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ابّتُالك ُبَدَأ
وليّالص يحيى بن محمد بكر أبو

كمببا بببالله، الراضي زمن الصولي الهجري. ألفه الرابع القرن في الدأب كتب مشاهير من
أجببزاء، ثالثاببة مقدمته: (وجّزأته في اليوم. قال الناس به يتكاتب ما باب في كتبه مما يفهم
يسبمى أن المسبتحق هببو الكتباب الببواب... وهببذا مبن فيه ما ذكر منها جزء كل أول في

فبإني التمثيبل، علبى ل التحصبيل، وعلبى السابتعارة، على ل اليجاب، الكتاب) على (أدأب
التعريببض هنببا الصببولي (يريببد النسبببة هببذه ونسبببه الكتبباب، هذا مثل هذا صنف من رأيت

إيضبباحه دأون وتعميتببه تجسببيمه، دأون تسببميته إل منببه لببه يحصببل قتيبببة) ولببم ابن بكتاب
م ونسببه إياه، ألبسه الذي المعنى من وتقريبه ار إليبه...إلبخ) ثا أكبثر أسابقط أنبه إلبى أش
ً الكتاب من الساانيد الخببط فببي قيببل فيمببا منببه الول الجببزء الطلب. فجعل على تسهيل
يلزمهببا وما وآدأابها، الكتابة وأدأوات والقرطاس المدادأ في قيل فيما الثاني والجزء والقلم،

الجزيببة، والخراج الموال وأحكام والخيل، البل في جاء فيما الثالث وجعل الصناعات، من
صببفحات والنحببو. وعببددأ اللغببة فببي بفصول وخإتمه الخإوان، ومكاتبة والطعمة، والرقيق،

السببلفية بالمطبعببة م1923 ه1341 ساببنة مببرة لول ) صفحة. طبببع259( الثلثاة الجزاء
محمببودأ فيببه ونظببر الثاببري، بهجببت محمببد بعنايببة ببغدادأ العربية المكتبة نفقة على بمصر

فببي الوحيببدة ولعلهببا ببغببدادأ، العببامرة اللوساببية الخزانببة نسخة باعتمادأ اللوساي، شكري
الثاببري: (وقاساببيت ه. قال1254/شوال/13 يوم التفسير، صاحب اقتناها قد العالم. وكان

هبذا فيبه: مبا ليقببول رائيبه إن حتى وضعه، وردأاءة كلمه، واخإتلل خإطه، لسقم قاسايت ما
فببي البببط أرجببل بآثاببار أو العنكبوت، بنسج شيء أطيل) أشبه (ول فهو جان، ول أنس خإط

لمببا بنوادأرهببا، وشببغفي الكتببب، لنفببائس وعشقي السلف، آثاار على حرصي ولول الوحل،
ًا أجريت ول بل نسخه، على أقدمت نقله) في قلم

الول الجزء

الكتابة فضل

النسببان خإلببق خإلق، الذي ربك باسام القرآن: "اقرأ من أنزل ما أول - وهو تعالى الله قال
تبببارك يعلببم". فجعببل لببم مببا النسان علم بالقلم، علم الذي الكرم، وربك إقرأ علق، من

بببذلك، لببه نببدبهم ومببا لهم، بخلقه عبادأه على التفضيل ذكر القرآن من أنزل ما أول اسامه
وساببلم. عليه الله صلى بنبيه وصدق ووحده به آمن لمن المتصل، والنعيم الدائم البقاء من
ودأنيبباهم، دأينهببم أمببر قببوام به الذي الكتاب من علمهم بما عليهم النعام بذكر ذلك أتبع ثام

وإبانة معونة يحسنها ممن يجد الكتابة يحسن ل من أن وحفظها. ولول معائشهم واساتقامة
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المهملببة. والبهببائم الممثلببة، الصببور محببل ولحببل عزم، له تم ول أمر، له اساتقام لما عنه،
بالقلم. الكتابة علم بالقلم: الذي علم الذي قوله ومعنى

القرآن في بمجنون" فأقسم ربك بنعمة أنت ما يسطرون، وما والقلم وجل: "ن عز وقال
ساببفر مببن فيببه يكتببب ومببا ومببدادأ حبببر مببن بببه يكتببب وما القرآن أعني ذلك من خإلق بما

الرضين. وقال تحمل التي السمكة بعضهم، عند ههنا، نون أن وأشباههما. على وقرطاس
هو ذلك. وإنما من القرآن في ما وكل وطس يس هؤلء عند الحرف. وكذلك بعضهم: يريد

القببرآن هببذا وجببل عز عنها. يقول خإارجة غير منها السور التي الحرف بهذه السور افتتاح
مببا بهببذا ليبطل العجم حروف من حرف ول أعجمي لسان فيها ليس العربية، الحرف بهذه

يقبرأون ونصببارى يهببودأ مبن القبرآن يتعلببم وساببلم عليببه اللببه صلى النبي أن الكفار زعمه
أنهببم نعلببم فقال: "ولقببد ذلك بين كيف وعل جل تراه اللسن. أل من ذلك وغير بالعبراني

مبين". عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون الذي لسان بشر يعلمه إنما يقولون

خإلقهبا الببتي بالشياء وجل عز الله قسم عن حاضر، وأنا ثاعلب، يحيى بن أحمد رجل وساأل
النسببان خإلقنببا لقببد الميببن، البلد وهذا ساينين، وطور والزيتون، تعالى: "والتين قوله مثل
الرؤسابباء يحيببى: رأيببت بن أحمد الخإيرة. فقال الية على القسم تقويم" فوقع أحسن في
وكذا. كذا كان لقد مثله يخلق أن أحد يقدر ل الذي معناه: وخإلقي يقولون العلماء من

ًا لحافظين، عليكم وعل: "وإن جل وقال تفعلببون" وقببال: "بأيببدي ما يعلمون كاتبين، كرام
وكفببرة. كببافر مثببل ساببفرة، والجمببع ساببافر الواحببد الكتبببة، بررة". فالسفرة كرام سافرة
مببن كتببب إذا وساببفر الصببحف وهببي سافر، واحدها السافار، في يكتب كاتب ساافر ومعنى

إليه: فكتب شيء، في كتابه بعض على وجد المأمون ساافر. وكان فهو سافر

الكاتبينا للكرام * فهبنا أساأنا وقد الكاتبون ونحن

وأثابتببت العهببودأ، ووكببدت والثاببار، اللسببن وحفظببت القببرآن، جمببع عنببه. وبالكتابببة فعفببا
الشببهادأات، وقيببدت النسببيان، النسان وأمن الصكوك، وبقيت التواريخ، وسايقت الحقوق،

القرآن. في آية أطول وهي الدين آية ذلك في الله وأنزل

فببي لكببانت فضببيلة، الكتابببة كبانت يقببول: لببو الكتاببة فضببيلة حرم من بعض سامعت وقد
ً ذلك في أن يدري ل وسالم. وهو عليه الله صلى الله رساول اللبه صبلى اللبه لرساول فضل

ًا وسالم، عليه بببه يأتي ما يتعلم وأنه الكتابة، يحسن أنه عليه إدأعوا الكفار لن لغيره، ونقص
بلسببانه، ويشببرحه منه، شيء بتفسير ويأتي يقرأه، فهو وكتبه الكتاب، أهل من القرآن في
بتعلمببه عرف ول ذلك، طلب له الله هيأ ول قط، كتب ول قرأ ما وسالم عليه الله صلى وهو
يكتببب. أل أنببه زعببم من على الحجة، وإيضاح بالرساالة، الخإتصاص من وعز جل أرادأه لما

مببا وأصببيلً"، بكببرة عليببه تملببى فهببي الكفار: "اكتتبهببا لقول وجل عز الله حكاية إلى ترى
فقال: المي"، قوله: "النبي والسلم الصلة عليه صفاته أفضل من وجعل وجل عز كذبهم

المي". النبي الرساول يتبعون المي". وقال: "الذين النبي ورساوله بالله "فآمنوا

ً فيه والفوائد الكتاب هذا وليس محببروم ول نبببيه، دأون خإامببل ول متبوع، دأون لتابع معمول
ًا نفسه من يؤنس وهو جد، وسااعده حال، رفعته لمن ينبغي محظوظ. ول دأون فببي تقصير

ًا الدأب، دأول فإنهببا وقببت، في عليه اليام وإقبال بحظه، يغتر أن الكتابة، صناعة عن وتخلق
كفبباءته، علببى يتكببل ول فببرط، مببا ويسببتدرك ضببيع، مببا وليتلف متصرفة، وأحوال منقلبة

ً ًا بلذته، مشتغل ًا وجسمه، قلبه ومريح ً عليهم، وقت كل في مستعير كفاءتهم، على ومتكل
ويشغلهم. ويفرغ ويسهرهم، ينام

وعرفببوا بالصببناعة، واساتفلوا العلم، على أشرفوا إذا بالرؤسااء يحسن إنما الفعل هذا فإن
بمببن ويحسن أنفسهم، عندهم تشرف ذلك وحفظوه. فعند الكتبة أمر من إليه يحتاجون ما

ول أيديهم، في أساراء يكونوا ول منهم، به أعلم هو ما عنه تحملوا حتى اساتقامتهم، عندهم
إل يسببتعار أن يمكببن شببيء الحكمبباء: "كببل بعببض قببال عنببدهم. وقببد مببا إلببى مضطرين
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راكببب بمنزلببة كببان وكمال، وتجربة واساتقلل، علم بل السلطان خإدم اللسان" وقال: من
الرؤساباء مبن أحسببوا إذا التبباع فببإن ذلبك جبف". ومببع قببد بحببر فبي وساابح صعب، فيل

حسببن منهم التباع يحس ولم كفاءتهم، إلى واضطرار منهم، علم قلة على إليهم، بتفويض
عنببدهم يسببتوي حببتى أفعببالهم، قبيببح علببى مكافببأة ساببوء إفببادأتهم، جميببل علببى مجببازاة

إلببى الوفاء مر عن المين انتقل وعاجزهم؛ وكافئهم وأمنهم، وخإائنهم ومسيئهم محسنهم،
وكببد النفببس إتعبباب عببن الكافي وقصر الضرار، فآثار بصيرة الخائن وازدأادأ الخيانة، حلوة

ًا الخائن ويرى فيخون، صنيعة المين يرى فقد النتصاح؛ ذلبك عنببد فيضببطرب فيعف، جرم
آخإرين. محاسان قوم مساوئ وتنعكس المر، وينشر الحبل،

القببال فبي الشبريفة، الصبناعة هبذه أهبل لرغبب الفصل، هذا ذكرت بكر: وإنما أبو قال
اليببام. بببه وقطعببت الفكببر، فيه كد ما أجل من فإنها طلبها، في العمر بعض وإنفاق عليها،

فقال: الزدأ من - شاعر العمر بعض إنفاق - أعني حكيتها التي اللفظة اساتعمل وقد

خإضاب بماء علت * وذؤابي انحنى ظهري رأت إذ عميرة هزئت

وشبابي شرتي فيكم * أنفقت فإنني عمير مني تهزئي ل

التعلببم يببدع أن العلوم هذه من صفر لمن يجب الثاني. وليس الثقيل طريق في غناء وفيه
ًا ًا الساتفادأة، من آيس العلببم، لحمببل الببذهن مهيببأ النسببان كان الساتزادأة. فربما عن مولي

ه فيضبيع البذكاء، متقد الخاطر، قريب اسابتعمالها، ببترك خإبواطره ويميبت فإهمالهبا نفس
الجهم: بن علي قال كما فيكون

زند إل يثرها لم إن ترى * ليست مخبوءة أحجارها في والنار

الول: قول من أخإذه وإنما

تتوقد قادأح يهيجها ما * متى مستكنة أحجارها في النار أنا

قوله:  ومثل

وشبابي شرتي فيكم أنفقت

بببن لحضرمي السعدي مجلي أبو قال: أنشدنا إساماعيل بن القاسام ذكوان ابن أنشدناه ما
أبيات: في الله عبد بن عوف يعاتب عامر

ًا بيننا المودأة أساباب تجودأ تخلق المودأة وأساباب * حديث

ًا لعلك مخفق الرض حصى من ودأوني * قريب أنني يسؤك أن يوم

ًا * لها ترى هل كفيك أسارار في وتنظر وينفق يفيد مما خإلف

العشى: قال للنادأم يضرب مثل هذا

ضائري أوعدتني إن أنت * هل وأسارارها كف إلى فانظر

النبببي عببن روي فيهببا". وقببد أنفببق مببا علببى كفيه يقلب وجل: "فأصبح عز الله قول ومنه
كعبب عبن الحسبببة". وروي الكتببة وهبم الله أهل قال: "قريش أنه وسالم عليه الله صلى

ًا لنجببد قال: "إنا أنه الحبار، فببي الرض". وروي ملببح الحسببة الكتبببة الكتبباب فببي قريشب
الشاعر: قال الخط ل القرآن والحكمة" قال: يعني الكتاب تعالى: "ويعلمهم قوله تفسير

العمال جوامع تتم * وبها صناعة كل رأس الكتابة إن

بالعربي الكتاب كتب من أول في روي ما

مببا إل ومسببتفيده، طالبه على ليقرب أساانيده وألقي أذكره، ما جميع اخإتصر أن ذكرت قد
ذكرته. ما إلى أجري وإنما وإسانادأه، نسبته ذكر من منه، بد ل
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الكتببب وساببائر والسببرياني العبببري الكتاب كتب من قال: "أول أنه الحبار، كعب عن روي
غببرق فلمببا طبخببه، ثابم طيببن في كتبها سانة، بثلثمائة موته قبل وسالم، عليه الله صلى آدأم
العربببي الكتبباب كتابهم. وبقببي منهم كل فأصاب ذلك بقي نوح، أيام الرض، وعز جل الله
وتعلمها". فأصابها إساماعيل به الله خإص أن إلى

ومنطقببه، لفظببه علببى إساببماعيل العربيببة الكتابببة وضع من أول "أن عباس ابن عن وروي
ً فعلمه ولده". بينه فرق حتى موصول

الكتاب وضع من قال: "أول أنهما الزبير بن وعروة العاص بن عمرو بن الله عبد عن وروي
وحطبي وهبوز أبجبد أسابماؤهم أدأدأ، ببن أدأ ببن عبدنان فبي نزلبوا الوائل، من قوم العربي
ًا ووجببدوا أساببمائهم على العربي الكتاب فوضعوا قرشت، وساعفص وكلمن ليسببت حروفبب

بببالروادأف". قسببموا والغيببن والطاء والضادأ والظاء والذال والخاء الثاء وهي أسامائهم من
قببوم مببع الظلببة يببوم هلكببوا وأنهببم كلمببن رئيسببهم وأن مدين، ملوك كانوا أنهم روي وقد

ترثايه: كلمن أخإت فقالت السلم عليه شعيب

المحله وساط * هلكه ركني هد كلمون

ًا * حتف آل أتاه القوم سايد ظله وساط نار

ًا كونت مضمحله قومي * دأار فأضخت نار

ًا منببه فعملببوا السببلم، عليببه إساببماعيل كتاب أخإذوا هؤلء وقيل: إن لن منببه، يتعلببم كتاببب
أعلم. والله العربي الكتاب وضعوا اساتعربوا أنهم عنهم الحادأيث

اجتمعببا الببدرة، بببن مرة. وأساببلم بن مرامر العربية كتب من أول "أن جعدة ابن عن وروي
أيببن مببن المهبباجرون النبببار". قببال: وساببئل أهببل مببن وهما وموصله، مقطعه وضعا حتى

ن تعلمبوا، أيبن مبن الحيبرة أهل الحيرة. فسئل أهل فقالوا: من الكتاب تعلموا فقبالوا: م
النبار. أهل

ًا، جادأ أبا الناس أعرب وقد ً يخاطب الهراء معاذ فقال وساعفص والعربية: النحو عاب رجل

جادأها أبا تعرف ولم * شبت إذا حتى أمردأ عالجتها

ً يعلمها من ساميت إيرادأها بعد من * يصدرها جاهل

آخإر: وقال

ًا * تعلم وقالوا جادأ أبا لي وخإطوا وقريشات ساعفص

أبببا قال: ساببمعت يونس، قال: أخإبرنا سالم، بن محمد قال: حدثانا مرثاد، بن الحسين حدثانا
علببي بببن محمد روى التي والعربية إليهم، فأصهر إساماعيل أولدأ كلها يقول: العرب عمرو

عليه إساماعيل بالعربية تكلم من أول أن عليهم، وسالمه الله صلوات علي بن الحسين بن
غيببر جرهببم، وبقايببا حميببر وعربية القرآن به نزل الذي الفصيح اللسان يعني فإنما السلم

بفصيحة. ليست هذه

وابتداؤه الرحيم الرحمن الله بسم كتاب أصل

الرحمببن اللببه ببسببم الكتبباب ابتببداء عن الجمحي حباب بن خإليفة أبا الصولي: ساألت قال
أبببي فقال: حدثاني ذلك، عن حفص بن محمد بن الله عبيد عائشة ابن فقال: ساأل الرحيم،

ًا أن وساببلم عليببه اللببه صببلى النبببي وكان اللهم"، "باسامك جاهليتها في تكتب كانت قريش
عليه الله صلى النبي ومرسااها" فأمر مجراها الله "بسم وفيها هودأ ساورة نزلت ثام كذلك،
ادأعببوا "قل إسارائيل بني ساورة في نزلت ثام الله"، كتبه: "بسم صدر في يكتب بأن وسالم

ًا الرحمن ادأعوا أو الله ثام الرحمن"، الله فكتب: "بسم الحسنى"، الساماء فله تدعوا ما أي
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في ذلك الرحيم". فجعل الرحمن الله بسم وإنه ساليمان من النمل: "إنه ساورة في نزلت
مببن ساببورة كببل أول الرحيببم" فببي الرحمببن اللببه "بسببم الساعة. وكتب إلى الكتب صدر

قببال: أنببه عنه الله رضي عفان بن عثمان عن يروى فإنه التوبة، ساورة أول في إل القرآن،
المدينببة، في الله أنزل ما أول من والنفال الرحيم الرحمن الله بسم النفال بين يكتب لم

ربمببا وساببلم عليه الله صلى النبي كقصتها. وكان وقصتها تشبهها، أنها إل آخإره، من وبراءة
عببز اللببه مببن بفضببل تليهببا". وهببذا فاجعلها كذا، ساورة في مكانها فيقول: "هذه اليات تل

عليهم. وجل

عليه ويؤجروا يحاولون فيما لهم ليبارك كلمهم يفتتحون كيف

معنبباه أن المخاطب ليعلم قل حذفت ثام الله، بسم وقل الله بسم محمد يا والمعنى: اقرأ
المر.

لن اللببه، بسببم وأقببرأ اللببه بسم وهو: أبدأ به القارئ لعلم حذف محذوف فعل صلة والباء
اللببه". بسببم أقببرأ? قببال: اقببرأ قال: وما محمد، يا قال: "اقرأ بالوحي نزل إذا كان جبريل

أساقطوا حتى وعلم ذلك كثر الله. ثام بسم بدأت القرآن، غير في بها، البتداء في والمعنى
ملصببقة الكتابة أن فالمعنى بالقلم، تقول: كتبت اللصاق الباء سايبويه: معنى بدأت. وقال
ًا مكسورة بالقلم. وهي ًا. لفظها يكون أن فوجب الخفض، إل لها معنى ل لنه أبد مكسور

تعالى: "هببل الله ساواه. قال به يسمى ل وعل، جل للمعبودأ خإاص اسام اسامه، تبارك والله
ًا". قال له تعلم لهببذا يعببرف ول وجببل، عز الله إل الله تسمى من يعلم المفسرون: ل سامي

تركه. يضر ل يكلف لنه فيه النحويون قاله ما ذكر أحب فعل. ول من اشتقاق السام

إل رحمببن يقببال ول الرحمببة، ذو الرحيم صفات: فالرحمن هذا، بعد وجل، عز الله وأساماء
الرحمببة في المبالغة أساماء من فعلن، وزنه في رحمن لن رحيم تعالى. ويقال: فلن لله

الله. غير به يسم لم فلهذا كذلك، شيء وليس الرحمة في نهاية تعالى والله وغيرها،

عبادأه. والرحمة إلى الخير وإيصال حسنة، عن وإحسان ذنب، عن تجاوز الله من والرحمة
فيهم. تحدث ورقة، إشفاق العبادأ من

ساببلم إل ورحمان ورحيم راحم، فهو رحم مثل أساماء ثالثاة عليه يبنى ما الفعال في وليس
يقببال: إنمببا النببدمان: نببادأم مببن يقببال ول وندمان، ونديم نادأم فهو وندم وساليمان، وساليم
نادأمته.

تقببول: هببذا العرب أن زيد أبو سامي. وحكى تصغيره غيره لن وصل الله بسم في واللف
ضببموا وإنمببا ساببمه، ويببروى ساببمه ساببورة كل في الذي وأنشد: بسم وسام سام وهذا اسام

فكسببر قببال: ساببم فمببن وعلببوت، ارتفعت بمعنى وساميت ساموت لنه وكسروها، السين
ًا، لفلن قولك: أساميت ساموت. ومعنى من فهو سام قال ومن ساميت فمن هببو وإنمببا فلن

وأصببله الرتفبباع، وهو السمو من مأخإوذ عرفه. والسام حتى به يعرفه وما صفته له رفعت
وأقناء. وقنو وأحناء حنوا مثل أساماء والجميع سامو

لببه وساببمته المعنى كان لفلن، قلت: أساميته إذا كأنك السمة، من مأخإوذ السام قال ومن
أصببلهما وزنببة عببدة أن ترى أل الوصل ألف ودأخإلته الفعل فاء منه حذفت به، عرفه بشيء
ووزينة. فقلت: وعيدة الواو، رجعت صغرتهما فإذا ووزنة، وعدة

تصببغيره ولكببن وساببيمة، تصغيره لكان سامة من اسام كان فلو وصيلة، صلة تصغير وكذلك
كمببا وزنببة، ووزن وساببمة، وساببم يكببون أن يجب فكان السمة، من يكون أن فبطل سامي،

يعببدل، عدل مثل يوزن، وزن يقال أن يجب كان ولذلك الواو، وقعت ولكن صلة، صل قالوا
تتكلببم أن العببرب كرهببت وإنمببا يببزن، وزن فقيببل فحببذفت وكسرة، ياء بين الواو فوقعت

قليلً. وإنمببا اللفببظ فببي يصببعب لنببه والياء، الواو في ضمة بعد وكسرة كسرة، بعد بضمة
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فببي إل كلببه، الثلثاببي فببي الساببماء لهببم صببحت ولببذلك ألسببنتهم، علببى خإف بما يتكلمون
صنفين.

فقبالوا: عنبب، فعببل وسابموا فقبالوا: عضببد فعببل، علبى سابموا وقد فعيل قولهم والثلثاي
ولببم فقببالوا: حببردأ، بفعببل وساببموا فقالوا: طنببب، بفعل وساموا فقالوا: إبل، بفعل وساموا
ول وزنبه، علبى شبيء ول دأئبل أسابمائهم في ليس ذلك لثقل كراهة بفعل ول بفعل يسموا

وزنه. على شيء ول دأول مثل

السين حذف من ذكر وما الله بسم من اللف حذف

فواتببح فببي الرحيم الرحمن الله بسم من اللف حذف على المصاحف وكتاب القراء أجمع
ًا وقعت لنها العظيم"، ربك باسام قول: "فسبح في إياها كتبهم وعلى والكتب السور موقع

ًا التخفيببف العرب شأن من كان طرحها. إذ فاساتحق وكثرت معناه القارئ يجهل ل معروف
ومعرفببة الساببتعمال كببثرة فحملهببم وجببل، عببز الله مع ككثرته يكثر ولم المعنى عرف إذا

الخط. في اللف حذفت ثام بدأت فحذفت الله بسم بدأت يقال لنه المعنى

فحذفت والياء والواو اللف والنقصان الزيادأة حروف لن مكروه وذلك السين قوم وحذف
كذلك. السين وليست اللف

ًء "ببم عنه الله رضي الخطاب، بن عمر إلى كتب العاص، بن عمرو كاتب أن روي اللببه" ببا
ًا ضرب? فقيببل: فببي شيء أي فقيل: في فضرب، بضربه عمر السين. فأمر وحذف وميم

بهما. يستفهم ولم الله" وبم "بم كأنه السين حذفت إذا مثلً. ويصير ساين. فضربت

مثببل الصببفات مببن اللببه غيببر في تحذف ول الله، غير إلى أضيفت إذا يحذف ل اسام وألف
إثاباتها. من بد الله" ل كاسام اسام "ليس القلوب" و في حلوة الله قولك: "لسام في اللم

ذلببك، يببأبى وغيببره الرحمببن، وباسام الخالق قولهم: باسام في اللف طرح الكسائي وأجاز
الصواب. وهو العمل هذا وحده. وعلى الله بسم في إل يجيزه ول

يخل. ل المعنى وإن الساتعمال لكثرة ألف بغير وكتبوا: الرحمن،

الرحيم الرحمن الله بسم كتابتهم في الكتاب رساوم

يكتبببون ثاببم القرطبباس، حاشية من الرحيم، الرحمن الله بسم بكتاب يبدأ أن الكاتب يختار
ًا، تحته من الدعاء الرحيببم، الرحمببن اللببه بسببم عببن الكلم يخببرج أن ويسببتقبحون مساوي
ً ًا، يكتبوها ول بقليل، فاضل بالتراجم. ذلك يفعل وإنما فاضلً، الدعاء ويكون وساط

ًا، يجعلببه أن يرى من الكتاب ومن الثبباني الببدعاء انقضبباء بعببد الكتبباب، أساببفل فببي وساببط
صببدر مببن منزلتببه بين ليفرق حساب، أو متقدم، كتاب نسخة تبيين إلى احتاج إذا والتاريخ،

قوم. إليه ذهب عجزه. وقد وبين الكتاب

ولكبن البدعاء مبن يتلبوه البذي السبطر وبيبن الرحيبم الرحمن الله بسم بين ما يفسح ول
ول أساببطر، ثالثاة بالدعاء يتجاوز المخاطبة. ول ساائر وبين اساتتم، إذا الدعاء، بين ما يفسح
الكتاب. أجلء مذاهب من المشهور على الثالث، السطر يستتم

فيها جاء بعد" وما "أما

قببال: حببدثاني المنببذر بببن إبراهيببم قال: حدثانا التستر، الخليل بن زيادأ الصولي: حدثانا قال
قببال: سالمة، أبي عن أبيه، عن عمر، عن العزيز، عبد بن محمد عن عمران، بن العزيز عبد

العروبة". تسمى وكانت الجمعة سامى من أول لؤي. وكان بن كعب بعد أما قال من "أول
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الببذي الخطبباب، فصببل ذلببك وأن السلم عليه النبي دأاودأ بعد، قال: أما من أول أن ويروى
الخطاب". وفصل الحكمة وجل: "وآتيناه عز الله قال

بببن العزيببز عبببد قال: حدثاني الحراني، المنذر بن إبراهيم قال: حدثانا الخليل بن زيادأ حدثانا
أنه موساى، أبي جده عن أمه، عن بردأة، أبي بن بلل عن أبيه، عن الزنادأ، أبي عن عمران،

ذلك. قال

فصببل بعببد. فمعنببى السببلم: أمببا عليببه دأاودأ أعطيببه الببذي الخطاب الشعبي: فصل وقال
فلن قببولهم: مببن بعببد أو الببدعاء، بعببد أو الله، حمد بعد يكون إنما أنه هذا، على الخطاب،

مببا إل تقببع بعد. ول يجيء الذي الخطاب وبين المتقدم الخطاب بين بها فينفصل فلن، إلى
العزيز: عبد بن لعمر البربري ساابق قول ترى ذكرناه. أل

عمر يا بعد أما لله * الحمد السور عنده من أنزلت الذي باسام

الحذر ينفع قد حذر على * فكن تذر وما تأتي بما رضيت فإن

فببإن تقببدم الببذي يعنببي الكلم، هببذا بعببد أمببا بها المرادأ أن مبتدأة، تقع ل أنها في والمعنى
وكذا. كذا الخبر

الرحيببم، الرحمن الله أساد: "بسم بني إلى كتب أنه وسالم عليه الله صلى النبي عن وروي
هو. إل إله ل الذي إليكم الله أحمد فإني عليكم، أساد. سالم بني إلى الله رساول محمد من
لكم". يحل ل فإنه أرضهم ول طي مياه تقرين فل بعد أما

ان فقبد بعد أما الرحيم الرحمن الله كاتب: بسم كتب فإذا ا وكبذا، كبذا ك بعبد فمعنباه: أم
ذكرناه. ما بعد إل تقع ل كان. فإنها قد وأنه وكذا كذا كان فقد الله، بسم قولنا

الفباء فببإن واكتسبابها، الفباء اقتضباء إل لهبا عمبل ل أما لن أما بعد الفاء مجيء من ولبد
ً ببعض، الكلم بعض تصل أتيببت فاصببلة، أمببا كانت فيه. ولما مهلة ول بينه انفصال ل وصل
ول مببؤخإر، تقببديم ول متقببدم، تببأخإير علببى الفاء تدل أوله. وليست على الكلم لتردأ بالفاء

معها. ول فيها معناهما يستوي

ًا أن على اللغة، أهل أجمع ومما بالكوفببة فبببدأ والبصببرة، الكوفببة لتين قال: والله لو حالف
أتببم عنببدهم الواو لن حانث غير إنه الكوفة، أتى ثام الكوفة قبل البصرة أتى ثام لفظه، في

فرق. ل الول فيه أدأخإلت فيما الخإر تدخإل للشراك وإنها النسق، حروف

فببي بهببا بببدأ الببتي الكوفببة يأت لم إن أنه فالبصرة الكوفة قال: لتين إذا أنه على وأجمعوا
ًا البصرة إلى منها يخرج ثام لفظه، ًا، مسببرع أو خإروجببه، فببي لفكببر إل متلبببث غيببر مزعجبب
ثاببم الكوفببة قببال: لتيببن وإساببراع. فببإذا إزعبباج حببرف الفاء لن فائت، أنه لطريقه، إصلح

وقببت إلببى نيته تتغير ول إتيانها، في عزمه ينقص ل بعد، شاء ما وأقام بالكوفة بدأ البصرة،
وتنفيس. إمهال حرف عندهم ثام لن إياها، قصده

بن الضحاك والقضاء. وقال الحكم فصل أنه الخطاب، فصل في الفقهاء، أكثر عليه والذي
قببال: أنهمببا البصببري، والحسببن شببريح عببن بالقضاء. وروي العلم الخطاب مزاحم: فصل

الشياء. وتنفصل الحكم بهما يجب أنه إلى ذهب واليمان، الشهودأ الخطاب فصل

ثاعلبببة، عببن قيببس، عببن الساببودأ، عن سافيان، قال: حدثانا حنبل بن أحمد بن الله عبد حدثانا
فقببال: الشببمس كسببفت حين خإطب وسالم عليه الله صلى النبي أن سامرة عن عبادأ، عن
بعد". "أما

فيها يقع وما الكتب تصدير
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ًا الناس اساتعمل فقد فيهبا، أنفسببهم كلفبوا أشياء وتقليله، وتكثيره الدعاء، ترتيب من قريب
ول ذلببك، فببي يسببمحون المتقببدمون كببان منهببا. وقببد فيها والتحفظ فيها المخاضة مؤونة

تجببري كببانت الببتي المثلببة علببى فإنهببا الئمببة عن الكتب في الرساوم إلى عليه يتشاحون
ًا،لببم وساببلم عليببه الله صلى النبي أيام في بها وتصدر الكتب، عليها كببانت عمببا تغيببر كببثير
كبباتبه. وكببذلك باساببم الكتاب ويختم باسامه وسالم: يبدأ عليه الله صلى النبي عن به تصدر

آخإببره فببي والببدعاء الكتبباب، أول فببي والتصببدير والمامة، المؤمنين بإمرة الئمة عن هي
اللببه ورحمببة المببؤمنين أميببر علببى قالوا: ساببلم أنهم واحد. إل والوزير العهد وولي للمام

م والبدعاء التصبدير فبي العهبد لبولي وكذلك وبركاته، اته للبوزير يقولبوا الخإيبر. ول وبرك
فببي وبركبباته. فأمببا الببوزير إلببى الكتبباب عجز في بعضهم كتب المحلين. وقد بين ليفرقوا
المحلين. بين للفرق وذلك فل التصدير

أفضببت أن هببو. إلببى إل إلببه ل الببذي الله إليك أحمد قوله: "فإني إلى ينتهي التصدير وكان
صببلى ورساببوله عبببده محمد على يصلي أن وأساأله فيه يزادأ أن فأمر الرشيد، إلى الخلفة

الرشيد. مناقب أفضل من هذه الوقت. فكانت هذا إلى بذلك وسالم". فكتب عليه الله

هارون الله عبد من كتبي في يكون أن على عزمت خإالد: قد بن ليحيى قال الرشيد، وكان
يببا هذا في نيتك الله عرف يحيى: قد له الله. فقال رساول محمد عبد المؤمنين أمير المام
لغيببره. قببال: فبباكتب: "مببن ل وحببده للببه هو إنما والتعبد أجره، لك وحان المؤمنين، أمير

أميببر اللببه وجببزى العببم ابببن كان ربما العرب عند المولى محمد". فقال: إن مولى هارون
ًا المؤمنين إليه. وهداه خإير

والهببادأي والمهدي كالمنصور بها تعالى الله اخإتص التي الصفات، ذكر الكتب، في يزيد وقد
ًا أن والرشيد. والعجب ًا يسمونها قوم وصفات. نعوت هي وإنما مكروهة واللقاب ألقاب

طبباهر، بببن الله عبد بن الله عبيد قال الخلفاء، بها وخإوطب العهودأ، لولة ذلك مثل وجعلوا
ًا ابنه فيها ذكر قصيدة في بالله، المعتضد يخاطب بالله. المكتفي علي

الساماء من نحلته * فاجعله عهدنا صاحب بالله المكتفي

غيره. أريد ل باسام الله عبد ساماني قال: قد الخلفة بالله المكتفي ولي فلما

الله عبد وخإليفتك عبدك أصلح فيقال: اللهم بالنعوت، المنابر على للخلفاء يدعى يكن ولم
أميببر الميببن محمببد بببذلك لببه دأعببي مببن أول المهببدي. وكببان ول المؤمنين أمير المنصور

اليوم. إلى ذلك على وجرى المؤمنين،

كببل إلببى بالتصببدير فيكتب المام وزيره. فأما ول عهده ولي ول المام بالتصدير يكاتب ول
والعقودأ بالعهودأ المنعوتة، المدونة الكتب في وقضاء، وخإراج حرب عامل من خإاطبهن من

هببذا جببرى ومببا والفتببوح، والمببارات والقطاعببات والنفقببات والحمببول الفيببء، وجبايببة
ًا المام يخاطب بنفسه. ول ويبدأ المجرى، إل التصببدير في له بدعاء الطبقات هذه من أحد

والحياطة. بالحفظ التصدير بعد له يدعي فإنه عهده، ولي

الخط مقال

التسوية، وقدمها السرعة، ويدها البيان، روحها صورة البرمكي: "الخط خإالد بن يحيى قال
الفصول". معرفة وجوارحها

العلم". يجمعه ما مفرغ الكلم، صائغ دألف: "القلم أبو وقال

فقببال: النظببام"، جسمانية. أخإببذه بآلة ظهرت وإن روحانية هندساة اقليدس: "الخط وقال
الجسد". بآلة ظهر وإن الروح في أصل "الخط

مرذول لفظ على اشتمل وإن يقراه أن إلى إليه الناظر يدعوا أن الخط، حسن فضل ومن
مجهول. ومعنى
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عببن النبباظر فيرغببب مسببتظرفة، وفوائببد وبيببان، بلغببة علببى القبيح، الخط اشتمل وربما
وقبحه. الخط لوحشة إليها محتاج هو التي الفائدة

مببا يكببون أن يختببارون العمببال وزهببادأ الكتاب مشايخ قال: كان إساماعيل، بن أحمد حدثانا
صببحف في حالك، غير ومدادأ جيد، غير بخط السلطان دأواوين إلى جماعاتهم، عن يرفعونه
يتعبه. ل مما غيرها إلى عنها فيعدل المتصفحين من عليه يردأ من على ليثقل مظلمة،

مواضع: أربعة في مجودأة الشياء أن المنطق صاحب وزعم

دأليببل الحببظ والخببط. وإن والقببول، العقببول، وفي أنفسها، في المعاني ذوات الشياء في
الشببياء فببي ومببا المعبباني، ذوات الشببياء في ما على دأليل في وما النفوس، في ما على

ة هبذه مبن اثانيبن عليبه. وإن مبدلول المعاني ذوات ا طبيعيبان، الربع ذوات الشبياء وهم
وهمببا والبلدان، اللغات بتغير يتغيران وضعيان، يتغيران. واثانان ل النفوس في وما المعاني

إذا فيهمبا موجببودأ والبتربيع، التدوير من الجسمين، في الذي أن ذلك والخط. ومثال القول
أرادأ وإذا موضببعين، في موجودأين فصارا نفسهما، في صورتهما انطبعت ناظر، إليهما نظر

ً اللفظ فيكون باللفظ، نفسه في عما التعبير إلى احتاج وجده، عما غيره يخبر أن على دأال
ًا المخبر كان وإن النفس، في ما ًا كان وإن شافهه، حاضر بالخط. إليه أدأاه غائب

يفضببل أن قائببل شباء العبارة. ولو في منهما لبد ضروريان، الوجه هذا من والخط واللفظ
اللفظ من أتم لقال: فالخط المنطق، صاحب قول من الحال، هذه في اللفظ، على الخط
ًا، بهما الحاضر نناجي قد كنا إذ المنطق، مبلغ بلغ قد لنه فائدة، واحببد بكببل فنفهمببه جميعبب
هببذه من فائدتان فللخط بالخط، إل الغائب إفهام نستطيع ول بالخإر، نفهمه ما مثل منهما،
واحدة. فائدة إل للفظ وليس الجهة،

نقصببان مببن لببه: ذلببك الخط? قيل والمي العمى يفهم أن يتهيأ معترض: فكيف قال فإن
والعمى الصحيحة، البنية وأصل اللة تمام على قولنا وإنما الخط، آلتهما، نقصان من ل آلة،

فيببه فالنقيصببة الخط، يتعلم أن ممكن والمي فيها، بأصل وليس الطبيعة على دأخإل عرض
بالخط. إل يفهم ل الصمم الشديد رأينا ميله. وقد من علمه عن

ميبت، كلم "الكتباب جبالينوس قبول الخبط علبى المخاطب كلم به فضل ما أحسن ومن
بببه يبلببغ حببتى يبصببره أن صبباحبه يمكببن حببي، المخبباطب وكلم شبباء، كيببف قارئه يتناوله

غرضه".

مببع النبباس شببخوص كبباخإتلف واحدة والصول اخإتلفها كثرة الخطوط في العجوبة ومن
واللببزوم عليه، الدللة في ونعته كحليته يصير النسان خإط إن حتى الصنعة، في اجتماعهم

وعليه. له الكاتب به يقضي حتى إليه، والضافة له

فقببال والشببباه، بالثاببار النساب إلحاق من رجل قال: ادأعى الكتاب بعض من عجبت وقد
أو بصاحبه خإط كل وإلحاق الخطوط تمييزهم من يبلغنا ما هذا من والله القائف: أعجب له
عليه. ينسب لم جحد إذا حتى خإطه بغير حق، دأفع أو خإيانة على العازم ترى ما

رقعببة بببه معببه وأن مببالً، رجببل علببى رجل قال: ادأعى الكاتب، يحيى بن الحسين وحدثاني
خإطببه. ليببس الخط أن فيحكمون الناس يدي بين يكتب وجعل الخط، الرجل فجحد بخطه،

فقببال: اكتببب والرجل، الخط فأحضر ذلك، في به يحكم وما وهب، بن بسليمان تراضيا ثام
ًا عليه فأملي الخببط أن ساببليمان فتبببين رقعتببه، في التي الحروف مثل فيه ردأدأ طويلً، كتاب
فحكبم ذلبك، علبى دألتبه بحروف طبعه، على يكتب ولم الرقعة، كتاب في صنع وأنه خإطه،
لسليمان: كيف ذلك. فقيل من وعجب المال وأدأى بالخط، الرجل فاعترف ساليمان، عليه

ولبم ساببجيته، قبذفتها أحبرف فببي إل كلهبا الرقعبة فببي يصنع ذلك? فقال: إنه على وقفت
ساليمان: أنشد طبعه. ثام منها يحترس

السواكب الدموع ذر يمنعا * وأن الكرى تطعم أن عيناي أبت ولما
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التثاؤب بقاء لوعاتي مع * وكم علة لدمعي أبغي كي تثاءبت

قببال: البهببدلي، مهببدي قببال: حببدثانا دأينببار بن محمد به حدثانا ما الدم في التعلل مليح ومن
تقول: حيث دأمعك في اعتذارك أساتحسن والله أنا عتبي العتاهية: يا لبي يسار قال

الحياء من البكاء * رقه أساا لي صديق من كم

بكاء من بي ما * فأقول لمني تأمل فإذا

بالردأاء عيني * فطرفت لرتدي ذهبت لكن

غرساك من إل اجتنيته ول بمعناك، إل هذا في لذت ما معاذ أبا يا العتاهية: والله أبو فقال
الجليد الطرب من يبكي * وهل فقلت: كل بكيت قولك: فقالوا: لم في

حديد طرف له بدا * عويد عيني ساواء أصاب ولكني

فقالوا:

عودأ أصاب مقلتيك * أكلتا ساوادأ لدمعها ما

ًا يقع والتشبيه ممتنعة. صعبة فحكايته الردأيء الخط أما الحسن، الجيد بالخط كثير

ملك إلى أنفذه الواثاق - وكان الترجمان ابن عن أبي قال: حدثانا البحتري بن يحيى وحدثاني
ًا لهم - قال: وافقت بهدايا الروم ًا بيعتهببم ببباب علببى علقببوا قببد فرأيتهم عيد بالعربيببة كتببب

الحبول خإالببد أبببي بببن أحمببد بخبط المببأمون كتبب فقيبل: هبذه عنهبا، فسببألت منشورة،
بببن محمببد اللببه عبيد أبا الحديث، بهذا أنا هكذا. فحدثات فجعلوا وتقديره صوره اساتحسنوا

ًا وهب بن ساليمان كتب قد حق لي: هذا فقال الجراح، بن دأاودأ فبي البروم، ملبك إلبى كتاب
ًا للعرب رأيت فقال: ما المعتمد، أيام علببى أحسببدهم الشببكل! ومببا هببذا مببن أحسن شيئ

وهندساببته باعتببداله راقببه وإنمببا العربي، الخط يقرأ ل عليه. والطاغية إياهم حسدي شيء
ومراتبه. موقعه وحسن

ًا إساماعيل بن أحمد ووصف ًا خإط ًا كان فقال: "لو حسن ًا. ولبو لكبان نباتبب ًا كبان زهبر معبدن
ًا. أو لكان ًا تبر ًا. أو لكان مذاق ًا حلو ًا". وقالوا: "القلم لكان شراب الحكمة". قسيم صفو

الفاعلببة. العلببة أرساببطاطاليس: "القلببم العقببل". وقببال عقببال أفلطببون: "الخببط وقببال
بعببض الناميببة". وقببال العلببة الصببورية. والبلغببة العلببة الهيولنيببة. والخببط العلببة والمدادأ
القلم". تحت والسيف وسايف، شيئين: قلم تحت والدنيا الدين "أمر اليونانية الملوك

المنظوم من الخط حسن في قيل ما

ًا قرأ وقد وهب، بن للحسن تمام أبي قول ذلك، في قيل ما مليح فمن فاساتحسببن لببه كتاب
كلمه: من ولفظه خإطه

الرمي شاكلة وأصاب * جو بث كل كتابك جلى لقد

الجلي الخبر عن * غرائبه لي فتبلجت خإتامه فضضت

الجني الزهر من كبدي * على وأندى عيني في أغض وكان

ًا وأحسن النعي بعد أتت البشرى * من ومني عندي موقع

الحلي من الغانيات * صدور تضمن لم ما صدره وضمن

بهي لفظ من فيه * وكائن بديع معنى من فيه فكائن

ساني وعد من ووعدت * به جليل بر من أنجزت وكم
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قمي خإط ول أذن * على كريه لفظ بل به كتبت

والمطي القوافي عقل * ومن الماني في عقال من فأطلق

ًا الكتاب بعض وأهدي ًا، غلم - وساببمعت وغيببره الخببط بصفة إليه وكتب له، رئيس إلى كاتب
عيسى وكان الصولي، العباساي بن بإبراهيم فرخإانشاه بن عيسى ذلك فاعل أن يحكي من

الرجال: أفواه من أسامعه لم بما أعتد لم لني صحته، كيف أدأري ول له يكتب

الجليل بالنزر * تجزيه شاكر هدية اقبل

ًا أفول يألف لم * ه إلي نظرت إذا يضيء بدر

كفيل موقعه بحسن * ت وكن به بعثت إني

ًا بخطه رأيت لما العقول به يصيد * حسن

الذيول به القيان * ساحب قد الموشي كمنمنم

همول فاوساعها * فيها الحيا بكى كالرياض أو

قبول به أشرت * إذا اللطيف للمعنى وتراه

ًا ل ملول ول عليه * تملي إذ منك مستعيد

والفصول الحكاية * من والوصول المبادأئ عرف

يطيل أو يقصر * وإن الدعاء ترنيب وصنوف

المقول والمثل * قصور والم والممدودأ والهمز

والثقيل منها * مصروف وال والساماء والفعل

البديل به تريد ل * أن له وأضمر فاساتكفه

الثقيل عنك * وبيانه لسانه بفضل يحمل

لنفسه: نطاحة إساماعيل بن أحمد وأنشد

مثمره حكم من * أشجارها جنة عن قرطاساك أضحكت

ًا مسودأة ًا ومبيضة ساطح المقمره الليلة كمثل * أيض

يحيى: بن الله عبيد بن محمد بن الله عبد القاسام أبا الوزير بها مدحت قصيدة من ولي

ًا ينظم ناظم من العباس أبا * أفدي قراطيسه في دأر

ًا يطلع واسام نقشه من * بوابل غضة بها أنوار

ًا ًا أو بنفسج فاحم له نسرين أرض * في لونه مشبه

الراقم يد أجادأته الرقم في * ي وكالوش اللفظ في كالدر

إساماعيل: بن أحمد فقال

ًا بناتك نمنمت وإذا ًا خإط وسادادأ إصابة عن * معرب

المدادأ ذاك ساوادأ من * تجتنى معان بياض من الناس عجب

كاتبببة جاريببة صببالح بببن أحمببد قال: وصببف الحسن، أبو النصاري إبراهيم بن محمد حدثانا
أدأيبم قرطاساببها شبعرها. وكبأن سابوادأ مبدادأها صبورتها. وكبأن أشكال خإطها فقال: "كأن
لحاظهببا. ساببيف ساببكينها وكببأن مقلتها، ساحر بيانها أناملها. وكأن بعض قلمها وجهها. وكأن

ًا: يصف لنفسه المعتز بن الله عبد عاشقها". وأنشدنا قلب مقطها وكان خإط
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حوك أي النامل * وحاكته نمنمته موشى فدونكه

شوك أغصان ساطوره * كأن فيه الشكال يؤمن بشكل

نطاحة: إساماعيل بن لحمد هذا ومثل

زهره بينه ميز * كالروض حكما قرطاساه مستودأع

ثامره أضعافها في * والشكل شجر خإطه أحرف وكأن

بببن الحسببن مبن الزيببات الملببك عبببد بببن محمد قال: اساتعار المبردأ، يزيد بن محمد أنشد
ًا وهب ًا وكان الخريمي، يعقوب أبي شعر فيه دأفتر وكببان إليببه، بببه الحسن فوجه به، معجب
عنببده كببانت الببتي بالنسببخة محمببد إليببه فببوجه منببه، يطلبببه الحسن وجه ثام حسن، بخط

إليه: وكتب الحسن نسخة واحتبس

ينظر لم إذا به يهيم * فيما لناظر صواب ول نظرت إني

بالمتخير ليس كتابي * وإذا خإطه تخير قد كتابك فإذا

ًا تدع لم كتابك في وساوم وإذا لمفكر ول لمعتسف * شك

والمصدر لحاله فيه * والنصب وخإفضه الكلم رفع عن تنبيك

مشتري أو لبائع فبئس * خإلو كله ذا من أخإيك كتاب وإذا

واعذر كتابك له وخإل * فيه منافس غير أخإيك كتاب فاقبل

ًا تزال ل بأنك واعلم تكسر لم ما الناس عند العلم * في مؤخإر

الدفتر وكسر فيه * شاركته الذي على السماع حبس أرى إني

ًا إساماعيل بن أحمد واساتهدى علببى وكتببب مسببتهديه إلببى فأهببداه الفراء، حدودأ فيه دأفتر
ظهره:

ًا فيه ساوغت فقد خإذه تفويفه في بالبردأ أو * بالروض مشبه

تأليفه في الفراء * وتأنق ساطوره السحاب نظم كما نظمت

تحريفه من ونجوت * تصحيفه من فأمنت ونقطته وشكلته

حروفه بشكل إل تجتنى * ل ثاماره أن غير خإط بستان

واللحببون. النغم في ذلك يقال ما وتصنف تحد مختلفات، وأساماء وتركيبات صفات وللخط
منثببور ومنببه ببعببض، بعضببه يتعلببق الببذي وهببو المطلق، والخفيف المحقق الرياشي فمنه

ومجموع.

