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  املقالة األوىل

  من اخلطابة

وهي املخاطبة؛ إذ كانت هاتان : إِن صناعة اخلطابة تناسب صناعة اجلدل، وذلك إِن كليهما يؤمان غاية واحدة: قال
وبني نفسه كاحلال يف صناعة الربهان، بل إمنا يستعملها مع الغري؛ وتشتركان الصناعتان ليس يستعملها اإلنسان بينه 

بنحو من اَألحناِء يف موضوع واحد، إذ كان كالمها يتعاطى النظر يف مجيع األشياِء، ويوجد استعماهلا مشتركا 
وإِمنا كان ذلك كذلك، . أعين إِن كل واحد من الناس يستعمل بالطبع اَألقاويل اجلدلية واَألقاويل اخلطبية: للجميع

وذلك إِن العلوم هلا موضوعات خاصة، ويستعملها أَصناف . َألنه ليست واحدة منهما علما من العلوم منفردا بذاته
ولكن من جهة إِن هذين ينظران يف مجيع املوجودات ومجيع العلوم تنظر يف مجيع املوجودات، فقد . من الناس خاصة

  .بنحو ما توجد مجيع العلوم مشاركة هلما
  .وهي صناعة املنطق: وإذا كانت هاتان الصناعتان مشتركتني، فقد جيب إِن يكون النظر فيهما لصناعة واحدة

وكل واحد من الناس يوجد مستعمال لنحو ما من أحناِء البالغة ومنتهيا منها إِىل مقدار ما وذلك يف صنفي اَألقاويل 
وأكثر ذلك يف املوضوعات اخلاصة هبذه الصناعة، وهي مثل . ِإلرشاداللذين أحدمها املناظرة، والثاين التعليم وا

  .الشكاية واالعتذار وسائر اَألقاويل اليت يف اُألمور اجلزئية
فمن الناس من يفعل ذلك باالتفاق؛ ومنهم من يفعله باالعتياد . ويوجد كثري منهم يبلغون مقصودهم هبذا الفعل

وإِذا كان ذلك . ذه الصناعة مبلكة ثابتة أفضل من الذي يفعلها باالتفاقومعلوم إِن الذي يفعل ه. ومبلكة ثابتة
وهذا أمر يعرفه اجلمهور فضال عن . كذلك، فالذي يفعلها مبلكة ثابتة وعلم بالسبب الذي به يفعل فعله أمت وأفضل

ذلك بالطبع  ولذلك كان واجبا إِن ُتثبت أجزاُء هذه الصناعة يف كتاب، وال يقتصر على ما يوجد من. اخلواص
  .فقط، و ال باالعتياد، كاحلال يف كثري من الصنائع القياسية

وكل من تكلم يف هذه الصناعة ممن تقدمنا، فلم يتكلم يف شيء جيرى من هذه الصناعة جمرى اجلزء الضروري، : قال
املقاييس اليت  وتلك هي اُألمور اليت توقع التصديق اخلطيب، وخباصة: واَألمر الذي هو أحرى إِن يكون صناعيا

تسمى يف هذه الصناعة الضمائر، وهي عمود التصديق الكائن يف هذه الصناعة، أعين الذي يكون عنها أوالً و 
وهؤالِء فلم يتكلموا يف اَألشياِء اليت توقع التصديق اخلطيب باجلملة، و ال يف الضمائر اليت هي أحرى بذلك؛ .بالذات

ة عن التصديق، وإِمنا جترى جمرى اَألشياِء املعينة يف وقوع التصديق، مثل التكلم وإِمنا تكلموا فأكثروا يف أشياء خارج
يف اخلوف والرمحة والغضب و ما أشبه ذلك من االنفعاالت النفسانية اليت ليست معدة حنو األَمر املقصود تبيينه أوالً 

  .موطئة للتصديق، ال فاعلة له وبالذات، وإمنا هي معدة حنو استمالة احلكام و املناظرين ولذلك كانت كأهنا



فلو كان إِمنا يوجد من أجزاِء اخلطابة الشيء الذي هو موجود اآلن منها يف بعض املدن، ملا كان ملا تكلم هؤالءِ : قال
فيه من اخلطابة جدوى وال منفعة، وإن كان قد تكلموا فيها تكلما جيدا، وهي املدن اليت ال تبيح السنة فيها التكلم 

كام باَألشياِء اليت متُيل احلكام وتستعطفهم إِىل أحد املتكلمني، بل إِمنا تباح فيها اُألمور اليت توقع بني يدي احل
فمنهم من يرى أنه ينبغي إِن تُثبَّت السنن اليت : وذلك إِن أهل املدن يلفون يف هذا الوقت فريقني.التصديق فقط

اليت هلا تأْثري يف التصديق، كانت أشياء توقع التصديق أو أُمور  يؤدب هبا أهل املدينة يف نفوس املدنيني جبميع اُألمور
خارجة، ومنهم من مينع إِن يذكر شيء من اُألمور اليت من خارج، وخباصة عند احلكام على ما كان عليه اَألمر يف 

  .موضع احلكومة يف أثينيا ويف بالد اليونانيني
اليت هلا تأْثري يف التصديق يف تثبيت اَألشياِء اليت يراد تثبيتها بطريق ورأُْي من َرأى إِن استعمال مجيع اَألشياِء : قال

  .اخلطابة هو الصواب
  . وخليق إِن استعمل أحد هذا القانون إِن يكون باستعماله يصري يف هذه الصناعة لبيبا أديبا

وم إِن يثبت شيئا بني يدي وقد يدل على إِن اُألمور اليت من خارج ليس هلا كبري جدوى يف هذه الصناعة إِن الذي ير
احلكام فهو إِما إِن يثبت إِن الشيء موجود أو غري موجود فقط، أعين أنه كان أو مل يكن، وذلك إِذا كان قد حدد 

صاحب الشريعة إِن ذلك الشيَء الذي فيه الشكوى عظيم أو يسري، وأنه عدل أو جور، وإِما إِن يثبت اَألمرين، 
لك الشيء الذي فيه الكالم فأما استعمال االنفعاالت يف تثبيت إِن اَألمر عدل أو جور وذلك إِذا مل حتدد الشريعة ذ

وأما استعماهلا .فغري ممكن، وذلك إِن االنفعال بالرمحة أو البغضة إِمنا يكون لشيٍء جزئي، والعدل واجلور أُمور كلية
مر كان أو مل يكن بالذات، بل إِمنا ُيميل احلكام يف إِن اَألمر كان أو مل يكن فله يف ذلك تأْثري لكنه ليس يوجب إِن اَأل

إِىل إِن يقولوا إِنه صَدق فيما ادعى أو مل يصدق، من غري إِن حيدث للحاكم أو املناظر بذلك تصديق زائدا بالشيء 
  .الذي فيه الكالم

من هذا الشخص أو  وقد جيب إِن تكون السنن هي اليت حتدد إِن اَألمر جور أو عدل، وتفوض إِن اَألمر وجد: قال
أما أوال فإِنه قل ما يوجد حاكم يقدر إِن : وذلك لسببني.فتفوض إِليهم اُألمور اليسرية: وباجلملة.مل يوجد إِىل احلكام

وأكثر احلكام املوجودين يف املدن .مييز اُألمور على كنهها، فيضع إِن هذا اَألمر جور وهذا عدل يف األَقل من الزمان
  .هلم هذه القدرة يف أكثر الزمان ليس

وأما ثانيا فَألن الوقوف على إِن الشيء عدل أو جور حيتاج واضع السنن فيه إِىل زمان طويل، وذلك ال ميكن يف 
  .الزمان اليسري الذي يقع فيه التناظر يف الشيء بني يدي احلكام

نافع أو ضار، بل إِمنا ُيفَوض  فلمكان هذين اَألمرين يصعب إِن ُيفَوض إِىل احلكام إِن هذا األَمر عدل أو جور أو
  .إِليهم إِن اَألمر وقع من هذا الشخص أو مل يقع، وذلك لبيانه، وَألنه أمر ال ميكن إِن يضعه صاحب السنة

وإِذا كان األَمر هكذا، فمعلوم إِن هؤالِء الذين تكلموا يف اَألشياِء اليت من خارج، أين يف صدور اخلطب ويف : قال
االت وما جيري هذا اجملرى، مل يتكلموا يف شيٍء جيري من اخلطابة جمرى اجلزء، وإِمنا تكلموا يف االقتصاص ويف االنفع

فلم  -وهي أول ذلك الضمائر  -فأما اَألشياُء اليت تكون هبا التصدبقات الصناعية .أشياء جتري جمرى اللواحق
  .يتكلموا فيها بشيٍء

عة، نعتقد إِن املخاطبة اليت تكون على جهة التشاجر والتنازع ومن أجل أنا حنن نرى إِن الضمائر عمدة هذه الصنا
بني يدي احلكام واملخاطبة اليت تكون على جهة اِإلرشاد والتعليم هي لصناعة واحدة، وهي هذه الصناعة، و أما 

هذه الصناعة هُؤالِء الذين تكلموا يف هذا اجلزء من اخلطابة فقد يلزمهم أال ينسبوا من الكالم يف هذه الصناعة إِىل 



إِال ما كان منه على جهة التنازع والتشاجر وليس يف كل اَألصناف اليت يتشاجر فيها، بل يف الصنف اخلسيس منها، 
وأما التشاجر الذي يكون يف وضع السنن فليس ينتفع فيه .وهي اًألمور السوقية اليت يتشاجر فيها بني يدي احلكام

لكن ملا تكلموا يف اَألشياِء اليت .إِذ كان هؤالِء مل يتكلموا يف الضمائر بشيٍء.بةباجلزِء الذي تكلم هؤالِء فيه من اخلطا
واستعمال .هبا خيسس الشيء أو يفخم، ظنوا أهنم قد تكلموا يف مجيع اَألشياِء اليت تستعمل فيها اَألقاويل اخلطبية

  .َألقاويل اخلطبية، فعل خسيساَألشياء اليت من خارج يف اخلطابة، دون استعمال اَألشياء اليت هي من نفس ا

إِن اَألقاويل اليت تكون يف التشاجر قد يستغىن فيها باُألمور اليت من خارج عن الشيِء الذي : وليس لقائل إِن يقول
هو من نفس اَألمر، إِذ كانت السنن يف أكثر املدن هي اليت ترسم ما هو جور وما هو عدل وعظيم أو صغري، فليس 

من اخلطابة إِال ملا ُيميل احلكام فقط، وذلك خبالف األَمر يف اَألقاويل اليت تستعمل يف اُألمور حيتاج يف هذا النوع 
فإِن اَألقاويل املشرية مبا يفعل بذوي اجلنايات مما هو نافع أو ضار أيسر على اخلطيب من اَألقاويل .املشاورية

وهذه حال التكلم يف .هذا يف ذوي اجلنايات فقط وليس.املشاجرية فيهم، أعين اليت تثبت فيهم أهنم جاروا أو عدلوا
وذلك إِن احلكام إِمنا حيكمون يف اَألشياِء اليت يشار هبا بأُمور .اَألشياِء املشاورية مع التكلم يف اَألشياِء املشاجرية

وإِذا كان .همعروفة عند اجلمهور، وهو إِن هذا الشيء الذي يشار به نافع أو ضار، فال خياف من احلكام إِن حييفوا في
اَألمر على هذا، فليس حيتاج املتكلم بني أيديهم إِن يثبت أكثر من إِن األَمر نافع أو ضار، فيوافقه احلكام على ذلك، 

وأما املتكلم بني يدي احلاكم يف اُألمور .وال ميكن إِن خيالفوه الستواِء معرفة اجلمهور مع احلاكم يف النافع والضار
إِن يتحفظ من احلكام يف قضائهم إِن هذا عدل أو هذا جور، َألن معرفة العدل واجلور هو املشاجرية فقد ينبغي له 

فلذلك ميكن إِن يسلم احلاكم للمتكلم الشيء الذي رام .شيء غريب عند اجلمهور، وإِمنا يعرفه القوام بالشريعة
ن يعرف اَألشياء اليت هي جور واليت تثبيته، وال يفضى له مبا فيه من اجلور أو العدل، فيحتاج املتكلم بني أيديهم إِ

  .هي عدل، واَألشياء اليت يثبت هبا أهنا عدل أو جور
وملكان هذا متنع السنة يف مدن كثرية إِن يتكلم بني يدي احلاكم يف األشياء اليت متُيلهم وتستعطفهم عن أحد 

  .ضع السنةوإِمنا يباح هلم التكلم بني أيديهم بأشياء حمدودة مما رمسها وا.املتنازعني
فإِن احلكام يبالغون يف التحفظ من إِن يقولوا يف .وأما املتكلم يف اُألمور املشورية فليس حيتاج إِىل مثل هذا التحرز

الشيء النافع إِنه ليس بنافع أو يف الضار إِنه ليس بضار، إِذ كان ذلك مما حيط منزلتهم عند اجلمهور الستواِء علمهم 
اَألمر هكذا، فإِذن ما حيتاج إِليه اخلطيب يف اُألمور املشاجرية من معرفة اَألشياِء اليت توقع وإِذا كان .به وعلم احلكام

  .التصديق أكثر مما حيتاج إِليه اخلطيب يف اُألمور املشاورية
ومن أجل أنه معلوم إِن اَألشياء املنسوبة إِىل هذه الصناعة إِمنا يقصد هبا التصديق واالعتراف من املخاطب : قال
الشيء الذي فيه الدعوى، وذلك ال يكون إِال بتثبيت الشيء عنده املعترف به، وذلك أنا إِمنا نعترف بالشيِء إِذا ب

والشيء الذي نثبت به اَألشياء على طريق اخلطابة هو الضمري، ألن هذا هو أصل التصديق .رأينا أنه قد ثبت عندنا
  .، أعين التصديق البالغيوعموده يف اُألمور اليت توقع هذا النحو من التصديق

فقد جيب إِن يكون صاحب املنطق هو الذي .ومعرفة القياس هو جزء من صناعة املنطق.والضمري هو نوع من القياس
وبّني إِن الذي يعرف القياس من كم شيء يلتئُم ويكون، .إِما يف كلها، وإِما يف أجزاٍء منها: ينظر يف هذه الصناعة

والذي .ل الضمري ممن يعرف الضمري فقط دون إِن يعرف القياس الذي هو جنسهومىت يكون، فهو أقدر على عم
يزيد على هذا فيعلم ملاذا تعمل الضمائر والفصول اليت بني الضمري وبني سائر املقاييس اليت تستعمل يف الصنائع 



بعينها، أعين للصناعة الواحدة فإِن للقوة الواحدة .واملعرفة هبذا كله إِمنا هو لصناعة املنطق.اُألخر فهو أقدر من ذينك
والتصديقات اخلطبية، وإِن مل تكن حقا، فهي شبيهة .بعينها، إِن تعرف الشيء الذي هو حق والذي هو شبيه باحلق

وأيضا فإِن الناس متهيئون بطبيعتهم كل التهيئة حنو الوقوف على احلق نفسه، وهم أكثر ذلك يؤمونه ويفعلون .باحلق
يت تكون منها الضمائر شبيهة باحلق من قبل أهنا نائبة عند اجلمهور مناب احلق، والشبيه واحملمودات وهي ال.عنه

وإِذا كان األَمر هكذا، فقد استبان إِن قصور هؤالِء فيما تكلموا .باحلق قد يدخل يف علم احلق الذي هو علم املنطق
أن سائر من تكلم يف اخلطابة ومن يستعمل فيه من أمر اخلطابة إِمنا كان من أجل أنه مل يكن عندهم علم باملنطق، و

اَألقاويل اخلطبية فقط من غري إِن يتقدموا فيعرفوا هذه اَألشياء اليت هي عمود البالغة، إِهنم إِمنا يتكلمون يف أشياء 
ة جتري من البالغة جمرى التزيني والتنميق الذي يكون يف ظاهر الشيء وصفحته ال يف اَألشياِء اليت تتنزل منها منزل

ما به قوام الشيء ووجوده، وإِن كان قد يظن مبا فعلوا من ذلك أهنم قد بلغوا الغاية من اَألقاويل اِإلقناعية وجروا 
  .يف ذلك على طريق الصواب والعدل

إِحدامها إِن هبا حيث املدنيني على اَألعمال الفاضلة، وذلك إِن الناس بالطبع مييلون إِىل ضد : وللخطابة منفعتان: قال
فإِذا مل يضبطوا باَألقاويل اخلطبية، غلبت عليهم أضداد اَألفعال العادلة، وذلك شيء مذموم يستحق .فضائل العادلةال

فاعله التأنيب والتوبيخ، أعين الذي مييل إِىل ضد اَألفعال العادلة أو املدبر الذي ال يضبط املدنيني باألقَاويل اخلطبية 
العادلة اليت هي فضائل بني اِإلنسان وبني غريه، أعين بينه وبني املشارك له يف وأعين بالفضائل .على الفضائل العادلة

  .أي شيء كانت الشركة، ال بينه وبني نفسه
و املنفعة الثانية أنه ليس كل صنف من أصناف الناس ينبغي إِن يستعمل معه الربهان يف اَألشياِء النظرية اليت يراد 

نسان قد نشأ على مشهورات ختالف احلق، فإِذا سلك به حنو اَألشياء اليت نشأ منهم اعتقادها، وذلك إِما َألن اِإل
عليها سهل إِقناعه، وإِما َألن فطرته ليست معدة لقبول الربهان أصال، وإِما َألنه ال ميكن بيانه له يف ذلك الزمان 

ملقدمات املشتركة بيننا وبني فلهذا قد نضطر إِىل إِن جنعل التصديق با.اليسري الذي يراد منه وقوع التصديق فيه
وهذه املنفعة تشارك هذه الصناعة فيها صناعةَ اجلدل، كما ذكرنا ذلك يف كتاب اجلدل .املخاطب، أعين باحملمودات

  .عند قولنا يف اَألشياء اليت ميكننا هبا إِن نبني مطلوبات خمتلفة

وذلك أنا قد نقنع يف ذي اجلاين .يف القياس اجلديلوهذه الصناعة ميكنها اِإلقناع يف املتضادين مجيعا، كما ميكن ذلك 
أنه أساَء وأنه مل يسيء، ولست أعين أنا نفعل األَمرين مجيعا يف وقت واحد، بل نفعل هذا يف وقت، وهذا يف وقت 

وأيضا فإِنه إِذا كانت .حبسب اَألنفع، وذلك أنه كثريا ما يكون الشيُء نافعا يف وقت، وضده نافعا يف وقت آخر
شياُء اليت تثبت الشيَء وضده عندنا عتيدة، ومسعنا متكلما قد أقنع يف الضد الذي ليس بعدل، أمكننا هبذه القوة اَأل

وليس .فهاتان املنفعتان موجودتان يف القدرة اليت يف هذه الصناعة على اِإلقناع يف الشيِء وضده.إِن ننقض عليه قوله
وكال .ال يف هاتني الصناعتني، أعين صناعة اخلطابة وصناعة اجلدلتوجد هذه القوة يف شيء من الصنائع القياسية إِ

هاتني الصناعتني مها مهيئتان بالطبع وعلى السواِء لِإلقناع يف كال املتقابلني، أعين أ،ه ليس واحدة منهما توجد أشد 
ناع يف املتقابلني هو على استعدادا لِإلقناع يف أحد املتقابلني منها يف اآلخر، بل االستعداد املوجود فيها على اِإلق

فأمما اَألشياُء املوضوعة هلاتني الصناعتني، أعين اَألشياء اليت فيها تقنع وهبا تقنع، فليس استعدادها لقبول .السواء
لكن إِذا كانت اُألمور اليت تقنع فيها صادقة، كانت .اِإلقناع على السواِء، وال جدوى اِإلقناع فيها على السواء

  .ية واجلدلية اليت تستعمل فيها أفضل وأبلغاَألقاويل اخلطب
وليس واجبا إِن نرى أنه قبيح باِإلنسان إِن يعجز عن إِن يضر بيديه، وال نرى أنه قبيح إِن يعجز عن إِن يضر : قال



بلسانه الذي املضرة به مضرة خاصة باإلِنسان، أعين إِن يعجز عن إِن يضر بلسانه الضرر العظيم، ال الضرر الذي 
فإِنه يظن إِن هذا شيء يوجد عامَّا يف مجيع الفضائل اليت هذه الصناعة .ل فقط، بل و الضرر الذي هو جورهو عد

واحدة منها، ما عدى الفضيلة النظرية و اخللقية، وال سيما يف اُألمور العظام النافعة مثل اجللَد والصحة واليسار 
عين إِن كل واحد من هذه اخلريات هي معدة ألن ينفع هبا والسلطان وما أشبه هذه اَألشياء من اُألمور النافعة، أ

فإِن الصحة .املقتىن هلا غريه منفعة عظيمة إِذا استعمل العدل، ويضر هبا ضررا عظيما وذلك إِذا استعمل اجلور
فقد استبان من هذا إِن هذه .واجللَد والسلطان قد يستعملها املرُء يف الضرر والنفع، وكذلك احلال يف اخلطابة

  .الصناعة ليس تنظر يف أحد املتقابلني، ولكنها تنظر فيهما على السواِء، كاحلال يف اجلدل، وأهنا نافعة هلذا جدا
وليس عمل هذه الصناعة إِن تقنع وال بد، أعين أنه ليس يتبع فعلها اِإلقناع ضرورة، كما يتبع فعل النجار وجود 

ل عملها هو إِن تعرف مجيع املقنعات يف الشيِء وتأًتى هبا يف الكرسي ضرورة، إِذا مل يكن هنالك عائق من خارج، ب
واحلال فيها يف هذا املعىن كاحلال يف صناعات كثرية مثل صناعة الطب، فإِنه ليس .ذلك الشيء، وإِن مل يقع إِقناع

قصود فعلها اِإلبراء وال بد، بل إِمنا فعلها إِن تبلغ من ذلك غاية الشيء املمكن فعله يف ذلك الشيء امل
ولذلك قد يشارك يف أفعال هذه الصنائع َمْن ليس ِمْن أهلها، مثل إِن يربئ َمن ليس بطبيب، ويقنع َمْن ليس .باِإلبراء
لكن الفعل احلقيقي إِمنا هو لصاحب الصناعة، وذلك إِن الغاية تتبع فعل هذا على اَألكثر، وذلك على .خبطيب
  .اَألقل

ظن به أنه قياس، وليس بقياس، وهو القياس السوفسطائي، كذلك يف اَألقاويل وكما إِن يف اجلدل ما هو قياس وما ي
لكن ملا كان .املقنعة املستعملة يف هذه الصناعة ما هو مقنع باحلقيقة، وما يظن به أنه مقنع من غري إِن يكون كذلك

السوفسطائية، بل إِمنا هو  السوفسطائي ليس إِمنا يكون سوفسطائيا من قبل القوة وامللكة اليت هبا يفعل اَألقاويل
سوفسطائي من قبل ما يقصد بتلك اَألقاويل من الكرامة واخلريات اخلارجة، وذلك ِإليهامه أنه حكيم، وكان اجلديل 

إِمنا هو جديل بامللكة احلاصلة له عن الصناعة، فبالواجب مل تكن اَألقاويل السوفسطائية جزًءا من صناعة اجلدل، 
ا مقاييس جدلية من غري إِن تكون جدلية، إِذا استعملت حنو هذه الغاية، وأما إِذا استعملت على أعين اليت يظن هبا أهن

وأما اخلطيب فلما كان قد يكون خطيبا من أجل اُألمور اليت من خارج مثل الكرامة .طريق االمتحان فهي جزء منها
كانت اَألقاويل اليت يظن هبا أهنا مقنعة  وغري ذلك من سائر اخلريات، وقد يكون خطيبا من قبل ملكة هذه الصناعة،

وليست مبقنعة جزًءا من هذه الصناعة، َألن املقصود هبذه اَألقاويل يف هذه الصناعة قد يكون بعينه مقصود 
فإِذا .وِإمنا كان ذلك كذلك َألن املقصود هبذه الصناعة من الذي يراد إِقناعه إِمنا هو الفعل أو االنفعال.السوفسطائي
منه، فال فرق بني إِن يكون حصوله عن أقاويل هي مقنعة يف احلقيقة أو عن أقاويل يظن هبا أهنا مقنعة،  حصل ذلك

فإِن كان ذلك الفعل املقصود من املخاطب أو االنفعال خرياً ما له، ال للخطيب، كانت اَألقاويل اليت .وليست مبقنعة
باجلهة اليت دخلت يف صناعة اجلدل اَألقاويل اليت يظن هبا يظن هبا أهنا مقنعة وليست مبقنعة داخله يف هذه الصناعة 

وإِن كان مقصود اخلطيب خرياً يناله من اخلريات اليت .أهنا جدلية وليست جبدلية، إِذا مل يقصد هبا مقصد السفسطة
يقصدها السوفسطائي، كان يقول الذي يظن به أنه مقنع وليس مبقنع من جهة ما هو سوفسطائي جزًءا من هذه 

لصناعة، إِذ قد يشارك اخلطيب السوفسطائي يف غايته، فلذلك قد تدخل اَألقاويل السوفسطائية يف هذه الصناعة ا
  .وال تدخل يف صناعة اجلدل

فهذه الصناعة اليت ذكرنا منافعها وأن كل َمْن تكلم فيها مل يتكلم فيها مبا هو كاٍف يف أمرها اليت قصدنا : قال
وذلك بأن خنرب من أي شيء تأْتلف هذه الصناعة، وكيف تأْتلف وما تكلمنا فيه قبل هذا  للكالم فيها من أول األَمر،



فكأنه مل يكن لنا مقصوًدا أوالً، ولذلك قد ينبغي إِن نستأْنف هاهنا القول فيها ونعود إِىل مقصودنا كأنا مبتدئون من 
اذا، وذلك بأن نعرف جنسها القريب هذا املوضع، فنبتدئئ أَوال وحند هذه هذه الصناعة فنخرب ما هي وحنو م

  .وفصلها اخلاص هبا، مث نتطرق من ذلك إِىل إِحصاِء أجزائها على جهة حتليل احلد
االصناعة اليت تفعل يف : ويعين بالقوة.واخلطابة هي قوة تتكلف اِإلقناع املمكن يف كل واحد من اَألشياِء املفردة: قال

ويعين .إِن تبذل جمهودها يف اسقصاِء فعل اِإلقناع املمكن: وَيعين بتتكلف.ةاملتقابلني وليس يتبع غايتها فعلها ضرور
ويعين بقوله يف كل واحد .اِإلقناع املمكن يف ذلك الشيء الذي فيه القول، وذلك يكون بغاية ما ميكن فيه: باملمكن

  .الت العشرمن اَألشياِء املفردة، أي يف كل واحد من اَألشخاص املوجودة يف مقولة مقولة من املقو
وهذا هو الفصل الذي به تنفصل هذه الصناعة عن سائر الصنائع اليت يظن هبا أهنا قد تقنع يف اُألمور اليت قد تنظر 

مثال .وذلك إِن كل صناعة إِمنا هي معلمة، أي مربهنة، ومقنعة، يف اجلنس الذي تنظر فيه، ال يف مجيع اَألجناس.فيها
ق الربهان ويقنع يف الصحة واملرض ويف أنواعهما، وكذلك اهلندسة إِمنا تعلم على إِن الطب إِمنا يعلم على طري: ذلك

  .طريق الربهان وعلى طريق اإلقناع يف اَألعظام، واَألشكال اليت توجد يف اَألجسام
ولذلك ليس تنسب إِىل .يف أّي مقولة كانت وأّي جنس كان: وأما اخلطابة فهي تتكلف اِإلقناع يف مجيع اَألشياِء

  .س خاصجن
فمنها ما هي صناعية وتلك هي اليت وجودها إِىل اختيارنا : فأما اَألشياُء اليت تفعل التصديقات يف هذه الصناعة

ورويتنا وحنن الفاعلون هلا، ومنها ما هي غري صناعية وهي اليت ليس وجودها الختيارنا ورويتنا، مثل الشهود 
  .والتعذيب والعقود وما أشبه ذلك مما سيذكر بعد

منها أشياء قد تقدم غرينا فصنعها، مثل االحتجاج باَألمثال السائرة اليت قد : واَألشياُء الصناعية اليت حنن الفاعلون هلا
  .وضعت واشتهرت، ومنها ما خنترعها حنن عند القول يف الشيء الذي فيه اِإلقناع ونستنبطها

حدها إِثبات املتكلم فضيلة نفسه اليت يكون هبا أهال إِن أ: فأما التصديقات اليت نفعلها حنن وخنترعها فهي ثالثة أنواع
، وأن يكون عند التكلم هبيئة يف وجهه وأعضائه " وأنا لكم ناصحا أمني : " ُيصدق، كما قال تعاىل حاكيا عن هود

اليت يعين  والفضيلة اليت شأْهنا هذا هي.شأْهنا إِن توقع التصديق بالشيء املتكلم فيه، مثل التؤدة والوقار وغري ذلك
وقد يدل على إِن الفضيلة هلا تأْثري يف التصديق إِن .أرسطو بالكيفية واهليئة اليت شأْهنا هذا هو الذي يعين بالسمت

وإمنا يكون ذلك يف اُألمور الظاهرة للحس اليت .الصاحلني الفاضلني ُيصدقون سريعا دون قول يتكلفونه يف الشيِء
فأما إِخبارهم عن اُألمور اخلفية عند احلس وهي اليت يظن أنه خفى .و قتليزعمون أهنم أحسوها، مثل أنه شرب أ

عنهم ما أحسوا من ذلك أو ومهوا فيه، إِذا كان ذلك الشيء ممكنا إِن يهم فيه احلس، فليس ُيصّدقون يف اَألشياِء 
  .اليت يدعوهنا يف أمثال هذه اَألشياء دون إِن يستعملوا، يف تثبيت ذلك الشيء، القولَ

  .وليس كما ظن الذين ذكرنا أهنم تكلموا يف اخلطابة إِن الفضيلة واَألناة أمنا هي نافعة يف باب اِإلنفعال فقط: لقا
وأما الصنف الثاين من التصديقات فهو الصنف الذي يكون بأن يكسب السامع بالقول إِنفعاال ما يوجب له 

ِء وإِقرارنا به وحنن يف حال الفرح أو احلزن تصديقا التصديق بالشيِء الذي فيه القول، فإِنه ليس تصديقنا بالشي
وهذه هي اَألشياُء اليت تكلم فيها .واحدا، وكذلك إِذا كنا يف حالة السخط على الشيء أو يف حال الرضا عنه

  .أُؤلئك الذين ذكرنا أهنم تكلموا يف هذه الصناعة
ملقنع، أو ما يظن به أنه مقنع، وذلك يف اُألمور وأما الصنف الثالث من هذه التصديقات فهو تثبيت الشيء بالكالم ا

وإِذا كانت التصديقات إِمنا تكون يف هذه الصناعة هبذه الوجوه، فهو بّين إِن .اجلزئية اليت تقنع فيها هذه الصناعة



معرفة : االذي يقدر إِن يقنع اِإلقناع املمكن يف كل واحد من اَألشياِء إِمنا هو الذي يكون عاملا بثالثة أشياء، أوهل
معرفة االنفعاالت، وذلك بأن يعرف كل واحد من : معرفة اَألخالق والفضائل، وثالثها: اَألقاويل املقنعة، وثانيها

وإِذا كان ذلك كذلك، فهذه الصناعة كأهنا .ما هو، ومن أي شيء يكون، ومىت يكون، وكيف يكون: االنفعاالت
وإِمنا مل يوجد ملن تقدم قول مستويف يف أجزائها إِما من قبل .ملدنيةمركبة من صناعة الكالم والصناعة اخللقية، أعين ا

  .جهلهم، وإِما من قبل أهنم ضنوا على غريهم وخبلوا عليهم مبا وقفوا عليه من ذلك ملكان اخلريات اليت من خارج
 أهنما ليسا ينظران فهذه الصناعة هي جزء من صناعة املنطق، وهي شبيهة باجلدل يف أ،ها تنظر يف كال املتقابلني، ويف

  .وقد تكلم يف ذلك فيما كافيا.يف شيِء حمدود نظًرا يبلغان به اليقني، لكن إِمنا يبلغان من النظر ما دون اليقني

إِن اَألقاويل اليت يكون هبا اِإلثبات واِإلبطال : وينبغي إِن نبتدئ بتعريف اَألقاويل املقنعة وما يرى أنه مقنع، فنقول
أحدمها االستقراُء، وما يظن به أنه استقراء، والصنف الثاين القياس، وما يظن به : ة اجلدل صنفانكما أهنا يف صناع

أحدمها شبيه باالستقراِء وهو املثال، واآلخر شبيه : أنه قياس، كذلك اَألقاويل املثبتة يف هذه الصناعة واملبطلة صنفان
بضمري يشبه القياس الذي يظن به هنالك أنه قياس والضمري الذي يظن به أنه ضمري وليس .بالقياس وهو الضمري

وكذلك املثال الذي يظن به أنه مثال وليس مبثال يشبه االستقراء الذي يظن به أنه استقراٌء وليس .وليس بقياس
ن واخلطباُء إِذا ُتؤمل أمرهم ظهر أهنم إِمنا يفعلو.فالضمري هو القياس اخلطيب، واملثال هو االستقراء اخلطيب.باستقراء

مجيع التصديقات اليت تكون بالقول هبذين الصنفني، أعين إِما باملثال، وإِما بالضمري، وذلك أهنم يؤمون بفعلهم هذا 
والذي يفعلون من ذلك إِمنا يفعلونه مبا هو مثال يف احلقيقة وضمري يف احلقيقة أو مبا .إِن يتشبهوا باالستقراِء والقياس
ني يف كتاب القياس إِن كل تصديق فإِنه يكون بالقياس،وإِن االستقراَء وقد تب.يظن به أنه كذلك، وليس كذلك

فأما ما هو القياس، وما الفصل بينه وبني الربهان، فإِنه قد قيل .واملثال إِمنا يفيدان التصديق مبا فيهما من قوة القياس
  .وقد تبني هنالك أيضا الفرق بني القياس واالستقراء.يف كتاب اجلدل
املثال يشتركان يف إِن كليهما يثبتان إِن هذا الشيء موجود كذا، أو غري موجود كذا من أجل وجود واالستقراُء و

  .ذلك الشيء أو ال وجوده يف شبيهه
  .والضمري والقياس يشتركان يف إِن كليهما قول يوضع فيه شيء فيلزم عنه شيء آخر

ني من القول نوعا خطبيا ونوعا جدليا ونوعا وإِذا كان اَألمر هكذا، فهو بّين إِن يف كل واحد من هذين اجلنس
فإِنه كما يوجد االستقراُء والقياس يف هذه الصنائع، كذلك يوجد يف اخلطابة املثال .برهانيا ونوعا سوفسطائيا

والقياس يف اجلدل .وإِمنا ختتلف يف هذه الصنائع جبهة االستعمال، أعين يف صناعة الربهان وصناعة اجلدل.والضمري
واملثال يف اخلطابة أقنع من الضمري؛ َألن الضمري يتطرق إِليه العناد أكثر من تطرقه إِىل .الستقراءأوثق من ا

  .وسبب هذا سنخرب به فيما بعد، وكذلك كيف نستعمل هذه اَألشياء.املثال
ل املقنع إِما إِن املثال إِن القو: أعين الضمري واملثال، فنقول: فأما اآلن فينبغي إِن حندد هذين الطريقني من اِإلقناع

وأيضا منه ما يكون إِقناعه يف أْمرٍ كُلي، ومنه ما .يكون مقنعا لواحد من الناس، أو جلماعة من الناس أو َألكثر الناس
وكال هذين منه ما يكون إِقناعه بيناً بنفسه، ومنه ما يكون إِقناعه بغريه يف اجلزئيات ضربان .يكون يف أْمرٍ جزئي
إِن شراب السكنجبني ينفع فالنا َألنه : إِن كذا إِمنا هو كذا ملوضع كذا، مثل قول القائل: ئلأحدمها إِن يقول القا

: والضرب الثاين إِن يقول إِن كذا إِمنا كان كذا َألنه مثل كذا، مثل إِن يقول.وهذا هو الذي يسمى الضمري.حمموم
  .ذي يسمى املثالوهذا هو ال.إِن فالنا ينتفع بشراب السكنجبني، َألن فالنا انتفع به



واملقنعات اليت هي مقنعة عند واحد من الناس فليس تستعملها هذه الصناعة، َألن ذلك غري متناه وغري معلوم عند 
  .املستعمل هلا

ولذلك ليست تستعمل هذه الصناعة من املقدمات احملمودة، أعين املقبولة، ما كان مقبوال عند واحد من الناس، 
للناس عند الشروق واهلوى، بل إِمنا تستعمل احملمود عند اَألكثر أو اجلميع على مثل ما وتلك هي اآلراء احلادثة 
وإِذا كان اَألمر هكذا، فالذي يفترق به القياس املستعمل يف صناعة اجلدل ويف صناعة .تستعمله صناعة اجلدل

وأما .به القول منتجا بالضرورة الربهان من الضمري املستعمل يف هذه الصناعة إِن القياس يرتب الترتيب الذي يكون
فإِن .الضمري فإِنه ترتب مقدماته الترتيب الذي هو معتاد عند اجلمهور إِن يقبل، وذلك هو خبالف الترتيب الصناعي

الناس يستريبون بالالزم عن القول الصناعي، ويرون إِن ذلك إِمنا لزم من جهة الصناعة ال من جهة اَألمر يف 
يب الصناعي يقتضي إِن يصرح فيه جبميع املقدمات الضرورية يف بيان ذلك املطلوب، وأيضا فإِن الترت.نفسه

وأيضا فإِهنم ال يباعدون بني النتيجة .واجلمهور ال يستطيعون إِن يفهموا لزوم النتيجة اليت تلزم عن مقدمات كثرية
مجيعا مع النتيجة، بل إِمنا يأتون مبقدمة والشيِء الذي تلزم عنه النتيجة، أعين أهنم ال يصرحون يف املقاييس باملقدمتني 

وكل من يدور بالليل فهو : هذا يدور بالليل فهو لص، وال يقولون: واحدة مث يردفوهنا بالنتيجة، مثل أهنم يقولون
وأيضا فإِن الضمائر ملا كانت تصنع يف اَألكثر يف اُألمور املمكنة، وذلك بّين يف اُألمور .لص، وهي املقدمة الكربى

اورية، فإِنه ليس يشري أحد على أحد بأمر ضروري الوجود وال ممتنع الوجود، وكانت املقدمة الكربى يف أمثال املش
وأيضا فلما .هذه املواد كاذبة باجلزِء، مل يصرحوا هبا يف املقاييس اليت يستعملوهنا يف هذه الصناعة لئال يفطن لكذهبا

إِما املقاييس اليت تؤلف من املقدمات البينة : منا هي أحد صنفنيكانت املقاييس اجليدة الصنعة يف هذه الصناعة إِ
إِقناعها بنفسه، وإِما من مقدمات تتبني مقدماهتا مبقدمات أُخر ختلط هبا، وإِال مل يتبني محدها،فقد يلحق ضرورة يف 

ات وطول الزمان الذي هذا الصنف الثاين إِن يَْعسر تأْليف املقدمات وترتيبها الترتيب الصناعي ملكان كثرة املقدم
وذلك شيء ال يساعد عليه احلكام بل حيملون املتكلم بني أيديهم إِن يكون .يصرح فيه جبميعها وترتب ترتيبا صناعيا

فإِنه مىت كان الكالم ليس على هذه الصفة، كان غري مقنع، .كالمه بسيطا غري متكلف فيه صنعة على عادة اجلمهور
فيهما اِإلقناع، أعين يف إِن الشيء موجود أو غري موجود ويف أنه، إِذا وجد، حممود وذلك يف األَمرين اللذين يكون 

وكذلك إِذا استعمل التصديق بطريق أخذ اَألشباه، فاستقصى فجعلها على طريق االستقراِء، عرض .أو غري حممود
الضمري واملثال إِمنا يكونان وإِذا كان هذا هكذا، فإِذن القياس اخلطيب وهو .العري الذي وصفناه من الطول والكثرة

وتلك اَألشياُء مأْخوذة حبال غري احلال اليت أخذت هبا يف .يف اَألشياِء اليت يكون فيها القياس واالستقراُء بإِطالق
فإِذا استعمل تلك اَألشياُء باحلال اليت بّين يف كتاب القياس، عاد املثال استقراء، والضمري .القياس و اإلستقراِء

وتلك احلال هي أخذ القياس .ا أخذت هبذه احلال اليت ذكرنا، عاد االستقراُء مثاال والقياس ضمرياوإِذ.قياسا
فإِن اِإلقناع إِمنا يكون أكثر من ذلك باملقدمات القليلة الوجيزة، أو باملقدمات اليت .واالعتبار مبقدمات قليلة وجيزة

يف هذه الصناعة إِن حيذف الالزم عنه، ويؤتى بالشيِء وأيضا فإِن احملمود .هي يف غاية الظهور وحذف ما خفي منها
وعلى .الذي الذي يلزم، ألنه إِذا أخرب بالالزم وامللزوم فكأنه قد ذكر الشيَء مرتني، فيكون هزراً يف بادئ الرأي

ورة هذا فال يصرح باحلد األوسط يف القياس إِال مرة واحدة، وال يف االعتبار إِال بشبيه واحد، فيكون القياس ضر
  .ضمريا أي حمذوفا إِحدى مقدمتيه، وهبذا مسي ضمريا، إِذ كانت إِحدامها مضمرة، ويكون اٌِإلستقراءُ ضرورة متثيال

َألن أكثر .ومقدمات القياسات اخلطبية قد تكون ضرورية وذلك يف األَقل، وتكون ممكنة وذلك يف اَألكثر: قال
وذلك بّين يف اَألشياِء اليت يشار .، وميكن أال يكون بتلك احلالالفحص اجلمهوري إِمنا هو فيما ميكن إِن يكون حبال



وليس ميكن إِن تكون اَألشياُء املفعولة لإلِنسان ال ضرورية الوجود وال .هبا، وذلك أهنا كلها أمور مفعولة لإلِنسان
  .ت ممكنةوالنتائج الضرورية فإِهنا تكون بالذات عن مقدمات ضرورية، واملمكنة عن مقدما.ممتنعة الوجود

وأعين باملقدمات احملمودة اليت ليست .والضمائر منها ما يكون عن مقدمات حممودة، ومنها ما يكون من الدالئل
وأعين بالدالئل اَألشياَء اليت تدل على وجود شيء .دالئل، مثل أنه ينبغي إِن يشكر املنعم وأن ُيساَء إِىل املسيء

ملواد الضرورية واملمكنة، أعين احملمودات والدالئل، وليس توجد يف وهذان الصنفان من املقدمات توجديف ا.لشيٍء
املمكنة على اَألكثر فقط، بل ويف املمكنة على التساوي وهي اليت نسبتها إِىل املقدمات املمكنة على اَألكثر نسبة 

ن الصدق يف وذلك إِن الصدق يف الضرورية أعم م.اليت على األَكثر إِىل الضروري، وهي نسبة الكل من البعض
وكذلك نسبة .املمكنة على اَألكثر، إِذ كانت الضرورية توجد لكل املوضوع، واملمكنة على اَألكثر ال توجد لكله

املمكنة على التساوي إِىل املمكنة على األَكثر هي هذه النسبة، أعين إِن املمكنة على اَألكثر تصدق يف موضوعاهتا 
  .يعلى اكثر مما تصدق املمكنة على التساو

منها ما هو أعم من الطرف اَألصغر وأخص من اَألكرب، ومنها ما هو أعم من : والدالئل املأخوذة حداً أوسط
  .الطرفني، ومنها ما هو أخص منهما

وإِذا كان يف املادة .أما الذي هو أعم من الطرف اَألصغر وأخص من اَألكرب فإِنه يأْتلف ضرورة يف الشكل األَول
هذه املرأة هلا لنب فهي قد : ومثاله يف املادة الضرورية.فهو الذي يعرفه القدماء باَألشبهاملمكنة على اَألكثر 

فالن يعد السالح وجيمع الرجال وليس قربه عدو، فهو يريد إِن يعصى : ويف املمكنة على األَكثر.ولدت
  .هو الذي يعرف باملشبهوهذا .فالن قد تعب، واملتعوب حمموم، ففالن حمموم: ومثال املمكنة على التساوي.امللك

مثال ذلك يف املادة .وأما ما هو أعم من الطرفني فإِنه يأْتلف يف الشكل الثاين إِال أنه غري منتج إِال يف بادئ الرأي
فهاتان املقدمتان .سقراط يتنفس متواترا، واحملموم يتنفس متواترا، فسقراط حمموم: املمكنة على اَألكثر قول القائل

وملا كان ذلك خافيا .ة قد تكون كاذبة، إِذ قد ميكن إِن يتنفس سقراط متواترا ملوضع إِحضارهصادقتان، والنتيج
على كثري من الناس، إِذا رأوا يف أمثال هذه املقدمات الصادقة أهنا تنتج كذبا، ظنوا لذلك أنه قد انطوى فيها 

  .حريون لذلككذب، فريومون إِن يعاندوا املقدمات، فيعسر ذلك عليهم ملكان صدقها، فيت
وأما اليت هي أخص من الطرفني فتنتج يف الشكل الثالث جزئيا ال كليا، لكن تؤخذ نتيجته يف هذه الصناعة 

اَألشياء كلها يف كرة العامل، واَألشياُء كلها يف الزمان، فالزمان كرة : مثال ذلك يف املادة الضرورية قول القائل.كلية
  .ماُء عدول، ألن سقراط حكيم وعدلاحلك: ويف املمكنة قول القائل.العامل

والدالئل اليت تكون يف الشكل الثالث والثاين ختص باسم العالمة، وما كان منها يف الشكل اَألول خيص باسم 
كما أنه ما كان من ذلك يف املمكنة اَألكثرية .والذي يف الشكل الثاين هو أخص باسم العالمة من الثالث.الدليل

  . املمكنة على التساوي خص باسم الضمري املشتبهخيص اَألشبه، وإِن كان يف
لكن الذي تبني من اَألقاويل .فقد تبني من هذا القول ما هي احملمودات والدالئل والعالمات، وما الفرق بينهما

  .القياسية على احلقيقة إِمنا هو يف كتاب القياس، وتبني يف جنس جنس منها ما هو قياس وما ليس بقياس

د بينا يف ما تقدم أنه استقراء ما، لكن يباين االستقراء بأنه ليس يصار فيه ال من اجلزئي إِىل بيان اَألمر وأما املثال فق
الكلي كما يصار يف بعض أنواع االستقراء، وال من الكلي إِىل اجلزئي كما قد يصار يف بعض أنواع االستقراِء، 

آخر غري اجلزئيات اليت أثبتنا الكلي باستقرائها؛ ويوافقه يف أنه وذلك إِذا بينا بالكلي الذي أثبتناه باالستقراِء جزئيا 



يصري من جزئي إىل جزئي الجتماعها يف أمر كلي، وذلك إِذا مجعنا يف االستقراِء األَمرين مجيعا،أعين إِن نصري فيه من 
 جزئي بتوسط الكلي، اجلزئي إِىل الكلي، مث من الكلي إِىل جزئي آخر، فإِنا يف هذا الفعل قد صرنا من جزئي إِىل

فإِن املثال إِمنا نصري فيه من جزئي إِىل جزئي الشتراكهما يف أمر كلي،إِذا كان احلكم املنقول من .كاحلال يف املثال
أحدمها إِىل اآلخر موجودا للجزئي اَألعرف من أجل ذلك الكلي أْو يظن به أنه يوجد له من جهته، وإِال مل تصح 

ومثال .ئي، أعين إِن مل يكن هنالك كلي، وكان وجود ذلك احلكم من أجله للجزئي األَعرفالنُّقلة من جزئي إِىل جز
: ما يعرض من هذا يف االستقراِء، أعين إِذا كانت النقلة من جزئي إِىل جزئي بتوسط النقلة إِىل الكلي، قول من قال

ك، فال تبح له ذلك، فإِنه يريد إِن يفتك أيها امللك، إِن فالنا طلب إِن يكون يف مجلة العسس، وقد كان يف مجلة عدو
فإِنَّ قائلَ هذا .بامللك، ألن فالنا طلب ذلك من فالن امللك، وفالنا من فالن امللك، َألقوام يعددهم، ففتكوا مبلوكهم

القول قد جعل النقلة فيه من جزئي إِىل جزئي بتوسط الكلي الذي هو إِن كل من طلب إِن يدخل يف احلرس ممن 
إِال إِن هذا الكلي الذي ارتسم يف النفس بالقوة، وإِن مل يصرح به، .لة عدو امللك فهو يريد إِن يفتك بهكان يف مج

يستعمل النقلة من جزئي إِىل جزئي، إِذا كانت النقلة إِليه يف الذهن من أكثر اجلزئيات، كان استقراء، وإِن كان من 
  .واحد منها، أو من اَألقل، كان متثيال

  .قول يف هذه اَألشياء اليت يقال هلا مثاالت، فقد يكتفي هاهنا هبذا املقدار املعطى منهافأما ال: قال
وأما القول يف فصول الضمائر من جهة اَألشياِء اليت منها تعمل، فإِن القول فيها غامض وخفي وهو عظيم الغناِء فيما 

لكن من .ما تكون القياسات اجلدليةوسبب غموضه إِن الضمائر تكون يف مجيع املقوالت العشر ك.نقصده هاهنا
الضمائر ما يكون يف املواد اليت يف الصنائع مثل الضمائر اليت تستعمل يف اُألمور الكلية واجلزئية يف صناعة الطب 

وهذه فينبغي إِن تستعمل يف هذه الصنائع على حنو استعمال الرباهني يف تلك الصناعة، ال على .وغريها من الصنائع
ها اخلطيب يف املادة اليت ختص اخلطابة، مثل إِن يأْيت هبا جزَءا من خطبة وسائر اَألشياِء اليت تكون هبا حنو ما يستعمل

ومن الضمائر ما يكون يف اُألمور اليت ختص هذه الصناعة حبسب ما .اَألقاويل اخلطبية أمت فعال وأنفذ مما يذكر بعد
ينبغي إِن تستعمل على جهة ما يستعمل اخلطباُء اَألقاويل  تبني من منفعتها وهي اُألمور اِإلرادية،وهذه هي اليت

ومن هذه اَألشياِء ينبغي إِن تعدد يف هذه الصناعة اَألشياء اليت هي فصول الضمائر ال من تلك املواد اليت .اخلطبية
  .حتتوي عليها صناعة صناعة

وكلما كان أقل عموما، .يف أشياء كثريةوكلما كان القول أكثر عموما، كان أكثر مؤاتاه وتأتيا َألن يستعمل : قال
ولذلك كانت املواضع أعم من القياسات اخلطبية والقياسات .كان أحرى إِن يكون جزءاًمن صناعة خمصوصة

وذلك إِن املواضع توجد تعم اُألمور املنطقية والطبيعية والسياسية، أعين اِإلرادية، وذلك مثل مواضع اَألقل .اجلدلية
وذلك إِن هذه املواضع ليس تعمل منها املقاييس يف صناعة واحدة .يف الثانية من كتاب اجلدل واَألكثر اليت عددت

  .من هذه الثالث اليت ذكرنا، بل يف مجيعها، إِذ كانت ال تستعمل نفسها وإِمنا تستعمل قوهتا
تعمل منها املقاييس يف وأما اَألنواع فهي املقدمات اخلاصة بصناعة صناعة من الصنائع اجلزئية، مثل املقدمات اليت 

اُألمور الطبيعية، فإِهنا ال تعمل منها املقاييس يف اُألمور اخللقية، وال اليت يف اخللقية تعمل منها املقاييس يف اُألمور 
  .الطبيعية

وإِذا كان اَألمر هكذا، فإِذن املواضع ال يؤلف منها قياس يف صناعة خمصوصة، إِذ ما يتصور منها هو عام َألكثر من 
وأما اَألنواع فهي اليت تؤلف منها املقاييس اليت تلتئم منها الصناعة اليت تلك اَألنواع خمصوصة .صناعة واحدة

لكن اَألنواع اليت حنن عازمون يف هذا الكتاب على ذكرها ليست هي مقدمات يقينية، َألنه لو كان ذلك كذلك .هبا



والضمائر املعمولة يف هذه الصناعة .جدلية فضال عن خطبية لكانت املقاييس اخلطبية مقاييس يقينية ومل تكن مقاييس
أكثر ذلك إِمنا تؤلف من هذه اَألنواع ماكان منها خاصا جبنس جنس من أجناس اخلطابة الثالثة وماكان منها عاما 

  .لَألجناس الثالثة اليت حتدد بعد
فكما إِن ما ذكر هنالك من مواد اُألمور .دلوقد جيب إِن يفعل هاهنا يف هذه اَألشياِء مثل ما فعل يف كتاب اجل: قال

اجلدلية قسمت إِىل مواضع وأنواع، كذلك جيب إِن تقسم هاهنا اُألمور اليت تعمل منها الضمائر إِىل مواضع 
  .هي املقدمات الكلية اليت تستعمل يف صناعة صناعة: واَألنواع.وأنواع

فيجب إِن يقال أوالً يف اَألنواع، مث من بعد .صناعة صناعة هي املقدمات الكلية اليت تستعمل جزئياهتا يف: واملواضع
وذلك بأن نبدأ أوالً فنحد أجناس اَألشياء اخلاصة هبذه الصناعة، أعين أجناس موضوعات هذه .ذلك يف املواضع
  .فإِذا حددناها، أخذنا حينئذ يف تعديد اسطقساهتا ومقدماهتا على حدة.الصناعةاخلاصة هبا

شياِء اليت تنظر فيها اخلطابة من اُألمور اِإلرادية ثالثة، كما يوجد عدد أصناف السامعني للقول وقد توجد أجناس اَأل
من قائل وهو اخلطيب؛ ومن مقول فيه وهو الذي يعمل فيه القول؛ : وذلك إِن الكالم مركب من ثالثة.اخلطيب ثالثة

والسامعون ال .هي متوجهة حنو هؤالِء السامعنيوالغاية بالقول إِمنا .ومن الذين يوجه إِليهم القول وهم السامعون
أما إِن يكون حاكما يف اُألمور املستقبلة، وهي النافعة : واحلاكم.إِما مناظر، وإِما حاكم، وإِما املقصود إِقناعه: حمالة

تلك هي منها ما توجد يف اِإلنسان باختياره، و: واُألمور اليت قد كانت.والضارة، وإِما يف اُألمور اليت قد كانت
واحلاكم يف .الفضائل والرذائل، ومنها ما توجد يف اإلِنسان بغري اختياره، بل من إِنسان آخر، وهو اجلور والعدل

اُألمور املستقبلة هو الرئيس، واحلاكم يف اُألمور الكائنة هو الذي ينصبه الرئيس، مثل القاضي يف مدننا هذه، وهي 
مشوري ومشاجري : فإِذن أجناس القول للخطيب ثالثة.بقوة امللكة اخلطبية وأما املناظر فإِمنا يناظر.مدن اِإلسالم

فمنه إِذْن، ومنه منع؛ وذلك إِن كل من يشري إما على واحد من أهل املدينة مبا خيصه، : فأما الضمري املشوري.وتثبييت
: ل املشاجري فهو أيضا صنفانوأما القو.أو على مجيع أهل املدينة مبا يعمهم، فإِمنا يشري أبدا بقول هو إذن أو منع

والزمان اخلاص باَألشياِء اليت .إما مدح، وإما ذم: وأما القول التثبييت فهو أيضا صنفان.شكاية وتنصل من الشكاية
والزمان اخلاص باَألشياِء املشاجرية هو .يشار هبا هو الزمان املستقبل، َألنه إِمنا يشري إِنسان على إِنسان بأشياِء معدومة

وإِن تشكى من أُمور تتوقع من املشتكى به، فإِمنا تلك .املاضي، َألنه إمنا يتشكى من اَألشياِء اليت قد وقعت الزمان
وكذلك قد يعرض إِن تكون املشورة يف اَألشيِاء اليت قد كانت، لكن من .شكاية على طريق اِإلشارة بالنافع يف ذلك

 من أجل غريه، فإِمنا تكون أبدا يف الشيِء الذي قد فمىت كانت الشكوى يف شىء واحد، ال.جهة ما يتوقع منها
فإِن الناس إِمنا ميدحون .فإِن أوْلَى اَألزمنة هبا هو الزمان احلاضر، أعين القريب من اآلن: وأما اَألشياُء التثبيتية.وقع

طريق احليلة يف  ورمبا مدح بعضهم على.ويذمون باَألشياِء املوجودة يف حني املدح وحني الذم يف املمدوح واملذموم
استكثار فضائل املمدوح أو مذاّمه باَألشياِء اليت يتوقع حدوثها منه، أو يرجى حدوثها منه، فيخلطون مع املدح 

  .اِإلشارة على املمدوح بفعل تلك اَألشياِء

فإِن .فع والضارأما القول املشري فغايته النا.وأما الغايات من هذه اَألقاويل فهي ثالث غايات هلذه الثالثة اَألقاويل
وأما القول املشاجري .الذي يشري، فإِمنا يأْذن يف النافع أو يف الذي هو أنفع، ومينع من الضار أو من الذي هو أضر

وإن استعمل واحد من هذه غاية صاحبه، فليس على .وأما القول املثبت فغايته الفضيلة والرذيلة.فغايته العدل واجلور
مثال ذلك إِن املشري قد يقنع إِن هذا عدل أو جور، ليشري باِإلذن فيما .اية اخلاصة بهالقْصد اَألول، بل من أجل الغ

وكذلك قد .يكون عن العدل من املنفعة، وباملنع عما يكون على طريق اجلور ملا يف اجلور من املضرة اليت تتوقع



  .تستعمل الفضيلة والرذيلة، أعين من جهة ما يلحقها من النافع والضار
ت هذه الغايات الثالث ختص كل منها واحداً من هذه اَألقاويل، أعين من جهة ما هي غايات على القْصد وإِذا كان

األَول، فاحلدود املميزة لكل واحد من هذه اَألقاويل الثالثة إمنا تكون الفصول املعطاة فيها من قبل هذه 
جناس الثالثة من اَألقاويل أنه إذا أقنع وقد يدل على إِن هذه الغايات هي خاصة بواحد واحد من هذه اَأل.الغايات

كل واحد منها يف غاية اجلنس اآلخر، رمبا مل يكن للمناظر يف ذلك معاسرة ومشاكسة، بل كثرياً ء ما يسلم له 
مثال ذلك إِن املدعي إذا ادعى إِن فالنا أخذ املال من فالن، .ذلك، ولكن ال يسلم له غاية ذلك القول اليت ختصه

ضرر به، فرمبا يسلم له اخلصم إِن ذلك كان، ولكن ال يسلم له إِن أخذه املال منه كان على جهة وذلك ال شك 
وملكان تداخل هذه الغايات يعرض .وكذلك املشري قد يسلم إِن الفعل املمكن جور، وال يسلم أنه ضاٌر.اجلور

دل أو أهنا ليست جبور، ولكن ال يقرون للمشريين كثرياً إِن يشريوا بأشياء ضارة على جهة املغالطة من ِقَبل أهنا ع
مثال ذلك أهنم قد يشريون بالصرب على املوت يف احلرب، .بأهنا ضارة، بل رمبا أحتالوا يف دعوى وجود النفع فيها

وكذلك مىت قهر قوماً واستولوا عليهم، رمبا أشار املشري عليهم أال .وأال يفروا، لكْون الفرار جوراً يف الشريعة
وكذلك املادح قد يسلم إِن الشيَء ضار، .القهر َألنه مل يكن جوراً، ورمبا أوهم فيه أنه غري ضار هلم ميتعضوا لذلك

فاملوت يسلم .ولكن يدعى أنه فضيلة، مثل من خيلص إِنسانا من املوت ويعلم أنه ميوت بتخليصه ذلك اإلِنسان
ة املغالطة من جهة أهنا نافعة، لكن ال يقر كذلك رمبا مدح بالرذيلة على جه.اخلصم أنه ضار، ولكن يرى أنه فضيلة

فإِذن كل واحدة من هذه املخاطبات قد تستعمل غاية .بل يدعي فيها أهنا فضيلة ما ملكان النفع الذي فيها.أهنا رذيلة
وإِذا استعملت الواحدة غاية صاحبتها فعلى .صاحبتها بالعرض ولذلك ال يشاكس فيها، ويشاكس و ال بد يف غايتها

  .غالطةجهة امل
: وملا كانت هذه الصناعة قياسية، فمعلوم أنه جيب إِن تكون فيها مقدمات، ومقدماهتا هي الثالث اليت وصفنا: قال

والقياس اخلاص بصناعة صناعة .وذلك إِن القياس املطلق يكون من املقدمات املطلقة.احملمودات والدالئل والعالمات
وَألن األَمر الذي يشري .اً يأْتلف من هذه املقدمات اليت ذكرناولذلك كان الضمري قياس.يكون من مقدمات خاصة

به حيتاج إِن يعرف من أمره أوالً أنه ممكن، َألن اُألمور الغري ممكنة ال يستطاع إِن تفعل ال يف احلاضر وال يف 
مر قد كان وقع، أعين وكذلك حيتاج يف اجلنسني الباقيني من أجناس هذه الصناعة، أعين إِن نبني أوال إِن اَأل.املستقبل

فإِذن ال بد لصاحب هذه الصناعة إِن تكون عنده مقدمات يقنع هبا يف إِن اَألمر .اجلنس التثبييت واجلنس املشاجري
مث أْيضا ملا كان .ممكن أو غري ممكن، ويف أنه قد كان أو مل يكن، سوى املقدمات اليت يبني هبا تلك الغايات الثالث

املدح والذم واِإلذن واملنع والشكاية واِإلعتذار، بل يتكلفون مع هذا إِن يثبتوا إِن اَألمر  اخلطباُء ليس يقتصرون على
عظيم أو صغري، شريف أو خسيس، والئق أو غري الئق، وذلك إِما على اإلِطالق وإِما  -الذي هو خري أو شر  -

عند اخلطباِء مقدمات يثبتون هبا إِن اخلري باملقايسة، أعين أنه أعظم وأشرف، أو بالضد، فمعللوم أنه ينبغي إِن تكون 
فهذه هي مجيع أنواع املقدمات .أو الشر عظيم أوْ صغري، و خسيس أْو شريف، والئق باملنسوب إِليه أو غري الئق

  .اليت تستعملها هذه الصناعة

ة وجنعل الكالم أوال وإِذ قد تبني ذلك فينبغي إِن نبتدئ بتعديد املقدمات اليت ختص غرضا غرضا من اَألغراض الثالث
  .يف تعديد املقدمات املشورية، مث ثانيا يف التثبيتية، مث ثالثا يف املشاجرية

فإِنه ليس تكون املشورة يف كل .فأول ما جيب إِن ننظر فيه من أمر اَألشياِء اليت يشار هبا ما هو اخلري الذي يشار به
فأما اخلريات اليت كوهنا أو ال كوهنا من االضطرار، .تكونخري، لكن يف اخلريات التين تستطيع إِن تكون أو إِن ال 



وال أيضا املشورة تكون يف مجيع اخلريات املمكنة، فإِن هاهنا خريات ممكنة وجودها عن .فليس تكون فيها مشورة
ا من قبل الطبيعة، بل يف اخلريات املمكنة اليت إِلينا إِن تكون أو إِن ال تكون، وهي اَألشياُء اليت اليت بدُء كوهن

وأما ما كان منها .ومن هذه فيما كان وجوده أو ال وجوده تابعا لرويتنا وأفعالنا على اَألكثر.االختيار واِإلرادة
يعرض عن الروية باالتفاق وأقل ذلك، فليست هي يف اَألكثر مما يشار هبا، إِال حيث ال ميكن إِن يوجد اجلنس 

ن هبذه اَألشياِء إِن اإلِنسان إِمنا ينظر أوالً هل اَألْمرُ الذي يريد إِن يفعله وقد يدل على إِن ااِإلشارة إِمنا تكو.اآلخر
وإِن تبني .فإِذا تبني له ذلك، شرع يف السعي فيه.ممكن أو غري ممكن، مث إِن كان ممكناً، بأي شيٍء ميكن وكيف ميكن

د تبني من هذا القول ما هو اخلري الذي نشرب فق.واَألشياُء اليت هبا نشري هي اليت فيها نروى.له أنه غري ممكن، خال عنه
به ويف أي اَألشياِء يكون، وهي اُألمور اِإلرادية اليت مبدأ وجودها منا، ال اُألمر االضطراراية اليت ليس إِلينا 

منها وإِعطاء الفرق التام بني اَألشياِء اِإلرادية وغري اِإلرادية وتصحيح عدد أنواعها ومعرفة ماهية كل واحد .وجودها
على أقصى ما يف طباعها إِن تعلم فليس من شأن هذه الصناعة إِن تبلغه من معرفة اَألشياِء اِإلرادية، ولكن ذلك من 
شأْن صناعة الفلسفة اليت هلا الفضل على هذه يف التصور والتصديق، واملقدمات املستعملة فيها أصدق وأصح من 

وإِذا كان .شياء اَألحوال الذاتية املناسبة هلا، بل اُألمور املشهورةوذلك إِن هنا لسنا نتكلف من معرفة هذه اَأل.هذه
اَألمر يف هذه اَألشياء كما وصفنا، فقد تبني أيضا من هذا القول إِن مجيع ما قلناه يف أجزاِء هذه الصناعة هو حق، 

هة باَألشياء اجلدلية وأيضا أعين أهنا مركبة من علم املنطق ومن علم السياسة اخللقية وأن فيها أشياء جدلية أو شبي
واَألشياُء اليت يف صنائع كثرية إِمنا تكون أجزاء أجزاء لصناعة واحدة مىت أخذ .سوفسطائية أو شبيهة بالسوفسطائية

مجيعها باجلهة واحلال اليت تكون هبا تلك اَألشياُء الكثرية متعاونة ونافعة يف غرض تلك الصناعة الواحدة، وطرح 
وإِذا كان . هبا ختتلف، أعين اَألشياء اليت ليست تكون هبا مغنية يف غرض تلك الصناعة الواحدةمنها اَألحوال اليت

ذلك كذلك، فاَألشياُء اخللقية إِمنا صارت جزًءا من هذه الصناعة من حيث هي معدة حنو الكالم واملخاطبة، وهي 
واَألشياُء اجلدلية والسوفسطائية إِمنا .من صناعة السياسة من حيث هي أحد املوجودات اليت نقصد معرفتها وعلمها

صارت جزًءا من هذه الصناعة من حيث إِن الذي تستعمل منها هذه الصناعة هو سابق املعرفة اُألوىل لإلِنسان، ال 
ما هو بعيد عن معرفة اجلمهور، مثألهنا إِمنا تستعمل من القياس القياس املعروف عند اجلمهور وهو التمثيل 

حلال يف اُألمور السوفسطائية إِمنا تستعمل منها ما جرت العادة باستعماله عند اجلمهور، مثل وكذلك ا.والضمري
وقد ختالف .فهي إِمنا ختالف هذه مبقدار النظر.مواضع اِإلطالق والتقييد وغري ذلك مما يستعمله بطباعهم اجلمهور
لم السياسي فيها، أعين أهنا إِمنا تنظر يف اُألمور أيضا مبقدار النظر هذه الصناعة يف اُألمور اِإلرادية النظر الذي للع

  .اِإلرادية النظر الذي هو يف سابق املعرفة لِإلنسان وتدع تقصي النظر يف ذلك للعلم السياسي
واُألمور اليت يشري هبا اخلطيب منها ما يشري به على أهل مدينة بأسرهم، ومنها ما يشري به على واحد من أهل تلك 

: فأما اَألشياُء اليت تكون فيها املشورة يف اُألمور العظام من أمور املدن فهي قريبة من إِن تكون مخسة.ةاملدينة أو مجاع
والثالث اِإلشارة حبفظ الثغر .اِإلشارة باحلرب أو السلم: والثاين.أحدها اِإلشارة بالعدة املدخرة من اَألموال بللمدينة

  .واخلامس اِإلشارة بالتزام السنن.دخل يف البلد وخيرج عنهوالرابع اِإلشارة مبا ي.مما يرد عليه من خارج

احدها إِن يعرف غالت املدينة ما هي، أعين هل هي نبات أو حيوان : فالذي يشري بالعدة حيتاج إِن يعرف ثالثة أمور
رف مع ذلك والثاين إِن يع.أو معدن أو مجيع هذا أو اثنان، كيما إِن نقص من الفاضل منها للعدة شيء أشار بالزيادة

فإن كان فيها إنسان بطال وهو الذي ال .والثالث إِن يعرف أصناف الناس الذين يف املدينة.نفقات أهل املدينة كلها
وإِن كان هنالك عظيم النفقات يف غري .فضيلة عنده، أو عاطل وهو الذي ال صناعة له، أشار بتنحيته من البلد



فإِنه ليس يكون الغىن بالزيادة يف املال، بل .من املال منهاجلميل أو غري الضروري أشار بأخذ ذلك الفضل 
  .قلة العيال أحد اليسارين: ولذلك قيل.وبالنقصان من النفقة

ومن الضرورة الداعية إىل هذه اَألشياء ومقدار احلاجة إليها يقف اخلطيب على ما حيتاج إِن يشري به يف واحد : قال
شارة بالزيادة يف النبات إِن يكون فالحا، وال يف احليوان إِن يكون راعيا، وليس حيتاج عند اِإل.واحد من هذه اَألشياء

لكن حيتاج مع هذا إِن يكون عاملا بالسري املتقدمة يف هذه اَألشياِء وما .لكن يكفيه يف ذلك معرفته مبقدار احلاجة إليها
  .عند الناس فيها

ن حيارب ومقدار اَألمر الذي ينال باحملاربة هل هو يسري أو وأما املشري باحلرب أو السلم فإِنه حيتاج إِن يعرف قوة م
عظيم، وحال املدينة يف وثاقتها وحصانتها، وضعف أهلها وقوهتم، ويف صغر املدينة وعظمها، أعين هل مقدارهم 
رف مقدار من يستطيع احملاربة أم ليس مقدارهم ذلك املقدار، وهل هم بصفة من متكنهم احملاربة أم ليس هم، وأن يع

مع ذلك شيئا من احلروب املتقدمة ليصف هلم كيف حياربون إِن أشار عليهم باحلرب ويهون عليهم أمر احلرب، أو 
وقد حيتاج إِن يعرف ليس حال أهل مدينته فقط، بل .يعرفهم مبا يف احلرب من مكروه إِن أشار عليهم بترك احلرب
فإِنه .اِء وحاهلم مع عدوهم يف الظفر به أو العجز عنهوحال من يف ختومه وثغره، أعين كيف حاهلم يف هذه اَألشي

وحيتاج مع هذا إِن يعلم احلروب اجلميلة من .يأخذ من هاهنا مقدمات نافعة يف اِإلشارة عليهم باحلرب أو السلم
احلروب اجلائرة وأن يعلم حال اَألجناد هل هم متشاهبون يف القوة والشجاعة والرأْى وإِجادة ما فوض إِىل صنف 

نف منهم من القيام جبزء جزء من أَجزاِء احلرب، أعين إِن يكونوا يف ذلك متشاهبني، فإِنه رمبا كثروا وتناسلوا حىت ص
وقد ينبغي مع هذا إِن يكون ناظرا .يكون فيهم من ال يصلح للحرب أو للجزِء من احلرب الذي فوض إِليه القيام به

ليه حروب سائر الناس من املتقدمني املشاهبني هلم، فإِن الشبيه حيكم ليس فيما أفضت إِليه حماربتهم بل وفيما أفضت إِ
منه على الشبيه، أعين أنه إِن كان أفضت احلروب الشبيهة حبرهبم إىل مكروه إِن يشري بالسلم، وإِن كانت أفضت 

  .إِىل الظفر إِن يشري باحلرب
البالد، ومامقدار احلفظ احملتاج إِليه يف طارئ،  وأما حفظ البالد فإِنه حيتاج املشري باحلفظ، إِن يعرف، كيف حتفظ

فإِن كان احلفظة .وكم أنواع احلفظ ويعرف مع هذا املواضَع اليت يكون حفظها بالرجال وهي اليت تسمى املساحل
وإِن كان فيهم من ال يصلح للحفظ، حناه، ممن ليس يقصد قصد احملاماة عن املدينة، .لتلك املواضع قليال، زاد فيهم

فمن عرف هذا .وينبغي له إِن حيفظ أكثر ذلك املواضع اخلفية، أعين اليت املنفعة حبفظها أكثر.قصد قصد نفسهبل ي
  .فقد ميكنه إِن يشري باحلفظ وأن يكون خبريا بالبالد اليت يشري حبفظها

إِن يعرف مقدارها، وكم وأما اِإلشارة بالقوت وسائر اَألشياِء الضرورية اليت حتتاجها املدينة فإِنه حيتاج املشري فيه 
يكفي املدينة منها، وكم احلاضر املوجود يف املدينة من ذلك وهل أدخل الكايف من ذلك يف املدينة وأحرز أم مل 

وما اَألشياِء اليت ينبغي إِن تدخل .يدخل، وما اَألشياُء اليت ينبغي إِن خترج من املدينة وهو الفاضل عن أهل املدينة
فإِنه قد حيتاج املرُء إِن حيفظ أهل مدينته .، لتكون مشورته وما يعهد به على حسب ذلكوهو ما قصر عن الضروري

واحلافظ للمدن .أحدمها ملكان ذوي الفضائل، والثاين ملكان ذوي املال اللذين هم من أجل ذوي الفضائل: َألمرين
  .حيتاج باجلملة إِىل إِن يكون عارفا جبميع هذه اَألنواع اخلمسة عند حفظه هلا

فإِن املدن إِمنا تسلم ويلتئم وجودها .وأما النظر يف وضع السنن واِإلشارة هبا فليس بيسري يف أمر املدن: قال
ولذلك قد ينبغي لواضع السنن إِن يعرف كم أصناف السياسات وأي ُسنة تنفع يف سياسة وأي ُسنة ال تنفع .بالسنن

تصلح هبم، وأن يكون يعرف اَألشياَء اليت خياف إِن وأي ناس تصلح هبم ُسنة ُسنة وسياسة سياسة وأي ناس ال 



فإِن سائر املدن، ما عدا .يدخل منها الفساد على املدينة وذلك إِما من اَألضداد من خارج، وإِما من أهل املدينة
املدينة الفاضلة، قد تفسد من قبل السنن املوضوعة فيها، وذلك إِذا كانت السنة مفرطة الضغف واللني أو مفرطة 

وذلك إِن السياسة اليت تسمى احلرية قد يظهر من أمرها أهنا .لشدة وسواء كانت يف رأْي أو يف خلق أو يف فعل
والذي قاله ظاهر عندنا من .تنتقل كثريا من قبل هذا املعىن إِى رياسة اخلسة، أعين رياسة الشهوات أو رياسة املال

  .أمر السياسات اليت وصلتنا أخبارهم
َألمر يف هذه السياسة، أعين سياسة احلرية، إِىل سياسة اَألخساء من قبل استرخاِء السنن ولينها، وليس يؤول ا: قال

فإِن كثريا من اَألشياِء إِذا أفرطت بطل وجودها، كما يبطل .وإِن كان ذلك هو اَألكثر، بل ومن قبل اِإلفراط
قم، كان قريبا من إِن يظن أنه ليس إِن الفطس إِذا أفرط وتفا: ومثال ذلك.وجودها من قبل الضعف والتقصري

  .وإِذا كان غري مفرط، قرب من االعتدال.هنالك أنف
وحيتاج مع ذلك إِن يعرف السنن اليت وضعها كثري من الناس فانتفعوا هبا يف سياسة سياسة من السياسات : قال

بني إِن معرفة واضع السنن ولذلك يت.املشهورة ويف أمة أمة ليستعمل منها النافع الذي خيصه واُألمة اليت ختصه
فإِن من هاهنا ميكن إِن يضع السنن النافعة جلميع .بأمزجة الناس وأخالقهم وعاداهتم مما ينتفع به يف وضع السنن

وأما الفساد الداخل على املدن من خارج، أعين من اَألعداِء، فأمر ظاهر بنفسه، وقد كتب .األُمم املختلفة الطبائع
ومن هذه اَألشياِء يأخذ املقدمات اليت .يتوقع منها غلبة اَألعداِء، واألَوجه اليت يتحرز هبا منهم الناس يف األَوجه اليت

وما قلنا يف وضع السنن وما حيتاج إِليه واضعها هو من علم .يشري هبا على أهل مدينته بالتحفظ من اَألعداِء
  .ذه الصناعةوإِمنا يذكر منها هاهنا ما يكفي يف ه.السياسة، ال من علم اخلطابة

فهذه هي اُألمور العظمى اليت هبا يشري املشريون على أهل املدن، وفيها داللة على اَألشياِء اليت منها يشار على : قال
وحنن قائلون اآلن يف اَألشياِء اليت منها يكون اِإلذن واملنع لواحد واحد من الناس، ومبتدؤن .واحد واحد من الناس

ويشبه إِن يكون لكل .اليت من أجلها يشري املشريون فيأذنون فيها أو مينعون من أضدادها أوال باِإلخبار عن اَألشياء
واحد من الناس انفعال ما وتشوق بالطبع للخري الذي يتشوقه الكل لنفسه ويشري به على غريه من غري إِن يعرف 

ب فيه جبواب منبئ عن طبيعته، بل واحد منهم ما هو ذلك اخلري فيختارونه ويأثرونه على غريه، أو إِذا سئل عنه أجا
وإِذا سئل واحد واحد منهم عما يدل عليه امسه، أجاب فيه جبواب غري .إِمنا عند كل واحد منهم وجوده فقط

وهذا اخلري يف .وإِمنا يؤثره اجلميع ملكان هذا االنفعال املوجود له بالطبع عند اجلميع.اجلواب الذي جييب فيه اآلخر
ولذلك فقد ينبغي إِن نفضل أوالً ما هو صالح احلال بقول عام، مث .وأجزاُء صالح احلال اجلملة هو صالح احلال

نفصل أجزاءه وخنرب عن أضدادها وعن اَألشياِء اليت يكون فيها اِإلذن واملنع وهي النافعة يف صالح احلال أو اَألنفع 
اِء اليت منها تلتئم اَألقاويل املشورية املستعملة مع فإِن هبذا يتم لنا القول يف اَألشي.فيه، أو الضارة فيه أو اَألضر فيه

  .مجيع الناس
والذين تكلموا يف هذه الصناعة فلم يتكلموا من هذه اَألشياِء إِال فيما جيري جمرى اُألمور الكلية، مثل أهنم : قال

أراد هتوينه، وينبغي له إِن  قالوا ينبغي للخطيب إِن يعظم الشيَء الصغري إِذا أراد تفخيمه، ويصغر الشيَء الكبري إِذا
ال يأْذن يف اَألشياِء اليت تفسد صالح احلال وال يف اَألشياِء اليت تعوق عن صالح احلال أو تتجاوز صالح احلال إِىل 

ضده، ومل يقولوا ما هي اَألشياُء اليت هبا يعظم الشيُء أو يصغر، وال ما هي اَألشياُء اليت توجب اختالل صالح احلال 
  .أو تتجاوزه إِىل ضده أو تعوقه

ا



فأما صالح احلال هو حسن الفعل مع فضيلة وطولٍ من العمر وحياة لذيذة مع السالمة والسعة يف املال : قال
وقد يشهد إِن هذا هو رسم صالح .وحسن احلال عند الناس مع حتصيل اَألشياء احلافظة هلذه اَألشياء والفاعلة هلا

وإِذا كان صالح احلال هو .إِن صالح احلال هو هذا أو شيء قريب من هذااحلال املشهور إِن مجيع الناس يرون 
هذا، فأجزاؤه هي كرم احلسب وكثرة اِإلخوان واألَوالد واليسار وحسن الفعل والشيخوخة الصاحلة، وفضائل 

العقل  اجلسد، مثل الصحة واجلمال واجللد واجلزالة والبطش واجملد واجلاللة والسعادة والفضيلة، وأجزاؤها مثل
فإِنه هكذا أحرى إِن يكون اِإلنسان موفورا مكفيا، أعين إِذا كانت له اخلريات . والشجاعة والعفاف والعدالة والرب

واليت من خارج هي احلسب واِإلخوان واملال .املوجودة من خارج واخلريات املوجودة فيه النفسانية واجلسدانية
فإِن هبذه .مر والنهي واالتفاقات اجلميلة وهي املسماة عند الناس سعادةوقد يظن أنه ُيَعد مع هذه نفوذ اَأل.والكرامة

وإِذا كان هذا .اَألشياِء تكون حياة املرء يف سريته حياة من ال ينقصه شيء من خارج وال يشوب خريه شيء مضاد
ما احلسب فهو فأ.هكذا، فيجب إِن ننظر يف كل واحد من هذه ما هو حبسب النظر املقصود هنا وهو النظر املشهور

إِن يكون القوم اللذين هو منهم هم أول من نزل املدينة أو يكونوا قدماء النزول فيها، ويكونوا مع هذا حكاما أو 
رؤساء ذوي ذكر مجيل وكثرة عدد، وأن يكونوا مع هذا أحرارا مل جيز عليهم ِسباء، أو يكونوا ممن نال اُألمور 

فأما النظر يف احلسب هل هو من الرجال فقط أو من .كونوا حكاما وال رؤساءاجلميلة املغبوطة عند الناس، وإِن مل ي
وينبغي إِن يستعمل اخلطيب من .النساِء، فالظاهر من ذلك واملتفق عليه عند اجلميع أنه يكون أمت إِذا كان من كليهما

اللذين شهروا بالفضيلة  ومن شروط احلسب إِن يكون الرؤساُء واَألحرار من أولئك القوم.ذلك املشهور يف أمة أمة
واليسار وغري ذلك من املكرمات مل ينقطع وجودهم يف القوم الذين هو منهم إِىل وجوده هو، بل يوجد يف ذلك 

فإِنه إِن انقطع الشرف يف ذلك اجلنس الذي هو منهم .اجلنس أبداً أشياخ هبذه الصفة خيلفهم غلمان يف تلك اخلصال
  .فهو حسيب، وإِن انقطع فيمن ولد منهم وإِن مل ينقطع منهم.مل يكن حسيبا

وحسناحلال باَألوالد املشترك للجميع هو كثرة الغلمان .وأما حسن احلال باألَوالد وكثرهتم فهو مما ال خفاء به
إِحداها اجلزالة وهي إِن تكون خلقهم : أما يف فضائل اجلسد فبأربع.وصالحهم يف فضائل اجلسد وفضائل النفس

فبهذه اَألربع يكون .والثانية اجلمال، والثالثة الشدة، والرابعة البطش.فيها كثريا من الناس خلقا طبيعية يفوقون
وأما ما قد .بالعفاف والشجاعة: وأما فضائل النفس فيكونون صاحلني باثنتني.الغلمان صاحلني يف فضائل أجسامهم

احلال باِإلناث أيضا يكون بفضيلتني وصالح .يكون به صالح حال بعض الناس فكثرة األَوالد من الذكور واِإلناث
العبالة وهو عظم األَعضاء العظم الطبيعي وكثرة اللحم الطبيعي ال اللون، : أما يف اجلسد فاثنتان.يف اجلسد والنفس

وهذه الفضائل .فإِن هبذه الفضائل يكمل املنزل.العفاف وحب اُأللفة وحب الكد: وأما يف النفس فثالث.واجلمال
ا إِن توجد يف النساء كلهن الاليت من نسب ذلك الرجل على العموم، ويف الرجال كلهم على اليت قلنا سبيله

  .العموم، ويف أوالده الذكور خاصة إِذ كان الولد به ألصق
وقد ينبغي للخطيب إِن ينظر هل الفضائل يف اُألمة اليت هو منها هي هذه الفضائل عندهم، أعين يف أوالدهم، أم 

وهؤالِء يقول فيهم أرسطو إِنه .ريا من األمم يربون أوالدهم الذكور واِإلناث بالزينة والسمنفإِن كث.ليس هي هذه
  .قد فاهتم النصف من صالح احلال باألَبناِء

فأما أجزاُء اليسار بكثرة الدنانري واألرضني والعقار واَألثاث واَألمتعة واملواشي ومجيع اَألشياِء املختلفة يف النوع 
إِذا كانت هذه اَألشياُء يف حفظ ومع حرية، وأن يكون فيها متمتعا، أي ملتذا، ال حافظا هلا  واجلنس، وكل ذلك

  .فقط أو منميا



ومن اُألمور النافعة يف اليسار والفاعلة له اَألشجار املثمرة والغالت من كل شيٍء، واللذيذ من هذه هو ما جيىن : قال
و إِن يكون يف املوضع الذي ال يتعذر منه عليه، وأن يكون باحلال وحد احلفظ واِإلحراز للمال ه.بغري تعب وال نفقة

  .اليت ميكن إِن ينتفع هبا، مثل إِن كانت أرضا أال تكون سبخة، وإِن كان فرساً أال يكون مجوحاً

اله على وأما التنعم باملال فهو استعم.وحد احلرية يف املال إِن يكون إِليه التصرف يف املال باِإلعطاء والبيع والشراِء
طريق التلذذ به، وإِمنا اشترط يف الغناء هذا الشرط ألنه إِن يكون الغىن يف استعمال املال أحرى منه إِن يكون يف 

  .وأما االستعمال فهو الغىن بعينه.َألن االقتناء هو فاعل الغىن.اقتنائه
الشيء الذي يتشوقه اًألكثر  وأما حسن الفعل على الرأي والصواب فهو الذي يظنه الكل فاضال، وهو الذي يغتين

  .ال حمالة أو اَألخبار من الناس وذوو الكَْيس والفطنة
و إِكرام الناس اللذين هلم العناية احلسنة هبم هي مكافأة .وأما الكرامة فإِهنا يف زماننا هذا للمعتين حبسن الفعل: قال

