
البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  1  

 

 

 

 

 

 حتقيق ما للهند 

 من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة

 

البريوينايب الرحيان حممد بن أمحد   

 

 

 

 

 

To PDF: www.al-mostafa.com 

Notes:رجاء مراجعة االرقام يف الكتاب  



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  2  

 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

    

ألن العيان هو ادراك عني الناظر عني املنظور اليه يف زمان " يس اخلرب كالعيان ل" امنا صدق قول القائل 
وجوده ويف مكان حصوله ، ولو ال لواحق آفات باخلرب لكانت فضيلته تبني على العيان والنظر لقصورمها 

 من على الوجود الذي ال يتعدى انات الزمان وتناول اخلرب اياها وما قبلها من ماضي االزمنة وبعدها
والكتابة نوع من انواعه يكاد ان يكون اشرف من . مقتبلها حىت يعم اخلرب لذلك املوجود واملعدوم معا 

غريه ، فمن اين لنا العلم بأخبار االمم لوال خوالد اثار القلم؟ مث ان اخلرب عن الشيء املمكن الوجود يف 
حقان به من جهة املخربين لتفاوت العادة اجلارية يقابل الصدق والكذب على صورة واحدة وكالمها ال

فمن خمرب عن امر كذب يقصد فيه نفسه فيعظم به جنسها الا . اهلمم وغلبة اهلراش والرتاع على االمم 
حتته او يقصدها فيزري خبالف جنسه لفوزه فيه بإرادته ، ومعلوم ان كال هذين من دواعي الشهوة 

بهم لشكر او يبغضهم لنكر، وهو مقارب لالول فان ومن خمرب عن كذب يف طبقة حي. والغضب املذمومني
ومن خمرب عنه متقربا اىل خري بدناءة الطبع او متقيا لشر من . الباعث على فعله من دواعي احملبة والغلبة 

ومن خمرب عنه طباعا كأنه حممول عليه غري متمكن من غريه وذلك من دواعي الشرارة . فشل وفزع 
رب عنه جهال ، وهو املقلد للمخربين وان كثروا مجلة او تواتروا فرقة بعد ومن خم. وخبث خمابئ الطبيعة 

فرقة فهو وهم وسائط فيما بني السامع وبني املتعمد االول ، فأذا اسقطوا عن البني بقي ذاك االول احد 
من املتخرصني واانب للكذب املتمسك بالصدق هو احملمود املمدوح عند الكاذب فضال  من عددناه

وقال املسيح عليه السالم يف االجنيل ما هذا " ولو على انفسكم  قولوا احلق" غريه ، فقد قيلعن 
ال تبالوا بصولة امللوك يف االفصاح باحلق بني ايديهم فليسوا ميلكون منكم غري البدن ، واما النفس ":معناه 

عامة شجاعة اذا رأوا اقداما وهذا منه امر بالتشجع احلقيقي ، فاخللق الذي تظنه ال" فليس هلم عليها يد
على املعارك وورا يف خوض املهالك هو نوع منها ، فأما جنسها العايل على انواعها فهو االستهانة 
باملوت، مث سواء كانت يف قول او كانت يف فعل ، وكما ان العدل يف الطباع مرضي حمبوب لذاته 

و عرفه وحتاماه كاملسؤول من املعروفني مرغوب يف حسنه كذلك الصدق اال عند من مل يذق حالوته ا
لوال اين اخاف ان اصدق لقلت ال ، فأن العادل عن العدل : هل صدقت قط ؟ وجوابه : بالكذب 

االمالك باالحتيال والسرقة وسائر ما به فساد العامل  واملؤثر للجور وشهادة الزور وخيانة االمانة واغتصاب
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عبد املنعم بن علي ابن نوح التفليسي ايده اهللا مستقبحا قصد  لوكنت الفيت االستاذ اىب سه. واخلليقة 
وعبارته عنه يف احلكاية " ان اهللا تعاىل عامل بذاته : " احلاكي يف كتابه عن املعتزلة االزراء عليهم يف قوله 

عما ام يقولون ان اهللا ال علم له ختييال اىل عوام قومه ام ينسبونه اىل اجلهل ، جل وتقدس عن ذلك و
ال يليق به من الصفات ، فأعلمته ان هذه طريقة قل ما خيلو منها من يقصد احلكاية عن املخالفني 

واخلصوم ، مث اا تكون اظهر فيما كان عن املذاهب اليت جيمعها دين واحد وحنلة القتراا واختالطها 
ع وذلك لبعدها وخفاء ،واخفى فيما كان عن امللل املفترقة وخاصة ما ال يتشارك منها يف اصل وفر

السبيل اىل تعرفها واملوجود عندنا من كتب املقاالت وما عمل يف االراء والديانات ال يشتمل اال على 
مثله ، فمن مل يعرف حقيقة احلال فيها اغترف منها ما ال يفيده عند اهلها والعامل باحواهلا غري اخلجل ان 

 فيه الرذيلة ، ومن عرف حقيقة احلال كان قصارى هزت بعطفه الفضيلة او االصرار واللجاج ان رخت
من االمسار واالساطري يستمع هلا تعلال ا والتذاذا ال تصديقا هلا واعتقادا ؛ وكان وقع  امره ان جيعلها 

    املثال يف فحوى الكالم على اديان اهلند ومذاهبهم فأشرت 

منقول وملقوط خملوط غري مهذب اىل ان اكثرها هو مسطور يف الكتب هو منحول وبعضها عن بعض 
على رأيهم وال مشذب ، فما وجدت من اصحاب كتب املقاالت احدا قصد احلكاية اردة من غري ميل 

وال مداهنة سوى ايب العباس االيرانشهري ، ان مل يكن من مجيع االديان يف شئ بل منفردا مبخترع له 
صارى وما يتضمنه التوراة واالجنيل وبالغ يف ذكر يدعو اليه ولقد احسن يف حكاية ما عليه اليهود والن

املانوية وما يف كتبهم من خرب امللل املنقرضة ، وحني بلغ فرقة اهلند والشمنية صاف سهمه عن اهلدف 
وطاش يف اخره اىل كتاب زرقان ونقل ما فيه اىل كتابه ، وما مل ينقل منه فكأنه مسموع من عوام هاتني 

ستاذ ايده اهللا مطالعة الكتب ووجد االمر فيها على الصورة املتقدة حرص على حترير الطائفتني وملا اعاد اال
ما عرفته من جهتهم ليكون نصرة ملن اراد مناقضتهم وذخرية ملن رام خمالطتهم ، وسال ذلك ففعلته غري 

ه باهت على اخلصم وال متحرج عن حكاية كالمه وان باين احلق واسفظع مساعه عند اهله فهو اعتقاد
وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل حىت استعمل فيه بأيراد حجج اخلصوم ومناقضة . وهو ابصر به 

الزائغ منهم عن احلق وامنا هو كتاب حكاية فأورد كالم اهلند على وجهه واضيف اليه ما لليونانيني من 
ما اتصل بعوامهم عن مثله لتعريف املقاربة بينهم ، فأن فالسفتهم وان حتروا التحقيق فأم مل خيرجوا في

رموز حنلتهم وموضعات ناموسهم ، وال اذكر مع كالمهم كالم غريهم اال ان يكون للصوفية او الحد 
اصناف النصارى لتقارب االمر بني مجيعهم يف احللول واالحتاد ، وكنت نقلت اىل العريب كتابني احدمها 

" يص النفس من رباط البدن ويعرفواالخر يف ختل" سانك" يف املبادئ وصفة املوجودات ، وامسه 

وفيهما اكثر االصول اليت عليها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعم ، وارجو ان هذه ينوب " بياتنجل
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ى ان اكثرها هو مسطور يف .عنهما وعن غريمها يف التقرير ويؤدي اىل االحاطة باملطلوب مبشيئة اهللا
ط غري مهذب على رأيهم وال مشذب ، فما الكتب هو منحول وبعضها عن بعض منقول وملقوط خملو

وجدت من اصحاب كتب املقاالت احدا قصد احلكاية اردة من غري ميل وال مداهنة سوى ايب العباس 
االيرانشهري ، ان مل يكن من مجيع االديان يف شئ بل منفردا مبخترع له يدعو اليه ولقد احسن يف حكاية 

لتوراة واالجنيل وبالغ يف ذكر املانوية وما يف كتبهم من خرب امللل ما عليه اليهود والنصارى وما يتضمنه ا
املنقرضة ، وحني بلغ فرقة اهلند والشمنية صاف سهمه عن اهلدف وطاش يف اخره اىل كتاب زرقان ونقل 

ما فيه اىل كتابه ، وما مل ينقل منه فكأنه مسموع من عوام هاتني الطائفتني وملا اعاد االستاذ ايده اهللا 
العة الكتب ووجد االمر فيها على الصورة املتقدة حرص على حترير ما عرفته من جهتهم ليكون نصرة مط

ملن اراد مناقضتهم وذخرية ملن رام خمالطتهم ، وسال ذلك ففعلته غري باهت على اخلصم وال متحرج عن 
ليس الكتاب كتاب و. حكاية كالمه وان باين احلق واسفظع مساعه عند اهله فهو اعتقاده وهو ابصر به 

حجاج وجدل حىت استعمل فيه بأيراد حجج اخلصوم ومناقضة الزائغ منهم عن احلق وامنا هو كتاب 
حكاية فأورد كالم اهلند على وجهه واضيف اليه ما لليونانيني من مثله لتعريف املقاربة بينهم ، فأن 

ن رموز حنلتهم وموضعات ناموسهم فالسفتهم وان حتروا التحقيق فأم مل خيرجوا فيما اتصل بعوامهم ع
، وال اذكر مع كالمهم كالم غريهم اال ان يكون للصوفية او الحد اصناف النصارى لتقارب االمر بني 

مجيعهم يف احللول واالحتاد ، وكنت نقلت اىل العريب كتابني احدمها يف املبادئ وصفة املوجودات ، وامسه 
وفيهما اكثر االصول اليت عليها " بياتنجل" البدن ويعرفواالخر يف ختليص النفس من رباط " سانك" 

مدار اعتقادهم دون فروع شرائعم ، وارجو ان هذه ينوب عنهما وعن غريمها يف التقرير ويؤدي اىل 
  .االحاطة باملطلوب مبشيئة اهللا

  وهذا فهرست ابوابه 

اعتقادهم يف اهللا سبحانه يف ذكر -يف ذكر احوال اهند وتقريرها اما ما نقصده من احلكاية عنهم ب-ا
    يف ذكر اعتقادهم يف املوجودات العقلية واحلسية -ج

يف ذكر اامع -يف حال االرواح وترددها بالتناسخ يف العامل و-يف سبب الفعل وتعلق النفس باملادة ه-د
اجناس يف -يف كيفية اخلالص من الدنيا وصفة الطريق املؤدي اليه ح-ومواضع اجلزاء من اجلنة وجهنم ز

يف منبع السنن والنواميس والرسل -يف ذكر الطبقات اليت يسموا الوانا وما دوا ي-اخلالئق وامسائهم ط
وكتبهم امللية " بيذ والربانات"  يف ذكر -يف مبدأ عبادة االصنام وكيفية املنصوبات يب-ونسخ الشرائع يا

يف ذكر معارف من تقديرام -العلوم يهيف ذكر كتبهم يف سائر -يف ذكر كتبهم يف النحو والشعر يد-يج
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يف ذكر معارف من خطوطهم وحسام وغريه وشئ ممم ستبدع من -ليسهل ذكرها يف خالل الكالم يو
يف معارف شئ من بالدهم واارهم - يف ذكر علوم هلم كاسرة االجنحة على افق اجلهل يح-رسومهم يز

امساء الكواكب والربوج ومنازل القمر وامثال يف -وحبرهم وبعض املسافات بني ممالكهم وحدودهم يط
يف صورة االرض والسماء على الوجود امللية اليت ترجع اىل االخبار -كا" برمهاند" يف ذكر -ذلك ك

يف ذكر جبل مريو حبسب ما يعتقده اصحاب -يف ذكر القطب واخباره س كج-والروايات السمعية كب
يف ذكر -كه" الربانات " السبعة بالتفصيل من جهة " اتالديب" يف ذكر -وغريهم فيه كد" الربانات " 

يف -يف صورة السماء واالرض عند املنجمني منهم كز-االار وخمارجها وممارها على الطوائف كو
يف حتديد -يف حتديد اجلهات العشر كط-كح" الربانات " احلركتني االولني عند منجميهم وعند اصحاب 

يف فصل ما بني املمالك -وهو املعروف بقبة االرض ال" لنك" ر يف ذك-املعمور من االرض عندهم ل
يف اصناف -يف ذكر املدة والزمان باالطالق وخلق العامل وفناءه جل-الذي نسميه فصل ما بني الطولني لب

يف -يف اصناف الشهور والسنني لو-فيما يقصر عن اليوم من اجزاءه املتصاغرة له-اليوم واره وليله لد
" فيما يتركب من اليوم اىل تتمة امر -يف ابعاض الشهر والسنة حل-لز" مان" ربعة اليت تسمى املقادير اال

 يف -يف ذكر سند وهو الفصل املشترك بني االزمنة ما-م" براهم"فيما يفضل على عمر -لط" براهم 
باجلوكات " جترجوك " يف تفسري -وحتديد احدمها باالخر مب" جترجوك" و " كلب" االبانة عن 

يف خواص اجلوكات االربعة وذكر كل املنتظر يف اخر رابعها -االرعة وذكر ما فيها من االختالف مج
يف ذكر -وجميئه يف االوقات وامسائه مز" ناراين " يف -يف ذكر بنات نعش مو-يف ذكر املننترات مه-مد
يف - باالمجال نيف التواريخ-مط" اكشو هين" يف االبانة عن مقدا ر -مح" ارت" وحروب " باسديو "

" و " اونراتر" و " ادماسة " يف تقري امر -نا" جترجوك" و" كلب" ادوار الكواكب كل واحد من 

باالطالق اعين حتليل السنني والشهور اىل االيام " اهركن" يف عمل -املختلفة االيام نب" االهركنات 
يف استخراج -الوقات نديف حتليل السنني بأعمال جزئية مفروضة -وعكس ذلك بتركيبها سنني نج

يف ظهورالكواكب -يف منازل القمر نز-يف ترتيب الكواكب وابعادها واعظامها نو-اوساط الكواكب نه
يف -يف املد واجلزر املتعاقبني على مياه البحر نط-من حتت الشعاع وذكر قرابينهم ورسومهم عنده نح

نة شرعا وجنوما وما يتبع ذلك  يف ارباب االزم-سا" برب" يف ذكر -ذكر كسوف الشمس والقمر س
يف ما خيص الربمهن وجيب عليه مدى -سج" شدبد" ويسمى ايضا " السنبجر الستيين" يف -من امثاله سب

يف احلج وزيارة -يف ذكر القرابني سو-يف ما لغري الربمهن من الرسوم يف عمره سه-عمره ان يفعله سد
يف املباح واحملظور من املطاعم واملشارب -سحيف الصدقات وما جيب يف القنية -املواضع املعظمة سز

يف -يف العقوبات والكفارات عب-يف الدعاوي عا-يف املناكح واحليض واحوال االجنة والنفاس ع-سط
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يف الصيام وانواعها -يف حق امليت يف جسده واالحياء يف اجسادهم عد-املواريث وحقوق امليت فيها عج
يف االيام املعظمة واالوقات املسعودة واملنحوسة -د واالفراح عزيف االعيا-يف تعيني ايام الصيام عو-عه

يف ذكر اصوهلم -ف" الزوكات" يف ذكر -عط" الكرنات" يف ذكر -واملعينة الكتساب الثواب عح
  املدخلية اىل احكام النجوم واالشارة اىل طرقهم فيها فذلك مثانون بابا 
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  االبواب

   نقصده من الحكاية عنهمفي ذكر احوال الهند وتقريرها امام ما-أ

    

جيب ان نتصور امام مقصدودنا االحوال اليت يتعذر استشفاف امور اهلند ، فاما ان يسهل مبعرفتها االمر 
منها ان القوم : واما ان يتمهد له العذر ، وهو ان القطيعة ختفي ما تبديه الوصلة ، وهلا فيما بيننا اسباب 

 ، واوله اللغة وان تباينت االمم مبثله ومىت رامها احد الزالة املبيانة ملا يباينوننا جبميع ما يشترك فيه االمم
يسهل ذلك الا يف ذاا طويلة وعريضة تشابه العربية يتسمى الشئ الواحد فيها بعدة اسام مقتضبة 

 ومشتقة ، وبوقوع االسم الواحد على عدة مسميات حموجة يف املقاصد اىل زيادة صفات اذ ال يفرق بينها

اال ذو فطنة ملوضع الكالم وقياس املعىن اىل الوراء واالمام ، ويفتخرون بذلك افتخار غريهم فيه من حيث 
هو باحلقيقة عيب يف اللغة مث هي منقسمة اىل مبتذل ال ينتفع به اال السوقة، واىل مصون يتعلق بالتصاريف 

هرة مث هي مركبة من حروف ال يطابق واالشتقاق ودقائق النحو والبالغة ال يرجع اليه غري الفضالء امل
بعضها حروف العربية والفارسية وال تشابيهها بل ال تكاد السنتنا وهلواتنا تنقاد الخراجها على حقيقة 
خمارجها وال اذاننا تسمع بتمييزها من نظائرها واشباهها وال ايدينا يف الكتبة حلكاياا ، فيتعذر بذلك 

طر اليه من االحتيال لظبطها بتغيري النقط والعالمات وتقييدها بأعراب اثبات شئ من لغتهم خبطنا ملا نظ
اما مشهور واما معمول هذا مع عدم اهتمام الناسخني هلا وقلة اكتراثهم بالصحيح واملعارضة حىت يضيع 
االجتهاد ويفسد الكتاب يف نقل له او نقلني ويصري ما فيه لغة جديدة ال يهتدي هلا داخل او خارج من 

 االمتني ، ويكفيك معرفا انا رمبا تلقفنا من افواههم امساء واجتهدنا يف التوثيقة منه فأذا اهدناه عليهم كلتا
مل يكادوا يعرفونه اال جبهد ؛ وجيتمع يف لغتهم كمات جيتمع يف سائر لغات العجم حرفان ساكنان او 

فوه بأكثر كالماا وامسائها ثالثة وهي اليت يسميها اصحابنا متحركات حبركة خفيفة ويصعب علينا الت
ألفتتاحها بسكون ؛ وكتبهم يف العلوم مع ذلك منظومة بأنواع من الوزن يف ذوقهم وقد قصدوا بذلك 
احنفاظها على حاهلا وتقديرها وسرعة ظهرو الفساد فيها عند حصول الزيادة والنقصان ليسهل حفظها 

