
 
 

 اجلاحظ يكتب: مزاعم انبته العصر و مبتدعة الدهر
 

 اجلاحظ يقص علي قرائه ماحدث من خالفات منذ البداية
  

 

 
 
صارت بعد إسالمها واخلروج من جاهليَّتها إىل طبقاٍت  اعلْم، أرشد هللا أمرك، أنَّ هذه األمة قد 

متفاوتة، ومنازل خمتلفة: فالطبقة األوىل: عصر النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وُعمر رضي هللا 
عنهما، وستُّ سنني من خالفة عثمان رضي هللا عنه؛ كانوا على التوحيد الصحيح واإلخالص 

ة على الكتاب والسنة. وليس هناك عمٌل قبيٌح وال بدعٌة املخلص، مع األلفة واجتماع الكلم
فاحشة، وال نزْع يٍد من طاعٍة، وال حسٌد وال غلٌّ وال أتوُّل، حىت كان الذي كان من قتل عثمان 
ه ابلسالح، وبْعج بطنه ابحلراب، وفرى أوداجه  رضي هللا عنه وما انْ ُتهك منه، ومن خْبطهم إَّيَّ

عمد، مع كف ِّه عن البْسط، وهنيه عن االمتناع، مع تعريفه هلم قبل ذلك ابملشاقص، وشْدخ هامته ابل
بيحة؛ ومع ضرب نسائه  من كم وحٍه جيوز قْتل من شهد الشهادة، وصلَّى القبلة، وأكل الذَّ
حبْضرته، وإقحام الر ِّجال على حرمته، مع ات ِّقاء انئلة بنت الفرافصة عنه بيدها، حىت أطنُّوا إصبعني 

وقد كشفت عن قناعها، ورفعت عن ذيلها؛ ليكون ذلك رْدعًا هلم، وكاسرًا من من أصابعها، 
عزمهم؛ مع وْطئهم يف أضالعه بعد موته، وإلقائهم على املزبلة جسده جمردًا بعد سحبه، وهي 
اجلزرة اليت جعلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُكفوًا لبناته وأَّيماه وعقائله؛ بعد السَّب ِّ 
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حلْصر الشديد، واملنع من القوت؛ مع احتجاجه عليهم، وإفحامه هلم، ومع والتعطيش، وا
اجتماعهم على أنَّ دم الفاسق حراٌم كدم املؤمن، إال من ارتد بعد إسالم، أو زىن بعد إحصان، أو 
قتل مؤمنًا على عمٍد، أو رجٌل عدا على الناس بسيفه فكان يف امتناعهم منه عطُبه؛ ومع إمجاعهم 

، وال جيهز منها على جريح.على أال يُق  تل من هذه األمة ُمولٍ 
مث مع ذلك كل ِّه دمروا عليه وعلى أزواجه وُحرمه، وهو جالٌس يف حمرابه، ومصحفه يلوح يف حجره، 

 لن يرى أنَّ موحداً يقدم على قتل من كان يف مثل صفته وحاله.
ميوت اثئره، وال يكل  طالبه.  ال جرم لقد احتلبوا به دمًا ال تطري رغوته، وال تسكن فورته، وال

وكيف يضيع دٌم هللا وليُّه واملنتقم له?! وما مسعنا بدٍم بعد دم حيىي بن زكرَّي عليه السالم غال غليانه، 
 وقتل سافحه، وأدرك بطائلته، وبلغ كل  حْمنته، كدمه هللا عليه.

ر من رابعه وحدائقه ولقد كان هلم يف أْخذه ويف إقامته للناس واالقتصاص منه، ويف بيع ما ظه
وسائر أمواله، ويف َحْبسه مبا بقي عليه، ويف طْمره حىتَّ ال حُيسَّ بذكره، ما يُغنيهم عن قتله إْن كان 

 قد ركب ُكلَّ ما ق فوه به، وادَّعوه عليه..
 