ن الكتباب بعبض وسابئل ال: إذا ببالجودأة، يوصبف أن يسبتحق مبتى الخبط ع اعتبدلت فق
وتفتحبت حبدوره، صبعودأه وضباهى سابطوره، واسابتقامت ولمبه، ألفبه وطبالت أقسامه،

أجناساببه، تختلببف ولببم أنقاساببه، وأظلمببت قرطاساببه، وأشرق نونه، راءه تشبه ولم عيونه،
وصبوله، وانببدمجت فصبوله وقببدرت ثامببره، العقببول وإلبى تصببوره، العيببون إلببى وأسابرع
لكبباتبه وقببام المحدرين، تصنع عن وبعد الوراقين، نمط عن وخإرج وجليله، رقيقه وتناساب

خإط: وصف في قلت كما حينئذ كان والحلية، النسبة مقام

الرقش القلم * وسااومه قرطاساه تحلل ما إذا

أنقش بل الدنانير * كنقش حلة خإطه من تضمن

ًا الكليل لعين تعيد حروف الخإفش ويقرأها * نشاط

آخإر: وقال

ًا * فآنس سايدي يا كتابك أتاني مبهجه به نفس
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مزعجه لوعة من * وساكن فرحة من سااق بما وكان

مدرجه مائدة كل * على ريطة من وأمتع أبر

النبباس مببن النبببل أهل كره الجواري: وقد خإط من اساتحسن ما الكتاب هذا في ذكرت قد
قببال: "ل أنببه عببباس، ابببن عببن النهببي فيببه وجبباء الخط، النساء يعلم أن منهم الرأي وذوو

الكتابة". تعلموهن ول العللي النساء تسكنوا

الكوفي: سالمة أبي بن حمزة وقال

عذار يصله ولم خإط * وساط شعرات كأنه خإط جاء

الساتار لمحه أباحتك * ء عذرا كف في الحناء كنقش أو

ًا يا الطومار نظامه في * هره جو من يضحك يكادأ كتاب

الجهم: بن علي وقال

خإد على خإد * فكأنها مثنية جاءتك رقعة يا

الوردأ في المسك فتيت * ذر كما عذار في ساوادأ نبذ

الجد إلى الهزل ملح * من مصروفة الساطر سااهمة

ًا يا عندي ما منه حسبي * إليه عبثه أسالمني كاتب

نواس: أبو وقال

الجواري الطير ساوانح * بمر أتاني لما كتابكم زجرت

ًا إليه نظرت ًا ظهر * وفي بزبر مجزوم بقار ومختوم

ًا أحور الظهر فعفت العذار ساين صداغه * تركب قرطقي

العقار رق من الختم * وكان مصيب زبر ذا الشدو وكان

الكبار الفلسافة من * ألست زجري وترون ترونني فكيف

الخط قبح في قيل ما

العلببوي محمببد بببن علببي قال: أنشببدني إساحاق، بن محمد بن أحمد أنشدني الصولي قال
لنفسه:

ًا الله إلى أشكو المرجينا خإط ول البليغ * خإط يبلغني ل خإط

التحاساينا عني ساماجته * سادت أزخإرفه لي بأمر هممت إذا

فلببم كتببابه بعببض خإببط إلببى طاهر بن الله عبد الدأيب". ونظر زمانة الخط وقالوا: "ردأاءة
غيببره". يعببدي أن يببؤمن ول الخببط، عليل فإنه الديوان مرتبة عن هذا فقال: "نحوا يرضه،

البلغتين". إحدى حسنه أن كما الزمانتين، إحدى الخط وقالوا: "ردأاءة

شببيء مببن طبباهر بببن اللببه عبد بن محمد إلى رجل قال: اعتذر الله، عبد بن طلحة حدثاني
ًا خإطه فرأى عنه، بلغه قابلنببا مببا عنببه فاقتطعنا عذرك، قبول رقعته: "أردأنا في فوقع قبيح
ًا كنت خإطك. ولو قبح من حسن أن علمت ما يدك. أو حركة لساعدتك اعتذارك في صادأق

البغية". دأرك له الحجة. ويمكن بوضوح صاحبه عن يناضل الخط
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ًا، الناس أقبح من المهزمي أحمد بن الله عبد هفان أبو وكان مببن الخببط يبتببدئ وكببان خإط
بببن يحيى فرثااه واحدة كلمة الورقة في ساطر آخإر يبقى حتى ساطوره ويعوج الورقة رأس
مرثايه: في فقال علي

الفتيان ذوي في الحط * أو البط أرجل كأنه خإط مع

حسبن والبوجه، الخبط قبيبح واللبه وكبان الخط، قبح في علي بن الحسن العنزي أنشدني
والعقل: العلم

وحطي وضعي * وفيه خإطي قبح من جزعت

حطي تعلم * إلى حذقي بعد من رجعت

خإطببوطكم"، ذوائببب الكتاب: "ارخإوا من الرؤسااء بعض وآلته: قال الخط بإصلح ?الوصاة
أشبههن. وما المنفصلت والحاء والعين والنون كالياء المخطوطة، الحروف بذلك يريد

بببن الحسببين قال: ساببمعت النيسابوري، أحمد بن محمد الحسين أبو الصولي: حدثاني قال
بيببن يكتببب كببان لغلم الصببولي العببباس بببن إبراهيببم يقول: قال الجرجاني نصر بن يحيى

ًا قلمك يديه: "ليكن أنبببوبه فببي تجعلببن ول عقببدة، عنببد تبببره ول والغلببظ، الدقببة بين صلب
إلببى يضبرب مبا القلم مبن واخإببتر مسببتو، غيببر شببق ذي ول ملتببو، بقلم تكتبن ول أنبوبة،

مقطببك يصببلح. وليكببن بالصلح قلمك. وتعهده لغير تستعملها ول ساكينك، السمرة. وأحد
ًا ًا الخط ليمضي صلب كتبببت والساببتواء. وإذا التحريببف بيببن قلمك وابر مستطيلً، ل مستوي

التحريببف. واعلببم فببإلى جللت وإذا الخط، لشباع الحروف إقامة إلى قلمك فأمل الدقيق
وزن مثببل الخببط وزن أن الخط. واعلببم دأمار وهما حرف، وتحريفه شؤم، القلم تبطين أن

أبينها". القراءة أحمد أن كما أبينه، الخط فأجودأ القراءة،

وخإاصببة وكلمببه، حروفببه أجببزاء بقلمه الكاتب يقدر أن بالخط الكتاب: "الحذق بعض وقال
مببن مضببى مببا قيبباس علببى والحببرف الحرف بين ويفرق عرضه، في ل الحرف طول في

سابطره. غيببر فبي يفبردأه بحرف الكلمة يقطع ساياقته. ول وبعد مساحته قرب في شرطه
ًا يمنعه ول زينته، من ليس بما فيحليه يغيره ول كتابته خإطوطه إصلح ويسوي فيخلببف حقبب
قسمته. ويفسد حليته،

مببن فيهببا يقببوم ما ذلك من النفس في ويقوم مختلفان، نوعان الخط في يقع أن ويستقبح
اللطيببف، المحقببق الخطببوط بمولده. وأحلببى فصيحه وخإلط أعاريضه، اخإتلفت إذا الشعر

أن يحسببن والحاآت. ول التاآت المختلس والطاآت، الصادأات المفتوح الحروف، المستدير
مكببروه، الصببولي: والمشببتق معروقببتين". قببال يائين بين ول مشقتان، الحرف في يجمع

ًا ذلك يتأولون لنهم الرئيس، إلى الكتاب في وخإاصة المكبباتب. بقببدر الساتخفاف من ضرب
فيهببا: وربمببا بببه يقتببدى الكتاب أئمة من إمام وهو الصولي، العباس بن إبراهيم قال كذلك
متصلً. وفصل منفصلً، فوصل القلم طغى

ًا، يكون ما أشد في متضادأين حالين في الكاتب يمشق وقد الخببط، إلببى يببده لشوق نشاط
علببى فتجببري الساببراع، إلببى وتغلبببه ذلببك، إلببى يببده فتنازعه إليه، وتفلتها به، عهدها وبعد

آخإر. خإفض ول حرف لرفع تتمهل ول دأرتها، على وتمضي غلوائها،

ًا وتستروح مشببقة مببن النامببل يلحببق لمببا المشببتق، إلببى والكلل التعببب حببال فببي أيضبب
شببيء. على شيء وعطف بعض، من الحروف بعض بتقريب القلم، على والتلوي التعطف

وحرفيببن أوليببن حرفيببن بيببن واساببطة المشقة جعلت أحرف أربعة على الكلمة كانت فإذا
كبانت ميبم، أوسابطها أحببرف ثالثابة كبانت وفيهبا. فبإن وعنهبا ومخلبب، مقيد مثل آخإرين،
ميم. أحدهما حرفين بين يمشق أن يجوز والحرف. ول الميم بين المشقة

رفعببت والشببين السببين أشببكال عببددأ علببى فكببان كلمببة، فببي ونببون وتاء باء اتصلت وإذا
كأنهببا الكلمببة لجبباءت الثلث، بيببن وساويت ذلك، تفعل لم وبيتك. ولو بينك مثل الوساطى،
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إل المواضببع؛ كببل فببي يحققا ول يمشقا والشين. وأن السين الثانين ويحتمل ساك، أو شك
والثبباني وتعببالى، تبببارك اللببه لساببم التعظيببم أولها لمعان الرحيم، الرحمن الله في: بسم

به الكاتب يبتدئ ما أول الرحيم الرحمن الله بسم ولن له، وتحسينك لذلك تحقيقك ليتبين
حينئببذ التحقيق ترك في عذر له فليس القلم؛ جافي ول اليد، حسير غير النشاط، وافر وهو
التروح. إلى حاجة له ول

القسببمة هببذه فببي معهمببا يكببون ل والباس، الناس مثل منفصلتين، مشقهما يكره وكذلك
يعضدهما. حرف

القراءة وشر المشق، الكتابة قال: "شر أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن روي وقد
أول كببانت إذا بعضببهم شببقها وقببد الكبباف، شق يكرهون الكتاب ساروات الهذرمة". وأكثر

وذلببك متصببلة، أو منفصل الكلمة آخإر في كانت إذا شقها ويستقبح السطر، ومبتدأ الحرف
وتارك. مالك مثل في

وكببذلك الخإر، السطر أول في وبعضه السطر آخإر في أوله فيقع دأعاء ينقطع أن ويستقبح
ًا جعل وما بعض، في بعضه عمل وما ذلك، وغير والمضاف الكنية ًا اساببم اثانببان وهببو واحببد

فبي زيبد وغلم الساببماء، فبي اللبه وعببد الببدعاء، فببي اللببه أعبزه مثبل وذلك الصل، في
ًا وتأبط الضافة، ًا السامان جعل فيما عشر وخإمسة بعض، في بعضه العامل في شر اساببم

ًا، ًا، الدهر وهو المسند ويد الدهر ويد سابأ وأيادأي وحضرموت كرب ومعدي واحد وشذر أيض
ساائره. على يدل منه ذكرناه وما كثير، هذا ومثل قل، وقالي مذر

الدقيق والخط والشكل النقط في قيل ما

دأونهببم، إلببى العظمبباء كتببب مببن الملتبسة المواضع في إل والعجام، الشكل الكتاب كره
ً وغيرهببم، الملبببس فببي ذلببك تببرك إليهم دأونهم ممن الكتب كانت فإذا أن عببن لهببم إجلل

ًا الفهم، وساوء الشك عنهم يتوهم ولول الحروف، تقييد عن معرفتهم وعلو لعلومهم وتنزيه
له، اليضاح في الزيادأة مجرى يجري تابعه إلى الرئيس كتاب في ذلك من جددأناه الذي أن

ل أن الحسببن لكببان عنببه، وينهببى بببه يببؤمر فيمببا عليه الحجة وإيجاب عنه، الرتياب ونفي
ًا. الحالتين في يستعمل مع

الشببكل واخإتبباروا وأجلهببا، الخطببوط بببأكبر ساببلطانهم إلببى كتبهببم تكون أن قوم رأى وقد
فيها. والعجام

وغيرها. وقببال المؤامرات في ذلك من الكتب إخإلء من تأذى أنه الخلفاء، بعض عن وحكوا
يجببب وأنه المشكل، في الفكر إعمال نكلفهم ول للشكوك، نعرضهم ل ذلك اخإتاروا الذين

أول فببي قلببوبهم إلببى المعبباني معببه يسبببق بما الحروف، ونضبط الشكوك لهم نوضح أن
وهلة.

مببا إلببى يلتفتون ول عليه، المميزون يجمع ل ما وهذا المأمون، إلى هذا في الصل ونسبوا
الكتبباب مببن وقببع لمببا وينقببط، يشببكل مببن يختبباره مببا علببى كببان لو المر لن فيه، يتأول

سابقطوا غلطبات عليهببم أحصبيت حتى الخلفاء، مجالس في قرأوه مما كثير في تصحيف،
والبذي "حبامرطي" جاضبرطي، مبن صبحف كالبذي عليهم، عارها وبقي عصرهم، في بها

وقببال: أبببو يطعببم، أن المببأمون فببأمر الثريدي، "البريدي" فقال المأمون يدي بين صحف
فقال: الخبيصي، الحمصي فلن قرأ - فغذوه. ثام خإالد أبي ابن وزيره - يعني جائع العباس

فأطعموه. خإبيص العباس أبي طعام في المأمون: ما فقال

شرب في الخوارج بعض وجد أنه بكرة أبي بن الله عبيد كتاب زيادأ بن الله عبيد كاتب وقرأ
أي ساببرب فببي هببو إنمببا ونظببراؤه هببو يشببرب ممببن أكون بأن لي الله: وكيف عبيد فقال

ن رجبل ساردأاب. وكتب ًا مخلبد ببن صباعد إلبى الكتباب أغبيباء م ًا العيبن فصبير كتابب غينب
ًا. فقببرأ فصيرها أسافل من مخلد من الخاء ونقط فوق من ونقطعها بببن صبباعد كتببابه جيمبب

الشعراء: بعض فيه فقال الناس فرآه الديوان إلى فخرج فيه ووقع لذلك، يفطن فلم مخلد
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غفلته من الفاقة * بعيد الشكوك كثير الوزير رأيت

كنيته من الفذ ابنه اسام * ول والد من الجد عرف فما

دأولته في البلغة * ورسام عطلت قد الكتابة رأيت

يببأمره بالمدينببة عببامله إلببى كتبببه كتبباب فببي العجام الملك عبد بن ساليمان كاتب وأغفل
منهببم فخصببى اخإببض، المخنببثين. فقببرأه مببن قبلببك من له: احص فقال المخنثين بإحصاء
الكبر. الختان والله هذا النساء، أشبهنا والله فقال: الن الدلل، خإصى حتى جماعة

"هببذا اللببه عبيببد فوقببع منهببم، فتظلببم مالً، عامل على ساليمان بن الله عبيد كتاب وأخإرج
أنببا، وأنببا أنببت، تقول: أنببت كما ثاابتة حجة أي هذا هذا وقع أنه ذهنه لبعد الرافع هذا" فقدر

صبباحب إلببى بالتوقيع وجاءوا ذلك، يعرفوا فلم حجتي، قبل فقال: قد إليهم التوقيع فأخإرج
شببددأ أنببه علببى اللببه عبيد زادأ فما فيه، واساتأمره ساليمان بن الله عبيد إلى فردأه الديوان،

كببثير هذا الهذيان. ومثل إلى التوقيع صاحب نسب كأنه المستعان، تحته: الله ووقع الذال،
ًا منه. بطرف جئنا وإنما جد

وقلببدها، منبج إلى بغا أخإرج قال: لما الحسين بن علي قال: حدثاني بيان بن يعقوب حدثاني
ًا كاتب معه كان ًا عليه فقر ًا وأن بسمساط عامل كتاب يوم يريببد برذونببه، عببن ساببقط فلن
الحببد وهببو والببروم سامساط بين ويحك? فقال: جبل برذونه بغا: وما له فقال برذونه، عن

بببه. وكتببب احتببج بمببا احتجبباجه مببن أم تصحيفه يتعجب! من شيء أي من يدر فلم بينهما،
ًا رجل إلى الكتاب بعض عببوذتني! وإنما كاتبتني إليه: ما الرجل فكتب فيه خإطه فدقق كتاب
ًا إخإواني بعض إلى بالتعويذ. وكتبت كتابه شبه إليه: فكتبت ذلك فأنكر دأقيق، بقلم كتاب

ً رآه إذ الخط أنكر ًا كتبت * قال: هل ضئيل جليل خإط

بخيل رآني إذا الخط * بخل عذري باللوم تسبقن ل قلت

عليل صار مقلتيك من * حاظ الل علة رأى إذ الجسم وكذا

نحوه: في آخإر وقال

الجليل تجنبت لم * إليه خإط دأقيق كتبت وقد يقول

ًا خإطي فصار له: عشقت فقلت ضئيل صاحبه مثل * دأقيق

المعتز: بن الله عبد قول والعجام النقط في قيل ما مليح ومن

بخال معجمة الصدغ * ونون جني وردأ خإده غللة

الرقاشي: قدر أثاافي صغر يصف نواس أبو وقال

ًا الناس قدور رأيت كالبدر بيضاء الرقاشيين * وقدر الصلى من ساودأ

الحبر قلم من الثاء كنقط * ثالث بفنائها للمعتفي يبينها

ًا والعجام النقط رأيت وما بن الحسن يهجو الجرجاني عصابة أوقعهما مكان من أصح وقع
قال: فإنه رجاء

بالمستبان ليس شبح * له المكان معمى المير خإوان

بالعيان ل الفذ * وبالخبر بالمجس ل بالتوهم يرى

بالخوان دأعا يقال * لكيما لؤمه على بالخوان دأعا

معان من لها ليست * فأساماه الواردأات غضائره فأما

بالزعفران الصحف تعجم * كم عراق عراق منها ونقط
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التنببوخإي: قرمببط حروفه. وحكببى بين قاربت إذا قرمطة أقرمطه الخط وتقول: قرمطت
بينه. قارب إذا خإطوه

نواس: أبي قول والشكل النقط في قيل ما مليح ومن

ًا يا الكتاب براعة يطيق ذا * من يسبني الغداة كتب كاتب

بالعراب عليه شكلت * حتى كتبته حين بالعجام ترض لم

كتاب قرأة في بي تثق لم * أم فعلته حين الفهم ساوء أخإشيت

بالنساب وصلكهن غير * من فهمتها الحروف قطعت كنت لو

محاب غير قلت فيما * وصدقت أفهمتني فقد إفهامي وأردأت

ذو فيببه. ويقببال: "رجببل كببثيرة الكتابببة كانت الخط" إذا نزل التنوخإي: يقال: "كتاب وقال
لبيد: قال خإطأ وذلك تقول: نزل كثير. والعامة ريع نزل" أي له كثير. ""وطعام نزل" حبر

ًا الحرب في تعدموا ولن نازل العطية عند نزل * وذا مجربا ليث

عطاء. ذا نزل ذا

الحنف: بن العباس قول نواس، أبي قول ونحو

ًا يسبني الكتاب كتب الذي فإذا وأعجما الكتاب في فبالغ * قصد

أفهما ل أن حسبت أراك * إني إعجامه من هديت أردأت فإذا

ً الطببائر شببكلً. وشببكلت أشببكله الكتبباب وتقول: شكلت شببكالً. الدابببة وشببكلت شببكول
ً المر شكلً. وأشكل المرأة وشكلت أشباه. أي أشكال التبس. والقوم إشكال

بها الشعراء شبهت التي الحروف

الراجببز، العجلي النجم لبي إساماعيل بن محمد قال: أنشدنا إساماعيل، بن القاسام أنشدنا
ثاملً: عنده من النجم أبو فينصرف الشراب، يسقيه زيادأ له يقال صديق، له وكان

مختلف بخط رجلي * تخط كالخرف زيادأ عند من أقبلت

ألف لم كتبنا قد كأنما

الرمببة ذو عيب كما ألف لم صورة عرف ما يكتب أنه فقيل: لول بهذا، النجم أبو عيب وقد
ناقته: وصف في

الضاميم بعض في السير * وضمها ضمرت وقد فيها عينها كأنما

وقطببا قطبباة مثببل وأضببا أضبباة يقببال الغببدير، والضبباة لتدويرها، ميم دأارة عينها كأن يريد
الميم. عرف ما يكتب أنه وآكام. فقيل: لول أكمة مثل وآضاء وأضأة

حمببادأ قببال: قببرأ عببدي، بببن الهيثببم عببن الضببحاك، بن الله عبد قال: حدثانا الغلبي وحدثانا
ًا، الخط في ترك قد قال: نراه شعره الرمة ذي على الراوية الرمببة: اكتببب ذو له فقال لم

ًا فعلمنببا خإطبباط، بادأيتنببا يببأتي كببان فببإنه علي لتكتب! قال: اكتم حمادأ: وإنك له فقال لم
ًا الحروف ولببم قلبببي، فببي فثبتت فاساتحسنتها، المقمرة، الليالي في الرمال، في تخطيط

النطاح: بن بكر قول ألف بلم التشبيه في قيل ما مليح يدي. ومن تخطها

منصرفا القرآن عن التقي * قلب له ظل النجيل دأرس إذا من يا

اللفا الكاتب لم يعانق * كما تعانقني نومي في رأيتك إني
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علببى تعطف اللف لن اللم الكاتب ألف تعانق كما المعنى لن القافية، لحال فقيل: قلب
ًا، عانق شيء كل لن صواب أنه عندي اللم. والذي ًا الشيء ذلك فإن شيئ عببانقه. قببد أيض

بالهاء: التشبيه في آخإر وقال

الظهيرات أوقات الجنادأب * تنزو كما المزاج قرع مسها إذا تنزو

بهاءات شبيهات الحباب * من تقلبها في لؤلؤات وتكتسي

نواس: أبو يقول مثله وفي

ًا * فوقها فأدأارت شجت، ثام فدارا طوق

ًا * ر بالد الدر كاقتران وكبارا صغار

صغارا واوات * كاس ال جنبات في خإلته

الحمصي: رغبان بن السلم عبد وقال

ًا ترى * حتى ذا يومك الماء وجه بصرفك فاصرف ومنصرفا منهم نائم

ًا فقام ًا كالبدر مختلف ًا * والظبي مطلع منعطفا والغصن ملتفت

ًا كأن ألفا فوقها من كاتبها * واخإتط وجنته فوق أدأيرت قاف

المعتز: بن الله عبد وقال

قيام السطور بين * ألفات الندامى بين السقاة وكأن

صالح: واسامه الديلمي مقاتل أبو وقال

مهندس عند قبل وكانت * كتبت بأنها الطراز لم لها شهدت

إقليدس من الشكل قوام * أخإذت خإلتها صدغ قاف أدأارت فإذا

إساماعيل: بن أحمد وقال

عينا الصدغ ذاك لم * فصارت صدغ تحت من عذاره وساال

القمرية: طوق يصف العراب بعض وقال

الناظرينا عيون راقت * إذا منها والجيد بنحرها كأن

ًا نونا النحر لطوق به * فصاغ لطيف قلم لقه مدادأ

الصقر: ريش يصف نواس أبو وقال

ًا طرازه من واجتاب ًا تفويف مكفوفا بسيطه ترى * وشي

الحروفا الكاتب اساتراق مثل

ًا وقال ًا: يصف أيض منسر

أعسرا بكف الجيم * كعطفة منسرا تهدي علياء هامة في

ًا زادأها * لو فكرا بعقل فيها من يقول ورا فاء إلى عين

ًا فصارت بالجيم فاتصلت جعفر

غيره: وقال

شارب خإضرة الريحان خإضرة * ومن مريضة عين الوحش عيون من له

ًا كأن ًا غلم كاتب خإط من الصادأ كنصف * فجاء خإطه خإط ماهر

غيره: وقال
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وأحزاني همي لي * وردأ أبكاني خإدك على صدغ

دأيوان كاتب * وخإطه صائغ قومه كأنما

آخإر: وقال

الراء نقطة من عطفت * كمشقة وجنته فوق من صدغه بدا وقد

بقبة منبه الجسبم كأنما دأنف أخإي من ثايابي تواري الزيات: ماذا الملك عبد بن محمد وقال
اللف

الكوفي: الثرواني وقال

شغف ذا أمسيت * به خإلف ذي ومطال أما

لطف ول ميل * بل له خإضعت من وحرمة

معترف الرق * بذل لمالكه فتى خإضوع

كلف ذي غير * بخال كلف ذا أصبحت لقد

ألف على عقدت قد * ر الزنا معاقد كأن

حاجة: أسااله الرؤسااء بعض إلى قصيدة آخإر من ولي

لميمون ميمون التجارب * فرط بينكما المجد حلب في سابقتما

ًا النون فأتبع نون وعن عين عن الميم * تؤخإر ول المقال في عين

دأواء: شرب وقد جعفر بن عيسى بن لعلي المعذل بن الصمد عبد وقال

ًا أهديت وقد ًا ريحان مقالي مستمعي حاجيت * به ظريف

ًا يعيش النبات وريحان المقال ريحان يموت * وليس يوم

ًا تك ولم الرجال أساماع ريحان * على شم ريحان مؤثار

الميببال? وكببان عببددأ مببن الميببل هببذا علببى كم لعرابي: أنظر الملك عبد بن هشام وقال
ً المحجببن، كببرأس فقببال: رأيببت عببادأ ثام ونظر فمضى يقرأ، أن يحسن ل العرابي متصببل

منقار. ففهببم بل قطاة رأس كأنها هنة إلى تفضي الكلبة، كأطباء ثالثاة تتبعه صغيرة، بحلقة
خإمسة. أنها بصفته

ل: حروف بقلة نحوله يشبه نواس أبو وقال

ً مني القلب عاقد يا حل تذكرت * هل

ً جسمي تركت أقل العليل * من عليل

ل من اللفظ في * أقل يتجزا ل يكادأ

الخراسااني: ابن وأنشدني الصولي وقال

مألوف للحاظ * مؤلف موصوف بالصدودأ مستهتر

تحريف الكتاب في لها * ليس ألف اعتداله في كأنه

أعطتببه فببإذا الخمببر، تبببيعه كببانت خإمارة يخاطب اليربوعي، أشعث وهو الهندي، أبو وقال
ًا ًا، عليه خإطت كوز فقال: عليه تزيد فرآها خإط

ًا بعتني ما إذا تخطي أن لك بدا ما * فخطي بخط كوز

شرطي بالله وغلظي * على زيدي ثام زيدي ثام وزيدي
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خإطي رجع منه الذن * كأن صغير أبيريق في وصبي

حجام: ابن يهجو وقال

دأواة غير من * رقاب ال في يكتب من ابن يا

اللفات خإط * غير فيها يكتب يكن لم

المنثور الكلم من القلم وصف في جاء ما

إعادأته. عن يغني ما الكتاب، أول في القلم، فضل من ذكرنا قد

حللببه، نسببخ إذا الساماع، عن اساتتر بما يناجيه البصر لسان يوساف: "القلم بن أحمد وقال
حكمه". وأودأعها

يجمعببه ما ويفرغ الكلم صائغ دألف: "القلم أبو القلب" وقال بريد المقفع: القلم ابن وقال
العلم".

عطن". والكتاب ماتح، والقلم منهل، الجاحظ: "الدواة وقال

آثااره". وأبان أساراره، أعلن رعف إذا الضمير، أنف هارون: "القلم بن ساهل وقال

الفطن". مطايا مسعدة: "القلم بن عمرو وقال

المملكة". وشي يحوك كيف القلم، دأر المأمون: "لله وقال

صناعته. جهة من المنطق" فوصفه طبيب جالينوس: "القلم وقال

الفواه". في الفئدة. مستيقظ في راقد الله: "القلم عبد بن أحمد وقال

أقلمها". تحت الرجال وقيل: "عقول

الفحوى". يعلم بالدعوى. وجاهل يفصح النجوى. وأخإرس يسمع أصم آخإر: "القلم وقال

فببي الغببواني عبببرات مببن أحسببن كتبتها خإدودأ في القلم يوساف: "عبرات بن أحمد وقال
خإدودأها. صحون

الذهان". مطايا العتابي: "القلم وقال

الحكمة". لؤلؤه بحر والفكر اللفاظ، ثامرتها شجرة الحميد: "القلم عبد وقال

الظمئة". القلوب تروى القلم وقيل: "بري

نظر". بل وينظر بالخبر، يخبر القلب بريد المقفع: "القلم ابن وقال

وترجمببانه الطببول ولسبانه النبببل، ورساببوله العقببل، ساببفير دأؤادأ: "القلببم أبببي ابببن وقال
الفضل".

والخإرة". الدنيا دأؤادأ: "القلم أبي ابن وقال

الحكمة". تصوب القلم آخإر: "بنوء وقال

به". إل قط كتاب تعالى لله يكتب لم أنه القلم شأن جللة ميثم: "من ابن وقال

العلببى، عبببد بببن الحسين بن علي قال: حدثانا بيان، بن ويعقوب عمر بن الحسين وحدثاني
إليه يوجه أن بغدادأ إلى خإراساان من إبراهيم، بن إساحاق إلى طاهر بن الله عبد قال: كتب

ًا قصبية، بأقلم نسخته. كتاب

على غلبت التي الكتابة لهذه الممارساة طول على فإنا بعد، أما الرحيم، الرحمن الله بسم
القلم اللقاب. وجببدنا مجرى وجرت النساب، محل فحلت الوشي، لزوم ولزمت السام،
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القراطيببس، في أسالس منها البحرية أن الجلودأ. كما في وأمر الكواغد في أسارع القصبية
قليلببة بلدأ في ونحن شظاياها من ينبو بما والتعلق تمريقها عن ولكل المعاطف، في وألين

انتقائها في وتتنوق قصبية، أقلم اخإتيار في تتقدم أن فأحببت منها، يوجد ما ردأيء القصب
تببتيمم الكببروم. وأن وأرجبباء النهببار، شببطوط مببن ومرامهببا مظانهببا، مببن وطلبهببا قبلك،

الشببحوم، الغليظببة الجلببودأ، النقيببة المغببص، الصببلبة المحبببس، الشببديدة منهببا باخإتيببارك
مببن وأبعببد الكتبباب، علببى أبقببى فإنهببا الوزن الرزينة الجواف، الضيقة الجوانب، المكتنزة

الملمببس الودأ، المقومببات المنظر، اللطاف القضبان، الدقاق بانتقائك تقصد الحفاء. وأن
الحسببنة التن، الخفيفة القشور، الصافية أمت. وضم ول عوج التواء فيه يكون "فل العقد،

القببوام، المعتدلة الجواهر، الكريمة الكعوب، بين ما البعيدة النابيب، الطويلة الساتدارة"،
ًا، المسببتحكمة بأصببولها، رؤوساها لساتواء أعلها، من يهتز أسافلها يكادأ علببى القائمببة يبسبب

تمببام عبن تعجببل لببم منتهاهببا، النضببج فببي وانتهببت لحائهببا، فببي الماء تشربت قد ساوقها،
وعفببن الشببتاء، خإصببر مببن عاهاتها المخوفة الوقات إلى تؤخإر ولم ينعها، وإبان مصلحتها،

ًا بقطعها أمرت عندك اساتجمعت النداء. فإذا ًا ذراع ًا ذراع ًا قطع أن مببن معببه تتحببرز دأقيق
ًا منها عبأت أطرافها. ثام وتنشق رؤوساها تتشعث وعليتهببا الوعيببة، مببن يصببونها فيما حزم
مثلهببا كببان إذ وإيصببالها، وحفظهببا حراساببتها فببي يحتبباط من مع ووجهتها الوثايقة، الخيوط
علببى وصببفاتها، وأجناساببها وأصببنافها، بعببدتها معببه خإطرهببا. واكتببب لقلببة فيببه يتببوانى

الله. شاء إن إبطاء، ول توان ول تأخإير غير من الساتقصاء؛

كتبباب: فببي وجدته إنما سامعته، مما بالجواب - وليس بالنابيب إليه - ووجه إساحاق فأجابه
مبن صبفته، وضبباهى نعته، شاكل بما إليه، البعثة من ولخصه به، أمر بما المير كتاب أتاني

ًا بغيته القلم. فتيممت أجناس ًا ساؤاله معالم واساتنهجت لها، قاصد منهببا فأنفذت بها، آخإذ
ًا قبببل بببودأرت ول بأخإببداجها، تعجببل والبقيببا. لببم التعهببد وحسببن السقيا، بليف نشأت حزم

زور، أمببت فيهببا يرى مقومتها. ل الكعوب متفقة معتدلتها، النابيب مستوية إنضاحها. فهي
الله. شاء بغيته. إن وحسب إرادأته، عند المير يجدها أن رجوت صعر. وقد وسام ول

ًا مهد قال: أهدى إساماعيل بن أحمد حدثانا الخلفة، قوام الكتابة كانت لما وكتب: أنه أقلم
آلتهببا مببن أتحفببك أن أحببببت غايًة؛ الجليلة المور وأعظم المملكة، وعمودأ الرياساة، وزينة

إليببك خإطببره. فبعثببت ويصببغر نفعببه، ويكثر قيمته، ذلك مع وتقل محمله، عليك يخفف بما
ًا فببي المكنونببة السببماء. كببالللي بمبباء المغببذوة العببذاء، فببي النببابت القصببب مبن أقلم

البنببان. قببد غمببز يثنيهببا ول الساببنان، تأثاير عن بالسدف. تنبو المحجوبة والحجار الصدف،
ًا طبائعها كستها الكميت: قال كما المنير. فهي الديباج وفرند الخطير، كالوشي جوهر

صريرا فيها للبيض * تسمع المتون صفاح رقاق وبيض

البصيرا يغشي ساناهن * يكادأ الملوك عتادأ من مهندة

فبي الخطبي ووشبيج اعتبدالها، فبي الخيبرزان وقضبب أوزانهبا، ثاقبل فبي النببل وكقبداح
وتجببري اللمببح، كببالبرق القرطبباس في لساتدارتها. تمر شهر في خإرطت كأنما أطرادأها،

القيان. رقاب في العقبان، من السائح. أحسن كالماء الصحف في

وتفببرق وتيمنها، القطة وتحرف وتسمنهما، السنين تطيل أن القلم بري من وقيل: المختار
ً تقط منها. ول الحروف بين وتجمع السطور، بين يتشظى. لئل يجف حتى مبلول

فقال: بأبيات فرثااه الكتاب لبعض قلم قال: انكسر يحيى، بن الحسين حدثانا

ً عيب ما ًا يعب ولم طول عظم ومن دأقة من * عري قصر

الكلم مخارج كفاني * لفظ ال سابل تضايقت ما إذا كان

بمتهم قوله في * وليس خإطبته عند القول حصر ل

ًا وجاء ليسببلم يحيببى بن أحمد العباس أبي إلى الجامع المسجد في المعتز بن الله عبد يوم
ًا المعتز ابن فداس مكانه، وأجلسه له فقام عليه، حوله: لمن قال جلس فلما فكسره قلم
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ً * أثاارت لنها رجلي عند وتر لكفي جبر لعظمه ما قتيل

بديهته!. سارعة من الناس فعجب

ًا المدبر بن إبراهيم إلى رجل أهدى - بمفاتببح اللببه - أعزك إليك وجهت إليه: قد وكتب قلم
الشاعر: قال كما فهي كمالها، تام جمالها، بادأ العلوم

كمل ذا أن لو * كملت له يقال ما فيها ليس

مثل حسن من * كائن محاسانها من جزء كل

قال: حدثانا الربعي، العباس أبو قال: حدثانا الطلحي، قال: حدثانا الربعي، العباس أبو حدثانا
- ارجببوزة فأنشببده أعرابببي الرشيد إلى دأخإل قال إبراهيم بن أحمد قال: حدثاني الطلحي،

ًا، يديه بين يكتب صبيح بن واساماعيل ًا، الناس أحسن وكان كتاب ًا وأسارعهم خإط - فقببال يد
حلمه". ثام من أثابت قلمه. ول من أطيش رأيت فقال: "ما هذا"، للعرابي: "صف الرشيد

قال:

تطير والمور الهوينا * يديك تثوره حين الحلم حواشي رقيق

ذرور الحالتين في * ساحابته كلهما ونعمى بؤساى قلما له

عسير وهو النجح باب * ويفتح لحظه ضميرك في عما يناجيك

بببه. نحببن فيببه علينببا وحق إياه، يقضيك هو حق عليه أعرابي يا لك وجب "قد الرشيد فقال
العبد". دأية عبدك له: "على فقال الحر"، دأية إليه ادأفعوا

حبببيب بببن إبراهيببم بببن لعمببر الزيببادأي، زيببادأ بن محمد أنشدناه ما القلم في ما مليح ومن
ًا يرثاي العدوي سارق: له قلم

بدم مشبع بدمع * جودأي ساجم بواكف جودأي عين يا

القلم لفجعة حرى * أسايت وقد وكيف عقدة تطعمني ل

وفم منطق غير من * تنطق اس إذا البليغ الناطق على جودأي

بمتهم حكمه في * وليس خإطبته عند القول حصر ل

العجم إلى عربها بها * ضمت جانحة منه الحزم عرى حلت

دأم كلون بردأة * جلدته على كأن حمرة في أصفر

الظلم حنادأس عليه * مج له لح والقرطاس أنها إذ

ً عيب ما ًا يعب ولم طول عظم ومن دأقة من * عري قصر

صمم أخإا به فأكرم * صم بأن فيه العائبون قدح إن

الكلم مخارج كفاني * لفظ ال سابل تضايقت ما إذا كان

ومكتتم ظاهر في * ناظر آل مطلع لسان منه حسبك

فهم عالم خإبر من * أضمر بما الغبي لجلج إن ينبيك

ُا فاذهب الكرم مناعت منا * فقدت وما فقدت قد كما حميد

العاق". كالولد الردأيء الكتاب: "القلم بعض قال: قال الكاتب بيان بن يعقوب حدثاني

أحببد والمطببل العفببوين، أحببد والتثبببت البببوين، أحببد والعلم اللسانين، أحد وقالوا: "القلم
الضببربين، أحببد والوعيببد الرزقيببن، أحببد والقناعببة اليسببارين، أحببد العيببال وقلببة المنعيببن
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أحببد واليببأس الفراقيببن، أحببد والهجببر الهباجيين، أحببد والروايببة الكسبببين، أحببد والصببلح
السبابين". أحد والمزاح النجحين،

اليد". لسان وقال: "القلم

علببى تقتببل وأنت غرر، بل أقتل القلم: "أنا صاحب فقال قلم، صاحب سايف صاحب وفاخإر
م صاحب خإطر". فقال رادأه بلبغ فبإن السبيف، خإبادأم السيف: "القل السبيف فبإلى وإل م

تمام: أبي قول سامعت معادأه. أما

واللعب الجد بين الحد حده * في الكتب من أنباء أصدق السيف

والقلم. السيف ساق" يريد فيقال وقاف بسين الدنيا أمر آخإر: "مساق وقال

يقببول: "لسببان الحببارث بببن بشببر قال: ساببمعت كوال بن جعفر قال: حدثاني وكيع حدثاني
ًا عليه يملي جلده، وقرطاساه ومدادأه، به الموكل ملكه قلم النسان ربه. فلينظببر إلى كتاب
يملي". ماذا النظر فوت قبل النسان

الشعر من القلم في قيل ما ذكر

تمام: أبو قال

والمفاصل الكلى المر من * تصاب بشباته الذي العلى القلم لك

عواسال أيد اشتارته الجنى * وأري لعابه القاتلت الفاعي لعاب

وابل والغرب الشرق في * بآثااره وقعها ولكن طل ريقه له

راجل وهو خإاطبته إن * وأعجم راكب وهو اساتنطقته إذا فصيح

حوافل وهي الفكر شعاب * عليه وأفرغت اللطاف الخمس امتطى ما إذا

ساوافل وهي القرطاس في * أعاليه وأقبلت الذكي الذهن اساتغزر إذا

النامل نواحيه * ثالث وساددأت الخنصران رفدته وقد

ً رأيت ًا * ضنى مرهف وهو شأنه جليل ناحل وهو خإطبه وسامين

وأن خإلقتببه، مببن بببأكثر الشبر به يجاوز ل أن القلم، قدودأ إساماعيل: أحسن بن أحمد وقال
يمبباس أن تببؤمن لبم منهبا أدأنيببت إذا لنهببا أوسابطه مبن ويؤخإببذ الثلث، النامببل منبه تبعد

فتسودأه. بها القرطاس

فقال: هذا وصفه من بنحو الكتاب بعض الشاعر مدح وقد

والمقول الكف * تساعده محمودأها الصناعة شريف

عل من أقلمه * ويأخإذ أشكاله الخط من يقيم

الشبر: بمقدار يصفه غيره وقال

الشبر على يزيد أو شبر حذو * على أخإرس اللفظ يطرب ترجمان له

الفكر من اساتعيرا جناحين * بمر ويهتدى وجه غير في منخر له

ًا خإر إذا ًا يوم السمر المثقفة أصحاب * تضعضع وحيه عند سااجد

ًا يدمر ًا وينعش أقوام يدري وما الملوك آراء * ويصدر معشر

المعنى: هذا أذكر الرؤوسااء بعض في قصيدة من بكر: ولي أبو قال

ً يروض * بيديه خإطيب من أعداؤه يتفادأى وفكرا عقل
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ًا * ن كا من يعرف ليس الجسم ناحل ضرا يعرف وليس نعيم

جرا تطرف قد اللون * مذهب ساواه بلفظ الورى في ناطق

ًا المدادأ جري * مع ويجري السوادأ يجلب قلم وضرا نفع

شبرا وقدر شابوره حذف * ذ م الجيد مخطف الكشح ضامر

ًا تنتشر تزال ما ويد دأرا وتنثر قراطيسه * في وشي

الفضفاضي: وقال

والميم واللم * بقافه منطق ذو أخإرس كفه في

القاليم مثل فعله * في ولكنه قيس إذا شبر

الريم من الروس * كإبرة ومسودأه الرأس محرف

طببرف صفة في العاملي، الرقاع بن عدي قول الصولي: قلت يحيى بن محمد بكر أبو قال
عدي: قال بالقلم وتشبيهه الظبي، ولد وهو الرشا، قرن

مدادأها الدواة من أصاب * قلم روقه إبرة كأن أغن تزجي

ًا أن ويروى ًا - وكان قال جرير صببدر أنشببد لمببا القصببيدة، هببذه ينشببد وهببو - لعدي حاضر
الببدواة من أصاب قال: "قلم فلما هلك وقلت روقه". رحمته إبرة كأن أغن البيت: "تزجي
ًا. وأخإذ الرحمة مدادأها" حالت فقببال الرومببي ابن أبيات الثلثاة هذه من الثاني البيت حسد

امرأة: هن ويصف يهجو

ًا القاليم السبعة يمل إقليم من إصبعين في * وهو طر

أبيات: من الدمشقي ولحمدان

ًا اساتعارت * لما جلدتها الرقشاء الحية له أهدت مقدودأا منه لسان

البيت: هذا نحو في وله

اطراقه تجره لم إذا * وله لسانه وشق نفثته اليم

ترياقه سامه يجري حيث * من أنه إل النضناض فكأنه

أبيات: من غيره وقال

الساودأ زئير عنده * يزدأري مهيب زئير ولقلمهم

مقودأ جيش كل عن * مغنيات قصبات القنا عن أرغبتهم

البنودأ خإافقات كمرهوب * يهم بأيد خإافقات والقراطيس

منها: بقصيدة الولى الفرات ابن أيام في علي بن محمد علي أبي إلى وكتبت

واجتجبا الرأي وجه تشابه * إذا عواقبه نظار الرأي على مشف

ًا * يسوسانا مضاربه لنت صارم كفه في رهبا أو شاء إن رغب

ًا له حدام والرمح السيف ًا له يبلغان * ل أبد ًا ول جد لعب

غضبا إن النصح ذي على * ويعصيان مجترم كل عن فيرضيهما يرمي

ضربا إذا صوت له يحس * ول أساطره بين العادأي دأماء تجري

ًا رأينا فما ًا ذاك قبل مدادأ ًا رأينا * ول دأم قصبا ذا قبل حسام

كتبا أن القرطاس في الدر * أنظم لشربته ندري فما شككنا وقد
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طويل: سافر في آخإر وقال

فقدان الحيرة به * أغرى الدجى رواق تحت وعاشق

خإمصان الكشح لطيف * أحوى إضماره مكنون عن أعرب

ًا يتيح هتان الوسامي باكر * من جادأها لثرى غدر

ًا يحوك وبرهان تسدى * بلغة دأيباجه نقش وشي

عريان وهو عراة * يكسو أعجوبة للناظر وفيه

ميعان أجبت ما إذا * له بأقطارها الدنيا كأنما

أقران القصد * مختلفات له مطايا خإمس به تجري

قضبان الفضة خإالص * من تركيبها ضم من كأنها

ريان الكرساف ريقة * من خإده مرهف لسان له

أذهان التدقيق في * القول أغرقت إذا المعنى دأقة في

ثاعبان للمنطق افتر * ما إذا عنه يفتر كأنما

ًا نظمه في الفكر بسيط ترى وجثمان حد له * شخص

ساودأان وهي المعاني * بيض أحرف أنه إل كالحلي

ً إثارها في يسحب كأنما ساحبان الحكمة من * ذيل

دأيوان بالملك ساما * ول الهدى منار قام ما لوله

ورقاء: بن عتاب يزيد أبو وقال

الولي من العدو لك * أبان إل يجري لم الذي القلم لك

ًا ألقى اساترعفته إذا حلي من أبهر القرطاس * على ساوادأ

للمسي وويل * بإحسان إليه أدألى لمن طوبى فيا

السمهري شباة من * وأنفذ أمضى الحرب في سانانه شباة

الكمي البطل الفارس * سالح يعزى وهو مثلك فقال:سالح

عون: وأنشدني

المهارق بطون في ذملن * له ناطق أخإرس الكشح طاوي وأسامر

بارق صوت ول إرعادأ صوت * بل ساحابه جادأ الكف اساتمطرته إذا

الحدائق بطون في القاحي * ونور نظمه والزبرجد الللي كان

للصواعق مزنة اساتهلت ما * إذا حلة الليل دأجى من عليه كان

السوابق أمام تمضي * مجللة رأيتها القوافي غر امتطى ما إذا

للفضفاضي: عون وأنشدني

ًا يجر لم الذي القلم لك لعي فكبا منطق * لغاية يوم

رخإي بال ذو وهو * ويخرج يأساو القرطاس من ومبتسم

المذحجي سايف الصمصام * ول شباه من أمضى المقدار فما

الولى: وزارته في الفرات، ابن بها مدحت قصيدة، من بكر: ولي أبو قال
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لب تبينت إن فيه * وما اللب ذوي في محكم يديه في

ًا السيف أنه السيف شهد عضب الحد زائد القدر * ناقص حق

ًا انفذ العداة وسايوف حرب الموت بدرة تعدى * حين جد

ًا وصفت ما مثل رأى من ضرب منه وما ضربه * نافذ حسام

ًا يلق ولم له يوم كل وخإضب ولع العصاة دأماء * من كيد

الرؤسااء: بعض بها مدحت طويلة قصيدة من بكر: ولي أبو قال

الطعن مع الضرب * تواصل به محلى العلى يدك في

المتن مرعد إليه * جاء له لمر السيف نبه إن

أذن بل السر * ويسمع ناظر بل يهوى ما ينظر

الطعن في يهواه من * يطعن المبتلى العاشق دأموع يذري

حزن ول غم من يك * لم له بكاء الملك فيضحك

كاللكن القرطاس امتطى * إذا الورى فصحاء لديه ترى

الجفن ظلم يغتمضه * لم لكنه العداء على سايف

إساحاق: بن محمد بن أحمد وأنشدني

حرانه القلب كئيب * قلب بهجرانه أضنى من ضر ما

أحزانه لوعة * تشقه مدنف عن الكربة فرج لو

ومرجانه لليه * نظم كفه ينظمها برقعة

شانه من ترفع * موشية حلة ذي الحشاء بمرهف

أسانانه تفليج به * جادأ إذا وموت عيش لعابه

ًا * كشف بشبيهاته امتطاه إذا بإعلنه أسارار

ميدانه وساط جوادأ * ركض قرطاساه ميدان في يركض

الهمببداني العبببدي اللببه عبببد بببن الحسببين قال: أنشببدني البازي الموج أبي بن أحمد حدثانا
لنفسه:

الفراق طير بالفراق * وجرى بانطلق حادأيهم نادأى حين

واحتراق عبرة من أجدى * هو معين ل أن العاشقون ورأى

العشاق بحيلة * متحل وإنني صبابتي أشكو ظلت

دأهاق بكأس منه ساقته * ن البي يد كأن جسمه ناحل

مراق ريق عتادأ * والمنايا للعطايا لسانه في أخإرس

المذاق مر الخطاب حلو * ليل ال بلعاب أتى مجه فإذا

الرزاق مفاتح منه * هن حوته ثالث وشبيهاته

الفاق في الخطاب * لفصل القول يرتجل ثام يمتطيهن

العراق خإلف وهو وبالصين * ء شا ما يحكم بمصر فتراه

الرؤسااء: بعض في قصيدة من أبيات القلم صفة في وله
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بحر إلى بر بين ما * وتدبيره عدله ساار الذي العلى القلم له

ًا * وينسب حده رقة السيف حد يشابه السمر المثقفة في لون

النشر إلى الدواة طي من ردأ * إذا عدوه في يبلغا لم ما ويبلغ

والضر للنفع الله براها * وكف أصابع ثالث منه تصرفه

ًا * تسطر مهرق بطن وامتطى حوته ما إذا الدر من أرض فوق نور

الفجر وضح إحسانه له * أبان بصرفه الخؤون الدهر أظلم إذا

ًا ووصببفوا النبباس، اساتحسببنها قصببيدة الحسن بن العباس أنشدت بكر: وكنت أبو قال بيتبب
ذكرويه: أخإذه عنده فيها

السالم حرمة اساتباحوا * لما راية القرامط سان المستبيح

القلم على دأمائهم * أجرى فكأنما بكيدهم المدادأ أجرى

تكتبب وهبي جارية على فرخإانشاه بن عيسى قال: دأخإل النصاري، أحمد بن محمد حدثاني
ًا ًا خإط فقال: حسن

ًا تنظم الخط جري ساريعة ًا * وينثر لؤلؤ المترشف لفظها دأر

مرهف اللون أسامر إصبعيها * وفي أقبلت ثام حظوة لدنيا وزادأت

أعجف وهو المدى جسيمات * ينال متحرك سااكن ساميع أصم

اساتغناءه: ويذكر ويمدحه قلمه يصف الوراقين بعض وقال

اللواء نوبة في * وعميدي المراء ساطوة من مجيري يا

والبخلء الساخياء عن * ه الوج دأيباجة حر صان والذي

الطراء غاية وأطريه الشعر في أنعت أزال ل والذي

الدأباء من إخإوتي إلى * ر الم من أريد بما وسافيري

النباء ساالف عن المهرق في يخبر يزال ل والذي

الظلماء دأجنة يفري * قب كالثا اساتن ابتعثته ما وإذا

الله: عبيد بن القاسام في المعتز بن الله عبد وقال

ويدور قاسام شاء بما * ري يج فلك أو أراه ما قلم

ًا قرطا يقلب سااجد راكع شكور البساط قلب كما * سا

يقول: وفيه

برى أو يسمع الظن * لمختلفات كأنه المور بأعقاب عليم

ًا * يفتح يمينه خإلت القرطاس أخإذ إذا جوهرا ينظم أو نور

فأحسن: الرومي ابن وقال

الكاتب قلم من * بأخإوف الكمي سايف السيف ما لعمرك

الغائب ساره على * ظهرت تأملته إن شاهد له

الراهب رهبة مثله فمن * ه جاني من المنية أراه

القاضب كالمرهف الردأف * وفي كالسنان صدره في تر ألم

عياض: كاتب الكاتب أساامة أبو وقال
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الفم أساودأ الحشا طاوي القرى * موشي مقلم الشباة مشتق وأعجف

المكتم الضمير غير عن * ويعرب لنا آثااره السر خإفي تبين

ًا عنه القول صحيح يؤدأي بالتكلم ل السمع دأون العين * به مخاطب

المتغيم الرايح فيض الفكر * من ساجاله فاضت الكف اساتغزرته إذا

أبيه: كاتب يخاطب صالح بن الملك عبد بن صالح وقال

ًا كتبك صدور فوق أجريت والوهام الفكر ضحك * يبكيه دأامغ

ًا كلم بغير ضمائرها * يبدي بعلمها القلوب تشافهه ميت

ًا العجام بفصاحة أتى * عنه ترجمت اللواحظ فإذا مستعجم

ًا * فيديرنا حوافر بغير ساناكب تجري لجام بغير وردأ

فيهببا يصببف أرجببوزة فأنشببده الرشببيد، علببى الراجز العماني ذؤيب بن محمد قال: ودأخإل
ًا محرف: بقلم فيها أذنيه شبه فرسا

ًا أو * قادأمة تشوفا إذا أذنيه كأن محرفا قلم

العراب. يستوي تشوفا" حتى إذا أذنيه وقل: "تخال كأن، الرشيد: دأع له فقال

وبريه القلم في قيل ما

صببفة في النصاري، الوليد بن مسلم كلم قال: من الخصيب بن إساماعيل بن أحمد حدثانا
ً قلمببك قطببة قببوله: "حببرف القلم بري مببا ليببردأ جببانبيه وأرهببف بببه، المببدادأ ليتعلببق قليل

ًا رأساه في وشق مقصده، إلى اساتودأعته مببن ورفببع عليه، الساتمدادأ ليحتبس عادأ غير شق
احتملببت مببا بمقدار برشفه القلم اساتمد ذلك فعلت تصويره. فإذا حواشي ليجمعا شعبتيه

الشببفاه، ولفظتببه اللهببوات، وبلتببه اللسان، وألحمه العقل، ساداه ما به يظهر فحينئذ ظبته
القلوب". وقبلته الساماع، ووعته

ًا أبريه القلم ويقال: بريت وهببو والمغببزل القدح بريت مبري. وكذلك والقلم له بار فأنا بري
ً إرادأتك على يتقوما حتى منهما أخإذك قطعته. برفق ذلك تفعل لم إن لنك قليلً، قليل

مصعب: بن الله عبد وقال

بالسفن النبع قداح الصناع * بري أعظمنا بالجودأ بروا قد طالما قد

ًا يببك لببم إذا البببري على شيء يلبث وقلما ًا صببلب للقلببم يسببتجادأ فلببذلك جنسببه، فببي قويبب
كثير: قول إلى ترى القصب. أل

ًا يكن لم * إذا العصا يصدعوا أن الواشون يلبث ولن عودأها البري على صلب

البراية. بري إذ ومغزل وساهم قلم من يسقط ما لجميع ويقال

ًا يصف حجر بن أوس وقال بمبراته: يبريها لقوس صانع

يفتل ما إذا البهمى سافى * شبيه عودأها براية من فخذيه على

أنابيب. والجمع أنبوب، القصب من العقدتين بين لما ويقال

ذلببك فببي أن يببرى له. وبعضببهم فيبرى القلم، برى يجيد ول الخط يجيد الكتاب بعض وكان
الكتاب: بعض عنها. وقال يترفع مهنة

ًا قط ترني لم ًا باري وضعه مهنة كل بريه * في قلم
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طبعه ول سانه به * يردأي لكي الحسام يحمل من كل ما

فيه: فقيل القلم بري يجيد ل بأنه الكتاب بعض عيب وقد

ًا يدري * فما منها ليس الكتابة في دأخإيل قبيل من دأبير

ًا للنبوب رام ما إذا ًا * تنكب بري السبيل قصد عاجز

قتيل قلم ومن * لصبعه رحيب قطع من ثام فكائن

ظفببري. قلمببت ومنببه الدابة حافر تقليم ومنه القطع وهو التقليم، من القلم اشتقاق وكأن
ًا به تبري شيء وكل بببه يبرى الذي السكين والمبراة مبار، والجمع مبراة فهو وتقطعه شيئ

ثاور: قرن يصف القيس امرؤ مبراة.وقال يقطع ما جعلوا ثام القوس

المجر اللسان ظهر خإل * كما بمبراته إليه فكر

أمببه، يرضببع ل حببتى الفصببيل لسببان السان طرف يشق أن الجرار وأصل الفاعل، المجر
هكببذا. وكببان بببه ففعل الصيد كلب طعن الثور أن القيس امرؤ خإللً. وذكر فيه جعل وخإله
"فخلبه" لعلبم قببوله عبن فاسابتغنى خإببل، كمبا فخلبه بمبببراته إليببه يقببول: فكببر أن الوجه

يريد. بما المخاطب

مثببل أليبباط والجمع النبوب قشر من كان ما والليطة بريته إذا القلم من ساقط ما والبراية
والجمببع النبببوب مببن تشببظى ما وأجمال. والشظية جمل مثل وألياط وليط وأعناب عنب

ًا يشظى القلم وشظي شظايا التشببظي عنببه. وأصببل شظية سانيه أحد مع صارت إذا شظ
رس والتشبقق" وشبظي "التفبرق اللغبة في رق الف قق. وقبالوا: شبظية عصببه تف وتش

شببظايا ثالث يقببال لنببه ببباللف إل يكتب ل ونوى نواة مثل وشظاة وبليا بلية مثل وشظايا
غيره. في وكذلك وحفاية وحفاء يحفى القلم وشظوات. وحفى

الكتاب وصف ومن

يكتببب وهببو العببباس بن إبراهيم البرجمي شبل ابن قال: رأى إساماعيل بن القاسام حدثاني
فقال:

الكتب في بالقلم الدر * وينظم منطقه المنثور اللؤلؤ ينظم

أكتب وأنا تمام أبو قال: رآني وهب بن ساليمان قال: حدثاني الكاتب علي بن الحسن حدثانا
ًا الساودأ: بن الفضل بن محمد شعري". وأنشدني ذوب كلمك أيوب أبا فقال: "يا كتاب

ًا شئت إذا قاضب سال ول طي هز * بل الوغى بهم ترى أن يوم

كالكواكب الملتقى في * وجوههم معاشر نحو الطرف عنان فحرك

الكواعب الحدور ربات * أنامل كأنها الحطيات صفر يهزون

الترائب واضحات تحكى * قراطيس برعافها زينت أرعفوها إذا

كاتبة: جارية يصف القصافي قول الثالث بالبيت وشبيه

فالكتم بالحناء تقمص * إذا علم من الخط وحسن البنان أفدي

قلم على أقلم ثالثاة * شبها يدها من القرطاس قابل كأنما

شببدة مببن يصببر قلمببه وكببان قببال، وهببب بببن لسليمان البامطاني علي بن الحسين حدثانا
عليه: اعتمادأه

صريرها منها السمع الذكي * أصم قواطعا وانتضينا حددأنا ما إذا

)29(



ًا والعطايا المنايا تظل أمورها وتمضي شئنا بما * تدور شوارع

ًا مها القرطاس في يساقط ونثيرها نظمها اللي * كمثل بدائع

نورها البلغة وجه عن * تكشف بفطنة البنان أبيات يقودأ

ساتورها تسر عما بنا * تجلت ساتورها أرخإت الدهم الخطوب ما إذا

بيان: بن يعقوب وأنشدنا

جليل أمر بكل * مستفل بعزم الخطوب يلقى حزم لك

وفضول جوامع في * بالغ كليل غير الحفل في ولسان

والتقبيل التوقيع بين * طان والسل العز من تزل لم ويد

الثاني الجزء

الدواة في قيل ما

هفان: أبو قال: أنشدني إساحاق، بن محمد بن أحمد أنشدنا

والقلم الدواة فيه * كنت ما إذا الظريف المجلس آلة

ًا منثورها * دأاب وال البلغة فيه يتهادأى والنظام مع

محلة دأواة أهببدى وقببد الكتبباب، بعببض فشببعر فيهببا قيببل ممببا المشببهور بكر: أما أبو قال
البنوس: من وهي بذهب،

الحساب نجية * والعطايا المنايا أم إليك بعثنا قد

ًا تزيا الزنج وكذا بصفرة تتزيا الثياب بصفر عجب

الكتاب في لعابها يجري * حين صاب مع نحلة ريق ريقها

الحراب مرهفات من أمضى * هن حراب حرب لغير حشاها في

غيره: وقال

تكلم لم اساتنجدت ما إذا * عقام تلدهم ولما أولدأ أم وما

وجرهم طسم أيام من * أحادأيث عنهم ويأتيك خإرس وأولدأها

دأم ومن كريم لحم من * أثاافي بهم أرقلت حالة في اساتعجلوا إذا

ًا: منه يطلب أخإوانه لبعض فقال مدادأ، بل دأواته أن الكتاب بعض وشكا مددأ

وعتادأي حاجتي في عوني * وهي دأواتي أن إليك أشكو أنا

السوادأ حلوك من اللون * يقق واساتعاضت مدادأها من عطلت

ولدأ بغير يافث بني * من فصارت حام بنات من تزل لم

بمدادأ تمدها أن * خإلق صدق عدة للحادأثاات أنت

الصباح: بن علي وأنشدنا

حاذق الكتابة حلو فتى * بكف خإلقها الله زين حديد دأواة

المهارق شاكلت في طعنت * إذا حرابها والمنايا العطايا تدير

أبياته: في يتقدمها القلم وصف أن إل الدواة، وصف في إساماعيل بن ولحمد

جلده الفعوان بز * أرقش الصعده سانان مثل كفة في
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ببردأه متشح * كأنه وحده اللهام الجيش يلتهم

قده الحسام السيف صافح * أو هده المنيف الطردأ صادأم لو

بشهده صبر فيه * يمزج معده له طير إلى يأوي

العده كثيف جار * يمدها مسودأه مقلة من ترضعه

بنده مكحولة * مقلتها اساتمده إذا الليل كأنه

الوراق: حفص أبي حبر يصف الرومي ابن قول يشبه اساتمده"ن إذا الليل قوله: "كأنه

الليل لعاب حفص أبي * حبر الخيل دأهم ألوان كأنه

كيل وغير ميزان * بغير سايل أي للخإوان يسيل

الوراقين: بعض قول نذكر فإنا الخبر ذكر وعلى

يزخإر تياره * بادأي العباب أجم بحر ولجة

تفطر حمم * بذورتها قعرها من جاش إذا تثور

تنثر حكم * جواهرها لجة له ببحر فأكرم

ًا الحبر سامي بعضهم: إنما وقال لنفسه: الحمدوني الخإبار. أنشدني به تحبر لنه حبر

وهممي من رمت عما شأوي * عنان ثانتا قد العلم أدأوات من ثانتان

القلم حرفة مني المال * وقلم جسدي حملها فأودأى الدواة أما

والنعم المال ساوام عني * تذودأ محبرة الحرف صحف في وحبرت

لغير فيه أحفظ بما فجئت اعترض ولكنه الكتاب، كتاب في قصدناه مما هو، وليس ونحوه،
المحابرا عرفت ما شقائي ولول كلها الحبر في الحرف حروف الحمدوني: جمعت

الدفاترا إليه كمي في * لحملي موطن كل في الخإفاق بي زادأ وقد

المساطر عرفت أن لما * طلبي تعلل قلبي أثاناء في وساطر

مثله: وفي

الدأب حرفة وجاءت حظ كل * عن حرفني الخط حروف أخإذت لما

والكتب الدأاب سافط * منحيا أوطنها حين مالي منازل أقوت

آخإر: وقال

احترق وذا هم ذا * وظلت والمآقي جفني البكا أدأمى

الوراق من أشقى ول * أدأنى والفاق الرض في أرى أن ما

العشاق مطنزة * رايته الخإلق القمص في أتى إذا

بالرزاق الجندي * كفرحة والوراق بالقلم يفرح

ًا لوراق: ما قال: قيل النصاري، محمد بن أحمد بكر: حدثاني أبو قال تشببتهي? قببال: قلمبب
ًا، ًا مشاق ًا، وحبر ًا براق ًا. وجلودأ رقاق

محبرة: في المحدثاين بعض وقال

ًا المحدث إلى غدوت ولقد رتع ظباء بحضرته * فإذا آنف

وتسمع يقال ما وتحفظ * يملى ما كل يكتب النس ظباء وإذا
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أربع علئق تحملها * بيضاء ملمومة من الحبر يتجاذبون

ويلمع يلوح سابج * فكأنها لونها غير البلور خإالص من

ً حوته * فيما ومليكها تمل لم نكسوها إن يطمع ل عاجل

تتمنع ل وهي فوها * أدأاه رضابها ارشف أمالوها ومتى

ًا ساره رصين قلب فكأنها يستودأع ما كل ويكتم * أبد

فيسرع الطروس بميدان * يجري مذلق الشباة ماضي يمتاحها

يطلع سااعة برجفاة * تلقاه لكنه عندها رأس رجله

يتصنع خإريدة لوصل * شيخ رأساه خإضب والحبر فكأنه

ترفع الصحائف الله إلى * وبه جللة بعين ألحظه ل لم

ل قببدها، فببي نصببفا قببدرها، فببي متوساببطة تكببون أن الببدواة الكتاب: حكم بعض قال وقد
ًا باللطيفة ًا كان - ولو الكاتب حملها. لن فيثقل بالكبيرة ول أقلمها، فتقصر جد مائببة وزير

بيببن ورفعهببا ووضببعها حملها إلى الوقات بعض في - مضطر دأواته بحمل مرساومون غلم
يكببون ساببواه. وأن عنبه يتحملهببا ول غيببره، منها ذلك يتولى أن يحسن ل حيث رئيسه، يدي

أن ليبأمن صببنعة، ولطببف وثااقببة مببن بببه الببدوي يتحلببى أن يتهيببأ ما أخإف الحلية من عليها
ل سااذجة، الحلية تكون محنة. وأن مقام أو رياساة مجلس في عروة منها تنفصم أو تنكسر

أهببل زي مبن ذلبك لن صببورة ول عليهببا نقبش ول والببدنس، القببذى فتحمل ثابات ول حفر
تببدبير علبى المسبتولية الجليلببة الصبناعة هببذه مثبل بهبا يسبتعان آلة في سايما ل التوضع،

وأبلببغ أحسببن ذلببك فببإن بياضها، من أكثر ساوادأها يكون حتى الفضة أحرقت وإن المملكة،
والفضة. بالذهب يتكثر ل من بقدر وأشبه السرو في

وقببال: إنمببا اساتعمالها عن فنهى فضة له دأابة أسانان على رأى أنه المأمون عن حكى وقد
عنده. قل من والفضة بالذهب يتكثر

ًا تحته رأى وقد للمهدي المنصور قال وكذلك يعلمببون ل الناس مفضض: أترى لجامه سارج
اللجام. هذا فأنزل تريده شيء كل وراء من أنك

ًا ساببألت قببال هفببان أبببو حببدثاني قببال المهبلي يزيد بن أحمد حدثانا فقببال حبباله عببن وراقبب
ووجهببي الزجبباج، مببن أرق وجاهي مسطرة، من أدأق وجسمي محبرة، من أضيق "عيشي

ًا الناس عند قصبببة، مبن أضببعف وبببدني القلببم، شببق مبن أحقببر وحظببى الحبر، من ساوادأ
بلء عببن لببه: عبببرت الصبببغ". فقلببت من لي ألزم الحال وساوء العفص، من أمر وطعامي

ببلء.

آخإر: وقال

ًا ماء * يقلب أنبوبة والحبل الرشا ترى قليب من اساودأ

القلوب زهر تنب * وهذه اللهى زهر ينبت الندى روض

فقال: حاله عن وراق وسائل

ألعب أنا النهار * وطول أكتب ل بالليل كنت إذا

ًا ًا مأكل يبطلني فطور مشرب يبطلني * وطور

يخرب ما أول * فبيتي أرى ما على هذا دأام فإن

ك فأحسبن الدواة، في القلم عددأ يكثر أن يستحسن ول ة تكبون أن ذل دأون مبا إلبى أربع
فيه: قيل ذلك. وقد
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معيبة الدوي من عندي * تلك يراعا تحشى الدواة أحب ل

أنبوبه فاساتزدأ شئت * فإذا خإط وجودأة واحد قلم

ًا * سايره عليها الشجاع قعدة هذه جنيبه وتلك دأائب

ناقته: يصف ثاور بن أحمد دأوي. وقال الكثير وفي العددأ لدأنى ودأويات ويقال: دأواة

الدوي مخط نشحن ما * إذا أقرانها توشي كأن

ذلببك فاساببتجار الببدوى، أقلم مخط الدوي بمخط دأوي. وأرادأ الدوى نشحن: عرقن. وجمع
القرية. أهل القرية" يريد وجل: "واساأل عز كقوله يشتبه ل المعنى لن

الفراء: وأنشد

وانمحى منها المعروف * أقفر بالدوى كخط الدار لمن

وثاببدي. ثاببدى مثبل الحلببي الحلببى وجمببع حسبنة وحليبة تحليبة أحليهبا الدواة ويقال: حليت
الرجببل حليببة وهببذه تحليببة، أحليببه جسببده، مببن علمبات أخإببذت إذا الرجببل وقالوا: حليت

حليهببم". ودأواة "من عجلً" و حليهم "من قرئ قد وكسرها الحاء بضم وحلى حلى وجمعها
وحصببيات، حصبباة مثببل ودأويات ودأواة وفتى، فتاة مثل ودأوى ودأواة ونوى، نواة مثل ودأوى
الشاعر: قال ردأيئة، وهي ودأوايا دأواة ويقال

السواجم بالدموع الدوايا * ألقنا صحيفة إليكم وجهنا نحن إذا

الدواة إلقة

ًا بينهم وألقوا تسودأ، حتى كرسافها أدأرت إذا إلقة، أليقها الدواة ألقت يقال أدأاروه أي كلم
المفسرين: بعض وقال بسرعة، تديرونه أي بألسنتكم"، تلقونه القراءة: "إذ ومنه بشرعة،

الشببام مببن عيسببى بببه الرقيات: جبباءت ابن تعلمون. وقال ل ما إلى منه تسرعون تلقونه
تلق

فيهببا المببدادأ أدأار هببو إنمببا اللغببة في الدواة ألق يعمر. وحقيقة بن يحيى وقراها تسرع أي
يعلق. ول به يلصق ل أي بهذا هذا يليق ل قولهم ومنه وعلق، لصق حتى

فببي الرشببيد على قال: قدمت الصمعي قال: حدثانا القاسام، بن محمد بكر: حدثانا أبو قال
قببال: مببا خإببرج فلمببا المؤمنين"، أمير رأيت حتى الرض ألقتني فقلت: "ما قدماتي بعض
قبلتني. ول بها ألصقتني قلت: ما ألقتني معنى

ملقة. وهي لها مليق فأنا الدواة ألقت يقول أن المختار والصواب

هبذا مبن مليقببة وذاك لئببق فهبو يليبق لق مبن ولقبت الببدواة دأريد: ألقت ابن عن وحكي
البدواة بقلببه. ولقبت لصقت ما أي زوجها عند المرأة لقت وليوقا. وما ليقا لق والمصدر

ًا يليق ما مليقة. وفلن نفسها هي صارت محمببد شببيء. وأنشببدنا يده في يثبت ما أي شيئ
الكسائي الحسن أبي عن الطوال أحمد بن محمد قال: أنشدنا المعري جعفر أبو الفرج بن
ًا: الدواة لق في ليق

القراما وانفذوا الدوى * ليق فرغوا عرفك الكتاب يكتب لو

فيه قيل وما الكرساف

مببوقعه وقببع شيء كل يسمون صاروا ثام غيره، دأون خإاصة القطن بكر: الكرساف أبو قال
ًا وخإرقة صوف من الدواة في طرفة: قال كرساف

كرساف والمنازل البيوت * خإلل صقيعه كأن بصرادأ وجاءت
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ًا لها جعلت الدواة وكرسافت الهمداني: وهب كراساف. قال والجمع كرساف

أكلفا العواصف جو به * وعادأ صبيره لون القرطاس حكى ساحاب

ًا البرق يد فيه كتبت إذا كرسافا بالثلج الرض وجه * يلبس أساطر

المدادأ في قيل ما

نهايببة الببتي الليقة ولتكن السوادأ، من يكون ما نهاية في الكرساف الكتاب: ليكن بعض قال
روق يسببمها أن الكبباتب أجببزأ كببذلك كببان فإن مستديرة، تكون أن والجودأ والنعمة، اللين

مببن الليقببة علببى الواقع الموضع حفر الساتمدادأ. وإن في إبطاء ول كلفة يلحقه ول القلم،
عببن الموضع ذلك تجافى الدواة أطبقت إذا حتى الفضة، من يكون ما بأرق وغشي الغطاء
تسلم ل الدري وأكثر والسلمة النظافة إلى ادأعى كان ساوادأها، من شيء ينله فلم الليقة،

وصفنا. ما على تكن لم ما منها

آمن كان ثالثاة أو يومين كل في غيرت وإن والكافور، بالملح والكرساف الليقة بتعهد ويعنى
علببى ذلبك له. وتهيا يخجل ما نتنها من وظهر الرائحة فاساتكرهت ذلك أغفل وربما لتغيرها

ا فقبال لبه نبديم إلى ذلك فشكا أبخر أنه رئيسه ظن حتى الكتاب بعض ت النبديم: م عرف
بخببره فببي الرئيببس: عببذره وتفقدها. فقببال دأواته أمر من ذلك أغفل لعلة ولكن منه، ذلك

نببديمه نبهببه مختببار. ثاببم هذا في وهو مضطر ذلك في لنه دأواته، نتن في منه عندي أبسط
ًا: يهجو المعنى هذا في الشعراء بعض بعد. وقال عليه يجر فلم ذلك على كاتب

بديه ول تعد فكر * له منها ليس الكتابة في دأخإيل

ًا أمره تشاكل ًا خإلق شبيه لباطنه * فظاهره وخإلق

ًا فنشرها * تلق فيه ريقه من دأواته كأن كريه أبد

ًا إساماعيل بن أحمد وقال هذا: من حذر

بنده مذوقة * غالية اساتمده إذا النقس كأنما

وهب: بن للحسن إساماعيل بن أحمد وأنشدنا قال

السراب كرقراق * وقرطاس الغراب خإافية مثل مدادأ

الشباب كأيام * وألفاظ الحراب كمرهفة وأقلم

يقول: الذي إساماعيل بن وأحمد

ًا بنانك نمنمت وإذا ًا خإط وسادادأ إصابة عن * معرب

المدادأ ذاك ساوادأ من * يجتنى معان بياض من الناس عجب

الخإطل: قال أصله هذا به يمد شيء كل والمدادأ

بمدادأ أوقدت سارج * مصابيح كأنها بالكف بارقات رأت

قيببل: فببإذا غيببره شببيء كببل فقلببب الببدواة به تمد لما الساتعمال كثر به أمدت بدهن يريد
المدادأ: يمدح الكتاب بعض وقال غيره شيء يعرف لك مدادأ،

والنسما الريح منه يطيب * مسك عارضه صحن في يعجبه كان من

القلما مست مني الصابع * إذا أنملتي فوق مدادأ مسكي فإن

آخإر: وقال

بالغداة يأرج الساحار * ندى زهاه وقد الربيع روض وما
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دأواة من اللقة * تؤدأيه نسيم من بأطيب أو بأعبق

آخإر: الرجال". وقال خإضاب وقالوا: "المدادأ

الرجال عطر الدواة * ومدادأ العذارى عطر الزعفران إنما

ًا العباس بن إبراهيم قال: كتب بيان بن يعقوب حدثاني ًا يوم فلم منه، حرف محو فأرادأ كتاب
ً يجد أحببق فهببو أصببل، والقلببم فببرع فقببال: المببال ذلببك، في له فقيل بكمه، فمحاه سابيل

قال: ثام والمدادأ القلم بهذا الموال واعتقدنا الحال هذه بلغنا وإنما منه، بالصون

العيان إلي الضمير * وأدأاه لفظ حسن أظهر الفكر ما إذا

المعاني صور بينها * تضاحك منورات البنان حلى رأيت

ًا فيها جعلت الدواة ويقال: مددأت ًا. أمده تقول: مددأته فإنك فيه زدأت شيء وكل مدادأ مببد
بكسببر الببدواة قلببت: مببد أمرت أبحر". وإذا سابعة بعده من يمده تعالى: "والبحر الله قال

جهببة علببى كان ما إل أمددأت يقال الدواة. ول وإمدادأ الضمة الضمة تتبع الدواة الدال. ومد
الملئكببة من بألف ممدكم وجل: "أني عز قوله ومنه ورجال، بمال كقولك: أمددأته العانة

ونقببس مبدادأ وقربنباكم. ويقبال أعنباكم وبنيببن". أي بببأموال مردأفين". ومنه: "أمببددأناكم
أنقاس. والكثير النون، وكسر بالسين

ثاور: بن حميد وقال

بالنفس الحاجات ذي * كمخط الحمس بجانب الديار لمن

مهران: بن لحمد الرازي موساى بن محمد وأنشدنا

الكاتب ثاوب خإلوق المدادأ * إن ولطخه المدادأ من تجزعن ل

الواهب الجوادأ الله من * هبة زينة لك إنه بذلك وأبهج

الحاساب حساب مال في صح * ما بدليله ويسرنا المدادأ لول

الغائب شبيه شاهدنا * ولكان لطالب المور تبينت ولما

واشتقاقه الحبر

ًا بكر: ذكرنا أبو قال التوريببق كاتصببال بهببا، لتصالها الدواة باب في الحبر في قيلت أشعار
بقبباؤه. وإنمببا يببرادأ ومببا والسببجلت المصبباحف تكتب وبالحبر بالكتاب، والوراقين بالكتابة
ًا الحبر سامي ًا الشببيء حبببرت قببولهم من الخط لتحسينه حبر ًا وحبببرته تحبببير زينتببه حبببر

ًا. في طحنته كقولك الحبر وحسنته. والسام حسبن رجببل النببار مبن "يخبرج الحبديث طحن
أحمر: ابن والسبر" وقال الحبر

قضينا وآجال * بأعمال اقتضينا حتى حبره لبسنا

وقال: الكتابة أثار كأنه الشيء أثار وهو الحبار من مأخإوذ وقيل: الحبر

حبار بها لحبليه * ول البيطار أرضها يقلب ولم

آخإر: أثار. وقال أي

ًا * بجسمي وغادأرت فيد أهل بي أشمتت لقد بادأيا مصان بنت حبر

ًا. ويقال أي وكببذلك كتابه: حسببنه، فلن فيها. وحبر قيل ما أفصح وهما ومحبرة محبرة أثار
مرقش: ورشقه. قال ونمقه نمنمه

قلم الدأيم ظهر في * رقش كما والرساوم قفر الدار
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رؤبة: قال يقبل حتى حسنه أي كذبه ويقال: رقش

ًا * إلي بالترقيش أولعت قد عازل وميشي فاطرقي سار

ً وساموا ًا الغنوي طفيل ًا: يصف لقوله بذلك شعره. وقيل: سامي لتحسينه محبر بردأ

معصب أتحمي من * وساائره محبر بردأ أسامال ساماوته

فيه يكتب وما القرطاس

ًا قراطيببس، وجمعببه القرطبباس، فيببه يكتببب مببا العببرب تسببمي مهببارق، وجمعببه ومهرقبب
ًا صحائف، وجمعها وصحيفة ًا"، وجببل: "يمحببل عببز الله قال أسافار، والجميع وسافر أساببفار

تعببالى: وقببال قراطيس"، تعالى: "تجعلونه الله المهرق. قال إل بجميعها القرآن نزل وقد
ًا عليك نزلنا "ولو الولى". والعببرب الصحف لفي هذا تعالى: "إن وقال قرطاس"، في كتاب
ًا، وصار الريح عليه ودأرجت خإل إذا المنزل، تشبه العشى: بالمهرق. قال أرض

ساملق بيضاء القول تردأ * وأنى فتنطق تبين هل ليلى دأار سال

مهرق والتقادأم بلها * لطول كأنها دأار القول تردأ وأنى

فقال: بالقرطاس البيضاء الناقة نؤاس أبو وشبه

هجان الوليد كقرطاس * يقق جلدها في جرى لون واحتازها

ًا والهجان بعد، فيه يكتب لم كالرسام معه لنه الوليد قرطاس قيل: خإص مببن الكببرام أيضبب
ًا أعلم وما وغيرها البل المصببري حمببدان بببن جعفر إل القرطاس وصف في اساتوفى أحد

قال: فإنه الكاتب

مدرار بواكف جادأت * نة كالمز القراطيس من يديه في

الجواري كالمياه كالبيض الهند بيض كالبيض الرحيض كالملء

أيار في النهار نصف الصيف عنفوان في الرقراق كالسراب

العذاري حضور في أم يطوي * حين فيه عينك أجلت تبالي ما

ًا فيه الخط يسبح بحبار ول فيه بوعث * بو يك فما عفو

العببباس، بن الله عبد بن أحمد عمك قال: سامعت إساماعيل بن القاسام تذكوان أبو حدثاني
الدواة. مل تكحله لم ما أمره البلغة: القرطاس حسن - وكان يقول بطماس، المعروف

قببال النصبباري، محمببد بببن أحمببد به حدثاني ما القرطاس فيها ذكر التي الخإبار مليح ومن
ًا يجببد فلببم لببه، إخإببوانه إلى يكتب أن نؤاس أبو قال: أرادأ الجماز عن العيناء أبو حدثانا شببيئ
الخطبباب قرأتببم كتببب: وإذا آخإرهببا وفي أرادأ، ما عليه وكتب غلمه، رأس فحلق فيه يكتب

ً جريبر رأس. ورأى جلببدة بل قببال: فببردأوه القرطاس فخرقوا جبد ثايبباب عليببه أسابودأ رجل
فقال:

قرطاس في لف حمار * أير للناس بدا لما كأنه

نؤاس: أبو وقال

قاساي صخرة من قلبه فتى * إل قرطاساي تخريق على عندي يقو لم

الراس في والعينين كالسمع * تكون بمنزلة قلبي من القراطيس إن

ًا العاشقون مات القراطيس ل لو بوساواس كم وهذا بغم * هذا مع
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ًا جعلببت والورق الكتب الصمعي: كرسات قال كراساة، فواحدها الكراريس فأما منببه شببيئ
بعببض، إلببى بعضببه يتطارق حتى مواضعها في وبولها بعرها اجتماع الغنم وأكرس شي إلى
ًا تعرف هل صاح العجاج: يا قال ًا رسام مكرسا

ًا ويببروى مكببرس، فهو عليه البعر عبيد: اكرس أبو قال مكببرس فهببو أكببرس كببأنه مكرسابب
بعض. فوق بعضه وقع تحته الشجر ورق لك. وتكارس ذكرت ما وأصله

المثنببى بببن جندل فصيح. قال عربي أنه إل اشتاقه في شيء سامع ودأفتر. وما دأفتر ويقال
الطهوري:

الدفتر وجف الدين قضي * قد تبصر ربيع يا بحجر ل هل

يحيى: بن الحسين الدفتر. وأنشدني ويروى

يغرس لم الذي الشجر في * تأتيك بيننا الرساائل إذا تذكرين هل

الخإرس الفصيح من يدي في * لك ومثله يديك في نفسي سار إذ

الحنف: ابن وقال

ًا * ساتنشر طويتها للعتاب عندي صحائف طويل والعتاب يوم

رساول إليك يؤدأيه * وليس يخطه بنان ل لعمري عتاب

آخإر:

ًا لي فهيج بقرطاس الرساول جاء قرطاس كل منه وأحببت * شوق

ناس غافل كأني الوصال * عهد تذكرني منها معاتبة فيه

الشكرا أصغر وما النعمى أعظم * فما بخطه منمليكي كتاب وقال: أتاني

ساحرا بأقلمها صاغت قد * أنامل ضميره في بما تناجيني فظلت

ًا فوز إلى وكتب قال أغضبها: كتاب

كتبت بما إليك أكتب * ولم يمينه شلت وليته كتبت

ًا الكأس شربت وقد كتبت شربت ول الشراب كان * فل صرف

ًا: الحنف ابن وقال أيض

الكاتب ذاك لخط الفداء * نفسي مختومة صحيفة إلى أهدت

عاتب مستزيد مقالة * فإذا حبرت قد ما فقرأت ففكتها

فكببانت ويكاتبهببا، مغنيببة يهببودأي الكتاب من رجل قال: كان الساباطي الله عبد أبو حدثاني
بكتبببي وتتهبباونين بكتبببك أحتفببظ إليهببا: إنببي فكتببب كتبهببا، بتخريببق وتببأمره كتبببه تخببرق

إليه: فكتبت فتخرقينها

راساي على الدنيا في مثلك مر * كم قرطاس تخريق في لم الذي ذا يا

بالناس الظن ساوء الحزم * وإنما نظر ذا كنت إن تخريقه الحزم

ًا كرامته * فاجعل أمانته أدأى وقد أتاك إذا بأرماس دأفن

ًا وكن تهوى من قرطاس وشق قرطاس حفظ من ضيعة ذي رب * يا حذر

رقاعها. وخإرق رأيك إليها: الصواب فكتب

)37(



القلم قط

ًا. والقط أقطه القلم يقال: قططت فيمببا يسببتعمل مببا أكثر القط لن متقاربان، والقد قط
علببي المببؤمنين أميببر قولهم: كان طوله. ومنه في وقع لما والقد عرضه، في السيف وقع
ًا بسيفه عل إذا عليه، الله رضوان طالب أبي بن يحمببل قطببه. وقببد اعترضه وإذا قده، شيئ
يكرب: معد بن عمرو هذا. وقال على هذا

مفرق ومن التقينا * غداة قونس من سايفي قط فكم

والببدال الطبباء نخببرج لن ومببط ومد وقط قد في ذلك جاز بمعنى. وإنما ومد حاجبيه ومط
مخببرج لن ولزم، لزب يقببال: طيببن كما السان، وطرف الثنايا أصول من واحد مكان من

واحد. مكان من الشفة من والميم الباء

المقط

المقبباط القلم. وأحسن رأس من يقط الذي فالموضع المقط فأما الميم بكسر المقط هو
ًا النردأ فص كهيئة المربع وأمكنها كببان فإذا الطرفين، سااذج والعرض الطول في عليه زائد

بعببض يقول للقط. وفيه وأمكن لليد، أمل وكان قراه، ووطؤ مطاه، رحب الشكل هذا على
الكتاب:

ًا لله الحمد وأحط الورى * يعلو شكر

مقط كأني * منها مداها وغادأرتني

فقط جميل * صبر إل مني يبق لم

الكتاب: بعض وقال

ًا مني فرين الخطوب تكن فإن ًا يكن لم * أدأيم يغط قدم

المقط تشعثها من * فيصلح تحفى القلم كرائم فإن

ًا لقطتببك تسمع ولم قططت الكتاب: إذا بعض وقال ووقعببة القسببي، نبببض كصببوت صببوت
رطببب والقلببم ذلببك يقببع مببا حببف. وأكببثر بعده قلمك فإن فأعد المشرفي، عضب كوقعة

مببن المقببط فببي لنفسببه أصببحابنا بعببض جفافه. وأنشببدني مع تصلح القطة وإنما بمدادأه،
أولها: الكتاب بعض بها خإاطب أبيات

الظلم من خإرطت قد * ساودأاء بمرضع بعثت قد الكتابة ذا يا

ًا وضمنت الخطوب لون ناسابت بل القلم بحضانة لها * كشف

غرام لحلف بدا الصدودأ * شبه بينها تحلى قد مقط معها

بسهام شادأن لواحظ * فيها رمت إذا القلوب ساويداء يحكي

الوهام خإواطر عنه قبل * من قصرت إذ له وصفي في أعربت

الصمصام الصارم قد * احذوه كأنها إليه محراك وانضاف

المرفع

ببذوي يليبق ل مفرط وترفه اللة، في وفضيلة الكبر، من ضرب الكتاب: المرفع بعض قال
ورياساببة نخببوة ذي كببل إل إليببه يسببرع لببه. ومببا والتجببردأ عليه، والصبر العمل، في التقدم

والجد الرياساة مجالس الجماعات. فأما في منه الخلوات مجالس في أحسن محدثاة. وهو
ًا رأيت إساماعيل: قلما بن أحمد فيها. قال له موقع فل العمال في ًا سايد بيببن يجعببل رئيس

ًا الرض وبين دأواته الببدواة من الساتمدادأ عن الكاتب عجز رياساته. وإذا مجالس في مرفع
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مببن ذلببك ساببوى عمببا فهببو متناولها، وتقريب اللة بهذه يده إلى رفعها فيغنم الرض، على
فقيل: بذلك الكتاب بعض هجي أعجز. وقد المور وتنفيذ العمال تمشية

متصنع فعله في * متكلف متغافل بجاهل بليت إني

ًا فضض حين الكتابة حاز مسرع بخط أنامله * وجرت مرفع

ومسمع هناك مرأى في * فيدل عزة يبغي الحفل في متتايه

المرفع فوق للطرف * ودأواته متواضع المدى دأون فكلمه

بببن يحيببى علببى المرزبببان بببن علي وأبو أنا قال: دأخإلت إساحاق بن محمد بن أحمد حدثاني
تببرى المرزبان: أما لبن فقلت دأواته، عليه صدره قارب قد مرفع يديه وبين الكاتب، مناوة

رفيع. ل رقيع وصاحبه مرفع المرفع? فقال: هذا هذا

هببذا. فقببال: مببن تفعببل الجلء كل مرفع: ما على دأواته جعل - وقد الرؤسااء لبعض وقيل
ً تعليه فرش على جلس أو حصببير علببى كببان من فأما الساتمدادأ، مسافة عليه بعدت قليل

ًا بعضهم وصف فيه. وقد له عذر فل ساماط ًا مرفع فقال: له واحتج مفضض

بلجام حليه من * ملجم لدواة مركب البعد قرب

الظلم في الصباح في الصباح ضوء * مثل أبنوس في تستضيء فضة

المرام صعب كان ما * قال: منه للك ساهل الطعام كخوان

الدواة محراك

بببه تحرك الذي أساماء: فالعودأ الشياء العرب بها تحرك التي الكتاب. وللعيدان تسمية كذا
بوقدها. يسعرها حرب" أي قيل: "مسعر ومنه ومحراث، ومحرث ومسعار، مسعر النار

ًا له ويقال مخاض، ومجدح مجدح الشربة به يجدح لما ويقال مخوض. أيض

ًا ويقال قببدر بببه يسبببر أي ومسبار ومحراف، محراك، الجراحات به يحرك الذي للميل أيض
جراحة: يصف القطامي روى بذلك. وقد المبضع ساموا وربما به، تختبر أي الجراحة

ًا تحريكها أو النقر على * زادأت حولها بمحراكيه الطبيب إذا ضخم

فقال: الكتاب من الشعراء بعض المحراك ذكر بمحرافيه. وقد ويروى

أفلكه بالنقص * ضياءه يحترم لم الديوان من بدر

ًا جسمي صير سافاكه العشاق دأم * يردأي هجره قلم

محراكه الكرساف * يقلب كما هواه الهجر وقلب

اللغة في الكتب

ًا الشيء بعض. ويقال: كتبت إلى بعضه ضممت يريدون الشيء، قولهم: كتبت وكتابببة. كتب
بذلك. قببال تعير فزارة لن الفزاري يطأها ل حتى بحلقة حياها ضم أي بغلتك ويقال: اكتب

الناقة: في الفرزدأق

ًا تأمنن ل بأسايار واكتبها قلوصك * على به خإلوت فزاري

ًا الفببرزدأق لن أشبببه، وهببذا الفزاري، يسرقها ل حتى شدها بين قارب وقيل: المعنى أيضبب
ًا: يخاطب قال فزارة بسرقة الفزاري هبيرة ابن يهجو هشام
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ًا ورافديه العراق أأطعمت القميص يد أحذ * فزاري

قصير. خإفيف فكمه فقطع رق يقول: قد

خإببرزة بضببم كتبة الواحدة الخرز تجمعت. والكتب وتكتبت لجتماعها، الجيش وقيل: كتيبة
الماء: فيها يستقى التي المزادأة يصف الرمة ذو وقال خإرزة، إلى

الكتب بينها ضيعته * مشلشل خإوارزها أثاأى غرفية وفراء

وهببو بببالغرف دأبغببت وغرفيببة واساعة، وفراء الماء، ضيعت اتسعت لما الخرز هذه أن يريد
وهببو قطببره يتصببل الببذي والمشلشببل الفسادأ، والثأي أفسد وأثاأى نساء، والخوارز شجر،

وكبباتبون. والموضببع وكتبببة كتبباب والجمع وكاتب الول البيت في تقدم شيء على مرفوع
ومكتب. كتاب الكتاب فيه يتعلم الذي

ًا ويقال ًا أكتبه أرادأ ما الرجل مكتب. واكتبت فهو أكتب أيض عليبه. وأمليتببه لبه جمعتببه اكتاب
ًا. وقبال ازبره كتبته إذا الكتاب زبرت ويقال أي بزبرتبي أعببرف حميببر: أنببا مبن رجببل زببر

البرص: بن عبيد تجمعوا. وقال القوم وتكتب لجتماعها، الكتيبة كتابتي. وساميت

وتكتبوا لنا سالم من * سافراء أوعبوا جذيلة بني أن أنبءت

تجمعوا. أي

وكبباتبت ومطلببع، مطلببع مثل ومكتب مكتب الكتاب فيه يعلم الذي التوجي: الموضع وقال
ًا مكاتبة الخط خإابرته إذا الرجل ًا. وكاتبته منادأمة نادأمته مثل وكتاب غالبته مثل فكتبته وندام
ًا مخايرة وخإايرته فغلبته ًا صببار إذا الرجببل اكتببب المببازني: يقببال فخرته. وقال وخإيار كاتببب
ًا. حاذق

ًا لبن. وأتيت ذا صار إذا جوادأ. وألبن فرس له صار إذا قيل: أجادأ إذا وأحسببته فبأكتبته فلنب
ًا وجدته ًا. كما كاتب أي فببأمطرته كببذا بلببد بخيلً. وأتيببت وجدته أي فأبخلته أتيته تقول حاساب
ًا. وقال وجدته ًا الحرمازي: سامعت مطير صبائم مثببل الكتببب هبؤلء يقول: ظلمنببي أعرابي
قطببب حببان مببا إذا العجبباج: حببتى قال وغزى، غاز المعتل في وقول. ومثله وقائل وصوم
الصوم

ًا أحيببه الكتبباب قرأتببه. ووحيببت وزبرتببه كتبتببه الكتبباب وزبرت مببوحى وكتبباب كتبتببه، وحيبب
وحيببت هببذا فببي قيببل وقببد وأشببرت، أعلمببت وأوحيببت كتبببت، فببوحيت بمعنببى، ومكتوب
الشاعر: قال فوحيت الكتاب في فأما وأوحيت،

ًا * أضحت الطلل من الشوق هيج ما الواحي لوحي قفار

بحببرف تتكلببم ل العببرب كانت إذ الهاء أثابت حه، واحي يا قلت هذا من تكتب أن أردأت وإذا
موحيببان ويببا مببوحى يببا قلببت أوحيت من أمرت حوا. وإذا واحون ويا حيا واحيان واحد. ويا

أوحوا. موحون ويا أوحيا

السكين

إذا ويطلقهببا بببت، إذا ويلصببقها كلببت، إذا يسببنها القلم مسببن الكتاب:السببكين بعض قال
عببن يفضببل ولببم خإصببره، وأرهببف صببدره، عببرض ما تشعثت. وأحسنها إذا ويلمها وقفت،
ذؤيب. أبو قال تؤنث وربما تذكر نصابه. والسكين القبضة

ًا يرى حاذق الخلق على ساكين * فذلك خإل فإذا بدا فيما ناصح

ثاعلب: بني بعض يقول تأنيثها، التعليم. وفي عنه قطع الصبي حذق قاطع. ومنه أي

النصاب موثاقة * بسكين قر غداة للسنام فانحى
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إساماعيل: بن أحمد يقول وفيها

وعردأا ميدانه في * وحار بلدا اليراع ماضي إذا إني

المدى من كريمة * بمدية أفسدا ما حده من لمصلح

ًا القلم إلى * تهدي المهندا الصارم تفل كادأت وردأى حين

يدا تولينا تفعل بما * وهي بعدى منها يوقع كأنما

مبردأا منها الكل ترى * حين الودأا منها تقيم لنها

وسادى البيان من * بلحمة الردأى تفوف القرطاس يفوف

الكتاب: من الحداث بعض وقال

الكاريم البهاليل * وابن الندى حليف الفضل منتهى يا

ميم ألف لم قاف ألف لم * لم الذي ذاك بسكينك لي جد

كببل ونصبباب أصببلها التببذكير. ونصببابها عليببه والغببالب ويؤنث يذكر بكر: والسكين أبو قال
ًا. وأقربتببه لبه جعلببت السببكين أصله. وأنصبت شيء ًا لبه جعلببت نصباب الغلف. وهببو قراببب

ًا. وساكين له جعلت وغلفته ومغلفة. وجمع ذكر لمن أنث. ومغلف لمن ومقربة مقرب غلف
لبببي ثاعلببب يحيببى بببن أحمد قرب. وأنشدنا قراب وجمع غلف، غلف نصب. وجمع نصاب

محكان:

والقربا القوم ثاياب إليك * ضمي صاغرة غير قومي القوم ربة يا

أنهببم واعلميهببم ساببيوفهم، يقول: "خإذي السيوف يريد الغلف وهي القرب خإص قال: إنما
ً نزلت إذا العرب لن يخافون"، ل وطمأنينة وأمان عز دأار في حببتى ساببلحها تضببع لم منزل

تأمن.

