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الكتاب إهداء

مثله عىل عيني تقع لم الذي العظيم الرجل إىل عبده؛ محمد الشيخ اإلمام أستاذي روح إىل
تناطح وهمًة روح، وعظمَة نفس، وسموَّ ذهن، وعبقريَة ُخلق، وَسَجاحَة عقل، رجاحَة
حضانة يف نشأ لكأنما حتى األول الطراز من إلهيٍّا وأدبًا الغيوم، يشامخ وكرًما النجوم،

سفسافها. يحب وال األمور معايل يحب الذي الرجل، كل الرجل إىل هللا؛

ال��غ��رام ل��ه ي��ل��ذ ي��ع��ش��ق وم��ن ت��ؤذي وه��ي ال��م��روءة ل��ه ت��ل��ذ

له الرصاخ كان إال مسترصخ يسترصخه ولم فازع، إليه يفزع لم الذي الرجل إىل
ونتاج غرسه ثمار رأى أن إىل وبقي أجله، يف هللا مدَّ لو الذي الرجل إىل له؛ أمَّ ما إنجاز
يحب فهو عظيم، ألنه الحال؛ تلك غري وحاٌل الشأن، هذا غري شأٌن اليوم لألديب لكان عمله،
الِحْقدا.» يَحِمل ال القوم «رئيس ألن يحسد؛ وال يحقد وال وقًدا، ويشبُّه ويُمدُّه عظيم كل

األج��رب ك��ج��ل��د خ��َل��ٍف ف��ي وب��ق��ي��ت أك��ن��اف��ه��م ف��ي ي��ع��اش ال��ذي��ن ذه��ب

∗∗∗
األرواح خ��ف��ة ف��ي خ��ال��ف��وه��ا ول��ك��ن ال��ق��رود أش��ب��ه��وا ع��ال��ٌم

∗∗∗
ُس��ود ف��ه��ن َس��ُم��ج��َن وأْخ��الٌق ب��ي��ٌض َف��ُه��نَّ َح��ُس��نَّ ُح��َل��ٌل ل��ه��م

∗∗∗
ث��م��ود ف��ي ك��ص��ال��ح غ��ري��ب ال��ل��ه ت��دارك��ه��ا أم��ٍة ف��ي أن��ا



األندلس يف العرب حضارة

فكنت تأديبي؛ — هللا بحمد — فأحسن وأدبني، وربَّني علَّمني الذي أستاذي روح إىل
من وخريته صفيِّه إىل هللا أرسل وكما عني. ونعمة يديه غرس وكنت فخر، وال خريجه
سقطا كريمني مَلكني — عليه وتسليماته هللا صلوات — هللا عبد بن محمد سيدنا خلقه
هللا رضوان — ِظرئه بيوت خْلف الرضاعة من إخوته مع يلعب وهو الندى كسقوط عليه
قلبه غسال ثم سوداء، علقة منه فتناوشا اه، فشقَّ قلبه فاستخرجا فأضجعاه، — عليها
العظمى؛ الرسالة ومهمة النبوة ملقام كمدرجة ذلك وكان أنقياه، حتى السماوي بثلجهما
األزهر يف ونحن الظالم دجنات يف البدر يطلع كما علينا وطلع اإلمام، هذا إلينا هللا أرسل
من وانتاشنا ظلمة، من وأنار ضاللة، من فهدى الجراثيم، تلك م ونتقحَّ الطريق، نتعسف
أنقى حتى عقولنا وغسل الواضحة، واملحاجِّ النرية، املناهج عىل وأقامنا ومرتطم، مضيق

وأدبه. علمه فيُض علينا فاض ثم أدرانها،
الكتاب. هذا أُهدي اإلمام، هذا روح فإىل

الربقوقي الرحمن عبد
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ومصلًيا حامًدا

أُرشب ولقد األندلس»، يف العرب «حضارة وأسميته قديًما وضعته كتاب فهذا بعد، أما
عامة، اإلسالمي التاريخ حب النشاط، وجن بَى، الصِّ وريعان العمر، طراءة ُمذ قلبي
أُولعت مما وكان عناية، فضل به ُعنيت مما فكان خاصة؛ منه األندليس الفرع هذا وتاريخ
إىل إياها افتتاحهم منذ بها، العرب وحضارة األندلس تاريخ يف النظر كله الولوع به
تلك ظالل وتقلصت وجهه، الدهر لهم وكلَّح اإلسبانيون، عليهم وكِلب لهم، هللا تأذَّن أن
التاريخ بهذا ي همِّ من وبلغ وغربها، األرض رشق عىل الفيء بها فاء أن بعد الحضارة
مؤرخو كتبه ما س أتلمَّ ذهبت العرب، تآليف من إلينا وصل ما كل استوعبت أن بعد أنِّي
من كثري إىل وعِهدُت أسفارهم، أمهات اقتنيُت حتى املرص، ذلك عىل ومسترشقوه الغرب
من بغريض يتصل ما كل إيلَّ ينقلوا أن واإلنكليزية الفرنسية يُحسنون الذين أصدقائي
عىل يزيد وما الكثري، استجمعُت حتى فيه ومضوا ذلك يف ومضيت الكتب، هاتيك مباحث

خطراته. من الدهر خطر ثم الكثري،
اضطرتني «البيان»، إخراج ُقبيل أي ميالدية؛ ١٩١٠ سنة أواخر ظروف ونشأت
يف ذلك يل فأفسح — الغراس ومكان الرأس مسقط — بلدي يف وأقيم القاهرة أزايل أن
الفداء أبي تاريخ يوًما ألتقرَّى وإني التأمل. مطارح يف وبسط النظر، يف يل ومدَّ الوقت،
النظُر العادة يف يقتحمه والذي له، حفل ال الذي الخرب هذا عيني أخذت أن صدف إذ
عمل هجرية ٣٤٥ سنة يف «أنه من رواه ما وهو عليه؛ يتوقف أو إليه، يتلفت يكاد وال
األندلس، بضائع من كثريًا فيه وحشد كبريًا، مركبًا األندلس، صاحب النارص؛ الرحمن عبد
ففتحت مرشقية.» بضائع منها وتستبدل هناك البضائع هذه لتباع املرشق؛ بالد إىل وأرسله
حروفها من خرج حتى نفيس يف الكلمة وامتدت أبواب، وراء من أبوابًا العبارة هذه عيلَّ



األندلس يف العرب حضارة

يقوم مرصي رحالة صدر يف كله األندلس علم من جمعت ما أضع أن وأُلهمت كتاب،
ويقص ويسمع يرى فهو — هذا النارص مركب يف األندلس إىل وافًدا اإلسكندرية من
يف — الفكر ويهيئ الخاطر له يفتق وما يراه، وما يعلمه بما ويستعني ويصف ويدوِّن
مؤرخ َوْصف فنونها، وشتَّى ألوانها، اختالف عىل الحضارة تلك وصف نها يُضمِّ رسائل
وأسبابه ورجاله مواضعه ويف كتبه يف فيدرسه وفلسفته، للتاريخ يرحل فيلسوف أديب
عىل أضع أن عىل التقدير وتم أكنافه. من ويحويه أطرافه، من يستجمعه وبذلك وحوادثه؛
رسائل، خمس عاًما عرشين زهاء فيها وأقام األندلس، إىل ذهب الذي الرحالة هذا لسان
والثالثة قرطبة»، إىل امَلِريَّة «من والثانية امَلِريَّة»، إىل اإلسكندرية «من األوىل عنوان يكون
«تقويم والخامسة األندلس»، يف والفنون واآلداب «العلوم والرابعة قرطبة»، يف «مقامي
يحيط أن بعد إال ُمقِدم العمل هذا عىل يقِدم ال أنه بديهي وهو … وتاريخها» األندلس
بتاريخ ا ُمِلمٍّ يكون أن يكفيه فليس وفهًما؛ دراية كله ويقتله علًما، العرص هذا بتاريخ
واقًفا يكون أن من ذلك مع بد ال بل العهد؛ لهذا اإلسالمية الدول بتاريخ وال األندلس،
الدولة مثل ذاك؛ إذ اإلسالمية بالدول عالقة لها والتي املعارصة، األخرى األمم تاريخ عىل
يدي وضعت ثم نواحيه، جميع من العرص هذا تاريخ درست وكذلك إليها، وما الرومانية
طرأ شيئًا ِرسُت إذا حتى لِطيَّتي ومضيت الرسائل، هذه كتابة يف وأخذت العمل، هذا يف
من نُبذًا فيه أنرش وطفقت «البيان»، طلع اآلونة تلك ويف القاهرة، إىل أجاءني ما عيلَّ
بني كله ونرشه الكتاب بإتمام يغري بحيث «البيان» يكون أن املنتظر وكان الكتاب. هذا
التكثري بك طلبت قيل: ما حدِّ عىل األمر جاء ولكن خلت، التي السنوات هذه صفحات
أذاته، يف ق وتدفَّ استئثاًرا، بنفيس عيلَّ واستأثر البيان، هذا بي استبد فلقد قلة؛ فازددُت
وتركني ولُبٍّا، قلبًا بنفيس1 ألوى ورشبًا أكًال الوفر التهم أن بعد إنه حتى سطواته؛ يف وألحَّ

به. إال أتشاغل وال فيه، إال أفكر ال

ق��ل��ُب غ��ي��ره إل��ى ي��ف��زع ف��ل��م ج��م��ي��ًع��ا تَ��ش��اَغ��َل��ْت ق��ل��بً��ا ت��س��ع��ي��ن ل��ي أن ف��ل��و

تلك صاحب هو كان إذا وبخاصة الصحف، يف األدب يمتهن من كل مصري وكذا
َسهُمها، وطاش الرفيعة، اآلداب نجم فيه سقط ببلد غرمها، وعليه ُغنمها، له الصحيفة،
إذن فقال: نعم، له: فقيل متزوج؟ هو هل فقال: عاقل، رجل فالنًا إن لحكيم: قيل وقديًما
هل لقلت: أديب، أو عالم أو فيلسوف فالنًا إن يل: قيل لو القياس هذا وعىل عقله! ذهب
إذا فإنه … الذاهبني يف وهللا ذهب إذن قلت: نعم، قيل: فإذا مرص؟ يف مجلة صاحب هو
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ومصليًا حامًدا

عقله بذلك فيذهب نفسه، لَهمِّ يََدعه ال ما منها يكون وما واحدة َهمِّ من يجد املتزوج كان
يَُفوَن وال يقرءون ن ممَّ األلوف إىل املئات َهمُّ يصيبه املجلة صاحب فإن عقله، بعض أو
ينقص حتى محًقا يمحقونه وهم لنفسه، أعدَّه وما نفسه من ينفق فهو عهد، وال بحقٍّ
وعليهم يرتكهم هو ال وشأنه شأنهم ذلك يزال وال كثرتهم، عىل ويقل زيادتهم، عىل بهم
مذاهب وأدبه وعلمه بفلسفته يذهبون وبذلك الحالة، هذه غري يف يدعونه ُهْم وال حقه،
صاحب وهللا — إذن — فذهب َهمٍّ، مع قلب وال غمٍّ، مع عقل وال باالغتمام، ويُبْلونه العقم،
… زوجة بألف بل واحدة، بزوجة ال تزوج، من وزن يف العقل ضياع من وكان املجلة،

والتي البيان، فيها احتجب التي الفرتة هذه يف اآلونة؛ هذه ويف هذا، فهذا وبعد،
الكتاب، هذا ذكر إىل أفىض حديث يوًما أفاضلنا أحد وبني بيني جرى نفيس. فيها وجدت
األقل، يف اآلن، إىل منه تم ما وطبع تمامه، يف صادقة حارة رغبة الفاضل هذا من وأَِنسُت
املطبعة إىل الرسالتني هاتني وقدَّمت القول، جواب من أسبق الفعل جواب فكان ِحَدٍة، عىل
يكادان الرسالتان وهاتان الباقية. الثالث بالرسائل — هللا شاء إن — قريبًا أردفهما أن عىل
الكتاب. من الكتاب مدخل منزلة التالية الرسائل من ينزال أن يصح مستقالٍّ كتابًا يكونان
يلحظها، أن به يخلق تنبيهات، هذا كتابنا يف الناظر يدي بني نقدم أن بنا يجمل واآلن

وإليكها: عليها؛ ويتنبه

١

أو زيادًة، أو حشًوا، يكون أن يشبه شيئًا املواطن بعض يف الرسائل هذه قارئ يلحظ
الخمر عىل كالمنا مثل وذلك ه؛ سمِّ شئَت ما أو املوضوع، عن خروًجا أو شطًطا، أو فضوًال،
أنَّا القارئ فليعلمنَّ صقلية)، فصل (انظر الوطن حب عىل وكالمنا صقلية)، فصل (انظر
هذه بمثل تطريتها دون البحت، التاريخي البحث عىل الرسائل هذه يف كالمنا قَرصنا لو
عازب القارئ عىل وتريح النفوس، إليها تسرتوح التي املستطرفة، اللينة ة الغضَّ املعاني
العلم أبواب من باب أي يف اليوم للكاتب وليس ُمِملَّة. ثقيلة جافة كزَّة لجاءت نشاطه؛2
الحيل رضوب بكل ويحتال ويراوغه،3 القراءة عىل القارئ يداور أن عن منتدح واألدب
كأن والنفوس خباًال، بها كأن الرءوس دامت ما االطالع إىل وتُشوِّقه بالقراءة، تُغريه التي
وصف هو الرسائل بهذه فيه4 نرتامى الذي الغرض كان إذا أنه عىل مالًال؛ دائًما بها
لكل — سبيًال ذلك إىل وجدنا ما — ونتصدى الفرصة هذه نهتبل ال فلماذا العرب، حضارة
لم ثَمَّ ومن املعنى؛ هذا يف العرب إليه وصل ما ومبلغ الحضارة، هذه معاني من معنًى
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األندلس يف العرب حضارة

اختالفها عىل العربية الحضارة ألوان كل لك ِلنَِصف وإنما عبثًا، تعرضنا ما ملثل نتعرض
وبالعرض. ثانيًا واملالل السأم من بساحته يلِمُّ عساه ما القارئ عن ولننفي وبالذات، أوًال

٢

ُروح من مسحًة فيها والتفكري الوصف وطريقة الرسائل هذه أسلوب من القارئ يلمح قد
ألنَّا؛ — اجتنابه مكنتنا يف يكن لم وإن وهذا عرصنا؛ بصبغة مصطبغة ويراها جيلنا،
الخروج نستطيع ال واللحم، بالدم منا ُروحه وامتزاج الجيل هذا أبناء من كونِنا رضورَة
باب يف يدخل ألنه قصًدا؛ إليه قصدنا قد نكون نكاد ذلك مع أنه إال — كياننا عن
تلكم أسلوب ينا توخَّ نحن إذا القارئ يعرو قد الذي للملل نفيًا منها؛ بد ال التي التطرية
قديمة رحلة وبني الرحلة هذه بني فرٌق ت ثَمَّ كان ملا ذلك لوال وألنه ا؛ تامٍّ يًا توخِّ العصور
االستطاعة جهد احتفظنا قد ذلك مع أنَّا بَيَْد العصور؛ هاتيك يف حقيقي رحالة يضعها
قْرنِها مع ذلك، إىل وما واملمالك، واألقطار والبلدان األعالم أسماء يف العرب باصطالحات

أقواس. بني صلبها يف وإما الرسائل، هامش يف إما اليوم؛ بها تُعرف التي بأسمائها

٣

كل يكون ثم ومن الكتاب؛ هامش يف إليه نبَّهنا بمعناه أو بلفظه ونقلناه لغرينا كان ما كل
أو مشهور، بيت من به نتمثل ما إال اللهم ولفًظا، معنًى لنا فهو مصدره إىل نُنبِّه لم ما
جغرايف وصف أو تاريخي موضع يف كنا إذا أنَّا عىل قائلها. ُعرف قد أبيات أو سائر، َمثَل
الذي وإنما لنا، العبارة تكون الكثري الغالب ففي عليه، اعتمدنا الذي املصدر إىل نبَّهنا قد
املصدر؛ إىل التنبيه عن نسهو وقد إليهما. وما الجغرافية أو التاريخية العصارة هو لغرينا
من ننقله ما ألن وإما ذلك؛ بعد موضعه إىل نهتِد فلم النقل حني ننقل ما نقيد لم ألنَّا إما

حافظتنا. بواسطة نقلناه إنما غرينا

٤

مثل الرحلة؛ زمن عن قائليها أوقات تأخرت أبيات أو ببيت األحايني بعض يف نتمثل قد
دامت ما ذلك يف بأًسا نرى ال فإنا ونحوه؛ مثًال، حمديس البن أو خفاجة البن بأبيات تمثلنا

الكتاب. هامش يف ذلك إىل التنبيه وحسبنا متشاكلة، متقاربة األزمان هاتيك
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ومصليًا حامًدا

لم ما عقله من فسحة يف املرء يزال «ال يقول: إذ بحر بن عمرو هللا فريحم بعد، أما
أهوُن الُخطَّاب عىل الصلب بنات «عرض القائل: هللا ويرحم كتابًا.» يؤلِّف أو شعًرا يقل
هذا يف التوفيق قاربت أو قت ُوفِّ قد كنت فإذا األلباب.» ذوي عىل الصدر بنات عرض من
يف هللا وأراقب النية، أُخلص وأني وسًعا، أدخر وال جهًدا آلو ال أني فحسبي وإال الكتاب،
أن يف الرغبة سبحانه إليه وحده، هلل الكمال وإنما األرض، يف كمال ال أنه عىل أعمل، ما كل

الدعاء. سميع إنه بالقبول. دائًما يغشيه وأن بكالءته، أعتمل ما كل يحوط

الربقوقي الرحمن عبد

هوامش

بها. استبدَّ يعني (1)
غائب. وعازب: وتعيد، ترجع تريح: (2)
عليه. أراده وراوغه: كذا عىل داوره (3)

إليه. نرمي اليوم كقولهم (4)
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امَلِريَّة إىل اإلسكندرية من

وأربعني خمس سنة أيام من يوم ِبُسحرة األندلس إىل للوفود اإلسكندرية عن انفصايل كان
السيد مليالد وتسعمائة وخمسني ست سنة املوافقة ملسو هيلع هللا ىلص، املصطفى هجرة من وثالثمائة
الرحمن عبد باألندلس املؤمنني ألمري َعَدولية1 سفينة يف وذلك عليه؛ هللا صلوات — املسيح
واألساطيل، السفن بإنشاء مولًعا بلغني فيما الرحمن عبد وكان مثلها. قط نَر لم النارص،
املرشق؛ بالد إىل وبضائع أمتعة فيه وسريَّ مثله، يُعمل لم الذي الكبري املركب هذا فأنشأ
الشامي، البحر ثغور من بكثري فمرَّ البالد، هاتيك من بضائع بها وتُستبدل هناك لتباع

اإلسكندرية.2 به مرَّ ما آخر وكان
يريدون ومرص والشام واملوصل بغداد أهل من كثريًا فيه رأيت املركب هذا نزلُت وملا
عيل بأبي يُعرف بغداد أهل من أديب لغوي عالم منهم عرفت ن وممَّ األندلس، إىل الوفود
القريش الرحمن عبد أبي بن أحمد مرص وفقيه القايل،3 عيذون بن القاسم بن إسماعيل
التميمي برش بن إسماعيل بن محمد بن عيل الحسن أبا يسمى مقرئ وفقيه الزهري،4
املدنية؛7 َفْضل اسمها وَقيْنة حوقل،6 بابن يُعرف املوصل أهل من ُرَحلة وتاجر األنطاكي،5
ببغداد، وتعلمت ونشأت الرشيد، هارون بنات إلحدى أخربتني، كما القينة، هذه وأصل
لألمري اشُرتيت ثم الغناء، يف طبقتها ثَمَّ فازدادت فة؛ املرشَّ املدينة إىل هناك من ونهدت
بيني الُغربة عقدت وقد أخرى. وصواحب املدنية َعلم ى تُسمَّ لها صاحبة مع الرحمن عبد
حسنة ذاكرة، أديبة منها فرأيت نسيب. للغريب قيل، كما الغريب، ألن صحبًة؛ َفْضل وبني
به ولباقتها الغناء يف حذقها إىل ذلك الكالم، معسولة الشمائل، حلوة للشعر، راوية الخط،
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وكانت سفرنا، يف سلوتنا — لها هللا صنع — فكانت الرائع، والجمال الناصع، الظرف مع
الحديث سحر من الفينة9 بعد الفينَة بيننا تنُفثه بما البحر؛ ومرض ْفر8 السَّ هموم تجلو
يقول: فيمن النمريي حية أبو قال كما فهو القلوب، حجاب له ويرتفع باأللباب، يأخذ الذي

أط��ي��ب ه��و أو ��ْه��د ال��شَّ س��اَق��ْط��تَ��ه إذا ك��أن��ه ع��ي��نً��ا ت��خ��َش ل��م إذا ح��دي��ث
ت��ذه��ب ال��م��وت َس��ْك��َرة ك��ادت ال��م��وت م��ن س��ْك��َرٍة ب��ع��د ب��ه ت��س��ت��ش��ف��ي انَّ��ك َل��َو

فاتًرا نسيًما الرشقية الريح تحركت اإلسكندرية، مرىس من السفينة بنا أقلعت وملا
قوارير، من ممرَّد رصح كأنه فعاد أمواجه، له سكنت رقيق ضباب البحر غىشَّ ثم عليًال،
لذلك فكان بنيسماءين، نجول كأنَّا لُجني، سبيكة العني تخاله ماء العبنيعىلصفحة فبقينا
وصانعه، الكون جمال فيه لنا تجىلَّ النفوس، وَرشك األلباب، 10 وُغلُّ النواظر، َقيْد هو منظر
املرشق ناحية من مقبًال الزهرة وكوكب النجوم، زاهرة األديم، صافية السماء ترى فكنت
مصقولة مرآة كأنه البحر وترى قدرته! َجلَّت لقلت: التُّقى فلوال والجالل، الجمال ه يحفُّ
يف ُمجدِّين النُّوتيَّة وترى ماء، السماء وكأن سماء، املاء فكأنما وجهها، فيها السماء تنظر

إليها. ه ردِّ إىل حسنها الضطرك حسن بيشء بتشبيهها هممت لو حاٍل عىل التجديف

ال��ظ��م��ا ت��روي ك��ي ال��م��اء ف��ي وج��ٍل ع��ل��ى رءوس��ه��ا م��دَّت ك��ال��ح��ي��ات َم��ج��اِذُف
وال��َف��َم��ا11 ال��ع��ي��ن يَ��س��ب��ق وب��س��ٍط ب��ق��ب��ٍض ح��اس��ٍب أن��اِم��ُل ا ع��دٍّ أس��رع��ت ك��م��ا

ِمْزَهر يديها وبني ساحرة، بغدادية مواليا قبتها يف تغنِّي َفْضل تُسمع ذلك بني وفيما
أطرافها: تقلَّدته

ُه��ُم��ود ب��ع��د وتُ��ح��ي��ي��ه��نَّ م��راًرا وق��ل��وب��ن��ا أل��ب��ابَ��ن��ا ب��ه تُ��م��ي��ُت
ل��ج��ن��ود ��ه��ت ُوجِّ ج��ن��ود ص��ي��اح ��دى ال��صَّ ل��ن��ا وص��اح ِص��ْح��ن��ا نَ��َط��ق��ت إذا
خ��ل��ود ت��ح��ت ال��ف��ردوس م��ن ك��أنَّ��ا ك��لَّ��ه ال��ي��وَم ال��دي��دِن ب��ذاك ظ��ل��ل��ن��ا

وغفلة العيش، من 12 بَُلْهنيٍَة يف أوقاتها من كنَّا بلياليها أيام ثالثة ذلك عىل ومىض
الرابع اليوم كان فلما كدر، وال بؤس يشوبها ال ونعمى أخرض، ووصال الدهر، أعني عن
البحر فأرغى ندري، ال حيث من األقدار بها رمتنا عاصف ريح علينا هبَّت — كان وال —
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— هللا َعمرك — بها وصار اهتياج، أيما واهتاجت األمواج، وتالطمت وأرعد، وأبرق وأزبد،
املنون. صورها يف وتراءت الجنون، مثل

ال��ُم��ت��اح13 األج��ُل ِج��ي��َده وأت��َل��ع ف��اُه ه��ن��اك ال��ِح��م��ام ف��َغ��ر وق��د

يف ونحن الكرب، وعمَّ الخطب، وعُظم مرٍّا، الحلو من هللا وأدال عًرسا، يرسنا فانقلب
ألسنتنا، الَفَرق من وخرست أمكنتنا، القلق من بنا نبْت وقد ُعود، عىل كُدوٍد قعود ذلك
قرب يف وَمن السفني، وذلك واملاء، السماء إال نجود، وال أغوار الوجود يف ليس أنه وتوهمنا

دفني. جوِفه

إل��ي��ه ح��اج��ت��ي ُج��ع��ل��ت ال ا ج��دٍّ ال��م��رام ص��ع��ب ال��ب��ح��ر
ع��ل��ي��ه14 ص��ب��رن��ا ع��س��ى ف��م��ا ط��ي��ن ون��ح��ن م��اءً أل��ي��س

بعض الحال فرتت ذلك وبعد َسحره، إىل الرابع اليوم ظهر من الحال هذه عىل ولبثنا
تزجية، أهنأ «كريد» أقريطش جزيرة برِّ إىل السفينة ت زجَّ ُرخاء ريح جاءت ثم الفتور،
إحدى الخندق؛15 مدينة إىل وصلنا حتى وال كال إالَّ كان فما محاذاتها، يف نسري وأخذنا
واللحم الخبز من يعوزنا ما منها نشرتي ريثما بها فأرسينا العظيمة، ومرافئها مدنها

والفاكهة. واملاء

أقريطش

بر من يقابلها كثرية، وقرى مدن فيها الكبرية، املغرب بحر جزر من الجزيرة وهذه
من شعيب؛ بن العزيز عبد يسمى وأمريها مسلمون، اآلن سكانها وجميع لوبيا، أفريقيا
األندلس؛ أمري هشام؛ بن الحكم أن علمت فيما وذلك األندليس،16 البلوطي حفص أبي ولد
يحيى مثل: بقرطبة؛ والورع العلم أهل فاجتمع اللذات، يف واليته صدر أمعن قد كان
فنقموا وغريهما، الفقيه، وطالوت عنه، املوطأ رواة وأحد مالك صاحب الليثي؛ يحيى بن
محلَّة — قرطبة من الغربي بالربض وكانوا قرابته، بعض وبايعوا به، وثاروا عليه،
بفاس فلحقوا ومساجدهم، ديارهم وهدم واستلحمهم، الحكم فقاتلهم — بقرصه ُمتَّصلة
تالحى الدهر، من حينًا اإلسكندرية يف أقاموا أن وبعد وباإلسكندرية. الُعدوة17 أرض من
وأخرجوا البلد أهل من كثريًا واستلحموا بالثأر، فنادوا سوقتها، من جزار مع منهم رجل
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ويُعَرف — البلوطي شعيب بن عمر حفص أبا عليهم وولوا بها، وامتنعوا بقيتهم،
فقام — لقرطبة املجاور البلوط فحص عمل ِمن مطروح؛ قرية أهل من الفيض بأبي

برئاستهم.
وحرصهم إليهم فزحف املأمون، جهة من طاهر بن هللا عبد يومئٍذ مرص عىل وكان
فعمروها، — أقريطش — الجزيرة هذه إىل وبعثهم نهم فأمَّ له فاستأمنوا باإلسكندرية،
الخندق مثل العظيمة؛ واملدن والحصون املعاقل بها وشيدوا اإلسالم، بنور وأضاءوها
اإلسالم، وعز العرب حضارة من فيها رأينا ما وبَهرنا ولحمنا، خبزنا منها اشرتينا التي
حفص أبي ولد من — وثالثمائة وأربعني خمس سنة وهو — اليوم إىل أمريها يزال وال
األعداء. كيد عنه وأبعد ملكه، عليه هللا أدام شعيب، بن العزيز عبد األمري وهو البلوطي،

البحر، عنا ونام السماء، وأصحت الريح، أسعدت أقريطش؛ جزيرة بر عن أقلعنا وملا
زلنا وما ،Sicily صقلية جزيرة سمت يف وأخذنا الجلم،18 شق اليم تشق السفينة وأخذت
منها ورصنا صقلية، قاربنا وملا بلياليها. أيام أربعة مدى يف ميل سبعمائة قطعنا حتى
بعضها إىل تنضم املاء وجه عىل تسري كاألعالم أشباًحا أعيننا أخذت َظَلم؛19 ذي أدنى
هللا لدين املعز أسطول هذا إن لنا: فقيل فتساءلنا، أخرى، الَقَطا ب كِرسْ وتنصاع تارة،
األرض بر من Calabria قلورية وبني صقلية بني ويروح يغدو العبيدي معد تميم أبي
من معنا نزل املهدية أهل من أديب مغربي تاجر املنظر بهذا فاغتبط «أوروبا»، الكبرية
ورفع بلده، أسطول رأى حني الطرب هزة منه وأخذت صقلية، إىل الوفود بنِيَّة أقريطش
بن محمد القاسم أبو هلل قائًال: — العصبية نعرة — النعرة برأسه أنافت وقد — عقريته
األسطول: هذا يف يقول حني اآلن نرى ما يرى لكأنه املعز، سيدنا شاعر األندليس؛ هانئ

وع��دي��د23 ع��دة22 ظ��اَه��َرت��ه��ا21 ل��ق��د َس��رْت ال��ت��ي ال��م��ن��ش��آت20 وال��ج��واري أم��ا
أس��ود ع��ل��ي��ه ض��م��ت م��ن ول��ك��نَّ ال��َم��ه��ا25 ع��ل��ى ال��ق��ب��اب ت��رخ��ي ك��م��ا ق��ب��اٌب24
ورع��ود ��ة َج��مَّ ب��ارق��ات ل��ه ص��ب��ي��ره26 م��ك��ف��ه��ر غ��م��ام ع��ل��ي��ه��ا
م��ش��ي��د ال��ع��راء غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ن��اء وس��م��ال��ه��ا أع��الم��ه��ا27 ب��ه��ا أن��اف��ت
وري��ود28 ��خ ش��مَّ ق��ن��ان ف��م��ن��ه��ا ان��ت��ق��ال��ه��ا ل��وال ��مِّ ال��شُّ ال��راس��ي��ات م��ن
م��ص��ي��د ال��ن��ف��وس إال ل��ه��ا ف��ل��ي��س ج��وارح أن��ه��ن إال ال��ط��ي��ر م��ن
خ��م��ود ال��ل��ق��اء ي��وم ل��ه��ا ف��ل��ي��س ��َل��ى ل��ل��صِّ تُ��ض��رم ال��ن��ار ال��ق��ادح��ات م��ن
وق��ود ال��ج��ح��ي��م ن��ار م��ن ش��بَّ ك��م��ا ب��م��ارج ت��رام��ت غ��ي��ًظ��ا زف��رت إذا

18



األوىل الرسالة

ح��دي��د ال��زاف��رات وأن��ف��اس��ه��ن ص��واع��ق ال��ح��ام��ي��ات ف��أف��واه��ه��ن
ُس��ود م��الح��ُف ��ت��ه��ا تَ��َل��قَّ دم��اء ك��أن��ه��ا ال��غ��م��ار29 ف��وق ش��ع��ل ل��ه��ا
ع��ت��ي��د30 ال��ذب��ال ف��ي��ه ل��ه س��ل��ي��ط ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ب��ح��ر م��وج ت��ع��ان��ق
ج��ل��ود31 ال��َخ��ل��وق َردع ب��اش��رت ك��م��ا ع��ب��اب��ه ق��اٍن وه��و ف��ي��ه��ا ال��م��اء ت��رى
ك��دي��د32 ال��ح��ب��اب إال ل��ه��ا ول��ي��س أع��نَّ��ة ال��ري��اح إال ل��ه��ا ف��ل��ي��س
ق��ود ال��ف��وارس ت��ح��ت م��س��وم��ة غ��ي��ران��ه��ا ن��ْج��ره��ا33 ال��م��ذاك��ي وغ��ي��ر
ول��ود35 وه��ي ع��ذراء ش��وى34 ب��غ��ي��ر ن��ت��ي��ج��ة وه��ي ال��ب��اع م��د رح��ي��ب��ة
ع��ب��ي��د ال��ص��اف��ن��ات وج��رد م��واٍل37 ك��أن��ه��ا ي��ث��ار ن��ق��ع36 ع��ن ت��ك��ب��رن
ج��س��ي��د40 ال��ن��ض��ار ف��ي��ه��ا م��ف��وف��ة39 م��الب��س38 ال��ع��ب��ق��ري ش��ف��وق م��ن ل��ه��ا
ِص��ي��د42 ال��م��ن��اب��ر ف��وق ال��ت��ف��ع��ت أو ُخ��رٌَّد41 األرائ��ك ف��وق اش��ت��م��ل��ت ك��م��ا
ش��دي��د وه��و ال��ي��م ب��أس وت��درأ ُغ��ط��اِم��ط43 وه��و ال��م��وج ت��ك��ف ل��ب��وس
وبُ��رود ل��ه��ا خ��ف��ات��ي��ٌن45 وم��ن��ه��ا وج��واش��ٌن44 ف��وق��ه��ا دروٌع ف��م��ن��ه

صقلية جزيرة وبر يميننا، عن الكبرية األرض بر من قلورية رأينا إذ ذلك لفي وإنا
ويغيل الَعِرم، انصباب ينصبُّ صعبًا بحًرا فرأينا بينهما الذي املجاز دخلنا ثم يسارنا، عن
الجنوبية والريح سريه يف مركبنا فاستمر وانضغاطه، انحصاره لشدة املرجل غليان
ربوض مظلًما الليل كان وقد ،Reggio ريو مدينة شارفنا فلما عنيًفا، سوًقا تسوقه
واالرتقاب، األبصار بني وحالت األعقاب، عىل أنكصتنا ريح وجوهنا يف رضبت النواحي،
البحر وعباب ُظَلم، ثالث يف والبحر الليل ومن منها رصنا ديم عوارض علينا وتتابعت
أهوال مقاساة يف البهماء الليلة هذه فقطعنا رجفاته، األلباب وتطفر صدماته، تتواىل
البحر، متن والن الريح، ففرتت السحر، مع هللا صنع تداركنا ثم شيبًا،46 الولدان تجعل

ريو. مدينة إىل حسنة تَزجيًة املركب زجت رخاء ريح وجاءت
املركب أرىس وما اإلسكندرية. عن انفصالنا ليوم التاسع اليوم فجر يف ذلك وكان
فيما — وذلك منه؛ ويثأر العبيديني أسطول يحسه ال كي عنها أقلع حتى املدينة هذه عىل
فيه للمعز بمركب املرشق بالد إىل ذاهب وهو تحرش قد كان األندليس املركب أن — علمت
الخرب، لذلك الذعر فتملكنا فيه.47 بما وأخذه األندليس املركب عليه فقطع ورسائل، كتب
بلد أقرب عىل املركب هذا من أنزل أن اعتزمت ثم ومن أنفسنا؛ عىل خوًفا قلوبنا ونزت
عىل يُحمد ال الذي هللا وحمدت املدينة، هذه عىل إرسائه عند منه نزلت وكذلك عليه، يريس

ِسواه. واملكروه املحبوب
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وأصبحت فيه، من مع وسار قلبي، عني انفصل حتى املركب عن انفصلت ما أني بيد
القائل: قول حد عىل

م��وث��ق ب��م��ك��ة وج��ث��م��ان��ي ج��ن��ي��ب م��ص��ع��ٌد ال��يَ��َم��ان��ي��ن ال��رك��ب م��ع ه��واي

القلب، وربيع النفس، ومرتع السمع، مراد هي التي املدنية، فضل عن انفصايل ذاك
الجمال فهناك بَدَْع؛ وال الراكب. وزاد الوحيد، وأُنس الكئيب، ومسالة الهوى، ومجال
الناحية، وخفة الحاشية، ورقة الغض، واألدب ، البضُّ والشباب البارع، والظرف الرائع،

املحارضة. وحالوة املعارشة، وعذوبة

ال��م��ت��ح��رز ال��م��س��ل��م ق��ت��ل يَ��ْج��ِن ل��م انَّ��ه َل��َو ال��ح��الل ال��س��ح��ر وح��دي��ث��ه��ا
تُ��وج��ز ل��م أن��ه��ا ال��ُم��ح��دِّث ودَّ أوج��زت ه��ي وإن يُ��م��ل��ل ل��م ط��ال إن
ال��ُم��س��ت��وِف��ز وُع��ق��ل��ة ل��ل��م��ط��م��ئ��ن م��ث��ل��ه��ا م��ا ون��زه��ة ال��ع��ق��ول ش��رك

∗∗∗
زه��َرا ك��س��ي��ن ال��ري��اض ق��ط��ع ح��دي��ث��ه��ا ل��ف��ظ ف��ك��أن
ِس��ح��َرا ف��ي��ه ي��ن��ف��ُث ه��اروَت ل��س��ان��ه��ا ت��ح��ت وك��أن
َخ��م��َرا ب��ال��ع��ي��ن��ي��ن َس��َق��ت��ك ـ��ك إل��ي��ـ ن��ظ��رت إن ح��وراء
ِذك��َرا ل��ل��ح��ك��م��اء وت��ك��ون َم��ع��اده ال��َغ��ويَّ تُ��ن��ِس��ي

∗∗∗
م��ت��ق��دم وال ع��ن��ه م��ت��أخ��ر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ِت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ال��لُّ��وَّم ف��ل��يَ��لُ��ْم��ن��ي ل��ِذْك��رك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ذة ه��واك ف��ي ال��َم��الم��ة أج��د

الحبيب وغناءها النحل، مجاج كأنه الذي العذب صوتها أنَس ال األشياء من أنَس وما
إلينا يخيل كان ولقد أحب، ما لكلٍّ تُغنِّي فهي قلب، كل من خلقت كأنها حتى النفوس إىل

داود: هللا نبي يطربنا الفردوس يف أنَّا املركب يف تغنينا وهي

ح��اذق ك��ل ل��ه��ا إج��الًال وأط��رق ح��س��ن��ه��ا ال��ن��اس أب��ه��ت غ��نَّ��ت ه��ي إذا

∗∗∗
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أذن ب��أن��ه��ا ت��م��ن��ت إال ج��ارح��ة ف��يَّ ت��ب��ق ف��ل��م غ��نَّ��ت

∗∗∗
ت��ج��ي��د وه��ي األوص��ال س��ك��ون م��ن ت��غ��ن��ي ال ك��أن��ه��ا ت��ت��غ��ن��ى
م��دي��د ع��اش��ق��ي��ه��ا ك��أن��ف��اس ٍف ك��ا ن��ف��س ص��وت��ه��ا ش��أو ف��ي م��د
ي��ب��ي��د ف��ك��اد ال��ش��ج��ا وب��راه م��ن��ه وال��غ��ن��ج ال��دالل وأرق
وال��ن��ش��ي��د ب��س��ي��ط��ه ُم��ْس��تَ��ل��ذ وي��ح��ي��ى ط��وًرا ي��م��وت ف��ت��راه
رش��ي��د وي��غ��وي ح��ل��م��ه راج��ح ح��ل��ي��م ي��خ��فُّ م��ث��ل��ه��ا َه��َوى ف��ي
ن��دي��د ج��م��ي��ًع��ا ف��ي��ه��م��ا ل��ه��ا م��ا وح��س��نً��ا غ��ن��اءً ف��ت��ن��ة ُخ��ل��ق��ت

تناولته إذا كانت والذي الجنة، باب رصير صوته كأن الذي مزهرها أين ال وأين
الغناء فليكن هكذا وهكذا أوتارها، عىل لترضب قلوبنا تنتظم فكأنما أوتاره عىل لترضب
فٍم من الغناء تسمع أن بني وكم للغواني؟! إال إلهك، لعمر األغاني، ُخلقت وهل وسماعه،
أملح وأيهما عنه! بوجهك تشيح أن تشتهي فٍم من تسمعه أن وبني تُقبِّله، أن تشتهي
تغنيك أو الوجه، متغضن األسنان منخلع وشيخ اللحية ملتف فحل يُغنِّيك أن وأجمل؟
من فآٍه الجنان، خازن رضوان من أِبقْت حورية وكأنها آٍس، أو نرجس كطاقة غانية
وفارقتْني ريو نزلُت ولكن مزهرها! من وآٍه غنائها! من وآٍه حديثها! من وآٍه جمالها!