 طبقات الناس حني مقتل عثمان
ابعني.ولكن الناس كانوا على وهذا كلُّه حبضرة جلَّة املهاجرين، والسَّلف املقدَّمني، واألنصار والت

طبقاٍت خمتلفة، ومراتب متباينة: من قاتٍل، ومن شادٍ  على عضده، ومن خاذٍل عن نصرته. 
ا الش كُّ منَّا فيه ويف خاذله، ومن أراد عزله  والعاجز انصٌر إبرادته، ومطيٌع حبسن نَّيته. وإَّنَّ

لك منه، فُضالٌَّل ال شكَّ فيهم، وُمر اٌق ال واالستبدال به. فأمَّا قاتله واملعني على دمه واملريد لذ
امرتاء يف حكمهم. على أنَّ هذا مل يَ ُعْد منهم الفجور، إمَّا على سوء أتويل، وإما على تعمُّد 

 للشَّقاء.
 

مثَّ مازالت الفنت متَّصلة، واحلروب مرتادفة، كحرب اجلمل، وكوقائع صف ني، وكيوم الن َّْهروان، وقبل 
قة وفيه ُأسر ابن ُحنيف وقتل حكيم بن جبلة.إىل أن قتل أشقاها عليَّ بن أيب ذلك يوم الزَّابو 

 طالب رضوان هللا عليه، فأسعده هللا ابلشهادة، وأوجب لقاتله النار واللَّعنة.
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 بداية امللك الوراثي العضوض

 
إىل أْن كان من اعتزال احلسن عليه السالم احلروب وختليته األمور، عند انتشار أصحابه، وما رأى 
من اخللل يف عسكره، وما عرف من اختالفهم على أبيه، وكثرة تلوُّهنم عليه.فعندها استوى معاوية 

اعة املسلمني من األنصار واملهاجرين يف العام على امللك، واستبدَّ على بقي ة الشُّورى، وعلى مج
الذي مَسَّْوه عام اجلماعة وما كان عام مجاعٍة، بل كان عام فُ ْرقة وقهر وجربية وغلبة، والعام الذي 

ً، ومل يَ ْعد ذلك أمجع الضَّالل والفسق. ً، واخلالفة غْصباً وقيصرَّي   حتَّلت فيه اإلمامة ُملكاً كسروَّي 
  

صيه من جنس ما حكينا، وعلى منازل ما رتَّبنا، حىتَّ ردَّ قضيَّة رسول هللا صلى هللا مثَّ مازالت معا
عليه وسلم رد اً مكشوفاً، وجحد ُحكمه جحداً ظاهرا، يف ولد الفراش وما جيب للعاهر، مع إمجاع 

ا كان هبا عاهراً؛ فخرج بذلك  من ُحكم الُفجَّار األم ة أنَّ مُسيَّة مل تكن أليب ُسفيان فراشاً، وأنَّه إَّنَّ
 إىل حكم الكفَّار.

 
وليس قتل ُحْجر بن عدي ، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر، وبيعته يزيد اخلليع، واالستئثار 
ابلفئء، واختيار الوالة على اهلوى، وتعطيل احلدود ابلشَّفاعة والقرابة، من جْنس َجْحد األحكام 

 صوبة.املنصوصة، والشرائع املشهورة، والسُّنن املن
وسواٌء يف ابب ما يستحقُّ من اإلكفار جحد الكتاب وردُّ السنة؛ إْذ كانت السنَّة يف ُشهرة 
 الكتاب وظهوره، إالَّ أنَّ أحدمها أعظم، وعقاب اآلخرة عليه أشد .
 فهذه أوَُّل كفرٍة كانت يف األمة.

 مث مل تكن إالَّ فيمْن يدَّعي إمامتها، واخلالفة عليها.
 