النصبباب. وأول الحديببدة آخإبر بيببن الحباجز وهبي شبعيرة، لهبا جعلببت السبكين وأشبعرت
ًا. وساببكين لببه جعلت السكين فيها. واقبضت مركب الحديدة وسايلن مقبببض. وقببد مقبضبب

ًا. وأنشدوا: مقروب فهو والسيف السكين قربت حكي أيض

مقروب والسيف مطوية * والدرع ساائله الحق يعط الحق يسألوا إن

والجميببع طرفببه وذبببابه. فظبتببه وغببراره وغرتببه وظبتببه وشببفرته السببكين حد هذا ويقال
حببده. شببيء كببل واحد. وذببباب وشفرته آخإره. وغراره إلى أوله من حده ظبات. وشفرته

ًا أحده السكين وأحددأت السكين في يجوز الحد من السيف به يوصف ما وأكثر وحد إحدادأ
ًا صار نفسه السكين أي حديببد وساببكين ساببكينك أحببد قلببت أمببرت وإذا محد فهو وأحد حادأ

حسان: قال قاطع

خإذم حسام الغرار * حديد ميعة له صقيل بكل

ً يكل السكين وكل ً كل توساببخ. وكببذلك إذا صببدى يصببدأ البصر. وصدأ وكلة. وكذلك وكلول
ًا. يطبع طبع طبع

النشاء

الببذي يحييهببا تعببالى: "قببل اللببه قال يحتذيه مثال غير على عمله ابتدأ الكتاب الكاتب أنشأ
اللببه ابتببدأ. وأنشببأ إذا كببذا يقببول وأنشأ كذا، يفعل العرب: أنشأ مرة". وتقول أول أنشأها

ًا الخلق. ينشئهم وجببل: عببز إنشاء. وقال أنشئه الشيء أنا خإلقهم. وأنشأت ابتدأ إذا إنشاء
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والخط الكلم في الياء بإثابات الكتاب، قلت: أنشئ أمرت الخإرى". وإذا النشأة عليه "وأن
الحركة. منها للمر فذهبت همزة هي الياء هذه لن

ًا صار قد النساخ بعض قال: كان إساماعيل بن أحمد حدثانا فقببال منببه، ظهرت لبلغة منشئ
رساائله: ينسخ كان الذي المنشي فيه

ًا بالمس * كان الذي المنشي أيها ناساخ

المشائخا * متعبات ال الرساائل تلك نسخ

ًا العلم في * ثال المم الناساخ ترك راساخ

شامخا العلم * لذوي اصاره أنف رغم

السطور

وساببطار وأساببطر أساببطار وجمعببه اساببتواء علببى المسببتطيل الثاببر اللغة في السطر أصل
مسطر فهو ويسرة يمنة نظيره عن منه شيء خإارج غير اساتواء على مقدم وساطور. وكل

ًا. وقال يسطر ساطر من علس: بن المسيب تسطير

ًا بحيزومها للسيوع ترى ساطارا منها وللدف * ندوب

تعببوج ل حببتى دأفبباتره فببي ساطوره الورق بها يصلح للذي وسااطر. ويقال مسطر والكاتب
ًا، يذكر لم إذا خإاصة كتب إذا ساطر وقد "مسطرة"، ساطوره م شبيئ ة أنبه عل لكبثرة للكتاب

ساببطرن وآيببات رؤبببة: إنببي اساتواء. قال على غرساه إذا نخله يقال: ساطر وقد الساتعمال
ساطرا.

وتقببول: كببل ساببطر قببد مكتتببب مسببطور". أي وكتبباب عظمته: "والطور جلت الله وقال
مسببتطر". وكبببير صغير وجل: "وكل عز الله مكتتب. وقال أي عندي مستطر عمله شيء

ثاعلببب وساببقف. وأنشببدنا ساببقف مثببل وساببطر وقببالوا: ساببطر وأسابباطير، وقالوا: أساطور
للشماخ:

ًا أتعرف ًا رسام وأقفرا ليلى بعد أقوى * بذروة تغيرا قد دأارسا

أساطرا عرض ثام حبر * بتيماء بيمينه عبرانية خإط حكى

معنببى فسببد كببذا يكببن لم وإن به يصرح لم إذا بكذا عرض تقول كما ساطوره أخإفى عرض
الشعر.

ونسخه بالكتاب المقابلة

الكتبابين مبن واحد في ما جعلت المعنى وقبالً، مقابلة أقابله بالكتاب الكتاب يقال: قابلت
ًا الخإر "ما" في مثل تختلببف القببدودأ لن جهببة، كببل مبن ل فيببه، كتب ما جهة من له مشبه

وقبببالته، الخإببر حيببال أحببدهما كببان إذا الموضببعان فيه. وتقابل يكتب الذي اللوان وكذلك
المرهببم التقابل. وأقبلت في وشابهه صاحبه على منهما واحد كل أقبل الحقيقة في وكأنه

أحمر: ابن قال به ألصقته الجرح

المكاويا العروق أفواه * وأقبلت ألدة والتددأت الشكاعى شربت

العشى: فقال بها ملصقة لها مقابلة العروق حيال المكاوي يريد: جعلت

وارتسم دأنها على * وصلى دأنها في الشمس وأقبلها

اجعببل أي نعلببك أقبببل العببرب بها. وتقول اساتقبل الصمعي: أصلها ويروى: وارتشم. قال
ً لها نواس: أبو قال النعل يقابل لنه الشراك وهو قبال
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مهابه اليوم * بلتني قا به وجه على ما

اساببتويا. وعارضببت حتى هذا على وذا ذا على ذا عرضت هو إنما بالكتاب الكتاب وعارضت
ما بمثل قوله: أتيت في بهذا. وعارضته هذا وأخإذت القيمة في بينهما ساويت ببستانه دأاري

مكببانه فيحببل بببه فتببذهب تقببدمه، لما الشيء تنسخ أن أحدهما معنيين على قال. والنسخ
كببل مثلهببا". وفببي أو منهببا بخيببر نببأت ننسها أو آية من ننسخ وجل: "ما عز الله قول ومنه

الشببمس قببولهم: نسببخت عليكببم. ومنببه وأخإببف لكم منها بخير نأت والمعنى خإير، اليات
لبه مخبالف غيبر بمثلببه فيجيء الشيء الشيء ينسخ أن الخإر مكانه. والمعنى حلت الظل

ًا، منه أغادأر لم كتابك يقول: نسخت تعملبون". كنتبم مبا نستنسبخ القبرآن: "إنبا وفي حرف
ًا الكتب عمل من أو أن ويروى زيادأ. نسخ

الكتاب في الخطأ

ًء تخطئ الكتاب في أخإطأت تقول ًأ خإط ًء. وقببرأ وخإطب خإطبأ كبان حعفبر: "إنبه أبببو وخإطبا
ًا"، ًا"، كان "إنه القراء أكثر ممدودأة. وقرأ غير والخاء الطاء مفتوحة كبير خإطيببء من خإطء

ًا، يأثام أثام مثل خإطء، يخطأ ممدودأة. والطاء الخاء مفتوحة خإطأ وأخإطأت أثام

وإنمببا سابباكنة - بببالهمز أمرته - إذا هذا يا تخطئ وتقول: ل الصواب، ضد اللغة في والخطأ
الضيف يقري أن النسان أمرت هذا. فإذا يا تقول: إقرأ كما الهمزة حركة للجزم أساقطت

ًى يقريه قراه من مهموز غير لنه فحذف ضيفك له: أقر قلت في وهمت هذا. وتقول يا قر
ًا أوهم الكتاب ًا فكتبت فيه ساهوت إذا وهم منببه أساببقطت فيببه شيء. وأوهمببت مكان شيئ

ًا ًا يصف عبيدة أبو تكتبه. قال فلم شيئ لوهم. فهم ولو فهم بالبلدأة: ما إنسان

الكتاب في المشق

ًا، يمشق الكتاب في يقال: مشق الشببيء تببأثاير اللغة في والمشق الكتابة، أسارع إذا مشق
الرمة: ذو قال بسرعة

ًا يمشق فكر يحتسب القبال في الجر * كأنه جواشنها في طعن

ًا مستلب كل صار حتى كلمهم في ذلك وكثر الخإطل: قال مشقه قد شيئ

مغار وكل معترك كل * في أسالبهم عنهم نمشق والخيل

ًا ثابوبه وتقبول: تبرك ًا مشبق ت إذا الكل الببل وتقبول: مشبقت خإرقبه، إذا ومزقب ه أكل من
بسرعة.

الزلف

ًا فيها يزلف قرابة في يقال: زلف اللغبة حبق فببي شيء. وهببو إلى شيء من تجاوز إذا زلف
العجاج: قال يريد ما القراع من بذلك يقرب كأنه تريد مما القرب

ًا الليالي طي ًا زلف احقوقفا حتى الهلل * ساماوة فزلف

ًا ًا زلف ًا عز الله وقال محقوقفا، الهلل عادأ حتى قرب، بعد فزلف الليببل" مببن وجببل: "وزلفبب
ًا يريد كأنه القرية والزلفة وغرف غرفة مثل زلفة، جمع هببذا يقرب الليل من وقت بعد وقت
هذا. من
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مببن القادأساببية مثببل المصببار من المنازل من قرب ما الشيباني: المزالف عمرو أبو وقال
عنببدنا لببه وجببل: "وإن عببز قببال قربببة أي زلفببة عنببدنا ولببه البصرة من والمحدثاة الكوفة،

الخإرين". ثام تعالى: "وأزلفنا المفسرون: قربة. وقال لزلفى". قال

الكتاب فض

ًا أفضه الكتاب يقال: فضضت اللغببة فببي الفببض وساببحاته. وأصببل طينه عنه نحيت إذا فض
وساحاته. طينه وبين الكتاب بين فرق كأنه التفرقة،

ينفضببوا". قببال حببتى اللببه رساببول عنببد من على تنفقوا ل يقولون الذين تعالى: "هم وقال
تفرقوا. حتى المفسرون: كلهم

يمببوت حببدثاني يمببوت حدثاني الكتاب، من ينفضوا" ليست "حتى ذكر عند نادأرة وحضرتني
حببتى فقال: اقعببدوا الصبيان، بشتم مشهور طينه رقيع معلم بالشام قال: كان المدرع بن

ًا كنت فإن تسمعوا، الببذين منهببم: هببم صبببي عليببه قببرأ قببال: فقعببدنا فلوموا، وإل معذور
اللببه رساببول أتلببزم ساببلحه، ماص يا الله. فقال: كذبت رساول عند من إل تنفقوا ل يقولون

آخإببر: قببرأ مالً? قببال: فضببحك. ثاببم يملك ل وهو عليه، تجب ل نفقة وسالم عليه الله صلى
ابببن يببؤمرون. فقببال: يببا مببا يفعلببون ول أمرهببم مببا الله يعصون شدادأ غلظ ملئكة عليها

بعببد نلومببك مببا وقلنببا وضببحكنا ملئكة. قال: فضحك ليسوا زور شهادأ أكرادأ هؤلء الفاعلة
الساببنان. وانفببض بالفم وأرادأ ثاناياك الله يفرق ل أي فاك، الله يفضض الول: ل هذا. ومن

تفرقوا. القوم

الفرزدأق. قال افتضضتها البكر خإتام ويقال: فضضت

الختام أغلق أفض * وبت مصرعات بجانبي فبتن

السحاة

ًا اساببحوه الكتبباب تقببول: ساببحوت ًا. والببواو أساببحاه وساببحيته ساببحو وساببحيت أكببثر، ساببحي
ممببدودأ. ساحاء والجمع القرطاس قشرت. وساحاة ساحيت ومعنى تسحية اساحي بالتشديد

إذا العظببم عببن اللحببم ويقببال: ساببحوت وساببحاية يقال: ساببحاة أنه اللغة أهل بعض وحكى
الرض. وجه تقشر التي المطر من الصمعي: الساحية قشرته. وقال

همدان: أعشى وقال

منخرق الجوزاء من نحس يوم * في سااحية غراء ذيلها به جرت

يريببد فإنمببا الكتبباب قال: ساحيت الرض. وإذا وجه تسحو لنها ذلك من مشتقة والمسحاة
أخإببذك للكتاب! أي ساحيتك أحسن عظاية. وما مثل وساحاية عظاة مثل ساحاة عليه جعلت

ساحايته.

وكتبباب ساببح ساببحيت ومن رجل يا ساح ساحا ومن هذا يا قلت: اساح ساحوت من أمرت وإذا
مسببح. فهببو الكتبباب أساببحى قيل: قببد كالسحايا فصار الكتاب أخإلق ومسحو. وإذا مسحي
ساببحيته فقببد الكتباب علبى السبحاية وضبعت سابهلً. وإذا منه السحاية أخإذ كان إذا وكذلك

ًا وساحوته. وخإزمته والخببزم خإزائم وجمعها خإزامة هذا من مخزوم. والسحاية وكتاب خإزم
شيء. كل في الشد

وتطيينه الكتاب تتريب
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ًا، الكتاب يقال: تربت أتببرب، تقببل ول كتابببك، قلت: ترب أمرت فإذا تقل: أتربت، ول تتريب
بطعامببك، تقببول: بببردأ كمببا بكتابك فتقول: أترب التراب، كثير كتابه تقول: إن أن إل اللهم
طعامك. قلت: أبردأ بردأه من تعجبت فإذا

ًا اللحياني: تورب وقال وتوراب قالوا: تيرب لغات التراب في جاء وقد وتبرب وتببراب أيضب
وترب. وتربة طيبة ترباء هذه ويقال وتربان وتربان وأتربة

ًا، أطينه الكتاب طينت ويقال الكتبباب الخباتم. وتقبول: طنببت طيببن عليببه جعلبت إذا تطيين
ًا، أطينه ًا، أزينه زنته مثل طين شببئت وإن كتابك قلت: طين أمرت يقال: أطنت. فإذا ول زين

مثببل مطيببن وكتبباب هذا للكتاب! من طينتك أحسن وما أطين طنت من كتابك قلت: طن
ًا فيه ألقيت إذا مزيت فهو العجين قولهم: زت الشاعر: قال زيت

خإميرها المزيت الشام حنطة * ول ببره العراق نحو يقفلوا ولم

الكتاب في المحو

ًا أمحوه الكتاب يقال: محوت محيببت قلببت: أمببح. وحكببي هببذا من أمرت فإذا بالواو، محو
ًا. ومن أمحى ًا إل أنت "ما أمثالهم محي ًا". فإذا ممحي والببواو قلت: امببح هذا من أمرت وكتب
ل حببتى الثاببر تعفيه اللغة في ويثبت". والمحو يشاء ما الله القرآن: "يمحو نزل وبها أفصح
يرى.

ساببمت للصببمعي: لببم قببال: قيببل حبباتم أبببو قببال: حببدثانا البلعي، الحسن بن محمد حدثانا
أن نؤاس أبو شخصه. واساتدعى يرى ول السحاب تمحو محوة? قال: لنها الشمال العرب

فقال: كتابه في المحو له المكاتب يكثر

بالبنان ل اللسان بريق * ه ومحي الكتاب في المحو أكثري

بلساني لطعته محو * فيه يسطر مررت كلما وأمري

مكاني برحت وما * أساعدتني بعيد من قبلة ذاك فأرى

نؤاس: أبو وقال

هجاه حروف تقرا أن * أخإشيت فمحاه قبلته الذي ذا يا

فاه يمسح كيف منه * فتراه مؤثارا فيه التقبيل يرى ظبي

ًء * يبقى لوحه في لكتابه ويظنه فمحاه دأائما بقا

الكتاب عرض

ًا، أعرضه الكتاب يقال: عرضت ك بعبد طرفبك علبى أمررتبه إذا عرض ه، فراغ يقبع لئل من
عببن بوجهببك انصببرافك العببراض لن الجند أعرضت تقل الجند. ول عرضت وكذلك خإطأ،

كلثوم: بن عمرو قال وجهك عرض وليته أنك اللغة في وحقه الشيء،

مصلتينا بأيدي * كأساياف واشمخرت اليمامة وأعرضت

مببا عرضببت أرينبباه. وقببد هببي فكأنهببا جانبها أي عرضها منه رأينا موضع إلى ويقول: صرنا
قلببت. وعبرض فيمببا أفكبرت يريببد إنمببا العيببن، على العرض خإلف قلبي. وهذا على قلت

عليه. معروض فهو فلن على وعرض عارض فهو ماله على الرجل

الحنف: ابن وقال

ًا عندكم من خإروجي كأن ًا قدر الزمن حوادأث من * وحادأثا

للحزن أساتعد وأن * صبري على الفراق أعرض أن قبل من
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ًا أحببزم العببباس بن إبراهيم وقال: عمك المبردأ يزيد بن محمد البيتين هذين أنشد مببن رأيبب
قال: حين الحنف بن العباس خإاله

ًا أروضها بالفراق نفسي وناجيت صبري من أعزك ل * فقالت: رويد

لها: فقلت

وبالهجر بالفراق * فقالت: أمني راحت والهجر فالبين

ًا أخإذهما له: إنه فقلت الن لببي: مببن فقبال السببلو قلبببي علببى الحنف: عرضببت ابن أيض
صبر من أعزك ل فتش

الجمر من أحر جمر * وفرقته وصاله رجوت أهوى من صد إذا

ًا"، للكببافرين يومئببذ جهنببم وجببل: "وعرضببنا عببز قببوله وأما وجببل: عببز يقببول فببإنه عرضبب
لببه. أبرزته المشتري على المتاع المفسرون. وعرضت قال هكذا وأبرزناها، لهم أظهرناها
علببى الناقببة فقالوا: عرضت قلبوا عطشها. وقد امتحنت إذا الناقة على الحوض وعرضت
قالوا: كما الحوض

الرجم عقوبة الزناء * كان كما فعلت ما عقوبة كانت

يستويا. حتى الخإر على واحد فعرض الكتاب معارضة فأما

الكتاب في اللحن

عببن عبببادأ بببن محمد قال: حدثانا المهلبي محمد بن المغيرة قال: حدثانا بكر أبو قال: حدثانا
الله. أساتغفر فقال حرف في أيوب قال: لحن أبيه،

لحنببا: كتببابه في قرأ وقد الشعري موساى أبي إلى عنه الله رضي الخطاب بن عمر وكتب
ساوطا. كاتبك قنع

فكتبب المصببعبي إبراهيبم بببن إسابحاق مع قادأم ابن قال: كان ثاعلب، يحيى بن أحمد حدثانا
ًا المأمون إلى إبراهيم بن ميمون كاتبه ً المال فيه: "وهذا كتاب فخببط فلن"، على يجب مال

إساببحاق?! فاشببتد يببا بلحببن الكتاب: أتكاتبني حاشية في بخطه "مالً" ووقع على المأمون
عليه. ذلك

لببي. فحضبرت احتببل فببي اللببه فقببال: اللببه ميمببون قببال: أتباني قادأم، ابن قال: فحدثاني
ً مال، المال وهذا فقلت: الوجه الحرف عن إساحاق فسألني لخإلص تأول، على يجوز ومال

العبراب. صبحيح والبزم يجببوز مبن فببدعني عنك عفوت لكاتبه: قد إساحاق الكاتب. فقال
ًا منه فهم حتى النحو يقرأ علي ميمون أكب قال: ثام ًا. شيئ كثير

قتيبببة بببن اللببه عبببد قال: سامعت الرحيم عبد بن العباس اللوساي الرحمن عبد أبو حدثاني
أعبببت وقببد الكتاب بكتاب المترجم كتابك قرأت رأى: قد من سار من رجل إلي كتب يقول
ًا. فكتبت فيه عليك عليببك وأعبببت قولببك عليببك عبببت وقببد وفهمته كتابك إليه: وصل حرف

والسلم.

ًا يكببون وحببده لنببه بطببرف منببه فجئت فيكثر يتسع شيء بكر: هذا أبو قال ًا كتابب لببو كبببير
ذكرته.

الخطاب". في منه أقبح الكتاب، في وقالوا: "اللحن

وإنشبادأ الكتبباب فببي فأمببا والبغببض، الثقببل إلببى ينسببب لئل كلمه في يلحن العلماء وأكثر
جائز. غير قبيح ذلك فإن الشعر
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ًا يلحن يقال: لحن عببز قببوله أخإرى. وأما جهة إلى جهة عن الصواب أمال إذا لحن فهو لحن
مداره. قال: وحقيقتبه في لحنه في يقول الكلبي فإن القول"، لحن في وجل: "ولتعرفنهم

الكلبي: القتال إرادأته. قال عن ليؤرى عمد، أو لخطأ إما جهته، من الشيء إمالة اللغة في

ًا * ووحيت تفهموا لكيما لكم لحنت ولقد بالمرتاب ليس وحي

الفصاحة. وتكره اللحن الجارية من يستحسن أنه والتبيين البيان كتاب في الجاحظ وحكى
الفزاري: أساماء بن مالك قال ولذلك قال

ًا أحيا وتلحن رائع منطق لحنا كان ما الحديث وأحلى * ن

لببم ثاببم هببذا، يتببأول أن عليه فاحش وخإطأ مثله من قبيح وهو الخطأ، لحن إلى بهذا فذهب
عن ظاهره وتميل غيره تريد بالشيء تأتي فطنة أنها مالك أرادأ له. والذي احتج حتى يرض

بمببا لببي كيببف ولكن فقال: افعل، قبيح، فإنه كتابك في هذا للجاحظ: غير قيل باطنه. وقد
الركبان. به ساارت

بفصبباحته الحببق إلببى الباطل بإمالة ألحن أبي فلن، من بحجته ألحن هذا: فلن من ويقال
ألحببن يكببون أن أحدكم وسالم: "لعل عليه الله صلى الله رساول قول ذلك وعلمه. ويصدق

النار". من قطعة له أقطع فإنما أخإيه حق من بشيء له قضيت فمن صاحبه، من بحجته

وأنببا أبي قال: رآني عبيدة أبي عن الجاحظ قال: حدثاني يزيد بن محمد بكر: حدثانا أبو قال
ًا أكتب ًا فيه اجعل بني فقال: "يا كتاب الصواب". حرفة عنه ليزول لحن

ًا يلحن الرجل يقال: لحن ًا يلحببن ولحببن الحاء بتسكين أخإطأ إذا لحن الشببيء أمببال إذا لحنبب
الحبباء. قببال فتح الثاني في الخإتيار أن إل هذا، مكان هذا يريدها. ويجعلون التي الجهة إلى
الحاء: فحرك صاحب أم ابن

واللحن اللب ذو يعرفهم * وساوف مخافتهم ظني وما عنهم غمست

أبببا لي: يببا فقال الهواز المنقري. من علء أبو قال: قدم العيناء أبو عميت. حدثانا غمست
ًا. وكببان فيها! قال: كثير اللحن أكثر أهلها! قلت: وما أبخل وما دأباءها أكبر ما الله عبد جببد

ًا لحنه. على فصيح

أشببراف بعببض ليلببى أببي ببن قببال: عبادأ أببي قال: حبدثاني الكوفي، محمد بن جبلة حدثانا
أبببي كلببم شببفتاك حببرك عينبباك افتببح أخإببي يقببول: "يببا فجعببل لحان، أخ له وكان الكوفة،

لحنك". اساتماع أخإيك علة الحي: "أظن أبي ابن له عيسى". فقال

فبأي يمين كفارة القاضي: علي شيبة لبي رجل قال: قال العيناء أبو الصولي: وحدثانا قال
مصببقلة: بن له لحنك. وقال من أطيب لحنت الرجل: ما بسويقا. فقال أكفر. بدقيقا شيء

الكبائر. من لكان الذنوب من لحنك كان لو

محمد: بن عون وأنشدني بكر أبو وقال

تتبع عما العودأ كمثل * وأنف شاغل حفص يا عينك في كان لقد

ًا تتبع المرقع وأنت إيطاء كمثل * وأنفك مرقش كلم من لحن

ًا الرومي ابن قال: كتب الباجي حدثانا أبي بت محمد الحسن أبي إلى فيه فلحن بخطه كتاب
بذلك: علم وقد الرومي ابن إليه فكتب الرومي ابن عن احتبس كان وقد ساللة

والحسن الحمد من اشتقا * وجدناهما وكنية باسام الموساوم أيها أل

المزن من بالعطاء أندى * وكفاك أخ عن والخط بالقرطاس أتبخل

الرهن علق عنده وقلبي لي * أخ بكتابه علمه عني أيغلق

لين معطف وذو صلب مكسر * أخإو حرة ابن كل إن فاعطف عطفناك
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ذهني على جنيت فيما تلحني * فل تتابعت كتابي في ساقطاتي وإن

ك علبى قال: دأخإلبت الصمعي قال: حدثاني خإلدأ بن القاسام بن محمد حدثانا أنبس ببن مال
ًا هبت فما بالمدينة، ًا البارحببة فقببال: مطرنببا فلجببن فتكلببم له، هيبتي قط عالم وأي مطببر

ًا، أصلحت فلو المبلغ هذا العلم من بلغت قد الله عبد أبا له: يا فقلت عيني في فخف مطر
أصبببحت? لببه: كيببف الرحمببن?! قلنببا عبد بن ربيعة رأيت لو لي: فكيف لسانك! فقال من

ًا ًا. فقال: بخير بخير

أعرب". فما كلمنا في ولحنا لحن، فما كلمنا في الزهادأ: "أعربنا بعض قال ما أحسن وما

واليجاز التوقيع

ًا أوقع الشيء في يقال: وقعت قلببت: وقببع أمرت فإذا موقع ورجل فيه موقع وكتاب توقيع
فيببه أثاببرت إذا موقببع الناقببة هببذه يقببال: دأف الخفيببف، القليل التأثاير اللغة في فيه. وحقه

ًا الجنب - والدف الحمال حبال ًا. - تأثاير خإفيف

توقيع. وزيارتك ترويع لها: حديثك لخل قالت أعرابية أن العتبي وحكى

فبافعلوا". يريبد كالتوقيعبات كتبكبم تكبون أن اسابتطعتم "إن لكتبابه يحيى بن جعفر وقال
والخإتصار. اليجاز على حضهم بذلك

قببال: كبان صبيح بن إساماعيل بن محمد بن أحمد قال: حدثاني إساماعيل بن أحمد وحدثاني
صببلة الكببوفي اللفببائف لبببي وحببده". فخرجببت بببالله الكتب: "آمنببت في يوقع سالمة أبو

فببي اللببه للببوزير: أراه فيه: قل تعليمه تأخإر وقد سالمة أبا يناشد فجاء السفاح من بكتاب
رشده الحق

ًا النصح الباذل جهده أحمد * لل طوع

ردأه ثام * وحمله كتابي حبس أطلت

وحده بالله * آمنت وقع الناس واحد يا

ًا يببوجز وفعبباله وكتابه كلمه في أوجز يقال وحببي وجيببز وخإفببف. ومببوت أساببرع إذا إيجبباز
وجببز رؤبة: ها وجزأ. قال يجز بنفسه الكلم ذلك. ووجز يفعل كان إذا موجز ساريع. ورجل

بالرماق معروفك

الكتاب في التعليم

ًا أعلم الكتاب في يقال: علمت ًا فيه وقعت إذا تعليم تقببل غيرك. ول ويعرفه به تعرفه خإط
كببذا وتعلم كذا يقول: أعلم من العرب فيه. ومن تعلمت عليه. ول أعلمت فيه. ول أعلمت

بمعنى. وقال:

يسار شعارهم في * تنادأي حي الناس سار أن تعلم

إعلم. بمعنى فتعلم

الملء

ًا باللغتين القرآن نزل وأمللت. وقد الكتاب يقال: أمليت وجل: "وقالوا عز الله قال جميع
بالعدل". وقال وليه وعل: "فليملل جل عليه". وقال تملى فهي اكتتبها الولين أسااطير

الكاتب خإطه أو الرق في * ب الكتا قال: تملي كما الهذلي: وإني
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ليبزدأادأوا لهبم نملببي والنهار. ومنه: "إنما الليل الملوان الطالة. ومنه من اللغة في وأصله
ًا آل وآلتببه إثامهم سابب تأخإيرهم كان فلما ليتوبوا الله أخإرهم مهين". وإنما عذاب ولهم إثام

ليكببون فرعببون آل وجل: "فالتقطه عز قال الثام. وكما إلى والملء التأخإير بسبب أمرهم
ًا لهم ًا". وهم عدو ًا لهم كان أن إلى أمره آل لما ولكن لذلك يلتقطوه لم وحزن نسببب عببدو

المآل. إلى اللتقاط

التنوخإي: وأنشد

زاجر للمرء واليام الدهر * وفي لنا أمليا قد قيدان لنا وكان

ودأرجه الكتاب طي

ًا يطويه الكتاب طوى يقال الرمة: ذو فقال طية وطواه واحدة وطية طي

الكتب الطية بعد تنشر * كما كدرا الصبا نسفت دأمنة من

المنازل. طي من بعضهم عند وهو البعد، ساافر. وقالوا: الطية إذا لطيته ومضى

ًا قيل: إن وقد جبباءت أيببن يقولون: فمن أكثرهم، عند خإطأ وهذا للمنازل، بطيه سامي طيئ
وطببي القببرى كببثير يقولببون: كببان اللغببة في الطي. والمحققون من الهمزة? وأصله هذه

بهذا. فسمي المنزل

فببدرجه طيببه أساببرع معنبباه الكتبباب أدأرج إدأراجببه. وكببذلك ساببرعة الكتبباب طي هذا فعلى
ًا. وقال سابريعة. دأروج فيهببا. وناقبة النباس يسبرع البتي الطريبق عبيدة: مدرجة أبو إدأراج

هببذه عببن تببذكوان أبببا فيه. وساالت جاء الذي الطريق في رجع إذا أدأراجه على فلن ورجع
المطاوي تلك رجعت نشر فإذا مطاو، على فهو أدأرج إذا الكتاب أن فقال: حقيقتها اللفظة

أدأرج: في حذاق ابن عليه. وقال كانت ما إلى

مخراق طي كأني * وأدأرجوني تفل من غسلت وما وغسلوني

الرمة: ذو بسرعة. قال الشيء تأثاير اللغة في والمشق

ًا يمشق فكر يحتسب القبال في الجر * كأنه جواشنها في طعن

ًا مستلب كل صار حتى كلمهم في ذلك وكثر الخإطل: مشقه. قال قد شيئ

مغار وكل معترك كل * في أسالبهم عنهم تمشق والخيل

ًا يدرج وقالوا: دأرج الرجببل دأرج ومنببه الساراع، من وكله بالجيدة وليست أدأرج بمعنى دأرج
له. نسل ول مات إذا

ًا أطمسببه الكتبباب يقال: طمسببت يقببرأ. وقيببل: طمببس ل حببتى خإطببه عميببت إذا طمسبب
وأخإفبباه. نببوره أذهببب إذا بصببره اللببه وجذب. وطمس جبذ قيل كما واحد، بمعنى وطمس

القطامي: قال

أعلمها طامسة بلدة * في أناملها ما بت قد وليلة

ًا نطمببس أن قبل وجل: "من عز وقوله المفسببرون: أدأبارهببا". قببال علببى فنردأهببا وجوهبب
ًا كأقفائها نجعلها مكببان ظهببورهم إلببى وجببوههم نجعل وقد القردأة، وجوه مثل للشعر منبت

ًا وطلسه الكتاب والصمعي. وطلس زيد أبي عن محوته، الثار القفا. وطمست محاه. أيض
يوصبف مبا السببوادأ. وأكبثر يقبارب لبون يقولون: هبو اللغة أهل السوادأ. وبعض والطلسة
المنببازل بمعببالم تببذهب الببتي الطببوامس أطلس. والرياح يقولون: ذئب الذئب، بالطلسة

أثاره، يذهب حتى شيء، بعد شيء خإفي إذا يدرس، الكتاب في ما تطمسها. ويقال: دأرس
ًا. وثاببوب جربه بعض يلي كأنه جرب إذا البعير دأرس ومنه يخلببق لنببه مخلببق أي دأرس بعض
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ً ًا دأرس الجببرب وفببي الثاببر تعفببي في شيء. واخإتاروا أثار في وشيء حال بعد حال دأروسابب
ًا. دأرس الثلثاة وفي دأرسا

وساردأه الكتاب دأرس

ًا يدرساه والقرآن الكتاب دأرس بعببض. أثاببر في أو ببعض يعضها متصلة قراءة قرأه إذا دأرسا
قببال دأرساببت"، المدينببة: "وليقولببوا وأهببل عمببروا وأبببو وعكرمة ومجاهد عباس ابن وقرأ

دأارساببتهم يريببد دأارسات، معهم. وقرئ ودأرساته اليهودأ من ذلك تعلمت المفسرون: يقولوا
وهذا بمثله غيرك جاء قد به تأتي الذي يقولون: هذا أخإلقت، أي دأرسات الحسن ذلك. وقرأ

ومنببه فيببه وتببردأدأ قراءته أكثر إذا الشيء التوجي: دأرس الدرس. وقال من ل الدروس من
ًا. الناس تدرساه مدروس طريق كثير

ًا يسردأه الكتاب ساردأ وكذلك ًا، دأرساببه بقوله شبيه ساردأ يتلببو بعضببها مسببرودأة ودأرع دأرسابب
ًا الهذلي: ذؤيب أبو تتم. قال حتى بعض

تبع السوابغ صنع أو * دأاودأ قضاهما مسرودأتان وعليهما

وجببل: "وقببدر عببز قببوله في المفسرون عملهما. وقال وقضاهما منسوجتين دأرعين يعني
بالحلق. مسمورة مسرودأة ونظمه. وقال الحلق نسج في السردأ" أي في

فيه قيل وما وساببه الخاتم

بببن المغيببرة عن مخلد بن الضحاك عاصم أبو قال: حدثانا اللجي الله عبد بن إبراهيم حدثانا
ًا اتخببذ وساببلم عليببه اللببه صلى الله رساول أن عمر ابن عن نافع عن زيادأ ذهببب مببن خإاتمبب

ًا واتخذ به فرمى أصحابه، في الذهب خإواتيم ففشت أيام ثالثاة فلبسه نقببش ورق من خإاتم
أبببي يببد مببات. وفببي حببتى وسالم عليه الله صلى يده في الله" فكان رساول عليه: "محمد

الكتب عليه كثرت فلما سانين، سات عثمان يد وفي مات، حتى عمر يد وفي مات حتى بكر
ًا فبأتى به ليختم النصار من رجل إلى دأفعه فبي الخباتم فسبقط اللبه رحمبه لعثمبان قليبب

ًا فاتخذ يجدوه، فلم فالتمسوه القليب الله". رساول "محمد عليه ونقش ورق من خإاتم

مببن منصببرفة الملببوك، مكاتبببة إلببى احتبباج حببتى الخبباتم وساببلم عليه الله صلى يتخذ ولم
ًا، يكون أن إل الكتاب تقبل ل الملوك له: إن فقيل سات سانة الحديبية ًا فاتخببذ مختوم خإاتمبب

ساطر. والله ساطر، ورساول ساطر، الله" محمد رساول عليه: "محمد ونقش فضة من

حميببد قببال: حببدثانا النصبباري اللببه عبد بن محمد قال: حدثانا قريش، أبي بن محمد وحدثانا
الروم" ل ملك "فكتب الروم ملك إلى كتب وسالم عليه الله صلى الله رساول أن أنس عن

ًا نقبل ًا إل كتاب ًا فاتخذ مختوم وساببول سابطر محمببد اللببه رساببول محمببد عليببه ونقش خإاتم
ساطر. والله ساطر

ك اخإتبم قلبت أمبرت فبإذا يقبال: اخإتمبت، ول ألبف، بغير الكتاب ويقال: خإتمت وهبو كتاب
ضببارب. فهببو ضرب مثل خإاتم فهو خإياتيم. وخإتم وجمعه والخيتام والخاتام والخاتم الخاتم
ًا الكتاب وخإواتيم. وخإتمت خإواتم خإاتم ويجمع ًا خإتم خإتم. ويجمعونه وخإتام

بخواتيمهببا" أي "العمببال فيببه. ومنببه العمببل بببآخإر قطعته بمعنى وطبعته الكتاب وخإتمت
آخإرهم. أي وخإاتمتهم القوم خإاتم بها. وفلن العمل ينقطع التي بأواخإرها

يريببد تراهببا، أن العيببون علببى قال: خإتمببت أنه أعرابي عن حكي وقد الحظر وقيل: الختم
ه يوجبد المفسبرون: مقطعبه مسبك" قبال حظبرت. "وخإتبامه المعنبى امرأة، ة مع رائح

غيببر كتبباب قببال: كببل أنببه عباس ابن عن به. ويروى اقطعه أي بكذا أمرك المسك. واخإتم
أقلف. فهو مختوم
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اللببه قول طنه". وفسروا من خإبر بالختم: "طينه يوصي الله رحمه الخطاب بن عمر وقال
مختوم. أي كريم"، كتاب إلي ألقي وجل: "إني عز

مببن وأن شبباء إن وتوقيعبباته رقبباعه يختببم والنظير الرئيس أن الحذاق الكتاب عليه والذي
كتببابه جببانب علببى اساببمه إثابببات لزمه والنظير، الرئيس دأون وهو خإتم وإن يختم، ل دأونهم
ً اليسر ًا. وكتب تضاؤل رقاعك - تختم الله - أيدك له: أنت رئيس إلى الكتاب بعض وتواضع

شكر. حوامل نها رقاعي أخإتم ول بر، مطايا لنها

أبيه. واسام الرئيس اسام عليه ما كتبهم الرؤسااء به خإتم ما وأحسن

إل الكفبباة بعببض يباشببرها العمببال ساببائر لن والخاتم، الختم الكتاب: الوزارة بعض وقال
الملك. بخاتم فيختمها عليه وتعرض الوزير إلى الكتب ينتهي أن لبد فإنه الختم

فببإذا وتختببم، الختم توقيع فيها يوقع لم ما موات الصولي: الكتب العباس بن إبراهيم وقال
أرواحها. إليها تردأ الكتب صور مسعدة: الخط بن عمر عاشت. وقال بها ذلك فعل

جيء فإذا الخاتم، فيه بدرج دأعا الكتب يختم أن أرادأ إذا الزيات، الملك عبد بن محمد وكان
ًا قام الملك، خإاتم وهو به ً فأخإذه قائم البدرج إلى وردأه به وخإتم فأخإرجه جلس ثام له إجلل

عليه. وخإتم

الرؤسااء: إلى والتوقيع الختم أن في الكتاب بعض وكانت

ًا فأسامع * أدأعى سالبه حارس أنفك ل حتام وأطيع مذعن

أساتطيع فل حظهم * وأروم بينهم الرياساة الناس يتداول

المتبوع ل التباع به * يبلى وإنما الثقيل العبء وأكلف

والتوقيع الختم الرئيس * وعلى يحتملونها الثاقال وعليهم

ًا أمره المنفذ الملك أيها آخإر: يا فقال ًا شرق وغرب

رطبا الطين هذا دأام * ما صحيفتي بختم امنن

صعبا السهل يعيد * مما جفافه بأن واعلم

آخإر: وقال

الخواتيم تمضي به ملك * ساربال ساربله الله إن للخليفة قل

الخواتم: في آخإر وقال

الخواتم وخإير مهدي * خإلفة توارثاوا أبوهم العاصي أبو أناس

الخاتام: في آخإر وقال

خإاتامي أرضهم في * لجاز دأرهام مائتا عندي كان لو

أعرابي: وفال

حق بغير خإاتامي * أخإذت المنشق المعجر ذات مي يا

للساببرة البريد خإاتم على قال: كان القحذمي قال: حدثانا القاضي تركي بن عمرو وحدثاني
ًا يمكن ل الذباب أن كما يحجب ل أن بذلك يريدون ذباب، صورة يحجبه. أن أحد

حتى ذلك على المر فأطردأ الوزراء، إلى تدفعها ل الملوك خإزائن في الخواتم قال: وكانت
الخبباتم وساببلم الغسبباني أوس بببن عبيببد ووله الخبباتم، دأيوان معاوية وأفردأ أمية، بنو ملك
إلببى الزبيببر بببن لعمببرو كتب أنه ذلك سابب ثاواب". وكان عمل "لكل فصه على وكان إليه،
فلمببا دأرهببم، ألببف مببائتي وأخإذ ياء وجعلها الهاء عمرو ففرق دأرهم ألف بمائة عماله بعض
معاويببة فوقببف الكتاب العامل فأحضر دأرهم، الف بمائة إل يصله لم أنه ذكر بمعاوية مرت
الخاتم. دأيوان فاتخذ المر على
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العنوان

النبون فيقلببب يقببول: علببونت الفصيحة. وبعضبهم اللغة وهي وعنونته الكتاب عنوان يقال
ًا العليا. وقد الثنايا وأصول اللسان طرف من يخرجان لنهما الفم، من مخرجهما لقرب لم

هبو. مبن وإلبى هببو وممببن الكتبباب أمبر بببه أعلنببت لنبك العلنية من فعوال قيل: العلوان
ًا أمرنا يقول: أعلن يحيى بن أحمد وسامعت ًا. علون وعلن

بببن حسببان إليببه. قببال كتببب ومببن كتبه من بذكر عرف حتى علمته كأنك العلمة والعنوان
عنه: الله رضي عفان بن عثمان يرثاي ثاابت

ًا الليل * يقطع به السجودأ عنوان بأشمط ضحوا وقرآنا تسبيح

ًا: مببا وكان يعرفه، فلم موكبه في رآه لرجل المأمون وقال الجسببامة? قببال: هببذه جسببيم
المؤمنين". أمير يا ونعمتك الله نعمة "عنوان

الجواب. بهذا فأجيب ذلك، مثل العرب لبعض قال معاوية أن ويروى

وهببو عنه الله رضي بكر لبي يقال المؤمنين". كان أمير فلن الله عبد "من كتب من وأول
اللببه"، رساببول "خإليفة عنه الله رضي بكر لبي يقال المؤمنين". كان "أمير سامي من أول
فقببال: "السببلم عمببر علببى شببعبة بن المغيرة فدخإل الله"، رساول لعمر: "خإليفة قيل ثام

أميرنببا? فكببان وأنببت المببؤمنين هذه? قال: ألسنا عمر: وما قال المؤمنين"، أمير يا عليك
عليه. فجروا الول من أخإف

ترك. ثام كاتب من ذكر الرحيم" مثل الرحمن الله "بسم العنوان في يكتبون وكانوا

كنيتببه ذكرت إذا ويفخمه، الخط يعظم أن الرئيس، إلي الكتاب عنوان في قالوا: والحسن
المحققببون وتجمعببه. وقببال أبيببك واسام اسامك في الخط تلطف وأن شيء، إلى نسبته أو

ً ذلك في الكتبة: إن من عليببه. وإن وتطباول منبه غببض مخبالفته وفببي لبه للمكتوب إخإلل
إلببى الياء غرقت يعلى، وأبي يحيى وأبي عيسى وأبي علي كأبي مثلً، ياء الكلمة آخإر كانت
مليح. شيء ذلك في حكي فقد خإلف، إلى تردأها ولم قدام،

عيسببى مببن الشاعر: اساتحسنت الموي يزيد بن محمد لي قال: قال المرزيان أبو حدثاني
ًا، فرخإانشاه بن ًا رأى شيئ فقال: عيسى، خإلف إلى الياء فردأ عيسى، اسامه كتب قد له كاتب

ذلببك كببان قدام إلى كانت إذا الياء أن فيه ما أيسر فإن هذا، لمثل تعد ل الكاتب لهذا قولوا
للشكل. وأفسح للخط أبهى فهو هذا وقالوا: مع لللدأبار، فأل ردأها وفي للقبال، فأل

مببع والساببم التببأمير، بجللببة اكتفبباء كنية ول دأعاء بغير والتأمير، بالسام المير إلى ويعنون
"لعبببد للمببام التصببدير في يقولون لنهم الخلفاء بمكاتبة أشبه لنه الكنية من أجل التأمير

مببع الساببم فكببان بببه، هببذا شبهوا فكذلك بكنية يأتون ول المؤمنين"، أمير المام فلن الله
أميببر المببام فلن اللببه "لعبببد للمببام التصببدير فببي يكتبببون الكنيببة. ثاببم مببن أجببل التأمير

بينببه فرقببوأ يكنه لم أو المام كناه فلن، بن فلن فلن أبي للمير العهد المؤمنين". ولولي
المام. وبين

لببك. ذكببرت كمببا يكنيتببه العهببد ولببي ويببذكرون باسامه، الضرب ساكة في المام يذكر وقد
ذكبر قببدم فلمببا فلن، إلبى فلن مبن والصبل فلن، أبببي إلبى حقيقتهببا فلن لبي وقولهم

لهببا" أي أوحببى ربببك وجببل: "بببأن عببز اللببه قال وقد إلىن مقام اللم أقاموا إليه المكتوب
فببي وجببل: "ولصببلبنكم عببز اللببه قال بعض من بعضها ينقل الخفض إليها. وحروف أوحى
النخل. جذوع على النخل" أي جذوع

الشاعر: وقال

رضاها أعجبني الله * لعمر قشير بنو علي رضيت إذا
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ًا. وقال كثير وهذا فالجببل الدأنببى لمخاطبة وإلى الجليل، لمخاطبة الكتاب: اللم بعض جد
مببن فلن لبببي يكتبببون دأون ومببن والنظببراء فلن، بببن فلن إلببى فلن بن فلن من يكتب
فلن.