قبُل. ومن بعُد من األمر وهلل فضل،

ص��ن��َع��ا؟ ب��ن��ف��س��ه م��اذا ـ��ازح ال��ن��ـ ال��ب��ل��د ف��ي ل��ل��غ��ري��ب وح��ش��ت��ا ي��ا
ان��ت��ف��ع��ا وال ب��ع��ده م��ن ب��ال��ع��ي��ش ان��ت��ف��ع��وا ف��م��ا أح��ب��اب��ه ف��ارق
ص��ن��ع��ا م��ا ك��ل ال��ل��ه م��ن ع��دٌل وغ��رب��ت��ه ن��أي��ه ف��ي ي��ق��ول

واقعة الكبرية، األرض بر من قلورية جزيرة مدائن من عظيمة مدينة هي ريو وهذه
بناه كبري مسجد وبها أميال، عرشة من نحٌو مسيني وبني بينها مسيني، مجاز عىل
من كان صقلية. وايل الكلبي؛ الحسني أبي بن عيل بن الحسن الغنائم أبو وسطها يف
وشيد أحشائها، يف وتغلغل جميًعا قلورية بالد اكتسح أن بعد العبيدي املنصور ِقبل
األنربور48 أن بلغني فيما وذلك الروم، من أهليها أنوف وأرغم والحصون، املعاقل بها
يف بطريًقا للهجرة وثالثمائة وثالثني تسع سنة أرسل قد كان القسطنطينية صاحب
يُعرِّفه العبيدي املنصور إىل الحسن فأرسل صقلية، جزيرة إىل عرمرم جيش يف البحر
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البحرية، سوى راجل آالف وثالثة فارس، آالف سبعة فيه أسطوًال إليه فأرسل الحال،
إىل فوصل والبحر، الرب يف صقلية قصبة بلرم؛ من وسار كثريًا جمًعا إليهم الحسن وجمع
قلورية، أرض يف رساياه الحسن وبث هذه، ريو إىل اإلسالمية العساكر وعربت مسيني،
الهالك عىل أهلوها أرشف حتى حصار أشد وحارصها جراجة يسمى بلٍد عىل هو ونزل

العطش. شدة من
عىل جراجة أهل فصالح إليه، زحفوا قد الروم أن الخرب وصله إذ ذلك لفي وإنه
ونزل بارة، تدعى مدينة إىل حرب غري من ففروا الروم، لقاء إىل وسار منهم أخذه ماٍل
فسألوه شهًرا عليها وأقام قلورية، إىل رساياه وبث قسانة، بقلعة تُعرف قلعة عىل الحسن
وشتى مسيني، إىل الجيش فرجع الشتاء ودخل منهم، أخذه ماٍل عىل فصالحهم الصلح،
املجاز وعرب الحسن فسار قلورية، إىل بالرجوع يأمره املنصور إليه فأرسل بها، األسطول
قتال أشد فاقتتلوا وثالثمائة، أربعني سنة عرفة يوم والروم املسلمون فالتقى جراجة، إىل
وسالحهم أثقالهم وغنموا الليل، إىل أكتافهم املسلمون وركب الروم، فانهزمت الناس، رآه
إليه فأرسل فحرصها، جراجة الحسن فقصد وأربعني، إحدى سنة دخلت ثم ودوابهم،
وسطها، يف كبريًا مسجًدا بها وبنى ريو إىل الحسن وعاد فهادنه، الهدنة منه يطلب األنربور
وأن واألذان، فيه الصالة وإقامة عمارته، من املسلمني يمنعون ال أنهم الروم عىل ورشط
مقيًما أو ا مرتدٍّ كان سواء آمن، فهو املسلمني األسارى من دخله وَمن نرصاني، يدخله ال
الروم فوىف وأفريقية، بصقلية كلها كنائسهم ُهدمت منه حجًرا أخرجوا وإن دينه، عىل

وَصغاًرا.49 ِذلًة كلها الرشوط بهذه
وأهلها صقلية، جزيرة رشقي مستطيلة البحر يف داخلة كبرية جزيرة فهي قلورية أما
القلوري؛ العباس أبو — أحسب فيما — إليها ينسب وأرضواسعة كثرية، بالد ولها إفرنج،
هذه األغلب بني أزمان املسلمون غزا وقد سننه،50 يف السجستاني داود أبو عنه حدَّث
الواقعة بارة51 مدينة عىل واستولوا فيهما، وأمعنوا «لومبارديه»، أنكربدة وأرض الجزيرة
من طارنت مدينة عىل استولوا وكذلك الفرنج، أنربور قارلة53 أيام البنادقني52 جون عىل
العظيمة، رومة أبواب وقرعوا أخرى، وبلدان قسانة، وقلعة ملف، ومدينة أنكربدة، أرض
النرصانية، عظيم البابا عىل الجزية ورضبوا قيمة،54 لها يستقام ال غنائم منها وغنموا
البحر هذا جزائر وأكثر الجنويني، خليج عىل الواقعة جنوة، مدينة فتحوا أنهم عدا وذلك
وغلبوا قهرها، يف وا وألحُّ الكبرية األرض بالد يف أثخنوا املسلمني أن القول وجملة الرومي.
وأديل بفرائسها، الضياغم رضاء البحر هذا بجزائر أساطيلهم ورضبت أمرها، عىل أممها
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بني وألَّف واليقني، الحق من عزائمهم قوَّى بما كله وذلك وأناسها؛ أمالكها55 من بها لهم
البحر هذا لِسيف56 وامتالكهم الحال، إليه ألجأتهم وبما الدين، هذا وشائج من قلوبهم
وأغراهم وحربه، بركوبه دربة لهم وجعل بحبه، وأشغفهم أحكمهم مما األهوال؛ الجمِّ
ُعدوته وعىل واإلحصاء، العد يخطئها التي جزائره عىل بها ون يَنْقضُّ فيه األساطيل بإنشاء
أعز وهي فرنجة، أمم من أهلها وعىل الفضاء، أجواز يف العقاب من أمنع وهي الشمالية،57

للمسلمني: كان وإن مناًال، وأبعد

األج��ب��اال ي��ق��ل��ق��ل وع��زٌّ ب��روق��ي��ه ال��س��م��اك ي��ن��ط��ح ش��رٌف

∗∗∗
آال بَ��ْح��رك ع��ن��َد ص��ار أن��ه إال ال��غ��وارب ذو ال��ب��ح��ُر وه��ُم

عمر من كان حتى البحر ركوب يتحاشون األول الصدر يف املسلمون كان وقد
إليه فكتب البحر، يستوصفه مرص عىل وهو العاص بن عمرو إىل كتب ملا — الخطاب بن
بمنع أوعز أن — عود عىل دوٌد ضعيف خلٌق يركبه عظيم خلق البحر إن كتب: فيما عمرو
لعهد كان إذا حتى الدهر؛ من حينًا ذلك عىل وعربوا منه فتحرَّجوا ركوبه، من املسلمني
لم لبداوتهم العرب ألن وذلك أمواجه؛ متون عىل والجهاد أثباجه، ركوب يف أِذن معاوية
ومرباهم أحواله ملمارستهم والفرنجة الروم بينما بركوبه، وحذق عليه، مران لهم يكن
يف والحرب بثقافته، الدربة وأحكموا عليه، مرنوا واالتجار للحرب أعواده عىل التقلُّب يف
العدوة من أفريقية عىل الشمالية العدوة من الروم أغار أن ذلك من كان حتى أساطيله،
بها، الرببر عىل وتغلبوا وملكوها، األساطيل يف أجازوا منها؛ املغرب عىل والقوط الجنوبية،
وكان وطنجة، قرطاجنة مثل الحافلة، املدن بها لهم وكان أمرها، أيديهم من وانتزعوا
مشحونة لحربه األساطيل ويبعث رومة، صاحب يحارب قبلهم من قرطاجنة صاحب
والحديث. القديم يف حفافيه الساكنني البحر هذا أهل ديدن ذلك فكان والُعَدد، بالعساكر
وتحت لهم خوًال األعاجم أمم وصارت سلطانهم، وشمخ للعرب، امُلْلك استقر فلما
حاجاتهم يف النواتيَّة من واستخدموا صناعته، بمبلغ صنعة ذي كل إليهم ومتَّ أيديهم،
السفن فأنشئوا فيه، الجهاد إىل رشهوا وثقافته، للبحر ممارستهم وتكررت أُمًما، البحرية
من البحر وراء ملن واملقاتلة العساكر وأمطوها والسالح، بالرجال وشحنوها واألساطيل،
وعىل البحر لهذا أقرب كان ما وثغورهم ممالكهم من بذلك وا واختصُّ الحمراء، األمم هذه
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حسان إىل مروان بن امللك عبد فأوعز واألندلس، واملغرب وأفريقية الشام مثل حافته،
عىل حرًصا البحرية، اآلالت إلنشاء بتونس الصناعة دار باتخاذ أفريقية، عامل النعمان؛ بن
تسلسل ثم بك، سيمرُّ كما األغلب، بن هللا زيادة أيام صقلية فتح كان ومنها الجهاد، مراسم
باألندلس، أمية بني وعند أفريقية، أصحاب العبيديني عند األساطيل شأن بلغ حتى األمر
وصار فيه، وسلطانهم صولتهم وعظمت جوانبه، جميع من البحر هذا عىل معه غلبوا مبلًغا
منه؛ السواحل عن املنقطعة الجزائر سائر وملكوا به، بأساطيلهم النرصانية ألمم قبل ال
ويابسة،58 ومنورقة وميورقة ورسدانية وقورصة ومالطة وقربص وصقلية أقريطش مثل

هللا. شاء إن بك، سيمر كما
عىل ذلك يف وتفوقهم األساطيل بشأن أمية وبني العبيديني عناية أجل من كان ولقد
أن البحر، هذا ضفاف عىل وجودهم وهو قدمناه، الذي للسبب اإلسالمية املمالك سائر
أدباء واختص األساطيل، وصف يف بالقول وأفريقية األندلس يف الشعراء قرائح انبعثت
ومن فيه. يًدا املرشق لشعراء تجد تكاد ال حتى الوصف، من الباب بهذا القطرين هذين
الشاعر هانئ؛ بن محمد القاسم أبي دالية األسطول يف املغرب لشعراء سمعناه ما أحسن
عيل وبائية الرسالة، هذه صدر يف تقدمت وقد العبيدي، للمعز اآلن املنقطع األندليس

يقول: وفيها الدالية، دون وهي العبيدي، القائم شاعر التونيس؛ اإليادي محمد بن

ت��ت��ع��ب ��ا ول��مَّ ل��ه��ا ال��ري��اح ش��أو أت��ع��ب��ت م��ج��اذف ج��وان��ب��ه ش��رج��وا
ال��رب��رب اج��ت��م��اع وت��ج��ت��م��ع ط��وًرا ال��ق��ط��ا ن��ف��ر ك��م��ا ك��ث��ب م��ن ت��ن��ص��اع
ع��ق��رب م��ن ع��ق��ربً��ا ي��ق��رب ل��ي��ل ف��ك��أن��ه ب��ي��ن��ه��ا ي��ج��م��ع وال��ب��ح��ر
ال��م��ذه��ب ال��س��الح ُع��دد ف��ي ت��خ��ت��ال خ��الف��ة أس��ود ك��واك��ب��ه��ا وع��ل��ى
ال��م��ع��ج��ب ال��رب��ي��ع م��ن ال��ج��م��ال ث��وب ب��زي��ه��م اس��ت��ع��ار ال��ب��ح��ر ف��ك��أن��م��ا

الرشاع: وصف يف ومنها

ال��م��ت��ط��رب ك��راح��ة ال��ري��اح ط��وع ي��ط��ي��ره��ا ي��س��ت��ع��ار ج��ن��اح ول��ه��ا
م��غ��ل��ول��ب زاخ��ٍر ل��جٍّ ك��ل ف��ي م��ط��ارة ال��ع��ب��اب ح��دب ب��ه��ا ي��ع��ل��و
ش��وذب59 ال��ذؤاب��ة م��ن��س��وج ع��ري��ان م��ت��وج ال��ه��واء ف��ي ب��أج��رد ي��س��م��و
ي��رك��ب ل��م ال��َق��َط��ا ي��رك��ب��ه��ا رام ل��و ذؤاب��ة م��ن��ه ح ال��م��الَّ ي��ت��ن��زل
ي��ش��ه��ب ل��م أن��ه إال ل��ل��س��م��ع م��ق��ع��ٍد اس��ت��راق��ة رام ف��ك��أن��م��ا
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م��رك��ب ب��أع��ن��ف ج��وان��ب��ه��ا رك��ب��وا ُه��ُم داود اب��ن ج��ن وك��أن��م��ا
م��ت��ل��ه��ب م��ارٍج ب��أل��س��ن م��ن��ه��ا ف��ت��ق��اذف��وا ن��اره��ا ج��واح��م س��ج��روا
ال��ك��وك��ب ان��ص��الت انْ��َص��ل��ت س��ج��ن��ه م��ن ان��ب��رى إذا ال��ح��ري��ق م��س��ج��ور ك��ل م��ن
ال��غ��ي��ه��ب ال��ظ��الم ع��ل��ى ي��ك��ر ص��ب��ح ك��أن��ه ال��دخ��ان ي��ق��ذف��ه ع��ري��ان

قال: أن إىل

ال��م��ه��رب ف��ائ��ت��ات ال��م��ط��ال��ب ل��ح��ق ج��ن��ح األه��ل��ة م��ث��ل ول��واح��ق
ال��م��ت��ق��ل��ب ال��ط��ائ��ر ف��ع��ل وي��ج��ئ��ن ل��ط��اف��ة ب��ي��ن��ه��ن ف��ي��م��ا ي��ذه��ب��ن
ال��م��ي��زب م��اء ب��ب��رك ي��ق��ع��ن ح��ت��ى ل��واع��بً��ا رح��ن ال��ح��ي��ات ك��ن��ض��ان��ض

ينم وما كثرة، يحىص ال ما الباب هذا يف القصيد بارع من املغرب لشعراء فإن وبعد،
وصل حتى يُلَحق، ال الذي الشأو لديهم وبلوغها اإلسالمية، الدول عند األساطيل عظمة عن

السلطان. وضخامة امللك، واتساع الصولة، من إليه وصلوا ما إىل املسلمون
الدول مثل البحار؛ دول سيما وال الدول، من األساطيل مكان تعرف هنا ومن
— هللا بعد — وعليه عزها، وبه وعمادها، الدولة سياج هو األسطول وأن لعهدنا، اإلسالمية
الذي وسالحها وتحول، األعداء سهام بها تتقي التي املرسدة درعها هو بل اعتمادها؛
لم دولة وإن وتجول. املجد سماء يف به تطري الذي وجناحها وتصول، البحر يف به تطول
دولة لعمري هي أبابيل؛ طريًا البحر هذا متن عىل وترسلها باألساطيل، كلها العناية تُعَن

سالح. بغري الهيجاء يقتحم وكاألعزل الجناح، مقصوصة

ب��ق��ائ��م ي��ؤي��د ل��م س��ي��ف خ��ي��ر وم��ا أخ��ت��ه��ا ال��ُغ��ل أم��س��ك ك��فٍّ خ��ي��ر وم��ا

الصبح، صالة فيه ألُصيلِّ الجامع مسجدها إىل سمتي أخذت ريو، عىل نزلت وملا
زلت وما الزَُّؤام، السفر وعثاء من بعًضا وأجلَو اإلسالم، وشعائر التُّقى بربد صدري وأُثلَج
يف هللا مالئكة إىل حديثًا تبث كأنما بالعماء، مئذنته تَْعتمُّ شاهًقا بناءً عيني أخذت حتى
واألصنام، الطاغوت عبَد عىل أهله وعزة اإلسالم رفعة برفعتها تعلن كأنها أو السماء،
وإجالًال وصغاًرا، ذلًة مهابته من أغىض الروم من املسجد بهذا مرَّ من كل رأيت وكذلك
الحسن الغنائم أبو املسلمني واختشاء الرعب من قلوبهم يف ألقاه مما وإكباًرا، هللا لدين

هللا. رحمه — عيل بن
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املحراب وأمامهم الرجال من املصلني صفوف رأيت املسجد، باحة توسطت وملا
من املصليات صفوف يليه خشب من حاجز الرجال وخلف الكتاب، عنوان أمامها كسطور
فانضممت قاٍن، املداد من أحمر سائرها من يفصلها الصفحة هوامش تكون كما النسوان،
قواد من قائًدا وكان اإلمام، سلَّم أن وملا الصبح. صالة معهم وصليت املصلني صفوف إىل
يف لهم أئمة والسياسات، الحروب يف املسلمني أئمة كان وكذلك — البالد هذه يف العرب

وقال:60 سيفه عىل واتَّكأ قام — والصلوات التقى
بكم ويتحني الُغصص، منكم يتجرع يَلنَْدد،61 عدوٍّ ظهرانَي بني اآلن أنتم العرب، أيها
من وهزيمة فتوة،62 من بنفوسكم وضنٍّا قوة، من ضعًفا هللا يبدلنكم لو ويود الفرص،
والسعار،63 الجوع منه نال الغضنفر وثبة بكم فيثب كدر، إىل لصفوكم واستحالة ظفر،
الهمم، منكم فرتت فإذا ار، والرشَّ بِحَممه فريمي الربكان هذا يسعل كما بكم ويسُعل
مكان، وكل آونة كل يف نرصهللا عن وقعدتم األجفان، يف السيوف وأغمدتم العزائم، ووهت
قد ما إليكم ودبَّ القويم، النهج عن — هللا معاذ — وجرتم والنعيم، الرتف إىل وسكنتم
ما إىل — محالة ال — صائرون فإنكم والبغضاء؛ الحسد من الحمراء، األمم هذه إىل دبَّ
ُكثرُكم وِمن ، ذُالٍّ عزكم من ويديل 64، َفالٍّ نرصكم بعد هللا يُصريكم ذاك وإذ إليه، صاروا قد

65. كالٍّ العالم هذا عىل بعُد وتَِئيُضون ، قالٍّ
وذهبوا الجياد، ُمتوَن وعَلوا رجاله، معه وخرج خرج، كالمه من فرغ أن وبعد
الرشك دعائم وينسفون واليقني، والحق التقى ويذيعون الدين، كلمة يعلون حيث إىل

العباد. رقاب من الظُّلم أغالل ويفكون واإللحاد،

أل��وانَ��ا ال��ج��ور أه��ل ن ت��ل��وَّ إذا ب��ه ق��ائ��م��ي��ن ب��ح��قٍّ م��س��ت��م��س��ك��ي��ن

ثمت فوجدت السفني، مرىس إىل وقصدت املسجد من خرجت صالتي، قضيت أن وملا
إحدى مسيني؛ مدينة إىل بنا وعرب أقلع ثم فنزلته، صقلية جزيرة إىل يعرب أن يريد مركبًا
يكون ما أكرب أن وذلك باأللباب؛ يأخذ عجيب مرىس عىل فيها وأرىس الجزيرة، هذه مدائن

باأليدي.66 الُرب من فيها ما يُتناول بحيث الشاطئ من يريس السفن من
هذه يف بها مررت التي البلدان وسائر مسيني مدينة عىل القول يف نسرتسل أن وقبل
أمرها من بينة عىل تكون حتى وتاريخها؛ تقويمها من شيئًا لك نذكر العجيبة، الجزيرة

هللا. شاء إن —
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صقلية

غربي من الحادة زاويته الساقني، متساوي مثلث شكل عىل كبرية البحر يف جزيرة هي
يرتاوح حيث مسيني؛ مجاز الكبرية األرض بر من قلورية وبالد ريو وبني بينها الجزيرة،
ميًال، وستون نيف تونس وبني الغربي ذنبها وبني أميال، وعرشة أميال ستة بني البحر
جزيرة الشمالية زاويتها من وبالقرب أفريقية، من طرابلس بر تقابل الجنوبية وزاويتها
اسم بركان وهذا منه؛ منظًرا أشنع العالم يف يُعلم ال الذي النار بركان فيها صغرية
الكهوف، كثرية الرتبة، خفيفة أرض يف نفسها صقلية يف والثاني هذا، أحدهما لجبلني:
كثرية كانت ثَمَّ ومن أخرى؛ والدخان تارة، النار لهب الجبل ذلك من يصعد يزال وال

املعنى. هذا يف ضاٍف قوٌل قريبًا بك وسيمر منها. أبنيتها تهدُّم يكثر بحيث الزالزل،
الروم، عماالت من وكانت العمارة، قليلة خاملة الفتح قبل الجزيرة هذه كانت وقد
األنربور هذا ِقبل من واٍل عليها وكان قسطنطينية، صاحب األنربور إىل راجع وأمرها
من عليها واليًا كان — األغلب بن هللا زيادة والية تحت أفريقية67 وكانت قسطنطني، يسمى
األنربور استعمل ومائتني، عرشة ثنتي سنة كانت فلما — الرشيد هارون بن املأمون قبل
وعبث أفريقية سواحل فغزا شجاًعا، حازًما وكان فيمي، يسمى روميٍّا قائًدا األسطول عىل
فيمي عىل بالقبض يأمره قسطنطني إىل األنربور كتب ذلك وبعد مدة، هناك وبقي فيها،
رسقوسة؛ مدينة إىل وسار أصحابه، له وتعصب فانتقض فيمي، إىل الخربُ فنمى وتعذيبه،
قسطنطني فانهزم واقتتلوا، فالتقوا قسطنطني إليه فسار فملكها، صقلية، مدائن إحدى
صقلية عىل فيمي واستوىل وقتلوه، عليه فقبضوا جيًشا فيمي إليه فسريَّ قطانية، مدينة إىل
عم وابن هو بالطة فاتفق بالطة، اسمه رجًال الجزيرة من ناحية عىل وَوىلَّ بامللك، وُخوطب
فانهزم فيمي، وقاتال كثريًا عسكًرا وجَمعا — بلرم عىل واليًا كان — ميخائيل يسمى له
أسطوًال معه فسريَّ األغلب، بن هللا بزيادة مستنجًدا أفريقية إىل أسطوله يف وركب فيمي
قايض — الفرات بن أسد عليهم واستعمل راجل، آالف وعرشة فارس تسعمائة يف عظيًما
مذهب عىل الفقه يف األسديَّة ُمصنِّف وهو عنه، هللا ريض مالٌك أصحابه وِمن القريوان،
الذي بالطة إىل وساروا صقلية، من مأزر مدينة إىل فوصلوا سوسة،68 من وأقلعوا — مالك
فُقتل قلورية، إىل بالطة وهرب أموالهم، وغنموا معه، الذين والروَم فهزموه فيمي قاتل
واملسلمني الروم بني كثرية وقائع وجرت الجزيرة، من حصون عدة عىل املسلمون واستوىل
صقلية وبقيت صقلية. جزيرة جميع عىل املسلمني باستيالء وانتهت طواًال، سنني امتدت
املهدي هللا لعبيد ودانت للعبيديني، منهم هللا أدال أن إىل عمالهم يتناوبها األغلب بني بيد
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وُشغل يزيد، أبي فتنة كانت أن إىل عليها عمالهم يبعثون فأخذوا إليها، وما أفريقية
عَقد يزيد، أبي فتنة انقضت فلما — بأمره بعده من العبيدي واملنصور القائم القاسم أبو
يف له وكان — الكلبي عيل بن الحسني أبي بن الحسن الغنائم ألبي صقلية عىل املنصور
وغزا للعبيديني، األمور د فمهَّ — عظيم غناء يزيد69 أبي مدافعة ويف كبري، محل الدولة
من باألمر وقام باملنصور، هللا استأثر أن إىل إليها وما صقلية عىل واليًا وأقام قلورية، بالد
وأربعني، إحدى سنة بأفريقية إليه الحسن فسار معد، تميم أبو هللا لدين املعزُّ ولُده بعده
صقلية عىل واليًا هللا أيَّده األمري، هذا يزال وال أحمد. الحسني أبا ابنه وراءه ما عىل واستخلف
الجزيرة. هذه حرضة ببلرم ومقامه وثالثمائة، خمسوأربعني سنة وهو اليوم، إىل إليها وما
كثرية وهي شتاء، وال صيف يف ينقطع ال وكلؤها خصيبة،70 ِجدُّ الجزيرة وهذه
والبندق بلوط72 والشاه بالتفاح مثمرة كلها وجبالها واألرزاق،71 والفواكه والعيون األمواه
القطن، من كثري منها ويجلب أفريقية، بالد إىل والقسطل الجوز يُجلب ومنها واإلجاص،
العمران، مستبحرة وهي والزئبق،73 والرصاص والنحاس والفضة الذهب معادن وفيها
بلًدا74 وثالثني مائة الجزيرة بهذه أن ثقة ثَبٌَت أخربني فقد ياع؛ والضِّ والقرى املدن كثرية
باملسلمني، مسكونة وكلها والبقاع، واملنازل الضياع من فيها ما عدا وقلعة، مدينة بني
يكاد ال ما واألدباء والفالسفة العلماء من وفيها والحمامات، والفنادق باملساجد مألى
وسيأتي الجزيرة، هذه قصبة بلرم؛ مدينة مدائنها مشهور ومن واإلحصاء،75 العد يدركه
هذه بلرم مدينة وبني — هللا شاء إن — إليها وصولنا ذكر عند مفصًال عليها القول
الجزيرة، هذه غربي البحر ساحل عىل واقعة اآلتية املدن توجد مسيني مدينة وبني
وجطني76 وميالص القوارب وقلعة والقارونية وجفلوذ وبقطش وليربي ثرمة مدينة وهي
البلدان تقع وجنوبيها الجزيرة رشقي البحر ِسيف عىل وبلرم مسيني وبني ماركو. وشنت
منها مرحلة عىل مسيني مدينة برشقي طربمني مدينة هكذا: اآلتي الرتتيب عىل اآلتية
القالع أصول من حصينة وقلعة وأعيانها،77 البالد أرشاف من قديمة أزلية مدينة وهي —
حدثني كما — وفيها الطور،78 جبل يسمى البحر عىل ُمِطلٍّ جبل عىل وهي وأركانها،
بوان، شعب كأنه القديمة الروم مالعب من ملعب — الفيلسوف79 الصقيل هللا عبد أبو

املتنبي: الطيب أبو فيه يقول الذي

ال��زم��ان م��ن ال��رب��ي��ع ب��م��ن��زل��ة ال��م��غ��ان��ي ف��ي ِط��ي��بً��ا ��ع��ب ال��شِّ م��غ��ان��ي
ب��ت��رج��م��ان ل��س��ار س��ل��ي��م��ان ف��ي��ه��ا س��ار ل��و ِج��نَّ��ة م��الع��ب
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ال��ِح��َران80 م��ن َك��ُرم��َن وإن خ��ش��ي��ُت ح��ت��ى وال��خ��ي��ل ف��رس��انَ��ن��ا ط��بَ��ت
ال��ج��م��ان81 م��ث��ل أع��راف��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه األغ��ص��ان ت��ن��ف��ض غ��دون��ا
ك��ف��ان��ي82 ب��م��ا ال��ض��ي��اء م��ن وج��ئ��ن ع��ن��ي ال��ش��م��س ح��ج��ب��ن وق��د ف��س��رت
ال��ب��ن��ان83 م��ن ت��ف��ر دن��ان��ي��ًرا ث��ي��اب��ي ف��ي م��ن��ه��ا ال��ش��رق وأل��ق��ى
أوان��ي84 ب��ال وق��ف��ن ب��أش��رب��ة م��ن��ه��ا إل��ي��ك ت��ش��ي��ر ث��م��ر ل��ه��ا
ال��غ��وان��ي أي��دي ف��ي ال��ح��ل��ي ح��ل��ي��ل ح��ص��اه��ا ب��ه��ا ي��ص��ل وأم��واه

عادًال وكان — األغلب بن أحمد بن إبراهيم أيام املدينة هذه املسلمون فتح وقد
واملحارس الحصون وبنى والفساد،85 البغي بأهل وعصف البالد، آمن أموره، يف حازًما
الليلة يف اإلسكندرية إىل الخرب فينتهي سبتة من النار توقد كان حتى البحر، سواحل عىل
أغشت أول املوافق ومائتني، وثمانني تسع سنة شعبان من بقني لسبع وذلك87 الواحدة.86
صاحب األنربور؛ نفس يف وقع أسوأ البلد هذا لفتح وكان وتسعمائة. اثنتني سنة الرومي
ثم — محزون88 التاج يلبس ال وقال: التاج، يلبس ال أيام سبعة بقي حتى القسطنطينية،
مدينة وهي طربمني، وبني بينها الواقعة لياج مدينة من أميال ستة عىل قطانية مدينة
ِطلِّْسًما فيها ألن الفيل؛ مدينة اآلن وتسمى النار، جبل سفح يف البحر ساحل عىل كبرية
ونصب نقل ثم شاهق، بناء عىل األيام من غرب فيما منصوبًا كان فيل صورة عىل حجر من
والجوامع واملساجد الزاهرة، والديار العامرة، األسواُق املدينِة وبهذه املدينة.89 داخل
كبريتني مرحلتني عىل قطانية مدينة رشقي رسقوسة90 مدينة ثم والحمامات. والفنادق
حارض كل من اإلبل أكباد إليها ترضب البالد، وأعيان املدن مشهورات من وهي منها،
املدن بأكرب ما وبها جهاتها، جميع من بها محدق والبحر البحر، ساحل عىل وهي وباٍد،
امُلونِقة، الواسعة واألفنية الرائقة، واملباني والحمامات، واملساجد والخانات األسواق من
فلما الروم، ملك رسير بها كان وِقَدًما وأثمار، وجنات مزارع كله طوال كبري إقليم ولها
املسلمون امتلك أن إىل قرصيانة مدينة إىل امللك دار نقلت الجزيرة بعض املسلمون ملك
وستني أربع سنة رمضان عرش رابع هذه رسقوسة املسلمون فتح وقد الجزيرة. سائر
نوطس، مدائن ثم وثمانمائة، وسبعني سبع سنة الرومي مايه عرشين املوافق ومائتني،
وطرابنُش،95 عيل، ومرىس ومأزر،94 وشاقة،93 وكركنت،92 وبثرية،91 ورغوص، وشكلة،
فإن رغوص، مدينة عدا — أسلفنا كما — البحر ساحل عىل وكلها كثرية،96 أخرى ومدائن
الجزيرة وسط يف فهي َقُرصيانة، مدينة أما — ميًال عرش اثني من نحًوا البحر وبني بينها
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كما — إليها نقل الروم، ملك رسير فيها كان وقد قديمة، أزلية مدينة وهي جبل، سن عىل
املدينة هذه املسلمون فتح وقد لحصانتها، رسقوسة مدينة املسلمون ملك أن بعد — أسلفنا
سنة الرومي يناير سلخ املوافق ومائتني، وأربعني أربع سنة شوال منتصف الخميس يوم
ونصب مسجًدا، الحال يف فيها بنى األغلبي العباس فتحها وملا وثمانمائة. وخمسني تسع

عظيًما. ذالٍّ يومئذ بصقلية الروم وذل الجمعة، يوم فيه وخطب منربًا، فيه
ونحن فيض، من غيض هو إنما الجزيرة هذه بلدان من ذكرنا الذي فهذا وبعد،
أسفار إىل الحتجنا الجزيرة هذه يف املعروفة والقالع والقرى املدن سائر ذكر حاولنا إذا

َغناء. القدر هذا ويف كثرية،
وبعض صقلية جزيرة الرسالة هذه يف للناظر نصور أن الفائدة تمام من رأينا وقد
وقرشقة، ورسدينية، أقريطش، وجزائر ريو، ومدينة قلورية، وبالد املشهورة، بلدانها
ذكر له جاء ما كل وبالجملة وامَلِريَّة، اإلسكندرية ومدينتي ويابسة، ومنورقة، وميورقة،

الرسالة. هذه يف
بصدده. نحن ما إىل نرجع أن لنا آن وقد

مسيني مدينة

انتظمت قد جبال إىل مستندة برشقيها،97 الجزيرة من ركن يف فهي مسيني مدينة أما
أعجب ومرساها منها، الجنوبية الجهة يف أمامها يعرتض والبحر وخنادقها، حضيضها
تمسكه، تكاد حتى الرب من فيه تدنو الكبار املراكب ألن أسلفنا؛ كما البحرية، البالد مرايس
يسريًا، منها البعد عىل مرسيٍّا كان ما إال تفريغها، يف وال وسقها، يف زواريق إىل يحتاج وال
العمق إلفراط وذلك وإصطبالتها؛ مرابطها يف الجياد كاصطفاف الرب مع مصطفة فرتاها

فيها.98
طيبة وأرضها والضياع، العمائر كثرية وهي صقلية، جزيرة رأس هي مسيني وهذه

جمة.99 أرحاء عليها غزيرة أنهار ولها كثرية، أثمار ذات وبساتني جنات وبها املنابت،
الفنادق، أحد إىل معه وقصدت الحمالني، أحد إىل أمتعتي سلمت املدينة هذه نزلت وملا
فاحتفى أفريقية، مغاربة ألحد وكان املدينة، عىل ُمطلٍّ جبل عىل قائم فندق إىل بي فذهب
أنسه، وطيب حاشيته، برقة أنساني حتى راحتي يف واحتفل إكرامي، يف وبالغ صاحبه بي
الفيلسوف، الصقيل هللا عبد أبا الفندق هذا يف صادفت وقد االغرتاب. وذل السفر، مجاشم
به، أنيس فكمل بقدومي، علم ملا مسيني إىل بلرم من — هللا حفظه — نهد قد وكان
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لسان، ه فجِّ اطِّالع يروم وال بيان، عنه بالعبارة يقوم ال ما والرسور الغبطة من وعراني
ومقصدي. منتواي وهي األندلس، إىل الذهوب ينتوي أنه هللا عبد أبو أخربني حني سيما وال
وعلمه الجم، بفضله سمعت أني بَيَْد ذلك، قبل أره لم وكنت — هللا عبد أبا رأيت وملا
إليه تشد رجًال منه رأيت — أحيانًا العني قبل تعشق واألذن برؤيته، شغفت حتى الغزير
لديه ويلفي واليقني، الحق مقطع عنده ويصاب اآلبال، أكباد علمه إىل وترضب الرحال،

والدين: الحكمة علوم يف السداد مفصل

واإلس��ك��ن��درا رس��ط��ال��ي��س ش��اه��دت ب��ع��ده��ا أن��ي األع��راب م��ب��ل��غ م��ن
واألع��ص��را ن��ف��وس��ه��م اإلل��ه رد ك��أن��م��ا ال��ف��اض��ل��ي��ن ك��ل ول��ق��ي��ت

والحكمة الطب علم يف وهو قطره، وواحد عرصه، فيلسوف هللا عبد أبا فإن جرم وال
معرفته، وأحكم اإلغريقي، اللسان حذق وقد مثله، عىل العني تفتح تكاد ال النظري منقطع

عطارد. وبكر الفلك، نادرة ومنثوره منظومه األدب يف وهو أهله، من كأنه حتى
الفيلسوف الصقيل هللا عبد أبو فيها أنساني بلياليها، أيام ثالثة مسيني يف أقمت ولقد
يف علمنا ثم واالنقباض، الوحشة من النازح البلد يف الغريب يعرو ما حاشيته ورقة بأدبه
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القسطنطينية من قادمة كبرية سفينة البلد هذا ميناء عىل أرست قد أن ملقامنا الرابع اليوم
هذا وكان فيها. نسافر أن هللا عبد وأبو أنا فاعتزمت األندلس، بر إىل قاصدة العظمى
فيه نزولنا عند املركب هذا يف أصبنا إذ توفيقه؛ وحسن علينا هللا فضل تمام من العزم
أياًما وبينها بيني الدهر رضب التي — املدنية فضل — الروح ومطمح النفس، ُمنية
الرومية، وَقَلم املدنية َعَلم صاحبتاها معها وكان أعوام، بل شهور، كأنها قلتها عىل كانت
املرشفة املدينة يف تعلمنه أن بعد فيه، ونبغن الغناء حذقن ممن — علمت كما — وهن
األصل، أندلسية — أخربتني كما — قلم وهذه التسليم. وأتم الصالة أفضل صاحبها عىل
ولُقنت املنورة، باملدينة فوقعت املرشق، إىل صغرية وحملت البشكنس، سبي من رومية