وليس يكرم اللذين هلم العناية .والدراهم على طريق العدل واحلق، إِذ كانت هذه اَألفعال ليس تكافئها الدنانري
احلسنة بالناس فقط، بل واللذين يستطيعون إِن تكون هلم العناية احلسنة، أعين اللذين هلم قوة على ذلك وإِن مل 

والعناية بالناس اليت تستوجب الكرامة هي العناية بتخليصهم من الشرور اليت ليس .يفعلوا ذلك يف حال اِإلكرام
وهذه األفعال اجلميلة هي اليت تكون عن الغىن أو .هبني، أو إِفادهتم اخلريات اليت ليس إِفادهتا بالسهل التخلص منها

وقد يكرم كثري من الناس على .السلطان أو ما أشبه ذلك مما يكون لإلِنسان به القدرة على أمثال هذه األفعال
فكأن الكرامة على األشياِء اليسرية هي .ىل تلك احلالخريات يسرية لكنها تكون كثرية باِإلضافة إِىل ذلك الزمان وإِ

  .بالعرض، أي من جهة ما عرض لتلك األشياِء إِن تكون كثرية باإلضافة إىل ذلك الوقت أو احلال
فاجلاصة مثل الذبائح والقرابني اليت .وأما األشياُء اليت تكون هبا الكرامة فمنها مشتركة جلميع اُألمم ومنها خاصة

عادة اليونانيني إِن يكرموا األموات، ومنها عامة وهي املراتب يف اجملالس واملسارعة إىل أقواله وترك  كانت قد جرت
بذل املال والكرامة، ولذلك كانت مستحبة : فإِن اهلدية مجعت أمرين.خمالفته واهلداية اليت توجب احملبة والقرب

إِما صنف حيب الكرامة، وإِما صنف : س ثالثة أصنافوذلك إِن النا.جلميع الناس، وكل إِنسان جيد فيها ما يتشوقه
  .واهلدية قد مجعت متشوق هذه األصناف الثالثة.حيب املال، وإِما صنف مجع األمرين

وأما فضيلة اجلسد فالصحة وذلك إِن يكونوا عريني من اَألسقام ألبتة وأن يستعملوا أبداهنم، َألن من ال : قال
حة، أي ليس هو حسن احلال هبا وهو بعيد من مجيع اَألفعال اِإلنسانية أو من يستعمل صحته فليس تغبط نفسه بالص

  .أكثرها
فحسن الغلمان ومجاهلم هو إِن تكون أبداهنم وخلقهم هبيئة .وأما احلسن فإِنه خمتلف باختالف أصناف اَألسنان: قال

نوا حبيث يستلذ إِن ينظر إِليهم عند يعسر هبا قبوهلم اآلالم واالنفعال أي ال يكونون غري حمتملني لَألذى وأن يكو
  .اجلري أو الغلبة

ونعين باخلمس .ولذلك ما يرى الناس الغلمان الذين هم مهيئون حنو اخلمس املزاوالت واللعبات حسانا جدا: قال
املزاوالت واللعبات اَألشياء اليت كان اليونانيون يروضون هبا صبياهنم، وهي العدو والركوب واملثاقفة والصراع 

  .واملالكزة
وإِذا .وإِمنا كان الناس يرون فيمن كان مهيئا حنو هذه اَألفعال اخلمسة أنه مجيل َألنه مهيأ هبا حنو اخلفة والغلبة: قال

شب هؤالِء الغلمان كانوا لذيذي املنظر عند العمل يف احلرب، وذلك حبسب اهليئة اليت كانوا معدين هبا حنو 
لذاذ أفعاهلم يف اَألعمال اليت هي جد، وهي اليت من أجلها يراض الصبيان على وأما الشيوخ فجماهلم هو أست.احلرب



هذه اللعبات اخلمس، وهي احلروب، وأن يكونوا مع ذلك يرون غري ذوي أحزان وال غم، وذلك إِن احلزن والغم 
  .وان أو غري ذلكإِذا ظهر بالشيخ ظن به إِن ذلك الطارئ الذي طرأ عليه مما يضر يف شيخوخته، مثل الفقر أو اهل

فإِنه إِذا جذب غريه أو دفعه أو أشاله أو أخرجه أو ضغطه، .وأما البطش فإِنه قوة حيرك املرُء هبا غريه كيف شاَء: قال
  .وكان هذا الفعل منه بكل من يتصدى له أو بأكثرهم، فهو ذو بطش

والعرض والعمق، وتكون مع  وأما فضيلة الضخامة فهو إِن يفوت كثرياً من الناس وجياوزهم يف الطول: قال
  .وتكون ضخامته ليس سببها مسنا وال أمراً مكتسبا.ضخامته حركاُته غري متكلفة جلودة هذه الفضيلة

وذلك أنه إِذا اقترنت اخلفة مع القوة .وأما اهليئة اليت تسمى اجلهادية فإِهنا مركبة من الضخامة واجللد واخلفة: قال
وذلك إِن الذي مجع .دا؛ َألنه إِن كان خفيفا دون جلد مل يبلغ بالسرعة أمدا بعيداأمكن إِن يبلغ بالسرعة أمداً بعي
وأما الذي مجع الصراع واخلفة معا .والذي مجع الضخامة والقوة واخلفة هو جماهد.الضخامة والقوة هو مصارع

فهو الذي يسمى  وأما الذي مجع هذه اخلصال كلها.فيسمى عندهم باسم مشتق من احلذق باستعمال القوة واخلفة
  .عندهم ذا اخلمس اللعب

وأما الشيخوخة الصاحلة فإِهنا دوام الكرب مع الرباءة من احلزن، َألنه إِن عجلت وفاة اإلِنسان قبل إِن يبلغ : قال
منتهى الشيخوخة مل يكن ذا شيخوخة صاحلة، وإِن كان بريئا من اَألحزان؛ وال إِن أمهل إِىل منتهى الشيخوخة وكان 

وإِمنا يكون بريئا من اَألحزان إِذا كان ذا حظ من اجلد وفضائل البدن، .وحزن كان ذا شيخوخة صاحلة يف كرب
وذلك أنه إِذا كان ممارضا، أو كان اجلد غري مساعد له .أعين إِن يكون صحيحا ومل تعتره مصائب تكدر شيخوخته

وقد يشك .مرا، وكذلك إِن كان ممارضابأن يكون قد اعترته مصائب، فإِنه ليس بصاحل الشيخوخة، وإِن كان مع
فإِنا نرى قوما كثريين .كيف يكون طول العمر مع اَألمراض، لكن يشبه إِن تكون قوة طول العمر غري قوة الصحة

وتصحيح هذا هو للعلم الطبيعي، وليس يف تصحيحه يف هذا العلم .تطول أعمارهم مع أهنم مسقامون
  .شيِء الظاهرواخلطيب إِمنا يكتفي من ذلك بال.منفعة
وأما كثرة اخللة وصالح حال اإلِنسان باِإلخوان فذلك أيضا غري خفي، إِذا ُحد ماهو اخلليل والصاحب وهو : قال

وإِذا كانت .إِن يكون كل واحد منهما يفعل اخلري الذي يظن أنه ينفع به اآلخر، ال اخلري الذي ينتفع به يف نفسه فقط
  .ملرَء يكون صاحل احلال باِإلخوان الكثريةاخللة والصحبة هي هذه، فبّين إِن ا

وأما صالح اجلد فهو إِن يكون االتفاق إلِنساٍن ما علة لوجود اخلري له وذلك إِما من اخلريات املوجودة يف : قال
وعلة االتفاق قد تكون الصناعة، وقد تكون الطبيعة وهو .ذاته، وإِما من اخلريات املوجودة له من خارج

يكون عن االتفاقالطبيعي إِن يولد اِإلنسان ذا قوة وهيئة يعسر هبا قبوله اُألمور الواردة عليه من  فمثال ما.اَألكثر
فأما إِن يكون اإلِنسان صحيحا، فقد يكون سببه االتفاق الطبيعي مثل إِن يولد صحيحا، وقد يكون االتفاق .خارج

والضخامة فعلتهما االتفاق الصناعي وأما اجلمال .الصناعي مثل إِن يسقى مسا فيربأ به من مرض كان به
ومجلة اَألمر إِن اخلريات اليت سببها اجلد الذي هو حسن االتفاق هي اخلريات اليت يكون املرُء مغبوطا هبا .والطبيعي

ويكون اجلد علة خلريات ليست هي خريات باحلقيقة وإِمنا ترى خريات باِإلضافة واملقايسة إِىل الغري، .حمسودا عليها
ومثل إِن يكون إِنسانان وقفا من احلرب يف .يكون القبح يف حق إِنساٍن خرياً ما إِذا رئى غريه أقبح منهكما قد 

فإِن الذي مل يصبه السهم يرى أنه قد ناله باِإلضافة إِىل صاحبه .موضع واحد فأصاب أحدمها السهم ومل يصب الثاين
ته إِن يشهد احلروب كثريا، واآلخر مل يشهد قط إِال خري كثري، وخباصة إِن كان ذلك الذي مل يصبه السهم من عاد

  .تلك احلرب



فمن هذا .وكذلك إِذا وجد الكنز واحد ممن طلبه، قد يرى أنه خري باِإلضافة إِىل من مل يصبه، وإِن كان الكنز يسريا
  .وحنوه وينظر اخلطيب يف سعادة اجلد

اَألشياِء اليت ميدح هبا، َألن الفضيلة خاصة  وأما تعريف الفضيلة فأوىل املواضع بذكرها هو عند القول يف
والفضائل وإِن كان منها مستقبل .ولذلك وجب إِن يكون املادح هو الذي يعرف باستقصاء الفضيلة.باملادح

  .وحاضر، فاملادح إِمنا ينظر فيها من جهة ما هي حاضرة، واملشري من جهة أهنا مستقبلة، أي نافعة
وبّين من هذه أضدادها اليت من أْجلها مينع املشري وهي اليت تؤلف منها .ا يشري املشريفهذه هي الغايات اليت من أجله

ومن أجل .أقاويل املنع، إِذ كان عددها هو ذلك العدد بعينه، ووضعها من اَألقاويل املشورية هو ذلك الوضع بعينه
زم عنه واحدة واحدة من هذه الغايات، إِن املشري إِمنا غرضه املقدم يف فكره هو إِن يشري بالشيِء النافع الذي تل

وذلك إِن هذه الغايات هي أول الفكرة وآخر العمل، واَألشياُء النافعة هي آخر الفكرة وأول العمل، وأعين بأول 
  .الفكر النتيجة، وبآخر الفكر املقدمات

لعواقب إِذ كانت هي أول فقد جيب إِن يكون للخطيب أصول وقوانني يعرف هبا اَألشياَء النافعة يف الغايات، وهي ا
فاخلري املطلق هو الذي خيتار من أجل .والنافعات وإِن مل تكن خرياً مطلقا فهي خري َألهنا طريق إِىل اخلري بإِطالق.العمل

نفسه، وخيتار غريه من أجله، وهو الذي يتشوق إِليه الكل، وأعين هاهنا بالكل ذوي الفهم احلسن من الناس 
خريا يف احلقيقة، وقد يكون خريا يف الظن، وذلك حبسب اعتقاد إِنسان إِنسان يف هذا وذلك قد يكون .والذكاِء
ولذلك إِذا كان الشيُء الذي يعتقد فيه اِإلنسان هذا االعتقاد موجودا له فقد اكتفى به ونال حاجته ومل يبق له .اخلري

اَألشياُء الفاعلة، واَألشياُء احلافظة له، : أجناسواَألشياُء النافعة يف هذا اخلري هي باجلملة أربعة .تشوق إِىل شيء أصال
وكذلك أيضا يعد الزم املفسد مع املفسد، .وذلك إِن الزم الشيء يعد مع الشيء.وما يلزم احلافظة، وما يلزم الفاعلة

املدح ولزوم الغاية للفاعل رمبا كان معا مثل ما يلزم .والزم ضد الفاعل مع ضد الفاعل يف اَألشياء اليت ينهى عنها
  .اقتناء اَألشياء املمدوحة، ورمبا كان متأخرا مثل العلم الذي يتبع التعلم بأخرة

والذي بالذات اثنان، إِما قريب مثل فعل الغذاء الصحة، .إِما بالذات، وإِما بالعرض: واَألشياُء الفاعلة ثالثة أصناف
وإِذا كان واجبا إِن تكون أصناف .ةوالذي بالعرض مثل فعل التعب يف الرياضة للصح.وأما بعيد مثل الطبيب

اَألشياء الفاعلة للخري هي هذه اَألصناف الثالثة، فباضطرار إِن تكون اُألمور النافعة يف اخلري بعضها خري يف ذاته مثل 
والشرور اليت .نفع الغذاء يف الصحة وبعضها شر يف ذاته وخري ما حبسب نفعه يف اخلري مثل شرب الدواء للصحة

أحدمها إِن يستفاد هبا خري هو أعظم من الشر الالحق من استعماهلا مثل : ري هي نافعة على وجهنيتنفع يف اخل
ومنها ما تنال به السالمة من شر هو .استفادة الصحة عن شرب الدواِء، ومثل املشقة اليسرية يف استفادة املال الكثري

فإِن طرح أمتعتهم شر، .السالمة إِذا طرحوا أمتعتهمأعظم من الشر الذي ينال منها، مثل ما ينال ُركَّابُ البحر من 
واخلريات اليت تستفاد من اخلريات يسميها أرسطو فوائد .لكن تستفاد منه السالمة من شر هو أعظم وهو العطب

ويعين بذلك أهنا انتقال من شر إِىل ما هو أخف شرا منه أو انتقال من شر إِىل ما .بإِطالق، وأما تلك فيسميها انتقاال
  .هو خري
فإِن املقتنني هلا هم هبا حسنو .والفضائل وإِن كانت غايات فهي أيضا خريات يف أنفسها ونافعة يف اخلري: قال

  .وهي مع هذا فاعلة للخري ومستعملة فيه.اَألحوال
وقد ينبغي إِن خنرب عن كل واحد من هذه وكيف هي خري يف نفسها وكيف هي فاعلة للخري ونفصل اَألمر يف : قال
واُألمور اللذيذة إِمنا تكون خرياً إِذا كان هبا .واللذات أيضا هي خري بنفسها َألن مجيع احليوان يشتاق إِليها.كذل



وأجزاُء صالح احلال باجلملة .وقد يستبني من التصفح أهنا خري وأهنا أيضا قد تكون نافعة يف اخلري.امللتذ حسن احلال
ات وهي نافعة أيضا يف الغايات؛ وذلك إِن لبعضها ترتيبا عند بعض، منها ما هي غايات فقط، ومنها ما قد تعد غاي
ومثال ذلك إِن الشجاعة واحلكمة والعفاف وكرب النفس والنبل وما .أعين إِن بعضها علة لوجود بعض ومتقدم عليه

من وكذلك الصحة واجلمال .أشبهها من فضائل النفس قد ختتار أشياء كثرية من أجزاِء صالح احلال من أجلها
وكذلك ختتار فاعالت أشياء أخر من .فضائل اجلسد قد ختتار أشياء من أجلها هي من صالح احلال وهي فاعالهتا

ولذلك ما يظن باليسار أنه خري، إِذ كان سببا هلذين .صالح احلال مثل فاعالت اللذة وفاعالت السرية احلسنة
احلال بكثرة اِإلخوان قد يوجد فاعال َألشياء كثرية وصالح .أحدمها اللذة، واآلخر حسن السرية: األمرين الشريفني

وذلك إِذا كانت الصداقة اليت بينهما من أجل احملبة نفسها، ال إِن تكون احملبة بينهما من أجل شيٍء .من اخلريات
لك وذ.فإِن اِإلخوان اللذين هبذه الصفة هم يفعلون الكرامة والتمجيد بغري ذلك مما جيري جمرامها من اخلريات.آخر

فإِن اَألقوال واَألفعال اليت تفعل هبا الكرامة والتمجيد وغري ذلك مما جيري جمرامها هي .يكون منهم بالقول والفعل
  .خري ونافع

ومن النافعات بذاهتا امللكات الطبيعية اليت يكون اإلِنسان هبا مستعدا َألشياء حسنة مثل الذكاء واحلفظ والتعلم : قال
وهذه كلها مع أنه نافعة يف .ماالت مثل العلوم والصنائع، وكذلك السري احملمودةوخفة احلركات، وكذلك الك

  .والرب أيضا خري نافع.غريها هي خري يف نفسها وإِن مل يتصل هبا خري آخر، فهي خريات منفردة بأنفسها خمتارة لذاهتا
ن يف شيء منها أنه خري فذلك بيان ومىت بيَّ.فهذه هي اخلريات اليت يعترف هبا وجيتمع على أهنا خريات ونافعات: قال

وأما إِذا بّين يف شيء من أضداد هذه أهنا خري، وفيها أهنا .ال على طريق املراء واملغالطة املستعملة يف هذه الصناعة
وذلك إِن الشر إِمنا ينفع بالعرض، مثل إِن .شر فذلك يكون يف هذه الصناعة على طريق املراء، أعين بيانا سوفسطائيا

ولكن اجلنب .طيب َألهل مدينٍة ما إِن اجلنب هلم خري َألهنم إِن شجعوا، خرجوا عن املدينة، فنال منهم العدويبني خ
وأما النافع يف اَألكثر .ليس هلم خريا على اإلِطالق وإِمنا كان خريا باِإلضافة إِىل أهل املدينة الذين عرض هلم ذلك

وذلك إِن اجلنب، ملا كان شرا ألَهل املدينة .اد للخري هو نافع لألَعداِءوبالذات لإلِنسان فهو اخلري، كما إِن الشر املض
إِال أنه قد يلحق ما هو شر .والشجاعة ملا كانت بالذات خريا هلم كانت ضارة باألَعداِء.بالذات، كان نافعا لَألعداِء

نب َألهل املدينة اللذين إِذا ما لِإلنسان إِن يكون ضارا لعدوه، وما هو خري ما له إِن يكون نافعا لعدوه، مثل اجل
فينبغي للخطيب إِن يتحرى يف كل وقت النافع من هذه .خرجوا عن املدينة مل يكن هلم قوة يقاومون هبا عدوهم

وهذه القضية أيضا ليست كلية، أعين القائلة إِن كل ما يضر العدو ويكرهه نافع، وكل ما ينفع العدو .اَألشياء
  .ويسره ضار

فمثال ما هو نافع لكليهما ويسر به .ون اَألمر الواحد ضارا لِإلنسان وعدوه ونافعا لإلِنسان وعدوهفإِن كثريا ما يك
كل واحد منهما مفارقة العدو عدوه إِذا كانت بعد مقاتلة شديدة بينهما ومقاومة أشفى كل واحد منهما على 

هذه احلال ُسرَّ كل َواحد منهما  فإِهنما إِذا افترقا يف أثر.العطب منها من غري إِن يظفر أحدمها بصاحبه
وأما ماهو ضار لكليهما فكثريا ما يوجب صداقة العدو، .ولذلك قد يكون النافع نافعا لألعداء أيضا.باالفتراق

وكثري من األُمم .وذلك إِذا كانا متساويني يف نزول الشر الوارد هبما من غري إِن يفضل أحدمها يف ذلك صاحبه
فهذا أيضا أحد ما يكون به الشر نافعا، أعين .ولذلك قيل إِن الشر قد جيمع الناس.ذا السبباملختلفة كان اتفاقهم هب

وحينئذ يهوى العدو الوارد ضد ما .إِن يكون الضر النازل باإلِنسان نازال بعدوه، فإِن ذلك يوجب صداقة العدو
واحد من املتعاديني يهوى صداقة وذلك إِن كل .يهواه كل واحد من املتعاديني الذين ورد عليهما العدو من خارج



والعدو الوارد يهوى بقاء عداوهتما على حاهلا أو .صاحبه ملكان تعاوهنما على العدو الوارد عليهما من خارج
ولذلك كثريا ما تنفق النفقات العظيمة وتفعل اَألفعال الكثرية يف مثل هذا اخلري الذي يدفع : وأرسطو يقول.تأكدها

تطيب النفس بالنفقات يف مثل هذه اَألشياِء لظهور ما يلزم عنها من الغاية املطلوبة وقرهبا حىت  وإِمنا.به الشر العظيم
وقد يكون الشر املفرط النازل بالعدو أيضا سببا لالعتراف باخلري .كأهنا إِذا وجدت هذه اَألشياُء وجدت الغاية

أرسطو أنه عرض لبعض امللوك الذين كانوا مثل ما حكي .اليسري الذي ناله من عدوه، ولواله مل يعترف به العدو
أعداء لليونانيني أنه اشتدت حماربتهم له وحصرهم إِياه سنني كثرية وقتلوا يف ذلك احلصار ابنه فسأهلم إِن يعطوه 

جثته ليحرقها على عادهتم يف موتاهم ففعلوا ذلك فشكرهم على ذلك وأظهر شكرهم عند مجيع قومه وأهل 
ه من الشر العظيم، ملا شكرهم على هذا الشيِء اليسريالذي مسحوا له به، كما قال ذلك فلوال ما نزل ب.مدينته

  .أُومريوش الشاعر

ومن االصطناعات النافعة واَألفعال اليت يعظم قدرها عند املصطََنع إِليهم فيصري به املصطنع إِىل خري عظيم من : قال
ر من جنس ما من الناس له أيضا عدو عظيم القدر يف جنس آخر املصطنع إِليهم إِن خيتار اإلِنسان إِنسانا عظيم القد

من الناس فيفعل بعدو ذلك اِإلنسان الشر وبأصدقائه اخلري، مثل ما عرض ُألومريوش مع اليونانيني وأعدائهم، فإِنه 
ما باهلجو قصد إِىل عظيم من عظماء اليونانيني يف القدمي فخصه باملدح وأصدقاءه من اليونانيني، وخص عدوا له عظي

هو وقومه املعادين لليونانيني يف حروب وقعت بينهما، فكان رب النعمة العظيمة بذلك عند اليونانيني وعظموه كل 
ففْعل الشر باَألعداِء : وباجلملة.التعظيم حىت اعتقدوا فيه أنه كان رجال إِالهيا وأنه كان املعلم اَألول جلميع اليونانيني

مور النافعة، ومن شرط هذا الفعل الذي يعظم موقعه إِن موقعه إِن يكون ما فعل منه يرى واخلري باَألصدقاِء من اُأل
أنه مل ميكن الفاعل وال تيسر له غريه، وسواء كان الفعل كثريا يف نفسه أو يسريا، وأن يظن إِن فعله له مل يكن ملكان 

ن الفعل مداوما عليه من الفاعل وهو فإِن هبذا يكو.خوف وال شيء يرجوه، بل َألن شوقه وهواه قاده إِىل ذلك
وإِذا طال هبا الزمان كانت .َألن اَألفعال اليت تكون من أجل خوف إِمنا تكون غري شاقة زمانا يسريا.السهل عليه

فلذلك يشترط يف هذا الفعل إِن .وإِذا انقطعت كان من ذلك عداوة من املصطنع إِليه للمصطنع.شاقة فانقطعت
  .فهذه هي شروط االبتداِء بالصنائع اليت يعظم موقعها ويوجد نفعها.يكون سهال على الفاعل

وأما املكافأة اليت ال يعظم موقعها فهي املكافأة اليت ال تكون حبسب ما ما يهوى املكافئ بالطبع من أكثر الناس، وهو 
َألهنا قد فضلت عند املكافئ إِما يف الكمية، وإِما يف املنفعة، وإِما : إِن تكون ناقصة عن الصنيعة اليت أسديت إِليه

وإِمنا كان املكافئ بالطبع الذي يشتهي إِن تكون مكافأته بأحد هذه .وهي املكافأة اليت يغالط فيها.وليس حيتاج إِليها
إِما أال يلحقه نقص من اخلري الذي وصل : الثالثة اَألحوال، َألن املكافئ كأنه مقصور على اِإلعطاِء، فهو إِمنا يشتهي

فإِذا مل تكن املكافأة هبذه الصفة، بل كانت مقارنة .إِما إِن يكون النقص أقل من اخلري الذي وصل إِليهإِليه، و
إِما يف اجلنس مثل أَن تكون املكافأة على الدنانري بدراهم، وإِما يف القوة مثل أن تكون املكافأة على املال : للصنيعة

فإِذا مل تكن املكافأة ال سوقية وال فيها غنب، بل . عادلة لكنها سوقيةبكرامة يقتىن هبا مثل ذلك املال، فهي املكافأة ال
كان املكافئ يعتقد فيه أنه ليس اختياره يف املكافأة ملا هو أنقص أكثر من اختياره ملا هو أزيد، وسواء وقعت مكافئته 

باَألنقص مل تكن منه باختيار لذلك، َألن مكافأته . مبا هو أنقص أو مبا هو مساوٍ أو مبا هو شبيه، فهي املكافأة اجلميلة
فإِذا اتفق أن يكون مع هذا ذلك الفضل مما يسر به اَألصدقاء، أعين أصدقاء املكافئ . بل َألنه مل يتسري له غري ذلك

بالفعل، ويسوء أعداءه، ويكون مع هذا متعجبا منه عند اجلمهور، وذلك باِإلضافة إِىل من صدر عنه، كان عظيما 
طنع إِليه، وخباصة إِذا كانت الصنيعة مما توافق شهوة املصطنع إِليه، مثل أن يكافئ أو يبدأ حمب موقعه من املص



  .الكرامة بالكرامة وحمب املال باملال، وحمب الغلبة بالغلبة
وكذلك األَمر يف . فإِن هذه الصنيعة ليست هي لذيذة فقط عند الذي تصطنع إِليه أو يكافئ هبا، بل هي عنده فاضلة

وإِمنا تكون أفعال الصنائع واملكافأة على املبتدئ و املكافئ أفعاال سهلة ميكن أن يداوموا . أصناف اخلريات سائر
عليها مىت كانوا باستعدادهم الطبيعي مهيئني لتلك اَألفعال، وكانت قد حصلت هلم امللكة اليت هبا تصدر عنهم تلك 

  .يس تنقص املصطنع شيئا بالتأديب واملوعظةومن الصنائع اليسرية اليت يظن هبا أهنا ل. اَألفعال
ومن أجل أن اخلطيب قد . فمن هذه الوجوه يأخذ اخلطيب املقدمات اليت منها يقنع أن الشيَء نافع أو غري نافع: قال

يعترف أحيانا بأن اَألمر نافع، ولكن يدعى أن هاهنا شيئا هو أنفع، فقد حيتاج أن يكون عنده مواضع يقدر أن يبني 
  .اَألمر أنفع وأفضل هبا أن

والذي هو أدوم نفعا، هو أنفع من . فمنها أن ما كان نافعا يف كل اَألشياِء، فهو أنفع مما هو نافع يف بعض اَألشياِء
والذي مجع من . والذي هو أكثر، هو أنفع من األَقل. والذي هو أكرب، هو أنفع من اَألصغر. الذي أقصر نفعا

وصفات اخلري التام هو أن يكون الشيء خمتارا من أجل نفسه، . كلها، فهو أنفع صفات اخلري أكثر، أو مجع صفاته
والذي مجع هذه الصفات . ال من أجل غريه، وأن يكون متشوقا عند الكل، وأن يكون ذوو الفضل واللب خيتارونه
واَألشياُء املتصفة . خلريكلها أو أكثرها فهو اخلري والنافع الذي يف الغاية وهو الغاية لسائر اَألشياء اليت توصف با

باخلري املتعلقة هبذا اخلري الذي مجع هذه الصفات إِمنا يقال فيها إِهنا أنفع إِذا وجد يف واحد منها صفة واحدة من هذه 
وكل ما كان من هذه اَألشياء توجد فيه صفات أكثر من صفات اخلري فهو أنفع، . الصفات أو أكثر من صفة واحدة

وأيضا فما كان العظيم فيه أفضل من العظيم يف جنس آخر، . احدة أنفع من اثنتني أو من ثالثما مل تكن الصفة الو
وما كان اجلنس منه أفضل من اجلنس اَألفضل، . فاجلنس الذي فيه العظيم اَألفضل هو أفضل من اجلنس اآلخر
ال ذلك أنه إِن كان ومث. وهذا عكس اَألول. فالعظيم من اجلنس األَفضل أفضل من العظيم من اجلنس اآلخر

الذكران أفضل من اِإلناث، فالرجل أفضل من املرأة، وإِن كان الرجل أفضل من املرأة، فالذكران أفضل من 
فتكون نسبة اجلنس . وإِمنا كان ذلك كذلك َألن نسبة العظيم إِىل جنسه هي كنسبة العظيم اآلخر إِىل جنسه. اِإلناث

  .يمإِىل اجلنس هي نسبة العظيم إِىل العظ
. مث إِذا كان الشيُء الزما لشيء ما، واآلخر غري الزم له،فإِن الذي يلزم عنه الشيء آثر من الذي ال يلزم عنه الشيء

فإِن الثروة تلزم السلطان، وليس يلزم السلطان الثروة؛ فلذلك السلطان أفضل من . مثال ذلك السلطان والثروة
لزم عنه البخل، وليس يلزم عن البخل الفقر؛ فالفقر أكثر شرا من فإِن الفقر ي. وكذلك احلال يف املضار. الثروة
  .البخل

إِما أن يوجد معا، أعين الالزم وامللزوم، مثل وجود األبيض والبياض معا، ومثل : والالزم يوجد على ثالثة أقسام
ما أن يكون تالزمهما يف وإِ. وإِما أن يوجد الالزم تابعا بأخرة مثل لزوم العلم عن التعلم. لزوم اِإلنسان واحليوان

. القوة، أي يكون أحدمها يفعل فعل اآلخر وال ينعكس، أعين أال يفعل اآلخر فعل األَول، مثال ذلك الفقر والبخل
فإِن الفقر يعوق عن أشياِء أكثر . فإِن الفقر يلزم عنه أن يفعل اِإلنسان فعل البخل، وليس يلزم عن البخل فعل الفقر

  .الذي هو البخل من عدم استعمال املال
واجللد يفعل . فإِن كليهما نافع وخري. مثال ذلك اِجللْد واجلمال. وأيضا الذي يفعل اخلري اَألنفع هو أنفع من النافع
كذلك الصحة أيضا أعظم نفعا من اللذة، َألن الصحة يفعل هبا . به خري أعظم مما يفعل باجلمال، فهو أعظم نفعا

وأيضا فإِن الذي خيتار مفردا أفضل نفعا من الذي ال خيتار إِال مع ذلك املختار . خريات أكثر مما يفعل باللذات



. ومثال ذلك أن اجلمال ال خيتار إِال مع الصحة، والصحة ختتار دون اجلمال؛ فالصحة أفضل نفعا من اجلمال. مفردا
فإِن . مثل الصحة واللذة وأيضا إِذا كان شيئان أحدمها كمال، واآلخر طريق إِىل الكمال فالذي هو كمال أفضل،

وإِذا كان شيئان أحدمها خيتار لذاته، واآلخر خيتار من أجل . الصحة كمال، واللذة كون، والكون طريق إِىل الكمال
فإِن احلكمة . غريه، فالذي خيتار من من أجل نفسه أفضل من الذي خيتار من أجل غريه، مثال ذلك احلكمة واليسار

وأيضا فإِن الذي جيعل املرء إِذا اقتناه أقل حاجة إِىل أصدقائه أو إِىل اإلِنسان فهو . ار لغريهختتار لذاهتا، واليسار خيت
فإِن من هو أكثر كفاية واستغناء عن الناس هو الذي حيتاج إِىل أشياء قليلة العدد . أفضل من الذي جيعله أكثر حاجة

الثاين، والثاين ال حيوج اقتناؤه إِىل اآلخر، فإِن الذي  وأيضا إِذا كان شيئان أحدمها حيوج اقتناؤه إِىل. سهل وجودها
فإِن البنني حيوجون إِىل اقتناِء املال، واليسار ليس . ال حيوج اقتناؤه إِىل اآلخر هو آثر، مثال ذلك اليسار والبنون

  .حيوج إِىل اقتناِء البنني؛ فاليسار أفضل نفعا

أن يكون أعظم من الشيِء الذي هو له مبدأ، وذلك أن اِإلرادة ويستبني أن الشيَء الذي هو مبدأ ليس يلزم : قال
وإِن كان ليس ميكن أن يكون الشيُء النافع . وكذلك التعلم والعلم. مبدأ اخلري،و وفعل اخلري أعظم من إِرادة اخلري

بدأ اَألعظم وإِذا كان شيئان مبدأين لشيئني، وأحد املبدأين أعظم من الثاين، فإِن الذي يكون عن امل. دون مبدأ
وهو إِذا كان شيئان مبدأين لشيئني على أهنما فاعل، وأحدمها أعظم من الثاين، فإِن الذي : وعكس هذا أيضا. أعظم

وكذلك إِذا كان مبدأين على أهنما غاية، وإِذا قيس املبدأ الفاعل إِىل الغاية، أمكن أن يتوهم . هو مبدأ لَألعظم أعظم
وأمكن أن يتوهم أيضا . أن الفاعل هو الذي يفعل الغاية، ولوال هو مل توجد الغاية أن الفاعل أعظم من الغاية وذلك

فمثال ما جتعل الغاية فيه أعظم من الفاعل قول . أن الغاية أعظم من املبدأ، وذلك أنه لوال الغاية لكان الفاعل فضال
ن الذي أشار عليه بذلك، َألنه لو مل يرد، مل إِن فالنا أوىل بأن ينسب إِىل اجلور يف فعله كذا من فال: من يقول يف الذم

ومثال ما جيعل الفاعل فيه أعظم من الغاية . إِذ لو مل يفعل هو ذلك الفعل، مل يقع ذلك الضرر. يكن منه ذلك الفعل
فالن أحق بالشكر على هذا الفعل من فالن، َألن فالنا هو الذي أشار عليه بذلك الفعل، ولوال إِشارته : قول القائل

  .ويف كال املوضعني ما قبل الغاية إِمنا يفعل ملكان الغاية.  يكن ليفعل ذلك الفعل احملمودمل
غري أنه إِن كان الذهب أقل وجودا من احلديد . وأيضا فإِن الذي وجوده أقل فهو أفضل، مثل الذهب واحلديد

: ومن هنا يقال. لكثرة منافعه وهو أن ما كثر وجوده فهو أفضل مما قل وجوده: وأيضا مقابل هذا. فليس هو أنفع
وأيضا فإِن ما هو أعسر وجودا فهو أفضل، َألن ما عسر وجوده قل . إِن املاَء خري، لكثرة وجوده وعموم منافعه

وهو أن ما سهل وجوده فهو أفضل، ألضنه يوجد : ومقابل هذا. وجوده، وما قل وجوده، فهو غريب ومتنافس فيه
. وأيضا الذي عدمه أشد ضررا فهو أنفع. لشيء الذي ضده أعظم، فهو أفضلوأيضا ا. يف كل حني يتشوق إِليه

. وليس ينبغي أن يفهم هاهنا من اَألعظم واألَقل عظم املقايسة يف اخلري فقط، بل ويف الشر، وفيما هو ال خري وال شر
أزيد خرياً من بعض، أو أزيد وأيضا فإِن الغايات واَألشياَء اليت من أجلها تفعل اَألفعال، إِذا كانت الغايات بعضها 

وأيضا فإِن ما كان من امللكات والفضائل، . شرا من بعض، فإِن اُألمور املتقدمة لتلك الغايات اَألزيد هي أزيد
اَألشياُء الفاعلة أعظم، فإِن أفعاهلا الصادرة عنها تكون أعظم، َألن نسبة اَألفعال إِىل مبادئها هي نسبة : وباجلملة

وهكذا يوجد اَألمر يف مجيع . فإِنه إِذا كان البضر آثر من الشم، فإِن اإلِبصار آثر من الشم. ىل بعضاملبادئ بعضها إِ
فإِن العظيم يكون االتفاق . اَألفعال مع أسباهبا الفاعلة ليس فس الذاتية فقط، بل وفيما يعرض عن الشيء باالتفاق

. عين أن الشيَء اَألعظم، العرض املوجود فيه أعظمويف اَألعراض املوجودة يف الشيِء، أ. الذي يعرض له عظيما
وأيضا فإِن . وأيضا أن حيب اإلِنسان صاحب املال أفضل من أن حيب املال، َألن حب اِإلنسان أفضل من حب املال



مثال ذلك أن . واَألشياُء اليت شهوهتا فاضلة أفضل من اليت شهوهتا غري فاضلة. الفضائل أفضل من ذوي الفضائل
: وأيضا عكس هذا. علوم فاضلة وشهوة اَألكل والشرب غري فاضلة، فالعلوم أفضل من األَكل والشربشهوة ال

وأيضا . وهو أن ما هو أفضل، فشهوته أفضل، مثل أن احلكمة أفضل من النكاح، فشهوهتا أفضل من شهوة النكاح
نت العلوم العلمية أفضل من العملية، مثال ذلك أنه ملا كا. فإِن العلوم اليت هي أحسن وأفضل، فأفعاهلا خري وأفضل
وهو أن اليت فعلها أفضل من العلوم، فهي : وعكس هذا. كان فعلها الذي هو الصدق أفضل من اليت فعلها العمل

وإِمنا كان . أفضل؛ وذلك أن الوقوف على احلق ملا كان أفضل من العمل، كانت الصنائع العلمية أفضل من العملية
  .ني، َألن نسبة الصناعة إِىل الصناعة هي نسبة فعلها إِىل فعلهاهذان املوضوعان متالزم

والذي حيكم به الكل من اجلمهور أو اَألكثر أو ذوو اَأللباب واَألخيار الصاحلون أنه خري وأفضل، فهو أفضل : قال
ه من اآلراِء بإِطالق ويف نفسه، إِذا كان حكمهم يف اَألشياِء حبسب فطرهم وكانوا ذوي لب، ال حبسب ما استفادو

فإِن ذوي اَأللباب من الناس قد يقولون بفطرهم يف الفضائل واخلريات ما هي، وكم هي، وعند أي شيء . من خارج
وما قيل يف حد اخلري من أنه الذي . هي، وإِن كان ما يقفون عليه بفطرهم دون ما يوقف عليه من ذلك يف العلوم

فإِن ما تتشوقه الفطر . شوقه الكل حبسب فطرهم الطبيعة، أعين اللبيبةيتشوقه الكل، إِمنا يراد بذلك اخلري الذي يت
اللبيبة، مبا هي فطر لبيبة، هو خري مطلق، أو خري أفضل من خري، مثل علمهم أن الشجاعة واَألدب واجللَد خريات 

أنه أن جيار عليه أفضل وأما الذي هو خري باِإلضافة إِىل إِنسان ما، مثل من يرى من الناس الفاضلني . وتشوقهم إِياها
من أن جيور هو، فإِن هذا اخلري ال يدركه الناس حبسب طباعهم، وإِمنا يرى هذا الرأي الذي هو من الناس يف غاية 

  .العدل والفضل
وإِمنا كان . وما كان من اخلريات أكثر لذة، فهو آثر. وأيضا ما كان من اخلريات معه لذة، فهو آثر مما ليس معه لذة

وطلبهم اللذة هو من أجل اللذة نفسها، ال من . َألن الكل من اجلمهور يبتدرون إِىل اللذة ويطلبوهناذلك كذلك 
. فاللذة إِذَنْ خري. وما كان هبذه الصفة، أعين متشوقا للكل، فقد قيل أنه اخلري والغاية. أجل شيٍء آخر غريها

واللذة اجلميلة ألذ من اللذة القبيحة، َألن . بقاء واَألزيد لذة هي امللذات اليت هي أبرأ من اَألذى واحلزن وأدوم
اجلميل مما قد خيتار بذاته وإِن مل يكن لذيذا، وهو من اَألشياِء اليت خيتار املرُء أن يكون علة لكونه إِما لنفسه وإِما 

مدة، فهو ألذ  وكل ما هو منها أطول. وباجلملة فكل ما كان من اَألشياِء امللذة أفضل فهو ألذ مما هو أخس. لصديقه
وذلك أن الصحة ملا . وكل ما كان من اخلريات أثبت فينا، فهو ألذ مما هو أقل ثباتا. من اليت هي منها أقصر مدة

واَألشياُء اللذيذة أو اَألكثر لذة إِمنا . كانت أرسخ فينا من اجلمال، كان وجود الصحة لنا ألذ من وجود اجلمال
إِما طول اعتياد الشيء حىت يصري لنا اِإللتذاذ به من قبل العادة : أمرين السبب يف وجودها لنا هبذه الصفة أحد

فاَألشياُء إِذن إِمنا تصري أكثر . كاحلال يف اللذة احلاصلة عن العلم، وإِما من قبل أهنا لذيذة جداً عندنا بالطبع واهلوى
ومجيع اَألشياء اليت تالئم هوانا مالءمة أكثر، . لذة إِما من قبل طول الزمان، وإِما من قبل اهلوى واملوافقة اليت بالطبع

وقد تؤخذ مقدمات األنَفع واألَفضل من مواضع النظائر والتصاريف، . فإِن منفعتها لنا إِمنا تكون يف رسوخها وثبوهتا
  .وذلك أنه إِن كانت الشجاعة آثر من العفاف، فالرجل الشجاع آثر من الرجل العفيف

. فإِن اخلري كما قيل هو الذي يشتاق إِليه الكل. ن الناس آثر مما خيتاره القليل من الناسوما اختاره أيضا كثري م: قال
وما . وما اختاره أيضا احلكام اَألول، أعين اللذين ال يأْخذون اَألحكام من غريهم، وهم الشرَّاع، أفضل مما مل خيتاروه

واللذين يتلقون اَألحكام من احلكام . تاروه هؤالِءاختاره أيضا الذين يتلقون اَألحكام من هؤالِء أفضل مما ليس خي



إِما سامع فقط مبلغ، وإِما سامع عامل،أي قادر على أن : األَول، وهم الذين تؤخذ عنهم أصول اَألحكام، صنفان
إِما مسلطون من قبل احلكام اُألول : وهؤالءِ صنفان. يستنبط من تلك اُألصول أحكام ما مل يصرح به احلكام األُول

ومن هذه اَألشياِء ما جلميع أصناف املتلقني من احلكام . م القضاة وما أشبههم، وإِما غري مسلطني وهم الفقهاُءوه
األُول أن يقولوا فيها وهو ما مسعوه أو ما شاهدوه من احلاكم اَألول، ومنها ما خيتص بذوي العلم منهم وهو القول 

وليس للسامعني دون علم أن يقولوا يف . يت صرح هبا احلاكم األَوليف اَألشياِء اليت تستنبط عن اَألحكام اُألول ال
وأما الذي خيص احلكام اُألول القول فيه فهي اُألصول اليت تتنزل منزلة املبادئ لسائر ما حيكم به . هذه اَألشياِء

ُء اَألبرار الذين والفضال. السامعون ذوو العلم، أعين املسلطني والفقهاء وهي اليت يسميها أرسطو اُألمور العظمى
فإِن عدم اَألخذ قد خييل هوانا ونقصا يف املرِءالفاضل . جرت العادة أن يأخذ عنهم اجلميع أو اَألكثر فحكمهم أفضل

وقد خييل اَألمر بعكس هذا، وذلك أنه رمبا كان هؤالِء اَألبرار الفاضلون مقبويل القول مع أنه . الرب وقلة قبول لقوله
ور عنهم أصال شيئا، أو إِمنا أخذ عنهم قليل، وذلك أن أقاويل هؤالِء قد يظن هبا أهنا مقبولة مل يأخذ أحد من اجلمه

واألَقل من اجلمهور هم ذوو . جبهة أخرى، وذلك أنه قد يكون املرضّى عند اجلمهور من ليس مرضيا يف نفسه
كثر وهم أقل وجودا وأعز، ألهنم وأيضا فإِن الفاضلني الذين كتموا فضائلهم عن اجلمهور هم ممدوحون أ. التمييز

إِمنا كتموا فضائلهم عن اجلمهور ملا خافوا أن يلحقهم من الكرامات والرياسات اليت خياف إِذا حلقت املرء أن تكون 
فمن هاهنا صارت أقوال هذا الصنف . سببا َألن تكون هذه اَألشياُء الالحقة للفضائل هي املقصودة عنده بالفضائل

  .ت أقوال الصنف اَألول املضاد هلذا مقبولة، وهم الذين أخذ عنهم اجلمهورمقبولة، كما صار
ومن الصنف املقبول القول من الناس جدا جدا الصنف الذين كراماهتم أعظم، َألن الكرامة ملا كانت مكافأة : قال

  .الفضيلة كان املرُء كلما عظمت كرامته ظن به أنه قد عظمت فضيلته
التهم املضرة العظيمة والشقاُء الكثري ملكان الفضائل هم أيضا مقبولو اَألقوال جدا جدا والصنف من الناس الذين ن

أعين الذين كرامتهم أعظم  -والصنف من الناس الذين َيرى فيه هذان الصنفان من الناس . مبنزلة سقراط وغريه
فهؤالءِ . ، هم أيضا أفضل وأعظمأهنم فاضلون ويعترفون هلم بالفضل -والذين ناهلم الضرر الكبري من قبل الفضائل 

  .هم أصناف الناس الذين إِذا اختاروا شيئا، واختار غريهم سواه، كان ما خيتاره هؤالِء أفضل و آثر
ولذلك ملا أراد أومريوش الشاعر أن يعظم الشر الذي . وقسمة الشيِء إِىل جزئياته ختيل يف الشيِء أنه أعظم: قال

فذكر قتل اَألوالد والنوح عليهم وحرق املدينة بالنار وغري ذلك من أصناف الشرور حلق املدينة أخذ بدله جزئياته، 
  .الالحقة هلا

وكذلك التركيب قد خييل يف الشيِء أنه أعظم، وهو عكس هذا، أعين أن يؤخذ بدل اجلزئيات الكلي الذي : قال
  .والسبب يف اِإلقناع يف هذين الصنفني هو التغيري واإلِبدال. يعمها

ملا كانت اَألشياُء اَألعسر وجودا يف نفسها واَألقل وجودا يظن هبا أهنا أفضل، كانت اَألشياُء الكثرية الوجود و: قال
يف نفسها والسهلة الوجود قد ترى عظيمة، إِذا وجدت يف املواضع اليت يقل فيها وجودها، أو يف اَألزمنة اليت يقل 

يقل وجودها فيها، مثل وجود اإلِنسان خطيبا يف سن الصبا، أو يف  وجودها فيها أيضا، أو يف اَألسنان من الناس اليت
املدد اليت ليس من شأهنا أن يوجد فيها، مثل َمْن يفعل ما شأنه أن يفعل يف زمان طويل يف زمان قصري، أو تكون 

ه وكل هذ. صادرة عن القوى اليت يقل صدورها عنها، مثل أن يفعل الضعيف فعل القوى واملريض فعل الصحيح
وأيضا فإِن اجلزء العظيم من الشيِء هو من اَألشياِء . وأشباهها مما يصّير األَمر الذي ليس بعظيم عظيما ومستغربا

وأيضا فإِن النافع فيما . اليت هي أعظم مثل القلب من احليوان والدماغ، أو الربيع من السنة والشباب من املدينة



كثر ضررا، مثل الصحة يف الشيخوخة واملرض فيها، فإِن الصحة فيها احلاجة إِليه أشد هو أعظم نفعا والضار فيه أ
وأيضا ما كان . و أيضا ما كان من اَألمرين أقرب إِىل الغاية فهو أفضل. آثر من الصحة يف الصبا واملرض فيها أضر

ل احلكمة واحللم فإِن اَألشياَء اليت سبيلها أن تكون للناس يف آخر أعمارهم هي أفضل، مث. يف آخر العمر فهو أفضل
  .وغري ذلك من الفضائل اليت تكمل مع طول العمر

و . وأَيضا اَألشياُء اليت إِذا فعلت أَو قبلت كان فعلُها حقيقتها أَعظم من اليت إِذا فعلت مل يكن فعلُها حقيقةَ متامها
اليت يتعمد هبا : " مى اُألخر، ويس" اليت يتعّمد هبا احلقيقة : " أَرسطو يسمى اليت إِذا فعلت، كان فعلها حقيقتَها

  .، أَعين اليت ليس فعلُها حقيقتَها" املدح 
: أَهنا اليت إِذا فعلت جبهل أَو بغلط مل متدح أَصال؛ واليت يتعمد هبا احلقيقة: وحد اَألشياء اليت يعتمد هبا املدح: قال

  .هي اَألشياُء اليت كيف ما فعلت فقد حصلت على التمام
بول الشيء اجلميل آثر من فعل الشيء اجلميل؛ َألن فعل اجلميل، إِذا فعل عن غلط أَو ولذلك كان حسن ق: قال

  .وأَما حسن االنفعال والقبول فكيف ما حصل فقد استفاد اخلري منه القابل له. جهل مل يقبل وال مدح فاعله
. ما يعلم، كاحلال يف الصحة واجلمالوأَيضا ما أُوثر فعله لنفسه، وإِن مل يعلم به أَحد، آثر مما ال خيتار إِال من جهة 

فإِن الصحة مؤثرة بذاهتا، واجلمال مؤثر للغري وأَيضا فإِن النافعة يف أَشياء كثرية فهي أَنفع، كالنافعة يف طول العمر 
ولذلك ما يظن بالصحة واليسار أَهنما . ويف حسن العيش، أَعين العيش الرغد، ويف اللذات، ويف اصطناع اخلريات

َألهنما جيمعان اخللو من احلزن والفعل بلذة، أَعين أَن الصحة هي سبب الفعل بلذة، واليسار سبب اخللو عظيمان، 
. وكل واحد من هذين على االنفراد فاضل وخمتار بنفسه، أَعين اخللو من اَألحزان واَألفعال اللذيذة. من اَألحزان

َألن هذه خريات . مْن ِعلمه أَو جهله َمْن جهلهفإِذا اجتمعا المرئ جعاله أَعظم من كل شيء، سواء علم ذلك 
ولكون اليسار سببا لدفع اَألحزان ظَن به أَنه السعادة قوٌم، . مستفادة باحلقيقة، ال من اخلريات اليت يتعمد هبا املدح
تة و وذلك واجب من ِقَبل أَنه أَحرى أَن تكون السعادة ثاب.وآخرون رأَوا أَن السعادة هي أَن يقترن به شيء آخر

فإِنه ليس الضرر الالحق ملن له عينان ففقد إِحدامها كمن له عني واحدة ففقدها، َألن الذي له عني . مأْمونة الزوال
وكذلك إِن كانت السعادة يف املال ويف شيء آخر، مل يكن الضرر . واحدة سلب أَحب مما سلب َمْن له عينان

  .ان هو السعادة وحدهالالحق عن سلب املال كالضرر الالحق عن سلبه إِن ك
والكالم يف هذه اَألشياء كلها هاهنا ليس هو على جهة التصحيح، وإِمنا الكالم فيها بالقدر الذي حيتاج إِليه : قال

وجيب للخطيب أَبداً مىت أَتى بالنتائج من أَمثال هذه املقدمات أَن يرفدها باملثاالت املأْخوذة من . اخلطيب من ذلك
فلذلك ما جيب للخطيب أَن يكون حافظا للقصص . ك اَألفاعيل، فلحقهم النفع أَو الضررالناس الذين فعلوا تل

  .واَألخبار
وأَما اَألشياُء اليت يكون هبا اِإلذن واملنع، فقد قيل فيها . فهذه هي اَألشياُء اليت يثبت هبا أَن الشيَء أَنفع أَو أَضر: قال

  .قبل هذا مبا فيه كفاية

ا هو القول يف اَألشياِء اليت هبا يقدر على جودة اِإلقناع يف السنن واِإلشارة بالسنن اليت ال لكن أَهم وأَعظم ما فيه
إِن اِإلشارة بالسنن النافعة واِإلقناع التام : ولذلك قد جيب أَن نستقصي القول فيها هاهنا، فنقول. يوجد أَنفع منها

وذلك أَن يف كل واحدة من . ختص سياسة سياسة فيها يتأَتى مبعرفة أَصناف السياسات واَألخالق والسنن اليت
والسنن النفيسة اخلطرية هي . السياسات سننا نافعة فيها، وهي السنن اليت هبا يكون خالص تلك املدينة وقوامها

السنن العادلة، أَعين املوضوعة يف العدل اليت رمسها الرئيس األَول يف تلك املدينة أَو املسلط عليها من قبل الرئيس 



و هذه السنن النفيسة، أَعين السنن العادلة، ختتلف يف السياسات حبسب اختالف غايتها، وعددها على عدد . ولاَأل
  .السياسات

ويف سياسة احلرية، العدل يف ذلك . مثال ذلك أَن العدل يف سياسة تغلب أَنه ال شيء على الرئيس إِذا لطم املرؤوس
  .أَن يلطم الرئيس مثل اللطمة اليت لطمها

السياسات اجلماعية، وسياسة اخلسة، وسياسة جودة التسلط، وسياسة الوحدانية وهي : السياسات باجلملة أَربعو
  .الكرامية

د فأَما املدينة اجلماعية فهي . وهذه السياسات كلها املقصود بالسنن املوضوعة فيها إِمنا هو املدينة والكل ال الشخص
  .ال عن استئهال، إِذ كان ليس يف هذه املدينة َألحد على أَحد فضل اليت تكون الرياسة فيها باالتفاق والبخت

وأَما خسة الرياسة فهي اليت يتسلط هبا املتسلطون على املدنيني بأَداِء اِإلتاوة والتغرمي، ال على جهة أَن تكون نفقة 
أَن حتصل الثروة للرئيس  للحماة واحلفظة وال عدة للمدينة، على ما عليه اَألمر يف السياسات اُألخر، بل على جهة

وإِن مل جيعل هلم حظا من الثروة كانت رياسة التغلب، . فإِن جعل هلم حظا من الثروة كانت رياسة الثروة. األَول
  .وكانوا مبنزلة العبيد للرئيس األَول، وكانت حماماته عنهم مبنزلة حماماة اإلِنسان عن عبيده

لى طريق اَألدب واالقتداء مبا توجبه السنة، فإِن الذين يشريون مبا وأَما جودة التسلط فهو التسلط الذي يكون ع
  .توجبه السنة هلم هم متسلطون جبودة التسلط

ولذلك كان هؤالِء أَهل فضائل .وهذا هو التسلط الذي حيصل به صالح حال أَهل املدينة والسعادة اإلِنسانية
ولذلك . رز مما شأْنه أَن يفسد املدينة من خارج أَو من داخلواقتدار على اَألفعال اليت تصلح املدينة، وأَهل حزم وحت

رياسة امللك وهي املدينة اليت تكون آراؤها : وهذا التسلط الذي ذكره صنفان. مسيت هذه املدينة هبذا االسم
هذه تعرف و. رياسة اَألخيار وهي اليت تكون أَفعاهلا فاضلة فقط: والثانية. وأَفعاهلا حبسب ما توجبه العلوم النظرية

  .باِإلمامية، ويقال إِهنا كانت موجودة يف الفرس اَألول فيما حكاه أَبو نصر
وأَما وحدانية التسلط فهي الرياسة اليت حيب امللك أَن يتوحد فيها بالكرامة الرياسية وأَال ينقصه منها شيء بأَن : قال

  .يشاركه فيها غريه، وذلك بضد مدينة اَألخيار
السنن املوضوعة فيها حمدودة غري متبدلة واحدة يف الدهور، على ما عليه اَألمر يف سنتنا  وهذه املدن رمبا كانت

اِإلسالمية، ورمبا كانت غري ذات سنن حمدودة، بل يفوض األَمر فيها إِىل املتسلطني عليها حبسب اَألنفع يف وقت 
  .وقت، على ما عليه اَألمر يف كثري من سنن الروم اليوم

أَن خيفى علينا من هذا الذي رمسنا به هذه السياسات غاية كل واحدة منها، َألنا إِذا عرفنا الغاية وليس ينبغي : قال
فغاية السياسة اجلماعية احلرية، وغاية خسة الرياسة الثروة، وغاية جودة . علمنا اَألشياء املختارة من أَجل الغاية

  .التسلط الفضيلة والتمسك بالسنة، وغاية الوحدانية الكرامة
والسياسات اليت ليس يوضع فيها سنن غري متبدلة فغاية واضعها هو التحفظ واالحتراس من اخللل الواقع يف السنن 

  .بتبدل اَألزمنة واألَمكنة
وينبغي أَن تعلم أَن هذه السياسات اليت ذكرها أَرسطو ليس تلفى بسيطة، وإِمنا نلفى أَكثر ذلك مركبة، كاحلال يف 

  .، فإِهنا إِذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلبالسياسة املوجودة اآلن

وإِذا كانت أَصناف السياسات معلومة عندنا، فهو بّين أَنا نستطيع أَن نعرف اَألخالق والسنن اليت تؤدي إِىل : قال
خالق والتمسك غاية كل واحدة من هذه السياسات، أَعين النافعة فيها، وأَن نعتمد يف أَنفسنا التخلق بتلك اَأل



فإِنه إِمنا تكون اَألقاويل اليت حيث هبا على السنن مقنعة، إِذا كان . بالصنف من السنن اليت نروم اِإلقناع فيها
فإِنه إِذا . املشريون هبا ذوي صالح وحسن فعل، حىت تكون هذه اَألشياُء املذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة فينا

ولذلك ينبغي أَال نشري إِال مبا هو موجود لنا . كان قولنا يف احلث عليه أَشد إِقناعاوجد فينا اخللق الذي حنث عليه، 
ومعلوم أَن الوقوف على السنن النافعة يف الغاية أَنه إِمنا تستنبط على جهة . أَو حنن عازمون على أَن يوجد لنا

عات يف النافع من السنن يف سياسة سياسة، فقد تبني من هذا القول من أَين تؤخذ املقن. التحليل من النظر إِىل الغاية
وأَما القول يف هذه اَألشياِء . وكم أَحناُء السياسات والسنن اليت حتتذي فيها وذلك حبسب الكايف يف هذه الصناعة

  .على التحقيق ففي اَألقاويل املدنية

  القول يف املدح والذم

ويلحق . ميل والقبيح، َألن هذه هي اليت ميدح هبا ويذموأَما بعد هذا فنحن قائلون يف الفضيلة والنقيصة واجل: قال
من تعريفنا هذه اَألشياء أَن نعرف اُألمور اليت هبا يثبت املرُء فضيلة نفسه، إِذ كان ذلك هو الطريق الثاين من الطرق 

شياِء اليت نقدر هبا على الثالثة اليت يقع هبا اِإلقناع كما تقدم من قولنا، وذلك أَنه نوع من املدح، أَعين أَن يكون باَأل
وإِن مل يكن ذلك يتفق جلميع اَألشياء اليت ميدح هبا الغري، بل إِمنا . مدح غرينا نقدر هبا أَنفسها على مدح أَنفسنا

  .يكون ذلك بالفضيلة فقط وهي اُألمور الراجعة إِىل االختيار
وبأَشياء غري الفضيلة، وليس يعرض هذا يف ومن أَجل أَنه يعرض كثريا أَن ميدح الناس الروحانيون بالفضيلة : قال

مدح هؤالِء فقط، بل ويف مدح اَألشياِء املتنفسة وغري املتنفسة، أَعين أَهنا متدح بأَشياِء خارجة عن الفضيلة، فقد 
  .ينبغي أَن نقول هاهنا يف اَألشياِء اليت تؤخذ منها املقدمات يف املدح وبغري الفضائل ليكون القول يف ذلك عاما

وإِذا كان اجلميل هو . إِن اجلميل هو الذي خيتار من أَجل نفسه، وهو ممدوح وخري ولذيذ من جهة أَنه خري: قولفن
  .هذا فبني أَن الفضيلة مجيلة ال حمالة ألهنا خري وهي ممدوحة

ذا التقدير هي ملكة مقدرة بكل فعل هو خري من جهة ذلك التقدير، أَو يظن به أَنه خري، أَعين احلافظة هل: والفضيلة
والفاعلة له، ولذلك كانت موجودة لكل فعل يقصد به حنو غاية ما، جليل القدر، عظيم الشأْن يف حصول تلك 

  .الغاية عنه
. فالرب أَي العدل العام والشجاعة واملروَءة والعفة وكرب اهلمة واحللم والسخاء واللب واحلكمة: فأَما أَجزاُء الفضيلة

وهذه اليت . فضائل يف ذات فقط، ومنها ما هي فضائل من جهة أَهنا تفعل يف أُناس آخرينوهذه الفضائل منها ما هي 
مثال ذلك أَن فضيلة الشجاعة . تفعل يف أُناس آخرين تكون أَعظم عند قوم منها عند آخرين، ويف حال دون حال

وفضيلة السخاِء . مجيعاوأَما فضيلة العدل فمؤثرة يف السلم واحلرب . آثر يف وقت احلرب منها يف وقت السلم
وإِمنا تنفصل فضيلة املروَءة من السخاِء باَألقل واَألكثر،َألن فعل . واملروَءة عند احملاويج آثر منها عند غري احملاويج

  .كلتيهما هو يف املال، لكن املروءة هي فعل أَكثر من فعل السخاِء
واجلور . ناس ما يستحق وذلك بقدر ما تأْمر به السنةفأَما الرب فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل هبا لكل امرئ من ال

  .هو اخللق الذي يأْخذ به املرء اَألشياء الغريبة اليت ليس له أَن يأخذها يف السنة
وأَما الشجاعة ففضيلة يكون املرُء هبا فعاال لَألفعال الصاحلة النافعة يف اجلهاد على حسب ما تأمر به السنة حىت 

  .للسنة، وأَما اجلنب فضد هذايكون بفعله ذلك خادما 
  .وأَما العفة ففضيلة يكون هبا املرُء يف شهوات البدن على مقدار ما تأمر به السنة، والفجور ضد هذا



  .وأَما السخاُء ففضيلة تفعل اجلميل املشهور يف املال، والدناءة ضد هذا
  .النذالة ضدهاوصغر النفس و. وأَما كرب اهلمة ففضيلة يكون هبا حسن اَألفعال العظيمة

وأَما اللب ففضيلة العقل الذي يكون به حسن املشورة والروية مع وجود الفضائل اخللقية له اليت هي من صالح 
  . احلال

وأَما سائر اَألشياِء اليت ميدح هبا مما عدا . فهذا هو القول يف الفضيلة وأَجزائها بقدر ما حيتاج إِليه يف هذه الصناعة
وذلك أَنه معلوم أَن فاعالت الفضائل مثل التأَدب واالرتياض باَألشياِء اليت هبا . وقوف عليهاالفضيلة فليس يعسر ال

وأَما اَألشياء اليت توجد يف الفضائل أَنفسها، أَعين اَألعراض اليت توجد . حتصل الفضائل هي أَمور حسان وممدوح هبا
وأَعراضها الالحقة هلا . اآلن وهي عالمات الفضائل فيها واَألشياَء اليت توجد تابعة للفضائل فهي اليت يقال فيها

وأَفعاهلا إِمنا ميدح هبا إِذا كانت حسنة حممودة، فإِن كثريا من أَفعال الفضائل قد ال ميدح هبا، وكذلك كثري من 
، وإِن فمثال اَألفعال واَألعراض اليت هي حممودة أَفعال الشجعان يف احلرب أَو َمْن فعل يف احلرب فعلهم. اَألعراض

ومثال اَألفعال اليت ال ميدح هبا يف . وكذلك اَألعراض اليت تلحق الشجعان مما ميدح هبا.مل تكن هلم ملكة الشجاعة
ومثال اَألعراض اليت . لكن رمبا كان ذلك الفعل على جهة التبذير. وقت ما بذلُ املال، فإِنه فعل من أَفعال السخاِء

وقبوله إِياه، وذلك أَن فعل العل ممدوح، وأَما االنفعال عنه فليس مبمدوح، َألنه ال ميدح هبا انفعال املرِء عن العدل 
ومما ميدح هبا . وباجلملة فأَفعال الفضائل إِمنا تكون ممدوحة إِذا كانت مقدرة تقدير العدل. يظن به أَنه مهانة وضيم

كون جزاؤها الكرامة خري من اَألفعال اليت فإِن اَألفعال اليت ي. اَألفعال العظيمة الشاقة اليت جزاؤها الكرامة فقط
ولذلك إِذا كان فعل جيازي عليه باَألمرين مجيعا، ففََعلُه فاعلٌ من أَجل الكرامة فقط، مدح به وكل . جزاؤها املال

. وفعل اَألشياِء اليت هي خريات بإِطالق كذلك مما ميدح به. مايفعله املرُء من الفضائل ال من أَجل نفسه مدح به
فإِن العادل كثرياً ما . شياء اليت يف طبيعتها خريات، وإِن كانت ضارة للفاعل، ميدح هبا أَيضا، مثل فعل العدلوَأل

واَألفعال اليت ختتص بإِكرام اَألموات ممدوحة َألن اَألفعال اليت تكون لَألحياِء إِمنا يقصد منها املرُء أَكثر . يستضر به
ان املقصود به الغري ومل يكن ينتفع به الفاعل له أَو كان يلحقه منه ضرٌر فهو وباجلملة فكل فعل ك. ذلك منفعة نفسه

والفعل الذي يكون إِىل احملسنني إِىل الناس ممدوح به أَيضا، َألن هذا هو عدل، إِذ كان ليس ينتفع به . ممدوح به
ح هبا أَهل الفواحش وأَن يؤدهبم ومما يدل على أَن اِإلنسان ذو فضيلة أَن ال يفعل اَألفعال اليت يفتض. الفاعل له

واخلجل عند ذكر القبائح مما قد يدل على . وكذلك نصرة ذوي الفضائل وحممدهتم مما ميدح به. بالقول والفعل
وقد يكون أَيضا عدم احلياء عند ذكر الفواحش عالمة . الفضيلة، َألنه يظن به أَن احلياَء مينعه عن إِتيان تلك الرذيلة

أنه قد يظن أَن اِإلنسان إِمنا يستحي عند ذكر القبائح إِذا كان قد فعلها أَو ناهلا أَو هو مزمع أَن ميدح هبا، وذلك 
مثل ما حكى أَرسطو أَنه عرض المرأَة مشهورة باحلكمة عندهم، وذلك أَن إِنسانا مشهورا عّرض هلا . يفعلها

ياء، فحلمت عنه ومل جتبه بقول قبيح ومل يدركها من ذلك إِين أُريد أَن أَقول قوال مينعين عنه احل: بالقبيح، بأَن قال هلا
تأَمل وال انفعال، َألهنا كانت ترى ملكان فضيلتها أَن أَحدا ال يعّرض هلا ال مبثال وال بقول كلي، ومها صنفا التعريض، 

عها مل يأْنفوا وكان أَيضا َمْن م. لكنها يف تلك احلال جعلت تنص الفضائل ومتدح أَهلها وتتعصب هلم وحتامي عنهم
  .أَيضا لقول ذلك وال لتعريضه لعلمهم أَن مثلها ال يتهم مبثل هذا

ولذلك كان التعصب لَألشياِء اليت تكسب اجملد واحملاماة عنها قد جتعل املتعصب هلا واحملامي عنها من أَهل : قال
عة وغريها وذلك إِذا صارت له الفضائل اليت ال حتصل لإلِنسان إِال مبجاهدة كبرية للطبيعة مثل العفاف والشجا



وذلك . ملكة بترداد فعلها والتعصب هلا واحملاماة عنها كما عرض هلذه املرأة اليت اقتصصنا ذكرها مع ذلك الرجل
  .أَن أمثال هذه اَألفعال قد يصري هبا اإلنسان من أَهل الفضائل اليت ال حتصل لإلِنسان إِال مبجاهدة كبرية

ولذلك ما كان العدل والرب قد ميدح هبما . إِذا مل يستفد املنعم منه شيئا هو مما ميدح به واِإلنعام على الغري: قال
واالنتقام أَيضا من اَألعداِء وال يرضى عنهم يف . اِإلنسان من جهة أَهنما نافعان كما ميدح هبما من جهة ما مها مجيالن

وحمبة الغلبة أَيضا وحمبة الكرامة مما ميدح . والعدل مجيلفإِن االنتقام منهم هو جزاء، واجلزاُء عدل، . حال مما ميدح به
. أَما حمبة الغلبة فتدل على إِيثار الشجاعة. هبما َألهنما عالمتان تدالن على إِثار الفضائل ال ملكان اكتساب مال هبما

 ليس يقصد هبا مقتنيها ولذلك كانت الفضائل اَألثرية املختارة هي اليت. وأَما حمبة الكرامة فعلى إِيثار مجيع الفضائل
ومن اَألفعال اليت ميدح هبا اليت شأهنا أَن يبقى ذكرها حمفوظا . إِىل اكتساب مال َألن ذلك يدل على شرف الفضيلة

ومن اَألشياء اليت ميدح هبا اهليئات احملمودة عند قوم اليت جيعلوهنا عالمة لذوي الشرف مثل توفري . أَبدا عند الناس
نيني، فإِنه يدل على الشرف، إِذ كان ليس كل أَحد يسهل عليه توفري شعره، َألن املوفورى الشعور عند اليونا

واَألزياُء اليت كانت تتخذ عندنا هي . الشعور ال يعملون عمل من ليس مبوفور الشعر وال ميتهنون بأَي مهنة اتفقت
  .من هذا النوع الذي ذكره أَرسطو

  .ىل آخرين، بل يكون مكتفيا بنفسهومن الشرف أَال حيتاج اِإلنسان إِ: قال
وقد ينبغي أَن نأخذ يف املدح والذم اُألمور القريبة من الفضائل والنقائص، وهي النقائص اليت قد توجد عنها : قال

فيمدح بالنقائص اليت توجد عنها أَفعال الفضيلة بأَن : أَفعال الفضيلة، أَو الفضائل اليت قد توجد عنها أَفعال النقائص
وكذلك يوهم يف الفضائل أَهنا نقائص من أَجل . هنا فضائل من أَجل أَن تلك اَألفعال هي من أَفعال الفضائليوهم أَ

العّى : فمثال النقائص اليت توجد عنها أَفعال الفضائل فتوهم أَهنا فضائل. أَنه عرض أَن وجد عنها أَفعال النقائص
م، والبله الذي قد توجد عنه أَفعال ذوي السمت فيوهم بذلك الذي قد يكون عنه أَفعال احلليم، فيوهم به أَنه حلي

وكذلك . وكذلك العدمي احلس قد يوهم فيه أَنه عفيف إِذ كان قد يوجد له فعل العفيف بالعرض. أَنه ذو مست
  .املتهور قد يوهم فيه أَنه شجاع، والسفيه أَنه كرمي

ري اهلمة من أَن يتجاىف عن اُألمور اليسرية فيظن به أَنه ومثال ما يوهم به أَنه نقيصة، وليس بنقيصة، ما يعرض للكب
. والكبري اهلمة إِمنا يصنع ذلك يف اُألمور اليسرية اليت ليس يلحقه منها خوف كبري وال ضرر شديد. يغلط وينخدع

قال يف وقد يوهم أَيضا هذا املوضوع عكس هذا، وهو أَن ي. وذلك أَيضا يف املوضع الذي حيسن فيه أَن يتغافل عنها
ومما ميدح به أَن يكون املرُء ُيعطي أَصدقاءه وغري أَصدقائه ومن يعرف ومن ال يعرف، َألنه . املنخدع إِنه كبري اهلمة

  .يظن أَن شرف فضيلة السخاِء هو بذل املال للكل
. ثينية بأَثينيةإِنه يسهل مدح أَهل أَ: وقد ينبغي أَن يكون املدح حبضرة الذين حيبون املمدوح، كما قال سقراط: قال

  .وينبغي أَن ميدح كل إِنسان بالذي هو ممدوح عند قومه وأَهل مدينته، إِذ كان ذلك خيتلف
ومن املدح باَألشياِء اليت من خارج مدُح اآلباِء وذكُر مآثرهم املتقدمة، ومدح املرء مبا تسمو إِليه مهته من : قال

جل الكبري اهلمة الذي ال يقتصرب هبمته على ما نال من والر. املراتب وإِنه ليس يقتصر على ما حصل له منها
من أَي مآثر ابتدأَ : املراتب ميدح هبذين اَألمرين من خارج، أَعين بفضائل آباؤه ومبا يؤمل أَن يسمو حنوه، كما يقال

له من املرتبة، فإِمنا  وأَما الذي ال يسمو هبمته إِىل نيل أَكثر مما حصل. من قبل آبائه، وإِىل أَي مآثر ينتهي من قبل مهته
وكأَنه يرى هاهنا أَن املدح مبناقب اآلباِء ليس ينبغي أَن يقتصر عليه . ميدح من اَألمرين الذين من خارج بأَبآئه فقط
  :دون أَن ميدح بفضيلة ذاته، كما قال الشاعر



  يوما على اَألحساب نتكل... لسنا وإِن كرمت أَوائلنا 
  ين ونفعل مثل ما فعلواتب... نبين كما كانت أَوائلنا 

  :وإِنه قد يقتصر باملدح على الفضيلة دون ذكر اآلباِء كما قال
  نفس عصام سّودت عصاما

وإِمنا يكون املدح على احلقيقة باَألفعال اليت تكون عن املشيئة واالختيار، فإِن الفعل الذي يكون باملشيئة : قال
اليت تكون باالتفاق أَو بالعرض من أَجل أَن هلا إِذا اقترنت  والذي ميدح باَألشياِء. واالختيار هو الفعل الفاضل

وإِمنا يدخل . بالفضائل تزيينا هلا وتفخيما مبنزلة احلسب املقترن إِىل الفضيلة وجودة البخت املقترن بأَفعال الفضائل
باملشيئة مىت تكررت مرارا يف املدح اَألفعال اليت تكون باتفاق واَألعراض اليت تقترن بالعرض مع اَألفعال اليت تكون 

كثرية على صفة واحدة حىت أَومهت أَهنا بالذات، وذلك أَنه إِذا عرض هلا ذلك ظن هبا أَهنا عالمة للفضيلة، مثل أَن 
  .خيجل اِإلنسان مرارا كثرية باالتفاق يف مواضع ميدح اخلجل فيها

الفضيلة، وهذه اَألشياُء هي مما تعظم هبا وإِمنا دخلت هذه اَألشياُء يف املديح ألن املديح هو قول يصف عظم 
واَألشياُء اليت . وإِذا استعملت هذه اَألشياُء يف املديح، فينبغي أَن تستعمل على أَهنا حدثت عن الروية. الفضيلة
منها أَشياء ليس اإلِنسان سببها ال بالذات وال بالعرض، مثل احلسب واملنشأ الفاضل، ومنها أَشياء تعرض : باالتفاق

فأَما االتفاقات املتقدمة على اإلِنسان فتؤخذ يف تقرير الفضيلة وتثبيتها، مثل ما . ن اَألفعال اليت تكون عن الرويةع
. واَألفعال باجلملة هي اليت عليها حيمد الفاعل. إِن احلية تلد احلية: إِن اخليار يولد يف اخليار، ويف الذم: يقال يف املدح

  .وإِمنا ميدح هبا إِذا أَثبتنا منها الفعل. ل على الفعلوأَما آثار اَألفعال فهي دالئ
وجودة البخت اليت قيل فيما تقدم إِهنا السعادة على ما يراه اجلمهور هي وسائر اَألشياء االتفاقية اليت ميدح هبا : قال

يطا هبا، بل كما أَن صالح احلال جنس للفضيلة، أَعين حم. واحدة يف اجلنس، وليست هي والفضائل واحدة باجلنس
وهذان اجلنسان، أَعين الفضائل وما باالتفاق، يدخالن مجيعا يف باب . كذلك ما حيدث باالتفاق جنس حييط بالسعادة
وإِمنا كان اَألمر كذلك، َألنا إِذا عرفنا اَألشياَء اليت جيب أَن تفعل، . املدح ويف باب املشورة، لكن من جهتني خمتلفتني

ولذلك إِذا ذكرت هذه اَألشياء ذكرا مطلقا، أَمكن أَن تدخل . ذا فعلت مدح هبا اِإلنسانفقد عرفنا اَألشياَء اليت إِ
وذلك مثل ما . يف املشورة ويف املدح، وذلك بزيادة اجلهة اليت هبا تدخل يف املشورة أَو اجلهة اليت هبا تدخل يف املدح

يت تكون لإلِنسان بالعرض، بل لَألشياِء اليت تكون إِنه ليس ينبغي أَن يوجب العظم والفضل لَألشياِء ال: يقول القائل
فلذلك ليس ينبغي أَن ميدح الذين سعادهتم بالبخت، وإِمنا ينبغي أَن ميدح : فإِذا زيد إِىل هذا. عن رويته واختياره

تطلب فلذلك ال ينبغي أَن : وإِذا زيد إِىل هذا. الذين سعادهتم عن روية واختيار كفالن، كان داخال يف باب املدح
واَألشياُء االتفاقية قد ميكن أَن . اَألشياء اليت تكون عن االتفاق بل اَألشياء اليت تكون عن الروية، دخل يف املشورة

فإِن قوما يرون أَن اخلريات اليت تكون . تستعمل يف املديح تارة ويف الذم أُخرى، فإِن ظنون الناس فيها خمتلفة
ذ كانت شيئا غري حمصل وال مكتسب لِإلنسان؛ وقوم يرون أَنه جيب أَن ميدح هبا باالتفاق ليس ينبغي أَن ميدح هبا، إِ

وأَما اَألشياُء اليت عن االختيار، فاملمدوح منها ميدح به أَبداً، واملذموم . وأَهنا تدل على عناية إِالهية بالذي تعرض له
  .منها يذم به أَبداً

يكون هبا تعظيم الشيء وتنميته، وهو أَن خييل يف الشيِء أَنه بالقوة وينبغي أَن يستعمل يف املدح اَألشياء اليت : قال
أَشياء كثرية، وذلك إِذا قيل إِنه أَول من فعل هذا، كما قيل يف قصة هابيل وقابيل، أَو إِنه وحده فعل هذا، أَو إِنه 



. ذه كلها إِمنا تفيد عظم الفعلفإِن ه. فعل يف زمان يسري ما شأْنه أَن يفعل يف زمان كثري، أَو إِنه فعل فعال كبريا
مث إِنه إِن كان الفاعل . وكذلك إِذا قيل إِنه فعل يف زمان يعسر فعله، وذلك إِذا كان حبسب ما يشاكل إِنسانا إِنسانا

واَألفعال . إِنكم أَيها الرهط أَئمة يقتدى بكم: ممن يقتدى به يف أَفعاله وأَقواله مرارا كثرية فإِن فعله عظيم، كما قيل
وهذه اَألشياُء قد . اليت يقتدى هبا ليست هي اَألفعال اليت تكون باالتفاق، بل اَألفعال اليت تكون عن املشيئة والروية

ميكن أَن تدخل يف املشورة، أَعين اَألشياَء اليت تعظم الشيء، مثل أَن يشار على املرِء أَن يتشبه باملمدوح األَول يف 
؛ أَو يشار عليه أَن يكون من مجلة املمدوحني الذين ال ينازع أَحد يف محدهم، مثل ذلك اجلنس، أَو يتشبه به يف املدح

ومما يعظم املمدوحني أَن يقاسوا بالذين يفعلون أَضداد أَفعاهلم، . الذين ميدحون يف اَألسواق، أَو يتشبه هبم يف املدح
  .وذلك عند ذكر أَفعاهلم الفاضلة

دوحني الذين يف الغاية، ويقاسوا أَنفسهم معهم دائما، فقد ينبغي أُن يشبهوا والذين شأْهنم أَن يتشبهوا باملم: قال
ومقايسة اإلِنسان . بأُولئك، وأَن جيروا جمراهم يف املدح، وإِن مل يكونوا وصلوا مراتبهم، فإِن فضائلهم يف منو دائم

نقائصه أَقل من نقائص غريه  نفسه مع غريه ال تصح إِال من الرجل الفاضل، ملوضع حب اإلِنسان لنفسه، فهو يرى
ولذلك ليس كل أَحد يستطيع املقايسة، وإِمنا يستطيعها . وإِن كانت أَعظم، ويرى فضائله أَكثر وإِن كانت أَصغر

الفضالُء من الناس، مثل ما حكى أَرسطو عن سقراط أَنه كان يقايس بينه وبني غريه، وجيرى اَألحكام على أَخالق 
ظر بينه وبني غريه، فإِن وجد فيه فضيلة أَثاب نفسه عليها، وإِن وجد فيه رذيلة عاقب نفسه نفسه، مبعىن أَنه كان ين

وقد يدل على أَن أَمثال . واملقايسة النافعة ملن يريد أَن يتزيد يف الفضائل إِمنا ينبغي أَن تكون باملمدوحني جدا. عليها
ين أَجهدوا أَنفسهم يف أَن يبلغوا مبلغ الفاضلني، فعجزوا هؤالِء ممدوحون، أَعين الذين فضائلهم يف منو دائم، أَن الذ

فإِن التعظيم للشيِء تشريف له، . وهو بّين أَن تعظيم الشيء داخل يف املدح. عن ذلك، فهم ممدوحون عند اجلمهور
فإِن يف هذا  وينبغي إِذا أُريد التعظيم بالتشبيه أَن يشبه بكثري من احملمودين،. والتشريف من اُألمور اليت ميدح هبا

ومجلة القول يف اَألنواع املشتركة َألجناس اَألقاويل الثالثة . الفعل تشريفا للممدوح وداللة للجمهور على فضيلته
أَن التعظيم، وإِن كان مشتركا َألجناس اَألقاويل اخلطبية الثالثة، فهو أَخص باملدح والذم، َألنه إِمنا ميدح اِإلنسان أَو 

ولذلك قيل قد ينبغي للمادح . وتعظيم الشيء أَخص باملوجود منه باملعدوم. جودة املعترف بوجودهايذم باَألشياِء املو
وأَما استعمال العالمات واملثاالت فهو أَخص باملشورة، َألن من اُألمور . أَن يصف جاللة الشيء وهباءه وزينته

من اَألشياء اليت قد سلفت حنن له أَكثر وإِعطاء السبب والعلة . املتصرمة اليت قد سلفت حندس على اليت ستكون
  .وأَما معرفة العدل واجلور فهو خاص باملشاجرية. قبوال وتعظيما النقضائه وتصرمه

وقد ينبغي للمادح والذام أَن . فجميع املدح والذم إِمنا يكون باملقايسة مبن سلف من احملمودين واملذمومني: وباجلملة
كما ينبغي له أَن يعلم . لذم، أَعين أَن ميدح حبضرة اَألصدقاِء، ويذم حبضرة اَألْعداِءيعلم حبضرة َمْن يكون املدح أَو ا

وهو بّين . املواضع اليت يأْخذ منها املدح والذم وهي اليت سلف ذكرها، وهي الفضائل وفاعالهتا وعالماهتا وأَعراضها
وإِذا كانت هذه . الضد يعرف من ضدهأَن مما ذكرناه من حدود هذه اَألشياِء تعرف حدود أَضدادها، إِذ كان 

معروفة لنا من أَضدادها، وكان الذم إِمنا يكون بأَضداد تلك، فهو بّين أَنا قد عرفنا من هذا القول ليس اَألشياء اليت 
  .يكون هبا املدح فقط، بل واَألشياء اليت يكون هبا الذم

  القول يف الشكاية واالعتذار



املشورية، ويف املدح والذم، فقد ينبغي أَن نتكلم يف اجلنس الثالث من موضوعات وإِذ قد تكلمنا يف اُألمور : قال
هذه الصناعة وهو الشكاية واالعتذار، وذلك يكون بأَن خنرب من كم صنف من أَصناف املقدمات تأْتلف القياسات 

وأَصناف املقدمات . اليت تعمل على طريق الشكاية وطريق االعتذار، ونعرف ماهية واحد واحد من تلك اَألصناف
. أَحدها املقدمات املأْخوذة من الفاعل، أَعين اجلائر: اليت تعمل منها أَقاويل الشكاية هي باجلملة ثالثة أَصناف

أَما . والثالث املقدمات املأْخوذة من الفعل نفسه. والصنف الثاين املقدمات املأْخوذة من املفعول، أَعين اجملور عليه
معرفتها تكون بأَن حتصى اَألشياء اليت إِذا كانت يف اِإلنسان ظن به أَنه قد جار، وأَن خنرب ما املأْخوذة من الفاعل ف

وأَما املأْخوذة من املفعول به فأَن حنصى أَيضا اَألشياء اليت إِذا كانت يف اإلِنسان كان معدا َألن جيار . تلك اَألشياء
ذا من اَألفعال يكونون جائرين، وبأَي أَحوال من أَحوال اَألفعال وأَما املأْخوذة من الفعل فأَن خنرب أَيضا مبا. عليه

  .يتأَتى اجلور، وكيف يتأَتى ذلك هلم
إِن : وقد ينبغي قبل ذلك أَن خنرب ما اجلور، مث نصري إِىل القول يف واحد واحد من هذه اَألشياِء الثالثة، فنقول: قال
  .منها خاصة، ومنها عامة: والسنة على ضربني. هو إِضرار يكون طوعا على طريق التعدي للسنة: اجلور

  .والسنن اخلاصة هي السنن املكتوبة اليت ال يؤمن أَن تنسى إِن مل تكتب، وهي اليت ختص قوما قوما وأُمة أُمة
  .وأَما العامة فهي السنن الغري املكتوبة اليت يعترف هبا اجلميع، مثل بر الوالدين وشكر املنعم

فعله الفاعل عن علم به غري مكره عليه إِكراها حمضا، أَو غري ذلك مما يذكر بعد، ويكون  والفعل يكون طوعا إِذا
منها ما يكون عن روية واختيار متقدم هلا، ومنها : واَألفعال اليت تكون طوعا. مع هذا ذلك الفعل مما يهواه ويتشوقه

وهو بّين أَن الذي يفعل الشيء عن . دةما يكون ال عن روية متقدمة، لكن عن ضعف روية، ملكان خلق رديء أَو عا
وإِذا كان اَألمر هكذا، فهو بّين أَن الذين يفعلون عن الروية أَو عن ضعف الرأي . روية متقدمة أَنه يفعله عن علم