الحسين: بن طاهر إلى فكتب بشعر، كتابه يوساف بن أحمد عنون وقد

بطيب * المكنى المهذب للمير

مصعب بن الحسين بن طاهر اليمنين ذي

الصبي: زهير بن المسيب إلى شيبة بن عقال وكتب

عقال بن شبة بن عقال * من زهير بن المسيب للمير

الخزاعي: حمزة بن نصر إلى آخإر وكتب

وشكر بحمد قائم فتى * من نصر حمزة بن القاسام لبي

الحباب: ابن إليه وكتب

الزمان ريب لدفع * المرجى الغسان شبة الفضل لبي

الخإوان جفوة حين على * ل الوص له يجد يزل لم أخ من

ًا نواس أبو وعنون له: كتاب

لساني على قلبي * أمله عيني بدمع كتاب هذا

لساني اسامه ذكر * أجل عنه كنيت حبيب إلى

رام، إلبى إسابماعيل ببن أحمبد قال: كتب اليزيدي حدثانا ًا مبوله مبع بالكوفبة وهبو ع كتاب
عنوانه:

مشغوفه الصب * ونفس مذروفه العين دأموع

بالكوفه يطلع * ذي ال البدر إلى المشوق من

ًا المهدي إلى رجل قال: كتب السادي، محمد بن أحمد وحدثاني فلن"، "عبببده عنببوانه كتاب
ًا أعلمن فقال: ل وليببس كبباذب ملببق فإنه عنوان، أو كتاب في عبودأة إلى نفسه نسب أحد

متكبر. أو غبي إل يقبله

عبببد ابنه كتبها رقعة، الحسين بن طاهر قال: رأى طاهر، بن الله عبد بن الله عبيد وحدثاني
فل أنببت، وكببذلك الله عبد ساميتك بني "عبده" فقال: يا عليها المأمون، إلى طاهر بن الله

ًا، الملك في تشركن ًا بإنعامه جعلك فإنه أحد ساواه. لك مولى ل حر

أخإاه: يرثاي ساهل بن الحسن بن إبراهيم وقال

الكرام أصول فاخإتلت * فمت مضوا كرام عنوان كنت قد

الثاببر وعلوانه. والعنوان وعينانه الكتاب قال: يقال: عنوان التنوخإي، عن ذكوان أبو وحدثانا
بببه. يعببرف الببذي أثاببره مببا بعيببرك? أي عنببوان العرب: مببا الشيء. وتقول به يعرف الذي

ًا، علونة أعلونه الكتاب علونت وتقول وعنببونته معلببون، يببا قلت: علببون أمرت فإذا وعلوان
ًا، عنونة قال: عنن. ومن الكتاب قال: عنيت وعنون. ومن يا قلت: عنون أمرت فإذا وعنوان

مغني. يا غّن مثل معنى يا فقال: عّن ياء، النونان إحدى مكان أبدل الكتاب قال: عنيت

يستجفيه بكار بن الزبير إلى رجل قال: كتب يحيى بن أحمد حدثانا أحمد بكر: حدثانا أبو قال
الزبير: إليه فكتب

ًا الدهر غير ما نسيانا الذكر بعد تبدلت * ول تعرفه كنت ودأ
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عنوانا الحمد فوق جعلتك * إل ثاقة أخإي من وفاء حمدت ول

القراطيس من فيها يكتب التي المقادأير

فببي يوقعببون يقببول: الئمببة الكبباتب الخصيب بن إساماعيل بن أحمد بكر: سامعت أبو قال
اله، وإلبى الملبك ملبوك إلى الطومار من الثلثين في المام ويكتب السجلت، ب عم ويكت

الديوانية. العامة أمور في النصف في وزيره ويكاتبه ذلك، مثل في إليه عماله

مثل في ويكاتبونه خإمسين، ففي بإملئه، يديه بين يكتب أو بخطه، يكتبه الذي الخاص فأما
النصببف في إل يكاتب ل فإنه الطبقات، أدأنى في منهم كان من إل والعام، الخاص في ذلك
ًا. الحالتين في جميع

التسببمح مببن حملتببه شببيء كل بينهم المودأة وتتحمل والرباع الثالث في الكفاء وتتكاتب
للتوقيعات. والساداس ذلك، في

الكتاب: بعض وقال

النصاف قلة من خإفنا * صاف الن في تكتب ابتدأت لما أنت

والنصاف النصاف بين * مع يج ل مثلك بأن وعلمنا

سادس: في إليه وكتب آخإر وقال

ً بالسدس تكاتبني بالمس يكتب التعريف في كان * لئن بقدره جهل

والنكس التغير بمأمون * فليس رسامه فارق التعاويذي ما إذا

بالسدس يعن لم التعويذ في الخط * إلى ساائق مثل هاجه حنين ولول

الحس فاساد من العقل يصح * وليس قياساه صح المرء حس صح إذا

فقال: ظهر في كتب أن في آخإر واحتج

للظهور بحبك * ومعرفتي لعلمي ظهر في إليك كتبت

فقال: الرومي ابن فقلبه

أفن النسوان * كنك أم ما الغلمان عشقك

بطن أعوز إذا * ر الظه في يكتب إنما

المكاتبببة. فببي فكيببف وإنشائها، النسخ في اساتعمالها بترك وأمر الظهور، الناس كره وقد
ساببمو من وتغض الخطوط، وتشعث باطنها، في بما السارار وتذيع النيات، تفسد هي وقيل

النقببي. وبيببن بينها والقيمة الرتفاق من منها بقدر مما أكثر المعنى قدر من وتحقر الدولة،
تمام: أبو قال ولهذا جنونا، كانت كذلك كانت وإذا مقطوعة، كتب إنصاف يكون ما وأكثر

كتاب ساطر الورهاء به * قرأت كأنما بالجنون شبيه عذل

فقال: الظهر في كتابته من آخإر واعتذر

الفقر ظاهر أني * يخبر الظهر في لك كتابي إن

الحر بالفتى أولى * فالعذر سايد من أنت بنفسي فاعذر

والحضر البدو علم * يفوق علمه الذي كنت وإن واعلم

الكفر إلى ساواق * والفقر الفتى دأين يصلح الغنى إن

فيه والنقص والزيادأة وترتيبه المكاتبة في الدعاء
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تبباء بغيببر الخلفباء عببن النافببذة الببوزراء كتببب تكون أن الكتاب، مشائخ بكر: اخإتار أبو قال
عنببه كتبببه فببي يقببول كذا" بل فعلنا أو كذا عنه: "فعلت فيقول الجمع، نون ول المخاطب،
فبي ذكرنبا المبؤمنين" وقبد أميبر ببه أمبر مبا فامتثبل كبذا المؤمنين أمير "فعل وتوقيعاته

إعادأته. عن يغني ما التكاتب

لمببراء فدعاؤه ومنازلهم، والقلم السيف في ورتبهم مقادأيرهم على الناس الوزير ويكاتب
ً نقص إذا النظير كدعاء أعمالها وساائر وخإراجها حربها لهم المجموع الكثيرة، القاليم قليل

لببه دأعبباؤهم تفديببة. فأمببا فيها ذكر إن عندهم بأس ول ذلكن بمثل ويختمها كتبه صدور في
من ومواقعهم وتعززهم أمرهم قوة حسب على وبالوزارة التصدير بغير يكون أن فاخإتاروا

ًا بالتوزير يدعو من إمامهم. ومنهم رأي حسن ًا. راغب وراهب

مثلببه. فأجببابه عليببه فببردأ دأعائه، في طولون بن خإمارويه نقص ساليمان بن الله عبيد وكان
كاتبه. على بالذنب وأحال الدعاء بتمام الله عبيد

والببدعاء بالتببأمير بعببد الميببر - يكبباتب أبيببه مكان اساتوزر - لما الله عبيد بن القاسام وكان
له. الدعاء ويتمم بالتوزير بعد فيكاتبه التام،

ومنهببم: "أدأام عببزك"، "أدأام أو بقبباءك"، اللببه هؤلء: "أطال لبعض يدعو من الوزراء ومن
عمببرك". فببي وأمببد اللببه فيكاتبهم: "أعزك هؤلء دأون من بقاءك". فأما وأطال عزك الله

هؤلء: "وأبقبباك دأون من وأبقاك" وإلى وأكرمك عمرك في الله هؤلء: "مد دأون من وإلى
وحفظك". الله

السوء" معاوية. من وإياك الله كتب: "عافانا من قال: وأول

كله". السوء من فداك له: "جعلت صديق إلى الحميد عبد وكتب

لببي: صديق إلى قال: كتبت العيناء أبو قال: حدثانا المحاملي إساماعيل القاسام أبو وحدثاني
ًا منببك أساتفيد لي: أنا فقال ذلك بعد فلقيني كله"، السوء من فداك "جعلت عببدمت ل أبببد

أساببتفيد لي: أنا فقال ذلك بعد كله".فلقيني السوء من فداك إلي: "جعلت كتبت وقد ذلك،
ًا منك مبا اللبه أعببزك كلبه"، السبوء مبن فببداك إلي: "جعلت كتبت وقد ذلك، عدمت ل أبد

الفوائد. وتقع هذا بعد وقلت: نلتقي وضحكت كله? قال: فعجبت السوء

العلببوان:" يجعببل ولكببن هببؤلء، أمثببال إلببى كتابه عنوان على يتكنى ول الوزير يتسمى ول
فلن". بن الخإر:"فلن السطر وفي ساطريه، أحد فلن" في لبي

- لكتببابه: معببه الرشببيد بببن عيسى أبو وكان المين، يحارب - وهو الحسين بن طاهر وقال
ًا عيسى أبي إلى اكتبوا تؤيسوه. فقلوا: إن ول تطعموه ول وتتباعدون، إليه به تتقربون كتاب
الرحيم. الرحمن الله اكتبوه: بسم لنا. فقال ويحد ذلك كيف يعلمنا أن المير رأى

التببأمير، بغيببر كبير أو منكم صغير إلى أكتب أن علي وعزيز بك، وأمتع وأبقاك الله حفظك
ً منك ذلك كان للمخلوع! فإن ممالة عنك بلغني وقد مببا فقليببل المببؤمنين أميببر علببى ميل

باليمببان" فالسببلم مطمئببن وقلبببه أكببره من الله: "إل قال كما كنت وإن كثيرا، به أكاتبك
وبركاته. الله ورحمة المير أيها عليك

اللببه "أطببال فببي البقبباء إطالة تقديم في المصارفة معنى ما أدأري الكتاب: ما بعض وقال
فببي والتببأخإير التقببديم بقبباك" الفضببل وأطببال اللببه "أعببزك فببي وتأخإيره وأعزك"، بقاك

معنببى فببي الببدعاء مببن الثاني فيدخإل للشتراك تجيء وهي بالواو، فالعطف وإل أنفسهم،
ًا بالواو العطف كان لما وجل، عز الله قدم وقد الول، فقال: "واساجدي مقدم، على مؤخإر

والنس:.. الجن معشر وقال: "يا الراكعين"، مع واركعي

وجببل: عز الله قال العطف، حروف من الواو بغير المقدم وأخإر قدم، قد المؤخإر أن وعلى
لببم تببولى قببالوا: وإذا يرجعببون"، مبباذا فانظر عنهم تول ثام إليهم فألقه هذا بكتابي "اذهب
ًا يعرف وجل: عز عنهم. وقال تول ثام يرجعون ماذا فانظر كأنه ومؤخإر مقدم والمعنى شيئ
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قببال: واللغة، الشعر في كثير وهذا الوصية، قبل دأين" والدين أو بها يوصى وصية بعد "من
مببن الثبباني قببدم إذ تببزول، حببرف علببى لحببرف التقدمة وصارت بذلك، الكتاب تستن فلم

الول. على اللفظ

مببا عمببرك" إل فببي اللببه "مد بقاك" وبين الله "أطال بين الصرف أعرف بعضهم: ل وقال
أكثر. عليه ويشح هذا من القليل في يصارف ورساموه. ومن واساتعملوه رتبوه

ذكببر فيهببا يؤانسببه رقعببة خإالببد أبي ابن إليه كتب هذا، في الناس أشد ثاوابة بن أحمد وكان
ًا. كاتبته ل بني على بنيه ذكر وبنيك". فقال: يقدم بني كانوا فقال: "ولو أولدأهما أبد

يفببدى إنمببا الشيء أن أجل فداءك" من الله "جعلني الدعاء في للوزير يقولوا أن واجتنبوا
بببه حببدثانا اعترضببني مليح خإبر إليه ذهبوا الذي هذا كذلك. وفي وليسوا منه، بأجل أو بمثله

بعببض إلببي قببال: كتببب شبببيب بببن اللببه عبد قال: حدثاني ثاعلب يحيى بن أحمد العباس أبو
ًا عنه تأخإير وقد البصرة من إخإواني جفبباك، أطببال كما بقاك اله وملح: أطال فيه أوجز كتاب
وقال: فداؤك، في كان إن فداك وجعلني

ًا هوى قدرت ولو كتبت ًا لكنت * إليك وشوق الكتاب في ساطر

تمام. لبي الصولي: والبيت يحيى بن محمد قال

اللببه نعمببة: بسببم وردأفتهمببا محنببة نالتهما وقد المدبر، ابني وإبراهيم أحمد إلى آخإر وكتب
الرحيم: الرحمن

ًء الله لقلت: جعلني قدركما، دأانيت أو عنكما، قبلت لو عنكمببا، أجببزي ل لكمببا. ولكنببي فدا
الببتي النعمة بي اتصلت ثام لكنته، بها إنسان مات لو التي المحنة بلغني بكما. وقد أقتل ول
ًا إنسان طال لو هذه: لكنته. وتحت بها فرح

والدما اللحم خإالط قد * ولكنه وصوغه اللسان بتزويق وليس

الخلفاء يخاطبون كانوا بل يرونه، القدماء يكن لم رأي وهذا المدبر، بن إبراهيم بذلك حدثانا
ً بالتفدية الوزراء. عن فضل

شببيء عببن المبببارك بن يحيى محمد أبا المأمون قال: ساأل المبردأ يزيد بن محمد وحدثاني
ًا وضببعت ما دأرك فقال: لله المؤمنين"، أمير يا فداءك الله وجعلني له: "ل، فقال قببط واو

ًا وجمله. لفظك. ووصله في موضعها من أحسن موضع

وأن التوساببل، والطببف الببدعاء، أخإلص من الفدية أن علم المأمون، أدأب لفضل قال: وهذا
خإيببر الكتبباب فببي قببرئ قلببت. وقببد أم جلببت نفسه، ذخإائره وأنفس النسان، موجودأ غاية

ًا، وأجلهم والخإرين، الولين ًا، وأعظمهم قدر بببن له قال وسالم عليه الله صلى محمد خإطر
حرب: بن سافيان لبي جوابه في ثاابت

ًا هجوت الجزاء ذاك في الله * وعند عنه فأجبت محمد

الفداء لخيركما * فشركما بند له ولست أتهجوه

وفاء منكم محمد * لعرض وعرضي ووالده أبى فإن

مببن ليببس انببه إلببى وذهبببوا الدعاء، هذا القضاة مكاتبة من يسقطوه أن الكتاب اخإتار وقد
علببى التأييببد يببوفر أن صببالح: يجببب بببن الملك عبد كاتب قمامة الجد. وقال حقيقة أبواب

ببم عمبرو لبه بببالقوة. قببال لهبم يببدعى بببأن أولببى لنهببم القضبباة، دأون السيوف أصحاب
الفببروج وفببي تمضببي الببدماء فببي لنهببا أحببرج، أحكببامهم في التأييد إلى مسعدة: القضاء

والموال.

يعلببم بالنقدية: "الله مكاتبته تركه من إليه يعتذر ساليمان بن الله عبيد إلى ثاوابة ابن وكتب
ًا فرأيت بالتفدية مكاتبتك أردأت - لقد عليما به - وكفى مببن لهببا لبببد بنفببس أفببديك أن هيب
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ًا لك أظهر البقاء. ومن إلى لها سابيل ول الفناء، كببانت إذ وألم، غش فقد خإلفه يضمر شيئ
مببن نهاية قوم عند كان وإن يتحصل؛ ل وعطاء يتحقق، ل ملق أنه وتحقق توجبه، الضرورة

ً التعظيم، نهايات ًا الجتهادأ دأللت من ودأليل التقرب". طرق من وطريق

بذلك". لك طيبة فداءك فقال: "وجعلها نفسه وذكر أصحابه، بعض إلى القرية ابن وكتب

ًا أحسن وما فببي إخإببوانه فنقببص رتبببة نال وقد الكتاب، بعض إلى إساماعيل أحمد كتبه كتاب
ًا، النببيه فيبه يسبتوي معرض الله أعزك الدعاء: "الكبر س والخامبل ذكبر ًا. لي أمبامه قبدر

ًا اشبد يحظبره. والنباس حاجز ول يمنعه، حجاب وأكبثر المحظبوظ، الرئيبس علبى تحفظب
ًا لفعاله، اجتلء ًا لمعائبه، وتتبع ًا لخإلقه، وتصفح يعبأ ل خإامل عن منهم خإصاله؛ عن وتنفير

وقليببل منببه، يكبببر الببذنب وصغير فيه، يقدح الجليل عيب به. فيسير يكترث ل وسااقط به،
ك، اللبه جبددأها التي إليه. والحال يسرع الذم ك، دأون أراهبا كنبت وإن ل عبن وناقصبة حق

ًا همتك، تسير. إليها المنافسين وآمال كثير، عليها الحاساد حال سامائك؛ عند وأرض

ة النصبيحة، تقتضبي والمبودأة النعمبة يحبرس المشبورة. وليبس صبدق إلبى تبدعو والمق
أراك ما ترك إل ويطلقها؛ النافرة القلوب ويستجيب ويصرفها، الطماع ويحسم ويحوطها،
والبخببل البدعاء، الفباظ فببي والمحاضببة المخاطببة، وتمييبز المكاتبة، ترتيب في تستعمله

دأولببة تنقصببهم وأن رفعتك، حال تحطهم أن حقك من فليس إخإوانك الثناء. وتطبيق بيسير
ن فيمسبكوا يغبالطوك أن عليهبم حقبك مبن ليبس زادأتك. كما اموا خإطاببك، ع ن ويتح ع

عتابك".

الكتاب تحرير

عببن عليهببا: وصببفا حببرر الببتي النسببخ مببن خإلببص كببأنه خإلوصه الكتاب تحرير بكر أبو قال
ًا"، بطني في ما لك نذرت تعالى: "إني الله كدرها. وقال ًا قببال محببرر المفسببرون: جميعبب

ًا ًا جعلتببه الغلم وحببررت خإببدمته، بغيببر تشببغله ل المقببدس لبببيت خإالصبب الحريببة بيببن حببر
والحرار.

الشاعر: قال

عتيق الحرار بعد من ردأ * ول شهادأة عليه تزويج ردأ فما

ًا الغلم صار قد خإببالص حببر العبودأية. ورجببل من خإالص حر العبودأية. ورجل من خإلص حر
والرمل. الحمأة من خإالص حر العيوب. وطين من

أو المولويببة، كريببم مببولى أو الحروريببة، كريببم حر على تتفضل فقال: "أما أعرابي وساأل
العبودأية". كريم عبد

أوان، وكببل بصببواب، ويحببرر نسببخة، غيببر على وقت كل الكتاب الكتاب: ليس بعض وقال
بلغتببه، وينشببر عقلببه يعرض كاتب من الغترار، وتوقي والروية بالناة أولى أحد ليس لنه

أن علببى ويعمببل يسببتكرهها، ول القريحببة عفو ويقبل ويخمرها، النسخ يعمل أن له فينبغي
عليه. منتقدون له، متفرغون بكتابه علماء أعداء له الناس جميع

القريحببة، ساببكتت تعجب. فببإذا وحدة تروق، فتنة ونثره الكلم بنظم البتداء آخإر: إن وقال
ًا بإحسانه فرحه وليكن النظر، فليعد النفس، وصفت التأمل، وعدل بإسااءتهن لغمه مساوي

ذاك. فقال: "دأعوا رأينا فقد الساعة الراسابي: نبايعك وهب بن الله لعبد الخوارج قال فقد
في عندك جعفر: ما بن الله لعبد معاوية الفطير". وقال الرأي في خإير ول أناه، يبلغ الرأي

عنببدي. بمببا تببأملي بعببد فببأقول أروح ثاببم القائلببة، بنومة عقلي أصقل أن كذا? فقال: أريد
الشاعر: وقال

مضمار بالسبق يعبره * حتى خإلوته القوم يقف الحديث إن
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وإكثار عي به يستمر * أو بلغته تستعلي ذلك فعند

ًا يقف المقفع ابن قلم وكان صببدري فببي يزدأحببم الكلم فقال: "عن ذلك في له فقيل كثير
لتحيره". قلمي فيقف

عليبه يبردأ ومبن مضطر، مشافه والمخاطب الكاتب لن الخطاب من أكثر يتصفح والكتاب
أم أحسببنت أو أخإطببأت، أم أصبببت ينظببر وإنمببا أبطببأت، أم فيه أسارعت يعلم ليس كتابك

غلطك. على معيب غير إساراعك أن كما إصابتك، في قادأح غير أساأت? فإبطائك

علببى تحرر ثام اساتقرارها، إلى الفكر يصحبها أن فقال: ينبغي النسخ الكتاب بعض ووصف
اجتمببع مصببحف للمببأمون كتب آخإرها. فقد إلى أولها من التحرير بعد وتتأمل تصحبها، ثاقة

فطببن حببتى ذلببك تعتبببر لم العين فإن الرحمن وأغفل الرحيم الله فكتب: بسم عليه، عليه
هو.

بها. فقببال فتصبح بها وبكر النسخة هذه وهب: حرر بن للحسن الملك عبد بن محمد وقال
تصفحت. تصبحت. فقال: حتى فلم تامة النسخة كانت محمد: قد له

فقيل الكتاب نفوذ بعد نسخة في ينظر الغبياء بعض قال: كان إساماعيل بن أحمد وحدثاني
له:

العذاب أشد الهجر * عذبه الشباب معنى اللب مستلب

التصاب منه مكن وقد * به له وأنى الصبر يؤمل

الكتاب نفوذ بعد * صلحها يبتغي نسخة في كناظر

قال: ومن يؤتم. به بما الخط من يأتي لنه المام المحرر يسمون الكتاب: كانوا بعض قال
عليه. ويتعلم به يأتم ما هو إنما أمامه الصبي كتب هذا

فشكر له المكاتبة دأعاء في زيد من

الله عبيد بن محمد العتبي قال: كان الزيادأي الله عبد أبو زيادأ بن محمد حدثانا الصولي قال
ًا ًا العتبببي إليببه فكتببب القيني عثمان بن لعمرو صديق إليببه فكتببب الببدعاء فببي فببزادأه كتاببب
عمرو:

البطحاء سااكني ساادأة * وساليل والذرى قريش من الذوائب ابن يا

ً يراني أن لمثلك حاشا برائي لديه تزري * بكرامة قائل

ببقائي لي الله دأعوت * حتى بي وبدأت كنيتني إذ ترض لم

الحكماء قضية بتت * فيما قيمتي هي التي على اقتصرت ولو

دأعاء حرف العنوان في * تتبعه ولم عثمان بن عمرو لي لكتبت

اساتغباني الورى عند به بماأخإشى إكرامي فداك جعلت فاترك

الكبراء السادأة حرب * أولدأ على تقدمها أن تصغر فالعين

العلياء ذرى غيرهم * يحمون نيافة المنيع العز من حلوا

فببي الببدعاء فببي فنقصبني ساعد بن الحسين إلي قال: كتب السادي يحيى بن أحمد حدثاني
الملببك عبد بن محمد بين العداوة في السبب أن الله أعزك علمت إليه: قد فكتبت الدعاء،
عمببا إبراهيببم نقببص المعتضببد، وزارة ولببي لمببا أنببه الصولي، العباس بن وإبراهيم الزيات

فعاتبه والدولة، الصناعة من وموضعه ورياساته نفسه ذلك تحتمل فلم الدعاء، من يستحقه
منثببور كلم فببي قوله ذلك وعلمة الدهر، يطفيها ل هجاء نار له فألهب يعتبه، فلم ذلك في
بحببط لببه يتحصببل العببز أن ول إليببه، تنجببذب الرياساة أن ظن فما المر، هذا ولي ذكره قد
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المعاملة، في وأسااءني المكتابة، في فبخسني مرتبتهم، عن ونقصهم منزلتهم، عن إخإوانه
فقال: شعر في ذلك نظم ثام طويل، له كلم في

وخإلي الزمان على عوني * كان لي أخ مثل النام في رأى من

بذلي إل يعز أن * وأبى حطي فحاول حال رفعته

بالهجاء. عليه أنحى ثام المر، أول في الخطاب وكان

ودأهم. غدير لك يصف ظلمهم وتجنب إخإوانك - إنصاف الله - أعزك فافتقد

بببالله الموفببق كتابة المرثادي بشر ابن ولي قال: لما الشلمغاني، العباس بن محمد وحدثانا
إليه: فكتب كاتبه حين الدعاء في المازراني علي بن أحمد نقص

ورائي عمن خإلفت أمامي * ن كا من أخإلف أن رمت كلما

دأعائي في رفعة الله * زادأك لما منك لي الدعاء انقصت

ًا وأصبح أراه ما تم فلئن جزائي لتطعمني * ت: وزير

الدعاء. في وزادأه إليه قال: فاعتذر

أنهببا أدأر ولببم الرفعببة، لببك آمببل المازراني: وكنببت قبل كان لمن منثور كلم في هذا وكان
طببردأ المنببى فكببان الضببافة، إلببى تببؤدأيني أنهببا أدأر ولم الثروة لك وأرجو الضعة، تكسيني

الثراء. سابب والدعاء العنى،

أن فببي يعبباتبه المببدبر بن محمد بن أحمد الحسين أبي إلى أيوب بن عمر حفص أبو وكتب
عمرك": في الله "مد له دأعا

ًا يا ً بالثنا جوادأ بالعطا * وبخيل

الجفا كتب عمرك" من في الله "مد إن

الصفيا بين الصدر هذا يستعمل ليس

الدعا بتفخيم الناس فتى يا فتفضل

كتابه: في ولحن دأعائه في نقصه له صديق إلى إساماعيل بن أحمد وكتب

دأينه بغير الوفاء من * أدأين صديق إلى والكتاب أنا وما

بدونه لي يدعو باللفظ * له وأدأعو ويحقرني أعظمه

ًا أنقصه ولم وينقصني لينه بعد من لفظه * ويخشن حق

لحونه من تضمن ما * لكثرة عني بالردأ كتابه فقام

ًا وقال فعله: مثل فعلبه لخإر أيض

والنخوه التكبر * بلبس مقرونًة الرياساة رأيت

والخلوه الجهل في * تتايه معجب تقمصها ما إذا

نحوه مسرع * وكلهم إخإوانه حق عن ويقعد

مببن طالب من لن مكروه، الزيادأة طلب فكذلك مذموم الرتبة عن النقص أن قالوا: وكما
للحقببوق، جحببد الببترتيب اساتحقاق. وإساببقاط من لحطيطته تعرض محله، فوق بما الدعاء
في نقصه رجل في لنفسه نصر بن محمد بن علي بالدقيق. قال: وأنشدني للجليل وإلحاق
الدعاء:

عضب أحببت إن * وبالمكروه رطب عليك بالثناء لساني
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صعب الحرار من مثلي * على شيء وذلك الدعاء أتنقصني

ذنب إلي أساأت إن لك * فما عنه فأجبت عاودأته فإن

ًا له صديق إلى المعدل بن الصمد عبد وكتب الصببمد، عبد إليه بك" فكتب فيه: "وأمتع كتاب
لغيره: هذا روي وقد

ًا نلت * أم أدأبك من عهدت عما أحلت كتبك في فتهت ملك

ًا * إخإواني ال مكاتبتي في أن ترى هل أم حسبك في عليك نقص

بك صدره: وأمتع في * يكون أدأب ذي كتاب جعا إن

تعبك في يزيد مما * حسبك مكاتبتي في كفيك أتعبت

هذا: عن الجواب هذا ويروى

ساببك في أنال خإير * وكل أملي يا الخإاء يحول كيف

ًا كان إن أدأبك من عليه بفضل * فعد ثاقة ذو جناه ذنب

كنفك في الممات حتى * يعيش رجل عن النفوس فدتك فاعف

ًا كان إذا الدعاء في تابعه الرئيس يزيد وقد فيجببري فيببه، خإالفه أو ضره لشيء عليه مغيظ
أولً. ذكرناه مما ذلك وليس به الساتهزاء مجرى ذلك

اللببه - أعزك الدعاء: "علي في زادأه وقد إخإوانه، من الخإلء بعض إلى الكتاب بعض وكتب
والطاعببة، الخإلص مببن قبلهببا عليببه أزل لببم ل مببا إلببى الحال، هذه في والهيبة - العظام

ومببن الرياساببة، بحببق لنفسببك منببي الخإذ من المودأة، بعين إلي النظر يمنعك ل أن وعليك
ًا لها أطيعك فإني هيبة أو رجاء لها أطاعك ومحبة". ودأ

اليوم الناس به يتكاتب ما

أميببر بببالله الراضببي المببام فلن أبي الله عبد المسلمين: "من عهد ولي إلى المام يكتب
إلببه ل الببذي الله إليك يحمد المؤمنين أمير فإن عليك، فلن. سالم ابن فلن إلى المؤمنين

مببن ذلببك يقال: "فبباعلم ثام يرادأ، بما يكتب ثام وآله"، محمد على يصلي أن ويسأله هو، إل
كببذا شببهر مببن كببذا يوم أبيه وباسام الوزير باسام فلن ابن فلن وكتب المؤمنين، أمير رأي
كذا". سانة من

المسلمين. عهد ولي المؤمنين أمير مكان يجعل أنه إل ذلك، مثل العهد ولي عن ويكتب

الوزير. إلى الديواني المام كتب وكذلك

اللببه فهببي: "أطببال والمقببارنين، المسبباوين الجلء، الناحيببة أمببراء الببوزراء، مكاتبببة وأما
زيببدت وعنببدك". وربمببا إليببك وإحسببانه عليببك، نعمتببه وأتم وكرامتك، عزك وأدأام بقاءك،
ً هذا ودأون لفظة ونقصت لفظة عليببك نعمتببه وأتببم أكرمك وأعزك بقاءك الله "أطال قليل

إليك". وإحسانه

وكببان: وهببب، بببن عببزه" ساببليمان وأدأام المببؤمنين أميببر بقبباء الله كتب: "أطل من وأول
عليببك نعمتببه وأتببم كرامتببك وأدأام بقبباءك وأطببال عببزك اللببه هببذا: "أدأام "وأعزه". ودأون

هذا ذلك لك". ودأون وأدأامها عليك نعمته وأتم وأبقاك اله هذا: "كرمك لك". ودأون وأدأامها
ودأونهببا: "عافببان بببك"، وأمتع وأبقاء الله ذلك: "حفظك ودأون بإساقاط: "وأدأامها"، الدعاء

إلببى أو العهببد ولببي إلى أو المام إلى الناس مكاتبات برحمته". فأما السوء من وإياك الله
أميببر علببى سابلم المببؤمنين، أميببر كببذا إلببى فلن، بببن فلن اللببه فيكتببب: "لعبببد الببوزير،

هببو، إل إلببه ل الببذي اللببه المببؤمنين أميببر إلببى أحمببد وبركاته. فإني الله ورحمة المؤمنين
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فببي ذلببك ويكببون وساببلم"، عليببه اللببه صببلى ورساببوله عبده محمد على يصلي أن وأساأله
وتأييببده عببزه وأدأام المؤمنين، أمير بقاء الله أطال بعد يقال: "أما ثام آخإر، وبعض ساطرين
وجميببل عنببده بفضله إليه، إحسانه في زادأ عليه، نعمته وأتم وحراساته، وساعادأته وكرامته،

لن كذا"، كان ذلك: "فقد بعد يقال ساطرين. ثام في ويكون له"، قسمه وجزيل لديه، بلئه
وكذا. كذا كان فقد بعد" بالفاء جواب" أما

اللببه قببال: "أتببم الببدعاء إلببى فبلغ فيها، المكاتبة إلى المحتاج المعاني جميع على أتى فإذا
والسببلم وساببلمته، وأمنببه وعافيته، عفوه وألبسه كرامته، وهناه نعمه المؤمنين أمير على
كذا". شهر في كذا يوم فلن ابن فلن وبركاته. وكتب الله ورحمة المؤمنين أمير على

مببع المام إلى يكتب أن وبينهما المام بين الفرق أن إل ذلك، مثل والوزير العهد ولي وإلى
التصببدير فببي هببذين "وبركاته" إلببى ويحذف ذلك، مثل الكتابة آخإر "وبركاته" وفي السلم
تقدم. فيما لك ذكرت وقد الكتاب، آخإر في ويثبت

ًا الوزير ويكاتب الببدواوين. ويكبباتب مببن منشببأة الكتب تكن لم إذا تصدير، لغير المام أيض
أو الميببر بقبباء اللببه قبباض: "أطببال أو أميببر كببوتب وإذا تصببدير، لغيببر الحوائببج في الوزير

أحدهما. على سالم ول بعد يقل: أما لم القاضي"،

المودأة. حسب على شيء كل تحتمل النظراء ومكاتبة

ذلك. في جاء وما كتبه بعد الكتاب قراءة

قببال: حببدثانا عتبباب بببن أحمببد بببن اللببه عبد محمد أبو الصولي: حدثانا يحيى بن محمد قال
يزيببد، بببن نببافع قال: أخإبرنببا يحيى، بن الله عبد قال: حدثانا الجروي العزيز عبد بن الحسن

قببال: جببده، عببن أبيببه، عببن ثاببابت، بن زيد بن ساليمان ابن عن شهاب، ابن عن عقيل، عن
فرغببت فببإذا علببي، يملببي وهببو وسالم، عليه الله صلى الله رساول عند الوحي أكتب "كنت

أقامه". ساقط فيه كان فإن فأقرؤه قال: اقرأه،

الكتاب: بعض وقال

ساقط ومن وهم من * واحرساه تكتبه حين كتابك المح

ًا واعرضه الغلط من معصوم أنت * ما لصحته مرتاب

رجببل مثببل فمثلببه الكتاب، يعرض لم وإذا الكتاب، نور قال: العجم أنه الوزاعي عن وروي
يستنج. فلم الخلء دأخإل

التكاتب على والحض الكتاب جواب ردأ في جاء ما

قال: حببدثانا حميد بن محمد قال: حدثانا المستملي، محول القاسام أبو الصولي: حدثانا قال
ردأ قببال: أرى عببباس ابببن عببن الشببعبي عببن دأريح بن العباس عن عتبة قال: حدثانا حكام،

السلم. - كردأ الكتاب - جواب الجواب

لنفسه: طاهر بن الله عبد بن الله عبيد أنشدني

النوى عين يسخن * تكاتب الهوى أهل بين التنائي حق

الجوى غليل يشفي * تزاور عمره انقضى ل التداني وفي

لغيره: ونحوه

كتاب من بأحسن صلة * فل التلقي فاتهم الخإوان إذا

الجواب ردأ واجب * فحق صديق إلى الكتاب جاء إذا
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التكاتب: في قيل ما مليح ومن

يغرس لم الذي الشجر على * ثامر بيننا التجاوز إلى تذكرين هل

الخإرس الفصيح من يدي في * لك ومثله يديك في قلبي سار إذ

أميببر ساببيدنا لببي قصيدة صدر في بها كتبت أبيات الجواب، اساتبطاء في قيل ما مليح ومن
أمير: ذاك إذ وهو بقاءه، الله أطال المؤمنين

جواب يردأ ول * ابتداء كتاب المير من يأتي ليس

عتاب العتاب على * ت: أتاني وعاتب ذاك شكوت ما فإذا

إعتاب له يأتني * ت: ولم قل الذي في بي الملم وأطاف

الخطاب عز حين عنه * ناطق كتاب يغيب الذي ولسان

يجاب ل الذي كالناطق * فهو عليه الجواب أبطأ فإذا

ًا منه عرفوا وقد ردأه وكمن وعتاب تجهم حضور

ومتاب عذرة الذنب * دأية ذنب كان إن بالعذار عذت

عمرك بن احمد أخإوه إليه كتب بها فأقام الكوفة إلى المدينة من عمر بن يحيى خإرج ولما
ًا أيا عجاب فظيع بأمر منه * دأ البعا رماني قد سايد

الغتراب مدة بنا وطالت * ق الفرا رماني تمادأى فلما

الكتاب لقول فاسامع مني * ن اللسا مقام الكتاب أقمت

الجواب بردأ البشير * ورودأ جاءني إن أناجيك كأني

ًا المثببل: "أسابباء وفببي وقببالوا: جابببة، إجابة، يجيب الكتاب عن ويقال: أجاب فأسابباء ساببمع
الشاعر: فقال المثل، غير في اساتعمل ثام جابة"،

يتبلبل الندى ضحك في يمس * ولم الرقى جابة ما يدر لم الصدى أصم

تقدم. مما بجودأة جيبة. وليست وقالوا: أحببته

أجبببت، فمببا جببوابه: "كتبببت يسببتبطئ له صديق إلى رجل قال: كتب الضبي أشعث حدثانا
ًا صبباحبه إليببه وحدت". قببال: فكتببب فما وأضبرت واترت، فما وواصلت فلمببا عنببونه كتاببب

فيه: إذا فتحه

للخإوان الخطاب بغيض * من عندي أحسن القبيح الجفاء

ًا كتبي: جعلت الصولي: قوله: واصلت قال تمكببث. ول بينهمببا زمان ل الخإر، أثار في واحد
ًا كتبت واترت: أي فما وواترتهببا، الكتببب واصلت بين يساوون الكتاب كتاب. وأكثر بعد كتاب

وأن بينهببا، انقطبباع ل المواصببلة أن تببوجب فإنهببا اللغببة فأمببا القريببب، علببى جببائز وذلببك
بينها. قليل انقطاع من لبد المواترة

القيس: لمرئ توقف. وأنشد فيه ما أي وتيره ول سايره في الصمعي: يقال: ما قال

مذودأ باساحم عنه * وتذنبها وتيرة فيه ليس مجد نجاء

الناقة: بعر يصف زهير بن لكعب وأنشد

ذبل الليل آخإر من هجعة * مضت بعدما واترتهن ظماء وسامر

ظمئت فداءك، الله جعلني الظماء? فقال: البعرات، السمر كثوة: ما بن لزيد وقال: قلت
الخإببرى، تجيببء ثاببم مببا، انقطبباع يكببون ثام الواحدة، تجيء وذبلت. قال: واترتهن لعطشها
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أضبباميم وجمعهببا إضببمامة أضببابير. وكببذلك وجمعهببا كتب إضبارة كتبت وضبرت واضبرت
قيس: امرأة قيس: وقالت من امرأة أضابير. وقالت وجمعها أضبارة مثل

بك إل كحمر * إضمامة التشكي إلى فقر بنا ليس

الحنف: ابن خإيل. وقال أو مجتمعة إبل لنا أي

أنبائها بعض عن * يخبر نأيها على أتاني كتاب

بإملئها خإط كان إن * ب الكتا لهذا الفداء فنفسي

هواه براني * ومن فداه جعلت من وقال: يا

ًا كتبت قد وكم قراه من له * يبكي كتاب

أمله ومن * ه خإط لمن الفداء أنا

حاشاه * رأيته شيء أحسن الشمس

ًا: وقال أيض

بالكتاب يبتدينا هو * ول كتبنا إذا يجيب ل من أيا

الحنف: الجوابوقال ردأ إخإائنا * وحق لديكم حرمتنا حق في أما

وأحجب? لديك أقصى متى صحائفي? * وإلى تجاب ول أهان لي ما

يكتب من تستوصفي أن * بيديك إجابتي كرهت إذ ضرك كان ما

ًا: وقال أيض

يجيب فل أدأعو * أكتب الربيب الشادأن أعياني

الطبيب دأائي * وإنما بي ما دأواء أبغي أين من

آخإر:

جواب عندي له * وقالت: ما تجبني فلم ظلوم إلى كتبت

كتاب لها الوشاة غفل * وقد أتاني فكري صرفت فلما

والخطاب التأول رق * وقد جانباه يشرق الوصل وفيه

واساترابوا طير مر ما * إذا حولي والرقباء إليك كتبت

القيس: امرئ قول من والخطاب التأويل رق قوله: وقد

إذلل أي صعبة فذلت * ورضت كلمنا ورق الحسنى إلى وصرنا

الصباح: بن علي وأنشدني

ومدادأ * برقعة عني ضن الذي ذا يا

بسوادأ * تزينه بياض في ضايقتني

وفؤادأي ناظري * ي ساوادأ أخإذت وقد

الكتاب: تأخإير في قيل ما مليح ومن

ًا يا ًا النجابة * ورث والذي السيادأة شيم جامع منجب عن منجب

تجنب لم إن الشوق بريح * تصبي الحشا في نار لهيب إليك أشكو

بمذنب المدادأ ماء من * لوجدت الندى في بحر وأنت عليك ماذا
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المذهب الكلم غرر وجهه * في لئح ساطر بسوادأ القذى تجلو

تكتب لم وإن يد الدواة * تلقي أن فخفت بالكتاب تبخل أصبحت

العقرب ظهر الدرج وظهر * منها حنة جونة الحوض كأن حتى

ًا يرى أن لخلك أرضى المعتب غير ويراك جفوة * من مستعتب

أحسب لم الذي يقع وقد * عني بكاغد تضن أن أخإشى كنت ما

المسهب عين وأنت الرخإيص * عين أرضكم فكاغد كتبي تحسبن ل

الببباهلي مسببلم بببن الرحمببن عبببد قال: كان محكم أبو قال: حدثانا الصباح بن علي وحدثانا
ًا ًا القشيري الرحمن عبد بن بزيادأ بار كتاب عن يجبه ولم إليه، يكتب فلم غاب ثام له، صديق

زيادأ: فقال

تعاين لم إذا ممزوج * وعاينت دأنا إذا للصديق محض إخإاؤك

التباين عند والتجريب * ببينك وربتنا الدنو فاحمدنا دأنونا

ًا الكتاب منك يأتنا فلم للقرائن واصل جواب * وطاح تقرب

مسلم: بن الرحمن عبد فأجابه

والعطن القول في لضيق * ول صلف ول نخوة من ذاك ما

حسن ول سايء من * تعرف فما المور في بلوناك نحن

بالقرن اعترضت إل * تقرن فما بالوفاء قرناك وقد

يحسنها ل وهو وادأعاها الكتابة تعاطي من

ذلك: في قيل ما مشهور من بكر أبو قال

زيادأ من حرب آل * كدعوى يدعيها الكتابة في حمار

المدادأ في ثاوبك غرقت * ولو منها لست الكتابة عنك فدع

الكتاب: بعض في أبيات من ولي

واللوم الخإطار * ورقتي بالشوم الكتبة كانت إن

كمعدوم معلوم * وأنت ترى حتى الحلقة فصغر

والروم العرب في من * اكتب أرى ما على شك ل فأنت

مظلوم حال تشكي * منك ولكنه ظلم ذو الدهر

محتوم فيك قضاء * تحت ولكنه تحيا أن يأنف

بببن نصببر بن محمد ولد قال: كان البريدي فضل قال: حدثاني الله عبد بن الله عبيد حدثاني
أدأببباء، وكببانوا إبراهيبم، بببن إسابحاق ببن اللبه عبد أولدأ وكذلك الشعر، علي يقرؤون بسام
ًا فجلسا الدأب، من منفردأين الله وعبد نصر بن محمد وكان أولدأهمببا، فيه مجلس في يوم

مثلبه يكبون ما المجلس وفي خإلفها، ممن الغناء في بأحذق الناس يسمع لم ساتارة ومدت
ًا الستارة صاحبة فغنت وأزيد، الخلفاء مجالس في لجرير: شعر

الديارا فاطمة لحب * أحب إني بسعد الديار حي أل

محمببد: ل هاهنا. فقال السعد معنى ما العراب جهل ل نصر: لو ابن لمحمد الله عبد فقال
واصببفع أساببتاذ محمد: يا بن علي لي أسانانهم. قال: فقال ويصلح معدهم يقوي فإنه تغفل
أبي. واجعله منهما شئت أيما
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ً يهجو الصبهاني بازان ابن وقال له: خإتن مات وقد أصبهان كتاب من رجل

ذقنه على جار * دأمعه خإتنه على يبكي كاتب

وطنه عن شذ قد * أنه يديه في القرطاس يعلم

حسنه من المر قبيح * ما كتابته في يدري ليس

المعدل. بن الصمد لعبد الشعر هذا أنشدنا الصولي قال

وذم منه حمد وما وأصوله المكاتبات دأعاء

قببال: أحببدثاها أنه زيد بن حمادأ عن بقاءك". وروى الله العلم: "أطال أهل من قوم كره قد
التكبباتب ويطلببق هذا يبطل الزنادأقة. وقيل: أصل دأعاء من الصمعي: هي الزنادأقة. وقال

عليها. الن كلهم الناس كان إذا بها

قببال: حببرب بببن علي قال: حدثانا الصم ساعيد بن ومحمد البزار، إبراهيم بن إساحاق حدثانا
خإبيبببة، أبي بن معمر عن حبيب، أبي بن يزيد عن لهيعة، ابن عن الزرقاء، أبي بن زيد حدثانا

ًا قال: شهدت نافع بن رفاعة بن معاذ عن عليببه اللببه صببلى اللببه رساببول أصببحاب من نفر
المببوؤدأة يببذكرون عنهببم الله رضي وساعد والزبير وعثمان وعمر وطلحة علي فيهم وسالم
ًا. أشد بعدكم? هم بم فكيف هذا، في تختلفون الله رساول أصحاب عمر: أنتم فقال اخإتلفبب
أطببال عمر: صدقت السبع. فقال الحالت عليها يأتي حتى موؤدأة تكون ل علي: إنها فقال
بقاءك. الله

ًا ثاببم مضغة ثام علقة ثام نطفة تكون حتى موؤدأة تكون ل لهيعة: المعنى ابن قال ثاببم عظمبب
ًا، إذا المببرأة قببال: إن مببن النبباس مببن لن وئببدت، فقببد دأفنببت إذا مسببتهلً، يظهر ثام لحم

حببتى موؤدأة، يكون ل ذلك أن وأدأته. فأخإبر فقد فأساقطته لتسقطه فتداوت بحمل أحست
السبع. الحالت عليها يأتي

قتلت". ذنب بأي سائلت، الموؤدأة فقال: "وإذا وجل: الموؤدأة عز الله ذكر وقد

ًا.فببدى يئدها حية. فيقال: وأدأها دأفنها ابنة، لحدهم ولد إذا العرب وكانت ابببن صعصببعة وأدأ
ًا المجاشعي ناجية للضببر ذلببك يفعلببون كببانوا لنهببم آبائهن إلى دأفعها بإبل البنات، من خإلق

بهذا: يفخر الفرزدأق فقال والفقر

يوأدأ ولم الوئيد فأحيا * ت الوائدا منع الذي وجدي

بببن ساوار عن علية، ابن قال: حدثاني السعدي مسلم أبو قال: حدثانا الصباح بن علي حدثانا
وهببو وساببلم عليبه اللببه صبلى النببي على الزبير قال: دأخإل الحسن عن العنبيري، الله عبد

بعببد?" إعرابيتببك تركت أما زبير فداؤك? فقال: "يا الله جعلني بعدك الذي فقال: ما عليل
ويقصر. يمد فداؤك. والفداء الله قوله: جعلني كره كأنه

مبن قببوم قبال: "يكببون وقبد وساببلم عليه الله صلى للنبي قال أنه جريج ب رافع روى وقد
والنصارى". قبال: قلبت: جعلبت اليهودأ كفرت كما يشعرون ل وهم بالقرآن يكفرون أمتي
حديث ببعضه". في ويكفرون القرآن ببعض ذاك? قال: "يقرون وكيف الله رساول يا فداك

بن حمادأ قال: حدثانا نصير بن حجاج النميري. قال: حدثانا الله عبد بن إبراهيم حدثانا طويل،
عنببد قببال: كنببت شببعيب، بن عمرو عن رافع، بن عطاء عن عطية، عن الكرماني، إبراهيم

ًا يقول. وذكر جريج بن رافع فقال: سامعت المسيب بن ساعيد طويلً. حديث

مببن إخإواني بعض إلي قال: كتب شيث بن الله عبد قال: حدثانا ثاعلب يحيى بن أحمد حدثانا
ًا المدينة إلى البصرة إن فببداءك وجعلنببي جفبباك، أطببال كما بقاك الله صدره: "أطال كتاب

ذلك: فداؤك" وتحت في كان
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ًا هوى قدرت ولو كتبت ًا لكنت * إليك وشوق الكتاب في ساطر

ًا الكتب قال: وكانت العاملي: الرقاع ابن قال عليك" فلما نعمته فيها: "وأتم يقال قديم

وزادأها عليه نعمته * وأتم ودأعته امرئ على الله صلى

إليك". إحسانه في ذلك: "وزادأ على الكتاب وزادأ

اللببه العببرب: "وهبنببي تقول يقول العرابي ابن قال: سامعت ثاعلب يحيى بن أحمد وحدثانا
إساماعيل بن القاسام تذكوان أبا فإن قبلك"، "وقدمني فأما فداءك، جعلني فداءك" بمعنى

قبلببك" إل الكتاب: "وقببدمني قول أظن يقول: ما العباس بن إبراهيم قال: سامعت حدثاني
ًا الصقر: أخإيه في العبدي كابس بن الغر قول من مأخإوذ

ًا تبقى بأن * أسار كلهما وقربى دأين في أنت أخإي وأفخر ساليم

تتأخإر الذي أنت فكن * نموت بيننا يفرق يوم أتى ما إذا

ًا يبدري ل من على لحاتم. فقال: "وما يروى هذا لبراهيم: إن قال: فقيل نسببته فببي شبيئ
"اللقبباء كتبباب كتببابي فببي مسببتوفى ذكرتببه كببثير. وقببد وأشببباهه قببائله". وهببذا غيببر إلى

يوساف. بن محمد بن عمر القاضي إلى به كتبت الذي والتسليم"،

محمببد بببن المغيرة أنشدناه عرادأة، بن حنظلة قبلك": قول "قدمت في قيل ما قديم ومن
قومه: يخاطب له محلم أبي عن المهلبي،

للمواشر ضحكة مجرا * وكنت رماحكم أنطقتني زيد بن أساعد

ًا * فموتوا قبلكم مت قد الصبر أوان فهذا البواتر بالسيوف حفاظ

المكاتبة دأعاء في اللغة

قال: بقوة. فإذا بأيد" أي وجل: "بنيناها عز الله قال القوة، التقوية. واليد اللغة في التأييد
يكل وحفظببه. وفلن قولببون فإنمببا وكلءتببه، قالوا: وتأييده قال: قواك. فإذا فكأنه وأيدك،
النعببم، اللء لديك. فإن وآلئه إحسانه في قالوا: وزادأ لهم. فإذا كالئ فهو يحفظهم، القوم