خيلو من شوب التكلف لتسوية الوزان وتصحيح فأن تعويلهم عليه دون املكتوب ، ومعلوم ان النظم ال 
االنكسار وجرب النقصان ، وحيوج اىل تكثر العبارات ، وهو احد اسباب تقلقل االسامي يف مسمياا ؛ 

ومنها ام يبانوننا يف الديانة مباينة كلية ال يقع منا . فهذا من االسباب اليت تعسر الوقوف على ما عندهم 
م وال منهم بشئ مما عندنا ، وعلى قلة تنازعهم يف امر املذاهب بينهم مبا سوى شئ من االقرار مبا عنده
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" بالنفس او البدن او احلال ليسو مع من عداهم ذه الوترية وامنا يسمونه  اجلداول والكالم دون االضرار 

هة وهو القذر ال يستجيزون خمالطته يف مناكحة ومقاربة او جمالسة ومؤاكلة ومشاربة من ج" مليج
النجاسة ، ويستقذرون ما تصرف على مائه وناره وعليهما مدار املعاش ، مث ال مطمع يف اصالح ذلك 

حبيلة كما يطهر النجس باالحنياز اىل حالة الطهارة فليس مبطلق هلم قبول من ليس منهم اذا رغب فيهم او 
ايرتننا يف الرسم والعادات ومنها ام يب. صبا اىل دينهم وهذا مما يفسخ كل وصلة و يوجب اشد قطيعة 

حىت كادوا ان خيوفوا ولدام بنا وبزينا وهيئاتنا وينسبوننا اىل الشيطنة وأياها اىل عكس الواجب وان 
كانت هذه النسبة لنا مطلقة وفيما بيننا بل وبني االمم باسرها مشتركة ؛ وعهدي ببعضهم وهو ينقم منا 

وحني " سبكر" ارضنا وخلف جنينا ملك بعده ومسي بأن احد ملوكهم هلك على يد عدو له قصده من
االيفاع سأل امه عن حال ابيه فقصت عليه القصة وامتعض هلا فربز من ارضه الىارض العدو واستوىف 

نزته من االمم حىت مل االثخان والنكاية فالزم البقايا هذا التزى بزينا تذليال هلم وتنكيال فشكرت فعله ملا 
ومما زاد يف النفار واملباينة ان الفرقة املعروفة بالشمنية . نهد واالنتقال اىل رسومهممسعته اذ مل يسمنا الت

على شدة البغضاء منهم للربامهة هم اققرب اهلند من غريهم وقد كانت خرسان وفارس والعراق واملوصل 
 سيةوراجتاىل حدود الشام يف القدمي على ذينهم اىل ان جنم زردت من اذربيجان ودعا ببلخ اىل او

دعوته عند كشتبان وقام بنشرها ابنه اسفنديار يف بالد الشرق والغرب قهرا واملغرب قهرا وصلحا ونصب 
    فارس والعراق مللتهم  بيوت النريان من الصني اىل الروم، مت استصفى امللوك بعده

؛ وكان " مك"ا عنها اىل مشارق بلخ وبقى اوس اىل االن بآرض اهلند ويسمون " الشمنية"فاجنلتت 
ذلك بدو النفار عن اجلنبة خرسان فيهم اىل أن جاء االسالم وذهبت دولة فارس ، فزادمهغزو ارضهم 

ومساه " مبهنو"استيحاشا ملا دخل حممد بن القاسم بن املنبة ارض السند من نواحي سجستان وافتتح بلد 
ووطئ ارض " كنوج" ند اىل ميدينة واوغل يف بالد اهل" معمورة" ومساه " مولستان"وبلد " منصورة "

القندهار وحدود كشمري راجعا يعارك مرة ويصاحل اخرى ويقر القوم على النحلة اال من رضي منها 
وغرس ذلك يف قلوم السخائم ، وان مل يتجاوز بعده من الغزاة حدود كابل وماء السند احد 10بالنقلة 

انية ونابت الدولة ناصر الدين سبكتكني فآثر الغزو وتلقب به اىل ايام الترك حني متلكوا بغزنة يف ايام السام
وطرق ملن بعده يف توهني جانب اهلند طرقا سلكها ميني الدولة حممود رمحهما اهللا نيفا وثالثني سنة فأباد 
ا خضراءهم وفعل من االعاجيب يف بالدهم ما صاروا به هباء منثورا ومسرا مشهورا ، فبقيت بقاياهم 

على غاية التنافر والتباعد عن املسلمني بل كان ذلك سبب امنحاق علومهم عن احلدود املفتتحة  املتشردة 
واجنالئها اىل حيث ال يصل اليه اليد بعد من كشمري وبانارسي وامثاهلا مع استحكام القطيعة فيها مع 

 اىل االن بآرض عنها اىل مشارق بلخ وبقى اوس" الشمنية.مجيع االجانب مبوجب السياسة والديانة 
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؛ وكان ذلك بدو النفار عن اجلنبة خرسان فيهم اىل أن جاء االسالم وذهبت " مك"اهلند ويسمون ا 
دولة فارس ، فزادمهغزو ارضهم استيحاشا ملا دخل حممد بن القاسم بن املنبة ارض السند من نواحي 

واوغل يف بالد اهلند اىل " معمورة " ومساه" مولستان"وبلد " منصورة "ومساه " مبهنو"سجستان وافتتح بلد 
ووطئ ارض القندهار وحدود كشمري راجعا يعارك مرة ويصاحل اخرى ويقر القوم على " كنوج" ميدينة 

وغرس ذلك يف قلوم السخائم ، وان مل يتجاوز بعده من الغزاة حدود  النحلة اال من رضي منها بالنقلة 
 متلكوا بغزنة يف ايام السامانية ونابت الدولة ناصر الدين كابل وماء السند احد اىل ايام الترك حني

سبكتكني فآثر الغزو وتلقب به وطرق ملن بعده يف توهني جانب اهلند طرقا سلكها ميني الدولة حممود 
رمحهما اهللا نيفا وثالثني سنة فأباد ا خضراءهم وفعل من االعاجيب يف بالدهم ما صاروا به هباء منثورا 

 على غاية التنافر والتباعد عن املسلمني بل كان ذلك سبب  ا ، فبقيت بقاياهم املتشردة ومسرا مشهور
امنحاق علومهم عن احلدود املفتتحة واجنالئها اىل حيث ال يصل اليه اليد بعد من كشمري وبانارسي 

  .وامثاهلا مع استحكام القطيعة فيها مع مجيع االجانب مبوجب السياسة والديانة 

    

 يف اخالقهم غري خفية ، واحلمق داء ال دواء له ؛  ك اسباب ذكرها كالطعن فيهم ولكنها حافية وبعد ذل
وذلك ام يعتقدون يف االرض اا ارضهم ويف الناس ام جنسهم ويف امللوك ام رؤسائهم ويف الدين انه 

 ، ويف طباعهم الضن مبا  ويعجبون بأنفسهم فيجهلون حنلتهم ويف العلم انه ما معهم فيترفعون ويتبظرمون
يعرفونه واالفراط يف الصيانة له عن غري اهله منهم فكيف عن غريهم ؛ على ام ال يظنون ان يف االرض 
غري بلدام ويف الناس غري سكاا وان للخلق غريهم علما حىت ام ان حدثوا بعلم او عامل يف خراسان 

ورة ، ولو ام سافروا وخالطوا غريهم لرجعوا عن رأيهم وفارس استجهلوا املخرب ومل يصدقوه لالفة املذك
احد فضالئهم حني يأمر بتعظيم " برامههر" ، على ان اوائلهم مل يكونوا ذه املثابة من الغفلة ، فهذا 

 فيها على غريهم وجب تعظيمهم  ان اليونانيني وهم اجناس ملا خترجوا يف العلوم وانافوا : " الربامهة يقول 
وكانوا يعترفون لليونانني بأن ما اعطوه " نقوله يف الرمن اذا حاز اىل طهارته شرف العلم ؟ فما عسى 

من العلم ارجح من نصيبهم منه ، ويكفيك دليال عليه من مادح نفسه وهو يقرئك السالم ، اين كنت 
اضعام ، اقف من منجميهم مقام التلميذ من االستاذ لعجميت فيما بينهم وقصوري عما هم فيه من مو

فلما اهتديت قليال هلا اخذت اوقفهم على العلل واشري اىل شيئ من الرباهني والوح هلم الطرق احلقيقية يف 
عمن شاهدته من اهلند حىت اخذت عنه ؟ : احلسابات فأنثالوا متعجبني وعلى االستفادة متهافتني يسألون 
نسبونين اىل السحر ومل يصفوين عند اكابرهم وانا اريهم مقدارهم واترفع عن جنبتهم مستنكفا ، فكادوا ي

ولقد اعيتين املداخل فيه مع .  اخلل ، فهذه صورة احلال  بلغتهم اال بالبحر واملاء حيمض حىت يعوزوا
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حرصي الذي تفردت به يف ايامي وبذيل املمكن غري شحيح عليه يف مجع كتبهم من املظان واستحضار 
 ذلك اال من يرزق من توفيق اهللا ما حرمته يف القدرة على  من يهتدي هلا من املكامن ومن لغريي 

 القبض والبسط يف االمر والنهي طوى عين جانبها ، والشكر هللا على ما  احلركات عجزت فيها عن 
ان اليونانيني ايام اجلاهلية قبل ظهور النصرانية كانوا على مثل ما عليه اهلند من :كغى منها ؛ واقول 

 النظر قريب من خاصتهم وعامهم يف عبادة االصنام كعامتهم ، وهلذا استشهد من العقيدة ، خاصتهم يف
كالم بعضهم على بعض بسبب االتفاق وتقارب االمرين ال التصحيح فان ما عدا احلق زائغ والكفر ملة 

هلم واحدة من اجل االحنراف عنه ، ولكن اليونانيني فازوا بالفالسفة الذين كانوا يف ناحيتهم حىت نقحوا 
االصول اخلاصة دون العامة الن قصارى اخلواص اتباع البحث والنظر وقصارى العوام التهور واللجاج اذا 

خلوا عن اخلوف والرهبة ، يدل على ذلك سقراط ملا خالف يف عبادة االوثان عامة قومه واحنرف عن 
ا بقتله دون الثاين عشر حىت يف لفظة اطبق قضاة اهل اثينية االحد عشر على الفتي" آهلة" تسمية الكواكب 

قضى حنبه غري راجع عن احلق ؛ ومل يك للهند امثاهلم من يهذب العلوم فال تكاد جتد لذلك هلم خاص 
كالم اال يف غاية االظطراب وسوء النظام ومشوبا يف اخره خرافات العوام من تكثري العدد ومتديد املدد 

خالفة ، والجله يستويل التقليد عليهم وبسببه اقول فيما ومن موضوعات النحلة اليت يستفظع اهلها فيها امل
 او بدر   اشبه ما يف كتبهم من احلساب ونوع التعاليم اال بصدف خملوط خبزف  هو بابيت منهم اين ال 

ممزوج ببعر او مبهى مقطوب حبصى ، واجلنسان عندهم سيان اذ ال مثال هلم ملعارج الربهان ؛ وانا يف 
 جهتهم حاك غري منتقذ اال عن ضرورة ظاهرة ، وذاكر من االمساء واملوضوعات يف اكثر ما سأورده من

لغتهم ما البد من ذكره مرة واحدة يوجبها التعريف ، مث ان كان مشتقا ميكن حتويله يف العربية اىل معناه 
نه يف الكتبة ، مل امل عنه اىل غريه اىل ان يكون باهلندية اخف يف االستعمال فتستعمله بعد غاية التوثقة م

او كان مقتضبا شديد االشتهار فبعد االشارة اىل معناه ، وان كان له اسم عندنا مشهور فقد سهل االمر 
فيه ؛ ويتعذر فيما قصدناه سلوك الطريق اهلندسي يف االحالة على املاضي دون املستأنف ، ولكنه رمبا جيي 

  .، واهللا املوفق يف بعض االبواب ذكر جمهول وتفسريه آت يف الذي يتلوه 

  ذكر اعتقادهم في اهللا سبحانه-ب

    

امنا اختلف اعتقاد اخلاص والعام يف كل امة بسبب ان طباع اخلاصة ينازع املعقول ويقصد التحقيق يف 
االصول ، وطباع العامة يقف عند احملسوس ويقتنع بالفروع وال يروم التدقيق وخاصة فيما افتتنتبه االراء 

هواء ؛ واعتقاد اهلند يف اهللا سبحانه انه الواحد االزيل من غري ابتداء وال انتهاء املختار يف ومل يتفق عليه اال
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فعله القادر احلكيم احلي املدبر املبقي الفرد يف ملكوته عن االضداد واالنداد ال يشبه شيئا وال يشبهه شيئ 
 ، قال السائل يف كتاب ، ولنورد يف ذلك شيئا من كتبهم لئال تكون حكايتنا كالشئ املسموع فقط

 ووحدانيته  هو املستغىن بأوليته : من هذا املعبود الذي ينال التوفيق يف بعباداته ؟ قال ايب " باتنجل"
عن فعل ملكافأة عليه براحة تؤمل وترجتى او شدة ختاف وتتقى ، والربئ عن االفكار لتعاليه عن االضداد 

اته سرمدا اذ العلم الطارئ يكون ملا مل يكن مبعلوم وليس اجلهل املكروهة واالنداد احملبوبة ، والعلم بذ
فهل له من الصفات غري ما ذكرت ؟ ويقول : مبتجه عليه يف وقت ما او حال ؛ مث يقول السائل بعد ذلك 

له العلو التام يف القدر ال املكان فأنه جيل عن التمكن ، وهو اخلري احملض التام الذي يشتاقه كل : ايب 
افتصفه بالكالم ام ال ؟ قال : ود ، وهو العلم اخلالص عن دنس السهو واجلهل ؛ قال السائل موج

فان كان متكلما الجل علمه فما الفرق بينه : اذا كان عاملا فهو ال حمالة متكلم ؛ قال السائل : ايب 
هو الزمان فأم تعلموا الفرق بينهم : وبني العلماء احلكماء الذين تكلموا من اجل علومهم ؟ قال ايب 

فيه وتكلموا بعد ان مل يكونوا عاملني وال متكلمني ونقلوا بالكالم علومهم اىل غريهم فكالمهم وافادم 
يف زمان ، واذ ليس لالمور االهلية بالزمان اتصال فاهللا سبحانه عامل متكلم يف االزل ، وهو الذي كلم 

نهم من القى اليه كتابا ، ومنهم من فتح لواسطة اليه بابا ، وغريه من االوائل على احناء شىت فم" براهم"
: فمن اين له هذا العلم ؟ قال ايب : ومنهم من اوحى اليه فنال بالفكر ما افاض عليه ؛ قال السائل 

" بيذ"علمه على حاله يف االزل ، واذ مل جيهل قط فذاته عاملة مل تكتسب علما مل يكن له ، كما قال يف 

كيف تعبد من مل : امحدوا وامدحوا من تكلم بيذ وكان قبل بيذ ؛ قال السائل : ه على براهم الذي انزل
تسميه تثبت إنيته فاخلرب ال يكون اال عن شيئ واالسم ال يكون اال : يلحقه االحساس ؟ قال ايب 

هي ملسمى ، وهو ان غاب عن احلواس فلم تدركه فقد عقلته النفس واحاطت بصفاته الفكرة وهذه 
كيتا " ويف كتاب . عبادته اخلالصة وباملواظبة عليها ينال السعادة ؛ فهذا كالمهم يف هذا الكتاب املشهور 

اىن انا الكل من غري مبدإ " : ارجن" وبني " باسيدو"فيما جرى بني " ارات"وهو جزؤ من كتاب " 
اخرة لصداقة او عداوة ، قد منتهى بوفاة ، ال اقصد بفعلي مكافأة وال اختص بطبقة دون  بوالدة او 

اعطيت كال من خلقى حاجتهفي فعله ، فمن عرفين ذه الصفة وتشبه يف ابعاد الطمع عن العمل احنل 
اا التقيل باهللا ما امكن ، وقال يف هذا : وثاقه وسهل خالصه وعتاقه ، وهذا كما قيل يف حد الفالسفة 

ىل اهللا ، واذا حققت االمر لديهم وجدم من معرفته اكثر الناس يلجثهم الطمع يف احلاجات ا: الكتاب 
يف مكان سحيق الن اهللا ليس بظاهر لكل احد يدركه حبواسه فلذلك جهلوه ؛ فمنهم من مل يتجاوز فيه 
احملسوسات ، ومنهم من اذا جتاوزها وقف عند املطبوعات ، ومل يعرفوا ان فوقها من مل يلد ومل يولد ومل 

وخيتلف كالم اهلند يف معىن الفعل فمن اضافة اليه . د وهو احمليط بكل شيئ علما حيط بغري انيته علم اح
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 به هو سبب فعلهم فهو فعلة بواسطتهم ، ومن  كان من جهة السبب االعم الن قوام الفاعلني اذا كان 
هل اختلف يف الفعل : قال الناسك " سانك"ويف كتاب . اضافه اىل غريه فمن جهة الوجود االدىن 

قد قال القوم ان النفس غري فاعلة واملادة غري حية فاهللا املستغين هو الذي : اعل ام ال ؟ قال احلكيم والف
جيمع بينهما ويفرق فهو الفاعل والفعل واقع من جهته بتحريكهما كما حيرك احلي القادر املوات العاجز ؛ 

الفاعل هو :  ، وقال اخرون ان اجتماعهما بالطباع فهكذا جرت العادة يف كل ناش بال: وقال آخرون 
الفاعل هو الزمان فان العامل مربوط : وقال اخرون " بورش" ان كل موجود فهو من " بيذ"النفس الن يف 

    ليس : به ربط الشاة حببل مشدود ا حتىتكون حركتها حبسب اجنذابه واسترخائه ، وقال ارخون 

الراء املنحرفة عن الصواب وامنا احلق فيه ان الفعل الفعلل سوى املكافاة على العمل املتقدم ؛ وكل هذه ا
كله للمادة الا هي اليت تربط وتردد يف الصور وختلي فهي الفاعلة وسائر ما حتتها اعوان هلا على اكمال 

فهذا قول خواصهم يف اهللا تعاىل ويسمونه . العل ، وخللو النفس عن القوى املختلفة هي غري فاعلة 
 اجلواد الذي يعطي وال يأخذ الم رأوا وحدته هي احملضة ووحدة ما سواه بوجه من أي املستغين" ايشفر"