أَفعاال ضارة أَو غاشة، أَعين خمتلطة من ضرر ومنفعة، يتعدون فيها السنة، أَهنم جائرون، وأَن ذلك شر منهم أَو 
وأَن من كانت فيه واحدة من اَألشياِء اليت هي سبب ضعف الرأي، وكان هو سبب وجود ذلك  .ضعف رأي

الشيء فيه أَنه جاهل شرير جائر، مثل اجلور يف املال الذي يكون سببه الرغبة فيه، واجلور يف اللذات الذي سببه 
ولذلك قد يفارق اجلبان . شدة الشبق والشره، والكسل الذي هو سبب اجلور يف أَشياء كثرية، وكذلك اجلنب

. وكذلك حمب الكرامة قد يفارق أَصحابه من أَجل حب الكرامة. أَصحابه ويسلمهم عند أَدىن شدة تنزل به
والسريع الغضب وذو احلمية أَيضا واَألنفة قد يضر . وكذلك احملبون للغلبة يفارقون أَصحاهبم من أَجل حب الغلبة

وأَما الوقاح . اجلاهل اَألمحق فإِمنا يفعل اجلور من أَجل أَنه يلتبس له العدل باجلور وأَما. بأَصدقائه من أَجل عار يلحقه
  .فيفعل اجلور لقلة رغبته يف احلمد

وهذه اَألحوال تعرف من قبل ما تقدم من . وكذلك ما أَشبه هذا من اَألحوال اليت تكون سببا للجور ال عن روية
واَألخالق . إِما خلق رديء وإِما انفعال رديء: عاالت، وأَهنا باجلملةذكر الفضائل، ومما يأيت بعد من ذكر االنف

  .واالنفعاالت تعرف مما يقال بعد يف املقالة الثانية. الرديئة تعرف مما تقدم، أَعين من معرفة أَضدادها، وهي الفضائل

ون، وكيف يكون للجائرين أَن وإِذا تقرر هذا، فقد انتهى القول بنا إِىل أَن خنرب من أَجل ماذا جيور اجلائر: قال
غري أَنه جيب أَن نبتدئ فنبّين أَّي اَألشياء اليت من أَجلها جيورون، أَعين اَألشياء اليت . جيوروا، ويف أَي اَألشياِء جيورون

 وهو بيَّن أَن القول يف الشكاية ينبغي أَن يقدم على القول يف. إِذا اشتاقوها جاروا، أَو إِذا كرهوها جاروا أَيضا
وأَما . االعتذار، َألن الذي يريد أَن يشكو جيب أَن يكون معروفا عنده اَألشياء اليت ُيشكى منها، وكم هي، وأَي هي

. وإِمنا تتحدد مواضع االعتذار حبسب مواضع الشكاية. مواضع االعتذار فليست حمدودة كمواضع الشكاية



. ا من الناس، إِذا مل يشكوا، أَضروا بأَقربائهم وإِخواهنمولذلك ترى كثري. والشكاية أَمر وكيد يف االجتماع اِإلنساين
وكل فاعل شيئا على طريق اجلور، فإِما أَن يفعله من أَجل نفسه ومن ارادته واختياره فقط، وإِما أَال يفعله حبسب 

منه ما يفعله من : وهذا إِما أَن يفعله باتفاق وهو الذي يسمى هفوة وفلتة، وإِما أَن يفعله باضطرار. نفسه واختياره
أَجل طبيعته مثل أَن يكون سيء اخللق بالطبع، ومنه ما يفعله من أَجل قاسر من خارج، أَعين أَن ال يكون الفعل 

والذي يفعله من تلقاِء نفسه هو الذي تكون . الذي يفعله طوعا، بل عن وعيد من خارج أَو هتديد وما أَشبه ذلك
منه ما يكون من قبل عادة : والذي يفعله من تلقاِء نفسه. رن به من خارجنفسه ومفردا علة كونه، ال شيء آخر يقت

منه ما يكون حبسب شوق : والذي يكون حبسب الشوق. رديئة أَو خلق رديء، ومنه ما يكون حبسب شهوة وشوق
منه ما يكون حبسب شوق : والذي يكون حبسب شوق خيايل. مظنون نطقي، ومنه ما يكون حبسب شوق خيايل

أَحدها : وإِذا كان هذا هكذا، فاجلائرون جيورون ال حمالة ملكان سبعة أَسباب. منه ما يكون حبسب شهوةغضيب، و
ملكان االتفاق، والثاين ملكان الطبيعة، والثالث َألجل االستكراه، والرابع َألجل العادة واخللق، واخلامس من أَجل 

وكلها ما عدى الذييكون عن النطق هي أَقسام  النطق، والسادس من أَجل الغضب، والسابع من أَجل الشهوة؛
  .ضعف الرأي الذي تقدم

َألن الغلمان وإِن كان جورهم . وليست قسمة اَألفعال اجلائرة من طريق اَألسنان واهلمم واجلدود قسمة ذاتية: قال
. و شهوانينيأَكثر فليس ذلك أَوالً وبالذات من جهة ما هم غلمان، بل من جهة أَن الغلمان يكونون غضوبني أَ

وكذلك يعرض للفقراِء أَن يشتاقوا إِىل املال أَكثر من اَألغنياِء بسبب فاقتهم، كما يعرض لَألغنياِء أَن يشتاقوا إِىل 
فمىت نسب اَألغنياء أَو الفقراء إِىل اجلور يف جنس ما من . املال ملكان اللذات الغري الضرورية أَكثر من الفقراِء

. لقريب الغىن والفقر، بل الشهوة واخللق الذي تكتسب النفس عن الفقر والغىناَألجناس فليس سبب ذلك ا
وكذلك احلال يف اهلمم، أَعين أَنه إِن نسب شيء منها إِىل اجلور فليس ذلك بذاته وأَوال، بل من قبل أَن اهلمم تكون 

ولذلك كان اَألبرار . سباب اجلورسببا لواحد أَو ألَكثر من واحد من تلك اَألسباب السبعة اليت هي أَوال وبالذات أَ
إِما عن واحد من تلك اَألسباب السبعة : والفجار وسائر الذين يقال فيهم إِهنم يفعلون حبسب مهمهم إِمنا يفعلون

املتقدمة أَو عن أَكثر من واحد، وإِما عن أَضدادها، وهم ذوو اهلمم اجلميلة؛ أَعين أَن الفجار يفعلون عن تلك 
. مثال ذلك أَن العفيف تلزمه شهوات فاضلة لذيذة، والفاجر تلزمه شهوات رديئة. رار عن أَضدادهااَألسباب، واَألب

ولذلك قد جيب أَن يترك هذا النحو من التقسيم هاهنا وتذكر هذه اَألشياء بأَخرة على أَهنا أَسباب هلذه اَألسباب 
ي أَسباب بالعرض فينبغي أَن نتجنب ذكرها هاهنا أَصال، وأَما اليت ه. السبعة، ال على أَهنا أَسباب أُوىل َألفعال اجلور

. فإِن هذه قد يلحقها بالعرض اختالف اَألخالق والشهوات. مثل أَن يكون املرُء أَسود أَو أَبيض أَو ضخما أَو حنيفا
اض اليت تغري اخللق وإِمنا ينبغي أَن نذكر هاهنا من أَسباب هذه اَألشياء، أَعين اَألسباب السبعة اليت عددنا قبل، اَألعر

فإِن املرَء إِذا افتقر ظن . بالذات سواء كان نفيسا أَو جسمانيا أَو من خارج مثل الشيخوخة والّصبا والفقر والغىن
لكن هذه سيقال . بنفسه صغر القدر واستحيا من كل شيء يصنعه، وإِذا أَثرى ظن بنفسه العظم ومل يستح من شيٍء

  .فيها فيما بعد

إِنه إِذا تبينت اَألسباب الفاعلة للجْور، تبينت اَألسباب الغائية لواحد : رجع إِىل ما كنا بسبيله، فنقولوأَما هاهنا فن
أَما الذين جيورون باالتفاق فليس هلم غاية حمدودة، ولذلك ال يكون جْورهم دائما وال أَكثريا وال يكون . واحد منها

وذلك أَن االتفاق إِمنا يكون سببا لَألشياِء على اَألقل، . باالتفاق وهذا معلوم من قبل طبيعة ما. عن ملكة وهيئة ثابتة
  .وأَما اجلور الذي يكون عن طبيعة اجلائر وغريزته فهو عن هيئة ثابتة راسخة. على ما قيل يف كتاب الربهان



يتها هي غاية وغا. واَألفعال اليت تصدر عن هذه الطبيعة هي أَبداً بصفة واحدة، وذلك إِما دائما وإِما أَكثريا
وأَما ما كان منه عن حالة خارجة عن الطبع مثل اجلنون وغري ذلك . االنفعاالت الرديئة اليت سيقال فيها فيما بعد

وأَما . من اآلفات اليت ليست جترى جمرى الطبع فقد يظن أَنه منسوب إِىل االتفاق، وليس ينسب إِىل شيٍء بالذات
ين اليت هي باختيار ولكن مبدؤها اِإلكراه، فغايتها هي غاية اَألفعال اجلائرة اليت اَألفعال اليت تكون عن اِإلكراه، أَع

وأَما اجلور الذي يكون عن الروية والفكر . تكون باختيار؛ إِذ كان اِإلكراه يعرض جلميع اَألفعال اليت تفعل باختيار
رت يف باب املشورة، وذلك هو الشيء الذي يظن به إِما اَألشياء اليت يظن هبا أَهنا نافعة وهي اَألشياُء اليت ذك: فغايته

  .أَنه خري إِما من جهة أَنه يظن به أَنه غاية نافعة أَو أَنه نافع يف الغاية النافعة، وإِما اَألشياُء اللذيذة
  .ولذلك قد يفعل الفجار النافعة كثرياً من أَجل اللذة

واَألخذ بالثأر هو شيء غري العقوبة، َألن العقوبة إِمنا تكون . وأَما اجلور الذي يكون عن الغضب فغايته اَألخذ بالثأر
. وهذه هي املعاقبة السبعية. ملكان املعاقب وذلك إِما لَألصلح له أَو لَألصلح للمدينة، أَو ملكان االلتذاذ بنفس معاقبته

وهذه هي الغاية من الثأر اليت . وأَما الثأر فإِمنا هو قصد مساواة اجلناية اليت جىن، أَعين أَن جيين عليه مبثل ما جىن
فأَما معرفة حد الغضب ما هو ومعرفة لواحقه فسيقال فيه بعد، وذلك عند ذكر . يعرضها يف نفسه اآلخذ به

ولذلك مجيع . وأَما اليت تكون باخللق أَو بالعادة فإِمنا تكون ملكان اللذة، وكذلك اليت تكون عن الشهوة. االنفعاالت
ا أَهنا لذيذة فإِمنا تفعل من قبل سبب واحد من هذه اَألسباب اَألربعة اليت يفعل هبا املرُء من تلقاِء اَألشياء اليت يظن هب

  .نفسه، أَعين الروية والغضب واخللق والعادة والشهوة
واللذات اليت تكون عن اخللق والعادة قد تكون على وجوه شىت، أَعين أَن منها ما هو طبيعي، ومنها ما ليس هو 

وباجلملة فجميع الذين يفعلون اجلور من تلقاِء أَنفسهم، فإِمنا يفعلون ذلك إِما . وإِمنا يلتذ هبا من قبل العادة طبيعيا،
من قبل أَشياء هي يف احلقيقة خريات أَو يظن هبا أَهنا خريات، وإِما من قبل أَشياء هي يف احلقيقة لذيذات، أَو من قبل 

ولذلك قد . ذين يفعلون من تلقاِء أَنفسهم إِمنا يفعلون ملكان خري عاجل أَو آجلَألن ال. أَشياء يظن هبا أَهنا لذيذات
يفعلون ملكان شر يناهلم، إِذا اعتقدوا أَهنم ينالون به خرياً أَعظم من اخلري الذي يفقدون حبدوث الشر، أَو اعتقدوا أَنه 

أَيضا تعجيل احملزنات واملؤذيات، إِذا  ولذلك قد خنتار. يندفع عنهم بذلك شر عظيم أُو يكون الالحق منه يسرياً
. اعتقدنا أَننا ننال هبا يف اآلجل خرياً أَعظم أَو شراً أَقل من الشر العظيم الذي يتوقع حدوثه إِن مل نفعل ذلك الشيَء

د وإِذ قد تبني أَن الذي يشتاقه اجلائر فهو إِما نافع وإِما لذيذ، فق. ويستعمل هذا النحو من القصد يف وجوه شىت
لكن اَألشياء النافعة قد تقدم القول فيها يف باب . ينبغي أَن ننظر هاهنا يف النافعات واللذيذات كم هي وأَي هي

والقول فيها هاهنا وتوفية حدودها إِمنا يكون . والذي بقي أَن نفرد القول فيه هاهنا هو القول يف اللذيذات. املشورة
  :شهورة وإِن مل تكن حقيقية، فنقول اآلنحبسب الكايف يف هذه الصناعة وهي احلدود امل

إِن اللذة هو تغري إِىل هيئة حتدث بغتة عن إِحساس طبيعي للشيء الذي أَحس، أَعين إِذا كان احملسوس طبيعيا 
وإِذا كانت اللذة هذه . واحلزن واَألذى ضد هذا، أَعين أَنه تغري إِىل هيئة حتدث بغتة عن إِحساس غري طبيعي. للحاس
واملؤذيات ضد هذه، أَعين املفسدات هلذه . هو بّين أَن الذيذ هو احملسوسات اليت َتفعلُ هذه اهليئة يف النفسصفتها، ف

وإِذا كانت اللذيذات هي هذه، فمن الواجب أَن ما كان منها بالطبع . اليت تفعل ضد هذه اهليئة يف النفس احلسية
وإِمنا صار الذي باخللق والعادة لذيذا، . ه اهليئة انفعاال ال فعالهبذه الصفة أَن يكون أَكثر لذة وال سيما إِذا كانت هذ

. َألن الشيء الذي يتخلق به أَو يعتاد يصري كالشيِء الذي هو بالطبع لذيذ دائما من قبل أَن العادة تشبه الطبيعة
ن مراراً كثرية، والعادة تكو. وذلك أَن الذي يكون مراراً كثرية قريب من الشيء الطبيعي وهو الذي يكون دائما



ولذلك كان اِإلكراه مؤذيا حمزنا، كما قال شاعر . واَألمر الطبيعي يكون بال استكراه. فهي قريبة من اَألمر الطبيعي
  .إِن كل أَمر يكون باضطرار فهو مؤٍذ حمزن: اليونانيني

فأَما أَضداد هذه فلذيذات، . هاوالعناية بالشيِء واجلد والتعب مؤذيات، َألهنا تكون قسراً وبالكره إِن مل يعتد: قال
مثل الكسل والتواين وخمالفة تقديرات الشرع لَألفعال والتودع والنوم من اُألمور اللذيذة، َألنه ليس شيٌء من هذه 

والشهوات منها نطقية، ومنها . وحيث كانت الشهوة، فهناك اللذة، َألن الشهوة هي تشوق إِىل اللذات. باضطرار
وهذه هي اليت يقال فيها إِهنا مشتهاة . غري النطقية كل ما اشتهى ال من قبل الروّية والفكرغري نطقية، وأَعين ب

بالطبيعة كالشهوات املنسوبة إِىل اجلسد مثل شهوة الغذاِء املسماة جوعا، وشهوة املاِء املسماة عطشا، وأَنواع 
ىل حس اللمس وحس الشم، مثل كل ما ينسب إِ: الشهوات املختصة بنوع نوع من أَنواع الطعوم، وباجلملة

فأَما شهوات السمع والبصر فإِهنما يشتهيان مع نطق ما، أَعين أَنه ليس . النكاح والطعام والشراب والروائح الطيبة
والسبب يف ذلك أَن هاتني احلاستني . تنشأ شهواهتما معراة من النطق ابتداء، كاحلال يف شهوة املطعوم واملنكوح

وذلك أَن السمع يشارك النطق من جهة اَأللفاظ؛ ويشارك البصر النطق من جهة . ن غريمهاأَكثر مشاركة للنطق م
والسمع أَشد مشاركة للنطق من البصر؛ وذلك ما يشتهى املرُء كثريا . اخلطوط واِإلشارة املستعملة عند التخاطب

  .االنفعال اجلسماين أَكثر َألن االلتذاذ احلسي هو نوع من. أَن يرى ما مسع، وليس يشتهي أَن يسمع ما رأَى

وذلك أَن . وإِذا هو َعِدَم الذكر، َعِدَم التأميل. فأَما التخيل فهو حس ضعيف، يفعل أَبداً إِما ذكراً، وإِما تأَميال: قال
التأميل هو ترتيب ممكن يف املستقبل َألشياء قد أَحست يف املاضي وهو الذكر فمىت ارتفع الذكر ارتفع التأميل 

ذا كان التخيل حسا ما، فبّين أَن اللذة إِمنا توجد يف الذكر والتأميل َألهنما شيٌء من احلس، حىت تكون وإِ. ضرورة
وذلك أَنه إِذا كانت احملسوسات حاضرة وبالفعل، كانت اللذة يف . اللذات كلها إِمنا توجد اضطرارا يف احلس

ا؛ وإِذا كانت فيما يستقبل، كانت اللذة يف مباشرهتا وإِحساسها، وإِذا كانت فيما سلف، كانت اللذة يف ذكره
واملدركات اللذيذة ليست . وذلك أَن احلس خيتص باُألمور احلاضرة، والذكر بالسالفة، والتأميل باملستأنفة. التأميل

هي القريبة من الزمان احلاضر فقط، بل قد يكون بعض اَألشياء كلما قرب عهده يوجد غري لذيذ، وإِذا بعد عهده 
. َألن القريب كاململول، والبعيد العهد يصري عند الذاكر أَحسن وأفضل لبعد عهده به فيشبه التأميل. ذاوجد لذي

وذلك أَن الرجل الكدود احلريص يلتذ بذكر الكد . وذكر املرء الكد والنصب الذي قد انقضى وختلص منه لذيذ
وأَما اَألشياُء امللذة اليت . جاة من الشر أَيضا علة للذةفإِن الن. والتعب، إِذا كان قد أَجنح سعيه فيه أَو جنا به من الشر

تؤمل فهي اليت إِذا كانت قريبة سرت أَو نفعت، وذلك بأَن تظن جليلة أَو نافعة مع جاللتها إِذا كانت منفعتها ليس 
ن الغضب ولذلك كا. وباجلملة فاملؤمالت الذيذة هي القريبة من الزمان احلاضر السهلة الوجود. يلحق فيها أَذى

. لذيذا، وذلك أَن الغضب إِمنا يكون إِذا أَمل اإلِنسان إِيقاع الشر باملغضوب عليه، وكان مع ذلك ممكن الوقوع
ولكون الغضب إِمنا يكون إِذا كان االنتقام ممكنا، ال . إِنه أَحلى من قطرات العسل: ولذلك قال أُومريوش فيه

ف الذي وقع الشر به، وال على العظيم القدر الذي يُْؤَيس من حاضرا، وال ممتنعا، ليس يغضب أَحد على الضعي
وكذلك ال يغضب على . وقوع الشر به وهو الذي ليس لرتبته نسبة إِىل رتبة الغاضب عليه، مثل السَُّوق وامللوك

ة، بل وكثري من الشهوات تلزمها اللذة وهي حاضرة بالفعل، أَي حمسوس. الصغري القدر جدا الذي ليس له إِليه نسبة
. وتلزمها اللذة وهي متخيلة، ولذلك كان الذاكرون للشيِء، املشتهى كيف ما يذكرونه، قد جيدون له لذة ما

وهلذا كان احملمومون الذين مينعهم األَطباُء من . وكذلك اآلملون أَن يظفروا بشيء قد جيدون بعض لذة ذلك الظفر
والذين َيسئلون من الناس ما هو خري هلم أَو يكتبون . فيشربونه شرب املاء يلتذون بتذكر شربه، وبالرجاِء أَن يربأوا



فيه أَو يسعون فيه فقد يلتذون بالطلب والسعي ألهنم يرجون أَن ينالوا تلك اليت سأَلوا حىت تكون موجودة هلم 
كون الشيُء اللذيذ أَحدها أَن ي: واَألشياُء اليت حيبها الكل حمبة صادقة هي ثالثة أَشياء. فيلتذوا بإِحساسها بالفعل

حاضرا، والثاين أَن يتخيلوه إِذا مل يكن حاضرا وذلك إِما بتذكره وإِما بتأميله، والثالث سرعة السلو عن الغموم 
وبعض . ولذلك يكرهون أَن يشاهدوا املغتمني وال حيضرون املآمت واملناحات َألهنا تزيد يف اَألحزان. واَألحزان

مثل تذكر احملبوب الغائب أَو املائت إِذا فكر وذكر أَّي امرئ كان وأَيّ أَفعال . ،الشهوات يوجد فيها غم ولذة معا
  .ولذلك الذين يعملون املراثي تصيبهم لذة وغم معا. كانت أَفعاله

  .إِنه ملا تكلم الناعي باملرثية صرخ السامعون هلا صرخة فاجعة لذيذة: وقد أَجاد أُومريوش يف هذا املعىن إِذ قال: قال
خذ بالثأر يشبه أَن يكون ُيَعد من هذا الباب، فإِن اَألخذ بالثأر يلذ وحيزن معا، ويشبه أَن يعد من اَألشياءِ واَأل

أَما . والذي يغضب إِذا مل يبلغ ما يؤمل من العقوبة يلتذ ويغتم معا. ومن امللذات أَال ينجح العدو. اللذيذة فقط
  .قوبة، وأَما التذاذه فمن جهة تأميله البلوغاغتمامه فمن قبل أَنه مل يبلغ ما يريده من الع

والغلبة لذيذة ليس حمليب الغلبة فقط بل املكل، َألن الغلبة هي شوق ما إِىل الشرف، أَعين أ، يكون له فضل ما : قال
 وإِذا كانت الغلبة لذيذة،. معروف عند الناس، والشرف يشتهيه الكل، وإِن كانوا خيتلفون يف ذلك باألَقل واألَكثر

فإِن اآلداب والرياضيات اليت تكون ملكان الغلبة لذيذة أَيضا، إِذ كانت نافعة يف أَن َينال هبا اللذة، َألن الغلبة هبا 
تكون أَكثر ذلك، وذلك كاللعب بالكرة واملثاقفة والشطرنج والنرد واحلذق جبميع اآلداب املخرجة، أَعين 

منها ما ليس يكون لذيذا من ساعته : آلداب املخرجة على صنفنيوهذه ا. الرياضيات اليت يقصد هبا حتصيل ملكة ما
حىت يعتاده املرُء فيكون لذيذا من قبل العادة، وهي اآلداب اليت ليس تلزمها اللذة اليت تلزم امللكة احلاصلة بأَخرة 

يكون لذيذا من  عن تلك عن تلك اآلداب، بل إِمنا يلزمها من أَول اَألمر التعب فقط كالتأَدب باحلكمة؛ ومنها ما
ساعته مثل التصيد واللعب بالشطرنج، فإِن املبتدئ فيها يشارك احلاذق فيها، أَعين يف الغاية اليت يقصدها وهي 

والغلبة اليت تكون باملشاغبة والتمويه . والغلبة بالعدل لذيذة. الغلبة، فيلتذ بديا من أَول اَألمر، كما يلتذ الكامل فيها
الذين اعتادوا أَن ينالوا بذلك مقاصدهم ومهمهم، أَعين من اخلريات اخلارجة، مثل اليسار  لذيذة عند السوفسطائيني

ومن اُألمور اللذيذة واجلاللة، من قبل أَن اِإلكرام خييل للمكرم يف نفسه أَنه فاضل أَو ممن جيتهد يف . والكرامة
هذا الظن بنفسه والتخيل، أَعين أَن يتخيل أَنه الفضيلة إِذا صدر اِإلكرام ممن شأْنه أَن يوقع بإِكرامه للمكرم مثل 

إِذ كان احلضور يشاهدون من أَمره ماال يشاهده . واحلضور من املكرمني أَحرى هبذا الفعل من الغيوب. فاضل
وإِكرام العارف . فلذلك إِذا أَكرموا أَحداً، خيل لإلِنسان املكرم أَهنم أَكرموه من قبل فضيلة عرفوها فيه. الغيوب
واملوجودون . وأَهل مدينته أَحرى بذلك من اَألباعد. ى هبذا من إِكرام من ليس يعرف املكرم، هلذا املعىن بعينهأَحر

. أَحرى بذلك من الذين يأتون من بعد، أَعين الذين يكرمونه يف حياته أَحرى هبذا املعىن من الذين يكرمونه بعد موته
فإِن هوالِء اَألصناف من الناس أَحرى أَن يصدق قوهلم يف ذي . ن اَألقلوإِكرام اَألكثر من الناس أَحرى هبذا املعىن م

العقل واللب من الناس وشهادهتم فيه أنفع من اَألصناف الذين يتنزلون من الناس منزلة اَألطفال والبهائم وهم 
ذلك منهم ملكان  ولذلك ليس أَحد يعتد بتكرمة هؤالِء َألحد وال حيمد أَحد بذلك إِال يظن أَن. اجلهال والعوام

  .حسن الطاعة أَو اخلوف منه
ولذلك ال يستلذ اخلمر أَحد ال . وكل من حيب شيئا فهو يستلذه. واَألحباُء أَيضا من اللذيذات، َألن احملبة لذيذة

والسبب يف ذلك أ، احملبوب هو عند احلب من مجلة اخلري الذي يتشوقه الكل، وأَعين بالكل الذين حيسون . حيبها
وأَن يكون اِإلنسان حمبوباً مقرباً من أَجل نفسه، ال من أَجل آخر، لذيذ عند اإلِنسان احملبوب، أَعين أَن . نويتخيلو



وكذلك أَن يكون اإلِنسان عجيبا عند غريه، أَي يتعجب منه الغري، لذيذ أَيضا من أَجل هذه . حيب من أَجل نفسه
وذلك . إِمنا يتعجب منهإِذا انفرد خبريٍ سبيلُه أَال يكون يف اَألكثرَألنه . العلة، أَين من أَجل اخلري الذي يتشوقه الكل

والذين يقصدون أَن يتعجب منهم هم أَمثال القوم الذين جيمعون . أن الشْي الذي يفضل به على اَألكثر هو لذيذ
  .الناس لريوا ما يعملونه من تكلف اَألشياِء العجيبة واُألمور الفاضلة

فاملتملق هو حمب ُمراء أَو ُمعظم . ذ، َألن املتملق خييل لِإلنسان أَنه يتعجب منه، وأَنه ممن حيبهوالتملق أَيضا لذي: قال
والتبدل والتنقل من . واملعتاد مستلذ. وتكرير الشيء الواحد بعينه يستلذ، َألنه بتكرره يستويل على النفس. ُمراء

ولذلك ما توجد اَألشياُء اليت حتدث يف العامل . دحال إِىل حال لذيذ بالطبع، َألنه يستفيد به إِحساس شيء جدي
. التغيريات اليت حتدث بالناس وتغري الناس: وباجلملة. بالطبع وقتا بعد وقت لذيذة، مثل انتقال الفصول وتغري الدول

ال والسبب يف هذا أَن الشيء احلاضر هو يف حد ما قد استوفت النفوس منه حاجتها، ومل يبق هلا فيه شيء تستفيده و
وكل ما كان احلادث . سيما إِذا طال وجوده، فتطلب النفس أَن تستريح إِىل شيء جديد تستفيد منه ما ليس عندها

  .كونه أَقل يف الزمن، فهو أَلذ

وشهوة التعلم يف اجلمهور إِمنا تكون من قبل شهوة اإلِنسان َألن يكون يف نفسه . والتعلم أَيضا لذيذ أَكثر ذلك: قال
وأَيضا فإِن التعلم ملا كان من جنس اِإلدراك، الذي . منه، إِذ كان هذان األَمران لذيذين يف أَنفسهماعجيبا متعجبا 

  .يصري بالطبع من القوة إِىل الفعل والكمال، كان أَيضا لذيذا
وحسن االنفعال إِمنا يلتذ به، ال لنفسه، بل ملكان . وباجلملة فحسن الفعل وحسن االنفعال من اُألمور اللذيذة
وأَما حسن الفعل فيلتذ به املرُء لنفسه ولغريه وهو الذي . التشوق إِىل الكمال احلاصل، أَو الذي يظن أَنه حيصل عنه

  .يقع به حسن الفعل
  .والكفاية وسد اخللة لذيذ. وتأَديب القرابات لذيذ

واحملاكاة أَيضا لشبههما بالتعلم  وإِذا كان التعلم لذيذا، وكذلك يكون املرُء عجيبا أَو متعجبا منه، فإِن التخييل: قال
لذيذة، وذلك مثل احملاكاة بالتصوير والنقش وسائر اَألفعال اليت يقصد هبا حماكاة املثاالت اُألول، أَعين اَألشياءَ 

فإِن اليت حتاكي هبا أُمورا موجودة ليس تكون اللذة هبا بأَن . املوجودة ال اَألفعال اليت حتاكي أَشياء غري موجودة
وتعريف اَألخفى وهو الغائب الذي هو . تلك الصور املشبهة حسنة أَو قبيحة، بل وَألن فيها ضربا من املقايسة تكون

وذلك أَن . املشبه باَألظهر وهو املثال الذي أُقيم مقامه ففيه يضرب ما نوٌع من أَنواع التعلم الذي يكون بالقياس
وهلذا الشبه الذي بني . قصد ختييله وتفهيمه يتنزل منزلة النتيجةخيال الشيء يتنزل منه منزلة املقدمة، والشُء الذي 

  .التخييل والتعلم كان التخييل لذيذا
واحليل والتخلص من املكاره لذيذ أَيضا؛ وإِمنا صارت احملاكاة والتعلم لذيذين، َألن ذلك إِمنا يكون بأَخذ : قال

وجودات متشوقة لإلِنسان بالطبع ولذلك كانت اَألشباه ومعرفة االتصاالت اليت بني امل. الوصل اليت بني اَألشياِء
ومن هاهنا تنتزع األَمثال، . واَألمثال لذيذة فإِن اِإلنسان يلتذ باِإلنسان الشبيه به، والفرس بالفرس، والغالم بالغالم

السبع، وما  إِن الصيب يفرح بالصيب، واللص يألف اللص، والطائر يقتنص بالطائر، والسبع ال يعدو على: كما يقال
وما جيد كل واحد من اللذة يف شبيه هو أَمر . وباجلملة املتصالت والشبيهات كلها لذيذة يف أَنفسها. أَشبه هذا
واللذة إِمنا هي يف إِدراك االتصال الذي يكون بني شيئني من . وليس يلحق املتشاهبني تباغض إِال بالعرض. مشهور

فكل من ُوجد له حب نفسه . د حيب نفسه، لكن يفضل بعضهم يف ذلك بعضاوكل واح. اَألشياِء املوجودة يف العامل
ومن أَجل أَن اِإلنسان حيب نفسه، تكون حاالته ال حمالة لذيذة عنده، أَعين . أَكثر، كان التذاذه وحمبته للشبيه أَكثر



. ة والكرامة والبنني حملبة أَنفسهمولذلك يوجد أَكثر الناس، وهم اجلمهور، إِمنا حيبون اَألفعال اجلميل. أَفعاله وأَقواله
وأَن يظن . وسد اخللة لذيذ من هذه اجلهة، َألنه فعل من أَفعاله وكذلك السلطان. وذلك أَن البنني أَثر من آثارهم

ونفع . وكذلك حمبة الكرامة هي لذيذة من هذا املعىن. باِإلنسان أَنه حكيم هو لذيذ من أَجل حب اِإلنسان نفسه
وأَن يرتاض اِإلنسان باُألمور اليت ينال هبا الفضيلة لذيذ وشريف، . ا املعىن هو لذيذ، والتسلط عليهماَألقارب من هذ

ولذلك مدح أومريوش إِنسانا قسم هناره أَقساما يفعل يف . َألنه خييل له فيه أَنه قد حاز تلك الفضائل اليت ارتاض هبا
فإِنه قد حاز تلك الفضائل ملا قسم هناره بتلك اَألقسام، . كل قسم منها فعال يكتسب به نوعا من أَنواع الفضيلة

  .وأَنه رجل فاضل على التمام هبا
وقد حددنا . واملضحكات لذيذة، والفكاهات املستطرفات لذيذة عند الناس ال حمالة يف اَألفعال واَألقوال: قال

  .اَألشياَء اليت تعمل منها الطرائف والنوادر يف كتاب الشعر وكيف تعمل
ذ قد تبني من هذا القول ما هي اُألمور اللذيذة، فقد تبني من ذلك ما هي اُألمور املؤذية واحملزنة، فإِهنا أَضداد وإِ

  .تلك؛ وإِذا عرف أَحد الضدين عرف اآلخر
ل يف وِإلذ قد تبني من هذا القول اَألشياُء اليت من أَجلها جيور اجلائر وهبا جيور اجلائر، فقد ينبغي أَن يصري إِىل القو

  :الكيفيات واَألحوال اليت تسهل اجلور عليهم وحتركهم إِليه وأَية حالة هي احلالة اليت يكون عنها اجلور، فنقول

إنه قد يكون منهم اجلور حني يظنون أَن ذلك الفعل مما يستطاع وهو ممكن هلم، وأَن يكون مما جيهل وال يعلم، أَو 
وإِن كان مما ال جيهل وال ينسى فيكون مما ال يلحق اجلائر يف فعله . جيهل يكون مما ينسى يف مدة يسرية إِن مل يكن مما

شر أَصال ال له وال لبعض من يعىن به َألنه عنده مثل نفسه، أَو يكون الشر الالحق منه أَقل من املنفعة أَو اللذة اليت 
ا يكون الفعل ممكنا، فسيقال فيها بأَخرة فأَما ذكر اَألشياء اليت هب. يناهلا باجلور وذلك إِما للجائر أَو ملن يعىن به

وأَما اَألحوال اليت ال يللحق اجلائر هبا . وذلك يف املقالة الثانية، َألن القول يف ذلك عام يف مجيع املخاطبات الثالثة
إِذ كان شر أَصال، أَو يلحقه دون اخلري الذي يؤمله، أَو يكون الفعل مما جيهل أَو ينسى يف زمان يسري، فيقال ها هنا، 

  .ذلك خاصا هبذا املوضع
الصنف من الناس الذين يرون أَن هلم فضل قوة على : وقد يظن أَهنم قادرون على اجلور أَكثر من غريهم: قال

غريهم، وأَهنم يأْمنون من الشر الالحق هلم، إِذا جاروا، وذلك إِما يف أَنفسهم، وإِما يف من يعنون به، وهؤالِء هم 
ور بفضل قوة، وإِما صنف يفعله بتجربة وروية حىت يقدر يف نفسه النحو واجلهة اليت هبا يسلم أَحد صنفني يفعل اجل

واجلائرون يسلمون من اجلور يف عاقبة أَمرهم إِذا كانوا كثريي . من الشر، وذلك بطول جتربته ومزاولته املتقدمة
 يف اَألمر معه، أَعين أَن يناهلم من اجلور نفع أَو اَألخوان، أَو كان أَخواهنم مياسري، وال سيما إِن كان اِإلخوان داخلني

وكذلك إِن كان الداخلون فيه املشاركون إِخوان اِإلخوان أَو خدم اِإلخوان . لذة، فإِنه تكون قدرته على اجلور أَكثر
م قدرة على اجلور أَو أٌجراء اِإلخوان أَو شركاؤهم أَو املنقطعون إِليهم، فإِن اجلائرين إِذا كانوا هبذه الصفة كانت هل

وقد يعرض هلم أَن جتهل أَفعاهلم وتنسى، أَما جهلها فمن قبل املشاركني هلم، . واالمتناع من أَن يعطوا طائلة أَو غرما
  .وأَما نسياهنا فمن قبل أَنه ال يبدأ بالتظلم من ااجلائر أَوالً

أَما كوهنم . ، أَو يكونوا أَصدقاء للحكامومما يسهل اجلور أَن يكون اجلائرون أَصدقاء للذين جيورون عليهم: قال
والثاين أَنه إِذا . أَحدمها أَن الصديق ال يتحفظ من صديقه فيسهل اجلور عليه: أَصدقاء للذين جيورون عليهم فَألمرين

وأَما كون احلكام أَصدقاء فَألن . جارعله أَرضاه بأَدىن شيء قبل الوصول إِىل احلكومة، َألن اليق يتغابن لصديقه
وهنا أَحوال . احلكام يقضون ملن أَحبوا بامليل واهلوى، وذلك إِما بأَن يعفوه من الغرم البتة، وإِما أَن يغرموه اليسري



أَضداد هذه اَألحوال املنسوبة إِىل القوة إِذا كانت يف اجلائر كانت سببا إِىل وقوع اجلور منه، وذلك كاملرض 
وأَما الفقري . ن به أَنه ال جيور َألهنم ال حيتملون العقوبة يف أَبداهنمفإِن الضعيف واملريض قد يظ. والضعف والفقر

وفعل اجلور إِذا كان يف الغاية من العالنية خيفيه ويوهم أَنه ليس جبور، وذلك أَن فعل اجلائر، . فَألنه يل عنده ما يغرم
ن أَحداً ال يتحفظ من اجلور الذي يكون وأَيضا فإِ. إِذا أَشبه فعل املخاتل أَو اهلازل، غالط، فظن به أَنه ليس جبور

فإِن اجلهة اليت مل يعتد منها . عالنية لقلة وقوعه، وإِمنا يتحفظ من اجلور باجلهة اليت أَعتيد أَن يكون منها وهو اِإلخفاء
عاله ومن الناس من ال يتحفظ بأَف. ولذلك ال يتحفظ منا ممن ال قدر له وال من اِإلخوان والولد. فليس أَحد حيذرها

ورمبا تغافلوا عن أَشياء تقع هبم حىت ال يتوهم عليهم أَهنم يبتدئون . فيوهم بذلك أَنه جيهل ما يفعل أَو ما ينسى
ومما يعني اجلائر القوة على اِإلخفاء، وذلك إِما بأَمكنة خفية تكون عنده وأَما حباالت فيه من شأْهنا أَن . باجلور أَصال

وقد يتمكن من اجلور الذين ال جيهلون وال . هره ظاهر من ال يظن به الفعل القبيحختفى أَفعاله، مثل أَن يكون ظا
إِما بأَن حيرفوا السنة، وإِما بأَن يسوفوا احلق حىت ميل صاحبه : جيهل جورهم إِذا كان احلكام جيورون بأَحد معنيني

  .لة أَو كان عدميا سهل عليه اجلورولذلك اذا كان اجلائر له قدرة على التراوغ عن الغرم أَو املماط. ويترك طلبه

والذين تكون هلم املنافع اليت يستفيدوهنا من اجلور ظاهرة بينة أَو عظيمة أَو قريبة حاضرة، واملضار الالحقة عنه إِما 
قليلة وإِما جمهولة وإِما بعيدة يف الزمان بطيئة، يسهل عليهم اجلور، وذلك أَهنم ال يتركون النافع املتيقن به للضار 

ومما يسهل اجلور . اجملهول وقوعه، وكذلك ال يتركون النافع العاجل ملكروه آجل، وال املنافع الكثرية ملكروه يسري
والذي يكون . أَن يكون فعال ميدح به اجلائر ويذكر، مثل ما يعرض للذي يأْخذ ثأْره يف اجلائر عليه أَو يف أَبيه وأمه

ل املدينة بأَسرها، وخباصة إِذا كان الضرر الالحق هلم يف املال واالغتراب له ثأْر عند واحد من أَهل مدينة فيقتل أَه
  :فإِن هذا كثريا ما ميدح به، كما قال الشاعر

  تراث كرمي ال خياف العواقبا... عليكم بداري فاهدموها فإِهنا 
ياُء اليت تسهل على أَهل اهلمم فهذه هي اَألش. وهؤالِء يظلمون يف اَألمر واملنع، أَعين أَخذ ما ليس هلم ومنع ما عليهم

فأَما أَضداد هؤالِء يف اَألخالق والرأي وهم الضعفاُء الرأي واخللق فقد حيركهم إِىل اجلور توقع نفع . والروية واجلور
يسري جمهول، أَعين غري متيقن أَن ينال أَو ال ينال، وقد حيركهم إِىل اجلور خوف خسران يسري يدخل عليهم ال أَن 

جبورهم شيئا يدخل عليهم سوى أَال خيسروا شيئا يسريا من كثري ما معهم وقد حيرك هذا الصنف من يستفيدوا 
الناس إِىل اجلور أَن جيوروا فيخطئوا غرضهم وال يظفروا مبا راموا من اجلور فيحركهم ذلك على أَن جيوروا مرة بعد 

والذين حتركهم . جهة اللجاج بعد أَن يهزم مرة ثانيةمرة، كما يعتري كثريا من املنهزمني أَن يعودوا إِىل القتال على 
إِىل اجلور اللذة يف أَول األَمر مع احلزن الذي يكون بأَخرة أَو يستعجلون املنفعة أَوال مع وقوع املضرة هبم يف 

. هفإِن الضعفاء الرأي قد يوجدون هبذه احلال عند كل ما يشتاقون إِلي. العاقبة، وأُخر هم أَيضا من هذا الصنف
. وأَضداد هؤالِء هم الذين حيركهم إِىل اجلور أَن يكون املؤذي الضار متقدما هلم، واللذيذ النافع متأَخرا أَو بعد زمان
وهؤالِء فهم ذوو اَألصالة واللب الذين يف الغاية، وهم أَهل الشر العظيم َألنه يظن إِن تلك املنافع واللذات املتأَخرة 

وقد . الوه بوقوع اجلور منهم والضرر الذي يتعجلونه أَو اَألذى، فال يظن هبم اجلور أَصالمل ينالوها جبورهم، وإِمنا ن
أَحدها أَن يظن : وذلك يكون بوجوه. حيرك ذوي الدهاِء واملكر إِىل اجلور أَن خيرجوه يف صفة ما ال يظن به أَنه جور

كان من أَجل طبيعة، أَو أَنه كان عن خطأ وجهل ال  أَن ذلك الفعل كان باتفاق، أَو يظن أَنه كان بإِكراه، أَو يظن أَنه
عن تعمد، أَو أَنه كان عن عادة تقدمت له، أَو يكون الفعل حبيث ال يستفيد منه شيئا ينتفع به يف احلاضر بل يف 

ال جيار إِال  فإِن الذي ال يستفاد منه شيءٌ يف احلاضر يظن به أَنه غري مقصود َألحد وأَنه غري حمتاج إِليه وأَنه. املستقبل



واجلور على جهة . إِما بالضرورة كالفقراِء، أَو بالشره كاَألغنياِء: واحملتاجون على ضربني. من قبل ما حيتاج إِليه
وذو اللب واحلزم إِذا . الضرورة أَعذر على جهة الشره، ولذلك يهون هؤالِء جدا، وإِن كانوا كثريا ما ينجحون

وأَما ذوو الرأْي الضعيف فهم . ى كأَنه ال يستحسن ذلك الشيَء وال يسر بهظفر بالشيِء الذي جار من قبله ُير
واجلائرون من قبل واحد من هذه اَألسباب املخفية للجور واملسهلة له، إِذا . يظهرون السرور مبا ينالونه باجلور

  .ظفروا مبا أَملوه من ذلك، فقد صدقت ظنوهنم
  .اجلور على اجلائرين وتبعثهم عليهفهذا مجلة ما قاله يف اَألشياِء اليت تسهل 

وأَما الذين يضر هبم اجلائرون وهم املظلومون بالطبع، أَعين الذين يطمع فيهم أَهل الشر، فهم الذين جيهلون ما يفعل 
هبم فال يرون أَنه جوٌر، أَو الذين ينسون ما يفعل هبم من اجلور بسرعة، وإِن مل جيهلوه، وما أَشبه هؤالِء من الذين ال 

واجلور الذي يكون يف املال إِمنا مبن يقع مبن عنده مال، إِذا كان يف ذلك املال . خوان هلم أَو هلم إِخوان فقراءإِ
الشيُء الذي حيتاج إِليه اجلائر، وذلك إِما ملوضع الضرورة إِن كان فقريا أَو ملوضع الشره إِن كان غنيا قصده مجع 

واملسوفون بطلب حقوقهم يقع هبم اجلور كثريا، . إِنفاق املال والتمتع به املال فقط أَو ملوضع التنعيم إِن كان قصده
فجميع . وإِذا جار عليه فقد جيهل أَنه جار عليه. وكذلك القرابة واِإلخوان، وذلك أَن املرَء ال يتحفظ من صديقه

وإِما تسويف االنتقام  هؤالِء اَألصناف مينعهم من االنتقام من اجلائر إِما عدم الناصر كالفقر وعدم اِإلخوان،
  .ولذلك كثريا ما ينجح الذين يسلبون أَقرباَءهم حني جيهلون جورهم من أَول األَمر حىت يدرس وينسى. وتأْخريه

والصنف من الناس املتَوقَّني من الشر املتباعدين منه الذين يصونون أَنفسهم عن أَن يبتذلوها يف اخلصومات كثريا ما 
  .جيار عليهم

للناس الذين ال يتحفظ من شرهم الصحيحي املعاملة املوثوق هبم املنصفني، أَعين أَن يطمع يف اجلور وكذلك يعرض 
وذوو الكسل والتواين يطمع . وهؤالِء قد ميكن أَن جتهل منهم هذه اَألحوال فال يتصدى أَحد للجور عليهم. عليهم

حيكم به احلاكم، َألن استخراج احلقوق عند  مبا: وكذلك اجلاهلون مبا هو جور وعدل، وباجلملة. يف اجلور عليهم
ومن الذين جيار عليهم الصنف من الناس . احلكام إِمنا هو للرجل البصري النافذ، أَعين العارف مبا حيكم به احلكام

والذين أَيضا قد ظلمهم ناس . الذين يغلب عليهم احلياُء، َألنه ليس عندهم صخب وال مغالطة يف طلب منافعهم
والذين ليس خترج هلم اَألحكام إِذا حضروا جمالس . ر عليهم ألهنم يلفون قد ذلت نفوسهم وأَمن شرهمكثريون جيا

والذين أَيضا يرومون اَألخذ . َألن هؤالِء كما قيل منحون أَبداً. احلكام والسالطني، إِذ ليس هلم قدر، جيار عليهم
ني مزدرى به ال يتحفظ منه إِال على اِإلطالق وإِما يف َألن كال الصنف. مرارا كثرية فال يأْخذون شيئا جيار عليهم

وإِمنا كان ذلك كذلك، َألن . َألن هؤالِء القوم مذمومون، واملذمومون ال يتحفظ منهم، َألنه ال ناصر هلم. وقت ما
ذلك أَنه ال خيلوا و. هؤالِء ال ينفذون إِراداهتم وال آراءهم، َألهنم خيافون الكالم وال يستطيعون أَن يأْذنوا أَو مينعوا

والذين عندهم لقوم ترة قدمية أَو . واحد من هؤالِء أَن يكون متقدما عليه يف اجمللس أَو مستهانا به أَو منفورا عنه
سوُء بالء إِما من قبل أَجدادهم أَو من قبل آبائهم أَو من قبل أَنفسهم أَو من قبل إِخواهنم مهيئون أَن جيور عليهم 

ولذلك يقال يف . وكذلك إِن كانوا هتاونوا هبم أَو بآبائهم أَو مبن يعنون به. كثر من اجلور املتقدمأُولئك القوم جورا أَ
إِن كانوا أَصدقاء : والذين تقدمت منهم ترة قدمية. إِن الشر اليسري يستثري الكثري، وإِن الشر قد تبديه صغاره: املثل

وإِن كانت . ون سهال، ال يقع من املقول فيه موقع مكروهوتقدمت منهم ترة يسرية، فإِن القول فيهم واستماعه يك
وإِن كانوا أَعداء، كان القول فيهم . الترة كبرية، كان القول فيهم أَو استماعه لذيذا عند الذين هلم الترة عندهم



لى القائلني، وإِما فاملستمعون إِما أَال يقولوا فيه شيئا، وإِما أَن ينكروا ع. واستماعه مع هتاون هبم وأَال يرى هلم قدر
وهنا صنف من الناس جيار عليهم وينالون بالضر واالنتقام، ال ملنفعة، لكن ملكان . أَن ميالئوا على القول ويزيدوا فيه

. إِما يف املدينة، وإِما يف اجلنس، وإِما يف الشيم، وإِما يف اللسان، وإِما يف املللة: وهؤالِء هم الغرباُء. االستلذاذ بذلك
فإِن اجلور . واجلور الواقع هبؤالِء هو التهاون. نسان يستلذ اجلور على الغرباِء بأَحد هذه اخلمسة اَألحناءفإِن اِإل

وإِمنا يستلذ اجلور على الغرباِء ألهنم ال يعرفون ما . وأَهل الغفلة جيار عليهم أَيضا. يكون يف املال والكرامة والسالمة
ومن الذين . ينة، أَو عند ذلك اجلنس وكذلك احلال يف أَهل تلك الغفلةهو إِهانة واستخفاف عند أَهل تلك املد

يستلذ اجلور عليهم الصنف من الناس الذين يقلقون باَألشياِء اليسرية ويصيبهم منها كرب، وذلك بّين يف أَفعال 
  .أَهل اللعب يف هذا الصنف من الناس

ال ملنفعة، ويظن به أَنه قريب من أَال يكون اجلور عليهم  والذين جاروا كثريا على الناس قد يستلذ اجلور عليهم: قال
والذين أَيضا أَتوا أَمرا . جوراً، وذلك مثل أَن يضرب أَحٌد من قد تعود شتيمة الناس ونقصهم، فيشجه أَو جيرحه

يرى غري  قبيحا فاحشا عند الناس إِما بعمد وإِما بغري عمد، فإِن اجلور عليهم لذيذ حسن عند الناس، والفاعل لذلك
وباجلملة من أَتى سوءاً يستلذ .والذين يسرون أَيضا بأَفعال هؤالِء أَو هم أَصدقاؤهم ويتعجبون من أَفعاهلم. جائر

والصابرون من الناس املغضون . الناس اجلور عليهم، وكذلك باجلملة الذين يتعلقون مبن فعل سوءاً أَو ميشون معه
والذين يبتدئون بالظلم، فإِن الظلم الواقع هبم قريب من أَال يكون . عليهم باحلقيقة يستلذ الناس اجلور على من جار

والقوم الذين يصادفون على شرف . البادئ أَظلم، وذلك مثل أَن يقتل إِنسان من قصده بالقتل: جوراً، ولذلك قيل
لذ اجلور على الطائفة اليت وقد يست. من اهلالك قد يبادر الناس للجور عليهم، َألنه خيفى أَهنم كانوا سبب ذلك اجلور

. جتور على من أَشرف على اهلالك، وخباصة إِذا كانوا أَقوياء على دفعهم فتظاملوا هلم وتعافوهم وأَبوا أَن يؤذوهم
ويعلم مع هذا أَهنم لو مل يصريوا إِىل هذه احلال بتظاملهم وتعافيهم عن الطائفة اليت أَصارهتم إِىل هذه احلالة من 

هلالك ملا جترأَت الطائفة اَألخرية أَن جتور عليهم، كما عرض، فيما حكاه، يف جزيرة معلومة عندهم، اِإلشراف على ا
وذلك أَن قوما سبوهم غصبا وجورا ألهنم صادفوهم على شرف من اهلالك من قوم آخرين، وقد كانوا يقدرون أَن 

املوا هلم وعفوا عنهم حىت صاروا من أَجل يدفعوا عن أَنفسهم ظلم الذين صريوهم هبذه احلال فلم يفعلوا ولكن تظ
  .ذلك إِىل حالة أَمكن فيها هؤالِء اآلخرين أَن يسبوهم جورا وغصبا

وأَما اَألشياُء اليت . فهذه هي اَألشياُء اليت إِذا كانت يف اإلِنسان حركت اجلائر إِىل اجلور عليه، وهم املظلومون بالطبع
كثر من الناس فهي اَألشياُء اليت يكون فيها الصفح هي اُألمور اليسرية يسهل اجلور فيها فيجور فيها الكل واَأل

واَألشياُء اليت تستتر فتخفى هي اَألشياُء اليت تفسد أَعياهنا سريعا مثل الطعام، أَو اَألشياُء اليت يسهل تغري . احلقرية
  .أَشكاهلا أَو أَلواهنا أَو اليت تغري باملزاج واخللط

يت ميكن أَن تغري أَشكاهلا يف أَمكنة كثرية منها هي أَسهل إِخفاء وال سيما إِذا كان التغيري منها يف واَألشياُء باجلملة ال
وكذلك ختفى اُألمور اليت . فإِنه كلما كان إِمكان التغيري يف الشيِء أَكثر وأَسهل كان إِخفاؤه أَسهل. أَمكنة صغار

هها فيدخلها يف مجلة ما يشبهها أَو يغريها إِىل اليت ال تشبهها من يعلم أَنه قد كان عند اجلائر أَشباهها أَو ما ال يشب
ولذلك يتقدم كثري ممن يريد أَن يظلم فيقتين نوع الشيِء الذي فيه يريد أَن يظلم أَو نوع الشيء . اليت تعلم أَهنا عنده

 النساِء، فإِن إِظهاره فضيحة وكل ما يستحي املظلوم من ذكره فهو مما خيفى مثل اجلور يف. الذي يريد أَن يغريه إِليه
  .وعار على اجملور عليهم يف أَوالدهم

فقد تبني من هذا . فهذه اَألشياُء وما أَشبهها هي اَألشياُء اليت يسهل فيها اجلور، إِذ يكون فيها الصفح أَو االستتار



  .ن طمع أَهل اجلور فيهالقول اَألشياُء اليت من أَجلها جيور اجلائر، واَألحوال اليت إِذا كانت يف اِإلنسا
وبقي الصنف الثالث من اَألشياِء الثالثة اليت منها تؤخذ املقدمات اليت يتبني هبا أَن اجلائر قد جار، وهي معرفة 

وينبغي أَن . اَألفعال اليت إِذا تبني أَهنم فعلوها، فقد تبني أَهنم قد جاروا، واَألحوال اليت إِذا كانت يف الفعل كان جورا
وقد قيل فيما سلف أَن أَصناف الظلم تكون حنو .  أَصناف الظلم وأَصناف الواجب، أَعين ما ليس بظلمنقدم أَوال

إِما لدفع مضرة، وإِما الجتالب : شيئني ومها إِما اللذيذ، وإِما النافع، وإِهنا توجد يف الذين توجد فيهم على جهتني
  .منفعة

ر منها خاصة بطائفة من أَهل املدينة، ومنها ما يعم مجيع أَهل والسنن اليت توقف على ما هو جور وعلى ما ليس جبو
وهذان الصنفان من السنن مكتوبة، ومنها غري مكتوبة، وأَعين بغري املكتوبة تلك اليت هي يف طبيعة اجلميع . املدينة

. فاق وال تعاهدوهي اليت يرى الكل فيها بطبعه أَهنا عدل أَو جور، وإِن مل يكن بني واحٍد واحٍد منهم يف ذلك ات
وهي كثرياً ما تضاد . وهذه السنن ليس يعلم مىت وضعت وال من وضعها. وهذه أَيضا قد تسمى عامة هبذه اجلهة

كما حكى أَرسطو عن رجل مشهور . فيقنع هبا، فيما اعتقد فيه أَنه جور حبسب املكتوبة، أَنه ليس جبور. املكتوبة
الدفن اخلاصة ببلده، اعتذر عنه يف ذلك بأَنه دفن على السنة العامة  عندهم ملا أخرب عنه بأَنه دفن على غري سنة

وأَما السنن املكتوبة اخلاصة بقوم قوم فهي مثل ما يرى بعض . املوجودة يف الطبيعة، وإِن دفنه كان عدال ال جورا
وإِذا . اجلميع وال بالطبعفإِن هذا ليس واجبا عند . الناس أَنه ال ينبغي أَن تقتل ذوات النفوس كاحليوانات وأَنه جور

منها ما هي حنو العامة والكل من أَجل املدينة، ومنها ما هي حنو : كانت السنن املوقفة على العدل وما ليس بعدل
واحد واحد، أَعين أَن منها سننا توقف على ما ينبغي أَن يفعل يف أَمر العامة وأَال يفعل، وسننا توقف على هذا املعىن 

د، فبّين أَن أَصناف الظلم والواجب، أَعين ما ليس بظلم، تنحصر يف هذين الصنفني، أَعين أَن يف أَمر واحد واح
مثال ذلك أَن الذي يزين أَو يضرب . إِما أَن يكون حنو واحد واحد، وإِما أَن يكون حنو اجلميع: الظلم وفعل الواجب

د أَرسطو حراسة أَهل املدينة بعضهم من هو ظلم حنو واحد حمدود، والذي ميتنع من الدخول يف الشرطة، وهي عن
وكذلك الذي ميتنع من احلراسة، وهو الذي حيفظ املدينة مما يرد عليها من خارج وال . بعض، فقد يظلم ظلما عاما

يتعدى يف حفظه حدود املدينة، أَو الذي ميتنع من القيادة وهو الذي يسري جبند املدينة ومحاهتم إِىل قوم غرباء للغلبة 
وكل واحد من هؤالِء مىت مل يفعل فعله، حلق املدينة منه جور عام . وسهم أَو على أَمواهلم أَو على مدينتهمعلى نف

  .فهذه القسمة واقعة يف مجيع أَصناف الظلم، أَعين أَن منه ما هو عام، ومنه ما هو حنو واحد واحد. وضرر شامل
ظالمة، أَعين املعىن الذي إِذا وقع باإلِنسان وانفعل له وإِذ قد وصفنا أَصناف الظلم، فقد ينبغي أَن نصف ما هي ال

وذلك أَن . إِن الظالمة هي أَن ميس إِنسانا شيء من اجلور من إِنسان آخر مبشيئته واختياره: مسى مظلوما، فنقول
  .فالظالمة هي أَن يستضر آخر مبشيئة اجلائر. اجلور، كما قد قيل، إِمنا هو إِضرار يكون باملشيئة

اَألشياء الضارة إِحصاؤها يف هذا املوضع واجب، إِال أَنه قد ذكرت فيما تقدم، وذلك يف باب املشورة،  وأَصناف
وكذلك قد تقدم القول . َألنه ملا ذكرت النافعات هنالك تبينت أَضدادها؛ وكذلك هي أَيضا مذكورة يف باب الذم

أَحدها : العامة واخلاصة تنحصر يف أَربعة أَصناف -باجلملة  -والشكايات . يف أَصناف اَألشياء اليت تكون عن طوع
ما يكون بال علم من الفاعل وهو الكائن عن االتفاق؛ والثاين ما يكون مع علم بال مشيئة وهو اِإلكراه؛ والثالث ما 

فأَما . يكون عن اختيار وروية؛ والرابع ما يكون عن انفعال من االنفعاالت، وأَكثر ما يكون ذلك عن الغضب
وليس . وأَما اليت تكون عن تقدم االختيار والروية فقد قيل فيها فيما تقدم. وما يكون عنه فسيقال فيما بعد الغضب

حيتاج الشاكي إِىل معرفة أَصناف الظالمات واَألفعال اليت هي جور أَو إِىل معرفة الشرائط اليت يكون هبا الفعل ظلما 



نه كثريا ما يعترف املشتكي به بوجود الذي ادعى عليه، إِال أَنه جيحد وجوراً بل وقد حيتاج إِليه املتنصل واملعتذر، َأل
الشرط الذي به يكون ذلك الفعل جوراً؛ وذلك مثل أَن يعترف بأَنه أَخذ، ال بأَنه سرق؛ وبأَنه سب، ال بأَنه افترى؛ 

فتراُء وما الزنا وذلك حبسب ولذلك ينبغي للشاكي واملتنصل أَن يعرف ما السرقة وما اال. وبأَنه نكح، ال بأَنه زىن
الشريعة العامة واخلاصة بالقوم الذي هو منهم؛ فإِنه مبعرفة هذه اَألشياء ميكن الشاكي أَن يثبت أَن الفعل جور 

والظلم باحلقيقة الذي ال يقبل املعذرة إِمنا . فإِن التنازع إِمنا هو يف أَنه ظامل أَو غري ظامل. وظلم، واملتنصل أَنه ليس جبور
  .الظلم الذي يكون عن تقدم الرّوية واالختيار هو

وهاهنا ظالمات أَمساؤها الدالة عليها كافية يف الداللة على أَهنا ظلم يف الغاية وعلى تقدم االختيار والروية هلا دون 
ولذلك . تارفإِن أَحداً ليس يتصور فيه أَنه يسرق أَو يزين غري خم. أَن حيتاج يف ذلك إِىل حتديدها، مثل السرقة والزنا

فيجب على املتنصل أَبدا أَن يتحفظ من االعتراف . إِذا اعترف هبذه اَألمساِء املدعى عليه، مل يبق له موضع اعتذار
َألن : وإِن اعترف فال يعترف منها إِال باجلنس فقط، مثل أَن يعترف بأَنه سب ال بأَنه افترى، ويقول. هبذه اَألمساِء

فإِن هاهنا نقائص ال يلحق . وذلك أَن الذم بالنقائص يتفاضل. ل أَو قذف أَبويه بالزنااالفتراَء إِمنا هو قذف الرج
وهاهنا نقائص تضع من اإلِنسان ويلحقه منها عار عظيم، . اِإلنسان منها هبا عار وإِن كانت تضع منه، مثل البخل

ق، إِذ كانت السرقة إِمنا هي من إِنه أَخذ، ال أَنه سر: وكذلك يقول. ولذلك غلظت الفرية يف شرعنا. مثل الزنا
  .حرز

  فصل

فمنها ما هي سنن : وما فيها سنن. وبعض الظالمات وما ليس بظالمات فيه سنن، وبعضها ليس فيها سنن: قال
فاخلري حبسب السنن . وكل واحدة من هذه ترسم العدل واجلور، واخلري والشر. مكتوبة، ومنها ما هي غري مكتوبة

فعال اليت كلما تزّيد اِإلنسان منها إِىل غري هناية تزيد محده ومدحه أَو كرامته ورفعته، مثل معونة الغري املكتوبة هي اَأل
والشر حبسب السنن الغري املكتوبة هو الفعل الذي كلما تزيد اإلِنسان منه حلقته املذمة . اَألصدقاِء ومكافأَة احملسنني

وأَما اخلري والشر يف . مثل كفر اِإلحسان واِإلساءة إِىل اَألصدقاِء أَزيد، واهلوان أَزيد، وذلك أَيضا إِىل غري هناية،
وملا كان األَمر على هذا وكانت السنة املقدرة ال تنطبق على . السنن املكتوبة فإِنه مقدر ال يزاد فيه وال ينقص منه

املة شخص شخص كل شخص وال يف كل وقت وال عند كل مكان، مل تكن كافية فيما تقدر من اخلري والشر يف مع
فوجب أَن يكون يف . من أَشخاص الناس، فاحتيج إِىل الزيادة والنقصان فيها حبسب ما تقتضيه السنة الغري املكتوبة

فإِن . وهو إِما الزيادة على السنن املكتوبة، وإِما النقصان منها: هذه السنن الغري املكتوبة عدل مكتوب وتفضل
وإِن كانت . إِحسانا، وإِن كانت الزيادة على الشر املكتوب مسي ِحسبة كانت الزيادة على اخلري املكتوب مسي

وهذا قد يعرض يف السنن . نقصاناً من الشر املكتوب مسي صلحا وحلما واحتماال، وما أَشبه ذلك من اَألمساِء
فوضعوا حتديدا كليا، فإِذا هم غلطوا : أَما من قبل أَنفسهم. إِما باضطرار، وإِما من قبل أَنفسهم: املكتوبة للواضعني

فمن قبل أَنه ليس يستطيع أَحد أَن يضع سننا كلية عامة حبسب مجيع الناس : وأَما من قبل األَمر نفسه. وليس بكلى
وغاية املاهر يف وضع السنن أَن يضع . يف مجيع اَألزمنة ومجيع األَمكنة، َألن ذلك غري متناه، أَعين تبدل النافع والضار

وكلما اجتهد الواضع يف أَن تكون السنة . ي، أَعين َألكثر الناس يف أَكثر اَألزمنة وأَكثر املواضعمن ذلك ما هو أَكثر
وإِذا كان اَألمر كذلك، فباضطرار أَال . اليت يضعها منفعتها أَطول زمانا ولَألكثر من الناس، كانت السنة أَفضل



كل وقت، ولذلك قد حيتاج إِىل الزيادة والنقصان  تكون السنن املقدرة صادقة أَبدا ودائما، أَعين يف كل شخص ويف
  .وأَنت تتبني هذا من امللل املكتوبة يف زماننا هذا. فيها

واحللم باجلملة هو التفضل يف نقصان . والزيادة والنقصان فيها إِمنا تكون تفضال إِذا حلق ذلك مدح أَو كرامة
مثال ذلك ما حكاه أَرسطو من أَن السنة . و كرامةالشيء املكتوب أَو رفعه يف املوضع الذي يلحق ذلك مدح أَ

والسنة الغري املكتوبة تقتضي أَن . كانت عندهم أَال يشيل أَحد يده باخلامت وأَن فعل ذلك يستوجب عقوبة وأَنه ظامل
وكذلك يشبه أَن يكون اَألمر عندنا يف قطع اليد يف النصاب . فالصفح إِذن عن مثل هذا عدل. يصفح عن مثل هذا

وإِذا كان هذا هو احللم فهو بّين أَي اَألشياء هي من احللم وأَّي اَألشياء ليست هي من احللم . اصة يف املطعوماتوخب
  .فإِن املرَء إِمنا يكون حليما يف اَألشياِء اليت جيمل فيها الصفح. وأَّي الناس هم احللماُء وأَيهم ليس كذلك

واحداً بل أَصنافاً كثرية، فليس جيب أَن يسوى بني ما يقع منها  وضروب اِإلساءة والظلم وإِن مل تكن صنفا: قال
على جهة اخلطاِء وهو الذي يكون من السهو والغلط، وما ليس يقع على جهة الغلط وهو الذي يكون عن املكر 

  . والشر

  .لهي ما مل تكن عن جهل وال عن شرارة؛ وأَما الظلم فهو ما كان من شرارة، ال من جه: واِإلساءة: قال
واملقدمات اليت هبا خياِطب من َيسئل الصفح عن الذنب الذي أَوجبت العقوبةَ فيه الشريعةُ املكتوبة على فاعله، أَعين 

إِنه، أَيها املعاقب، جيب أَال تقتدي هبذه السنة نفسها يف : إِحداها أَن يقول اجلاين: اليت ذكرها أَرسطو يف هذا الكتاب
  .كن خبلق الواضع هلا يف الصفح والرمحةما أَوجبته علّى من العقوبة، ل

إِنه ليس جيب أَن ننظر إِىل ظاهر لفظ الشارع يف هذه العقوبة اليت وضعها، لكن إِىل : واملقدمة الثانية أَن يقول
والثالثة أَن يقول إِنه . مقصوده، وذلك يف املوضع الذي يكون املفهوم من اللفظ ضد ما يقتضي ظاهره من العقوبة

ن نتنزل العقوبة على حسب الفعل الظاهر مين، لكن على حسب النية واالختيار، وذلك حيث يظن أَن ليس جيب أَ
إِنه ليس ينبغي أَن يعاقب على ما كان يف الفرط ونادرا، لكن : والرابعة أَن يقول. ذلك الفعل مل يكن عن اختيار منه

إِن اِإلنسان ليس ينبغي أَن : واخلامسة أَن يقول. لعلى ما كان متكررا من اجلاين، وذلك إِذا مل يتقدم منه ذلك الفع
يعاقب على حسب حاله احلاضرة حىت ينظر إِىل أَحواله املتقدمة وأَحواله املستقبلة، وذلك عندما تكون هذه اَألحوال 

ات اليت والسابعة أَن يذكره باخلري. والسادسة أَن يذكره باخلريات اليت وصلت من اجلاين إِىل اجملين عليه. شافعة له
والثامنة أَن حيرضه . وصلت إِىل اجلاين من اجملين عليه، فإِن ذلك حيركه إِىل أَن يعدو العفو عنه من مجلة تلك اخلريات

إِنه ليس ينبغي أَن يعجل اِإلنسان إِذا ناله جور من إِنسان، فيكافئه بالعجلة، لكن : على التأَين عند الظلم بأَن يقول له
إِنه ينبغي لإلِنسان أَن يكون مع الناس مساحما : والتاسعة أَن يقول. يف عاقبة ذلك خري يناله يتوقف، فعسى أَن يكون

إِنه ينبغي للإلِنسان أَن يكون : والعاشرة أَن يقول. يقنع بالقول اجلميل دون الفعل، وأَال يكون شديد االستقصاِء
حتمال والصفح من اخللق الفاضل؛ واملتهورون إِن اال: واحلادية عشرة أَن يقول. متنزها عن اخلصومات والعقوبات

  .وذوو اخلََرق يقرون هبذا إِذ يتشبهون باحللماِء فضال عن غريهم
ماهو التفضل واحللم والصفح، وما احلامل والصافح، ومن أَي من املتقدمات يستدعى احللم : فقد تبني من هذا القول

جلاين يصغره، فقد ينبغي هاهنا أَن يقال يف أَنواع الظلم العظيم وَألن اجملين عليه يعظم الظلم الواقع به وا. والصفح
  .والظلم اليسري

ولذلك ما قد يكون الظلم يف . ومن الظلم العظيم ما يكون من اإلِنسان القوي للضعيف، وما يكون من الغين للفقري
أَما عظم . ا من عظم الضررإِما من عظم الشر نفسه املوجود يف ذلك الشر اليسري، وإِم: اُألمور اليسرية عظيما



وأَما الشر الذي هو عظم يف . الضرر يف الشيِء فمثل من يسلب اِإلنسان قوته إِذا كان يسريا وليس ملك غريه
نفسه، وإِن كان الفعل يسريا، فمثل ما حكي أرسطو أَن رجال خان الصناع الذين كانوا يدعون عندهم باملقربن، 

البيوت املختصة بعبادة اهللا يف ثالثة أَفلس من مقدسة من املال املختص  وهم املختصون عندهم بصناعة حماريب
  .ببيوت العبادة

فإِن ثالثة أَفلس هي شيء يسري من طريق اجلور يف املال، وأَخذها من طريق ما هي من املال املقدس للصناع : قال
د هتك حرمة بيت اهللا وحرمة ماله، املقربني شر عظيم، وذلك أَن لك يدل على قوة الشر الذي يف أَخها إِذ كان ق
وأَما إِذا اعترب مقدار املضرة يف أَخذ . ولذلك فاعل هذا ليس يرى أَحٌد أَنه اتقى من الظلم شيئا، بل بلغ فيه الغاية

وأَمثال هذه املظامل، أَعين اليت تقع ببيوت اهللا وأَوليائه، ليس فيها صفح . اَألفلس الثالثة، فليس هنالك ظلم يعتد به
ال حلم وال احتمال، َألن الصفح فيها واحللم ليس تقتضيه مصلحة، بل جيب أَن يكون احلاكم يف أَمثال هذه ينفذ و

العقوبة وال بد، إِما ملكان االنتقام من اجلاين فقط، وإِما ملا يف ذلك من املصلحة العامة وملكان هذا، قال الفقهاُء عندنا 
ومن الظلم العظيم أَن جيمع على اِإلنسان أَخذ ماله . م إِن زره وسخ قتلإِن من قال يف صاحب الشريعة عليه السال

. ومن الظلم العظيم أَيا أَن يكون العادلون والصاحلون، وباجلملة ذوو الفضائل يعذبون على فضائلهم. وتعذيبه
ور يقصدون ولذلك ترى كثرياً من ملوك اجل. ولذلك يكون الظلم الواقع هبؤالِء فخرا هلم وكرامة ليست يسرية

إِهانة العلماُء بالضرب وغري ذلك من الشر، فيكون ذلك فخرا هلم يف احلياة وبعد املمات، كما عرض ملالك وغريه 
وكذلك املقتولون من هؤالِء يعرض هلم من ذلك بعد املوت كرامة عظيمة، مثل ما نال أَصحاب عيسى . من الفقهاِء

وباجلملة كل من أُوذي على شيِء يكرم عليه اِإلنسان فهو . عني هلمعليه السالم بعد موهتم من الكرامة من التاب
ومن الظلم العظيم أَن يكون نوعا من الظلم مبتدعا مل يفعله أَحد غريه ال قبله . يستفيد بتلك اَألذية كرامة عظيمة

لك الفعل، كما قيل ومما يعظم به الظلم أَن يكون هو أَول من فعله، فاقتدى به كل من أَتى بعده ففعل ذ. وال بعده
يف هابيل وقابيل ومن الظلم العظيم إِحلاق الغرامة واخلسران على الذين يتولون إِيصال اخلريات إِىل الناس مثل الظلم 

ومن الظلم العظيم الذي يوجب العقوبات العظيمة يف الشرائع املكتوبة مثل اِإللقاء . الذي يقع على واضعي السنن
ومن الظلم العظيم الظلُم الذي يقع من املرِء بقرابته وخاصته َألن ذلك يكون لبغضهم . مإِىل السباع عند بعض اُألم

ومن الظلم العظيم الغدر باَألمانات والفجور . وأَذية القرابة وبغضهم إِمنا حيمل عليه إِفراط الشرارة. والنفور عنهم
خبار املكتوبة ولذلك كانت عقوبة هؤالِء ليست يف اَألميان ونقض العهود وما أَشبه ذلك من اٌألمور اليت تقتص يف اَأل

كعقوبة سائر الظاملني، بل يفضحون مع العقوبة على رءُوس اَألشهاد مثل عقاب شهداِء الزور، فإِنه ليس يقتصر 
ولذلك زيد يف عقاب الفرية عندنا التفسيق ورد . على عقاهبم دون أَن يفضحوا يف جمالس احلكام وتسخم وجوههم

والذي يرائي بأَفعال اخلري، وقصده . قبح ما تكون اخليانة والغدر ملن تقدم منه إِحسان للغادر واخلائنوأَ. الشهادة
والظلم يف السنن الغري املكتوبة، أَعين تعديها، أَعظم من الظلم يف السنن املكتوبة؛ وذلك . الشر، هو من هذا النوع

نسان، إِذ كانت كل اَألمر الطبيعي له، مثل بر الوالدين وشكر أَن السنن الغري املكتوبة كأَهنا شيء يضطر إِليها اِإل
وإِن تعدى السنة املكتوبة فظلم ظلما مستبشعا فهو ظلم . وأَما السنن املكتوبة فليس هي باضطرار لإلِنسان. املنعم

. من الظلم العظيم والغرامة يف اَألشياِء اليت ليس فيها غرامة يف السنة املكتوبة. عظيم مثل قتل اَألطفال والنساِء
  .ولذلك كان أَقوى اَألسباب يف فساد الرياسات

  .فقد تبني من هذا القول الظلم العظيم والصغري، إِذ الصغري ضد العظيم، والشيُء يعرف مبعرفة ضده: قال
أَليق وقد ينبغي أَن نقول يف التصديقات اليت تسمى غري صناعية، أَعين اليت ليس تكون عن قياس خطيب أَصال، فإِن 



املواضع بذكرها هو هذا املوضع، إِذ كانت أَخص باملشاجرية منها باِإلثنني الباقيني من أَجناس اَألشياِء اخلطبية، أَعين 
  .املشاورية واملنافرية

أَحدها السنن، والثاين الشهود، والثالث العقود، والرابع : وهذه التصديقات الغري الصناعية هي مخسة يف العدد
  .امس اَألميانالعذاب، واخل

  .والكالم فيها هاهنا إِمنا هو كيف يستعمل واحد واحد منها يف الشكاية واالعتذار

فلنقل أَوال يف السنن فنقول إِن السنن ملا كانت منها عامة ومنها مكتوبة، فقد جيب إِن كانت السنن املكتوبة مضادة 
نة العامة املوافقة له، أَعين املضادة للسنة املكتوبة، للشيِء الذي َيقصد تثبيَته الشاكي أَو املعتذر أَن حيتج بالس

إِن الواجب هو : فأَحد املواضع اليت ذكر مما تزيف به السنة املكتوبة هو أَن يقول. ويقويها، ويزيف السنة املكتوبة
وال حليما وال  اَألخذ بالسنن الغري املكتوبة، َألن اإلِنسان إِذا اقتصر على ما توجبه السنة املكتوبة مل يكن حمسنا

صفوحا، إِذ كان اإلِنسان إِمنا يوصف هبذه اَألشياِء إِذا اقتدى بالسنة العامة على ما تبني، وباجلملة فإِمنا يتطرق املدح 
ولذلك ال يسمى من يعطي القدر الواجب من املال . واِإلكرام من قبل السنن الغري املكتوبة، فاعل الواجب ال ميدح

  .ايف السنة املكتوبة سخي
إِن السنن املكتوبة إِمنا يقتصر عليها العامة من الناس الذين ال روية عندهم، وذلك أَهنا : وموضع ثان وهو أَن يقول

  .أُمور مفروغ منها، فأَما االقتداُء بالسنن الغري املكتوبة وتقديرها فهو لذوي الروية واخلواص من الناس
انت تقصر اإلِنسان على أَشياء حمدودة، والسنن العامة مالئمة وهو أَن السنن املكتوبة شاقة إِذ ك: وموضع ثالث

  .لطبائع اِإلنسان وهو أَهم
وهو أَن السنن املكتوبة كثريا ما يكون تركها أَنفع وأَفضل وأَزيد يف اخلري، إِذ كان الشيُء احملدود ال : وموضع رابع

  .تقدر تقديرا يالئم كل إِنسان ويف كل زمان وأَما السنن الغري املكتوبة فقد. يالئم كل إِنسان وال يف كل حني
أَن السنة الغري املكتوبة أَبدية غري متغرية َألهنا يف طبيعة الناس، والسنن املكتوبة متبدلة : وموضع خامس وهو

: وحكى عن امرأَة مشهورة عندهم أَهنا اعتذرت عن رجل دفن عندهم على غري السنة املكتوبة بأَن قالت. ومتغرية
  .َألدفنه على سنة تكون اليوم وال تكون غدا، بل على السنة اليت ال تبيد أَبداًمل أَكن 

ومن القول . وموضع سادس وهو أَن السنة املكتوبة مظنونة، إِذ كانت مقبولة من الغري، وإِمنا هي معروفة بالطبع
عاال خمتلفة حبسب النافع لشخص إِن السنة العامة هي اليت يفعل هبا احلاكم أَف: أَن نقول: النافع يف ذلك أَن نقول

شخص ووقت وقت، واحلاكم هو مبنزلة املخلص للفضة من اخلبث، ولذلك قد جيب على احلاكم الفاضل أَال يقتصر 
على السنة املكتوبة فقط، بل يستعمل السنتني معا حىت يتخلص له احلق يف ذلك، ويتقرر لديه القول اخلاص بالقضية 

حكم يف شيء، وكانت السنة املكتوبة ضد الغري املكتوبة، أَو كانت فيه سنتان ولذلك مىت . اليت حيكم فيها
متضادتان، فقد جيب على احلاكم أَن يستعمل السنة القدمية أَحيانا، أَعين الغري املكتوبة، يف موضع، ويطرحها يف 

ا يف الظاهر ويصح فإِن هبذا الوجه يسقط التعارض الذي بينهم. موضع آخر؛ وكذلك احلال يف السنة املكتوبة
  .يف السنن املكتوبة املتضادة -وهذا عندنا  -وهذا الذي قاله بّين من فعل الفقهاِء . اجلمع
ومىت أَشكل عليه وجه اجلمع، فقد جيب عليه أَن يتوقف وال ينفذ إِحدى السنتني، بل يرجئ احلكم حىت يتبني : قال

  .فعة وإِما املكتوبة الواجبةله موضع الشك والشبهة بني السنتني، إِما العامة النا
  .فهذا مجلة ما قيل هاهنا يف دفع السنن املكتوبة إِذا كانت مضادة للشيِء الذي يقصد تثبيته

وأَما إِذا كانت السنة املكتوبة موافقة لَألمر املقصود تثبيته، والعامة مضادة، فأَحد ما تزيف به السنة الغري املكتوبة 



العامة متبدلة املوضوع ومتبدلة اَألوقات، فهي باجلملة غري غري حمدودة، بل حتتاج إِىل إِن السنة : املضادة أَن يقال
فإِذا كان املضاد يف السنة الغري املكتوبة متومها وغري معلوم بعد، . استنباط وحتديد، وأَما املكتوبة فهي مفروغ منها

د أَنه ليس جيب أَن كون احلكم يتعدى به السنة وكان املوافق لنا يف السنة املكتوبة مصرحا به، فقد ينبغي أَن يعتق
  .املكتوبة

وهو أَن السنة الغري املكتوبة تقتضي حكما عاما مثل اِإلحسان إِىل من : وموضع آخر تزيف به السنة الغري املكتوبة
، وإِمنا والعام الكلي ليس يفعله أَحد. أَحسن إِليك، واملكتوبة تقتضي حكما خاصا وهو مقدار ذلك اِإلحسان ووقته

  .والذي يفعل، هو الذي جيب أَن ميتثل. يفعل اجلزئي
وهو أَن الوضع للسنة املكتوبة إِن كان واجبا، فاستعماهلا واجب؛ وإِال فأَّي : وموضع آخر يقوي السنة املكتوبة
  .فائدة يف وضع شيء ال يستعمل

مهور يف تقدمه بعلم املصاحل نسبة الطبيب وهو أَن واضعها نسبته إِىل اجل: وموضع آخر قوي يف تثبيت السنة املكتوبة
وكما أَن الطبيب ليس ينبغي . إِىل الذين يطبهم، وباجلملة نسبة أَهل الصنائع إِىل من مل يكن من أَهل تلك الصناعة

ل لِإلنسان العليل أَن يتواىن أَو يتردد يف قبوله قوله أَو تأوله، كذلك احلال يف قبول قول الواضع للسنة املكتوبة، ب
وذلك أَن خمالفة الطبيب إِمنا تلحق منها مضرة . املضرة يف خمالفة واضع السنن أَشد من املضرة يف خمالفة الطبيب

  .لواحد من الناس، وخمالفة واضع السنن يلحق منه هالك أَهل املدينة بأَسرها
. توبة، ال السنن الغري املكتوبةوهو أَن الذين ينصبون حكاما يف املدن إِمنا هم الذين علموا السنن املك: وموضع آخر

وإِذا كان ذلك كذلك، فواجب أَن متتثل السنن املكتوبة، وإِال كان استعمال . فإِن كل اجلمهور يستوون يف إِدراكها
  .احلكام عبثا وباطال

  .فهذا مجلة ما قاله يف السنن

  القول يف الشهود

من احلدث من يشارك املشهود له يف اخلري الذي و. فأَما الشهود، فمنهم قوم قد سلفوا، ومنهم حدث وموجودون
. وأَعين بالشهود القدماء اَألسالف املعروفني املقبولني عند مجهور الناس املشهور فضلهم. يرجوه أَو الشر الذي خيافه

مرهم على فهؤالِء تقبل شهادهتم على اَألشياِء السالفة سواء أَخربوا أَهنم عاينوها أَو مل خيربوا بذلك، َألنه حيمل أَ
إِما شهادة على أَشياء سالفة وهي اليت مل يدركها أَكثر املوجودين : والشهادات. اجلملة فيما أَخربوا به على التصديق

فأَما اَألشياُء السالفة فإِن الشهود . يف ذلك الوقت، وإِما شهادة على أُمور موجودة، وإِما شهادة على أُمور مستقبلة
وأَما اَألشياُء املستقبلة . وأَما اَألشياُء املوجودة يف زماننا فإِن الشهود عليها َمْن يف زماننا. عليها هم اَألسالف ال حمالة

: والشهود على اَألشياء املستقبلة صنفان. فقد يكون الشهود عليها قوما تقدموا وقوما موجودين يف زماننا هذا
: ة السائرة اليت متنع أَو تأذن يف العمل، مثل ما يقالالكهان سواء كان تكهنهم بصناعة أَو بغري صناعة، وذوو األَمثل

فأَما الشهود . وأَشباه هذا. صلة الرحم تزيد يف العمر: صل رمحك، فإِن صاحب الشرع عليه السالم قد قال
املوجودون فاملقبولون واملعمول بشهادهتم هم الذين امتحنهم أَهل معارفهم، أَعين جرياهنم أَو قرابتهم أَو أَهل 

وأَما الشهود من اَألسالف فقد . نتهم، فوجدوها مقيمني على اَألحوال اليت تقبل هبا شهادهتم غري منتقلني عنهامدي
استقر عمرهم على القبول، فلذلك ليس حيتاجون إِىل االمتحان، وأَعين بالقبول إِما عدالتهم إِن شهدوا على أَشياء 



ومما . ا عن اُألمور املستقبلة إِن كانت شهادهتم يف أُمور مستقبلةماضية، وإِما صحة وجود امللكات هلم اليت خيربون هب
يشترط يف قبول شهادة الشهود احلدث أَال يشاركوا املشهود له يف خري يرجوه وال شر يتوقعه، مثل أَن يكونوا آباء 

وأَما اَألسالف . رمبا كذبواوذلك أَنه إِن أَراد منهم أَن يكذبوا، كما يقول أَرسطو، . للمشهود له أَو أَبناء أَو قرابة
والشهود احلدث إِمنا تقبل شهادهتم إِذا شهدوا أَن اَألمر كان أَو مل يكن، . فليس يتصور فيهم هذا إِذ قد عدموا

وأَما اَألسالف فإِنه تقبل يف ذلك شهادهتم، إِما ألهنم ال يتهمون، . وليس تقبل شهادهتم على أَن األَمر عدل أَو جور
. مشاركني للشهود له؛ وإِما َألن قوهلم حيمل على أَن احلاكم كان كذلك يف الزمان السالفَألهنم ليسوا 