تكببذبان" أي ربكمبا آلء وجببل: "فبببأي عبز اللبه وأعناب. قبال عنب مثل وألى إلى واحدها
ًا بببذلك نعمببة كل أتبع عبادأه، على نعمه الرحمن ساورة في عددأ لما نعمه فبأي لمببن توبيخبب
وعبز المنعبة، وأصببله الببذل ضببد العبز عزك" فبإن قالوا: "وأدأام نعمه. فإذا وجحد به، كفر

مببن بببز" أي عببز "من وقولهم صلبة كانت إذا عزاز قولهم: أرض من وهو امتنع إذا الشيء
منه. أخإذه أي كذا بزه يقال لنه سالب، غلب

ًا الصولي: ودأخإلت قال ًا، يقرأ وهو الوزراء، بعض على يوم على فيه فمر له، عامل من كتاب
قيببامي. حسببن يريببد إيالتي? قلت معنى ما وإيالتي" فقال واجتهادأي نصحي الله علم "قد

تقببول: آل العببرب يقببول: ساببمعت العرابببي ابن قال: سامعت ثاعلب يحيى بن أحمد حدثانا
عليها. القيام حسن كان إذا وإيالة ل أو يؤولها فلن ايلة

ساببئل وقببد ثاعلببب يحيى بن أحمد العباس أبا سامعت فإني لديك، بلئه قولهم: وجميل فأما
زهير: بيت عن

يبلو الذي البلء خإير * فأبلهما بكم فعل ما بالحسان الله رأى

يبتلببي لنببه عبببادأه به يبتلي الذي الصنيع خإير إليهما فصنع إحسانهما الله رأى المعنى فقال
عبيدة: فاخإتبرهما أبو الصولي: وقال يحيى بن محمد والسقم. قال والصحة والشر بالخير
المجاهببدين نعلم حتى "لنبلونكم ومنه الخإتبار، عنده البتلء لن بشره، ل به يختبر ما بخير
يقببع أن يريببد ولكنببه يكون، كيف وجل عز ذلك علم وقد ولنختبرهم، أي والصابرين"، منكم
كيف علم فقد فعلوا، ماذا علمه على يعذب ل لنه والعقاب، الجزاء عليه يقع له فعل منهم
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وعليهبم للعببادأ، الجبزاء يبوجب ل أنببه إل كان وفيما يكون فيما ساواء وجل عز وعلمه كان،
العبادأ. من الفعل وقوع بعد إل وإسااءة إحسان من منهم يعلم ما على

الثور: في العجاج قول عن النحوي يزيد بن محمد وسائل

منوي انتوى حيث * ونية الولي وفتى الحجوز وفي

يفتقدها وجهة يريد الولي. ونية يأتي ثام وسامي فيه بمكان يكون كأنه له الدعاء فقال: يريد
ً مصرف فأي ذهب حين أرادأ منوى، توجيه انتوى حيث الثور رزق فيريببد مفعببول إلى فاعل

ًا ممببا عنببدي هببذا فكببان حبباله، وعببن عنه إخإبار وإما له دأعاء إما توجه حيث المطر بهذا تبن
شيبان: أعشى للعشى ذلك بعد ثاعلب يحيى بن أحمد أنشدنا حتى فيه بالقول تفردأ

والقصد البقاء على السلم * وأقر بالرشد الله نواك اقصد عمرو يا

ًا وبك البلد ذلك في أصائله * طابت جدته بعد تولى عيش

فصببح نببويت، وحيببن انتببويت حيببن الرشد الله الله? فقال: رعاك نواك معنى له: ما فقيل
العرب. كلم من أنه وعلمت عندي، ذلك

ثاوابببة، بن العباس أبي عند قال: كنت المبردأ به حدثانا قبلك" ما "مت في قيل ما ملح ومن
وفيها: البحتري رقعة عليه فوردأت

ظلك الله أزال ول * ق واب العباس أبا اسالم

ًا لنا يحيا الذي وكن قبلك نموت ونحن * أبد

وفضلك الوفى * إحسانك لها أرجو حاجة لي

أملك والشرط قضاءها * ك علي مشترط والمجد

مثلك أعددأت * فلمثلها مهمها كفيت فلئن

الحال. وهدمت المال، أفنيت ولو الله، قضاها إليه: قد فكتب

معناه في قيل وما التاريخ

الببذي أي الجببودأ فببي قببومه تاريببخ فلن ومنه إليه، ينتهي الذي ووقته غايته شيء كل تاريخ
ذلك. إليه انتهى

الشببيء. إثابببات هببو آخإببر التأخإير. وقببال فقال: معنى ذلك معنى ما اللغة أهل بعض وسائل
ًا الكتباب ويقال: ورخإبت ًا وأرخإتبه تميبم، لغبة توريخب ة تأريخ وتاريخبان قيبس. وتاريبخ لغ
وورخإه. هذا كتابك وتواريخ. وأرخ

ًا؛ بالنجوم يؤرخإون فكانوا العرب تاريخ: فأما ومملكة نبوة ولكل صار ومنه أصل، وهو قديم
نجببوم. والعببرب جمع نجوم. وأنجمة في يؤدأيه حتى كذا فلن على يقولون: نجمت الكتاب
قولهم: ومنه الثريا يريدون النجم طلع إذا يقولون الثريا، بالنجم تخص

كسيه الراعي * فابتغى غديه النجم طلع

البدينار النباس يقبال: أهلبك كمبا جميعهببا، علبى الواحببد يدل النجوم ساائر هذا بعد والنجم
عقبببى لمببن الكببافر العلء: "وساببيعلم بببن عمببرو أبو قرأ هذا الجنس. وعلى يرادأ والدرهم
هذا. غير وهو ظهر ما الرأي ومن النبات، من نجم ما والنجم الدار"،

ولد وفبه الفيل، بعام فأرخإوا متعارف، مشهودأ أمر فيه يكون عام بكل تؤرخ العرب وكانت
شروان. أنو كسرى ملك من والثلثاين الثامنة السنة في وكان وسالم، عليه الله صلى النبي

الجعدي: النابغة فقال أمره عندهم وعظم فيه، تماوتوا لنهم الخنان بعام العرب وأرخإت

)67(



ً يك فمن الخنان أيام الشبان * من فإني عني ساائل

وحجتان ذاك بعد * وعشر فيه ولدت لعام مائة مضت

شاعرهم: قال ولذلك فيهم، لجللته المخزومي المغيرة بن هشام بموت قريش وأرخإت

ًا مكة بطن وأصبح هشام بها ليس الرض * كأن مقشعر

إلببى السببلم عليبه إبراهيببم نببار مبن أرخإوا إساماعيل بني أن والشعبي، الزهري عن وروي
تفببرق إلببى البببيت بنيببان من أرخإوا إساماعيل بني وأن إساماعيل، مع بناه حين البيت، بنائه

أن إلببى الفيببل بعام أرخإوا لؤي. ثام بن كعب موت إلى شيء بشيء يؤرخإون كانوا معد. ثام
وسالم. عليه الله صلى النبي هجرة من عنه الله رضي الخطاب بن عمر أرخ

لهببا ليببس كتببب المببؤمنين أمير قبل من يأتينا إليه: إنه كتب موساى أبا أن ذلك سابب وكان
ًا نعمببل. وروي أيهببا علببى نببدري فل تاريخ، ًا قببرأ أنببه أيضبب شببعبان. فقببال: أي محلببه صببك

ام قبالوا: نبؤرخ أن بعبد الهجبرة، مبن التأريبخ سابب التي? فكان أم الماضي الشعابين بع
التاريببخ? أول يكببون مببا الهجببرة. وقببالوا علببى الرأي أجمع ثام المبعث، وقالوا: من الفيل،
ثاببم تعظمببه، والعببرب حببرام شببهر فببإنه بعضهم: رجب وقال رمضان، بعضهم: شهر فقال

الشهر آخإر الحج. وكان من الناس منصرف وهو حرام فقالوا: شهر المحرم، على أجمعوا
ً فصيروه الحرم رجببب، والفببردأ والمحرم، الحجة وذو القعدة ذو ساردأ ثالثاة عندهم لنها أول
ً المحرم صار فلما سانتين، في تقع الربعة فكانت سانة. في وقعت أول

ًا، المر أكدت وورخإت. فقال: مثله أرخإت عن ذكوان أبا وساألت الصولي قال ووكدته تأكيد
ًا بلغببة التاريببخ توكيببدها". وأمببا بعببد اليمان تنقضوا القرآن: "ول نزل وبها تميم، لغة توكيد
وإن قببط، كبباتب اساببتعمله فمببا تميببم لغببة التواريببخ وأما الناس، يستعمله الذي فهو قيس
به. تتكلم العرب كانت

يلببدها ولببم يببومه سابببقت الشببهر ليلببة لن التاريببخ، فببي اليام على الليالي العرب وغلبت
إل وجببل عببز اللببه ذكرهما وما الشهر، دأخإول وفيها اليام، دأون لليالي الهلة ولن وولدتهن

حسوما". وقال: "يولج أيام وثامانية ليال سابع عليهم تعالى: "ساخرها الله قال الليالي قدم
ًا فيها اسامه: "سايروا جل الليل". وقال في النهار ويولج النهار في الليل آمنين". وأيام

الليببل لساتثقالهم النهار، دأون النهار فيها يشاركها التي الشياء في الليل تستعمل والعرب
النابغة: لهيبته. وقال كذا بموضع الليل فيقولون: أدأركني

واساع عنك المنتأى أن خإلت * وإن مدركي هو الذي كالليل فإنك

ًا وقالوا: صمنا الليببل كببان إذ أجببازوه ولكنهببم لليام، الصوم وإنما رمضان، شهر من عشر
عبيدة: أبو رمضان. وأنشد شهر أول

ًا فصامت ًا مكثت * ولو ربها مخافة من ثالثا لصلت هناك خإمس

كببذا شببهر مببن الخإرة. ويكتبون وجمادأى الولى جمادأى إل مذكرة، كلها فإنها الشهور وأما
شببهر تعلمببون كنتببم وجل: "إن عز الله لقول رمضان شهر في يكتبون أشهر، ثالثاة في إل

رآن".ويقولبون: فبي فيه أنزل الذي رمضان لن الخإبر، ربيبع وشبهر الول ربيبع شبهر الق
مببن أنببه يظببن أن الشببهر يببذكروا ولببم ربيببع قالوا: مببن إذا فخالوا السنة، من وقت الربيع

الراعي: الوقت. قال

ًا * إل لبونهم تذوق ما ربيع شهري ً وخإمًة حموض وذويل

ليلببة "وكتببب كتبببوا ليلببة أول الهلل رأوا ذويببل. فببإذا فهببو النبت من واساودأ انكسر ما كل
وأهببل الهلل، يقولون: اساببتهل لنهم كذا"، شهر ومهل كذا شهر ومستهل كذا غرة الجمعة
أخإطأ. فقد ذلك قال ومن اساتهل، ول أهل ول يقولون: هل ول الهلل،
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ا إذا وبكباؤه صبياحه الصببي اسابتهلل ومنبه والصياح، الصوت والساتهلل انوا ولبد. فلم ك
بمضببي لقربهببم الشببهور ساببائر أول وفببي الشهر من ليلة أول كل القمر رؤية عند يكبرون
فقببالوا: اساببتهل فعلهببم إلببى الرؤيببة نسبببوا بالموساببم، وسارورهم الحج، وقت من الخارج
ً القمر وساموا وأهل، المعنى. لهذا هلل

ساائر من ليلة، أول كل عندها وعبيدهم ولدانهم ويلعب النار ويوقدون يجتمعون مكة وأهل
الحج. وقت بقرب لفرحهم هذا وقتنا إلى الشهور،

الليلة لن الغد من إل مضت لليلة ول خإلت، لليلة يكتبون ول كذا لغرة الهلل ليلة ويكتبون
لن مهل ول مستهل يكتبون ول كذا، شهر يوم قالوا: أول الجمعة يوم كتبوا مضت. وإن قد

لثلث كتبببوا ذلببك، جاز فإذا مضتا، لليلتين الثاني اليوم في بالليل. ويكتبون يرى إنما الهلل
الخط. في اللف ويثبتون الياء فيحذفون خإلون لثمان وكتبوا مضين، وأربع خإلون

اليبباء ساببقط وإنمببا إضببافة مببع تنببوين يكون ل لنه للضافة، الياء أثابتوا الليالي أضافوا فإذا
يثبتهببا. مبن ومنهبم ليبال، لثمببان فيكتبببون الخببط، في ذلك عند اللف فيسقطون للتنوين،
تعالى. الله شاء إن موضعه في ذلك وسانذكر

العشر جاوز فإذا ذكرت، كما اليام على الليالي لتقدم خإلون، قولهم: لعشر إلى أنثوا وإنما
ومضت خإلت قالوا: ههنا ليلة. وإنما عشرة ولثانتي ومضت خإلت ليلة عشرة قالوا: لحدى

شبباؤوا وإن خإلببت، ليلبة عشببرة لذلك. ويكتبون: لخمبس الفعل فوحدوا بليلة الترجمة لن
شبببيه لنببه ذلببك كرهببوا بقيت، ليلة عشرة لخمس يكتبون ول كذا، شهر من كتبوا: للنصف

عشببرة بيببوم: لرع النصببف بعد يكتبون ولكن منه، اساتثني مما أقل إل يكون ول الساتثناء،
وتمببامه الشببهر لنقصببان بقببي كببم يببدرون ل لنهببم ذلببك، الببورع أهل كره بقيت. وقد ليلة

الشببهر من ليلة آخإر كان هذا. فإذا غير على والكتاب خإلت، ليل وعشرين فيكتبون: لحدى
ًا، الشهر يقولون: انسلخ لنهم كذا كتبوا: سالخ ًا كذا أشهر وسالخت انسلخإ ًا. ساببلخ وساببلوخإ

جبباز شببهر، فببي يقببل ولم رمضان في أو شهر، في يقل ولم الول ربيع في كاتب كتب ولو
الشاعر: بالمختار. قال وليس

باليماض الحديث * تقطع الماضي رمضان في جارية

فعرفببوه السببنة أول لنببه المحببرم فببي إل واللم اللببف الشببهور من شهر في يدخإلون ول
ًا يكون الذي قالوا: هذا كأنهم لذلك كمببا فيهببا وأنت بقيت يكتبون: لليلة السنة. ول أول أبد

فيها. وأنت خإلت يكتبوا: لليلة لم

ويسببمونها الشببمس، مبن القمببر لتببرء البببراء ليلبة الشببهر مبن ليلبة أول تسمي والعرب
أحمر: ابن وأولها. قال نحرها في رؤي أبي نحرها، الهلل لن النحيرة،

رجبا أو شعبان نحرت ليلة * في همع واكف عليها اساتمر ثام

ونحيرة أولها، في رؤي إذا الهلل نحرها كما أوله لنها وصدره نحره في كان شعبان نحرت
قتيلة. فهي قتلت مثل نحرت من فعيلة

العهودأ. وتحفظ الحقوق تعرف وبه الشك، ونافي اليقين، عمودأ الكتاب: التاريخ بعض قال

أعجبباز فببي إل مببرؤس أو رئيببس من السلطانية الكتب من شيء في التاريخ يقع قال: ول
صدورها. في الكتب من خإلص ما والتابع النظير يؤرخ الكتب. وقد

تاريببخ فببي الشعراء بعض سامة. قال بغير وغفل معرفة، بل نكرة تاريخ بغير وقيل: الكتاب
وفاة:

أرخإا قد اليوم ذا هو فها * ن القرو علم يؤرخ وكان

زمانه: مثل في العمر من عجيب - وهو قوله فهو ربيعة بن للمستوغر يروي الذي فأما

سانينا السنين عددأ من * وازدأدأت وطولها الحياة من سائمت ولقد
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مئينا الشهور عددأ من * وازدأدأت لي مائتان بعدها من أتت مائة

تحذونا وليلة يكر * يوم فاتنا قد كما إل بقي ما هل

ابيت. وأحبد وأسابابت وأساببات وسابوت وأسابت وسابتان ويقال: سابت وأحبدان وأحبد وأسا
وثالثاببوات. وأربعبباء وثالثابباوان وأثاببانين. وثالثابباء وأثاان واثانايان وأحدات. واثانين وآحادأ وأحادأ

وجمببع وجمعتببان وخإميسببات. وجمعببة وأخإمسة وخإميسان وأربعاوات. وخإميس وأربعاوان
وجمعات.

وصبفارى وصبفرات وصببفران وصبفر ومحبارم، ومحباريم ومحرمبات ومحرمبان ومحبرم
وأشببهر ربيببع وشهرا ربيع وتقول: شهر وأرابيع، وربيعات وربيعان وربيع وصفارين، وأصفار

وأرجببب وأرجبباب وأرجبببة ورجبببات ورجبببان ورجببب وجمادأيببات، وجمادأيان وجمادأى ربيع،
ورمضبانان وشبعابين. ورمضبان وشعبانات وشعبانان ورجابي. وشعبان ورجائب وأراجيب

وشببوالت وشببوالن وشببوال ورماضين، ورماضى وأراميض وأرامضة وأرمضة ورمضانات
مثله. الحجة وذو القعدة، وذوو القعدة وذوات القعدة وذوا القعدة وذو وشواويل،

مببن ومسبباوعة ومليلببة ومنبباهرة ومياومببة ومسببانهة مشبباهرة الببدار وتقببول: أكريببت
الساعات.

قال: سامعت يوساف أبي ابن الحوال ساهل بن محمد يحيى: حدثاني بن محمد بكر أبو قال
صببار ثام معاومة، صار ثام مزامنة، المر هذا فقال: كان الوزراء مدة قلة يذكر إسارائيل ابن

مسبباوعة أرادأ وأخإطببأ قببال: مسبباعات، ثام وتلجلج مسا صار ثام مياومة، صار ثام مشاهرة،
يفهم. فلم

المكاتبة في الترجمة

وعربتهببا. ذلبك بعببد العبرب بهبا تكلمببت وقد الترجمان، وكذلك فارساية، اللفظة هذه أصل
الن الكباتب. فأنبا يحتباجه شببيء مبن هبذا كتببابي يصفر ل أن أحب لني ههنا ذكرتها وإنما
ًا منها أعمل منهببا فيعمببل الترجمببة، وجه كيف ليعلم معرفته يريد من على جهدي أقربه باب

أرادأ. ما هذا بعد

ن يكنى ما وهو بالمعمى شبيهة وهي ف يسبمي كبأن الشبعر م ًا، والبباء فاخإتبة، الل صبقر
ًا والتاء له. أوضحته المر له وترجمت هذا على الحروف يردأدأ ثام عصفور

ًا وعشرون تسعة ث ت ب تعالى الله فحروب إل يبتببدأ ل لنه همزة وهي اللف، أولها حرف
تتحرك. ل سااكنة واللف بمتحرك

هببي هببذه أن ليعملببوا واللم ببباللف أتببوا أن بعببد قالوا ذلك أجل يحيى: من بن أحمد وقال
هببذه مببع وزكبباة. فببالحروف حياة وفي ومتى حتى آخإر في تقع التي وهي الحقيقية، اللف
يسببتهل، ثام يستتر ثام منزلً، وعشرون ثامانية شهر كل في القمر ومنازل وعشرون، تسعة

ًا القمر فجعلت ً وعشرين تسعة ليكمل تمام منزل. حرف كل بإزاء منزل

الكلبببي، السائب بن محمد بن هشام بن العباس قال: حدثانا الكندي محمد بن عون حدثاني
عادأ حتى منازل قدرناه قرأ: "والقمر أنه عباس ابن عن صالح، أبي عن جده، عن أبيه، عن

ً وعشرون ثامانية القديم". فقال: هي كالعرجون منهببا منزلببة ليلببة كببل القمببر ينببزل منزل
والنببثرة، والببذراع، والهنعببة، والهقعببة، والببدبران، والثريببا، والبطيببن، وهببي: الشببرطان،

والكليببل، والزببباني، والغفببر، والسببماك، والعواء، والصرفة، والزبرة، والجبهة، والطرف،
وساببعد ساببعودأ، وساببعد بلببع، وساببعد الذابببح، وساببعد والبلببدة، والنعببائم، والشببولة، والقلب،
حببتى بببالقمر، والقمببر. فأتممتهببا الحوت، وبطن المؤخإر، والفرغ المقدم، والفرغ الخإبية،
الحروف. سااوت
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أن أردأت الشببرطان". فببإذا الخإبيببة، ساببعد "أنا" كتبببت: "الشببرطان، تكتب أن أردأت فإذا
مبا جميببع هببذا علببى الذابح". فقس ساعد القمر، بلع، ساعد بإليك،كتبت: "الشرطان، تتبعها

الله. شاء إن عليك يردأ

الديوان

بفتبح يقولبوا: دأيبوان ولبم فقالوا: دأيبوان العرب به تكلمت فارساي اسام الصولي: هو قال
دأيباج. يقولوا ولم قالوا: دأيباج كما الدال،

خإلببف ومعنببا عمرو أبي عند قال: كنا الصمعي قال: حدثاني العيناء أبو الصولي: حدثانا قال
هبذا جباز عمرو: ولو أبو الدال? فقال بفتح دأيوان يقول من أسامعت رجل له فقال الحمر،

ينشد: حمير بعض سامعت خإلف: قد جمعه: دأياوين. فقال في لقالوا

بالمدادأ تشقق * دأياوين عمرو أم أزورك أن عديني

عببن الصمعي العيناء: فسئل أبو نجد. قال هواء يفدها لم حمير لخلف: إن عمرو أبو فقال
فيسقط. به يحل أن يخشى فهو اسامه كتب قد بعث في أنه فقال: يعني البيت معنى

إن دأيبباوبن، لجمعببوا دأيببوان، الواحببد كان لو أنه في الصولي: والمعنى يحيى بن محمد قال
فببإذا زائببدة، اليبباء كببان قببالوا:دأيببوان فإذا ورياحين، ريحان مثل أصلية، صحيحة تكون الياء

أصببلية فالواو هذا يقولون: دأون لنهم الصواب وهذا فقالوا: دأواوين، الدال انفتحت جمعوا
اساببتثقالهم أجببل فمببن أصببلية، فببالواو الببوزن، مببن لنه موزان، والصل قالوا: ميزان كما

لنفتاح الواو ردأوا قالوا: دأواوين جمعوا فلما ياء الواو قلبوا قالوا: ميزان الواو، مع الكسرة
الشاعر: الدال. قال

العين الخردأ * وفيلسوف الدواوين كتاب زين يا

مساكين كتاب * عزاب فتية إلى سايقت فتنة يا

البحريببن، من مال جاءه المر تولى لما الله، رحمه بكر أبا أن الدواوين، تدوين سابب وكان
عبد بن جابر فأعطى به، عدة وسالم عليه الله صلى الله رساول عند له من كل وعد أن بعد
كببذلك والمببرأة دأراهم عشرة الرجل فأخإذ فقسمه، البحرين مال له. وجاء كانت عدة الله

ك، مبن أكبثر الثاني العام في كذلك. جاء والعبد ًا عشبرون فأصبابهم ذل واحبد لكبل دأرهمب
من وبين بيننا تساوي فلم فضلنا، فلنا وآوينا فقالوا: نصرنا ذلك في النصار فتكلمت منهم،
هببذا فدعوا لله عملتموه كنتم فإن لكم، ذاك بكر: صدقتم أبو لنا? فقال مما شيء له ليس
وانصرفوا. لله فقالوا: عملناه زدأتكم، لغيره فعلتموه كنتم وإن

قببال: جبباء عوانبة عبن عبدي ببن الهيثم عن الضحاك بن الله عبد قال: حدثانا الغلبي حدثانا
النصببار فغضبببت النبباس، بيببن فيببه فساوى عنه، الله رضي بكر أبي إلى البحرين من مال

للببدنيا، عملتم ما صار فقد أفضلكم أن أردأتم إن بكر: صدقتم أبو لهم فقال وقالوا: فضلنا،
بكببر أبببو وانصرفوا. فرقببي لله إل عملناه ما والدين! فقالوا: والله لله ذلك كان شئتم وإن

يببا قببال: "واللببه ثاببم وساببلم عليببه اللببه صلى نبيه على وصلى عليه وأثانى الله فحمد المنبر
بأنفسببنا ونصببرناكم أموالنببا في وشاركناكم آويناكم تقولوا: إنا أن شئتم لو النصار، معشر
ًا نحصيه ل ما الفضل من لكم وإن لقلتم، قببال كمببا وأنتببم فنحببن المببد، بببه طال وإن عددأ

الغنوي:

ًا عنا الله جزى فزلت الواطئين في نعلنا * بنا أزلقت حين جعفر

لملت منا يلقون الذي * تلقي أمنا كانت ولو يملونا، أن أبوا

وأكنت" أدأفأت بيوت * ظلل بيتهم ظلل في أساكنونا هم
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وكان البحرين، من بمال هريرة أبو فأتى بعده، عمر وقام عنه، الله رضي بكر أبو توفي ثام
قببد فقال: "إنه الناس فخطب دأرهم ألف خإمسمائة أخإرى وفي دأرهم، ألف ثامانمائة مبلغه

ًا"، لكببم عددأنا شئتم وإن كيلً، لكم كلته شئتم فإن مال، جاءكم - الفيببرزان لببه فقببال عببددأ
ًا تدون العجم - إن له قال غيره أن وروي واحببد. لواحببد ومببا الساماء فيه يكتبون لهم دأيوان
الديوان. باتخاذ فأمر

ًا بعث عمر أن روي وقد بببه تصنع كيف أحد البعث هذا من تخلف الفيرزان: إن له فقال بعث
بيببت فببي المال وجعل فعمله، بالديوان ترى? فأشار بخبره? قال: فما عاملك يعلم وكيف
وساببلم عليببه اللببه صلى الله رساول أصحاب برأي ذلك وكل مشاهرة، الرزاق وجعل مال،

علببي. تبببدأ? قببال: أشببيروا فقالوا: بمن عليه، المال كثر أوله. ثام هذا فكان منهم واجتماع
وساببلم عليببه الله صلى الله رساول بآل بنفسك. فقال: بل والقبض الكتاب في فقالوا: أبدأ

ًا عشر اثاني في عائشة فكتب عليبه اللببه صبلى النببي أزواج سابائر وكتب سانة، كل في ألف
رضببي وساببلم عليببه اللببه صببلى النبي أزواج بعد وكتب واحدة لكل آلف، عشرة في وسالم

ًا شهد ومن آلف، خإمسة في عليه الله صلوات طالب أبي بن علي عنهن الله بببن مببن بدر
ًا شهد ومن آلف، خإمسة في عفان بن عثمان كتب ثام مواليهم، ومن هاشم، بنببي مببن بدر

ساواء. على ومواليهم أمية

بعببدهم? نبدأ أن ترون فيمن وبأقاربه وسالم عليه الله صلى الرساول بآل بدأت قال: قد ثام
ً آلف خإمسة في طلحة فكتب بكر أبي بآل فقالوا: بنفسك. قال: بل مثلهببا. ثاببم فببي وبلل

ًا، شببهد ولمببن لنفسببه، فكتب بنفسك. قال: صدقتم أبدأ? قالوا للناس: بمن قال مببن بببدر
ًا شهد لمن كتب آلف. ثام خإمسة آلف خإمسة قريش، بطون آلف أربعببة النصببار من بدر
قببال الببذين أجعببل عمببر: ل المهبباجرين. فقببال إخإواننا عن بنا آلف. فقالوا: قصرت أربعة

ً يبتغببون وأمببوالهم دأيببارهم مببن أخإرجوا الذين والمهاجرين الله: "للفقراء اللببه مببن فضببل
ًا دأاره، فبي الهجبرة كبانت الصبادأقون" كمبن هبم أولئببك ورساببوله اللبه وينصرون ورضوان

ًا شهد لمن كتب فرضوا. ثام مكببة فتح شهد لمن فرض منهم. ثام واحد لكل آلف بثلثاة أحد
الطالقاني: ألفين. وأنشد ألفين في

ًا فيه صرت * من يا الديوان قمر يا علم

القلما تجر * أنت كبدي في كأنما

عليه: دأواوين للرقباء أن يذكر عامر بني مجنون وقال

يكفيني كان ما بدئها في * وكان تقتلني الحب عائدات أرى إني

الدواوين ذكر باقية تبق * لم معرفة دأيوان منزلة كل في

العربي إلى الفارساي من الديوان تحويل

رو القاضي بكر: حدثانا أبو قال ان القحبذمي قبال: حبدثانا تركبي ببن عم رة قبال: ك بالبص
بالفارساببية. ودأيببوان بالعربيببة، بكتبباب والذريببة والمقاتلببة الجنببد لعطبباء دأيوانببان والكوفة
أبببو العربيببة إلى العراق دأيوان بالرومية. فحول ودأيوان ذلك، لمثل بالعربية دأيوان وبالشام

زيببد بببن ساببعيد بني من عبيد بن مرة بني مولى وهو البصري، الرحمن عبد بن صالح الوليد
الببدواوين علببى فببروخ لببزادأان يكتببب صالح ساجستان. وكان سابي من وكان تميم بن مناة
ًا أن الغببزاة له جمع من أول وكان الحجاج، أيام فببروخ زادأان عليهببا قببال: فاساببتكتب زيببادأ

فروخ: لزادأان فقال قربه، صالح ذكاء الحجاج رأى قال: فلما الوقت هذا إلى فبقي العور،
والحجبباج عنببه يببؤخإره يببزل فلم ذلك، أحب وما منه، ساببي وأنت عليك، يقدمني المير إن

غيببري، دأيوانه بحساب يقوم من يجد ل لنه مني للحجاج فروخ: لبد زادأان له فقال يطلبه،
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ًا قال: فانقل فعلت، العربي إلى الحساب بنقل أمرني إن صالح: إنه له فقال بيببن منه شيئ
ًا التمسوا الفرس فروخ: لكتابه زادأان فقال ففعل، يدي هذا. غير مكسب

ًا الحجاج وقدم قال كلهبم العراقيببن كتبباب وكبان العرببي إلببى الببديوان صالح فقلب صالح
ًا وكان منصور، بن سارجون إلى الشام دأيوان وتلميذه. وكان غلمانه ًا، روميبب كتببب نصببراني

ًا، منبه الملببك عببد رأى ثام مروان، بن الملك عبد إلى بعده ولمن لمعاوية عبببد فقبال توانيب
والرساببائل: مببا الملببك عبببد مكاتبببات على - وكان لحسين مولى ساعد بن لسليمان الملك
العربيببة إلى الحساب أنقل أمره? فقال: بلى في حيلة عندك أفما سارجون، ساحب أحتمل

ساببرجون وصرف الشام دأواوين جميع الملك عبد فوله فقال: افعل. فحوله، الرومية، من
عمببر إن اللببه. ثاببم رحمه العزيز عبد بن عمر أيام إلى ذلك على ساعد بن ساليمان يزل فلم
طبرية. أهل من الصداي كثير بن صالح مكانه واساتكتب فعزله، عليه وجد العزيز عبد بن

فارساببي يقول: نبباظر رجاء بن الحسن يقول: سامعت الصباح بن علي الصولي: حدثانا قال
ًا ول عمببل في قط إليكم احتجنا الفارساي: "ما فقال البرمكي خإالد بن يحيى يدي بين عربي

وأشربتكم طبيخكم إن حتى لغتكم، ول أعمالكم في عنا اساتغنيتم فما ملكتم ولقد تسمية،
وأمثبباله والببدوغباج، والسكباج كالسافيداج غيرتموه ما سامينا، ما على فيها وما ودأواوينكم

والساببكدار وكالروزنامببج كببثيرة وأمثالهببا والجلب، والخلنجبببين وكالسببكنجبين كببثيرة
ًا كان وإن والفراونك، خإالببد: قببل ببن يحيى له العربي. فقال عنه فسكت كثير، ومثله رومي
إلببى ول إليكببم نحتبباج ل قبلها كانت سانة ألف بعد سانة ألف ملكتم كما نملك لنا له: "اصبر

لكم". كان شيء

ًا فصبار أعربته فقد نثر، أو نظم في اساتعماله إلى فاحتاجت العرب سامعته قال: وما عربيب
فببرأى الببروم ملببك يريببد خإببرج لمببا القيببس امببرئ إلببى تببرى إيبباه. أل وإعرابها به بتكلمها

أولهببا: الببتي قصببيدته فببي فقببال وعربببه وصفه كيف الذنب مقطوع وإنه وفعله الفراونك،
أقصرا كان ما بعد شوق لك ساما

فيها: فقال

أبترا الباجل واهي جلعد * على فرانق أرن روحنا قلت إذا

بقيصرا لحقان أنا * وأيقن دأونه الدرب رأى لما صاحبي بكى

عببون فببذكرته: حببدثاني الكتبباب من ليس الفرانق في لطيف خإبر بكر: واعترضني أبو قال
ًا شاهك ابن قال: كان الكندي، محمد بن فببوله تببأنيث فيببه وكببان أمية، أبي بن لحمد عدو

شباهك، بببابن ابنببه ويببذكر إسابحاق يخباطب أميبة أببي ابن فقال عملً، إبراهيم بن إساحاق
له: فقال كالخريطة معه وما كالفرانق، به رماه الذي وجعل

ً نعمته الله أدأام "قل"للمير تحصيل الرأي أهل عند له * قول

ً وليته قد شاهك ابن إن مشغول وهو عنه وحقك * أضحى عمل

ميل جوفها في عرصة إلى * تفضي بشارعة ليست أحدثات بسكة

ًا الركض في فرانقها يرى مشكول والبغل خإريطته * ينوي مندفع

ًا يصف أعرابي قول نحو وهذا فأنشد: ليله يفق فلم تزوج له، صاحب

قدم قيس سايره يجاوز * ولم ينم ولم ليله يسري فبات

اببن قبول بنحبو البريبد ولبي لما وهب، بن الحسن يهجو لدعبل، الله عبد بن هارون وأنشد
أمية: أبي

ًا المؤمنين أمير أبلغ أل شاحط جانبيه عن ناء * رساالة محمد

غالط أقلم القرطاس على * يمر شاحج يشحج حين وهب ابن بأن
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ًا البردأ بغال أحب ً حب المرابط في غشيانها إلى * دأعاه مداخإل

الخرائط حشو البردأ بغال * أيور لصبحت المؤمنين أمير ولول

أمية أبي ابن معنى بنحو البريد صاحب إبراهيم بن ميمون عائشة بن الرحمن عبد هجا وقد
فقال:

ً لميمون قول أل عقله بحسن الحكيم * يدبره مقال

ودأخإله عنا بخرجة * شغلت كتاب عن شيبك ينهاك أما

ًا الفرانق به يجيء برجله فيأخإذه يد * بغير مستعد

الثالث الجزء

تجب ولمن وأصنافها المال بي إلى تحمل التي الموال وجوه

ثالثاة الموال

الببتي المدينببة فببي يجببدونه ممبا المسلمين، على الله أفاء ما خإمسة: منها ووجوهه الفيء
وليببس فيببء فببذلك الساببلم، إلببى الكفر اسام من الدار وانتقال الحرب، ساكون بعد تفتح،

وله وقد السائب، به أتى وقد الفخيرجان، كنز في عنه الله رضي عمر فعل كالذي بغنيمة،
ثاببم فقسببمها، الغنببائم السائب جمع المسلمين، على الله فتحها لما بنهاوند، الغنائم قسمة

اللببه، رحمببه عمر بهما فأتى جوهر من سافطين وكان فاساتخرجه، الكنز، على دأله من جاء
ًا جعلببه أنببه فتبببين يخمسه، أن يأمره ولم الذرية، بين ثامنهما ويقسم يبيعهما أن فأمره فيئبب

غنيمة. يجعله ولم

الذمة. أهل رؤوس جزية الثاني: الجزية والوجه

مضاعفة. الزكاة وهو تغلب نصارى من يؤخإذ الثالث: ما والوجه

فيها. يختلفون التي الذمة أهل تجارات من يؤخإذ الرابع: ما والوجه

بعهببد. يؤخإببذ السالم بلدأ يدخإلون الذين المشركين تجارات من يؤخإذ الخامس: ما والوجه
العشر. المشركين تجارات ومن العشر، نصف الذمة أهل تجارات من

القببدماء، والكفببار الجاهلية دأفن وهو الركاز، فأولها أربعة ووجوهه الثاني: الخمس والمال
أخإماساه. أربعة له وكانت خإمسه السلطان إلى أدأى إنسان وجده إذا

والنحبباس والرصبباص والفضببة الببذهب فيببه يوجببد الببذي الموضببع وهببو والثبباني: المعببدن
فيببه الحجبباز أهل وقال كالركاز، الخمس العراق: فيه أهل فقال فيه، اخإتلف وقد والحديد،

معجلة. الزكاة

العببراق: ل أهببل فقببال فيه، اخإتلف وقد واللؤلؤ، العنبر من البحر من اساتخرج والثالث: ما
إليببه، كتب منبه بن يعلى أن عنه الله رضي عمر عن المسك. وروي بمنزلة وهو فيه شيء
ً أن اليمن، على وهو مبن سابيبة أنهبا عمبر إليبه فكتبب البحر، سااحل على عنبرة وجد رجل

اللببه رضببي عببباس ابببن الخمس. وقال حليه من البحر، أخإرج ما كل وفي فيها الله، سايب
رأيي. عنه: ذاك

الخمس. فيه المشركين مال من المسلمون غنمه ما والرابع: كل

ًا عشرين كل من العين في وهي الثالث: الصدقة والمال الببورق وفببي دأينببار، نصببف دأينببار
ًا، منه كان ما والحلي العشر، ربع وهو دأرهم مائتي كل من كببان ومببا فيببه، شببيء فل جوهر
ًا فيه. زكاة ل يركب ما كل وكذلك العشر، ربع ففيه فضة أو ذهب

يكببن ولببم الزكبباة، فيهببم كانت للتجارة، كانوا الفطر. فإن زكاة إل فيهم زكاة ل والمماليك
قيمته. عشر ربع ويؤخإذ يقوم أن كله هذا وزكاة الفطر، زكاة فيهم
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ًا، بلغت إذا البل، وفي ًا بلغت وإذا شاة، خإمس ثالث عشببرة خإمس بلغت وإذا شاتان، عشر
ًا بلغت فإذا أربع، ففيها عشرين بلغت وإذا شياه، فببإن مخبباض، بنببي ففيها وعشرين خإمس

إلببى لبببون ابنببة ففيها واحدة زادأت فإذا وثالثاين، خإمس إلى لبون فابن مخاض ابنة تكن لم
جذعببة ففيهببا واحببدة زادأت فببإذا ساببتين، إلى حقة ففيها واحدة زادأت فإذا وأربعين، خإمس

كبل فبي يكبون ثام وعشرين، مائة إلى حقتان ففيها واحدة زادأت فإذا وسابعين، خإمس إلى
حقة. خإمسين وفي لبون، ابنة أربعين

لكببل البتببداء فببي كانت كما والعشرين المائة بعد الفريضة يقول: تستأنف الفقهاء وبعض
شاة. خإمس

فببإذا ومائببة، عشرين على تزيد حتى شيء، فيها ليس ثام شاة، أربعين كل في الغنم، وفي
الزيادأة من يؤخإذ ول شاة، مائة كل في يكون ثام ثالثامائة إلى شياه ثالث ففيها واحدة زادأت
التمام. هذا على وهي الحول عليها ويحول مائة تكمل حتى شيء

أربعيببن كببل وفببي جذعة، أو جذع وهو تبيعة، أو تبيع بقرة ثالثاين في وجواميسها البقر وفي
وليبس تبيعبان، أو تبيع سابعين كل وفي شيء، الربعين إلى الثلثاين بين فيما وليس مسنة،

كببل وفببي تبيعببة، أو تبببيع ثالثايببن كببل فببي بعببد وحسابها شيء، والستين الربعين بين فيما
الببتي الراعيبة والسبائمة سابائمة، تكبون حبتى ذكرنا مما شيء في زكاة ول مسنة، أربعين
ًا يجببد لببم مببن فأمببا ساببواء، فيه هم الذين المسلمين، كل في ترعى يعلفببه ذلببك مببن شببيئ

كثر. وإن فيه زكاة فل ماله، من ويمونه

فببي ول الحببرار، تلببزم الببتي الفطر زكاة إل رقيق، ول خإيل في زكاة الحجاز: ل أهل وقال
شببيء فببي ول لببباس ول مرجان ول ياقوت ول لؤلؤ في زكاة ول الوحش، دأواب من شيء

ذلك. على فقس لك ساميت ما على فهي التجارة، زكاة إل العروض، من

ًا، ساتون أوساق. والوساق خإمسة بلغت إذا منها، الله يخرج مما العشر الرض وصدقة صاع
أهببل قببول فببي الحجاز. وهببو أهل قول في البغدادأي بالرطل وثالث أرطال خإمسة والصاع
ًا تشببرب الرض كببانت إذا الرطببل، بهذا أرطال خإمسة الكوفة وإن السببماء، مبباء أو ساببيح
العشر. نصف ففيه أشبهه وما بدولب تشرب كانت

السالم. عن الغناء وذوي والذرية للمقاتلة والفيء

خإمسببه للببه فببأن شببيء مببن غنمتببم مبا أن وجببل: "واعلمببوا عبز اللببه قال لمن والخمس
عبببد بن هاشم بنو وهم وسالم، عليه الله صلى النبي قرابة يعني القربى"، ولذي وللرساول

اللببه صببلى النبببي لن مناف، عبد بني ساائر من خإاصة مناف عبد ابن المطلب وبنو مناف،
شبمس عببد بن أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان فكلمه لهم، ذلك جعل وسالم عليه

إذ مناف عبد بن المطلب بني إخإوتهم مثل القربى أساهم في يجعلهم أن في مناف عبد بن
مببا المطلببب بنببي إن أفعل وسالم: "ل عليه الله صلى النبي فقال مثلهم، القربى في كانوا

النبببي لهببم رعببى أصابعه. وإنمببا بين كذا" وشبك معنا وكانوا إسالم ول جاهلية في فارقونا
ًا هاشببم بنببي قريش أدأخإلت لما فعلهم، وسالم عليه الله صلى ول نكلمهببم وقببالوا: ل شببعب

ساببائر ليتببامى إخإواننببا. واليتببامى نفببارق وقببالوا: ل معهم المطلب عبد بنو فدخإل نبايعهم،
المطلب. بني يتامى ول هاشم بني يتامى فيهم ليس الناس

بنببي مسبباكين ول هاشببم بنببي مسبباكين فيهببم ليببس عامببة النبباس مسبباكين والمسبباكين
السببيل ومسباكينهم. وابببن هببؤلء يتببامى والمسباكين قببوم: اليتببامى قببال المطلب. وقد

الفقير. الضيف

ال وسابلم، عليبه الله صلى الرساول وساهم الله في الناس واخإتلف فبي قبوم: المعنبى فق
اللببه أعتقك وقد ولك لله يقال: هذا كما كلم، خإمسه" مفتاح لله وجل: "فإن عز الله قول

وأعتقتك.
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صببلى اللببه رساببول قوم: كان وجل: وقال عز الله قال كما خإمسة على مقسوم والخمس
ساببهم وهببو للكعبببة جعلببه شيء من فيها وقع فما ضرب بالغنيمة، أتي إذا وسالم، عليه الله

عليببه اللببه صببلى للنبببي أساهم: فسهم خإمسة على بقي ما يقسم مالك. ثام قول الله. هذا
ساهم. ساهم السبيل وابن والمساكين ولليتامى ساهم، القربى ولذي وسالم،

ولببذي وسالم عليه الله صلى للنبي أربعة: فربع على يقسم الخمس عباس: كان ابن وقال
يأخإببذوا ولم وسالم، عليه الله صلى الله رساول لقرابة فهو وللرساول، لله كان فما القربى،

ًا، الخمس من لبببن الرابببع والربببع للمسبباكين، الثببالث والربببع لليتببامى، الثاني والربع شيئ
السبيل.

ًا، وسالم عليه الله صلى رساوله وخإمس الله خإمس قوم: كان وقال صلى النبي فكان واحد
ًا يببراه وفيمببا لببه، اللببه أساببماه فيمببا الببباقي ويصببرف بعضه يعطي وسالم عليه الله صببلح

والسلم. الصلة عليه فعله ما والحق قسمته والعدل للمسلمين،

فقال وفاته، بعد القربى ذي وساهم وسالم عليه الله صلى الله رساول ساهم في اخإتلف وقد
الخليفببة. قببوم: لقرابببة وقببال والسببلم، الصببلة عليه النبي لقرابة القربى ذي قوم: ساهم

رأيهببم اجتمببع ثام بعده، من للخليفة وسالم عليه الله صلى النبي ساهم يكون قوم: ما وقال
المسببلمين، ومصببلحة اللببه سابببيل وفي والغزو، الخيل في السهمين هذين يجعلوا أن على
عنهم. الله رضي الئمة من بعده ومن بكر أبي أيام ذلك في يصرفان فكانا

والمسبباكين للفقببراء الصدقات فقال: "إنما وجل عز الله ذكرها التي للصناف والصدقات
السبببيل وابببن اللببه سابببيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين

حكيم". عليم والله الله من فريضة

عنببدهم. ول لهببم فضببل ل يكفيهببم أن مجهببودأة قببوت لهببم الببذين هببم اللغببة في فالفقراء
الراعي: بقول ذلك في واحتجوا

سابد له يترك فلم العيال * وفق حلوبته كانت الذي الفقير أما

لمسبباكين"، فكببانت السفينة وجل: "أما عز الله وقول له قوت ل الذي فقالوا: والمسكين
المسكين. في اللغة أهل حده ما خإلف يوجب

الساببلم بقببوة ساهم اليوم انقطع قوم: قد فقال قلوبهم، المؤلفة ساهم في الناس واخإتلف
السببهم هببذا يببراه مببن يتألف أن للمام قوم: بل الباقين. وقال على يرجع فسهمهم وأهله

له.