فيها ، " ايس:" الوجوه متكثرة ورأوا وجوده حقيقا الن قوام املوجودات به وال ميتنع توهم ليس فيها مع 
جد مثله ثن ان جتاوزنا طبقة اخلواص من اهلند اىل عوامهم اختلف االقاويل عندهم ورمبا مسجت كما يو
 التهذب ،  يف سائر امللل بل و يف االسالم من التشبيه واالجبار وحترمي النظر يف شيئ وامثال ذلك يوجب 

ليربئه ا عن صفات االجسام ، مث يطالع ذلك عاميهم " نقطة" مثاله ان بعض خواصهم يسمي اهللا تعاىل 
يتجاوز مساجة التشبيه والتحديد بالتعظيم اىل فيظن انه عظمة بالتصغري وال يبلغ به فهمه اىل حتقيق النقطة ف

انه يطول اثين عشر اصبعا يف عرض عشر اصابع تعاىل عن التحديد والتعديد ، ومثل ما حكيناه من : قوله 
احاطته بالكل حىت ال خيفى عليه خافية فيظن عاميهم ان االحاطة تكون بالبصر والبصر بالعني والعينان 

عني عبارة عن كمال العلم ؛ وامثال هذه اخلرافات الشنعة عندهم موجودة افضل من العور فيصفه بألف 
  .وخاصة يف الطبقات اليت مل يسوغ هلم تعاطي العلم ما جييئ ذكرهم يف موضوعه 

  في ذكر اعتقادهم في الموجودات العقلية والحسية-ج

االثيين ب " سولن" وهم ا " ةاساطني احلكم" ان قدماء اليونانيني قبل جنوم احلكمة فيهم بالسبعة املسمني 
 و  اللقاذوموين " كيلون " املليسوسي و " ثالس"القورين دو " فارياندوس " الفريين ج و " بيوس"و 
 وذيب الفلسفة عندهم مبن نشأ بعدهم كانوا على مثل مقالة اهلند ، وكان فيهم من يرى  فيطيقوس "

مون ومن قائل بالقوة وان االنسان مثال مل يتفضل ان االشياء كلها شيئ واحد مث من قائل يف ذلك بالك
عن احلجر واجلماد اال بالقرب من العلة االوىل بالرتبة واال فهو هو ، ومنهم من كان يرى الوجود 
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احلقيقي للعلة االوىل فقط الستغنائها بذاا فيه وحاجة غريها اليها وان ما هو مفتقر يف الوجود اىل غريه 
" سوف"ق واحلق هو الواحد االول فقط ، وهذا رأي السوفية وهم احلكماء فان فوجوده كاخليال غري ح

أي حمب احلكمة وملا ذهب يف االسالم قوم اىل قريب من " بالسوبا"باليونانية احلكمة وا مسي الفيلوسف 
 وام اصحاا يف عصر النيب" الصفة" رأيهم مسوا بأمسهم ومل يعرف اللقب بعظهم فنسبهم للتوكل اىل 

صلى اهللا عليه وسلم ، مث صحف بعد ذلك فصري من صوف التيوس ؛ وعدل ابو الفتح السبيت عن ذلك 
    : احسن عدول يف قوله 

 وظنوه مشتقا من الصوف قدما  تنازع الناس في الصوفى واختلفوا

  صافي فصوفي حتى لقب الصوفي  انحل هذا االسم غير في ولست

    

شيئ واحد وان العلة االوىل تترايا فيه بصور خمتلفة وحتل قوا يف ابعاضه وكذلك ذهبوا اىل ان املوجود 
ان املنصرف بكليته اىل العلة االوىل : بأحوال متباينة وتوجب التغاير مع االحتاد ، وكان فيهم من يقول 

ب اليها متشبها ا على غاية امكانه يتخد ا عند ترك الوسائط وخلع العالئق والعوائق ؛ وهذه اراء يذه
الصوفية لتشابه املوضوع ، وكانوا يرون يف االنفس واالرواح اا قائمة بذواا قبل التجسد باالبدان 

معدودة جمندة تتعارف وتتناكر واا تكتسب يف االجساد باخلريورة ما حيصل هلا به بعد مفارقة االبدن 
 بأمسائها وقربوا القرابني هلا ؛ كما يقول وبنوا اهلياكل" اهلة"االقتدار على تصاريف العامل ولذلك مسوها 

ذوو الفضل من الناس امنا استأهلوا ما نالوه من " : احلث على تعلم الصناعات" جالسنوس يف كتاب 
الكرامة حىت حلقوا باملتأهبني بسبب جودة معاجلتهم للصناعات ال باالحصار واملصارعة ورمي الكرة من 

ان كانا فيما مضى انسانني مث اما تأهلا او كانا منذ اول " س ديونوسيو" و " اسقليبيوس " ذلك ان 
امرمها متأهلني فأما امنا استحقا اعظم الكرامة بسبب ان احدمها علم الناس الطب واالخر علمهم صناعة 

فما مسعنا قط بأن " اسقليبيوس" اما الذبائح بأسم : الكروم ، وقال جالينوس يف تفسريه لعهود ابقراط 
رب له ماعزا من اجل ان غزل شعره ال يسهل وان االكثار من حلمه يصرع لرداءة كيموسه ، وامنا احدا ق

فان هذا الرجل االهلي اقتىن للناس صناعة الطب وهي افضل مما استخرجه  يقربون ديكة كما قرا ابقراط
تسمى احلبوب بأسم اعين احلبوب اليت يتخذ منها اخلبز ولذلك " ذمييطر"اعين اخلمر و " ديو نو سيوس" 

" اهلة"الذين يسميهم احلنفاء " الطي" : " طيماوس"، وشجرة الكرم بأسم هذا ؛ وقال افالطن يف  هذه 

ان اهللا قال لالهلة انكم لستم : هم املالئكة ، مث قال هو " االله االول "بسبب ام ال ميوتون يسمون اهللا 
وا مبوت انكم نلتم من مشيئيت وقت احداثي لكم اوثق يف انفسكم غري قابلني للفساد اصال وامنا لن تفسد
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اهللا بالعدد الفرد ال اهلة بالعدد املكثر ؛ فعندهم على ما يظهر من : عقد ؛ وقال فيه يف موضع اخر 
اقاويلهم يقع اسم االهلة من جهة العموم على كل شيئ جليل شريف يوجد ذلك كذلك عند امم كثرية 

 والبحار وامثاهلا ، ويقع من جهة اخلصوص على العلة االوىل وعلى املالئكة  به اىل اجلبال حىت يتجاوزون 
، ومل تبلغ عبارة املترمجني فيها اىل الترعريف " السكينات" ، وعلى نوع اخر يسميها افالطن  وانفسهم 

كان " : ابروقلس" التام فلذلك وصلنا منها اىل االسم دون املعىن ؛ وقال حيىي النحوي يف رده على 
على االجسام احملسوسة يف السماء كما عليه كثري من العجم ، مث ملا " االهلة " اليونانيون يوقعون اسم

تفكروا يف اجلواهر املعقولة اوقعوا هذا االسم عليها ؛ فبأظطرار يعلم ان معىن التأه راجع اىل ما يذهب اليه 
كان " اسقليبوس"  االمر حقا يف ان ان كان: املالئكة ، وذلك يف صريح كالم جالينوس يف ذلك الكتاب 

فيما مضى انسانا مث ان اهللا اهله الن جعله ملكا من املالئكة فما عداه هذيان ، ويف موضع اخر منه 
اين يف بابك امرين بني ان امسيك انسانا وبني ان امسيك ملكا واىل هذا "  للوفرغوس" ان اهللا قال : يقول 

اخرى ومنها لفظة التأله يف دين   به لغة وتأباه  ج يف دين ويسمح اميل فيك ؛ ولكن من االلفاظ ما ميس
االسالم فنانا اذا اعتربناها يف لغة العرب وجدنا مجيع االسامي اليت مسي ا احلق احملض متجه على غريه 

فأنه خيتص به اختصاصا قيل له اامسه االعظم ، واذا تأملناه يف العربية " اهللا"بوجه ما سوى اسم 
يف التوراة وما بعدها من كتب االنبياء " الرب "ريانية اللتني ما الكتب املرتلة قبل القرآن وجدنا والس

املعدودة يف مجلتها موازيا هللا يف العريب غري منطلق على احد بأضافة كرب البيت ورب املال ووجدنا االله 
ا اىل بنات الناس قبل الطوفان ان بين اولوهيم نزلو: فيها موازيا للرب يف العريب ، فقد ذكر فيها 

ان الشيطان دخل مع بين اولوهيم اىل جممعهم ، ويف توراة " ايوب الصديق"وخالطوهن ، وذكر يف كتاب 
ان اهللا قام يف : اين جعلتك اهلا لفرعون ويف املزمور الثاين والثمانني من زبور داود : موسى قول الرب 

ولوال ان التوراة حظرت عبادة كل ما " اهلة غرباء"راة االصنام مجاعة االهلة يعين املالئكة ومسي يف التو
    دون اهللا والسجود لالصنام بل ذكرها اصال وخطرها على البال لقد كان 

 واالمم الذين كانوا  يتصور من هذه اللفظة ان املأمور به هو رفض االهلة الغرباء دون اليت ليست بعربية 
ى دين اليونانيني يف عبادة االصنام ، ومل تزل بنو اسرائيل كانوا حول ارض فلسطني هم الذين كانوا عل

الذي للزهرة ؛ فاألله على وجه التملك عند اولئك كان " استروث"وصنم " بعال"يعصون اهللا بعبادة صنم 
يتجه على املالئكة وعلى االنفس اليت اقتدرت وباالستعارة على الصور املعمولة بأمساء ابداا وبااز على 

والبنوة فان االسالم ال يسمح ما اذا الولد واالبن يف العربية " االبوة" امللوك والكبار ، وهكذا اسم 
متقاربا املعىن وما وراء الولد من الوالدين والوالدة منفى عن معاين الربوبية وما عدا لغة العرب يتسع 

د ، وقد علم ما عليه النصارى من لذلك جدا حىت تكون املخاطبة فيها باالب قريبة من املخاطبة بالسي
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ذلك حىت ان من ال يقول باالب واالبن فهو خارج عن مجلة ملتهم واالبن يرجع اىل عيسى مبعىن 
يا : االختصاص واالثرة وليس يقصر عليه بل يعدوه اىل غريه فهو الذي يأمر تالميذه يف الدعاء بأن يقوال 

 بأنه ذاهب اىل ابيه ويفسر ذلك بقوله يف اكثر كالمه عن ابانا الذي فس السماء وخيربهم نعي نفسه اليهم
ان : انه ابن البشر ، وليست النصارى على هذا واحدها ولكن اليهود تشركها فأن يف سفر امللوك : نفسه 

ووعده منها ابنا يتبناه ، فاذا جاز بالتبين بالعربي ان " اوريا"اهللا تعاىل عزى داود علىابنه املولود من امرأة 
" تشابه النصارى من اهل الكتاب وصاحبهم " املنانية" ن سليمان ابنا جاز ان يكون املتبين ابا ، و يكو

ان اجلنود النريين يسمون ابكارا وعذارى وآباء " : كرت االحياء"يقول يف هذا املعىن يف كتاب " ماين
ور ذكر وال انثى وال وامهات وابناء واخوات ملا جرى به الرسم يف كتاب الرسل ، وليس يف بلدة السر

اعضاء سفاد وكلهم حاملون لالجساد احلية واالبدان االهلوت ال خيتلفون بضعف وقوة وال طول وال 
قصر وال صورة ومنظر كالسرج املتشاة من سراج واحد ، مواد اغذيتهم واحدة ، وامنا سبب تلك 

أا الللوكات العالية النرية ازواجا ذكرانا اململكتني فالسفلية املظلمة ملا ظت من غورها ور التسمية تعاين 
 كل جنس بأزاء جنسه ؛  واناثا صورت ابناءها الظاعنني اىل احلرب من ظاهر بصور كذلك فأقامت 

واخلواص من اهلند يأبون هذه االوصاف وعوامهم وكل من كان فروع النحلة يفرطون يف اطالقها 
 واالبنة واالجيال وااليالد وسائر االحوال الطبيعية وال ويتجاوزون املقدار املذكور اىل الزوجة واالبن

وال معترب عليهم ومذاهبهم وان كثرت فان قطبها ما عليه الربامهة . يتحاشون عن التجازف يف ذكرها 
ام يذهبون يف املوجود اىل انه شيئ واحد على : وقد رشحوا حلفظه واقامته وهو الذي حنكيه ونقول 

اما عند التحقيق فجميع االشياء اهلية الن " : بكيتا"يقول يف الكتب املعروف " سيدوبا" مثل ما تقدم فأن 
جعل نفسه ارضا ليستقر احليوان عليها وجعله ماء ليغذيهم وجعله نارا ورحيا ليمنعهم وينشئهم " بشن"

ول وما اشبه ق" بيذ"وجعله قلبا لكل واحد منهم ومنح الذكر والعلم وضديهما على ما هو مذكور يف 
ان يف الناس كلهم قوة اهلية ا تعقل : يف علل االشياء ذا وكأنه مأخوذ منه " بليناس" صاحب كتاب 

بغري ذات واشتق لالنسان من ذلك اسم ؛ فأما " خذا"االشياء بالذات وبغري الذات كما مسي بالفارسية 
لرجل بسبب اا احلي يف ومعناه ا" بورش"الذين يعدلون عن الرموز اىل التحقيق فأميسمون النفس 

املوجود وال يرون منها غري احلياة ويصفوا بتعاقب العلم واجلهل عليها واا جاهلة بالفعل وعاقلة بالقوة 
تقبل العلم باالمتساب وان جهلها سبب وقوع الفعل وعلمها سبب ارتفاعه ، وتتلوها املادة املطلقة اعين 

شيئ بال صورة وهي موات ذات قوى ثالث بالقوة دون الفعل أي " ابكيت" اهليويل اردة ويسموا 
وكأا "  سنك  بددهرم "عنها لقومه الشمنية " بدهودن"ومسعت ان عبارة " مت"و" رج"و " ست"امساؤها 

 منها راحة وطيبة منها الكون والنماء والثانية تعب ومشقة منها الثبات  العقل والدين واجلهل ، فاالوىل
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 االوىل اىل املالئكة والثانية اىل الناس  ة فتور وعمة منها الفساد والفناء ، وهلذا تنسب والبقاء والثالث
والثالثة اىل البهائم ، وهذه اشياء تقع فيها قبل وبعد ومث من جهة الرتبة وتضايق العبارة ال من جهة 

أي " بيكيت"ا واما املادة خارجة اىل الفعل بالصور والقوى الثالث االول فأم يسمو: الزمان 
    املتصورة 

    ويسمونن 

وال فائدة يف هذا االسم الستغنائنا عن ذكر املطلقة " بركرت"جمموع اهليويل اردة واملادة املتصورة 
"  اهنكار"ويكفينا املادة يف العبارة فليس احدمها يف الوجود بغري االخرى ؛ ووتلوها الطبيعة ويسموا 

اد والصلف من اجل ان املادة عند لبس الصور تأخذ يف امناء الكائنات عنها واشتقاقه من الغلبة واالزدي
والنمو ال يكون اال أحالة الغري وتشبيهه بالنامي فكأن الطبيعة تغالب يف تلك االحالة وتستطيل على 

املستحيل ؛ ومن البني ان كل مركب فله بسائط منها يبدو التركيب واليها يعود التحليل ، واملوجودات 
لكلية يف العامل هي العناصر اخلمسة وهم على رأيهم السماء والرياح والنار واملاء واالرض وتسمى ا
أي كبار الطبائع ، وال يذهبون يف النار اىل ما يذهب اليه من اجلسم احلار اليابس عند تقعري " مهابوت"

، ان يف " باج بران"يف االيثر وامنا يعنون ا هذه املوجودة على وجه االرض من اظطرام الدخان ؛ و
القدمي كان االرض واملاء والرياح والسماء وان براهم رأى شررة حتت االرض فأخرجها وجعلها اثالثا 

وهو الشمس، " دبت" وهي النار املعهودة اليت حتتاج اىل حطب ويطفئها النار ، والثاين " بارتب"فاالول 
ق ميض من خالل املاء ويف احليوان نار يف وسط وهي الربق فالشمس جتذب املاء والرب" بدد" والثالث 

أي " بنج ماتر" الرطوبات تتغذى ا وال تطفئها ؛ وهذه العناصر مركبة فلها بسائط تتقدمها تسمى
" وهو املسموع و بسيط الريح" شبد" امهات مخسة ويصفوا باحملسوسات اخلمسة فبسيط السماء 

وهو املذوق " رس" وهو املبصر وبسيط املاء وهو "روب" وهو امللموس وبسيط النار وهو " سربس
وهو املشموم، ولكل واحد من هذه البسائط ما نسب إليه ومجيع ما نسب اىل ما " كند" وبسيط االرض 

فوقه فلألرض الكيفيات اخلمسة واملاء ينقص عنها بالشم والنار تنقص عنها به وبالذوق والريح ما 
ست ادري ماذا يعنون بأضافة الصوت اىل السماء واظنه شبيها مبا قال وباللون والسماء ما وباللمس، ول

ان ذوات اللحون السبعة ينطقن ويتجاوبن بصوت حسن، وعىن الكواكب : شاعر اليونانني " اومريوس" 
ان االفالك املختلفة اللحون سبعة متحركات ابدا ممجدات للخالق : السبعة، كما قال غريه من الشعراء

يف كتابه يف آراء افاضل "فرفوريوس" يط ا اىل اقصى ايةالفلك غري املكوكب ، وقال ألنه ماسكها حم
ان االجرام السماوية اذا حتركت على متقن اشكاهلا وهيآا وترمنها باالصوات : الفالسفةيف طبيعة الفلك

ال شكل ، دلت على منشئها الذي ال مثل له و" ديوجانيوس" و " فوثاغورس " العجيبة على ما قاله 
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ان ديوجانوس للطافة حسه كان اختص بأستماع صوت حركة الفلك؛ وهذه كلها رموز مطردة : وقيل 
ان البصر مائي والشم : بالتأويل على القانون املستقيم، وذكر بعض من تبعهم من القاصرين عن التحقيق
نسب البصر اىل املاء اال ملا ناري والطعم ارضي واللمس من افادة الروح كل البدن باالتصال به، وما اظنه 

مسع من رطوبات العني وطبقاا والشم اىل النار بسبب البحور والدخان والطعم اىل االرض بسبب طعامه 
ان احلاصل مما بلغ التعديد اليه : الذي تزقمه وفنيت العناصر االربعة فعاد يف اللمس اىل الروح، مث نقول 

