ويكون وتلزمه، تألفه حتى العلم نفسك إىل حبب (٩)
ينشط أن وأجداهما العلمني وأفىش العقل، لتزكية وعلم للمنافع علم علمان: العلم أن واعلم
وِصقالها العقول ذكاء هو الذي وللعلم املنافع، علم عليه يَُحرَّض أن غري من صاحبه له

األلباب. يف الفضل أهل عند منزلة فضيلة وجالؤها
خلق الحسد فإن حسوًدا، تكون أال نفسك عن والعذاب األذى به ترصف مما ليكن (١٠)
تقابل ما فليكن والخلطاء، واألَْكفاء األقارب من فاألدنى باألدنى يوكل أنه لؤمه ومن لئيم،
أن لك ُغنًْما وأن منك، خري هو َمْن مع تكون حني تكون ما خري أن تعلم أن الحسد به
القوة يف منك وأفضل علمه، من فتقتبس العلم يف منك أفضل وخليطك عشريك يكون
فتصيب الجاه يف منك وأفضل ماله، من فتفيد املال يف منك وأفضل بقوته، عنك فيدفع

بصالحه. صالًحا فتزداد الدين يف منك وأفضل بجاهه، حاجتك
بالفقه والجايف بالعلم الجاهل لقاء أردت إن فإنك طريقته، بغري ً امرأ تجالس ال (١١)
يعرف ال ما ثقل عليه بحملك جليسك وتؤذي عقلك تضيع أن عىل تزد لم بالبيان، والعي
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أنه واعلم يفقه. ال الذي األعجمي مخاطبة من الفصيح الرجل به يغتم ما بمثل إياه ك وغمِّ
أن عىل وحرصوا عليك ونقضوه له ونصبوا عادوه إال أهله غري عند تذكره علم من ليس
ليحرضه الناس عىل األشياء أخف هو الذي واللعب اللهو من كثريًا إن حتى جهًال، يجعلوه

به. ويغتم عليه فيثقل يعرفه ال َمْن
للمكتئب. ويُْشَكر املنطلق عىل يُْحَقد أنه واعلم املحزون، عند الفرح اتق (١٢)

لم إذا املودة، دواعي من القصد وميش الريح وسكون الصوت خفض أن اعلم (١٣)
والشنآن. املقت دواعي من فهو الُعْجب أما ُعْجب، وال بَأْو ذلك يخالط

املتكلم إمهال االستماع حسن ومن الكالم، حسن تتعلَّم كما االستماع حسن تعلَّم (١٤)
والوعي املتكلم، إىل والنظر بالوجه، واإلقبال الجواب، إىل ت التلفُّ وقلة حديثه، يقيض حتى

يقول. ملا
أو البالغة يف عليهم التطاول فدع فصحاء، وال بلغاء ليسوا قوم يف كنت إذا (١٥)

الفصاحة.
ما إليك تدعو االتقاء شدة وأن تحذر، فيما عليك عون الحذر شدة بعض أن اعلم (١٦)

تتقي.
عندي أَْعَظَمه ما رأس وكان عيني، يف الناس أعظم كان صاحب عن مخربك إنِّي (١٧)
إذا يُْكثر وال يجد ال ما يشتهي فال بطنه سلطان من خارًجا كان عينه، يف الدنيا صغر
بدنًا، وال رأيًا له يستخف وال مؤنة إليه يدعو فال فرجه سلطان من خارًجا وكان وجد،
صامتًا، دهره أكثر وكان منفعة، أو ثقة عىل إال يقدم فال الجهالة سلطان من خارًجا وكان
عاديًا، الليث فهو الجدُّ جاء فإذا مستضعًفا، ضعيًفا يَُرى وكان القائلني، بذَّ قال فإذا
وشهوًدا عدًال قاضيًا يجد حتى بحجة يديل وال مراء يف يرشك وال دعوى يف يدخل ال وكان
ال وكان اعتذاره، ما يعلم حتى مثله يف العذر يكون قد ما عىل أحًدا يلوم ال وكان عدوًال،
وكان النصيحة، عنده يرجو َمْن إال يصحب وال الربء، عنده يرجو َمْن إىل إال وجًعا يشكو
وال العدو، عن يغفل وال الويل من ينتقم وال يتشكَّى وال ى يتشهَّ وال ط يتسخَّ وال يتربَّم ال

وقوته. بحيلته اهتمامه من بيشء إخوانه دون نفسه يخص

الجميع، ترك من خري القليل أْخذ ولكن تطيق، ولن أطقت، إن األخالق بهذه فعليك
التوفيق. وباهلل
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ولد: عن يعزِّي كتب (١)
من به ُفِجْعَت ما إىل تجمعن فال بحقه، هلل صرب َمْن وعده هللا عىل يستوجب «إنما
املرزيتني وأنكى عليك املصيبتني أعظم فإنها منه، والعوض عليه باألجر الفجيعة ولدك