أرادأ. ما لهم يفرض المام إلى فأمرهم الفريضة في العاملين ساهم وأما

يشببترى الشببافعي: ل وهببو بعضببهم، فيعتق. وقببال العبد يشترى أن قيل: هو الرقاب وفي
منها. المكاتب يعان ولكن فيعتق، عبد الصدقة من

ًا أدأانوا قوم "الغارمين": وهم و معصية. غير في دأين

أهلهببا، عليهببا يقبباتلون الذين في الله سابيل بعضهم: في الغزو. وقال الله: في سابيل وفي
يؤدأوها. حتى منعوها إذا

الصدقة. من بلده إلى يبلغه ما منها يعطى نفقته به تنقطع الذي السبيل: المسافر وابن

وتعريفها البل أسانان في اللغة

أنببثى. فببإن أو ذكر أهو يعلم أن "حوار" قبل أمه: "ساليل" و تضعه سااعة الناقة، لولد يقال
ًا كان ًا يزال "حابل". فل فهو أنثى كان "ساقب" وإن فهو ذكر أمبه، عبن يفصبل حبتى حوار

له: "فصيل". فيقال
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"ابببن فهببو الثانيببة، ودأخإببول ساببنة تمام عند وهو فيه، عليه يحمل الذي الوقت في كان فإذا
حببتى مخبباض ابببن يببزال فل بعببده، بحمل تمخضت قد أمه لن الصدقة في يجوز مخاض"،

ابببن يببزال فل غيببره، مببن لبببن لها صار قد أمه لبون" لن "ابن فيصير الثالثة، السنة تدخإل
حقة. "حق" والنثى حينئذ فهو الرابعة السنة تدخإل حتى لبون ابنة والنثى لبون،

الزمببن مببن وقببت "جذعببة" والجذوعببة "جذع" والنببثى فهو الخامسة السنة في كان فإذا
ألقببى "ثانيببة". فببإذا "ثانببي" والنببثى فهببو السادأساببة السنة ودأخإلت تمت بسن. فإذا ليست

بعببد الببذي السببن ألقببى "رباعيببة". فببإذا "رببباع" والنببثى فهببو السابعة السنة في رباعيته
فببي ساواء. وهو والنثى الذكر "سادس"، "ساديس" و فهو الثامنة السنة في وذلك الرباعية

"قلوص". "بكر" والنثى هذا كل

و بببازل والنببثى "بببازل"، فهببو التاساعة، السنة في وذلك للخروج انشق أي نابه، فطر فإذا
ًا، "بازلة" يقالن إنمببا ساببن ذلببك بعببد "ناقة" للنببثى. وليببس "جمل" و ذلك عند وهو جميع
"عببودأ" والنببثى فهببو نابه وعظم كبر زادأ. فإذا عامين" وما "مخلف عام" و يقال: "مخلف

الكبر. في كثيرة بأساماء "عودأة" ويسميان

الغنم أسانان

ًا المعببز، مببن أو كببان الضببأن مببن أمببه، تضببعه حيببن الشاة، لولد يقال أنببثى: أو كببان ذكببر
فهببو المعز أولدأ من كان فما أمها، عن وفصلت أشهر أربعة بلغت "بهمة". فإذا "ساخلة" و

"جببدي" كلببه هببذا في "عتودأ" والذكر "عريض" ثام فهو قوي "جفرة". فإذا "جفر" والنثى
"رخإببل" و والنببثى "خإببروف"، "حمببل" و فالذكر الضأن أولدأ من كان "عناق" وإن والنثى

ًا الصمعي: يكببون "جذعة". قال "جذعا" والنثى الثانية السنة في وتكون "خإروفة"، جببذع
"ثانيببة"، "ثانببي" والنببثى الثالثببة السببنة ذلك. وفي ونحو وتسعة أشهر ثامانية عليه يأتي من

"ساببديس"، "ساببدس" و هببو الخامسببة وفببي "رباعية"، "رباع" والنثى الرابعة السنة وفي
كببان لمببا ويقببال والصببادأ، "صالغة" بالسببين "ساالغ" و "صالغ" و هو السادأساة السنة وفي
ًا "عنز". "تيس" والنثى الجذاع عند المعز من ذكر

البقر أسانان

إلى تبيع يقول: هو وبعضهم الجذع، "تبيع" وهو "عجل" ثام أمه تضعه حين اليقرة لولد يالق
"ثانيببة"، "ثانببي" والنببثى هو الثانية في ثام سانة، له تمت "جذع" إذا ثام وتسعة، أشهر ثامانية
الببذكر "ساببديس"، "ساببدس" و الرابعببة وفببي "رباعية"، "رباع" والنثى الثالثة السنة وفي

فببي يجعلببه مببن "ضالعة". ومنهم "ضالع" والنثى الخامسة السنة وفي ساواء، فيه والنثى
ًا، الثانية السنة ًا، الثالثة وفي جذع ًا، الربعة وفي ثاني ًا الخامسبة وفي رباعي ًا، ساديسبب وسادسابب
ًا السادأساة وفي الغنم. مثل ضالع

الخيل أسانان

أمببه تضببعه حين الفرس، لولد يقال علمائها، عن يستغني ل الكاتب لن هنا ها ذكرتها وإنما
اساببتتم "فصيل". فإذا فهو أمه عن فصل له: "خإروف" فإذا ويقال "مهرة"، "مهر" والنثى

فببإذا "حببولى"، فهببو حببول عليببه أتببى فببإذا وأفليببت، "فلو" يقال: فليت فهو رواضعه نبات
فهببو الثالث العام في وذلك مكانهما، وخإرج ثانيتاه أساقطت فإذا "جذع"، فهو حولين اساتتم
ساببقط فببإذا مكانهمببا، وخإببرج رباعيتبباه، ساببقطت إذا "رببباع" وذلببك هو الرابع وفي "ثاني"،
عببام" و يقببال: "قببارح ولكببن ساببن، القارح بعد وليس "قارح"، فهو مكانهما وخإرج قارحاه
"مذال". له: "مذل" والجميع ثاميقال أعوام، ثامانية عامين" إلى "قارح
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أن والشببقر الكميت بين وأشقر. والفرق وكميت وأحوى وأخإضر الخيل: أدأهم ألوان ومن
ًا فيكون وذنبه عرفه يسودأ وهببو وملمع وأبرش وأبلق وأشهب أشقر. وأصفر فهو وإل كميت
ًا الف اللبون شبيات هبذه كبل والمولع، والشيم المدنر بلقة. وكذلك أيض رس لبون يخ الف

ًا فيسمى فيه، يتشكل أبلببق، فهببو متسبباويان لونببان فيه كان وإذا دأارات؛ فيه كان إذا مدنر
فببإذا أحببدهما، أو خإببديه أو أحدهما أو عينيه غرته أصابت إذا لطيم، هذا. وفرس على وقس

فهببي جبهتبه فببي واتسبعت والخببدين العينيببن تصبب لبم فببإذا مغبرب فهو أشفاره ابيضت
فهببي الجبهببة فببي عرضببت فببإذا شببمراخ، فهببي أنفببه وقصبة جبهته في دأنت وإذا شادأخإة،
ساائلة.

الجحفلببة أصبباب بياض كل والرثام النف؛ قبل انقطع ثام جبهته في كان بياض كل والقرحة
رثامة. فهي كثر أو قل العليا

بيبباض الناصية شاب وأرثام. فإذا المظ السفلى. والفرس الجحفلة في بياض كل واللمظة
ًا خإلصت فإذا أساعف، فهو فهببو الناصببية منبببت إلببى البيبباض انحببدر فببإذا أصبببغ، فهببو بياض

المعمم.

أربببع، كببثر. يقببال: محجببل أو قببل اثانتين أو ثالث في أو قوائمه، في يكون بياض والتحجيل
أخإوذ والتحجيبل رجل، أو يد مطلق ثالث محجل قيل: هو ثالث، في البياض كان فإذا ن م م

قيببل: محجببل برجليببه البيبباض كببان فببإذا موضببعه، البيبباض صار كأنه الخلخال وهو الحجل
عليببه اللببه صببلوات الحسين لن به، ويتشاءم قيل: أرجل، واحدة برجل كان فإذا الرجلين،

ًا اليسرى والرجل اليمنى اليد في البياض كان أرجل. فإذا فرس على وهو قتل فهببو مخالف
وإذا الياسار، ممسك اليامن مطلق فهو اليمنى والرجل اليمنى اليد في كان وإذا مكسور،

ببيبباض يتصبل ولبم البطبن، أبيببض كبان فببإذا اعصبم، فهبو يببديه وبإحدى وضح بوجهه كان
ذنبببه أصببل فببي كان فإذا أشعل، فهو بياض الذنب عرض في صار وإذا أصبغ، فهو التحجيل

أصبغ، فهو ذنبه أصل في كان فإذا أشعل، فهو بياض الذنب عرض في صار وإذا أصبغ، فهو
أبلق. فهو البطن من ظهر فإذا أنبط فهو البطن بلغ فإذا

الرضين أحكام

للمببام فخمسببها المسببلمون، غنمهببا عشببر أحكببام: فببأرض ثالثاة الرض في الصولي قال
أرض فهببي اللببه، ساببمى لمببن خإمسببها ويبقببى افتتحوهببا الذين بين أخإماساها أربعة وتجعل

ًا كانت وقد إنسان، اساتحياها أرض عشر. وكل اساتخرج أو ماء لها فاساتنبط ذلك، قبل موات
ًا أرض فتكببون الخببراج مبباء مببن إليها أجراه الذي الماء يكون أن إل عشر، أرض فهي عيون

كببانت إن العشببر غيببر فيهببا عليهببم شيء ل إيمانهم ملك لهلها كلها الرضون خإراج. فهذه
ًا تشرب فيبه، يعتمبل ممبا ذلبك وأشباه بالدالية تشرب كانت وإن السماء، ماء من أو سايح
العشر. نصف ففيها

ًا افتتحت وأرض غيره، يلزمهم أن إل عليه صولحوا ما على فأهلها معلوم، خإراج على صلح
لهم. ملك والرض

وتقسم، تخمس الغنيمة سابيل سابيلها أن بعضهم زعم اخإتلف؛ ففيها عنوة، افتتحت وأرض
ًا أخإماساها أربعة فيكون اللببه سامى لمن الباقي والخمس خإاصة، افتتحوها الذين بين خإطط
والنظببر بعضببهم: حكمهببا بخبببير. وقببال وسالم عليه الله صلى الله رساول فعل كما تعالى،

ًا، يجعلها أن رأى فإن المام، إلى فيها موقوفببة تكببون ولكببن يقسببمها، ول يخمسببها فل فيئ
السببوادأ المسببلمون افتتببح لمببا فببإنه بالسوادأ؛ عمر فعل كما بقوا ما عامة المسلمين على

بينكببم تفاسادوا أن المسلمين? وأخإاف من بعدكم جاء لمن فقال: فما بيننا، قالوا: أقسمه
أرضببهم وعلببى الجزيببة، رؤوساببهم علببى وضببرب أرضهم في السوادأ أهل فأقر المياه، في

واحد. والخراج الطبق ومعنى الخراج، وهو الطبق،
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القطائع

الرض قبال: "عبادأي وساببلم عليه الله صلى الله رساول أن طاوس عن بكر: يروى أبو قال
للناس. تقطع أنها لكم" يعني هي ثام ولرساوله لله

مببن والنصار المهاجرين من جماعة أقطع أنه وسالم عليه الله صلى الله رساول عن وروي
ًا وكانت النضير بني أموال فيمببن خإالصببة. فكببان وساببلم عليببه الله صلى الله لرساول صفي
بئر أعطاه عنه الله رضي وعمر حجر؛ بئر أعطاه عنه الله رضي بكر أبو أعطى ممن سامي
ًا وأقطع ساؤالة، عوف بن الرحمن وعبد جرم، بن سالمة وأبا الزبير وأقطع الصراطة، صهيب

ً حنيف بن وساهل دأجانة أبا وأقطع البريلة، الساد عبد ً وأقطع حرساة، له يقال مال من رجل
ًا، النصار رساببول قضببى أو كببذا القرآن من بعدك فيقال: نزل فيرجع إليها يخرج فكان أرض

منببي فاقبلهببا تشغلني، أرض هذه إن الله رساول بكذا. فقال: يا وسالم عليه الله صلى الله
فببأقطعه وسالم. فقببال: أقطعينهببا عليه الله صلى الله رساول منه فقبلها فيها لي حاجة فل

ًا الزبير وأقطع إياها، ًا بخيبر أيض ًا، بببذلك لببه وكتببب وقصببرها، ونخببل، شببجر فيها أرض كتاببب
المروة. يلي مما بمكة دأاره موضع فرقد بن عتبة وأقطع

لببي فهببب كلهببا الرض علببى يظهببرك اللببه إن الله رساول قال: يا الداري تميم أسالم ولما
ًا بها له وكتب لك"، قال: "هي لحم، بيت من قريتين عنببه اللببه رضببي عمببر ظهببر فلما كتاب

ذلببك شباهد عمبر: "أنببا فقببال وساببلم عليببه الله صلى الله رساول بكتاب جاءه الشام على
السلم. عليه عيسى فيها ولد التي القرية من هذه لحم إياها". وبيت فإعطاه

رجل: قال ولى فلما إياه، فأقطعه بمأرب، الذي الملح المازني جمال بن أبيض واساتقطعه
لببه: المبباء قببال لما والسلم، الصلة عليه كأنه له يمضه ولم فردأه العد، الماء أقطعته إنما

ًا. ولم الناس بين شيء أنه رأى العد، ول مؤمن حق يقطع وسالم عليه الله صلى يكن جميع
القطاعات. في السنة جرت معاهد. فبهذا

ًا الجرف الزبير بكر أبو وأقطع ًا، أيض ًا، طلحة وأقطع موات ًا لبه وكتبب أرضب هد كتابب لبه وأش
ًا أخإتببم الناس! ل دأون لك كله فقال: هذا ليختمه بالكتاب عمر طلحة فأتى عمر، فيهم ناسا

ًا طلحة هذا. فرجع أبببى ولكنه عمر عمر? فقال أم الخليفة فقال: أنت بكر، أبي إلى مغضب
القطاع. وأبطل

ًا، بهببا لببه وكتببب قطيعببة، الفببزاري حصن بن لعيينة بكر أبو وأقطع عمببر عيينببة فببأتى كتاببب
أجببد فقببال: ل الكتبباب لببه يجددأ أن بكر أبا عيينة وساأل ومحاه فيه فبصق الكتاب، فأعطاه

ًا عمر. ردأه شيئ

أجمع. العقيق الزبير الخطاب بن عمر وأقطع

ًا قبلنا فقال: إن عمر إلى نافع له يقال البصرة، أعل من رجل وخإرج وليست بالبصرة أرض
لخيلببي، قضبباء فيها أتخذ تقطعينها أن رأيت فإن المسلمين، من بأحد ول الخراج أرض من

ًا موساى: إن أبي له فكتب ًا ساألني نافع جزيببة أرض تكببن لببم فإن دأجلة، شاطئ على أرض
ًا ول خإراج ول إياها. فأعطه جزية ماء إليها يجري أرض

ًا، وسالم: الزبير، عليه الله صلى الله رساول أصحاب من خإمسة عثمان وأقطع وابببن وساعد
ًا، زيد، بن وأساامة مسعودأ، الخلفبباء أقطع أهله. ثام عنه جل ومما كسرى صوافي من وخإباب

ذلك. بعد

المهبدي قبال: قبدم نبافع بن إبراهيم بن محمد قال: حدثانا الساجي، إبراهيم بن فهد حدثانا
أهببل وبيببن بينببي لببه: انظببر فقببال العنبببري، الحسببن بببن الله عبيد عليها وقاضيه البصرة،

عبيبد فقال يناظره، من وحضر المهدي وحضر لهم فجلس البصرة، أنهار من نهر المرعات
مببن إقطبباع إذا مصببالحهم وفببي كافببة المؤمنين? فقال: المسببلمين أمير يا تقول الله: ما

أحيببا قببال: "مببن لنببه وساببلم عليببه اللببه صلى الله رساول عليه. فقال لحد سابيل فل إمام
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ًا ًا أرض خإببده ألصبق حببتى النباس ووثاببب المهببدي موات. فقال: فوثاب له" وهذه فهي موات
فقببال: عببادأ وأطعببت. ثاببم سامعت وقال: قد وسالم، عليه الله صلى النبي ذكر عند بالتراب

ًا يكون أن نفي لهببم. ساببلمت هذا على البينة أقاموا فإن جوانبها، من بها محيط والماء موات
فخلببط بحكببم، المهببدي علببى حكببم بأنه الناس يتحدث أن الله عبيد ببينة. وأحب يأتوا فلم

ًا أن إل أردأت مببا وقببال: واللببه المهببدي وتفرقوا. فعزله ووثاب، المهدي فضج بسؤال حكم
معي!. الحق أن علمت وإل المهدي على حكم الناس يقول

فببأحيوه النبباس ملكه شيئان: شيء والموات لهله فالعامر وموات، عامر المسلمين وبلدأ
كالعببامر. والمببوات وهو بإذنهم إل أحد، عليهم يملكه ل لهله الموات فهذا ومات، خإرب ثام

أحيببا وساببلم: "مببن عليه الله صلى الله رساول قال الذي فهذا قط، أحد يملكه لم ما الثاني
ًا ًا أرض أثاببر فيببه لحببد ول أحببد فيببه ينببازعه ل موضببع إلببى يببأتي أن والحياء له"، فهي موات

بناء. فيه يبني أو ومشقة بكلفة إليه ويسوق فيحوزه

والنهر. كالبئر باطنان وعرقان والغرس، البناء وهما ظاهران أربعة: عرقان والعروق

ًا أقطع وقيل: من وإل فيببه عمببل إن إل الرض ملك يملكه وقيل: ل الرض ملك ملكه معدن
فيه. يعمل من إلى دأفع

الذمة أهل رؤوس جزية

مكببة، من مهاجرة المدينة وسالم عليه الله صلى النبي الصولي: قدم يحيى بن بكر أبو قال
أن علببى كلهببم، المدينة يهودأ ومنافقون. فوادأع ومشركون ويهودأ مسلمون أخإلط والناس

وأدأرح، أيلببة، أهببل فصالح الجزية، بوضع الله أمره تبوك، غزا عنهم. فلما ويكف عنه يكفوا
بالمدينة من على الجزية فوضع المدينة وقدم الجزية، عليهم ووضع وتيماء، القرى، ووادأي
الرجببل رقببابهم: علببى علببى الجزيبة ووضببع الذمببة، أهل من ونجران، واليمن وخإبير ومكة
ًا فعببل فلمببا العشر، نصف تجاراتهم وفي الصبيان، ول النساء ذلك في وليس ونحوه، دأينار
ظلمهببم، ممن يمنعهم أن وسالم عليه الله صلى عليه وجب وعهد ذمة لهم صارت بهم ذلك

عليهببم ظهببر وإن عنهببم ويقاتببل يمنعهببم أن موادأعببون، وهببم لهببم، يكن عنهم،ولم ويقاتل
عدوهم.

المجببوس مببن وساببلم عليببه اللببه صلى نجران. وقبل أهل الجزية أدأى من قوم: أول وقال
الجزية.

قل: حببدثانا للكديمي، واللفظ اللجي، الله عبد بن وإبراهيم الكديمي يونس بن محمد حدثانا
اللببه رساببول ابببن فقلببت: يببا بمكببة، عنببه الله رضي محمد بن جعفر قال: رأيت عاصم أبو

ًا، ولو رأيت الموضع? فقلت: إن هذا قال: أفي حدثاني يقول: قببال أبي فقال: سامعت حديث
عببوف، بببن الرحمببن عبببد إليببه بببالمجوس! فقببام أصببنع ما أدأري الخطاب: لست بن عمر

ساببنة بهببم فقببال: "اساببتنوا عنهببم وسائل وسالم، عليه الله صلى الله رساول فقال: سامعت
وساار. بغلته فضرب زدأني الله رساول ابن الكتاب". فقلت: يا أهل

ًا، حبالم كبل على وسالم، عليه الله صلى الله رساول أيام الجزية وكانت علبى وليبس دأينبار
أهببل علببى يقببول - وبعضببهم الشببام أهببل علببى عمببر ضرب شيء. ثام الصبيان ول النساء
ًا. ثام وحنطة دأنانير أربعة الرجل - على الذهب علببى والزبيب. وضببرب الحنطة زالت وزبيب

ًا، السببوادأ أهل ًا عشببر اثانببي والصببرف دأينببار وعلببى السببفلى، الطبقببة علببى بببدينار دأرهمبب
ًا، وعشرين أربعة دأينارين الوساطى ًا، وأربعيببن بثمانية دأنانير أربعة العليا وعلى دأرهم دأرهمبب
والطاقة. اليسار قدر على ذلك عمر فعل والصبيان. وإنما النساء عن ذلك وأساقط

رضبي عثمبان أخإببذ وقببد والصابئون والمجوس والنصارى اليهودأ الجزية منهم يؤخإذ فالذين
البربر. من عنه الله
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ومببا الثيبباب والببدراهم الببدنانير مكببان منهببم عنف. ويقبل ول ضرب بغير الجزية واساتيداء
ومببن مالً، المال صاحب من الجزية في يأخإذ كان أنه السلم عليه علي عن أشبهها. وروي

ًا فيها يأخإذ حبالً. ول الحبال صاحب خإنازير. ول خإمر

وجببل: عببز قببوله في الناس مواشيهم. واخإتلف ول حميرهم ول بقرهم الجزية في يباع ول
يردأ عبيد: لم أبو أخإذها. قال عند المسيب: يتعبون بن ساعيد فقال صاغرون"، وهم يد "عن

بالساتخفاف. وكتببب لكن بالكرام طلبها عند يعاملوا ل أن أرادأ إنما طاقتهم، فوق تكليفهم
الكببف يركبببوا وأن نواصيهم، تجز وأن الذمة، أهل رقاب يختموا أن الجنادأ أمراء إلى عمر

ًا ليعببرف أوسابباطهم فببي الكسببتجات يربطببوا وأن المسببلمون، يركب كما يركبوا ول عرض
المسلمين. زي من زيهم

ًا يعطيها صاغرون وقيل: وهم أخإببذت جزية. وإذا عبد على قاعد. وليس يأخإذها والذي قائم
يكببن ولببم المسببلمين، يسببمعوا حببتى شببركهم يظهببروا أن لهببم يكببن لببم منهببم الجزيببة

أحكببام عليهببم يجببروا أن المسببلمين عنهببم. وعلببى أخإفببوه فيمببا يتتبعببوهم أن للمسلمين
صاغرون. وهم معنى قال: فهذا المسلمين،

قببال: الهذلي بكر أبو قال: حدثانا بكار بن العباس قال: حدثانا العلئي زكريا بن محمد حدثانا
الصبوامع أصبحاب الرهبببان يلبزم ول المبؤمن؛ جزيببة البدار يقول: "كبراء الحسن سامعت
الدنيا". عن وتخليهم لفقرهم جزية،

الخوارج من يرتفع كان ما مبلغ

فلمببا دأينببار، ألببف خإمسمائة عنه الله رضي الخطاب بن عمر عهد على الشام خإراج ارتفع
أربعمائبة قنسبرين أهبل فوظبف المدن أهل على الوظائف قطع معاوية، إلى المر أفضى

وخإمسين أربعمائة دأمشق أهل الثلثان. وعلى ذلك من الجماجم على دأينار، ألف وخإمسين
علببى دأينببار، ألببف وثامببانين مائببة الردأن الثلثان. وعلببى ذلك من الجماجم على دأينار، ألف

الرض يصببطفي ذلببك بعببد جعببل ثاببم ذلببك، مثل فلسطين الثلثان. وعل ذلك من الجماجم
شيء. منه ينقص ل أصله على والخراج وعلوجها، بخراجها الرجل إلى ويدفعها الجيدة

مصر ذكر

إنسببان كببل علببى الجزيببة، مببن عليهببم فوضببع وعهببد، بصببلح مصببر العاص بن عمرو دأخإل
ًا، أرادأب وثالثاة دأينارين فيببه ما يكون كيل والويبة ويبات، سات مصر أهل عند والردأب قمح

ً ثالثاببون الحنطببة من سابببعة كببانت خإفببت فببإذا ثاقيلببة، الحنطببة كببانت إذا بالبغببدادأي، رطل
ًا قسببطين أرادأب الثلثاببة مع عليه وجعل رطلً، وعشرين ً وقسببطين زيتبب ًا خإل مببن وقسببط

أرطال. أربعة فيه ما يكون عندهم كيل عسل. والقسط

تببباح ول دأيببارهم، ول أرضببوهم ول أولدأهببم، ول نسبباؤهم، تببباع ل الشببرط: أن مببن ولهببم
جزيتهم. في عليهم يزادأ ول كنوزهم،

عد بن الله عبد ولي حتى ذلك على ذلك يزل فلم رح، أببي ببن سا ان سا عببد أيبام إلبى فك
وذلببك الرضببين، فخببط مصر العزيز عبد أخإاه ولى فإنه دأينار، ألفي ألفي مروان بن الملك

ًا، فاقتطع كثيرة كانت أنها دأينببار، ألببف ألببف تستأدأى فكانت الجماجم على ذلك وزادأ أقوام
العزيز. عبد عليهم زادأ رجعوا فلما يشكون، الملك عبد إلى فرحلوا

السوادأ ذكر
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بببن عثمبان بعبث عنبه، اللببه رضي عمر أن بعضهم فروى السوادأ، خإراج في الناس اخإتلف
وعلببى دأراهبم، عشببرة الكببرم جريببب علببى وجعببل الرض فمسح السوادأ، لمساحة حنيف
دأرهمين. الشعير جريب وعلى دأراهم، أربعة البر جريب وعلى دأراهم، خإمسة النخل جريب
ًا وروي ًا جريب كل على جعل أنه أيض ًا، غامر ًا وعامر ًا، دأرهم الرطبببة جريببب وعلببى وقفيز

النخل. وقيل: يذكر ولم أقفزة، وعشرة دأراهم عشرة الشجر جريب دأراهم. وعلى خإمسة
ًا زرع أو عطببل غيببره أو بببدلو المبباء يناله وغامر عامر جريب كل على جعل ًا دأرهمبب وقفيببز

ًا النخل لهم وألقى جريببب وعلببى دأراهببم، عشببرة كببرم جريببب كببل علببى لهم. وجعل عون
غلببة مببن الخضببر جريب وعلى دأراهم، خإمسة السمسم جريب وعلى دأراهم، ساتة الرطبة

دأراهم. خإمسة القطن جريب وعلى دأراهم، ثالثاة جريب كل من الصيف،

ألببف ألببف وثالثايببن ساببتة فوجببده السببوادأ، مسببح حنيببف بببن عثمان أن الشعبي عن وروي
ًا جريب كل على فوضع جريب، ًا دأرهم ذلك. غير يذكر ولم وقفيز

الرض أهبل علبى الخببراج أوجبب إنمبا اللبه، رحمببه عمبر أن الفقهباء أكثر ذهب هذا وإلى
بببدرهم جريببب كببل أجببرى فكببأنه الكراء، مذهب الخراج مخرج لن مسماة، بأجرة خإاصة،
تطيب ل قبالتها لن أجرة، لها يجعل فلم والنخل، الشجر ذلك من وألقى السنة، في وقفيز
الببذي يجعلوا. قال: وهببذا أن وقبل صلحه، يبدو أن قبل الثمر مع ذلك فيكون تسمن، حتى

عمال أهله وإنما للمسلمين، فيء قال: السوادأ لمن حجة الحديث هذا الفقهاء. وفي كرهه
معلوم. بكراء للمسلمين

علببى الخراج جعل أن على تدل كلها الحادأيث الصولي: وهذه يحيى بن محمد بكر أبو قال
البتي والمسباكن الببدور ذلبك مبن وعطبل والثمببار، الحبب ذوات مبن تغبل التي الرضين،
ًا. فيها عليهم يجعل فلم ينزلونها شيئ

وإذا عليهببا، يببزادأ أن رأينا الرض عمرت ذئب: إذا أبي وابن والثوري ومالك حنيفة أبو وقال
الماء. بلغه وإن شيء الغامر على ليس عنها. وقالوا يوضع أن رأينا نقصت

ًا الموصل تخوم لدن من المساحة عليه وقعت التي السوادأ وحد سابباحل إلببى الماء مع مادأ
إلببى حلببوان أرض مببن فحببده عرضببه طوله. فأما هذا دأجلة شرقي من عبادأان ببلدأ البحر

بعذيب. المتصل القادأساية طرف منتهى

الكوفببة ساببوادأ خإراج مبلغ كم جعفر بن الحميد عبد ساال أنه ذكر الواقدي فإن خإراجه فأما
دأرهم. ألف ألف عمر? قال: سابعون عهد على

على الخراج بلغ أنه بالعراق، الرض أهل قال: أخإبرني القرظي، كعب بن محمد عن وروي
ألببف خإمسببين إلببى صببار معاويببة ولي ألف. فلما ألف مائة الله رحمهما وعثمان عمر عهد
أمببوال اصببطفى قببد وكببان لنفسببه، ألببف ألببف خإمسببون والمهرجببان النوروز وهدايا ألف

يشاء. من ويجيز ويصل فيها يقطع فكان كسرى

نحبو وصبواف والمهرجبان النبوروز وهبدايا ألبف سابتين الزبيبر ابن فتنة في الخراج بلغ ثام
إل ذلببك إلى يصل كان وما ألف، ألف أربعين إلى صار الحجاج ولي فلما ألف، ألف عشرين
إلببى فعمببد السببوادأ لهل فرغت الحجاج: الن قال الشعث، ابن قتل فلما البدان، بضرب

ًا فقتلهم الدهاقين، من بيتوتاتهم وأهل رؤساائهم، رجلً، الببدهاقين من قتل كلما وجعل صبر
ًا منهم بقي بمن وأضر ماله أخإذ ًا، إضرار والخببراج الحجبباج فمببات الرض فخرجببت شببديد

ًا، وعشرون خإمسة ر ولبي حتى ذلك على المر فكان ألف عببد فبولى العزيبز، عببد ببن عم
الخطبباب بن عمر عليهم وضع ما إلى يرجع أن إليه وتقدم السوادأ، الرحمن عبد بن الحميد
ًا ألطافهم من يقبل ول ورقابهم، أرضهم في عنه الله رضي أعيادأهم. في شيئ

بببن ساببعيد ثاببم معيببط، أبببي بببن عقبببة بن الوليد والمهرجان النوروز هدايا أحدث من وأول
فبلببغ ذلببك، عببن فنهبباه إليببه فكتببب عنببه اللببه رضي عثمان إلى الناس فضج بعده، العاص
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أعطيات يخرج فكان ألف ألف ساتين العزيز عبد بن عمر أيام في النيروز هدية بعد الخراج
دأرهم. ألف آلف بعشرة عمر إلى وينفذ الناس

الحجبباج قببال: قببال القحببذمي، هشام بن الوليد قال: حدثانا تركي بن عمرو القاضي حدثانا
ًا السوادأ? قببالوا: مائببة يجبي الخطاب بن عمر كان عنده: كم اجتمعوا - وقد للدهاقين يوم
اليببوم? نحن نجيبه ألف. قال: فكم ألف زيادأ? قالوا: مائة جباه دأرهم. قال: فكم ألف ألف

دأهقببان بصبببهري بببن جميببل ابببن لببه ذلببك? فقببال ألببف. قببال: فلببم ألببف قببالوا: ثامببانين
لقوله: قال هما حلزة. قال: وما بن الحارث شاعركم قالهما لبيتين كله الفلوجيين: هذا

الناتج من تدري ل * إنك بأغبارها الشول تكسع ل

الوالج اللبن شر * فإن ألبانها لضيافك وأصبب

ًا، أخإصبت إذا كانت العرب أن البيتين الدنيا. ومعنى فخربت هذا عمالكم فاساتعمل لببم عام
اللبببن، ليببترادأ الببباردأ بالمبباء الضببروع وكسعت بقية، الضروع في وتركت الحلب، تستقص
ان جبدب، المقببل العام في كان فإن لظهورها، أقوى فيكون ل حبتى وقبوة فضبل فيهبا ك
ألبانها، بقايا وهي بأغبارها النوق، الشول" وهي تكسع الشاعر: "ل هذا فقال اللبن، ينقطع

الوارث. فالصببواب فيأخإذها تموت، أو فتؤخإذ عليك يغار أن لعله أي الناتج من تدري ل إنك
فتقببص المقبل للعام يعمروا ولم العاجل، وأخإذوا هذا العمال فعمل منفعتها. أي تتعجل أن

لذلك. الخراج

ًا الكوفة أهل والخرج. قرأ الخراج وهو ًا إل القرآن كل في باللف خإراج قرأهببا فببإنه عاصم
عنه. الله رضي عباس ابن قرأ وكذا ألف، بغير خإرجا عمرو وأبو المدينة وأهل هو

ال خإراج ومنه الجر، اللغة في والخراج راء: الخبراج الرضين. وق م الف أقبل، والخبرج أع
الكلبي: فرزق خإير. قال ربك فخراج رأساك خإرج للذمي: أدأ الخراج. ويقال من شيء كأنه
خإير. ربك

كان إذ الدنيا، في أجورهم من الخإرة في لك خإير ربك الصواب: فأجر - وهو الحسن وقال
ًا أن التوجي وأخإرجه. وحكى الجر الخراج أن على الناس أكثر مواعيببدكم قببال: مببا أعرابي

ًا فجمع أساربة إل وفلوس. فلس مثل وخإروج وخإرج أساربة، ساراب

القبالت

الشببهب أبببي عببن الصببمعي قال: حدثاني العيناء أبو القاسام بن محمد بكر: حدثانا أبو قال
ألببف? بمائة البلة منك فقال: أتقبل الله رحمه عباس ابن إلى رجل قال: جاء الحسن عن

نتقبل عمر: إنا لبن قلت قال: أنا زيادأ بن الرحمن عبد أن وصلبه.وروي عباس ابن فضربه
رضببي عباس ابن العجلن. وقال الربا فقال: ذلك الفضل، يعني ثامارها من فنصيب الرض

حرام. القبالت عنه الله

م بعبد، يخلق لم ثامر بيع لنها كرهوها وإنما القبالة، في خإير جبير: ل بن ساعيد وقال يببد ول
عنه. المنهي الغرر هو فهذا يزرع أن قبل ومن يستحصد، لم نابت وزرع صلحه،

الشببيء كان فإذا يريد، ما على المر يصير أن الله على يحكم فيها: إنه الفقهاء بعض وقال
ًا دأراهببم بعشببرة الببدار هببذه أجرتببك الرجببل: قببد قول كأنه والجارة، القبالة جازت معلوم
ًا ًا، شهر وعرفببت الدار عرفت فقد جاز، واحد منها جهل أو أربعة، الجارة كانت فإن معلوم
يسببكن هببل يعببرف ولم عرفت، قد كانت إن ثالثاة فهذه الدراهم، وعرفت ووصفت، المدة
جائز. فهو عياله، عددأ يعرف وعياله? ول هو أو وحده الدار

المال من يفضل ما
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عببون بببن جعفببر قببال: حببدثانا القرشببي، معاوية بن العزيز عبد يحيى: حدثانا بن محمد قال
اب ببن عمر قال: قال أبيه عن أسالم، بن زيد عن ساعد، بن هشام قال: حدثانا رضبي الخط

وجل: يقببول: "مببا عز الله سامعت إني ترونه، لمن فانظروا المال لهذا عنه: "اجتمعوا الله
والمسباكين واليتببامى القربببى ولببذي وللرساول فلله القرى أهل من رساوله على الله أفاء
تبببوؤا وحببدهم. "والببذين لهببؤلء مببا والله منكم"، الغنياء بين دأولة يكون كيل السبيل وابن
وحببدهم. "والببذين لهببؤلء هببو مببا إليهم". واللببه هاجر من يحبون قبلهم من واليمان الدار
أحببد مببن ما باليمان". والله سابقونا الذين ولخإواننا لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاءوا

بعدن". راع حتى منع أو منه أعطي المال، هذا في حق وله إل المسلمين من

ًا: قد عمر وقال فيببه? فقببالوا: يببا ترون ما مال عندي وفضل حقوقهم، الناس أعطيت يوم
طيبببة أنفسببنا فببإن لذلك إليك فخذه غيرك، تنوب ل نوائب وتنوبك حاج، لك المؤمنين أمير
عليببك أشبار الحسن? فقال: قد أبا يا تتكلم فقال: أل سااكت، عنه الله رضي به. وعلي لك

ًا علمبك يجعبل فقال: لتقولن. فقال: لبم القوم، ًا، ويقينببك ظنب ً قلببت قببال: قببد شبك قببول
الصببدقة، علببى وساببلم عليببه الله صلى الله رساول بعثك حين تذكر قال: أما منه، لتخرجن

معببي فببانطلق الصدقة، منعني العباس فقلت: إن فأتيتني الصدقة، فمنعك العباس فأتيت
ًا، فوجدناه معك فانطلقت وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى نقببل ولببم فرجعنا مهموم

ًا حببتى يهمببانني فكأنهما دأيناران عندي كان فقال: "إن نفسه، طابت وقد رجعنا ثام له، شيئ
أبيه" قال: ل صنو الرجل عم فقال: "إن الصدقة، منعني قد العباس وجهتهما". فقلت: إن

ًا المرتين لك أشكر إني جرم تقسبمه، أن عليبك أشببير علي. قال: فبإني قال: فأشر جميع
أنبي قببال: "لبول وكذا، المال? قال: كذا بيت في فقال: كم الرقم، بن الله عبد عمر فدعا
ًا، يكون أن لمنفعته أقرب أن أرى فقببال: ثاقيببف من رجل فقام فالول"، الول لقسمت مع

بعببدي، مبن السببوء أمبراء بهبا يسببتن شبر فقبال: "كلمبة للبوائببق أعببده المؤمنين أمير يا
اللببه تقببوى وساببلم عليه الله صلى الله رساول لها أعده ما لها أعد بل جوابها، الله أعطاني

وطاعته".

فقببال: يخطببب وهو الخولني مسلم أبو إليه قام أعطياتهم، الناس على معاوية حبس ولما
العطاء? فغضببب الناس على حبست فلم وأمك، لبيك ول لك ليس المال هذا إن معاوية يا

فقبال: أيهبا المنببر إلى فعادأ خإرج ثام تتفرقوا، ول تثبتوا أن الناس إلى وأومأ فدخإل نزل ثام
اللببه رساببول ساببمعت وإنببي لببذلك، فوجببدت قببال ما قال قد الخولني مسلم أبا إن الناس
علببى فاغدوا مسلم أبو وصدق فليغتسل"، أحدكم غضب يقول: "إذا وسالم عليه الله صلى

أحببب من بها فيصل إليه تحمل الموال فضول كانت الله. ثام بركة على فخذوها أعطياتكم
يريد. كيف وينفق

وغيره المسلم مكاتبة

إليه. المكتوب على نفسه المكاتب يبتدئ أن المكاتبة في السنة مضت

بنفسببه. فبببدأ وساببلم عليببه اللببه صببلى الله رساول إلى كتب الحضرمي بن العلء أن يروى
مببن إليببه يكتبببون كانوا وسالم عليه الله صلى الله رساول أصحاب أن أنس بن الربيع وروى
الله. رساول محمد إلى فلن بن فلن

قببال: "إذا أنببه وسالم، عليه الله صلى الله رساول عن المكاتب. روي تقديم في رخإص وقد
بن زيد أن كثير أبي بن يحيى إمام". وروى أو ووالدة والد إلى إل بنفسه فليبدأ أحدكم كتب
معاوية. باسام فبدأ معاوية إلى كتب ثاابت

غير هو. وإلى إل إله ل الذي الله إليك أحمد فإني عليك المسلم: سالم إلى قالوا: والكتاب
إلببى وساببلم عليببه اللببه صببلى الله رساول كتب الهدى. كذا اتبع من على المسلم: والسلم

ردأ فببي رخإببص أنببه روي الكببذاب. وقببد مسببيلمة وإلببى كسببرى وإلببى الروم عظيم هرقل
ً وأن الكافر، على السلم وساببلم: عليببه الله صلى النبي إلى كتابه آخإر في كتب منهم رجل

السلم. عليه يردأ أن الكتاب وسالم عليه الله صلى النبي عليك. فأمر سالم

)84(



الثببواني، والمعببارف الشببياء أوائببل النكببرات لن عليك، سالم الكتاب أول في كتبوا وإنما
ذلبك هبذا أي ولم بببألف فعرفبوه عليببك فقالوا: السلم عرفوا ردأوه فإذا بالنكرة فافتتحوا

الرجببل: كببذا، لببي قببال ثام وكذا، كذا أمره من فكان رجل بي مر الكلم في الول. كقولك
بذكره. ابتدأت الذي ذلك أنه فعرفت

ًا الشيء كان إذا بعضهم وقال واللم، ببباللف مرة به تكلموا بعض من بعضه ينفصل ل مهم
ًا، كقولهم: قلت بطرحها ومرة ً وكسبببت الخيببر، وقلت خإير أراك ول المببال، وكسبببت مببال

ًا الله السوء. أراك ول ساوء

وغيره النسان في ما

ن واثانتبان فبوق مبن أرببع: اثانتبان وهبي الثنايبا، النسان يسع ل شيء وهذا م م أسابفل. ثا
النيبباب الثغببر. ثاببم الثمببان لهببذه ويقببال أربع وهن الياء، مخففة رباعية الواحدة الرباعيات

وهببي الرحبباء ثاببم العببوارض، لهببن ويقببال ثامببان، وهببن والنواجببذ، الضواحك ثام أربع، وهن
الطببواحن. واللحببي وهببي الفببم، جببانبي فببي تحببت مببن وأربعة فوق من الضراس: أربعة

فبي الساببنان مغبارز والببدردأر الساببنان، فيه الذي واللثة: اللحم الفك، وهو السانان مركب
فببي ضرساان: ثانتببان الحلم وأضراس عمر، الواحد السانان بين الذي اللحم والعمور اللثة،
رجلً. النسان صار إذا أعلى من ل أسافل من الضراس آخإر

لببه: قيببل ظلببف له كان وما لفمه: مشفر يقال فإنه والنعامة، الجمل مثل خإف له كان وما
للطائر. والمنقار والمنسر للسباع والخراطيم للحافر والجحفلة والمقمة المرمة

الطعمة

النفسباء تطعبم مبا لن الخببرس، الببولدأة ولطعبام الوكيرة، البنية ولطعام يقال: الوليمة،
نقيعة. سافر من القادأم وطعام إعذار، الختان وطعام خإرساة،

وزهمببة غمببرة اللحببم مببن عيمة. ويقال: يدي إليه وعمت قرمة، اللحم إلى ويقال: قرمت
هببذا بعببض حمببل ساهكة. وربما السمك ومن وضرة، واللبن الزبد ومن الشحم، الزهم لن

بعض. على

اللببه كبببه يببرادأ التراب والرغام الوجه، في ما اطلع لنه النف خإص أنفه، الله ويقال: أرغم
حببتى كببثر ثاببم أنفببه، رغببم وقببالوا: علببى بالنف، التراب منه يلصق ما أول فإن وجهه على

النف. فألقوه رغمه قالوا: على

ًا يحببرك ل حتى جمعه عصبه الله وقمقم مجمببع لنببه ذلببك مببن قمقببام والبحببر رجلً، ل يببد
شأفته، الله قالوا: اساتأصل فإذا فتذهب، فتكوى بالقدم تخرج قرحة الماء. قالوا: والشأفة

ًا. رجله قيل: شفيت ذلك أصابه الشأفة. وإذا أذهب كما الله قالوا: أذهبه فكأنما شاف

حركته. من عليه ينم ما مشددأة ونامته مخففة، الضعيف الصوت النئيم نأمته، الله أساكت

القدر. ساوادأ وهو السخام من ساودأه وجهه الله ساخم

فلببذلك ببباردأة، الفببرح ودأمعببة حببارة، الحببزن دأمعببة لن وحزنه، غمه أي عينه الله وأساخن
القر. من مأخإوذة عينك الله يقال: أقر

ومنببه ساببودأاء، الخضببراء للروضة ويقال أشخاصهم، يريد ساوادأهم أي خإضراءهم الله وأبادأ
راء أي غضبراءهم اللبه الصمعي: أببادأ "مدهامتان" وقال الجنتين صفة غضبارتهم. والغض
علكة. خإضراء طينة
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ًا، وعشرون أربعة النسا جنبي وفي منهببا للمببؤخإرة ويقببال مؤنثببة وهببي ضلع الواحدة ضلع
الخلف. ضلع

رجل، يا الشيء: ها بأخإذ أمرته إذا للرجل فذكرناه: تقول الناس كلم في يكثر شيء وههنا
كمببا هاؤمببا، وللمرأتين للمؤنث، الهمزة فتكسر امرأة وهاءيا هاؤم وللجمع هاؤما، وللثانين
قلت: الكاف، أدأخإلت المؤنث. فإذا لجمع النون تدخإل هاؤن الجمع وفي الثانين في للمذكر

ًا امرأة، يا وهاك رجل، يا هاك للببذكران: هبباكم قلببت جمعببت وإن والنثيين، للذكرين وهاك
ًا بإعطائك أمرت هاكن. وإن وللناث وللمببؤنث وهاتوا، وهاتيا هذا، يا للذكر: هات قلت شيئ

ً سابألت وهاتين. وإذا وهاتيا هاتي ذاكمبا الرجببل? وكيببف ذاك قلببت: كيببف رجببل عببن رجل
أولئكم. وكيف ذانكما قلت: كيف رجلين، عن رجلين ساألت ذاكم? وإذا وكيف

ً ساألت وإذا للمببرأة، الكلم وأول للرجببل الخطاب المرأة تلك قلت: كيف المرأة، عن رجل
قلببت: رجببل، عببن امببرأة ساببألت أولئكم? فببإذا كيف الجمع تانكما? وفي كيف التثنية وفي
أولئكببن? بببالنون وكيف ذانكما للمرأة. وكيف وآخإره للرجل الكلم الرجل? أول ذاك كيف
تانكمببا وكيف المرأة تلك قلت: كيف امرأة، عن امرأة ساألت للمؤنث. فإن الكلم آخإر لن

أولئكن?. وكيف

والجواب المكاتبة ابتداء في اليجاز مدح

جعفر قال: سامع إساحاق قال: حدثانا الكاتب يحيى بن الحسين يحيى: حدثانا بن محمد قال
فافعلوا". توقيعات كتبكم تكون أن اساتطعتم لكتابه: "إن يقول يحيى بن

إعببذار فببي منببه يكن لم ما الجواب، في منه أمكن البتداء في الكتاب: اليجاز بعض وقال
وعهودأ. وفتوح وبدء، وعودأ وإنذار،

معببانيهم يخرجببوا أن إلى والشاعر، والخاطب الكاتب يحتاج أنه عندي بكر: والذي أبو قال
ببه جيء ذلك إلى احتيج فإن إكثار، إلى يحتج لم ما الخإتصار، على اللفاظ، من أقواتها في
وكلمه وجل عز الله كتاب إلى ترى أل والرهبة، الرغبة في ذلك يقع ما منه. وأكثر بد ل بما

ممببن والنقمببة السببلم، عليهبم النبيباء وقصبة والنبار، الجنببة ذكر فيه يكون كيف المعجز،
العببرب، يفعببل ممببا ذلببك تقريببر فببي الحكمة فكانت بهم، نزل بما بالعتبار والمر كذبهم،
ًا ويحفظ القرآن بعض يقرأ قد النسان بعد. ولن بفعلهم وسانأتي فلم شيء، دأون منه شيئ

ً واعتبببار وإذكببار وترهيب، ترغيب من منه موضع وجل: كل عز الله يخل علببى منببه تفضببل
ًا لطاعتهم، واساتدعاء عبادأه، لذلك. التكرير فوقع عصيانهم عن ونهي

عمببر أبببي عببن التببوجي محمببد أبببو قال: حدثاني النحوي المبردأ يزيد بن محمد حدثاني وقد
منهببا، ليسببمع تطيل? قال: نعم العرب كانت العلء: هل بن عمرو لبي قال: قيل السادي،

عنها. ليحفظ قال: نعم توجز كانت قيل: فهل

اليادأي: دأؤادأ لبي هذا في روي وقد

الرقباء خإيفة الملحظ * وحي وتارة الطوال بالخطب يرمون

اساببتعلم، عنببده السؤال لن السؤال، من أكثر يكون أن ينبغي الجواب أن زعم من واحتج
أن الجببواب فاقتضى موساى"، يا بيمينك تلك وجل: "وما عز الله قال وقد إعلم، والجواب

ش عليهبا أتوكبأ عصاي يقول: "هي ا وأه م علبى به ا منبافعه أن رأى غنمبي". ثا كبثيرة به
أخإرى". مآرب فيها وقال: "ولي ذكرها فاخإتصر

بببن أحمببد كلمة" وأنشدني كفتك إذا كلمتين تنفق دأالة". وقالوا: "ل لمحة وقالوا: "البلغة
لنفسه: الكاتب إساماعيل

دأليل كثير * على قليل الكلم خإير
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طويل لفظ * يحويه قصير معنى والعي

وقيل قال * وفيه فضول الكلم وفي

ًا أتببى كيببف القرآن في الحجة بذكر اليجاز موضع إلى ترى أول ًا مختصببر فيببه وهببو معجببز
ً لنا وتعالى: "وضرب تبارك قوله فمنه كثير، وهببي العظببام يحيي من قال خإلقه ونسي مثل
مكببان فببي وجببل عببز قببال عليم" ثام خإلق بكل وهو مرة أول أنشأها الذي يحييها قل رميم
أمرهم وقد آخإر، مكان في قال واحدة". ثام كنفس إل بعثكم ول خإلقكم هذا: "ما يذكر آخإر
خإلق من شيء كل تبصرون" ففي لفل أنفسكم فقال: "وفي عليه ذلك فقرب يعتبروا، أن

نفسه. أمر وأخإصرها أقربها أن إل عبرة وجل: للنسان عز الله

بعببد نببذكره مببا أحل، الذي في واساتثنى وتحريمه، وتحليله ونهيه، أمره وجل عز اخإتصر ثام
ًا أحل الذي وفي حرامه، من وهببو ساببطرواحد، فيببه أجزأه كتب ذلك. إذا كل فيه يحرم وقت

عليكببم يتل ما إل النعام بهيمة لكم أحلت بالعقودأ أوفوا آمنوا الذين أيها وجل: "يا عز قوله
بهببائم أحببل ثام بعقودأه نوفي بأن يريد" فأمر ما يحكم الله إن حرم وأنتم الصيد محلي غي

المحببرم. علببى يحببرم الحلل هببذا أن ذكر ثام بعد، يجيء ما منها يحرم ما واساتثنى النعام،
حسببن فببي عجببزه علببى أمكنببه مببا كببثيرة أساببطر في بهذه يجيء أن الكتاب أبلغ أرادأ ولو

ًا ههنا ذكرت الكتاب به يطول كثير والنظم. وهذا اللفظ منه. طرف

خإاطب: وصف في المبردأ يزيد بن محمد وأنشدني قال

ًا انتدى ما إذا قصر أو القول أطل * له يقل لم خإاطب

* م الكل فنون بداء طبيب ابتدا ما إذا روي وقد القوم، مجلس وهو النادأي في تكلم انتدى
ًا يعي لم يهذر ولم يوم

المكثر على للمقل * قضى خإطبة في أطنب هو فإن

فتقول: نكح القائل: خإطب، لها يقول فكان بغيا، كانت العرب من امرأة أن سايبويه وحكى
معه. وتمضي

ً أن وحكي ً عودأ كان رجل موضببع إلببى معببه فيمضببي الزمببان، من وقت في يجيئه أن رجل
ان وعرفباه ذلبك ألفا حتى معروف، أل فبا" يريبد تبا" فيقبول: "بلبى "أل فيقبول يبأتيه فك

والمعرفة. الفهام مع يجوز إنما كله فامضي. وهذا تمضي? فيقول: بلى

أببي عبن الساببكافي الحسبين بببن علبي قال: أنشببدني الكاتب عمر بن الحسين وأنشدني
كلمة: في السعدي للحيمر محلم

شواكله تبدو فالقول العدى * عيون سامت إذا المصمتين جواب وحاذر

قائله الدهر يكتفي ل الذي * ومنه قليله المصيب يكفي ما القول من

ًا ما فينزل المعنى عن يصد تطاوله منه التقصير في * ويذهب تح

ًا تك فل تزاوله أمر خإطب في به * عنيت الذي على تزيد مكثار

ساببقراط: لببه فقبال إليببه احتبباج مببا على فيه وزادأ أطاله بكلم أمر في ساقراط رجل وكلم
أقطاره". تقارب مع عهده وطول آخإره، بعد كلمك أول "أنساني

المتعة. من ضروب الواحد الوعاء في يجمع وقد أمتعة، والمعاني أوعية آخإر: الكلم وقال

نصير. والجواب بغي وقالوا: السؤال

وأظهر. أوحد الجواب في آخإر: البلغة وقال

السؤال. بتلقيح تلدها الفوائد، أمهات وقالوا: الجوبة

)87(



المستكة. يقولوا: المسائل المستكة" ولم وقالوا: "الجوابات

جواب. كلم وقالوا: لكل

ول الجببواب فببي يوجببد البتببداء أن البتببداء على الجواب فضل هارون: من بن ساهل وقال
ابتداء. في جواب يوجد

ًا الكلم أدأع آخإر: "إني وقال قببولهم: السببكوت يريببد يذكر"، ولم يقع أنه الجواب، من خإوف
جواب.