هو نوع منه كما ان افالطون يرى ان للغروس حسا ملا يرى يف هو احليوان وذلك ان النبات عند اهلند 
" النبات من القوة املميزة بني املالئم واملخالف واحليوان حيوان باحلس، واحلواس مخسة تسمى 

 والبصر بالعني والشم باالنف والذوق باللسان واللمس باجللد، مث ارادة  وهي السمع باالذن "اندريان
واحليوانية تكمل بافاعيل مخسة ضرورية " من" رب حملها منه القلب ومسوها به تصرفها على ضروب املضا

أي احلواس بالفعل فأن احلاصل من االوىل علم ومعرفة ومن هذه االخرى " كرم اندريان " له يسموا 
وهي التصويت بصنوف احلاجات واالرادات والبطش بااليدي "ضروريات" عمل وصنعة ولنسمها 

ناب و املشي باالرجل للطلب و اهلرب ونفض فضول االغذية بكلى املنفذين املعدين له، لالجتالب واالجت
فهذه مخسة وعشرون هي النفس الكلية واهليوىل اردة واملادة املتصورة والطبيعة الغالبة واالمهات البسيطة 

واملعارف " تتو" ملة والعناصر الرئيسة واحلواس املدركة واالرادة املصرفة وا لضروريات االلية، واسم اجل
اعرف اخلمسة والعشرين بالتفصيل والتحديد والتقسيم " : ياس بن براشر" مقصورة عليها ولذلك قال 

  .معرفة برهان وايقان ال دراسة باللسان مث الزم أي دين شئت فأن عقباك النجاة

    

  في سبب الفعل وتعلق النفس بالمادة-د

    

 احليوان ال تصدر عنه اال بعد وجود احلياة فيه وحماورة احلي اياه، وقد االفعال االرادية املوجودة من بدن
زعموا ان النفس بالفعل جاهلة بذاا ومبا حتتها من املادة تواقة اىل االحاطة مبا ال تعرف ظانة ان ال قوام 

عث لالحتاد ا هلا اال باملادة فتشتاق اىل اخلري الذي هوالبقاء وتروم االطالع على ما هو منها مستور فتنب
لكن الكثيف واللطيف اذا كانا على اقصى افق صفتيهما امتنع تقارما وامتزاجهما اال بالوسائط اليت 

تناسبهما كتوسط اهلواء فيما بني النار واملاء املتضادين بكلىت الكيفيتني فأنه يناسب كل واحد منها 
عدا مما بني اجلسم والال جسم ولذلك لن تبلغ باحدى الكيفيتني فيمكنه ا من خمالطته، وال تباين اشد م

" النفس مرامها كما هي باالمثال تلك الوسائط وهي ارواح ناشئة من االمهات البسيطة يف عوامل
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" ابدانا لطيفة" مسوها بأزاء االبدان الكثيفة الكائنة من العناصر" سفرلوك" و"و برلوك" و " ورلوك

 بذلك االحتاد كأنطباع صورة الشمس وهي واحدة يف عدة مرايا تشرق النفس عليها فتصري مراكب هلا
منصوبة على حماذاا او مياه مصبوبة يف اوان موضوعة على موازاا ترى يف كل واحد منها بالسواء وجيد 

 اثرها باحلر والضياء، فأذا حصلت االبدان االمشاجية املختلفة وتركبت من الذكر واالنثى، اما من  فيه
 فيها من العظام والعروق واملىن، واما من االنثى فما فيها من اللحم والدم والشعر واستعدت الذكر فما

لقبول احلياة اقترنت ا االرواح وكانت هلا كالقصور املهيأة لصنوف مصاحل امللوك وداخلتها الرياح 
ة،وبالرابعة طفرة البدن اخلمسة اليت بأثنتني منها جذب النفس وارساله، وبالثالثة اختالط االغذية يف املعد

من موضع اىل اخر، وباخلامسة انتقال االحساس من طرف البدن اىل اخر؛ واالرواح عندهم غري خمتلفة 
يف اجلوهر مطبوعة على التساوي وامنا خيتلف اخالقها واثارها من جهة اختالف االجساد اليت تقترن ا 

د والضغينة ، فهذا هو السبب االعلى يف االنبعاث بسبب القوى الثالث اليت تتغالب فيها وتفاسدها باحلس
للفعل ؛ واما السبب االسفل من جهة املادة فهو طلبها الكمال وايثارها االفضل الذي هو اخلروج من 

القوة اىل الفعل ، ومبا يف سنخ الطبيعة من املباهاة وحمبة الغلبة تعرض ما فيها من اصناف املمكن على من 
برقاصة حاذقة بصناعتها عارفة بأثر كل  ضروب النبات وانواع احليوان، وشبهوهاتعلم وتردد النفس يف 

تربزها  وصل و فصل فيها حضرت مترفا شديد احلرص على مشاهدة ما معها فأخذت يف انواع صناعتها
 باهتة اذ ليس  واحدا بعد اخر وصاحب الس يطالعها حىت فين ما معها وانقطع ولوع الناظر فأخنزلت

ري االعادة واملعاد مرغوب عنه فسرحها وارتفع الفعل على مثال رفقة يف مفازة قطع عليها وارب معها غ
اهلها سوى ضرير كان فيها ومقعد بقيا بالعراء آئسني من النجاة وملا التقيا وتعارفا قال الزمن للضرير انا 

تقك وامحلين ألدلك على عاجز عن احلركة وقادر على اهلداية وامرك فيهما خبالف امري فمكين من عا
الطريق وخنرج معا من اهللكة ففعل ومتت االرادة بتعاوما وانفصال عند اخلروج من الفالة ؛ مث ختتلف 

ان املادة اصل العامل وفعلها فيه بالطباع " : بشن بران " العبارة عندهم يف الفاعل كما ذكرنا فقد قيل يف 
 قصد واختيار وكتربيد الريح للماء من غري قصد لغري على مثال فعل البذر للشجرة بالطباع من غري

اهلبوب ، امنا الفعل االرادي لبشن ؛ وهذه اشارة منه اىل احلي الذي يعلو املادة وبه تصري املادة فاعلة 
سأل احلواريون عيسى عليه :قوله " ماين" تسعى له سعي الصديق لصديقهمن غري طمع، وقد بىن عليها 

ال هلم ان امليت اذا فارق احلي املخالط اياه وبان على حدته عاد ميتا ال حيىي واحلي السالم عن املوات فق
فأنه ينسب الفعل اىل املادة من اجل ان ما يعرض من "سانك " الذي فارقه حيا ال ميوت، وام يف كتاب 

واالنسية الصور خمتلفة يف اختالفها بسبب القوى الثالث االول وغلبتها فرادى ومزدوجة اعين امللكية 
والبهيمية وهذه القوى هلا دون النفس ، والنفس لتعرف افعاهلا مبرتلة النظارة على مثال احد السابلة يقعد 
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يف قرية لالستراحة وكل واحد من اهلها ساع يف غري ما يسعى فيه االخر فهو ينظر اليهم ويعترب احواهلم 
 يكون له حظ فيها وال سبب يف اثارا ؛ فيكره بعضها وحيب بعضها ويعترب ا فهو مشتغل من غري ان

     منه على مثال رجل اتفقت له مرافقة مع مجاعة مل يعرهم وكانوا  ينسب الفعل اىل النفس مع تربئها 

لصوصاصا راجعني من قرية قد كسبوها وخربوها ومل يسرراجعني من قرية قد كسبوها وخربوها ومل 
ثق من اجلماعة ومحل ذلك الربئ يف مجلتهم وعلى مثل يسر معهم اال قليال حىت حلقهم الطلب واستو

حاهلم قد اصابه ما اصام من غري مشاركة اياهم يف فعلهم ؛ وقالوا ان مثال النفس مثال ماء املطر النازل 
من السماء على حالة وكيفية واحدة فأذا اجتمع يف اوان له موضوعة خمتلفة اجلواهر من ذهب وفضة 

 فأنه ا خيتلف يف املرأى واملذاق والشم كذلك النفس ال تؤثر يف املادة وزجاج وخزف وطني وسبخة
سوى احلياة بااورة فأذا اخذت املادة يف الفعل اختلف ما يظهر منها بسبب القوة الغالبة من القوى 
والنار الثالث ومعاونة االخريني املستترتني اياها على صنوف االحناء تعاون الدهن الرطب والذبالة اليابسة 

املتدخنة على االضاءة ، فالنفس يف املادة تراكب العجلة خيدمها احلواس يف سوقها على ارادته ويهديها 
العقل الفائض عليها من اهللا سبحانه فقد وصفوه بأنه ما ينظر به اىل احلقائق ويؤدي اىل معرفة اهللا تعاىل 

  .ومن االفعال اىل كل حمبوب اىل اجلملة ممدوح عند الكافة 

  في حال االرواح وترددها بالتناسخ في العالم-ـه

    

كما ان الشهادة بكلمة االخالص شعار اميان املسلمني والتثليث عالمة النصرانية واالسبات عالمة اليهودية 
ان النفس : كذلك التناسخ علم النحلة اهلندية فمن مل ينتحله مل يك منها ومل يعد من مجلتها فأم قالوا 

اقلة مل حتط باملطلوب احاطة كلية دفعة بال زمان واحتاجت اىل تتبع اجلزئيات واستقراء اذا مل تكن ع
املمكنات وهي وان كانت متناهية فلعددها املتناهي كثرة واالتيان على الكثرة مضظر اىل مدة ذات فسحة 

الحوال حىت وهلذا ال حيصل العلم للنفس اال مبشاهدة االشخاص واالنواع وما يتناوا من االفعال وا
حيصل هلا يف كل واحد جتربة وتستفيد ا جديد معرفة ، ولكن االفعال خمتلفة بسبب القوى وليس العامل 

مبعطل عن التدبري وامنا هو مزموم واىل غرض فيه مندوب فاالرواح الباقية تترد لذلك يف االبدان البالية 
لثواب منبها على القيم على اخلري فتحرص على حبسب افتننان االفعال اىل اخلري والشر ليكون التردد يف ا

االستكثار منه ويف العقاب على الشر واملكروه فتبالغ يف التباعد عنه ويصري التردد من االرذل اىل االفضل 
دون عكسه ألنه حيتمل كليهما ويقتضي اختالف املراتب فيهما بأختالف االفاعيل بتباين االمزجة 

الكيفية ، فهذا هو التناسخ اىل ان حيصل من كليت جنبيت النفس واملادة ومقادير ازدواجات يف الكمية و
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كما للغرض اما من جهة السفل ففناء ما عند املادة من الصورة اال االعادة املرغوب عنها واما من جهة 
ادة العلو فذهاب شوق النفس بعلمها ما مل تعلم واستيقاا شرف ذاا وقوامها ال بغريها واستغنائها عن امل
بعد احاطتها خبساستها وعدم البقاء يف صورها واحملصول يف حمسوسها واخلرب يف مالذها فتعرض عنها 

وينحل الرباط وينقصم االتصال ويقع الفرقة واالنفصال والعود اىل املعدن فائزة من سعادة العلم مبثل ما 
ل والعقل واملعقول ويصري يأخذه السمسم من العدد واالنوار فال يفارق دهنه بعد ذلك ويتحد العاق

وحقيق علينا ان نورد من كتبهم شيأ من صريح كالمهم يف هذا الباب وما يشبهه من كالم . واحدا 
ان كنت بالقضاء السابق : حيرضه على القتال ومها بني الصفني " الرجن " باسديو" غريهم فيه ، قال 

هابا ال رجوع معه فأن االرواح غري مائتة وال مؤمنا فأعلم ام ليسوا وال حنن معا  مبوتى وال ذاهبني ذ
متغرية وأمنا تتردد يف االبدان على تغاير االنسان من الطفولة اىل الشباب والكهولة مث الشيخوخة اليت 

كيف يذكر املوت والقتل من عرف ان النفس ابدية الوجود ال : عقباها موت البدن مث العود ، وقال له
بل هي ثابتة قائمة ال سيف يقطعها وال نار حترقها وال ماء يغصها وال ريح عن والدة وال اىل تلف وعدم 

تيبسها لكنها تنتفل عن بدا اذا عتق حنو اخر ليس كذلك كما يستبدل البدن اللباس اذا خلق فما غمك 
لنفس ال تبيد ولو كانت بائدة فأحرى ان ال تغتم ملفقود ال يوجد وال يعود فأن كنت تلمح البدن دوا 
وجتزع لفساده فكل مولود ميت وكل ميت عائد وليس لك من كال االمرين شيء امنا مها اىل اهللا الذي 

كيف حاربت براهم يف كذا وهو : يف خالل كالمه " ارجن" منه مجيع االمور واليه تصري ، وملا قال له 
اما قدم العهد : به وقال متقدم للعامل سابق للبشر وانت االن فيما بيننا منهم معلوم املالل والسن ؟ اجا

فقد عمين واياك معه فكم مرة حيينا معا قد عرفت اوقاا وخفيت عليك وكلما رمت ايئة لالصالح 
لبست بدنا اذ ال وجه للكون مع الناس اال بالتأنس ؛ وحكى عن ملك انسيت امسه انه رسم لقومه ان 

م طلبوا موضعا كذلك فأعياهم حىت وجدوا حيرقوا جثته بعد موته يف موضع مل حيرق فيه ميت قط ، وا
ان هذا امللك احرق على " : باسديو" صخرة من ماء البحر ناتيه فظنوا ام ظفروا بالبغية ، فقال ام 

" هذه الصخرة مرات كثرية فأفعلوا ما تريدون فأنه امنا قصد اعالمكم وقد قضيت حاجته ؛ وقال 

فض الدنيا مث ال يطاوعه قلبه على املبتغى انه يثاب على عمله فمن يأمل اخلالص وجيتهد يف ر" : باسديو
يف جمامع املثابني وال ينال ما اراد من اجل نقصانه ولكنه يعوداىل الدنيا فيؤهل لقالب من جنس خمصوص 

 يف القالب االول ويأخذ قلبه  بالزهادة ويوفقه االهلام القدسي يف القالب االخر بالتدرج اىل ما كان ارادته
اذا جتردت : مطاوعته وال يزال يتصفى يف القوالب اىل ان ينال اخلالص على توايل التوالد ، وقال باسديويف

النفس عن املادة كانت عاملة فأذا تلبست ا كانت بكدورا جاهلة وظنت اا الفاعلة وان اعمال الدنيا 
    معة ألجلها 
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    فتمسكتت 

البدن كانت اثار احملسوسات فيها باقية فلم تنصل عنها بالتمام ا وانطبعت احملسوسات فيها فأذا فارقت 
وحنت اليها وعادت حنوها وقبوهلا التغايري املتضادة يف تلك االحوال يلزمها لوازم القوى الثالث االولة 

افضل الناس هو العامل الكامل ألنه حيب اهللا : فماذا تصنع اذا مل تعد وهي مقصوصة اجلناح ؟ وقال ايضا 
ه اهللا وكم تكرر عليه املوت والوالدة وهو يف مدد عمره مواظب على طلب الكمال حىت ناله ويف وحيب

" و" كارتكيوبن مهاديو" و" براهم" ان كل واحد : عند ذكره الروحانيني " ماركنديو" قول" بشن دهرم"

هاديو هم يف امرأة م" اماديو" و " مهاديو" الذي ضربه " دكش" خمرج اهلناءة من البحر و"  لكشمي 
وما " : احكام املذنبات :" يف "  مههر3برا"  وقال  وكانوا كذلك مرارا كثرية " الكلب " وسط هذا 

يصيب الناس عند طهورها من الدواهي امللجأة اىل اجلالء عن الديار ناحلني من الضىن مولولني من البالء 
نا ومتجاوبني بل هذا جزاء ما كسبناه يف آخذين بأيدي االطفال يسريوم متناجني انا اخذنا بذنوب ملوك

ودخل ارض اهلند ونقل التناسخ منهم " ايرانشهر" نفي من " ماين" وكان . الدار االوىل قبل هذه االبدان 
ان احلواريني ملا علموا ان النفوس ال متوت واا يف الترديد منقلبة اىل ": سفر االالسرا " اىل حنلته وقال يف 

بسة هلا ودابة جبلت فيها ومثال كل صورة افرغت يف جوفها سألوا املسيح عن شبه كل صورة هي ال
أي نفس ضعيفة مل تقبل قرائنها من احلق : عاقبة النفوس اليت مل تقبل احلق ومل تعرف اصل كوا فقال

عروج ان " الديصانيه " قد ظن : فهي هالكة ال راحة هلا ، وعين الكها عذاا ال تالشيها فأنه قال ايضا 
نفس احلياة وتصفيتها هو يف جيفة البشر ومل يعلموا عداوة اجليفة النفس ومنعها اياها عن العروج واا هلا 
حبس وعذاب مؤمل ولو كانت صورة البشر هذه حقا مل يدعها خالقها ان تبلى وحتدث فيها املضرة ومل 

ان مثال النفس فيما بني : د قيل فق" باتنجل" حيوجها اىل التناسل بالنطف يف االرحام واما يف كتاب 
 يف ضمن قشره فأنه ما دام معه كان معدا للنبات  عالئق اجلهل اليت هي دواعي الرباط كاالرز 

صار له البقاء  واالستحصاد مترددا بني التولد وااليالد فاذا ازيل القشر عنه انقطعت تلك احلوادث عنه
وجودات اليت يتردد النفس فيها مبقدار العمر يف الطول على حاله ، واما املكافات فوجودها يف اجناس امل

كيف يكون حال الروح اذا حصلت بني : والقصر وبصورة النعمة يف الضيق والسعة ، قال السائل 
تردد حبسب ما قدمت : االجور واالثام مث اشتبكت جبنس املواليد لالنعام او االنتقام ؟ قال ايب

اذا اكتسب االنسان ما يوجب : تصرف بني امل ولذة ، قال السائل واجترحت فيما بني راحة و شدة و
العمل : املكافاة يف قالب غري قالب االكتساب فقد بعد العهد فيما بني احلالني ونسي االمر ؟ قال ايب 

مالزم للروح ألنه كسبها واجلسد الة هلا وال نسيان يف االشياء النفسانية فأا خارجة عن الزمان الذي 
ضي القرب والبعد يف املدة والعمل مبالزمته الروح جيبل خلقها وطباعها اىل مثل احلال اليت تنتقل اليها يقت
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فالنفس بصفائها عاملة ذلك متذكرة له غري ناسية وامنا تغطي نورها بكدورة البدن اذا اجتمعت معه على 
او سكر ران على قلبه اما ترى مثال االنسان املتذكر شيئا عرفه مث نسيه جبنون اصابه او عله اعترته 