النارص. الرحمن عبد باألندلس املؤمنني ألمري َعَلم مع اشرتيت ثم الغناء، هناك
عىل إرسائه بعد مسيني عىل أرىس ملا فيه كانت الذي املركب أن فضل أخربتني وقد
ينزلن أن معها ومن هي روعها يف أُلقي والطعام، املرية من إليه يحتاج ما لرشاء ريو
أن خشية — النارص الرحمن عبد املؤمنني ألمري وهو — املركب هذا ويرتكن مسيني يف
وقد املعز، واليات إحدى صقلية بالد ألن الفاطمي؛ هللا لدين املعز عمال فيه ومن يأرسه
هذا املعز فأحفظ للمعز، بمركب املرشق إىل ذاهب وهو تحرش قد كان املركب أن علمت
النارص، من الثأر عىل كشحه101 يطوي أن عىل وحمله املقعد،100 املقيم منه وأخذه األمر
عجبًا يا فقلت: أرباضها، من َربض يف فنادقها من فندق يف امُلديَدة هذه فضل أقامت ثم

العجب: كل

ن��ت��ك��ل��م وال ث��اٍو ب��ه��ا ك��الن��ا ب��ب��ل��دة ن��ك��ون أن غ��ري��بً��ا أل��ي��س

(إمرباطور الروم أنربور ليون؛ بن قسطنطني أن فذلك الرومية، السفينة هذه نبأ أما
الرحمن عبد املؤمنني أمري إىل حجٍج ثمان منذ أهدى قد كان الرشقية)، الرومان دولة
واستدفاًعا لديه102 بذَنَبه ويبصبص إليه، بها يتقرب عظيم قدر ذات هدايا النارص
قسطنطني» «بالد بالده آخذ عىل به واستظهاًرا وودِّه، لعطفه واستجالبًا وَكيْده، مَلْكره
الحشائش ر «مصوِّ الطبيب ديسقوريدس كتاب الهدايا هذه من وكان هللا،103 لدين املعز
األول الكتاب وكان العظيم. الرومي املؤرخ «هريودوتس»؛ هروشيش وكتاب العجيب»،
الليطني. باللسان مكتوبًا كان الثاني والكتاب القديم، اليوناني وهو باإلغريقي، مكتوبًا
فائدته تُجتنَى ال ديسقوريدس كتاب «إن النارص: إىل ذاك إذ كتب فيما قسطنطني وكتب
يف كان فإن األدوية، تلك أشخاص ويعرف اليوناني، باللسان العبارة يُحسن برجل إال
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يف فعندك هروشيش، كتاب وأما الكتاب، بفائدة امللك أيها ُفزَت ذلك؛ يُحسن من بلدك
اللطيني من إليك نقلوه عنه كشفتهم وإن اللطيني، باللسان يقرؤه من اللطينيني من بلدك
اإلغريقي، يعرف من األندلس نصارى من بقرطبة يومئذ يكن ولم العربي.» اللسان إىل
أمر ويل فلما العربي، إىل يرتجم لم هو كما النارص خزانة يف ديسقوريدس كتاب فبقي
اإلغريقي يعرف رجًال يبعث بأن النارص104 إليه تقدم قسطنطني، بن أرمانيوس الروم
راهبًا املركب هذا يف أرمانيوس فأرسل مرتجمني،105 يكونون عبيًدا له ليعلِّم واللطيني
للطب إحسانه اإلغريقي يُحسن الصقيل هللا عبد أبا أن لك أزلفت وقد نقوال، يسمى عظيًما
ليكون إليه الوفود عىل يستحثه إليه أرسل النارص أن أخربني كان وقد والنجوم، والفلسفة
منه أصبنا وقد الراهب، هذا وبني بيننا الصحبة انعقاد يف سببًا ذلك فكان خدمته،106 يف

واآلداب. العلوم من كثري يف مشاركة له املحارضة، ظريف ِحديثًا رجًال
وأقاما سنني، منذ املرشق إىل رحال قد كانا أندلسيني طبيبني املركب هذا يف ألفينا وقد
سنان بن ثابت عىل فيها وقرآ «بغداد»، السالم دار ودخال سنة، وعرشين نيًفا هنالك
يف ونزال رأسهما، مسقط األندلس إىل راجعني قفال ثم جالينوس، كتب قرة بن ثابت بن
وهما أحمد،107 والثاني عمر أحدهما ى يُسمَّ أخوان؛ وهما الثغور، أحد من املركب هذا
هذا ديسقوريدس كتاب أن أخرباني وقد املشهور. الطبيب الحراني أحمد بن يونس ابنا
املرتجم بسيل، بن العبايساصطفن الخليفة املتوكل جعفر أيام السالم بدار ترجمه قد كان
وقد قاال: وأجازها، الرتجمة فصحح إسحاق بن حنني وتصفحه العربي، إىل اإلغريقي من
وصححنا قرأناه وقد اصطفن.108 ترجمة عىل وهو «األندلس»، بالدنا إىل الكتاب هذا ورد
من كثري انتفع وقد العربية، يف اسًما اصطفن لها يعرف لم التي العقاقري أسماء من كثريًا
توفروا نَفٌر األطباء إخواننا من اليوم األندلس ويف منه. باملعروف األندلس وأهل املرشق أهل
البسبايس، أخونا ومنهم أشخاصها، ويعينون عقاقريه، أسماء يصححون الكتاب هذا عىل
أدام النارص— بسيدنا وكأنا الطبيب.109 سعيد بن ومحمد اليابسة، عثمان وأبو والشجار،
هذا أمر ويتم قرابه، يف السيف ويغمد نصابه، يف األمر يقر أن إال أبى وقد — تأييده هللا
منه عناية فضُل سيدنا من ذلك وكل طلب، ما أرمانيوس إىل فطلب به، ما عىل الكتاب
أبعدت كما الذهنية، العظمة مراتب أبعد إىل ُصُعًدا بها ويسمو بالده، عىل يجدي ما بكل
النافذة، العزيمة من عليه هللا فطره ملا وذلك الحضارة؛ رضوب سائر يف وبأسالفه به
ال وحتى غاية، دون همته تقف وال أمر، يتعاظمه فال املرمى، البعيدة الطموح والهمة
أفريقية يف الفاطميني منافسيه أو املرشق، يف العباس بني خلفاء أن إنسان صدر يف يحيك
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الثالث،110 اإلسالمية الدول هذه أن تعلم وأنت إليه، هو يسبقهم لم يشء إىل سبقوه قد
واملالكة األمور، زمام عىل والقابضة سلطانًا، وأضخمها شانًا، اليوم األرض دول أعظم هي
املنظور، املتوقع من أكثر إىل بالدها عمران واملستبحر املعمور، هذا من البالد أخصب
فرتاها عليها، وعيال لها، تبع كأنها الحمراء األمم هذه من األرض دول سائر تعد والتي
وغريب والتحف، بالهدايا رضاها وتستنزل إليها، االزدالف عىل آونة كل يف تتهالك لذلك
املغضوب إىل أسبق الحتوف فتكون بعض، عىل بعٌض وتسترصخها والطَُّرف، النفائس

السيوف. من عليهم

ال��ظ��ن��اب��ي��ب111 ق��رع ل��ه ال��ص��راخ ك��ان ف��زع ص��ارخ أت��ان��ا م��ا إذا إن��ا

وجميل األثر، حسن يكسبها ما كل يف تتسامى العظمى الدول هذه ترى ثم ومن
لذلك فرتاها وعالء، فخًرا الدنيا قلب له وينبض وثناءً، حمًدا الدهر مسامع ويمأل الذكر،
الفلسفية العلوم حتى والشعراء، الشعر أيدي بأعطياتها مالئة والعلماء، العلم بيد آخذًة
القائمني وتغري تعضدها، وفلكية، وطبية ورياضية وطبيعية إلهية من رضوبها؛ بجميع
عىل الحصول يف الرغبة وتظهر غوامضها، عن البحث يف والتقيص منها، باالستزادة عليها
األقدمني. اليونان فالسفة تواليف كتبهم خزائن يف حشدت الذين الروم، ملوك من مآخذها
عليه البازي مع وبكرت مسيني، ميناء من مجراها هللا باسم السفينة بنا أقلعت ولقد
جونيو شهر من خلت ليلة عرشة لثالث وذلك األول، ربيع سلخ الجمعة يوم فجر يف سواد،
وكان والسالم، الصالة عليه املسيح السيد مولد من وتسعمائة وخمسني ست سنة الرومي
وكان ومسمع، منا بمرأًى معها ومن فضل قبة وكانت عليًال، فاتًرا والنسيم هادئًا، البحر
جزيرة يف ذلك بعد نزل ولكنه وجهته، أين ندري نكن لم صقلية أدباء من أديب معنا
نحن إذا علينا ال حديث إىل أفىض أمر مسيني من إقالعنا عقيب منه ند قد وكان ميورقة،
وصىل حارضة، الصبح صلينا أن بعد أنَّا وذلك للقول؛ تطرية الرسالة هذه يف أوردناه
العنب ابنة عىل ويلح يصطبح وأخذ ناحية، انتحى وقد رأيناه الصقيل، األديب هذا معنا
بالخمر تصنع ما له: وقلت شديًدا إنكاًرا ذلك عليه فأنكرت باملاء، يقتلها ال رصًفا يرشبها
مروان بن امللك لعبد األخطل قال ما إال لك أقول ال فقال: ؟ لُسكرٌّ آخرها وإن ملرٌّ أولها وإن
أمري ُملك ما ملنزلًة هاتني بني ولكن األخطل: له فقال هذا، قولك مثل امللك عبد له قال إذ

باإلصبع. الفرات من ماء كعلقة إال فيها املؤمنني
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األخطل: أنشد ثم

ه��دي��ر ل��ه��ن زج��اج��ات ث��الث ع��لَّ��ن��ي ث��م ع��لَّ��ن��ي ن��دي��م��ي م��ا إذا
أم��ي��ُر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ع��ل��ي��ك ك��أن��ن��ي ت��ي��ًه��ا ال��ذي��ل أج��ر خ��رج��ت

الغرباء هذه عىل هبط روح كأنه الذي البديع الفردويس الطائر ذلك وبعد،
ما التي الثالث112 البذور تلك مثلها، هدية ال التي الهدية تلك ومعه األرفع، املحل من
هذه يف عصريها إىل ونفزع فنزدرعها بها، ليتحفنا الجنة عنب من اختلسها أنه إال أظنه
ساحة عن الهم وينفي الحس، صدأ منا ويجلو عنا، ليرسي آالًما؛ املفعمة املحزونة الحياة

النفس.

دري��اق��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة ال��م��دام ج��ع��ل ع��ق��اربً��ا ال��ه��م��وم ج��ع��ل ال��ذي إن

∗∗∗
ك��ان��ا ش��اء ف��م��ا ال��ده��ر وات��رك��ا ع��ق��ار ب��ص��رف ه��م��ي اق��ت��ال
ه��ان��ا ال��م��رء ع��ل��ى دام ف��إذا ه��مٍّ ل��ذع��ة ل��ل��م��ك��روه إن

∗∗∗
ب��رح��ي��ل ص��دره م��ن ه��م��ه دع��ا ال��ف��ت��ى م��ن ال��ل��ه��اة دون أت��ت م��ا إذا

إىل وترفعه النابه، وتخمل أخالقه، املرء من تيسء — هللا قبحها — ولكنها له: فقلت
يقول: حني القريش ذلك وهلل األوهد، الحضيض إىل الرفيع بالرشف وتهوي أسفل،

وي��ج��ه��ال ي��س��يء أن ي��وًم��ا ب��د ف��ال س��نَّ��ُه ال��ل��ئ��ي��م��ة ال��ك��أس ت��ق��رع م��ن
وأخ��م��ال م��ن��ه��ا ل��ألش��راف وأوض��ع غ��ن��ي��م��ة أخ��س م��ط��ل��وبً��ا أر ول��م

أنشد: ما فرسعان

ب��خ��ل��ي وال أذات��ي نَ��ْدم��ان��ي ي��خ��ش ول��م م��ح��اس��ن��ي أب��دت ال��ك��أس ص��دم��ت��ن��ي إذا
ش��ك��ل��ي م��ن ن��دام��اه آذى م��ن ش��ك��ل وم��ا أس��ا وإن ع��ل��ي��ه ب��ف��ح��اش ول��س��ت
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السوقة أما امللوك، وأشباه امللوك إال يرشبها ال أن خليقة لذلك والخمر قال: ثم
أيديهم تقطَّع أو يُقتلوا، أو يُصلبوا، أن فيجب إليهم، ومن والحمقى والغوغاء والحشو

رشبوها: هم إذا وأرجلهم

ب��أك��ف��ائ��ه��ا ُع��دوا إذا ل��ي��س��وا م��ع��ش��ر ي��ش��رب��ه��ا ق��د وال��خ��م��ر

∗∗∗
ص��اح��يَ��ا ك��ان إذا ع��ق��ًال أق��ل��ه��م ان��ت��ش��ى إذا ع��ق��ًال ال��ن��اس أق��ل وج��دت
ه��ي��ا ك��م��ا ال��ك��ري��م أخ��الق وت��ت��رك س��ف��اه��ة ال��س��ف��ي��ه ُح��َم��يَّ��اه��ا ت��زي��د

ينكح وال كريم، إال يرشب ال حتى األسد وجه يف والحر بألف، الكأس أن لو وبودي
شجاع: إال

ع��ظ��ام��ي م��ن ت��ع��ص��ر ال��راح ك��أن ح��ت��ى ال��راح ال��ل��ئ��ام ع��ن أُِج��لُّ

فيه تمادت لقد النبيذ: عن سأله وقد للمنصور يقول إذ الهذيل بكر أبا هللا ورحم
فقال: الحساب؟ يوم هللا تخىش أما له: فقلت العلماء، كرهته حتى السفهاء

ف��س��وق��ي ل��ي ي��غ��ف��ر ال��ل��ه ف��إن ي��وٍم ك��ل خ��م��ًس��ا ص��ل��ي��ت إذا
ال��وث��ي��ق ب��ال��دي��ن أم��س��ك��ت ف��ق��د ش��ي��ئً��ا ال��ن��اس ب��رب أش��رك ول��م
ال��ط��ري��ق ب��ن��ي��ات م��ن دع��ون��ي خ��ف��اء ب��ه ل��ي��س ال��دي��ن ف��ه��ذا

∗∗∗
ي��خ��دع دائ��ًم��ا ب��ه��ا ي��ظ��ل س��ج��دة ذو ي��غ��رن��ك ال أال
م��س��ت��ودِع ل��ي��أِت��َي ول��ك��ن وج��ه��ه ل��زم��ت ل��ل��ت��ق��ى وم��ا
ت��رج��ع رب��ه��ا إل��ى ف��ل��ي��س��ت ال��س��ج��ود ح��واه��ا أل��ًف��ا ث��الث��ون
أط��م��ع رده ف��ي ك��ن��ت وم��ا ع��ن��ده م��ا ال��ك��أس أخ��و ورد

∗∗∗
ال��م��اء ي��ش��رب م��م��ن ث��ي��اب��ك واح��ف��ظ ش��ارب��ه ي��ذع��رك ف��ال ال��ن��ب��ي��ذ أم��ا
ال��داء ه��م ك��ان��وا اس��ت��م��ك��ن��وا إذا ح��ت��ى ن��ف��وس��ه��م ف��ي ع��م��ا ي��داوون ق��وم
ق��رَّاء ي��دع��ون وق��د ال��ذئ��اب ه��م س��وق��ه��م أن��ص��اف إل��ى م��ش��م��ري��ن
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بإرشاقه، فللبدن نافع، أنه أما ونافع. ضار الرشاب الفيلسوف: هللا عبد أبو فقال
سددها، وإزالة املجاري، وتنقيح الرطوبات، وإنضاج وإنعاشها، الغريزية الحرارة وتقوية
وتفتيح بانبساطها، وللنفس وترطيبها، الصفراء وإدرار الدم، وإنارة الهضم، وتقوية
ثم للماليخوليا، األشياء أنفع كان ثم وِمن الفاسد؛ والفكر الهم وقتل وتشجيعها، آمالها
إذا أولئك وكل األحشاء. يف ضلَّ قد الذي القديم الشوق ويبعث والقلب، القلب بني يؤدم هو
الرسور عوض فرتى ، مضارَّ املنافع هذه استحالت وإال ينبغي، الذي الوجه عىل استعمل
أدامة وإن فجائيٍّا، موتًا أو مزمنًا، مرًضا الصحة وعوض خلق، وسوء وضجًرا ا وغمٍّ ا همٍّ
وقد والتشنُّج. الرعشة وتورث الدماغ، قوى وتوهن العصب، وترخي الذهن، تبلد الرشاب

أحمق. الولد كان أنجب وإن ينجب، ال الخمر مدمن أن عىل قاطبة الحكماء أجمع
َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر َعِن ﴿يَْسأَلُونََك شأنه: جل هللا قول الخمر يف جاء ما أصدق فإن وبعد،
يصف سبحانه يقول ثم نَْفِعِهَما﴾، ِمْن أَْكَربُ َوإِثُْمُهَما ِللنَّاِس َوَمنَاِفُع َكِبريٌ إِثٌْم ِفيِهَما ُقْل
أنها هو تحريمها يف الرس فكأن يُنَْزُفوَن﴾،113 َعنَْها ُهْم َوَال َغْوٌل ِفيَها ﴿َال الجنة: خمر

ل: األوَّ قال كما والصداع، الخبل وتورثها وترشبها، عقولنا تغتال

األول ب��األول وت��ذه��ب ت��غ��ت��ال��ن��ا ال��خ��م��ر زال��ت وم��ا

رسول وهو ترتكه كيف له: فقيل النبيذ ترك وقد الظرفاء بعض قول ألطف وما
الرأس. إىل فيذهب القلب إىل يُبعث الرسول بئس ولكنه نعم، فقال: القلب؟! إىل الرسور
وعرض له، نديًما يكون أن واختار استظرفه وقد امللوك من مللك املجنون قول ذلك ويشبه
ألصري أرشبه وأنا مثيل، لتصري هذا ترشب أنت امللك، أيها املجنون: فقال الرشاب، عليه
املحادثة يثري فيما لك هل يوًما: الشاعر لنَُصيب مروان بن العزيز عبد وقال َمن؟! مثل
إليك أقعد ولم مرمد، واللون مفلفل، الشعر األمري، هللا أصلح قال: — املنادمة يريد —
فافعل. بينهما تفرق أال رأيت فإن ولساني، عقيل هو وإنما منظر، بُحسن وال عنرص، بَكَرم

عقيل. يرشب ما أرشب ال فقال: ترشب؟ ال لم ألعرابي: وقيل
الصالة، وعن هللا ذكر عن الصدِّ من الرشاب إدمان يستتبعه بما ذلك بعد وناهيكم
وتحسني الحسن تقبيح ومن واملوجدة، والبغضاء العداوة وإيقاع والعربدة، السكر ومن
إذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وصدق لها. االكرتاث وقلة هللا حدود وتعدي بالفسوق، وإغرائه القبيح،
نبيذًا يرشبون بقوٍم أعرابية مرت ولقد مؤمن. وهو يرشب حني الشارب يرشب ال يقول:
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نعم، قالوا: نساؤكم؟ هذا أيرشب فقالت: أريحية، اعرتتها أقداًحا رشبت فلما فسقوها،
أبوه! َمن أحدكم يدري فما الكعبة؛ ورب زنني إذن قالت:

وال دين يف معه يفكرون ال الذي الحد إىل واستهتار به ولوع الرشاب وألصحاب
حتى رسق قد خنزير بثمن اشُرتي إذا نعم، قال: الخمر؟ أترشب نواس: ألبي قيل مروءة،

القائل: وهو مرات، ثالث يحُرم

ال��ج��ه��ر أم��ك��ن إذا س��رٍّا ت��س��ق��ن��ي وال ال��خ��م��ر ه��ي ل��ي: وق��ل خ��م��ًرا ف��اس��ق��ن��ي أال
ال��س��ك��ر ي��ت��ع��ت��ع��ن��ي أن إال ال��غ��ن��م وم��ا ص��اح��يً��ا ت��ران��ي أن إال ال��غ��ب��ن ف��م��ا

غًدا. يزول ال اليوم زال إن فقال: العقل؟ تزيل وهي الخمر ترشب لم لثمامة: وقيل
فقال: لإلشهاد، العشية احَرضِ له: فقيل ضيعة، الرشاب أصحاب من األرشاف بعض وباع
إليك وجهت لقد منهم: آلخر رجل وقال الضيعة. بعت ملا بالعشيات يصان ممن كنت لو
أحدهم: ويقول نفيس. فيه أجد أكاد ال وقت هذا فقال: يجدك! فلم أمس عشية رسوًال
وملَّا نعيم. ظالل يف موتي يكون حتى نبيذ؛ قربة تحت فأموت بعوضة أكون أني وددت
دينه باع كمن لست الشاعر: هرمة البن قال املدينة، عنه هللا ريض يزيد بن الحسن َوِيلَ
املقابح، وجنبني املمادح، ملسو هيلع هللا ىلص نبيه بوالدة هللا رزقني فقد ذمك؛ خوف أو مدحك، رجاء
سكران بك أُتيت لنئ أُقسم وأنا ربه، حق يف تقصري عىل أغيض ال أن عيلَّ حقه من وإن
تَُعن هلل ذلك تركك فليكن بي؛ حرمتك ملوضع وألزيدن كر، للسُّ ا وحدٍّ للخمر ا حدٍّ ألرضبنَّك

هرمة: ابن فقال إليهم، فتوكل للناس تدعها وال عليها،

ال��ك��رام ب��آداب وأدب��ن��ي ال��م��دام ع��ن ال��رس��ول اب��ن ن��ه��ان��ي
األن��ام خ��وف ال ال��ل��ه ل��خ��وف ودع��ه��ا ع��ن��ه��ا اص��ط��ب��ر ل��ي: وق��ال
ع��ظ��ام��ي ف��ي ت��م��كَّ��ن ح��ب ل��ه��ا وح��ب��ي ع��ن��ه��ا ت��ص��بُّ��ري وك��ي��ف
ال��ح��رام خ��ب��ث ف��ي ال��ن��ف��س وط��ي��ب خ��ب��ثً��ا ع��ل��يَّ ال��ح��الل ط��ي��ب أرى

فيه ويرشكني الحياة هو فقال: املاء؟ يف تقول ما الرشاب: أصحاب من لرجل وقيل
تلك قال: فالخمر، قيل: واستحييت، أمي ذكرت إال رأيته ما قال: فاللبن، له: فقيل الحمار،
فتيانها، من وهو الكوفة، من رشاعة يزيد بن الوليد ودعا الجنة. أهل رشاب البارة؛ السارة
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فقال: ُسنَّة، يف ألستفتيك أو قرآن، عن ألسألك أَْدُعك لم وهللا إني له: قال عليه قدم فلما
أنا فقال: الفتوة، عن ألسألك قال: دعوتني؟ فِلَم ثوًرا؛ فيهما ألصبتني عنهما سألتني لو
حتى ارشبه قال: التمر؟ نبيذ يف تقول ما فقال: فَسْل، الطبيب؛ وعاملها الخبري، دهقانها
قال: املاذي، من أحىل قال: فالداذي؟ قال: تجن، حتى ارشبه قال: الدن؟ فنبيذ قال: تحر،
قال: رشبها، أرى ال قال: فالخمر؟ قال: هلل، العظمة وقال: وجهه، فسرت الزبيب؟ فنبيذ

شكرها. أؤدي ال ألني قال: ولم؟
قال: من هللا ورحم كثري، من قليل وهذا

ال��ع��ن��ب ع��ن��ق��وده ف��ي ت��ك��اث��ف ح��ت��ى إرادت��ه إب��ل��ي��س ال��ش��ي��خ ي��ب��ل��غ ل��م

آخذ أن سكر إذا يعجزني فلن آدم ابن أعجزني مهما إبليس: يقول ما الحق ويف
أريد. ما عىل وأحمله أشاء، حيث فأقوده بزمامه؛

أن رووا إتيانه، من األعجم الحيوان يأنف ما إىل وإدمانه الرشاب جناية بلغت ولربما
منه، فيبتاع خمر تاجر عليه يرتدد كان الجاهلية، يف العرب أرشاف أحد عاصم؛ بن قيس
قبيًحا، سكًرا فسكر يوم ذات قيس فرشب عنده، ما ينفد حتى جواره يف الخمار ويقيم
وأنشأ ار، الخمَّ مال انتهب ثم بيشء، وتكلَّم القمر إىل ونظر ثوبها، وتناول ابنته فجذب

يقول:

أج��م��ال أذن��اب ل��ح��ي��ت��ه ك��أن ب��ه اإلل��ه ج��اء ف��اج��ر ت��اج��ر م��ن
م��ال وال ع��ق��ل ب��ال وأه��ل��ي ص��ح��ب��ي ت��رك��ت ب��ب��ي��س��ان��ي��ة ال��خ��ب��ي��ث ج��اء

الدهر. أبد خمًرا يذوق ال أن فآىل صنع؛ وما قال بما أُخرب صحا فلما
كلب فجاء األرض عىل وقع سكرانًا أن ذلك فمن وتبكي، تضحك ِفعال وللسكارى

يقول: فجعل فاه، يلحس

ده��ًرا وع��اش��رك��م ف��ي��ك��م ن��ش��ا ق��د وم��ن س��رك��م وص��اح��ب وم��والك��م أخ��وك��م

إىل بيده فأخذت فيه، فتربز مصىل عىل فقعد سكران دارنا يف كان بعضهم: وقال
الناس، ينام حيث يتربز مقلوب؛ منه يشء كل عجبًا! يا جاريتي: فقالت فيه، فنام املسرتاح
يضحك الذي وهو قردية، إىل إما يصري السكر صاحب وأن الناس. يتربز حيث وينام
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يتقيأ الذي وهو خنزيرية، إىل أو يهارش، الذي وهو كلبية، إىل أو ويحاكي، ويرقص
والكرامة، والعزة واملروءة تتفق ال حقيقة الخمر كانت هنا ومن فيهما؛ ويتلوث ويتربز

واحد. غمد يف والرشف تجتمع وال
حتى: الكاذب السخاء وتورث الكف، تخرِّق أنها الخمر خصائص ومن

م��ه��ي��نَ��ا ف��ي��ه��ا ل��م��ال��ه ع��ل��ي��ه أُِم��رَّْت إذا ال��ش��ح��ي��ح ال��ل��خ��ن ت��رى

إىل األيام مر عىل ذلك فيفيض والسخاء، الكرم يف التخرق تكرر الرشاب تكرر وكلما
وحدها هذه وإن يعول، َمن وكل وولده الشارب زوج ذلك ويعم والشقاء، والفالكة الفقر
عنها. يقلع أن حريٍّا لكان غريها زاجر الرشاب لصاحب ت ثمَّ يكن لم ولو تغتفر، ال لجريمة
استغنيت ما أصدقاؤك وأنهم الحفاظ، وقلة العهد، بسوء الرشاب أصحاب ُعرف وقد
بعيونهم رأوك وما تنزف، حتى دنانك غلت وما تنكب، حتى عوفيت وما تفتقر، حتى

يفقدوك. حتى

ح��ري��م ال��ن��ب��ي��ذ ألص��ح��اب ول��ي��س ح��ري��م��ه��م ي��ح��ف��ظ��ون ق��وم ك��ل أرى
س��ئ��وم ال��ح��ب��ال رث وك��ل��ه��م ب��ي��ن��ه��م ال��ك��أس دارت م��ا إخ��اؤه��م
ف��ذم��ي��م س��اع��ة ع��ن��ه��م ِغ��بْ��َت وإن ورح��ب��وا أل��ًف��ا ح��يَّ��وك ج��ئ��ت��ه��م إذا
ع��ل��ي��م ب��ال��ف��اس��ق��ي��ن ول��ك��ن��ن��ي ب��ج��ه��ال��ة أق��ل ل��م ث��ن��ائ��ي ف��ه��ذا

أنفه عظم وقد يوًما مدمنها فرتى َخْلقه، تشوه أن إىل بصاحبها الخمر تبلغ وقد
الراوية: حماد يف شاعر يقول كما وتورم، واحمرَّ

ح��م��اد ص��الت��ه وق��ت وي��ق��ي��م رب��ه ي��ع��رف ك��ان ل��و ال��ف��ت��ى ن��ع��م
ال��ح��داد ي��س��ن��ه��ا ال��ق��دوم م��ث��ل ف��أن��ف��ه ال��دن��ان م��ش��اف��ره ه��دل��ت
س��واد ال��ح��س��اب ي��وم ف��ب��ي��اض��ه وج��ه��ه ال��م��دام��ة ش��رب م��ن واب��ي��ضَّ

∗∗∗
وال��ح��اج��ات ال��ح��رم��ة وض��ائ��ع ال��ص��الة ض��ائ��ع ال��ش��راب أخ��و
وال��ب��ن��ات وال��ع��رس ن��ف��س��ه ف��ي ال��ح��االت أق��ب��ح م��ن وح��ال��ه
م��ؤل��ف��ات آالف خ��م��س��ة ��ات أفَّ إل��ى أف ل��ه أف
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مجاٌل نَْفِعِهَما﴾ ِمْن أَْكَربُ ﴿َوإِثُْمُهَما شأنه: جل هللا قول بعد ليس القول: وجملة
الهدى. اتبع من عىل والسالم لقائل،

األبيات: هذه عودها عىل تغني املدنية فضل اندفعت إذ ذلك لفي وإنَّا

ال��ه��م م��ن أل��ق��ى م��ا ت��ف��ري��ج ب��ك��م ال��ف��ؤاد ش��غ��ف ال��ذي ِب��ي��ِد
ع��ل��م ع��ن ش��ئ��ت م��ا اف��ع��ل��ي ث��م ب��ك��م ك��ل��ف��ت ق��د أن ف��اس��ت��ب��ق��ن��ي
ب��ال��ص��رم ال��م��وت ق��ب��ل ف��ع��ج��ل��ت ل��ن��ا ال��م��م��ات ف��ي ص��رم ك��ان ق��د

الراهب وتحرك فرًحا، جلده من يخرج أن كاد حتى هللا عبد أبا غناؤها فاستخف
أوس: بن حبيب الطائي قول يقارب بما هللا عبد أبو إلينا ترجمها كلمات غمغم ثم واهتز

ش��ج��اه��ا أج��ه��ل ف��ل��م ق��ل��ب��ي ورت ول��ك��ن م��ع��ان��ي��ه��ا أف��ه��م ول��م
ي��راه��ا وال ال��غ��ان��ي��ات ي��ح��ب ُم��َع��نٍّ��ى أع��م��ى ك��أن��ن��ي ف��ص��رت

تغني: اندفعت ثم

أح��داق��ه��ا م��ن وال��س��ح��ر وظ��ب��ائ��ه��ا وع��راق��ه��ا ب��غ��داده��ا ع��ل��ى آًه��ا
أط��واق��ه��ا ع��ل��ى أه��ل��ت��ه��ا ت��ب��دو ب��أوج��ه ال��ف��رات ع��ن��د وم��ج��ال��ه��ا
أخ��الق��ه��ا م��ن ال��ع��ذري ال��ه��وى خ��ل��ق ك��أن��م��ا ال��ن��ع��ي��م ف��ي م��ت��ب��خ��ت��رات
إش��راق��ه��ا114 س��ن��ى م��ن ت��ش��رق ال��ده��ر ف��ي م��ح��اس��ن ف��أي ل��ه��ا ال��ف��داء ن��ف��س��ي

ما قال البكاء عنه سكت إذا حتى عاليًا بكاءً ويبكي حارٍّا نشيًجا ينشج العلج فأخذ
لطيتها. السفينة ومضت وسكتنا فضل وسكتت سكت ثم دفينًا، داء يل هاجت لقد معناه:
يف النظر نرسح ورصنا العني، رأي نبرصه بحيث الساحل محاذاة يف سرينا وكان
ريًحا إلينا هللا أرسل وقد مطلة، الجبال قلل يف ومعاقل وحصون متصلة وقرى عمائر
به يظفر ما أطيب من الساعة تلك فكانت طيبة، تزجية السفينة زجت رخاءً طيبة
وقام النهار، ميزان استقام حتى وأطيبها حال أنعم يف زلنا وما البحر. هذا يف السفر115
اعد يَصَّ دخانًا فيها آنسنا متجاورات جزائر تسع يميننا عن أبرصنا ذاك وإذ الظهرية، قائم
بأذقانهم رضبوا وقد املسافرين بعض فرأيت الجزائر، هذه من جزيرتني يف جبلني من
تكونن وال اإلخوان، أيها عليكم ال الصقيل: هللا عبد أبو فقال الذعر، من بهم ألم ملا األرض
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الناحية، مأمونة الرباكني هذه إن املاء. يف امللح ينماث كما تنماث116 الطري كقلوب قلوبكم
الرابض ذلك فهو املخوف الربكان أما ترون. الذي الدخان هذا إال النهار يف تزفر وليست
القادمني بعض سأله وهنا هلل. والحمد عنه ابتعدنا وقد «صقلية»، الكربى الجزيرة يف
إىل أخبارها تتوارد التي الفظائع تلك ورس الرباكني، هذه وصف يف اإلفاضة املرشق من
أثبتنا نحن إذا بأس وال الفلسفية، طريقته عىل القول يف يفيض هللا عبد أبو فأخذ املرشق،

للفائدة. إتماًما قوله زبدة هنا

قاله وما لها املجاورة والجزائر صقلية يف الرباكني
ذلك يف اإلسالم فالسفة

السابحة األرضية الكرة هذه أن به خفاء ال الذي املعلوم من ملخصه: ما هللا عبد أبو قال
مختلفة ساف، فوق ساف طبقات وباطنها، ظاهرها وأجزائها، بجملتها الفضاء117 يف
جريشة، ورمال صلدة، وجالميد وأحجار صلبة، وجبال صخور فمنها والخلقة، الرتكيب
قال كما متجاورة، أو ببعض مختلط بعضها وشورج، وسباخ لني وتراب رخو، وطني
والروائح، والطعوم األلوان مختلفة وهي ُمتََجاِوَراٌت﴾، ِقَطٌع اْألَْرِض ﴿َوِيف شأنه: جل هللا
جل قال كما وصفر، وزرق وخرض وسود وبيض حمر وأجبالها وأحجارها ترابها فمن
ذلك مع وهي ُسوٌد﴾، وََغَراِبيُب أَْلَوانَُها ُمْختَِلٌف َوُحْمٌر ِبيٌض ُجَدٌد اْلِجبَاِل ﴿َوِمَن ثناؤه:
كثرية وخارجها، داخلها واألنهار، والجداول والعروق والتجاويف والثقب التخلخل كثرية
كثرة. يُحىص ال ما والجامدة السائلة املعادن أنواع من وفيها والكهوف، واملغارات األهوية
مد يف القمر كتأثري فيه الشمس بتأثري األرض جوف حمي إذا واألمواه األهوية وهذه
مكانًا وطلبت وارتفعت بخاًرا، وصارت وتحللت ولطفت األمواه تلك سخنت وجزره؛ البحر
النوافذ، تلك من البخارات تلك وخرجت تحللت التخلخل كثرية األرض تكن فإن أوسع،
تتموج محتبسة وبقيت الخروج من منعها حصيًفا التكاثف األرضشديد ظاهر يكن وإن
الرياح تلك وخرجت منها موقع يف األرض انشقت وربما الخروج، لطلب األهوية تلك يف
مخرًجا لها تجد لم وإن وزلزلة، وهدَّة دوي لها ويسمع مكانها، وانخسف مفاجأة،
ويغلظ واألهوية، املغارات تلك جو يربد أن إىل الزلزلة تلك وتدوم محتبسة، هناك بقيت
تلك قاع إىل راجعة وتخر ماء، إىل وتستحيل أجزاؤها، وتجتمع البخارات تلك وتتكاثف
تصري حتى وغلًظا، صفاءً ازدادت وقوفها طال وكلما زمانًا، وتمكث واملغارات، الكهوف
أو نفط أو كربيت إىل تستحيل وقد بها، وتتحد املعادن تلك برتبة وتختلط رجراًجا زئبًقا
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املختلفة املعدنية الجواهر من رضوب ذلك من فيكون البقاع، ترب اختالف حسب غريهما
الطبائع.