الحببذيمي، دأاودأ بببن اللببه عبببد قببال: حببدثانا الكديمي، محمد بن يونس الصولي: حدثانا قال
اللبه رسابول قبول مبن أخإبذه إنمبا وهبذا جواب"، يقول: "السكوت العمش قال: سامعت

وسالم. عليه الله صلى

قببال: حببدثانا الحنفببي بكببر أبببو قال: حببدثانا الكديمي يونس بن محمد الصولي: حدثاني قال
عببن جبببير، بببن نافع عن الفضل، بن الله عبد عن أنس بن مالك قال: حدثانا الثوري سافيان

ن بنفسبها أحبق وسابلم: "اليبم عليبه الله صلى الله رساول قال: قال عباس ابن وليهبا، م
إبراهيببم بن مسلم قال: حدثانا الله عبد بن إبراهيم صماتها". وحدثاني وإذنها تستأمر والبكر

مثله. وذكر أنس بن مالك قال: حدثانا شعبة قال: حدثانا

آخإر: وقال

جواب الجواب * ترك يرتاب بنا من يا

ونعم: ل من يعفي السكوت أن وذكر بشار وقال

ونعم ل من بالصمت * خإرجت لنا جودأي لها قلت وإذا

لنفسه: الضحاك بن الحسين قال: أنشدني أبيه عن المهلبي يزيد بن أحمد وأنشدني

مكتتما خإلوت إذ له * قلت بعزته مفحم وإبأبي

نعما ول ل قال * فما بالحب يخصك من بالله تحب

فاحتشما الجواب رجع * أرادأ خإجل بمقلتي تثنى ثام

ًا بحيلته كالمبتغي فكنت قسما فابتدا السقم من * برء

ًا يقصد بلغته في الكاتب حيل الكتاب: أكثر بعض وقال فيه. ويدرجه بغيره فيأتي شيئ

بببن الله عبد قال: حدثانا فهم بن الحسين حدثانا ما ذلك الصولي: ومن يحيى بن محمد قال
بببن عمببرو مببن وردأ كتبباب يببده وفببي المببأمون على قال: دأخإلت أبيه عن يوساف بن أحمد

فببي النظببر تببردأادأي في أفكرت قد لي: أظنك قال ثام مرات، فيه النظر يردأدأ وهو مسعدة
كتببب: لمرادأه واحتياله بلغته من عجبت ذلك. قال: إني في أفكرت الكتاب. قلت: قد هذا

ة فبي وأجنادأه، قوادأه من قبلي ومن الله، أعزه المؤمنين، أمير إلى كتابي والنقيبادأ الطاع
أحمبد يبا تبرى أحوالهم" أل واخإتلت أرزاقهم تأخإرت جند، طاعة عليه تكون ما أحسن على
أشهر. ثامانية برزق لهم أمر ثام الكثار، من سالطانه وإعفاء الجنادأ في الخلة إدأماجه إلى

الببوزارة ساببليمان بببن اللببه عبببد ولببي قال: لمببا السجزي علي أبو به حدثاني ما هذا ونحوه
ًا إليه أوصلت له: شعر وفيه الله عبد بن الله عبيد من كتاب

ونكرم نحب فيمن * وأعفنا نفوسانا في إساعافنا دأهرنا أبى

المقدم المهم إن أمرنا * ودأع أتمها فيهم له: نعماك فقلت

أضبعاف بيببن حبباله، شبكوى فببي احتبال مبا أحسبن قال: مبا الشعر هذا الله عبد قرأ فلما
له. كانت حاجة كل فقضى إلي رقاعه فأوصل مدحه،
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يسببتبطئ الحجبباج قببال: كببان عببدي، بببن الهيثببم عن حمادأ، عن ، الصباح بن علي وحدثاني
الشببكر. فكتببب الببذم مكببان يسببتحق مجتهد محسن والمهلب، الزارقة حرب في المهلب

الحجبباج قببرأ تبصره" فلما من دأون تملكه لمن الرأي يكون أن البلء من المهلب: "إن إليه
ذلك. بمثل مكاتبته عن أقصر هذا

ظفببر قببال: لمببا السادي، معاوية بن محمد قال: حدثاني العنبري علي بن الحسين وحدثاني
ً المهلببب كتبباب يببردأ الحجاج: الن قال أمرهم من وفرغ بالخوارج المهلب بوصببفه، طببويل

ًا كتابه. فوردأ مدح. قال لكل وأهل وصف، بكل لحقيق وإنه أحواله، يشرح لوصف جامع

لمن النقمة المعجل ساواه، ما فقد بالسالم الكافيء لله الحمد الرحيم الرحمن الله "بسم
كفره. من ويرزق شكره، من يزيد الذي بغاه،

هببذا مببدة فببي وعببدونا نحببن تفصببيله. وكنببا عن جملته أغنت ما أمرنا من كان فقد بعد أما
ممببا أكببثر منببا ويسببوؤهم يسببوؤنا ممببا أكببثر منهببم مختلفتين: يسببرنا حالتين على التنازع

نببوم حببتى لمخببافتهم؛ القلببوب وانزعباج كلمتهبم، واجتمباع شببوكتهم، شدة على يسرهم؛
أن بعببد إمكانهببا، عنببد الفرصببة منهببم السببميع. فببانتهزت لخوفهم وأصم الرضيع، بذكرهم
الببذين القببوم دأابببر أجلببه. فقطببع الكتبباب وبلغ علله، النهل واساتدعى إبانها؛ وقت تنظرت
العالمين". رب لله والحمد ظلموا

قببال: ساببمعت الهاشمي، العباس بن الواحد عبد به حدثاني ما التهددأ، في أنه إل هذا، ونحو
ًا المعتصم إلى الروم ملك يقول: كتب الرياشي قربببت بجوابه. فلمببا فأمر فيه يتهددأه كتاب
أمببا الرحيببم الرحمن الله عليه: بسم للكاتب: "اكتب" فأملى وقال يرضها لم عليه الجوبة

لمن الكافر تسمع. وسايعلم ما ل ترى ما خإطابك. والجواب وسامعت كتابك، قرأت فقد بعد
الدار". عقبى

ًا عنببده أن ويعلمببه يدعوه الموصلي إساحاق إلى يوساف بن أحمد وكتب أنببا "المعنببى قلمبب
أعلم". وأنت وقلم

وتبببذير الببدماء، ساببفك فببي ساببرفك بلغنببي فقببد بعببد الحجبباج: "أمبا إلى الملك عبد وكتب
إل منبي يوحشببنك ول طاعتبك، إل ببي يؤنسببنك فل الحبق؛ ومنعبك الباطببل، فببي المبوال

معصيتك".

ول فيببه، إل قتلببت ومببا المببؤمنين، أمير كتاب وصل فقد بعد الحجاج: "أما إليه قال: فكتب
فببي أحببب بمببا لببي ويببأمر ساببالفي، لببي يمضي أن المؤمنين أمير رأى له. فإن إل أعطيت

الله". شاء إن فعل مستأنفي؛

بببن الملببك عبببد قال: كتب العتبي قال: حدثاني المبردأ يزيد بن محمد الصولي: حدثاني قال
غيببره، فببأتيت بببأمر أمرتببك فببإني بعببد شيء: "أمببا في خإالفه وقد ولده، بعض إلى مروان

وإذا أببباه، بشببيء أمر إذا الذي الصبي بمنزلة أنك عصته. وخإفت إل فأبيت بوصية ووصيتك
بببه. ويببا يببؤمر بببأن يضببره وفيمببا عنه، ينهى بأن ينفعه فيما له فيحتال أتاه؛ شيء عن نهي

والسلم". حاله هذه لمن ساوأتي

الخإوان مكاتبة

يقببول: وهببب بببن الحسببن قببال: ساببمعت حمادأ بن موساى بن محمد الصولي: حدثاني قال
إلببى تكتببب كمببا صببديقك إلببى واكتب يستوجب، بما دأونك ومن يستحق، بما رئيسك كاتب

حبيبك.

الصبابة. غزل من أرق المودأة الكتاب: غزل بعض وقال

للملمسة. كلذتي للمؤانسة للذ غيره: إني وقال
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علببى كلهببا الببدنيا لببذات مرت هشام: قد قال: قال الصمعي قال: حدثانا العيناء أبو وحدثانا
وبينه. بيني التحفظ ألقى صديق محادأثاة من ألذ رأيت فما وفعلي، يدي

وهب: لل قوله في تمام أبي حذق ترى ما الصولي: أو قال

أدأيب كل وشعب شعبي * فهو وهب آل به كنتهم شعب كل

كالقلوب لغيركم وقلبي * ى الحر لكالكبد لكم قلبي إن

القائل: وهو

بالحبيب غيره وجدان * ق الشو برحاء من بالخليل واجد

لنفسه: إساماعيل بن أحمد وأنشدنا

الخليل صدودأ منه وأغلظ * ل الغلي دأعاء الحبيب صدودأ

ًا بي فاشمت صددأت العذول قول وحققت * عليك حاساد

الهيثم: ابن إلى تمام أبو وقال

اللباب الملك الهيثم ابن * على خإبت رمل عدة الله سالم

تصابي ذكرى كأنها * إليك ضلوعي جذبت ذكرة ذكرتك

الصولي: العاس بن إبراهيم وقال

الشقيق على للصديق * وأقضي عمي ابن على الذمام مع أميل

ًا تلفني وإما ًا حر الصديق عبد واجدي * فإنك وطاع

العلقة. طرف من أملح الصداقة وقالوا: طرف

الحساب ذكر

أن أردأنببا إمببا والمعاملببة، والقسببمة الضببرب نذكر أن الحساب بذكر نردأ الصولي: لم قال
علببى بعضببها يزيببد كتببب فيببه عملت قد الحساب كان إذ به الكتاب ووصف فيه اللغة نذكر
ً كان إذ ذكره من الكتاب هذا يخلو ولئل هذا، كتابنا جملة بببد ول الكاتب عنه يستغني ل أصل
منه. أحد لكل

ًا يحسب يقال: حسب ًا حساب ًا بناء يبني بنى مثل وحسبان فعببل مصببدر فببي والفعلن وبنيان
ًا قالوا: رفع يكثرا لم وإن جاءا، قد وفعل ًا وخإسر رفعان ًا. قببال وغنى خإسران الحببارث غنيانبب

خإالد: بن

شانها شاننا أم * فتهجر غنيانها بعمرة أجد

ز اللبه قبول ومنبه العبذاب، والحسببان ًا عليهبا وجبل: "ويرسابل ع السبماء"، مبن حسببان
وتكلنببي حسببباني الله على وجل: يقال عز الله ذكر مع إل نسمعه ولم التكال، والحسبان

الشاعر: قال

ًا خإاف أو طمع * على أشرفت النفس إن حسباني الله على ضميرها شيئ

تزيببد ل اله وقتها بأوقات ويغيبان يطلعان بحسبان" أي والقمر تعالى: "الشمس الله وقال
ال مبا كصحة فكانت تنقص، ول ا عبز اللبه يحسبب. ق أيبتين والنهبار الليبل وجبل: "وجعلن

ً لتبتغوا مبصرة النهار آية وجعلنا الليل آية فمحونا السببنين عببددأ ولتعلمببوا ربكببم مببن فضل
تفصيل". فصلناه شيء وكل والحساب
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تعببدوا ل الحسبباب تراكيببب أن علببى ولغببة، خإط بكل وملة، جنس كل من الحساب وأجمع
عببددأ زيادأة عددأ. أو من عددأ إلقاء عددأ. أو على عددأ قسمة أو عددأ، في يضرب أربعة: عددأ

العببدادأ الهنبد: إن قببال مبا أحسنه كثير، بكلم ونهاياتها العددأ أوائل في وتكلموا عددأ، على
الرتبة. على الواحد حال إلى راجعة العشرة تكون ثام تسعة، إلى وتنتهي واحد من تبتدئ

أن إل العببددأ لكببثير أخإببرج الهنببدي وقببالوا: الحسبباب التسببعة حروفهببم وصببفوا هذا وعلى
كان جسمه، من بآلة فيه النسان وانفردأ آلته، قلت ما أن ورأوا آلة، له لن اجتنبوه الكتاب
وإخإببراج والبنببان العقببد مببن عليببه اقتصببروا ما وهو الرياساة، بشأن وأليق السر في أذهب

ًا عنهبا التفصببيلت وحببط السطور، أواخإر في الجمل رؤوس ًا آخإببر، دأون واحبد دأون وفرعب
ببصببره، يلحق ما مثل ببنانه، يلحق وصار عقده خإف حتى بذلك، الكتاب بعض أصل. وعني

أنامله. مواقع الناظر يستبين ول

فقال: الحاساب يد بخفة البرق وميض التيمي محمد بن أيوب بن الله عبد شبه وقد

بالحاجب كوحيك * خإفي ناظر بارق على أعني

حاساب يدا أو كاتب * يدا السما في تألقه كأن

الكتاب: بعض وقال

بالزمر العودأ نغمات * عن ألفاظه تخبر وناطق

ًا تراه بينا عشر إلى صار * وساتة خإمسة عاقد

كسر في أخإطأ * كحاساب واحد إلى بعد من وصار

مببن عنببترة قول التيمي قول بعد البرق بوميض الحاساب يد تشبيه في قيل ما أحسن ومن
أبيات:

فرائض والعلوم مثالك * فيها فاحتذوا الكتابة للناس وفرضت

وامض برق فأنت حسبت * وإذا معشب غيث فأنت خإططت وإذا

رابض ليث فأنت جلست * وإذا ثااقب نجم فأنت نهضت وإذا

غامض يشكل حين يرجع * وإليك فاضل ينعت حين التمثل فبك

تلببك رجعتببم إذا وسابببعة الحببج في أيام ثالثاة وجل: "فصيام عز الله قول أن قوم زعم وقد
ممببن وليسببت العببدادأ دأقيببق تعرف ل العرب كانت إذ الفادأة به قصد كاملة". إنما عشرة
الفرزدأق: بقول واحتجوا الحساب يحسن

سامام إلى تميل * وواحدة خإمس فهن واثانتان ثالث

قد الشهر أن أخإبر حين حدثانا، النبي بقول قاله. واحتجوا ما فائدة ذلك رأى أنه قالوا: فلول
ًا يكون إحببدى وهكذا" وثانببي "وهكذا العشر يديه أصابع هكذا" وفتح "الشهر وعشرين تسع

أنهببا أخإبببر بإفطببار والثلثاببة السبببع بيببن فصببل لمببا أنببه الثالثة. وقيل: المعنببى في أصابعه
حيببن فديببة كملببت أنها أرادأ له. وقيل: بل كملت فقد أمر كما بها أتى قد كان إذ كالمتصلة،

بالثلثاة. السبعة وصل

ًا باع العرب بعض وكان ًا، جوهر هببذا مببن أكببثر يسبباوي كان له: قد فقيل دأرهم بألف نفيس
ًا أن ظننت فقال: ما الرومي: ابن ألف. وقال من أكثر عددأ

المحسبة على الحساب * زادأ حسبت فلما حسبت وكنت

ً يهجو أحمد بن الخليل وقال فقال: البذل عن مقبوضتين يداه كانت رجل

بدعة بخلهما يك * ولم للندى يخلقا لم كفاك

شرعه لها مئيها * وتسع آلفها ثالثاة فكف
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سابعه مائة نقصت * كما مقبوضة الخير عن وكف

ًا إليه: كن اعتذاره في للنعمان النابغة وقال كببانت جاريببة حكمببت كمببا إنصافي، في حكيم
ًا فرأت حمامة، لها ًا محزرته قط فقالت: وساتين سات

حمامتيه * إلى ليه الحمام ليت

مائه الحمام * ثام قديه نصفه أو

ًا. وقيل: أرادأ القطا وجعلت قطاة لها قالوا: وكانت كمببا بعببدل، علببي النابغة: احكببم حمام
النابغببة إلببى تببرى أفل الصببمعي، قببول وهببو أجودأ فأصابت. والول العددأ في هذه حكمت

فقال. العددأ أحسنت حين وعدل حكمة إلى الفتاة هذه ونسب هذا حكى كيف

الثمد واردأ ساراع حمام * إلى نظرت إذ الحي فتاة كحكم واحكم

القليل. الماء الثمد

ال من وكانت عنز، واسامها للجارية: الزرقاء يقال عبيدة: وكان أبو قال غيبره: جديس. وق
الخس: قالت: بنت هند لهذا القائلة

فقد نصفه أو حمامتنا * إلى لنا الحمام هذا ليتما أل

حسبك. وقدك حسبي "فقد" أي قولها

ًا زعمت كما فألفوه فحسبوه يزدأ ولم ينقص لم وتسعين * تسع

العددأ ذلك في حسبة * وأسارعت حمامتها فيها مائة فكلمت

أشعار: الناس يتطارحه الذي المشهور ومن

الباقي ثالثها * وثالثا قلبي من الثلثان لها

للساقي الثلث * وثالث يبقى ما ثالث وثالثا

عشاق بين * لقسم سات حصص وتبقى

ذهببب وثالثاون، أحد الباقي وساتون، واثانان مائة الثلثان ذهب وأربعون، وثالثاة مائتان الصل
وتبقببى يبقببى مببا ثالببث قوله: وثالثا وهو عشر ثامانية فيذهب وعشرون سابعة يبقى ثالثه، ثالثا

ًا فصيرها ساتة ويبقى للساقي الثلث قوله: وثالث وهو للساقي، ثالثها تسعة ليسببتوي حصص
ساتة. كانت قال: اساهم لو لنه سات حصص الشعر. فقال: ويبقى له

وإساقاطها اللف نقصان

الرحمن الله بسم من مواضع: تحذف ثالثاة في إل الخط من إساقاطها يجوز ل الوصل ألف
ذلك. ذكرنا وقد الرحيم

ًا وكببان فلن، معنببى فببي ظاهر اسام بعد جاء إذا ابن من وتسقط ظبباهر اساببم إلببى مضبباف
ًا البن وكان الول، كالسام اللببف إساببقاط وجاز محمد، بن بزيد كقولك: مررت للسام نعت

ذلببك فعلببوا وإنمببا فحببذفت، موضببعهما فعببرف البببن علببى دأل قببد ولخإر الول السام لن
ًا، البن دأام ما البن أجر هذا فعلى لللجاز، إبنببا ومحمببد زيببد كتبت: جبباءني ثانيت فإذا واحد

مببا قبلببه يببأت لببم لنه منه اللف إساقاط يجز لم مبتدأ البن كان وإذا باللف، كان الله عبد
ًا كبان إذا وكببذلك عليبه، يدل ًا كقولبك: إن اللبف إسابقاط قبببح خإبببر لنبه زيبد ابببن محمببد

كقولك: فلن معنى في ليس اسام إلى أضيف إذا وكذلك النعت، الخبر يشبه ولئل كالمبتدأ،
اللببف أثابتببت ابنببك، كقولك: زيببد عنه مكني إلى أضيف إذا وكذلك الصالح، الرجل ابن زيد
لن إساببقاطها، يجببوز ل ببباللف فلن ابنة فلنة كتبت المؤنث إلى صرت فإذا كله، هذه في
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أخإببرى لغببة ابنببة فببي ولن الرجببال، فببي كثر كما موضعه، فيعرف يكثر لم بالنساء النسب
الضبافة علبى الكلم يبنبي لنبه تباء ابنة في الهاء يجعل من العرب ومن بالتاء، يقال: بنت

فيقال: ابنت. يلتبس لئل تاء ابنة في تصير الهاء لن

تسببقط اللببف هببذه كقولك: "الرجل" فإن لم، مع الوصل ألف تكون أن الثالث والموضع
قولك: مثل فالمكسورة مفتوحة، أو مكسورة الزائدة اللم وهي معها، الصفة لم كانت إذا

ذلببك فعببل وإنمببا ذلببك، وأشباه ثاوبك من كقولك: "للثوب" خإير "للرجل" مال. والمفتوحة
الوصل. ألف قصة فهذه التخفيف إلى فمالوا إساقاطها مع علم الحرف لن

ًا كانت إذا اللف حذف فأما كببانت إذا تحذف ما فأكثر ذلك يشبه وما ومالك خإالد نحو حشو
مثببل تحببذف، لم نعت فهو اسام في كانت فإذا بالحرف لمعرفتهم المستعملة الساماء في

م فيتكبرر للنسبان يتكبرر ل النعبت لن ذلبك، وأشبباه وصبادأق، وظالم وصابر شاكر السا
ًا صالح من أساقطوها فيعرف. وقد شبببهوها أنهم وذلك غيره، من أساقطوها نعلمهم ول نعت

ساببهل الجمببع إلى صرت القياس. فإذا في ردأيء وهو أساماءهم، في صالح كثر لما بالسام
أجودأ. وإثاباتها والكافرين الظالمين مثل إشكاله، لقلة اللف إساقاط

وأشببباه الرفببع: لراعببون وفببي والساعين نحو: الراضين والواو الياء بنات من كان ما فأما
لن اليبباء، وهببو الفعببل، مبن اللم موضببع منببه حذف قد لنه منه اللف طرح يجوز فل ذلك

لنهببا تسببكن الولببى فاليبباء والخفببض، النصببب فببي والراعيين الرفع في الراعيون الصل
أن واساببتقبحوا الساكنين، لللتقاء الولى الياء فأساقطوا سااكنة، واوه أو الجميع وياء معتلة
بالحرف. فيجحفوا الفعل لم حذفوا وقد اللف، يحذف

دأراهببم كقولببك: ثالثاببة الجمببع علببى يببدل مببا تقببدمها إذ حذفها يجوز فإنما دأراهم ألف فإما
وساببفيان ومببروان عمببران مثببل كببان ومببا إساقاطها يجز لم مفردأة كانت وإذا ذلك وأشباه

فجببائز. بسببقوطها يعرف الذي السام من أساقطتها وإن أجودأ، فيه اللف فإثابات وسالطان
الساماء. من اساتعماله كثر فيما يحسن إساقاطها إن الجملة وفي

في النداء ألف قوم حذف بالحرف. وقد لعلمهم عنها اساتغناء الثانية أولئك ألف حذفوا وقد
وإثابببات بالنبداء علمهبم ذلك على حملهم وإنما ألف، بغير ويعيسى فكتبوا: يداودأ المصحف

قلببت ألببف. فببإذا بغيببر يكتبه فكلهم التسليم، أردأت إذا عليك والسلم وأقيس، أجودأ اللف
ًا كان ًا بردأ جاز. ويكتبون: ثامنيببة ألف بغير كتبت وإن أجودأ، فباللف السلم عبا وهذا وسالم

كراهيبة اللبف أثابتبوا قببالوا: ثامبان فببإذا بببالحرف لمعرفتهبم ألف بغير ليال، وثامني دأراهم
ًا. ذكرنا كما بالحرف فيجحفوا الياء، حذف مع حذفها متقدم

اللف نقصان

الفببراء: وكفببروا. قببال آمنوا مثل الجمع، واو بعد إل اللف يزيدون يكادأون الصولي: ل قال
مثل: يغببزو في تكون التي الصل وواو الجمع، واو الصل واو بين ليفرقوا ذلك فعلوا وإنما

إذ العطببف، وواو الجمببع واو يشبه لئل ذلك فعلوا الخإفش: إنما ذلك. وقال وأشباه ويدعوا
إذا وتنكسببر تنفببردأ الجمببع واو كببانت إذا يصح القول وهذا وفعل كفر الكلم في يجيء كان

وفعل. أمر يشبه ل لنه وظلموا وكفروا آمنوا مثل اتصلت

قببال: ساببألني ثاعلببب النحببوي يحيببى بن أحمد الصولي. وحدثانا يحيى بن محمد بكر أبو قال
بيببن الفبراء: فرقببوا له: قال فقلت وقاموا، في: ضربوا اللف إتيان عن الله عبد بن محمد
ضربوا. في بأصلية ليست التي وبين وحمو وأخإو أرجو في الصلية الواو

ذلك. على بنوا ثام وفعل كفر كتبوا إذا نسق واو أنها يظن أن الخإفش: كرهوا قال

إل هببذا مثل يقع محمد: ل فقال باللف، فاساتوثاقوا همزة إلى تنقطع الخليل: الضمة وقال
الخليل. طبع في
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ً جعلت اللف أن فيه عندي العباس: والذي أبو قال إذا لنهببم الهبباء وهببو المكنببى، مببن بدل
وأخإببو انفببردأ، قد الحرف أن ليعلم ثابتت، قالوا: ضربوا، فإذا اللف، ساقطت قالوا: ضربوه،

وأبوه. زيد بنفسه: أخإو قائم فالحرف أصلية الواو لن فيه اللف لىاتثبت وأبو،

مائببة، قببالوا: أخإببذت إذا منه، وبين بينها لبفصل الخإمش ذكر فيما زيدت في: مائة واللف
ًا: فعلوا وقالوا منه، أخإذت يشبه لم مببتى ميببة لن مببرذول قببول ميببة. وهببذا يشبه لئل أيض

الخإفش. قاله ما على والكوفة البصرة أهل من كتاب. والناس في وتقع تذكر

الهمز

- واساببتهزأ ونبببأ قببرأ مثل الحرف آخإر تكون أن الفعل - ومعنى الفعل لم كانت إذا الهمزة
الببذي كببان فببإن قبلهببا مببا علببى وتكتب الياء تسقط كما تسقط ول الحرف في تثبت فإنها
ًا، قبلها ًا كان وإن باللف كتبت مفتوح ًا، كان وإن بالياء، مكسور ومببن بالواو؛ كتبت مضموم
ساببؤ ساببؤت ومببن باليبباء، نبيء نبأت ومن باللف، قرأت: إقرأ من أمرت إذا تكتب، أن ذلك

ًا يسوء كقولك: وهو بالواو، كتبت قبلها، ما وانضم جزم، موضع في تكن لم بالواو. فإن زيد
يستهزئ. مثل بالياء كتبت قبلها، ما انكسر فإذا

ببباللف ويخبأ، يقرأ بعضهم: هو فكتب الرفع، في كتابتها في اخإتلف فقد قبلها ما انفتح وإذا
قبلهببا ما انفتح فإذا قبلها، ما انفتح إذا باللف، الهمزة كتابتهم في القياس، للزومهم والواو
جبباءك نحببو: "ولقببد بالياء المذهب هذا على المصحف في كتب وقد الرفع، في الواو زادأوا

بالممدودأ. المقصور اشتباه فيها لن قبيح وهذا بعدها، والياء باللف المرسالين"، نبإي من

فببإذا فعببل، مببن واللم ضرب من الباء مثل آخإره، فهي الفعل لم قالوا: الهمزة قال: وإذا
ن والتباء ضبرب من الراء مثل فعل قولهم من العين موقع وقعت الفعل، عين قالوا: هو م

ً وقعت فإنما الفعل فاء قالوا: هي فإذا قتل، مببن الضببادأ مثببل وهي فعل من الفاء مثل أول
قتل. من والقاف ضرب

أمببرت: مختلفببة. تقببول: إذا تببأتي فإنها وأذن وأبى مثل: أتى الفعل، فاء الهمزة كانت وإذا
ًا إيت الثانيببة فتصير الهمزتين اجتماع يكرهون لنهم وذلك ياء، الهمزة فتصير له وإيذن فلن
تثبتهبا فلم الياء أساقطت النسق، حروف عليها أدأخإلت قبلها. فإذا ما وانكسار لسكونها ياء،
ًا إيببت لفلن وأذن لفلن فتقببول: إيببذن الكتاب في ًا، وآت فلنبب لن ذلببك فعلببوا وإنمببا فلنبب

ًا صارت قبلها ما انفتح إذا الهمزة إحببداهما فحذفوا الكتاب، في اللفين اجتماع فكرهوا ألف
اللفببظ فببي تثبببت والهمزة الوصل في اللفظ من تذهب لنها حذفوا المر. وإنما ألف وهي

كذلك. فالقوها

مثببل: أحرف أربعة على فتجده نفسك، إلى الحرف تضيف أن وهو الربعة، ذوات في وأما
ًا فتقببول: مببر المببر في الباب، هذا في تسقط الهمزة فإن وأمرت، أكلت وكببل بكببذا فلنبب

ًا، صارت قبلها، ما وانفتح الهمزة ساكنت فلما مر، أو كل الصل: أو وكان طعامك وكببل واو
اللببف فأساقطت أمر، بقي الواو، ساقطت فلما تسقط، كسرتين أو ضمتين بين وقعت واو

فلمببا بالسبباكن يبتببدئ ل كببان ذلببك الحببرف، أول لسببكون تدخإل إنما لنها للمر، المجتلبة
النسبق، حببرف أدأخإلببت وكببل. فبإذا مبر فبقيت عنها اساتغناء أساقطوها الحرف أول تحرك

اللف. فأثابتت الهمزة، ردأدأت شئت وإن حاله، على الحرف يكون أن فالجودأ

لن الهمببزة تببردأ وإنمببا الهمببزة، عليها" بإثابات واصطبر بالصلة أهلك القرآن: "وأمر وفي
وتببرك الكتبباب فببي اللف فتثبت الهمزة فترجع اللفظ في تذهب أساقطتها التي المر ألف

مبا سابكن فبإذا القيباس على تجوز وكانت في: "وأمر"، إل الهمز جاء نعلم ول أكثر الهمزة
مببن فيببه، جبباء أثار يكون أن إل الكتاب من إساقاطها العب عن جاء ما أكثر فإن الهمز، قبل
المببرء بيببن "يحببول الخبببء" و "يخرج ومنافع" و دأفء فيها وجل: "لكم عز الله قول ذلك

قبلهببا مببا ساببكن إذا لفظها، على يكتبها من العرب ومن كلهان هذه ألف بغير كتبوا وقلبه"،
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كتبها مكسورة كانت وإذا باللف، كتبها مفتوحة كانت وإذا بالواو كتبها مضمومة، كانت فإن
بنسببائي ومببررت صببدق" ببباللف نسببآء "رأيببت و بببالواو صببدق"، نساؤ كتبوا: "هن بالياء،

صدق. بالياء.

والخفببض النصببب في واحدة بألف كتب ممدودأ، والحرف الحروف، آخإر الهمزة كانت فإذا
الخفببض فببي عطبباء. فأمببا وهببذا بعطاء ومررت ماء وشربت عطاء كقولك: رأيت والرفع،
ًا. يستثقلونهما لنهم الياء ول الواو تثبت فلم والرفع، طرف

كتبببوه ألفبان، الحببرف فببي اجتمعبت فإذا شبهين، اجتماع يكرهون فلنهم النصب في وأما
والهمببزة الولببى اللببف ألفببات ثالث ههنببا أن تببرى أل مبباء، كقولببك: شببربت واحدة بألف

ثالث فيببه لن بببألفين يكتببب أن فالصببواب منصوب ممدودأ العراب. وكل وألف المفتوحة
ألفات.

ًا ليكون وذلك وجاءا، قرأا ألفين: قولك: قد بين الجمع فيه يستحسن ومما الواحد بين فرق
ًا ليكون براآت لفلن وكتبت والمثنى، يقبف مبن العرب من ولن والجمع، الواحدة بين فرق

الجمع. من الواحدة تعرف لم واحدة بألف كتبت فلو بالتاء، براءة على

الهاء

ًا فيه الفعل فاء وكانت الياء، ذوات من كان ما كل فببإنه وأويببت، ووعيببت مثببل: وفيببت واو
ًا المر في يكون ًا حرف الببواو، وتسببقط للجببزم الياء تذهب "أوفى" بالياء، الصل لن واحد
لتحببرك عنهببا اساببتغني قببد لنببه المر، ألف "أف" فتسقط فبقي كسرتين بين صارت لنها
اللفببظ، فببي الهاء تثبت لم ببعض بعضه الكلم اتصل فإذا وحدها، الفاء فتبقى الحرف أول
لنه الثوب، وشيت من وشبه ووفيت، وفيت من وقه كقولك: فه بالهاء، وقفت وقفت فإذا

تببرى أل الوقببف على الكتاب لن بالهاء، كتبت كتبت فإذا له، اساتبقاء واحد بحرف ينطق ل
ربمبا القبارئ لن بباللف يكببون أن اللببه عببد بن محمد رأيت كتابتهم في العرب اخإتيار ان

ًا"، على وقف كقولببك: رأيببت الساماء من يجري ل ما أشبه اللف فيه يثبت لم فإن "محمد
أصل يعرف ل ممن وذلك اساتعمالهم، لكثرة إساقاطها اساتجازوا قد الكتاب كان وإن عمر،

فسادأه. على فيقف الكتاب

ًا بالهباء، وصلته الذي الحرف قبل جعلت فإن ه، ينفصبل ل حرفب ا، تكتببه أن جباز من بغيره
الكلمة وكأن ينفصلن ل والفاء الواو لن جاز وإنما وقالوا: لزيد، لزيد، وف كقولك: اذهب،

أجودأ. الهاء وإثابات حرفين على صارت قد

الوقببف لن ظبباهر، اساببم إلببى مضببافة كببانت إذا بالهاء، تكتب إن فأصلها التأنيث هاء فأما
ل لنببه بالتبباء، كببانت عنه مكني إلى أضفتها فإذا عمرو، وفتاة زيد، مثل: امرأة بالهاء عليها
المصببحف فببي كتب الوجه. وقد فهذا وفتاتك، كقولك: امرأتك بالهاء، عليها الوقوف يمكن

ليببس اصببطحابهما لكببثرة وذلببك الله"، "نعنت عمران" ومثله ابنت الله" "ومريم "رحمت
لنهببا أجودأ ذلك في والهاء منه، ينفصل ل الذي الواحد كالحرف فصار القراءة، في يفصلن
عليها. ويسكت منه تنفصل

لن بالهباء كتبهببا بالهباء، عليهببا وقببف ومن بالتاء، كتبها بالتاء، عليها وقف فمن هيهات فأما
الوقف. على الكتاب

"يببايه المصببحف فببي كتببب الوجه. وقببد وذلك باللف، تكتبه القوم، أيها ويا الرجل، أيها ويا
وهببو ببباللف القبرآن جميببع ألف. وفببي الساحر" بغير "يايه الثقلن". و "يايه المؤمنون" و

الصواب.

الواو
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وبيببن بينببه فيهببا ليفصببل زيببدت في: "عمرو"، الواو ذلك مواضع: فمن ثالثاة في تزادأ الواو
ر لن الواو، إلى تحتج لم باللف وجئت بالنصب عمراص كتبت فإذا عمر ول ينصبرف ل عم

اللف. تدخإلع

إليك. وبين بينها "أولئك" لتفصل في وزيدت

جهته. على السام وبين التصغير بين لتفصل أوخإي"، "يا في وزيدت

كراهيببة واحببدة، بببواو "دأاودأ" كتبوهمببا "طبباوس" و فببواو منهببا نقصت التي المواضع فأما
أصاب. فقد الصل على بواوين كتبه معروف. ومن والحرف للشبهين

بغضب". فيه "باووا "جاووا" و "لووا" و ونصروا" و "آووا مثل واو، قبلها ما إلى صرت فإذا
ألببف وإساببقاط بببواوين بعضببهم كتبهببا وقد وألف واحدة بواو يكتب أن أوجه: أجودأهن ثالثاة
به. كتب قد وكل

الياء

مببن يكن لم نصبت فإذا والرفع، الخفض في تحذف فإنها ياء منه الفعل لم كانت اسام كل
ًا كقولك: رأيت بد إثاباتها ًا، قاضي الببباب، هذا من السالم المؤنث جمع إلى صرت فإذا وغازي

ًا ذلك كتبت وقواض مثل: جوار اليبباء النصب في وأثابت الياء، بغير والخفض الرفع في أيض
أثابببت فببإذا اليبباء، تثبببت ول وبجوار، بقواض ومررت قواض، فتقول: هذه اللف، تثبت ولم

فببي اليبباء أثابببت واللم اللف أدأخإلت فإذا يجري ل حرف لنه اللف تثبت ولم قلت: جواري
والجواري. كقولك: القاضي والجمع، الواحد

بالغباز، ومببررت القباض فيقببول: هببذا والرفببع، الخفببض فببي الياء يسقط من العرب ومن
ا اليباء أثابتبوا النصبب إلى صاروا فإذا بالجوار، ومررت الجوار وهؤلء ان كم دأخإبول قببل ك
أجودأ. والول واللم اللف

قببد منهمببا الولببى اليبباء لن بيبباء كتبتببه والمصببلين، القاضببين مثببل بالنون الجمع كان وإذا
الساكنين. للتقاء ساقطت

الفعال من واللف بالياء يكتب ما

فإن نفسك، إلى تضيفه بأن والياء الواو ذوات من عليك وردأ فعل كل الصولي: امتحن قال
أل ورمى، قضى مثل اللفظ على باللف كتابته وجاز بالياء تكتبه أن الجودأ كان بالياء، ظهر
ببباللف كتبته بالواو، الفعل ظهر ورميت. وإن قلت: قضيت نفسك إلى أضفته إذا أنك ترى

علببى وعلوت. فقببس قلت: دأعوت نفسك إلى أضفته إذا أنك ترى أل وعل، دأعا مثل غير ل
تصب. تعالى الله شاء إن عليك وردأ ما كل ذلك

كببان فيمببا باليبباء فبباكتبه فبباعله يسببم لم ما إلى ردأدأته والياء، الواو ذوات من كان ما وكل
ًا ً ماضي ًا، ومستقبل يرمى. ورمي يغزى وغزي يدعى كقولك: دأعي مع

ًا، أوله في زدأت والواو، الياء ذوات من فعل وكل كتبتببه وإن أجببودأ، فببإنه باليبباء، فاكتبه شيئ
لن بالياء، كان به لفظت إذا لنك واساتدعى، واساتقصى ادأعى مثل اللفظ على جاز باللف
الياء. إلى ردأت شيء أولها في زيد إذا الواو ذوات

والممدودأ المقصور

ذلك. في اخإتلف ل والياء الواو ذوات من كان باللف، يكتب فإنه ممدودأ اسام كل
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وذلببك ببباللف، كتببابته وجببازت باليبباء كتبته بالياء، كان فإن بالتثنية، فامتحنه المقصور فأما
ل باللف كتبته بالواو تثنيته كانت وإن ورحيان، فتيان نحو بالياء تثنيتهما لن ورحى فتى نحو
وعصوان. قفوان تثنيتهما لن وعصا قفا نحو غير،

والمرمببي والمببدعى المثنى مثل بالياء فاكتبه مكسورة أو مفتوحة ميم أوله في اسام وكل
والمقضي.

ًا فاكتبه مكسورة ميم أوله في كانت وإن ًا كان ما بالياء أيض يقببرى الذي المقري مثل اسام
ًا، كان فإن عليه، يهدي الذي والمهدى يجمع أي الماء فيه مثل ممدودأ لنه باللف فاكتبه نعت

ومهداء. معطاء

أي مببن باليبباء فبباكتبه العيببن فتح مع وضمها الفاء بكسر فعل أو فعل على السام كان فإذا
ورضى. وحمى وسادى هدى مثل كان النوعين

وخإطايببان، وروايببا والمحيببا والعليببا الببدنيا مثل باللف فاكتبه الفعل لم كانت مقصور وكل
الكتاب. في ياءين بين الجمع كرهوا لنهم باللف كتبوها وإنما

فببأخإرجوه أساببمائهم مببن ليببس لنببه باليبباء تكتببب فإنها أشبههما وما والهوى القصوى وأما
ويحيى. وموساى عيسى مخرج

لن ببباللف "زكريببا" كتبببوه و غير ل بينة" فباللف عن حي من وجل: "ويحيا عز قوله وأما
"الشببرا" ببباللف "الزنا" و وكذلك كمعهما اللف لن باللف كتبوه والقصر بالمد لغتين فيه
لغتين. فيه لن

ًا تقع أن الفعل عين همزة. ومعنى الفعل عين كانت وذا ينببأى نأى مثل فعل مثل من وساط
قببال: وإنمببا تقول: نأوت أنك ترى أل الواو، بنات من كانت وإن بالياء، كتبت يشأى، وشأى
ذلك. على فقس ألفين بين يجمعوا ن كراهية ذلك فعلوا

القياس غير على كتب ما

المصببحف فببي هذا كل كتب والربو، والمشكوة والحيوة والغدوة والزكوة الصلوة ذلك من
لنهببم الحجبباز أهببل مثببل على كذلك كتبن وإنما للفظ، باللف يكتبن أن يجب وكان بالواو،
وإن الزمببان، ذلببك فببي الكتبباب قلببة بسبب فعل إنما وهذا الحيرة، أهل من الكتاب تعلموا
أقررتهمببا شئت وإن باللف كتبتهما شئت إن بالخيار، اليوم وأنت الحجاز، أهل كتبوه الذين
المصحف. في ما على

الخفيفة النون كتاب

ًا، النصب في عليها الوقف عند تكون الخفيفة النون ًا. الرفببع وفي ياء، الخفض وفي ألف واو
ًا، عليه وقفت فإذا رجل، يا نحو: اضربن تكتب وكذلك وجبل: عبز قبوله ومنبه قلبت: اضبرب

ًا بناصببيته لنجببذبن معنبباه قبلهببا، مببا لنفتاح باللف المصحف في كتبت بالناصية"، "لنسفع
بذلك. وتقول: اضربي لنذلنه وعز جل يريد الرأس، مقدم والناصية بشدة، الجذب والسفع

بالواو. عليها الوقف لن بالواو رجال يا واضربوا بالياء الوقف لن بالياء امرأة يا

يببا بالنون. وتقول: اضببربن كتبت لغتهم هذه كانت فمن النون، على يقف من العربي ومن
وتثنببى سابباكنين، اجتمبباع كراهيببة النببون لسببكون للمببر جببزم وموضعها الباء، نصبت رجل

الببذكر. مثببل واضببربان امببرأة يببا اضربن المؤنث رجال. وفي يا واضربن رجلن يا اضربان
والنببون المؤنث جمع نون نونان لنهما ضرورة النون فتشددأ نسوة، يا اضربن الجميع وفي

الخفيفة.
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الثقيلببة: النببون فببي وتقببول الخإببرى، موقع منهما واحدة كل تقع والثقيلة، الخفيفة والنون
والتثنيببة امببرأة يببا اضببربن المببؤنث رجببال. وفببي يببا واضببربن واضببربان رجببل يببا اضببربن

وهببي الشببديدة والنببون الجمع نون نونات ثالث اساتثقلوا اضربنان، الجميع وفي كالذكرين،
ًا. والبدعاء الوسابطى فأبدلوا نونان المر ألفب م والنهبي ك ًا ارزقنبا كقولبك: الله وفبي فلن

رجل. يا أتقومن الساتفهام

الدأغام

ًا كتبا وتحركا صاحبه، أحدهما يتلو واحد، جنس من كانا إذا الحرفين في الدأغام ًا، حرف واحد
كتبببا حرفيببن مبن كانببا الثبباني. وإذا فببي ويببدغم يسببكن منهمببا الول لن ومببد، مثل: غض

ًا كانا اللفظ وفي حرفين، ًا واحد فببإذا فرعببون، ينصببف ولببم قاساببم، يفببق نحو: لببم مشددأ
متحركببان، وهمببا حرفين من كانا فإذا يعضض، ولم يمددأ مثل: لم حرفين أثابتا الثاني ساكن

ًا، لصببغيرهم كبببيرهم يببترك مثل: لببم حرفين، كتبا سااكن أحدهما اتصببل أو افترقببا إن شببيئ
تكونببوا تعالى: "أينما كقوله كناية حرف الثاني كان إذا التصال يكون وإنما بصاحبه أحدهما
بثقالها الرحى عرك زهير: فتعرككم الموت". وكقول يدرككم

ان اخإتلف. فبإذا ذلك في ليس الفتح في مذهبهم هو وكذلك ان ك ن فبإن نبونين، الحرف م
الببذي ويقببول تضربوني، يدغم: أنتم الذي يظهرهما: فيقول من ومن يدغمهما، من العرب

ًا ليكببون واحببدة بنببون الدأغام في فيكتب تضربونني أنتم يدغم ل وغيببر المببدغم بيببن فرقبب
اتخببذت كقولببك جنسببيهما، علببى أظهرا جنسين من المدغمان الحرفان كان المدغم. وإن

ا يتولبد المدعمان كان فإذا ووعدت، مبدكر مثبل المتولبد ذلبك كتبب غيرهمبا حبرف منهم
زهير: قال ومظلم

ًا ويظلم * عفوا نائله يعطيك الذي الجوادأ هو فيظلم أحيان

اللببف مببع تجيببء والخإرى الفعل فاء إحداهما الحرف، أول في تكتبان اللتان اللمان وأما
تنفببردأ ل لنها واحدة بلم الذي كتبوا والليل. وإنما اللحن نحو حرفين تكتبها فإنك للتعريف،

التثنية بين لتفرق الصل على كتبت فإنها التثنية في اللذان الذين. فأما وكذلك الخإرى عن
والجمع.

ويوصل يقطع ما

لن أجببودأ، وهببو منهببا "ل" مقطوعببة وتكببون ونببون، بألف كذا ل" تفعل "أن يكتبون: أحب
ولم بببألف يكتب من فمنهم الوقف، على النون. والكتاب على يقف أن احتاج ربما القارئ

بهببا أردأت "كلما" إذا اللفظ. و على وكتبت بها، نطق إذا اللم في تدغم النون لن موصولة
ًا كتبتها فعلت، فعلت كقولك: كلما الجزاء ًا حرف الببذي معنببى بها أردأت وإذ أدأاة، لنها واحد

أردأت إذا ولكنما وكأنما "ما" وكذلك: إنما "كل" من فاقطع فصواب، فعلت ما كقولك: كل
ًا فاجعلها الدأوات بهن ًا. وإذا حرف الوقببف أن وذلببك فبباقطع، "ما" الذي بمعنى أردأت واحد
علببى وقفببت الببذي بمعنى كانت بعض. وإذا دأون الحروف بعض على يستقيم ل الولى في
ل"، "لن وهببي تعببالى. وكتبببوا: "لئل" موصببولة اللببه شبباء إن تصببب عليه قبلها. فقس ما

جعل بببألفين يكتببب ولببم واحببدة، هأنببا" بببألف وكتبببوا: "هببأنتم، الواحببد كالشببيء فجعلوها
الواحد. كالشيء

توفيقه وحسن وعونه الله بحمد الكتاب تم
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 ألبف1107 سابنة خإتببام الحبرام الحجبة شبهر عشببري سابادأس المبارك الخميس يوم في
يوساف كاتبه يد والسلم. على الصلة أفضل مهاجرها على النبوية الهجرة من وسابع ومائة

والمسلمين. ومشائخه ولوالديه له الله غفر الملوي الوكيل بابن الشهير محمد بن

ّلهَّ - جزاهم الوّراق موقع من منسوخ ًا ال خير

الدب) (خزانة أخوكم ونشره وتنسيقهَّ بنسخهَّ قام

ولوالديهَّ لهَّ يدعو أن منهَّ يستفيد ممن وُيرج هوو

السطور هذه يحذف ل وأن
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