الثواب.» جزيل لك وذََخر بخري عليك هللا أخلف لك،
حاجة: يف وكتب (٢)

فلنفسه عليهم، الشكر بذلك واستوجب إلخوانه، الحوائج قىض َمْن فإن بعد، «أما
حصاده من لزارعه بدَّ ال زرع فهو يشكره ال َمْن عند ُوِضَع إذا واملعروف لهم، ال َعِمَل
فيها ما أول حاجة نذكرك فيما بها نحن التي ولحالنا إليك وكتبت بعده، من لعقبه أو

ِقبَلنا.» األيادي به وتدخر علينا الشكر به تستوجب معروف
ابنة: عن يعزي وكتب (٣)

ورزقك به، املصيبة من وعوًضا ُرِزئته، بما لك خلًفا يكون ما ِهبَته من لك هللا «جدَّد
فناء مع اآلخرة قليل يف الدنيا كثري أقل فما منها، به رزأك ما أضعاف عليه الثواب من

تلك.» ودوام هذه
أصدقائه: بعض إىل كتاب من وله (٤)

واملحمود له، شخصت ما بعض يل فتهيَّأ كذا، بلد قدمت أني بعدك خربي من «كان
فراقك، يف خربي جملة فأما محتاج، خربك يأتيني أن عىل وأنا وجل، عز هللا ذلك عىل

فيها.» حرام سواك ما كل مكة فقلبي
املؤاخاة: يف ابتداءً الحارثي زياد بن يحيى إىل وكتب (٥)

الثناء من لهم الخلق، يف والكرم الود، يف والوفاء اللب، يف الفضل أهل فإن بعد، «أما
مؤاخاتهم، وثقة ودِّهم صحة عن ويخرب بفضلهم يشيد صدق لسان الناس يف الحسن



املقفع ابن

قلوبهم، ثمرة لهم ويجتني صدورهم، سالمة لهم ويصطفي اإلخوان، رغبة إليهم فيتخريَّ
منه. أحدوثة أصدق مخرب وال تقريًظا أفضل ُمثِْنَي فال

إىل نُِسبَْت محمودة، طريقة الناس وبني بينك فيما والكرم الوفاء من لزمت وقد
فُعرفت الصدق لسان بها لك وشهد الذكر، يف ثناؤك بها وجمل الفضل، يف مزيتها
ودَّك يبتدرون مستبقني برغبتهم اإلخوان إليك فأرسع بمحاسنها، وُوِسْمَت بمناقبها،
الطالبون إليها يجري غاية لهم نصبت رغيب، حظ يف التنافس أهل ابتدار حبلك ويصلون
أخي من يده بك ومأل والثقة، الحرز بموضع عندك هللا أثبت فَمْن السابقون، بها ويفوز
عليه بفضلك مغموًرا وصار محفوظ، وعهد مأمون ِشْعب إىل منك واستنام ووصلة، وفاء
شديد، بلوغها غاية ذلك يف أثرك من ويطلب يستطيع، ال ما مكافأتك من يتعاطى الود، يف
أحًدا، آَخيَْت ما حدك؛ الغايات من وبلغ بودك، كافأ َمْن إال اإلخوان من تؤاخي ال كنت فلو
من ميسورهم أنت وتقبل بالفضل، لك يقرُّون إخوانك ولكن صفًرا، اإلخوان من َت ولِرصْ
ذلك يف مثلك فإنما وبينهم، بينك فيما فضلك بلوغ وال مكافأتك، ُكَلف تجشمهم وال الود،

األول: قال كما ومثلهم

ال��ص��ع��د ق��ي��ده وي��ق��ص��ر ط��ل��ي��ًح��ا ي��ن��زع ح��س��ب ف��ي ال��خ��ي��ر س��ع��ي��د ي��ن��ازع وَم��ْن

ولكن لديك، يل وآخية عندك قربة ذلك ليكون تزكيتك عليك الثناء بهذا أُِرْد ولم
من القليل فإن والباطل، اإلثم وتنكَّبت والصدق، الحق ذلك من وصفت فيما تحرَّيت

بالباطل. املشوب الصدق كثري من أفضل الكذب من الربيء الصدق
تسمع حني عليك الفتنة ألخاف وإني أمورك، ومحاسن مناقبك من وصفت ولقد
ثُمَّ للُعْجب، مبعثة للقلب مفسدة املدح ألن فضلك؛ من ذكرت ما وذكري نفسك بتزكية
وخيالء الُعْجب اللبيب من ينفي والحق ا، حقٍّ إال أذكر لم ألني والعصمة؛ املنعة لك رجوت