حارة وأهوية ومغارات كهوف بجوفها أرضني األرض ويف جباًال، الجبال يف إن قلنا:
لها مادًة فتكون دهنية، نفطية أو كربيتية مياه إليها تجري قد الكهوف فهذه ملتهبة،
تكون فقد الخالص؛ تطلب ُصُعًدا ذهبت الحرارة بفعل املواد هذه اختنقت فإذا دائًما،
الدخان وهذا الجزيرتني. هاتني يف الربكانني هذين حال هي كما رصًفا دخانًا املواد هذه
هذه تكون وقد قويٍّا، ا ردٍّ فرتده الكبري الحجر فيه يقذف لقد حتى شديدة بقوة يخرج
تمر فال العرم، كالسيل تخرج نارية ونفطية كربيتية أخرى ومواد محرتقة أحجاًرا املواد
الجبل هذا وترى نفسها. الجزيرة يف الذي النار جبل من يكون كما أحرقته، إال بيشء
أبيض حجًرا فيصري الرب، يف بعضه يقطع القطن كأعدال كبري بجمر يرمي فيما يرمي
به تحك مثقبًا أسود حجًرا يصري البحر يف يقع والذي لخفته، املاء وجه عىل يطفو خفيًفا

املاء. عىل يطفو لخفته كذلك وهو الحمامات، يف األرجل
واشتعل الحجر ذلك احرتق حجر عىل الجمر هذا وقع إذا أنه األمر غريب ومن
رضوب وسائر الحشيش أما كالكحل. غباًرا الحجر ذلك يصري حتى القطن، يشتعل كما
الناس وقودها التي جهنم نار فكأنها والحيوان، الحجارة إال يحرتق وال تحرتق فال النبات

والحجارة.118
«بركانا»، الجزيرتني هاتني يف املوجودين الربكانني أحد عندنا األهايل ويسمي هذا

والربق.119 الرعد علمت فيما «استنربي» بركان ومعنى «استنربي»، اآلخر ويسمون
الرباكني؛ بجانب إال األغلب األعم يف توجد ال األصفر الكربيت معادن أن الحظت وقد
الُقطَّاع ورأيت رأيته آخر، بموضع مثله يوجد ال كربيت معدن الجزيرتني هاتني ففي
وهم ويبسه، حره من أظفارهم ونصلت شعورهم تمرطت وقد رأيتهم يقتطعونه؛ الذين
يجتمع مواضع األرض يف له فيتخذون متميًعا سائًال األيام بعض يف يجدونه أنهم يذكرون
بجانب ترى وكذلك باملعاِول، فيقطعونه ر تحجَّ قد األوان ذلك غري يف يجدونه ثم فيها،
معلوم وقت يف إال منها يخرج ال الذي النفط، زيت آبار نفسها الجزيرة يف الذي النار جبل
اآلبار هذه يف ينزلون الوقت ذلك يف فرتاهم — بعده وشهرين شباط شهر يف — السنة من
يف تنفس وإن (منخريه)، أنفه مسام ويسد رأسه، فيه ينزل الذي الرجل ويخمر درك، عىل
الدهن فيعلو أواٍن، يف يضعونه الزيت هذا من يستخرجونه وما لساعته، هلك البرئ أسفل
يف وهلل الشأن. الغريبة األرض هذه طبيعة عىل يدل مما كله وذلك املستعمل، وهو منه

غريه. إله ال امللك مالك سبحانه شئون خلقه
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أمريها ولقائي صقلية جزيرة حرضة بلرم: مدينة
أحمد الحسني أبا

تعريجنا وكان كاملني، بيومني مسيني مدينة من انفصالنا بعد بلرم مدينة إىل وصولنا كان
الخامس األحد يوم وهو اليوم، ذلك يف موافقة غري الريح كانت إذ إليه؛ منا قصد دون عليها
املسيح، السيد مولد من وتسعمائة وخمسني ست سنة الرومي، جونيو شهر من عرش
الفرصة هذه اهتبلت ولقد املوافقة. الريح تأتي أن ريث املدينة هذه يف نقيم أن فاضطررنا
الحظ أسعدني وقد اجتالئها، من بد ال كان أشياء عىل فيها وقفت جولة املدينة يف فُجْلت
الكلبي، الحسن أبي بن أحمد الحسني أبا الفاطمي هللا لدين املعز ِقبل من أمريها فقابلت
هللا. شاء إن — املدينة هذه وصف عىل آتي أن بعد لك سأذكره حديث، وبينه بيني وجرى
وفيها الفاطمي، يوليه الذي الوايل يقيم ففيها صقلية؛ جزيرة حرضة هي بلرم مدينة
ومنها األعظم، يربضأسطولها مينائها ويف الصناعة، ودار الحسبة، وديوان قايضالقضاة،
وعدوته جزائره من يغزو أن شاء ما فيغزو البحر، هذا ثبج عىل مختاًال ويروح يغدو
رضوب من فيها املسلمون أحدثه ما وبفضل كله لذلك وهي أوروبا»، «جنوب الشمالية
بني والجامعة الحضارة، أم الجزيرة بهذه فهي وأفخمها؛ املدن أجمل من تراها العمران
يانع عيش ومراد ومنظر، مخرب جمال من فيها شئت فما ونضارة، غضارة الُحْسنني
السكك فسيحة بستان، كلها وبسائط ساحات بني وتتخايل فتان، بمرأى لك تطلع أخرض
املعروف الحجر بمنحوت كلها مبانيها البارع، منظرها بحسن األبصار تروق والشوارع،
يف ويطرد املشهور، السيف أو املذعور الحية مثل فيها ينساب نهر يشقها بالكذان،120

تحىص. ال كثرية أرحاء عليها زاخرة عيون أربع جنباتها

ال��ط��اوس ري��ش��ة ح��ل��ة وك��س��اه ط��وق��ه��ا ال��ح��م��ام��ة أع��ارت��ه ب��ل��د
ك��ئ��وس121 ال��دي��ار س��اح��ات وك��أن خ��م��ر س��اح��ات��ه��ا ف��ي األن��ه��ار وك��أن��م��ا

الكربى املدينة هو فقسم متجاورة، متباينة محدودة أقسام خمسة إىل تنقسم وهي
للروم، بيعة القديم يف كان الذي الجامع املسجد وفيها التجار، ويسكنها بلرم، تسمى التي
وصنوف التصاوير، رضوب من املبتكرة والغرائب الصنعة من فيه ما لبديع اآلن وهو
حذق عن ة النامَّ الدنيا،123 عجائب أعجب من يعد فيه املسلمون أبدعها التي التزاويق،122
األخرى أقسامها ويف املدينة هذه ويف وراءه. ال الذي الحد إىل الصناعة يف ومهارتهم العرب
األمر غريب ومن البلدان. من بلد يف العدد هذا مثل أر ولم مسجد،124 وثالثمائة نيف
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القفيص محمد أبو وهو املدينة، هذه يف األعيان الفقهاء أحد دار جوار يف واقًفا كنت أني
املسجد ومنها مساجد، عرشة سهم رمية مقدار عىل مسجده من قريبًا فبرصت الوثائقي،
املساجد، العرشة هذه بني من أن ذلك من وأغرب الطريق، إال يفصلهما ال املسجد تجاه
ليتفقه ابتناه البنه مسجًدا املذكور القفيص الفقيه مسجد من خطوة عرشين نحو وإىل
القوم أبهة ورائه من الناظر يستشف مما — هللا عمرك — وهذا أبيه.125 عن منعزًال فيه
التنافس عىل لهم باعثًا ذلك كان جرم وال البالد، هذه سادة وأنهم بسلطانهم، واعتزازهم
يستتبعها التي املعاني من معنى وهو والكمال، الخري خالل وسائر واملكارم املفاخر يف
بالخالصة، املعروف فهو بلرم، أقسام من الثاني القسم أما والسلطان،126 والغلب امللك
جامع مسجد وفيه حمامان، وبه فنادق، وال أسواق فيه وليس وأتباعه، الوايل مقام وهو
الثالثة، األخرى واألقسام والديوان، البحر، صناعة ودار الوايل، حبس وفيه مقترصصغري،
ومرىس وأجلُّ، السابقني القسمني من أعمر القسم وهذا الصقالبة، بحارة يعرف فقسم
األسواق وأكثر الجديدة، الحارة القوم يسميه وثالث املسجد، حارة يسمى وآخر به، البحر
والنحاسني، والصياقلة والخرازين والصيادلة والصيارفة الزياتني كسوق القسم هذا يف
خمسني من نحو الجديدة الحارة هذه ويف اختالفهم. عىل الصناع وسائر القمح، وسوق
ورخاء الجزيرة، هذه يف العمران استبحار عىل يدل مما وهذا اللحم. لبيع حانوت ومائة

يشاء. ملن املعز فسبحان عديدهم. وكثرة أهليها،
املسلمني إن قال:127 اآلن لك نجلوه أن بنا يجمل حديثًا الوثائقي الفقيه حدثني ولقد
األمر، لهم واستوثق الكبرية،129 األرض بر من قلورية128 وبالد الجزيرة هذه فتحوا ملا
بنية يفتحونها بالد كل يف عادتهم حسب أخذوا اإلذعان، يد الفرنجة أمم لهم ومدت
التي املنتنة الحمأة تلك من البالد هذه يستنقذوا أن يف أهليها، حال وإصالح فيها، اإلقامة
الزراعة إىل وعمدوا العدل، ألوية البالد يف فنرشوا الروم، حكم أيام فيها مرتطمة كانت
من فانتاشوها الصناعة وإىل رقدتها، من فهبت التجارة وإىل رصعتها، بعد فانتعشت
الخريات واغدودقت األموال، فكثرت عقال، من أنشطوا كأنما وثبة األهلون ووثب وهدتها،
والتأنق العيش واتساع والنعيم الرتف رضوب يف افتنانهم الناس وافتنَّ األقىص، الحد إىل
البالد هذه نصارى لتجد فإنك املسلمني، عدل أما الفقيه: قال ألوانه، بأزهى ن والتلوُّ فيه،
متمتع وكٍل متحابني، متبحبحني يرتعون فالجميع بيشء، عنهم ينمازون املسلمون يكاد ال
جاء وإذا مساجدهم، للمسلمني أن كما كنائسهم فللنصارى وطقوسه، وعقيدته بعيشته
ُصور فقد النصارى علم أما املسلمني. أعالم بجانب النصارى أعالم رأيت األعياد من عيد
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يف أسود حصن فيه ُرسم قد املسلمني وَعلم حمراء، ساحة بُهرة يف ب مذهَّ صليب فيه
وقد الكنائس إىل ذاهبات وهن «األحد» اليوم رأيتهن فربما نساؤهم أما خرضاء130 ساحة
فانتقبن الغالب، بتقليد دائًما مولع — تعلم كما — املغلوب ألن املسلمني؛ بنساء تشبهن
اللحف والتحفن بالذهب، املوىشَّ الحرير ولبسن املذهبة، األخفاف وانتعلن امللونة، بالنقب

املسلمات.131 به يتزين ما بكل وتزينَّ الرائقة،

وظ��ب��اء ج��آذًرا ف��ي��ه��ا ي��ل��ق ي��وًم��ا ال��ك��ن��ي��س��ة ي��دخ��ل م��ن إن

قومة لقاء عليهم املفروضة التافهة اإلتاوة تلك سوى النصارى من يطلب وليس
وأرباب ُصناعهم يؤديه واحد ودينار َغِنيُّهم، يؤديهما ديناران وهي الرعية، عىل السلطان
بأنهم يُقرون وهم عليهم،132 بمفروض يشء فليس واألطفال النساء أما منهم. الحرف
شققنا فقد الزراعة وأما املسلمني، عهد عىل إال األخرض العيش هذا طعم يذوقوا لم
الغامرة، األرض وأحيينا الحاجزة،133 القناطر عليها وأقمنا الجداول، واحتفرنا األنهار،
واألزهار األشجار من كثريًا هنا إىل وجلبنا وازينت، زخرفها وأخذت وربْت، ودرَّت فأخصبت
وشجر والقصب، القطن، مثل: األصليون؛ البالد أهل ليعرفها يكن لم التي النبات ورضوب

ذلك. غري وكثري مرص، يف إال يوجد ال الذي والربدي135 الزيتون،134
دفائن فاستثرنا املدى، بعيدة خطوات املسلمني بفضل خطت فقد الصناعة وأما
رضوب يف املسلمون ومهر والحديد، والرخام والنحاس الفضة من ومعادنها األرض
قد تراهم وكذلك إليها،136 وما والصباغة الحرير صنع فحذقوا األلوان، الشتى الصناعات
إن حتى والفلسفية، والدينية األدبية بَلَه الصناعية، العلوم سائر يف وتفوقوا وأربوا برعوا
عمرك — هو وما بالسحر137 يقرفونهم بلغني فيما املسلمني براعة من النبهارهم الفرنجة
الحضيض إىل الحمراء األمم هذه وهوي الكمال، ذروة تََسنُّمهم إال هو إن بالسحر، — هللا

األوهد.

ال��ص��غ��ر ف��ي ل��ل��ن��ج��م ال ل��ل��ط��رف وال��ذن��ب ص��ورت��ه األب��ص��ار ت��س��ت��ص��غ��ر وال��ن��ج��م

البالد هذه إىل املجلوبة والبضائع السلع كثرة شاهدت قد فلعلك التجارة وأما
يف املباركة الحركة أبرصت قد عساك وكذلك البلد، شوارع يف املتكاثرة واملتاجر والحوانيت
التجارة يف بعيًدا شأًوا شأْت قد الجزيرة أن منه تتحقق مما فيها، املكوس وعمال مينائنا
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الدين هذا روح فيهم أثَّر بما ذلك وكل هممهم، وبُْعد وإقدامهم املسلمني نشاط بفضل
اإللهية. وآدابه القويم

صقلية جزيرة وايل الكلبي؛ الحسن أبي بن أحمد الحسني أبا األمري لقائي

أخذنا ثم الظهر، صالة وصلينا تغدينا أن بعد مسجده يف الوثائقي الفقيه مع لجالس إني
عندما الفقيه فذعر األمري، ِقبل ِمن خادم املسجد علينا دخل إذ بيننا، األحاديث بأطراف
إليه الساعة يدعوك األمري إن الخادم: قال ثم لذعره، فذعرُت الخادم، هذا عينه أخذت
ال، اآلن وقال: َرْوعي138 فأفرخ منه يُخاف ما أَثمَّ للفقيه: فقلت املرصي، ضيفك ومعك
وأمرينا واملرصيني، مرص ِطْلع منك يستطلع أن يف األمري رغبة من أكثر شيئًا ثمت أظن
رجاحة من عظيم حظ لذو وإنه وعليتهم، األدب أهل خواص من — هللا حفظه —
النظري يتحدث كما معهم ويتحدث إليه، ويقربهم األدباء يحب الخلق، وسجاحة العقل
أياٍم من ورد قد كان إذ األهلني؛ أعياد من عيد كأنه صقلية يف اليوم أن عىل النظري، مع
الجزيرة، أطفال بإحصاء فيه األمري يأمر هللا لدين املعز املؤمنني أمري من كتاب األمري عىل
املؤمنني، أمري ولد فيه يختتن الذي اليوم يف بالعطايا ويحبوهم ويكسوهم يختتنهم وأن
سائر باختتان اليوم أمر وقد وإخوته، ولده اختتن ثم طفل، ألف عرش خمسة األمري فكتب
الصالت من حمًال وخمسني درهم، ألف مائة فيهم وفرَّق عليهم، وخلع الجزيرة، أطفال
املبارك؟ اليوم هذا مثل يف األمري من ا رشٍّ نتوقع فكيف املؤمنني،139 أمري من عليه َوَردْت
وحليتا بالديباج ُجللتا وقد األمري مطايا من فارهتان بغلتان الخادم مع كان وقد
يشء عىل عيني فوقعت اإلمارة، دور إىل وصلنا حتى ورسنا والفقيه أنا فركبت بالفضة،

قبل. من مثله عىل تقع لم

ال��ظ��الم��ا ل��ل��س��اري ي��ض��ئ��ن ي��ك��دن الم��ع��ات ك��ال��ك��واك��ب ق��ص��ور

∗∗∗
ب��أس��راره��ا إل��ي��ه��ا تُ��ف��ض��ي م ال��ن��ج��و ك��أن م��ل��ك وق��ب��ة
ب��أن��واره��ا ال��ري��اض ك��س��اه��ا ال��رب��ي��ع ك��أن ش��رف��ات ل��ه��ا

∗∗∗
م��غ��ان��ي��ه��ا ف��ي ف��أدق��وا إب��داع��ه��ا ول��وا ال��ذي��ن س��ل��ي��م��ان ج��ن ك��أن
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الحجاب، إىل وأسلمنا بالنزول، الخادم علينا أشار اإلمارة، دور إىل وصلنا أن وملا
فيحاء حدائق بنا سلكوا ثم الفسيفساء، تتخللها بالحصباء مفروش ممر يف بنا فساروا
فيها وانرسبت األطيار، بأغصانها وتعلقت األشجار، فيها اغلولبت قد األنحاء مرتامية

واألزهار. النجوم140 فيها واعشوشبت واألنهار، الجداول

وي��م��س��ك ت��ارة ي��ع��ن��ب��ر ث��وب ك��أن��ه ال��ه��واء أرج م��ن وال��ج��و

الحجاب إىل أسلمونا أن بعد الحجاب فرجع األمري، قرص إىل انتهينا أِن إىل زلنا وما
إليه الناظر صدر يمأل عظيم بهو إىل عليه بالراقي ينتهي سلًما هؤالء بنا فَرِقي املقربني،
األمري، مجلس إىل انتهينا حتى عدة ومقاصري غرًفا بعده واجتزنا فاجتزناه وجالًال، مهابة

قال: من بقول منه أحق هو ما أر لم مجلًسا به وناهيك

ب��ص��ي��َرا ال��م��ق��ام إل��ى ل��ع��اد أع��م��ى ب��ن��وره ك��ح��ل��ت ق��د انَّ��ك ل��َو ق��ص��ٌر
م��ح��س��وَرا ب��ن��اظ��ري ان��ث��ن��ي��ت ث��م م��ن��ظ��ٍر أب��دع ف��رأي��ت أب��ص��رت��ه
ك��ب��ي��َرا ف��ي��ه ال��م��ل��ك رأي��ت ل��م��ا ج��ن��ة ف��ي ح��ال��ٌم أن��ي ف��ظ��ن��ن��ت
ق��ص��وَرا م��داه ع��ن ف��ت��ك��ب��و ف��ي��ه أِع��نَّ��ة م��ط��ل��ق��ات ال��خ��واط��ر ت��ج��ري
ث��غ��وَرا ال��ن��ج��وم زه��ر ل��ه��ا ج��ع��ل��ت ك��أن��م��ا إل��ي��ك م��ح��اس��ن��ه ض��ح��ك��ت
ص��ري��َرا ب��ال��ع��ف��اة ت��رح��ب ج��ع��ل��ت أب��واب��ه ف��ت��ح��ت ال��والئ��د وإذا
ت��ك��ب��ي��َرا أف��واه��ه��ا ب��ه��ا ف��غ��رت ض��راغ��م ح��ل��ق��ات��ه��ن ع��ل��ى ع��ض��ت
م��أم��وَرا ب��دخ��ول��ه ي��ك��ن ل��م َم��ن ع��ن��ده��ا ل��ت��ه��ص��ر ل��ب��دت ف��ك��أن��م��ا
ت��ن��ظ��ي��َرا ش��ك��ول��ه ف��وق ب��ال��ن��ق��ش نَ��ظَّ��روا ت��ب��ًرا األب��واب ��ح وم��ص��فَّ
ن��ض��ي��َرا ال��س��م��اء ف��ي روًض��ا أب��ص��رت س��ق��ف��ه غ��رائ��ب إل��ى ن��ظ��رت وإذ
ت��ص��وي��َرا ط��ري��دة ك��ل ف��أرت��ك أق��الم��ه��ا ُص��ن��اع��ه��ا ب��ه وض��ع��ت
وال��ت��ش��ج��ي��َرا141 ال��ت��زوي��ق ب��ه��ا م��ش��ق��وا ل��ي��ق��ة ف��ي��ه ل��ل��ش��م��س وك��أن��م��ا

ثم الوثائقي، الفقيه فسلم األمري، جاللة من البهر غلبني املجلس عىل أقبلنا فلما
كان وقد بالجلوس، لنا وأِذن وجهي يف ا باشٍّ السالم عيلَّ فرد باإلمارة، بعده سلمت
أن لعله بها يقصد شتى أحاديث يف األمري أخذ ثم األمري، يسار عن جالًسا القضاة قايض
ينتوي منتوى أي قال: به األنس مني آنس أن وبعد ساحتي. عن الوحشة وينفي يؤنسني
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ومتى فقال: األندليس، الُقطر موالي يا أنتوي إني فقلت: هللا؟ شاء إن — املرصي أخونا
أحسن عىل فقلت: فارقتها؟ وكيف فقال: يوًما، وعرشين نيف منذ فقلت: مرص؟ زايل
اتصل فقد معه؛142 كافور وحال أنوجور األمري حال وكيف فقال: األمري، موالي يا حال
استبد قد موالي يا كافور كان إذا فقلت: أمره؟ عىل وغلبه به استبد قد كافوًرا أن بنا
لنفسه ال للمرصيني كافور أصبح فقد بكافور، استبدوا قد املرصيني فإن أنوجور، باألمري
امللوك أن يعلم ألنه سديدة؛143 جميلة معنا وحاله رشيدة، عادلة فينا فسريته لألمري، وال
وقد الناس يستعبدون ولَِم كيدها، ويستجيزون يظلمونها فكيف الرعية، خدام هم إنما
وإنما امللك، بأعباء ينهض الذي وحده هو ليس كافوًرا أن عىل أحراًرا؟ أمهاتهم ولدتهم
رجاالت من وغريه الفرات بن جعفر الفضل أبو األعظم وزيرنا أمره ويشاركه أزره يشد
رسول بنت ابن أمركم ييل أن وأنبل وأسمى بكم أليق أليس ولكن األمري: فقال الدولة،
قد العباسيني أن األخ أيها تعلم وأنت هللا، لدين املعز املؤمنني أمري عليه هللا صىل هللا
عىل واألتراك األعاجم وانتزى ملكهم، عليهم والتاث حالهم، وتضعضعت أمرهم، ضعف
صاحب النارص؛ الرحمن عبد أما دونهم.144 باألمر وتفردوا منهم، املمالك فاقتطعوا البالد
تستظلوا أن إال يبق فلم األطراف، املرتامية املمالك من يده يف بما اكتفى فقد األندلس،

الطامعني. طمع عنكم ويردوا يحموكم حتى الفاطميني خلفائنا بظل
األمري موالي إن قائًال: اندفعت أن ألبث فلم رأيس إىل الغضب طائر طار وهنا
من جارح ينقض أن النكر وأنكر الظلم أظلم من ُعد إذا أنه يعلم — هللا حفظه —
ويستلبه عيشته، عليه وينغص سكنه، يف فيزعجه رسبه يف آمن طائر وكر عىل الجوارح
مخلبه بني بجواره اإلقامة أو جوه، غري جو إىل الظعن إىل إما ويضطره وحريته، رساحه
أن ذلك يف وحجتها أخرى، عىل أمة تعدو أن وراءه ظلم ال الذي الظلم من فإن وظفره،
يعدو أن املغالطة باب يف يقال ما وأقعد السفسطة من أليس الطامعني، طمع من تحميها
هذه تبدأ ال ولم آخرين؟ عدوان من لهم وقاء هو إنما العدوان هذا أن بحجة قوم عىل قوم

عدائها. من غريها فرتيح بنفسها األمة
عليه: هللا صلوات هللا رسول ويقول اإليمان، من الوطن حب أن ليعلم األمري موالي إن
فطرة أن عىل السوء، بالد لخربت الوطن حب لوال ويقول: املولد، طيب من الوطن حب
ويقول أرضه، بعقاقري عليل كل يداوى بقراط: يقول ولذلك وطنه؛ بحب معجونة اإلنسان
أنه ويروى القطر، ببلل الجدبة األرض ترتوح كما بلده بنسيم العليل يرتوح جالينوس:
تشتهي؟ ما وعشقته: مرض قد وكان — امللك بنت له قالت الروم، ببلد سابوز أرس ملا
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مرضه، من وأبلَّ فَربِئ إليه فُحمال اصطخر، تراب من وشمة دجلة، ماء من رشبة قال:
الوطن محبة عىل داللة وكفى غابه، إىل األسد يحن كما جنابه إىل يحن موالي يا والكريم
َما ِديَاِرُكْم ِمْن اْخُرُجوا أَِو أَنُْفَسُكْم اْقتُلُوا أَِن َعَليِْهْم َكتَبْنَا َّا أَن ﴿َوَلْو شأنه: جل هللا قول

القائل: قول العرب قالته بيت أألم كان ثم ومن اآلية، َفَعلُوُه﴾

ب��إخ��وان وإخ��وانً��ا ب��ن��اس ن��اًس��ا ب��ه��ا ح��ل��ل��ت إن ب��الد ب��ك��ل ت��ل��ق��ى

لكأني حتى مني؛ القلب حبة من السواد يف مرصواملرصيني حب يتغلغل أن جرم فال
يقول: من بقول املعني

ط��ائ��ر ري��ش ب��ه ي��ه��ف��و ال��ح��م��ى وأه��ل ال��ح��م��ى ت��ذك��ره م��ن ف��ؤادي ك��أن

طعمت وقد ترابها، جلدي مس أرض أول هي وأرضه فيه، ولدت بلًدا أحب ال وكيف
الجنة أن زعمهم عن األقدمون يعذر الذي املبارك نيلها ماء النمري؛ ماءها ورشبت غذاءها،

الخرضاء. هذه إىل منها انرسب منبعه

ج��دي��د وه��و ال��ع��ي��ش ف��ي��ه ول��ب��س��ت ��ب��ا وال��صِّ ال��ش��ب��ي��ب��ة ب��ه ص��ح��ب��ت ب��ل��د
ت��م��ي��د ال��ش��ب��اب أف��ن��ي��ة وع��ل��ي��ه رأي��ت��ه ال��ض��م��ي��ر ف��ي ت��م��ث��ل ف��إذا

∗∗∗
ال��ص��ح��اب يُ��دَّك��ر ح��ي��ن وص��ح��ب��ي وأه��ل��ي وط��ن��ي ح��ب��ذا ي��ا أال
ي��ش��اب ل��ش��ارب��ه ظ��م��أ ع��ل��ى م��زن م��اء ب��ب��ارد ع��س��ل وم��ا
اإلي��اب؟ وم��ت��ى ب��ه ل��ن��ا ف��ك��ي��ف إل��ي��ن��ا ل��ق��ائ��ك��م م��ن ب��أش��ه��ى

كانت مهما البالد، عن الغرباء الحكام أن بالظن ليس علًما يعلم األمري وموالي
إليهم تمت ال التي الرعية يضيموا أن إال خلقه يف هللا سنة عليهم لتأبى العدل، من منزلتهم

قال: من هللا فرحم املرء، رهط أما موطن. آرصة أو برحم

م��رك��ب ك��ل ب��ه ع��ال��وا وإن ع��ل��ي��ه ب��ق��ي��ًة خ��ي��ٌر ال��م��رء ل��ره��ط ل��ع��م��ري
وط��ي��ب خ��ب��ي��ث م��ن ع��ل��ف��ت م��ا ف��ك��ل م��ن��ه��م ل��س��ت ِع��ًدا145 ق��وٍم ف��ي ك��ن��ت إذا
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األمري: آمن وأنا أقول كله لذلك

م��ال��َك��ا146 ال��ده��ر ل��ه غ��ي��ري أرى ال وأن أب��ي��ع��ه ال أن آل��ي��ت وط��ن ول��ي

أن عنه يغيب ال املرصي أخانا أظن قائًال: القضاة قايض انبعث ثم األمري أطرق وهنا
بد فال وطم، الرش وعم البالد، يف الفساد وذاع وعدوانًا، وظلًما جوًرا اليوم ملئت قد األرض
إال اإلمام هذا يكون وال وظلًما، جوًرا ملئت كما وعدًال قسًطا الدنيا يمأل عادل إمام من
إمام إلينا وجاء وعده، هللا رسول صدق قد ذا هو وها ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت فاطمة ولد من
موالنا وابن موالنا بنرصته، والقائم الحق، إىل الداعي برعيته، البار الرحيم العادل املسلمني
هللا أدام — املهدي هللا عبيد موالنا بن القائم موالنا بن املنصور موالنا بن هللا لدين املعز
وأكثر نفًرا، موالنا من أعز هو من املسلمني ملوك بني اليوم يوجد ال أنه إىل هذا — تأييده
من لذلك فكان وحنكة، تجربة األمم سياسة يف وأبعد وشوكة، سالًحا وأقوى ووفًرا، ماًال
قايض كاد فما برعايته، ويستظل دعوته، نرش عىل يعمل أن مسلم كل عىل الحتم الواجب
املعز املؤمنني أمري عىل ينكرون ال املرصيني إن فقلت: ابتدرت حتى كالمه يتم القضاة
للبرش، طبائع من عرف مما يعرف — هللا حفظه — موالنا أن بيد قلت، مما شيئًا هللا لدين
لسواها آلة باالستعباد وتصبح غريها، لواء عليها ويخفق أمرها، عىل تُغلب التي األمة أن

أرواحها. وتضوى رجاؤها، ويبىل أملها، يقرص عليها؛ وعالة

األج��س��ام ب��ه ت��ض��وى غ��ذاء ـ��ه ج��ان��ي��ـ ورؤي��ة األذى واح��ت��م��ال

كر عىل ذلك فيُفيض حميتها، من وكرس شوكتها، من عليها الغلب خضد ملا وذلك
الكسل بأردية وتشتمل واالستخذاء، الذل147 ترأم أن إىل والنهار، الليل وتعاقب األدهار،
يتناقص حتى وهلم الحيوية، القوى يف النشاط ضعف ذلك نتاج من فيكون والوناء،
لكل مغلبني فيصبحوا أنفسهم، عن املدافعة عن ويعجزوا مكاسبهم، وتتالىش عمرانهم،
موالي يا اإلنسان أن وهو آخر يشء وثمة ناهب، لكل مقسًما نهبًا آكل، لكل ُطعمة متغلب،
وكبح رئاسته، عىل غلب إذا والرئيس له، ُخلق الذي االستخالف بمقتىض بطبعه رئيس
البرش، غرائز يف ركب رش وهذا كبده. وريِّ بطنه، شبع عن حتى تكاَسل عزه، غاية عن
يف كانت إذا — يقولون كما — تسافد ال فإنها املفرتسة، الحيوانات يف مثله وجد أنه كما

اآلدميني. َمَلكة
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ال��ح��م��ام م��ن��ه أخ��فُّ ع��ي��ٍش ُربَّ ب��ع��ي��ش ال��ذل��ي��ل ي��غ��ب��ط م��ن ذلَّ

آخر، معنى إىل فجأة فانتقل املوضوع، هذا بساط يطوي أن أراد األمري كأن وهنا
هذا يزال ال وهل كافوًرا؟ الشاعر املتنبي به مدح مما شيئًا املرصي أخونا يحفظ هل فقال:
يف املتنبي يزل وملَّا مرص فارقت لقد األمري، موالي يا نعم فقلت: مرص؟ يف مقيًما الشاعر
يمتدحه؛ أن له وحق املدح، بأحسن امتدحه ولقد كافور، املسك أبي األستاذ موالنا خدمة
قوله أنشدنيه مما بالذاكرة يعلق فما — يقولون كما — اللها148 تفتح موالي يا اللهى إذ

إليه: به رست التي الخيل وصف أن بعد فيه

ال��س��واق��ي��ا اس��ت��ق��ل ال��ب��ح��ر ق��ص��د وم��ن غ��ي��ره ت��وارك ك��اف��ور ق��واص��د
وم��آق��يَ��ا خ��ل��ف��ه��ا ب��ي��اًض��ا وخ��ل��ت زم��ان��ه ع��ي��ن إن��س��ان ب��ن��ا ف��ج��اءت

قصيدة: من وقوله

ف��أك��ت��ب ع��ل��يَّ ت��م��ل��ي أش��أ ل��م وإن م��دح��ه ش��ئ��ت إذا ك��اف��ور وأخ��الق
ي��ت��غ��رب ف��م��ا ك��اف��وًرا وي��م��م وراءه أه��ًال اإلن��س��ان ت��رك إذا

يقول: القصيدة هذه ويف

ي��ج��رب ال م��ن ع��ي��ن ف��ي ك��ث��رت وإن ق��ل��ي��ل��ة ك��ال��ص��دي��ق إال ال��خ��ي��ل وم��ا
م��غ��ي��ب ع��ن��ك ف��ال��ح��س��ُن وأع��ض��ائ��ه��ا ش��ي��ات��ه��ا ُح��س��ن غ��ي��ر ت��ش��اه��د ل��م إذا
م��ع��ذَّب ف��ي��ه��ا ال��ه��مِّ ب��ع��ي��د ف��ك��ل ل��راك��ب م��ن��اًخ��ا ال��دن��ي��ا ذي ال��ل��ه ل��ح��ا

مطلعها: قصيدة فيه وله

ج��ن��ده وه��ي ب��ي��ن��ن��ا إل��ي��ه��ا وأش��ك��و ت��ودُّه ال م��ا األي��ام م��ن أودُّ

البالغة: حكمته من فيها يقول

وج��ده ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ي ع��م��ا وق��ص��ر ��ه ه��مُّ زاد م��ن ال��ل��ه خ��ل��ق وأت��ع��ب
ع��ق��ده ب��ال��م��ال ك��ان م��ج��د ف��ي��ن��ح��ل ك��ل��ه م��ال��ك ال��م��ج��د ف��ي ي��ن��ح��ل��ل ف��ال
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زن��ده وال��م��ال األع��داء ح��ارب إذا ك��ف��ه ال��م��ج��د ال��ذي ت��دب��ي��ر ودب��ره
م��ج��ده ق��ل ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي م��ال وال م��ال��ه ق��ل ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي م��ج��د ف��ال

يقول: أن إىل

أس��ت��ج��ده م��ف��خ��ر ف��ي ول��ك��ن��ه��ا أس��ت��ف��ي��ده ع��س��ج��د ف��ي رغ��ب��ت��ي وم��ا

مطلعها: أخرى من فيه وقوله

وال��ج��الب��ي��ب وال��م��ط��اي��ا ال��ح��ل��ي ح��م��ر األع��اري��ب زي ف��ي ال��ج��آذر م��ن

∗∗∗
ي��ع��ق��وب أج��ف��ان ف��ي ي��وس��ف ق��م��ي��ص م��س��ام��ع��ه ف��ي س��ؤال ك��ل ك��أن
م��غ��ل��وب غ��ي��ر ب��ج��ي��ش غ��زت��ه ف��ق��د ب��م��س��أل��ة أع��ادي��ه غ��زت��ه إذا

قوله: القصيدة هذه نسيب من ويعجبني

ال��ذي��ب زورة م��ن — ق��دًوا وق��د — أده��ى خ��اف��ي��ة األع��راب ف��ي ل��ك زورة ك��م
ب��ي ي��غ��ري ال��ص��ب��ح وب��ي��اض وأن��ث��ن��ي ل��ي ي��ش��ف��ع ال��ل��ي��ل وس��واد أزوره��م

يقول: أن إىل

ال��رع��اب��ي��ب ال��ب��دوي��ات ك��أوج��ه ب��ه ال��م��س��ت��ح��س��ن��ات ال��ح��ض��ر أوج��ه م��ا
م��ج��ل��وب غ��ي��ر ح��س��ن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وب ال��ح��ض��ارة ح��س��ن

كافوًرا وهجا بآخرة، مرص زايل املتنبي أن فقط اليوم بلغني أنه بيد األمري: فقال
فيها: يقول بأبيات مرٍّا قاسيًا هجاءً

ال��نُّ��ه��ى َم��ق��رُّ ال��رءوس أن ال��َخ��ِص��ي ق��ب��ل أح��س��ب ك��ن��ت ل��ق��د
ال��ُخ��َص��ى ف��ي ك��ل��ه��ا ال��ن��ه��ى رأي��ت ع��ق��ل��ه إل��ى ن��ظ��رت ف��ل��م��ا
ك��ال��بُّ��ك��ا ض��ح��ك ول��ك��ن��ه ال��م��ض��ح��ك��ات م��ن ب��م��ص��ر وم��اذا
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ال��ع��ال أه��ل أن��س��اب ي��درس ال��س��واد أه��ل م��ن ن��ب��ط��ي ب��ه��ا
ال��دج��ى ب��در أن��ت ل��ه: ي��ق��ال ن��ص��ف��ه م��ش��ف��ره وأس��ود
ال��رق��ى وب��ي��ن ال��ق��ري��ض ب��ي��ن ال��ك��رك��دن ب��ه م��دح��ت وش��ع��ٍر
ال��ورى ه��ج��و ك��ان ول��ك��ن��ه ل��ه م��دًح��ا ذل��ك ك��ان ف��م��ا

يقول: أن إىل

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

أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ شأنه جل هللا قال فقد هجاه قد كان إذا فقلت:
صلوات هللا رسول وصدق يَْفَعلُوَن﴾، َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر
تؤاخ ال يقول: من هللا ورحم لسانه، اتقاء الناس أكرمه من الناس رش يقول: إذ عليه هللا
وكان وطماح، طماعية ذو رجل املتنبي أن عىل مجانًا، ويهجوك بثمن يمدحك فإنه شاعًرا
يستطع لم ما ذلك بعد منه رأى فلعله أعماله، بعض بوالية وعده املسك أبو األستاذ موالي
سيف يف للمتنبي ولكن األمري: قال قال، ما املتنبي فيه فقال وعد،149 بما الوفاء معه
يف له قصيدة من ويعجبني كافوًرا، به مدح مما أبرع هو ما غريه ويف حمدان بن الدولة

قوله: حمدان ابن

وال��رق��اب150 ال��ج��م��اج��م ت��خ��اذل��ت ق��وٍم آث��ار ف��ي س��رت م��ا إذا

يقول: أن إىل

ال��م��ص��اب ف��ي��ؤل��م��ك ت��ص��ي��ب��ه��م أن��اس ف��ي ب��أس��ك ي��ت��م وك��ي��ف
ع��ت��اب ب��ال��ج��ان��ي ال��رف��ق ف��إن ع��ل��ي��ه��م ال��م��ول��ى أي��ه��ا ت��رف��ق
ع��ق��اب ل��ه��م ح��ي��ات��ه��م وه��ج��ر ع��ل��ي��ه��م غ��ض��ب��ت ح��ي��ات��ه��م وأن��ت
ال��ص��واب خ��ف��ي رب��م��ا ول��ك��ن ال��ب��وادي أي��ادي��ك ج��ه��ل��ت وم��ا
اق��ت��راب م��ول��ده ب��ع��د وك��م دالل م��ول��ده ذن��ٍب وك��م
ال��ع��ذاب ج��ارم��ه ب��غ��ي��ر وح��ل ق��وٍم س��ف��ه��اء ج��ره وج��رم
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قصيدة: من فيه وقوله

وع��ق��اب ن��ائ��ل ي��ُق��ده��ا ل��م ول��و ف��ض��ل��ه ال��ن��اس ط��اع��ة إل��ي��ه ي��ق��ود
ك��الب أرواح��ه��ن أس��د وك��م ض��ي��غ��م روح ج��س��م��ه ف��ي أس��ًدا أي��ا

يقول: القصيدة هذه ويف

ح��راب م��ن��ه ال��وج��ه ف��ي م��ا أن ول��و ب��ش��ي��ب��ه ت��ش��ي��ب ال ن��ف��ٌس ال��ج��س��م وف��ي
ن��اب ال��ف��م ف��ي ي��ب��ق ل��م إذا ون��اب أع��دُّه ظ��ف��ر َك��لَّ إْن ُظ��ُف��ر ل��ه��ا
ك��ع��اب وه��ي ال��ع��م��ر أق��ص��ى وأب��ل��غ غ��ي��ره��ا ش��اء م��ا ال��ده��ر م��ن��ي ي��غ��ي��ر

يقول: أن إىل

ش��راب إل��ي��ه ي��ف��ض��ي وال ن��دي��م ي��ن��ال��ه ال م��وض��ع م��ن��ي ول��ل��س��ر

له: كلمة يف يقول إذ هو وهلل

ال��ع��م��ر داره��م��ا ج��اران ف��م��ف��ت��رق ب��ي��ن��ه��ا ق��ب��ل وس��ع��ه��ا ت��أخ��ذ ال��ن��ف��س دع
ال��ب��ك��ر وال��ف��ت��ك��ة ال��س��ي��ف إال ال��م��ج��د ف��م��ا وق��ي��ن��ة ��ا زقٍّ ال��م��ج��د ت��ح��س��ب��ن وال
ال��م��ج��ر وال��ع��س��ك��ر ال��س��ود ال��ه��ب��وات ل��ك تُ��رى وإن ال��م��ل��وك أع��ن��اق وت��ض��ري��ب
ال��ع��ش��ر أن��م��ل��ه ال��م��رء س��م��ع ت��داول ك��أن��م��ا دويٍّ��ا ال��دن��ي��ا ف��ي وت��رك��ك
ال��ش��ك��ر ل��ه ف��ي��م��ن ف��ال��ف��ض��ل ه��ب��ة ع��ل��ى ن��اق��ٍص ش��ك��ر ع��ن ي��رف��ع��ك ل��م ال��ف��ض��ل إذا
ال��ف��ق��ر َف��ع��ل ف��ال��ذي ف��ق��ٍر م��خ��اف��ة م��ال��ه ج��م��ع ف��ي ال��س��اع��ات ي��ن��ف��ق وم��ن