والتصديقات قد تقع من قبل الشهادات، وقد تقع من قبل قرائن اَألحوال املشاكلة، فتقوم مقام الشهادات واحلكم 
ينبغي للحاكم أَال يغلط يف ولذلك . بقرائن اَألحوال املشاكلة هو من فعل ذوي الفطانة واحلذق من احلكام

وإِذا كانت هذه اَألحوال قد توقف احلاكم على اَألمر .املشاكالت املموهة كما ال يغلط الصرييف يف الفضة املغشوشة
الصادق نفسه، مع كون الشهادة الكاذبة مضادة هلا، فهي أَحرى أَن توقف عليه حيث ال تكون هنالك شهادة، أَو 

فإِنه ال خالف بني أَن . هلا ولذلك كانت هذه اَألحوال تقوم عند احلكام مقام الشهودحيث تكون الشهادة موافقة 
وهذه اَألحوال هي غري الضمائر، ولذلك . حيكم بالشهود أَو حيكم هبذه اَألحوال املشاكلة اليت تقترن باملتكلمني

  . عدت مع الشهادات

والشهادة . هي يف الشهود، ومنها ما هي يف املتخاصمنيمنها ما هي يف اَألمر املتنازع فيه، ومنها ما : والشهادات
وأَما الشهادة على املتخاصمني فهي بتعديل أَحدمها . منها ما هي يف تقويتهم، ومنها ما هي يف توهينهم: على الشهود
يه، وهو والشهادة على الشهود تكون إِما أَنه صديق أَو عدو، وإِما أَنه وسط بني املدعى واملدعى عل. وجتريح اآلخر

وهنا فصول أُخر يف الشهود سوى هذه الفصول سيقال فيها حيث يقال . أَال يكون صديقا َألحدمها وال عدوا لآلخر
  .يف املواضع العامة اليت تعمل منها الضمائر وذلك يف املقالة الثانية من هذا الكتاب

  .فهذا مجلة ما قاله يف الشهادات

  القول يف العقود

: والشرائط اليت يتفق عليها إِمنا هي نافعة يف أَمرين. ليت يتفق عليها بعض الناس مع بعضوالعقود هي الشرائط ا
واملنفعة الثانية يف . أَحدمها يف ختسيس املعترِف هبا وذمه، إِذا مل يقف عندها وهو مصدق هبا، ويف مدحه إِذا ويف هبا

وضع فرق بينها وبني الشهود، وذلك أَن الشروط وليس يف هذا امل. تصديق املدعى وتكذيب املدعى عليه إِذا أَنكرها
إِذا كانت مكتوبة أَو شهد عليها الشهود قامت مقام الشهود يف تبيني اَألمر الذي فيه اخلصومة وتبيني حال الذين 

وذلك أَن التزام الشرط يدل على الفضيلة، وخمالفته تدل . يتخاصمون، أَعين كيف أَحواهلم يف الفضيلة والرذيلة
وإِذا اعترف اخلصم بالشرط وادعى أَنه ال يلزمه، فقد حيتاج املتكلم أَن يقنع يف وجوب لزوم الشرط . رذيلةعلى ال

وإِذا كانت . الشرط سنة خاصية وجزئية فيجب الوقوف عنده على اجلهة اليت جيب الوقوف عند السنن: بأَن يقول
ترأَسه، َألن السنة تقتضي مصلحة عامة والشرط إِن السنة ليس حتكم على الشرط وال : السنة خمالفة للشرط، قال

وإِن مل تكن . مصلحة خاصة، واخلاص حيكم على العام؛ فإِذن الشرط هو الذي يرأَس السنة، ال السنة ترأَس الشرط
إِن الشرط نوع من السنة، إِن كانت السنة موضوعة عندهم باالصطالح، أَو أَن : خمالفة له، أَعين للشرط، قال

  .الوقوف عند الشرط، إِن كانت السنة عندهم بوحي من اهللالسنة توجب 



فإِن . وهو أَن يقول إِن الشروط هي اليت تقتضي املصاحل اخلاصة حبسب شخص شخص ووقت وقت: وموضع آخر
وما هو هبذه . وإِن الشرط هو الذي يلتزمه اِإلنسان باختياره وعن رويته. مل يوقف عند الشرائط، بطلت املصاحل

إِىل غري ذلك من املواضع اليت تشبه هذه مما يطول الكالم بذكرها إِن رمي . يعذر يف أَال يقف عنده الصفة فال
  .استقصاؤها يف هذا املوضع

وأَما اَألشياُء اليت تزيف منها الشروط إِذا رأَى املتكلم أَن اَألصوب . فهذا ما قاله يف اَألشياِء اليت تثبت هبا الشروط
إِن السنن املكتوبة أَشد مشاكلة : السنن املكتوبة والسنن العامة؛ مثل أَن يقول: فهيواَألصلح تزييف الشروط 

والصالح العام . ومناسبة للمصاحل، َألن السنة املكتوبة مشتركة، واملشتركة أَعم صالحا من اخلاصة اليت هي الشرط
  .أَهم من الصالح اخلاص

ن ملكان خمالطة وخديعة جترى عليه، وما توجبه السنن ليس وموضع آخر وهو أَن الشروط ميكن أَن يلتزمها اِإلنسا
  .ميكن فيه اخلديعة، فالسنن أَوىل من الشروط

وهو أَن يقول إِن احلاكم هو الفاحص عن العدل والكاشف عنه، أَعين العدل الذي يكون حبسب : وموضع آخر
فإِن كان عدال يف . أَعين املتعاقدين املدينة، ولذلك جيب عليه أَن يفحص عن العدل الذي اشترطاه يف أَنفسهما،

  .وإِن كان غري عدل أَبطل الشرط. املدينة، تركهما على الشرط
وباجلملة فينبغي أَن نتبع أَضداد . وأَيضا فإشن السنن ال توضع عن قسر وال عن غلط؛ والشروط قد ميكن ذلك فيها

وإِن أَلفيناه يف املكتوبة . ه يف السنة العامة، فزيفناه بذلكالشرط يف السنن، فإِن مل نلفه يف السنة املكتوبة، فرمبا أَلفنا
  .احتججنا يف إِبطاله هبا سواء كانت السنة سنة تلك املدينة أَو سنة ملدينة ترأَس تلك املدينة

تقضي  واَألواخر أَبداً يف اَألكثر. ومما يبطل العقود أَن تكون هنالك عقود مضادة إِما متقدمة عليها وإِما متأَخرة عنها
  .وقد تقضي املتقدمة على املتأَخرة، إِذا كانت املتقدمة صحيحة، واملتأَخرة مغلطة خادعة. على اَألوائل

وأَيضا فينبغي للذي يزيف الشرط أَن يتأَمل أَلفاظه، فإِن كان فيها ما ميكن حتريفه، حرفه وأَخرجه عن املفهوم الذي 
  .من كان له بصر باَأللفاظ املشتركة واملعاين املتشاهبةوهذا إِمنا ميكن أَن يفعله . يقتضي علة احلاكم

  . فهذا آخر ما قاله يف العقود

  القول يف العذاب

وأَما التقرير بالعذاب فإِهنا شهادة ما لقول املعذب، وفيه له تصديق ما، َألنه خياف إِن كذب أَن تعاد عليه : قال
يعسر ) ال( ولذلك . ر الواقع به، إِال أَنه صدق ُمكره عليهالعقوبة، وملا ختيل أَيضا أَن يف الصدق النجاة من الش

إِدراك اَألشياء اليت هبا ميكن أَن يثبت اِإلقرار الذي يكون حتت العذاب إِذا كان موافقا للمتكلم، وأَن يزيف إِذا كان 
ن اعترافهم بالكاذب فإِن املعذبني ملكان اِإلكراه ليس يكو. إِال أَن تزييفه ونقضه هو حق يف نفسه. موافقا للخصم

وأَيضا . أَقل من اعترافهم بالصادق، بل قد يعترفون بالذي يطلب منهم ملكان النجاة من العذاب وإِن كان كاذبا
فإِهنم إِذا صربوا على العذاب ومل يقولوا احلق فقد يبادرون إِىل الكاذب ليظن به أَنه هو الصادق، ليسترحيوا من 

نبغي للحكام أَن ال يستعملوا هذا النوع من االستدالل بل يعودون فيستعملون ولذلك ما ي. العذاب بذلك سريعا
فإِن كثرياً من الناس لصحة أَبداهنم وعزة نفوسهم يصربون على اَألذى صرباً شديداً فال يعترفون . الدالالت اُألخر

ولذلك ليس يف . الشدائد وأَما اجلبناُء وأَهل الضعف فقد يقرون على أَنفسهم بالكاذب قبل أَن يروا. بالصادق
  .وملكان هذا درأَ الشرع عندنا احلدود اليت تتعلق باِإلقرارات اليت حتت اِإلكراه. العذاب شيٌء يوثق به



  القول يف اَألميان
وأَما اَألميان فإِهنا تستعمل ملكان أَربعة أَشياء، وذلك أَن احلالف إِما أَن حيلف ليعطى شيئا ويأْخذ شيئا، مثل ما : قال
وحلف . وإِما أَن يأْخذ وال يعطى. وإِما أَن يعطى وال يأْخذ. وأَما أَال يعطى شيئا وال يأْخذ شيئا. كون يف البيوعي

واليمني إِما أَن تكون من املدعى أَو املدعى . اِإلنسان ليعطى إِمنا يكون َألشياء أُخر ضارة به، أَعين إِن أَمسك ومل يعط
وإِذا لزمت اليمني أَحد اخلصمني فنكل، . تصديق، إِذا علم أَن احلالف رجل فاجروليس يف اليمني شيٌء من ال. عليه

  .وإِذا عجز املتحّدى، فقد لزمته احلجة. َألن املطالبة باليمني َتحد على الصدق. فقد لزمته احلجة
وهو  -لف كاذبا إِذا ح -وملا كان املطالب باليمني متردداً بني مكروهني أَحدمها مما يناله من قبل اليمني : قال

االستهانة باهللا و حرماته؛ والثاين املكروه الذي يناله من اَألخذ منه أَو اِإلعطاء، فهو أَبداً إِمنا يفعل أَقل املكروهني 
  .وهذا أَحد ما يزيف به االحتجاج باَألميان. فلذلك قد يصدق بعض الناس إِذا حلف، ويكذب بعضهم. ضررا عنده

لكن تصديقه ليس هو ملكان أَنه مل حيلف، ولكن . اضل وُيرى أَنه حملق، وإِن مل حيلفوقد ُيصدق الرجل الف: قال
  .ملكان فضيلته، ومن أَجل أَنه ليس ممن حينث وال يفجر بغري ميني، فضال مع اليمني

اليمني مما وأَما التحدي باليمني فإِنه كثرياً ما يكون من الرجل الفاسق حنو الثقة اَألمني، َألن حترج الثقة عن : قال
  .يوقع التصديق بقول الفاسق

  .فإِن املتوقي يتجنبه. وهذا هو مثل أَن يغلب املتهور املتوقي أَو يدعوه إِىل أَن يغلبه ويتحداه بذلك: قال
ولكن ليس للثقة اَألمني، وإِن كان اَألمر هكذا، أَن يأْخذ بغري ميني، إِذا كان خصمه ليس يراه ثقة، بل ليس : قال

  .أَن حيلف يأْخذ إِال
والثقة اَألمني، إِذا : وكذلك هي السنة عندنا قال. وبذلك كان حيكم فالن لرجل مشهور يف احلكام عندهم: قال

اشتد عليه إِتيان اليمني عند الدعوى عليه، فإِن أَحب أَن يعطى ويكرم اهللا وال حيلف، فقد جيب له أَال ينكر الدعوى 
نه إِن أَنكر وأَعطى، أَوهم أَن املدعى حمق وأَنه إِمنا أَعطى ملكان اليمني الفاجرة فإِ. الكاذبة عندما ُيعِطى ما طولب به

اليت لزمته، ولذلك ليس ينبغي أَن يلجئ نفسه إِىل أَن ُيطالب باليمني، َألنه إِذا طولب باليمني فلم حيلف ظن به 
  . الكذب

ذر املرُء إِذا خالف ميينه أَو يعتذر عنه، وكيف وهو معلوم عند احلكومة يف املشاجرة اخلاصة والعامة كيف يعت: قال
وذلك أَن اَألشياَء اليت خيالف فيها اليمني هي تلك اَألشياُء اَألربعة اليت حيلف عليها، . يؤنب خمالف اليمني ويعذل

ن يعطى وال وهي اليت يهواها إِنسان إِنسان من الناس، وذلك إِما أَن يأَخذ ويعطى، وإِما أَال يأخذ وال يعطى، وإِما أَ
فإِذا حلف املرُء على واحد من هذه اَألربعة، فال خيلو أَن يكون القول الذي . يأْخذ، وإِما أَن يأْخذ وال يعطى

  .يستعمله يف تثبيت ذلك الشيء إِما موافقا ملا حلف عليه وإِما خمالفا، وذلك يكون إِذا جحد اليمني
إِن اليمني هي شريعة من الشرائع، فمىت خالفها املرُء : الف لليمني أَن يقالفإِن كان خمالفا، فإِنَّ أََحَد ما يؤنب به املخ

  .طوعا وجحدها، فقد ظلم؛ َألن الظلم هو خمالفة للشريعة طوعا
وأَما املعتذر عن خمالفة اليمني فقد يعتذر أَن ميينه كانت بإِكراه أَو بغلط أَو بغفلة، وأَنه إِذ حلف مل ينو ذلك الشيَء 

وإِمنا نوى غريه، وأَن الذي محله على اليمني هو اللجاج وخمالفة اخلصم وضيق الصدر واحلرج،  الذي خالفه،
  .وباجلملة التهيؤ املوجود فيه لسبوق اليمني وبدورها واملسارعة إِليها وإِىل اِإلنكار واجلحود

يكم أَن تثبتوا على أَميانكم وال إِنه قد جيب عل: ومما يستعمل يف التثبيت على السنن واَألميان والتمسك هبا أَن يقال
وأَما أُولئك الذين . ختالفوها، فإِن اليمني هو حكم شرعي أَلزمه املرُء نفسه طوعا وعن علم، فقد جيب عليه أَال خيالفه



حيلفون ملكان اخلديعة أَو الغفلة أَو التهيؤ للجحود واملسارعة إِىل اليمني فال يثبتون على أَمياهنم إِىل غري ذلك من 
  .أَشياء تشبه هذا القول مما تعظم به اليمني وتفخم

  .فهذا هو القول يف التصديقات اليت تكون بال قياس، وجهات استعماهلا يف هذه الصناعة
  .وهنا انقضت املعاين اليت تضمنتها هذه املقالة اليت هي اُألوىل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على حممد وآله

  املقالة الثانية

  طابةمن اخل

أَما من أَي أَصناف اَألقاويل يكون اِإلذن واملنع واملدح والذم والشكاية واِإلعتذار وأَي املقدمات والقضايا هي : قال
فإِن املخاطبات يف . اليت تؤخذ أَجزاِء هذه اَألقاويل اليت تفعل التصديق يف هذه الثالثة فقد قيل فيها يف املقالة اُألوىل

  .كون من أَجل هذه اَألغراض الستة اليت ذكرناها وباَألقيسة واملقدمات اليت عددناها فيما سلفاُألمور اجلزئية إِمنا ت
ومن أَجل أَن اخلطابة ال بد فيها من حاكم يرجح أَحد قويل املتخاطبني، إِذ كانت اَألقاويل املستعملة فيها غري يقينية، 

ت أُموراً ممكنة، وكذلك حيتاج إِليهم يف التشاجر واملدح ولذلك احتيج إِىل احلكام يف املشوريات أَكثر ذلك، إِذ كان
والذم، فقد ينبغي أَن ننظر هاهنا ليس يف اَألقاويل املثبتة واملبطلة، بل ويف بيان اَألقاويل اليت تفيد احلاكم االنفعاالت 

ملتكلم حبكم احلاكم إِذا فإِنه قد خيتلف تصديق احلاكم بكالم املتكلم، وتصديق ا.اليت تصريه إِىل امليل يف اَألحكام
عرف املتكلم أَي امرئ هو احلاكم يف صداقته له أَو عداوته، وعرف احلاكم أَي امرئ هو املتكلم يف فضيلته 

وأَما معرفة املتكلم حبال احلاكم . أَما معرفة احلاكم باملتكلم فغناُء ذلك يف األَكثر إِمنا هو يف اُألمور املشورية. ومعرفته
وذلك أَنه ليست أَحكام احلكام على من أَحبوه أَو قَلَْوه حكما . إِمنا يكون أَكثر ذلك يف اخلصومات فاالنتفاع بذلك

واحداً، وال من كانوا عليه غضاباً أَو غري غضاب أَو خائفني منه أَو غري خائفني منه، بل توجد أَحكام احلكام ختتلف 
على من حيبون، فإِما أَال خيسروه شيئا وإِما أَن خيسروه  فإِذا حكموا. حبسب هذا اختالفا كثريا يف القدر واملبلغ

وكذلك فرق بني أَن حيكم احلاكم وهو منشرح الصدر للمتكلم . وأَما حكمهم ملن يبغضون فخالف ذلك. اليسري
  . حسن الظن به وبني أَن حيكم وهو ضيق الصدر مكترث به

علل ثالث؛ َألنه قد ُيصدق املرُء هبذه الثالث دون قول واملتكلمون يكونون مصدقني يف أَقاويلهم أَكثر ذلك ل: قال
املعرفة والفضيلة واِإللف، أَعين أَن ال يكون مستوحشا من الذي يشري عليه إِما ملكان : وهذه الثالث هي. مثبت

جل عدم واملشريون يصريون غري مصدقني ومكذبني إِما من أَ. جهله به أَو مباينته له يف اجلنس أَو املكان أَو اللسان
هذه اَألحوال الثالثة فيهم أَو عدم بعضها، ألهنم إِما أَن يكونوا ال يشريون برأْي صواب ملكان جهلهم وخطائهم، 

وإِما أَن يكونوا عارفني، لكنهم مينعهم من اِإلشارة بالصواب اخلبث . أَعين أَهنم يشريون مبا ال ينتفع به لضعف رأْيهم
وذلك أَهنم . ني ذوي فضائل، لكن يكونون مستوحشني من الذين يشريون عليهموإِما أَن يكونوا عارف. والشرارة

وهو بني أَنه ليس سوى هذه اخلالل الثالث . إِذا كانوا هبذه الصفة، أَمكنهم أَن يعرفوا اَألمر األَفضل فال يشريون به
رف املرُء أَن املتكلم هبذه احلال فأَما من أَين يع. خلة إِذا وجدت للمتكلم أَمكن أَن يكون هبا مصدقا عند السامعني

أَو يثبت أَنه على هذه احلال عند من ال يعرف ذلك فمن اَألشياِء اليت ذكرت يف باب املديح، أَعين أَنه ذو معرفة 



  .وفضيلة
ام وأَما أَنه متأَنس وصديق فإِن القول فيها هو جزٌء من القول يف املقدمات اليت يثبت هبا االنفعاالت اليت ختتلف أَحك
  .احلكام بسببها وهي اليت تلزمها إِما اللذة وإِما اَألذى، مثل الغضب والرمحة واخلوف وأَضداد هذه وما أَشبه ذلك

وقد ينبغي أَن نقول فيها هاهنا وذلك يكون بان ننظر من كل واحد من هذه االنفعاالت يف ثالثة أَشياء، أَعين : قال
ومثال . الناس املستعدين لذلك االنفعال، وعلى من يقع ذلك االنفعال غالبايف اَألشياِء الفاعلة لذلك االنفعال، ويف 

بأَية حالة يكون املرُء غضوبا، وما اَألشياُء الفاعلة للغضب، وَمْن القوم الذي : إِذا نظرنا يف الغضب، أَن نقول: ذلك
بعضها ومل يوجد بعض، فليس وإِذا وجد . فإِن الغضب إِمنا يوجد وال باجتماع هذه الثالث. يغضب عليهم بالطبع
وباجلملة فيفعل يف هذا اجلنس مثل ما فعل يف اَألبواب املتقدمة، أَعين يف باب اخلصومات، . يوجد الغضب وال بد

ويف باب املشورة، حيث حددنا اَألشياَء اليت يقصد تثبيتها، مث اَألشياء اليت هبا يلتئم وجودها، أَعين النافع أَو الضار 
واالثنان من هذه الثالثة هي اليت تأْتلف منها املقدمات اليت إِذا خوطب هبا اِإلنسان حركته إِىل . اجلورأَو العدل أَو 

وأَما الذين هم معدون لذلك االنفعال، فإِمنا يوجد من . ذلك االنفعال، أَعين الفاعلة له ومبن يقع ذلك االنفعال
ومثال ذلك أَن املرَء إِمنا حيركه . ركوا بذلك إِىل ذلك االنفعالأَحواهلم اليت هم هبا معدون أَهنم قد انفعلوا ال أَن حت

فأَما اَألحوال اليت هبا . إِىل الغضب إِذا وصفت له حضور اَألشياء الفاعلة للغضب واملرء الذي جيب أَن يغضب عليه
ن يريد أَن ُيغِضب، َألنه لكن معرفة هذه اَألحوال نافعة مل. يكون املرء معدا َألن يغضب، فإِمنا يثبت هبا أَنه قد غضب

  .يعرف الوقت الذي يكون فيه املرُء مستعدا لقبول القول الذي حيركه لذلك االنفعال
والغضب هو حزن أَو أَثر نفساين يكون عنه شوق من النفس إِىل عقوبة ترى واجبة باملغضوب عليه من أَجل : قال

  .احتقار منه باملرِء الغاضب أَو مبن هو بسببه ومتصل به
  .واالحتقار هو الذي يسميه أَرسطو صغر النفس َألن نفس احملتقر به كأَهنا تصغر باَألشياِء الصغرية اليت يتوهم فيها

وإِذا كان هذا هو حد الغضب، فالغضب إِمنا يكون من إِنسان مشار إِليه أَو ناس مشارين إِليهم على إِنسان مشار 
الكلي وذلك لشيء فعله املغضوب عليه بالغاضب أَو بأَحد ممن هو  إِليه أَو ناس مشارين إِليهم ال على اِإلنسان

  .بسببه
وإِذا أَمل التذ، َألن . وكل غضب فيلزمه أَبدا شيء من اللذة من قبل أَن الغاضب يؤمل أَن ينتقم من املغضوب عليه

. اليت تتوق نفسه إِليها هذا اَألمل هو الظن بأَنه سيظفر من املغضوب عليه مبا هو كاملمتنع على غري، وهو العقوبة
ولذلك قد يشرف الغاضب يف نفسه مبا يتخيل فيها من القدرة على العقوبة، ولذلك ليس يغضب على من هو فوق 

  .رتبته جدا وال على من هو دونه جدا

إِن الذي يعتلج منه يف النفس شيء أَحلى من العسل والشهد، وإِن : وما أَحسن ما قال الشعراء يف الغضب: قال
إِنه أَحلى من : وإِمنا قيل فيه. ولذلك ال يعقل الغضبان وال يفهم. ذي يغشى الفكر منه هو شيء شبيه بالدخانال

العسل، ملكان اللذة اليت تكون فيه عن ختيل االنتقام َألن ختيل الشيء املتشوق وتردده يف النفس لذيذ، إِذا مل يكن 
 شيء يعوق، ولكن يقوى حصول إِمكانه، كاحلال يف هنالك فكر يفهم معه شيء مكروه مقترن باملتشوق، وال

  .اخلياالت اليت يلتذ هبا يف النوم
واالحتقار بالشيِء والتهاون به يكون من قبل أَن الشيَء ال قدر له وال يستحق أَنيعتىن به، أَعين أَن يقتىن إِن : قال

ر مجيعا يظن هبا أَهنا مستوجبات للعناية ولذلك كانت اخليارات والشرو. كان خريا أَو حيتال يف دفعه إِن كان شرا
وإِمنا يرى الناس أَنه . وكذلك اُألمور الالزمة للخري والشر مثل اخلوف للشر والتأْميل للخري هي أَيضا معتىن هبا. هبا



  .ال يستحق شيئا من العناية ما ظن به أَنه ليس فيه خري يرجتى وال شر يتقى؛ وإِن كان، فنزر قليل جدا
  .اِإلهانة، والسخرية والطَّْنز، والشتيمة: حتقار، وهو الذي يسميه أَرسطو صغر النفس، ثالثةوأَنواع اال

. وإِمنا يتهاون املرُء بالذي يرى أَنه ليس أَهال لشيء. فإِن الذي يهان، وهو الذي يفعل به ضد أَفعال الكرامة، حمتقر
  .يعوق عن تشوقه وإِرادته وكذلك الذي يطنز به هو حمتقر أَيضا، إِذا كان الطنز بالشيِء

وذلك أَنه ملا . والطنز الذي هبذه الصفة هو الطنز الذي ليس يقصد به فاعله شيئا يستفيده سوى مضرة املطنوز به
وأَما الذين يطنزون لينالوا . ولو ظن ذلك، خلاف فلم حيتقره. كان املطنوز به حمتقرا، فهو بّين أَنه ال َيخاف منه ضرراً

ا، فأُولئك إِمنا ينبغي أَن ُيَسموا مستعطفني وحمتالني، مثل أَهل الدعابة الذين يتخذهم امللوك، وليس بالطنز منفعة َم
  .يدخلون يف ذلك اجلنس، وإِمنا يدخلون يف جنس احملتالني

وكذلك الشتيمة هي احتقار للمشتوم والشتيمة اليت هبذه الصفة هي التزييف والبهرجة اليت يقصد هبا أَذى املشتوم 
وليس تكون الشتيمة اليت هبذه الصفة إِال إِذا كان الذي شتم به قد . لشيِء الذي إِذا صرح به خزي به املشتومبا

وجد للمشتوم فيما سلف ال فيما يستقبل، وأَن يكون شتما قبيحا خيزى منه املشتوم، وأَن يكون ليس يقصد به أَن 
وإِمنا . دب، فإِن هذا ليس هو احتقاراً، وإِمنا هو معاقبةحيصل منه للمشتوم منفعة ما، مثل الشتم الذي يقصد به اَأل

ولذلك ما يوجد اَألغنياُء واَألحداث . كان الشتم ملذاً، َألن الشامتني يظنون بأَنفسهم أَهنم أَفضل من املشتومني
. تيمة احتقارفإِن الش. وهذا من فعل الشامتني بّين. شتامني وفحاشني، ألهنم يظنون بأَنفسهم الفضيلة على غريهم

وإِمنا حيتقر من ليس أَهال لشيء، وهو الذي ليس له شيء من الكرامة، ال من أَجل خري يرجى منه، وال من أَجل شر 
  .يتوقى منه

يف كل ما يفضل : والذين يظنون أَن هلم حقا واجبا على كثري من الناس يف احلسب والقوة والفضيلة، وباجلملة: قال
ضل الغىن على الفقري، والبليغ على العي، وذي الرياسة على املرؤوس، أَو الذي يرى نفسه به إِنسان إِنسانا، مثل ف

مستعدا للرياسة وإِن مل يكن رئيسا، مجيع هؤالِء معدون َألن يغضبوا على الناس من أَدىن شيء يتخيلونه فيهم من 
ن يتصل هبم الذين نشأُوا يف الترفه ومل ولذلك قيل إِن شدة االستشاطة والغضب توجد يف أَبناِء امللوك وَم. االحتقار

ويوجد يف هذا الصنف مع شدة االستشاطة أَشياَء . يلقوا قط إِال مبا يسرهم من إِكرام الناس هلم واملعاملة اجلميلة
هنم وذلك أَ. تلزم شدة االستشاطة مثل فرط االنتقام وأَال يقنعوا من اجلاين عليهم بالشيِء اليسري إِال بالعقوبة العظيمة

  .ميتعضون لِعظَم شأْهنم يف أَنفسهم
ومن اَألحوال اليت إِذا كانت يف اإلِنسان صار هبا معدا َألن يغضب عليه أَن يكون ذلك اإلِنسان ممن يتوقع منه 

وذلك إِذا علم ذلك اإلِنسان إِن . اِإلحسان بعادة فال يفعل ذلك إِما باِإلنسان الذي عوده ذلك أَو مبن يتصل به
وقد يعد ترك اِإلحسان املعتاد يف فاعالت . كان هبوى منه، أَو علم أَنه يهوى أَن يترك ذلك وإِن مل يتركتركه ذلك 
  .وإِذا كان هذا هكذا، ففاعل الغضب باجلملة إِمنا هو االحتقار أَو ما يظن أَنه احتقار. الغضب

واملستعدون . ا يرد عليهم أَنه احتقاروالناس املستعدون للغضب هم الذين توجد فيهم أَحوال ختيل فيهم يف أَكثر م
  .َألن ُيغضب عليهم هم الذين خييل فيهم إِىل الغري أَن أَكثر اَألفعال اليت َتصدر منهم هي احتقار

وإِذ قد تبني باجلملة من أَجل أَي شيٍء يكون الغضب وَمن الذين هم غضوبون وَمن الذين يغضب عليهم، فقد جيب 
فمن اَألحوال اليت هبا يكون املرُء غضوبا أَن يكون اإلِنسان يتشوق إِىل شيء ويكون . لأَن نعدد هاهنا هذه اَألحوا

تشوقه إِليه مع غم وأَذى فإِن هؤالِء يسرع إِليهم الغضب، فُِعل بأَحدهم شيء ُموجب للغضب أَو مل يفعل، َألنه 
فإِن . يشتاقون إِىل زوال ذلك املؤذي ومن هؤالِء الذين هلم أَشياء تؤذيهم، فهم. لضيق صدره يظن أَنه فعل به ذلك



فإِن هؤالِء يشتهون الصحة . هؤالِء يغضبون على كل شيء ومن كل شيء، مثال الذين ميسهم فقر أَو مرض
ولذلك ليس يقال ملا يتردد يف نفوس هؤالِء من . واَألشياء املستعملة يف الصحة والثروة واَألشياء املدركة بالثروة

وأَكثر ما . ن يقال فيهم إِهنم شهوانيون، بل ذلك سبب َألن يقال فيهم إِهنم ضجرونهذه الشهوة أضنه سبب َأل
يغضب هؤالِء على الذين حيتقرون األَمر الواقع هبم، مثل الذين يتهاونون بالوجع الذي يصيب العليل يف حال إِصابته 

ومثل من يتهاون باجلور الواقع . ال فقرهوكذلك الذين يتهاونون باحلاجة املاسة اليت أَصابت إِنسانا ما يف ح. إِياه
وباجلملة فكل من يتهاون مبا يؤذي اإلِنسان وحيزنه أَو مبا . ومن هذا اجلنس من يتهاون بصديق املرِء. على إِنسان ما
  .واِإلنسان الذي أَخفق أَمله يسرع إِليه الغضب، َألنه قد ظن ظنا ما فأَخفق ظنه. يلذه ويسره

اَألشياِء يف أَي أَحوال من أَحوال اِإلنسان وعوارض من عوارض نفسه، ويف أَي سن، وخلق وقد تبني من هذه : قال
يكون أَشد استعداداً للغضب، وعلى من يغضبون، ومبن يهزأون ومن يعريون إِذا كانوا يف شيء شيء من هذه 

  .اُألمور
  .أَما يف اَألحوال فمثل غضب أُويل الرياسة على من ال رياسة له

  .لعوارض فمثل غضب املغتمني على املسرورينوأَما يف ا
  .وأَما يف اخللق فمثل غضب الشجعان على اجلبناِء
  .وأَما يف السن فمثل غضب املشايخ على الشباب

وإِمنا يشتم ويستهان بالذين تكون حاهلم يف أَفعاهلم وأَقواهلم وحاالهتم حال من ال ينتفع بشيء من تلك اَألفعال : قال
ولذلك . فإِنه إِذا اعترب أَمر الشتيمة واالحتقار وجدت ال تتعدى هذا الصنف. وال، أَو يظن هبم ذلكواَألقوال واَألح

َألن اجلمهور يرون أَهنم ال . قد يظن أَن ما يقع من االستهانة واالستخفاف بالفضالِء واحلكماِء أَنه أَمر واجب
افعة، وخاصة ما كان منها إِمنا حيصل بعد تعب ينتفعون من أَحواهلم بشيء، وكذلك سائر الفضائل اليت هي غري ن

وذلك أَن اجلمهور ملا كانوا يعتقدون يف أَمثال هؤالِء أَنه ليس هلم . عظيم وحيفظ بعد حصوله بتعب عظيم أَيضا
. منفعة يف ما يقتنون من ذلك وال شيء فيه قوة منفعة كان أَحرى أَن يظنوا أَنه ليس ينتفعون منهم بتلك اَألشياء

وإِذا رأَى اجلمهور يف كثري من هذه اَألشياِء أَن هلم فيها منفعة، . م إِذا مل ينفعوا أَنفسهم، فأَحرى أَال ينفعوا غريهمَألهن
وإِن كان ال ينتفع هبا أَهلها، أَعين الذي يقتنوهنا، رمبا استعطفوهم واسترمحوهم بعد التغيري، وذلك يف وقت حاجتهم 

وهذا من فعلهم إِمنا ينتفعون به معهم إِذا كان التغيري املتقدم هلم غري مفرط وال  .إِليه، واعتذروا إِليهم مما سلف
  .َألنه إِذا كان مفرطا ظن هبم أَهنم يستهزئون هبم يف حال االستعطاف والتودد. خارج عن العادة

لفعل، أَو يفعلون معه والذين حيسنون، مث يقطعون إِحساهنم؛ والذين ال يكافئون املرَء على فعله مبا جيب لذلك ا: قال
ضد فعله؛ والذين يرون احملسنني إِليهم حبال خسيسة، وذلك بأَن يرى الذي أَحسن إِليه أَن ذلك اِإلحسان خسيس 

وهذه اَألفعال كلها هي من فاعالت الغضب، َألنه يظن هبم أَهنم . أَو أَن قدره فوق ذلك؛ فإِن هؤالِء يغضب عليهم
  .متهاونون

ضبون من التهاون الواقع بأُمور خسيسة هلم أَو باليت هي أَخس من اخلسيسة وهي اليت ليس يرى وهاهنا قوم يغ: قال
وليس جيب أَن يكون اَألمر . هلا أَحد قدراً يف شيء وال ميكن فيها كالم تعظم به أَصال وال يطالب أَحد بتعظيمها

إِمنا جيب أَن يقع الغضب على من احتقر من كذلك، أَعين أَن يغضب املرُء على من حيتقر منه اُألمور اليسرية، بل 
  .املرِء أُموراً هلا قدٌر



واَألصدقاُء قد ُيغضب عليهم إِذا مل يقولوا يف أَصدقائهم قوال مجيال عندما يناهلم مكروه، أَو ميتعضون إِذا ذكروا : قال
  :زل هبم من املكروه، ولذلك قيلوأَكثر من ذلك إِذا مل حيسنوا إِليهم إِذا مستهم حاجة أَو مل يأملوا مبا ن. بسوء

  .يواسيك أَو يسليك أَو يتفجع
وذلك أَن من املعلوم أَن . وإِمنا يغضب على هؤالِء عدم االرمتاض باملكروه الذي وقع هبم يدل على االستهانة هبم

لى اِإلنسان يغضب إِذا أُوذي من يعتين به، وكذلك يغضب على الصديق الذي يتهم صديقه ويسيء الظن به، وع
وذلك أَن اَألعداَء هم الذين ال . الذي يتهاون مبا بلغه عنه من قول، َألهنم يف هذه اَألحوال يشبهون األَعداَء

وأَما اَألصدقاُء فيمضهم السوء النازل . ميتعضون للمكروه الذي ينزل بعدوهم وال يسوءهم الشر النازل هبم
  .بإِخواهنم ويتفجعون لذلك وجيزعون

أَحدها الذين يتهاونون : الذين يتهاونون بأُمور خارجة عن اإلِنسان، وتلك هي مخسة أَصناف وقد يغضب على: قال
والثالث . والثاين أَن يتهاون بالذي هو عندك متعجب منه وال يتعجب منه. بالذي تكرمه أَنت، فإِنك تغضب عليهم

ع أَن يتهاون بالناس الذين تتعجب منهم والراب. أَال يتعجب مما حتب أَنت أَن يكون متعجبا منه، وإِن مل يكن كذلك
  .واخلامس أَال يستحي املرُء من اَألشياِء اليت تستحي منها وحتتقرها. أَو الذين يتعجبون منك

وإِمنا يشتد الغضب على الذين يتهاونون هبذه اَألصناف اخلمسة، َألن الناس يرون فيهم أَهنم ال يعاونوهنم على : قال
وهذا الغضب مثل غضب اآلباِء على اَألبناِء، أَعين أَنه إِمنا يغضبون من . م، فيغضبون عليهمفعل اجلميل وال يؤازروهن

وقد يكون الغضب على الذين يظن هبم أَهنم يتهاونون بواحد من هذه . جهة أَهنم غري معاونني هلم على فعل اجلميل
ا للنساِء ذوات الرياسات مع الذين اَألصناف اخلمسة، وإِن مل يكن اَألمر كذلك يف احلقيقة، وذلك يعرض كثري

  .يرأَسن عليهم لضعف تدبريهن
ومما يفعل الغضب أَيضا النسيان لَألشياِء املهمة عندك حفظها، كما يعرض كثريا للمرِء أَن يغضب على من : قال

ه يرى أَن سببه هو وإِمنا كان النسيان مغضبا َألن. ينسى امسه، ومثل ما يعرض من نسيان اُألمور اهلينة احلفظ اليت هتم
والذين يبتدئون باِإلحسان فال يكافأون، قد يغضبون أَيضا على الذين ال يكافئوهنم . التهاون بالشيِء املنسي

والذين يهزلون يف الشيِء الذي ِجتدُّ فيه أَنت تغضب . فإِن النقصان من الواجب إِمنا حيمل عليه التهاون. بالواجب
  .من الناس حيسن إِىل غريك وال حيسن إِليك، فإِنك تغضب عليهوإِذا كان بعض من تعرفه . عليهم

فقد تبني من هذا القول من الناس املعدون َألن يغضبوا وَألن يغضب عليهم، وما اَألشياُء الفاعلة للغضب، وهي 
مسكنات الغضب  ومن هذه اَألشياء الثالثة بعينها تؤخذ. اَألشياُء اليت إِذا وجدت للمرِء أَثبت هبا أَن املرَء قد غضب

فإِن أَضداد اَألشياء الفاعلة للغضب إِذا أُثبتت لشخص ما إِما أَن يسكن عنه الغضب وإِما أَن . أَو فاعالت الغضب
وكذلك إِذا وجدت للمرِء أَضداد اَألحوال اليت يكون هبا معداً َألن يغضب عليه هبا، سهل . توجب الرضى عنه

كذلك إِذا وجدت للمرِء أَضداد اَألحوال اليت هبا يكون غضوبا سهل و. سكون الغضب عنه أَو وجود الرضى عنه
ولكن . أَحدمها عدمه، واآلخر ضده وهو الرضى: فإَِن الغضب له ضدان. قبوله للرضى أَو لسكون الغضب عنه

  .أَرسطو يف هذا املوضع مع تعريفه هبذا يأْيت باَألشياِء املسكنة للغضب على جهة االرتياض

  نات للغضبالقول يف املسك



ومن أَجل أَن ضد الغضب هو سكون الغضب، فقد ينبغي أَن ننظر من أَمر سكون الغضب يف أَضداد تلك : قال
اَألشياِء الثالثة اليت ذكرناها، أَعين بأَية حال يكون الناس الذين يسهل سكون غضبهم، وبأَية حالة يكون الناس 

  . سكنة للغضبالذين يسهل سكون الغضب عليهم، وأَما اَألشياء امل

وإِذا كان الغضب إِمنا سببه التهاون الذي يكون باملشيئة والطْوع، فهو . والسكون هو عدم الغضب أَو فتوره: قال
أَو الذين يظنون أَهنم هبذه احلال، أَنه ال يغضب  -وإِن هتاونوا، فبكره، أَو بغري روية  -بّين أَن الذينال يتهاونون 

وقد يكون سكون الغضب بأَن يفعل بالغاضب . ن عنهم سكون الغضب سريعاعليهم؛ وإِن غضب عليهم، فيكو
وهذا إِمنا يفعله الدهاة . آالم ومكاره تنسيه االحتقار به الذي كان سبب غضبه على جهة القصد والتعمد لذلك

فإِن هذا يوهم . بهومما يفعل السكون أَن يفعل املرُء بنفسه اَألشياء اليت ظنها الغاضب احتقارا . ذوو الشرور العظيمة
  .فيه أَنه ليس يرى فيها أَهنا احتقار، إِذ كان أَحد ال يرى أَنه حمتقر لنفسه

ومما يفعل الكون االعتراف بالذنب أَو أَن جيعل على نفسه أَال يعود إِليه وهو املسمى عندنا توبة، أَو أَن ينقلب : قال
ووجوب العقوبة مما يفتر . مسكنا للغضب َألنه يوجب العقوبةوإِمنا كان االعتراف . إِىل ضد االستهانة وهو اِإلجالل
وذلك بّين عند مشاهدة املعاقبات احملسوسة، فإِنا قد نعاقب أَكثر ذلك بشدة وزيادة . االهتمام مبا فعل واالرمتاض له

يفتر الغضب  فأَما الذين يقرون ويعترفون أَن العقوبة النازلة هبم عدل، فقد. الذين جيحدون وحيتجون عن أَنفسهم
. والَوقاح مستهزيء مستهني. وأَيضا فإِنه قد تكون علة اجلحود لألَمر الظاهر وقاحة الوجه والصلف. عن هؤالِء

وأَيضا فإِن اِإلقرار ذلة واعتراف . فإِن الذين ال ُيستحى منهم ليس هلم قدر، فيشتد الغضب لذلك على اجلاحد
وأَما الذين ال يعترفون فإِهنم يرون غري خائفني وال متذللني للغاضب . ة هبمبالنقيصة، وهذا يتنزل منزلة العقوبة الواقع

  .وذلك مما خييل فيه االستهانة بالغاضب عليهم. عليهم
وقد يدل على أَن الغضب يفتر عن الذين يذلون ويتواضعون ما يظهر من فعل الكالب، وذلك أَنه تكف عن : قال

وقد تأْيت مواضع ليس يظن باجلحود فيها أَنه استهانة بل دعوى احلق، . الناس اجللوس واملتدين وتنهش املستعجلني
  .وذلك إِذا مل يكن الذنب ظاهراً

ومن اَألصناف الذين ال يغضب عليهم، أَو شأْن الغضب أَن يفتر عنهم، الصنف من الناس الذين هم طيبو : قال
والصنف احملتاج أَيضا يقل . سطو مفراحنيالنفوس، سلسو القياد، حسنو اخللق حيتملون، وهم الذين يسميهم أر
والصنف من الناس الذين يستعفون من . الغضب عليه ملكان الرمحة له، إِذ كانت احلاجة النازلة به مبنزلة العقوبة

والذين ال . اخلصومات ويتفادون من املنازعات، فإِنه أَيضا يسكن الغضب عنهم ملكان الذلة والتواضع املوجود فيهم
وإِن . أَو الذين إِن فعلوا ذلك فعلوه يف األَقل فليس يغضب عليهم. حدا وال يطنزون به وال حيتقرونهيشتمون أَ

  .غضب، فيسكن الغضب عنهم سريعا
  .وباجلملة فينبغي أَن تؤخذ مسكنات الغضب وذلك يف اَألكثر من أَضدادها اليت عددت قبل يف باب الغضب: قال
هم ال ُيغضب عليهم ما داموا هبذه احلال، َألنه ال ميكن أَن يغضب املرُء على والذين ُيهاُبون أَو َيستحى من: قال

والذين فعلوا االحتقار واالستهانة باملرءِ يف حال غضبهم عليه، فإِما أَال يغضب . إِنسان ما وخيافه معا يف حال واحدة
. نه حيتقره، ويغضب عليه معاعليهم، وإِما إِن غضب عليهم فيسري، َألن الغاضب على إِنسان ما ليس يظن به أَ

وأَما الغضب فهو لذة مع أَذى كما تقدم . وذلك أَن االحتقار ليس فيه أَذى للمحتقر سواء كانت فيه لذة أَو مل تكن
  .واإلِنسان املغضوب عليه فقد يسكن الغضب عنه أَن يكون يستحي مما فعل. يف َحده



ري مجيل، فأَما أَال يغضب فيها اِإلنسان من اَألشياِء املغضبة واَألحوال اليت يكون فيها الغضب قبيحا أَو غ: قال
الواردة عليه من خارج، وإِما إِن غضب فيسكن غضبه سريعا، وذلك كأَفعال االحتقار اليت يؤدب ويعلم هبا 

ها املزح، أَو اِإلنسان مثل انتهار املتعلم، ومثل أَفعال االحتقار اليت يقصد هبا املزح يف احلالة اليت يكون املقصود من
والفرق بني املزح واللهو عند أَرسطو أَن املزاح . اليت يقصد هبا اللهو يف احلالة أَيضا اليت يكون املقصود منها اللهو
. واللهو يقصد به أَن يلتذ الالهي ال امللهو به. يقصد به تطييب نفس املمزوح به، ال أَن ينال بذلك املازح لذة

وكذلك أَيضا أَفعال االحتقار اليت يقصد هبا التأْنيب واملوعظة عند الزالت . هونولذلك ميزح اَألخيار وال يل
ومنها أَيضا سد اخللة بالشيِء اليسري احملتقر، فإِن احملتاج ال يغضب منه إِذا كان فيه سد خلته، . والعوارض الرديئة
  .ولو كان نزراً حمتقراً

تقر إِذا مل يقترن به أَذى للمحتقر به وال لذة قبيحة، أَو اقترن به وباجلملة فكل فعل من أَفعال االحتقار أَو احمل: قال
ومثال ما ال يقترن به لذة قبيحة . فمثال ما ال يقترن به أَذى االحتقار الذي يؤدب به. رجاء وأَمل فليس يغضب منه

  .ومثال ما يقترن به حسن رجاء سد اخللة. املزاح الذي ال خيرج إِىل الفحش
  .الزمان ومل يتكرر من املغضوب عليه فعل يوجب جتدد الغضب، فقد يسكن طول الزمان الغضب وإِذا طال: قال
ورمبا مل . ومما يسكن الغضب العظيم اَألخذ بالثأْر إِما أَوال فمن اجلاين نفسه وإِما ثانيا فممن يتصل باجلاين: قال

إِذا مل ير اجلاين اَألول كفؤا له، ورأَى أَن من يسكن الغضب أَخذ الثأْر من اجلاين األَول حىت يأْخذه ممن يتصل به، 
وقد يسكن الغضب االنتقام من غري . ولذلك رمبا ترك اجلاين نفسه وأَخذ الثأْر ممن يتصل به. يتصل به هو كفؤ له

وكذلك قد يسكن الغضب نزول الشرور العظيمة باجلانني، . الظامل ومن غري من يتصل به بل ممن اتفق من الناس
  .يكن ذلك من قبل اجملين عليهم، َألهنم يرون كأَهنم قد أَدركوا ثأْرهموإِن مل 
والذين يعتقدون يف أَنفسهم أَهنم ظاملون فليس يغضبون من اَألفعال الواردة عليهم من املظلومني، َألهنم يرون : قال

  .أَو تلك اَألفعال هي عدل، والعدل ال يغضب منه
فإِنه إِذا كان اَألمر . ب أَوال فيبني بالقول أَن املعاقَب ظامل، وحينئذ يعاقبولذلك ما ينبغي أَن يتقدم املعاِق: قال

  .كذلك، مل يلحقه أَذى من املعاقَب
وقد ينفق يف أَفراد من الناس وهم الشرار والعبيد الُعتاة أَن يعلموا أَهنم ظاملون، ولكن مع ذلك يغضبون ويتذمرون، 

  .َألن هؤالِء ال يرون أَن يناهلم أَذىوإِنْ كانت العقوبة اليت نالتهم بعدل، 
وهذا قد يعرض من قبل اجلهل، وقد يعرض من . والذين ال يشعرون باالحتقار والضيم النازل هبم ال يغضبون أَيضا

ولذلك قد خيترب . قبل كرب النفس ألهنم يرون أَن اَألفعال اليت يضامون هبا وحيقرون ليس هي مما يوجب هلم حتقريا
بأَن يسلب عنهم كثري من أَفعال الفضائل اليت تنسب إِليهم لريى كيف تأَثرهم عن ذلك، فإِنه كلما كبار النفوس 

  .كان الفعل املسلوب عنه أَكرب ومل يغضب منه، كان أَدل على كرب نفسه
وملوضع هذا ملا أَراد فالن أَن خيترب كرب نفس فالن لرجل معروف عندهم بكرب النفس، قال له إِنك لست : قال
وباجلملة فكل من ال يتأَذى باالحتقار إِما من قبل صغر . عدوداً يف فتاحي املدائن، ليعلم هل يغضب من ذلك أَم الم

واملستضام فإِنه ال يغضب، َألن الغضب قد قيل يف حده إِنه أَذى مع . قدر احملتقر وإِما من قبل كرب قدر احملتقر به
  .ألهنم قد صاروا إِىل شر أَعظم من الشر املؤمل فيهم واهلالكون ال يغضب عليهم. شوق إِىل االنتقام

ولذلك ما استعمل أُومريوش هذا املعىن يف تسكني غضب فالن على فالن لناس مشهورين عندهم بأَن قال يف : قال
ل به مصيبة وإِمنا كان اَألمر هكذا َألن الذي تنز. إِنه اآلن معانق لَألرض البكماِء اليت ال يفارقها أَبدا: املغضوب عليه



وهلذا الذي قاله ينبغي أَن يعتقد أَن الناس الذين ال يكفون عن اَألموات، . املوت يرثى له، إِذ كانت أَعظم املصائب
  .إِذا مل يكن من يتصل هبم ممن يغضب عليه أَو ينافس يف دنيا، أَهنم من شر الناس

ن من هذه املواضع ينبغي أَن يأْخذوا املقدمات فقد تبني أَن الذين يريدون أَن يسكنوا الغضب أَو يفتروه أَ: قال
  .املسكنة له، أَعين جزئيات هذه املواضع

أَحدها الصنف املخوفون، والصنف الثاين : والغضب باجلملة يفتر ويسكن عن ستة أَصناف من الناس كما قيل
ال باالختيار، واخلامس أَن املستحى منهم، والصنف الثالث املفراحون من الناس، والرابع الذين يفعلون االحتقار 

  .يكون قد نزل هبم من الشر ما هو أَعظم من الذي يتشوقه الغاضب عليهم، والسادس أَن يكونوا قد بادوا وهلكوا
  .وهذا آخر ما قاله يف الغضب وضده

  القول يف الصداقة واحملبة

علة للصداقة فإِنه قد يوقف على ذلك إِذا فأَما َمْن الناس الذين يصاِدقون ويصاَدقون بالطبع وما اَألشياُء الفا: قال
إِن الصداقة هي أَن يكون اِإلنسان يهوى اخلري إلِنسان آخر من أَجل : تقدم أَوال فُحدت الصداقة واملصادقة، فنقول

واملصادقة هي أَن يكون . ذات ذلك اإلِنسان، ال من أَجل ذات نفسه، وأَن تكون له قوة وَملكة يفعل هبا اخلري له
وقد . وإِذا كان ذلك كذلك، فالصديق باحلقيقة هو الذي حيب وُيَحب معا. د منهما من صاحبه هبذه احلالكل واح

يظن أَنه حيتاج هاهنا يف الصداقة التامة إِىل شرط ثالث وهو أَن يكون كل واحد منهما مع أَنه ُيحب اخلري لصاحبه 
وإِذا كان هذا موضوعا لنا يف حد الصداقة فبني أَن . من أَجل ذات صاحبه أَن يعلم كل واحد منهما حمبة صاحبه له

الصديق هو الذي يستلذ اخلري الذي يكون لصديقه، ويشاركه يف املؤذيات واحملزنات اليت تنزل به ليس من أَجل 
ولذلك . وإِذا كان الصديق هبذه الصفة، فكل واحد من أَصدقائه يفرح به ويسر به. ذاته لكن من أَجل ذات صديقه

اس املشاركون بالطبع يف السراِء والضراِء حمبوبني، وأَما األَعداُء فهم بضد هؤالِء، أَعين أَهنم تؤذيهم اخلريات كان الن
وإِذا كانت الصداقة يلزمها هذا فبني أَن العالمة اليت يوقف منها . الواصلة إِىل أَعدائهم وتلذهم الشرور الواقعة هبم

ومن عالمة الصداقة . للشر الواقع بصديقه، وأَن يسر باخلري الواصل إِليهعلى أَن املرَء حمب وصديق هي أَن حيزن 
وكذلك من عالمتها أَن يكون فعل املرِء مضادا لفعل العدو يف الشيِء الواحد بعينه . أَيضا املشاركة يف اخلري والشر

ر؛ فإِن الذي يعينه صديق والذي إِذا قاس أَحدمها إِىل اآلخر، مثل أَن يستعني بإِنسانني فيعينه أَحدمها ويسلمه اآلخ
وإِذ قد تبني أَن الصديق هو الذي يهوى اخلري من أَجل ذات صديقه، وأَن هؤالِء حمبوبون بالطبع، فبني . يسلمه عدو

أَن الذين حيسنون إِىل إِنسان ما أَو ناس ما أَو إِىل من هو بسببهم أَهنم حمبوبون عند أُولئك الذين أَحسنوا إِليهم، وأَن 
وكذلك الذين يفعلون بآخرين أُموراً عظيمة ذوات كلفة ومشقة بسهولة ونشاط هم . حسان أَحد فاعالت احملبةاِإل

أَيضا حمبوبون عند الذين يفعلون هبم ذلك، وسواٌء كان ذلك اَألمر شاقا بإِطالق أَو كان شاقا يف وقت فعله فقط، 
  . كانوا هم السبب يف إِيصال ذلك اَألمر اجلسيم إِليهمباشروا ذلك بأَنفسهم أَو مل يباشروا ذلك بأَنفسهم، لكن 

وصديق الصديق حمبوب وكذلك الذين حيبون احملبوبني . والذين يظن هبم أَهنم يهمون باِإلحسان حمبوبون: قال
وكذلك الذين . وكذلك الذين حيبهم احملبوبون والذين يعادون ويبغضون َمْن يبغض املرَء حمبوب أَيضا عنده. حمبوبون

ومجيع هؤالِء، أَعين احملبوبني، يرون أَهنم أَصدقاُء، ألهنم يرون أَن . يبغضهم املبغضون للمرِء هم أَيضا حمبوبون عنده
اخلريات اليت ُألولئك هي هلم ولذلك يهوون أَن تكون اخلريات اليت هلم هي أَيضا َألصدقائهم، كما هي هلم من قبل 



وملكان هذا يكرم اَألسخياء والشجعان، أَعين ملكان ما يرى . ليهم ويكرموهنمأَصدقائهم، أَعين الذين كانوا حيسنون إِ
والفضالُء اَألبرار هم الذين . واخلريات اليت تصل إِليهم من الناس هي الكرامة. الناس أَنه يصل إِليهم من املنفعة هبم

م وأَقل أَحواهلم أَهنم ال يكلفون ُيْسدون إِىل كل أَحد من اخلري حبسب ما يقدرون عليه حبسب حال حال من أَحواهل
أَحداً شيئا وهؤالء، كما يقول أَرسطو، إِمنا يكونون هبذه احلال إِذا كانوا ال يعيشون من أَصحاهبم، يعين أَنه ال يكون 

واَألفضل من هؤالِء َمْن . عيشهم من مواساة أَصحاهبم هلم، بل يكون معاشهم من استعماهلم أَنفسهم وكدهم أَبداهنم
معاشهم من شيٍء شريف، مثل املعاش الذين يكون من احلرب اليت تكون على طريق السنة، ال من أُمور  كان

يكون معاشهم من وجه ال حيتاجون فيه ألَهل املدينة : سوقية، أَو يكون معاشهم من الصيد أَو من الرعاية، وباجلملة
أَكثر من غريهم أَهنم أَعفاء غري ظالمني سليمة فهذا الصنف من الناس قد يظن هبم . من غري أَن يلحقهم بذلك شني

. والذين يفوض إِليهم أَن تفعل هبم اَألفعال اليت تفعل باَألصدقاِء إِن اختاروا ذلك هم أَيضا حمبوبون. صدورهم
ذلك ول. فإِن هؤالِء يرون مكتفني بأَنفسهم وبأَحواهلم عن اَألشياِء اليت من خارج. وهؤالِء هم اَألخيار ذوو الفضائل

والسعداء املنجحون إِما يف . مىت أَراد إِنسان أَن يفعل هبم فعل الصديق بصديقه من إِيصال اخلري إِليه خّيرهم يف ذلك
كل اخلريات، أَعين النفسانية والبدنية واليت من خارج، وإِما يف اخلريات اليت هي منها فضائل فقط، وإِما يف اَألشياِء 

  .الق وإِما باِإلضافة ألُولئك الذين نالوها، حمبوبون أَيضااليت يتعجب من نيلها إِما بإِط
والطيبو النفوس والذين عشرهتم ومالزمتهم النهار كله ملكان االلتذاذ هبم من غري أَن ميل حديثهم فإِن مجيع : قال

سرون وال حيرشون هؤالِء حمبوبون َألن أَخالقهم مجيلة سهلة وليسوا موخبني على اخلطإِ واِإلساءة وال يشغبون وال يتع
وال يستثريون لفعل الشر إِذا أُثريوا ولذلك كان مجيع من اجتمعت فيه هذه الصفات املذمومة صخابني، أَعين 

وكذلك اجلفاة من . املستعلني على اِإلنسان برفع الصوت عند املخاطبة وباحلرد، فالصخابون هم أَضداد أُولئك
و الصابرون على ما يناهلم من املكروه أَو الذين مجعوا اَألمرين مسارعون الناس القادرون على ضرهبم بقوة أَبداهنم أَ

أَن يعذلوهم، وإِما إِذا أَومهوا أَن  -إِذا أَمكنهم  -وذلك إِما . إِىل الصخب وإِىل عذل أَقارهبم وجرياهنم وأَصدقائهم
  .عذهلم هو من جهة الشفقة

عون منهم أَن يشاركوهم يف اخلريات اليت عندهم ملكان مدحهم والذين ميدحون قد حيبون املمدوحني ألهنم يتوق: قال
وأَما املادحون فمحبوبون عند املمدوحني، وإِن كان املدح بأَشياء ال يأْمن املمدوح أَال تكون فيه وأَن تكون . إِياهم
س بتلك النظافة وغري والذين ينظفون لباسهم وأَزياءهم طول أَعمارهم حمبوبون، ألهنم يرون أَهنم ُمكرمون للنا. كذبا

والذين ال يعريون بالذنوب وال يعاتبون على اجلنايات، فإِن الذين يفعلون ذلك موخبون، . مؤذين هلم باملناظر القبيحة
واملوخبون مبغضون؛ وأَعين بالذنوب اِإلساءات اليت تكون بني اهللا وبْين العبد، وباجلنايات اِإلساءات اليت تكون بني 

الذين ال يصرون على الضغن وال يقيُمون على العذل واللجاج، لكنهم يرضون سريعا ويزول و. إِنسان وإِنسان
. غضبهم، حمبوبون، وذلك أَنه يظن هبم أَنه كما أَهنم هبذه احلال للناس، كذلك هم َألصدقائهم، بل هم أَحرى بذلك

. هنم أَخيار ليس عندهم شر حمبوبونوالذين ال ينطقون بالشر وال يعرفون شرور أَقارهبم وجرياهنم وذوي معارفهم َأل
والذين ال يشغبون على الذين يغضبون عليهم أَو جيدون عليهم يف أَنفسهم وحيقدون حمبوبون، فإِن الذين هم خبالف 

والذين يتعجبون من غريهم بالنوع الذي يتعجبون به من أَنفسهم حمبوبون، ألهنم ليس يظن هبم أَهنم . ذلك صخابون
. لتعجب، إِذ كان ليس أَحد يتعجب من نفسه إِال بشيٍء هو عنده باحلقيقة فضيلة ومتعجب منهيراؤون بذلك ا

والذين يفرحون باملرِء ومبا عنده حمبون عند الذي يفرح به، وال سيما إِذا كان الفرح عن انفعال بّين، َألنه يظن به 
. واملكرِمون حمبوبون عند الذين يكرموهنم. أَنه أَحرى أَن يكون ذلك الفرح ثابتا وأَنه ال يرائي بذلك الفرح



والذين حيب املرُء أَن حيسدوه حسداً ال َيبلغ هبم االغتيال له والسعاية عليه . واملكَرمون حمبوبون عند املكرِمني هلم
نه وإِمنا يهوى ذلك م. حمبوبون، َألنه ليس يهوى املرُء هذا من أَحد إِال وهو يهوى أَن يقف ذلك املرُء على فضائله

فلذلك من كان هبذه الصفة عندك فإِما أَن تكون صديقه أَو هتوى أَن تكون صديقه، َألنه . إِذا كان عنده أَهال لذلك
والذين يفعلون اخلريات حمبوبون عند املفعول هبم . إِذا كنت صديقه كان أَحرى أَن يقف على الفضائل اليت فيك

والذين حيبون اَألقارب . ، مثل االمتنان الكثري واالستخدام الشاقاخلري إِن مل يتبعوا اخلري بشر هو أَعظم وأَفظع
: فإِن اَألموات ال حيبون إِال بشرطني. واَألباعد اَألحياء منهم واَألموات، أَعين ممن هو قريب أَو صميم أَو من املعارف

أَحد حيبهم ملكان صدق حمبتهم،  فكل. أَحدمها أَن يكون موهتم قريب العَْهد، والثاين أَن يكونوا أَقرباء أَو معروفني
ولذلك كان باجلملة . وإِذا أَحب امليت فهو أَحرى أَن حيب احلي. َألنه إِذا أَحب اَألجنيب فهو أَحرى أَن حيب القريب

الذين حيبون أَصدقاءهم جدا جدا وال خيذلوهنم حمبوبون، فإِن هؤالِء الصنف من الناس هم خيار، واإلِنسان حيب 
والذين خيربهم . والذين ليس ودهم رياء وال تصنعا مودودون. يسوا بأَصدقاء، فكيف اخليار اَألصدقاءاخليار الذين ل

املرء مبساوئه وال يستحي عندهم من ذكرها هم أَصدقاء له، َألن الصديق هو الذي ال يستحي عنده من ترك اَألشياِء 
وقد حيب املرُء املرءَ . ملرء القليل احلياِء، َألنه ال خيافه ويثق بهاليت يفعلها املرُء ملكان احلمد واملرُء القليل احلياِء يود ا

  .الذي ال خيافه ويثق به ويأْمنه؛ َألنه ليس حيب أَحد الذي خيافه
فأَما أَنواع أَفعال الصداقة فهي الصحبة واألنس والوصلة وما أَشبه ذلك النحو مما يفعله اَألصدقاُء بعضهم : قال

وإِذا . للصداقة فاَأليادي واملنن، وأَن يفعل املرُء باملرء اخلري حني ال حيتاج إِليه، أَعين إِىل املرِءوأَما الفاعالت . ببعض
  .فعل اخلري مل خيرب بذلك، وأَن يبني أَنه إِمنا فعل ذلك ملكان املفعول به ال ملكان شيء آخر

  .فهذا مجلة ما قاله يف احملبة
أَن تؤخذ فيها هذه اَألشياء الثالثة من اُألمور املضادة هلذه وهي معلومة بعلم  وأَما العداوة والبغضاُء فقد ينبغي: قال

وأَما فاعالت العداوة فهي فعل ما يغيظ اِإلنسان، والعبث، والنميمة؛ وأَعين بالعبث االزدراء . هذه اليت ذكرناها
  .باجلملة، وأَعين بالنميمة السعاية اخلبيثة بني نفسني

اوة أَن الغضب يكون باَألشياِء اليت تفعل بالغاضب أَو مبن هو من سببه؛ والبغضة والعداوة والفرق بني الغضب والعد
وباجلملة إِذا . فإِنا قد نبغض ذوي النقائص، وإِن مل جينوا علينا شيئا. فقد تكون وإِن مل يفعل املبغض باملبغض له شيئا
وهو أَن الغضب إِمنا يكون على اَألشخاص مثل زيد : وفرق آخر. ظننا باملرِء ما يستحق البغضة، فنحن نبغضه أَبدا

وكذلك . وعمرو أَو أَقوام حمصورين بالعدد؛ وأَما البغضة والعداوة فإِهنا تكون للجنس، فإِنا نبغض الرببر ويبغضوننا
وهو أَن الغضب قد : وفرق ثالث. البغضة قد تكون للصنف فإِنا نبغض السارق والنموم، وقد يبغضه الناس أَمجعون

يسكن بطول الزمان من غري أَن يفعل املغضوب عليه بالغاضب ما يزيل الغضب عنه؛ والعداوة ليس تسكن بطول 
وأَيضا فإِن الغضب إِمنا هو تشوق إِىل شر حمدود أَن ينزل . الزمان، ما مل يفعل املعاَدى باملعاِدى ما يوجب مودته
ل باملبغض شر غري حمدود، أَعين أَنه كلما وقع به شر تشوق باملغضوب عليه؛ وأَما البغضة فإِهنا تشوق إِىل أَن ينز

وذلك أَن الذي يغضب إِمنا يهوى أَن ينزل باملغضوب عليه شر حمدود يشفى به . العدو إِىل أَن يقع به شر أَكثر
الغضب فالبغضة ختالف . وأَما العدو فإِنه ليس يهوى هذا، بل شراً غري حمدود، أَعين شرا أَكثر مما نزل به. صدره

. وأَيضا فإِن املؤذيات مبغضات، واَألشياُء اليت هي أَكثر أَذية هي مبغضات أَكثر، مثل اجلور واجلهالة. هبذه الفصول
وأَيضا فإِن الغضب قد يزول بأَيسر . وأَيضا فإِن الغاضب جيد حزنا مع لذة كما قيل؛ وأَما املبغض فليس جيد لذة

وأَيضا فإِن الغاضب إِمنا يهوى أَن ينزل . رية؛ وأَما البغضة فليس تزول بذلكشيء يفعله اِإلنسان، أَعين بأَشياء كث



  .مع أَال ينعدم من الوجود؛ وأَما املبغض فإِنه يهوى أَن ينعدم املبغض من العامل أَصال. باملغضوب عليه مكروه ما فقط
بالقول اهنم أَعداء أَو أَصدقاء أَو أَن وهو معلوم أَنه من قبل هذه اَألشياء اليت ذكرناها قد ميكننا أَن نثبت : قال

وكذلك ميكننا مبعرفة هذه اَألشياء بعينها أَن . جنعلهم كذلك إِن مل يكونوا كذلك، أَعين إِما أَعداء وإِما أَصدقاء
ننقض على القائلني دعواهم يف احملبة والصداقة، أَعين أَن فالنا عدو وأَن فالنا صديق إِذا دفعنا ذلك، وذلك إِمنا 

يكون، كما قلنا، مبعرفة ما هي الصداقة والعداوة والغضب، ومبعرفة هذه اَألشياء الثالثة من كل واحد منها، أَعين 
وقد ينتفع مبعرفة تثبيت العداوة والغضب يف تثبيت اجلور، . الفاعالت هلا، والناس املعدين للفعل هبا واالنفعال عنها

ائر هي البغضة والغضب، مثل أَن يثبت يف زيد أَنه جار علينا من قبل أَن َألن أَحد اَألسباب اليت من قبلها جيور اجل
  .بيننا وبينه عداوة

  .فهذا آخر ما قاله يف الصداقة والعداوة

  القول يف اخلوف

فأَما معرفة ممن يكون اخلوف ومماذا يكون، أَعين الفاعالت له، وَمْن الذين خيافون، فنحن نبني ذلك هاهنا، بعد : قال
  . اخلوف ما هو، كما فعلنا يف اَألبواب املتقدمة أَن حند

فليكن اخلوف حزنا أَو اختالطا من ختيل شر يتوقع أَن يفسد أَو يؤذى، وأَعين باحلزن الغم واألَذى الذي يلحق 
وإِمنا اشترط يف الشر املخوف أَن . النفس، وباالختالط اختالل الروية، وبالفساد اهلالك، وباألَذية ما دون اهلالك

يكون مهلكا أَو مؤذيا، َألن إِمكان وجود النقائص يف اإلِنسان هي شرور متوقعة، ولكن ليس خيافها اِإلنسان، مثل 
فإِن اليسري ال . أَن يكون ظلوما أَو كسالن؛ وليس أَن يكون الفساد أَو األَذى املخوف يسرياً، بل وأَن يكون عظيما

متوقعا حدوثه يف الزمان املستقبل البعيد، بل ما كان متوقعا يف وأَيضا فليس خياف من هذه ما كان . خيافه أَحد
فإِن الشر املتوقع يف الزمان املستقبل البعيد ليس خيافه أَحد، بدليل أَن كل أَحد يعلم أَنه . الزمان املستقبل القريب

هو هذا، فبني من ذلك وإِذا كان حد اخلوف . ميوت ال حمالة، ولكن َألنه ليس يعلم أَنه قريب، فهو ال خياف املوت
أَن املخوفني هم الذين يظن هبم أَن هلم قوة عظيمة على اِإلفساد، أَعين اإلِهالك، أَو على إِدخال نوع من الضرر 

وكْون َمن هذه صفته خموفا . يؤدي إِىل حزن أَو أَذى عظيم إِما جسدي مثل اَألسقام وإِما نفساين مثل الذل والصغار
ولذلك كان اخلطر أَو اهلول الشديد إِمنا هو اقتراب . ف إِمنا هو الشر الذي يظن قريبافإِن املخو. معروف بنفسه

وإِذا كان . اَألمر املخوف وهو الذي يفعل العداوة والغضب يف اخلائف وحيركه إِىل دفع الشيء املخوف ومقاومته
واحلَال يف املخوف كاحلال يف  .املرء يهوى الشر وله قوة عليه، فبني أَن شره قريب من الفعل، فهو ضرورة خموف

الظلوم، أَعين أَن الظلوم إِمنا يكون ظلوما متوقع الظلم هبذين املعنيني، أَعين بالقوة على الظلم ويهوى الظلم؛ َألن 
فالظلوم ال حمالة أَبدا مريد لفعل الظلم، . الظلوم إِمنا يظلم بالفعل، إِذ كانت له قوة على الظلم وإِرادة لفعل الظلم

فإِذن باجتماع هذين له، يكون . وإِمنا يفعل الظلم يف الوقت الذي تكون له القوة على فعله. ه متقدم لفعلهوهوا
ولذلك ال خياف أَحد شر . وكذلك املخوف أَيضا إِمنا يكون ملن اجتمع له هذان، أَعين القوة واِإلرادة. ظلمه قريبا

وكثري من الناس إِمنا مينعهم . وياء، إِذا مل يكونوا مريدين للشرالضعفاِء، وإِن كانوا مريدين للشر؛ كما ال خياف اَألق
وما كان من الشر املتوقع قد حدث بإِنسان آخر فهو خياف . من الشر ضعفهم أَو اخلوف من شر مهول يطرأ عليهم

ون على والذين يقدر. والذين يعرفون بأَهنم يفعلون الشرور الشديدة الفظيعة الناُس هلم خائفون بالطبع. أَكثر



العقوبات خموفون إِال أَن يعرفوا بالصفح والعفو، وباجلملة الذين يقدرون على الضرر خموفون أَبداً عند الذين 
. مثال ذلك أَن السراق خموفون عند ذوي اَألموال، ال عند من ال مال له. يكونون ذلك النوع من الضرر ممكنا هلم

والذين . س أَكثر ذلك مع القوة، أَعين حيث توجد القوة يوجد الظلموإِمنا كان ذلك كذلك َألن الظلم يكون يف النا
والذين يلقون أَبدا خالف ما . يقع هبم الظلم مراراً، ويظنون أَهنم سيظلمون، هم خائفون أَبداً، مثل أَهل الذمة

أَن يشترك فيه وكل ما ال ميكن . والذين يف طباعهم الظلم، إِذا كانت هلم قوة، فهم خموفون. يؤملونه هم خائفون
وذوو الرياسات والسلطان هم أَبداً خموفون وال سيما إِذا كانوا يهوون . اثنان فهو خموف خطر، مثل الرياسة

والناس الذين خيافوهنم أَفاضلهم وذوو الكماالت فيهم . اِإلضرار مبن يفضلهم يف الرأي ويف غري ذلك من الفضائل
وأَصدقاُء املظلومني . صفة أَو حصلت له هذه الصفة حني كرب وعظم قدرههم خموفون، سواء كانوا ممن مل يزل هبذه ال

وليس السريع الغضب من . كما أَن العدو خموف. وكذلك أَصدقاُء األَعداِء أَيضا خموفون. خموفون عند الظاملني هلم
ا املخوفون ذوو وإِمن. الناس ذوى اُألنس واالنبساط خموفني عند الغضب واحلقد، َألن هؤالِء ينحل غضبهم سريعا

اَألناة يف الغضب واحلقد وذوو اِإلزراِء بالناس الدهاة الذين ال يظهرون ما يريدونه من الشر هل هو بالقرب أَو 
بالبعد وهم أَضداد ذوى اُألنس، وذلك أَن ذوى األُنس يظن هبم أَهنم ال يرون أَحداً دوهنم، وذوو اِإلزراِء يرون 

  .الناس دون أَقدارهم

ع هذه اَألشياِء املخوفة تكون خموفة أَكثر إِذا كان الفساد الواقع عن ذلك الشيء املخوف مما ال ميكن أَن ومجي: قال
يتالىف فساده، لكن يكون إِفساده إِفساداً بالكلية، وال سيما إِذا كان املفسد ال ميكن أَن يكافأَ على إِفساده بأَن تنزل 

فالشرور : وباجلملة.  جيد اِإلنسان عليهم ناصراً، فخوفه منهم أَشدوالذين ال. به اَألضداد اليت هي مكروهة عنده
املخوفة هي الشرور اليت حتدث بآخرين، إِذا كان حدوثها بأُولئك اآلخرين مما خييل وقوعها باملرِء، وذلك ملوضع 

من املوت إِذا رآه قد مثال ذلك أَن الشاب إِمنا جيزع . التشابه الذي بينه وبني أُولئك اآلخرين الذين نزل هبم الشر
  .نزل بشاب آخر مثله، ال إِذا رآه قد نزل بشيخ أَو بكهل

وهذا الذي ذكرنا من جزئيات اُألمور املخوفة واُألمور اليت هي أَشد خمافة وأَعظم هو قريب من أَن يكون يأْتى : قال
  .على مجيعها إِال اليسري الذي ميكن اِإلنسان أَن يأْتى به من تلقائه

إِن : ما أَي اَألحوال هي أَحوال الناس اليت إِذا وجدت هلم، كانوا خائفني فنحن اآلن خمربون عنها، فنقولفأَ: قال
فإِنه ليس أَحد يظن أَنه ال يناله شر فيخاف أَصال، . وهذا معلوم بنفسه. اخلوف هو توقع املرء أَن ميسه شر مفسد

ال خياف أَصال من الناس الذين يظن هبم أَنه ال يناله منهم شر و. وال إِن ظن بالشرور أَهنا ال تناله خياف أَصال منها
وإِذا كان ذلك كذلك، فاخلوف ضرورةً إِمنا . وال خياف أَيضا يف الوقت الذي ال يظن أَنه يلحقه فيه شر. أَصال

أَهنم ينالوهنم يكون للذين يظنون أَهنم تناهلم شرور، ومن الشرور اليت يظنون أَهنا تناهلم، وعند الناس الذين يظنون 
وإِذا كان اخلائفون هم هؤالِء باجلملة، فمن البّين أَن . بذلك، ويف الوقت الذي يظنون حلوق الشر هلم وتأْثريه فيهم

والذين . الذين يظنون أَهنم ال يناهلم شر هم املصححو اَألبدان، احلسنة أَحواهلم جدا من قبل اَألشياِء اليت من خارج
هنم هباتني احلالتني وإِن مل يكونوا كذلك، أَعين صحة البدن وموافقة اَألشياِء اليت من خارج يظنون أَيضا بأَنفسهم أَ
  .وحسن أَحواهلم هبا

وسبب هذا الظن يكون إِما يف الصحة فمن . ولذلك ما يوجد هذا الصنف من الناس شتامني جائرين متهورين: قال
نه مصحح، وإِن مل يكن كذلك؛ وإِما يف حسن احلال من الشباب والشدة، وذلك أَن الشاب والشديد يظن بنفسه أَ

وأَضداد هؤالِء هم . من العدة ومن كثرة اَألصحاب: قبل اَألشياِء اليت من خارج، فيعرُض هذا الظن من أَمرين أَيضا



الذين قد أَشعروا أَنفسهم أَهنم يلقون كل بالء، فهم ضعفاء عند الشرور املتوقعة كضعف الذين نزل هبم الشر 
ومن العالمة الدالة على . بالفعل، ولكن على حال؛ فهؤالِء يوجد هلم رجاء يف اخلالص، فهم يسعون يف حصوله

وليس أَحد يستشري فيما ال خياف، وال فيما خياف وال يرجو اخللوص . ذلك أَهنم حيتاجون عند اخلوف إِىل املشاورة
ي قصد به كفه عنه هو اخلوف الذي يقترن به رجاءُ ولذلك َحدَّ اخلوف الذي يكف به اخلائف عن الفعل الذ. منه

اخللوص من ذلك الشر املخوف، وهو اخلوف الذي ينتفع به يف هذه الصناعة، أَعين الذي ينبغي للخطيب أَن ميكنه 
وذلك إِذا أَثبت عندهم أَهنم ممن يناهلم الشر أَو تصيبهم . يف نفس الذي يريد أَن خييفه، أَعين احلاكم أَو السامع

إِن آخرين قد لقوا ذلك منه من نظرائهم وأَشباههم، وإِنه كثريا ما تلقى : ملصائب من خصمه، مثل أَن يقول هلما
الشرور من اَألشياِء اليت ال يظن هبا أَهنا شرور، أَو من الشرور اليت يظن هبا اإلِنسان أَهنا ال تناله، أَو من الناس الذين 

  . يظن ذلك فيه، وما أَشبه هذا من اَألقاويلال يظن هبم ذلك، أَو يف الوقت الذي ال
  .فقد تبني من هذا القول ما هو اخلوف واُألمور الفاعلة له والناس املستعدون هلذا االنفعال

  القول يف الشجاعة

نوا وقد ينبغي أَيضا أَن خنرب ما هي الشجاعة وما اَألشياُء الفاعلة هلا وأَي اَألحوال اليت إِذا وجدت يف الناس كا: قال
  . هبا مستعدين لقبول هذا االنفعال، أَعين شجعانا

والشجاعة واَألمن مها ضد اخلوف، ومها يكونان مع ختيل أَو توهم لرجاِء اخلالص الذي كأَنه بالقرب، وتوهم : قال
ين باملشجعات وأَع. وتوهم اُألمور املشجعة أَهنا منه بالقرب مما يشجع. املخوفات إِما مفقودة أَلبتة وإِما بعيدة الوقوع

مث أَن يتوهم أَيضا الردع والتنكري على الذي خيافه يف الشيِء الذي خيافه فيه . العدة اليت تلقى هبا املخوفات الواردة
ومما يشجع اِإلنسان ويؤمنه أَن . وكذلك أَن يتوهم أَن له أَعوانا كثرية وقوما عظاما مينعون أَن ُينال بشر. مما يشجع

ومما يؤمنك من اِإلنسان أَو من . املكافأَة على الظلم، وال مظلوما فيخاف تكرر الظلم عليهيكون ال ظاملا فيخاف 
ناس بأَعياهنم أَال يكون بينك وبينه نزاع وال حماماة يف شيء ألبتة وسواء ظن بك أَن لك قوة على املنازعة أَو ليس 

الفعل أَو االنفعال، أَعين مثل إِعطائه املال أَو  ومما يؤمن من اإلِنسان الصداقة واِإلحسان املتقدم عليه يف. لك قوة
ومما يؤمن من اِإلنسان الذي خياف منه أَن يكون ذلك اإلِنسان يفعل أَفعال أَهل الفضل أَو أَهل الشرف . الرمحة عليه

  .وحيب أَن يذكر هبا، أَو يفعل أَفعال الصنفني مجيعا
ا هبا شجعاء فأَحدها أَن يكونوا يظنون أَهنم سيتالفون ويصلحون فأَما اَألحوال اليت إِذا كانت يف الناس كانو: قال

الشرور الواقعة هبم عند اإلِقدام على ذلك الشيء الذي خيافون من فعله وقوع الشر هبم وأَهنم ال يأَملون منه أَو ال 
العظيم وختلصوا منه، ومنها أَن يكونوا قد أَشفوا مراراً كثرية على الشر . يهلكون، أَعين من ذلك الشر الواقع هبم
  .فإِن هذا مما يشجعهم على الشر املخوف

إِحدامها أَن يكونوا مل جيربوا : وقد يوجد الناس غري خائفني من الشرور املتوقعة وال مكترثني هبا على جهتني: قال
 به، وذلك بّين مما أَن يكونوا جمربني له عاملني: واجلهة الثانية. ذلك الشيء املخوف، أَعين أَن يكونوا غري عاملني به

فإِن الذين مل جيربوا أَهوال البحر يوجدون شجعانا فيه جلهلهم بعواقبه، . يعرض عند ارجتاج البحر وهوله للراكبني له
ومما يؤمن من الشر املخوف أَن يكون . والذين هلم جتربة به يوجدون شجعانا أَيضا عليه ملا اطرد هلم من السالمة فيه

اِإلنسان ونظريه، أَو عند من هو دونه، وإِن كان قد يظن أَنه قد يتخطى الشر الدون ويعتمد غري خموف عند شبيهه 



  :اَألرفع، ولذلك قيل
  .عيدان جند ومل يعبأن بالَرَتم... إِن الرياح إِذا ما أَعصفت قصفت 

وكذلك الذين . منهم والذين يظنون أَهنم أَفضل من الرؤساِء املتسلطني عليهم فليس خيافون. لكن املطرد هو اَألول
وكذلك الذين يظنون أَهنم يفضلوهنم يف . هم باحلقيقة أَفضل والذين يساووهنم يف الفضل ليسوا خبائفني أَيضا هلم

اَألشياِء اليت هبا صح هلم التسلط والرياسة، مثل كثرة املال وشدة البدن ونصرة اِإلخوان وأَهل البلد وعدة احلرب 
ومما يشجع ويؤمن أَال يوجد املرُء ظاملا َألحد . فإِن ذلك خيتلف. طرية منها عند تلك اُألمةإِما كلها وإِما النفيسة اخل

فالصنف من الناس الذين يكونون على حال مجيلة فيما بينهم وبني : وباجلملة. إِال لعدوه ظلما خييف به عدوه فقط
وكذلك من كان عند الناس هبذه احلال . سوكذلك الذين يكونون على حال مجيلة فيما بينهم وبني النا. اهللا آمنون

والذين تكون أَحواهلم مجيلة عند أَصحاب . رمبا يتوسم فيه من العالمات الدالة على حسن احلال عند املعاملة
اَأللسنة، أَعين املتسلطني بأَلسنتهم، كاخلطباِء والشعراِء، وعند العقالِء فهم أَيضا غري خائفني، َألهنم إِذا كانوا آمنني 

ومما يشجع اِإلنسان ويبعث غضبه . والغضب أَيضا مما يشجع: ند هؤالِء، فأَحرى أَن يكونوا آمنني عند غريهم قالع
ومما . واملظلوم إِمنا يشجع ملكان الغضب، وملا يعتقد من أَن اهللا تعاىل ناصٌر للمظلومني. أَن يكون مظلوما ال ظاملا

  .يلقى عليه شرا، وإِن لقي، أَنه يقاومه ويتالىف إِفساده يشجع على فعل الشيء أَن يظن اِإلنسان أَنه ال
  .فأَما املشجعات واملخوفات فقد قيل فيها بالكفاية: قال

  القول يف احلياِء واخلجل

فأَما اَألشياء هي اليت منها يستحى أَْو ال يستحى، وعند من يكون احلياِء من الناس وأَي حالة فيها هي احلالة : قال
فليكن اخلزي أَو االستحياِء حزنا أَو . يف اإلِنسان عرض له هذا االنفعال، فذلك يعلم مما نقولهاليت إِذا كانت 

اختالطا يعرض عن وقوع الشرور اليت تصري املرَء غري حممود، إِما يف احلال احلاضرة وإِما فيما سلف وإِما فيما 
  .يستقبل

  .عينها، أَعين اليت يكون منها احلياُءوأَما الوقاحة فاستهانة وقلة أَمل واكتراث حبدوث هذه بأَ
وإِذا كان هذا هو حد االستحياء، فبني أَنه إِمنا يستحي املرُء من هذا النحو، أَعين مما كان من الشرور يظن قبيحا 

وكلما كان من هذا النحو فهو إِما من فعل الشرارة، وإِما من فعل . مستبشعا إِذا ظهر عليه أَو على من يعىن به
وأَعين بفعل الشرارة ما يلحق الغري منه مضرة، مثل جحد الوديعة وركوب الظلم؛ وأَعين بفعل الرداءة . الرداءة

  .إِلقاء السالح والفرار جبنا وخوفا النقائص اليت ال يلحق الغري منها يف اَألكثر مضرة مثل
. ومن الشرور القبيحة اليت يستحي منها معاشرة الذين ال ينبغي أَن يعاشروا، وحيث ال ينبغي أَن يعاشروا: قال

ومن الشنيع أَيضا الذي يستحي منه . والذين ال ينبغي أَن يعاشروا هم ذوو الشرارات وذوو اَألخالق الدنيئة
  .احلقرية أَو املستقبحة أَو من الضعفاِء كالذي يرزأ من املساكني أَو من اَألموات اَألكتساب من اُألمور