 لعصر ومبتدعة الدهرمزاعم انبته ا
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على أن كثرياً من أهل ذلك العصر قد كفروا برتك إكفاره. وقد أربْت عليهم انبتة عصران، ومبتدعة 
دهران فقالت: ال تسبُّوه فإنَّ له ُصحبة؛ وسبُّ معاوية بدعة، ومن يبغْضه فقد خالف 

 السُّنَّة.فزعمت أنَّ من الُسن ة ترك الرباءة ممن جحد الُسنَّة.
ي كان من يزيد ابنه ومن ُعمَّاله وأهل ُنصرته، مث غزو مك ة، ورمي الكعبة، واستباحة املدينة، مث الذ

وقتل احلسني عليه السالم يف أكثر أهل بيته مصابيح الظالم، وأواتد اإلسالم؛ بعد الذي أعطى 
سَّ به، أو من نفسه من تفريق أْتباعه، والرجوع إىل داره وحرمه، أو الذَّهاب يف األرض حىت ال حيُ 

 املقام حيث أمر به، فأبوا إالَّ قَ ْتله والنُّزول على حكمهم.
وسواء قتل نفسه بيده، أو أسلمها إىل عدو ِّه وخريَّ فيها من ال يربد غليله إالَّ ُبشْرب دمه.فاحسبوا 
قتله ليس بكفر، وإابحة املدينة وهتك احلُرمة ليس حبجَّة، كيف تقولون يف رْمي الكعبة، وهدم 

يت احلرام، وقْبلة املسلمني? فإْن قلتم: ليس ذلك أرادوا، بل إَّنا أرادوا املتحر ِّز به واملتحص ِّن الب
حبيطانه. أفما كان من حق ِّ البيت وحرميه أن حيصروه فيه إىل أن يُعطى بيده، وأيُّ شيٍء بقي من 

 رجٍل قد ُأخذت عليه األرض إالَّ موضع قدمه.
  

 
رك، والتمثُّل هبا كفر، شيئًا مصنوعاً، كيف ُيصنع واحُسْب ما رووا عليه من األ شعار اليت قوهُلا شِّ

بنَ ْقر القضيب بني ثَنيَّيت احلسني عليه السالم، ومحل بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حواسر 
على األقتاب العارية واإلبل الص ِّعاب، والكشف عن عورة علي ِّ بن احلسني عند الشَّك ِّ يف بلوغه 

م إْن وجدوه وقد أنبت قتلوه، وإن مل يكن أنبت محلوه، كما يصنع أمري جيش املسلمني على أهنَّ 
بذراري املشركني? وكيف تقولون يف قول عبيد هللا بن زَّيد إلخوته وخاصَّته: دعوين أقتْله فإنَّه بقي ة 

اء، وأقطع به هذه املادَّة.  هذا النَّسل، فأحسم به هذا القْرن، وأُميت به هذا الدَّ
 

وان على ما تدلُّ هذه القسوة وهذه الغلطة، بعد أن شفوا أنفسهم بقتلهم، وانلوا ما أحبُّوا  خرب ِّ
فيهم. أتدلُّ على نصٍب وسوء رأي وحقٍد وبْغضاء ونفاق، وعلى يقنٍي مدخول وإميان ممزوج، أم 

ءة السَّاحة تدلُّ على اإلخالص وعلى حب ِّ النيب صلى هللا عليه وآله وسلم واحلفظ له، وعلى برا
 -وذلك أدىن منازله  -وصح ة السَّريرة? فإن كان على ما وصفنا ال يعدو الفسق والضَّالل 

 فالفاسق معلوٌن، ومن هنى عن َلْعن امللعون فملعون.
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 حكم سب والة السوء
ا وزعمت انبتة عصران، ومبتدعة دهران، أنَّ سبَّ والة السُّوء فتنة، ولعن اجلورة بدعة، وإْن كانو 

، والقريب ابلقريب، وأخافوا األولياء، وآمنوا األعداء،  ، والويلَّ ابلويل ِّ أيخذون السَّميَّ ابلسَّمي ِّ
وحكموا ابلشفاعة واهلوى، وإظهار القدرة، والتهاون ابألمَّة، والقمع للرعي ة، وأهنم يف غري مداراة 

جلحد، فذاك أضلُّ ملن كفَّ عن شْتمهم وال تقي ة، وإْن عدا ذلك إىل الكفر، وجاوز الضَّالل إىل ا
 والرباءة منهم.

 
على أنَّه ليس من استحقَّ اسم الكفر ابلقتل كمن استحقَّه برد ِّ السنَّة وهدم الكعبة. وليس من 

 استحقَّ الكفر ابلتشبيه كمن استحقَّه ابلتجوير.
 