شاعر األندليس؛ هانئ ابن القاسم ألبي املرصي أخونا يرى ال وهل األمري: قال ثم
إني فقلت: قرن؟151 يف املتنبي مع يَُلزَّ أن به يستأهل ما هللا، لدين املعز املؤمنني أمري
إال موالي يا أشبهه ال إني فقلت: آمن، وأنت قل فقال: برأيي، أرصح أن موالي يا أخىش
طحنًا، أرى وال جعجعة أسمع فكأني شعره أنشدت كلما وإني قرونًا،152 تطحن برًحى

يقول: فيمن هذا مثل يقال وهل وقال: تحالم ثم غضبًا، األمري وجه فاربدَّ

ن��ادي��ك ف��ي ال��ح��ك��م ي��ج��وز أك��ذا ن��ج��اده ال��ط��وي��ل ال��س��ي��ف ذي ب��ن��ت ي��ا
وادي��ك أم أل��ق��اك ال��ك��رى وادي وف��ي م��وع��دن��ا م��غ��ن��اك أم ع��ي��ن��اك
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ظ��ن��وك ط��ارق ب��ط��ي��ف ع��ث��روا ف��ل��و وس��روا ال��ك��رى س��ن��ة م��ن م��ن��ع��وك
ات��ه��م��وك ع��ط��ف��ك ت��م��اي��ل ل��م��ا م��دام��ة س��ق��وك م��ا ن��ش��وى ودع��وك
ك��ح��ل��وك ب��أك��ف��ه��م م��ا ال��ل��ه ت��ا ح��ل��ي��ة ج��ف��ون��ك ف��ي ال��ت��ك��ح��ل ح��س��ب��وا
ح��ج��ب��وك ال��ه��وى اح��ت��ف��ل إذا ح��ت��ى ب��ان��ة غ��ص��ن��ا ن��ح��ن إذ ل��ي وج��ل��وك

الخيل: وصف يف أبيات من ويقول

ال��ح��ش��ى وب��ي��ن ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ن ال��ظ��ن��و اخ��ت��الج ت��ح��س ت��ك��اد
ت��رى ال أن��ه��ا َع��ْدِوه��ا وم��ن ت��ح��س ال أن��ه��ا ِرْف��ِق��ه��ا وم��ن
ب��ال��م��دى ل��ه��ا ب��ري��ن ي��راًع��ا آذان��ه��ا أط��راف وت��ح��س��ب
ك��بَ��ا ف��ي��ه��ا ال��ب��رق ج��َرى م��ا إذا ح��ل��ب��ة ف��ي ��ب��ق ال��سَّ إل��ى ج��ري��ن
ال��ب��ن��ا م��ش��ي��د ع��ن م��ك��رم��ة ل��ك��ن��ه��ا األع��زة دي��ار

الشعر: هذا مثل يقول الذي املعز ملوالنا وهل

اطَّ��ال وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ورد ف��وق ش��م��ًس��ا ج��ب��ي��ن��ك م��ن ال��ح��س��ن اط��ل��ع
ظ��الَّ ب��ال��ش��ع��ر ف��م��دَّ ج��ف��اًف��ا ال��ورد ع��ل��ى خ��اف ال��ج��م��ال وك��أن

الشعر من رآه أن لوال ويفاخر، به ويعتز غريه، عىل ويؤثره إليه، هانئ ابن يقرب أن
هانئ، ابن املغرب ففي املتنبي، املرشق يف كان وإذا بىل، املتنبي؟ عن يتخلف يكاد ال بحيث
الذي تميم،153 عيل أبو األمري املعز: موالنا ابن فعندنا املعتز، بن هللا عبد فيه كان وإذا

يقول:

أع��ل��م ال��ُم��ك��تَّ��م ب��ال��س��ر ه��و وم��ن غ��ي��ره األم��ر ي��م��ل��ك ال وال��ذي أم��ا
وآَل��م أش��دُّ ع��ن��دي إلع��النُ��ه��ا م��ؤل��ًم��ا ال��م��ص��ائ��ب ك��ت��م��ان ك��ان ل��ئ��ن
��م أت��ب��سَّ دائ��ًم��ا م��ن��ه ك��ن��ت وإن أق��ل��ه ال��ع��ي��ون ي��ب��ك��ي م��ا ك��ل وب��ي

ال عن بالصمت فخرجت ة، املحاجَّ سبب أطيل ال أن الحزامة من رأيت ذلك وبعد
حرضته. من االنرصاف يف يل أِذن ثم ، َسِنيٍّ بعطاء األمري يل أمر ثم ونعم،
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ويابسة ومنورقة ميورقة جزائر

انفصلنا أن بعد طريقنا يف اعرتضنا مما يشء عىل لك آتي الرسالة، هذه أختتم أن وقبل
أبرصنا رسدانية، تسمى كبرية جزيرة إزاء ونحن أنَّا ذلك فمن امَلِريَّة، إىل قاصدين بلرم من
هللا لدين املعز أسطول هو األسطول هذا أن علمنا وقد ناحيتها، من قادًما كبريًا أسطوًال
العد يخطئه كثريًا شيئًا وسبى وغنم الكبرية، األرض بر من جنوة وبالد الجزيرة هذه غزا
وراء إن إذ الغرر؛ من ذلك يف ما عىل اللقاء، عن غزواته سائر يف خام154 وما واإلحصاء،
يعلم ألنه الفينة؛ بعد الفينة ذلك يفعل املعز أن غري الذر، عديد إفرنجة أمم من البالد هذه
الخسَف، وسيَم الذلَّ، هللا ألبسه عنه رغبًة تركه فمن الجنة، أبواب من باب الجهاد أن
تغزو أن من بد ال مهيبة عزيزة تكون أن تريد األمم من أمة وأن غار،155 بالصَّ وُديَِّث
خطبه: إحدى يف يقول إذ طالب أبي بن عيل عن وريضهللا األغيار، يغزوها أن قبل غريها

ذلوا. إال دارهم عقر يف قط قوم ُغزي ما
٩٢ سنة حوايل املسلمون غزاها الرومي البحر هذا غرب يف كبرية جزيرة رسدانية وهذه
ثم الدهر، من حينًا وملكوها نصري، موىسبن عسكر يف ميالدية ٧١٠ سنة املوافقة هجرية،
علمت. ملا ويسبون ويغنمون آلخر، وقت من يغزونها اآلن ُهُم ثم غاربها، عىل حبلها تركوا
تسمى: متجاورات ثالث بجزائر البحر هذا جزر من به مررنا فيما مررنا وقد
إىل أمرها يرجع باملسلمني مأهولة عامرة جزائر وهي ويابسة،156 ومنورقة ميورقة
هذا ناصية ملكوا قد املسلمني أن تعلم هنا ومن قبله، من واٍل وعليها األندلس، صاحب
الظلمات بحر جزائر عىل عالوة والصغرية، الكبرية الجزائر من فيه بما الرومي البحر
من يورثها هلل األرض وأن يشاء، ملن املعز فسبحان لك، أسلفنا كما األطليس»، «املحيط

للمتقني. والعاقبة عباده، من يشاء
بعض أو يوم مسرية امَلِريَّة وبني وبيننا البحر متن عىل كتبت وقد الرسالة هذه تمت
خمس سنة املوافقة وتسعمائة، وخمسني ست سنة الرومي، جونيه شهر يف وذلك يوم،

هجرية. وثالثمائة وأربعني

هوامش

البحر عىل واقع إسبانيا ثغور من ثغر :Almeria اإلفرنج يها ويُسمِّ — امَلِريَّة (1)
إىل القاصدة املرشق، من القادمة للسفن مرًىس الرحلة هذه زمَن وكانت املتوسط، األبيض

األندليس. القطر
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السفينة: يصف العبد بن طرفة قول من ضخمة؛ أي

وي��ه��ت��دي ط��وًرا ُح ال��م��الَّ ب��ه��ا ي��ج��ور ي��ام��ٍن اب��ِن َس��ِف��ي��ِن ِم��ن أو َع��َدول��يَّ��ة

يقال بالبحرين قرية إىل منسوب السفن من العدويل األصمعي: قال اللسان: يف قال
ولعل نقول: عدوالة. يسمى كان موضع إىل منسوبة هي إنما وقيل: قال: ثم عدوىل، لها:
السفن وبأن بذلك جزم وقد آدويل. هي هذه عدوالة ولعل الصواب، إىل األقرب هو هذا
املرصية. بالجامعة كان املحارض ناللينو؛ الدكتوُر أستاذُنا هذه آدويل إىل منسوبة العدولية
الحبشة يف قديمة مدينة هي آدويل»: أو «آدوليس كلمة تحت معارفه دائرة يف البستاني قال
يف وكانت وأركيكو، زويلة اآلن وتسمى الغربي، الشاطئ عىل األحمر البحر من جون يف

ألكسوم. ميناء للميالد السادس القرن
واألساطيل املراكب النارصبإنشاء ولوع وعن املركب هذا عن التاريخ كتب يف جاء (2)

خلدون. وابن األثري وابن الفداء أبي تاريخ راجع كالمنا. عنه ينحرف يكاد ال ما
وسنة النارص، الرحمن عبد أيام هجرية، ٣٣٠ سنة القايل عيل أبو األندلس دخل (3)

قريب. من قريب ٣٤٥ وسنة ،٣٣٠
فأكرم حيان: ابن قال ،٣٤٣ سنة العظيم املرصي الفقيه هذا األندلس دخل (4)

مرص. أهل فقيه وكان مثواه، النارص
القراءات يف إماًما وكان ا، جمٍّ علًما األندلس عىل األنطاكي أْدَخل الفريض: ابن قال (5)

.٣٧٧ سنة بقرطبة مات فيها. أحٌد يتقدمه ال
بصقلية. كذلك ومرَّ ،٣٦٠ سنة حوايل األندلس عىل حوقل ابن وفد (6)

اسمها َقيْنة األندلس، صاحب الرحمن؛ عبد لألمري اشُرتي أنه الطيب نفح يف جاء (7)
عىل ذلك. فليُالحظ النارص؛ الرحمن عبد ال األوسط الرحمن عبد يعني أنه والظاهر َفْضل،
اشُرتيَن مغنيات جواٍر النارص— مركب — املركب هذا يف كان أنه التاريخ كتب يف جاء أنه

املرشق. من للنارص
املسافرين. أي (8)

الخطرة. بعد الخطرة ومثلها الحني، بعد الحني (9)
القيد. الُغل: (10)

األندليس. اإلشبييل اللخمي خالد أبي بن يزيد عمرو ألبي البيتان (11)
البالهة. من سوء؛ يشوبه ال رخاء (12)
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ر. امُلقدَّ وامُلتاح: ، مدَّ وأتلع: املوت، والِحمام: فتح، فغر: األندليس. خفاجة البن (13)
الطيب. نفح صاحب املقري (14)

.Candia كنديه (15)
حقيقي. تاريخي كريد عن ذكر ما كل (16)

مراكش. (17)
املقص. (18)

برصك سد يشء أول كان إذا لقيته: ظلم ذي ألول إنه تقول: إليها، يشء أقرب (19)
وبوك. صوك وأول وهلة، أول لقيته ومثله: نهار. أو بليل

السفن. (20)
عاونتها. (21)

وآالت. عدد (22)
جنود. كثرية، متعددة أناس (23)

قبة. جمع (24)
ثم الدرة، أو بياضها، لشدة تبص؛ التي البلورة األصل يف وهي مهاة، جمع (25)
البياض، يف بامَلهاة املرأة يُشبِّهون هم ثم لبياضها، التشبيه؛ عىل الوحش بقرة عىل أطلقت
كما يقول: البقرة، بها يعني فإنما العينني يف بها شبهت وإذا الدرة، أو البلورة يعنون

النساء. عىل القباب ترخي
األبيض. السحاب الصبري: (26)

راياتها. (27)
الحرف الراء): (بفتح َريد جمع والريود: الجبل، أعىل وهي قنة، جمع القنان: (28)

الجبل. من الناتئ
الكثري. املاء غمر؛ جمع الغمار: (29)

حارض. ُمعد وعتيد: الفتائل، والذبال: الزيت، السليط: (30)
ظاهر. واملعنى أحمر، أي وقاٍن: بالزعفران، اللَّْطخ والرَّدْع: الزعفران، الَخلوق: (31)

الخيل. حلبة تراب الكديد: (32)
األصل. والنجر: الخيل، املذاكي: ألن الخيل؛ من ليست يقول: (33)

الفرس. قوائم فالشوى قوائم؛ غري من أنها مع الباع مد رحيبة إنها يقول: (34)
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أوالدها، فيها الجنود فكأن ناًسا، تحمل ألنها وولود قبُل؛ تُركب لم ألنها عذراء (35)
الوليد: بن مسلم قول من وهذا

ب��ك��ر ح��ام��ل م��ح��م��ول��ة ب��ج��اري��ة م��ه��ول��ة ع��ن ال��دج��ى أه��اوي��ل ك��ش��ف��ت

غبار. (36)
السيد. امَلوَىل: (37)

يف أنه العرب تزعم موضع والعبقر: الرقيق، الثوب وهو شف، جمع الشفوف: (38)
حذقه من تعجبوا يشء كل إليه نسبوا ثم وغريها، البُسط فيه وتوىشَّ قالوا: الجن، أرض

هذا. من عبقرية ثياب ويقال: وقوته، صنعته وجودة
بيض. خيوط فيها مفوفة: (39)

الدم. والجسيد: الذهب، النضار: (40)
السكون، الطويلة الحيية أو ، تمسَّ لم التي الِبْكر النساء من وهي خريدة جمع (41)

الَخَفرة. الصوت، الخافضة
ملوك. (42)

املاء. كثري عظيم أي (43)
القمصان. الجواشن: (44)

الثياب. من نوع (45)
جبري. ابن (46)

خلدون. ابن (47)
اإلمرباطور. (48)
األثري. ابن (49)

البلدان. معجم (50)
جزيرة شبه عىل إيطاليا يف مدينة هي يأتي: ما البستاني معارف دائرة يف جاء (51)
عىل للعرب حصن أكرب بارة كانت شارملان عهد ويف قال: أن إىل أدرياتيك، بحر يف صغرية

البحر. هذا
األدرياتيك. بحر (52)

إمرباطور. أي وأنربور شارملان، هو (53)
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نََفاسًة. قيمتها تقدر ال (54)
ملوكها. (55)

أسياف. والجمع البحر، ساحل يف: السِّ (56)
الجنوبية. أوروبا سواحل (57)

خلدون. ابن (58)
طويل. (59)

جوانبه. جميع من العرص ذلك تصوير نقصد وإنما وضعنا، من الخطبة هذه (60)
الخصومة. شديد ألدُّ، (61)

النفس. بذل — ظاهر هو كما — واملراد وكرم، بذل (62)
العطش. شدة (63)

منهزمني. (64)
وثقًال. عالة (65)

املشتاق. نزهة (66)
الغرب. وطرابلس والجزائر تونس (67)

مسافة عىل املتوسط األبيض البحر عىل واقعة تونس والية أعمال من اآلن هي (68)
الرشقي. الجنوب إىل تونس من كيلومرتًا ١١٠

توزر مدينة من كيداد والده واسم زناتة، من رجل هو الخارجي: يزيد أبو (69)
يف يزيد أبو ونشأ سوداء، جارية من بتوزر يزيد أبو له فُولد بأفريقية، قسطيلية بالد من
امللة، أهل تكفري وهو النكارية، مذهب عىل وصار تاهرت إىل وسار القرآن، وتعلم توزر
الناس عىل بالحسبة نفسه أخذ ثم السلطان، عىل والخروج ودمائهم، أموالهم واستباحة
يف جمعه وكثُر فأطاعوه، البالد تلك أهل ودعا وثالثمائة، عرشة ست سنة املنكر وتغيري

عاملها. وصلب سبيبة ثم تبسة فتح ثم قسطيلية فحرص املهدي، بن القائم أيام
يزيد أبو فهزمهم والقريوان، رقادة لحفظ جيوًشا القائم فأخرج األريس، فتح ثم
إليه ز فجهَّ القائم، إىل يزيد أبو سار ثم ورقادة، القريوان عىل ثم تونس، عىل واستوىل
يزيد أبو فسار القائم، جيوش انهزمت وأخريًا كثري. قتال بينهم فجرى جيًشا القائم
عنها رحل حتى يزل ولم القوت، وعدم السعر بها وغال وضايقها، باملهدية القائم وحرص

القريوان. إىل ورجع
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بنفسه وسار العساكر، املنصور فجهز املنصور، ابنه وملك القائم تويف ذلك، أثناء ويف
أثره يف املنصور وسار الخارجي، عساكر وانهزمت يزيد، أبي من واستعادها القريوان إىل
وهرب طبنة، وصل حتى آخر إىل موضع من الخارجي فهرب باغاية، مدينة عىل فأدركه

أثره. يف واملنصور برزال يسمى للرببر جبل إىل وصل حتى
موضع إىل وبلغ صنهاجة، بالد إىل املنصور فرجع الحال، املنصور عسكر عىل واشتد
باديس، بني ملوك جد وهو الصنهاجي؛ زيري األمري هناك به واتصل عمرة، قرية يسمى
من جمٌع يزيد أبي إىل اجتمع قد وكان املسيلة، إىل رحل ثم اإلكرام، غاية املنصور فأكرمه
جهة إىل يزيد أبو عنها هرب إليها املنصور قدم فلما املسيلة، إىل املنصور وسبق الرببر،
أثقاله، وأُخذت يزيد أبو فانهزم فاقتتلوا قابله، حتى أثره املنصور فاقتفى السودان، بالد
ملكها أن إىل عليها الزحف وداوم املنصور فحارصها منيعة، وهي كتامة، قلعة إىل فالتجأ
املنصور، إىل وحملوه فأخذوه منه، فسَقط وعر مكان من القلعة من يزيد أبو فهرب عنوة،
مجروًحا، األرس يف يزيد أبو وبقي وتهليلهم، الناس تكبري وكثر هلل، شكًرا املنصور فسجد
املنصور وكتب تبنًا، وحشوه جلده فسلخوا وثالثمائة، وثالثني ست سنة املحرم يف فمات
أعرج، قصريًا، يزيد أبو وكان املهدية، إىل وعاد يزيد، أبي وبقتل بالفتح، البالد سائر إىل

خلدون. ابن من ملخًصا ا.ه. قصرية. صوف جبة يلبس الصورة، قبيح
ا. جدٍّ خصيبة (70)

الزهري. بكر أبي بن محمد هللا عبد ألبي الجغرافية كتاب (71)
فروة. بأبي مرص يف املعروف هو (72)

البلدان. ومعجم جبري، ابن ورحلة املشتاق، نزهة (73)
البلدان. معجم (74)

واألطباء والفالسفة والشعراء واألدباء العلماء من كثريًا صقلية جزيرة أنجبت (75)
بعض بإيراد بأس وال الرحلة، زمن بعد كان وأكثرهم العربي، األدب يف شأن لهم ممن
علماء فمن الباب، هذا يف مغنية وحواشيها الرسالة هذه تكون حتى هنا، مشهوريهم
قال القطاع، بابن املعروف الصقيل السعدي جعفر بن عيل القاسم أبو الجزيرة هذه
األفعال، كتاب منها نافعة، تصانيف وله اللغة، خصوًصا األدب، أئمة أحد كان خلكان: ابن
سبقه قد ذلك كان وإن القوطية، البن األفعال من أجود وهو اإلحسان، كل فيه أحسن
عروض وله اطالعه، كثرة عىل داللة وفيه فأوعى، فيه جمع األسماء، أبنية كتاب وله إليه،
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جزيرة شعراء (أي الجزيرة شعراء شعر من املختار يف الخطرية الدرة وكتاب جيد، حسن
العارش يف والدته وكانت األندلس. شعراء من خلًقا فيه جمع امللح، مللح وكتاب صقلية)،
الرب عبد كابن فضالئها؛ عىل األدب وقرأ بصقلية، وأربعمائة وثالثني ثالث سنة صفر من
تملكها عىل أرشف ملا صقلية عن ورحل اإلجادة، غاية النحو يف وأجاد وأمثاله، اللغوي
شعره ومن إكرامه. مرصيف أهل وبالغ خمسمائة، سنة حدود مرصيف إىل ووصل اإلفرنج،

ألثغ: يف

ج��َل��دي وأوه��ن��ْت ع��ق��ودي ح��لَّ��ت ع��ق��د ل��س��ان��ه ف��ي وش��ادن
ال��ُع��ق��د ف��ي ب��ال��نَّ��ْف��ث س��م��ع��ت��م أم��ا ل��ه��م: ف��ق��ل��ت ب��ه��ا ج��ه��ًال ع��اب��وه

قصيدة: من وله

نُ��ع��م وال ب��ُس��ع��دى ي��وًم��ا ت��ش��ق��ي��ن وال ال��ص��ب��ا ط��ل��ب ف��ي ال��ع��م��ر ت��ن��ف��دنَّ ف��ال
رس��م ع��ل��ى ال��ش��ئ��ون م��اء ت��س��ف��ح��ن وال ب��ال��ل��وى م��ي��ة أط��الل ت��ن��دب��ن وال
واإلث��م األح��ادي��ث ��ات م��ذمَّ وت��ب��ق��ى ح��اج��ة إدراك ال��م��رء ق��ص��ارى ف��إن

وخمسمائة. عرشة خمس سنة صفر يف بمرص وتويف قال. ما آخر إىل
املنعوت الصقيل، ظفر بن محمد أبي بن محمد هللا عبد أبو صقلية علماء ومن
عدوان يف املطاع «سلوان ككتاب املمتعة؛ التصانيف صاحب خلكان: ابن قال الدين، بحجة
البرش و«خري وخمسمائة، وخمسني أربع سنة بصقلية الُقوَّاد لبعض صنفه األتباع»،
و«رشح األبناء»، «نجباء وكتاب الكريم»، القرآن تفسري يف «الينبوع وكتاب البرش»، بخري

وصغري. كبري رشحان: وهما للحريري»، املقامات
قوله: ذلك فمن شعر؛ له ويروى

م��ق��ي��م وأن��ت م��ح��م��وٌل ب��أن��ك ع��ال��ٌم أن��ت ف��ه��ل ق��ل��ب��ي، ف��ي ح��م��ل��ت��ك
ك��ري��م ع��ل��يَّ ش��خ��ص وأش��ت��اق��ه م��ح��ل��ه ف��ؤادي ف��ي ش��خ��ًص��ا إن أال

الوقت آخر وسكن بصقلية، ومولده البالد، يف وتنقل بمكة، نشأته وكانت قال: أن إىل
املازري هللا عبد أبو علمائها ومن وخمسمائة. وستني خمس سنة بها وتويف حماة، بمدينة
يف بشكوال ابن قال الصقيل، سابق بن محمد بكر أبو ومنهم — عليه القول وسيأتي —
بمرص وتويف غرناطة، أهل عنه وأخذ األندلس قدم إليه، مائًال الكالم، أهل من كان الصلة:

63



األندلس يف العرب حضارة

طرأ العماد: قال الصقيل، قاسم بن أحمد الرشيد والقايض وأربعمائة. وتسعني ثالث سنة
يديه وبني األفضل عىل يوًما دخل قال: األفضل، أيام يف قضاتها قايض وكان مرص، عىل

فقال: بمرجان ة ُمحالَّ عاج من دواة

ي��ري��د ك��ي��ف ال��س��رد ف��ي ي��ق��دِّره ب��ق��درة ال��ح��دي��د ل��داود أُل��ي��ن
ش��دي��د ال��م��رام ص��ع��ب أن��ه ع��ل��ى ح��ج��ارة وه��و ال��م��رج��ان ل��ك والن

وروى باألندلس كان املقتبس: جذوة يف قال الصقيل، عمرو بن العباس الفضل وأبو
كبري كان العماد: قال الصقيل، املنعم عبد بن عيىس موىس أبو والفقيه هناك. الحديث
نجح من أحىل وهو الغزل يف قوله بديع ومن قال: أن إىل والربهان، الحجة ذا الشان،

األمل:

وال��م��س��ت��ب��ي��ح ل��ي ال��ق��ات��ل م��ن��ك��م ِب��َدم��ي أن��ت��م األص��ف��ر ب��ن��ي ي��ا
ال��م��س��ي��ح دي��ن ف��ي ذاك وح��الٌل يَ��ْه��واك��ُم م��ن ه��ج��ر أم��ل��ي��ٌح
ف��ص��ح��ي��ح ق��ل��بً��ا الح��ظ وإذا ض��نً��ى غ��ي��ر م��ن ال��ط��رف ع��ل��ي��ل ي��ا
ق��ب��ي��ح ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ح��س��ن ص��ن��وف م��ن أب��ص��رت��ك��م ب��ع��دم��ا ش��يء ك��ل

كاتب العماد: قال الصقيل، املنعم عبد بن عيىس بن محمد هللا عبد أبو الفقيه وولده
َكِميٌّ العلم أويل ملتقى ويف متسنم، الفصاحة لغارب منجم، مهندس ماهر، بارع شاعر،
الهندسة بعلم العلم أهل من هو الحكماء»: «طبقات صاحب وقال هنالك، ما آخر إىل معلم،

شعره: ومن هناك، الحكماء بني مذكور بهما، قيم فيهما، ماهر والنجوم،

ب��إع��الن��ي ف��اتُّ��ه��م��ت ح��ال��ي وأع��ل��ن��ت ب��ك��ت��م��ان��ي ف��ان��ت��ف��ع��ت ب��ي ال��ذي ك��ت��م��ت
ف��ان��ي يُ��رى ش��يء ك��ل ول��ك��ن رأي��ت ال��ذي إل��ى ي��ف��ض��ي األم��ر أن ِخ��ل��ت وم��ا

ومنه:

ص��ب��ر ال��ن��ف��س م��ن��ى ي��ا ع��ن��ك ل��ي ل��ي��س ح��ت��ى ل��ك ع��اش��ق وال��ل��ه أن��ا
ه��ج��ر م��ن��ك ل��ي دام إن وم��م��ات��ي وص��ٌل م��ن��ك ل��ي ت��م إن وح��ي��ات��ي
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ومنهم الرحلة. يف املذكور الفيلسوف الصقيل هللا عبد أبي غري هو هللا عبد أبو وهذا
األربعني قبل األندلس دخل املقتبس: جذوة يف قال الصقيل، حمزة بن عيل الحسن أبو
محمد أبو والفقيه قال، ما آخر إىل علوم، يف ويشارك فنون، يف يتكلم وكان وأربعمائة،
إبراهيم بن سعيد أبو صقلية: أطباء ومن الخريدة. يف العماد ذكره الصقيل، صمنة بن
بن وأحمد والشكاوي»، األمراض صنوف من التداوي يف «املنجح كتاب صاحب الصقيل،
القدم»، إىل الفرق من األمراض يف «األطباء كتاب صاحب الصقيل، الرشيف السالم عبد
يف ذكره اآلتي الصقيل، هللا عبد أبو فالسفتها: ومن الظنون. كشف صاحب ذكرهما
ذكره الكاتب، القوني بن الحسن بن عمر حفص وأبو ذكره، املتقدم هللا عبد وأبو الرحلة،
حمديس، ابن الكبري الشاعر أدبائها: ومن مهندس. منجم كاتب، شاعر إنه وقال: العماد
باأللفاظ عنها ويعرب البديعة، املعاني أغراض يقرطس ماهر شاعر هو بسام: ابن قال
املعنى درِّ عىل الَكِلم بحر يف ويغوص املصيب، التشبيه يف ويترصف الرفيعة، النفيسة

نهر: صفة يف قوله البديعة معانيه فمن الغريب؛

ض��م��ي��ره ف��ي م��ا ل��ل��ع��ي��ن أع��ل��ن��ت ص��ب��ا م��ت��ن��ه ي��ص��ق��ل األج��زاء وم��ط��رد
ب��خ��ري��ره أوج��اع��ه ش��ك��ا ع��ل��ي��ه��ا ج��رى ك��ل��م��ا ال��ح��ص��ى ب��أط��راف ج��ري��ٌح
غ��دي��ره ف��ي ن��ف��س��ه ي��ل��ق��ي ف��أق��ب��ل ح��ب��اب��ه ت��ح��ت ِري��ع ج��ب��انً��ا ك��أن
ب��ب��دوره ح��اف��ات��ه ك��ل��ل��ت وق��د ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ج��رة خ��ط ال��دج��ى ك��أن
م��دي��ره ع��ي��نَ��ي م��ن��ه ش��ك��ًرا ن��ق��بِّ��ل س��ك��رة دون ح��اف��ات��ه ع��ل��ى ش��رب��ن��ا

قصيدة: من وله

اق��ت��راح ال��ده��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ل��ي ك��نَّ ُق��ب��ًال م��س��ت��ع��ي��ًدا م��ن��ه��ا ب��تُّ
ال��ق��راح ال��م��اء ق��درة ف��ي ي��ك��ن ل��م ب��م��ا ال��ش��وق غ��ل��ل وأروِّي

القصيدة: هذه وأول

ال��ص��ب��اح ب��ش��ي��ر ال��ل��ي��ل ن��ع��ى ف��ق��د ال��وش��اح ذات ك��ف م��ن ه��ات��ه��ا ق��م
ال��م��راح ذوات ال��ل��ه��و س��واب��ق ل��ه��ا وارك��ب ال��ل��ذات إل��ى ب��اك��ر
األق��اح ث��غ��ور م��ن ال��غ��وادي ري��ق ال��ض��ح��ى ش��م��س ت��رش��ف أن ق��ب��ل م��ن
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عباد، بن املعتمد ومدح وأربعمائة وسبعني إحدى سنة األندلس دخل قد وكان
أبياتًا حمديس ابن سمع بأغمات؛ وُحبس املعتمد ُقبض وملا عطاياه، وأجزل إليه فأحسن

فقال: االعتقال يف املعتمد عملها

ت��دور ال��ب��روج ف��ي ال��دراري وش��ه��ب أم��س��ه ي��ن��اق��ض ي��وم م��ن أت��ي��أس
وث��ب��ي��ر م��ن��ك��م رض��وى وق��ل��ق��ل أك��ف��ك��م ف��ي ب��ال��ن��دى رح��ل��ت��م ول��م��ا
ت��س��ي��ر ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ف��ه��ذي دن��ت ق��د ب��ال��ق��ي��ام��ة ل��س��ان��ي رف��ع��ت

الغريبة: املعاني أبيات من وله

ق��ت��ول وه��و ال��س��ه��م ن��ص��ل ويُ��َس��مُّ ت��ك��ح��ًال ال��ع��ي��ون ك��ح��ل ع��ل��ى زادت

رأسه: مسقط صقلية إىل يتشوق وله

ت��ذك��اره��ا ل��ل��ن��ف��س ي��ج��دد وال��ه��وى ص��ق��ل��ي��ة ذك��رت
أخ��ب��اره��ا أح��دث ف��إن��ي ج��ن��ة م��ن أُخ��رج��ت ك��ن��ت ف��إن
أن��ه��اره��ا دم��وع��ي ح��س��ب��ت ال��بُ��ك��ا م��اء م��ل��وح��ة ول��وال

أبيات: من ذلك بعد يقول ثم

الزب ض��رب��ة ال��س��ي��ر ي��ع��دُّ ب��ع��زم ألت��ي��ت��ه��ا ح��رٌة أرض��ي أن ول��و
ال��ك��واذب⋆ ال��ع��ل��وج أي��دي ف��ي األس��ر م��ن ب��ف��ك��اك��ه��ا ل��ي ك��ي��ف أرض��ي ول��ك��ن

حوايل وذلك النورمندي، روجر معظمها تملَّك أن بعد صقلية حمديس ابن فارق ⋆

الثالث. العقد منتصف يف حدثًا ذاك إذ حمديس ابن وكان ٤٧١ه. سنة
غرقت: له جارية يصف أبيات من ويقول

وي��ح��ي��ي��ه��ا ذك��ره��ا ي��م��ي��ت��ن��ي م��ؤن��س��ة ف��راق م��ن وح��ش��ت��ا وا
أج��اري��ه��ا ل��ألس��ى ك��أن��ن��ي ت��س��ب��ق��ن��ي وال��دم��وع أذك��ره��ا
وأح��م��ي��ه��ا ب��ه أق��ي��ه��ا ل��ه��ا ص��دًف��ا خ��اط��ري ك��ان ج��وه��رة
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أغ��ل��ي��ه��ا ل��ل��م��ب��ت��اع ك��ن��ت م��ن م��ك��ت��رث غ��ي��ر أرخ��ص��ت ب��ح��ر ي��ا
أب��ك��ي��ه��ا س��اح��ل��ي��ك ف��ي وب��تُّ ُم��ْغ��رق��ًة ح��ش��اك ف��ي أبَ��تَّ��ه��ا
م��آق��ي��ه��ا ف��ي ال��ك��ح��ل وص��ب��غ��ة ذوائ��ب��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ب ون��ف��ح��ة
ف��ي��ه��ا روح��ه��ا ف��اض ��ة ض��مَّ ع��ن ف��ارق��ه��ا ث��م ال��م��وج ع��ان��ق��ه��ا
ف��ي��ه��ا ُح��كِّ��َم��ا ِن��دَّي��ِن أح��ك��ام وم��ن وال��ت��راب ال��م��اء م��ن وي��ل��ي
أف��دي��ه��ا ال��ع��ن��ص��ري��ن م��ن ك��ي��ف غ��ي��ره��ا وذاك ذا أم��ات��ه��ا

عوًدا: يصف وله

ح��دب��ه ت��خ��ال��ه ب��ظ��ه��ر ن��ي��ط��ت ع��ن��ق ل��ه أج��وٌف ح��ج��ره ف��ي
ض��رب��ه إذا أح��زان��ن��ا أع��ن��اق ض��ارب��ة إل��ي��ه ��ا ك��فٍّ ي��م��د
ال��خ��ش��ب��ه ف��أن��ط��ق ب��س��ح��ر ج��اء ع��ج��ب إل��ى ف��ان��ظ��روا أال ق��ل��ت:

وله:

ال��ح��ض��ي��ض ت��رب ف��ي ي��خ��ف��ي��ن ك��م��ا ت��خ��ف��ى ال��غ��ي��ب ف��ي ال��ردى وأش��راك
وال��ب��ع��وض ال��ق��ش��اع��م ب��ي��ن ح��وى ص��ي��ًدا ف��ي��ه��ن ل��ج��م��ع��ه ع��ج��ب��ت

القمر: خسوف يصف وله

م��دِّه��ا أواخ��ر خ��س��رت ل��ي��ل��ة ف��ي ب��ن��وره ال��خ��س��وف ذه��ب ق��د وال��ب��در
م��س��وده��ا ف��ي ال��ن��ار اح��م��رار ف��م��ش��ى أح��م��ي��ت ق��ي��ن م��رآة ف��ك��أن��ه

والبعوض: والرباغيث البق يصف له أبيات ومن

ت��ن��ق��ص ال زي��ادة ف��ي��ه وال��ل��ي��ل م��ن��غ��ص ال��ف��راش ظ��ه��ر ع��ل��ى ن��وم��ي
ت��ت��رب��ص ف��م��ا ع��ج��ل ع��ل��ى وس��رت ت��ذاءب��ت ك��ال��ذئ��اب ع��ادي��ات م��ن
ي��رخ��ص ال م��ا م��ن��ه م��س��ت��رخ��ص��ات ش��رب��ه��ا ت��داوم خ��م��ًرا دم��ي ج��ع��ل��ت
ت��رق��ص وال��ب��راغ��ي��ث ت��ش��رب وال��ب��ق ب��رب��اب��ة م��غ��ن��يٍّ��ا ال��ب��ع��وض ف��ت��رى
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بها: يُتغنى أن يَصحُّ املمتنع السهل من له أبياتًا وإليك

ي��دي��ك ب��ي��ن ب��ه��ا ال��ل��ه��و ي��ن��زل إل��ي��ك خ��ذه��ا أو ال��راح ك��أس ه��ات
ش��ف��ت��ي��ك ح��ي��ن ك��ل ش��ف��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ف��اخ��ل��ع ب��ه��ا ال��ع��ي��ش ري��ق��ة
ع��اذل��ي��ك ع��ل��ي��ه��ا واع��َص َح��َك��َم��ا ب��م��ا ن��دي��م��ي��ك ف��ي��ه��ا وأط��ع
وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ح��م��رت��ه ط��ل��ع��ت ش��ف��ًق��ا م��ن��ه��ا أس��ق��ي��ت وإذا
ع��ل��ي��ك ب��ال��ن��ج��م ك��ال��ش��م��س ط��ل��ع��ت روض��ة م��ن ن��ش��وة وت��ن��اول
إل��ي��ك م��ن��ك راج��ع ف��ه��واه��ا ق��ل��ت��ه ب��ن��س��ي��ب ت��ت��غ��ن��ى
ل��دي��ك؟ م��ا وق��ال��ت: ع��ج��بً��ا ف��ازده��ت ع��ي��ن��ه��ا ع��ي��ن��ي ال��وص��ل ف��ي ف��اوض��ت
رم��ان��ت��ي��ك ب��ي��دي ق��ط��ف��ي ق��ل��ت: ت��ش��ت��ه��ي؟ م��اذا أن��ت؟ أع��ل��ي��ل
وي��ك؟! يُ��ط��ل��ب ك��ل��ه أَوه��ذا وي��ل��ت��ا وق��ال��ت: ك��ب��ًرا ف��ان��ث��ن��ت
راح��ت��ي��ك م��ن ن��اف��ر وض��ي��ائ��ي ف��ل��ك��ي وب��ع��ي��ٌد ش��م��س أن��ا
ن��اظ��رت��ي��ك ن��اظ��رت��ي رأت م��ا ذا ق��ب��ل م��ن ل��ي أم��رك ب��دا ل��و

شعر ديوان وله الشعرية، نزعته وصدق فحولته عن ينمُّ مختار جيد كله وشعره
بجزيرة وخمسمائة وعرشين سبع سنة تويف بمرص. امللكية الكتب دار يف نسخة منه يوجد
القريش، الفرات أبي بن محمد بن مصعب العرب أبو أدبائها ومن — ببجاية وقيل: ميورقة،
عليها الروم تغلب ملا عنها وخرج وأربعمائة، وعرشين ثالث سنة بصقلية ولد العماد: قال