  .وهذا كله من قبح املكسب واللؤم. ولو من امليت أَكفانه: ومن هذا يقال يف املثل: قال
ومن ذلك  .وإِن انتفع فنفع يسري. ومن اخللق اليت ُيستحي منها أَن يكون اِإلنسان موسرا وال ينتفع من ماله بشيء

َيسئَل املقلني وحيتاج منهم وأَن يتسلف أَيضا حيث ال يصلح به وأَن يكون إِذا وعد إِنسانا بشيء فتقاضاه ذلك 
وعكس هذا،أَعين إِذا ُسئل شيئا ما تقاضى هو . الشيَء سأَله هو أَيضا حاجة ليدفعه بذلك عن تقاضي ما وعده

ومما يستحي منه أَن ميدح اِإلنسان املرَء عندما يرى ذلك . السائل ما كان قد وعده به ليدفع عن نفسه السؤال
  .اِإلنسان مقتدرا على قضاِء احلوائج وال ميدحه يف غري ذلك الوقت، بل إِذا خاب رجاؤه رمبا قلب يف ذمه



 ومما ُيستحي منه التملق وهو قريب من أَن يكون مدحا، وذلك مثل أَن ميدح املرء بأَكثر مما فيه، أَو خيرج: قال
املساوئ والنقائص يف صور الفضائل، أَو جيد إِنسان وجعاُ أَو مصيبة فيظهر أَنه أَشد تأَملا منه وأَشد حزنا، وما أَشبه 

ومما ُيستحى منه قلة الصرب عند الوجع أَو الشدة، مثل ما . ذلك مما هو من هذا النحو، أَعين من عالمات التملق
ف الشيخوخة أَكثر مما هبم، ومثل ما يعرض للمترفني وذوي السلطان يعرض للشيوخ الذين يتخيلون أَن هبم من ضع

وكذلك َمن سوى هؤالِء . الذين جيزعون ملكان سلطاهنم من أَدىن شيء يصيبهم، إِذ كانوا يرون أَنه ال يناهلم مكروه
ذه اَألحوال كلها فإِن ه. ممن هو أَضعف منهم، أَعين ممن خييل إِليه يف الضعف اليسري الذي به أَن به ضعفا عظيما

ومما يستحي منه أَن يكون املرء يعري ويلوم من سواه حبسن االنفعال أَو . مذمومة وهي من عالمات اخلور واملهانة
ومن ذلك أَن ميدح . الفعل، مثل أَن يلومه على فعل السخاِء أَو عن احملاماة عن أَصدقائه أَو على اِإلشفاق والرمحة

  .فإِن هذه كلها من عالمات املخرقة. ا بأَشياء مجيلة، أَو ينسب إِىل نفسه أَفعال غريهاملرُء نفسه أَو أَن يعد منه
ومن هذه اَألخالق املذمومة اليت ذكرناها يستدل على ما مل يذكر منها َألن لكل واحد من الشرور ومساوئ : قال

  .اَألخالق أَفعاال وعالمات تدل عليه

أَفعاله يف صورة ما هو قبيح وإِن مل تكن قبيحة، مثل أَن يكون اِإلنسان من  ومن املستقبح من اِإلنسان أَن تكون: قال
أَهل بيت أَو من أَهل مدينة هم أَهل قبائح، فإِن اِإلنسان قد يلحقه من قبل هؤالِء خماز وإِن مل تكن له أَشياء خيزى 

اال مجيلة وال يشركهم هو فيها، أَعين يف ومما يعري به اإلِنسان أَن يكون أَشباهه من الناس يفعلون أَفع. منها يف نفسه
وأَعين باَألشباه املتساوين يف اجلنس والذين هم من مدينة واحدة،واَألتراب، أَعين ذوي اَألسنان .كلها أَو أَكثرها

إِما حلف، وإِما صداقة، وإِما غاية واحدة يقصدوهنا؛ وباجلملة مجيع الذين : املتقاربة، والذين جتمعهم حالة واحدة
وإِمنا كان ذلك كذلك، َألن مباينة املرء . توون يف شيٍء واحد، مثل أَن يكونوا أَهل صناعة واحدة أَو عمل واحديس

من يساويه وخمالفته له قبيح مستنكر حىت يف العقوبات النازلة هبم والشرور اليت تناهلم، وذلك أَن النكبة اليت تنال 
قاء، مىت مل يشاركهم اِإلنسان فيها، كان قبيحا به، وكذلك مجيع اخلريات مثال أَهل املدينة، والغموم اليت تنال اَألصد

  .والشرور الباقية
ومجيع أَفعال املخازي اليت ذكرناها إِمنا تظهر يف هؤالء اَألصناف من الناس الذين عددنا، وذلك يف اَألكثر مثل : قال

أَفعال تصدر عن الشرارة وقبح اَألخالق، وال وهذه اَألفعال اليت ذكرناها هي . اجلشعني واخلوارين وما أَشبههم
  .سيما إِذا كان اِإلنسان من تلقاِء نفسه هو السبب فيما كان من هذه اَألفعال أَو يتوقع أَن يكون

وأَما املخازي اليت تلحق اإلِنسان مما يناله من غريه أَو يذعن له أَو تتصل به بأَي وجه اتصل، فكل ما كان مما : قال
أَن يهوى هبا عند الناس وأَن يعري به، وذلك مثل مجيع اهلئات البدنة القبيحة، مثل أَن حتلق حليته، أَو  يؤدي به إِىل

ومن هذا الفضيحة واهلوان، وأَعين . يتزيا الرجل بزي املرأَة، ومثل مجيع الفواحش اليت تفعل بالنساِء والصبيان
ومن هذه . أَن يزدرى به فيظلم أَو يكون وحيدا ال ناصر لهبالفضيحة االشتهار عند الناس بأَمر قبيح، وباهلوان مثل 

اَألشياء القبيحة اليت يركبها اِإلنسان ويصربعليها من غريه ملكان الطمع واجلشع، مثل الذين ال يبالون بأَي وجه 
ار، مثل فعل وسواء كانت اَألشياُء الحقة لِإلنسان باختيار منه أَو بغري اختي. اكتسبوا املال من أَوجه خسة املكسب

ومما ُيستحى منه اال . الفواحش بنساِء اِإلنسان أَو ولده، فإِنه يلحقه بذلك العار، سواء كان باختياره أَو بغري اختياره
  .يأَخذ اِإلنسان بثأره

 فهذه اليت ذكرناها وما أَشبهها هي اَألحوال اليت إِذا كانت يف الناس استحيوا وخزوا منها، وهي اَألشياُء اليت: قال
  .تفعل اخلزي واالستحياء



ومن أَجل . َألن اخلزي واالستحياء إِمنا يعرض للمرِء إِذا ختيل اَألمر الذي حيمد عليه أَو اَألمر احملمود وأَنه قد عدمه
أَن اخلزي إِمنا يكون من قبل ختيل عدم احلمد، وكان عدم احلمد إِمنا يكترث منه إِذا كان من قبل الفضالِء من 

وإِذا كان األَمر كذلك، فإِمنا يستحي املرُء باجلملة من القوم . نه ليس ُيستحى من كل أَحد من الناسالناس، فبني أَ
وأَحد هؤالِء هم الصنف من الناس الذين يتعجبون منك ويرون لك فضال كبريا؛ وكذلك . الذين يأْمل بفقد مدحيهم

  .أَن يكروموك تستحي أَيضا منهم الصنف من الناس الذين تتعجب أَنت منهم تستحي منهم؛ والذين حتب
وإِمنا يتعجب من كل من كان له خٌري ما من . والذين ال يستخف حبمدهم فقد حيب أَن يكونوا متعجبا منهم: قال

اخلريات اخلطرية النفيسة، مثل املُلك واحلكمة، أَو يكون الذي يتعجب منه عنده خري من اخلريات اليت يكون 
من هو أَرفع قدراً من : ها جدا جدا، أَو حيتاج إِليها من هو رئيس على املتعجب؛ وباجلملةاملتعجبون منه حمتاجني إِلي

  .املتعجب
والذين حيب اإلِنسان أَن يكون مكرما عندهم هم أَشباهه من الناس، وذلك إِما أَترابه وإِما قومه وإِما أَهل : قال

د املرُء فيهم أَن ظنوهنم واعتقاداهتم فيه اعتقادات صادقة والصنف أَيضا من الناس الذين يعتق. مدينته أَو أَهل صناعته
  .من ِقَبل أَنه يرى أَهنم ذوو لب وعقل، مثل املشايخ وذوي اآلداب فإِن اِإلنسان حيب الكرامة من هؤالِء

لذلك يقال و. واَألشياًء القبيحة اليت هي ظاهرة لألَبصار، وفعلها عالنية هي مما خيزى املرء منها أَكثر من غريها: قال
وإِذا كان اَألمر كذلك، فقد ينبغي أَن يكون االستحياُء أَكثر من الذين هم أَبدا . إِمنا اخلزي فيما تراه العني: يف املثل

والذين ال يستحيون من هؤالِء . حضور وبالقرب من اِإلنسان، ومن الذين ينظرون إِليه من أَجل أَهنم منه مبرأَى العني
وختيل عدم . ناس، َألنه معلوم أَن الذين يبصرون أَفعال اِإلنسان فإِما حيمدون وإِما يذمونفهم صنف مذمومون من ال

  .احلمد هو الذي يفعل احلياَء كما تقدم
وهذا الصنف هم الذين . والصنف من الناس الذين ال يسترسل املرُء إِليهم ويتحفظ منهم فقد يستحي منهم: قال

رأي يعبأ به ويعتمد عليه يف اَألمر الذي أَخطأَ فيه أَو يظن أَنه أَخطأَ فيه، حىت  يعتقد اإلِنسان فيهم أَنه ليس عندهم
َألنه إِمنا يسترسل اإلِنسان يف أَفعاله أَو يبوح هبا عند . يكونوا هم الذين يسددونه إِن أَخطأَ فيه أَو يبصرونه ظنه

ديدا له وتقوميا، ولذلك ال يستحي املتعلم خواص الناس، وهم إِما الصنف من الناس الذي يعتقد فيهم أَن عندهم تس
وإِمنا كان املرُء يتحفظ ممن عدى هذين الصنفني أَن . من استاذه، وإِما اَألصدقاُء الذين يطرح اإلِنسان معهم املؤونة

يبوح هلم بقول أَو يسترسل حبضرهتم يف فعل َألهنم يذمونه على ذلك، حىت أَنه إِن باح بشيٍء ظنه، ومل يكن كما 
. ، أَعتقد فيه أَن ذلك الذي قد باح به قد فعله، وفضحوه يف ذلك، سواء كان ذلك اَألمر كما ظن، أَو مل يكنظن

ولذلك كان املظلوم ال يفصح بالشر الذي يتوقعه بالظامل إِال هلذين الصنفني من الناس، أَعين الذين يعبأ بآرائهم 
  .ويعتمد عليها حيث خياف اخلطأ أَو اَألصدقاء

  .لصنف من الناس الذين حيفظون مساوئ اَألخالق وينهونه عن اخلطأ مستحى أَيضا منهم وممقوتونوا: قال
وأَعين باملزدرين . وكذلك الصنف من الناس الذين انتدبوا لبث مساوئ املعارف وخطئهم كفعل املزدرين املستهزئني

يَء على جهة االزدراِء به، وهؤالِء ممقوتون املخسسني لإلِنسان، وباملستهزئني احملاكني له، أَعين الذين حياكون الش
واسم احلشمة أَحق هبؤالِء الذين ذكرهم من اسم احلياِء، وذلك أَن احلياَء يكون ممن يظن به خريا، . مستحى منهم

وممن يستحي املرُء منهم الذين مل . وهلذا كان احلياُء من أَهل الشر ممزوجا خبوف. واحلشمة تكون ممن يظن به شرا
وممن يستحى منه الذي احتاج إِليك يف حاجة . ه قط يف شيٍء َألنه حيسب أَنه عندهم مبنزلة املتعجب منهحيقرو

الذين  -أَعين الذين يستحي اِإلنسان منهم  -ومن هؤالِء أَيضا . فقضيتها له، َألنه عندك ممن ميدحك وال يذمك



ا يعرفون منه الفضائل فقط فهو يستحي من أَن يقفوا يريدون أَن يستحدثوا صداقة اِإلنسان، َألهنم يف هذه احلال إِمن
  .ومن الذين يستحي منهم الذين مل يطلعوا لِإلنسان على شيٍء يستحي منه. على خمزى

وذلك أَنه . مث إِنه ليس إِمنا يستحيون من هذه القبائح اليت ذكرت، بل من العالمات والدالئل اليت تدل علها: قال
وكذلك ليس يستحيون من فعل الفواحش . لكن ومن الدالئل اليت تدل على الزنا ليس من الزنا يستحيون فقط،

فهؤالِء هم أَصناف الناس الذين يستحى . أَنفسها، ولكن ومن النطق هبا، َألن النطق هبا عالمة أَو دليل على فعلها
  .منهم

إِخوان : وهؤالِء صنفان .وأَما الذين ال يستحى منهم فالذين يسترسل اِإلنسان إِليهم ويطلعون على أَمره
فأَما اِإلخوان فهم الذين يطرح معهم اإلِنسان فعل اجلميل الذي هو مجيل عند اجلمهور من غري أَن . ومساعدون

وأَما املساعدون فهم الذين يطرح معهم فعل اجلميل بإِطالق كان مجيال يف احلقيقة أَو يف . يكون باحلقيقة كذلك
ي اِإلنسان منهم الذين يستخف هبم ويستحقرهم، َألنه ال يبايل باعتقادهم فيه كان ومن الذين ال يستح. بادي الرأي

  .خريا أَو شرا وال ما يكون عنهم من مدح أَو ذم، كما ليس يستحي أَحد من البهائم واَألطفال
  .وليس استحياُء املرِء من معارفه ومن اَألباعد استحياء جبهة واحدة: قال

ن حبضرة من يعرفك يكون مما هو يف احلقيقة قبيح، وممن ال يعرفك يكون مما هو يف الظن وذلك أَن احلياَء الذي يكو
  .واملشهور قبيح

  .فهؤالِء هم أَصناف الناس الذين يستحى منهم والذين ال يستحى منهم

م أَهنم واحد وأَما أَصناف الناس الذين يوجد هلم هذا االنفعال كثريا، أَعين احلياَء، فمنهم الذين يعتقدون يف أَنفسه
واملتعجبون الذين ذكرنا أَنه يستحى منهم فإِنه مىت . من اَألصناف الذين ذكرنا أَنه يستحى منهم مثل املتعجب منهم

اعتقد إِنسان يف نفسه أَنه واحد من هذين بادر إِليه اخلجل من أَدىن شيء خمافة أَن ينقص يف عني الذي يتعجب منه، 
وأَما املتعجب من غريه فإِمنا يسارع إِليه اخلجل بسبب أَن املتعجب من كل . عجب منهإِن كان يعتقد يف نفسه أَنه يت

ومن هذا الصنف من . شيٍء يعظم عنده كل شيٍء فهو يتأَثر عن القبيح اليسري وخياف منه ما ال خياف كثري من الناس
والذين حيتاجون . غريهم متعجبا منهمالناس، أَعين الذين يسرع إِليهم احلياُء، الناس الذين يهوون أَن يكونوا عند 

  .إِىل الناس يف ضرورات أَحواهلم يستحيون كثريا
وقد يسرع احلياُء إِىل الصنف من الناس الذين ليسوا مبحمودين يف الغاية وال مذمومني، َألهنم خيافون أَن : قال

  .ليس مبحمود أَصالوهؤالِء هم حممودون بقدر ما؛ فإِن احلياَء ليس يكون ممن . يسارع إِليهم الذم
  .واِإلنسان إِمنا يستحي أَكثر ذلك حيث يكون الذي يستحي منهم ينظرون إِليه: قال
ولذلك ملا أَراد فالن أَن تشتد أَنفة فالن لرجلني مشهورين عندهم من قبل اخلزي والعار الذي يلحقه يف التواين : قال

ينظرون إِليه ومل ْجيترئ أَن يقول له إِن هذا سيصل إِىل اليونانيني، يف احملاماة عن اليونانيني أَومهه أَن اليونانيني قيام 
ولذلك ما كان ذوو اَألنفة واحلمية إِذا امتعضوا ِإلنسان ما أَو لناس ما يف ضيم . وإِمنا فعل هذا لتشتد أَنفته يف احملاماة

لك الضيم وخاب ظنهم يف جرى عليهم يتشوقون إِىل أَن يرى امتعاضهم الذين امتعضوا هلم حيث جرى عليهم ذ
  .الظفر بالذي أَجرى عليهم ذلك الضيم، أَعين ضيم الذين ضيموا

وما أَعجب ما يظهر من ذوي احلمية واَألنفة عند اَألفعال اليت يستحى منها وذلك يف اَألمور اليت تلحقهم أَو : قال
وكذلك تظهر منهم . الذين ذكرنا تلحق آباءهم أَو تلحق من يتصل هبم، وباجلملة من يستحيون بسببه وهم الناس

اَألفعال العظيمة يف النصرة واحملاماة للذين ينسبون إِليهم مثل املعلمني هلم أَو املشريين عليهم أَو املسودين هلم وكل 



من يشبه هؤالِء ممن حيبون أَن يكموه فما أَكثر ما يفعل ذوو احلمية واَألنفس الكبار يف أَمثال هذه املواطن، وال 
وأَكثر ما يكون هذا الفعل منهم . يلحقهم عار من أَجل توانيهم يف ذلك) ال(ن عن شيء يوجب النصرة حىت يغفلو

إِذا تومهوا أَن أُولئك الذين امتعضوا هلم قيام ينظرون إِليهم وأَهنم ال يزالون يترددون بينهم، فيتكرر اخلزي واحلياء 
  .منهم فيما توانوا فيه ووقعوا فيه من القبيح

ولذلك ملا قَدَّم ملك من ملوك التََّغلُّب الذين كانوا يف اليونانيني قوما منهم إِىل القتل وكان يف مجلتهم شاعر : قال
إِمنا كان جيب لكم أَن تفعلوا ! منهم، قال هلم حني ستروا وجوههم وأَستحيوا من العار الذي حلقهم يف قتله صرباً 

لو كنتم غدا وبعد غد تترددون حىت ينظر إِليكم اليونانيون مرة  ذلك، يعين ستر وجوههم واحلياء من هذا الفعل،
  .وأَما وأَنتم مفقودون يف هذه احلال وال ختافون أَن تنظروا بعد إِىل اليونانيني، فما جيب لكم أَن تستحيوا. بعد مرة

من اَألشياِء اليت قيلت يف باب وأَما القول يف الوقاحة فمعلوم أَنا نقدر على معرفته . فهذه مجلة ما قيل يف احلياِء: قال
احلياِء إِذ كانت هي أَضدادها، يعين أَنا نعلم يف الوقاحة اَألشياَء الثالثة املضادة لَألشياِء الثالثة اليت علمناها يف باب 

  .احلياِء، أَعين ممن يستحي وَمن الذي يستحي وِمن أَي اَألشياِء يكون احلياء
  القول يف إِثبات املنة

  إِنكارها وكفرهاوشكرها ويف 
فأَما معرفة من هو ممنت عليه وهو الذي جيب عليه الشكر، وما اَألشياُء اليت هي منٌن، وَمن الناس الذين ميتنون، : قال

  :وهي املواضع الثالثة اليت منها يثبت اخلطيب املنة، فنحن مبينون ذلك فنقول

إِما خدمة وهو العون : اليت إِذا فعلت كانت منة هي أَحد أَمرين واَألشياُء. إِن املنة هي اليت هبا يقال لذي املنة أَنه ممنت
وإِمنا تكون اخلدمة أَو . وقد يكون العون بالبدن واملال من قبل اجلاه. بالبدن، وإِما صنيعة وهو العون باملال أَو اجلاه

ة من إِنسان آخر غري املصطنِع، الصنيعة منة إِذا كانت مما ال يستطيع املصطنع إِليه أَن ينال تلك اخلدمة أَو الصنيع
  .وكانت املنة مع هذا أَيضا ال ينال الفاعلَ هلا شيٌء منها، ولكن تكون كلها ملكان املصطَنع إِليه

أَحدها إِذا كانت عند : وقد تكون الصنيعة جسيمة باِإلضافة، وإِن كانت يف نفسها يسرية بأَحد مخسة أَشياء: قال
ضيق ال يلتفت فيه إِنسان إِنساناً مثل وقت اخلوف الذي يذهل الناس فيه عن معونة  شدة احلاجة إِليها، أَو يف وقت

بعضهم بعضا، أَو كان هو وحده املصطنِع فقط، أَو كان هو املصطنع األَول، أَو كان الصنع منه زائداً على صنع 
روريات يف احلياة مثل الغذاِء، أَحدها املتشوقات لض: واَألشياُء اليت تكون عندها شدة احلاجة ثالثة أَصناف. غريه

والثالثة ما كان من اَألشياء . والثانية اَألشياُء اليت يشتد شوق النفس إِليها وإِن مل تكن ضرورية مثل اشتياق الفواكه
واملشتهيات اليت هبذه الصفة . فإِن املشتهيات املتشوقة هي هكذا، أَعين حيزن فقدها أَو يؤذي. حيزن فقده أَو يؤذي

. صنف مألوف ومشتهى وهي املتشوقات، وصنف يشتاقها اإلِنسان ويشتهيها عندما يكون يف شدة وكرب :صنفان
ولذلك ما تعظم املنة . فإِن الذي يقع يف الشدائد يشتهي اخلروج منها، وكذلك احلزن يشتهى انكشاف احلزن عنه

تروهم عن الطالب هلم، وإِن كانت عند الذين هم يف حال خصاصة أَو هرب من أَعدائهم، أَعين إِذا أَخفوهم وس
  .الصنيعة يف نفسها قليلة لكن تعظم لشدة احلاجة وصعوبة الزمان

فقد ظهر من هذا أَن الصنيعة اليسرية تعظم عند أَمثال هؤالِء أَو عند الذين يساووهنم، أَعين الذين أَحواهلم شبيهة 
  .أَعين أَحواهلم أَشد هبذه اَألحوال يف احلاجة أَو عند الذين هم أَعظم من هؤالِء،

وهو معلوم أَنه يستبني من هذا الذي قد قيل َمن الذي مينت عليه، وبأَي شيٍء تكون املنة، ومن املمنت، وأَنا : قال
أَن الذين ال خيربون مبا فعلوا من اِإلحسان : مثال ذلك. نستطيع من قبل هذا الذي قيل أَن نثبت هذه اَألشياء الثالثة



لذين وصلتهم الصنيعة وهم يف غموم وفاقة مثل الذي تقدم ذكرهم أَهنم ممتنون عليهم، وأَن أَفعال هم ممتنون، وإِن ا
  .الصنائع اليت تصطنع عند أَمثال هؤالِء ويف أَمثال هذه اَألوقات أَهنا منة

: وه مثانيةوهو معلوم أَيضا من أَين تؤخذ املقدمات اليت تدفع هبا املنة وتوجب اجلحود هلا، وذلك يكون بوج: قال
والثاين أضن تكون الصنيعة أَقل مما . أَحدها أَن تكون الصنيعة من أَجل املصطنِع، أَعين أَن تكون منفعتها عائدة عليه

والرابع أَن تكون الصنيعة وقعت باملصطَنع إِليه . والثالث أَن تكون حبيث ال حيتاج إِليها فإِن هذه ليست مبنة. جيب
والسادس أَن تكون الصنيعة قصد هبا املكافأَة على . أَن تكون الصنيعة بكره واضطرارواخلامس . باتفاق، ال بقصد

والثامن . والسابع أَن تكون الصنيعة قصد هبا إِذاعتها واملن هبا. صنيعة أُخرى تقدمت من املصطَنع إِليه إِىل املصطنِع
نه من املعلوم بنفسه أَنه ال تكون صنيعة توجب وذلك أَ. أَن يكون املصطنِع كلف املصطَنع إِليه أَمراً ما أَو حاجة له

وقد ينتفع هبذه املقدمات يف الشكاية يف كفر الصنيعة وجحدها . الشكر إِذا وجدت حبال من هذه اَألحوال الثمانية
ذي والتنصل منها، وذلك أَنه إِمنا تكون منه إِذا كانت كما قيل من أَجل املصطَنع إِليه ومبقدار احلاجة ويف الوقت ال

ومن العالمات الدالة على املنة أَال يكونوا قد قصروا يف الصنيعة، وأَال . ال جيد فيه ناصراً ويف املوضع الذي فّر إِليه
يكونوا فعلوا ذلك باَألعداِء، فإِنه يظن أَن فعلهم ذلك كان من أَجل كف شرهم، أَو يكونوا فعلوا ذلك مبن 

مل يكن أَولئك إِمنا استوجبوا عندهم احلق من قبل شيٍء وصل إِليهم هو استوجب عندهم حقا مثله أَو أَعظم منه إِن 
يف احلاضر شر ويف املال خري مثل التأْديبات والشرور اليت تكون بعدل وهي اليت تكون على طريق املكافأَة فإِن أَحدا 

  .ولذلك ليس يراه منةً َألحد. ال يعترف أَنه حيتاج إِىل الشر، وإِن كان طريق العدل
  .والقول يف إِثبات املنة وجحودها يكون من هذه املواضع: لقا

  القول يف االهتمام

فليكن اهلم حزنا ما يلحق من قبل شر مفسد أَو . فأَما عن ماذا يكون اهلم، وَمن يهتم، ومبن يهتم، فإِنا خمربون ذلك
ى أَحد ممن يتصل به وكان قريب حمزن يعرض للمرِء بال استيجاب، وذلك إِذا كان الشر يتوقع أَن حيدث عليه أَو عل

وإِذا كان حد االهتمام هو هذا، . وأَعين باملفسدات اليت تغري البدن، وباحملزنات اليت تفعل األَذى النفساين. التوقع
فهو بني أَن غري املهتم يكون هبذه احلال اليت أَصف، وهو أَن يظن أَنه ليس شيٌء من الشرور واقعاً ال به وال بأَحد 

فإِن املتهم هو الذي يتوقع نزول مثل . سببه، أَعين مثل هذا الشر املوصوف يف احلد أَو شبهه أَو قريبا منهممن هو ب
ولذلك ال يهتم الذين قد نزلت هبم الشرور العظيمة مثل الذين عطبوا، وال . هذا الشر به مع رجاء للخالص منه

ء، يظنون أَهنم ال يناهلم شيٌء من الشر، إِذ كانوا يرون وذلك أَن الذين يظنون أَهنم سعدا. الذين يظنون أَهنم سعداء
ومن هؤالِء أَيضا، أَعين الذين ال يهتمون، الذين يظنون أَهنم ال يأْملون ال . أَن ذلك من السعادة، أَعين أَال يناهلم شر

من قبل أَهنم مشايخ من قبل أَبداهنم وال من قبل نفوسهم، وذلك من قبل أَهنم قد لقوا شرورا فتخلصوا منها، وإِما 
قد طالت مزاولتهم للشرور، وإِما من قبل كثرة التجربة، وإِما ملكان عادة جرت هلم فتطيب نفوسهم كطيب نفوس 

املقبلني السعداِء، وإِما ملكان شهرهتم يف الناس وذلك أَن املشهورين يرون أَن الشرور بعيدة عنهم ملكان علو 
. وقد يعرض هذا الظن ملكان التأَدب بالصنائع واَألشياِء اليت تدفع هبا الشرور. مأَقدارهم وأَن الناس كلهم معينون هل

ومن هؤالِء القوم الذين ظنوهنم حسنة مجيلة ملكان وجود اآلباء هلم واَألبناء والنساء باَألحوال اجلميلة، أَعين الذين مل 
فإِن . م يف هذه اَألصناف الثالثة جودة االتفاقالذين عرض هل: وباجلملة. تثكلهم وال أَحزنتهم اَأليام يف واحد منهم

الذين تعتريهم وتوجد : ومن هؤالِء. الشرور املتصلة هبؤالِء تصري اِإلنسان ضعيف النفس مهتما بأَدىن شيٍء خيافه



ومن هذا . فيهم االنفعاالت اليت ختص الشجاعة، مثل الغضب وشدة القلب، فإِن هؤالِء غُري ذوي فكرة فيما يتوقع
ف أَيضا الناس الذين من أَخالقهم الشتم واالستهانة، فإِن هؤالِء أَيضا ال يهتمون، َألهنم ال يتومهون أَنه يقع هبم الصن

والناس الذين يهتمون هم خائفون جدا جدا ال يهتمون بغريهم، َألن املكروبني من . شر، وذلك لنقص فطرهم
والذين يظنون بأَحد أَنه حقري خامل فليس . ص الواقع هبماخلوف ال يهتمون بآخرين، َألهنم مشغولون باَألمل اخلا

من ظن : ولذلك كما يقول أَرسطو. يهتمون به، ألهنم يرونه أَهال لوقوع الشر به، أَو ال يرون أَن وقوع الشر به شر
هبذه احلال اليت  وباجلملة فإِمنا يهتم املرُء إِذا كان. أَنه ليس يف العامل أَحد، فقد يظن الناس مجيعا مستوجبني للشر

وصفنا، أَعين إِذا كان يتوهم ويتخيل أَن شيئا من أَضداد هذه اَألشياء اليت يتخيلها الذي ال يهتم توجد فيه أَو فيمن 
  .يتصل به

  .فهذا مجلة ما قاله يف وصف أَحوال الذين يهتمون
ذلك أَن مجيع ما كان من املفسدات، أَعين و. وأَما أَي أَشياء هي اليت تفعل اهلم، فمعلوم مما قيل يف حد االهتمام: قال

املغريات للبدن، وما كان من احملزنات أَعين املغريات للنفس، فكلها فاعلة لالهتمام، وخباصة ما كان من املفسدات 
  .القاتلة، وما كان من أَنواع الشرور اليت اشتمل عليها احلد بأَشد ما يكون

  .وجاع البدن واجلهد والكرب والسقم واحلاجة إِىل القوتأَ: ومن املفسدات املؤديات إِىل املوت: قال
  .وعدم اِإلخوان أَو قلتهم، ملا كان من سوِء اجلد، فقد يكون ذلك من الشرور املفسدة اليت هتم: قال
ومن فاعالت االهتمام اَألحوال اليت جرت العادة، إِذا كانت بالناس، أَن تفعل االهتمام هبم، مثل اَألحوال اليت : قال

ومما يفعل االهتمام أَن يصري املرُء . يكون عليها ذوو السقم والزمانة من قبح املنظر والقعود عن احلركة والتصرف
إِما يكون الذي يصري إِليه يصيب خريا فال يكون له : إِىل الشر من حيث أَمل أَن ينال اخلري، أَو أَن يصري إِىل أَمر كبري

كون يصري إِىل خري يف الوقت الذي يفوت االستمتاع بذلك اخلري، مثل اليسار يف شيٌء من اخلري فيه أَلبتة، أَو أَن ي
  .وقت اهلرم

  .فهذه مجلة اُألمور اليت تفعل اهلم: قال

وأَما َمبْن يهتم، أَعين من الغري، إِذا توقع نزول الشر به أَو يرثى له إِذا نزل به ويرحم، فإِن هذا هو الفرق بني : قال
فاملعارف ومن هم باِإلنسان بسبب، إِن مل يكونوا يف غاية القرب من اإلِنسان حىت يكون الشر . االهتمام والرمحة

  .الواقع هبم هو شر واقع باِإلنسان مثل الولد والوالد
. ومن هنا قيل إِن فالنا لرجل مشهور عندهم ملا ُجلد ابنه وأَشفى من ذلك على املوت مل تدمع عينه وال حزن: قال

  .له َيسئل من فاقة جزع واهتم وملا رأَى صديقا
وإِمنا يكون اهلم بالغري إِذا توقع حدوث الشر به، أَو الرمحة له إِذا وقع به، َألن توقع حدوث الشر باِإلنسان : قال

ونزول الشدائد باإلِنسان أَو . نفسه أَو ممن يتنزل منزلة نفسه أَو وقوعه به هو شدة نزلت باإلِنسان، أَو خياف نزوهلا
وإِذا نزل الشر باإلِنسان فال يقال . زوهلا به أَو مبن هو مبنزلة نفسه ومسالة عن االهتمام بغريه أَو الرمحة لهختوف ن

  .إِنه يرحم نفسه، وال إِذا توقع نزوله مل يقل فيه إِنه مهتم ولكن خائف
 يف اهلمم واَألخالق واملراتب الصنف من الناس الذين هم أَشباه اِإلنسان، أَعين: وِمن الذين يهتم هبم مهاً أَكثر: قال

  .واَألحساب، إِذا كانت الشدائد قريبة الوقوع هبم
وذلك إِذا ختيل أَن تلك اآلالم . وباجلملة كلما خيافه اِإلنسان على نفسه فهو يهتم به إِذا ختوفه على اخلري: قال

فأَما الشرور اليت . ا ختيلت هبذه اجلهةوالشرور قريبة الوقوع، َألن الشرور املتخيلة إِمنا تكون من أَسباب اهلم إِذ



وال . وذلك أَهنا ليست مستقبلة فتتوقع. يتخيل وقوعها فيما سلف، مثل السنني الكثرية، فليس يهتم هبا وال ختاف
  .وكذلك املمتنعة الوجود ال ختاف أَلبتة وال يهتم هبا. الذكر أَيضا مما يفعل اخلوف واالهتمام

اس الذين خييلون بأَصواهتم وهيئاهتم احملسوسة أَنه قد نزل هبم شر أَو قد قارب أَن ينزل وقد يهتم اإلِنسان للن: قال
َألن اهلم إِمنا . َألنه مبا خييلون من ذلك جيعلون الشر حبيث يتخيل أَنه قريب وجيعلونه نصب العني أَو كأَنه قد وقع

ظهور العالمات والدالالت اليت تدل على و. يكون يف اَألشياِء اليت قد وقعت اآلن أَو يتوقع من قرب نزوهلا
الشرور، مثل اَألحوال اليت ذكرناها من أَحوال اخلائفني، إِمنا تفعل اهلم إِذا دلت عليه هبذه احلال، أَعين أَنه قد حدث 
 أَو قارب حدوثه، وخباصة إِذا ظنوا أَن أُولئك الذين ظهرت عالمات الشر عليهم هالكون، وال سيما إِذا كان أُولئك

الذين ظن هبم اهلالك أَفاضل، وأَكثر من ذلك إِن كان هالكهم يف الوقت الذي احلاجة إِليهم أَكثر أَو الرجاء فيهم 
فهذه كلها تفعل االهتمام أَكثر من غريها، أَعين هالك الفضائل هبالك . أَمكن مثل اَن يعتبطوا أَو ميوتوا شبابا

احلاجة إِليهم فيه شديدة، من قبل أَنه إِذا وقعت أَمثال هذه  الفاضلني الذين ال يستحقون ذلك يف الوقت الذي
  .اَألشياء أَو دلت العالمات والدالئل على وقوعها، ظن أَن الشر قريب حىت كأَنه يرى نصب العني

وقد يوجد االهتمام واجلزع انفعاالت مضادة، أَعين مبطلة، وال سيما احلزن الذي يكون على الذين ينالون : قال
وهذا . َألن االهتمام هو احلزن على الشر الذي ينال من ال يستأهله.  استئهال، وهو الذي يسمى نفاسةخريا بال

االنفعال اآلخر هو خلق شريف، أَعين احلزن على من نال خريا بال استئهال، وذلك أَن الذين يصريون إِىل غري ما 
ن يصريون إِىل الشر من اَألسباب املعروفة والطرق والذي. يستأهلونه من خري أَو شر، فينبغي أَن حيزن هلم جدا جدا

وأَما الذين يصريون إِىل . املعتادة اليت هبا يفضي اإلِنسان وحيكم على مصريهم إِليها، فقد يرى الناس أَهنم أَهل لذلك
من الشر أَنه  هذه اَألشياء من طرق غري معروفة فينبغي أَن يكونوا يف الوسط من أُولئك، أَعين أَال يعتقد فيما أَصابه

َألن ما نال اإلِنسان من اجلور والشر من طرقه . كان باستئهال أَو بغري استئهال، بل ينبغي أَن يفوض أَمرهم إِىل اهللا
املعروفة، فسببه اجلور والشرارة اليت يف ذلك اِإلنسان، وأَما ما ناله من ذلك من غري طرقه املعروفة، فإِنا نكل علم 

  .ذلك إِىل اهللا عز وجل

واحلسد أَشد مضادة لالهتمام من احلزن الذي يكون على اخلري الذي ناله من ال يستأهله، وهو الذي قلنا إِنه : قال
وكأَن هذا االنفعال قريب من أَن يكون يف الوسط، أَعين بني االهتمام واحلسد، َألنه قريب من . يسمى نفاسة

وإِمنا الفرق بينهما أَن احلسد اغتمام خبري ناله من . خبرياحلسد، وذلك أَنه اغتمام خبري، كما أَن احلسد اغتمام 
  .يستحقه، وهذا اغتمام خبري ناله من ال يستحقه

وليس احلسد هو االغتمام الذي ينال اِإلنسان خلري أَصابه مستحقه وأَخطأَه يف نفسه، َألن هذا ال يْعرى منه : قال
يعتقد أَن ذلك اخلري الذي أَصاب املستحق لو مل يصبه لكان  أَحد، وال هو أَيضا االغتمام الذي يناله من قبل أَنه

. سيصيبه، وذلك أَن االغتمام باخلري الذي أَصاب غريه ومل يصبه هو اغتمام َألنه مل يعط ذلك اخلري ومل يرزقه
وإِذا كان  .واالغتمام باخلري الذي حرمه من أَجل إِصابته لغريه هو اغتمام من قبل أَنه نالته شقاوة بسبب سعادة ذلك

  .اَألمر هكذا فاحلسد هو االغتمام خبري يناله املستحق له، ال َألن ينال هو ذلك اخلري
فإِن . وهو معلوم أَنه قد يلزم من االغتمام بنزول اخلري والشر مبن يستأهله ومن ال يستأهله انفعاالت متضادة: قال

هذا إِذا وقع ويربؤه من هذا اَألمل وقوع الشر هبم بأَسوإِ  الذي حيزن لنيل اخلري َمن يستأهله وَمن ال يستأهله قد يؤمله
ولذلك الصنف من الناس الذين يضربون آباءهم أَو يتدنسون . ما يكون، أَعين الشرار الذين ال يستأهلون اخلري

الفرح الذي  بالقتل،إِذا وقعت هبم العقوبة، فليس أَحد من الناس حيزن هلم، بل يفرحون هبذا ويرونه خريا، َألنه مبنزلة



ومما يسر به اخليار واحلكماُء نزول اخلري مبن . وذلك أَن األَمرين مجيعا عدل. يكون إِذا نال اخلري املستأهلون له
وذلك أضن هذين اَألمرين مجيعا، إِذ كانا معا عند احلكماِء مجيلني، فهما . يستأهله ونزول الشر أَيضا مبن يستأهله

وأَما ضد هذا، وهو االغتمام . س، وكالمها يشتاق إِليه هذا الصنف من الناسمجيعا من خلق صنف واحد من النا
باخلري الذي ناله املستحق له، فهو موجود لضد هذا اخلُلق، َألن الذي ال يفرح هبذا وحيزن له هو صنف واحد من 

يكون يفرح بعدمه  فإِنه وال بد إِذا كان املرُء حيزن لكون شيء ووجوده أَن. الناس وهم أَهل الشرارة واحلسد
. ولذلك َمْن كان من الناس حيزن لوجود اخلري ملن ال يستأهله، فهو يفرح بعدم اخلري هلم ووجود الشر.وفساده
أَعين أضن الذين يفرحون بوجود اخلري ملن يستأهله، يغتمون بعدمه ووجود الشر ملن يستأهله، وهو الذي . وبالعكس

  .يسمى أَسى وأَسفا
عاالت اليت تتركب من هذه اَألشياء، أَعين من اخلري والشر وممن يستأهل ومن ال يستأهل، وكل هذه االنف: قال

وهي وإِن كانت خمتلفة ملكان التركيب، فهي كلها جتتمع يف أَهنا تصلح أَن تستعمل . تشترك كلها يف أَهنا تضاد اهلم
  .يف نفي اهلم

  القول يف النفاسة

ة وذلك بأَن خنرب على َمن ينفس من الناس وفيما ينفس وَمن الذين ينفسون، مث وحنن اآلن قائلون أَوال يف النفاس: قال
إِنه إِن كان النافس هو الذي حيزن حلسن : نقول بعد ذلك يف تلك اٌألخر اليت عددنا، أَعين احلسد واَألسف، فنقول

 مجيع اخلريات، َألنه ليس حال تكون للمرِء بال استحقاق، فهو معلوم من هذا احلد نفسه أَنه ليس تكون النفاسة يف
كما أَنه ليس . ينفس على أَحد يف الشجاعة وال يف الرب، وباجلملة يف مجيع الفضائل اليت تكون لإلِنسان عن اِإلرادة

يهتم املرُء بوجود أضداد الفضاءل له، وإِمنا تكون النفاسة يف املال والقوة، وباجلملة يف اخلريات اليت تصيب اإلِنسان 
فإِن . وإِمنا ينفس يف هذه إِذا كانت حديثة. ا قد يرى أَن اخليار يستحقوهنا، وأَن الشرار ال يستحقوهنامن خارج، مم

املتقادمة من ذلك يظن هبا أَهنا قريبة من األَمر الواجب الذي يف الطبع، ولذلك ال ينفس يف اَألموال املوروثة، وال يف 
السلطان املستحدث، وكثرة : ال حمالة يف اخلريات املستحدثة، مثلالرياسات املتقادمة يف اَألكثر؛ وإِمنا ينفسون 
والسبب يف هذا أَن الناس هم أّشد غيظا من الذين يستغنون حديثا منهم . اِإلخوان، واملال، وغري ذلك من اخلريات

: شيئانوالسبب يف ذلك . على الذين يكون الغىن فيهم متوارثا، وكذلك األَمر يف سائر اخلريات اليت من خارج
  . أَحدمها أَهنم يرون أَن ذلك اخلري احلادث هم كانوا أَحق به منهم

ولذلك ال ينفسون يف . والثاين أَهنم رون أَن الواجب فيه كان استصحاب اَألمر القدمي له وهو الفقر مثال أَو الضعة
. هله املرُء عند النافس عليه خيتلفواخلري الذي ال يستأ. اخلريات املتقادمة َألهنا مما قد اعتيدت، وكأَهنا واجبة هلم

وذلك أَن اخلري الذي يستأهله واحد واحد من الناس خيتلف يف املشاكلة واملقدار، وذلك أَنه ليس كل خري يشاكل 
فإِن محل السالح واهليئات . كل إِنسان، وال املقدار من ذلك واحد، بل لكل إِنسان خري مشاكل ومقار مالئم

وكذلك اِإلسراف يف النكاح ال يليق . ها غري الئقة بالنساك، وإِمنا هي الئقة بأَهل الشجاعةاحلربية هي خريات، ولكن
وأَما القدمي الغىن . بالذين غناهم حديث وإِمنا يليق بالذين هلم قدمي غىن، َألن احلديث الغىن حيتاج إِىل حفظ اليسار

  .خٌري ما فلم ينله أَغتم وحزن فإِذا كان املرُء يليق به. فكأَن غناه شيَء ثابت ال خياف عليه
وإِذا نال اِإلنسان من اخلريات ما هو أَعظم منه يف الكيفية أَو املقدار، فإِنه من العطية والرزق واملقدور الذي : قال



يقال فيه إِنه من عند اهللا تعاىل، وذلك مثل أَن يظفر الصغري بالكبري إِذا نازعه، واخلسيس بالشريف، واملسيءُ 
ومن . وإِال فما كان للمسيء أَن يظفر بالناسك، فإِن الناسك أَفضل من املسيء. إِال فما كان بالناسكو. بالناسك

وذلك أَن هذه . هاهنا تتبني اخلريات اليت يقال فيها إِن الناس ينالوهنا بقدر من اهللا، والناس الذين يقال فيهم ذلك
ومن الناس الذين ينفس عليهم الذين . نازلة هبم إِىل القدراخلريات وأَمثال هؤالِء الناس هم الذين تنسب اخلريات ال

َألنه ليس يرى أَحد أَن من العدل أَن تصري اخلريات العظام اليت يستأهلها اخليار من . تصري إِليهم اخلريات العظيمة
فروا مبا يستحقون ولذلك يأسف اِإلنسان وينافس إِذا كان اخليار اَألفاضل ال يقدرون أَن يظ. الناس إِىل الشرار منهم
. وأَما الذين ينافسون فهم الناس احملبون للكرامة وسائر اُألمور اليت يظفر هبا من ال يستأهلها. ويظفر به من دوهنم

فإِن هذا الصنف من الناس باجلملة يأسف وينافس يف مجيع اُألمور اليت يرون أَنفسهم أَهال هلا وال يرون غريهم أَهال 
ا الغري، فعلى هذه اَألصناف من الناس الذين كرنا ويف اَألشياِء اليت ذكرنا يأَسف وينافس هلا إِذا فاتتهم وناهل

ولذلك ماال يكون املقتنعون من الناس والذين يرون . وهذا الصنف الذي ذكرنا هم املنافسون من الناس. املنافسون
وإِن . ن هاهنا أَشياُء هم أَوىل هبا من غريهاأَن عندهم حيلة يف استجالب اخلريات منافسني، َألن املقتنعني ليس يرون أَ

  .رأَى ذلك أَصحاب احليلة، فليس يرون أَهنا تفوهتم
وهو معلوم مما قيل يف هذا الباب ويف الذي قبله من أَي اَألشياء إِذا وقعت يستحي اِإلنسان اِإلنسان وخيزى : قال

ومن هذه اَألشياء اليت ذكرت ميكن أَن . الغم منها جدا إِذا هو مل يفرح مبا يوجب الفرح منها ومل يغتم مبا يوجب
وذلك أَنه إِذا كان هاهنا ناس يستأهلون اخلري . يستمال احلاكم إِىل النفاسة على اخلصم أَو الرمحة له أَو االهتمام به

زع عليهم وأَهنم قد ظفروا وأَجنحوا، أَو كان هاهنا ناس غري مستأهلني فلم يظفروا ومل ينجحوا، فليس ينبغي أَن جي
أَعين إِن هاهنا ناس يستأهلون اخلري فلم يظفروا، فقد ينبغي أَن يشفق عليهم وأَن يهتم . وبالعكس. بل يفرح بذلك

  .هبم

  القول يف احلسد

وهو معلوم َمْن الناس الذين َيحسدون، وفيما يكون احلسد وَمن الناس الذين ُيحسدون، إِذا وضعنا أَن احلسد : قال
ِء من أَجل جنح الغري وسعادته، وذلك إِذا وجدت له من اخلريات مثل اخلريات اليت ذكرنا يف هو حزن يعرض للمر

وكان ذلك احلزن من احلاسد ليس َألنه يهوى أَن يكون له ذلك . باب النفاسة وجودها ألَناس يستأَهلوهنا وتليق هبم
وإِذا كان احلسد هو هذا، فهو ين أَن . وداخلري فقط، أَو يزول عن احملسود ويكون له، بل َألن يزول فقط عن احملس

وأَعين باَألشباه . احلاسد إِمنا حيسد الصنف من الناس الذين هم أَشباهه وأَمثاله أَو يظن هبم أَهنم أَشباهه وأَمثاله
هم وأَما احلساد فمن. فهؤالِء هم احملسودون. املضارعني للمرء يف اجلنس ويف النسب ويف القنية ويف احلمد ويف املال

الناس الذين شافهوا الكمال يف اخلريات اليت حيسد عليها إِال أَهنم مل يكملوا يف ذلك وال نالوا كل اخلريات وال فاهتم 
ولذلك ماال يوجد فاعلو اَألفعال العظيمة، أَعين ذوي اَألقدار العظيمة والسعداء املنجحني يف . مجيعها بل يسري منها

وكذلك الصنف من الناس الذين . ألهنم يرون أَنه مل يفتهم شيء وأَن كل شيٍء هلماَألشياِء اإلِجناح التام، حسادا 
وحمبو الكرامة أَشد حسدا من الذين . يشرفون بشيٍء من اَألشياِء ويكرمون بسببه، وال سيما باحلكمة وصالح احلال

حلكماُء، ولذلك َيحسدون الذين والذين هم حكماُء حمبون أَن يكرموا بالكرامات اليت يكرم هبا ا. ال حيبون الكرامة
إِن كل من حيب أَن حيمد على شيٍء من اَألشياِء فإِنه َيحسد غريه يف ذلك : وباجلملة. يكرمون هبذه الكرامات

  .فلذلك الذين حيبون أَن يكرموا على شيٍء ما حيسدون على ذلك الشيِء بعينه. الشيِء بعينه



ن كل شيٍء عظم عندهم حيسدون عليه، وإِن كان يف نفسه صغريا، والناس الصغار النفوس هم أَيضا حساد َأل: قال
  .حىت إِهنم قد حيسدون على كثري من الشرور الواقعة بالناس

  .فهؤالِء هم أَصناف احلساد من الناس
. فقد حيسدون يف الرغبة يف احلمد أَو يف التشوف إِليه ويف اجلاللة والنباهة باملال والعبيد: وأَما فيما حيسدون

اجلملة يف وجوه السعادات والنجح كائنا ما كانت ويف كل شيء حسد وال سيما يف اُألمور اليت يشتهوهنا أَو وب
  .ومن احلساد الذين هم أَرجح من اإلِنسان يف املال قليال أَو أَنقص منه قليال. يظنون أَنه جيب أَن تكون هلم

م حيسدون الذين هم قريب منهم يف الزمان، واملكان، فقد قلنا إِهن. وهو معلوم أَيضا كما قلنا َمن حيسدون: قال
واحلسد إِمنا يكون يف الصنف من الناس . إِن املضارعة بني الناس قد ُتْحِسُن احلسد: واحلمد واجملد؛ ومن هنا قيل

. يبالذين هلم عند اِإلنسان قدر ما قريب منه، وذلك إِذا كانوا يف زمان واحد أَو قريب، أَو يف مكان واحد أَو قر
وهلكوا وخباصة منذ سنني . ولذلك ال حيسد الشيخ الصيب، وال حيد الذين يأتون بعد يف الزمان، وال الذين غربوا

فإِن خيار اليونانيني مثال ال حيسدون اخليار الذين يكونون . وكذلك ال حيسد البعداُء يف املكان من اخليار. كثرية
وكذلك ال حيسد اإلِنسان الذين هم أَنقص منه بكثري، وال الذين . نابأَصنام هرقل من جزيرة األَندلس اليت هي بالد

. هم أَكمل منه بكثري، وإِمنا حيسد من بينه وبينهم مشاركة، وذلك كاملتنازعني يف شيٍء واحد واحملبني لشيٍء واحد
. د به وينفردكل إِنسانني يشتهيان شيئا واحدا، فكل واحد منهما حيب أَال يكون لصاحبه وأَن يتوح: وباجلملة

ولذلك كان احلسد أَحرى أَن يكون هلؤالِء، وذلك كالفاخر واملفاخر، فإِن هؤالِء يشتهون شيئا واحدا، وكل واحد 
واحلزن هبذه . وإِمنا حيسد الفاخر للمفاخر يف اَألشياِء اليت إِذا اقتناها كان هبا شبيها له. منهما حيب أَن ينفرد به

إِذا متكن من النفس حدث عنه احلسد للذين توجد هلم هذه اخلريات، أَو هي مزمعة أَن  اَألشياء أَوال واَألسف عليها
ولذلك قد تدخل اَألشياُء اليت قيلت يف باب اَألسف . توجد هلم، أَعين يف املستقبل، أَو قد وجدت، أَعين فيما سلف

  .والنفاسة يف باب احلسد، َألن اَألسف إِذا متكن من النفس عاد حسدا
ن كان من الغلمان أَكب رسنا فهو حيسد من هو أَصغر منه، إِذا نال اَألصغر خريا مل ينله األَكرب، أَو نال وم: قال

وكذلك الذين أَدركوا جبهد وإِبطاء . وكذلك حيسد من ينال الشيء بتدبري أَكثر ملن يناله بتدبري أَقل. خريا مثله
  .ونصب حيسدون الذين أَدركوا بسهولة وسرعة

  غبطةالقول يف ال

وهو معلوم أَيضا فيما يغبط الغابطون وملن يغبطون وبأَي أَحوال يكون الغابطون إِذ كانت اَألشياُء اليت عليها : قال
يغبط هي ضد اَألشياء اليت هبا حيزن وعليها حيسد وكان قد تقدمت لنا معرفة هذه اَألشياء، وكذلك الذي َيْغبِط هو 

ولذلك إِن كان احلسد هو اغتمام خبري يناله من يستحقه، فالغبطة . حيسدضد الذي حيِسد، والذي يُغَبط ضد الذي 
  .هي فرح خبري يناله من يستحقه

وهو معلوم لنا من هذه اَألشياء كيف يتهيأ لنا أَن نستميل احلكام بأَن نصريهم بأَحد االنفعاالت اليت توجب : قال
ل أَن يصري احلاكم ذا إِشفاق على أَحدمها وذا حسد عندهم أَن ينال أَحد املتحاكمني منهم خريا واآلخر شرا، مث

  .لآلخر
  القول يف اَألسى واَألسف

وأَما بأَية حال يوجد اَألسفون وفيما يأسفون وعلى من يأسفون فمعلوم أَيضا إِذا وضعنا أَن اَألسى واَألسف هو : قال



بسببه، وذلك إِذا كانت من اخلريات  حزن ما يرى يف الوجوه لفقد خريات شريفة يهواها املرُء لنفسه أَو ملن هو
املمكنة، وكان ذلك اإلِنسان حبسب طبعه أَو جنسه أَو سلفه ممن يستأهل ذلك اخلري من غري أَن يهوى أَال تكون 

وإِذا كان اَألمر هكذا، فبّين أَن اَألسف . تلك اخلريات لغريه، وإِمنا يهوى أَن تكون له وحيزن من أَجل أَن مل تكن له
وذلك َألن اَألسى . خري، وأَنه ال يكون إِال للخيار، وأَن احلسد شر وخسران، وأَنه ال يكون إِال للشرارواَألسى 

يصري املرُء حبيث يصري مستعدا َألن ينال اخلريات ويستأهلها، َألن هذا االنفعال ال يعرض إِال ملن يرى نفسه مستعدا 
  .ئلللخريات وأَهال هلا، فيكون ذلك سببا القتناِء الفضا

  .وأَما احلسد فإِنه يصري املرء حبيث يكون مهيأ َألن ال ينيل أَحداً خرياً
والذين يأسفون هم الذين يرْون أَنفسهم أَهال خلريات ليست هلم، َألنه ليس أَحد يكترث باُألمور اليت هي : قال

ولذلك ما يوجد هبذه احلال . هلايسرية اخلري، أَو باُألمور اليت هي مذمومة، وال باُألمور اليت ال يرى نفسه أَهال 
اَألحداث والكبرية نفوسهم والذين تكون هلم اخلريات اليت يستحقها جلة الرجال واخليار، كاليسار وكثرة 

وذلك أَن من كان له يسار يأسف على ما فاته من الرياسة، . اِإلخوان، يأسفون أَيضا على ما فاهتم من هذه اخلريات
وقد يأسف هؤالِء على ما فاهتم من الزيادة . ر يأسف أَيضا على ما فاته من اليسارومن كانت له رياسة دون يسا

وإِمنا كان هؤالِء يعتريهم هذا االنفعال، َألنه خييل هلم يف أَنفسهم أَهنم . والكثرة يف هذه اخلريات مما يوجد لغريهم
مثال ذلك أَنه إِذا حاز الرياسة . أهله اخليارخيار أَو قريب من أَن يكونوا خياراً، إِذ كان يوجد هلم الشيُء الذي يست

وإِذا ظن ذلك أَصابه اَألسف على ما فاته من . إِذ كان هذان إِمنا يستأهلهما اَألخيار. واليسار أَحد ظن أَنه خّير
  .ذلك
أَمثال والصنف من الناس الذين يكون آباؤهم األَولون وأَقارهبم مكرمني قد يعتريهم كثريا هذا االنفعال عند : قال

وإِذا كانت اُألمور اليت فيها يكون اَألسى واَألسف أُمورا . هذه اخلريات، َألهنم يرون أَهنا أَهلية وأَهنم هلا مستحقون
فواجب أَن تكون إِما فضائل نفسانية أَو أُمورا فاضلة، أَعين خريات بدنية أَو خريات . مكرمة، أَعين شريفة عظيمة

ولذلك قد يكرم الناس . اء اليت فيها للغري إِما منفعة وإِما ُحسن ومجال وإِما لذةمن خارج، وذلك مثل مجيع اَألشي
أَهل هذه اَألصناف الثالثة، أَعين احملسنني إِليهم وهم أَهل املنفعة، واخليار وهم أَهل اجلميل والفعل احلسن، والصنف 

االستمتاع هبم لنفوسهم أَو ملن يتصل من الناس الذين فيهم مستمتع، وهم امللذون، وسواء كان اِإلحسان منهم و
ولكون اَألشياء اليت يتأَسف عليها هي اَألشياُء اليت فيها للغري خري ما إِما مجيل وإِما نافع وإِما لذيذ، كان اَألسف . هبم

  .يف اليسار واجلمال أَحرى منه يف الصحة

وذلك أَن اَألسى إِمنا . ى أَال يكون له حاهلموهو معلوم أَيضا من احلد َمن الناس الذين يأسى املرُء ويأسف عل: قال
يكون على أَحوال الناس الذين توجد هلم اُألمور املكرمة اليت ذكرناها مثل اجلمال واليسار والشجاعة واحلكمة 

وإِمنا صارت الرياسة من اُألمور اليت يأسف الناس على فقدها َألن أَهل الرياسات يقدرون على اِإلحسان . والرياسة
أَكثر الناس، ومن أَعظم أَفعاهلم اليت يفعلون هبا ذلك قود اجليوش واخلطابة إِىل غري ذلك من ملكات الرياسات  إِىل

وكذلك كل من ينحو حنو الرؤساِء ممن له ملكة رياسية أَو حالة رئيسية . وأَحواهلا اليت يفعلون هبا اِإلحسان إِىل الناس
  .يصدر منها إِحسان إِىل الغري

لذين يأسى املرُء على أَال يكون مثلهم الذين يود كثري من الناس أَن يكون مثلهم، وأَن يكونوا من ومن الناس ا
ومن هذا الصنف الذين ينطق بالثناِء عليهم الشعراء . ومن هؤالِء أَيضا الذين يتعجب منهم كثري من الناس. معارفه

والصنف . اَألصناف هم الذين ينطقون باملدح والثناءفإِن هؤالِء الثالثة . واخلطباء وخملدو الكتب، أَعين املؤرخني



إِما مجيع اخلريات اليت : أَيضا من الناس الذين ال يكترثون باخلريات اليت فيها غريهم، وال يألسفون عليها َألن عندهم
؛ َألن يؤسف على فقدها، وإِما أَعظم اخلريات وأَجلها قدراً، فقد يأسف املرُء أَال يكون يف مثل أَحوال هؤالِء

والذين يأسفون هم الناس الذين تكون هلم الشرور . االكتراث ضد اَألسف، والذي ال يكترث ضد الذي يأسف
ومن هنا يبني عدم االكتراث الذي هو ضد اَألسف، وَمن الذي ال . املضادة للخريات اليت يكون عنها اَألسف

الناس الذين ال يكترث هبم ذوو اجلَد، أَعين السعداء، ومن . فإِنه ال يكترث أَحد بأَحوال الناس اَألسفني. يكترث له
إِذا كان هلم اجلَد خلواً من الفضائل اليت تستحق اخلري الذي ناهلم باالتفاق، فإِن الناس يستخفون بأَمثال هؤالِء وال 

  .يكترثون بأَحواهلم

  القول يف اخللقيات

عاالت هبا وهي اليت يكون املرُء هبا مستعدا وهي اليت يتوطَّأُ أَما اَألحوال اليت إِذا وجدت يف الناس اعترهتم االنف: قال
هبا لقبول االنفعال واَألشياُء اليت يكون عنها االنفعال أَو زوال االنفعال والسلو عنه وهي اليت منها تعمل املقاييس 

  .االنفعالية فقد قيل يف ذلك يف هذه املقالة
تصديقية يف جنس جنس من اَألجناس الثالثة، أَعين املشورية واملنافرية وأَما اَألشياُء اليت تعمل منها اَألقاويل ال

  .واملشاجرية، فقد قيل فيها يف املقالة اُألوىل
فإِن مبعرفة أَي خلق يتبع أَي حال ميكننا أَن . وقد بقي أَن نقول هاهنا يف اَألحوال اليت يتبعها خلق خلق من اَألخالق

ذلك اخللق، وذلك إِذا أَومهناه وجود تلك احلال فيه أَو كانت موجودة مثال ذلك حنرك الذي خناطبه إِىل أَن يتخلق ب
فإِذا أَثبتنا عند إِنسان ما أَنه كبري النفس حركناه إِىل السخاِء بأَن نؤلف له القول . أَن كرب النفس يتبعه السخاء

  .وكذلك ما أَشبه هذا. يكون سخياإِنه كبري النفس، والكبري النفس جيب أَن يكون سخيا، فإِنه واجب أَن : هكذا
: أَحدها: وهذه اَألحوال وهي اليت املقصود منها تعديدها وأَي خلق يتبع واحدا واحدا منها هي مخسة: قال

  .اَألنفس: واخلامس. اجلدود: والرابع. اَألسنان: والثالث. اهلمم: والثاين. االنفعاالت
يتبعها خلق خاص، وباهلمم اَألشياء اليت خيتارها كل صنف  وأَعين باالنفعاالت مثل الغضب والرمحة، فإِن هذه

وأَعين . فإِن اَألخالق أَيضا ختتلف باختالف هذه. ويؤثرها يف حياته سواء كانت صناعة أَو فضيلة أَو لذة ينهمل فيها
ين باجلدود وأَع. باَألسنان سن الشباب وسن اِإلكتهال وسن الشيخوخة، وذلك أَن هلذه اَألسنان أَخالقا خاصة هبا

اَألشياء اليت حتصل لِإلنسان يف بدنه ومن خارج بدنه باالتفاق وذلك مثل احلسب واليسار الشاذ واجلَلَد املفرط، 
  .وأَعين بالنفوس الفطر املتباينة اليت فطر عليها الناس والعادات املختلفة

  القول يف أَخالق الشباب 

من سنهم إِىل حنو الثالثة اَألسابيع فمن أَخالقهم أَهنم يشتهون كل فإِما اَألحداث وهم الذين جاوزوا اسبوعني : قال
شيء، وهم مسارعون مجوحون إِىل ركوب ما يشتهونه، وأَغلب الشهوات عليهم الشهوات البدنية املنسوبة إِىل 

شيء  والسبب يف اشتهائهم كل. وهم مع ذلك سريع تغريهم وتقلبهم يشتهون الشيَء سريعا وميلونه سريعا. الزهرة
وليست آراؤهم وهي اليت تكون عن . أَن آراَءهم مضطربة مل تستقر بعد كل شيء من املؤثرات يف هذه احلياة الدنيا

ومثال ما يصيبهم من شدة الشهوة مع سرعة زواهلا مثل العطش الذي يصيب املرضى فإِنه عطش . بصرية ونظر
منقادون له تقهرهم حدته وسورته، َألهنم من أَجل  وهم مع ذلك سريعو الغضب. سريع الزوال إِال أَنه شديد جدا



وهم حمبون للكرامة وأَشد . حبهم للكرامة ال يصربون إِذا استخف هبم مستخف لكن ميتعضون إِذا ظنوا أَهنم يعابون
وهم للكرامة والغلبة أَشد حبا منهم . من ذلك للغلبة، وذلك أَن احلداثة تشتاق الفخامة؛ والغلبة شيء من الفخامة

وهم حسٌن . وهم يصدقون بالقول سريعا َألهنم مل ينخدعوا كثريا. وإِمنا ال حيبون املال َألهنم مل جيربوا الفاقة. للمال
مث ال . ظنهم، فسيحٌ أَملهم حلرارة طباعهم كالذي يعرض ملن يشرب اخلمر ملكان احلرارة العارضة له عن شرهبا

وهم أَكثر ذلك يعيشون باألَمل، َألن . ونه وذلك لقوة حرارهتمخيورون وال ينكلون، بل حيملون املشقة فيما يهو
واملستقبل موجود للغلمان أَكثر من املاضي َألنه يف أَول وجودهم، . األَمل إِمنا هو للزمان املستقبل، والذكر للماضي

غري دليل أَو  وهم يسٌري اختداعهم واغترارهم وذلك أَن من شأهنم التصديق من. ولذلك يأمنون كثريا وال يذكرون
وهم مع أَهنم من ذوي التأميل شجعان، وذلك أَن الشجعان . وإِذا غولطوا بالدليل سهلت مغالطتهم. بدليل ضعيف

فأَما حسن األَمل فيحدث هلم أَال جيزعوا، وذلك أَن قوة الرجاِء يف الظفر تشجعهم، وأَحد . غضوبون حسٌن أَملهم
ومن خلقهم أَن . حدث هلم شدة القلب، َألنه ليس من أَحد خياف فيغضبما يشجع هو تأميل اخلري، وأَما الغضب في

احلياَء يغلب عليهم ألهنم مل يصريوا بعد إِىل أَن مييزوا بني اَألشياِء اليت جيب أَن يستحى منها وبني اليت ال يستحى 
وهم يتمسكون . أْوافهم الهتامهم أَنفسهم يف كل شيء يستحيون من كل شيء خوفا من أَن يكونوا قد اخط. منها

. بالسنن جدا ويراقبوهنا، والسبب يف ذلك أَهنم مل يعملوا النظر فيها حىت يتبني هلم ما هو منها عدل مما ليس بعدل
ويتشوقون . ويظنون أَهنم ال يفتقرون أَبدا، والسبب يف ذلك أَهنم مل جيربوا الضراَء والضرورة. وهم كرباء اَألنفس

  .النفوس العظائم منها، وذلك من طريق اتساع أَملهمأَبداً من أَفعال كرباِء 
وإِمنا كانوا ال . وإِمنا يؤثرون من النافع ما كان مجيال. ومن أَخالقهم أَهنم يؤثرون اجلميل أَشد من إِيثارهم النافع

ئل من أَجل يؤثرون النافع لقلة تفكرهم يف العواقب، وإِيثارهم للجميل من أَجل إِيثارهم للفضائل، وإِيثارهم للفضا
 -إِذا ُوجدا  -وهم حمبون َألصحاهبم أَكثر من سائر الناس، َألن من متام اللذة والسرور . إِيثارهم للمدح والذم

وخطؤهم يف اَألشياِء . وهم ال يطلبون النافع يف شيء من اَألشياء وال يف اَألصدقاِء. الصحبة ومشاركة اِإلخوان
وأَفعاهلم غري حمدودة وال مقدرة، فيحبون جدا . نافعة اليت يؤثرها املشايخكثري، وأَكثر ما يكون يف اَألشياِء ال

فإِن اَألفعال إِمنا تكون مقدرة بتمييز . ويغضبون جدا، وباجلملة فيفرطون يف كل شيء وذلك لسوِء متييزهم العواقب
جماهرة واَألشياء اليت ويركبون الظلم . ويظنون أَهنم يعلمون كل شيء وذلك بسبب إِغراقهم يف كل شيء. العواقب

وهم رمحاُء ألضنهم يظنون بالناس مجيعا أَهنم . فيها العيب والفضيحة، وهذا أَيضا جلسارهتم وإِفراطهم يف اَألشياِء
وهم حمبون . وهم لقلة شرهم يبغضون أَهل الشر ألهنم يظنون أَن أَهل الشر يفعلون ما ال ينبغي. خيار صلحاُء
  .فهذه هي أَخالق الغلمان. عن الشيِء سريع، َألن سرعة االنصراف من ضعف الرويةوانصرافهم . للهزل و املزح

  يف أَخالق املشايخ

وأَما الشيوخ الذين جتاوزوا سن الكهولة فهم على كثري من أَضداد أَخالق الشباب، أَعين اَألخالق السخيفة 
ح وتشوق الشهوات البدنية والرمحة للناس وأَعين بالسخيفة املنسوبة إِىل الضعف من حمبة اهلزل واملزا. والشكسة

واالخنداع؛ وأَعين بالشكاسة اَألخالق املنسوبة إِىل القوة مثل سرعة الغضب واجلرأَة وحمبة الكرامة والغلبة وامتداد 
وإِمنا كان الشيوخ على ضد هذه اَألخالق، َألهنم عاشوا دهرا . األَمل وكرب النفس وركوب الظلم وسائر هذا النوع

 فقصر أَملهم، واختدعوا كثريا وأَخطأُوا كثريا، فساء ظنهم بالناس لوقوعهم على أَسباب اخلدع واخلطأ طويال
ومن أَخالقهم أَهنم ال يشكون يف . وأَكثر اَألفعال الواقعة هبم كانت كلها شروراً أَو مفضية إِىل الشر. بالتجارب

وهم مع . عليهم وال يستعظمونه، َألنه قد تكرر عليهم الشيِء فيما بينهم وبني أَنفسهم وال يتعجبون من شيء ورد



وال يكترثون باحلمد والذم، َألن قصدهم احلقائق، مع أَهنم ال . أَهنم قد جربوا كل شيء كأَهنم ال يعرفون شيئا
( و) عسى(ومن شيمهم أَهنم ال حيزمون على شيء أَلبتة وال يقطعون عليه بل يقرنون بكالمهم أَبداً . يستطيعون شيئا

وسوء . وهم سيئة أَخالقهم لسوء ظنهم بكل شيء. ، وذلك لكثرة خطأهم ولكثرة ما جربوا من إِخفاق آماهلم)لعل
ومن شيمهم أَهنم ال حيبون جدا وال يبغضون جدا وال يظهرون . ظنهم لقلة تصديقهم؛ وقلة تصديقهم لكثرة جتارهبم

احلبيب والبغيض عندهم كأَنه يف صورة واحدة لدهائهم، و. ذلك إِال بالكُره وعند االضطرار، أَعين احلب والبغض
وهم صغريةٌ . وذلك لُألمور اليت قيلت من أَهنم عاشوا دهرا طويال واختدعوا كثريا وأَخطأُوا كثريا وأَشباه ذلك

متاع  وهم غري ذوي منحة وتكرم، َألن. أَنفسهم متهاونون باَألشياِء العظام ال يشتاقون إِىل شيء سوى ما فيه املعاش
وإِمنا صار هلم ذلك . الدنيا من اَألشياِء اليت هبم إِليها ضرورة، وأَعين مبتاع الدنيا اَألشياء الضرورية يف هذه احلياة

وأَيضا فإِهنم يرون أَن االقتناَء عسري والتلف يسري، فهم هلذين الشيئني خبالء، أَعين لوقوفهم بالتجربة . لكثرة التجربة
فعة يف هذه احلياة هبم ضرورة إِليها، وخباصة لضعف أَبداهنم، ولوقوفهم هبا على أَن االقتناءَ على أَن اَألشياء النا

وهلذا . وهم يسبقون، فيخربون مبا هو كائن ملعرفتهم بالعواقب. عسري، وخباصة يف سن الشيخوخة، وأَن التلف يسري
ة يف أَمزجتهم وفتور، والفتيان ذوو حرارة كانوا جبناء وهم يف هذا على خالف ما عليه اَألحداث َألهنم ذوو برود

. وهم حمبون للحياة ال سيما عند آخر أَعمارهم. والشيخوخة تؤدي إِىل اجلنب َألن اخلوف واجلنب تابع للربد. وتوقد
وحبهم للحياة ليس هو ليتمتعوا من الشهوات فيها، بل َألن حييوها فقط، َألن أَسباب الشهوات قد عدموها، اللهم 

َألن الطعام ضروري هلم، فيجتمع هلم مع . وة الطعام من بني شهوات سائر احلواس فإِهنا توجد فيهم كثريةإِال شه
. وهم حمبون َألخيار امللوك وعدول السالطني لصغر أَنفسهم الذي السبُب فيه ضعُف نفوسهم. اللذة به الضرورة

والنافع هو الشيُء الذي هو خري . م حمبون َألنفسهموعشرهتم للناس وقصدهم إِمنا هو حنو النافع ال حنو احلسن، َألهن
وإِمنا كان ذلك كذلك، َألن إِيثارهم للنافع هو . وهم قليلٌ حياؤهم. للمرِء يف نفسه؛ واحلسن هو ما هو خري للغري

اَألشياء يؤول وتأميلهم يسري لكثرة جتارهبم أَن أَكثر . واحلياُء إِمنا يكون خمافة فوت اجلميل. أَكثر من إِيثارهم للجميل
. وكل هذه الثالثة اَألقسام غري متشوقة. إِما إِىل الشر، وإِما إِىل ما شره أَكثر من خريه، وإِما ملا خريه مساوٍ لشره

إِىل زمان طويل،  -يف ترقب وجودها  -واَألشياُء اليت هي خري حمض، أَو اخلري فيها أَغلب، قليلة الوجود، وحيتاج 
وأَكثر عيشهم ولذهتم إِمنا هو بالذكر ال باَألمل، بضد ما عليه اَألمر يف . يوخ يسريوالذي بقي من أَعمار الش

وهلذا تكون منهم جودة التكهن . والشيوخ فقد ذهب أَكثر أَعمارهم. وذلك أَن الذكر إِمنا يكون ملا مضى. الشباب
وشهواهتم منها ما قد . موغضبهم سريع حديد لقلة احتماهلم، لكنه ضعيف، لضعف حرارهت. واحلدس على ما يكون

فلذلك قد يظن هبم العفة النقطاع . انقطع، ومنها ما قد ضعف، فليسوا متحركني حنو الشهوات، لكن حنو النافع
وأَكثر إِشارهتم . ويقلقون من طلب اَألفضل وإِمنا ُوكْدهم الضروري. شهواهتم، وإِمنا هم أَعفاء باشتراك االسم

  باَألشياِء اليت حتصل الفضيلة

ومن خلقهم الظلم، لكن باملكر واخلديعة، ال بركوب . واخللقق اجلميل، ال باَألشياِء اليت تعود على املشار إِليه بالنافع
وهم رمحاء لكّن رمحتهم من أَجل ضعفهم وختيل سهولة نزول الشر هبم . الفضائح واالستهتار كاحلال يف الشباب

وهم صابرون على اآلالم، غري سريع تقلبهم، . ال يف رمحة الشبابالذي أَشفقوا منه، ال من أَجل حبهم للناس كاحل
جلميل، ال باَألشياِء .َألن الصرب ضد اهلزل الذي هو من أَخالق الفتيان، ومن أَحب اهلزل فليس حيب اجلد والصرب

الستهتار كاحلال ومن خلقهم الظلم، لكن باملكر واخلديعة، ال بركوب الفضائح وا. اليت تعود على املشار إِليه بالنافع
وهم رمحاء لكّن رمحتهم من أَجل ضعفهم وختيل سهولة نزول الشر هبم الذي أَشفقوا منه، ال من أَجل . يف الشباب



وهم صابرون على اآلالم، غري سريع تقلبهم، َألن الصرب ضد اهلزل الذي هو . حبهم للناس كاحلال يف رمحة الشباب
  .يس حيب اجلد والصربمن أَخالق الفتيان، ومن أَحب اهلزل فل

  .فهذا هو القول يف أَخالق الشباب واملشايخ

  القول يف سن الكهول

وأَما الذين هم يف عنفوان العمر، وهم الكهول، فمعلوم أَن أَخالقهم وسط بني هذه اَألخالق، وأَهنم جمانبون : قال
 على ما ينبغي يف الوقت الذي ولذلك هم أَعدل، فليسوا مبتهورين وال جبناء، ولكن مقدمني. ِإلفراط الطرفني

ينبغي، ومبقدار ما ينبغي، وال يصدقون بكل شيء، وال يكذبون بكل شيء، لكن يتصورون اُألمور على كنهها، 
وليس عيشهم وال طلبهم موجه حنو احلسن فقط، وال حنو النافع فقط، لكن . ويصدقون هبا التصديق التابع لطباعها

وكذلك هم يف الشهوة والشجاعة، . ضا أَهل جد حمض، وال جمون حمض، لكن بني ذلكوال هم أَي. حنو اَألمرين مجيعا
ومجلة القول إِنه قد حيصل هلم . والغلمان شجعان شهوانيون والشيوخ جبناء أَعفاء. أَعين أَهنم أَعفاء مع شجاعة

. شيوخ وللشباب بالطبعاجلزُء النافع من خلق خلق، دون اجلزء الضار املوجود يف اَألطراف املذمومة احلاصل لل
وعلى حسب زيادة أَحد الطرفني يف خلق الكهل على اآلخر يكون ميله إِىل الشر أَو إِىل . وذلك القدر هو املتوسط

وذلك أَيضا خيتلف حبسب الذي يستعمل معه اخللق، قرب حالة تكون . اخلري، أَعين إِىل الطرف املذموم أَو احملمود
فقد يزاد يف الشر إِذا احتيج إِىل . التهور آثر من توسط اَألمر يف ذلك يف حالة أُخرى زيادة الشجاعة فيها وقرهبا من

  .استعماله مع قوم ما، ويزاد يف اخلري إِذا احتيج إِىل استعماله مع قوم آخرين
  .وسن الكهولة هو من مخس وثالثني إِىل مخسني سنة

  .فهذا هو القول يف ُخلق اَألحداث والشيوخ والكهول

  فصل

ا كان الكالم اخلطيب إِمنا يكون أَمت فعال وأَكثر إِقناعا إِذا رأى املخاطب به أَنه مل يبق فيه موضع فحص وال تأَمل ومل
وال معارضة إِال وقد أَتى هبا فتزيفت، كان واجبا أَن يكون هنالك فاحص عن القول، ومعارض له غري املتكلم، وهذا 

وأَما فعل احلاكم فتمييز حجة . ر فهو التشكيك على القول املقنع واِإلبطال لهأَما فعل املناظ. إِمنا يتم مبناظر وحاكم
لكن إِذا أُريد أَن . كل واحد من الفريقني، أَعين املتكلم واملناظر، على مثال ما يوجد األَمر يف اخلصومات يف املدن

ويل اخلطبية، أَعين املشاورية يكون القول تام اِإلقناع، فواجب أَن يوضع حاكم ومناظر يف مجيع أَجناس اَألقا
  .واملشاجرية واملنافرية

وأَما املناظر . والفرق بني احلاكم واملناظر أَن احلاكم هو أَعلى من املناظر، ولذلك ال يكلف بالدليل على ما حكم به
املدن يف ورمبا اكتفى يف بعض . فهو مساوٍ للمتكلم ولذلك ال يكتفى منه برد القول دون أَن يأتى على ذلك بدليل

اَألقاويل اخلصومية بقول احلاكم دون قول املتكلم واملناظر، على ما عليه اَألمر يف ملة اِإلسالم، فإِهنم إِمنا يستعملون 
  .يف اخلصومات قول احلاكم مع اَألشياِء اليت من خارج مثل الشهادات واَألميان

اكم يشهد بصدق القياس املنتج هلا، واملناظر والفرق بني الشاهد واحلاكم أَن الشاهد يشهد بصدق النتيجة، واحل
  .وأَكثر اَألقاويل اخللقية واالنفعالية إِمنا يستعمل مع احلكام. يناظر على إِبطاهلما



  فصل

. فأَما اخللق الذي خيص سياسة سياسة من السياسات اَألربع اليت عددت فيما سلف فقد ذكرت يف باب املشوريات
فإِن هنالك إِمنا ذكرت لتعمل منها الضمائر يف . معدة لنستعملها يف اَألقاويل اخللقيةوينبغي أَن تكون عندنا هاهنا 

وإِذ قد تقرر هذا وكان قد تبينت اَألشياُء اليت منها تعمل الضمائر والتصديقات يف اُألمور الثالثة، . اُألمور الثالثة
ل اَألقاويل اخللقية واالنفعالية، فقد ينبغي أَن نصري إِىل أَعين املشاورية واملنافرية واملشاجرية، فاَألشياُء اليت منها تعم

واُألمور املشتركة اليت . تبيني املقدمات املشتركة اليت يف اَألجناس الثالثة أَعين يف املشاورية واملنافرية واملشاجرية
  .ممكن أَو غري ممكن هل اَألمر: األَول: يطلب تثبيتها يف اَألجناس الثالثة باملقدمات املشتركة أَْربعة أَصناف

والفرق بني هذا واملمكن أَن املقدمات املستعملة يف املمكن إِمنا . هل اَألمر مما سيكون وال بد أَو ال يكون: والثاين
وأَما املقدمات املستعملة يف أَن . تستعمل بلفظ املمكن وعلى أَنه ليس َألحد املمكنني فضل على اآلخر يف الوجود

قبل فإِمنا نستعملها يف صورة ما هو كائن ال حمالة، وإِن كنا ال نتيقن ذلك، لكن إِمنا نستعملها الشيَء كائن يف املست
  .يف هذه الصناعة هبذه اجلهة

وما يستعمل من هذا يف هذه الصناعة فإِمنا يستعمل يف صورة ما . هل اَألمر قد كان يف املاضي أَو مل يكن: والثالث
  .كنا ال نتحقق ذلك قد علم كونه بالتجربة واحلس، وإِن

فإِنه إِذا أُشري . تعظيم الشيء وتصغريه وتفخيمه وختسيسه، فإِن هذا أَمٌر عام مستعمل يف اَألجناس الثالثة: والرابع
فإِذا مت . وكذلك يفعلون إِذا مدحوا أَو ذموا أَو شكوا أَو اعتذروا. بالشيِء أَن يفعله ُعظّم، وإِذا أُشري بالترك صُّغر

، قلنا بعد ذلك يف مواد أَصناف الضمائر وأَصناف املثال، وأَضفنا إِىل ذلك املواضع املشتركة لَألقاويل القول يف هذه
فإِنه إِمنا تكلم يف املقالة اُألوىل يف . اخلطبية وغريها، فإِنا نكون قد أَتينا على الغرض املقصود من هذه الصناعة

وإِمنا هي . جهة تأليفها ممكن أَن تستعمل يف اخلطابة وغريهاوهي من . الضمائر من جهة تأليفها ال من جهة موادها
  .خاصة باخلطابة من جهة موادها

إِنه وإِن كانت هذه اَألربعة املطالب مشتركة لَألجناس الثالثة، فإِن بعضها أَخص ببعض وأَوىل أَن تنسب إِىل : فنقول
دح والذم، وأَن الذي قد كان أخص باخلصومات وذلك أَن التعظيم والتصغري أَخص باملنافرية اليت هي امل. َبْعضٍ

وكذلك الذي يستعمل كالكائن؛ فإِن احلكومة إِمنا تكون يف أَمثال هذه اَألشياء، وأَن املمكن والذي يتوقع كونه 
  .أَخص باملشورية

وغري املمكن هاهنا ما وإِذ قد تقرر هذا، فلنقل يف املقدمات اليت يقنع هبا أَن اَألمر ممكن أَو غري ممكن، ونعين باملمكن 
هو مقدور لنا ومستطاع عليه مما هو غري مقدور وال مستطاع عليه، ال املمكن الذي هو يف طبائع اُألمور ممكن، لكن 

إِن كان الشيُء له ضد، وكان ضده ممكنا أَن يكون أَو أَن يفعل، فإِن : فمنها. الذي حبسب اِإلرادة واالستطاعة
والعلة يف ذلك أَن . مثل إِن كان اِإلنسان ميكن أَن يصح، فقد ميكن أَيضا أَن يسقم الشيَء ممكن أَيضا أَن يفعل؛

  .القوة واإلِمكان للمتضادين واحد
  .إِن كان الشبيه ممكنا، فالذي يشبهه أَيضا ممكن: ومقدمة ثانية

ضل وأَحسن ممكنا، وإِن كان األَمر الذي هو أَف. إِن كان الذي هو أَصعب ممكنا، فالذي هو أَيسر ممكن: وثالثة
فإِن إِجادة تكوين البيت أَصعب من تكوين . ممكن، أَعين من غري هذا الشرط -إِذا قيل بإِطالق  -فذلك اَألمر 
  .البيت فقط

ملا كان ما ال ميكن كونه : واِإلقناع يف هذا املوضع أَن نقول. إِن كان الذي بدؤه ممكن، فآخره ومتامه ممكن: ورابعة



  .وقد بني اختالل هذا املوضع يف الثانية من اجلدل. ون مبدئه، ميكن كونهمبدئه، فما ميكن ك
  .وهي ما كان متامه ممكنا، فمبدؤه ممكن؛ وهو عكس ما قبله: وخامسة

ممكنا، فاملتقدم أَيضا ممكن؛ مثال املتقدم  -يعين الزمان فقط  -إِن كان املتأَخر يف الطبيعة أَو يف الكون : وسادسة
: ومثال املتقدم بالزمان فقط دون الطبع. اإلِنسان ميكن أَن يكون كهال، فقد ميكن أَن يكون غالماإِن كان : بالطبع

فهذا املوضع ينقسم إِىل مقدمتني، مث قد تعكس كل واحدة من هاتني، فيحدث هاهنا . الصحة الكائنة بعد املرض
  .فاملتأَخر أَيضا ممكن فإِنه إِن كان املتقدم يف الطبيعة أَو يف الزمان ممكنا. أَربع مقدمات
 -وهي أَن كل ما هو بالطبع حمبوب ومشتهى، فهو ممكن أَن يكون وأَن يفعل؛ فإِنه ليس يشتاق أَحد : ومقدمة ثامنة

  .ما ليس مبمكن -إِذا كان شوقه على اجملرى الطبيعي 
نعلم ما يف العلوم وأَن نعمل ما يف  وهي أَن اَألشياَء اليت حتتوي عليها العلوم والصناعات ممكنة لنا، أَعين أَن: وتاسعة
  .الصنائع
وهي أَن اُألمور اليت بدأَ كوهنا فينا أَو حبكمنا مثل اَألشياء اليت جنرب عليها عبيدنا أَو نتشفع فيها إِىل أَصدقائنا :وعاشرة