 والنَّابتة يف هذا الوجه أكفر من يزيد وأبيه، وابن زَّيٍد وأبيه.

م جممعون على أنَّه ملعوٌن من قتل مؤمنًا متعم ِّداً أو متأو ِّال. فإذا كان القاتل ُسلطاانً جائرا، على أ هنَّ
أو أمري عاصيًا، مل يستحلُّوا سبَّه وال َخْلعه، وال نفيه وال عيبه، وإْن أخاف الصُّلحاء وقتل الفقهاء، 

 خلمور وأظهر الفجور.وأجاع الفقري وظلم الضعيف، وعطَّل احلدود والثُّغور، وشرب ا
  

 أعمال اخلزي من بين أمية
 

مث مازال الناس يتسكعون مر ًة ويداهنوهنم مر ة، ويقاربوهنم مرة ويشاركوهنم مر ة، إال  بقي ًة ممن عصى 
هللا تعاىل ذكره، حىتَّ قام عبد امللك بن مروان، وابنه الوليد، وعاملهما احلج اج بن يوسف، ومواله 

م، فأعادوا على البيت ابهلْدم، وعلى حرم املدينة ابلغْزو، فهدموا الكعبة، يزيد بن أيب ُمْسل
واستباحوا احلُْرمة، وحوَّلوا قبلة واسط، وأخر وا صالة اجلمعة إىل ُمغريابن الشَّمس. فإن قال رجٌل 

نيًة ألحٍد منهم: ات ق هللا فقد أخَّرت الصالة عن وقتها، قتله على هذا القول جهاراً غري خْتل، وعال
. وال يُعلم القتل على ذلك إال  أقبح من إنكاره، فكيف يكفر العبد بشيٍء وال يكفر  غري سر 
ا وعظ بعض اجلبابرة، وخوَّفه العواقب، وأراه أنَّ يف الناس  أبعظم منه? وقد كان بعض الصَّاحلني رمبَّ
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بن يوسف، فزجرا عن  بقي ًة ينهون عن الفساد يف األرض، حىتَّ قام عبد امللك بن مْروان واحلجاج
 ذلك وعاقبا عليه، وقتال فيه، فصاروا ال يتناهون عن منكٍر فعلوه.

 
م   فاحسْب أنَّ حتويل القبلة كان غلطاً، وهدم البيت كان أتويال، واحسب ما رووا من كل ِّ وجه أهنَّ

لَّداً. واحسْب كانوا يزعمون أنَّ خليفة املرء يف أهله أرفع عنده من رسوله إليهم، ابطاًل ومصنوعاً مو 
وْسم أيدي املسلمني ونْقش أيدي املسلمات، ورد هم بعد اهلجرة إىل الُقرى، وقتل الفقهاء، وسبَّ 
أئمَّة اهلدى، والنَّْصب لعرتة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، ال يكون كفراً، كيف نقول يف 

ري الشمس على أعايل اجلدران  مجع ثالث صلواٍت فيهنَّ اجلمعة وال يصلُّون أوالهنَّ حىتَّ تص
 كاملالء املعصفر. فأن نطق مسلٌم خبط السَّيف، وأخذته العمد، وشكَّ ابلر ِّماح .

وإن قال قائٌل: اتَّق هللا، أخذته العزَّة ابآلمث، مث  مل يرض إالَّ بنثر دماغه على صدره، وبصلبه حيث 
 تراه عياله.

 
يف طريق التمرُّد على هللا عزَّ وجلَّ، واالستخفاف ابلد ِّين، ومما يدلُّ على أنَّ القوم مل يكونوا إالَّ 

، أْكُل أمرائهم الطَّعام، وُشرهُبم الشَّراب، على منابرهم  والتَّهاون ابملسلمني، واالبتذال آلهل احلق 
أي لم مُجعهم ومجوعهم. فعل ذلك ُحبيش بن ُدجْلة، وطارٌق موىل عثمان، واحلجَّاج بن يوسف 

ْن كان كفراً كلُّه فلم يبلغ كفر انبتة عصران، وروافض دهران؛ ألنَّ جنس كفر هؤالء وغريهم. وذلك إ
 غري كفر أولئك.