الصبيان و االحداث يرتاحون للدعاء هلم بطول البقاء وحيزنون للدعاء عليهم بعاجل الفناء وماذا هلم 
وعليهم فيهما لوال ام ذاقوا حالوة احلياة وعرفوا مرارة الوفاة يف مواضي االدوار اليت تناسخوا فيها 

حنن ":فاذن "قال سقراط يف كتاب ,فقني اهلند يف هذا االعتقاد وقد كان اليونانيون موا. لوجود املكافئة
مث تصري ايضا اىل ما هاهناوتكون األحياء " ايذس"نذكر يف اقاويل القدماء ان االنفس تصري من هاهنا اىل 

من املوتى واالشياء تكون من األضداد فالذين ماتوا يكونون يف األحياء فأنفسنا يف ايذس قائمة،ونفس كل 
يربطها باجلسد ويسمرها به ويصريها جسدية الصورة واليت   تفرح وحتزن للشئ هلا ، وهذا االنفعالانسان

ال تكون نقية ال ميكنها أن تصري اىل ايذس بل خترج من اجلسد وهي مملوءة منه حىت اا تقع يف جسد 
النقى الواحد آخر سريعا فكأا تودع فيه تثبت ولذلك الحظ هلا يف الكينونة مع اجلوهر االهلى 

فسنا يف موضع ما اذا كانت النفس قائمة فليس تعلمنا غري تذكر ما تعلمنا يف الزمان املاضي ألن أن:،وقال 
 يف هذه الصورة االنسية ، والناس اذا رأوا شيئاقد اعتادوا استعماله يف الصبا أصام هذا قبل ان تصري

ربه وكانوا نسوه فالنسيان ذهاب املعرفة والعلم االنفعال وتذكروا من الصنج مثال الغالم الذي كان يض
التذكر والنسيان خاصان بالنفس " : بروقلس"تذكر ملا عرفته النفس قبل أن تصري اىل اجلسد ، وقال 

الناطقة وقد بان أا مل تزل موجودة فوجب أن تكون مل تزل عاملة وذاهلة أما عاملة فعند مفارقتها البدن 
ا البدن فأا يف املفارقة تكون من حيز العقل فلذلك تكون عاملة و يف املقاربة وأما ذاهلة فعند مقاربته

ان : تنحط عنه فيعرض هلا النسيان لغلبة ما بالقوة عليها ، واىل هذا املعىن ذهب من الصوفية من قال 
لكرسىي  األمكنة كالسماء والعرش وا الدنيا نفس نائمة واالخرة نفس يقظانة وهم جييزون حلول احلق يف 

، منهم من جييزه يف مجيع العامل واحليوان والشجر واجلماد و يعرب عن ذلك بالظهور الكلى واذا أجازوا 
  .ذلك فيه مل يك حللول األرواح بالتردد عندهم خطر

   ذكر المجامع ومواضع الجزاء من الجنة وجهنم-و

    

" سفر لوك"سطة فيسمى العامل األعلىوالعامل ينقسم قسمة أولية اىل علو وسفل ووا" لوك "امع يسمى 

" باتال"ورمبا مسوه " نزلوك"أي جممع احليات وهو جهنم ويسمى أيضا" ناكلوك"وهو اجلنة والعامل األسفل 

أى جممع الناس وهو " مانش لوك"و" لوك مات "أى أسفل األرضني ،واما األوسط الذي حنن فيه فيسمى 
فيهما يستوىف جزاء العمل من استحقهما مدة مضروبة لالكتساب واألعلى للثواب واألسفل للعقاب 
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حبسب مدة العمل والكون يف كل واحد منهما للروح وحده جمردة عن البدن ، وللقاصر عن السمو اىل 
وهو النبات واحليوان غري الناطق يتردد الروح يف "ترجكلوك"اجلنة أو الرسوب اىل جهنم لوك آخر يسمى 

ل اىل االنس على تدريج من أدون مراتب النامية اىل عليا مراتب احلساسة ، اشخاصها بالتناسخ اىل أن تنتق
وكوا فيه على أحد وجهني اما لقصور مقدار املكافاة عنمحلى الثواب والعقاب و اما لرجوعها من 

جهنم ، فعندهم هن العائد اىل الدنيا متأنس غي اول حالته و العائد اليها من جهنم متردد يف النبات و 
يوان اىل ان يبلغ مرتبة االنسان ؛ وهم من جهة االخبار يكثرون عدد جهنمات و صفاا و أساميها و احل

اا مثانية و مثانون الفا و حنكى منه ما ذكر ": بشن بران"يفردون لكل ذنب منها حمال ، و قيل يف 
من "رورو"اس يصريون اىل ان املدعى بالكذب و الشاهد بالزور و املعاون هلما و املستهزىء بالن:فيه،قال 

اجلهنمات ،و سافك الدم بغري حق وغاصب حقوق الناس و املغري عليهم و قاتل البقر يصريون اىل 
منها واليه ايضا يصري احلناق، و قاتل الربمهنو سارق الذهب و من صحبهم و االمراء الذين ال "رودة"

 و الذي يغضى على  "كنب"ريون ينظرون لرعاياهم و من يزىن بأهل أستاذه أو يضاجع صهرته يص
فاحشة زوجته طمعا و الذي يزىن بابنته أو زوجة ابنه او يبيع ولده او يبخل على نفسه مبا ميلك فال ينفقه 

و الذي يرد على استاذه و ال يرضى به و يستخف بالناس و الذي يايت البهائم و " مهاجال"يصريون اىل 
 و السارق و احملتال أو " شول"ا يف االسواق يصريون اىل الذي يستهني ببيذ و الريانات او يكتسب

املخالف طريقة الناس املستقيمة و الذي يبغض اباه و ال حيب اهللا والناس والذي ال يكرم اجلواهر اليت 
الذي ال يعظم حقوق االباء و "كرمش"عززها اهللا و يسوي بينها و بني سائر االحجار يصريون اىل 

،و صانع السيف و "الربكش"الئطة و الذي يعمل السهام و النصول يصريون اىل االجداد و ال يوجب للم
، والذي خيفي ما ميلك طمعا يف صالت الوالة و الربمهن اذا باع حلما او مسنا " بشسن"السكني يصري اىل 

 والذي يسمن الدجج و السنانري و االغنام زو اخلنازير و الطري" آذومك"أو صبغا أو مخرا يصريون اىل 

، اصحاب املالعب و منشدو الشعر يف االسواق و حافرو اآلبار لالستقاء و من جيامع "ردهراند"يصري اىل 
امرأته يف االيام املعظمة و الذي يرمي بيوت الناس بالنار و الذي يغدر برفيقه فيقبله طمعا يف ماله يذهبون 

 و النساء بسكر شبابه يصري اىل و غاصب االموال"بيترن"و الذي يشتار العسل يصري اىل " رودر"اىل 
" نجال""و الصياد و عامل الفخاخ و احلبائل يصري اىل " اسبترين"، و قاطع االشجار يصري اىل "كرشن"

؛و امنا عددنا هذا لنعرف " سندنشك"، و مهمل الرسوم والسنن و مبطل الشرائع و هو شرهم يصري اىل 
 من يرى الواسطة اليت لالكتساب هي االنسانية و التردد من الذنوب ما يكره عندهم من االفعال ،و منهم

فيها باملكافأة القاصرة عن الثواب و العقاب مث يرى اجلنة عالية عليها للنعيم املستوجب مدة على حسن 
الصنيعة ،و التردد يف النبات و احليوان سافال عنها للعذاب و العقاب املستأهل مدة على سوء الصنيعة و 
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ال هذا االحنطاط عن البشرية ؛ و هذه كلها من اجل ان طلب اخلالص من الرباط رمبا مل ال يرى جهنم ا
يكن على طريقه املستقيم املؤدي اىل العلم اليقني بل على طرق مظنونة و بالتقليد ماخوذة و لن يضيع 

ود فيناله عمل عامل هو خامتة اعماله بعد املوازنة بني نوعي االكتساب و لكن اجلزاء يكون حبسب املقص
على مراتب اما يف قالبه الذي هو فيه و اما يف الذي ينتقل اليه و اما بعد خروجه عن قالبه و قبل ان 

حيصل يف غريه، و هذا موضع انقالم عن البحث النظري اىل اخلرب امللي من امر معدين الثواب و العقاب 
 اىل التجسد و التأنس ليستعد ملا هو له، والكون فيهما غري متجسم ببدن و العود بعد استيفاء أجر العمل

    ثواب اجلنة خريا بسبب االنقضاء و " سانك"و هلذا مل يعد صاحب كتاب 

    عدمم 

التأبد و بسبب مشاة احلال فيها حال الدنيا من التنافس و التحاسد الجل تفاضل الدرجات و املراتب 
 ال يعدوا خريا من جهة اخرى و هي التلهي بغري فان الغل و احلسرة ال يزول اال بالتساوي ، و الصوفية

ام يرون الروح يف هذين احمللني جمردة عن :و قد قلنا . احلق و االشتغال عن اخلري احملض مبا سواه
اجلسمية ؛لكن هذا رأي خاصتهم الذين يتصورون النفس قائمة الذات و اما من ينحط عن رتبتهم و ال 

ام يرون يف ذلك آراء خمتلفة ن فمنها ان سبب الرتع هو انتظار الروح يكاد يتصور قوامها بغري جسد ف
فالبا معدا فال تفارق البدن االبعد وجود متعلق يشبه فعله و كسبه مما اعدته الطبيعة جنينا يف االرحام او 

 بزرا نابتا يف بطن االرض فحينئذ تترك البدن الذي هي فيه ، و منهم من يقول من جهة االخبار ان

و " آت باهك"ليست تنتظر ذلك و امنا تفارق قالبها لرقته و قد هىيء هلا من العناصر بدن يسمى 
النه اليصل على وجه الوالد فيكون فيه سنة جرداء يف اشد شدة سواء كان معاقبا " الكائن بسرعة"تفسريه

لسنة على امليت و فهو كالربزخ بني الكسب و بني نيل االجر ،و لذلك يقيم وارث امليت عندهم رسوم ا
ال تنقضي اال بانقضائها الن الروح تذهب حينئذ اىل احملل املعد هلا ؛ و حنن نذكر هاهنا ايضا من كتبهم 

عن الغرض يف جهنم و العقاب به؟ " براشر "سأل " ان ميترى": بشن بران"ما يصرح ذه املعاين ،ففي 
ل و اظهار العدل ،و ما كل مذنب يذهب اىل فأجابه بان ذلك لتمييز اخلري من الشر و العلم من اجله

يف كل عمل، و منهم " بشن"جهنم فان منهم من ينجو بتقدمي التوبة و الكفارات و عظماها التزام ذكر 
 من القمل و الدود اىل مدة االستحقاق ؛ ويف  من يتردد يف النبات و خشاش الطري و مرذل اهلوام وقذرها

تالء و الثواب فانه يصري كأحد املالئكة خمالطا للمجامع الروحانية اما امن استحق االع" :سانك"كتاب 
غري حمجوب عن التصرف يف السماوات و الكون مع اهلها أو كأحد اجناس الروحانيني الثمانية ، و اما 

من استحق السفول باالوزار و االثام فانه يصري حيوانا او نباتا يتردد اىل ان يستحق ثوابا فينجو من الشدة 
انه على اربع مراتب :  يعقل ذاته فيخلي مركبه ويتخلص وقال بعض من مال اىل التناسخ من املتكلمني او
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هي النسخ وهو التوالد بني الناس النه ينسخ من شخص اىل آخر ، وضده املسخ وخيص الناس بأن 
ى االيام  قردة وخنازير وفيلة ، والرسخ كالنبات وهو اشد من النسخ النه يرسخ ويبقى عل ميسخوا 

 واملذبوحات الا تتالشى وال تعقب ؛ وذهب  ويدوم كاجلبال ؛ وضده الفسخ وهو النبات املقطوف 
 يف كتاب له ومساه بشكف احملجوب اىل ان االنواع حمفوظة وان التناسخ يف  ابو يعقوب السجزي امللقب 

 حيىي النحوي حيكي عن افالطن كل واحد منها غري متعد اىل نوع اخر ؛ وقد كان هذا رأي اليونانيني فأن
انه كان يرى ان االنفس الناطقة تصري اىل لباس اجساد البهائم ، وانه اتبع يف ذلك خرافات فيثاغورس ؛ 

اجلسد ارضي ثقيل رزين والنفس اليت حتبه تنقل وتتجذب اىل املكان " : فاذن"وقال سقراط يف كتاب 
جممع االنفس فتتلوث وتدور حول املقابر ومواضع " يدسا" الذي تنظر اليه جلزعها مما ال صورة له ومن 

الدفن فقد أريت فيه انفس ما قد ختايلت بصورة الظل واخليال من االنفس اليت مل تفارق مفارقة نقية بل 
يف جزؤ من املنظور اليه ، مث قال يشبه اال تكون هذه االنفس االخيار بل انفس اهل الشرة فتتحري يف هذه 

تقم منها لرداءة غذائها االول وال تزال كذلك حىت تربط ايضا يف جسد بشهوة الصورة االشياء نقمة تن
اجلسمية اليت تتبعها ويكون رباطها يف ابدان اخالقها كاالخالق اليت كانت هلا يف العامل مثل من ليس له 

 الذئاب غري االكل والشرب فيدخل يف اجناس احلمري والسباع ، والذي قدم الظلم والتغلب ففي اجناس
لو مل ارين صائرا اوال اىل آاهلة حكماء سادة اخيار مث من بعد اىل : ، وقال يف اامع  والبزاة واحلدآن 

ان :ناس ماتوا خريا ممن هاهنا لكان تركي احلزن على املوت ظلما ، وقال يف حملى املثوبة و العقوبة 
ع القضاء و حيماه مع اتمعني فيه قائد و هو من الزبانية اىل جمم" ذامون"االنسان اذا مات ذهب به 

ان : "حىت اذا اقام فيه ما ينبغي من الزمان ادوهرا كثرية و طويلة وقد قال ططيالفوس" ايذس"مأمور اىل 
طريق ايذس مبسوطة، قال وانا اقول لو كانت مبسوطة او واحدة الستغىن القائد فيها ، فاما النفس اليت 

    ئا غري عدل تشتهي اجلسد او كان عملها سي

ومتشبهة باالنفس القاتلة هربت من هناك وحتيزت يف كل نوع اىل ان مير عليها ازمنة فيؤتى ا ضرورة 
اىل املسكن الذي يشبهها ، واما الطاهرة فأا تصادف مرافقني وقوادا اهلة وسكن املوضع الذي ينبغي ، 

فأذا انتقم " اخارون" مراكب معدة هلم يف من كان من املوتى متوسط السرية فأم يركبون على : وقال 
منهم ونقوا من الظلم اغتسلوا وقبلوا كرامات ماا احسنوا من الصنيع بقدر الستئهال، واما الذين ارتكبوا 
الكبائر مثل السرقة من قرابني االهلة او غصب االموال العظيمة او القتل بظلم وتعمد مرارا على خالف 

وال خيرجون منه ابدا، واما الذين ندموا على ذنوم مدة عمرهم  طارسالنواميس فأم يلقون يف طر
وقصرت اثامهم عن تلك الدرجة وكانت كاالرتكاب من الوالدين وقهرمها بالغضب وقتل خطأ فام 

يلقون يف طرطارس سنة كاملة يتعذبون، مث يلقيهم املوج اىل موضع ينادون منه خصومهم يسئلوم 
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قصاص لينجوا من الشرورفأن رضوا عنهم واال اعيدوا اىل طرطارس ومل يزل ذلك االقتصار منهم على ال
دأم يف العذاب اىل ان يرضى خصومهم عنهم ، والذين كانت سريم فاضلة يتخلصون من هذه املواضع 
من هذه االرض ويسترحيون من احملابس ويسكنون االرض النقية ، وطرطارس شق كبري وهوية يسيل اليها 

ر ، وكل انسان يعرب عن عقوبة االخرة بأهول ما هو معروف عند قومه ، وناحية املغرب مأوفة االا
باخلسوف والطوافني ، على انه يصفه مبا يدل على التهاب النريان فيه وكأنه يعين به البحر او قاموسا فيه 

ربت من هناك باالنفس القاتلة ه. وال شك ان هذه عبارات اهل ذلك الزمان عن عقائدهم " دردور"
وحتيزت يف كل نوع اىل ان مير عليها ازمنة فيؤتى ا ضرورة اىل املسكن الذي يشبهها ، واما الطاهرة 

من كان من املوتى متوسط السرية : فأا تصادف مرافقني وقوادا اهلة وسكن املوضع الذي ينبغي ، وقال 
منهم ونقوا من الظلم اغتسلوا وقبلوا فأذا انتقم " اخارون" فأم يركبون على مراكب معدة هلم يف 

كرامات ماا احسنوا من الصنيع بقدر الستئهال، واما الذين ارتكبوا الكبائر مثل السرقة من قرابني االهلة او 
  لنواميس فأم يلقون يف طرطارسغصب االموال العظيمة او القتل بظلم وتعمد مرارا على خالف ا

  

   الطريق المؤدي اليه في كيفية الخالص من الدنيا وصفة-ز

    

اذا كانت النفس مرتبطة يف العامل ولرباطها سبب فأن خالصها من الوثاق يكون بضد ذلك السبب لكنا 
حكينامذهبهم يف ان سبب الوثاق هو اجلهل فخالصها اذا بالعلم اذا احاطت باالشياء احاطة حتديد كلي 

ملوجودات باحلدود عقلت ذاا وما هلا من شرف مميز مغين عن االستقراء نافل للشكوك ألا اذا فصلت ا
الدميومة وللمادة من خسة التغري والفناء يف الصور فاستغنت عنها وحتققت ان ما كانت تظنه خريا ولذة 

قال : باملباينة  هو شر وشدة فحصلت على حقيقة املعرفة واعرضت عن تلبس املادة فأنقطع الفعل وختلصتا
اد الفكرة يف وحدانية اهللا يشغل املرء بالشعور بشئ غري ما اشتغل به ومن افر" : باتنجل" صاحب كتاب 

اراد اهللا اراد اخلري لكافة الناس من غري استثناء واحد بسبب، ومن اشتغل بنفسه عما سواها مل يصنع هلا 
ار على نفسا جمذوبأا وال مرسال ، ومن بلغ هذه الغاية غلبت قوته النفسية على قوته البدنية فمنح االقتد

على مثانية اشياء حبصوهلا يقع االستغناء ، فمحال ان يستغين احد عما يعجزه ، واحد تلك الثمانية التمكن 
من تلطيف البدن حىت خيفى عن االعني والثاين التمكن من ختفيفه حىت يستوي عنده وطئ الشوك والوحل 