أبيات: من وله عباد، بن املعتمد إىل قاصًدا وأربعمائة وستني أربع سنة

ال��م��ذاه��ب؟ ب��ادي ال��م��ج��د ط��ري��ق وه��ذا ال��ك��واذب ل��ألم��ان��ي ات��ب��اع��ي إالَم
ل��ل��م��غ��ارب ه��م��ت��ي ي��ث��ن��ي وآخ��ر م��ش��رق ع��زم ع��زم��اِن ول��ي أه��مُّ
وال��غ��وارب أخ��ف��اف��ه��ا ع��ل��ى ت��ش��ق ح��اج��ة ال��ع��ي��س أس��أل أن ل��ي ب��د وال
ال��م��ط��ال��ب ن��ج��ح األق��دار ع��ل��ى ول��ك��ن م��ؤم��ل اض��ط��راب آلم��ال��ي ع��ل��يَّ
ص��اح��ب ش��ر أس��ب��اب��ه خ��دع��ت وإن إن��ه ال��ه��ون ت��ص��ح��ب��ي ال ن��ف��س ف��ي��ا
ال��ن��ج��ائ��ب ال��ع��ت��اق أك��وار س��أوط��ن ف��إن��ن��ي ع��ن��ي ِب��نْ��ت إن وط��ن��ي وي��ا
أق��ارب��ي ال��ع��ال��م��ي��ن وك��ل ب��الدي ف��ك��ل��ه��ا ت��راب م��ن أص��ل��ي ك��ان إذا
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املعتز: ابن قول من «وهذا

ال��ع��ال��م ف��ي ال��م��س��ود ف��أن��ت ث��روة ذا ال��ن��اس ف��ي ك��ن��ت إذا
آدم» م��ن أن��ك ت��خ��ب��ر ص��ورة ن��س��ب م��ن وح��س��ب��ك
ب��ج��ان��ب م��ن��ه اع��ت��ض��ت إال ج��لَّ وإن ج��ان��ب ال��ب��س��ي��ط��ة ف��ي ع��ن��ي ض��اق وم��ا
ب��غ��ائ��ب ال��ن��ج��اح ن��ال غ��ائ��ب ف��م��ا ع��زي��م��ة ذا ف��ك��ن ه��مٍّ ذا ك��ن��ت إذا

بالقايض املعروف الصقيل السعدي األغلبي الحباب بن الحسني بن العزيز عبد ومنهم
للفائز اإلنشاء ديوان توىل الوفيات»: «فوات صاحب الكتبي؛ شاكر ابن قال الجليس،

شعره: ومن الخالل. بن املوفق مع مرص) صاحب (العلوي

ف��وداه��ا ب��ع��ُد ي��ك��ت��ه��ل ل��م دج��وج��ي��ة ب��ل��م��ة ي��زه��ى وال��ل��ي��ل ب��ن��ا أل��م��ت
ريَّ��اه��ا وه��ي ال��رُّب��ى أزاه��ي��ر وف��اح��ت ج��ب��ي��ن��ه��ا وه��و ال��ص��ب��ح ض��وء ف��أش��رق
أم��واَه��ا ب��ال��دم��ع ال��روض خ��الل أس��ال��ت روض��ة ال��ع��ي��ن وج��ه��ه��ا م��ن اج��ت��ن��ت م��ا إذا
م��أواه��ا ض��ل��وع��ي إال ت��ك��ن ل��م وإن ل��رب��ع��ه��ا ال��س��ح��اب ألس��ت��س��ق��ي وإن��ي
ذك��راه��ا ب��رد ال��ح��ش��ا ح��رِّ ع��ل��ى ن��ض��ح��ت أض��ل��ع��ي ب��ي��ن األس��ى ن��ار أش��ع��ل��ت إذا
ُس��ك��ن��اه��ا ال��ق��ل��ب ف��ي أن ل��وال ويُ��ض��رم ب��ح��رِّه��ا ال��ف��ؤاد ي��ص��َل��ى أن ب��ي وم��ا

ومنه:

ذك��ور وه��ي ال��ق��وم ب��أي��دي ت��ح��ي��ض وال��ق��ن��ا ال��ص��وارم أن ع��ج��ٍب وم��ن
ب��ح��ور واألك��ف ن��اًرا ت��أج��ج أك��ف��ه��م ف��ي أن��ه��ا ذا م��ن وأع��ج��ب

البدر بن هللا هبة القاسم أبو الخطيب وكان األنف، كبري الحباب ابن وكان قال:
فانترص مقطوع، ألف من أكثر يف أنفه وذكر وهجائه، بأنفه مولًعا الصياد بابن املعروف

فقال: الشاعر قادوس ابن له

ت��ع��اب ل��ي��س��ت ال��ت��ي ـ��مَّ ��ـ ال��شُّ أن��وف��ن��ا ي��ع��ي��ب م��ن ي��ا
اك��ت��س��اب ال��ش��مُّ وق��رون��ك رب��ن��ا ِخ��ل��ق��ة األن��ف

الحسن أبو ومنهم السبعني، عىل أناف وقد وخمسمائة وستني إحدى سنة مات
والنثر النظم يف «املختار كتاب صاحب الصقيل الكاتب برشون، بن الرحمن عبد بن عيل
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ثقة بن جعفر الدولة تاج ومنهم جزًال، شعًرا له وأورد العماد ذكره العرص»، ألفاضل
قال صقلية، صاحب الكلبي؛ القضاعي الحسني بن محمد بن هللا عبد بن يوسف الدولة
ديباج ثوب أحدهما عىل غالمني يف السائرة األبيات وله شاعًرا، أديبًا كان خلكان: ابن

وهي: أسود؛ ديباج ثوب اآلخر وعىل أحمر،

ن��س��ق ف��ي غ��ص��ن��ي��ن ع��ل��ى ط��ل��ع��ا ق��د ب��دري��ن أرى
وال��ح��دق ال��خ��د ص��ب��اغ ص��ب��غ��ا ق��د ث��وب��ي��ن وف��ي
غ��س��ق ف��ي ال��ب��در وه��ذا ش��ف��ق ف��ي ال��ش��م��س ف��ه��ذي

محمد هللا عبد أبو ومنهم وخمسمائة، وعرشين سبع سنة األبيات لهذه عمله وكان
وله: مراسالت، وبينهما رشيق، ابن عهد يف كان القطاع: ابن قال الكاتب، الصباغ عيل بن

ِع��ثْ��يَ��ر م��ن س��ح��ائ��بً��ا ال��س��ح��اب دون أن��ش��أت ال��س��ن��اب��ك إذا ال��ذي��ن ق��وم��ي
ال��م��ت��ف��ج��ر ال��ح��ي��ا ك��ث��رث��ار ع��ل��ًق��ا ال��طُّ��ال وأم��ط��رت ص��وارم��ه��م ب��رق��ت
وب��ق��ي��ص��ر ب��ِح��ْم��ي��ٍر وال��ف��ات��ك��ي��ن وت��ي��ره��م ي��ق��اد ف��ال ال��وات��ري��ن
ي��ع��ت��ري داءٍ ل��ك��ل وال��ح��اس��م��ي��ن يُ��رتَ��ع��ى إن ح��م��اه��م وال��م��ان��ع��ي��ن

القائل: القطاع: ابن قال راشد، بن مرشف الفضل وأبو

ال��ش��واب��ك ال��ن��ج��وم إال س��ائ��ر وال ح��ال��ك أس��ح��م ال��ل��ي��ل ورداء َس��رْت
ال��س��واف��ك ال��دم��وع ب��أس��رار ون��م��ت م��ق��ل��ت��ي إن��س��ان ال��دم��ع أع��ش��ى ع��ش��ي��ة
ن��اس��ك ال��م��ح��ج��ب ب��ال��ب��ي��ت ط��اف ك��م��ا م��ح��ج��ب وه��و ب��ال��ط��رف ال��ك��رى وط��اف
ع��ات��ك ال��رم��ل م��ن ح��ق��ف ي��ج��اذب��ه��ا ف��ودع��ت اس��ت��ق��ل��ت ث��م م��وه��نً��ا س��رت
ح��ال��ك ال��ل��ي��ل دج��ى م��ن ق��ن��اع ع��ل��ي��ه ط��ال��ًع��ا ال��ب��در أث��م��ر ب��ان غ��ص��ن ب��ه
ال��م��ه��ال��ك ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��ول��ت ال��ص��ب��ر ع��ن ع��اق��ن��ي ال��م��دام��ع م��ك��ح��ول وأح��ور

العلماء، أفاضل من كان القطاع: ابن قال الكلبي، املنصور بن عمار محمد أبو واألمري
وله: والحديث، الفقه يف يٍد وذو األمراء، وسادات

ي��م��ان م��ن م��ث��ل��ك أب��ص��رت وم��ا ن��ج��د رج��ال رأي��ت ل��ق��د ت��ق��ول:
أم��ان ف��ي رداه��ا م��ن ك��أن��ك ح��ت��ى ال��غ��م��رات وق��ائ��ع أل��ف��ت
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ل��ل��ط��ع��ان ال��ت��ع��رُّض ه��ذا وك��م ال��م��ن��اي��ا ع��ل��ى ال��ه��ج��وم ذا ك��م إل��ى
ج��ب��ان ب��ك��ل��ب��يٍّ أس��م��ع ول��م ش��يء ب��ك��ل س��م��ع��ت ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت

ِشكايًة: عمه ابن يف وقال

ن��ف��س��ي ع��ل��ى أن��ت��ض��ي��ك أن��ي خ��ل��ُت وم��ا ال��ِع��دا ع��ل��ى أن��ت��ض��ي��ك س��ي��ًف��ا ظ��ن��ن��ت��ك
ح��ب��س ف��ي ب��ق��رب��ك م��ق��ه��وًرا ف��أم��س��ي��ت وك��رام��ة رف��ع��ة أب��غ��ي وج��ئ��ت��ك

ياقوت. قال كما الجطيني، هللا عبد بن عيل إليها ينسب (76)
املشتاق. نزهة (77)
املشتاق. نزهة (78)

قريبًا. الة الرحَّ سيصفه (79)
قلوبنا فاستهوت املقام، إىل وفرساننا خيلنا لطيبها املغاني هذه دعت يقول: (80)
ال كريمة كانت وإن املكان، هذا تربح فال تقف أن خيلنا عىل خشيت حتى خيلنا؛ وقلوب

الِحران. يعرفها
تنفض فهي ليًال، أشجاره عىل يسقط فالندى والشجر؛ األمواه كثري إنه يقول: (81)

الفضة. أي الجمان، مثل الخيل أعراف عىل
الضياء من عيلَّ وتلقي الشمس، حر عني تحجب األشجار وهذه ُت ِرسْ يقول: (82)

أحتاجه. ما
يدخل الشمس فضوء ملتف، الورق كثري الشجر هذا يقول: الشمس، الرشق: (83)

األصابع. من يفر أنه غري الدنانري، كأنه الثياب عىل فيكون خلله؛ من
وال بنفوسها قائمة أرشبة لذلك فكأنها رقيقة؛ ثمارها األغصان هذه يقول: (84)

البحرتي: قول إىل ينظر وهذا لها. أواني

إن��اء ب��غ��ي��ر ق��ائ��م��ة ال��ك��ف ف��ي ف��ك��أن��ه��ا ل��ون��ه��ا ال��زج��اج��ة ي��خ��ف��ي

وأهلكهم. عليهم أتى (85)
األثري. ابن (86)

طربمني. مدينة املسلمني فتح أي (87)
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األثري. ابن (88)
املشتاق. نزهة (89)

العماد ذكره حمديس، بن محمد وولده حمديس، ابن الشاعر رأس مسقط هي (90)
وقت عن متأخر وقتهما وألن جزًال. شعًرا له وأورد والده، من أشعر إنه وقال: الكاتب
عمر بن عيل بن عثمان عمرو أبو إليها ينسب وكذلك الرحلة، يف لهما نتعرض لم الرحلة
القراءات يف تواليف وله ولغًة، نحًوا بمكاٍن العلم من كان السلفي: قال النحوي، الرسقويس
إليها وينسب عمرو. جامع يف لإلقراء حلقة له وصارت القاهرة وجاء والعروض، والنحو
وأورد الخريدة، يف العماد ذكره الرسقويس، بكر أبي بن الرحمن عبد القاسم أبو الفقيه

شعًرا. له
إىل به سار مركبًا به يصف السكندري قالقس البن شعر يف رسقوسة جاءت وقد

قال: صقلية،

م��ج��ن��ون ع��ل��ى س��ب��ح��ت م��ج��ن��ون��ة ع��الت��ه��ا ع��ل��ى ب��ي اس��ت��ق��ل��ت ث��م
ال��ن��ون ط��ع��ام م��ن أنَّ��ا ب��ال��نُّ��ون ت��ق��وده��ا وال��ري��اح ت��ق��س��م ه��وج��اء
غ��ض��ون ذات ب��ال��م��وج وج��ن��ة ذا ��ب��ا ال��صَّ أب��دت��ه ال��ب��ح��ر م��ا إذا ح��ت��ى
ل��ب��ط��ون م��ش��اه��د ظ��ه��ور ق��ل��ب��ت ع��ائ��ٍث راح��ة ال��ن��ك��ب��اء ب��ه أل��ق��ت
أم��ي��ن ل��ل��خ��ائ��ف��ي��ن م��ل��ج��أ ف��ي ب��أم��ان��ن��ا س��رق��وس��ة وت��ك��ف��ل��ت

الكاتب العماد ذكره الصقيل، البثريي عمر بن محمد بن الرحمن عبد بلد وهي (91)
النورمندي). (روجر رجار بها مدح قصيدة له وأورد العرص، خريدة يف

قال املالكي، الفقيه الكركنتي بكر أبو عيل بن الحسن بن محمد إليها ينسب (92)
وتويف اإلسكندرية، قدم املسلمني، وأفاضل األخيار من كان املقفى: كتاب يف املقريزي

.٥٣٧ سنة
سكان من الصقيل، الشاقي حجاج بن عثمان عمر أبو إليها ينسب ياقوت: قال (93)
مالك مذهب عىل وتفقه ،٥٤٤ سنة محرم يف وتويف عنه، وعلق السلفي لقيه اإلسكندرية.

الفقه. يف كثرية كتبًا وكتب الِكرب، عىل
الفقيه املازري، التميمي محمد بن عمر بن محمد هللا عبد أبو ينسب وإليها (94)
والكالم الحديث حفظ يف إليهم املشار األعالم أحد هو خلكان: ابن قال املحدِّث، املالكي
وعليه مسلم، كتاب بفوائد املعلم كتاب اه سمَّ جيًدا رشًحا مسلم صحيح وَرشح عليه،
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«إيضاح كتاب وله متعددة، كتب األدب يف وله اإلكمال، كتاب عياض القايض بنى
ربيع شهر من عرش الثامن يف وتويف متفننًا، فاضًال وكان األصول»، برهان يف املحصول

سنة. وثمانون ثالث وعمره وخمسمائة وثالثني ست سنة األول
العماد له أورد الطرابنيش، الكاتب العباس أبي بن الرحمن عبد إليها ينسب (95)
هللا عبد بن الحسن أبو إليها ينسب وكذلك منتزه، وصف يف جزلة أبياتًا الخريدة يف الكاتب
ذكره الطرابنيش، محمد بن وسليمان شعًرا، له وأورد أيًضا العماد ذكره الطرابنيش،

الخطرية. الدرة يف القطاع ابن
األوىل ومن قال: ياقوت ذكرهما وبلنوبة، سمنطار مدينتا صقلية مدائن ومن (96)
«دليل وكتاب الرقائق، يف كبري كتاب له العابد، الصالح الرجل السمنطاري، عتيق بكر أبو
عيل بن عتيق بكر أبو العابد القطاع: ابن قال قال: مجلدات، عرشة عىل يزيد القاصدين»،
وممن العاملني، ادها وُزهَّ املجتهدين، الجزيرة عباد أحد بالسمنطاري املعروف داود بن
الحجاز إىل وسافر الطلب، يف وبالغ األخرى وطلب بسبب، منها يتعلق ولم األوىل رفض
بها َمن ولقي وخراسان، فارس أرض إىل والشام اليمن أرض من البلدان يف وساح فحج
جمع، ما كل وصنَّف سمع، ما جميع عنهم فكتب والزهاد، الحديث وأصحاب الُعبَّاد من
يف وله الفصاحة، غاية يف املعجم حروف عىل بناه كتاب العلماء ولقياه البلدان دخول يف وله
والحديث الفقه ويف املالحة، نهاية يف مثله إىل يُسبق لم كبري كتاب الصالحني وأخبار الرقائق

قوله: ومنه الزمان، ومكائد الزهد يف شعر وله والبيان، الرتتيب غاية يف حسان تآليف

ي��ص��ول األن��ام ع��ل��ى وزم��ان غ��ف��ول وق��وم أق��ب��ل��ت ف��ت��ن
وال��ت��ض��ل��ي��ل ال��ف��س��اد ف��ي��ه��ا ع��مَّ زواًال ت��ري��د ال ف��ي��ه رك��دت
ت��ق��ول م��اذا ال��ح��رام وك��س��ب ـ��م اإلث��ـ ش��أن��ه ال��ذي ال��خ��ائ��ن أي��ه��ا
ت��زول ق��ري��ب ع��م��ا ب��دن��ي��ا ـ��س ال��ب��خ��ـ ب��ال��ث��م��ن ال��خ��ل��ود دار ب��ع��ت

ينسب بلنوبة وإىل ياقوت: قال ،٤٦٤ سنة اآلخر ربيع من بقني لثماٍن تويف وقد قال:
القائل: البلنوبي الصقيل العزيز عبد وأخوه الرحمن عبد بن عيل الحسن أبو

م��ش��وق م��ش��وق إل��ي��ك ف��إن��ي ت��ج��ف��ن��ي ال ال��م��ح��ب��ة ب��ح��ق
وث��ي��ق وث��ي��ق ع��ه��د ف��ذل��ك ال��ق��دي��م ال��وداد ح��ق ت��ن��س وال
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ش��ف��ي��ق ش��ف��ي��ق ع��ل��ي��ك ف��إن��ي ع��ل��يَّ ش��ف��ي��ًق��ا ح��ي��ي��ت م��ا وك��ن
ص��دوق ص��دوق إن��ي ف��وال��ل��ه أق��ول ف��ي��م��ا ت��ت��ه��م��ن��ي وال

جبري. ابن (97)
اإلدرييس. (98)
جبري. ابن (99)
الغضب. (100)
يعزم. (101)

خوًفا. أو طمًعا ذَنَبه الكلب تحريك — األصل يف — والبصبصة يتملقه. (102)
وبني بينهم تنقطع تكاد ال حروب يف الرحلة هذه زمن الفاطميون كان (103)
عىل الكالم راجع إيطاليا. من الجنوبي والجزء صقلية، الرومان من أخذوا وقد الرومان،

صقلية.
أمره. (104)

األطباء. طبقات (105)
مع النارص أيام األندلس يف كان الصقيل هللا عبد أبا أن جلجل ابن ذكر (106)

اإلغريقي. يعرف وإنه فاضل، طبيب إنه عنه: وقال نقوال، الراهب
املرشق إىل األندلس من سافرا وُعمَر أحمَد هذين أن األطباء» «طبقات يف جاء (107)
الرحمن عبد بن املستنرص الحكم واستخلصهما ،٣٥١ سنة إليها رجعا ثم ٣٣٠ه، سنة

لنفسه. النارص
جلجل. ابن عىل الكالم يف األطباء طبقات (108)

األطباء. طبقات (109)
باألندلس. األموية والدولة الفاطمية والدولة العباسية الدولة (110)

يف الجد إغاثته كانت مستغيث أتانا إذا يقول: جندل، بن لسالمة البيت (111)
اليابس العظم طرف هو والظنبوب فيه، جدَّ إذا ظنبوبه: األمر لذلك قرع يقال: نرصته،
للظنبوب. قرًعا الفرس زجر يف الخف ساق عىل الصوت قرع جعل فالشاعر الساق؛ من
وهي الذهب؛ مروج كتابه يف املسعودي ذكرها جميلة خرافة إىل بذلك نشري (112)
عينه فأخذت حوله، وإخوته قرصه يف يوم ذات جالًسا كان األقدمني الهند ملوك أحد أن
فنظر ذلك، امللك فتأمل ويصيح، بجناحيه يرضب ورآه قرصه، أعىل يف أفرخ قد طائًرا
الحية فرَمى بقوٍس امللك فدعا الطائر، فراخ ألكل صاعدة الوكر إىل تنساب حية إىل
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حبة منقاره يف بجناحيه، يصفق هنيهة بعد الطائر فجاء الطائر، فراخ وسلمت فرصعها
يرمقه، وامللك ومخالبيه منقاره يف كان ما وألقى امللك إىل وجاء حبتان، مخالبيه ويف
شك بال أراد أنه إال ألقى ما الطائر هذا ألقى ما وقال: فتأمله امللك يدي بني الحب فوقع
جليس فقال إقليمه، يف مثله يعرف فلم يتأمله وجعل الحب فأخذ به، فعلنا عىل مكافأتنا
النبات يودع أن ينبغي امللك أيها الحب: يف امللك حرية إىل نظر وقد حكيم جلسائه من
مخزونه يف ما وأداء منه، الغاية عىل فتقف فيه، ما كنه تخرج فإنها األرض، أرحام
وأقبل فنبت فزرع منه، يكون وما ومراعاته الحب بزرع وأمرهم باألكرة فدعا ومكنونه،
البلوغ يف انتهى أن إىل يراعيه، وامللك يرمقونه، وهم وأعنب حرصم ثم بالشجر، يلتف
أوان يف يودع وأن مائه، بعرص امللك فأمر متلًفا، يكون أن خوًفا ذوقه عىل يقدمون ال وهم
وفاحت بالزبد، وقذف هدر عصريًا اآلنية يف صار فلما حالته، عىل وتركه منه، حب وأفراد
عجيبًا، لونًا فرآه إناء، يف ذلك من له فلدَّد به، فأتي بشيخ، عيلَّ امللك: فقال عبقة، روائح له
حتى ثالثًا رشب فما الشيخ سقوا ثم نريًا، وشعاًعا أحمر، ياقوتيٍّا ولونًا كامًال، ومنظًرا
يتغنى، عقريته ورفع فطرب، برجليه ووقع رأسه، وحرك الفضول، مآزره من وأرخى مال
كيف الشيخ إىل ترى أال قاتًال، يكون أن وأخاف بالعقل، يذهب رشاب هذا امللك: فقال
الشيخ فسكر فزيد، به امللك أمر ثم الشباب، وقوة الدم، وسلطان با، الصِّ حال يف عاد
رشبته لقد وقال: الرشاب من الزيادة وطلب أفاق الشيخ إن ثم هلك، امللك: فقال فنام،
مكافأتكم إال الطائر أراد وما والهموم، األحزان ساحتي عن وأزال الغموم، عني فكشف
شيًخا رأى أنه وذلك األرض؛ أهل أرشف رشاب هذا امللك: فقال الرشيف، الرشاب بهذا
البلغم، وسلطان الحزن، طبيعة حال يف وطرب نفسه، يف وانبسط حيله، وقوي حسن قد
من العامة يُمنع أن امللك فأمر أريحية، واعرتته لونه، وصفا النوم، وجاءه هضمه، وجاد
امللك فاستعمله غريي، يرشبه فال كان فإن فيه، السبب وأنا امللوك، رشاب هذا وقال: ذلك

واستعملوه. الناس أيدي يف نما ثم أيامه، بقية
يف واإلثم عقولهم، وتذهب يسكرون ينزفون: وال والخمار، الصداع الغول: (113)
واملعايص الذنوب اقرتاف عىل يرتتب ما هو نَْفِعِهَما﴾: ِمْن أَْكَربُ ﴿َوإِثُْمُهَما شأنه: جل قوله

نواس: أبو قال ، املضارِّ من

أس��ام��وا ح��ي��ث ال��ل��ه��و س��رح وأس��م��ت ب��دل��وه��م ال��غ��واة م��ع ن��ه��زت ول��ق��د
أث��ام ذاك ك��ل ع��ص��ارة ف��إذا ب��ش��ب��اب��ه ام��رؤ ب��ل��غ م��ا وب��ل��غ��ت
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األندلس، أمراء ألحد املرشق من اشرتين الالئي الجواري إلحدى األبيات (114)
الطيب. نفح صاحب ذكرها قمر. واسمها

املسافرون. (115)
تذوب. (116)

ِبُكريَّة القول إىل غريهم سبقوا العرب أن تعلم ذلك ومن — الصفاء إخوان (117)
الفضاء. يف سابحة وأنها األرض

األلباب. تحفة (118)
الفداء. ألبي البلدان تقويم (119)

جبري. ابن رحلة (120)
األندليس. الشاعر اللبانة ابن (121)

اإلدرييس. (122)
حوقل. وابن اإلدرييس من كل نحن ذكرناه عما يخرج ال بما الجامع هذا ذكر (123)

حوقل. ابن (124)

حوقل. ابن (125)
مقدمته. يف خلدون ابن (126)

ما وكل ومعنى، لفًظا تلفيقنا من هو إنما آخره إىل أوله من الحديث هذا (127)
حضارة كتاب من أصدقائنا أحد لنا ترجمه ما عىل التاريخية عصارته يف اعتمدنا أنا هنالك

بصقلية. ا خاصٍّ لوبون لجوستاف العرب
إيطاليا». «جنوب كالبرية (128)

أوروبا. (129)
لوبون. جوستاف للدكتور العرب حضارة (130)

جبري. ابن (131)
لوبون. جوستاف (132)

إىل باقية تزال ال التي الرتع حفروا الذين هم العرب إن لوبون: الدكتور قال (133)
مجهولة. قبلهم وكانت الحواجز ذوات األهوسة اخرتعوا الذين وهم اآلن،

لوبون. جوستاف (134)
حوقل. ابن (135)
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الحرير، صناعة البالد يف أدخلوا الذين هم العرب إن لوبون: الدكتور قال (136)
كوفية، بحروف كتابة عليه صقلية أمراء يلبسه كان مما الحرير من رداء نورمربج يف وإن
من أوروبا يف انترشت إنما األقمشة صباغة صناعة بأن االعتقاد عىل يبعث يشء وكل قال:

صقلية.
ينسبون كانوا الرهبان أن ذكر أن بعد الحكاية هذه لوبون الدكتور أورد (137)
صقلية عىل طرءوا الذين النورمانديني حمالت إحدى يف قال: السحر، إىل العرب مخرتعات
عمود عىل قائًما تمثاًال ويسكرد روبارت الكونت استكشف صقلية، يف العرب أيام أواخر يف
عند مايو أول يف يل «سيكون الكلمات: هذه عليها محفور الربنز من بدائرة متوًَّجا رخام
صقلية من عربيٍّا أن غري الكلمات، هذه مغزى أحد يدرك فلم ذهبي.» تاج الشمس طلوع
رساحه إطالق وعده إذا وأنه الخفي، معناها يدرك أنه روبرت أفهم الكونت لدى أسريًا كان
الشمس طلوع عند مايو أول يف يحفر أن األعرابي له نصح روبرت وعده فلما له، ها فرسَّ
قيمته. تقدر ال هائًال كنًزا فوجد ذلك الكونت ففعل التمثال، ظل إليه ينتهي الذي املكان يف

خويف. أذهب (138)
الفداء. أبي تاريخ (139)

األرض. نبات من نجم ما كل (140)
زمن عن زمنه ر تأخُّ من الرغم عىل بها تمثلنا وقد حمديس، البن األبيات (141)

ذلك. إىل تنبيهه القارئ وبحسب الرحلة،
اإلخشيدي، أنوجور القاسم أبو العباسيني قبل من الوقت ذلك مرصيف ييل كان (142)
رجل من اإلخشيد طغج بن محمد اشرتاه الذي وهو — كافور املسك أبو كان سنه ولصغر
— ولديه أتابك وجعله ديناًرا عرش بثمانية عباس بن وهب بن محمود يسمى مرصي
املستولية الفاطمية الدولة وكانت دونه. باألمر طبًعا ا مستبدٍّ أنوجور عىل قيًما كافور فكان
فتحتها وفعًال مرص، أخذ يف طامعة العهد ذلك يف ومراكش والجزائر وتونس طرابلس عىل

كافور. موت بعد سنوات ببضع ذلك بعد
الخشية كثري جوًدا، امللوك أعظم من خلكان: ابن يقول كما كافور كان (143)
الخري أهل يف يرغب وكان سبت، كل يف بنفسه للمظالم يجلس وكان منه، والخوف هلل

عدة. بقصائد املتنبي امتدحه وقد ويعطيهم،
يف فارس كانت أيامه ويف هلل، املطيع هو الوقت ذلك يف العبايس الخليفة كان (144)
حمدان، بن الدولة سيف يد يف ومرصوربيعة بكر وديار واملوصل بويه، بن الدولة معز يد

77



األندلس يف العرب حضارة

وكرمان الربيدي، يد يف وخوزستان رائق، ابن يد يف والبرصة اإلخشيد، يد يف ومرصوالشام
النهر وراء وما ومرداويج بويه، آل يتنازعها والجبل وأصفهان إلياس، بن عيل أبي يد يف
القرامطة، يد يف واليمامة والبحرين الديلم، يد يف وجرجان وطربستان سامان، بني يد يف

واملغرب. األندلس عدا وذلك
غرباء. (145)

البيت: هذا بعد فيها يقول الرومي البن أبيات من البيت (146)

ظ��الل��َك��ا ف��ي أص��ب��ح��وا ق��وم ك��ن��ع��م��ة ون��ع��م��ة ال��ش��ب��اب ش��رخ ب��ه ع��ه��دت
ه��ال��َك��ا غ��ودر ب��ان إن ج��س��د ل��ه��ا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ن��ف��س أل��ف��ت��ه ف��ق��د
ه��ن��ال��َك��ا ال��ش��ب��اب ق��ض��اه��ا م��آرب إل��ي��ه��م ال��رج��ال أوط��ان وح��ب��ب
ل��ذل��َك��ا ف��ح��نُّ��وا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ا ع��ه��ود ذك��رت��ه��م أوط��ان��ه��م ذك��روا إذا

تألف. ترأم: (147)
(بفتح الثانية واللها العطية، وهي لهوة؛ جمع الالم) (بضم األوىل اللهى (148)

اللسان. عكدة عىل معلقة الحنك يف حمراء هناة وهي لهاة؛ جمع الالم)
يف تعاليه رأى فلما أعماله، بعض بوالية املتنبي وعد قد كان كافوًرا أن رووا (149)
أما محمد، بعد النبوة ادعى من قوم، يا فقال: فيه وعوتب خافه بنفسه وسموه شعره

كافور؟ مع اململكة يدعي
قال: أبيات ثالثة يف فذكره الخوارزمي بكر أبو املعنى هذا أوضح (150)

ي��ب��ي��دوا أن ال��س��ي��اس��ة وأوج��ب��ت ق��وم ل��غ��زو ن��ه��دت إذا وك��ن��ت
ال��ح��دي��د ي��ع��ت��ذر إل��ي��ك وج��اء م��ن��ه��م إل��ي��ك ال��ح��ي��اة ت��ب��رأت
ال��وري��د ال��ع��ن��ق ص��ح��ب��ة وأن��ك��ر ق��ح��ٍف ك��ل ال��ج��م��اج��م وط��ل��ق��ت

به. ويتساوى يجاريه (151)
هانئ. ابن شعر سمع ملا قالها العالء ألبي الكلمة هذه (152)

العهد والية ألن اململكة يِل ولم ظريًفا، لطيًفا ماهًرا شاعًرا املعز بن تميم كان (153)
شعر وله ٣٧٤ه، سنة بمرص تميم تويف وقد املعز. أبيه بعد فوليها العزيز، ألخيه كانت
ويفرغ بجانبه، التشبيهات يف ويقف مثاله، يحتذي كان فقد املعتز، ابن شعر يشبه جيد
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وتنويًها بذكره، إشادة شعره؛ من مختارة قطًعا هنا نورد بأن بأس وال قالبه. عىل فيها
قوله: فمن معرفته، حق يعرفونه ال الجيل هذا أدباء من كثريًا أن يظهر ألنه بَقْدره؛

اإلزار ُم��ْرَخ��ى ال��ظ��الم وج��ن��ح ء ب��ص��ف��را ع��ل��ل��ت��ن��ي ص��ف��راء رب
وص��ح��ار م��ن��ي��ف��ة ورواب وك��روم وروض��ة م��اء ب��ي��ن
ال��ق��م��اري ف��ي��ه��ا ال��ق��ي��ان وت��ج��ي��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��غ��ص��ون ب��ه ت��ت��ث��ن��ى
م��داري ف��ي��ه��ا ال��ن��ج��وم وك��أن ش��ع��ٍر غ��دائ��ر ال��دج��ى وك��أن
س��وار ن��ص��ف م��ث��ل األف��ق ي��د ف��ي ت��ب��دَّى ه��الل ع��ن ال��غ��ي��م وان��ج��ل��ى

ويقول:

ال��س��ك��اب م��ق��ل��ت��ي��ه��ا دم��ع ودع��ا ال��ع��ت��اب ع��ل��ي��ه��ا ف��ان��ث��ن��ى ع��ت��ب��ت
وال��ع��ن��اب ال��ي��اس��م��ي��ن ف��ال��ت��ق��ى ب��ي��دي��ه��ا خ��ده��ا ن��ح��و وس��ع��ت
اإلع��ت��اب ��ه وه��مُّ ري��اء ـ��ب ال��ع��ت��ـ ج��ع��ل ت��ع��نُّ��ت ُم��بْ��ِدي رب
ال��ش��ب��اب ال��خ��دود ي��ص��ب��غ ك��م��ا س ال��ك��أ ت��ص��ب��غ م��دام��ًة ف��اْس��ِق��ي��ن��ه��ا
ي��ن��ج��اب ط��ي��ل��س��ان��ه وب��دا دج��اه رق ك��ي��ف ال��ل��ي��ل ت��رى م��ا
غ��راب م��خ��ل��ب��ي��ه ب��ي��ن وال��دُّج��ى ب��از األف��ق ف��ي ال��ص��ب��اح وك��أن
ح��ب��اب ف��ي��ه��ا ال��ن��ج��وم وك��أن ب��ح��ر ل��ج��ة ال��س��م��اء وك��أن
ق��راب ع��ل��ي��ه��ا ال��دج��ى وك��أن ص��ق��ي��ل س��ي��ف ال��ج��وزاء وك��أن

ويقول:

ال��ن��س��ب ك��رم��ي��ة األن��ف��اس ع��ب��ي��ري��ة ال��ج��ل��ب ك��رخ��ي��ة اآلب��اء وزن��ج��ي��ة
ال��ذه��ب م��ن ق��ط��ر م��ث��ل ق��اٍن ب��أح��م��ر ��رت ف��ت��ف��جَّ دنَّ��ه��ا ب��زل��ن��ا َك��َم��ي��ت
وال��ط��رب وال��ل��ه��و ال��م��ح��ض ال��س��رور ش��رب��ن��ا ك��أن��ن��ا ص��ب��ون��ا ش��رب��ن��اه��ا ف��ل��م��ا
ال��ل��ع��ب م��ن ال��وق��ار ب��ع��ن��ا أن��ن��ا س��وى ف��ع��ل��ه ال��م��ج��د ي��س��خ��ط ش��ي��ئً��ا ن��أت ول��م
ال��ل��ه��ب ت��ح��م��ل ج��ام��د م��اء ق��ط��ائ��ع دوائ��ر وه��ي ال��ش��رب ك��ئ��وس ك��أن
م��خ��ت��ض��ب ه��و غ��ي��ره��ا ب��ش��يء ول��ي��س ي��دي��ره��ا خ��ض��ي��بً��ا ��ا ك��فٍّ ب��ه��ا ي��م��د
ق��رب وم��ا ال��س��م��اء ب��در م��ن ون��ق��رب راك��د وال��ل��ي��ل ال��ش��م��س ن��س��ق��ي ف��ب��ت��ن��ا
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أح��ب م��ن وج��ه خ��ل��ف��ه��ا ش��رب س��ت��ارة ك��أن��ه ال��ه��الل ال��غ��ي��م ح��ج��ب وق��د
ت��ض��ط��رب األرض ع��ل��ى ب��ل��ور م��داه��ن ل��ون��ه��ا ح��ل��ك��ة ت��ح��ت ال��ث��ري��ا ك��أن

ويقول:

ال��ب��رق س��ن��ا ف��ي��ه��ا ال��راح وك��أن ل��ن��ا أك��ئ��وًس��ا أص��ب��ح��ن ال��غ��ر ال��س��ح��اب ك��أن
ال��ش��رق م��ن ال��ص��ب��اح راي��ات وأق��ب��ل م��غ��رب وه��و ال��ن��ج��م رأي��ت أن إل��ى
ال��زرق األع��ي��ن ف��ي ال��ك��ح��ل م��ج��ال ب��ق��اي��ا ط��ال��ع وال��ص��ب��ح ال��ل��ي��ل س��واد ك��أن

مفتخًرا: ويقول

ال��ح��دث��ان ش��ب��ا أق��دام��ي وي��ف��ل ل��ق��اءه أخ��اف ف��ال ال��َك��ِم��ي أل��ق��ى
ج��ب��ان ك��ل ي��ف��ر ح��ي��ن ل��ل��م��وت م��ع��ان��ًق��ا ال��خ��م��ي��س ص��در ف��ي وأك��ر
زم��ان��ي وغ��در ب��أي��ام��ي ذرًع��ا أض��ق ف��ل��م ال��زم��ان أخ��الق وع��ل��م��ت
ال��ح��رم��ان م��ن م��الل��ت��ه ف��ك��ذا إع��ط��ائ��ه م��ن ال��ده��ر ي��م��ل وك��م��ا
ب��ه��وان ل��م��ع��ش��ر ي��ك��ر ف��ك��ذا ب��س��ع��ادة ل��م��ع��ش��ر ي��ك��ر وك��م��ا
ب��ل��ي��ان ب��ع��ده��ا ي��أت��ي ف��ل��س��وف ل��ه��ا ف��اص��ب��ر ب��ش��دة رم��اك ف��إذا
ج��ن��ان��ي ث��ب��ات ع��ن ال��ح��وادث وس��ل ع��زي��م��ت��ي ن��ف��اذ ع��ن ال��ل��ي��ال��ي وس��ل
األرك��ان واه��ن ال��ع��زائ��م ب��ي��ن أل��ق��ه��ا ل��م أن��ن��ي ت��خ��ب��رك
اإلح��س��ان س��وى أه��وى وال إل��ًف��ا ل��ل��ن��دى إال أش��ت��اق ال أص��ب��ح��ت
ل��س��ان��ي ال��ق��اط��ع��ات ال��س��ي��وف ق��ط��ع ض��ري��ب��ة ك��ل ق��ط��ع��ن ال��س��ي��وف وإذا