  .فهي ممكنة؛ وذلك أَن الذي يف ملك اَألصدقاِء ممكن، كما أَن الذي يف ملكنا ممكن
  .هو أَن الذي تكون أَجزاؤه ممكنة، فالكل ممكنو: وحادية عشرة
وهو إِن كان الكل ممكنا، فاَألجزاُء ممكنة؛ مثال ذلك أَنه إِن كان الربهان ممكنا، فمقدمات الربهان : وثانية عشرة

  .ممكنة وتأليفه ممكن
لنوع ممكن؛ مثال وهي إِن كان النوع ممكنا، فاجلنس ممكن؛ وعكسه وهو إِن كان اجلنس ممكنا، فا: وثالثة عشرة

ذلك إِن كان ميكن أَن تكون سفينة ذات جماديف كثرية، فقد ميكن أَن تكون ذات جماديف ثالثة؛ وعكسه إِن أَمكن 
  .أَن تكون ذات ثالثة جماديف، أَمكن أَن تكون ذات جماديف كثرية

  .النصفوهو إِن كان أَحد املضافني ممكنا، فاملضاف اآلخر ممكن، كمثل الضعف و: وخامسة عشرة
وهو إِن كان شيء ما ميكن أَن يكون لغري ذي صناعة فهو لذوي الصناعة أَمكن، وذلك أَن هاهنا : وسادسة عشرة

فهذه مىت كانت ممكنة بالعرض كان . أَشياء توجد مرة بالعرض، ومرة بالذات، ومرة بصناعة، ومرة بال صناعة
  .جدت بصناعة وبغري صناعةوكذلك يوجد اَألمر فيها إِذا و. إِمكاهنا بالذات أَْحرى

وهو إِن ما كان ممكنا لألَوضع واَألخس واَألحقر واَألقل عناية فهو َألضداد هؤالِء أَمكن، كما قال : وسابعة عشرة
إِنه لقبيح أَن يعجز أَرسطو عن معرفة ما أَدكه : إِنه لشديد علّى أَن أَعجز عما يفعله اجلاهل؛ أَو كما يقال: سقراط
  .زيُنْن
أَن ما كان : مثال ذلك. ملقدمات اليت يوقف منها على أَن الشيَء غري ممكن فمعلومة من أَضداد هذه اليت قيلتوأَما ا

غري ممكن للذين هم أَشد عناية فهو غري ممكن للذين عنايتهم قليلة؛ وأَن الكل إِذا كان غري ممكن، فاَألجزاء غري 
  .ممكنة

: فمنها. مر كان أَو مل يكن فيكاد أَن تكون واحدة باملوضوع، اثنتني باجلهةوأَمَّا املقدمات اليت يوقف منها على أَن اَأل
وهو إِن : وموضع ثان. أَنه إِن كان الذي هو أَقل هتيأ واستعدادا َألن يكون قد كان، فالذي هو أَكثر هتيأ قد كان

ثال ذلك إِن كان اإلِنسان نسي كان املقابل الذي قد جرت العادة أَن يتقدمه مقابله قد كان، فإِن اآلخر قد كان؛ م
وهو إِن قدر وهوى أَن يفعل، ومل يكن شيء : وموضع ثالث. شيئا فقد كان علمه، وإِن كان حنث، فقد كان حلف



واملوضع العام هلذين أَنه إِن . وقريب من هذا إِن كان قدر على شيء وغضب، فقد كان. من خارج يعوقه، فقد فعل
وإِمنا صار . وإِمنا كان عاما َألن التشوق يعم الغضب واهلوى. وق له، فقد فعلهكان قادرا على الشيِء، وهو متش

هذا املوضع مقنعا َألن الناس أَكثر ذلك يفعلون ما يشتهون إِذا قدروا، أَما اَألحداث فللنهامة، وأَما اخليار فلشهوهتم 
وهو إِذا كان إِنسان عادته أَن يوجد  :وإِذا كانت أُمور قريبة الكون متوقعة، فهي كاملوجودة وموضع رابع. للخري

وهو أَن ننظر إِذا أَردنا أَن نقنع يف شيء ما أَنه قد : وموضع خامس. منه فعل ما كثرياً، فإِن ذلك الفعل قد كان منه
كان هل تقدمته أَشياء يف طباعها أَن تكون قبل ذلك الشيء الذي أَردنا معرفة كونه، فإِن كانت تلك اَألشياُء قد 

وهذه اَألشياُء السابقة للشيِء رمبا كانت أَسبابا، ورمبا كانت عالمات؛ مثل . ، َحَدْسَنا أَن ذلك اَألمر قد كانتقدمت
وإِن كان اإلِنسان قد جرب شيئا ما لينظر هل يتأَتى له فيه ذلك الفعل أَم . أَنه إِن كانت السماُء برقت، فقد رعدت

س هذا وهو إِذا وجدت اَألشياُء املتأَخرة عن الشيِء، فقد وجد وموضع سادس عك. ال، فقد كان منه ذلك الفْعل
  .الشيء؛ مثال ذلك إِن كانت السماُء رعدت، فقد برقت؛ وإِن كان فََعلَ اآلن، فقد ابتدأَ فيما قبل َيفَْعل

فمثل . ألَكثروهذه اَألشياُء اليت تتأَخر عنها أَشياء وتتقدم عليها أَشياء، منها ما هو باضطرار، ومنها ما هو على ا
  .إِن كانت السماُء رعدت، فقد برقت: إِن كان نسي، فقد علم؛ ومثال األَكثري: االضطراري

  .فهذه هي املواضع اليت يوقف منها على أَن األَمر قد كان
  .وأَما معرفة أَن األَمر مل يكن فمن أَضداد هذه بعينها

فأَول ذلك إَن كان اَألمر . نه متوقع كونه، فهذه هي بأَعياهناوأَما املقدمات اليت يوقف منها على أَن اَألمر سيكون وأَ
وأَعين باملشتهى هاهنا إِما اللذات احملسوسات، وإِما اَألشياء اليت يهواها اإلِنسان . مقدورا عليه ومشتهى، فسيكون

غضب أَْو كان مقدوراً وكذلك إِن كان اَألمر مقدوراً عليه مع ال. من غري أَن تكون أُموراً حمسوسة، كاملال والكرامة
وكذلك اَألشياُء الالزمة لَألفعال اِإلرادية ما كان يلزم منها باضطرار، وما . عليه وخمتاراً بفكر وروية، فهو ممكن

فمثال ما يلزم أَكثريا للفعل . كان ال يلزم باضطرار، فهي كلها معدودة فيما سيكون، إِذا كانت اَألشياُء املتقدمة هلا
وأَيضا إِن تقدمت أَشياء هي . لسهم التابع للرمي، ووقوع البصر على الشيِء التابع لفتح اَألجفاناِإلرادي خروج ا

إِن : وموضع آخر. متهيئة أَن يكون عنها شيء، فذلك الشيء سيكون؛ مثل أَنه إِن كانت السماُء غامت فستمطر
ذلك إِن كان اَألساس قد كان، فإِن  كان الشيُء الذي هو من أَجل غاية ما موجودا، فإِن الغاية ستوجد؛ ومثال

  .البيت سيكون
فأَما املواضع اليت يوقف منها على اَألعظم واَألصغر والكثري والقليل واَألفضل واَألخس فهي بأَعياهنا اليت عددت يف 

فإِن اخلري . باب اَألنفع واآلثر يف املشوريات، إِذا ُجعلت أَعم قليال، وذلك بأَن يترقى من باب النافع إِىل باب اخلري
جنس مشترك للغايات الثالث من اَألجناس الثالثة من أَجناس اَألقاويل اخلطبية، وذلك أَنه يف املشورية النافع، ويف 

وباجلملة فمواضع املقايسة تستعمل خاصة وعامة حىت ميكن أَن تؤخذ . املنافرية احلسن، ويف املشاجرية العدل
إِال أَن هاهنا إِمنا ينتفع بالكليات إِذا طوبق هبا . اَألمر يف الثانية من اجلدل مشتركة جلميع املطالب على ما تنب فيه

فإِن غاية هذه الصناعة . اجلزئيات، واستعملت قوة الكُلي فيها، وذلك بأَن حيد كل واحد منهما ويوصف مبا خيصه
وذلك أَنه قد حيتاج يف مطابقة . عضاإِمنا هو التكلم يف اجلزئيات ال يف الكليات، وفيها تقع خماطبة اجلمهور بعضهم ب

  .الكليات يف املواد إِىل ملكٍة ودربة، وذلك أَحد ما يتفاضل فيه اخلطباُء

  .فقد قيل يف املمكن وال ممكن، ويف أَن األَمر كان أَو مل يكن، ويف أَنه يكون أَو ال يكون، ويف التعظيم والتصغري
قات كلها، وذلك مما مل يستوف فيه القول يف املقالة اُألوىل، وأَعين وقد بقي علينا القول يف اُألمور العامة للتصدي



مثال : إِن اَألقاويل اخلطبية، كما سلف، جنسان: بالتصديقات العامة املقاييس اخلطبية واملواضع اخلطبية، فنقول
واملثال كما . يف ذلك وسنقول. وأَكثر ذلك إِمنا حيتاج إِليه يف املشوريات. وأَما الرأي فهو جزء من الضمري. وضمري

: واملثال يف هذه الصناعة نوعان. قيل يف هذه الصناعة شبيه باالستقراء يف صناعة اجلدل، والضمري شبيه بالقياس فيها
إِنه ينبغي للملك أَال يغتر فيميز النصحاء من : أَن يتمثل املتكلم بأُمور قد كانت ووجدت، مثل قول القائل: فأَحدمها

  .اِء، وإِال خيف أَن يثبوا عليه فيقتلوه، كما عرض للمتوكل كل من بين العباسحرسه من غري النصح
. أَن يكون اخلطيب يصنع املثال صنعة وخيترعه اختراعا، وهذا رمبا كان مقدمة، ورمبا كان حديثا طويال: النوع الثاين

ملوضوعة يف كتاب دمنة واحلديث الطويل رمبا كان معلوم الكذب عند التكلم والسامع كاحلال يف احلكايات ا
واسم املثل واَألمثال . وكليلة، ورمبا مل يكن معلوم الكذب ككثري من اَأللغاز اليت يستعملها أَصحاب السياسات

واملقدمات اليت جرت عادة اجلمهور من العرب . أَخص باملقدمة املخترعة عند أَرسطو، واملثال أَخص باملوجود منها
بلغ املاُء الزىب، وغري ذلك، : ذكرتين الطعن وكنُت ناسيا، وقوهلم: بتهم، مثل قوهلموغريهم أَن يستعملوها يف خماط

هي داخلة يف هذا اجلنس، إِال أَن بعضها مقدمات أَو اخترعها أَول من تكلم هبا ليجعلها مثاالت عامة ُألمور كثرية، 
ذكرتين : أَشياء كثرية، مثل قول القائل وبعضها إِمنا نطق هبا فقط ملوافقة احلال احلاضرة فحفظ ذلك وجعل مثاال يف

  .الطعن وكنت ناسيا، فإِن احلكاية يف ذلك مشهورة عن أَول من تكلم هبذا املثل، والسبب يف ذلك
إِنه ال ينبغي أَن يتسلط أُناس بالقرعة، كما ال ينبغي أَن : ومثال املثل املخترع الذي إِمنا هو مقدمة فقط قول سقراط

إِنه ال : فإِن هذا القول اخترعه سقراط وجعله مثاال لقول القائل. أَي يوضع الصراع بالقرعةيوضع الصراع قرعةً، 
ينبغي أَن يتسلط ناس بالقرعة، مثل أَن يلزم واحد من أَهل السفينة أَخذ السكان بالقرعة، فإِن القرعة تصيب أَيهم 

  .كان من غري أَن يكون ذلك ممن حيسن املالحة

رعة قول بعض القدماء لقومه حني أَرادوا أَن يقيموا من أَنفسهم وأَهل مدينتهم حرساً وجندا ومثال اَألقاويل املخت
لرجل معروف بالتغلب واالستيالء والقهر ليقهر هلم عدوهم، فإِنه أَشار عليهم من شر أَعدائهم، وهو أَن يغلب 

وتفرد به، فدخل أُيَّل، فأَفسد  وضرب هلم مثاال بفرس كان قد استوىل على مرعى. عليهم ذلك الرجل ويستعبدهم
نعم إِن أَنت : فلما أَراد الفرس االنتقام من األُيَّل، سأَل اإلِنسان هل يقدر أَن يعينه على االنتقام منه، فقال له. املرعى

وكان ما أَمله  -فلما أَذعن الفرس لذلك وركبه الرجل صار . قبلت اللجام ومحلتين على ظهرك ويف يدي قضيب
قال فهكذا فانظروا فإِنكم إِن قبلتم اللجام، حيث . إِىل أَن ملكه الرجل وذلَله وسخره -ام من من األُيَّل من االنتق

جتعلون ذلكم املتغلب أَمريا مستبدا عليكم وأَقمتم له احلرس واَألعوان، عرض لكم معه ما عرض للفرس مع 
يسمى هذا النوع من اَألخبار املخترعة كالما، َألن وأَرسطو . وكتاب دمنة وكليلة إِمنا هو من هذا النوع. اِإلنسان

املقدمة الواحدة فيه فرقت فجعلت أَشياء كثرية، ويقول إِن الكالم إِمنا يستعمل لتفهيم الشيء وتلخيصه باستقصاء 
ومنفعة الكالم املخترع . وذلك يكون بأَخذ جزئيات الشيء ولوازمه أَكثر مما يكون بأَخذ الشيء مجلة ودون تفصيل

أَنه أَسهل من املثال املوجود، َألن وجود أُمور قد كانت شبيهة باَألمر الذي فيه القول يعسر يف كثري من املواضع، 
وذلك إِمنا يكون مىت كان املرُء له قدرة على أَخذ الشبيه واملشاكل ولوازم اَألشياء . وأَما الكالم املخترع فيسهل

ومنفعة املثال . ق إِىل الفلسفة، وذلك َألن بأَخذ الشبيه يوقف على الكليوهذه القوة هي طري. واُألمور الكائنة عنها
فاَألمثال . املوجود أَنه أَقنع عند املشوريات، وذلك أَن املتوقعات أَكثر ذلك، كما يقول أَرسطو، يشبهن املاضيات

واُألمور املاضية . اليت فيها الكالم أَنفع يف أَهنا أَسهل ويف أَن يكون اإلِنسان ميكنه أَن جيعلها شديدة الشبه باُألمور
  .اليت حيتج هبا رمبا مل تكن شديدة الشبه إِال أَهنا، كما قلنا، أَشد إِقناعا



  .فقد قيل كم أَنواع املثاالت وكيف ينبغي أَن تستعمل
أَن يستعمل  وأَما الرأي فإِنه إِذا عرف ما هو، عرف يف أَي اَألشياء ينبغي أَن يستعمل ومىت يستعمل وفيماذا ينبغي

  .وما منفعته
إِن الرأي هو قضية موضوعها أُمور كلية، ال جزئية، وذلك يف اُألمور املؤثرة واجملتنبة، ال يف اُألمور النظرية؛ : فنقول

إِذا كانت تلك القضية نتيجة ضمري، ومبدأ لضمري آخر، من غري أَن يصرح بالقياس املنتج هلا، وال باملقدمة الثانية 
فإِنه إِذا صرح مبقدميت القياس املنتج هلا، كان القول . معها جزء ضمري، وال بالنتيجة الالزمة عنهااليت تستعمل 

وكذلك إِذا صرح بالرأي من حيث هو مبدأ لضمري، وصرح بالنتيجة الالزمة عن ذلك كان القول أَيضا . ضمريا
وذلك . نتيجة ضمري أَو ما مجع األمرين مجيعا وذلك أَن القضية الكلية ال ختلو أَن تكون إِما مبدأ ضمري أَو. ضمرياً

هو الرأي إِذا مل يصرح باملقدمات املنتجة له وال باملقدمة اليت تستعمل معه جزء ضمري وال بالنتيجة الالزمة عنه من 
  .حيث هو مبدأ

ا، قْول فمثال القضية اليت إِذا استعملت نتيجة قياس حمذوف كانت رأيا، وإِذا استعملت مع قياسها كانت ضمري
إِن كون الغلمان حكماء فضل أَوْ  -وإِن كان معلما وذا صيت  -إِنه ليس الرأي عندي قول من قال : القائل

إِن قول من : بطالة، فإِنه إِن أَضاف إِىل هذا القياس املنتج له أَو املبطل ملقابله كان ضمرياً، وذلك مثل أَن يقول القائل
بطالة، من أَجل أَنه يكون حلسادهم وحساد آبائهم يف بطالتهم موضع قول،  قال إِن كون الغلمان حكماء فضل أَو

وذلك أَنه يكون للحساد قول من غري البطالة، فليس يلزم من أَن يكون تعلمهم احلكمة بطالة أَال . ليس بصحيح
  .وإِن مل يات هبذا القول وإِمنا أَتى بالنتيجة وحدها كان رأيا. يتعلموهنا

إِذا استعملت مبدأ ضمري وحذفت املقدمة الثانية والنتيجة كانت رأيا، وإِن صرح بالنتيجة كانت  ومثال القضية اليت
إِين لست أَرى يف أَوالد هذا الزمان خريا، فإِن هذا رأَى أَخرب به أَنه يراه، : ضمرياً، قول القائل، إِذا شكى ولده فقال

فإِذا حذفت هذه . والد هذا الزمان خري، فولده ليس فيه خريوإِمنا أَراد أَن ولده من أَولد هذا الزمان، وليس يف أَ
  .وإِذا صرحت بالنتيجة، كان ضمريا.املقدمة والنتيجة، كان رأيا

الرأي الذي رفع عنه القياس من حيث هو : القسم األَول: وإِذ قد تقرر هذا من أَمر الرأي، فأَنواع الرأي أَربعة
كون إِذا كان القياس عليه قريب الظهور بنفسه يلوح للسامع عندما ينطق وذلك إِمنا ي: نتيجة برهان ومبدأ برهان

وذلك أَنه مىت مل يكن هبذه الصورة مل يكن الرأي . ذو الرأي بالرأي وال يكون شنيعا عند السامع وال مشكوكا فيه
إِما رأي يلوح قياسه إِما رأي يلوح قياسه عندما ينطق به للجميع أَو لَألكثر، و: وهذا القسم ينقسم قسمني. مقنعا

  .للعقالِء واَأللباِء
من اآلراِء هو الذي حيتاج أَن يردف بالقياس ويشد بالقول، وذلك إِذا كان الرأي شنيعا أَو مشكوكا : والقسم الثاين

أَن يردف بالقياس الذي ينتجه، وذلك إذا كان القياس بينا : أَحدمها: وهذا أَيضا ينقسم قسمني. فيه خفيا غري ظاهر
  .فسه، وكانت النتيجة غري بينةبن

أَن يردف بالقياس الذي يكون الرأي جزَءا منه، وذلك بأَن يذكر الرأي والنتيجة عنه، وذلك إِذا كان : والثاين
فمثال الرأي الذي يرفع عنه القياس وال يكون جزء قياس وال . الضمري املنتج بينا بنفسه، وكانت النتيجة غري بينة

إِن خري اَألشياء فيما أَحسب وفيما أَرى أَن يكون : قبول عند اجلميع ظاهر احلجة قول القائلمردفا بقياس مما هو م
إِنه يظهر يل أَنه ليس حمبا َمْن : ومثال ما هو مقبول عند العقالِء وظاهر احلجة عندهم قول القائل. املرُء صحيح البدن

إِنه ال ينبغي أَن يقبل قول من كان بصفٍة ما فيما : ومثال الرأي الذي يستعمل جزء ضمري قول القائل. مل حيب دائما



إِن الرأي عندي لِإلنسان أَال جيعل غضبه غري : ومثال الرأي الذي يشد بالضمري املنتج له قول القائل. يهم به ويراه
  .ميت إِذ كان هو ميتا

وذلك أَن الرأي . ستعملفقد استبان مما قيل كم أَنواع الرأي ويف أَي موضع يستعمل نوع نوع منها ومع َمن ي
والذي حيتاج إِىل . منه ما يستعمل مع اجلمهور، ومنه ما يستعمل مع اخلواص، كما قلنا: الذي ال حيتاج إِىل ضمري

ضمري منه ما حيتاج عند السامع إِذا أُريد أَن يكون مقنعا إِىل ضمري منتج، ومنه ما حيتاج فيه إِىل التصريح بالنتيجة 
أَما أَنا : راُء إِذا كانت شنيعة مستغربة فينبغي أَن يقدم قبلها كالم يزيل ُشنعتها، مثل قول القائلواآل. اليت تلزم عنه

وأَما إِذا كانت اآلراُء خفية، فينبغي أَن يقدم . لكي ال أُحسد أَو أُدعى بطاال، أَرى أَنه ال ينبغي أَن أَتأَدب -فإِين 
تكون رموزا وأَشياء مستغربة، وذلك مثل ما حكاه أَرسطو من املثل قبلها ما يوضحها ويبينها،واآلراُء يلحقها أَن 

اجلاري عندهم أَنه ال ينبغي أَن يكونوا شتامني َألن ال تكثر اخلطاطيف يف اَألرض، فإِنه استعمل اخلطاطيف مكان 
غي لنا أَن نشتم إِنه ال ينب: الناس الذين يتكلمون ويقعون يف الناس، واستعمل اَألرض مكان الصامتني، فكأَنه قال

  .الناس َألن ال يتبدل الساكتون عنا من الناس فيصريون شتامني يطريون حولنا ويصيحون كما تفعل اخلطاطيف

وصنعة الكالم الرأىي وهو الذي جرت العادة أَن يدل عليه باَأللفاظ اليت تدل على الوقوف على رأي الرائي مثل 
و الذي أَحسب، إِمنا يليق من اَألسنان بالشيوخ وذلك فيما جربوا الذي عندي، أَو الذي أَراه، أَ: قول القائل

وكذلك صنعة اَألمثال إِمنا تليق بالشيوخ . فأَما من مل تكن هذه حاله فليس حيسن ذلك منه. وخربوا من اُألمور
ن العالمة وينبغي أَن تكو. فإِن تكلف املرء القول، كما يقول أَرسطو، فيما مل جيرب جهل وسوُء أَدب. اجملربني

إِن القرويني خمتلطة أَوهامهم َألهنم يبذلون ما عندهم سريعا، واملختلطة : املستعملة يف اآلراِء كلية، مثل قول القائل
فإِن مل يستطع املشري أَن يأيت . فإِن هذه العالمة يف الشكل الثالث، ومقدماهتا كلية. أَوهامهم يبذلون ما عندهم سريعا

فإِن مل ميكنه أَتى به على أَنه َألكثر من واحد، وأَخذه مهمال، وأَوهم فيه . ن يأيت به أَكثريابالرأي كليا، فينبغي أَ
فإِن هناك إِمنا تلزم نتيجة . وهذا قد يستعمل يف العالمات اليت يف الشكل الثالث. الكلية، وإِن كان ذلك باستكراه

وَِلَي حارها من : راِء اَألمثال املشهورة، مثل قول القائلوينبغي أَن يستعمل عند اِإلشارة باآل. جزئية فتوهم أَهنا كلية
وينبغي أَن . فإِن هذه اَألمثال هي يف أَنفسها آراء، وهي مع هذا شهادات. توىل قارها، وقد تبني الصبح لذي عينني

يت تؤملها وتؤذيها، وهي تستعمل اَألشياُء املنافرة للكل واملالئمة على جهة الرأي، أَعين اَألقاويل اليت تلذ النفس أَو ال
: وكما يقول القائل. اعرف قدرك، مرة على جهة التوبيخ، ومرة على جهة التعظيم: املعظمة أَو املخسسة كما يقال

فإِن أَمثال هذه اَألقاويل إِذا استعملت على .ليس يسوُء منك شيء وقد عرفت خلقك، فإِن هذا حيتمل املدح والذم
فإِن . إِن هذا كذب على قدر علمي: قال القائل ملن أَغضب بأَن نقل عنه شيء ما جهة الرأي كانت أَوقع، كما لو

  .وهو أَجنح إِذا استعمل على هذه اجلهة، أَعين على جهة الرأي. مثل هذا القول يزيل غضبه
والذي يالئم من اخللقيات هو الكالم الذي يليق يف . والكالم اخللقي إِذا استعمل على جهة الرأي كان أَجنع

الفضائل، كما يقال إِنه ليس ينبغي أَن حيب بقدر ما يبغض، يعين أَن احلب ينبغي أَن يكون أَكثر، بل باحلري أَن 
وينبغي أَن يكون ما خياطب به من اَألقاويل اخللقية حبسب مهة السامع، وحبسب ما يستحسن . يبغض بقدر ما حيب

مثل . قول أَجنع، َألنه يصري ما بالقوة يف نفسه سريعا إِىل الفعلفإِن هبذا يكون ال. من اخللق، ويكون كامنا فيه بالقوة
فإِنه إِذا ورد هذا القول . هذا غري الئق باملشايخ، بل الالئق هبم كذا وكذا: أَن يرى شيخا يفعل فعل صيب فيقول له

ممن فيه مهة ذلك اخللق،  فإِن مل ميكن أَن يكون من خياطبه بالكالم اخللقي. على من يف نفسه مهة ذك اخللق حترك إِليه
إِنه ليس ينبغي عندي لِإلنسان أَن تكون حمبته : فينبغي أَن يردف القول اخللقي بالضمري املقنع، مثال ذلك قول القائل



فإِن . يسرية بقدر بغضته، كما يقول قوم، بل جيب أَن يكون دائم احملبة، فإِن ذلك املذهب إِمنا هو للغدار أَو املكار
أَو مثل أَن يقول هكذا . د مجع حتسني اخللق الذي وصفه وتقبيح ضده مع ذكر الضمري املقنع يف ذلكهذا املثال ق

ليس هذا القول عندي حبسن، أَعين أَن حيب اإلِنسان يسريا بقدر ما يبغض، َألنه حيق على احملب أَن تكون حمبته 
أَن : ستعمل هذا على هذه اجلهة مجع ثالثة أَشياءفإِنه إِذا ا. دائمة شديدة، َألنه ينبغي أَن يبغض الشر بغضا شديدا

أَما كونه رأيا فلما استعمل فيه من اللفظ، الدال على الرأي، أَعين قوله عندي، وأَما . يكون رأيا وضمريا وخلقيا
نه إِن كونه خلقيا فَألنه حيرك إِىل خلق احملبة، وأَما مقدمة الضمري املستعملة فيه فإِهنا مأخوذة من موضع الضد، َأل

وأَجنح ما يكون الكالم اخللقي إِذا . كان ينبغي أَن يبغض الشرار بغضا شديدا، فقد ينبغي أَن حيب اخليار حبا شديدا
أَحدها أَن اجلمهور معارفهم وظنوهنم إِمنا هي يف : واستعمال الكالم على جهة الرأي فيه منافع. مجع هذه الثالثة

م أَن حيددوا يف أَذهاهنم اُألمور الكلية، بل إِمنا يتخيلوهنا مع اجلزئيات، فإِذا اُألمور اجلزئية، وذلك أَنه ليس ميكنه
والناس حمبون . خوطبوا بالكلي يف تلك اجلزئيات اليت أَدركوها فرحوا مبا استفادوا يف تلك اُألمور اجلزئية من الكلية

  .فهذا أَحد ما حير ك به الكالم الرأيي. بالطبع للفوائد

يضا وذلك أَن كل إِنسان قد تكون له أُمور يؤثرها ويهواها وأُمور ال يهواها، فمىت خوطب فيما ال ومنفعة أُخرى أَ
يهواه بالكلي، املشترك بينه وبني ما يهواه، سارع إِىل قبول الكلي وذلك من أَجل أَن فيه حاجته فيتم الغرض من 

مثال ذلك أَن من كان له جريان سوء أَو . فيه إِقناعإِقناعه يف ذلك الشيء؛ ولو أَتى به جزئيا مل يقبله ومل يقع له 
  .إِنه ليس يف العامل أَشر من اجلريان وال من األَوالد: أَوالد فساق فقد يقبل قول القائل

ومن منافعه ما جرت العادة به من حذف القياس املتبت له لظهوره وأَنه مما يقدر أَن يأتى به كل أَحد من عند نفسه 
يتصور يف نفسه أَنه من ذوي التمييز واملعرفة بقياسه، فيكون ذلك سببا إِىل أَن يصدق به وينقاد  فيجعل السامع أَن

  .له
ومن منافعه أَيضا أَن اِإلنسان إِذا خوطب يف شيء ما رمبا تلقى القول يف ذلك بالرد، ويرى أَنه قبيح أَن يذعن لقول 

خوطب يف كلي ذلك الشيِء، بدل الشيِء، كان أَمكن  فإِذا. غريه، وملا طبعت عليه النفوس من النفوس واللجاج
  .أَال يرد القول فيه وأَن يقبله إِذ خيفى عليه ذلك الشيء الذي كان املقصود يف التخاطب

وإِمنا يكون الكالم خلقيا بالرأي، . واملنفعة اخلامسة وهي أَملك من هذه كلها وأَفضل أَن الرأي جيعل الكالم خلقيا
  .و قضية كلية يف أُمور تؤثر أَو جتتنبَألن الرأي إِمنا ه

وقد كان يكون . فلذلك كان الرأي لذيذا عند السامع وعند املخاطب. والقضية الكلية يف اُألمور أَنفسها أَو يتجنبها
خلق فإِن الرأي نفسه يقود املرء إِىل أَن يت. الرأي نفسه خلقيا لو انفرد دون مادته، أَعين دون اُألمور املؤثرة واجملتنبة

خبلق من يرى ذلك الرأي، فكيف إِذا اقترن باُألمور اليت تقود اإلِنسان إِىل أَن يتخلق خبلق من يؤثر تلك اُألمور، 
وهي، كما يقول أَرسطو، اَألشياء اليت تركن إِليها املشيئة والضمري، يعين اليت تركن إِليها اِإلرادات والنفوس، وهي 

  .فيه أَو يعرف هبا ويشهراليت حيب اإلِنسان أَن تكون له أَو 
فقد قيل ما هو الرأي وكم أَنواعه وإِهنا أَربعة وِمن أَي اَألشياء يعمل القول الرأيي وما نسبة الرأي إِىل اُألمور وإِنه 

يستعمل كليا وباألَكثر وإِنه يستعمل على جهة اَألشياء اخللقية ويستعمل أَمثاال وقيل أَيضا يف منافعه ويف َمْن 
  .يستعمله

فأَما . ينبغي بعد هذا أَن نقول يف مواد الضمائر، وبأَي أَحوال جيب أَن تستعمل، مث يقال بعد هذا يف املواضعو
  .الضمري قياس ما فقد قيل فيما تقدم وُبني أَي حنو هو من القياس



قدمات اجلدلية، فإِهنا وأَما مقدمات الضمائر فينبغي أَن ال تكون من اَألشياِء املشهورة جدا خبالف ما عليه اَألمر يف امل
كلما كانت أَشهر هنالك كانت أَفضل، وال أَيضا من اٌألمور اخلفية اليت حتتاج إِىل بيان، بل جيب أَن تكون من 

املتوسطات بني هذين الصنفني، وهي املقدمات اليت ليست تكون بالفعل عند السامع ويقع له التصديق هبا، وذلك 
. هبا مل يفْد شيئا مل يكن عند السامع، والغامضة أَيضا تبعد أَذهان اجلمهور عن قبوهلاأَن تلك لشهرهتا فكأَن املتكلم 

والذين ال أَدب هلم إِمنا يتكلمون يف احملافل ويسرعون إِىل النطق بأَمثال هذه املقدمات ألهنم يظنون يف املشهورة أَهنا 
  .م أَنه بيَّن عند اجلميعليست عند السامعني وذلك لقلة حنكتهم ويظنون مبا كان بينا عنده

  .فهذه هي أَصناف املقدمات املذمومة يف الضمائر

فذوو . والصنف الثالث من املقدمات اليت يستعملها غري ذوي احلنكة هي أَيضا املقدمات اليت حتتاج إِىل بيان يسري
باجلملة فليس ينبغي أَن و. احلنكة يسكتون عن أَمثال هذه املقدمات وال يبادرون إِىل التكلم كما يصنع اَألحداث

تكون املقدمات يف هذه الصناعة من كل ما يعلمه اجلمهور ويرونه، بل من أُمور معلومة حمصلة إِما عند احلكام وإِما 
عند املقبولني من الناس عند اجلمهور وإِما عند املقبولني عند احلكام وهم الذين ارتضوهم وذلك بأَن تكون املقدمات 

وينبغي أَن تؤخذ مقدمات الضمائر ليس . قبولني أَو ألَكثرهم وكذلك لكل احلكام أَو َألكثرهمبينة لكل هؤالِء امل
كلها من اُألمور االضطرارية، لكن من املمكنة على اَألكثر؛ فإِنه قد يستعمل يف اخلطابة مقدمات ضرورية هلا معونة 

د أَن يتكلم فيه ويقيس عليه، إِما يف اُألمور وينبغي أَن يعرف املتكلم اَألمر الذي يري. يف أَشياء ليست ضرورية
املشورية وإِما يف غريها من اَألبواب الضرورية للناس، يعين املنافرية أَو املشاجرية، وذلك بأَن يكون قد أَحاط علما 

كن فإِنه إِن مل ي. جبنس ذلك الشيء الذي فيه يريد أَن يتكلم أَو بالشيء الذي يريد أَن يكلم فيه من ذلك اجلنس
وكيف نستطيع أَن نشري على أُناس باحملاربة وحنن ال نعرف جندهم . عنده علم من ذلك الشيء، مل يقدر أَن يقنع فيه

ما هم، أَعين أَخيال هم أَم َرجَّالة أَم أَصحاب قسي أَم رماح أَم سيوف، وال كم مبلغ عددهم، وال َمْن إِخواهنم، وال 
أَو . وال َمْن حاربوا وكيف حاربوا، فنعلم مقدار جرأَهتم وصدقهم يف احلربَمْن أَعداؤهم، وال أَية حروب حاربوا 

كيف نستطيع أَيضا أَن مندح قوماً ال نعلم ما هلم من املكرمات واَألوائل الشريفة، فإِن املدح إِمنا يكون للممدوح 
وكذلك مىت أَخربنا عن غرينا بأَنه . باُألمور املوجودة له مما هي حسنة يف نفسها مجيلة أَو يظن هبا أَهنا حسنة مجيلة

كان يشري أَو ميدح أَو يذم أَو يشكو أَو جييب، فإِمنا خنرب عنه بأَنه قد فعل تلك اَألشياء بأَعياهنا اليت كنا حنن نفعلها لو 
أَو  تولينا الفعل بأَنفسنا، أَعين باُألمور اليت هي موجودة للشيِء الذي يوصف هبا باحلسن والقبح يف املدح والذم،

وهبذا الطريق بعينه، أَعين باُألمور املوجودة . يوصف هبا بالنفع والضر يف اإلشارة، أَو باجلور والعدل يف الشكاية
: وباجلملة. فإِن هاهنا أَشياء سوى الناس تذم ومتدح. للشيِء، نصف غري الناس باجلودة والرداءة كما نصف الناس

هي موجودة عندهم من جهة ما هو ذوو خري أَو شر ال بأَي شيء اتفق،  إِمنا نصف ذوي اخلري والشر باَألفعال اليت
وكذلك كل شيء من اَألشياِء يقنع فيه بقول قياسي، كان . ولكن من اليت هي خاصة بالشيِء الذي فيه الكالم

  .القول القياسي ضعيفا أَو قويا
بعضها لبعض أَكثر واحلدود الوسطى فيه والقياس يفضل القياس إِذا كانت مقدماته أَعرف، ولزوم أَجزاء مقدماته 

فهو بني أَن مقدمات الضمائر ليس ينبغي أَن تؤخذ من أَي شيء اتفق، وال كيفما . أَخص بالشيِء الذي يقصد إِثباته
اتفق، بل ينبغي أَن تؤخذ بالشروط اليت قيلت واحلدود اليت وضعت مثل أَن تكون من اُألمور املوجودة للشيءِ 

وأَن تكون مقبولة عند اخلواص من الناس واملشهورين، وذلك يف صنفي املقدمات، أَعين املمكنة الذي فيه القول 
وكل ما كانت املقدمات من أُمور هي موجودة، أَي صادقة، وكانت أَخص . والوجودية، وسائر الشروط اليت قيلت



مثال ذلك أَن . ملوجودة َألشياء كثريةواملقدمات العامة هي ا. بالشيِء، كانت أَقنع مما هو أَكثر عموما وأَقل صدقا
وأَما الذي خيصه فمثل أَن يقال . ميدح مادح أَرسطو بأَنه كان حكيما، فإِن هذا شيء يعم أَرسطو وغريه من احلكماِء

  .فيه أَنه الذي كمل احلكمة ومتمها
  .فهذا هو القول يف شروط مقدمات الضمائر

فإِنه إِمنا . واملواضع باجلملة هي اسطقسات الضمائر. نها نستنبط الضمائروقد ينبغي أَن نقول أَيضا يف املواضع اليت م
ميكننا أَن نصادف مقدمات الضمائر بطريق صناعي مبعرفة املواضع، وهي أَول شيء ينبغي أَن يكون عندنا من 

. ا إِىل وجود املقدماتفإِن املواضع باجلملة إِمنا هي صفات للمقدمات وأَحوال هلا عامة ُيتطَّرق منه. أَحوال املقدمات
واملواضع منقسمة أَوالً بانقسام . والذي سلف القول فيه من أَحوال املقدمات هي أَيضا صفات أَخص من املواضع

والضمري املثبت هو القياس الذي . مثبت وموبخ، كاحلال يف القياسات اجلدلية: والضمائر أَوالً صنفان. الضمائر
والضمري املوبخ هو الذي ينتج الشيَء من . وجود من املقدمات املعترف هباينتج أَن الشيَء موجود أَو غري م

إِن كذا ليس بنافع، َألنه لو كان نافعا لكان أَول من بادر إِليه : املقدمات اجملحودة املستنكرات، مثل قول القائل
ين النوعني من أَنواع الضمائر، فإِذا وفينا املواضع حبسب هذ. وذلك أَنه قد يترك املشري شيئا تركُُه مستنكر. املشري

وكانت عندنا عتيدة، كنا قريبني من أَن حتصل عندنا بالفعل مجيع املقدمات اجلزئية النافعة يف شيء شيء من اُألمور 
ومن هذه املواضع يؤتى بالضمائر يف املشوريات . اجلزئية اليت قلنا إِن أَحد شروطنا أَن تكون مقبولة عند طائفة طائفة

 الضار والنافع، ويف املنافرية اليت هي يف املدح والذم، ويف املشاجرية اليت هي يف العدل واجلور، ويف اليت هي يف
إِما موضع مثبت وإِما موبخ وإِما : إِن املواضع ملا كانت ثالثة أَصناف: فنقول. االنفعاالت، ويف اخللقيات

، مث نصري بعد ذلك إِىل القول يف املناقضات سوفسطائي، فقد ينبغي لنا أَن نذكر صنفا صنفا من هذه على حدته
  .واملقاومات وِمْن أَين ينبغي أَن يؤتى بالضمائر فيها

فأَحد املواضع املثبتة املأخوذة من اَألضداد وذلك أَنه ينبغي أَن ننظر هل ضد احملمول موجود لضد املوضوع، فإِن 
مثال ذلك . ه، حكمنا أَن احملمول مسلوب من املوضوعوإِن أَلفيناه مسلوبا عن. وجد، حكمنا أَن احملمول موجود له

إِن كانت العفة نافعة فالشره ضار؛ وإِن كانت احلرب هي علة الشرور احلاضرة، فالسلم ينبغي أَن يصلح ذلك 
  .ويدفعه

وموضع من التصاريف والنظائر اليت ذكرت يف طوبيقى؛ فإِن النظائر والتصاريف جيب أَن يكون حكمها فيما 
  .و يسلب واحدا، وذلك أَنه إِن كانت العفة خريا، فالعفيف خّيريوجب أَ

فإِنه إِن كان الفعل حسنا وعدال، فاالنفعال أَيضا حسن وعدل، مثال ذلك أَنه إِن كان : وموضع ثالث من املضاف
ل املنفعل، أَو وقد يغلط يف هذا ويظن أَنه إِن كان بعدل وقع الفعل باملنفعل فبعدل انفع. البيع حسنا، فاالبتياع حسن

واالختالل فيه أَنه إِذا حكم على إِنساٍن ما باملوت َألنه قتل زيدا فجعل ألَوليائه أَن يقتلوه، فيجيُء آخر . بالعكس
وهو حبسب الشريعة . إِن كان املوت الذي حل به عدال، فقتلي له عدل: فيقتله ممن ليس له بويل، مث يعتذر بأَن يقول

ن ننظر إِىل الشيئني الذين أَخذا من املضاف هل أَخذا من جهة واحدة أَو من جهتني، فلذلك ينبغي أَ. ليس بعدل
وذلك أَنه قد يكون مقنعا أَن املضافني يلحقهما شيٌء واحد، وذلك إِذا أَخذا . ويستعمل النافع يف اِإلقناع من ذلك

فينبغي . إِذا أَخذا من جهتنيوبالعكس يكون أَيضا مقنعا أَن املضافني يلحقهما شيٌء خمتلف . من جهة واحدة
  .للخطيب أَن يتحرى النافع من ذلك يف موضع موضع

وذلك أَنه إِذا كان اَألقل وجودا . وموضع رابع من اَألقل واَألكثر، كما يقال إِن الذي يضرب أَبويه يضرب أَقاربه



وأَما يف اِإلبطال . القرابةوذلك أَن ضرب اَألبوين أَقل وجودا من ضرب . موجودا، فاَألكثر وجودا موجود ضرورة
وذلك أَنه إِذا مل يضرب القرابة، فأَحرى أال يضرب . فعكس هذا، أَعين أَنه إِذا مل يوجد اَألكثر فاَألقل غري موجود

فإِذا استعمل هذا املوضع يف اِإلثبات انتقل فيه من األَقل إِىل اَألكثر، وإِذا استعمل يف اِإلبطال انتقل فيه من . اآلباء
  .كثر إِىل األَقلاَأل

وموضع آخر خاص باخلطابة وهو يشتمل على مواضع وليس يوجد قول يشملها إِال أَنه باجلملة يقتضي تبكيت 
فمنها أَن تكلف من سأَلك شيئا ما يعسر . املخاطب مبا قد فعله أَو مبا هو فاعل أَو بأَمر ما مل يفعله وال هو فاعله

ومنها أَن تسأَل غريك أَن تفعل ما تعلم أَنه ال يقدر عليه وما . يقدر على فعله عليك أَن يفعل هو ما يعسر عليه أَو ال
ومنها أَن تعيب على غريك شيئا تعلمه من نفسك ليظن أَن الذي تعيب . ليس له ليظن بك أَنك ممن له ذلك الشيء

يتجنبه يعيب به غريه فيظن  إِذ كان ما. وذلك أَن ما يعيب الرجل به غريه يظن به أَنه يتجنبه. به غريك ليس هو لك
املتجين من غري : ومن هذا اجلنس. وكذلك إِذا أَوجبت لغريك خريا ليس هو فيك ليظن أَنه فيك. هبذا العكس

ومما يوبخ به . ومنها تتبع زيادة الشرائط يف القول حىت يصري حجة، أَو نقصان الشرائط حىت يصري حجة. جناية
فإِن التساوي يف الشر ال جيعل إلِنسان على . ه يف الشر وأَنه ليس هو أَفضل منهالشاكي أَن يبني املشكو أَنه أُسوت

وذلك أَنه كما أَن التأَسي يف اخلري يوجب مدح بعض بعضا، كذلك التأَسي يف الشر . إِنسان آخر موضع شكاية
اعنني على امللوك ومن هذا املوضع أَمر ازدشري بن بابك امللك حيث قال يف كتابه إِن الط. يزيل ذم بعض بعضا

  .بالدين ينبغي أَن يؤتوا من الدنيا ويوسع عليهم حىت يكون الدين هو الذي يقتلهم ويريح امللوك منهم
وموضع آخر مأخوذ من التحديد وهو مشترك بني الصنائع كلها ومعىن احلد هاهنا كل ما هو مقبول أَنه حد، أَو 

فإِن هذه كلها . أَو إِبدال اسم مكان اسم أَو تعريف الشيء جبنسه مظنون أَنه حد، كان ذلك حدا يف احلقيقة أَو رمسا
وأَرسطو ذكر يف ذلك أَمثلة كانت لقوم . وأَخذ مثاالت ذلك مما اشتهر لدينا أَمر قريب. داخلة يف هذا الباب
  .مشهورين يف زمانه

جممال قد يرى أَنه مستقيم،  فإِن الشيَء إِذا أُخذ. وموضع آخر من القسمة وذلك أَن نقسم احملمول أَو املوضوع
: إِن َمْن ظلم، فإِمنا يظلم ِإلحدى ثالث: كقول القائل. فإِذا قسم ظهر أَنه خبالف تلك احلال. وباجلملة أَنه حبال ما

  .فأَما اِإلثنان فال ميكن أَن يكونا، وأَما الثالث فليس تزعمه أَنت. إِما لسبب كذا أَو كذا أَو كذا
إِن الذي يهمه أَمر إِنسان آخر يتقدم : مثال ذلك أَن يقول قائل. ستقراِء الذي سلفوموقع آخر مأخوذ من اال

. فيشكره يف اخلري والشر مثل الوالد مع ولده والصديق مع صديقه، وذلك كما فعل فالن مع فالن، وفالن مع فالن
ا فعل كذا وكذا مما خيالف السنة إِن فالنا وفالن: ومثل من يريد أَن يهون على آخر أَمر السنة أَو حيث عليها فيقول

فلم يضره ذلك بل منت حاله وزاد سلطانه، أَو يقول إِن فالنا وفالنا متسك بالسنة فكان ذلك سببا لدوام سلطانه 
وهو أَن حيكم على شيء ما حبكم ما من أَجل أَنه قد حكم به َمْن : وموضع آخر من مواضع التقابل. واتصال ملكه

بعينه، وإِما يف شبيهه، وإِما يف ضده، أَعين أَن احلكم على شيء ما يوجب ضد احلكم على  سلف إِما يف ذلك الشيء
ضده، وال سيما إِن كان الذين حكموا هم الكل واجلمهور والعلماء معهم أَو أَكثرهم وكان ذلك احلكم دائما، أَو 

حكم به الذين يظن أَهنم ال حيكمون  ما حيكم به اَألكثر أَو احلكماء إِما جلهم وإِما بعضهم، وكذلك أَيضا إِذا
باملتضادات، أَعين بضد احلق أَو بضد اخلري أَو بضد النافع أَهنم ال حيكمون باملتضادات، أَعين بضد احلق أَو بضد 

واحلكم من هؤالِء قد يكون بالقول، وقد يكون . اخلري أَو بضد النافع أَو بضد العدل كاِإلله واَألبوين واملعلم



إِن املوت شر، هكذا حكم : يكون بالطبع، أَعين إِذا مل يكن يف طباعهم ذلك الشيء، مثل قول القائل بالفعل، وقد
  .وأَما مثال ذلك يف اَألبوين واملعلم فظاهر، وذلك إِذا احتج على اإلِنسان بأَفعاهلما وأَقواهلما. اهللا، فإِنه ليس مبائت

كيف يكون : ومثال ذلك هاهنا أَن يقول قائل يف اِإلبطال .وموضع من تقسيم احملمول وهو مشترك للصنائع الثالث
. فالن جمرحا وأَي مخر شرهبا، أَو أَي زىن أَتاه، أَو أَي نفس قتلها، وأَي مال أَكله، وأَي صالة تركها، وما أَشبه ذلك

. نكر عرف أَنه أَتاهكيف ال يكون فالن عدال وأَي صالة فوهتا، أَو أَي زكاة مل يؤدها، أَو أَي م: ويقول يف اِإلثبات
وذلك أَن ننظر : وموضع آخر أَشبه أَن يكون إِما موضع الالزم الذي ذكره يف طوبيقى وإِما جزءاً من موضع الالزم

فيما يعرض للشيء من خري وشر ويلزمه، وباجلملة من اللوازم املتضادة، وذلك يف اَألصناف الثالثة، أَعين املشورية 
إِن الذي يلزم متعلم اَألدب من الشر أَن يكون حمسوداً، والذي : ل ذلك أَن يقول قائلمثا. واملشاجرية واملنافرية

وذلك إِما . يلزمه من اخلري أَن يكون حكيما، فينبغي للمرِء أَال يتأَدب لكي ال حيسد، أَو يتأَدب لكي يكون حكيما
عمل يف املمكنات ويف سائر اَألشياِء، وهو وهذا املوضع يست.بأَن يستعمل يف احلث على أَحد املتضادين أَو يف التخيري

  .لذيذ حبسب ما فيه من ترتيب املتضادين أَحدمها عند اآلخر
وهو أَنه قد يلحق كل واحد من الضدين أَو املتقابلني باجلملة متقابالن اثنان، إِما معا، وإِما أَن يلحق : وموضع آخر

ذي تقدم، وذلك أَن التأَدب وعدمه يلحق كلَّ واحٍد فاألَول هو املوضع ال. كل واحد منهما أَحد الضدين فقط
إِن نطقُت، نطقتُ إِما : وأَما الذي يلحق كلَّ واحد منهما أَحُد الشيئني، فمثال قول القائل. منهما خٌري وشٌر معا
و أَ. فالواجب السكوت. فإِن نطقت بالكذب أَبغضين اهللا، وإِن نطقت باحلق أَبغضين الناس. باحلق وإِما بالكذب

ومن الفرق بني هذا . بل الواجب التكلم، َألنه إِن تكلمَت حبق أَحبك اهللا، وإِن تكلمت بباطل أَحبك الناس: يقول
فإِن احلسد واحلكمة غري متضادين  -أَن الالزمني هناك َألحد الضدين قد ال يكونان متضادين : وبني املوضع األَول

الزمان هنا فليس ميكن اجتماعهما، وذلك أَن حمبة اهللا هي العدل، وأَما ال. وقد ميكن أَن جيتمعا يف موضع واحد -
  .وحمبة الناس هي اجلور

وهو أَن نعتمد املقدمات املتضادة، أَعين اليت يلحق أَحد الضدين منهما أَن يكون مجيال ومعترفا به يف : وموضع آخر
فإِن اخلطيب إِذا حترى هبذا املوضع . الضمريالظاهر و باللسان، وقد يكون الضد اآلخر نافعا ومعترفا به يف الباطن و

مثال ذلك أَن يقول . أَمثال هذه املقدمات، أَمكنه أَن يقنع به يف الشيِء وضده، وهو من العجائب وجودة احليلة
. فإِن هذا يف الظاهر واجلميل مقر به. إِهنا رجس وإِهنا حمرمة ومفتاح اآلثام: قائل يريد أَن حيث على أَجتناب اخلمر

  .أَهنا تنفع املرَء يف صحته وجتيد خلقه وذهنه، فإِن هذا معترف به يف الضمري: يقول آخرو
وموضع آخر مركب من موضعني من مواضع التقابل، أَحدمها تركيب اَألضداد، واآلخر عكس مقدمات اَألضداد، 

ّدون الطوال من الغلمان إِن كنتم تع: وذلك مثل قول القائل، وقد عذل يف استخدام ابنه وكان طويال، فقال هلم
الرجل : " " عكس قولنا" " الغالم الطويل رجلٌ : " " فإِن قولنا. رجاال، فقد أَوجبتم أَن القصار من الرجال غلمان

  .والرجل والغالم متقابالن، والقصري والطويل كذلك" " . القصري غالٌم 
إِذا فعلوا الفواحش، فال تقربوا اَألعفاء وال  إِن كنتم ال جتعلون زواركم مقصني وال مبعدين: ومثال آخر من هذا

  .تزوروهم
إِنه سواٌء يف اِإلمث والفرية أَن : أَن يكون الضدان أَو املتقابالن يلزمهما شيٌء واحد بعينه، كقول القائل: وموضع آخر

ملتقابلني هو أَمر واحد فإِن الذي يلزم عن هذين ا. اِإلله خملوق وأَنه ال ميوت، أَو قوله إِنه ليس مبخلوق وإِنه ميوت
كما . ولزوم الشيِء الواحد للمتقابلني معا ليس هو باحلقيقة، وإِمنا ذلك بالعرض. بعينه وهو أَن يكون اِإلله ليس بإِله



ومن . فإِنه بأَي الوجهني أَجاب، لزمه أَن يتفلسف. هل ينبغي أَن يتفلسف أَو ال يتفلسف: قيل يف املسئلة املشهورة
  .سواٌء عصيت اهللا أَو عصيت الرسول: ومن هذا قول القائل. طون َألفروطاغورشهذا تبكيت أَفال

فإِذا . وهو أَن هنا أَحواال َألشياء تلحق تلك اَألحوال أَشياء متضادة: وموضع آخر نافع يف أَخذ املقدمات املتضادة
ع خيالف سائر املتضادات بأَن وهذا املوض. أَخذت تلك اَألحوال حدودا وسطى أَمكن أَن يقنع هبا يف الشيِء وضده

أَما أَنا عند اخلوف فإِين ال أُقاتل بل أَهرب، وذلك أَن : مثال ذلك أَن يقول القائل. هذه اَألحوال ليست متضادة
وإِذا أَمنت مل أَحتج إِىل . بل إِذا خفت قاتلت، فأَنا بالقتال أَختلص: باهلرب أَختلص، وإِذا أَمنت قاتلت، أَو يقول

  .القتال
وضع تستعمل فيه اَألشياُء اليت تلزم عنها غايات شىت، وهو أَن ننظر يف اَألشياِء اليت إِذا كانت، احتملت غايتني وم

وذلك . خمتلفتني أَو غايات كثرية، فإِنا إِذا أَخذنا تلك اَألشياء حدودا وسطى، أَمكننا أَن نقنع هبا يف الشيِء وخالفه
ومثل أَن يقول القائل يف . ا َألن الشرع أَقتضى تأَديبه، بل َألنه كان حاقدا عليهإِن فالنا مل يؤدب فالن: مثل أَن يقال

وهو موضع يستعمل يف اَألصناف الثالثة . إِمنا دفعته هبة: إِمنا دفعت لك عارية، ويقول اآلخر: شيء دفعه لغريه
  .اخلطبية

اليت يرغب فيها ويف اَألشياِء اليت ال  وموضع آخر عام للذين خيتصمون وللذين يشريون وهو أَن ينظر يف اَألشياِء
فمن ذلك إِن كان اَألمر . يرغب فيها ويف اُألمور اليت من أَجلها يفعل الشيء إِذا وجدت، أَو ال يفعل إِذا عدمت

ممكنا وكان سهال وكان نافعا له ولَألصدقاء وضارا لَألعداِء أَو غري ضار أَو كان الضر فيه أَقل من املنفعة، فاملرغب 
ومن هذا يشكو الشاكون وجييب . و احملرض ينبغي أَن يستعمل هذه وحنوها؛ فأَما الذي يصد أَو يكف فأَضداد هذهأَ

ومن هذا املوضع، فيما قال أرسطو، تؤخذ . أَما الشكاية فمن الذي يرغب، وأَما االعتذار فمن الذي يصد. اجمليبون
  .خطابة رجلني من القدماِء مشهورين باخلطابة عندهم

نبغي أَن تكون املقدمات اليت تستعمل هاهنا من اَألشياِء املظنونة املقبولة يف بادئ الرأي، ال من اَألشياِء اليت ال وي
وذلك أَن اَألشياَء اليت يقع هبا . يصدق هبا إِال أَن تكون مما ميكن أَن تقبل ويقع هبا اِإلقناع من قرب وبسهولة

عه اِإلنسان، صدق به وقبله من ذاته، واآلخر ما إِذا مسعه، قبله لشهرته أَحدمها ما إِذا مس: التصديق هاهنا صنفان
  .وَألنه حممود عند اجلميع

صنف : فتكون املقدمات املظنونة صنفني. والصنف اَألول إِمنا يقع له بالتصديق َألنه يظنه من الثاين، أَعين من املشهور
إِما يقيين، : وذلك أَن التصديقات ثالثة أَصناف. هوراتيصدق به َألنه مشهور، وصنف يصدق به َألنه يظن من املش

فمىت عرى القول اخلطيب من هذين الصنفني ومل يكن مما يقع التصديق به . وإِما مشهور حقيقي، وإِما يف بادئ الرأي
ن السُّنة إِ: ومثال ما يقع اِإلقناع به عن قرب ما قال بعض القدماِء. عن قرب مل َيْنَبغ أَن يستعمل يف هذه الصناعة

حتتاج إِىل ُسنة تقومها، كما حيتاج السمك الذي يف البحر إِىل امللح، والبحر ماحل، وكما حيتاج الزيتون إِىل الزيت، 
فإِن هذا، وإِن كان غري مقنع، فقد يقع به اِإلقناع عن قرب، إِذا زيد فيه أَن السمك حيتاج إِىل امللح إِذا . وفيه الزيت

وكذلك يزاد يف الزيتون إِذا أُريد بقاؤه وتغيري طعمه، أَعين أَن جيعل . ن جيعل له طعما آخرأُريد بقاؤه حبفظه وأَ
  .الزيت فيه، وإِال فما هو املقنع أَن يقال إِن الذي يف امللح حيتاج إِىل والذي يف الزيت حيتاج إِىل الزيت عن قرب

  القول يف مواضع التوبيخ



 يذكر هبا اخلصم باملدح أَو بالذم مما هو خارج عن ذلك اَألمر الذي فيه فمنها أَن ننظر يف اخلريات والشرور اليت
القول، وذلك ما كان منها متحدثا به عند الناس وجاريا على أَلسنتهم وأَفواههم، أَو كانوا مستعدين َألن ينطقوا به، 

علمون توبيخ اخلصوم بذلك عندما وإِن مل ينطقوا به بعد، أَعين من أَفعال اخلصوم وأَقواهلم املاضية واحلاضرة، فسيت
وكما . إِنكم قوم حتبون حبا جيمع االَسم واحلد، يريد أَن مودهتم صادقة وأَهنا من قلوهبم: يلزموهنا أَمراً ما، كما قيل

وباجلملة فليكن النظر هاهنا يف كل ما يذكر . إِنه مل يعط أَحٌد منكم قط شيئا، وأَما أَنا فقد وهبت للكثري منكم: قيل
  . املتخاصمان معا مما هو خارج عن املقدمات اليت تستعمل يف بيان الشيء به

وموضع آخر مأخوذ من أَشباه اَألفعال اليت يوبخ هبا ومن خياالهتا وأَشباه اخلصوم من الناس، وذلك إِذا مل يقدر 
فإِنه قد يعتذر . ح ما ذكر بهاملشكو به أَن يثبت العلة يف ذلك اَألمر والسبب فيه، أَعين يف ارتفاعه عنه حىت يزول قب

وهذا هو . املشكو به بأَن شبيه ذلك الفعل قد كان من الشاكي، أَو قد كان ذلك الفعل بعينه من شبيهه من الناس
  .وإِمنا يفزع إِليه حيث ال يقدر اخلطيب على إِعطاِء السبب الذي يزيل التهمة عنه. التأَسي

وهو يف احلقيقة مصادرة، لكن هو هاهنا مقنع من جهة شهرته، وليس وموضع آخر أَن جيعل الشيء نفسه هو العلة، 
وذلك يكون بتغيري اللفظ أَو بتبديله، ال بأَن يأتى بذلك اللفظ بعينه، مثل أَن يقول إِنه . يرى اجلمهور فيه أَنه مغالطة

إِنه يف : عن بلده ونسبه موجود أَو إِنه ليس مبوجود َألنه ليس مبوجود بل كما قال بعض القدماِء حيث نفاه إِنسان
وذلك أَن العادة كانت عندهم أَن تكتب . نسبه وبلده كذا، َألن هذا مكتوب يف رأس املدينة على صومعة هنالك

إِن نسب فالن كذا، َألن به تقع : وذلك عندنا مثل أَن يقول القائل. أَمساُء أَهل بيوت املدينة يف صوامع مشهورة
  .شهادته يف العقود

  .وذلك إِذا فعل فعال وترك ما هو أَفضل منه مع إِبطاله له: من التوبيخوموضع آخر 
فإِنه إِن مل يفعل ما . أَن ننظر هل يفعل املشري باَألمر ذلك الشيَء الذي أَشار به، إِذا كان ممكنا له فعله: وموضع آخر

ا يكتسب أَو شرا جيتنب، فليس إِن كان خري: َألن الذي أَشار به. أَشار به وهو له ممكن كان فيه موضع توبيخ له
فإِنه قد يشري اِإلنسان بالشيِء وهو يظنه يف . وهذا املوضع كاذب. خيتار أَحد ترك فعل اخلري أَو اجتناب الشر طوعا

ومن هذا عندنا أَن َيْروى الراوي . وقٍت ما يشري به خريا، مث يتبني له أَنه ليس خبري، فال يفعله، وهو قد كان أَشار به
  .ويترك العمل بهاحلديث 

أَال يفعل معه  -إِذا فعله  -وهو أَن ينظر إِىل الفعلني اللذين يفعلهما اِإلنسان، هل أَحدمها يلزم عنه : وموضع آخر
فإِن البكاَء يدل على . مثل أَن يبكى على امليت، ويتقرب بالصدقة عنه: قال. اآلخر، فيكون يف ذلك موضع توبيخ

  .موته، والتقرب على حياته
على االعتذار، أَو  -إِذا أَمكن  -أَن ينظر يف الشيِء الذي جيعل دليال على الشكاية، فيقيم منه دليال : ضع آخرومو

إِما أَن يف طباع الدليل : وذلك يكون على وجهني. يكون الشيُء الذي يعتذر به يفهم منه نفسه دليل على الشكاية
لو كنت : ال إِنه لص، َألنه وجد يف هذا املوضع، فيقول هوذلك، مثل أَن يوجد إِنسان يف وسط الدار واقفا، فيق

  .لصا، مل أَكن واقفا يف وسط الدار
أَن يوجد يف ذلك القول الذي يعتذر به املعتذر أَو يشكو منه الشاكي موضعٌ يستدل به منه ضد : والوجه الثاين

وذلك من . ية، استدل منه على االعتذارفإِن كان يف اعتذار، استدل منه على الشكاية، وإِن كان يف شكا. استدالله
مثل أَن يتهم إِنسان بأَنه سرق شيئا من منزل . خطاء يعرض يف القول من زيادة أَو نقص أَو إِمهال شرط من شروطه

فإِن يف مثل هذا املوضع تتأَكد التهمة عليه، . مل أَسرق منه شيئا، وال قتلت صاحبه: اتفق أَن قُتل صاحبه فيه، فيقول



وقد كان بعض املشاهري يف هذه الصناعة إِمنا يؤلف خطبه . ن قد أَخطأَ وزل يف أَن أَجاب عن ما مل ُيسئل عنهإِذ كا
  .من هذا املْوضِع

مثال ذلك أَن . وذلك إِما باشتقاق وإِما بنقل وإِما باستعارة. وموضع آخر تكتسب املقدمات فيه من اسم الشيء
أَنت حديٌد، يا حديد؛ وأَنت : ن يكون يف نفسه حديدا أَو مقاتال، فيقوليكون رجل امسه حديد أَو مقاتل، فيتفق أَ

وكما قال بعض امللوك . أَمتك آمنة: ورمبا كان بنقل االسم كما هو، ورمبا كان بتغيري قليل كما قيل. مقاتلٌ، يامقاتل
اليت تشتمل على التثبيتات فهذه مجلة املواضع . أَنا ابن بابك: أَنت ابن باتك فقال: لرجل شاعر يعرف بابن فاتك

والتوبيخات باجلملة أَجنح وأَجنع من التثبيتات، َألهنا ختيل إِىل السامع مع الشيِء . والتوبيخات حبسب ما ذكر أَرسطو
وأَيضا فإِن املوخبات لقرب بياهنا تؤلف من أَلفاظ أَقل، فتكون أَسهل حفظا وأَسرع . فيكون تصوره أَمت وأَلذ. ضده

ومها باجلملة متقاربان، لكن املوخبات أَبني وأَظهر عند السامع، وكالمها يفعل االقناع احملرك للنفس ال  .إِبانة للشيء
وباجلملة فيقفون منه على . سيما ما كان منها إِذا ابتدأَ اخلطيب بصنعته أَحس هو والسامعون بالغاية املقصودة منه

هبذه الصفة قد يفرح هبا املتكلمون إِذا أَحسوا منها هبذا املعىن، فإِن الضمائر اليت . الشيء الالزم التايل لصدر القول
وهذه املواضع باجلملة إِذا حتصلت لإلِنسان أَمكنه أَد يدرك هبا من هذه الصناعة يف زماٍن قصري . فضالً عن السامعني

  .وتعبٍ يسري ما شأنه أَن يدرك يف زماٍن طويل وتعبٍ كثري
أَحدمها هو قياس باحلقيقة : تقدمتني، أَعين صناعة الربهان واجلدل، صنفان من القياسوملا كان هاهنا يف الصناعتني امل

يف تلك الصناعة واآلخر مموه يظن به أَنه من مقاييس تلك الصناعة وليس هو من مقاييسها، كذلك اَألمر يف صناعة 
اليت تفعل ذلك هي اليت أُحصيت يف كتاب واَألشياُء . اخلطابة فإِن فيها ما هو ضمٌري باحلقيقة ومنها ما هو ضمري مموه

إِذ كانت . سوفسطيقي، إِال أَنه يذكر املشهور منها هاهنا، أَعين املشترك وما هو أَيضا منها خاص هبذه الصناعة
القياسات السوفسطائية منها ما هي مشتركة للصنائع كلها ومنها ما خيص صناعة دون صناعة، وذلك أَنه كما أَنه 

وه يف صناعة الربهان، وال يكون يف صناعة اجلدل، كذلك قد يكون قياس مموه يف صناعة اجلدل قد يكون قياس مم
  .ويكون هاهنا ضمريا باحلقيقة، مثل قياس العالمة الذي يف الشكل الثاين

ال فأَما الضمائر املغلطة من قبل اَأللفاظ فأَحد أَنواعها أَن تكون أَشك. أَلفاظ ومعان: واملواضع املغلطة صنفان
وهذا املوضع هو مبدأ لقياسات كثرية مغلطة، مثل . اَأللفاظ واحدة وما تدل عليه اَألشكال من تلك اُألمور خمتلفة

فإِن . إِن كان الرجاُء هو املرجو، فالذهاب هو املذهوب به، وإِن كان الذهاب فعال، فالرجاُء فعل ال مفعول: قولنا
ومنها الذي يكون .  مظنون من غري أَن يكون يف احلقيقة ضمرياًهذه إِذا أَلفت على هذا الوجه حدث منها ضمري
وإِمنا غلط يف . هو من كلب، والكلب خسيس، فهو خسيس: باتفاق االسم واشتراكه مثل قولنا فيمن نسبه كليب

  .ذلك أَن اسم الكلب يقال على القبيلة وهذا احليوان النابح
مثال ما يصدق . ن املؤلف إِذا قيل مفردا، َألنه يظن أَنه شيء واحدوموضع آخر من الكالم املفرد إِذا قيل مؤلفا، وم

مفردا ويكذب مؤلفا أَن يقال إِن الذي يعرف حروف املعجم كل واحد على حاله يعرف الشعر، َألن الشعر مؤلف 
، فإِنه ومن هذا املوضع، أَعين من اِإلفراد واجلمع، عرض ما عرض يف مسائل القول يف املواريث. من حروف املعجم

فإِنه . ملا وضع لكل واحٍد من الوارثني شريعة يف حظه من املال كان ذلك صادقا، فلما مجع ذلك مع الغري مل يصدق
فهذه كلها مواضع سوفسطائية مشتركة للصنائع الثالث، . ال يوجد مال له نصف وثلثان، فاختلف الفقهاء يف ذلك

  .أَعين الربهان واجلدل واخلطابة
طابة وهو أَن ُيصري القائل السامعني حبيث يشتبه عليهم اَألمر حىت يقع يف نفوسهم أَن املدعى عليه وموضع خاص باخل



فعل ذلك اَألمر الذي ادعى به عليه من قبل أَن يثبت املدعى ذلك أَنه فعل ذلك، أَو يقع يف نفوسهم أَن املدعي 
ن مما يقوله املدعي أَو يفعله، مثل أَن يعظم الذي فاألَول يكو. كاذب يف دعواه من قبل أَن يعتذر عنها املدعي عليه

  .ادعى به أَو يقلق منه ويظهر منه تأٍَذ وضجر
والثاين مما يفعله املدعي عليه أَو يقوله، مثل أَن يبكي أَو يقوم فيلتطم ويضع التراب على رأسه أَو يقول أَقاويل يذهل 

  .ال يقدره قدرههبا السامع أَو احلاكم حىت يتشاغل فيسهو عما يعين به و

فالن سارق َألنه شرير، فإِنه يصدق أَن السارق : وموضع آخر عام وهو املعروف مبوضع الالحق، مثل قول القائل
  .شرير وليس ينعكس، أَعين أَن مكل شرير سارق

  .وموضع آخر مما بالعرض، كما قيل إِن اجلرذان أَعانتنا على عدونا، َألهنا قرضت أَوتار قسيهم
هو أَن جيعل ما ليس بعلة للشيِء علة له، وذلك بأَن يؤخذ الكائن مع الشيِء أَو بعده سببا لوجود وموضع آخر و

فإِن اخلطباء يستعملون ما بعد الشيء مكان ما من أَجله يكون الشيء وال سيما يف . الشيء من غري أَن يكون سببا
  .صده، َألن الفتنة باألَندلس كانت بعدهاملشورة، كما لو قيل إِن تدبري أَبن أَيب عامر كان من أَجل شيء ق

وموضع آخر وهو أَن يكون الشيء سبيله أَن يؤخذ حبال ما فيؤخذ حبال أُخرى، وذلك إِما من زمان أَو مكان أَو 
وهذا املوضع مشترك يف التغليط لصناعة الربهان . جهة أَو حال، أَو يكون مما سبيله أَن يؤخذ حبال ما فيؤخذ مطلقا

فالتغليط به يف اجلدل يكون باُألمور الكاذبة . طابة؛ إِال أَن مواده ختتلف يف هذه الصنائع الثالثواجلدل واخل
والتغليط به يف صناعة الربهان . املمكنة، فإِنه إِذا أخذ فيها مطلقا ما ليس مبطلق بالفعل، فإِنه ممكن أَن يكون مطلقا

وإِمنا كان هذا املوضع مقنعا . مور اخلطبية هي اُألمور الواجبةومواده يف اُأل. يكون باملعدومة، وهي الكاذبة املمتنعة
وإِمنا يوقف على كذب . َألن كثريا من اَألشياِء يصدق جزئيا وكليا، فيظن بكل ما يصدق جزئيا أَنه يصدق كليا

قة، مثل أَن هذه املقدمات املطلقة يف هذه الصنائع الثالث، إِذا زيد يف القول شريطة يظهر هبا كذب املقدمة املطل
فإِذا أَظهر أَنه غري عادل يف النكاح، اشترط يف اَألموال، .يقال فيمن هو عادل يف اَألموال إِنه عادل على اِإلطالق

وإِذا كان الشيء يصدق مجلة على الشيِء إِذا أخذ حبال ما، ويكذب .فتصح حينئذ املقدمة، ويظهر كذب إِطالقها
مطلقا أَن نقنع به يف املتقابالت معا، وتنشأ من ذلك أَقاويل مقبولة متضادة  إِذا أخذ حبال أُخرى، أَمكن إِذا أخذ

مثال ذلك أَن يكون إِنسان ما أَصاب أَمرا أَوجب عليه حدا من احلدود الشرعية وهو مريض، فإِنه ميكن أَن . خطبية
، فقد وجب عليه احلد؛ ومن يقال فيه إِنه واجب وأَن يقام عليه احلد وإِنه ليس بواجب؛ وذلك أَن من جهة ما جين

ومن هذا املوضع يصري الشيُء القليل اخلسة خسيسا بإِطالق، ويؤخذ الشيء . جهة ما هو مريض، فليس واجبا عليه
ويشبه أَن يكون هذا املوضع إِمنا هو سوفسطائي باِإلضافة إِىل صناعة . القليل الشرف على أَنه شريف بإِطالق

فإِنه من املقنع أَنه إِذا كان الذي ليس . صناعة اجلدل وهذه الصناعة، فإِنه جزء منهماالربهان، وأَما باِإلضافة إِىل 
وقد . موجوداً بإِطالق ليس موجودا حبال ما، فمن الواجب أَن يكون ما هو موجود حبال ما موجوداً على اإلِطالق

  .اعةذكر هذا املوضع يف املقالة الثانية من كتاب اجلدل على أَنه جزء من تلك الصن
  .فقد قيل يف املواضع اليت تعمل منها الضمائر احلقيقية والضمائر املموهة

وقد بقي أَن نقول يف املناقضات اليت تتلقى هبا الضمائر وهي اليت يستعملها السامع؛ فإِن اليت سلف فيها القول إِمنا 
  :يستعملها املبتدئ بالكالم، فنقول



إِما بأَن ينقض شكله بأَن يبني أَنه غري منتج؛ وإِما بأَن تقاوم : ى وجهنيإِن النقض باجلملة للقول القياسي يكون عل
فأَما مناقضة النتيجة فإِمنا يكون بالضمائر املستخرجة من هذه املواضع؛ َألن الضمائر إِمنا . مقدمات القياس أَو النتيجة

عن ذلك أَشياء متضادة، أَعين أَنه تؤلف من الظنون، والظنون يلحقها أَن تكون يف الشيِء الواحد متضادة، فينتج 
وهذا أَيضا يلحق يف املقدمات املشهورة يف اجلدل، خبالف ما . يؤلف منها ضمري ينتج الشيُء وضمري ينتج مقابله

إِما معاندة : فأَما معاندة مقدمات القياس فإِهنا أَربع، كما قيل يف الثامنة من طوبيقى. عليه اَألمر يف صناعة الربهان
اليت لزمت عنها النتيجة، وإِما معاندة القول، وإِما أَن تكون املعاندة حبسب السائل، وإِما أَن تكون من قبل املقدمة 

إِما اَألشياِء اليت هي موجودة يف : واملواضع اليت تؤخذ منها معاندة املقدمات هاهنا أَربعة. تطويل زمان املناظرة
إِما من : زئي، وإِما من اُألمور اليت من خارج، وهذا صنفانالشيِء الذي تقصد معاندته، وذلك مثل الكلي واجل

املقاومة اليت تكون حبسب رأي الرجل املشهور املقبول احلكم، أَعين إِذا كان رأيه : والرابع. الضد، وإِما من الشبيه
  .مضاداً للمقدمة املوضوعة

ياسة خري وأَنه أَن يكون املرُء مرُءوساً خري، فإِنه أَما اِإلبطال الذي يكون من نفس اَألمر فمثل لَْو وَضع واضعٌ أَن الر
: كون اإلِنسان مرُءوسا حيتاج إِىل غريه، واحلاجة شر، فالرياسة شر؛ وإِن أَبطلها باجلزِء، قال: إِن أَبطلها بالكلية، قال
ن اَألشياِء فهذان مها صنفا اِإلبطال الذي يكون م. وذلك أَن التغلب رياسة وليست خريا. ليس كل رياسة نافعة

  .املوجودة يف الشيِء املقصود إِبطاله
ومثال اِإلبطال الذي يكون من الضد أَن تكون املقدمة املوضوعة أَن الرجل اخلري هو الذي حيسن إِىل إِخوانه أَمجعني، 

  .فيقاوم ذلك بأَن يقال لَْو كان هذا حقا، لكان الشرير هو الذي يسيُء إِىل إِخوانه، وليس كذلك
إِن هذا ليس : قاومة واملعاندة من الشبيه أَن يوضع أَن من لقي آخر بشر فهو يبغضه، فيقاوم ذلك بأَن يقالومثال امل

وذلك أَن نسبة البغضة إِىل . ووجه الشبه يف هذا املثال إِمنا هو باملناسبة. بصادق َألن َمْن يلقى آخر خبري قد ال حيبه
من جهة الشبيه ومن : وقد مجع هذا املثال املقاومة من جهتني. ه خريامن يلقى منه شرا نسبة احملبة إِىل من يلقى من

  .وذلك أَن احملبة ضد البغضة والشر ضد اخلري. جهة الضد
وأَكثر ما . وأَما مثال املقاومة اليت تكون حبسب رأْي احلاكم، فذلك موجود كثريا يف املصاحل اليت تضادها الشرائع

ة واخلاصة؛ وأَعين بالعامة املشتركة جلميع األُمم، وأَعين باخلاصة ما ختص أُمة يوجد هذا التضاد بني الشرائع العام
  .أُمة

وإِذ قد تقرر كيف تقاوم املقدمات يف الضمائر باجلملة، فلنقل كيف يقاوم ضمري ضمري من أَصناف الضمائر 
الكائن من احملمودات يف أَي  فمنها املسمى الواجب، وهو الضمري: والضمائر كما قيل أَربعة. املستعملة يف اخلطابة

ومنها املسمى برهانا، وهو الضمري الكائن . شكل كان، ويسمى ما كان من هذه يف الشكل األَول باَألشبه أَو املشبه
  .وإِمنا خص هذا باسم الربهان حبسب أَهنا اضطرارية. من العالمات يف الشكل األَول

والصنف الرابع املسمى بالرسم وهو . مات يف الشكل الثاينوالصنف الثالث املسمى عالمة وهو املؤتلف من العال
وملا كان الضمري الذي يسمى الواجب وهو املؤتلف من احملمودات يف . مؤتلف من العالمات يف الشكل الثالث

وملا كانت مقدماته حممودة، وكان . اَألشكال املنتجة مل ميكن أَن يقاوم من جهة تأليف القياس، بل من جهة مقدماته
هذا الصنف إِمنا يأتلف فيه املواد املمكنة على األَكثر، أَعين اليت توجد ألَكثر املوضوع مثل وجود الشيب لِإلنسان 
يف سن االكتهال أَو اليت توجد يف أَكثر الزمان مثل اشتداد احلر عند طلوع الشعري العبور، أَمكن نقضه من ثالث 

أَن الذي على اَألكثر ليس باضطراري، وما ليس باضطراري، فقد إِحداها أَهنا ليست مبحمودة، والثانية : جهات



وهذا نقض مموه إِال أَنه يستعمل يف هذه الصناعة؛ فإِنه قد يظن السامع، أَعين احلاكم، أَن املقدمة، . ميكن أَن يكذب
ه ليس كان ينبغي إِما أَن يظن أَن: إِذا كانت ليست باضطرارية، أَهنا ليست مبحمودة، فيعرض للسامع إِحدى حالتني

. وهو ما يقتضي اَألصلح يف تلك النازلة. له أَن حيكم بشيء، وإِما إِن حكم، فال بالسنة اخلاصة املكتوبة بل بالعامة
والوجه الثالث أَن نبني أَن الذي أَخذ . إِما بالسنة املكتوبة، وإِما بالعامة: فإِن احلاكم إِمنا حيكم بأَحد هذين اَألمرين

مثال . اَألكثر ليس على اَألكثر، بل هو إِما أَقلي وإِما مساوٍ، وذلك إِما يف املوضوع، وإِما يف الزمانعلى أَنه على 
إِن هذا وإِن كان : هذا قتل زيدا، َألنه ُوجد واقفا وبيده سيف، فيقول اخلصم: ذلك أَن شاكيا إِن قال عند احلاكم

إِنه ليس هو أَكثريا، بل : أَو يقول. وبيده سيف هو قاتلوذلك أَنه ليس كل من وجد واقفا . أَكثريا فليس ضروريا
  .هو على التساوي، َألن َمْن هذه صفته ميكن أَن يكون قاتال، وميكن أَن يكون ناصرا
أَحدمها أَنه ليس بقياس، : وأَما النوع من الضمائر اليت تأتلف من العالمات يف الشكل الثالث فهو يبطل بوجهني

فإِن املقدمات يف هذا الضرب من . والثاين بإبطال النتيجة ِإلبطال املقدمات. زئيا ال كليةوذلك أَنه إِمنا ينتج ج
. فإِن بإِبطال النتيجة تبطل املقدمات. الكُتَّاب أَشرار؛ َألن زيدا كاتب وزيد شرير: مثل قولنا. الضمائر هي حمسوسة

فإِهنا إِذا كانت كلية وأَبطلت بالضد، كان . املهمل لكن ليس ينبغي أَن يستعمل يف إِبطال النتيجة املقابل املضاد وال
كل كاتب شرير، بأَنه وال كاتب واحد : ذلك إِبطاال للكاذب بالكاذب، وللشنيع بالشنيع، مثل أَن يبطل قول القائل

تَّاب فإِنه يصدق أَن الكُ. وإِن كانت مهملة وأَبطلت باملهمل، كان إِبطال الصادق بالصادق واحملمود باحملمود. شرير
أَشرار، والكُتَّاب ليسوا بأَشرار، كما يكذب أَن كل كاتب شرير، وأَن كل كاتب ليس بشرير، بل إِمنا ينبغي أَن 

فإِنه إِذا كان احملمود الثاين املنتج مقابال للمحمود األَول . يكون اِإلبطال بإِنتاج املقابل الذي هو موجود على اَألكثر
فإِذن إِمنا ينبغي أَن يتحرى املبطل أَن يكون املقابل الذي ينتجه للنتيجة اليت . ل أَقلياوهو أَكثري، كان احملمود اَألو

وإِمنا كان هذا مبطال َألنا إِذا حتققنا أَن . يروم إِبطاهلا أَكثريا، أَعين أَنه يوجد َألكثر املوضوع أَو يف أَكثر الزمان
واالشتباه، فإِما أَن يكون ضروريا، وإِما أَن يكون ذلك احملمول موجود َألكثر املوضوع، ومل يكن ذلك حبسب الظن 

  .اَألقل من املوضوع الذي ليس هو فيه معلوما حمدودا
وأَما العالمة اليت يف الشكل اَألول فليس . وأَما العالمة اليت يف الشكل الثاين فإِمنا تبطل من جهة أَهنا ليست بقياس

  .وادها، فلذلك هي ضمري مثبت ضرورةميكن إِبطاهلا ال من جهة شكلها وال من جهة م

فأَما تكبري الشيء وتصغريه وإِن كان قد يلزم عنهما اطراح الشيء واكتسابه، فإِهنما ليسا من أَنواع الضمائر املبطلة 
وإِن كان التعظيم والتخسيس إِمنا يكونان عن ضمائر، لكن أَن يقبل الشيَء ويصدق به من نفس التعظيم أَو . واملثبتة
وأَيضا فليس كل . يكذب به من نفس التخسيس ليس إِثباتا له وال إِبطاال بالذات وال هو من أَنواع الضمائريطرح و

إِما إِبطال لشكل القياس، وإِما إِبطال للقضايا : وذلك أَن اِإلبطال صنفان. ما يكون به اِإلبطال يكون ضمريا
. تيجة نفسها بأَن ينتج مقابلها، وإِما إِبطال ملقدماهتا املنتجة هلاإِما إِبطال للن: وهذا أَيضا صنفان. املنسوبة إِىل القياس

. فأَما إِبطال القضايا سواء كانت نتائج أَو مقدمات، فإِنه يكون بالضمائر وهي تأتلف من املواد اخلاصة هبذه الصناعة
املقاييس يف هذه الصناعة وإِما إِبطال أَشكال . واملثبت هاهنا واملبطل يستعمالن جنسا واحدا من أَجناس القياس

قياس : فإِن يف كل صناعة صنفني من القياس. وغريها فإِمنا يكون باملقاييس املنطقية، أَعين اليت تؤلف من مواد منطقية
. وكال الصنفني مستعمل يف كل صناعة. مؤلف من املواد اخلاصة بتلك الصناعة، وقياس مؤلف من مواد صنائع أُخر

 أَي صناعة كانت يكون ضرورة بقياس معمول من مواد منطقية، إِذ كان تصحيح املقاييس وإِبطال تأليف القياس يف



  .وإِبطاهلا إِمنا يكون بصناعة املنطق
  .وهنا انقضى تلخيص هذه املقالة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقالة الثالثة

  من كتاب اخلطابة

لم فيها يف هذه الصناعة، إِذا كان مزمعا أَن يكون كالمه إِن اَألشياَء اليت ينبغي لصاحب صناعة املنطق أَن يتك: قال
  .أَحدها اِإلخبار عن مجيع املعاين واَألشياء اليت يقع هبا اِإلقناع: فيها على اجملرى الصناعي، ثالثة أُمور

  .والثاين اِإلخبار عن اَأللفاظ اليت يعرب هبا عن تلك املعاين وما يستعمل معها مما جيري جمراها
  .كم أَجزاُء القول اخلطيب وكيف ينبغي أَن يكون ترتيبها ومماذا يأتلف كل جزء منها من اَأللفاظ واملعاينوالثالث 

فأَما املعاين الفاعلة للتصديق فقد قيل فيها يف املقالتني املتقدمتني وبني فيها على كم وجه تكون، ومن أَجل أَي شيء 
اَألقاويل االنفعالية واخللقية اليت يقصد هبا توطئة احلكام : ع األَولالنو: فإِنه قيل هنالك أَهنا ثالثة أَنواع. تكون

  .وإِعدادهم لقبول ما يراد منهم من التصديق بالشيء الذي فيه اِإلقناع
  .اَألقوال اليت يقصد هبا إِثبات الفضيلة للمتكلم ليكون قوله أَقنع عند احلاكم واملناظر: والنوع الثاين
املستعملة أَوال يف وقوع اِإلقناع بالشيِء املقصود إِجياد اِإلقناع فيه، وهي صنفا اَألقاويل  اَألقاويل: والنوع الثالث