ة والرابع التمكن من االرادات والتراب والثالث التمكن من تعظيمه حىت يريه يف صورة هائلة عجيب
واخلامس التمكن من علم ما يروم و السادس التمكن على الترأس من اية فرقة طلب والسابع خضوع 
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املرؤوسني وطاعتهم والثامن انطواء املسافات بينه وبني املقاصد الشاسعة والىمثل هذا اشارات الصوفية 
ن انه حيصل له روحان ، قدمية ال جيري عليها تغري يف العارف اذا وصل اىل مقام املعرفة فأم يزعمو

واختالف ا يعلم الغيب ويفعل املعجزات ، واخرى بشرية للتغري والتكوين ؛ وال يبعد عن مثله اقاويل 
فأذا قدر على ذلك استغىن عنه وتدرج اىل املطلوب يف مراتب ، اوالها معرفة : النصارى ؛ قالت اهلند 
صيل غري معطية للحدود والثانية جتاوز ذلك اىل احلدود اجلاعلة جزيئات االشياء االشياء امسا وصفة وتفا

كلية اال انه ال ختلو فيها من التفصيل والثالثة زوال ذلك التفصيل واالحاطة ا متحدة ولكن حتت الزمان 
رة ، وفيها والرابعة جتردها عنده عن الزمان واستغناؤه فيها عن االمساع وااللقاب اليت هي االت الضرو

يف العلم املخلص للنفس " باتنجل" يتحد العقل والعاقل باملعقول حىت تكون شيئا واحدا ، فهذا ما قال 
أي العاقبة ، وبه يسمون ايضا متام االجنالء يف الكسوفني ألنه عاقبة " موكش" ويسمون خالصها باهلندية 

 واحلواس جعلت للمعرفة وجعلت اللذة فيها الكسوف ووقوع املباينة بني املتشبثني ؛ وعندهم ان املشاعر
باعثة على البحث كما جعلت لذة االكل و الشرب يف الذوق لتبقية الشخص بالغذاء ولذة الباءة لتبقية 

ان " : كيته"النوع بااليالد فلوال الشهوة ملا فعلهما احليوان او االنسان هلذين الغرضني ؛ ويف كتاب 
لعلم اعطي االالت بالسوية ، ولو كان خملوقا ليعمل لتفاوتت االالت االنسان خملوق ليعلم وألستواء ا

اختالف القوى الثالث االول ، لكن الطباع اجلسداين يسرع اىل العمل ملا فيه من "كأختالف االعمال 
مضادة العلم فريوم ستره مبالذ هي باحلقيقة االم والعلم هو الذي يترك هذا الطباع منجدال وجيلى النفس 

ان النفس اذا كانت مع : الم جالء الشمس من الكسوف او الغمام ؛ وهذا مثل قول سقراطمن الظ
 وبالفكرة يستبني هلا شئ من اهلويات ففكرا يف  اجلسد وارادت ان تفحص عن شئ خدعت حينئذ منه

الوقت الذي ال يؤذيها فيه شئ من مسع او بصر او وجع او لذة ما اذا صارت بذاا وتركت اجلسد 
اركته بقدر الطاقة، فنفس الفيلسوف خاصة هي اليت تتهاون بالبدن وتريد مفارقته ، فلو انا يف حياتنا ومش

هذه مل نستعمل اجلسد ومل نشاركه اال عن ضرورة ومل نقتبس طبيعته بل تربأنا منه لقاربنا املعرفة 
ليق ان يكون هذا هو احلق ؛ مث باالستراحة من جهله ولصرنا اطهارا لعلمنا بذواتنا اىل ان يطلقنا اهللا ، وخ

كذلك سائر املشاعر هي للمعرفة ويلتذ العارف بتصريفها يف املعارف : نعود حنن اىل سياقة الكالم فنقول 
حىت تكون جواسيسه ، والشعور باالشياء خمتلف االوقات ، فاحلواس اليت ختدم القلب تدرك الشئ 

اضي والطبيعة تستويل على احلاضر وتدعيه لنفسها فس احلاضر فقط ، والقلب يتفكر يف احلاضر ويتذر امل
املاضي وتستعد ملغالبته يف املستأنف ، والغقل يعرف مائية الشئ غري متعلق بوقت او زمان ويستوي عنده 

    الغابر واملستقبل ، واقرب اعوانه اليه 

ملعارف جزئيا هذبته من الفكرة والطبيعة وابعدها احلواس اخلمس ، فمىت ما اوصلت اىل الفكرة شيئا من ا
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وعندهم ان العلم : االغلوطات احلسية وسلمته اىل العقل فجعله كليا واوقف النفس عليه فصارت به عاملة 
احلكيم " كبل" حيصل للعامل على احد ثالثة اوجه ، احدها باهلام وبال زمان بل مع الوالدة واملهد مثل 

فأم اهلموا ملا بلغوا اشدهم والثالث " براهم "  زمان كأوالد فأنه ولد مع العلم واحلكمة والثاين باهلام بعد
بتعلم بعد زمان كسائر الناس الذين يتعلمون اذا ادركوا ؛ والوصول اىل اخلالص بالعلم ال يكون اال 

باالتزاع عن الشر ، ففروعه على كثرا راجعة اىل الطمع والغضب واجلهل وبقطع األصول تذبل الفروع 
لى امامة قويت الشهوة والغضب اللتني مها اعدى عدو وأوغته لالنسان تغرانه بالذة يف ،ومدار ذلك ع

املطاعم والراحة يف االنتقام ومها بالتأدية اىل االالم واآلثام أوىل وما يشابه االنسان السباع والبهائم بل 
الئكة املقربني ، وعلى االعراض عن الشياطني واألبالسة ؛ وعلى ايثار القوة النطقية العقلية الىت ا يشابه امل

أعمال الدنيا وليس يقدر على تركها اال برفض أسباا من احلرص والغلبة وبذلك تنخزل القوة الثانية من 
الثالث االول ، اال أن ترك العمل يكون على وجهني ، أحدمها بالكسل والتأخري واجلهل على موجب 

وم املغبة والثاين باالختيار والتبصرة وايثار االفضل للخريورة وهو القوة الثالثة وليس هذا املطلوب فأنه مذم
احملمود العاقبة، وترك االعمال ال يتم اال بالعزلة واالنفراد عن الشاغالت ليتمكن من قبض احلواس عن 
احملسوسات اخلارجة حىت ال يعرف ان وراءه شئ وتسكني احلركات و التنفس، فقد علم ان احلريص 

تعب و التعب ضابح والضبح اذن نتيجة احلرص وبأنقطاعه يصري التنفس على مثال تنفس ساع والساعي 
املستغىن عن اهلواء يف قرار املاء وحينئذ يستقر القلب على شئ واحد وهو طلب اخلالص واخللوص اىل 

ه كيف ينال اخلالص من بدد قلبه ومل يفرده هللا ومل خيلص عمل" : كيتا" الوحدة احملضة ؛ ويف كتاب 
لوجهه ؟ ومن صرف فكرته عن االشياء اىل الواحد ثبت نور قلبه كثبات نور السراج الصايف الذهن يف 
كن ال يزعزعه فيه ريح وشغله ذلك عن االحساس مبؤمل من حر او برد لعلمه ان ما سوى الواحد احلق 

يؤثر دوام انصباب االار اىل ان االمل واللذة ال يؤثران يف العامل احلقيقي كما ال : خيال باطل ؛ وفيه ايضا 
البحر يف مائه ، وهل يقدر على تسنم هذه الثنية اال من قمع الشهوة والغضب وابطلهما ؟ والجل هذا 

الذي ذكر جيب ان تتصل الفكرة اتصاال يزول عنها العدد ألن العدد يقع على املرات واملرات ال تكون اال 
اد الفكرة باملتفكر فيه وليست هذه هي الغاية املطلوبة امنا هي بسهو يتخللها فيفصل ما بينها ومينع عن احت

اتصال الفكرة واليها يتدرج اما يف القالب الواحد واما يف القوالب بألتزام السرية الفاضلة وتعويد النفس 
فيها حىت تصري هلا طبيعة وصفة ذاتية ، والسرية الفاضلة هي اليت يفرضها الدين ، واصوله بعد كثرة 

ع عندهم راجعة اىل جوامع عدة هي ان ال يقتل وال يكذب وال يسرق وال يزين وال يدخر مث يلزم الفرو
اليت هي " اوم" القدس والطهارة ويدمي الصوم والتقشف ويعتصم بعبادة اهللا تسبيحا ومتجيدا ويدمي اخطار 

ن هي نوع جنسه الكف كلمة التكوين واخللق على قلبه دون التكلم به ، وذلك ان ترك االماتة يف احليوا
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عن االيذاء واالضرار ، ويدخل فيه اغتصاب ما للغري والكذب بعد مافيه من القبح والنذالة ، ويف ترك 
االدخار نفض التعب واالمان من طالب الفضلة و حصول الراحة من ذل الرق بعز احلرية ، ويف لزوم 

اهرة ، ويف تعذيب النفس بالتقشف الطهارة وقوف على قذر البدن وداعية اىل بغضه وحب النفس الط
لرجل ذي عناية باخضاب بدنه وانالته " فيثاغورس" تلطيفه وتسكني شرته وتذكية حواسه ، كما قال 

انك غري مقصر يف تشييد حمبسك وتقوية رباطك وايثاقه ، ويف االعتصام بذكر اهللا تعاىل : الشهوات 
 يظنه االنسان غاية له فأنه ال يتعداه ، ويف ان كل شئ" : سانك" واملالئكة تألف معهم ففي كتاب 

كل ما ادام االنسان التفكر فيه والتذكر له فمنطبع فيه حىت انه يهدي به من غري قصد " : كيتا" كتاب 
وألن وقت املوت هو وقت التذكر ملا حيبه فاذا فارق الروح البدن احتد بذلك الشئ واستحال اليه وكل ما 

ان من عرف عند موته :  ليس باخلالص اخلالص ،على انه قيل يف هذا الكتاب له ذهاب وعود فاالحتاد به
    ان اهللا هو كل شئ ومنه كل 

    شئئ 

فأنه متخلص وأن قصرت رتبته عن رتب الصديقني ، وفيه ايضا اطلب النجاة من الدنيا بترك التعلق 
 جزاء و مكافاة واعتزال الناس الذي جبهاالا واخالص النية يف االعمال وقرابني النار هللا من غري طمع يف

حقيقته ان ال تفضل واحدا لصداقة على اخر لعداوة وتفاوت الغفلة يف النوم وقت انتباههم واالنتباه وقت 
معهم ، مث حفظ النفس عن النفس فاا العدو اذا اشتهت ونعم الويل  رقادهم فانه عزلة عنهم على شهادة

ينبغي ان ال تنحط رتبيت : اكتراثه بالقتل وفرحه بالوصال اىل ربه اذا عفت ، وقد قال سقراط عند قاة 
وانه يعلم الغيب لذلك وانه اذا " ابلون الشمس"  الذي يقال انه طائر  " قوقنس" عند احدكم عن رتبة 

احس مبوته اكثر االحلان طربا وسرورا باملصري اىل خمدومه وال اقل من ان يكون فرحى كفرح هذا الطري 
انه االشتغال باخللق عن احلق ، ويف كتاب : ىل معبودي ، وهلذا قالت الصوفية يف حتديد العشق بوصويل ا

نقسم طريق اخلالص اىل اقسام ثالثة ، احدها العملي بالتعويد ومداراة على قبض احلواس من " باتنجل " 
" : بشن دهرم" خارج اىل داخل حىت ال تشتغل اال بك ، وقد اطلق ملن رام هذا الكفاف ، ففي كتاب 

رئيس مجاعة من احلكماء حضروه عن معىن " اشتانيك"سأل " بركك"امللك الذي من نسل " بريكش" ان 
براهم " وهو عن " اوشن "وهو عن " شونك" من املعاين االهلية ؟ فأجابه بأنه ال يقول فيه اال ما مسعه من 

ولد شيئا اال ما ال ميكن ان يقال انه هو وال ان اهللا هوالذي ال اول له وال اخر مل يتولد عن شئ ومل ي" : 
ميكن ان يقال انه غريه ، واىن يكون يل طاقة بذكر من اخلري احملض يف رضاءه والشر احملض يف سخطه ؟ 

وهل ميكن ادراك معرفته حىت يعبد حق عبادته اال بأالشتغال به عن الدنا بالكلية وادامة الفكرة فيه ؟ فقيل 
 وعمره نزر طفيف وال تكاد نفسه تطاوعه على ترك الضروريات يف معاشه ان االنسان ضعيف: له 
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فيمنعه ذلك عن طريق اخلالص فلو كان يف الزمان االول حني امتدت االعمار اىل االف السنني وطابت 
الدنا بعدم الشرور لكان يؤمل عمل الواجب فأما يف اخر الزمان فماذا تراه له يف الدنيا الدائرة حىت يتمكن 

ال بد لالنسان من الغذاء والكن واللباس فال بأس به فيها :  عبور البحر وينجو من الغرق ؟ قال براهم من
ولكن الراحة ليست اال يف ترك ما عداها من الفضول ومتاعب االعمال فاعبدوا اهللا خالصا واسجدوا له 

وبكم حىت ال تزايله وتصدقوا وتقربوا اليه يف موضع العبادة بالتحف من الطيب والزهر وسبحوه والزموه قل
على الربامهة وغريهم وانذروا اليه النذور اخلالصة كترك اللحم والعامة كالصوم، واحليوانات له فال متيزوها 

 من زخارف الدنيا فال  عنكم فتقتلوها وأعلموا انه كل شئ وما تعملونه فليكن ألجله وان تنعمتم بشئ
واالقتدار على عبادته فبهذا تنالون اخلالص دون غريه ، وقد قيل تنسوه يف النية وان غرضكم فيه التقوى 

من امات شهوته مل يتجاوز احلاجات االضطرارية ومن لزم الكفاف مل خيتز ومل يسترذل ، " : كيتا" يف 
وقيل فيه ايضا ان كان االنسان غري مستغن عما تضطر الطبيغة اله من مطعوم يسكن نائرة املسبغة ونوم 

احلركات املتعبة وجملس يهدأ فيه فمن شريطته النظافة والوثارة والتوسط يف االرتفاع عن وجه يزيل عادية 
االرض والكفاية من انبساط البدن عليه وموضع معتدل املزاج غري مؤذ بربد او وهج مأ مون فيه اقتراب 

روريات يف املأكول اهلوام فأن ذلك معني على حتديد القلب الدامة الفكرة يف الوحدانية ألن ما عدا الض
وامللبوس مالذ وهي شدائد مستورة واالسترواح اليها منقطع واىل اشق مشقة مستحيل وما اللذة اال ملن 

امت العدوين اللذين ال يطاقان اعين الشهوة والغضب يف حياته دون مماته واستراح من داخله دون 
يد اخلري احملض فأحرس ابواب بدنك ان كنت تر" : باسديو، الرجن" خارجه فأستغىن عن حواسه ، وقال

التسع واعرف الواجل فيها واخلارج واحبس فؤادك عن نشر افكاره وسكن النفس بتذكر كوة اليافوخ اليت 
انسدت واشتدت بعد لينها فلم حيتج اليها وال ترى االحساس اال طباعا يف االت احلواس حىت ال تتبعه 

ات املتغرية والصور الفانية حىت ينفر القلب عنها وينقطع الطمع والقسم الثاين الغفلى مبعرفة سوءة املوجود
دوا وحيصل االعتالء على القوى الثالث االول اليت هي سبب االعمال واختالفها وذلك ان احمليط 
بأحوال الدنيا يعلم ان خريها شر وراحتها مستحيلة يف املكافأة اىل شدة فيعرض عما يؤكد االرتباك 

    "  كتاب ويولد املقام، ويف

ان الناس قد ضلوا يف االوامر والنواهي ومل يهتدوا لتمييز اخلري من الشر يف االعمال فتركها ": كيتا
ان طهارة العلم تفوق طهارة سائر االشياء ألن بالعلم استئصال : والتخلي عنها هو العمل ، وفيه ايضا 

 لشاك ومعلوم من ذلك ان القسم االول اجلهل واستبدال اليقني بالشك الذي هو مادة العذاب فال راحة
الة للقسم الثاين مث القسم الثالث اوىل ان يكون الة لكليهما وهو العبادة ليوفق اهللا لنيل اخلالص ويؤهل 

لقالب ينال فيه التدرج اىل السعادة ، وقد قسم العبادة صاحب كيتا على البدن والصوت والقلب ، فعلى 
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لشريعة وخدمة املالئكة وعلماء الربامهة وتنظيف البدن والتربؤ من القتل البدن الصوم والصالة وموجبات ا
اصال ومن مالحظة ما للغري من النساء وغريهن ، وعلى الصوت القراءة والتسبيح ولزوم الصدق ومالينة 
الناس وارشادهم وامرهم باملعروف وعلى القلب تقومي النية وترك التعظم ولزوم التأين ومجع احلواس مع 

وهي تدابري بأدوية جتري جمرى الكيمياء " رساين" شراح الصدر ، مث اتبعها بقسم رابع خرايف ويسمى ان
 اتصال اال من جهة العزمية وتصحيح  يف حتصيل املمتنعات ا ، وسيجئ هلا ذكر وليس هلل ذا الفن 

ألن اهللا مستغن عن تأميل وامنا ذهبوا يف اخلالص اىل االحتاد . النية بالتصديق هلا والسعي يف حتصيلها 
مكافاة او خشية مناواة ، برئ عن االفكار لتعاليه عن االضداد املكروهه واالنداد احملبوبة ، عامل بذاته ال 
بعلم طارئ ملا مل يكن مبعلوم يف حال ما وهذا ايضا صفة املتخلص عندهم فال ينفصل عنه فيها اال باملبدأ 

من اجل انه كان قبله يف حمل االرتباك عاملا باملعلوم وعلمه كاخليال فانه مل يكن يف االزل املتقدم كذلك 
مكتسب باالجتهاد ومعلومه يف ضمان الستر ، واما يف حمل اخلالص فالستور مرفوعة واالغطية مكشوفة 
واملوانع مقطوعة والذات عاملة غري حريصة على تعرف شئ خفي منفصلة عن احملسوسات الداثرة متحدة 

ان : عن كيفية اخلالص ؟ فقال ايب" بتنجل" لدائمة ، ولذلك سال السائل يف خامتة كتاب باملعقوالت ا
شئت فقل هو تعطل القوى الثالث وعودها اىل املعدن الذي صدرت عنه ، وأن شئت فقل هو رجوع 
" النفس عاملة اىل طباعها ؛ وقد اختلف الرجالن فيمن حصلت له رتبة اخلالص فسأل الناسك يف كتاب 