 
كان اختالف الناس يف القدر على أنَّ طائفًة تقول: كلُّ شيٍء بقضاء وقدر، وتقول الطائفة 

األبناء ليغيظ  األخرى: كل شيٍء بقضاٍء وقدر إالَّ املعاصي. ومل يكن أحٌد يقول إنَّ هللا يعذ ِّب
اآلابء، وإنَّ الكفر واإلميان خملوقان يف اإلنسان مثل العمى والبصر. وكانت طائفٌة منهم تقول إنَّ 
هللا ال يرى، ال تزيد على ذلك، فإْن خافت أْن يُظنَّ هبا التشبيه قالت يُرى بال كيٍف، تعر ًَِّّي من 

مت هذه الرَّافضة، فثبَّتْت له جسماً، وجعلت له التَّجسيم والتَّصوير، حىتَّ نبتت هذه النابتة، وتكلَّ 
اً، وأكفرْت من قال ابلرُّؤية على غري الكيفية.  صورة وحد 

 
ٌة وبرهان، وأنَّ التَّوراة غري الزَّبور، والزَّبور غري  ، وُحجَّ مث زعم أكثرهم أنَّ كالم هللا حسن وبني ِّ
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وأنَّ هللا توىلَّ أتليفه، وجعله برهانه على  اإلجنيل، واإلجنيل غري القرآن، والبقرة غري آل عْمران،
صدق رسوله، وأنَّه لو شاء أن يزيد فيه زاد، ولو شاء أن ينقص منه نقص، ولو شاء أن يبد ِّله 
له، ولو شاء أن ينسخه كلَّه بغريه نسخه، وأنَّه أنزله تنزيال، وأنَّه فصَّله تفصيال، وأنَّه ابهلل كان  بدَّ

إال هو، غري أنَّ هللا مع ذلك كلَّه مل خيلْقه. فأعطوا مجيع صفات اخلْلق  دون غريه، وال يقدر عليه
 ومنعوا اسم اخللق.

  
والعجب أنَّ اخلَْللق عند العرب إَّنا هو التقدير نفسه؛ فإذا قالوا خلق كذا وكذا، وكذلك قال 

لطَّرْي" فقالوا: صنعه "أحسن اخلالقني" وقال"خَتُْلُقون إْفكاً" وقال: "وإْذ ختُلُق من الط ِّني كهيئة ا
وجعله وقدَّره وأنزله، وفصَّله وأحدثه، ومنعوا َخَلقه. وليس أتويل خلقه أكثر من قدَّره. ولو قالوا 

 بدل قوهلم قدَّره ومل خيُلْقه: خلقه ومل يقد ِّره، ما كانت املسألة عليهم إالَّ من وجٍه واحد.
 

 أنَّه مل يسمع ذلك من سلفه وهو يعلم أنَّه مل والعجب أنَّ الذي منعه بزعمه أْن يزعم أنَّه خملوقٌ 
يسمع أيضًا عن سلفه أن ه ليس مبخلوق. وليس ذلك هبم، ولكن ملا كان الكالم من هللا يقال 
عندهم على مثل خروج الصَّوت من اجلوف، وعلى جهة تقطيع احلروف وإعمال الل ِّسان 

فة فل  يس بكالم..والشَّفتني، وما كان على غري هذه الصُّورة والص ِّ
 

وملا كن ا عندهم على غري هذه الصفة، وكنا لكالمنا غري خالقني، وجب أنَّ هللا عز وجلَّ لكالمه 
م مل جيدوا بني كالمنا وكالمه فرقا، وإن مل  ا قالوا ذلك ألهنَّ غري خالق، إذ كنَّا خالقني لكالمنا. فإَّنَّ

 يقرُّوا بذلك أبلسنتهم. فذاك معناهم وقصدهم.
 