به: يتغنى مما وهو ويقول

م��وق��ع��ه األح��ب��اب ع��ل��ى ص��ع��ب وال��ب��ي��ن أوج��ع��ه ل��ل��ب��ي��ن ن��ال��ه��ا وق��د ق��ال��ت
وأض��ل��ع��ه ف��ي��ه م��ا ح��م��ل ع��ن ق��واه ض��ع��ف��ت ف��ق��د ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ي��دي��ك اج��ع��ل
ي��ج��م��ع��ه ب��ال��ب��ي��ن ال��ه��وى ش��م��ل ش��ت م��ن ف��ع��س��ى س��اع��ة ال��م��ط��اي��ا ع��ل��ى واع��ط��ف
ال��ح��رم��ان م��ن م��الل��ت��ه ف��ك��ذا إع��ط��ائ��ه م��ن ال��ده��ر ي��م��ل وك��م��ا
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ويقول:

ص��اديَ��ا ظ��م��آن ب��ي��ض��اء ب��ب��ل��ق��ع��ة ول��ي��ل��ة ي��وًم��ا ظ��ل خ��ش��ف أم وم��ا
ال��ف��ي��اف��يَ��ا ت��ج��وب ح��ي��رى م��ول��ه��ة ت��ن��ت��ه��ي أي��ن إل��ى ت��دري ف��ال ت��ه��ي��م
ش��اف��يَ��ا ال��م��اء ب��ارد م��ن ل��غ��ل��ت��ه��ا ت��ج��د ف��ل��م ال��ه��ج��ي��ر ح��ر ب��ه��ا أض��ر
ط��اويَ��ا ال��ج��وان��ح م��ل��ه��وف ف��أل��ف��ت��ه ل��ه ان��ع��ط��ف��ت خ��ش��ف��ه��ا م��ن دن��ت ف��ل��م��ا
ت��الق��يَ��ا ال أن ال��ح��ي م��ن��ادي ون��ادى ح��م��ول��ه��م ش��دت ي��وم م��ن��ي ب��أوج��ع

ويقول:

وي��م��ن��ع��ه ال��ش��اط��ي ي��رى ب��ح��ر غ��ري��ق وأًس��ى ح��س��رة ولَّ��ت ي��وم ك��أن��ن��ي

ظريف. مختار كله وشعره
ونكص. جبن أي خام (154)

مذلل. أي مديث، بعري الرياضة: ذللته إذا للبعري يقال ذلل، أي (155)
وتدخلها حسنة، مدينة بها يوم، مسافة ميورقة وجزيرة الطيب: نفح يف جاء (156)

اللبانة: ابن يقول وفيها الدوام، عىل جارية ساقية

ال��ط��اوس ري��ش��ه ح��ل��ة وك��س��اه ط��وق��ه��ا ال��ح��م��ام��ة أع��ارت��ه ب��ل��د
ك��ئ��وس ال��دي��ار س��اح��ات وك��أن م��دام��ة ف��ي��ه األن��ه��ار ف��ك��أن��م��ا

الوقت: ذلك يف ملكها يخاطب وقال

اإلس��ك��ن��در ي��ب��ن��ه ل��م م��ا وب��ن��ي��ت م��ي��ورق��ة أرض ب��اإلح��س��ان وغ��م��رت

الرسالة إىل ذكرهم أرجأنا واألدباء العلماء من جماعة ينتسب الجزائر هذه وإىل
ذلك. موضع ألنها الرابعة؛
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قرطبة إىل امَلِريَّة من

عىل ونحن كتبت الرسائل هذه من األوىل الرسالة أن من ِذكر عىل تزال ال أخي، يا أظنك،
بعد وضعناها فقد الثانية الرسالة هذه أما األندلس. مرافئ إىل نصل أن قبل البحر، متن
الرسالة هذه خصصت وقد (عاصمتها). البالد هذه حرضة قرطبة؛ يف رحالنا حططنا أن

قرطبة. إىل وصلنا أن إىل امَلِريَّة ميناء من اقرتابنا حني من بنا مر ما كل بوصف
البحر ساحل عىل وهي رشقيها، يف الواقعة الكبرية األندلس مدن إحدى فهي امَلِريَّة أما
األندلس البالد هذه إىل القادمة للسفن مرًىس وهي املتوسط)، األبيض (البحر الرومي
يف يريس اآلخر والجانب األعظم، األندلس أسطول من األكرب الجانب يربض مينائها ويف —
وعىل بالحصانة، املشهورة قصبتها الواحد الجبل فعىل جبلني، بني واقعة وهي — بجاية
ربض يسمى آخر لها ربض غربيها ويف وبالربض، بها محيط والسور ربضها، اآلخر
حصون جهة كل من بها استدار وقد وصناعات. وخنادق وحمامات فنادق ذو الحوض،
متصلة عامرة وضياع مدن ولها الرتاب، من أرضها غربلت وكأنما أولية، وأحجار مرتفعة،
وأنهار نرضة، وجنات بهجة، بساتني كلها مثلها، يف ميًال أربعون واديها وطول األنهار،
طرز لنسيج وبها والرخام، الحديد معدن عىل كورتها وتشتمل مغردة، وطيور مطردة،
الجرجانية وللثياب نول، ألف الفاخر والديباج النفيسة وللحلل نول، ثمانمائة الحرير
يوصف، ال ما والزجاج والنحاس الحديد آالت صنوف من بها ويصنع كذلك، واألصفهانية
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وذخائر، متاجر أعظم وال امَلِريَّة، أهل من ماًال أكثر األندلس بالد يف يوجد ال أنه علمت وقد
وفيها حسنًا، الوصف عنها يقرص امَلِريَّة وفاكهة األلف، نحو والفنادق الحمامات من وبها

والفالسفة.1 واألدباء العلماء من كثري
املسلمني بنشاط وتنطق زخًرا، بالحياة تزخر رأيت كما هذه امَلِريَّة إن القول: وجملة

ومجدهم. لذلك عزِّهم غايات وبأقىص وجدهم،

ال��س��م��اء ل��ه��م دن��ْت وم��ك��رم��ة ل��م��ج��د دن��ْت ال��س��م��اء أن ف��ل��و

فيه أن علمنا آخر مركب بحذائنا يسري وكان — امَلِريَّة أمواه مركبنا صافح وملا
أمري مركب يف اإلسكندرية من معنا قاموا من وسائر العراق، وافد اللغوي؛ القايل عيل أبا
قادًما كبريًا أسطوًال امَلِريَّة» «ميناء امليناء جانب من آنسنا النارص— الرحمن عبد املؤمنني
وكان — واألعالم بالرايات فيه َمن يحيينا أخذ َظَلم،2 ذي أدنى منا صار إذا حتى علينا
الحكم موالي أمره إذ — األكرب األندلس أساطيل قائد رماحس؛ بن الرحمن عبد األمري فيه
األندلسيني، وجوه من وفد يف يتلقانا أن عهده وويل النارص الرحمن عبد املؤمنني أمري ابن
من فكان — هللا حفظه — القايل عيل وألبي لنا األمري من تكرمًة قرطبة إىل معنا ويجيء
سيد القوطية؛ بن بكر وأبو الرمادي، هارون بن يوسف األندلس شاعر الوفد ذلك رجال
ذكاءً، يتوقد نشأ وفتى ألبرية، أدباء أحد األلبريي؛ رفاعة وابن األندلس، يف اللغة علماء
وأعيانها األندلس علماء من أولئك غري وكثري الزبيدي، بكر أبا ى يُسمَّ وأملعية، أدبًا ويقطر
فقد بدَع؛ وال وأهله، بالعلم األمري عناية شدة عىل ة ُمَحسَّ أية هللا، عمرك وهذه، وقوادها.
تحققناه فيما ذلك فمن أعيننا. يف األمري بهذا سما الذي الكثري اليشء عىل ذلك من وقفنا
إليهم ويرسل التجار، من رجاًال األقطار إىل الكتب رشاء يف الحني بعد الحني يبعث أنه
كتاب يف بعث وقد ربوعها، يف يعهدوه لم ما األندلس إىل منها جلب حتى البتياعها؛ األموال
إليه فبعث العني، الذهب من دينار ألف فيه إليه وأرسل األصفهاني، الفرج ألبي األغاني
رشحه يف األبهري بكر أبي القايض مع فعل وكذلك العراق، إىل يخرجه أن قبل من بنسخة
والعلماء. العلم ينتعش هذا وبمثل واألمراء، امللوك تكون هكذا فهكذا الحكم، ابن ملخترص
لنا قدم امَلِريَّة، ميناء عىل القايل عيل أبا يقلُّ الذي واملركب مركبنا أرىس وملا
وذهبنا الفارهة املطايا امتطينا ثم بهم، وعرَّفنا األندليس الوفد رجال جميع رماحس ابن

املدينة. هذه قصبة يف الكائنة رماحس ابن دار إىل
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الرمادي أخذ الدار، تلك يف شملنا وانتظم التسيار، عصا وألقينا النوى، بنا استقر وملا
منها بالذاكرة علق بها،3 يمتدحه القايل عيذون بن إسماعيل يف له أبياتًا ينشدنا الشاعر

األبيات: هذه

ع��وي��ل��ي وال��ع��وي��ل ش��ج��وي ال��ش��ج��و ع��ذول��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ح��اك��ٌم َم��ن
وال��ت��ن��ك��ي��ل ال��ت��ع��ذي��ب م��ن َس��ل��َم��ْت م��ع��ذب��ي4 أص��ون ج��ارح��ة أي ف��ي
غ��ل��ي��ل��ي ف��ثَ��مَّ ق��ل��ب��ي، ف��ي ق��ل��ت: أو م��دام��ع��ي ف��ثَ��مَّ ب��ص��ري، ف��ي ق��ل��ت: إن
ع��ذول ك��ل ع��ذل ع��ن وح��ج��ب��ت��ه��ا م��وض��ًع��ا ال��م��س��ام��ع ل��ه ج��ع��ل��ت ل��ك��ن

الروض: وصف أن بعد متخلًصا يقول أن إىل

إس��م��اع��ي��ل ع��ه��د م��ن ُم��تَ��ع��اه��ٌد ك��أن��ه ال��س��ح��اب ت��ع��اه��ده روٌض
ب��ال��ت��ف��ض��ي��ل األع��راب م��ن أول��ى أن��ه ت��ع��ل��م األع��راب إل��ى ِق��ْس��ه
ق��ب��ي��ل ك��ل ل��غ��ات وح��از ف��ي��ه��م ف��رق��ت ل��غ��ات ق��ب��ائ��ل��ه��م ح��ازت
ال��م��أه��ول ب��رب��ع��ه ال��خ��راب ن��زل وك��أن��م��ا ب��ع��ده خ��اٍل ف��ال��ش��رق
ب��أف��ول ش��رق��ه��م ع��ن وت��غ��ي��ب��ت غ��رب��ن��ا ف��ي ب��دت ش��م��ٌس ف��ك��أن��ه
ب��ال��ت��ن��وي��ل ع��رَّض��ت وال زوًرا أق��ل ل��م ث��ن��ائ��ي ه��ذا س��ي��دي ي��ا
ت��أم��ي��ل��ي ف��ي ال��ق��رب غ��ي��ر أرُج ل��م ام��رؤ ف��أن��ا ن��ائ��ًال ي��أم��ل ك��ان م��ن

علينا كدَّر حادث إىل نهايتها يف أفضت الحديث من رضوب يف أخذنا ذلك وبعد
حديثه يف جاء ما بني من فكان أدبه، ُدرر الحفل عىل ينثر أخذ عيل أبا أن وذلك صفاءنا،
مناديل قائل: فقال أرشف؟ املناديل أي لجلسائه: يوًما قال وأنه مروان، بن امللك عبد أدب
امللك: عبد فقال الربيع، نَور كأنها اليمن مناديل آخر: وقال البيض،5 ِغرِقئُ كأنها مرص

يقول: إذ الطيب بن عبدة سعد بني أخي مناديُل املناديل أفضُل شيئًا، صنعتما ما

ال��م��راج��ي��ل6 ب��ال��ل��ح��م ل��ل��ق��وم وف��ار أخ��ب��ي��ة ظ��ل ن��ص��ب��ن��ا ن��زل��ن��ا ل��م��ا
م��أك��ول ف��ه��و م��ن��ه ال��َغ��ل��ُي َغ��يَّ��ر م��ا ط��اب��خ��ه8 ي��ن��ئ��ي��ه م��ا وأش��ق��ر7 ورد
م��ن��ادي��ل ألي��دي��ن��ا أع��راف��ه��ن م��س��وَّم��ة9 ُج��رد إل��ى ق��م��ن��ا ثُ��م��َت
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رفاعة ابن األديب من كان فما مناديل»، أليدينا «أعرافها البيت: يف الكلمة القايل وأنشد
متثبتًا البيت عيل أبا استعاد أن إال — وزَعارة10 حرًجا خلقه يف الحظنا وقد — األلبريي
املؤمنني أمري عىل يوفد هذا مع وقال: رفاعة ابن فقام «أعرافها»، ينشد: كلتيهما يف مرتني،
الصبيان تغلط ال الناس بني مشهور بيت وزن يقيم ال وهو لتعظيمه، الرحلة وتتجشم
فلم يفعل، ال أن رماحس ابن األمري فندبه باالنرصاف، همَّ ثم خطوة، تبعته ال وهللا فيه.
جرى ما له ويصف يعرِّفه الحكم إىل يكتب أن إىل رماحس ابن فاضطر حيلة، فيه يجد
أطلعني كما — نصه بما رماحس ابن إىل الحكم جواب فجاء ويشكوه، رفاعة ابن من

رماحس: ابن عليه

إلينا، العراق وافد يخطئ َمن بوادينا من بادية يف جعل الذي هلل الحمد
غري بالرجل وأقدم لشأنه، فَدْعه السخط، من عنه بالرىض أوىل رفاعة وابن

يحطُّه.11 أو — هللا شاء إن — االختبار يعليه فسوف تكريمه؛ من ُمنْتَقٍص

عليه ترفرف التي العظمة األندليسوروح األسطول

معنى يف مغنيًا يكون قد القول، من شيئًا الرسائل هذه من األوىل الرسالة يف لك أسلفنا
والدولة أفريقية يف الفاطمية الدولة وأن به، تُعنى التي الدولة يف الصالح وأثره األسطول
(البحر الرومي البحر ِسيف عىل واقعة بالدهما وألن بعينه، السبب لهذا األندلس؛ يف األموية
العناية يف الدول سائر بذَّتا قد األطالنطي) (املحيط الظلمات وبحر املتوسط) األبيض
وأقطار، جزائر من فيه ما عىل واستوتا12 البحار، أعنة عىل بها قبضتا حتى باألساطيل؛
الدهر. أعطاف والنت لهم، الزمان ذل بل والبحر؛ الرب سادة رعاياهما وآضت بذلك، وآضتا
وأثار األحقاد، عقارب بينهما وأرسل بالفساد، الدولتني هاتني بني أرهج الذي هو وهذا
فرتاهما لهيبها، ينطفئ الدولتني بني الحروب تكاد ال حتى والجهاد؛ الحرب نقع بينهما
مرصحة أساطيلهما وتتالقى بعض، عىل بعضهما الجيوش يجردان األسباب من للتافه
اإلسكندرية، من فيه قمنا الذي األندليس املركب هذا حادثة بعُد تنَس لم ولعلك بالرش،
من فيه ما وأخذ الفاطمي، هللا لدين للمعز بمركب املرشق إىل ذاهب وهو تحرش وأنه
األندليس األسطول مربض إىل كبريًا أسطوًال أرسل أن إال املعز من كان فما وبضائع، بريد
ما وبامَلِريَّة به وألحق عيثًا، فيه فعاث — البلد هذا يف ونحن بذلك أُخربنا كما امَلِريَّة، يف
االنتقام إال النارص الرحمن عبد املؤمنني أمري يسع فلم لهيبه، وأطفأ غلته، ونقع أرضاه،
تحت إليها فذهب أفريقية، إىل والذهاب املقاتلة، وحشد األسطول، بتجريد فأمر ، املعزِّ من
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من عظيًما عدًدا يُقلُّ كبري أسطول ُشَهيد بن امللك عبد بن أحمد الوزير حاجبه إمرة
بالد املحتلني األندلس فرسان من وجمع وهران، مدينة عىل أوًال فعاج الحرب، رجاالت
أفريقية، عىل والفرسان بالرجالن هجم ثم فارس، ألف وعرشين خمسة من نحًوا املغرب
وكتامة صنهاجة قبائل األندلسيون فهزم الحرب، رَحى املعز رجال وبني بينه ودارت
بلغوا حتى آثارهم واقتفوا — األفارقة جيش من األعظم السواد منها يتألف وكان —
— األغنياء اليهود تجار من كثري يسكنها الواسعة، بتجارتها غنية وهي — تونس ضواحي
عرضوا بهم محدق الخطر أن أهلوها رأى فلما الحرص، يف وألحوا وبحًرا، برٍّا فحرصوها
إليه وقدموا شهيد، ابن الحاجب إىل املال من كبريًا مبلًغا وقدَّموا املدينة، يسلموهم أن
الصوف من ومالبس كريمة، وحجارة وذهبًا، الحيل، من وطرًفا نوع، كل من أنسجة كذلك
وأثقالها، امليناء سفن ذلك عدا غنم ثم اء، األرقَّ من عظيًما وعدًدا وخيًال وأسلحة والحرير،

األندلس. إىل راجًعا وكرَّ سفنه، إىل ها وضمَّ
رجوعه عند باألسطول يحتفلوا أن بها عادتهم وجرت عليها، مضوا التي ُسنَِنهم ومن
ومسمع، الدولة عظماء من بمرأى وحركات بألعاب األساطيل فتقوم حرب، من ظافًرا
األسطول آب أن امَلِريَّة إىل فيه وصلنا الذي اليوم يف فاتفق األعداء، مع حرب يف كأنها
بأن رماحس بن الرحمن عبد البحر أمري فأمر الواقعة، هذه النرصيف أعالم رافًعا األندليس
األالعيب هذه بمشاهدة أنفسنا إمتاع إىل بادرنا أن إال منا كان فما بألعابها، األساطيل تقوم
كأنه كبريًا مركبًا انتظارنا يف ثمت فوجدنا امَلِريَّة»، «ميناء امليناء إىل فذهبنا األمري، صحبة
أن يف رماحس ابن األمري أخذ ثم فيه، النزول إىل فدعينا الكبري، األمل أو ثبري أو رضوى
بارود ومكاحل منجنيقات ومن وتوابيت، ومناظر وقالع بروج من املركب هذا يف ما يرينا
نوع املركب وهذا عجبًا. منه قضينا مما وهلم وأسلحة، مقاتلة ومن نوتية، ومن ونفط،
ذلك وبعد «شونة»، منه الواحد «الشواني»، يسمى األسطول منها يتألف التي األنواع من
كأنه الشمال، وذات اليمني ذات مرتجًحا اختيال، يف الُهَوينَى بنا يسري املركب هذا أخذ
وقف شيئًا، البحر يف بنا سار أن وبعد والجالل. الجمال روح عليها يرفرف مجلوة عروس
كل من بالنظارة ُغصَّ قد ساعتئٍذ الشاطئ وكان وأالعيبه، األسطول حركات نشاهد حيث
وفيها النواحي، جميع من البحر متن عىل انتثرت قد والزوارق الناس، أصناف من صنف
األسطول، حركات يشاهدوا كي واألندلسيات؛ األندلسيني من هللا إال عديدهم يعلم ال ما
رواُؤه يبهر منظر األوهام؛ إدراكه دون وترتاجع الظنون، دونه تحرس منظر لذلك فكان

الخلود. كأنه آخر عالم إىل العالم هذا من وينتقل الصدر، يف الروعة ويشيع الفكر،
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م��ن��ظ��ر وي��ا ل��ه��ٍو ط��ي��َب ف��ي��ا س��ف��ي��ن وم��ل��َه��ى أس��ود م��ج��ال
األك��ب��ر ال��س��ائ��س ي��س��وس��ه��م��ا ُم��ْل��ك ع��ز وي��ا دن��ي��ا ح��س��ن وي��ا

يف شيطانية بصورة أخذت وقد رضوبها اختالف عىل باألساطيل ذلك بعد برصنا ثم
مدائن، هي ورواكد14 السهام، مروق تمرق أنها غري كنائن،13 رأيت ثَمَّ رأيت فإذا أالعيبها،
األرواح، إال تصيد ال جوارح أنها إال وأطياًرا، الَجهام،15 غري السحاب مرَّ تمرُّ أنها بَيَد

وألواح. ُدُرس ذات أنها سوى الالمح، الربق رسعة يف وأفراًسا

ال��م��ت��أم��ل ال��ن��اظ��ر ف��ي��ه��ا وي��ح��ار إدراك��ه��ا ف��ي األل��ح��اظ ت��ت��خ��اذل
م��ق��ب��ل ح��ظ ال��ح��س��ن ف��ي وك��أن��ه��ا ث��اق��ب ف��ه��م ال��ل��ط��ف ف��ي ف��ك��أن��ه��ا

∗∗∗
ُع��وَم��ا وال��ج��و ال��م��اء ب��ي��ن ط��وائ��ر وح��س��ن��ه��ا ال��ُم��نْ��َش��آت ل��ل��ج��واري ف��ي��ا
م��ك��م��َم��ا ون��وًرا روًض��ا ب��ه رأي��ت ل��ه��ا أج��ن��ح��ة ال��ج��و ف��ي ن��ش��رت إذا

∗∗∗
إس��ع��اُد ل��دم��ع��ه ب��اٍك ُه��دَب ح��اٍك ال��م��ج��اذي��ف م��ن ُه��دب ذات
رم��اد ع��ل��ي��ه أرس��ل��ت َم��ن ك��ل ن��اٌر ال��ب��ي��ض م��ن ف��وق��ه��ا ح��م��م

∗∗∗
ال��م��غ��دق ال��س��ح��اب ي��أت��ي ك��م��ا ف��أت��ت وب��ط��ون��ه��ا ظ��ه��وره��ا ال��ك��م��اة م��أل
زورق ال��ض��واري األس��د ي��ح��م��ل أن ِع��ي��ان��ه��ا ق��ب��ل ِخ��ل��ت م��ا ل��ه��ا ع��ج��بً��ا

∗∗∗
زورق ف��ي م��واك��ب زح��ف وزح��ف��ن ص��وام��ت وه��ي األس��د زئ��ي��ر زأرت

∗∗∗
ب��ط��نَ��ا م��خ��رق��ة ل��ع��دو ظ��ه��رت إن ب��ب��روج ت��رم��ي
ال��س��ك��ن��ا16 ت��ذك��ي وب��ه م��اء ت��ح��س��ب��ه أب��ي��ض وب��ن��ف��ط

جاء أن إىل الشمس قرن ذَرِّ لدن من القتال سوح يف كأنها تلعب األساطيل زالت وما
الزوال. وقت
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األسطول منها يتألف التي السفن أنواع عىل القول لك نجمل أن بنا يجمل وهنا
الشونة جمع «الشواني»، له: يقال نوع األساطيل تلك فمن وآالتها،17 وُعددها األندليس
للدفاع والقالع األبراج فيها تقام كبرية حربية أجفان وهي آنًفا، بك مر كما الشيني أو
املسلحة الجنود فيها تقف منها العليا فالطبقة مربعة؛ طبقات ذات وأبراجها والهجوم،
ِمْجذاف، مائة من بنحو يجذفون الذين املالحون السفىل الطبقة ويف والسهام، بالقيس
الشواني وتجهز املائتني. وبني والخمسني املائة بني ما املقاتلة من الشونة تحمله ما ويرتاوح
نوع األسطول أنواع ومن البحرية. الجنود بَلَه واألزودة، والنفطية بالسالح الحرب وقت
املسطحات، له: يقال نوع ومثله الشواني، من أكرب وهو البارجة، جمع «بالبوارج»، يعرف
كبرية حربية مراكب وهي الحراقة، جمع «الحراقات»، له: يقال نوع األساطيل هذه ومن
فرتاهم بالقالع، هذه عن وتلك باملنجنيقات، تلك عن تنماز هذه أن بيد الشواني، قرابة
املشتعل النفط بها يرمى واملنجنيقات18 والعرادات البارود مكاحل الحراقة يف يحملون
العقاب، صورة ويف الفيل، صورة ويف األسد، صورة يف الحراقة يعملون وهم — األعداء عىل
والتي رشيد، لألمني كانت التي الحرَّاقات كتلك الفرس، صورة ويف الحية، صورة ويف

هانئ: بن الحسن فيها يقول

ال��م��ح��راب ل��ص��اح��ب ت��س��خ��ر ل��م م��ط��اي��ا ل��ألم��ي��ن ال��ل��ه س��خ��ر
غ��اب ل��ي��ث راك��بً��ا ال��م��اء ف��ي س��ار ب��رٍّا س��رن رك��اب��ه م��ا ف��إذا
األن��ي��اب ك��ال��ح ال��ش��دق أه��رت ي��ع��دو ذراع��ي��ه ب��اس��ًط��ا أس��ًدا
ال��رك��اب ف��ي رج��ل��ه غ��م��ز وال ط ال��س��و وال ب��ال��ل��ج��ام ي��ع��ان��ي��ه ال
ال��س��ح��اب م��ر ي��م��ر ل��ي��ث رة ص��و ع��ل��ى رأوه إذ ال��ن��اس ع��ج��ب

املطايا: هذه يصف قال أن إىل

وذه��اب ب��ج��ي��ئ��ة اس��ت��ع��ج��ل��وه��ا م��ا إذا ال��س��م��اء ف��ي ال��ط��ي��ر ت��س��ت��ب��ق
ال��ع��ب��اب ب��ع��د ال��ع��ب��اب ت��ش��ق وج��ن��اح��ي��ن وم��ن��س��ر س��ور ذات

الشعراء: بعض فيها يقول التي الحسني بن طاهر وكحراقة

ت��غ��رق ال ك��ي��ف غ��رق��ت، ال ال��ح��س��ي��ن اب��ن ل��ح��راق��ة ع��ج��ب��ت
م��ط��ب��ق؟ ت��ح��ت��ه��ا م��ن وآخ��ر واح��د ف��وق��ه��ا م��ن وب��ح��ران:
ت��ورق؟ ال ك��ي��ف م��س��ه��ا وق��د أع��واده��ا ذاك م��ن وأع��ج��ب
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أربعون فيها يكون ما وأكثر لألسطول، الخيل تحمل التي السفن فهي الطرائد،19 أما
والقوارب والفالئك واملتاع، والكراع الزاد تحمل التي الكبرية السفن فهي والقراقري20 فرًسا،

والقراقري. كالطرائد األسطول توابع من فهي والشلنديات،21
والزرد والرتاس والعيص الرماح فهي وأسلحتها، ومعداتها وآالتها األساطيل عدد أما

والعرادات. واملنجنيقات والخوذ والدرق
مزيج وهي اليونانية، النار البحرية حروبهم يف يستعملون األندلسيني رأيت وقد
نحاسية أسطوانة من يُطلقونه سائل، شكل يف واألدهان الراتنجات وبعض الكربيت من
بشكل يطلقونه أو مشتعًال، السائل منها فيقذفون السفينة، مقدم يف يشدونها مستطيلة
حرًقا. فيحرقها السفن عىل فيقع بالنفط، امللتوت الكتان من قطع أو مشتعلة، كرات
يستظهرون كذلك رأيتهم وقد كالنفط. والهواء املاء يف تشتعل أنها النار هذه غريب ومن
هذا إىل اهتدت األمم من بأمة نسمع لم ونحن — الهندي» «الثلج يسمونه الذي بالبارود
األمري أَراِنيَها إليها سبقوا قد أظنهم ال أخرى معدات إىل ذلك — قبلهم22 الهندي» «الثلج
فوق املعلقة التوابيت مثل األسطول، حركات منها نشاهد كنا التي الشونة يف رماحس ابن
العدو، استقبال قبل الرجال إليها يصعد أعالها من مفتوحة كبرية صناديق وهي الربوج،
الصندوق، بجانب معلقة مخالة يف صغرية حجارة ومعهم لالستكشاف فيها فيقيمون
النفط قوارير الحجارة عدا ومعهم الصناديق، هذه يف مختبئون وهم بها العدو فريمون
يف األعداء به يرمون والزرنيخ الكلس من مؤلف ناعم مسحوق وهي النورة، وجرار

التهابًا. فيهم تلتهب وقد بغبارها، أبصارهم فتُعمي مراكبهم،
اللني الصابون وبقدور والعقارب، الحيات بقدور أيًضا يرمونهم وهم رأيتهم وقد
يحيطون أنهم أعدائهم من لهم وقاء يتخذونها التي حيلهم ومن أقدامهم. يزلقوا كي
النفط يفعل ال كي والنطرون؛ الشب أو واملاء، بالخل املبلولة اللبود أو بالجلود، املراكب
اللجام؛ يسمونها كالفأس هناة املركب مقدم يف يجعلون أنهم حيلهم ومن فعله، فيها
يف أسفلها من تدخل الرمح، كسنان مجوف وأسفلها الرأس، محددة طويلة حديدة وهي
رمح سنان كأنه اللجام فيصري «األسطام»، لها: يقال املركب مقدم يف بارزة كالقناة خشبة
املاء فيه فينصب ينخرق حتى يلبث فال به، العدو مركب فيطعنون املركب، مقدم يف بارز
فيها يرتكون وال ناًرا، مراكبهم يف يشعلون ال الليل جن إذا أنهم الحيل تلك ومن فيغرق،
لونها يشبه التي مراكبهم العدو يرى فال زرقاء، قلوًعا املراكب عىل يسدلون وقد ديًكا،
غريه. إله ال تعلمون، ال ما ويخلق يشاء، ما يشاء من امُللِهم فسبحان السماء. أو املاء لون
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أمر يدبر فالقائد ورئيًسا؛ قائًدا أسطول كل عىل جعلوا فقد األساطيل رئاسة أما
مسالك ومعرفة املجازيف، أو بالريح جريه أمر يدبر والرئيس ومقاتلته، وحربه سالحه
يسبقهم ولم مبتكراتهم من هي التي اإلبرة، وبيت الرهنامج23 بواسطة وُطُرقه البحر
طبقات أعىل من واحد أمري إىل فريجع كلها، األساطيل يف النظر أما علمنا. فيما سابق إليها

املاء. أمري أو البحر أمري يلقبونه اململكة
موٍف نبيل فخم ركب يف منها تحملنا بلياليها، أيام ثالثة امَلِريَّة يف أقمنا أن وبعد
يف وكان البالد، هذه حرضة قرطبة إىل قاصدين والجالل، والروعة األبهة يف الغاية عىل
املؤمنني أمري ابن الحكم سيدي أمره إذ رماحس؛ بن الرحمن عبد البحر أمري الركب طليعة
األندلسيني، وجوه من وفد يف انا يتلقَّ أن — أسلفنا كما — عهده النارصوويل الرحمن عبد
عيل وبأبي بنا، االحتفاء يف — هللا حفظه — األمري من مبالغًة قرطبة إىل معنا ويجيء
انفصالنا قبل امَلِريَّة إىل وصل الذي الفيلسوف الصقيل هللا عبد وبأبي البغدادي، القايل
بكر وأبو القوطية، بن بكر وأبو الشاعر، الرمادي األندلسيني من الركب يف وكان عنها،

وأعيانها. األندلس أدباء من وكثري الزبيدي،
العمران استبحار من طريقنا يف رأيناه ما ألبابنا علينا وملك أعيننا وسحر بهرنا وقد
رسنا حيثما ويف وأربع، مدن بثالث الواحد اليوم يف نمر كنا فقد األندليس؛ القطر هذا يف
والحوت واللحم والجبن والفواكه الخبز لبيع الجبال؛ ورءوس األودية يف الحوانيت نرى
البساتني تحفها واألنهار بالجداول تعثًرا نتعثر وكنا األطعمة، رضوب من ذلك إىل وما
أو مقفرة صحراء البالد هذه يف ليس أنه لظننا حتى واألشجار؛ والنجوم الزرع وصنوف

غامرة. أرض

وأش��ج��ار وأن��ه��ار وظ��ل م��اء درك��م ل��ل��ه أن��دل��س أه��ل ي��ا
أخ��ت��ار ك��ن��ت ه��ذا ت��خ��ي��رت ول��و دي��ارك��م ف��ي إال ال��خ��ل��د ج��ن��ة م��ا
ال��ن��ار ال��ج��ن��ة ب��ع��د ت��دخ��ل ف��ل��ي��س س��ق��ًرا ت��دخ��ل��وا أن ذا ب��ع��د ت��خ��ت��ش��وا ال

يف أهلها لتأنُّق جميلة وقراها كثرة، تحىص ال فإنها والحصون واملعاقل القرى أما
عنها. العني تنبو لئال وتبييضها؛ أوضاعها

م��ك��ن��ون زب��رج��د ب��ي��ن ك��ال��در أي��ك��ه��ا خ��ض��رة ب��ي��ن ق��راه��ا الح��ت
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محاربة يف يبقى ما لذلك مدنها ويف للعدو، االستعداد أجل من مسور مدنها وأكثر
الحرب. عىل أهلها ودربة معاقلها، المتناع سنة؛ عرشين عىل يربي ما العدو

ال الحديث، من رضوب ونخوضيف األشعار، ونتناشد األدب، نتذاكر طريقنا يف وكنا
له: كلمة من قال عيل أبا أن ذلك فمن الرسالة؛ هذه يف منها شيئًا أوردنا نحن إذا علينا
العبارات يف درجات فأجدهم األمصار، أهل من به أمرُّ َمن أعترب وأنا بالقريوان مررت «ملا
العلم من منازلهم كأن والبعد، بالقرب منها مواضعهم يف تفاوتهم بحسب الفهم وقلة
بقدر أفهامهم يف رأيت ما مقادير عن األندلس أهل نقص إن فقلت: ومقايسة، محاصة
هنا إىل جئَت ملا ولكن األوطان، هذه يف ترجمان إىل فسأحتاج قبلهم؛ عمن هؤالء نقصان
عن يتغطى نراه25 كنا ثم ومن ذكائهم.»24 يف األندليس األفق هذا أهل من عجبًا قضيت
دراية، علم وليس رواية علم علمي «إن لهم: ويقول واملناظرة املباحثة عند األندلسيني
تفضيل إىل فيه ذهب قول منه فرط ثم صححت.»26 أن لكم آل فلم نقلت؛ ما عني فخذوا
وقال: الركب، هذا يف كانوا ممن األدباء أحد له فانتدب املغرب، شعراء عىل املرشق شعراء
من أعينهم نصب وجعله بالدهم، يف تعاىل هللا كثره فيما الناس أشعر األندلس أهل «إن
نسم، ذهب إذا أما الشان. هذا يف أحد ينازعهم ال والكئوس، والطيور واألنهار األشجار

وزير.27 بمٌّ ع ورجَّ رخيم، ظبي كف يف كأس ودار
أو والذهبية، الفضية أبرادها السحب وخلعت العشية، أورقت خرير، للماء وصفق
طيف وصل أو بارق، خفق أو زهر، جفن بطل ترقرق أو نهر، ثغر شعاع عن تبسم
إىل والراح، كاملاء يهواه من مع وبات جناح، تحت الظلماء من فزار حبيب وعد أو طارق،
عند قوضت أو كواكبها، بُزهر السماء دوحة أزهرت أو الصباح، رائد أقبل حني ودع أن
يجارون ال الذين السابقون، السابقون هم فأولئك مضاربها، بيض الصباح نهر فيض
الصوارم خلجان وسالت السالح، تقعقعت إذا الوصف يف باملقرصين وليسوا يلحقون، وال
وأجرت أسنة، النجوم شبه وأطلعت سماء، العجاج من الحرب وبنت الرماح، قضبان بني
عىل وقف ومن أئمة، والتخيالت األوصاف جميع يف فإنهم وبالجملة دماء. الشفق شبه
الحق ويف نعم، عيل:28 أبو فقال األمة.» أصناف عىل فيه فضلهم الشأن هذا يف أشعارهم
وطالوة، ماء وأكثر ديباجة، أصفى شعرهم أن فضًال املرشق، شعراء أن بيد تقول؛ ما
قيد عنه يشذ يكاد ال حتى القديم بالشعر مبناه يف وأشكل منهًجا، وأوضح مسلًكا، وأسد
مع تراهم النسج؛ مهلهل غري قوي جزل متماسك رصني األغلب األعم يف أنه وفضًال شعرة،
املعاني عىل وغاصوا افتنان، أيما مناحيه يف وأفتنوا القول، من مذهب كل به ذهبوا ذلك

وراءها. ال التي الغاية إىل ووصلوا املبالغ، ذلك يف بلغوا حتى غوًصا
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أشباًها نواس أبي أو برد بن بشار أو الرومي العباس بن لعيل أن أظن ال وإني
وأنهم وتوقدهم، ذكاءهم األندلسيني عىل أنكر لست ذلك مع أني عىل البالد، هذه يف ونظائر
األلسن، وفصاحة الهمة، وعلو واألنفة، العزة يف «عرب — يل ُوصفوا وكما رأيت كما —
يف هنديون واالستخذاء، الخضوع عن والنزاهة أيديهم، يف بما والسماحة الضيم، وإباء
ورقة وظرفهم، نظافتهم يف بغداديون لها، وضبطهم فيها ورغبتهم بالعلوم عنايتهم فرط
يف يونانيون خواطرهم، ونفوذ أذهانهم، ولطافة قرائحهم، وجودة وذكائهم، أخالقهم،
وتدبريهم الفواكه، ألجناس واختيارهم الغراسات، لرضوب ومعاناتهم للمياه، استنباطهم
إتقان يف صينيون الزهر، وصنوف الخرض، بأنواع للبساتني وتحسينهم الشجر، لرتكيب
بالفروسية، والحذق الحروب، معاناة يف تركيون الصورية، املهن وإحكام العملية، الصنائع

والرضب.» بالطعن والبرص

ال��م��ش��رق ف��ي��ه��ا ول��ي��س ال��ش��م��وس م��ن��ه��ا ب��دْت ل��م��ا دي��اره��م ح��ول ك��بَّ��رُت

∗∗∗
م��ق��ص��ر ال��ث��ن��اء ف��ي ب��أن��ي وق��ال��وا ب��ح��س��ن��ه��ا أق��روا ل��ي��ل��ى أب��ص��روا ول��و