من اجل ان املوجب لالنفصال حالة : ملا ال يكون املوت عند انقطاع الفعل ؟ قال احلكيم " سانكك
نفسانية والروح بعد يف البدن وال يفرق بينهما اال حال طبيعي مفرق لاللتئام ورمبا بقي التأثري بعد زوال 

خبشبة حىت حيتد دوراا مث يتركها املؤثر مدة يفطر فيها ويتراجع اىل ان يفىن مثل احلرار الذي يدير دوارته 
 حركتها قليال اىل ان تبطل فكذلك البدن بعد  وليست تسكن مع ازا لة اخلشبة املديرة عنها و امنا يفتر 

ارتفاع الفعل يبقى فيه االثر حىت ينصرف يف الشدة والراحة اىل انقطاع القوى الطبيعية وفناء االثر املتقدم 
فالذي يشهد ملثل ما تقدم قوله فيمن " باتنجل" ال البدن ؛ واما يف كتاب فيكون كمال اخلالص عند اجند

انه ليس مبوثوق بأنه حل الرباط وال : قبض حواسه ومشاعره قبض الشلحفاة اعضائها عند اخلوف 
ان االبدان شباك االرواح ألستيفاء املكافأة واملنتهى : متخلص ألن بدنه معه والذي خيالفه من كالمه قوله 

درجة اخلالص قد استوفاها يف قالبه على ماضي الفعل مث تعطل عن االكتساب للمستأنف فاحنل عن اىل 
الشبكة و استغىن عن القالب وتقلقل فيه غري مشتبك فهو قادر على االنتقال اىل حيث احب ومىت اراد 

؛ واىل قريب من ألعلى وجه املوت فان االجسام الكثيفة املتماسكة غري ممانعة لقالبه فكيف جسده لروحه
انه وردت علينا طائفة من الصوفية وجلسوا : هذا يذهب الصوفية فقد حكي يف كتبهم عن بعضهم 

بالبعد عنا وقام احدهم يصلي فلما فرغ التفت وقال يل يا شيخ تعرف ها هنا موضعا يصلح ألن منوت 
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سكن وقمت اليه وحركته فيه ؟ فظننت انه يريد النوم فأومأت اىل موضع وذهب وطرح نفسه على قفاه و
انه ان شاء طويت له وان شاء  :  "" انا مكنا له يف االرض" واذا انه قد برد ، وقالوا يف قول اهللا تعاىل 

واما من ختلف عن رتبة اخلالص مع .  فيه وال تقاومه اجلبال يف القصد مشى على املاء واهلواء يقاومانه 
ان املقبل على الدنيا مع حسن السرية اجلواد مبا ميلك  " :سانكك" اجتهاده فتختلف درجاته ، وقيل فيه 

منها مكافئ يف الدنيا بنيل االماين واالرادة والتردد فيها على السعادة مغبوطا يف البدن والنفس واحلال فأن 
     حقيقة الدولة اا 

م يفوز باالعتالء مكافاة على االعمال السابقة يف ذلك القالب او غريه ، والزاهد يف الدنيا من غري عل
والثواب وال يتخلص لعوز االلة ، والقانع املستغين اذا اقتدر على الثمانية احلال املذكورة واغتر ا وتنجح 

 للمتفاضلني يف درجات املعرفة برجل غلس مع تالميذه يف  وظنها اخلالص بقي عندها وضرب مثل 
ن معرفة حقيته فألتفت الرجل اىل حاجة فأعترض هلم يف الطريق شخص منتصب حجز ظالم الليل ع

ال ادريه وال قدرة يل : ال ادري ما هو وقال الثاين : تالميذه فسأهلم عنه واحدا بعد اخر ، فقال االول 
ال فائدة يف معرفته فأن طلوع النهار يبديه فأن كان خميفا انصرف باالصباح : على درايته ، وقال الثالث 

ميع الثالثة قاصرون عن املعرفة ، اوهلم باجلهل والثاين بالعجز وافة وان كان غريه اتضح لنا امره ، فج
بااللة والثالث بالتراخي والرضاء باجلهل واما الرابع فلم جيد جوابا قبل التثبت فقصده وحني قاربه رأى 

 فعلم ان االنسان احلي املختار ال يبقى يف موضعه قائما اىل ان حيصل عليه ذلك  يقطينا عليه ملتف 
لتفات وحتقق انه موات منصوب ، مث مل يأمن ان يكون خمبأ ملزبلة شئ فدنا منه وركله برجله حىت اال

واما مشابه كالم .  باملعرفة  سقط وزالت الشبهة يف امره وعاد اىل استاذه باخلرب اليقني وقد فاز من يديه
صكم واجتهادكم يف هذا ليكن حر: حكى عن فيثاغورس قوله " امونيوس" اليونانني هلذه املعاين فأن 

العامل على االتصال بالعلة االوىل اليت علة علتكم ليكون بقائكم دائما وتنجون من الفساد والدثور 
: وتصريون اىل عامل احلس احلق والسرور احلق والعز احلق يف سرور ولذات غري منقطعة ، وقال فيثاغورس

اما " : امونيوس" تق وانتم فيه حبوسون ؟ وقال كيف ترجون االستغناء مع لبس االبدان وكيف تنالون الع
فأم رأوا ان االنفس الدنسة تبقى بالعامل متشبثة حىت تستغيث " هرقل" ومن تقدمه اىل " امبادقلس" 

بالنفس الكلية فتتضرع هلا اىل العقل والعقل اىل البارئ فيفيض من نوره عليه ويفيض العقل منه على 
امل فتسضيء به حىت تعاين اجلزئية الكلية وتتصل ا فتلحق بعاملها اال ان النفس الكلية وهي يف هذا الع

ذلك بعد دهور كثرية متر عليها مث تصري اىل حيث ال مكان وال زمان وال شيء مما يف هذا العامل من تعب 
 فيها من النفس بذاا تصري اىل القدس الدائم احلياة الثابت على االبد مبا: او سرور منقطع ؛ وقال سقراط 

اانسة عند ترك التحيز فتصري مثله يف الدوام ألا منفعلة منه بشبه التماس ويسمى انفعاهلا عقال، وقال 
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النفس مشاة جدا للجوهر االهلي الذي ال ميوت وال ينحل واملعقول الواحد الثابت على االزل ، : ايضا
ان خيدم والنفس ان تراس ، فأذا افترقا ذهبت  على خالفها ، فاذا اجتمعا امرت الطبيعة البدن  واجلسد 

النفس اىل غري مكان اجلسد وسعت مبا يشبهها واستراحت من التحيز واحلمق واجلزع والعشق والوحشة 
وسائر الشرور االنسية ، وذلك اا اذا كانت نقية وللجسد باغضة ، واما اذا انتجست مبوافقة اجلسد 

بالشهوات واللذات فأا ال ترى شيئأ احق من النوع اجلسمي وخدمته وعشقه حىت تسخر اجلسد منها 
 واشخاصه ،  اجلرم الذي حلته النفس الناطقة قبل الشكل الكري كاالثري" : ابروقلس" ومالمسته ؛ وقال 

والذي حلته وغري الناطقة قبل االستقامة كاالنسان ، والذي حلته غري ناطقة فقط قبل االستقامة بأحنناء 
غري الناطقة ، والذي خال عنهما ومل يوجد فيه غري القوة الغاذية قبل االستقامة ومت احنناءه كاحليوانات 

باالنتكاس و انغرس رأسه يف االرض كاحلال يف النبات ، واذا صار على خالف االنسان فاالنسان شجرة 
هب اهلند يف مساوية اصلها حنو مبدأها وهو السماء كما صار اصل النبات حنو كبدأه وهو االرض ؛ وذ

" تومهه شجرة " : باسيديو" كيف مثال براهم يف العامل ؟ قال " : ارجن" الطبيعة اىل شبه من ذلك ، قال 

وهي معروفة عندهم من كبار االشجار واحرارها معكوسة الوضع عروقها يف العلو وغصوا  "  " اشوت
ض فعلقت ا وتشابه يف اجلهتني تشبثت باالر يف السفل قد غزر غذائها حىت غلظت وانبسط فروعها و

وغصوا االراء " بيذ" فروعها وعروقها فاشتبهت ، فرباهم من هذه الشجرة عروقها العليا وساقها 
واملذاهب واوراقها الوجوه والتفاسري وغذاؤها بالقوى الثالث واستغالظها ومتاسكها باحلواس ، وليس 

وزخارفها فأذا مت له قطعها طلب من عند منشئها للعاقل سوى قطها نفاس وقيع هو الزهد يف الدنيا 
ناله فقد خلف اذى احلر والربد وراءه ووصل من ضياء النريين ار الذي يعدم فيه العود ، واذا موضع القر

ما دمت : ذهبت الصوفية يف االشتغال باحلق فقالوا " باتنجل " والنريان اىل االنوار االهلية ؛ واىل طريق 
 يستويل احلق على اشارتك بأفنائها عنك فال يبقى مشري وال اشارة ، ويوجد يف تشري فلست مبوحد حىت

" باالنية و " انا" وكيف ال احتقق من هو : كالمهم ما يدل على القول باالحتاد كجواب احدهم عن احلق

 بكر باالينية ، ان عدت فبالعودة فرقت وان امهلت فباالمهال خففت وباالحتاد الفت ، وكقول اب" ال انا
اخلع الكل تصل الينا بالكلية فتكون وال تكون اخبارك عنا وفعلك فعلنا ، وكجواب ايب يزيد : الشبلي

اين انسلخت من نفسي كما تنسلخ احلية من جلدها مث نظرت اىل : البسطامي وقد سأل مب نلت ما نلت 
االمر بقتل امليت ألحياء امليت ان : فقلنا اضربوه ببعضها" هللا تعاىل ذايت فأذا انا هو ، وقالوا يف قول ا

اخبار ان القلب ال حيىي بأنوار املعرفة اال بأماتة البدن باالجتهاد حىت يبقى رمسا ال حقيقة له وقلبك حقيقة 
ان بني العبد وبني اهللا الف مقام من النور والظلمة وامنا اجتهاد : ليس عليه اثر من املرسومات ، وقالوا 

  .النور فلما وصلوا اىل مقامات النور مل يكن هلم رجوع القوم يف قطع الظلمة اىل 
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   في اجناس الخالئق واسمائهم-ح

    

هذا باب يصعب حتصيله على التحقيق ألنا نطالعه من اخلارج واولئك ال يهذبونه و الحتياجنا اليه فيما 
منه ، قال "نككسا" بعده نقرر منه مجيع املسموع اىل وقت حترير هذه االحرف وحنكي اوال ما يف كتاب 

اجناسها ثالثة ، هي الروحانيون يف : كم اجناس االبدان احلية وانواعها ؟ قال احلكيم " : الناسك" 
االعلى والناس يف الوسط واحليوانات يف االسفل ، واما انواعها فهي اربعة عشر منها للروحانيني مثانية هي 

يشاج ، ومنها للحيوانات مخسة ،  وكاندهرب وجكش وراكشس وب براهم واندر وبرجابت وسومي 
هي ائم و وحش وطري وزحافة ونابتة اعين االشجار ، واالنس نوع واحد ، وقد عددها صاحب هذا 

الكتاب يف موضع اخر منه بأمساء اخر هكذا براهم ،اندر ،برجابت ،كاندهرب ،جكش ،راكشس، بتر ، 
التعديد فاالمساء عندهم كثرية وامليدان خال؛ بيشاج، وهؤالء قوم قلما يراعون الترتيب وجيزفون جدا يف 

ان القوة االوىل من الثالث الول اذا غلبت انعقدت على العقل وتصفية " : كيتا" يف " باسديو" وقال
احلواس والعمل للمالئكة ولذلك صارت الراحة من توابعها واخلالص من نتائجها ، واذا غلبت الثانية 

تعب ومحلت على االعمال جلكش وراكشس ويكون اجلزاء فيها  ، اىل ال انعقدت على احلرص وادت
حبسب العمل ، واذا غلبت الثالثة انعقدت على اجلهل واالخنداع باالماين حىت تولد السهر والغفلة 

االبالسة ولربيت حاملي " بيشاج" و" وت" والكسل وتأخري الواجب ودوام السنة فأن عمل فال جناس 
اجلنة وال يف جهنم وعقباها العقاب واالحنطاط عن رتبة االنس اىل احليوان والنبات االرواح يف اهلواء ال يف 

وهلذا صار من جيانسهم من االنس " ديو " االميان والفضيلة من الروحانيني يف : وقال يف موضع اخر منه 
ومن " اكشسر" و " اسر" مؤمنا باهللا معتصما به مشتاقا اليه ، والكفر والرذيلة يف الشياطني املسمني 

شاهم من االنس كان كافرا باهللا غري ملتفت اىل اوامره معطال للعامل عنه مشتغال مبا يضر يف الدارين وال 
فأذا مجع بني هذه االقاويل ظهر االضطراب منها يف االمساء ويف الترتيب ، فأما املشهور فيما بني . ينفع 

 وهم املالئكة وهلم ناحية الشمال واختصاصهم باهلند "ديو " اجلمهور من اجناس الروحانيني الثمانية فهو 
ناكر الشمنية يف تسمية الشياطني بأسم اشرف صنف عندهم وبقي ذلك " زردشت " ان : ، وقد قيل 

وهم اجلن الذين يف ناحية اجلنوب ويف قسمتهم كل من " ديت دانو" يف الفارسية من جهة اوسية ، مث 
ال ينقطع التنازع بينهم :  وعلى قرب القرابة بينهم وبني املالئكة زعموا خالف حنلة اهلند وعادى البقر ،

" اصحاب االحلان واالغاين بني ايدي املالئكة وتسمى قحام " كاند هرب" وال دأ حروم ، مث 

على صورة " كنر" شياطني مشوهون ، مث " راكشس " خزان املالئكة ، مث " جكش" ، مث " ابسرس 
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ؤوسهم فاا رؤوس االفراس على خالف قنطورسات اليونانيني فأن صورة الفرس يف الناس ما خال ر
" ناكك"  االعلى ومنها صورة برج القوس ، مث  نصف البدن االسفل منها وصورة االنسان يف نصفها

وهم جن سحرة ال يدوم رواج سحرهم ، فالقوة امللكية يف الطرف " بد اذر" وهي على صورة احليات مث 
الشيطنة يف الطرف االسفل واالمتزاج فيما بني الطرفني، وامنا اختلفت صفام الم نالوا هذه االول و

الرتبة بالعمل واالعمال خمتلفة حبسب القوى الثالث ، وطال بقاؤهم بسبب جتردهم عن االبدان وزال 
أرب ؛ ولنعلم مما التكليف عنهم وقدروا على ماعجز االنس عنه فخدموهم يف املطالب وتقربوا اليهم يف امل

امساء ألنواع ، امنا براهم " برجابت" و " اندر" و" براهم " انه غري حمصل فليس " سانكك" حكينا عن 
" اندر هو رئيس العوامل ، وايضا فأن " وبرجابت متقاربا املعىن ختتلف امساءمها بأختالف صفة ما ، و 

: تنطق يف جكش" الربانات" ن الشيطنة ومعا يف طبقة واحدة م" راكشس" و " جكش" قد عد " باسديو

ان الروحانيني املذكورين طبقة قد نالوا رتبتهم بالعمل وقت : فنقول بعد هذا . ام خزان وخدم خزان 
التأنس وخلفوا االبدان ورائهم فأا اثقال مزيلة للقدرة مقصرة للمدة ، واختلفت صفام واحواهلم 

 فاختص بأوهلا وحصلت هلم الراحة واهلناءة ورجح فيهم تصور حبسب غلبة القوى الثالث االول عليهم
" بيشاج" اعين املالئكة بال مادة كما رجح يف االنس تصور احملسوس يف املادة ، واختص " ديو" املعقول 

    انه ثالثة وثالثون كوريت منه : بالثالثة ، واملراتب التب بينها بالثانية ، وقالوا يف عدد ديو " وت" و

ديو احد عشر ولذلك صار هذا العدد لقبا من القابه وامسه داال عليه ويكون مجلة العدد املذكور ملها
 ، مث جوزوا عليهم معىن االكل والشرب واجلماع واحلياة واملوت ألم يف 33.00,00,000للمالئكة 

ن العلم ، ويف حيز املادة وان كانوا منها يف اجلانب االلطف االبسط وألم قد نالوا ذلك بالعمل دو
" اكثر القرابني ملهاديو فأنتقل اىل اجلنة بقالبه اجلسداين ، وأن  "  نندكشيفر" ان " : باتنجل" كتاب 

االباء " بترين" الربمهن فمسخ حية على وجه العقوبة ؛ وحتتهم مرتبة " ش" الرئيس زىن بأمراة " اندر
ة وتوسطوا ، فأما من جاز الرتبة غري جمرد عن اناس قد اتصلوا بالروحاني" وت" املوتى وحتت هؤالء 

ويتفاضلون بالصفات ويتمايزون وسد هو الذي نال بعمله االقتدار "من" و" سد" و" رش" البدن فيسمون 
واليها " رش" على ما شاء يف الدنيا واقتصر على ذلك ومل جيتهد يف طريق اخلالص وله الترقي اىل مرتبة 

" وليس ذلك ملن دوما ، و" راج رش" مسي " كشتر" واذا تدرج اليها " برمهرش"يتدرج الربمهن فيسمى 

هم احلكماء الذين على انسيتهم افضل من املالئكة بسبب العلم ولذلك يستفيده املالئكة منهم " رشني 
وكل . فليس فوقهم اال براهم، ويسفل عن هؤالء طبقام املوجودة فيما بيننا ولذكرهم باب على حدة 

ان اهليوىل واسطة بني املادة وبني اليت فوقها من املعاين  :   عالها فقلنا  ت املادة فأما التصور ما هؤالء حت
النفسانية واالهلية وان فيه القوى الثالث االول بالقوة فكأن اهليوىل مبا فيه جسر من العلو اىل السفل فما 
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امساء اخر كثرية من جهة الشرع و" برجابت" و" براهم" يسري فيه على القوة االوىل خالصا يسمى 
واالخبار ومعناه راجع اىل الطبيعة يف عنفوان فعلتها ألن االنشاء حىت خلق العامل منسوب اىل براهم 

يف االخبار ويرجع معناه اىل الطبيعة عند " ناراين " عندهم ، وما يسري فيه على القوة الثانية يسمى 
االبقاء كذلك اجتهاد ناراين يف اصالح العامل ليبقى ، ومايسري انتهاء فعلها غايته فأا جتتهد حينئذ يف 