  .القياسية املستعملة يف هذه الصناعة أَعين الضمائر واملثل
ومل يقتصر فيما سلف على تعريف أَصناف هذه اَألقاويل فقط، بل وعرف مع هذا الوضع اليت منها تستنبط هذه 

ن هذه املواضع منها كلية تعم الضمائر املستعملة يف اَألغراض الثالثة من أَغراض اخلطابة، ومنها جزئية اَألقاويل، وإِ
إِما : وقيل هنالك إِن اُألمور اجلزئيات اليت من أَجلها تؤلف هذه اَألقاويل هي ثالثة. ختص غرضا غرضا منها

  .املشورية، وإِما املنافرية، وإِما املشاجرية
وذلك أَنه ملا كان ليس بأَي معان اتفقت يقع اِإلقناع، وال بأَي . نا هو القول يف اجلزءين الباقينيوالذي بقي هاه

أَحوال اتفقت أَن تستعمل تلك املعاين، بل مبعان خمصوصة، كانت اَأللفاظ أَيضا اليت يعرب هبا عن تلك املعاين شأهنا 
لفاظ خمصوصة مأخوذة بأَحوال خمصوصة يف غرض غرض من هذا الشأن، أَعين أَن اِإلجادة يف العبارة عنها تكون بأَ

فإِن هذا االسم يطلق عندهم على أَحوال . أَغراض اَألقاويل اخلطبية، وهو الذي يعرب عنه اجلمهور باسم الفصاحة
  .أَحدها وهو اَألملك هبذا املعىن أَن تكون اَأللفاظ جيدة اِإلفهام واِإلبانة للمعاين: ثالثة يف اَأللفاظ

  .ثاين أَن تكون لذيذة املسموعوال
  . والثالث أَن يعطى يف املعىن رفعة أَو خسة

فلهذا كان النظر يف اَأللفاظ اخلطبية ضروريا لصاحب املنطق، لكن ليس ينظر منها يف اَألحوال اخلاصة بأُمة أُمة، بل 
وأَما النظر من . ءاً من صناعة املنطقوهلذا كان النظر فيها جز. إِمنا ينظر من ذلك يف اَألحوال املشتركة جبميع اُألمم

وأَما ضرورة القول يف اجلزِء الثالث، أَعين كم . ذلك فيما خيص أُمة أُمة فمن شأن اخلطيب املنصوب يف أُمة أُمة
  .العظمى والصغرى، وترتيبها، ومماذا تؤلف، وكيف تؤلف، فأَمر بيَّن بنفسه -املسمى خطبة  -أَجزاء القول 



اَأللفاظ، فينبغي أَن نقول يف اُألمور املستعملة مع اَأللفاظ على جهة املعونة يف جودة اِإلفهام، وقبل أَن نقول يف 
وذلك أَن . اَألخذ بالوجوه: وإِيقاع التصديق، وبلوغ الغرض املقصود، وهي اليت جرت عادة القدماء أَن يسموها

واالستماع واِإلقبال على املتكلم بالوجه وتفريغ النفس  هذه اَألشياء ملا كان من شأهنا أَن متيل السامعني إِىل اِإلصغاِء
واَألشكال، منها ما هي . إِما أَشكال، وإِما أَصوات ونغم: وهذه اَألشياُء صنفان. ملا يورده، أَستعري هلا هذا االسم

تعماال عند وهذه هي أَكثر اس. أَشكال البدن بأَسره، ومنها ما هي أَشكال َألجزاء البدن كاليدين والوجه والرأس
إِما تفهيم املعىن وختييله املوقع للتصديق، كما روي عن النيب : واَألشكال باجلملة يقصد هبا أَحد أَمرين. املخاطبة

وأَشار بإِصبعيه يقرهنما، وإِما ختييل " بعثت أَنا والساعة كهاتني : " صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال يف أَحد خطبه
إِما يف املتكلم، أَعين أَن يتخيل فيه أَنه بذلك االنفعال أَو اخللق، مثل أَن يتكلم مصفر وذلك . النفعال ما أَو خلق ما

وإِما يف املخرب عنه، إِذا أَراد أَن . الوجه منفعال بانفعال اخلوف، إِذا أَراد أَن خيرب أَنه خائف، أَ، بتوَءدة توهم أَنه عاقل
لك االنفعال يف نفس السامع أَو ذلك اخللق حىت يستعد بذلك إِما وإِما أَن يوقع ذ. يصوره بصورة اخلائف أَو العاقل

  .حنو التصديق الواقع عن ذلك االنفعال أَو اخللق، وإِما حنو الفعل الصادر عنه
: منها لتخييل االنفعاالت أَو اخللق، وذلك أَيضا لثالثة وجوه: وأَما النغم فإِهنا تستعمل يف القول اخلطيب لوجوه

يد املتكلم أَن خييل أًَنه بذلك االنفعال أَو اخللق عند السامعني، مثل أَنه إِذا أَراد أَن خييل فيه الرمحة أَحدها عندما ير
وإِمنا كان ذلك كذلك، َألن هذه . رقق صوته، وإِذا أَراد أَم خييل فيه الغضب عظم صوته وكذلك يف اَألخالق

أَن يكون قصده حتريك : والوجه الثاين. ه االنفعاالتاَألصوات توجد بالطبع صادرة عن الذين ينفعلون أَمثال هذ
السامعني حنو انفعال ما أَو خلق ما، إِما َألن يصدر عنهم التصديق احلاصل عن ذلك االنفعال أَو اخللق أَو الفعل 

  .الصادر عنه
  .والوجه الثالث عندما يقتص عن خمربين عنهم بأَن يصفهم بذلك االنفعال أَو اخللق

وهذا الضرب من النغم ضروري . هنا تستعمل لضرب من الوزن يف الكالم اخلطيب على ما سيقال بعدومنها أَيضا أَ
فإِن من سلف من اُألمم كانوا يزنون أَبياهتم بالنغم والوقفات، . يف أَوزان أَشعار من سلف من األُمم ما عدا العرب

  .والعرب إِمنا يزنوهنا بالوقفات فقط
  .يف افتتاح القول وختمه ومواضع الوقف ومنها أَهنا تستعمل أَشعارا

وينبغي أَن تعلم أَن اَألخذ بالوجوه ليس له غناء يف اخلطب املكتوبة، وإِمنا غناؤه يف املتلوة، وإِن عادة العرب يف 
فظ استعماله قليلة، وأَما من سلف من اُألمم فرمبا أَقاموها يف اَألشعار مقام اَأللفاظ، أَعين التشكيالت، وحيذفون الل

هلذا صار ما . وهذا مل جتر به عادة العرب. الدال على ذلك املعىن، إِما إِرادة لالختصار وإِما طلبا للوزن، واِإللذاذ
واَألخذ بالوجوه إِمنا هو . يقوله أَرسطو يف كثري من هذه اَألشياِء، كما يقول أَبو نصر، غري مفهوم عندما وال نافع

على جهة املنازعة، َألنه إِمنا حيتاج إِىل االستعانة جبميع اَألشياء املقنعة يف موضع  نافع أَكثر ذلك يف اخلطب اليت تتلى
: وأَمثال ذلك يف اَألشعار. وأَمثال هذه اخلطب هي اخلطب اليت كانت بني علي ومعوية. املنازعة لتحصل الغلبة

اِإلقناع، َألن فيها ضربا من تغيري وإِمنا صارت هذه اَألفعال معينة يف . اَألشعار اليت كانت بني جرير والفرزدق
وهذا الفعل هو ضرب من التمويه واملغالطة، إِال أَنه نافع . اَأللفاظ وإِبداهلا، على ما سيقال يف سبب ذلك فيما بعد

يف هاتني الصناعتني، أَعين الشعرية واخلطبية، إِذ كانت اخلطبية إِمنا يقصد هبا وقوع غلبة الظن، والشعرية حصول 
نفسه، ولذلك تستعمل من اَألشكال والنغم يف طل احملاكاة ما إِن استعمل يف اخلطابة، كان خروجا عن  التخييل
  .الواجب



  .وإِذ قد قلنا يف توابع اَأللفاظ، فلنقل يف اَأللفاظ
  القول يف اَأللفاظ املفردة

د تفهيما هلا هو ضروري يف املخاطبة إِن القول يف أَحوال اَأللفاظ اليت تكون هبا أَمت إِبانة عن املعاين وأَجو: فنقول
ولذلك أَن جهة استعماهلا يف املخاطبة الربهانية إِمنا هو َألن يكون . الربهانية، فضالل عن اَألقاويل البالغية والشعرية

إِنه ينبغي أَن تكون اَأللفاظ املستعملة فيه متواطئة، غري : بذلك حصول الربهان أَيسر وأَسهل وأَوضح، مثل ما يقال
وإِن كانت مشتركة، . مشتركة، مشهورة عند اجلمهور أَو عند أَهل تلك الصناعة اليت يستعمل فيها ذلك الربهان

أَن تقسم مجيع املعاين اليت يقال عليها ذلك االسم املشترك، ويربهن على كل معىن من تلك املعاين على حدته، َألن 
لربهان وقوته كاحلال يف الصنائع اُألخر، فإِنه يلفى هلا معونة لَأللفاظ يف ذلك معونة يف زيادة التصديق احلاصل عن ا

وإِن كانت يف ذلك ختتلف، فأَقلها حاجة يف ذلك صناعة اجلدل، مث من بعدها . يف إِيقاع التصديق املستعمل فيها
 الصناعتني فلذلك ما ينبغي يف هاتني. فهاتان الصناعتان أَكثر حاجة إِىل ذلك. السفسطة، مث من بعدها صناعة الشعر

فإِنه كما . أَن حتصى اَألحوال اليت إِذا استعملت يف اَأللفاظ كانت هبا اَألقاويل البالغية أَمت إِقناعا، والشعرية أَمت ختييال
إِال أَن القول يف أَحوال . إِمنا منفعته يف هاتني الصناعتني هذه املنفعة، كذلك احلال يف اَأللفاظ. أَن اَألخذ بالوجوه

فإِن . اليت هبا تكون اَألقاويل يف هاتني الصناعتني أَمتَّ فعال أَعظُم نفعا وأَحرى أَن يكون القول يف ذلك صناعيا اَأللفاظ
وإِمنا صارت اَأللفاظ واَألصوات تفعل يف هاتني الصناعتني هذا الفعل من جهة أَهنا . اَألخذ بالوجود أَكثر ذلك طبيعي

أَمراً زائداً على مفهوم اللفظ، مثل غرابة اللفظ فإِهنا ختيل غرابة املعىن، : ةختيل يف املعىن رفعة أَو خسة، وباجلمل
وبَين أَن هذا مقصود بالطبع للمتكلم . وكذلك فخامته ختيل فخامة املعىن، والنغم كذلك يفيد فيه هذا املعىن أَيضا

. وال على طريق العدد وليس يقصد ذلك أَحد عندما يتكلم على طريق اهلندسة،. على طريق هاتني الصناعتني
وذلك أَن هذا املعىن . والذين وقعوا أَوال على تأثري هذه اَألحوال من اَأللفاظ واَألصوات يف اَألقاويل هم الشعراُء

أَظهر ما يكون يف اَألقاويل الشعرية، مع أَن الوقوف على اَألقاويل الشعرية هو متقدم بالزمان على الوقوف على 
إِذا قد تقرر هذا من ضرورة القول يف اَأللفاظ يف هاتني الصناعتني، فينبغي أَن نذكر من ذلك ما و. اَألقاويل البالغية

إِن اَأللفاظ املفردة، كانت امسا أَو كلمة أَو حرفا، : خيص البالغة وما هو مشترك بني تلك الصناعتني معا، فنقول
ومنها املغرية، ومنها الغريبة، ومنها اللغات، ومنها املزينة،  منها املستولية؛: تنقسم من جهة أَحناِء دالالهتا مثانية أَقسام

  .ومنها املركبة، ومنها املغلطة، ومنها املوضوعة

وأَما التغيري أَن يكون املقصود يدل عليه لفظٌ ما فيستعمل بدل . فهي أَشهرها وأَكثرها نفعا يف الصناعتني: أَما املغرية
أَن يستعمل لفظ شبيه الشيء مع لفظ الشيء : أَحدمها: ن على ضربنيوهذا التغيري يكو. ذلك اللفظ لفظٌ آخر

نفسه ويضاف إِليه احلرف الدال يف ذلك اللسان على التشبيه؛ وهذا الضرب من التغيري يسمى التمثيل والتشبيه، 
  .وهو خاص جدا بالشعر
املتصل به من غري أَن يؤتى معه بلفظ أَن يؤتى بدل ذلك اللفظ بلفظ التشبيه به أَو بلفظ : والنوع الثاين من التغيري

وهذا النوع يسمى يف هذه الصناعة اِإلبدال، وهو الذي يسميه أَهل زماننا باالستعارة والبديع، مثل . الشيء نفسه
  :قول ابن املعتز

  قد كان يل يف إِنسها أُنس... يا دار أَين ظباؤك اللُّْعس 
اِء، فرمبا أَتوا به على جهة اِإلبدال، مثل ما تقدم من قول ابن فإِن العرب جرت عادهتم أَن يشبهوا النساء بالظب

وكل واحد من . إِما بسيط وإِما مركب: وكل واحد من صنفي التغيري. املعتز، ورمبا أَتوا بذلك مع حرف التشبيه



يكون غري بني َألحد  وإِمنا. إِما أَن يكون وجه االتصال فيه بينا مشهورا من أَول اَألمر، وإِما أَن يكون غري بني: هذين
إِما َألنه غري بني يف نفسه عند اجلميع، أَو عند كثري من اُألمم، مثل كثري من التمثيالت اليت جرت عادة : شيئني

العرب أَن يستعملوها، فإِنه يشبه أَن يكون كثري منها غري بني عند سائر األُمم، مثل قول امرئ القيس يصف محار 
  :الوحش

  إِثارة نبَّات اهلواجر ُمخمسِ... وُيثريه يهيل وُيذرى ُترهبا 
  .فإِن نبات اهلواجر إِمنا تعرفه العرب وَمْن هو مثلهم ممن يسكن الرباري والصحاري

وأَنشد أَبو نصر يف مثال املركبة البعيدة التركيب، . وأَما املركبة فهي خاصة بالشعر، كما أَن البسيطة خاصة باخلطابة
  :المرئ القيساخلفية االتصال، بيتا نسبه 
  .وان وفهماً َصّمى ابنةَ اجلبل... بدلُت من وائل وكندة عد 

" ، وجعل قوله " احلصاة " بدال من قوله " ابنة اجلبل " وذلك أَنه جعل . فإِن هذا التعبري فيه تركيب كثري: قال
ذ كان عدم السمع فإِن عدم الصوت وعدم السمع يتقاربان، فإِنه قسيمه، إِ. بدال من عدم صوت احلصاة" صمى 

وجعل عدم صوت احلصاة بدال من ابتالل اَألرض، فإِن . إِما أَن يكون عن عدم الصوت، وإِما لفساد يف احلاسة
وجعل ابتالل اَألرض بدال من انصباب الدماء على اَألرض، فإِن . اَألرض إِذا ابتلت وطرحت فيها احلصاة مل تصوت

وجعل انصباب الدماء عليها بدال من القتال الشديد، َألن انصباب . ماءابتالل اَألرض الحق من لواحق انصباب الد
وفيها أَمر عظيم، فأَبدل : فكأَنه أَراد. وجعل القتال الشديد بدال من اَألمر العظيم. الدماء يكون عن القتال الشديد

  .ا إِمنا يليق بالشعروهذا كما قلن. وفهما صّمى ابنة اجلبل، واستعمل يف ذلك هذا اإلِبدال الكثري: مكان ذلك
واملستولية هي اَأللفاظ اليت هي خاصة بأَهل لسان ما، ومشهورة عندهم، مبتذلة، دالة على املعاين اليت وضعت هلا 

  .من أَول اَألمر من غري توسط
  .منهم وأَما الغريبة فهي اَأللفاظ اليت هي غري مبتذلة عند مجهورهم، وغري مستعملة عندهم بل إِمنا يستعملها اخلواص

أَحدمها أَن يستعمل اإلِنسان خماطبة صنف صنف من أَصناف أْمة لفظا ليس يستعمله ذلك : وأَما اللغات فهي صنفان
والصنف الثاين أَن . الصنف من اُألمة، بل إِمنا يستعمله صنف آخر منه، مثل أَن يستعمل احلجازي لغة محريية

هل لساهنم، وإِمنا هو من لسان أُمة أُخرى، مثل ما يوجد يف لسان يستعمل يف خماطبة أُمة ما لفظا ليس من أَلفاظ أَ
أَحدمها أَن يأيت بذلك اللفظ : وهذا يستعمل على وجهني. العرب أَلفاظ كثرية من أَلفاظ الفرس واألُمم اجملاورة هلم

املستعملة يف لساهنم ليسهل  والوجه الثاين أَن يغريه تغيريا يقرب به من اَألبنية. بعينه من غري أَن نغري بنيته وتركيبه
  .بذلك عليهم النطق به، مثل الّسجيل وغري ذلك مما هو موجود يف كتب اللغة

وأَما املزينة واملركبة فليستا موجودتني يف لسان العرب؛ وذلك أَن املزينة هي أَلفاظ جعل بعض أَجزائها نغما حىت 
  .وهذا غري موجود يف لسان العرب. صارت بتلك النغم مزينة

وأَما املركبة فإِهنا أَيضا غري موجودة يف لسان العرب إِال قليال شاذا مثل قوهلم عبقسي يف املنسوب إِىل عبد القيس، 
  .وعبشمي، يف املنسوب إِىل عبد مشس

منها أَن تكون تلك احلروف حروفا يعسر : وذلك يعرض َألسباب. وأَما املغلطة فهي اَأللفاظ اليت يعسر النطق هبا
: ومنها أَن يكون سبب العسر فيها كثرة احلروف اليت ركبت منها واليت يعسر النطق هبا. ، وإِن كانت قليلةالنطق هبا

إِما أَن يكون من أَجل خمرج احلرف نفسه، وإِن نطق به وحده، مثل كثري من حروف احللق؛ وإِما أَن يكون العسر 
ذا هو سبب االدغام يف لسان العرب، وإِما لتكرارها حيدث له عند تركيبه مع غريه، وذلك إِما لتقارب خمارجها، وه



ورمبا كان السبب يف ذلك . ولذلك بعض العرب يبدل إِحدى الصادين ياء يف مثل هذا. مثل قوهلم قصصت أَظفاري
وأَكثر االنقالبات والتغيريات . تضاد املخارج، ولذلك قل يف لسان العرب اسم يوجد على وزن فُُعل مثل الرسل

وأَما املوضوعة فهي اَأللفاظ املخترعة يف لسان جنس ما، خيترعها بعُض أَهل ذلك . النحاة هذا هو سببها اليت يصفها
  .اللسان على حنو التركيب الذي حلروفهم

فهذه أَصناف اَألمساء النافعة يف هاتني الصناعتني، وهي كاملادة للصناعتني، أَعين الشعرية واخلطبية، وإِن كانت 
  .لذلك أَحصاها أَرسطو يف كتاب الشعربالشعرية أَخص، و

وإِذ قد تقرر هذا، فالذي ينبغي أَن يبني هاهنا من أَمرها هو أَي صنف من هذه اَألصناف تستعمل هذه الصناعة 
وإِذا استعملت منها صنفا، فكيف تستعمله، وإِىل أَي مقدار تنتهي يف استعماله، ويف أَي موضع . وأَيها ال تستعمل
إِنه : فنتحرى تلخيص ما يقوله أَرسطو يف ذلك بأَوجز ما ميكننا وأَمته، فنقول: وباجلملة. ستعملتستعمل منه ما ت

وأَعين هاهنا بالتغيري استعمال أَصناف اَألمساء . إِن فضيلة القول اخلطيب أَو الشعري وجودته إِمنا تكون بالتغيري: يقول
وإِمنا كان القول الذي . ، ما عدى هذا الصنف، تغيريا مافإِن يف كل واحد منها. والكلم السبعة ما عدى املستولية

يف هاتني الصناعتني فضيلته يف التغيري، َألن القول إِمنا هو عالمةُ معرفة ألَمرٍ ما مل يعرف أَصال، أَو مل يعرف معرفة 
د السامع، أَو إِن كان، مل يكن وإِمنا يكون القول هبذه الصفة مىت أَفاد يف املعىن املدلول عليه أَمراً مل يكن بعُد عن. تامة

فإِن القول املؤلف من اَأللفاظ املستولية ليس يفيد معىن . وهذه هي حال القول الذي من اَأللفاظ املغرية. على التمام
 وهذا املعىن إِمنا. زائدا على ما كان عند السامع، وإِمنا يفيد ذلك إِذا كان مغيريا بالتخييل الذي تعطيه اَأللفاظ املغرية

أَحدمها أَال تكون اَأللفاظ حقرية وهي باجلملة اَأللفاظ املبتذَلة اليت ال ختيل يف املعىن أَمراً : يوجد يف القول بشرطني
زائداً على ما كان عند السامع، أَو اليت يكون ختييلها يسريا، أَو اليت ختيل يف الشيِء خسةً ما، أَو يكون تركيبها 

  .تركيبا فاسدا
وذلك يكون إِما بأَن ال . ال تكون جماوزة للقدر الذي جيب حبسب املعىن الذي يطلب اِإلقناع فيهوالشرط الثاين أَ

  .ختيل فيه معىن أَعظم مما حيتمل املعىن املقصود تبيينه، أَو يكون التغيري فيها غري بني االتصال
وذلك هو فضيلته، وهو القول  فإِذا مجع القول اخلطيب أَو الشعري مع التغيري هاتني الشريطتني كان تام الفعل،

ويشهد لوجود هذا الفعل للقول املغري اَألقاويل الشعرية، فإِهنا إِمنا صارت لذيذة ملا فيها من التخييل . اجلميل
ولذلك هي أَليق . وأَما اَأللفاظ املستولية فإِهنا جتعل القول حمققا، وليس ختيل فيه معىن زائداً. والوزن، وكالمها تغيري

منها بغريها من الصنائع، إِال أَهنا مىت استعملت يف هذه الصنائع، فينبغي أَن يكون تركيبها تركيبا مطابقا  بالربهان
وباجلملة فينبغي أَن يكون فيها من . لتركيب املعاين يف النفس، أَعين التركيب الذي يكون هلا على اجملرى الطبيعي

نت هبذه الصفة كانت، كما يقول أَرسطو، هبيئة نبيلة غري وإِذا كا. شروط التركيب الشروط اليت تقال فيما بعد
  .حقرية

  .فهذا باجلملة هو الفرق بني فعل اَألمساء املستولية واملغرية يف القول اخلطيب والشعري

جبوا من فإِنه كما يعرض ألَهل املدينة أَن يتع. وإِمنا كانت اَأللفاظ املغرية تعطي يف املعىن أَمراً زائدا ملوضع الغرابة فيها
فينبغي ملن . الغرباء الواردين عليهم، وختشع هلم أَنفسهم، كذلك األَمر يف اَأللفاظ الغريبة عند ورودها على اَألمساع

واَأللفاظ الغريبة تتفاضل باَألقل واَألكثر فيما ختيل يف املعىن . أَراد أَن جييد القول يف هاتني الصناعتني أَن جيعله غريبا
وأَما . والصناعة الشعرية فتستعمل من ذلك ما هو أَكثر ختييال. رفعة واخلسة، لتفاضلها يف الغرابةالواحد بعينه من ال

صناعة اخلطابة، فإِهنا تستعمل من ذلك ما هو أَقل ومبقدار ما يليق هبا، وذلك هو القدر الذي يفيد وقوع اِإلقناع يف 



مثال ذلك ما حيكى أَن . ابة حبسب اختالف ما فيه القولفإِن ذلك أَيضا يتافضل يف صناعة اخلط. الشيِء املتكلم فيه
: املنصور ملا دخل الكعبة رأَى رجال قد سبقه بالدخول، وقد كان أَمر أَال يدخل إِليها أَحد قبله من العامة، فقال له

وكيف ال : جلفكيف جتاسرت؟ فقال له الر: فقال له. أَو ما تعرفين؟ فقال بلى: فقال! بلى : أَما مسعت النداَء؟ فقال
وهل أَنت يف أَول أَمرك إِال نطفة مذرة؟ ويف آخر أَمرك إِال جيفة قذرة، وأَنت فيما بني هذين حتمل ! أَجتاسر عليك؟ 

زقد كان له أَن يستعمل معه تغيريات . فخلى عنه، إِذ صغرت هبذا القول عنده نفسه، أَعين نفس املنصور! العذرة؟
وهل أَنت إِال ملك من امللوك، أَو هل أَنت إِال رجل من الناس، أَو : أَن يقول لههي أَقل يف التحقري من هذه، مثل 

إِال أَنه يشبه أَنه ما كان ينجو من سطوته إِال مبثل . فإِن هذه كلها متفاضلة يف التصغري. هل أَنت إِال عبد من عبيد اهللا
  .فإِنه قول خمسس جدا. هذا التصغري الذي استعمل معه

خلطباُء رمبا استعملوا أَثناَء خطبهم التغيريات الشعرية، أَعين البعيدة، فيتوهم من ليس له بصر بالفرق وا: قال أَرسطو
بني التغيري الشعري واخلطيب أَن ذلك الفعل الصادر عن ذلك التغيري هو من فعل اَألقاويل اخلطبية، وليس اَألمر 

فإِذا أَسهل ذلك الشراب، أَوهم أَن ذلك اِإلسهال . دوإِمنا مثال ذلك مثل من خيلط َسقَمونيا بشراب الور. كذلك
وكذلك الشاعر أَيضا رمبا أَلَّف من اَأللفاظ . إِمنا كان عن فعل شراب الورد عند من ال معرفة له بقوة الورد

يستعمل املستولية املعهودة قوال موزونا فأَوهم أَنه شعري وليس بشعري وإِذ قد تبني أَن الفضيلة يف القول اخلطيب أَن 
التغيري، وتبني باجلملة أَي مقدار ينبغي أَن يستعمل منه فينبغي أَن نقول يف مقدار ما تستعمله يف واحد واحد من 

أَما : فنقول. فإِن التغيري يقال عليها بعموم وخصوص. أَصناف اَأللفاظ املفردة السبعة، أَعين ما عدى املستولية
وإِذا استعملها، فال يستعمل منها ما خييل يف الشيِء معىن . تعماهلا اخلطيُباللغات واملركبات فينبغي أَن يقلل من اس

مفرطا، مثل اَألمساء الغريبة عن لسان أُمة ما أَو اَألمساء املركبة الدالة على معان ختيل يف الشيِء املدلول هبا عليه أَمراً 
فإِن أَمثال هذه اخلطب . هبا إِقناع اجلميع زائدا ومفرطا عما تقتضيه صناعة اخلطابة، وخباصة يف اخلطب اليت يقصد

  .إِمنا ينبغي أَن تؤلف من املستولية والغري املشتركة اَأللفاظ وهي اليت تعرف باَألهلية
التغيُري خبالف اَألمر يف الشعر وخبالف اَألمر أَيضا يف اخلطب اليت يقصد هبا إِقناع خواص من : ومن املغريات الغريبة

واالسم املشترك أَخص هبا من اَألهلي؛ وخباصة القول الشعري، . غرابةُ ينبغي أَن تكون فيها أَكثرفإِن هذه، ال. الناس
مثل أَن يكون بأَلفاظ مغرية يف الغاية، وأَلفاظ غريبة يف . فإِنه ينبغي أَن جيمع الغرابة من مجيع اجلهات، ويف الغاية

واخلطيب يستعملها بقدر ما يستعمل من . الصنائعواملشتركة أَخص بالسفسطة من غريها من . الغاية، ومشتركة
وأَما اَألمساُء املترادفة فصاحلة جدا لصناعة الشعر، وقد تصلح أَيضا لصناعة . املغالطة يف هذه الصناعة، على ما سلف

  :والشاعر يستعمل هذا الصنف َألسباب أَخصها به استعماهلا لتصحيح الوزن وللقافية، مثل قوله. اخلطابة
  تى من دوهنا النأي والبعُدومنذ أَ

وإِذا . واخلطيب يستعملها لالستظهار، ورمبا استعملها على جهة املغالطة وإِيهام تكثري املعىن بتكثريها عند التقسيم
: استعملها الشاعر، فينبغي أَن يستعمل منها ما خييل يف املعىن أَمراً زائدا على ما خييله االسم اآلخر، مثل قولنا

. فإِن هذه اَألمساء كلها، وإِن كانت مترادفة، فإِهنا ختيل يف اخلمر معاين خمتلفة. ريس، وقَْرقَف، ومحياالصهباء، وخند
ورمبا استعمل اخلطيب املترادفة عند إِرادته تكرير املعىن الواحد بعينه حلفظه وتأكيده، فإِنه أَحسن من أَن يكرر ذلك 

سنة املناسبة اجلميلة يف هذه الصناعة اليت ينبغي أَن يستعملها وأَميا هي وأَما أَميا هي التغيريات احل. املعىن بلفظ واحد
التغيريات الباردة اليت ال ينبغي أَن يستعملها، فينبغي أَن نقدم، ملعرفة ما جيب من ذلك، معرفة أَصناف التغيري 

اعتني على نسبة نفع الوزن فإِن التغيري ينبغي أَن يكون نفعه يف الصن. وضروبه، وإِن كان ذلك أَخص بكتاب الشعر



وإِمنا َتستعمل هذه الصناعة من التغيري بقدر ما تستعمل . فيهما، ولذلك كان أَخص بالشعر لكون الوزن أَخص به
  .من الوزن، وذلك شيء يسري

إِما : نوالتمثيل صنفا. إِبدال ومتثيل: والتغيريات صنفان. والتغيري باجلملة يعطي يف املعىن جودة إِفهام وغرابة، ولذة
إِما إِبدال من الشبيه، وإِما إِبدال من : واِإلبدال. مضاف، وإِما من سائر املقوالت، على ما قيل يف غري ما موضع

إِما سبب الشيء : واملتقدم صنفان. إِما متقدم على الشيِء، وإِما مقارن له، وإِما متأَخر عنه: والالزم ثالثة. الالزم
ما زمان الشيِء، وإِما مكانه، وإِما أَنواعه القسيمة، وإِما مقابالته اَألربعة، أَعين إِ: واملقارن. وإِما كلي الشيِء

واملتأَخر هي لواحق . اَألضداد واملوجبة والسالبة والعدم وامللكة واملضافني واَألشياء املوجودة مع الشيِء بالعرض
ركب هو أَن يبدل اَألمر بشيء ما، وامل. إِما بسيط، وإِما مركب: وكل واحد من هذه. الشيِء، وجزئي الشيِء

ويبدل مكان ذلك الشيء شبيهه ويؤخذ بعد ذلك الزم ذلك الشبيه مكان ذلك الشبيه، مث يؤخذ عرض ذلك الالزم 
: بدل ذلك الالزم، فيغمض الوقوف على مثل هذا النوع من التغيريات، مثل ما عرض يف بيت امرئ القيس يف قوله

  .وقد قلنا كيف وجه التركيب يف هذا اإلِبدال فيما سلف. ل ذلك بدال من األَمر العظيمصمَّى ابنة اجلبل، إِذ استعم
إِن : وإِذ تقرر هذا فلنشرع يف الوصايا اليت يرى أَرسطو أَنه ينبغي للخطيب أَن يستعملها يف التغيري واإلِبدال فنقول

ويعين . ت ما كان مناسبا مشاكال ملا فيه القولإِنه ينبغي للخطيب أَن يستعمل من التغيريات واإلِبداال: أَرسطو يقول
باملشاكل أَن اَألمر الواحد بعينه ميكن فيه أَن يغري تغيريات متضادة، فاملناسب منها هو الذي يالئم األَمر الذي فيه 

أَن والذي يريد . إِنه حارب: مثال ذلك أَن الذي يريد أَن يعظم أَمر الذي سرق، فاملشاكل هو أَن يقول. اِإلقناع
مث ال خيلو اخلطيب، إِذا أَتى باملشاكل املناسب، أَن تكون مشاكلته ملا فيه القول ظاهرة . إِنه أَخذ: حيقر ذلك يقول

وإِن مل تكن املشاكلة . فإِن كانت ظاهرة، اكتفى باإلِتيان باملناسب وحده. بنفسها مشهورة، أَو تكون غري ظاهرة
فإِن مشاكالت . ذلك املناسب وضد الشيء الذي أَخذ املناسب بدال منهبينة، قرن هبا الضد، وذلك أَن يأتى بضد 

. ومثال ذلك يف احملسوسات أَن الذي يشاكل الشيخ من اللباس غري الذي يشاكل الشاب. اَألضداد أَضداد
ُألخرى أَن إِحدامها أَن يستعمل املشاكل البني، وا: فهاتان وصيتان اثنتان. وكذلك ينبغي أَن يكون األَمر يف اَأللفاظ

  .يستعمل الغري البني، بأَن يقرن به ضده، فإِنه يفيده وضوحا وظهورا

فإِذا أَراد . والتغيريات املناسبة ينبغي أَن تكون إِىل ما يف اجلنس، ال إِىل أَشياء خارجة عن اجلنس الذي فيه القول
أَراد أَن يقبح، جعل التغيري إِىل اَألخس  وإِذا. اخلطيب أَن حيّسن، فيجعل التغيري إِىل الذي هو أَفضل يف ذلك اجلنس

والتضرع أَخس من . مثال ذلك أَن الشفاعة والتضرع داخالن حتت جنس واحد، وهو املسئلة. يف ذلك اجلنس
فمىت أَردنا أَن حنسن التضرع مسيناه . وذلك أَن التضرع يكون ممن هو دون، والشفاعة من املساوي. الشفاعة

وكذلك إِذا أَردنا أَن نعظم الشيَء الواحد بعينه مسيناه . سس الشفاعة مسيناها تضرعاشفاعة، ومىت أَردنا أَن خن
مثال ذلك أَن من سرق، إِذا أَردنا أَن نعظم أَمره، . وإِذا أَردنا أَن نصغره مسيناه باَألصغر. باَألعظم من ذلك اجلنس

هذه اَألفعال كلها داخلة حتت أَخذ املال دون عوض وذلك أَن . إِنه خان: إِنه حارب؛ وإِذا أَردنا تصغريه، قلنا: قلنا
  .وال رضى من ذي املال

وذلك يف اَألشياِء . وإِذا أُريد أَن يكون التغيري مفهما للشيِء، فينبغي أَن يؤتى به من اَألشياِء اليت هي واحدة بالنوع
التغيري الذي هبذه الصفة جيعل القول حمققا، فيقل و. اليت ال أَمساء هلا، َألن اليت هلا أَمساء، يف أَمسائها كفاية يف تفهيمها

  .فرمبا كان اَألنفع يف مواضع أَن يكون التغيري فيه رمزاً ما وأَشكاال. ختييله
. وذلك يكون بأَال يصرح باسم الشيَء اخلاص به. وحسن االسم يكون بأَن يؤتى فيه بلفظ غري مستبشع وال ثقيل



أَن : وذلك يكون بأَوجه، أَحدها. يح بأَمساِء اَألشياِء يف أَكثر اَألمر مستبشعفإِن التصر. وهذا هو الذي يسمى كناية
إِذا كان املعىن املغري عنه قبيحا فتجعل العبارة عنه بلفظ : والثاين. يؤتى بلفظ إِما أَعم من الشيِء، وإِما أَخص منه

  .أَرسطو الكالم املفوضمشترك بني ذلك املعىن القبيح ومعىن آخر مما ليس بقبيح، وهو الذي يسميه 
وهذا التغيري جيعل اَألمر بينا حىت كأَنه . أَن جتعل العبارة عنه بالعالمة اخلاصة به املنعكسة عليه يف احلمل: والثالث

وذلك أَنه ليس يكاد أَن . ويقل استعمال مثل هذا التغيري، وذلك بعكس ما عليه اَألمر يف الوجه اَألول. حبذاِء العني
وأَما العالمات فيقل وجودها، ولكن إِذا وجدت . اسم خاص إِال وقد ميكن أَن يعرب عنه بلفظ عاميوجد شيء له 

. والوجه الرابع أَن يكىن عن الشيِء بالضد أَو باَألكثر واَألقل. فاستعماهلا مشهور، وهي قريبة الداللة على الشيِء
استعمال األَكثر واَألقل فمثل أَن ينبه باَألكثر على اَألقل وأَما " . كانا يأكالن الطعام : " أَما الضد، فمثل قوله تعاىل

مثال ذلك أَن ميدح اإلِنسان حبضرة من هو أَزيد فضيلة منه، ينبه بذلك على نقصان فضيلته؛ . أَو باألَقل على اَألكثر
. باملذمة إلِنسان آخرورمبا كان مدح إِنساٍن ما تعريضاً . أَو يذم اَألنقص فضيلة منه، لينبه بذلك على نقصان فضيلته

وذلك إِذا كان بيناً من أَمر ذينك اِإلنسانني أَهنما متباينان يف اخللق والسرية والنسب وسائر اَألشياء اليت . وبالعكس
وقد يكون التعريض بالتشبيه يف مثل هذا . ما أُمي بزانية وال أَيب بزان: ولذلك قال ذلك يف التعريض. تعد فضيلة

فإِن الشيءَ . إِذا كان التصريح بالشيِء قبيحا، كان التشبيه البعيد يف ذلك أَحسن من القريباملوضع، إِال أَنه 
الواحد بعينه قد يغري تغيريات خمتلفة، فيتفاوت ذلك الشيُء يف احلسن والقبح، حبسب تفاوت اَألشياء اليت وقع 

محراء اَألطراف، أَو : اليد باحلناِء، فيقول فيها مثال ذلك أَن يصف واصف امرأَة خمضوبة. التغيري إِليها، أَعين اَألشباه
  :قرمزية اَألطراف، أَو وردية اَألطراف، أَو كما قال

  من فضة قد طوقت عنابا... من كف جارية كأَن بناهنا 

وأَقبح . محراء اَألطراف أَخس منه: وقولنا. عنابية اَألطراف: وردية اَألطراف إِبدال حسن، وكذلك قولنا: فإِن قولنا
لكان أَن يكون هجوا أَقرب منه إِىل أَن يكون " َدّمية اَألصابع : " ولو قال فيها. قرمزية اَألصابع: من هذا قولنا

واَألشياُء تكون شبيهة . ولذلك يتفاوت التخييل لتفاوت اَألمور اليت وقع اإلِبدال هبا يف احلسن والشرف. مدحا
خللق واللون، وإِما أَن تكون أَنواعها أَو أَجناسها واحدة، وإِما أَن تكون إِما باشتباه املنظر يف ا: بأَحد ثالثة أَشياِء

وملا كانت اَألقاويل اخلطبية والشعرية قد تكون حكاية عن أُمور موجودة وعن أُمور غري موجودة، بل . أَفعاهلا واحد
تراع أَخص بالشعر منه خمترعة خيترعها الشاعر أَو اخلطيب، مثل الذي يف كتاب دمنة وكليلة، وإِن كان االخ

باخلطابة، ولذلك فصلت أَحناء االختراع يف كتاب الشعر، فينبغي أَن تعلم أَيضا أَن التغيري يف الصنف املخترع يلحقه 
وقد يلحق ذلك أَيضا يف الشيِء الواحد . أَيضا من احلسن والقبح ما يلحق التغيري الذي يكون يف اُألمور املوجودة

سطو عن بعض القدماِء أَنه قال يف حكاية حكاها عن البغال إِهنا كانت مسرورة بانضمامها إِىل بعينه، مثل ما حكى أَر
: بنات اخليل، تشريف هلا، وقوله فيها: فإِن قوله يف البغال: قال. بنات اخليل، على أَهنا قد كانت أَيضا بنات احلمري

  .بنات احلمري ختسيس هلا
وينبغي أَن يستعمل من . ِإلفراط يف التصغري والتعظيم، وهي خاصة بالشعرومن التغيريات تغيري يعطى يف الشيِء ا

  .التعظيم ومن التصغري يف اخلطابة بقصد، مثل من يقول يف ذهب ذهيب، ويف ثوب ثويب، ويف إِنسان، أُنيسيان
التغيري والوقف يف غري مكان الوقف أَو وضع العالمات اليت تدل على الوقف يف غري مكاهنا هو أَيضا ضرب من 

  .الرديء
واَألمساُء الباردة اليت ينبغي للخطيب أَن يتجنبها أَربعة أَصناف، وهي باجلملة اَألمساُء اليت يعسر تفهم املعىن منها، أَو 



  .اليت ختيل يف املعىن أَحواال زائدة على اليت حيتاج إِليها
كبة ما خييل يف اَألمر معىن غري مشهور ويعسر فأَحد أَصناف اَألمساء الباردة هو أَن يستعمل من ضروب اَألمساء املر

  .وأَمثال هذه اَألمساء ليست توجد يف لسان العرب. الوقوف عليه، أَو خييل فيه عرضا بعيدا
أَحدمها أَن يستعمل منها يف خماطبة أُمة ما هو من غري لساهنا، : والصنف الثاين استعمال اللغات وذلك على وجهني

والثاين أَن يستعمل يف خماطبة تلك اُألمة اَألمساء الغريبة املفرطة الغرابة املوجودة . يبة منهابل من لسان أُمة أُخرى غر
  .يف لساهنا

والصنف الثالث أَن يستعمل من اَألمساِء املوضوعة، وهي املنقولة، ما ال خييل منها املعىن الذي نقلت إِليه، لالشتراك 
ا خييل منه عرض بعيد، أَو ما خييل منه زمان غري الزمان الذي وجد فيه الذي فيه والعموم وكثرة ما يدخل حتته، أَو م

يقال على " اَألبيض " اَألبيض، فإِن : فمثال االسم املشترك املنقول أَن يسمى اللنب. فإِن هذه كلها أَمساء باردة. املعىن
وأَرسطو حيكي عن بعض . جنسهوكذلك الشيُء الذي ينقل إِليه اسم . أَشياء كثرية بيض، فيعسر فهم ما يراد بذلك

باسم جنسه، وكان يسمى " رطوبة " القدماء أَنه كان يستعمل أَمثال هذه اَألمساء الباردة، فكان يسمى العرق 
وأَما الذي خييل زمانا غري زمان، " . االكتئاب " ، ويسمى عناية النفس " االقتداء املنكوس من النفس " الشهوة 

. ستقبل بالكلمة املاضية، أَو على ما وجوده يف غري زمان بالكلمة الدالة على الزمانفمثل أَن يدل على الفعل امل
. وهي تستعمل يف الشعر، أَعين اليت ختيل يف الشيِء عرضا بعيدا. فهذه اَألصناف ال ينبغي أَن تستعمل يف اخلطابة

متادى الزمان هبا وصارت مشهورة،  فإِذا. وهي حينئذ أَخص بالشعر. واَألمساُء املنقولة أَول أَمرها تكون غريبة
وهي باجلملة إِمنا ينبغي أَن تستعمل يف هذه . فإِن اشتدت شهرهتا، عدت يف أَصناف املستولية. وصلحت للخطابة

إِما عندما ليس يلفى للشيِء الذي فيه القول اسم، فينقل إِليه اسم آخر، وإِن مل يقصد به : الصناعة يف أَحد موضعني
ول الزمان؛ وإِما عندما يراد أَن يسمى به ذلك الشيء يف الزمان املستقبل على جهة الشريعة أَن يستمر على ط

والذي ينبغي أَن يستعمل هاهنا منها ما كان تفهيمه املعىن بسهولة، وخييل فيه حاال مبقدار ما حيتاج إِليه يف . للناس
ستعمل مع من يقصد به تبصريه؛ وإِمنا يستعمل مع فإِن الغموض ال ينبغي أَن ي. هذه الصناعة، ال ما كان منها غامضا
وال ما كان منها أَيضا خييل يف املعىن أَمراً أَعظم مما قصد إِليه واَألمساُء املركبة . من يقصد به أَن يغمض عليه املعىن

يت تقال يف والغريبة خاصة باَألشعار ال. خاصة بأَصناف اَألشعار الطويلة املمدودة لكثرة احلروف اليت منها تركبت
. فإِن اَألمساَء الغريبة تعطي يف الشيِء تفخيما وتعظيما. اُألمور العظام اليت يقدم عليها مع توق وحذر، مثل احلروب

وهذا يقال يف صناعة . وأَما اَألمساُء املغرية فتليق من أَصناف اَألشعار باَألشعار اليت يقصد هبا االلتذاذ وجودة التفهيم
  .الشعر

إِما أَن : وذلك يعرض فيها من وجوه. الرابع من اَأللفاظ الباردة فيكون يف التغيريات اليت ليست جبميلةوأَما الصنف 
تكون من أَشياء بعيدة، وإِما أَن تكون من أَشياء قريبة، وإِما من أُمور ظاهرة، وإِما من أُمور خفية، وإِما من أُمور 

ما من أَشياء خسيسة، وإِما أَن يتركب أَكثر من واحد من هذه ختيل يف الشيِء زيادة مفرطة، أَو نقصا مفرطا، وإِ
  .ولن تعسر على من تفقد اخلطب واَألشعار مثاالُت هذه اَألنواع. اَألنواع

وإِمنا الفرق بينهما أَن يف . وذلك أَن من التغيري ما يكون إِىل املثال وإِىل الشبيه. واملثال هو نوع ما من أَنواع التغيري
واملثال باجلملة، أَعين املخترع أَو املوجود، . املثال مقام املمثل به، ويف التمثيل يؤتى حبروف التشبيه التغيري يقام

. والتغيري املثايل ينبغي أَن يكون أَمرا مناسبا للمعىن الذي استعمل بدله، وخباصة مىت استعمل التغيري يف أَشياء متباينة



. مانه يسمون املشتري، ذا الكؤوس، وكانوا يسمون املريخ، ذا اجملَنمثل ما حكى أَرسطو أَن الشعراَء كانوا يف ز
وذلك أضنه ملا كانوا يعتقدون أَن املشتري كوكب اُأللفة واحملبة والصداقة والصفح، والناس إِمنا تكون بأَيديهم 

كان املريخ عندهم وملا . الكؤوس وهم هبذه احلال، استعاروا لبه هذا االسم املناسب، العتقادهم فيه هذا االعتقاد
كوكب احلروب والتباغض والتقاطع، وكان الناس إِمنا تكون بأَيديهم اجملان والترسة عند احلروب، استعاروا له هذا 

فهذان التغيريان إِذن مناسبان، إِال أَهنما من أُمور بعيدة، وأَرسطو يرى أَن تكون التغيريات اجلميلة املثالية من . االسم
فإِن مل . حدة بالنوع، وذلك بأَن يشبه اِإلنسان باِإلنسان املناسب له مثل أَن يشبه اجلميل بيوسفاُألمور اليت هي وا

فإِن مل يكن، فباجلنس . مثل تشبيه العرب املرأَة احلسناء بالظبية. تكن واحدة بالنوع، فتكون واحدة باجلنس القريب
وإِن كان  -التغيري من أُمور ال ترتقي إِىل جنس واحد  وأَما إِذا كان. البعيد مثل تشبيههم املرأَة احلسناء بالشمس

  .فهو رديء -بعيدا 
مث هو بعد هذا يذكر من أَحوال اَأللفاظ . فهذا هو مجلة ما قيل يف اَأللفاظ املفردة اليت ينبغي للخطيب أَن يستعملها

لفاظ هي أَحوال هلا من حيث هي املفردة و املركبة أَشياء غري اليت سلفت وذلك أَن اَألحوال اليت سلف ذكرها لَأل
وأَما اَألحوال اليت يذكرها بعد فهي اَألحوال اليت إِذا اقترنت باَأللفاظ كانت أَمت داللة وأَبني إِفادة وإِفهاما، أَو . خميلة

  .اَألحوال اليت هي ضد هذه، فيشري باستعمال تلك، وجتنب هذه
سان القوم الذين هو خطيب بلساهنم ويتعلمه، حىت تكون خماطبته إِن أَول ما حيتاج إِليه اخلطيب أَن يتأَدب بل: قال

  .يف مجيع أَقاويله على أَفضل ما جرت به عادة أَهل ذلك اللسان

فأَول اَألشياء اليت جيب أَن يتحفظ هبا ليكون القول أَمت داللة وإِفادة للمعاين وضع حروف الرباطات يف املواضع اليت 
. والروابط هي باجلملة احلروف اليت يرتبط هبا القول وتتصل أَجزاؤه بعضها ببعض. جيب أَن تكون فيها من القول

فإِن منها ما شأنه أَن يوضع يف ِأول القول مثل الروابط اليت تتضمن . وقد عدد أَبو نصر أَصنافها يف غري ما موضع
ما شأنه أَن يوضع يف وسط  ومنها. إِجياب معىن ملعىن مثل حروف الشرط واجملازاة، ومثل حروف االستفهام والشك

: ومنها ما شأنه أَن وضع يف آخر القول وهي حروف العلة والسبب، مثل قولك. القول مثل الواو والفاء ومث
وذلك . جلوده أَكرمت زيدا، أَو أَكرمت جلوده زيدا: فإِنه أَفصح يف كالم العرب من أَن تقول. أَكرمت زيدا جلوده

. ن يرتب هذه الروابط يف املواضع اليت هبا يكون الكالم أَفصح يف ذلك اللسانفينبغي للخطيب أَ. بني يف لساهنم
وأَيضا فإِن من الروابط ما يقتضي أَن يتصل باللفظ الذي يتصل به الرباط لفظ آخر غري الذي قرن به الرباط، وهذا 

أَنه يف بعضها أَن يكون ومن شأَن هذا املتصل يف بعض املواضع أَن يكون قبل الرباط، ومن ش. يسمى جزاء وقضاء
فينبغي أَن يوضع حرف اجلزاء يف أَمثال هذه اَألقاويل يف املواضع اليت شأهنا أَن توضع، وذلك إِما . بعد الرباط

مثال ما يكون اجلزاُء فيه متأَخرا عن اللفظ املقترن . متقدما للفظ املتصل باللفظ الذي يقترن به الرباط، وإِما متأخرا
وأَما استعمال القول الذي يقتضي اجلزاء والقضاء حملوال دون . ما زيد فمنطلق، وأَما عمرو فقاعدأَ: بالرباط قولك

وإِذا استعمل ذلك فينبغي أَال يباعد بني اجلزاِء وبني اجملازى به بكالم كثري يدخله أَثناء . روابط، فينبغي أَن جيتنب
اط آخر، وذلك إِما من نوعه بأَن يتكرر الرباط نفسه وأَيضا فإِن من الرباطات ما يقتضي أَن يكون بعده رب. ذلك

فينبغي يف أَمثال هذه املواضع أَال . مثل إِما املكسورة، وإِما من غري نوعه مثل أم اليت تأيت بعدها هل يف االستفهام
وقد . مفهومفإِن هذا جيعل القول متعلقا غري . يدخل بني الرباط األَول والثاين رباط آخر ليس شأنه أَن يقع بينهما

أَما أَنا فألجل كذا : حيسن أَن يدخل بني الرباط األَول والثاين يف مواضع يسرية رباط آخر غريب، مثل قول القائل
فيحسن دخول الرباط الدال على العلة، وهو قولك . فعلت كذا وكذا، وأَما فالن فألجل كذا فعل كذا وكذا



وقد يؤتى بالرباط الغريب يف مثل هذا املوضع يف . تقتضي إِحدامها اُألخرى َألجل كذا بني أَما اُألوىل وأَما الثانية اليت
ويعسر إِعطاء .أَما فالن ففعل كذا، وأَما فالن ففعل كذا وكذا، وَألجل كذا وكذا: أَجزاِء القول، كقول القائل

وامنا . أَمثال هذه اَألقاويلقانون يعرف أَين ينبغي أَن ترتيب أَمثال هذه الرباطات الغريبة يف موع موضع من أَجزاِء 
وكذلك قد يصلح يف مواضع يسرية أَن يباعد بني . ينبغي أَن يتحرى يف ذلك ما يكون القول به أَمت إِبانة يف الكالم

  .فهذه هي أُول الوصايا اليت أَوصى ها من أَراد أَن يتأَدببلسان أُمة ما حىت يقومه. الرباط وبني جزائه
خى اخلطيب أَن يكون كالمه باَألمساِء اَألهلية اخلاصة باألَمر املقول، أَعين املتواطئة، ال أَن يتو: والوصية الثانية

  .باَألمساِء العامة احمليطة
وهذه اَألمساُء هي . أَال يكون الكالم باَألمساِء املشككة اليت توهم الشيَء وضده وتضلل السامع: والوصية الثالثة

  .ر أَخص منها هبذه الصناعةخاصة بالسوفسطائية، وهي بصناعة الشع
والكهان إِمنا كانوا ينطقون بأَمثال هذه اَألمساء،َألن الوقوف على خطائهم، إِذا نطقوا مبثل هذه اَألمساء، يقل، : قال

إِذا عربت النهر الفالين، : الحتماهلا معىن أَكثر من واحد، كما عرض لرجل من الكهان مع بعض امللوك، فإِنه قال
فلما عرب النهر ظفر به عدوه وهلك، فكان الذي أَتلف . ظيمة، فظن ذلك أَهنا رياسة بعض أَعدائهأَتلفت رياسة ع
  .وحددوا الوقت والكمية فإِن اخلطأ يعرض هلم كثريا -أَعين الكهان  -فإِذا نطقوا باَألمساِء اَألهلية . رياسة نفسه

كر واملؤنث فال يستعمل شكال داال على التذكري يف أَن يتحفظ بأَشكال اَأللفاظ الدالة على املذ: والوصية الرابعة
والتذكري والتأنيث يف املعاين إِمنا يوجد يف احليوان، مث قد . املعىن املؤنث، وال شكال داال على التأنيث يف املعىن املذكر

ن بعضا باليت يتجوز يف ذلك يف بعض اَأللسنة، فيعرب عن بعض املوجودات باَأللفاظ اليت أَشكاهلا أَشكال مؤنثة وع
ويف بعض اَأللسنة ليس يلفي فيه للمذكر واملؤنث شكل خاص، كمثل ما حكي أَنه يوجد . أَشكاهلا أَشكال مذكرة

وقد يوجد يف بعض األَلسنة أَمساء هي وسط بني املذكر واملؤنث، .وهذا يوجد يف اَألمساِء واحلروف. يف لسان الفرس
وحيتاج مع هذا يف هذه اَألمساِء أَن تكون هناياهتا مشكلة باَألشكال اليت  .على ما حكى أَنه يوجد كذلك يف اليونانية

هبا جرت عادة أُولئك القوم، أَعين أَن تكون معربة باِإلعراب الذي جرت به عادة أَهل ذلك اللسان أَن يعربوا 
  .هنايات هذا الصنف من اَألمساِء يف موضع موضع من القول أَو مبنية بالبناِء الذي خيصها

ويتحفظ بأَصناف . أَن يتحفظ باستعمال أَشكال اَألمساء الدالة على الواحد واِإلثنينية والكثري: والوصية اخلامسة
اَألمساء الدالة على الكثري، وذلك أَن منها ما يدل على العشرة فما دوهنا مثل صيغة أَفعل يف اجلمع، كقولك حبر 

فينبغي للخطيب . فإِن أَبنية هذه اَألمساء خمتلفة. كقولك جبال وحباروأَحبر وجبل وأَجبل، ومنها ما يدل على الكثري، 
أَن يتحفظ هبا وأَن يستعمل كل شكل منها يف موضعه، وأَن جيعل هناياهتا يف القول خمتلفة، كما قلنا، باالختالف 

ويي العرب، الذي جرت به عادة أَهل ذلك اللسان عند اختالف أَحوال القول، وهو الذي يسمى اِإلعراب عند حن
  .واالستقامة عند حنويي اليونانيني

وهو أَنه ينبغي أَن يكون الكالم املكتوب مما يسهل تفهم معناه عند قراءته؛ ويكون املتلو مما يسهل : ووصية سادسة
وذلك . والكالم املقروء إِمنا يسهل تفهم معناه يف وقت قراءته بأَن تكون فيه عالمات لالتصال واالنفصال. تفسريه

والكالم املتلو الذي يعسر . وهو موجود يف كثري من خطوط سائر اَأللسنة. يء مل يوضع بعد يف خط لسان العربش
فإِن استعمال الرباطات يف الكالم ينبغي . تفهم معناه هو الكالم الكثري الرباطات، وهو الذي يعرف بالكالم املعقد

. فهم اتصاله، كما أَن كثرهتا توجب عدم فهم االنفصال فإِن عدمها يف الكالم مجلة يوجب عدم. أَن يكون مقدراً
ومن ذلك أَن يتجنب يف اَألقاويل املركبة اَأللفاظ اليت إِذا نطق هبا مل يدر هل تتصل باجلزِء األَول من القول أَم باجلزءِ 



ا بالدميومة حيتمل أَن فإِن قولن. إِن هذه الكلمة إِذا كانت بالدميومة تكون للرجل احلكيم: اَألخري، مثل قول القائل
تكون من صفة الكلمة حىت يكون تقدير ذلك أَن هذه الكلمة إِذا كانت بالدميومة فإِهنا تكون للرجل احلكيم؛ 

: وحيتمل أَن يكون قولنا بالدميومة من صفة الرجل احلكيم، فال يكون القول تاما وحيتاج إِىل جواب، ويكون التقدير
وسبب هذا اِإلشكال عدم عالمة االتصال . ل احلكيم بالدميومة، فيحتاج إِىل خربأَن هذه الكلمة إِذا كانت للرج

  .واالنفصال
إِذا اتفق أَن كان شيئان داخلني حتت جنسني، فأَردنا العبارة عن كل واحد منهما مبا خيصه، فينبغي أَن : ومن ذلك

. ع بينهما جعلنا العبارة عنهما مبا يعمهماوإِن أَردنا أَن جنم. جنعل العبارة عن كل واحد منهما باللفظ الذي خيصه
فإِن أَردنا أَن . وإِذا قلنا عن فعل السمع قلنا مسعنا. إِذا أَردنا أَن نعرب عن فعل البصر مبا خيصه قلنا أَبصرنا: مثال ذلك

  .يئةفإِن عربنا عن فعل البصر فقط أَو السمع فقط باِإلحساس، كانت تلك عبارة رد. جنمع بينهما قلنا أَحسسنا
: ومما يعسر فهم اَألخبار عن شيء يُقصد اِإلخبار عنه أَن ُيدخل املخرب بني اخلرب واملخرب عنه كالماً كثريا، مثل قولك

يريد أَين كنت مزمعا . إِين كنت مزمعا حني تكلمت فكان هاهنا كذا وكذا حبال كذا وكذا على أَن أَفعل كذا وكذا
إِال أَنه قد ينتفع به يف . دخال مثل هذا يف الوسط مما يعسر به تفهم املعىنحني تكلمت على أَن أَفعل كذا وكذا فإِ

وذلك أَنه لو أَتى مبثل هذا احلشو أَخرياً، لتبني على . اخلطابة، عندما يريد اخلطيب تكثري القول وغزارة اَأللفاظ
وأَما إِذا كان اخلطيب قصده اِإلجياز فليس  .فإِذا أَتى به يف الوسط أَوهم السامعني أَنه مما حيتاج إِليه. املكان أَنه فضل

  .ينبغي أَن يأيت مبثل هذا احلشو

أَن يستعمل اَألقاويل الشارحة مكان  -إِذا كان مقصوداً للخطيب  -ومما ينفع يف جودة تفهيم املعىن وتكثري القول 
ينتفع اخلطيب هبذا اإلِبدال، أَعين  وقد. وأَما إِذا كان قصده اإلِجياز، فينبغي أَن يستعمل ضد ذلك. اَألمساء املفردة

فإِنه إِذا كان الشيء له صفة قبيحة، فالواجب على اخلطيب أَن . إِبدال القول مكان االسم، واالسم مكان القول
وكذلك إِن كان االسم خييل يف املعىن قبحا، فينبغي أَن يبدل . يبدل مكان ذلك القول الدال على الصفة االسم

واَألقاويل املبدلة بدل اَألمساء هي اليت . واستعمال اَألقاويل بدل اَألمساء مما ينفع يف تكثري القول. بالقول املساوي له
والقول املبدل قد ميكن أَن جيعل قصريا، وميكن أَن . تؤلف من أَغراض الشيِء واَألفعال الصادرة على جهة اخلزاية

جنبها الشعراُء، وذلك حبسب ما يقصد من إِطالة القول واَألقاويل املبدلة شعرية أَكثر ذلك، وقد يت. يكون طويال
فقد يقصد الشاعر وصف شيء واحد فيجعل بدله أَقاويل كثرية؛ وقد يقصد وصف أَشياء كثرية فيجعل . واختصاره

  .ورمبا جعل بدل كل واحد منها قوال إِذا أَراد اِإلطناب. بدهلا قوال واحدا، إِذا أَراد االختصار
والقول الغري املربوط هو الذي إِذا ابتدئ به أَردف مبا . ل خمتصراً أَن جيعل غري مربوط بعضه ببعضومما يصري به القو

فإِذا حذف ذلك املتوسط، كان . ليس من شأنه أَن يتصل به بل حيتاج أَن يدخل بينه وبني الذي أَردف به متوسط
. ذا هو من منط الكالم الذي يعرف بالفصولوه. القول غري مربوط حىت خييل أَن القول اَألول من غري جنس الثاين

وإِن كان قد يكون نوع آخر من الكالم غري . وهذا النوع من الكالم الغري املربوط ليس يعدم فيه حروف الروابط
صنف عدم : فيكون القول الغري املربوط صنفني. مربوط من جهة عدم حروف الروابط فيه أَصال على ما تقدم

  .املتوسطات اليت بني أَجزاِء القولحروف الرباط، وصنف عدم 
  .ويكاد أَن يكون خطباُء العرب يرون أَن البالغة إِمنا هي استعمال القول الغري املربوط: قال أَبو نصر

وأَما اَأللفاظ املعدولة واَألمساُء الغري احملصلة والكلم الغري احملصلة، وباجلملة السلوب كلها واَأللفاظ اليت تدل على 
لى ذوات اَألشياِء، فإِمنا ينبغي أَن تستعمل أَكثر ذلك عند التعريض، وعند إِرادة إِخفاِء الشيِء وستره، العدم ال ع



فلذلك إِن . وهي شعرية أَكثر منها خطبية، وخباصة ما كان منها مفرط الداللة، فإِهنا ال تدل على شيء حمصل
فلذلك ال ينتفع به املمدوح وال . دح بشيء حمصلاستعملها اخلطيب يف املدح أَو الذم، مل يذم بشيء حمصل وال م

اللهم إِال يف . وكذلك أَيضا قل ما ينتفع به يف املشوريات وال يف املشاجريات. يستضر به املذموم ذلك الضرر
  .االعتذار فإِنه قد ينتفع به

وأَعين بقويل خلقية . قصود، معتدلةواملقالة إِمنا تكون مجيلة إِذا كانت بأَلفاظ خميلة، خلقية، موجهة حنو اَألمر امل: قال
فإِن هاهنا أَلفاظا . أَي بأَلفاظ حتث على اخللق الذي شأنه أَن يصدر عنه ذلك الفعل الذي يقصد املتكلم احلث عليه

وأَعين . أَال رجل يفعل كذا وكذا، وهال كان كذا وكذا: حيث هبا على اَألخالق واالنفعاالت النفسانية، مثل قوهلم
حنو األَمر املقصود أَن يكون اخللق أَو االنفعال الذي حيث عليه مما شأنه أَن يصدر عنه ذلك الفعل  بقويل موجهة

وأَعين بقويل معتدلة أَال ختيل يف املخاطب أَخالقا هي أَرفع جدا منه، فيقل ختلقه أَو انفعاله عن ذلك القول، . املقصود
ومما يصري القول خسيسا أَن يعرب عنه باَأللفاظ اَألهلية . تليق بهوال أَخالقا هي أَخس منه جدا، بل ختيل فيه أَخالقا 
وباجلملة ينبغي أَال يقتصر من اَأللفاظ على أَن تكون مزينة بالنغم . املستولية، وال يعرب عنه بالكلية، بل بأُمور مفصلة

. تكون مع هذا يف نفسها خميلة فقط أَو بسائر اُألمور اليت من خارج، وهي اليت تعرف باَألخذ بالوجوه، بل ينبغي أَن
وإِذا كانت مذكرة باآلالم وتعظيم . واَألقاويل اخللقية إِذا كانت مذكّرة بالعار واملنقصة كانت حمركة للغضب

وإِذا كانت . الشيِء كانت باعثة على التوقي واحلذر والتعسر يف الشيِء وأَال يعطى املرُء من نفسه ما يطلب منه
حنو الشيء املقصود فعله ومسهلة له، وإِذا كانت مبا يضاد املديح كانت حمركة للهم باملديح كانت مستدرجة 

  .واجلزع

واَألقاويل اخللقية إِمنا تكون مقنعة إِذا دل عليها بأَلفاظ دالة بصيغها على احلث على اَألخالق، ال بأَلفاظ ال تدل 
قاويل اخللقية أَشد إِقناعا باَأللفاظ اخلاصة هبا، َألنه وإِمنا تكون اَأل. بصيغتها على ذلك اخللق، وال على ذلك االنفعال

إِذ من خاصة احلق أَن يتمكن من النفس، . هبذه اَأللفاظ تتمكن من النفس، وحيسن موقعها منها، فيظن هبا أَهنا احلق
ن املخاطب وأَيضا فإِذا كان السامع قد ينفعل ع. وحيسن موقعه منها، فتغلط النفس يف هذا، ويضللها موضع الالحق

له باالنفعاالت اليت من خارج مثل انفعاالت الوجه وغري ذلك من اُألمور اليت قد عددت، فكم باحلري أَن ينفعل أَو 
  .يتخلق من قبل اَأللفاظ اليت تدل بصيغتها على ذلك اخللق أَو االنفعال

مثل الغالم والشيخ واملرأَة والرجل  وقد تبني مما قيل أَن اَألخالق واالنفعاالت تشاكل كل جنس ومهة وأَعين باجلنس
والعريب والرومي، وأَعين باهلمة الشيَء الذي هو مقصود ُألمة أُمة من األُمم يف حياهتم الدنيا مثل احلكمة عند قوم، 

والصنائع . واملال عند قوم آخرين، واللهو عند آخرين، وغري ذلك من اَألشياِء اليت ميكن أَن تفرض غاية قصوى
هن هلا تأْثري يف االستعداد لقبول خلق خلق، وانفعال انفعال، فينبغي للخطيب أَن يتحرى الالحق لكل أَيضا وامل

وهو أَن : ومما ينبغي له أَن يقصده. فإِنه إِذا تعمد ذلك، كان فعله أَبلغ. إِنسان من اَألخالق واالنفعاالت فيحثه عليه
رة عند أَهل تلك الصناعة، مثل أَن خياطب احلكماَء باَأللفاظ خياطب أَهل كل صناعة باَأللفاظ اخللقية اليت هي مشهو

. فإِن هذا الفعل له موقع عظيم يف اِإلقناع. اخللقية اليت هي مشهورة عند احلكماِء، وكذلك يف صناعة صناعة
ان قد يوجد وإِن ك. واَألقاويل اخللقية ليست هي اَألقاويل االنفعالية، وال املواد اليت تعمل منها هي واحدة بعينها

فإِن هذا قد يقر به . وَمن ال يعرف هذا؟ كل الناس يعرفون هذا: عن اخللقية شيء من االنفعال، مثل قول القائل
فيستعمل اَألقاويل اخللقية يف املوضع الالئق . واالستحياء انفعال ما. السائل استحياَء من أَن يسئل كيف وجب ذلك

  .أَيضا هبا، واالنفعالية يف املوضع الالئق هبا



وينبغي للخطيب قبل ذلك فيما بينه وبني نفسه أَن يتقدم فريّوى يف الطرق والوجوه اليت هبا يقنع السامعني، فإِن 
  .بذلك يكون إِقناعه أَبني وليس يذهب عنه ما يريد أَن يتكلم فيه
ن جيعل أَقاويله كلها وليس ينبغي للخطيب أَ. وقد أَوصى اجلديل مبثل هذه الوصية يف املقالة الثامنة من طوبيقى

بأَلفاظ من جنس واحد، حىت تكون كلها بأَلفاظ مستعارة أَو غريبة أَو مشهورة، بل ينبغي أَن خيلط ذلك، فإِن بذلك 
يكون القول أَشد ختييال، َألنه إِذا أَتى هبا من جنس واحد، ومل يكن منها شيء غريب، مل يفد ذلك غرابة وال تعجبا 

فإِذا أَتى هبا . وكذلك القول الغريب. هر فضل القول املخيل على القول املشهور، إِذا قرن بهحيرك النفس، وإِمنا يظ
  .ومل تكن هنالك غرابة حترك النفس. كلها من جنس واحد أَشبهت املألوف

وذلك . قواَألقاويل االنفعالية إِمنا ينبغي أَن يستعمل فيها من اَألمساء الغريبة واملوضوعة واملضاعفة، فهي لذلك أَوف
فإِذا عرب عنها باَألقاويل االنفعالية أَفادت فيها . أَن هذه الثالثة اَألنواع من اَأللفاظ ختيل أَمراً زائدا على املقصود هبا

. معىن زائداً على اَألمر يف التحريك حنو الشيء الذي يبعث على االنفعال مبا أَعطت يف ذلك الشيء من التخييل
ل اَألقاويل اخللقية واالنفعالية مع السامعني يف فعل شيء ما أَو باجتنابه أَن حيكم وينبغي للخطيب عندما يستعم

عليهم أَهنم سيفعلون ذلك الشيء الذي يطلبون به مع حتريكهم لذلك اخللق أَو االنفعال الذي من شأنه أَن حيرك حنو 
ح باَألقاويل اخللقية، أَو التحريك إِىل ذلك الشيء، وذلك إِذا استدرجهم إِما إِىل فعل ذلك الشيء وحثهم عليه باملد

احملبة باَألقاويل االنفعالية، وإِما لكفهم عنه وحثهم على اجتنابه بالذم باخللقيات، أَو بالتحريك إِىل البغضة 
فيه  فإِن ذلك ميكن. مثال ذلك أَن اِإلنسان إِذا أَراد أَن حيرك إِنسانا ما حنو فعل ما باَألقاويل اخللقية. باالنفعاليات

. هذا إِمنا يفعله ذوو اهلمم الرفيعة واَألحساب الشريفة:باملدح ملن شأنه أَن يصدر منه ذلك الفعل، مثل أَن يقول له
. وأَنت ستفعله، فإِن مهتك وشرفك يقتضي ذلك: فإِذا استعمل معه مثل هذا القول، فينبغي له أَن يزيد يف ذلك

إِمنا يفعل هذا من يكتسب الذكر اجلميل ومودة : لية، مثل أَن يقول لهومثل هذا يفعل إِذا حركه باَألقاويل االنفعا
وهذا الفعل يسميه أَرسطو . ومثل هذا يكون يف اجتناب الفعل بالذميات أَو املبغضيات. الناس وأَنه سيكتسب ذلك

ه هو أَن الذي خيرب عنه اِإلنباء، ويقول إِنه ينبغي للخطيب أَن يستعمل اِإلنباء، ويقول إِن السبب يف وقوع اِإلقناع ب
ويقول إِن هذا الفعل يشاكل الشعر جدا، َألن الشاعر مبنزلة النباء، . أَنه سيكون إِمنا خيرب عنه ومن شأنه أَنه سيكون

وملا كان . وإِذا كان اِإلنباء مع مزاح أَو هزل كان أَحرى أَن يفعل يف السامع. أَعين الذي خيرب مبا يكون يف املستقبل
أَحوال اَأللفاظ املركبة يف كيفية تركيبها وترتيبها وطوهلا وقصرها، وأَعطى يف كل واحد من هذه  قد تكلم من

إِن الكالم اخلطيب ينبغي أَن : الوجوه الوصايا النافعة، شرع يتكلم يف اَألزمنة اليت بني أَجزاِء القول اخلطيب، فقال
كون اَألزمنة اليت بني أَجزاِء املقاطع أَو اَألرجل أَزمنة يكون غري ذي وزن وال عدد، يعين بقوله غري ذي وزن، أَال ت

وإِمنا يكون القول . حيدث عنها إِيقاع وزين، ويعين بقوله وال عدد، أَال تكون حروف اَألرجل واملقاطع متساوية
ه اَألمر يف واَألزمنة بني املقاطع واَألرجل رمبا كانت سكنات ووقوفات على ما علي. موزونا إِذا مجع هاتني الصفتني

وإِمنا مل يكن الوزن . أَوزان العرب، ورمبا كانت مركبة من سكنات ونربات على ما عليه اَألمر يف أَوزان سائر األُمم
أَنه يقع يف نفس السامعني أَن القول قد دخلته صناعة ما وحيلة حىت : أَحدها: مقنعا يف اَألقاويل اخلطبية لثالثة أَشياء

  .أَتى من قبل الصناعة ال من قبل اَألمر نفسه يظن أَن اِإلقناع إِمنا
أَن يظن به أَنه قصد به التعجيب واِإللذاذ واستفزاز السامعني بذلك، فيقع القول عندهم موقع ما قد : والثاين

  .غولطوا يف اِإلقناع به



بينهما واملشاكلة قبل أَن أَن القول املوزون إِذا ابتدأَ القائل بصدره، فهم منه السامع عجزه للمناسبة اليت : والثالث
وملا كانت . وإِذا نطق به بعد، فكأَنه مل يأت بشيٍء مل يكن عند السامع قبل، فيقل لذلك إِقناعه. ينطق به القائل

إِما أَقاويل موزونة وهي اليت جيتمع فيها اِإليقاع والعدد، وإِما أَقاويل ال يكون : اَألقاويل املركبة على ثالثة أَصناف
وهذا هو الذي . ها املفردة أَزمنة، فينتهي هبا كل لفظة منها عند السامع، أَو عالمات تدل على ماهيتهابني أَلفاظ

وإِما أَقاويل تكون بني أَلفاظها املفردة أَحوال تنهيها عند السامع وتفصلها، وذلك . يعرفه أَرسطو باللفظ السخيف
ول موزونا فإِن الوزن إِمنا يتم بالنربات والوقفات اليت تكون إِال أَهنا ليست نربات جتعل الق. إِما بسكنات أَو نربات

وكأَن . بني املقاطع واَألرجل وبالعدد، أَعين أَن تكون حروف املصرع األَول يف البيت مساوية حلروف املصرع الثاين
بل هي متناسقة  -ات قد ظهر أَن اَألقاويل املوزونة ليست مبقنعة، فكذلك يظهر أَيضا يف اَألقاويل اليت ليس بينها نرب

أَما أَحدمها فَألن اَأللفاظ إِذا مل يكن بينها فصول زمانية عسر فهم تلك املعاين، : وذلك لسببني. أَهنا قليلة اِإلقناع -
َألهنا إِذا وردت مشافعة يف الذهن، مل يتمكن الذهن من فهم واحد منها حىت يرد عليه آخر، شبيه ما يعرض ملن حيب 

وأَما الثاين فإِن القول يكون هبا غري لذيذ املسموع، . من أَشياء سريعة احلركة، فإِنه ال يتمكن منها أَن يتناول شيئا
وأَيضا فلكون الفصول اليت يف أَمثال هذه اَألقاويل . َألنه إِمنا يلتذ السمع بالنربات والوقفات اليت بني أَجزاِء القول

وإِذا كان هذا هكذا، فلم يبق أَن . هي يف االنتقال من جنس إِىل جنس متساوية لتقارهبا فهي مملولة، َألن اللذة إِمنا
تكون أَجزاء القول اخلطيب إِال القسم الثالث من اَألقسام وهو الذي يكون بني أَجزائه نربات ووقفات ال خترج 

طيب بقدر ما تتمكن وباجلملة إِمنا ينبغي أَن تكون النربات والفصول يف القول اخل. القول إِىل أَن يكون هبا موزونا
فإِن من اَألقاويل ما ينبغي أَن يباعد بني أَجزائها، ومنها . النفس من فهمه، وذلك ال شك خمتلف باختالف اَألقاويل

والنربات تستعمل إِما يف إِبعاد ما بني اَألقاويل وإِما يف إِبعاد ما بني اَأللفاظ . ما ال ينبغي أَن يفعل ذلك فيها أَكثر
واليت تستعمل منها يف إِبعاد ما بني . ما يف إِبعاد ما بني اَألرجل واملقاطع، وإِما يف إِبعاد ما بني احلروفاملفردة، وإِ

فإِن الذي خيص . واليت تستعمل منها يف إِبعاد ما بني احلروف ختص اَألغاين. اَألرجل واملقاطع ختص الوزن الشعري
  .اد ما بني اَأللفاظ املفردة واَألقاويلاَألقاويل اخلطبية من ذلك ما كان مستعمال يف إِبع

والتام منها أَدل، وهو القول احلازم، . منها قصار، ومنها طوال؛ ومنها التام، ومنها غري التام: واَألقاويل صنفان
: فالنربات يستعملها اخلطيب يف أَحد ثالثة مواضع. واَألمر والنهي، وسائر ما يدخل حتتها، ومنها ثوان، وهو اخلطب

يف هناية اَأللفاظ املفردة واَألقاويل القصار اليت تقرب من اَأللفاظ املفردة، وإِما يف هناية اَألقاويل القصار اليت هي  إِما
. أَجزاُء اَألقاويل الطوال، وإِما يف أَطراف اَألقاويل التامة بالوجه الثاين أَو يف أَنصافها، أَعين يف أَجزاِء اخلطبة الكربى

يف هناية اَألقاويل القصار جدا واَأللفاظ املفردة تضارع الكالم املوزون لقرب مساواة اَأللفاظ فاليت يستعمل منها 
ولذلك ينبغي للخطيب أَن يتوقى عند استعمال هذه النربات أَن يصري . املفردة واَألقاويل القصار للمقاطع واَألرجل

القول موزونا؛ ومىت وقعت بني اَأللفاظ املفردة وذلك أَهنا مىت وقعت بني املقاطع واَألرجل كان . الكالم موزونا
وكثريا ما يعرض يف اخلطب أَن تقع هذه النربات أَو السكنات . واَألقاويل القصار كان القول موزونا وزنا خطبيا

عند اُألمة اليت تستعمل السكنات أَكثر ذلك موضع النربات بني املقاطع واَألرجل من غري أَن يقصدوا ذلك، فيكون 
وإِمنا يصح للخطيب هذا النوع من الوزن إِذا اختار من اَأللفاظ املفردة أَو اَألقاويل . ل موزونا وهم ال يشعرونالقو

والذي يستعمل منها يف أَجزاء اَألقاويل القصار اليت هي . القصار ما يقرب أَن يكون مساويا للمقاطع واَألرجل
وهذا إِمنا يستعمل يف اَألقاويل التامة بالتمام . نفصال قول من قولأَجزاُء اَألقاويل الطوال إِمنا يستعمل ليدل على ا

وهذا الصنف من النربات هو قليل، إِذ كان إِمنا يقع يف هنايات . األَول فيما أَحسب وهي ضرورية يف جودة التفهيم



عرب إِمنا تستعمل فإِن ال. وهذه فيما أَحسب هي اليت تسمى عند العرب مواضع الوقف. اَألقاويل القائمة بأَنفسها
والصنف الثالث يستعمل يف ابتداء األقاويل ويف ختمها ويف توسطها ملوضع . أَكثر ذلك عوض النربات وقفات

وهذه النربات اليت تستعمل يف هذه املواضع الثالثة عند اُألمة اليت تستعملها منها ما يبتدئ فيها مبقاطع . الراحة
واليت . ا يبتدئ مبقصورة وتنتهي مبمدودة، ومنها ما تكون كلها ممدودةممدودة وتنتهي مبقاطع مقصورة، ومنها م

وينبغي أَن تعلم أَن الوقفات إِذا أُقيمت مقام النغمات صار . تكون من مقاطع ممدودة تشاكل الوسط ملوضع الراحة
أَو مع احلروف اليت متتد مع  والنغم إِمنا حتدث إِما مع املقاطع املمدودة. القول باردا، وأَن عادة العرب يف النغم قليلة

وأَما املقاطع املقصورة فقد متد عند احلاجة إِىل استعمال النربات فيها، إِال أَن العرب . النغم وتتبعها كامليم والنون
وأَما املقاطع املقصورة . يستعملون النربات بالنغم عند املقاطع املمدودة، كانت يف أَوساط اَألقاويل أَو يف أَواخرها

وأَما إِذا كانت يف أَواخر اَألقاويل فإِهنم جيعلون . يستعملون فيها النربات والنغم إِذا كانت يف أَوساط اَألقاويلفال 
. وإِن كان فتحة أَردفوها بأَلف، وإِن كان ضمة أَردفوها بواو، وإِن كان كسرة أَردفوها بياء. املقطع املقصور ممدودا

وقد ميدون املقاطع املقصورة يف أَوساط اَألقاويل إِذا . سمى عندهم القوايفوذلك موجود يف هنايات اَألبيات اليت ت
كان بعض الفصول الكبار ينتهي إِىل مقاطع مقصورة يف أَقاويل جعلت فصوهلا الكبار تنتهي إِىل مقاطع ممدودة، مثل 

وينبغي أَن يكون بني : وقف قالوباجلملة إِمنا ميدون املقطع املقصور عند ال" . ويظنون باهللا الظنونا " قوله تعاىل 
النربات والنغم اليت يستفتح هبا القول وبني اليت خيتم هبا تضاد، مثل ما حكاه أَرسطو أَن اَألقاويل اليت كان يستفتح 
هبا عندهم كان يبتدأُ فيها حبرف طويل أَو مقطع ممدود، وينتهي بثالثة مقاطع قصار، واليت خيتم هبا ضد ذلك، أَعين 

َألنه إِذا انتهى مبقطع مقصور جعل الكالم : دأُ فيها بثالثة مقصورة وينتهي مبقطع ممدود أَو حرف ممدودأَهنا يبت
  .مبتورا

على الفصول اليت يف اخلط، بل إِمنا ينبغي أَن يعتمد  -إِذا تلي  -وليس ينبغي أَن يعتمد يف هناية الكالم املكتوب 
  .ايات القولعلى النربات الفاضلة، وينطق هبا حىت يتبني هن

  .فهذا هو القول يف النربات وبأَي حال يستعمل يف نوع نوع من أَنواع الكالم نوٌع نوٌع منها

 -وينبغي أَن تكون اَألقاويل اخلطبية مفصلة إِما بأَن تكون أَواخرها على صيغ واحدة بأَعياهنا، وإِما بأَن تكون : قال
وف واحدة بأَعياهنا، وهو الذي يعرف عندنا بالكالم املفقر، وإِما أَواخرها حر -مع كوهنا على صيغ واحدة بأَعياهنا 

فاصربوا : " فمثال املفصل بالصيغ املتفقة قول تعاىل. بلفظ مكرر بعينه، وتكون مع هذا موصلة حبروف الرباطات
حدة وشكل وذلك أَن مجيال وبعيدا وقريبا هي كلها على صيغ وا" . إِهنم يرونه بعيدا ونراه قريبا . صربا مجيال

وأَكثر الكالم البليغ ال خيلو من هذين النوعني من التفصيل، أَعين املفقر وغري . وهذا كثري يف الكتاب العزيز. واحد
  .املفقر
فإِنه إِذا انقضت الفصول قبل . والكالم املفصل هو الذي ال تنقضي فصوله قبل انقضاء املعىن الذي يتكلم فيه: قال

. والسامع إِمنا يتشوق النهاية. ذ يف السمع، من أَجل أَنه مل يتناه بعد بتناهي الفصولانقضاء املعىن كان غري لذي
أَعين إِذا كان . ويعرض للمتكلم هبذا الكالم أَنه يقف عند انقضائها قبل انقضاء املعىن، فيقف يف غري موضع وقف

  .املعىن مل يعرض له هذا وإِذا جعل املتكلم هناية فصول القول حبسب هنايات. املعىن أَطول من الفصول
والكُرُور واملعاطف يف اَألقاويل اخلطبية هو أَن يكون أَول القول وآخره بلفظ واحد أَو قريب من الواحد، : قال

والتكرير يف الكالم " . احلاقة ما احلاقة وما أَدراك ما احلاقة " ومثل قوله تعاىل . القتل أَنفى للقتل: وهذا مثل قوهلم
أَما . والكالم الذي هبذه الصفة إِذا كان ذا قدر معتدل كان لذيذا سهل الفهم. كون يف هذه املعاطفاخلطيب إِمنا ي



لذيذ، فَألنه على خالف الذي ال يتناهى؛ وأَما سهل التعلم، فَألنه يسهل حفظه لتكرر اَأللفاظ فيه، وَألن له عددا 
  .ووزنا
  .م املعطف أَسهل للحفظ من مجيع الكالموالكالم املوزون حيفظه كل أَحد، ولذلك صار الكال: قال
  .وينبغي أَن تكون العطوف متناهية بانتهاِء املعاين كاحلال يف الفواصل: قال
وينبغي أَن تكون الُوصل يف الكالم املفصل غري متراخية جدا وال متالحقة، بل تكون حبيث يسهل التنفس يف : قال

ين أَنه ال جيب أَن يكون اجلزُء اَألخري منه منفرجا وال متراخيا عن فصوله وأَقسامه، كاحلال يف الكالم املعطف، أَع
  .ولذلك كان الكالم املوصل هو قول تام منفصل حيسن التنفس، أَي الوقف، يف فصوله وأَقسامه. اجلزِء األَول

با للسهو عنها أَما القصار فإِن قصرها يكون سب. وينبغي أَن تكون فصول الكالم وأَعطافه ال قصارا وال طواال: قال
والغفلة؛ وأَما الطوال، فَألن الطول يكون سببا لترك اِإلصغاء إِليهم ومفارقة السامعني هلم بترك اِإلقبال عليهم 

وكذلك يعرض أَيضا يف . كالذين يتعدون الغاية وميشون يف طريق طويل، فإِنه يعرض للذين يصحبوهنم أَن يفارقوهم
ما فعل : وكذلك إِذا كان أَيضا ما بني املعاطف طويال، مثل قول القائل. ن مملةاملعاطف، إِذا كانت طواال، أَن تكو