شعراء أن أراه الذي تلخيصه: ما وقال الفيلسوف الصقيل هللا عبد أبو انبعث وهنا
بهم، يحيط الذي باملحيط يتأثروا أن من بد ال األجيال من جيل أو األقطار من قطر كل
املتَبِدي أو الجاهيل فالشاعر حولهم؛ من ويحسون يرون ما بصبغة شعرهم يصطبغ وأن
وحش أو ماطرة، سماء أو مقفرة، صحراء عىل إال عينه تقع ال الذي واإلسالم الجاهلية يف
خالط قد طعام، من يشبع ولم الحرض، رقة تغذه ولم ريًفا، ير لم نافر، غزال أو كارس،
جنس يف إال يقول ال أن حريٌّ فإنه والظباء، والريابيع القفر وأوى بالجان، وأنس الغيالن،
ذلك، إىل وما والجمل والناقة والظليم والظبي واملهامه البيد وصف من بسبيله هو ما
وطبائعهم، أمزجتهم يوائم كلفة، وال فيه ل تعمُّ ال الطريقة، واضح مرشق مونق قول يف
عليها، فطروا التي األوىل والفطرة درجوا، فيه الذي والجو عاشوا، فيه الذي املحيط ويالئم
والكلمة البارعة، الحكمة ذلك مع لهم يكون وقد صفاتهم. خاص من هي التي والسذاجة
أقىص منهم ويصيب املتحرضين، أعرق يبهر مما الحسنة واملوعظة السائر، واملثل الرائعة،
الربيئة، النقية القوية الفطرة تُلَهمه الذي واإللهام الوحي ولكنه واإلكبار، اإلعجاب غايات
بثمار وال املسموع، العقل بنتاج هو وليس رهًوا، سهًوا يؤتي ما الكريمة الطبيعة ويؤتي

املكتسبة. امللكات
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ألنهم املغرب؛ شعراء وبني بينهم املفاضلة تصح الذين وهم — املولدون فأما وبعد،
عندي فالرأي — بهم واعرتكت بالدنيا واعرتكوا النعيم، رونق يف وعاشوا تحرضوا جميًعا
جاور أكثرهم ألن — املرشق شعراء فإن اللفظ فأما ومعنى، لفظ الشعر إن يقال: أن
وغذوا أحضانهم، يف ئوا ونُشِّ بهم، والتصقوا منهم، اللغة ولقنوا البادية، وأهل األعراب
الجيد، والسبك املتمكن، والطبع الكريمة، والديباجة املتخرية، األلفاظ لهم ترى — بلبانهم
يتدافع ال واحد، استواء عىل متسًقا رصينًا شعرهم وترى ورونق، ماء له كالم وكل
والهلهلة الضعف يأتيه وال يشتط، وال يجمح وال جوانبه، من يتعارض وال جهاته، من
الذين املرشق شعراء فحولة فإن املعنى، وأما نواحيه. من ناحية أية من واالسرتخاء
يعمر عجيب معنًى بكل ظفروا حتى وأمعنوا عليها وغاصوا افتنانًا، املعاني يف افتنوا
وتنفتح نواحيه، وتنري ظلمته، له فتنجاب العقل، ُدنا يف ويشع الروح، ويذكي الصدر،
بلغوا إنما فهم الطبقة؛ وهذه الرومي، وابن نواس، وأبي برد، بن بشار مثل مغالقه؛
قبل بالحضارة امرتسوا الذين الحمراء األمم تلك أبناء املوايل من ألنهم الدرجة هذه
إليها، وما والعلوم الصناعات من صنوفها وداوروا وعالجتهم، وعالجوها امرتاًسا، العرب
الغداة كرِّ عىل ذلك أنمى حتى وهلم الرأي، زناد لها وقدحوا الفكر، أعنة فيها ورصفوا
عجيبة، عبقرية ملكات وأكسبهم أرواحهم، وأذكى أذهانهم، وشحذ عقولهم، العيش ومرِّ
يف آثاره نرى الذي النبوغ هذا منهم وكان دمائهم، مع وانحدر أبناؤهم، منهم ذلك فورث

السالم.
أشيخنا وقال: القوطية ابن بكر أبو صاح حتى تلك قولته يتم هللا عبد أبو كاد وما
بالتقوى، إال أعجمي عىل فضًال لعربي أرى ال كنت وإن إني هللا: عبد أبو فقال ُشعوبي؟29
وأخالقهم، بأفعالهم ولكنه بأحسابهم، وال بآبائهم ليس بينهم فيما الناس تفاضل وأن
كان وإن يُرشف، لم املروءة ساقط الهمة دنيء كان فمن ِهَمِمهم؛ وبُْعد أنفسهم، ورشف
ثَمَّ ومن منها؛ بطن أرشف يف وقيس أرومتها، يف أمية ومن ذؤابتها، يف هاشم بني من
هللا رسول ويقول َخِبريٌ﴾، َعِليٌم هللاَ إِنَّ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ شأنه: جل هللا يقول
كلكم باآلباء؛ وفخرها الجاهلية نخوة عنكم أذهب هللا إن الناس، «أيها الوداع: خطبة يف
ما أقول هذا مع فإني بالتقوى.» إال فضل عجمي عىل لعربي ليس تراب. من وآدم آلدم،
إىل بعضهم فنظر أعقل؟ األمم أي العرب: أرشاف من جماعًة سأل وقد املقفع ابن قاله
ملكوا إنهم بذلك؛ ليسوا فقال: فارس، فقالوا: فارس، من أصله أراد لعله وقالوا: بعض
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عقد فيهم ولبث الخلق، من كثري عىل وغلبوا امللك، من عظيًما ووجدوا األرض، من كثريًا
فالروم، قالوا: نفوسهم، يف حكم باقي ابتدعوا وال بعقولهم، شيئًا استنبطوا فما األمر،
أصحاب قال: الهند، قالوا: طرفة، أصحاب قال: فالصني، قالوا: صنعة، أصحاب قال:
قال: فقل، قالوا: سائمة، بقر قال: الخزر، قالوا: هللا، رشخلق قال: السودان، قالوا: فلسفة،
النسبة من حظي فاتني إذ ولكن موافقتكم، أردت ما إني «أما فقال: فضحكوا، العرب،
أثرت، آثار وال لها، ُمثل مثال غري عىل حكمت العرب إن املعرفة. من حظي يفوتني فلن
ويشارك بمجهوده، ويتفضل بُقوته، أحدهم يجود وأََدم، َشَعر وسكان وغنم، إبل أصحاب
ن ويحسِّ حجة، فيصري ويفعله قدوة، فيكون بعقله، اليشء ويصف ومعسوره، ميسوره يف
وأعلتهم هممهم، ورفعتهم نفوسهم، بتهم أدَّ فيَقبُح، يشاء ما ويقبِّح فيَحُسن، يشاء ما
الفخر، لهم رفع حتى أنفسهم، يف وحباؤهم فيهم، هللا ِحبَاء يزل فلم وألسنتهم، قلوبهم
إىل بهم وخالفته دينه وافتتح الدهر، عىل الدنيا بملكهم لهم وختم الذِّكر، أرشف بهم وبلغ
َواْلَعاِقبَُة ِعبَاِدِه ِمْن يََشاءُ َمْن يُوِرثَُها هلِلِ اْألَْرَض ﴿إِنَّ فقال: ولهم، فيهم الخري عىل الحرش،
أكبت باللسان الحق ودفع ُحرس، فضلهم أنكر ومن خرس، حقهم وضع فمن ِلْلُمتَِّقنَي﴾،

للجنان.»
وبالعلوم والصناعات، بالحرف دراية بدء ذي بادئ لهم يكن لم العرب أن بَيَد
فيها؛ أقدامهم ورسوخ البداوة من ملكانهم وذلك الصناعات؛ ِعداد يف هو الذي وتعلمها
صدورهم، يف تُتَناقل — ينَي أُمِّ أكثُرهم القوُم كان إذ — اإلسالمية الرشيعة كانت ثم ومن
فما الرشيد دولة من النقل بَُعد فلما والتابعني، الصحابة أزمان ذلك عىل األمر وجرى
استخراج كثر ثم ضياعه، مخافة الحديث وتقييد القرآنية، التفاسري وضع إىل احتيج بعُد
القوانني وضع إىل فاحتيج اللسان ذلك مع وفسد والسنة، الكتاب من الواقعات أحكام
جملة يف فاندرجت التعليم إىل محتاجة ملكات ذات اإلسالمية العلوم وصارت النحوية،
والحرض عنها، الناس أبعد والعرب الحرض، منتحل من الصنائع أن معلوم وهو الصنائع،
سيبويه، النحو صناعة صاحب فكان املوايل، من معناهم يف َمن أو العجم هم العهد لذلك
وعلماء الحديث َحَمَلة وكذا أنسابهم، يف عجٌم وكلهم اج، الزجَّ ثم بعده، من الفاريس ثم
الحسن أبي بن الحسن مثل األمصار؛ فقهاء وأكثر واملفرسون، الكالم وعلماء الفقه أصول
جبري، بن وسعيد ومجاهد، رباح، أبي بن وعطاء البرصة، فقيهي سريين؛ بن ومحمد
نجيح؛ أبي بن ونافع املنكدر، بن ومحمد أسلم، بن وزيد مكة، فقهاء يسار؛ بن وسليمان
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فقيهي منبه؛ وابن وطاوس قباء، فقهاء الزناد؛ أبي وابن الرأي وربيعة املدينة، فقهاء
عتيبة بن والحكم الشام، فقيه ومكحول؛ خراسان، فقيه هللا؛ عبد بن وعطاء اليمن،
إال وتدوينه العلم بحفظ يقم لم وبالجملة، وَهلُمَّ. الكوفة، فقيهي سليمان؛ أبي بن وعمار
من قوم لناله السماء بأكناف العلم تعلق «لو ملسو هيلع هللا ىلص: قوله مصداق بذلك وظهر األعاجم،
البداوة؛ عن إليها وخرجوا وسوقها، الحضارة هذه أدركوا الذين العرب وأما فارس.» أهل
والنظر بالعلم القيام عن بامللك القيام من إليه ُدفعوا وما الدولة يف الرئاسة شغلتهم فقد
انتحال عن األنفة من يلحقهم ما مع سياستها، وأولو وحاميتها الدولة أهل فإنهم فيه،
يجر وما واملهن الصنائع من يستنكفون أبًدا والرؤساء الصنائع، جملة من صار بما العلم
القديم من العجم امرتاس فكان واملولدين، العجم من به قام من إىل ذلك ودفعوا إليها،
ونماء وِفطنتهم، َكيسهم يف سببًا والصنائع العلوم من تستتبعه وما بالحضارة القديم
الحيل والتماس والتخريج، االستنباط عىل ملكاتهم وِمران أحالمهم، ورجحان عقولهم،
إغالق باستفتاح األقحاح العرب شعر عن منماًزا املوايل شعر كان ثَمَّ ومن املعاني؛ وتوليد
وأبي بشار، شعر وهاك لون، بكل وتلوينها بها، واالفتنان العبقريات، الدقيقة املعاني
الشاهَد تََر املوايل؛ الشعراء من إليهم ومن الرومي، وابن حفصة، أبي بن ومروان نواس،
نزعتهم تزال ال هذا وقتنا إىل البالد هذه فتحهم منذ األندلس وعرب أقول، ِلَما دَق الصِّ
فمن وخصوبتها، بالدهم طبيعة إياه أكسبتهم ما إال شعرهم، يف حتى يشء؛ كل يف عربية

الجملة. يف املشارقة وشعر شعرهم بني ما فرق كان ثَمَّ
األندليس الشاعر الغزال؛ ذكر إىل الحديث بنا أفىض كالمه هللا عبد أبو أتم أن وبعد
حكم بن يحيى هو — القوطية ابن أخربنا كما — الغزال وهذا ونوادره، وِمَلحه الظريف،
وائل، بن بكر بني ِمن الثالثة املائة يف كان وقد لجماله، بالغزال ب امُللقَّ الجياني البكري
هللا عبد األمري هه وجَّ الروح، وخفة الظرف يف آية وكان عرَّاًفا، شاعًرا حكيًما وكان
ينادمه، أن منه وطلب قلبه، عىل وخف حديثه فأعجبه الروم، ملك إىل املرواني الحكم بن
قد امللك بزوجة وإذا معه، جالًسا يوًما وكان الخمر. بتحريم عنه واعتذر ذلك فتأبى
عنها، طرفه يميل ال الغزاُل فجَعل حسنًا، الطالعة كالشمس وهي زينتها وعليها خرجت
له: فقال بسؤاله، الرتجمان وأَمر عليه ذلك فأنكر حديثه، عن الٍه وهو يحدثه امللك وجعل
وأخذ مثلها، قط أر لم فإني حديثه، عن قطعني ما امللكة ُحسن من بَهرني قد أني عرِّفه
ذلك الرتجمان ذكر فلما العني، الحور إىل شوقته وأنها جمالها، من والتعجب وصفها، يف
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السبب عن يسأله أن الرتجمان وأمرت بقوله، امللكة ت وُرسَّ عنده، حظوته تزايدت للملك
للرتجمان: فقال الفائدة، من ُخلوِّه مع فيه املكروه م وتجشُّ الختان إىل املسلمني دعا الذي
به يُفعل ال دام وما وغلظ، واشتد قوي ُزبر إذا الغصن أن وذلك فائدة؛ أكرب فيه أن عرِّفها
سفريًا مرة أُرسل أنه نوادره ومن واستظرفته. فضحكت ضعيًفا، رقيًقا يبقى فإنه ذلك
كان ولكنه يب، الشَّ َوَخَطه وقد الخمسني، قارب وقد ونروج) (أسوج املجوس بالد إىل
وما فقالت: عرشون، لها: مداعبًا فقال سنِّه، عن يوًما امللك زوجة فسألته األشد، مجتمع
فأعجبت أشهب؟ وهو ينتج ُمهًرا قط تري ألم هذا؟ من تنكرين وما فقال: الشيب؟ هذا

تود: امللكة واسم — ذلك يف فقال بقوله،

األغ��ل��ب��ا ال��ض��ي��غ��م م��ن��ه غ��ال��ب��ت ُم��ت��ع��ب��ا ه��ًوى ق��ل��ب��ي ي��ا ُك��لِّ��ف��َت
ت��غ��ُرب��ا أن ال��ُح��س��ن ل��ش��م��س ت��أب��ى م��ج��وس��ي��ة ت��ع��لَّ��ق��ت إن��ي
م��ذه��بَ��ا ذاه��ب إل��ي��ه يُ��ل��ِف��ي ال ح��ي��ث ف��ي ال��ل��ه ب��الد أق��ص��ى
ال��ك��وك��ب��ا أزراره��ا م��ن ت��ط��ل��ع ال��ذي ال��ش��ب��اب ورد ي��ا ت��ود ي��ا
أع��ذب��ا وال ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أح��ل��ى أرى ال ال��ذي ال��ش��خ��ص ب��أب��ي ي��ا
أك��ذب��ا أْن أَع��ُد ل��م ُم��ْش��ِب��ه��ه رأت ع��ي��ن��ي إن ي��وًم��ا: ق��ل��ت إن
أدع��ب��ا أن ت��وج��ب دع��اب��ة را ن��وَّ ق��د َف��ْوَديْ��ِه أرى ق��ال��ت:
أش��ه��ب��ا ك��ذا ال��م��ه��ر ي��ن��ت��ج ق��د إن��ه ب��ال��ه م��ا ل��ه��ا: ق��ل��ت
تَ��ْع��ج��بَ��ا ل��ك��ي ق��ل��ت وإن��م��ا ل��ه��ا ب��ق��ول��ي ع��ج��بً��ا ف��اس��ت��ض��ح��ك��ت

اختضب وقد عليها فغدا بالخضاب، وأمرته ضحكت الغزال شعَر الرتجمان مها فهَّ وملا
وقال:

ل��ش��ب��اب��ي أع��ادن��ي ذاك ف��ك��أن خ��ض��اب��ي س��واد ل��ي ��ن تُ��ح��سِّ بَ��َك��رْت
ب��ض��ب��اب ُج��لِّ��ل��ت ك��ش��م��س إال ل��واص��ف وال��خ��ض��اب ع��ن��دي ال��ش��ي��ب م��ا
ل��ذه��اب ب��ه اس��ت��ت��رت م��ا ف��ي��ص��ي��ر ال��ص��ب��ا ي��ق��ش��ع��ه��ا ث��م ق��ل��ي��ًال ت��خ��ف��ى
واألل��ب��اب األف��ه��ام زه��رة ه��و ف��إن��م��ا ال��م��ش��ي��ب وض��ح ت��ن��ك��ري ال
واآلداب األخ��الق وط��الوة ال��ص��ب��ا زه��ر م��ن ت��ه��وي��ن م��ا ف��ل��ديَّ
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الطبع مهاد له ويوطأ السمع، حجاب له يرتفع الذي اللني الهني الغزال شعر ومن
قوله: — يقولون كما —

ي��ن��ت��ق��د ل��ي��س م��ن ب��ذا ُغ��رِّي ك��اذب��ة ق��ل��ت: أح��ب��ك، ق��ال��ت:
أح��د ي��ح��ب��ه ل��ي��س ال��ش��ي��خ أق��ب��ل��ه ل��س��ت ك��الم ه��ذا
ف��ت��ن��ع��ق��د ن��ع��ق��ده��ا ال��ري��ح إن وق��ول��ك ذا ق��ول��ك س��ي��ان
ي��ت��ق��د ال��م��اء ت��ق��ول��ي: أن أو ب��اردة ال��ن��ار ت��ق��ول��ي: أن أو

وقوله:

ن��ص��ي��بَ��ا إل��ي��ه يَ��رتَ��ج��ي م��ن ك��ل إل��ي��ه ال��م��ط��اي��ا أع��م��ل وم��ن ال
وِذي��بَ��ا ال��دج��اج ي��ط��ل��ب ث��ع��ل��بً��ا إال ال��ن��اس م��ن ه��ن��ا ه��ا أرى م��ا
ال��وث��وب��ا ي��ري��د ف��ارة إل��ى ـ��ه ب��ع��ي��ن��ي��ـ أل��ق��ى ب��ال��ق��ط ش��ب��ي��ًه��ا أو

الجزيرة قايض الثقفي؛ ناصح بن عباس كان قال: القوطية بن بكر أبو وحدثنا
أولها: التي قصيدته يوًما بهم فمرَّت أدباؤها، عنه ويأخذ قرطبة عىل يغدو الخرضاء،

وال��ك��رم ال��ل��ه تُ��َق��ى ي��ع��دم ل��م ال��م��رء إذا ال��ع��دم وال ب��ع��ار ال��ب��ل��وى م��ا ل��ع��م��رك

قوله: بهم مر حتى

ب��ال��ق��ل��م خ��ط ال��ذي إال ع��اج��ز وال ��ز ل��ُم��ع��جَّ ف��م��ا ال��دن��ي��ا ع��ن ت��ج��اف

فقال: القريحة متوقد متأدبًا نظاًما حدثًا وكان الحلقة، يف ذاك إذ الغزال وكان
فليس أقول: كنت فقال: تقول؟ كيف فقال: فاعل؟ مع مفعل يصنع الذي ما الشيخ، أيها

وجدها. فما عمك طلبها لقد بني، يا وهللا، عباس: له فقال حازم، وال لعاجز

الرسالة.) هذه (تمت

الرحمن عبد موالنا وابن املسلمني، عهد ويل الَحَكم سيدي بقرص قرطبة يف ُكتبت وقد
املوافقة وتسعمائة، وخمسني ست سنة الرومي أغشت شهر يف وذلك املؤمنني، أمري النارص؛

هجرية. وثالثمائة وأربعني خمس سنة
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هوامش

الرابعة. الرسالة إىل وبجاية امَلِريَّة أنجبته من ذكر أرجأنا (1)
ا. جدٍّ قريبًا (2)

األبيات. بهذه حقيقة القايل عيل أبا الرمادي مدح (3)
قال: البيت هذا سمع ملا املتنبي أن روي ما املستظرفة الشعراء هنوات من (4)

املتنبي: قول بلغه ملا الرمادي وأن استه، يف يصونه

ت��رن��ي ل��م إي��اك م��خ��اط��ب��ت��ي ل��وال رج��ل أن��ن��ي ن��ح��وًال ب��ج��س��م��ي ك��ف��ى

رضطة. أظنه القارئ: سمع هللا وأكرم — قال
وقرشها األعىل، قرشها دون البيضة تعلو التي الرقيقة القرشة البيض: غرقئ (5)

القيض. له: يقال األعىل
للرضورة. أشبعها الزبة الكرسة كانت ملا ولكن املراجل، حقها وكان مرجل، جمع (6)

نضجه. قبل اللحم من تغري ما أي (7)
إدراكه، أي إناه، به بلغ أناه: معنى ألن ألنضجه؛ آناه لو ألنه يؤخره؛ ما أي (8)

مأكول. فهو منه الغيل غري ما قال: ثم ومن الِقَرى؛ لتعجيل اللحم تنضج ال والعرب
معلمة. أي (9)

خلق. وسوء رشاسة (10)
األندلس. دخوله عند القايل عيل ألبي حدثت تاريخية واقعة الحكاية هذه (11)

استولتا. (12)
السهام. جعبة كنانة: جمع (13)

ثوابت. (14)
فيه. ماء ال الذي هو الجهام السحاب (15)

يحيي بن عيل بن الحسن يحيي أبا بها يمدح حمديس البن أبيات من البيتان (16)
فيها: يقول

ُم��دنَ��ا م��اء ع��ل��ى وب��ن��ي��ت ط��ائ��رة ش��وان��ي أن��ش��أت
ق��ن��ن��ا ش��واه��ق��ه��ا ُش��مِّ ف��ي ت��ح��س��ب��ه��ا ق��ت��ال ب��ب��روج
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وبعدهما: البيتني، بربوج. ترمي

ض��م��ن��ا م��ا ع��دات��ك ه��ل��ك م��ن ظ��ف��ًرا ل��ه��ا ال��ت��وف��ي��ُق ض��ِم��ن

إن أي بالحاء، محرَّقة الصواب ولعل املعجمة، بالخاء قرأناها هكذا «مخرقة» وقوله:
أُصيب بطنَا: معنى ألن واللحظة؛ التوِّ يف ُقتل إحراقها حال يف لعدوٍّ الربوج هذه ظهرت

تشعل. وتُذكي: النار، كن: والسَّ مقتله، يريد بطنه، يف
عبادة. أفندي الفتاح عبد الفاضل لصديقنا رسالة ذلك يف راجعناه فيما راجعنا (17)
فبعض تتنوع، وحالها بالنفط، عنها يُرمى التي املدافع هي البارود: مكاحل (18)
زنة حديد من ببندق عنه يرمى وبعض الحجر، تخرق تكاد عظام بأسهم عنه يرمى
ترمي املنجنيق عن تصغر آلة وهي عرادة، جمع والعرادات مائة، وزنة أرطال، عرشة
آلة واملنجنيق إليها، وما العقارب أو النفط وبقدور البعيد، امَلْرَمى السهام أو بالحجارة
تجعل وفيه خفيف، وذنبه ثقيل، رأسه طويل سهم بينهما قائمتان دفتان لها خشب من
يرسل، ثم أعاليه، عىل أسافله ترتفع حتى يجذب الحجر فيها يوضع التي املنجنيق كفة
به عصف إال شيئًا يصيب فما منه، النفط أو الحجر فيخرج الكفة، فيه الذي ذنبه فريتفع

عصًفا.
الطليان: وقال ،Tariddo فقالوا: االسم هذا اإلسبانيون أخذ وقد طريدة، جمع (19)

.Tartan الفرنسيون: وقال ،Tartana
أخذوها أن بعد اإلفرنج من أخذناها كراكة. اليوم املسماة وهي قرقور، جمع (20)

منا. هم
والفرنسيون ،Scialaudo فقالوا: والطليان ،Schelaudo فقالوا: الروس أخذها (21)

.Chaland فقالوا:
البارود استعملوا العرب أن املعروف إن اإلسباني: املسترشق — كوندي قال (22)
العرب استعمله وقد قال: اإلفرنج، أخذه ومنها األندلس، إىل نقلوه الذين وهم ،٩٠٦ سنة
١٢٤٩م، سنة اإلسبانيني محاربة ويف هجرية، ٦٧٢ سنة صقلية جزيرة محارصتهم يف
عرش الثالث القرن يف العرب عن نقله ثم باجة، حصار يف غرناطة صاحب واستخدمه
كرييس واقعة يف الفرنج استخدمه ما وأول الكيماويني، من وغريه اإلنكليزي باكون روجر

لألوروبيني. العرب فتحها عظيمة منحة وإنها .١٣٤٦ سنة
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ويهتدون البحر، الرُّبَّانيَّة به يسلك الذي الكتاب وهو الطريق، كتاب الرهنامج: (23)
وغريها. املرايس معرفة يف به

بنصها. القايل عيل ألبي هي الكلمة هذه (24)
القايل. أي (25)

للقايل. كذلك وهذه (26)
بم. يليه والذي مثلث، يليه والذي مثنى، يليه والذي العود، أوتار أسفل هو الزير: (27)
له، تاريخي أصل ال الصقيل هللا عبد وأبي عيل أبي لسان عىل وضع ما كل (28)
إليه، نظن فيما نسبق لم تزويًرا رناه زوَّ وقد وضعنا، من هو برمته املوضوع هذا وإنما
لم أنَّا عىل األندلسيني، وشعر املشارقة شعر بني املفاضلة هذه يف الحقيقة قاربنا ولعلنا
الرسالة يف األندلس شعراء عىل الكالم يف حقه وسنوفيه املعنى، هذا يف كالًما قبلنا ألحد نر

الرسائل. هذه من الرابعة
العدل أهل أنفسهم ويسمون — والشعوبية الشعوبية، مذهب عىل أي (29)
شعب، من أفضل شعب ليس وأن سواء، كلهم الناس أن إىل يذهبون — والتسوية
غريهم، من أفضل أنهم إىل الذهاب إال العرب أبى وإذ غريهم، عىل للعرب فضل ال وأن
ومنقصة. معاب كل بهم وألصقوا صوهم وتنقَّ العرب عىل الطعن يف مذهب كلَّ هم ذهبوا
ومن األعاجم من الحمراء األمم هذه العرب احتقار من بدء ذي بادئ نشأ قد هذا ولعل
لهم عبيًدا األمم هذه وكانت والسلطان، امللكة وذوي السادة هم العرب كان إذ إليهم؛

لهم. مستعمرين برايتهم مستظلني أو وموايل،
عىل بعضهم وتطعانهم ومحاوراتهم الفريقني مفاخرات من نبذًا هنا نورد ونحن
املتعصبني أو العرب قول فمن فائدة. من يخلو ليس أنه فضًال مستلذ، معنًى ألنه بعض؛
منا يكن لم لو قولهم: فمن — بعربي ليس من كل بالعجم ويراد — العجم عىل للعرب
إىل الرشك دار من له وإخراجنا الكفر، من له استنقاذنا إال إحسان وال عتاقة املوىل عىل
ساجور؛ جمع — بالسواجري حظوظهم إىل يقادون قوًما إن األثر: يف كما اإليمان، دار
من ربنا عجب األثر: يف جاء وكذلك — الكلب عنق يف توضع التي الخشبة أو القالدة وهو
نعمة عليك أعظم فمن فيهم، للقتل تعرَّضنا أن عىل السالسل؛ يف الجنة إىل يُقادون قوم
مكاتبتكم يف ورغبنا جهادكم، علينا وفرض بقتالكم، أمرنا فاهلل لحياتك؟ نفسه قتل ن ممَّ
عليه ويكتب عليه، (يقسطه) ينجمه مال عىل أمته أو عبده الرجل يكاتب أن املكاتبة —
عليه كاتبه ما جميع أدَّى فإذا ، حرٌّ فهو وكذا كذا نجم كل يف (أقساطه) نجومه أدى إذا أنه
ملواله. األصل يف هو الذي كسبه سوغه مواله أن وذلك كاتبه؛ الذي ملواله ووالؤه عتق، فقد
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فقال: ذلك يف له فقالوا به، يصيل املوايل من رجًال مطعم بن جبري بن نافع وقدَّم
هذا؟ من قال: جنازة به مرت إذ هذا نافع وكان خلفه. بالصالة هلل أتواضع أن أردت إنما
قال: موًىل، قالوا: وإذا بلدتاه! وا قال: عربي، قالوا: وإذا قوماه! وا قال: قريش، قالوا: فإذا
إال يدعونهم وال بالكنى، يكنونهم ال وكانوا … يشاء ما ويدع يشاء ما يأخذ هللا مال هو
كان وإن العرب، من أحد حرض إذا الجنائز عىل يصلون يدعونهم وال واأللقاب، باألسماء

غريًرا. يحرض الذي
حمران كلَّمه وعبادته وتقشفه وزهده نسكه يف القيس عبد بن عامر أن وروي
عثمان عىل عامر تشنيع يف العراق، صاحب عامر؛ بن هللا عبد عند عفان بن عثمان موىل
كثر بل عامر: لهم فقال مثلك، فينا هللا كثر ال حمران: له فقال ذلك، فأنكر عليه، وطعنه
ويخرزون طرقنا، يكسحون نعم، قال: له؟ وتدعو عليك أيدعو له: فقيل مثلك، فينا هللا
أظنك كنت ما فقال: متكئًا وكان جالًسا عامر ابن فاستوى ثيابنا، ويحوكون خفافنا،
أعرفه. ال أعرفه ال أني ظننت ما كل ليس فقال: وزهادتك، لفضلك الباب هذا تعرف
وتركني مات أبي إن فقال: القايض سوار عىل دخل العنرب بني من أعرابيٍّا أن ويُروى
له فقال املال؟ يقسم فكيف ناحية، خطٍّا خط ثم وهجينًا، قال: ثم خطني، وخط يل وأًخا
عني فهمت أحسبك ما قال: أثالثًا، بينكم فاملال قال: ال، قال: غريكم؟ وارث هنا ها سوار:
أجل، قال: أخي، يأخذ وكما أنا آخذ كما الهجني يأخذ فكيف وهجينًا، وأخي تركني أنه
كله الفخر تعدون هل العجم لكم قالت إن أخربونا الشعوبية: قول ومن األعرابي. فغضب
من كلها األرض ملوك لنا فإن لكم: قالت ملك أنه زعمتم فإن نبوة، أو ملًكا يكون أن
مثل له يكون أن ألحد ينبغي وهل والقيارصة، واألكارسة والعمالقة والنماردة الفراعنة
هل أم منا، رجل هو وإنما والريح، والطري والجن اإلنس له رت ُسخِّ الذي سليمان ملك
وكيف ومغربها، الشمس مطلع وبلغ كلها، األرض ملك الذي اإلسكندر ملك مثل ألحد كان
واملرسلني األنبياء منا فإن بنبوة، إال الفخر يكون ال أنه زعمتم وإن الهند؟ ملوك ومنا
من املصطفون ومنا ومحمًدا، وإسماعيل وصالًحا هوًدا أربعة: خال ما آدم لدن من قاطبة
الفرع، وأنتم األصل فنحن البرش، منهما تفرع اللذان العنرصان وهما ونوح، آدم العاملني:
من كلها لألمم تزل ولم وادَّعوا، شئتم ما هذا بعد فقولوا أغصاننا، من غصن أنتم وإنما
وفلسفة بها، تدين وأحكام تضمها، ومدائن تجمعها، ملوك األرض من شقٍّ كل يف األعاجم
صنعة، أبدع وهي الديباج، صنعة مثل والصناعات؛ األدوات يف تفتقها وبدائع تنتجها،
ملك للعرب كان وما إليها، وما الروم فلسفة ومثل لعبة، أرشف وهي الشطرنج، ولعب
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نتيجة قط لها كان وال سفيهها، وينهى ظاملها، ويقمع قواصيها، ويضم سوادها، يجمع
أن وذلك العجم؛ فيه شاركتها وقد الشعر، من كان ما إال فلسفة، يف أثر وال صناعة يف
األمم، جميع يف يشء فإنها الخطابة، وكذلك والعروض، الوزن قائمة عجيبة أشعاًرا للروم
ومع الغباوة، فرط ومع الغثارة، مع — الزنج إن حتى الحاجة، أعظم إليه األجيال وبكل
العجم، جميع ذلك يف وتفوق الخطب، لتطيل — املزاج وفساد الحس، وغلظ الحد، كالل
الناس أخطب أن علمنا وقد وأجهل. أخطأ وألفاظها وأغلظ، أجفى معانيها كانت وإن
أداء، وأحسنهم مخرًجا، وأسهلهم كالًما، وأعذبهم فارس، أهل الفرس وأخطب الفرس،
الغريب، ويعرف البالغة، صناعة يف يبلغ أن أحبَّ وَمن مرو، أهل تحنًكا فيه وأشدهم
باملراتب والعلم واألدب العقل إىل احتاج ومن كاروند، كتاب فليقرأ اللغة؛ يف ويتبحر
الفرس فهذه امللوك، سري إىل فلينظر الرشيفة؛ واملعاني الكريمة، واأللفاظ واملثالت والعرب
وِحَكمها، وعللها وخطبها ورسائلها يونان وهذه ومعانيها، وألفاظها وخطبها ورسائلها
والخطأ الصحة، من السقم تعرف بها الحكماء جعلتها قد التي املنطق يف كتبها وهذه
الكتب هذه قرأ فمن وعللها، وسريها وأرسارها حكمها يف الهند كتب وهذه الصواب، من
تلك تكاملت وأين والبالغة، البيان أين وعرف الحكم، تلك وغرائب العقول، تلك غور عرف

الصناعة.
ال مجلدة، وكتب مدونة، معاني لهم فإن الهند، أما العرب: عن ينضح الجاحظ قال
وجه عىل وآداب متوارثة، كتب هي وإنما موصوف، عالم إىل وال معروف، رجل إىل تضاف

مذكورة. سائرة األرض
غري اللسان، بكيء نفسه املنطق صاحب وكان منطق. وصناعة فلسفة ولليونانيني
يزعمون وهم وبخصائصه. ومعانيه، وتفصيله الكالم بتمييز علمه مع بالبيان، موصوف

البالغة. من الجنس بهذا وال بالخطابة، يذكروه ولم الناس، أنطق كان جالينوس أن
طول عن هو فإنما للعجم، معنى وكل للفرس، كالم كل أن إال خطباء الفرس ويف
الكتب، ودراسة التفكر طول وعن ومعاونة، مشاورة وعن وخلوة، اجتهاد وعن فكرة،
الفكر تلك ثمار اجتمعت حتى الثاني، علم يف الثالث وزيادة األول، علم الثاني وحكاية

آخرهم. عند
وال معاناة هناك وليست إلهام، وكأنه وارتجال بديهة هو فإنما للعرب يشء وكل
رجز وإىل الكالم، إىل وهمه يرصف أن هو وإنما استعانة، وال فكرة، إجالة وال مكابدة،
واملناقلة، املقارعة عند أو ببعري، يحدو أو برئ، رأس عىل يمتح أن حني أو الخصام، يوم
الذي العمود وإىل املذهب، جملة إىل وهمه يرصف أن إال هو فما حرب، يف أو رصاع عند أو
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نفسه، عىل يقيده ال ثم انثياًال، األلفاظ عليه وتنثال أرساًال، املعاني فتأتيه يقصد، إليه
الكالم وكان يتكلفون، ال ومطبوعني يكتبون، ال أميني وكانوا ولده، من أحًدا يدرسه وال
من ومكانه أنطق، نفسه يف واحد وكل وأقهر، أقدر عليه وهم وأكثر، أظهر عندهم الجيد
إىل يفتقروا أن من أيرس عليهم وهو أسهل، عليهم والكالم أوجز، وخطباؤهم أرفع، البيان
من كالم عىل واحتذى غريه، علم حفظ كمن هم وليس تدارس. إىل يحتاجوا أو تحفظ،
غري من بعقولهم واتصل بصدورهم، والتحم بقلوبهم، علق ما إال يحفظوا فلم قبله، كان
وهو الرتاب، منه جزء أيدينا يف الذي هذا شيئًا وإن طلب. وال تحفظ وال قصد، وال تكلف

سيكون. بما والعاِلُم كان بما يحيط الذي هللا
ومن واألرجاز، القصيد من البالغة أصناف للعرب ادَّعينا إذا — هللا أبقاك — ونحن
صادق شاهد لهم ذلك أن عىل العلم فمعنا يزدوج، ال وما املزدوج ومن واألسجاع، املنثور
الناس أشعر يستطيع ال الذي والنحت والسبك العجيب، والرونق الكريمة، الديباجة من
نستطيع ال ونحن القليل، والنبذ اليسري يف إال ذلك مثل يقول أن البيان يف أرفعهم وال اليوم
غري وقديمة مصنوعة، غري صحيحة أنها للفرس الناس أيدي يف التي الرسائل أن نعلم أن
وفالن وغيالن الحميد وعبد هللا عبيد وأبي هارون بن وسهل املقفع ابن مثل كان إذا مولدة،
أنك وأخرى السري، تلك مثل ويصنعوا الرسائل، تلك مثل يولدوا أن يستطيعون ال وفالن
ووقفته التامة، الفصاحة ومعدن الخلص األعراب بالد فأدخلته الشعوبي بيد أخذت متى
عيانًا، الشاهد وأبرص الحق، هو قلت الذي أن علم مصقع؛ خطيب أو مفلق، شاعر عىل

وبينهم. بيننا ما فرق فهذا
أشقى قط قوًما تر لم أنك واعلم هذا، يف قائل أنا ما — هللا مك فهَّ — عني ْم فتفهَّ
وال نصبًا، أطول وال لعرضه، استهالًكا أشد وال دينه، عىل أعدى وال الشعوبية، هؤالء من
أكبادهم، عىل الحسد جثوم طول منهم الصدور شفي وقد النِّحلة، هذه أهل من ُغنًما أقل
املضطرمة. النريان تلك ر وتسعُّ الفائرة، املراجل تلك وغليان قلوبهم، يف الشنآن نار وتوقد
وشمائلهم وآالتهم إشاراتهم اختالف يف وعللهم لغة كل وزي ملة، كل أخالق عرفوا ولو
وتخففت أنفسهم ألراحوا تكلفوه؛ ولم اختلقوه ولم ذلك، من يشء كل علة وما وهيئاتهم،
هؤالء أن ويظهر والتبيني». و«البيان «العقد» من ملخًصا ا.ه. خالطهم. من عىل مئونتهم

ذلك. من أقدم جرثومتها كانت وإن العباسية، الدولة أوائل نجمت الشعوبية
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