هذه األم ة ال جتاوز معاصيها اإلمث والضَّالل، إالَّ ما حكيت لك عن بين أمي ة وبين وقد كانت 
مْروان وعمَّاهلا، ومن مل يدِّْن إبكفارهم، حىتَّ جنمت النَّوابت، واتبعْتها هذه العوامُّ، فصار الغالب 

األعمال اليت  على هذا القْرن الكفر، وهو التَّشبيه واجلرب، فصار كفرهم أعظم من ُكفر من مضى يف
هي الفسق، وصاروا شركاء من كفر منهم، بتول ِّيهم وترك إكفارهم. قال هللا عز  من قائل: "ومن 

ْنُكْم فإنَُّه مْنهم". ُْم مِّ  يتوهلَّ
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وأرجو أن يكون هللا قد أغاث احملق ِّني ورمحهم، وقوَّى ضعفهم وكثَّر قلتهم، حىت  صار والة أمران يف 

لزَّمن الفاسد، أشدَّ استبصارًا يف التشبيه من عِّْليتنا، وأعلم مبا يلزم فيه منَّا، هذا الدَّهر الصَّعب، وا
وأكشف للقناع من رؤسائنا، وصادفوا النَّاس وقد انتظموا معاين الفساد أمجع، وبلغوا غاَّيت 

إالَّ أفسدته، البدع، مث قرنوا بذلك العصبيَّة اليت هلك هبا عامٌل بعد عامل، واحلميَّة اليت ال تُبقي دينًا 
وال ُدنيا إالَّ أهلكتها، وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشُّعوبيَّة، وما قد صار إليه املوايل من 

 الفْخر على العجم والعرب.
 

وقد جنمت من املوايل انمجٌة، ونبتت منهم انبتٌة، تزعم أنَّ املوىل بواليٍة قد صار عربي اً؛ لقول النيب ِّ 
: "موىل القوم منهم"، ولقوله: "الوالء حُلمٌة كُلحمة النَّسب، ال يُباع وال صلى هللا عليه وسلم

 يُوهب".
 

قال: فنحن معاشر املوايل بقدمينا يف العجم أشرف من العرب، وابحلديث الذي صار لنا يف العرب 
أشرف من العجم. وللعرب القدمي دون احلديث. ولنا خصلتان مجيعًا وافراتن فينا، وصاحب 

  أفضل من صاحب اخلصلة.اخلصلتني
 

وقد جعل هللا املوىل بعد أن كان عجميًَّا عربيا بوالئه، كما جعل حليف قريش من العرب قرشيَّاً 
حبلفه، وجعل إمساعيل، بعد أن كان أعجمي اً، عربي ًا. ولوال قول النيب صلى هللا عليه وسلم إن 

 األعجم ال يصري عربي اً، كما أنَّ العريبَّ ال يصري إمساعيل كان عربي اً ما كان عندان إالَّ أعجمي ًا؛ ألنَّ 
ه هللا عربي ًا بعد أن كان أعجمي ًا بقول النيب صلى هللا عليه  أعجمي اً. فإَّنا علْمنا أنَّ إمساعيل صريَّ

 وسلم، فكذلك حكُم قوله: "موىل القوم منهم"، وقوله: "الوالء حُلمٌة".
 

الم أاًب ملن مل يلْد كما جعله أاًب ملن ولد، وجعل أزواج النيب ِّ قالوا: وقد جعل هللا إبراهيم عليه الس
أمَّهات املؤمنني ومل يلدن منهم أحداً، وجعل اجلار والد من مل يلْد، يف قوٍل غري هذا كثرٍي قد أتينا 

 عليه يف موضعه.
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  قليل.وليس أدعى إىل الفساد وال أجلب للشَّر ِّ من املفاخرة، وليس على ظهرها إال فخوٌر، إالَّ 

 
ه.  وأيُّ شيء أْغَيُظ من أن يكون عبدك يزعم أنَّه أشرف منك وهو مقرٌّ أنه صار شريفاً بعْتقك إَّيَّ

 اجلاحظ انبته عصران هذا أيضا...؟ عصر يشبه انبته ابهلل عليكم ....أال
 1194361981.doc  
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