والتواضع. االقتصاد عىل ويحمله الِكْرب،
بنصيبي آخذ أن — منك وصفُت ما عىل والوفاء الفضل يف كنَت إذ — رأيت وقد
بها التي األسباب أوارص اإلخاء من بيننا فيجري بحبلك، حبيل وثيقة وأصل ودك، من
التارك ألن جهل؛ إياه وإضاعتي غبن، ذلك تركي أن وعلمت العهد، ويدوم الود يستحكم
رغبت فيما ودِّي من فارغب الغي، إىل مرجف الرشد عن والعائد الغبن، يف داخل للحظ
وقد إال املودة منك به وأجرت الرغبة منك به أستتيل شيئًا أدع لم فإني ودِّك، من فيه
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مؤاخاتك، يف ورغبتي مودتك حريصعىل لرتى مطيَّته، نحوك وأعملت ذريعته إليك اقتدت
والسالم.»

جوابًا: السالمة يف وكتب (٦)
الذي ويف ِقبَلك، َمْن وصالح صالحك من عنه أخربتنا فيما كتابك أتاني فقد بعد، «أما
أن ونسأله املحمود، ل املتفضِّ املنعم َولِيُّها عليها يُْحَمد عظيمة مجللة نعمة ذلك من ذكرت

حقها. وتأدية مزيدها به ما وذكره شكره من وإياك يلهمنا
أطنبت لو حال عىل ودفاعه وكفايته هللا عافية من ونحن بخربنا إليك أكتب أن وسألت
نعمه تزداد للذي فنرغب الحق، بُكنْه اعرتاف وال للنعمة إحصاء ذلك يف يكن لم ذكرها يف
كل من يرزقنا وأن مدخوًال، وال منقوًصا شكرنا يجعل أال تظاهًرا وليلة يوم كل يف علينا

قدير.» ويلٌّ إنه حقها، أداء يف والعمل فيها بفضله املعرفة من كفاءها نعمة
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وال منه، يمتنع وال يشء يعجزه ال الذي الظاهرة، واآلالء القاهرة العظمة ذي هلل الحمد
فيكون. كن له يقول أن شيئًا أراد إذا قوله وإنما أمره، وال قضاؤه يُْدَفع

واصطفى اختار فيما وأنفذ بحكمه، األمور ودبَّر بعلمه، الخلق خلق الذي هلل والحمد
من يشء يف له رشيك وال لحكمه، معقب ال لها، منه وَمَلكة عليها منه بقدرة عزمه منها
هللا سبحان أمورهم، من يشء يف الخرية للناس كان ما ويختار يشاء ما يخلق األمور،

يرشكون. عما وتعاىل
أراد وملن لنفسه ارتىض الذي دينه األمور من اختار ما صفو جعل الذي هلل والحمد
ويذكرون أسماءه ويقدِّسون جالله يعظمون املقربون مالئكته به فقام عباده، من كرامته
وقام يفرتون، ال والنهار الليل يسبحون يستكربون، وال عبادته عن يستحرسون ال آالءه،
محارمه عن ويذبُّون أمره يطيعون أرضه، يف وأوليائه وخلفائه أنبيائه من اختار من به
عندما لهم وكان عدوه، ويجاهدون بحقه ويأخذون بعهده ويوفون بوعده ويصدقون
لهم، وتمكينه حقهم وإظهاره دينهم وإعزازه حجتهم وإفالجه قولهم تصديقه من وعدهم
وغضبه منهم وانتقامه بأسهم وإخالله خزيه من أوعدهم عندما وعدوهم لعدوه وكان
ذلك عىل ومنفذه ممضيه وهو مىض فيما قضاؤه فيه ونفذ أمره، ذلك عىل مىض عليهم،

املجرمون. كره ولو الباطل ويبطل الحق ليحق الكافرون؛ كره ولو ه ليتمَّ بقي فيما
بقدرته، وأمضاها بعلمه ابتدأها غريه، يدبِّرها وال األمور يقيض ال الذي هلل والحمد
يشاء ما يخلق منها، يميض أن أحب ملا واإلمضاء فيها، الخرية وويل ومنتهاها وليها وهو

يرشكون. عما وتعاىل هللا سبحان الخرية، لهم كان ما ويختار
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ال الذي والَحْول، والقدرة والطَّْول املن ذي الحكيم العزيز العليم الفتاح هلل والحمد
يف ألمره رادَّ وال نقمته، من بأعدائه أنزل ملا دافع وال رحمته، من ألوليائه فتح ملا ممسك

يريد. ما ويحكم يشاء ما يفعل وقضائه، ذلك
باإليمان واملثني جزاؤه، وعليه بشكره واملنعم ابتداؤه، ومنه بحمده املثيب هلل والحمد

عطاؤه. وهو
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