وأَما القول . فالن شرا، ولكْن فالن الذي فعل كيت وكيت وكيت هو الذي فعل الشر، فيباعد ما بني املعطفني
ا يسنخفون هبا الذي فصوله قصار جدا فال يفعل فعل الكالم املعطف وال فعل الكالم املفصل َألن السامعني هل

  .ويستهزئون هبا، فتنبو عنها أمساعهم
أَما : والكالم املوصل حبروف الرباطات منه ما هو مقسم من غري أَن يكون بني أَقسامه تضاد، مثل قول القائل: قال

ومنه ما هو مقسوم إِىل أَشياء متضادة أَو موجودة ُألمور . فالن فقال كذا وكذا، وأَما فالن فعمل كذا وكذا
ومثال ذلك . أَما العقالء فأَجنحوا، وأَما احلمقى فأَخفقوا: مثال ذلك يف األُمور املتضادة أَنفسها، قول القائل. تضادةم

أَما فالن فمشتاق إِىل الكسب، وأَما فالن فمشتاق إِىل اللهو، َألن االشتياق : يف لواحق اُألمور املتضادة قول القائل
  .ياق إِىل اللهو الزم للثروةإِىل الكسب هو الزم للفقر، واالشت

والكالم الذي هبذه الصفة لذيذ، وذلك أَن اَألشياَء املتضادة تكون أَعرف إِذا وضع بعضها حيال بعض، وذلك : قال
فهي هبذه . ويف ذلك أَيضا جبهة ما استدالل على الشيء. أَهنا تعلم بوجهني بذاهتا وبزيادة، أَعين مبقايستها إِىل الضد

  .ستدالل على الدعوىاجلهة تشبه اال

املتدافع وهو الذي ال تكون أَجزاؤه ذوات الفصائل أَو العطوف متساوية، بل يكون : ومن الكالم املوصل: قال
بعضها أَطول من بعض، ولكن يكون الطوال منها والقصار منتظمة، وذلك مثل ما حيمده الكتاب عندنا من أَن 

  .تكون الفقرة الثانية أَطول من اُألوىل
ومنه أَيضا الكالم املضارع، وهو أَن تكون أَجزاؤه املوصولة متشاهبة، وذلك إِما يف أَول الفصول أَو يف : قال

السعادة حركته، والسعادة أَجندته، ومثل : والتشابه يف أَوائل الفصول يكون أَبدا باَألمساء، مثل قول القائل. أَواخرها
رع بالنهاية فيكون باملقاطع، أَعين باحلروف اليت تسمى الِفقر، ويكون وأَما التضا. قوهلم، طويل العماد، طويل النجاد

أَما املتشاهبة النهاية والتصريف حيتمل أَن يريد هبا املتفقة أَشكال . بتصاريف االسم، ويكون باللفظ الواحد بعينه
. كر وأَمكر، ويكيد وأَكيدإِنه مي: أَلفاظها، وحيتمل أَن يريد اليت أَلفاظها مشتقة بعضها من بعض، مثل قول القائل

إِن رأيه : وأَما الذي يكون باللفظ الواحد بعينه فكثري أَيضا، مثل قول القائل. وكالمها حيدث يف الكالم إِلذاذا
  .مصيب، وإِن فعله مصيب

ل من وإِذ قد حددت هذه اَألشياء، يعين اَألحوال اليت توجد لَأللفاظ من جهة ما هي مركبة، فقد ينبغي أَن نقو: قال



إِن : فإِن شأن هذه الصناعة إِمنا هو أَن يفعل اِإلقناع حسنا جيدا، فنقول. أَين تؤخذ اَألقاويل احلسان املنجحة الفعل
واَأللفاظ، فهي دالة على . مبدأَ اَألمر يف ذلك هو أَن تكون اَأللفاظ املستعملة فيها جيدة اِإلفهام لذيذة عند كل أَحد

وليس يصلح هلذا الفعل . الداللة جودة اِإلفهام واإلِلذاذ، فهي اليت تفعل جودة اِإلقناعفما كان منها يفعل مع . شيء
وال يصلح أَيضا لذلك اَألمساء املبتذلة املشهورة، َألهنا . اَألمساء اليت من اللغات الغريبة، َألهنا جمهولة غري جيدة اِإلفهام

كل إِبدال وتغيري يصلح هلذه الصناعة، وإِمنا الذي يصلح هلا  فإِذن ليس. وإِن كانت جيدة اِإلفهام، فإِهنا غري لذيذة
إِن : وهذا التغيري هو مثل قول القائل. من التغيريات ما وجدت فيه هذه الزيادة، أَعين جودة اِإلفهام مع اإلِلذاذ

َألنه من  فهذا تغيري، ولكنه مفهم،. إِن الشيخ هو فاعل اخلريات: الشيخوخة هي فاعلة اخلريات، بدال من قوله
  .والشيخ إِمنا هو فاعل للخريات من قبل الشيخوخة. اجلنس
وفعل اللفظ يف هذا شبيه بفعل املثال والضمري، أَعين أَنه قد يوجد فيهما ما يفعل جودة التفهيم وااللتذاذ، وقد : قال

رة والبعيدهتا أَقل إِلذاذ من ولذلك أَيضا كانت التغيريات املركبة االستعا. يوجد فيهما ما يفعل التفهيم دون االلتذاذ
وذلك أَن ما يعرض من ذلك شبيه مبا يعرف يف املثال املركب . غريها، َألهنا تكون طويلة كاذبة، أَعين قليلة اِإلفهام

البعيد، فكما أَن النفس ال تتشوق إِىل التمثيل مبثل هذا وال تلتذ، كذلك يعرض هلا أَال تلتذ باالستعارات البعيدة 
إِذا كان هذا هكذا، فمن الواجب أَن تكون اَأللفاظ احلسان املستعملة يف هذه الصناعة واالحتجاجات و. املركبة

  .احلسان ما اجتمع فيه األَمران مجيعا، أَعين االلتذاذ وجودة الفهم
كشوفة وهلذا ال ينجح يف هذه الصناعة فعل الذين يفعلون الضمائر فيها واملثاالت من اَألشياِء البينة جدا امل: قال

وكذلك ليس . وكانت أَمثال هذه معدودة يف االستدالالت السخيفة. لكل أَحد اليت ال حيتاج أَحد أَن يفحص عنها
ينبغي أَن يكون املعىن أَيضا مما إِذا قيل مل يفهم، أَو عسر تفهمه، كما أَنه ليس ينبغي أَن يكون إِذا قيل معروفا من 

يكون، لكن يكون مما يضلل الفكر قليال، أَعين أَنه حيصل فهمه بعد تأَمل ساعته، وال أَن يكون مما هو واجب أَن 
وذلك أَن األَمر البني من ساعته قد يكون منه قياس، لكن يكون غري لذيذ؛ كما يكون من اَأللفاظ احلقيقية . يسري

ة يف هذه الصناعة إِمنا هي فقد تبني من هذا أَن الضمائر واملثاالت املنجح. اليت ليست مستعارة إِفهام، لكن غري لذيذ
والتخييل . اليت تؤلف من أَمثال هذه املعاين، وأَن اَأللفاظ املنجحة هي املغرية، أَعين املستعارة، تغيريا يفعل االلتذاذ

مثل التغيري الذي يكون من الضد، أَعين أَن نسمي الشيَء باسم ضده على جهة التحسني له، مثل تسمية احلرب 
ن يتجنب التغيري الذي يكون من اَألمساء الغريبة، كذلك ينبغي أَن جيتنب التغيري الذي يكون من وكما جيب أَ. سلما

  .فإِن االسم املشترك يعسر فهمه، مع أَنه ليس فيه شيء من التخييل. اَألمساِء املشتركة

. يه كأَنه مشاهدٌ بالبصرفينبغي للمتكلم يف الشيِء على طريق البالغة أَن جيعل الشيَء الذي يتكلم ف: وباجلملة: قال
أَحدها : واِإلعتماد يف جعل الشيء كأَنه نصب العني يكون بثالث أَشياِء. وذلك بوصفه أَفعاله الواقعة أَو املتوقعة

ومثال وصف اَألفعال . التغيري احلسن، والثاين وضع مقابله حذاءه، والثالث وصف اَألفعال الواقعة واملترقبة الوقوع
فأَقبلت عليه امرأَته يف صرة فصكت وجهها وقالت عجوز . وبشروه بغالم عليم: " ل، قوله تعاىلواِإلتيان باملقاب

  " .عقيم 
  :ووصف اَألفعال كثري يف كالم البلغاِء وأَشعار املغلقني، مثل قول النابغة

  فتناولته واتقتنا باليد... سقط النصيف ومل ترد إِسقاطه 
  :ومثل قول أَيب متام
  وزيدي من عويلك مث زيدي... لة أَعيدي أَعيدي النوح معو



  خوامش للنحور وللخدود... وقومي حاسرا يف حاسرات 
  :ومثل ما مجع اُألمور الثالثة قول القائل
  بكني هبا حىت يعيش هشيم... إِذا ما هبطن اَألرض قد مات عودها 

ن من اَألشياِء املتناسبة، يعين إِذا كان فأَما التغيريات املنجحة اليت تفضل غريها يف ذلك فهو التغيري الذي يكو: قال
هاهنا شيء نسبته إِىل شيء نسبة ثالٍث إِىل رابع، فأُخذ األَول بدل الثالث ومسي بامسه، وذلك مثل ما قال بعض 
  .القدماِء يذكر الشبان الذين أُصيبوا يف احلرب إِهنم فقدوا من املدينة كما لو أَنَّ أَحداً أَخرج الربيع من دور السنة

  :ومثل قول أَيب الطيب
  مبنزلة الربيع من الزمان... مغاين الشعب طيبا يف املغاين 

  .وذكر يف هذا أَمثلة كثرية من أَقاويل مشهورة كانت عندهم يعسر تفهم القول هبا حبسب لساننا وعادتنا
ليت خيصها أَهل لساننا من واَألقاويل ا. واالستعارة اليت تكون من هذا النوع كثرية موجودة يف أَشعار العرب وخطبها

  .إِن اجملاز استعارة وتشبيه: الناظرين يف الشعر والبالغة باالستعارة هي داخلة يف هذا اجلنس، ولذلك يقولون
وينبغي للخطيب أَن حيتال بكل جهة لتكثري صفات الشيء الصغري إِذا تكلم فيه، فإِن كثرة األَوصاف هي من : قال

إِن السلم من أَعالم الغلبة والنجح، وهو أَفضل من : قول القائل ُيحسن السلمالتكثري والتعظيم، وذلك مثل 
وأَما احلرب فإِمنا تكون الغلبة فيها والنجح بعد . احلرب، َألن الغلبة والنجح فيه أَوحى وأَسرع ودون تكلف ومشقة

ة والنجح، لكن أَحدمها أَيسر فكالمها من أَعالم الغلب. استكماهلا وتكلف املشقة وذهاب النفوس واَألموال يف ذلك
  .وأَوحى
وينبغي إِذا أَردنا أَن جنعل الشيَء بالقول نصب العني أَن نبني ماذا يفعل وما الذي يلزم تلك اَألفعال، أَعين أَن : قال

  .نذكر اَألشياَء اليت هي أَفعال ودالئل
ب العني وينبئ عن ماذا يكون منه، لكن ال والتغيري نفسه قد يفعل اَألمرين مجيعا، أَعين أَنه جيعل الشيَء نص: قال

ولذلك ينبغي أَن يستعمل التغيري يف اَألفعال أَنفسها بأَن ختيل أَفعال ذوات اهلمة والكرم، . يتضمن ذكر اَألفعال
أَفعاال منسوبة إِىل احلرية وكرم النفس، كما يقال زهري اَألفعال، وحامتي الكرم، وذلك حبسب ما حيتاج : وباجلملة

  .ه يف موضع موضعإِلي
ومن اجليد يف التغيري الذي يكون يف اَألفعال، أَعين إِذا وصفت مغرية، أَن جتعل اَألشياء اليت توصف أَفعاهلا، إِذا : قال

وذكر . وذلك مثل ما كان يفعله أُومريوش. كانت أَفعاهلا غري متنفسة، متنفسة حىت خييل يف أَفعاهلا أَهنا أَفعال املتنفسة
  :وهذا مِثل قول املعري. ت من قولهيف ذلك مثاال

  فََرنََّق يشرب اِحللََق الدُّخاال... َتَوهََّم كلَّ سابَِغة غديراً 
  :ومثل قول أَيب الطيب

  براها وغنَّاك يف الكاهل... إِذا ما ضربَت به هامة 
  .وهذا كثري يف أَشعار العرب، أَعين جعلها االختيار واِإلرادة لغري ذوات النفوس

لتغيري املستعمل يف اَألفعال اليت للمتنفسة قد يستعمل على جهة املناسبة واملعادلة يف غري املتنفسة، مثل ما وا: قال
يقال يف ترك االستحياء والوقاحِة، إِذ كانت هذه أَيضا أَفعال يذم هبا، إِن الذي ال يستحي وعنده الذي جيب أَن 

فإِنه قد يكون مثل هذا التغيري، أَعين الذي باملعادلة . ولوهو عكس اَأل. يستحي منه مبنزلة احلجر عند اإلِنسان
واملناسبة، يف اَألمثال املنجحات يف هذه الصناعة، وإِن كان يف غري املتنفسة، أَعين أَنه يتمثل يف املتنفسة بغري املتنفسة 



إِن املقاتلة فيها مبنزلة الشوك من إِن الفالحني من املدينة مبنزلة اَألساس من احلائط، و: على جهة املعادلة، مثل ما يقال
القنفذ، وإِن فالنا لقي من فالن مرارة الصرب وحالوة الشهد، وذلك أَن معىن هذا أَنه لقي منه خلقا نسبته إِىل اخللق 

  .املكروه نسبة مرارة الصرب إِىل اَألشياِء املرة
تغيري الذي وصفنا أَنه جيب أَن يستعمل يف اَألشياء وباجلملة فينبغي أَن يكون التغيري املستعمل يف اَألفعال مثل ال: قال

أَنفسها، أَعين يف ذوات اَألفعال، وذلك بأَن يؤتى باَأللفاظ املعتادة اليت ليست معروفة كل املعرفة وال أَيضا جمهولة 
، ويف هذه إِذا فإِنه كما أَن استعمال الشبيه إِمنا يكون نافعا جداً يف الفلسفة. كل اجلهل، بل متوسطة فيما بني ذلك

  .توخى مستعمله فيه أَن يكون هبذه احلال الوسطى من اجلهل واملعرفة، كذلك اَألمر يف اَأللفاظ أَنفسها
وقد يقع اِإلقناع اللذيذ بالتغيري الذي يستعمل يف الشيِء على جهة الغلو واِإلفراط، وذلك إِذا كان اَألمر : قال

هي ضرة الشمس وأُخت الزهرة أَو أَمجل من : نه كذب بني، مثل قوهلمالذي كان منه التغيري عجيبا بديعا إِال إِ
  .الزهرة وأَعلى موضعا من الشمس

  .وهذا النحو من التغيري هو مذموم يف اخلطب املكتوبة، يعين الرسائل: قال
لتغليط السامع  وقد يكون التغليط من قبل التغيري الذي يكون باَأللفاظ املغلطة لذيذا، أَعين إِذا قصد املتكلم: قال
أَحدمها أَن يريد أَن يقول قوال عليه فيه إِنكار، فيستعري له امسا مشتركا يقال عليه وعلى : وذلك يكون بوجهني. هبا

معىن ليس فيه إِنكار عليه ويكون أَظهر يف املعىن الذي ليس فيه عليه إِنكار منه يف املعىن املنكر،فيعرض للسامع عند 
وهذا مثل . ر اللفظ، ويأيت املتكلم بذلك يف صورة من ال يتكلم يف شيء وهو يتكلم فيهذلك أَن يغلط فيغلب ظاه

راعنا، توهم بذلك أَرعنا السمع، وهي تريد غري ذلك، حىت : ما قيل يف اليهود إِهنا كانت تقول للنيب عليه السالم
معان بعضها كاذبة ومنكرة وبعضها  والوجه الثاين أَن يأيت بلفظة مشتركة تقال على. هنى املسلمون عن هذه اللفظة

صادقة، إِال أَن داللة اللفظ فيها هو على السواِء أَو هو يف الكاذبة أَظهر منه يف الصادقة، وهو يقصد به املعىن 
فيمكن أَن يعتذر عنه مبا حتت ذلك اللفظ من املعىن الصادق الذي مل يقصده، مثل أَن يقول . الكاذب دون الصادق

فإِن غلط يف ذلك كان التغليط لذيذا، وإِن شعر . إِن رياسة العلماِء ليست برياسة: سة احلكمةقائل يف ثلب ريا
وإِن أَتى بالكاذب بلفظ غري حمتمل، فلما عيب عليه أَنكر، مل يكن إِنكاره . بكونه كذبا، كان إِنكاره لذيذا ومقنعا

وقد يكون من قبل قرائن اَألحوال، مثل قول القائل  وهذا أَكثر ما يكون من قبل اَأللفاظ املشتركة،. لذيذا وال مقنعا
فإِن ظاهر القول أَنه نفى هذه الفواحش عن نفسه، وقرينة احلال تدل على أَنه . ما أَيب بزان وال أُمي بزانية: ملن ينافره

 ولذلك اختلف. وثلب الضد يكون إِما بذاته، وإِما مبدح ضده. أَثبتها خلصمه، إِذ كان قد وضع خصمه ضده
  .الفقهاءُ يف إِجياب احلد يف أَمثال هذه اَألقاويل وهي اليت يعرفوهنا بالكنايات

إِنه جيب على املرِء أَن : ومما جيانس هذا، أَعين التغيري اللذيذ أَن يؤتى بالواجب بلفظ املستحيل، مثل قول القائل: قال
ان جيب عليه أَن ميوت وليس مستوجبا فإِن صورة لفظ هذا القول هو أَن اإلِنس. ميوت قبل أَن يستوجب املوت

لكن ملا عرب هبذا القول الذي صورته صورة القول املتقابل عن معىن حق، . وذلك كالم متقابل ومتناقض. للموت
وهو أَنه جيب على املرِء أَن ميوت قبل أَن حيدث جرما، كان بتلك العبارة أَلذ منه هبذه اَأللفاظ أَنفسها لكْون هذه 

  .ريبةأَهلية وتلك غ

وإِمنا حيسن وقوع هذه املقالة مىت قيلت بإِجياز وباملقابلة بالتناقض، َألن التفهيم يكون من طريق املقابلة اليت فيه : قال
  .أَْحَسن، ويكون من جهة اِإلجياز أَسرع

ا، أَعين من غري وجيب يف هذا املوضع إِما أَن يقرب القول من املعىن حىت ال خيفى، وإِما أَن يؤتى باملعىن مستقيم: قال



أَن يؤتى فيه باللفظ املقابل، وأَن يكون، مع هذا القول الذي يغري هبذا النحو من التقابل، صادقا جدا، وليس فيه 
بأَن الواجب أَن ميوت قبل أَن يستوجب املوت أَحسن يف السمع وأَلذ من قول : كذب أَصال، وإِمنا كان قول القائل

أَحدمها تكرير اسم الواجب يف القول، : وت قبل أَن حندث ُجرْماً، من قبل أَمرين اثننيإِن الواجب علينا أَن من: القائل
وإِمنا ينفق هذا املوضع الذي ذكر، إِذا كان اشتراك يف املتقابل املوضوع فيه، وكان املعىن . والثاين اِإلتيان باملقابلة

وينبغي أَن يقرب اللفظ من : وهذا هو معىن قوله. املشترك الذي قصد فيه، أَعين الذي ليس هو مبقابل، ظاهراً جدا
  :ومن هذا املوضع عيب على أَيب العباس التطيلي اَألندلسي قوله. وأَما إِذا كان خفيا يف اللفظ فهو قبيح. املعىن

  لقد مال قدك حىت اعتدل... أَما واهلوى وهو إِحدى امللل 
ه وكلمه يف ذلك، فتمادى هو على استحسانه، علما منه بأَن َحكَى لنا بعض أَصحابنا أَن اَألديب ابن سراج عابه علي

وابن سراج إِمنا عابه خلفاِء . االعتدال يقال على استواِء القامة ويقال على احلسن وأَنه هاهنا مفهوم ملكان مقابله
  .املعىن الذي قصده، وقلة استعمال هذا اللفظ عليه

يف اَألمساِء وتكون فيها أَنواع التغيريات اليت وصفنا، أَعين التغيري وكما يكون التغيري يف اَألفعال، كذلك يكون : قال
وهذه كلها إِذا ما استعملت . من املقابل، والتغيري من املناسب، والتغيري من الشبيه، والتغيري أَيضا بضرب اَألمثال

اسبة يف اَألشياِء أَنفسها اليت فمثال التغيري احلسن على طريق املن. على ما قلناه أَجنحت يف هذه الصناعة جنحا كثريا
هذا إِذا استعمل هذا " . رباب بال شعر " ، ويف القوس بال وتر " صحفة املريخ " ليست مبتنفسة قوهلم يف الترس 

وأَما إِذا استعمل على اِإلطالق، وهي جهة الشبه فقط ال جهة . التغيري على جهة التركيب، أَعين على جهة املناسبة
  .الترس إِنه صحفة ويف القوس إِنه رباب املناسبة، قيل يف

والتشبيه إِمنا حيسن . إِنه يشبه قردا يزمر بأنبوب: وقد جيمع يف التشبيه والتغيري صورة الشيء وفعله، كما قيل: قال
  .وأَما إِذا مل حيسن فيه ذلك كان بعيدا ومتكلفا. جدا إِذا حسن أَن يوضع تغيريا واستعارة

اُء كثريا يف أَن يأتوا بالتشبيه الذي ال حيسن أَن يوضع للشيء على طريق التغيري، مثل ولذلك قد خيطئ الشعر: قال
  .إِن ساقيه جعدتان كالكرفس: قول القائل

واَألمثال املقولة خبصوص هي تغيريات من الشيِء إِىل الشبيه، . وضروب هذه التغيريات هي كلها أَمثال: قال
و شر، يريد مثل اَألمثال املضروبة يف كتاب دمنة وكليلة ومثل اجلزئيات فيستعملها املرُء فيما يصيبه من خري أَ

ذكرتين الطعن وكنت ناسيا، وقد : الواقعة اليت ينقل القول الواقع فيها إِىل أُمور كثرية ملوضع الشبه، مثل قوهلم
  .ساوى املاء الزىب؛ وبلغ احلزام الطُّبيني

وهذا الذي ذكره هي . ىي علة تكون حسانا فقد تبني من هذا القولفأَما من أَين تؤخذ التغيريات احلسا وَأل: قال
  .مواضع الفصاحة وشروط الكالم الفصيح

واِإلغرابات اليت تنجح يف هذه الصناعة من قبل التركيب الغري املعتاد يف اَألقاويل هي أَيضا تغيريات، يريد : قال
ب، مثل التقدمي والتأخري واحلذف والزيادة واِإلغرابات حبسب التركيب ال حبسب اَأللفاظ املفردة، وذلك فيما أَحس

  .الغريبة
ومن التغيريات أَيضا اِإلفراطات يف اَألقاويل والغلو فيها، وهي تدل من حال املتكلم على الفظاظة وصعوبة : قال

ما قال وال لو أَعطيت مثل هذا الرمل ذهبا أَفعل كذا وكذا، وك: اَألخالق والغضب املفرط، مثل قول القائل
وهذا النوع من الكالم كثري يف كالم العرب . وال الزهرة الشبيهة بالذهب تعدل حسن هذه الفتاة: بعضهم



  .وأَشعارهم
  .واَألقاويل الغري املكتوبة هي أَخص هبذا اجلنس من التغيري: قال

ب الغري املكتوبة من هذه اَألشياء فإِنه ليس ما يوافق اخلط. وأَما استعماهلا يف اَألقاويل املكتوبة، وهي الرسائل، فيقبح
ولذلك ما جيب أَن يعرف ذلك، . يوافق املكتوبة، وال ما يوافق من ذلك اخلطب املشورية يوافق اخلطب املشاجرية

إِن وكد املتكلم بالكالم البالغي الغري املكتوب أَما إِن كان متكلما فأَن حيسن االستدالل واِإلثبات، وإِن : فنقول
وأَما اَألقاويل املكتوبة، فينبغي أَن تكون أَشد تصحيحا وحتقيقا من . ال يضطر إِىل السكوت واالنقطاعكان جميبا فأَ

واملنازعة واملشاجرة أَحوج إِىل . اَألقاويل الغري املكتوبة، لكون املكتوبة تبقى خملدة وتلك تنقضي بانقضاِء القول فيها
أَحدمها يوجب انفعاال ما من : َألن اَألخذ بالوجوه نوعان. اخللقياَألخذ بالوجوه وهي هبا أَخص، أَعين االنفعايل و

  .السامع، واآلخر خلقا ما
والذين اعتادوا هذا النوع من اِإلقناع يطلبون الكتب املثبتة فيها أَنواع اَألخذ بالوجوه أَكثر من طلبهم الكتب : قال

  . مجيعا، أَعين الشعراء واخلطباءوهذا موجود يف الصنفني. املثبتة فيها أَنواع املعاين واَأللفاظ
واَألقاويل املسموعة تنسى وال تثبت فال يتوجه إِليها من النقد ما يتوجه إِىل اَألقاويل املكتوبة، ولذلك ليس : قال

والختالف هذه اَألنواع كان كثري من الكتاب اجمليدين . يلزم من تصحيحها ما يلزم من تصحيح اَألقاويل املكتوبة
اِإلقناع بالقول ال جييدون الكالم، ومن اخلطباِء أَيضا من جييد اِإلقناع من غري أَن يكون هلم حذق باَألخذ  إِذا حاولوا

فإِن اَألقاويل اليت . والعلة يف ذلك أَهنم مل يزاولوا اَألقاويل اخلصومية. بالوجوه بأَيديهم وغري ذلك من جوارحهم
ولذلك إِذا طرحت منه، ظهر تكلم املتكلمني هبا غري . وجوهتستعمل يف اخلصومات شديدة املشاكلة لَألخذ بال

وهذا غري جائز يف املكتوب، وهو جائز . وذلك أَنه قد يكون الكالم كثريا فيها حمذوف الرباطات ومكررا. مستقيم
  .يف اخلصومات، وعند اَألخذ بالوجوه

فكر واِإلقناع، وذلك أَن اَألخذ بالوجوه واَألخذ بالوجوه إِذا خالطه التغيري اللفظي كان شديد التضليل لل: قال
واملستعمل لَألخذ بالوجوه هو الذي يقدر أَن يبلغ بالتغيري من . يتنزل من القول املغري منزلة املوطئ واملستدرج

اِإلقناع أَقصى ما يف طباعه أَن يبلغ به، َألن اَألخذ بالوجوه حيدث استجابة واستعطافا وأَما الذي ال يستعمل اَألخذ 
  .الوجوه فكأَنه إِمنا يسوق إِىل اِإلقناع قسراًب

وكذلك الكالم احملذوف الرباطات ال بد فيه من اَألخذ بالوجوه، وأَال تقال تلك اَأللفاظ احمللولة بنغمة واحدة : قال
  .لقيته، أَردته: وهيئة واحدة، مثل قول القائل

ساوية النطق هبا، أَعين يف زمان سواء، فقد يظن بالقول وخاصة الكالم الغري املربوط أَنه إِذا كانت أَلفاظه مت: قال
وذلك نافع حيث يراد . وإِذا حذفت صار الواحد كثريا. الواحد أَنه كثري، َألن الرباطات جتعل الكثرة واحدة

فإِنه إِذا . وردت فتكلمت وتضرعت: تضرعت؛ بدال من قوله. تكلمت. وردت: التعظيم والتكثري، مثل قول القائل
وهذا قد يكون باَأللفاظ املتقاربة املعاين وبتكرير االسم الواحد بعينه . رباط يف هذا أَوهم أَنه عمل كثرياحذف ال
ومن هذا النحو هو استعمال اَألمساء املترادفة . وذلك أَنه إِذا كرر اللفظ الواحد بعينه أَوهم الكثرة يف املعىن. مراراً

  .ش كان يستعمل مثل هذا القول حمذوف الرباطاتوذكر أَن أُومريو. أَقوى وأَقفر: مثل قوله
واخلطب املشورية، فقد جيب أَن تكون صدورها شبيهة بالرسم الذي يرمسه الزواقون للصورة قبل الصورة، : قال

  .وهذا كثرياً ما يتوخاه الكتاب واخلطباء. يريد أَن يكون متضمنا للغرض املتكلم فيه باملعىن الكلي
اِإلفهام جيب أَن تكون العناية به يف خطب احملافل واجملامع أَكثر منه يف خطب اآلحاد، َألنه  والعلة يف ذاك أَن: قال



وأَما إِقناع اجلمهور فيكون . ينبغي أَن يكون اِإلفهام فيها حبسب أَنقصهم فهما، حىت يستوي الكل يف الفهم
  باملقنعات اليت هي دون، خبالف اَألمر يف إِقناع اخلواص

قاويل اخلصومية فيجب أَن يكون اِإلقناع فيها أَشد حتقيقا وتصحيحا، وال سيما إِن كان القول عند وأَما اَأل: قال
حاكم واحد، فإِن عمل اِإلقناع يكون أَيسر، َألنه ليس حيتاج أَن يتكلف فيه من االستعارات والتغيريات ما يتكلف 

اَألشياِء خارجة كان أَقرب أَن يتميز فيه احلق من  وإِذا كان اِإلقناع خليا من. يف الكالم الذي يكون عند اجلماعة
وأَيضا فإِنه إِذا استعملت يف . غريه، وأَن يكون اَألمر الذي يتكلم فيه هاهنا أَهليا غري غريب، أَي معروفا غري منكر

وم أَقرب إِىل فلذلك ما ينبغي أَن تكون أَقاويل اخلص. اَألقاويل اخلصومية اَألشياء اخلارجة، بَُعَد الشاكي عن غرضه
وإِمنا ينجح فعل اخلطيب بالتغيري اللفظي حيث يكون اَألخذ بالوجوه والنفاق أَنفع من . احلقيقة منها إِىل التضليل

غريه، وذلك عند اخلطب على املِإل واجلمع الكثري، َألنه ليس يطلب يف مثل هذه اَألقاويل الصحة، كما يطلب عند 
  .احلكم اخلاص

يعين املكتوبة، فمنها الرسائل، ومنها اليت تكتب عند اخلصومات اليت تكون بني أَيدي . رئية،فأَما اخلطب امل: قال
فأَما الرسائل فالذي ختتص به هو إِجادة القراءة، أَعين أَن تكون . القضاة وهي اليت تسمى عندنا العقود والسجالت

خلية من التغيري واالستعارة البعيدة اليت جتعل  وأَما اليت تكون عند اخلصومات فينبغي أَن تكون. قراءهتا سهلة جيدة
الكالم معتاص الفهم أَو خمتال، إِال أَن يكون يشتمل على ذكر أَمر ُمهمٍ من خلق أَو عهٍد أَو إِلزام سنة، فينبغي حينئذ 

غي أَن وأَما املكتوبة يف اخلصومات فينب. أَن يفخم الكالم ويعظم ويزين مثل السجالت اليت تسمى عندنا البيعات
وإِن كان فيها . لكن تكون مجيلة هبية. فإِن السجالت أَشرف من الرسائل. تكون حمققة بعيدة مما حيقرها أَو خيسسها

وكذلك جيب أَال تكون موجزة كل اإلِجياز، فإِهنا تكون غرب معلومة بل جيب أَن . إِضمارات كثرية فليست حمققة
  .بتكون متوسطة، َألن املتوسط أَبدا مشاكل مناس

وقد جيب أَيضا أَال تكون َعريا ال من التفصيل وال من التغيري، لكن يستعمل من ذلك ما هو أَقرب إِىل الشهرة : قال
والتحقيق منه إِىل الغرابة واجلهل، وتكون املقنعات اليت فيها مؤلفة من اُألمور اجلميلة احملمودة اليت ذكرت فيما 

  .سلف
والذي . املعاين فقد قلنا يف ذلك ما فيه كفاية، وهو أَمر عام جلميع أَجزاء اخلطبة أَما يف اَأللفاظ اخلطبية ويف: قال

  .يعين القول فيه هو أَجزاُء اخلطب ونظامها
  القول يف أَجزاء اخلطب

أَحدمها الغرض وهو اَألمر الذي يقصد إِليه بالتكلم، فإِنه من االضطرار : وأَجزاُء القول اخلطيب الضرورية إِثنان: قال
ن يذكر الشيء الذي فيه القول ليعلم الشيء الذي يتوجه إِليه اِإلثبات أَو النفي؛ واآلخر التصديق، وهو القول أَ

  .املثبت أَو النايف
أَما الكالم املنافري . وأَما اجلزُء الذي يسمى االقتصاص الواقع يف اخلطب فهو خاص بالكالم اخلصومي: قال

َألن االقتصاص إِمنا يستعمل فيما يلقي به اخلصم، ال بالكالم الرباين، أَعين  واملشاوري فليس يستعمل فيه االقتصاص،
  .املوجه حنو السامعني

وأَما اجلزُء الذي يسمى الصدر، واجلزُء الذي يسمى اخلامتة فأَكثر احلاجة إِليهما يف اجلزء املشاوري، َألنه يقوم : قال
التذكرة به آخراً، فيتحصل به الغرض الذي يتكلم فيه حتصيال مقام متثيل الشيء الذي فيه يتكلم وحتديده أَوالً و

وذلك شيٌء حيتاج إِليه يف الكالم يف هذا اجلنس ليقايس بني احلجج املثبتة له واملبطلة ولئال يذهب املعىن أَيضا . جيدا



ال ينضبط فيه وقد حيتاج إِىل الصدر يف الكالم اخلصومي، إِذا كان متشعبا خياف أَ. لكثرة تكرر القول وتشعبه
وكذلك ال حيتاج إِليه يف األَقل يف املشوريات، أَو يكفي منه . وأَما إِذا كان الكالم قصريا، فليس حيتاج إِليه. الغرض
  .اليسري
. الغرض املقصود له، والتصديق: وإِذا كان األَمر يف هذه اَألجزاء كما وصفنا فاَألجزاء االضطرارية مها إِثنان: قال

  .به اخلصم فهو من التصديقاتومجيع ما يلقى 
واخلامتة أَيضا تكثر يف اخلطب، َألهنا جزٌء من أَجزاِء التصديق، إِذ كانوا خيربون فيها بالشيء الذي فيه القول : قال

  .بإِمجال وبالشيء املقول فيه ليس َألن يثبتوا ذلك وليقولوا فيه قوال، بل على جهة التذكري مبا قد تقدم فيه فقيل

اقتصاص بعد اقتصاص، وهي اخلامتة اليت ُتذكّر : عددت باجلملة أَجزاء القول اخلطيب كانت مخسةفإِذا : قال
بالتصديق وبالغرض؛ واقتصاص قبل اقتصاص، وهي رسم الغرض قبل الغرض؛ ورسم التصديق قبل التصديق، وهو 

  .القول املثبت أَو النايف
أَمساء، كما يفعله أَهل الصنائع، يريد أَن  -كانت خمتلفة إِذ  -ولكن ينبغي أَن توضع هلذه املعاين اخلمسة : قال

  .يسمي اجلزء األَول صدراً، والثاين الغرض، والثالث االقتصاص، والرابع التصديق، واخلامس اخلامتة
، والصدر هو مبدأُ الكالم، وهو الذي يستفتح به الكالم، ونسبته إِىل الكالم نسبة فواتح اَألشياء إِىل اَألشياِء: قال

فإِن الفواتح مبادئ لَألشياِء اليت تأيت بعد، وتدرجيات ملا جييء منها . وذلك مثل فاحتة الزمر إِىل الزمر، وما أَشبه ذلك
  .واحدا بعد واحد

فإِنه كما أَن الذين يزمرون باألَنابيب، إِذا أَرادوا أَن جييدوا الزمر، . وفاحتة الزمر شبيهة بفاحتة الكالم املنافري: قال
يترمنون به أَوالً، مث أَنه بأَخرة يضمون وجيمعون الزمر، كما ينبغي أَن يكون الذي يتكلم بالكالم التثبييت، أَعين  إِمنا

املنافري، أَعين أَنه ينبغي للذي يريد أَن جييد قوله أَن يبني فيماذا يتكلم مث يتدرج حينئذ إِىل سائر الكالم ويضم 
  .عنيوهكذا جند اخلطباء يفعلون أَمج. ويؤلف
والربهان على وجود هذا املعىن للصدر، أَعين أَنه يضبط الغرض الذي فيه القول وحيدده، صدر الكالم الذي : قال

إِنه ليس هاهنا شيء : لفالن حيث ابتدأَ فقال حني أَراد أَن يشرع يف ذكر امرأَة مشهورة عندهم ورجل مشهور
ه إِذا فعل اخلطيب هذا، مل ميكنه أَن يروغ أَو حييد عن الغرض وذلك أَن. خيتص بذكر فالنة دون فالن، بل مها فيه معا

  .الذي ذكره، فيأيت كالمه كله مستويا
وقد ُتعمل صدور الكالم املشوري من املدح أَو الذم، كقول فالن يف أَول مقالته اليت تدعى كذا حيث يريد أَن : قال

  .ن اليونانيني احلكماِءإِنه قد جيب أَن يكثر التعجب م: ميدح الذي يؤلفون من العيد
وكذلك الصدور اليت يف املشوريات هي أَيضا جزٌء من املشوريات، مثل أَنه إِذا أَراد أَن يشري بإِكرام قوم يبدأُ : قال

إِنه ليس جيب أَن ميدح الذين مل : وإِذا أَراد أَن يشري بذم قوم، افتتح الكالم. إِنه ينبغي أَن يكرم اخليار: فيقول
وكذلك اخلصوميات تكون الصدور فيها من نوع الكالم .  يصنعوا شيئا يظهر هلم به خري أَو فضيلةينجحوا قط ومل

  .الذي يقصد به السامع، ال اخلصم
وإِمنا يضطر إِىل الصدور إِذا كان الكالم كثريا، إِما من أَجل أَن اَألمر املتكلم فيه عجيب، أَو من أَجل أَنه : قال

يكون فيه كالكالم الذي يكون يف االمتنان بالعفو، وذلك مثل قول القائل يف ابتداء صعب، أَو من أَجل أَنه شغب 
  .اآلن رمى ما كان فكل شيء هدر: خطبة العفو

أَما التثبييت فتكون من املدح والذم، وأَما املشوري فمن الدعاء وال دعاء، وأَما : فصدور الكالم: وباجلملة: قال



  .ا السامعاخلصومي فمن الشكاية اليت يقصد هب
أَن يكون الذي يستفتح به  -فيما أَحسب  -وينبغي أَن تكون حواشي الكالم إِما غرائب وإِما أَهليات، يريد : قال

الكالم إِما مثل غريب منبئ عن الشيء املتكلم فيه، وإِما مثل مشهور، مثل أَن يستفتح اخلطب اليت يشار فيها 
  .قد بلغ السيل الزىب، وجاوز احلزام الطبيني: د هبا الشكايةباَألخذ باحلزم وحسن النظر أَو يف اليت يقص

والصدور ينبغي أَيضا أَن تستعمل يف الكالم اخلصومي، فإِنه يوجد هلا فيه الفعل الذي تفعله صدور الكتب : قال
يتكلم املتكلم،  فإِن الصدر باجلملة إِنباء عن الكالم املقصود، يراد به أَن يتقدم السامعون فيعلموا فيماذا. واَألشعار

وأَال يكون للفكر تعلق يف حني الكالم يف معرفة الشيء الذي يتكلم، مثل ما يعرض له يف الكالم املهمل الغري 
ولذلك ليس الكالم الذي هبذه الصفة، أَعين الذي ليس له مبدأ يدل عليه، مثل الكالم . احملدود، فيضلله ويغلطه

انبئيين عن : عليه، مثل قول فالن ملا أَراد أَن يذكر فالن بأَفعاله ابتدأَ فقالالذي يكون متبعا ملبدئه ومنبئا ومنبها 
وليس يفعل هذا اخلطباء فقط، بل . الرجل الكثري املكائد الذي حسم أُمور كثرية من بعد ما خربت املدينة العامرة

  .والشعراء الذين يعملون املديح وغريهم من أَصناف الشعراِء

لصدور الذي يوجد هلا اضطراراً وهو غايتها ومتامها إِمنا هو أَن ينبئ عن الشيء الذي يتكلم والعمل اخلاص با: قال
  .وإِذا كان اَألمر املتكلم فيه يسريا، فليس حيتاج إِىل التصدير. فيه ما هو حىت يكون ذلك الشيء معلوما منه وفيه

. ا تقدم وهي خاصة ببعض الكالم، ال عامةوقد يتقدم الكالمَ يف الشيء وجوٌه من احليل اليت وصفناها فيم: قال
وتلك الوجوه من احليل منها ما هي مأخوذة من قبل املتكلم نفسه، ومن السامع، ومن األَمر الذي فيه يتكلم، ومن 

. أَما الذي يكون من قبل املتكلم ومن قبل خصمه، أَما يف الشكاية فمدح نفسه وتعظيمها وتنقص خصمه. اخلصم
يب يف تقدمي الكالم يف ذلك حبال واحدة، َألن اجمليب ينبغي له أَن يبدأ باجلواب يف إِنكار وليس املتكلم واجمل

وأَما اجمليب فقد كفاه الشاكي أَن ينبئ أَول . الشكاية، وأَما الشاكي فينبغي أَن يبدأ بتقدمي الكالم على الشكاية
الذي جييب على اجمليب هو أَن يبادر إِىل دفع وباجلملة ف. كالمه عن الغرض، فلذلك ليس حيتاج إِىل تقدمي الكالم

الشكاية عن نفسه ويقطع عن ذلك مجيع العوائق وال يتواىن يف ذلك ويؤخر تلك اَألشياء اليت هي حيل 
وأَما الشاكي فينبغي أَن تكون شكايته بتقدمي الكالم، أَعين التصدير، ليكون . واستدراجات للحكام إِىل آخر كالمه

وأَما احليل اليت يبدأ هبا مما هي حنو السامع فهي إِجياب الشفقة عليه واحملبة له والغضب على . ألَمرالسامعون أَذكر ل
فإِنه ليس يف كل موضع . خصمه، وذلك بأَن يثبت عنده أَنه ذو قرابة منه أَو بينه وبينه عالقة نسب، أَو بضد ذلك

ىل الضحك والسخرية ممن يدعي ذلك، إِذا كان ما ينفع تثبيت القراة واملشاركة يف النسب، بل رمبا أَدى ذلك إِ
ومما يستدرج به السامعون أَيضا بسطهم وإِيناسهم، وذلك أَن البسط واِإليناس مما ينتفع به عند . يدعيه غري معروف

وجيب للذي يريد أَن يثبت أَنه خري وفاضل أَن يعتمد ذلك عند الذي بينه وبينهم . كل شريف من الناس ونفيس
فإِن مل يكن عندهم واحداً من . و صلة، وكذلك عند القوم الذين يكون مألوفا عندهم أَو عجيب املنظرقرابة أَ

أَن اَألمر الذي ادعى به عليه يسري  -إِن كان جميبا  -هؤالِء، فقد ينبغي أَال يشتغل باألمور اليت من خارج، ويثبت 
وكل هذه اَألشياء هي خارجة عن اَألمر الذي يتكلم . عظيم أَو غري مؤٍذ؛ وإِن كان شاكيا أَن يبني أَنه مؤِذ ومكروه

فلذلك إِذا كان واجبا على املتكلم أَن يصدر . فيه، وهي كلها موجهة حنو السامعني، أَعين احليل اخلارجة والصدور
  .الكالم، فينبغي أَن يكون الصدر بقدر الكالم، فإِن الصدر إِمنا هو ليكون للكالم رأس كما للجسد

وذلك يكون يف كل حال إِذا كان السامعون . أَما تثبيت اخلطباء القرابة فإِنه عام جلميع أَجزاِء الكالم اخلطيبو: قال
  .عاملني بالقرابة غري شاكني فيها



ومما يستحق فاعله اهلوان أَن يكون التصدير باُألمور الصعبة على النفوس الكريهة املسموع، وال سيما إِذا تأَمل : قال
إِنه ال يكون هذا حىت أُقتل، أَو أَنه ليس هاهنا شيء هو يل : و تفقدوا ما يكون من ذلك، مثل قول القائلالسامعون أَ

ومن هذا النوع الذي ذكر تستقبح بداءآت . أَكثر مما لكم، أَو أخربكم خربا مل تسمعوا مبثله قط يف الغرابة أَو الشدة
  :الستفتاح جريركثري من اَألشعار مثل استقباح عبد امللك بن مروان 

  .أَتصحو بل فؤادك غري صاح
  :ومثل ما استقبح استفتاح أَيب الطيب

  .أَوه بديل من قوليت واها
  :وقوله

  .كفى بك داء أَن ترى املوت شافيا
  .وهذا كثري يف أَشعار العرب وخطبها

. ه فبني واضح من هذه اَألشياِءأَما ما كان من هذه اَألشياء حنو السامع فبّين، وأَما ما كان منها حنو اَألمر نفس: قال
والذين يكثرون الصدور واحليل اليت حنو السامع إِمنا يفعلون ذلك حيث يتشعب عليهم الكالم إِما جلهلهم، وإِما 

ولذلك الشرار أَو الذين يظن هبم الشر قد يفعلون ذلك َألن تطريقهم وتدرجيهم . لعدمهم الفضيلة، أَو لألَمرين مجيعا
ولذلك ما صار العبيد ليس يتكلمون يف الشيء الذي ُيسئلون عنه، . كلمون فيها يف كل حال هو أَمثللُألمور اليت يت

  .وإِمنا يتكلمون يف اَألشياء اخلارجة عن الشيء الذي ُيسئلون عنه
فعة فأَما من أَين ينبغي أَن يؤنس السامعون أَو حيتال ألُنسهم فقد قيل يف ذلك ويف غريها من االنفعاالت النا: قال

  .عند السامعني وكيف تكون إِجادة هذا الفعل يف املقالة الثانية من هذا الكتاب

وينبغي . واَألقوال املدحيية حيتاج فيها أَن جيتهد يف إِيهام السامع ذلك األَمر الذي يقصد تثبيته ويوقع عليه ظنه: قال
. أَو حبضرة من يتصل به، فإِنه أَسرع لقبول مدحهمع هذا أَن ميدح املرء إِما حبضرته أَي مبدينته، وإِما حبضرة جنسه، 

ليس يعسر أَن ُيمدح أَهل أَثينا عند أَهل أَثينا، وإِمنا يعسر أَن ميدح عند أَهل لوقيا، يعين : فإِنه كما قال سقراط
  .أَعداءهم

دمي كالم وتصدير، وما كان من الكالم املشوري فهو يشبه الكالم اخلصومي، فإِنه ليس حيتاج فيه كثريا إِىل تق: قال
من أَجل أَن السامعني يعرفون الشيء املتكلم فيه، إِال أَن يكون حمتاجا إِىل تقدمي الكالم من أَجل نفسه، أَو من أَجل 

الذين ينظرون يف الكالم، إِذا مل يعلموا األَمر الذي يتكلم فيه، إِال أَن يريد أَن يومههم أَن الشيَء النازل به ليس 
والذي حيتاج إِليه ضرورة يف . ا بل هو عام وعظيم، أَو أَنه بضد هذا، أَعين خسيسا وصغرياخاصا به وال صغري

  .اخلصومة هو القول يف تثبيت الشكاية واالحتجاج هلا والتكبري والتصغري هلا
يكون يف وينبغي أَن ينظر يف اَألشياء اليت تتنزل من اَألقاويل اخلطبية منزلة التزويق والتزيني، وذلك كالذي : قال

وهذا قد يكون يف املدح، ويكون أَيضا يف . اَألشياء املموهة اليت يظن هبا أَهنا حبالة ما، وليس هي كذلك باحلقيقة
والشكاية باجلملة إِمنا يقع اِإلقناع هبا بأَن يثبت املرُء الشاكي على أُولئك الذين يشكو هبم . االعتذار عن الشكاية

. شتكى منه إِمنا جييب بأَن يثبت أَنه ال فرق بني أَن يدعي هذه الشكاية أَو ال يدعيهاوامل. سوء اهلمة أَو سوء السرية
فإِن اخلصومات أَمجع إِمنا . وهذا هو أَحد املواضع اليت جييب منها املشتكي منه، وذلك إِذا مل يعترف أَن اَألمر كان

بأَنه كان وليس ضرراً وال جوراً، وإِما أَنه ليس على  تكون املنازعة فيها من املدعى عليه إِما بأَن اَألمر مل يكن، وإِما
هذه الصفة اليت ذكر الشاكي كان الفعل، وإِما أَنه مل يكن هبذا القدر الذي ذكره أَو أَنه ليس عظيما أَو أَنه ليس 



  .ففي هذه وحنوها تكون املشاكسة واملنازعة بني املتشاكسني واملتنازعني. قبيحا أَو ليس له خطر
املواضع يقع االعتذار أَما أَوالً فأَن يعترف أَنه أَضر ولكنه مل يقصد ذلك وال تعمده وإِمنا قصد اجلميل أَو  ومن هذه

  .النافع ال غري ذلك
وهو أَن يوجد : وموضع آخر. أَن يعترف أَنه أَضر ولكن باِإلكراه، ال بالطوع وال باالختيار واِإلرادة: وموضع آخر

وهذا املوضع هو . ْبلُ على إِنسان ليس متهما، أَو كان معروفا بالشكاية واالفتراِءالشاكي قد افترى الشكاية قَ
وموضع آخر وهو مأخوذ من دعوى . باجلملة أَن يبني اجمليب أَن الشاكي به غري موثوق وأَن كالمه غري مصدق عليه

عل منه مل يطابق ظاهره فيه باطنه، وهو أَن يدعي أَن ذلك الف: خمالفة الباطن للظاهر ملصلحة يدعيها يف الفعل الظاهر
وأَنه كان فيه كاملنافق ملصلحة يدعى يف ذلك، مثل أَن حينث يف ميني ويدعي أَن ظاهره كان يف ذلك غري موافق 

  .لباطنه، وإِنه كان يف ذلك كاملنافق ملصلحة ما قصدها
وهذا املوضع والذي قبله . وهو أَن يدعى لذلك الفعل مقصدا أَو حكما غري الذي زعمه الشاكي: وموضع خامس

. يعمهما أَن يدعي أَن الفعل الواقع قصد به غري الذي زعم الشاكي، وذلك بأَن يصف كيف كان وقوع ذلك الفعل
فإِن الشكاية ليس يف وقوعها معرة من . أَن ميدح قليال ويذم كثريا: وموضع آخر للذي خيجل من شيء يذكره

  .مث يذمه من اجلهة اليت افترى هبااملذمومني، أَو يذكر منه فضائل كثرية 
وهكذا يفعل أَهل احلذق والنفاذ والدَّهْى، فإِهنم يقصدون أَن يضروا باخليار من الناس بأَن يصفوهم باَألمرين مجيعا، 

ولو وصفوهم بالشر فقط، مل يكن ذلك مما يظن . أَعين باخلري والشر، من قبل أَن الشر ممكن وقوعه من أَهل اخلري
  .هبم
واملوضع املأخوذ من توجيه جهة الفعل هو عام للذي خيجل وللذي يتنصل معا، َألن الشيَء الواحد ميكن أَن  :قال

  .فالذي خيجل يوجهه إِىل الشر، والذي يتنصل منه ويعتذر يوجهه إِىل اخلري. يفعل من أَجل علل شىت
االقتصاص إِمنا هو تصديق ما موجز يتعجل إِذا كان  -وينبغي . وأَما االقتصاص فقد يكون يف اجلزِء املنافري: قال

أَال يؤتى به على النسق والتركيب الذي يستعمل يف اَألقاويل التصديقية، بل قد يؤتى  -وقوعه قبل التصديق التام 
  .به مفردا وعلى غري نسق

وهذه اَألفعال منها ما . وينبغي أَن يبني وجود اَألفعال اليت منها تعمل الدالئل على اَألشياِء املقصودة التثبيت: قال
فمنها : وَألن التثبيتات ختتلف. يكون تثبيتها باُألمور اخلارجة ومنها ما يكون بطريق صناعي، وهي املثبتة بالقول

مشتبك متشعب، كتثبيتك يف الفضائل الكثرية أَهنا موجودة للمدوح، أَو للشيِء الذي هو موجود له منها، أَو اَنه 
فقد ينبغي أَال يكون االقتصاص الواقع يف هذه اَألشياِء . و أَنه موجود له كل شيء منهاموجود له عدد ما منها، أَ

على نسق، َألن التثبيت الذي يكون على نسق مما يعسر حفظه؛ بل ينبغي أَن يكون االقتصاص يف هذه على غري 
  .نسق وجممال

ن شجاعا أَو حكيما أَو ناسكا، فإِن التثبيت يف وأَما إِذا كان املوصوف فإِمنا ينفرد بفضيلة واحدة مثل أَن يكو: قال
وكأَنه يريد أَن االقتصاص يف املدح البسيط ليس خيالف . فأَما األَول فمشتبك وغري بسيط. مثل هذا يكون بسيطا

التثبيت يف عدم التركيب والنظام، وإِمنا خيالفه يف ذلك يف التثبيت املركب، إِذ كان االقتصاص من شأنه أَن يؤتى به 
بسيطا ال مركبا، أَعين أَنه استدالل بسيط موجز ال مركب وال منتظم، سواء كان التثبيت مما حيتاج فيه إِىل التركيب 

  .والنظام أَو ال حيتاج
ولذلك كثري من الناس ليس حيتاج يف مدحهم إِىل اقتصاص، وهم . وليس ينبغي أَن يستدل على اُألمور املعروفة: قال



َألن االقتصاص إِمنا يثبت فيها شيئا . ملة معروف، وإِمنا اجملهول منها عند السامع تفصيلهاالناس الذين فضلهم باجل
فأَمثال هؤالِء ال ينبغي أَن يشتغل فيهم بعمل االقتصاص اجململ، قبل التثبيت املفصل، مثل أَنه إِذا أَراد . هو معلوم

مدحهم أَن يبني أَهنم أَفاضل قبل أَن يشرع يف تثبيت  إِنسان أَن ميدح أَبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، فليس حيتاج يف
اللهم إِال أَن يكون احلاكم والسامع جاهال باملمدوح، مثل الغرباء؛ فإِنه قد حيتاج مع أَمثال . فضائلهم على التفصيل

  .هؤالِء إِىل استعمال االقتصاص
يستعمل املدح باُألمور اخلارجة اليت ليست  وَألن املدح إِمنا هو كالم ينبئ عن عظم الفضيلة، فقد ينبغي أَن: قال

واستعمال اَألشياء اليت . فإِن املدح إِمنا يكون باَألفعال. اختيارية على جهة التأكيد للتصديق الواقع من قبل اَألفعال
ب وبالواج: من خارج على جهة التأكيد للمدح املتقدم باَألفعال هو مثل قول القائل، بعد تثبيت اَألفعال الفاضلة
واملدح، كما . كان هذا، فإِنه حيق أَن يكون من اخليار خياٌر، وإِن من نشأَ هذا املنشأ فحقيق أَن يكون هبذه احلال

وقد ميدح املرُء وإِن مل يذكر له فعل وذلك إِذا هتيأَ وقوع . واملفعوالت هي دالئل اَألفعال. قلنا، إِمنا يكون باَألفعال
واملدح . وذلك أَن املدح باَألفعال إِمنا هو ليستدل به على الفضيلة. و أَنه فاضلالتصديق بأَنه سعيدٌ أَو مغبوط أَ

  .فإِن نسبة اَألفعال إِىل الفضيلة كنسبة الفضيلة إِىل السعادة. بالفضيلة ليستدل هبا على السعادة والغبطة
بتغيري يسري يستعمل فيها،  وقد تكون مواضع ما عامة للمديح وللمشورة مجيعا، وإِمنا تنقلب َألحد النوعني: قال

فمن عرف اليت ينبغي أَن تفعل فقد عرف اليت ينبغي أَن . وذلك أَن اليت ينبغي أَن تفعل هي اليت ميدح هبا إِذا فعلت
وذلك أَن الشيَء الذي . وإِذا كان ذلك كذلك، كانت له قدرة على الفعلني مجيعا، أَعين املدح واِإلشارة. ميدح هبا

إِنه ال ينبغي أَن : مثال ذلك أَن يقول قائل. اِإلشارة واحلث إِذا غريه تغيريا يسريا وبدله صار مدحا يأيت به على طريق
ُيتوهم أَن اُألمور العظام الشريفة هي اُألمور اليت يناهلا املرُء بسعادة اجلَد وجودة االتفاق، بل اُألمور العظيمة هي 

إِن فالنا إِمنا نال : كذا، كان كالما مشوريا، فإِذا غري هذا وقيلفإِنه إِذا قيل ه. اليت تنال بالسعي وحسن الرأي
وقد يكون . فالشيء الذي به يشار يف هذه اَألشياء، به يكون املدح. اُألمور العظام بسعيه وجِده ال َجبده، كان مدحا

أَنت إِمنا نلت : لالكالم مركبا من مدح ومشورة، وذلك إِذا انتقل اخلطيب من أَحدمها إِىل اآلخر، مثل أَن يقو
  .العظائم بسعيك وجِدك، فال تركن إِىل ما نلت منها باتفاق وجودة خبت

وينبغي أَن يكون االقتصاص خفيفا غري مطول، بل يكون حبيث يؤذن دفعة باَألمر الذي قصد أَن يؤذن به : قال
وكذلك ينبغي . ا يليق مبقام مقامويدل عليه، وذلك إِما بإِغالط من القول وإِما بلني وإِما بوسط بني ذلك، حبسب م

أَال جيعل صدر الكالم طويال، وال يذكر فيه التصديقات فإِنه إِن فعل ذلك مل يكن الكالم حسنا وكذلك جيب أَال 
وذلك بأَن يذكر فيه اَألمر الذي جعل إِنباء عنه من ضرر أَو . يكون أَيضا وجيزا قصريا، ولكن يكون قصدا معتدال

ا يكون فيه القول، مث يتوخى بعد ذلك أَن يكون الكالم على مثل تلك اُألمور اليت فيها الكالم ظلم أَو غري ذلك مم
  .ومبقدارها ال خمالفا هلا وال أَعظم منها أَو أَصغر

ومن النافع أَن خيلط املتكلم باالقتصاص بعض اَألقاويل اليت تدل على فضيلته ليكون كالمهُ أَقنع وأَن يستعمل : قال
  .كان لذيذا وقوعه عند احلكاممن ذلك ما 

فأَما اجمليب فينبغي أَن يقلل االقتصاص إِن كانت اخلصومة يف أَنه مل يكن اَألمر الذي أَدعى املتكلم وقوعه، أَو : قال
وذلك أَن اجمليب ال ينبغي أَن . يف أَنه مل يكن ضارا، أَو يف أَنه مل يكن ظلما، أَو يف أَنه مل يكن على الصفة اليت ذكر

وإِمنا . وذلك مثل أَن يقر أَنه فعل، ولكن مل يكن ذلك الفعل ظلما. ازع خصمه فيما أَقر به، إِن مل تكن له فيه منفعةين
  .ينبغي للمجيب أَن ال ينكر اَألفعال اليت إِذا مل يفعل، مل جيب العقاب أَو الغرم، أَو وجب الصفح



ا غري منكر، وذلك يكون بأَن خيلط به املتكلم اَألقاويل اليت وينبغي أَن يكون االقتصاص أَهليا أَي مألوفا معروف: قال
وإِمنا تستعمل اَألقاويل اخللقية يف . حترك املرء إِىل اخللق الفاضل وحترض على فعل اخلري، وهي اَألقاويل اخللقية

هي حنو غاية ما، ال مبادئ فإِن اَألخالق هي مبادئ األعمال اليت . اَألشياِء اِإلرادية العملية، ال يف اَألشياِء النظرية
  .االعتقادات

. ولذلك مل تستعمل اَألقاويل اخللقية يف اَألشياِء التعاليمية إِال ما كان َيستعملُ من ذلك أَصحاُب سقراط: قال
ولذلك قد يستعمل . واَألقاويل اخللقية هي اليت تؤلَّف من الزمات اخللق، أَعين اليت إِذا وجدت وجد ذلك اخللق

إِنه عجول وغري متثبت، والدليل على ذلك أَنه يتكلم : ال هذه داللة على خلق خصمه، كمثل ما يقولاخلصم أَمث
أَما فالن فإِنه يتكلم عن رويَّة واختيار : وهو ميشي، فإِن هذا يدل على الطيش وقلة الرزانة، وهو خبالف قول القائل

اقل، وإِما عند الرجل الصاحل؛ وذلك أَن العاقل خيتار النافع، َألنه إِمنا خيتار أَبداً الذي هو أَفضل إِما عند الرجل الع
  .والصاحل خيتار اجلميل

وإِذا مل يقع التصديق بالشيء فينبغي أَن يؤتى بالسبب النوجب لذلك الشيء، مثل ما قال فالن يف فالنة، فإِنه : قال
  .تعادون إِن فقدوا، واَألخ ال يستعاد إِن فقدقال أَهنا كانت حتب أَخاها أَكثر من حبها زوَجها وبنيها، َألن هؤالء يس

هذا من : وجيب إِن كان املتكلم استعمل اَألخذ بالوجوه وأَتى بالتصديق من اليت من خارج أَن ُيوبَّخ ويقال له: قال
  .فعل من ال يفقه الكالم، ومن فعل من هو أَهبم هبيمة بالطبع

ويل االنفعالية اليت هي الزمة ومشاكلة، وهي اليت تؤلف من وينبغي أَن خيلط املقتص باقتصاصه بعض اَألقا: قال
وذلك أَن هذه اُألمور هي عندهم معروفة مألوفة، يعين أَن هذه اُألمور هي . اُألمور املوجودة فيهم أَو فيمن يتصل هبم

وكما قال فالن  إِن هذا هو العقل نفسه، ومعىن زائد على العقل: اليت توجب احملبة والرمحة ملن وجدت فيه، كما قيل
  .إِهنا إِىل حيث ما رفعت يديها بلغت، يريد، فيما أَحسب، من إِمكان اَألشياِء هلا وتيسرها عليها: يف فالنة

إِن تلك العجوز حبست عندها الوجوه احلسان، يريد : وهذا يوجد كثريا يف شعر أُومريوش، كقوله يف فالنة: قال
وهو موجود كثريا يف أَشعار العرب وخطبها، . جب استغراباً للشيء وعجبا بهأَمثال هذه اَألقاويل االنفعالية اليت تو

  :ومن أَحسن ما يف هذا املعىن قول أَيب متام
  على ما فيك من كرم الطباع... فلو َصّورت نفسك مل َتزدها 
  :وقريب من هذا قول أَيب نواس. فإِن هذا القول انفعايل جدا

  العامل يف واحد أَن جيمع... وليس على اهللا مبستنكر 

وقد يكون من اَألفعال ما يوجب االنفعال، وهي اَألفعال اليت تصدر من أُناس هم بأَحوال توجب العطف : قال
. فإِهنم إِذا أُبصروا هبذه احلال، أَشفق هلم وتعطف عليهم. عليهم مثل الذين يتكففون الدمع بأَيديهم من أَعينهم

وقد يدل على انتفاع اخلصم هبذا االنفعال أَن هذه احلال قد . يضلل احلاكمولذلك صار اخلصم إِذا كان هبذه احلال 
  .تنفعه مع اجلرم الذي هو به مقر فضال مع ما هو له منكر

  .وكثريا ما حيتاج املتكلم أَن يتكلف عمل االقتصاص يف بدء كالمه، ورمبا مل حيتج إِىل ذلك: قال
، َألنه ليس يكون اقتصاص فيما سيكون، وإِمنا االقتصاص فيما كان فأَما الكالم املشاوري فليس فيه اقتصاص أَلبتة

. وإِمنا تذكر اُألمور املتقدمة يف املشورة على جهة الربهان، أَعين أَن يبني هبا وجود اُألمور املستقبلة. أَو هو كائن اآلن
فأَما املدح . فيما هو كائن بأَخرةولذلك كلما كان املشري أَعرف باُألمور السالفة الواقعة، كان أَحرى حبسن املشورة 

وليس يف املشورة . والذم فاَألمر فيه خبالف هذا، أَعين أَنه تذكر فيه اَألشياء السالفة واحلاضرة على جهة االقتصاص



ولكن إِذا كان اَألمر الذي يَِعُد به مما ال يصدق بوقوعه، . اقتصاص إِال أَن يكون اخلطيب ينتقل من املدح إِىل املشورة
وأَما : ينبغي له أَن يأيت بالعلة يف الشيِء الذي يَِعُد بوقوعه، مث بعد ذلك يتكلم يف موجبات ذلك الواقع قالف

. فإِن التثبيت أَمر خاص بالتصديقات يف مجيع أَنواع القول اخلطيب. التصديقات فينبغي أَن تكون أَقاويل تثبيتية
أَحدها أَن الشيءَ : هي اليت جيب أَن يوقع هبا التصديق، هي أَحناءواَألشياء اليت تكون فيها املنازعة يف اخلصومة، و

ولذلك ما جيب على الشاكي أَن يأيت على كون ذلك . كائن، وذلك إِذا مارى اخلصم يف كونه، أَعين أَن جيحده
ف اخلصم بأَنه قد هو يف أَن الشيَء ضار أَو ليس بضار، وذلك إِذا اعتر: والنحو الثاين. الشيء بالربهان، أَعين باملثال

أَنه عدل أَو ليس بعدل، وذلك إِذا اعترف بأَنه واقع وضار ونازع يف كونه : والثالث. كان ونازع يف أَنه ضار
أَن يعترف اخلصم أَنه ضار وغري عدل ولكن يدعي أَن خصمه كان السبب فيه مبا تقدم من جوره : والرابع. جوراً

. لكنه يزعم أَنه إِمنا فعل ذلك لغضب متقدم كان منه، ففعل ذلك لينتصف منه عليه، مثل َمْن يقر أَنه أَغضب إِنسانا،
وإِذا اعترف اخلصم بأَنه ضرر، ولكن خصمه كان السبب فيه، فبني أَن . وهذا كأَنه راجع إِىل دعوى العدل

ن جري عليه أَن وقد تكون اخلصومة يف هل يطلق مل. اخلصومة حينئذ إِمنا تكون يف أَن خصمه كان السبب أَو مل يكن
  .جير بقدر ما جري عليه دون أَن يرفع ذلك إِىل احلاكم، كما يوجد االختالف يف ذلك عند الفقهاء يف ملتنا

واخلصومة يف مثل هذا هي نافعة للشاكي، ضارة للمجيب، أَعين إِذا اعترف اجمليب أَنه جار وادعى أَن السبب : قال
  .أَن اَألمر مل يكن، فهي للمجيب أَنفع منها للشاكي وأَما يف تلك األخر، وخباصة يف. فيه خصمه

وأَما يف . وأَما املنافرية فقد ينتفع فيها كثريا باستعمال الشبيه والقول املثايل، أَعين يف تبيني وجود تلك اَألفعال: قال
 اَألقل على ذلك تلك اَألفعال مجيلة أَو نافعة، فإِن االستدالل على ذلك يكون من اُألمور أَنفسها، وقد يستدل يف

بالتمثيل، وهو الذي يعرفه أَرسطو بالربهان يف هذه الصناعة، وإِمنا حيتاج يف اَألكثر إِىل استعمال املثال إِذا كانت 
  .اُألمور غري مصدق بوجودها أَو كان هنالك علة متنع التصديق بوجودها

ما أَن اَألمر ال يكون، وإِما أَنه سيكون، وإِما أَنه إِن وأَما القول املشاجري فالذي يستعمل فيه التثبيت إِمنا يبني إِ: قال
  .كان، فليس عدال أَو ليس مما ينتفع به، أَو ليس على هذه الصفة ينبغي أَن يكون

وقد ينبغي أَن يتفقد كذب املتكلم يف املشوريات واستعماله األُمور اليت هي خارجة عن األَمر أَكثر منها يف : قال
  .سائر اَألنواع

والعالمات وإِن كانت كاذبة باجلزء، كما قيل، فقد يستعملها هذا اجلزُء من اخلطابة كما تستعملها سائر : قال
وأَما الضمائر فهي أَخص باخلصومة، َألن اِإلشارة إِمنا تكون مبا هو . واملثاالت أَخص باملشاورة وأَوىل هبا. اَألجزاِء
وأَما اخلصومة فإِمنا تكون يف أَن الشيَء موجود أَو . ان، وهو املثالولذلك جيب أَن يؤتى بالربهان عليه مما قد ك. آت

غري موجود، ولذلك يكون املثبت فيها من اَألشياِء الضرورية اليت تلزم ذلك الشيَء، َألن الذي قد كان، الزمه 
الوجود، فلذلك وأًَما اُألمور املستقبلة فالزمها مستقبل . ضروري الوجود، أَي موجود بالفعل، ال ممكن الوجود

  .كانت املثاالت أَخص هبا من الضمائر
وليس ينبغي أَن يؤتى مبقدمات الضمائر على النسق الصناعي، بل ينبغي أَن خيلط بعضها ببعض، وإِال أَضر : قال

فأَما أَن يؤتى هبا على الترتيب الصناعي وهو الترتيب الذي يظن أَنه قياسي، أَعين أَكثر من غريه، . بعضها بعضا
  .ليس ينبغي أَن يفعل ذلك يف مجيع الضمائر كما كان يفعله أُناس من املتفلسفنيف

  .وإِذا أَردت أَن تعمل قوال انفعاليا، فال تعملن منه ضمرياً تصديقياً: قال
فإِنك إِن فعلت ذلك، إِما أَن ترفع االنفعال الذي قصدت فعله، وإِما أَن يكون الضمري باطال، َألنك تصدم بعضها 



  .وإِذا اجتمعا معا، فإِما أَن يفسد أَحدمها اآلخر، وإِما أَن يوهنه .ببعض
وكذلك أَيضا إِذا أَثبت بالكالم اخللقي، فال ينبغي أَن يأيت بالضمري والتثبيت معه، َألنه ليس التثبيت مما يفعل يف 

  .السامع اختيار الشيء كما تفعله اَألقاويل اخللقية
فمثال . اَألقاويل اخللقية فاَألقاويل الرأْيية، وأَما عند االقتصاص فاَألقاويل التصديقيةأَما يف : ولكن ينبغي أَن يستعمل

إِن هؤالء : ومثال االنفعالية قول القائل. إِنك عارف هبؤالِء فال ينبغي أَن تصدقهم: اَألقاويل اخللقية قول القائل
  . أَن هذا عدل أَو نافعوأَما التصديقات فإِمنا تكون يف. مظلومون فال ينبغي أَن تضجر هبم

وما . واِإلشارة يف اَألكثر أَصعُب من اخلصومة، من أَجل أَن املشورة تكون يف املستقبل واخلصومة يف املاضي: قال
كان يف املاضي أَعرف مما يكون يف املستقبل، ولذلك كان التكهن يف املاضي أَسهل منه يف املستقبل، كما قال فالن 

  .ن يف املاضي ومل يكن يتكهن يف املستقبل، يريد فيما أَحسب الغض منهيف فالن أَنه كان يتكه
والقول املثايل هو من اُألمور الظاهرة احلكم جدا ويسهل به وجدان الربهان على الشيِء من قبله والتصديق : قال

من تفضيله، أَو به، وليس فيه حماورة كثرية خارجة عن الشيِء، كالذي يكون حنو اخلصم من ختسيسه، أَو حنو نفسه 
اللهم إِال أَن يروغ املتكلم به أَو حييد عن الطريق، يريد َألن هذه العلة كان أَخص . يف تصيري احلاكم إِىل االنفعال

  .باملشورة
وينبغي للمتشكك يف املقدمات املأخوذة من السنة أَن يفعل فيها ما كان يفعله سقراط مع اخلطباء من أَهل : قال

  .فإِن التأويل ذم ما للقول. يذم هلم تلك املقدمات ذما يسرياً، يريد، فيما أَحسب، بالتأويل هلا أَثينية، فإِنه كان
. وأَما املنافريات فقد ينبغي أَن يستعمل فيها مدح الكالم التثبييت، مثل ما كان يفعله سقراط يف أَقاويله املدحية: قال

إِنه َمن مَدح فالنا فليس يعوزه مقال وال تبقى له : القائل وذلك مثل قول. فإِنه كان يدخل يف أَثنائها مدح الكالم
  .وإِذا كان هذا يف مدح اِإلنسان، فكيف يف مدح اِإلله. مقال

والكالم التثبييت إِذا استعمل فيه املدح كان تثبيتا وخلقيا معا، وإِن مل يكن هنالك قول خلقي، وذلك مثل قول 
  .م احملقق الصحيح ال يعقله إِال ذوو الفضل والصالحإِن الكال: بعد أَن يأيت بالتثبيت: القائل
واملوخبات فهي أَجنح من املثبتات، يعين باملوخبات، اليت تكون على طريق اخللف من املقدمات اليت يعترف هبا : قال

  .اخلصم، وباملثبتات الضمائر اليت يأيت هبا املتكلم يف إِبطال قول اخلصم من تلقائه
خبات أَجنح من الضمائر َألنه معلوم أَن املوخبات تفضل غريها من اَألقوال يف الشيء الذي به وإِمنا كانت املو: قال

واملتضادة إِذا قرن بعضها . اَألقوال قياسية، أَعين أَهنا قياسية أَكثر من غريها، إِال أَهنا إِمنا تأتلف من املقدمات املتضادة
  .ببعض كان أَحرى أَن يظهر الكذب الذي فيها

الكالم الذي يوجهه حنو اخلصوم ليس يكون من نوع آخر سوى نوع اَألقاويل التصديقية فمنها ما تكون و: قال
املقاومة فيه حبسب قول اخلصم، وهي املقاييس اليت تأْتلف من املقدمات املتقابلة أَو اليت قوهتا قوة املتقابلة، وتسوق 

  .ييس املستقيمةومنها ما تكون من األَمر نفسه، وهي املقا. إِىل التوبيخ
وقد ينبغي يف املشورة واخلصومة معا إِذا ابتدأَ املتكلم بالكالم أَن يذكر أَوالً التصديقات اليت تثبت قوله مث : قال

هذا إِذا كانت املخالفات له يسرية أَو قليلة اِإلقناع، وأَما إِن كانت كثرية . يقصد بعد ذلك ِإلبطال املخالفات لقوله
فإِذا أَوهم بطالهنا، أَتى بعد ذلك بالتثبيتات . فإِن العمل كله هو يف أَن يتقدم فينقض تلك اَألقاويل أَو قوية اِإلقناع،

فينبغي للمتكلم الذي يريد أَن يتكلم بضد كالم قد تكلم به غريه أَن يوطئ لنفسه : اليت ختص قوله، وباجلملة
وذلك يكون بوجوه، مثل . كالما منجحا، أَي مقنعاويطرق لكالمه، وال سيما إِذا كان الكالم الذي تكلم به الغري 



وإِنك تثبت كل ما تريد أَن تثبته، وتقنع يف كل شيء أَنه واجب . إِنك معىن بالكالم ذو قدرة عليه: أَن يقول اخلصم
ا ورمب. وأَنه عظيم وأَنه نافع ليعتقد يف قولك أَنه صحيح وحمقق، وإِن مل يكن صحيحا عند اهللا وال عند احلق نفسه

. إِن كالمك حمك وباطل وكالم رجل ال تورع عنده: استعمل يف هذا ذم الكالم وذم املتكلم، مثل أَن يقول له
وذم اخلصم . وكأَن هذا املوضع الذي ذكره هو راجع إِىل ذم كالم اخلصم إِما من جهة الباطن وإِما من جهة الظاهر

منا تذكر هذه اَألشياء هاهنا من جهة الترتيب؛ وإِال فقد وإِ. نفسه أَو كالمه هو مقابل مدح املتكلم نفسه وكالمه
  .تقدم الكالم فيها

َألنه : وقد ينبغي أَن تغري الضمائر إِىل اَألقاويل اخللقية أَحيانا مثل أَن يقول اخلطيب إِذا أَشار بالصلح واهلدنة: قال
يب أَن يتكلف من الضمائر أَقوى ما ميكن وباجلملة فيجب على اخلط. ينبغي للعقالِء أَن يصريوا إِىل الصلح واهلدنة
فإِنه مهما كانت الضمائر اليت يأيت هبا اخلطيب أَجنح فهو أَحرى أَن يقبل . أَن يوجد يف ذلك الشيء الذي يتكلم فيه

قوله وأَن يظهر على خصومه، مثل أَن تكون الضمائر اليت يأيت هبا يف قبول الصلح أَقوى من الضمائر اليت يأيت هبا 
  .يف دفع الصلح واِإلشارة باحلرب خصمه
إِذا علم السائل أَن : أَحدها: فأَما السؤال فإِمنا ينبغي أَن يستعمل يف هذه الصناعة أَكثر من ذلك يف مواضع: قال

اجمليب مىت أَجاب بنعم أَو ال لزمه شيء واحد بعينه وهو الذي قصد املتكلم إِلزامه، مثل أَن ُيسأَل أَلست قد أُِخذَْت 
  .فأَنت قتلته، فلذلك فررت: ال، قيل: أَنت قتلته؛ وإِن قال: نعم، قيل: القتيل وبيدك سيف؟ فإِن قال بقرب

أَلست تعلم أَن : حيث يعلم إِنه إِن مل جيب بالشيء الذي سأَله فقد قال شنيعا، مثل قول القائل: واملوضع الثاين
وأَنت تأخذ اِإلتاوة، فأَنت جائر واملوضع الثالث : م، قيل لهنع: ال، كان شنيعا؛ وإِن قال: فإِنه إِن قال. اِإلتاوة جور

فإِنه يف مثل هذا . أَن تكون املقدمة اليت يسأَله عنها ظاهرة الصدق، وال يكون ما يلزم عنها ظاهرا عند اجمليب
أَل سائل مثل أَن َيس. املوضع جيب على السائل أَن يقتصر على مقدمة واحدة فقط، وال يسأَل عن املقدمة الثانية

. فعيسى إِذن ليس ابنا هللا: نعم، قال: أَليس اآلباء و اَألبناء من جنسٍ واحد؟ فإِذا قال اجمليب: رجال من النصارى
فإِن هذه املقدمة ميكن أَن ختفي لظهورها، وَبعد الزمها، وهي خافية يف األَكثر أَعين يف بادئ الرأي، على اجمليب يف 

  .هذا السؤال
والفرق بني هذا وبني . يث يعلم السائل أَنه إِن أَجاب بضد ما سأَله قدر على إِلزامه التشنيعح: واملوضع الرابع

  .أَن الشنيع هنالك كان ضد ما سأَله عنه، وهنا إِمنا أَلزمه السائل الشنيع بقياس: الثاين
مه التوبيخ الذي يفعله إِذا كان اَألمر عند السؤال يضطره أَن جييب باملتناقضات معا فإِنه يلز: واملوضع اخلامس
فإِنه يشغب عليه حينئذ كما يفعل . مثل أَن يلزمه بالسؤال أَن يكون جميبا يف الشيء بنعم وبال. السوفسطائيون
  .السوفسطائيون

فإِنه إِن أَجاب يف ذلك . أَن يسأَل سؤاال يتضمن معاين كثرية ويتشغب اجلواب فيه على اجمليب: واملوضع السادس
وإِن جعل يفصل تلك املعاين واحدا واحدا وجييب فيها جبواب جواب، رأَى . ده السائل لزمه األَمرباملعىن الذي قص

السامعون من العمة لضعفهم أَنه مريد وأَنه لذلك قد اضطرب جوابه، إِذا كانوا يرون أَن الصادق إِمنا جييب إِذا 
  .وابسأَل جبواب واحد ال بأَجوبة كثرية، َألن ذلك اضطراب وتشويش يف اجل

وأَما اجمليب فقد ينبغي له يف هذه الصناعة أَن ينكر إِنتاج الضمائر، إِذا مل يقدر على إِنكار املقدمات اليت سئل : قال
. وإِذا أَمكنه اِإلنكار، فال ينكر باللفظ احملتمل الذي يكون أَعم من ذلك الشيء الذي فيه املراء وال أَخص. عنها

وذلك مما يسهل . دمات اليت تفعل القياس على الشيء الذي يروم خصمه أَن يثبته عليهوينبغي له أَن يتقدم فيعلم املق



فإِن تلك اَألشياء إِما كلها وإِما بعضها هي مما يصلح يف هذا . علمه من اَألشياِء اليت قيلت يف الثانية من طوبيقى
جة هي غري العلة اليت ذكرها اخلصم، مثل أَنه املوضع وينتفع هبا وإِن مت القياس عليه فينبغي له أَن يذكر أَن علة النتي

  .نعم أَخذته ملكان احلفظ له، ال ملكان الغصب: إِذا أَنتج عليه أَنه أَخذ املال فيقول
والسائل فقد ينبغي أَال َيسأَل عن املقدمات البعيدة وال عن القريبة من النتيجة نفسها إِال أَن تكون ظاهرة جدا، : قال

  .عن املقدمات اليت هي من النتيجة حبال وسط يف القرب والبعدبل ينبغي أَن يسأَل 
وَألن اَألقاويل اليت تستعمل اهلزء والسخرية هلا غناء يف املنازعات، فقد ينبغي أَن تدخل يف املخاطبات اليت فيها : قال

وذلك صواب . باجلد إِنه ينبغي أَن يفسد اِجلد بضده أَي اهلزل، ويفسد اهلزل بضده أَي: ولذلك قال فالن. النزاع
ومن أَنواع اهلزل ما يليق بالكرمي، وهو اهلزل الذي ال يكمن . وقد قيل يف كتاب الشعر كم أَنواع اهلزل. من قوله

فيه صاحبه على أَمر باطن وتعريض قبيح بل يكون ما يتكلم فيه باهلزل هو نفس الشيء الذي قصده، ال أَنه عّرض 
ن املزَّاح يواجهك باملزاح ويبدي لك ما يف نفسه، وإِما املعّرض فهو الذي إِ: ولذلك قيل. بذلك عن أَمر قبيح

فاملزَّاح أَشبه بالكرمي َألنه يصدق عن . خيادعك ويومهك أَنه يتكلم يف شيء وهو يذهب يف اهلزل إِىل شيء آخر قبيح
  .ذات نفسه، واملعّرض أَشبه باللئيم َألنه يستعمل اخلب واحلقد

أَحدها أَن يثبت عند السامعني : ياء اليت منها يتقوم الكالم اخلطيب ويتركب عنها هي أَربعة أَشياءوباجلملة فاَألش: قال
والثالث اَألقاويل االنفعالية .والثاين تعظيم الشيء املتكلم فيه وتصغريه. من نفسه الصحة ومن خصمه التهمة

ه اَألشياء كلها مشتركة جلميع أَجزاء اخلطابة، أَعين وهذ. اَألقاويل املوجهة حنو الشيء املتكلم فيه: والرابع. واخللقية
  .اَألجزاء الثالثة

وباجلملة فقد وفينا جبميع املعاين اليت وعدنا . وحنن فقد قلنا يف املواضع اليت منها تعمل هذه اَألشياء كلها: قال
ون ما يتكلم فيه معلوما غري وكان ذكرنا هلذه اَألشياء أَما يف أَول اَألمر فلكي يك. بذكرها يف أَول هذا الكتاب

جمهول، كاحلال يف فعل الذين يريدون أَن حيسنوا التعليم، أَعين أَن حيضروا أَوالً اَألغراض واملعاين اليت يريدون أَن 
وهذا . وأَما ذكرنا إِياها هاهنا وبأخرة فلكي يعلم أَنا قد وفينا مبا كنا وعدنا يف ذلك. يتكلموا فيها، مث يتكلمون فيها

  .وأَما الذي خيص السامعني فهو التذكري. مبلغ اخلامتة اليت ختص املتكلم أَعين أَنه يعلم بأَنه قد وىف مبا ذكرهو 
. واملثاالت فينبغي أَن تكون باجلملة حبيث يفهم منها الشيء الذي أخذ املثال بدال منه، ويفهم من ضدها ضده: قال

ل أَعرف منهما يف الشيء الذي استعمل املثال بدله، أَعين أَن يكون وذلك إِمنا يكون مىت كان هذان اَألمران يف املثا
فإِنه مىت مل يكن املثال هكذا، كان إِما ليس يثبت شيئا وإِما أَن . أَعرف من املمثَّل، وضده أَعرف من ضد املمثَّل

فة ضد الشيء، أَعين أَن وكذلك احلال يف معر. يثبت به ما قد ثبت، وذلك إِما مبثال آخر، وإِما َألنه معروف بالطبع
  .منها ما يكون معروفا بنفسه، ومنها ما يكون معروفا مبثال

وأَما خوامت اخلطب فينبغي أَن تكون منفصلة عن اخلطبة غري مرتبطة هبا وال متصلة، مبنزلة الصدر ولكن تكون : قال
  .مسعوا، واحلكم إِليكم فاحكمواهذا قويل فا: موجهة حنو الكالم الذي سلف، مثل قول القائل يف اخلطب املشاورية

وقد خلصنا منها ما تأَدى إِلينا فهمه وغلب على ظننا أَنه مقصودة وعسى اهللا . وهنا انقضت معاين هذه املقالة الثالثة
أَن مين بالتفرغ التام للفحص عن فص أَقاويله يف هذه اَألشياء وخباصة فيما مل يصل إِلينا فيه شرح ملن يرتضى من 

  .املفسرين
  .وكان الفراغ من تلخيص بقية هذه املقالة يوم اجلمعة اخلامس من حمرم عام أَحد وسبعني ومخس مائة
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