 واالفناء كالطبيعة  وهو لالفساد " ردر"و اشهر امسائه " شنكر " و" مهاديو " فيه على القوة الثالثة يسمى 
يف اواخر فعلها وفتور قوا ، وامنا ختتلف امساؤهم بعد السريان يف هذه املعارج واملدارج اىل السفل 

ختلف افعاهلم فأما قبل ذلك فاملنبع واحد ولذلك جيمعوم فيه وال يفرقون احدهم عن االخر ويسمونه فت
وهذا االسم بالقوة الوسطى اوال بل ال يفرقون بينها وبني العلة االوىل ويذهبون مذهب النصارى " بشن" 

وهر واحد ، فهذا ما يلوح يف متييز اسامي االقانني باالب واالبن وروح القدس بعضها من بعض ومجعها جب
من كالمهم عند النظر والتحصيل فأما على وجه اخلرب والرواية اليت يكثر فيها اخلرافة فسيجئ ذكره يف 

 وجتويزهم عليهم  اليت عربنا عنها باملالئكة " ديو "  من اقاويلهم يف طبقة  خالل الكالم ، وال يتعجب 
الم عن مباحه فضال عن حمظوره فأنك اذا مجعت بني اقاويلهم ما ال جتوزه العقول مما نزههم متكلمو االس

فطالع ما " اهلة" تلك واقاويل اليونانيني يف ملتهم زال االستغراب ، وقد قدمنا ام كانوا مسوا املالئكة 
انه ملا : حىت تتحقق ما قلناه اما ما هو صادر فيه عن مشابه احليوانية واالنسية فقوهلم "زوس " ورد هلم يف 

ولد رام ابوه اكله وقد تقدمت االم بلف حجر يف خرق فألقمته اياه حىت انصرف ، وقد ذكر ذلك 
خذ : يف شعره فقال " فلونيا" الغز بوصف معجون "  فيلن" ان : يف قوله " كتاب امليامر " جالينوس يف 
 اوزانا بقدر عقول  من الشعر الذي يفوح منه رائحة الطيب وهو قربان االهلة ودمه فتزن منه شعرا امحر 

الناس ، وعين بذلك الزعفران مخسة مثاقيل ألن احلواس مخس ، وذكر سائر االخالط بأوزاا على انواع 
" زوس" ومن االصل املكذوب عليه الذي نشأ يف البلد الذي ولد فيه : من الرموز فسرها جالينوس وفيها

وليس بسنبل وامنا هو اصل ، " سنبال " ي ان هذا هو السنبل ألنه مكذوب عليه يف امسه فقد مس: فقال 
" يف " ديقطاون" انه ولد يف جبل " زوس " ألن اصحاب االمثال يقولون يف "اقريطيا" وامر ان يكون 

لئال يبتلعه كما ابتلع غريه ، مث ما يف التواريخ " " قرونس"  من ابيه  حيث كانت والدته ختبؤه " قريطي
وفات واحدة بعد اخرى واحبال بعض منهن مغصوبات غري منكوحات و املشهورةمن تزوجه بالنساء املعر

" و" مينوس" واولدها بعده" اقريطي" ملك " اسطارس"  اخذها منه  الذي" اورق بنت فونيكوس" منها 

ردمنتوس ، وذلك بعيد زمان خروج بين اسرائيل من التيه اىل ارض فلسطني ، وما ذكر انه مات باقريطي 
ملا طال عمره بعد " زوس" االسرائيلي وله سبعمائة ومثانون سنة وانه مسي "  مشسون "ودفن ايف زمان 
امللك االول بأثينية واحلال بينهما يف " ققرفس " وان اول من مساه ذا االسم " ديوس " ان كان يسمى 
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مع " زردشت " املواطأة على ما ماال اليه من تسريح الزب ميينا ومشاال وتسهيل قياد القيادة على شبه حال
فيما راماه من تقوية امللك والسياسة ، وقد زعم املؤرخون ان الفضائح يف القوم جرت من " كشتاسب" 

ملك مصر " نقطينابوس" ققرفس ومن قام بعده من امللوك وعنوا بذلك مشابه ما يف اخبار االسكندر أن 
" اوملفيذا " م ويتكهن احتال على يتنج" ماقيدنيا" االسود واختفى يف مدينة " اردشري " ملا هرب من 

االله يف " امون" ملكها وهو غائب حىت كان يغشاها خداعا ويرى نفسه على صورة " بيلبس " امراءة 
عند رجوعه ان ينتفي منه "بيلبس " شبح حية ذات قرنني كقرين الكبش اىل ان حبلت باالسكندر وكاد

على " نقطينابوس" وقال ال معاندة مع االهلة وكان حتف وينفيه فرأى يف املنام انه نسل االله امون فقبله 
   يف النجوم ومن ذلك عرف انه كان اباه ، وامثال هذا كثري وسنأيت  يد االسكندر على وجه االعناق

انه املشتري ابن :فقوهلم " زوس" بنظائره يف مناكح اهلند ، مث نقول واما ما ال يتصل بالبشرية يف امر 
ازيل البقاء وحده " : كتاب الربهان " على ما قال جالينوس يف " املظلة " حاب زحل ألن زحل عند اص

    وانه : فأنه يفتتحه بتمجيد زوس " الظاهرات " يف " اراطس " غري متولد ويكفي ما يف كتاب 

الذي حنن معشر الناس ال ندعه وال نستغين عنه ، الذي مأل الطرق وجمامع الناس وهو رؤوف م ، مظهر 
بوبات ، ناهض م اىل العمل ، مذكر باملعاش ، خمرب باالوقات املختارة للحفر واحلرث للنشوء للمح

  الصحيح ومن نصب يف الفلك من العالمات والكواكب ، وهلذا نتضرع اليه اوال واخريا ؛ وميدح 

" رات الظاه" الروحانيني بعده ، ومىت قايست بني الطبقتني كانت هذه اوصاف براهم ؛ ومفسر كتاب 

زعم انه خالف الشعراء يف ابتدائهم باالهلة انه ازمع ان يتكلم يتكلم على الفلك ، مث نظر ايضا كما نظر 
" حنب نعرف اي زوس عين اراطس الرمزي ام الطبيعي ألن : فقال" اسقليبيوس" جالينوس يف نسب 

ثلج من زوس ، كما تقطع قطع ال" اومريوس" وكذلك قال " زوس" الشاعر مسى الفلك " اقراطس 
ان الطرق واامع مملوءةمنه وان كلنا حمتاجني اىل استنشاقه :  واهلواء زوس يف قوله  واراطس مسى االيثر 

يف زوس انه الروح املنبثة باهليوىل املناسبة النفسنا أي الطبيعة " االسطوان " ، وهلذا زعم ان رأي اصحاب
ه علة اخلريات فبحق زعم انه ليس اولد الناس فقط بل السائسة لكل جسد طبيعي ، ونسبه اىل الرأفة ألن

  .االهلة ايضا 

   في ذكر الطبقات التي يسمونها الوانا وما دونها-ط

    

كل امر صدر عن مستهتر طبعا بالسياسة ، مستحق بفضله وقوته للرئاسة ، ثابت الرأي والعزمية ، معان 
لك االمر عند مأمور به تأكد اجلبال الرواسي بدولة يف االخالف بتركهم اخلالف باالسالف فقد تأكد ذ
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وبقي فيهم مطاعا يف االعقاب على كرور االيام ومرور االحقاب ، مث ان استند ذلك اجلانب من جوانب 
ملة فقد تواىف فيه التوأمان واكتمل االمر بأجتماع امللك والدين وليس وراء الكمال غاية تقصد؛ وقد كان 

ناعتهم يصرفون معظم اهتمامهم اىل تصنيف الناس طبقات ومراتب حيفظوا امللوك القدماء املعنيون بص
عن التمازج والتهارج وحيظرون اخلتالط عليهم بسببها ويلزمون كل طبقة ما اليها من عمل او صناعة 

وحرفة وال يرخصون ألحد يف جتاوز رتبته ويعاقبون من مل يكتف بطبقته؛ وسري اولئك االكاسرة تفصح 
عند " اردشري بن بابك" فيه اثار قوية مل يقدح فيه تقرب خبدمة وال توسل برشوة حىت ان بذلك فلهم 

جتديده ملك فارس جدد الطبقات وجدد االساورة وابناء امللوك يف اوالها، والنساك وسدنة النريان 
ع يف رابعتها وارباب الدين يف ثانيتها، واالطباء واملنجمني واصحاب العلوم يف ثالثتهما ، والزراع والصنا

، على مراتب يف كل واحدة منها متيز االنواع يف اجناسها على حدة حبياهلا ، وكل ما كان على املثال 
 ان نسيت اسبابه وقواعده ، والنسيان ال حمالة بتطاول االمد  صار كالنسب ان ذكرت اوائله ونشبا
وفر احلظوظ حىت ان خمالفتنا اياهم وللهند يف ايامنا من ذلك ا. وتراخي االزمنة وتكاثر القرون مقرون

أي " برن" وتسويتنا بني الكافة اال بالتقوى اعظم احلوائل بينهم وبني االسالم ، وهم يسمون طبقام 
" أي املواليد، وهذه الطبقات يف اول االمر اربعة، علياها " جاتك" االلوان ويسموا من جهة النسب 

" طبيعة"  من رأس براهم وان هذا االسم كناية عن القوة املسماة قد ذكر يف كتبهم ان خلقتهم" الربامهة 

" والرأس عالوة احليوان فالربامهة نقاوة اجلنس ولذلك صاروا عندهم خرية االنس ، والطبقة اليت تتلوهم 

بيش " خلقوا بزعمهم من مناكب براهم ويديه ورتبتهم من رتبة الربامهة غري متباعدة جدا ودوم " كشتر
ا من رجلي براهم ، وهاتان املرتبتان اخلريتان متقاربتان ، وعلى متايزهم جتمع املدن والقرى ، خلقو" 

 املهن دون هؤالء غري معدودين يف طبقة غري الصناعة  اربعتهم خملطي املساكن والدور ، مث اصحاب
 القصار وهم مثانية اصناف باحلرف ويتمازجون مبا يشاها من احلرف االخر سوى" انتز"ويسمون 

واالسكاف واحلائك فانه ال ينحط اىل حرفتهم سائرهم وهم القصار واالسكاف واللعاب ونساج الزنابيل 
واالترسة والسفان وصياد السمك وقناص الوحوش والطيور واحلائك فال يساكنهم الطبقات االربعة يف 

" بدهتو" و" جندل"  و"دوم" و" هادي"واما " بلدة وامنا يأوون اىل مساكن تقرا وتكون خارجها 

فليسوا معدودين يف شئ وامنا يشتغلون برذاالت االعمال من تنظيف القرى وخدمتها ، وكلهم جنس 
خرجوا منها " برمهن " وام " شودر" واحد مييزون بالعمل كأوالد الزناء فقد ذكر ام يرجعون الىاب 

ات والقاب حبسب فعله وطريقته بالسفاح فهم منفيون منحطون، ويلحق كل واحد من اهل الطبقات مس
واذا " آيشتهى" كالربمهن مثال فأن هذه مسته مطلقة اذا لزم بيته يف عمله فأذا لزم خدمة نار واحدة لقب 

، فكذلك هؤالء اال " ديكشت" واذا قرب للنار مع ذلك فهو " آكن هو ترى" خدم ثالثا من النريان فهو 
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 ويطرب ومن بعدمها يترشح للقتل  ات ويتله دوم ألنه جينكىامحدهم ألنه يترفع عن القاذور" هادي "ان 
فأنه ال يقتصر بأكل امليتة املعهودة ولكنه يتجاوزها اىل " بدهتو "  وشرهم  والعقوبات صناعة ويتوالها

الكالب وامثال ذلك ، وكل طبقة من االربع فاا تصطف يف املؤاكلةعلى حدة وال يشتمل صف على 
فأن كان يف صف الربامهة مثال نفران منهم متنافران وتقارب جملسهما فرق بني نفرين خمتلفي الطبقة 

السني بلوح يوضع فيما بينهما او ثوب ميد او شئ اخر بل ان خط بينهما متايزا ، وألن الفضل من 
ي الطعام حمرم فأا توجب االنفراد باملأكول ألنه اذا تناوله احد املؤاكلني يف قصعة واحدة صار ما بق

حني " باسديو" فهذه حال الطبقات االربع وقد قال . بتناول االخر وانقطاع اكل االول فضلة حمرمة 
" جيب ان يكون : عن طباع الطبقات االربع وما جيب ان يتخلقوا به من االخالق " ارجن " سأله 

 ، مؤثرا للعدل وافر العقل ، ساكن القلب ، صادق اللهجة ، ظاهر االحتمال ، ضابطا للحواس" الربمهن 
 ،    

مهيبا يف القلوب ، " كشتر" باديي النظافة ، مقبال على العبادة ، مصروف اهلمة اىل الديانة ، وان يكون 
" شجاعا ، متعظما ، ذلق اللسان ، مسح اليد غري مبال بالشدائد حريصا على تيسري اخلطوب وان يكون 

جمتهدا يف اخلدمة والتملق ، متحببا اىل كل " شودر " مشتغال بالفالحة واقتناء السوائن والتجارة؛ و" بيش
احد ا ؛ وكل من هؤالء اذا ثبت على رمسه وعادته نال اخلري يف ارادته اذا كان غري مقصر يف عبادة اهللا 

، غري ناس ذكره يف جل اعماله ، واذا انتقل عما اليه اىل ما اىل طبقة اخرى وان شرفت عليه كان امثا 
" كشتر" اما تعلم ياطول الباع انك : مر ؛ وقال ايضا الرجن مشجعا اياه على قتال العدو بالتعدي يف اال

وجنسك جمبول على الشجاعة واالقدام وقلة االكتراث بنوائب االيام وخمالفة النفس يف حديثها باالهتمام 
ة، ووراء ما تظهره من اذ ال ينال الثواب اال بذلك فأن ظفر فأىل امللك والنعمة وان هلك فأىل اجلنة والرمح

الرقة للعدو واجلزع على قتل هذه الطائفة انتشار خربك باجلنب والفشل وذهاب صيتك اما بني اجلبابرة 
والشجعان البزل وسقوطك عن اعينهم وامسك عن مجلتهم ، ولست اعرف عقابا اشد من هذا احلال 

ل طبقتك بالقتال وخلقك له فأصدع فاملوت خري من التعرض ملا يورث العار ، فأن كان اهللا امرك وأه
بأمره وانفذ مبشيئته بعزمية جمردة عن االطماع ليكون عملك له ؛ واما اخلالص فقد اختلفوا فيمن هو معد 

" ما ال ميكنهم فقط من تعلم " كشتر" و" الربامهة " انه ليس لغري : له من هذه الطبقات فقال بعضهم 

ص مشترك الطبقات وجلميع نوع االنس اذا حصلت هلم النية بالتمام ان اخلال: ، وقال احملققون منهم " بيذ
اعرف اخلمسة والعشرين معرفة حتقيق مث انتحل أي دين شئت فأنك " : بياس" ، ذلك بداللة قول 

ان اهللا ملئ باملكافاة من : وقوله ألرجن " شودر" من نسل " باسديو" متخلص ال حمالة ، وبداللة جمئ 
"  حيتسب باخلري شرا اذا نسي فيه وبالشر خريا اذا ذكر فيه ومل ينس وان كان فاعله غري حيف وال حماباة
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لنظافة ، مقبال على العبادة ، مصروف " .كشترا" او" برمهنا" او امرأة فضال ان يكون " شودرا" او " بيشا
ن ، مسح اليد غري مهيبا يف القلوب ، شجاعا ، متعظما ، ذلق اللسا" كشتر" اهلمة اىل الديانة ، وان يكون 

مشتغال بالفالحة واقتناء السوائن " بيش" مبال بالشدائد حريصا على تيسري اخلطوب وان يكون 
جمتهدا يف اخلدمة والتملق ، متحببا اىل كل احد ا ؛ وكل من هؤالء اذا ثبت على " شودر" والتجارة؛ و 

اهللا ، غري ناس ذكره يف جل اعماله ، واذا رمسه وعادته نال اخلري يف ارادته اذا كان غري مقصر يف عبادة 
انتقل عما اليه اىل ما اىل طبقة اخرى وان شرفت عليه كان امثا بالتعدي يف االمر ؛ وقال ايضا الرجن 

وجنسك جمبول على الشجاعة " كشتر" اما تعلم ياطول الباع انك : مشجعا اياه على قتال العدو 
وخمالفة النفس يف حديثها باالهتمام اذ ال ينال الثواب اال بذلك فأن واالقدام وقلة االكتراث بنوائب االيام 

ظفر فأىل امللك والنعمة وان هلك فأىل اجلنة والرمحة، ووراء ما تظهره من الرقة للعدو واجلزع على قتل 
هذه الطائفة انتشار خربك باجلنب والفشل وذهاب صيتك اما بني اجلبابرة والشجعان البزل وسقوطك عن 

هم وامسك عن مجلتهم ، ولست اعرف عقابا اشد من هذا احلال فاملوت خري من التعرض ملا يورث اعين
العار ، فأن كان اهللا امرك وأهل طبقتك بالقتال وخلقك له فأصدع بأمره وانفذ مبشيئته بعزمية جمردة عن 

: ت فقال بعضهم االطماع ليكون عملك له ؛ واما اخلالص فقد اختلفوا فيمن هو معد له من هذه الطبقا

ان : ، وقال احملققون منهم " بيذ" ما ال ميكنهم فقط من تعلم " كشتر" و" الربامهة " انه ليس لغري 
" : بياس" اخلالص مشترك الطبقات وجلميع نوع االنس اذا حصلت هلم النية بالتمام ، ذلك بداللة قول 

" ك متخلص ال حمالة ، وبداللة جمئ اعرف اخلمسة والعشرين معرفة حتقيق مث انتحل أي دين شئت فأن

ان اهللا ملئ باملكافاة من غري حيف وال حماباة حيتسب باخلري : وقوله ألرجن " شودر" من نسل " باسديو
او امرأة فضال " شودرا" او " بيشا" شرا اذا نسي فيه وبالشر خريا اذا ذكر فيه ومل ينس وان كان فاعله 

  " .كشترا" او" برمهنا" ان يكون 

   في منبع السنن والنواميس والرسل ونسخ الشرائع-ي

    

" قد كانت اليونانية تأخذ السنن والنواميس من حكمائهم املنتدبني لذلك املنسوبني اىل التأييد االهلي مثل 

" ميانوس" و امثاهلم ، وكذلك كان يفعله ملوكهم فأن " مينس" و" فيثاغورس" و" دروقون" و " سولن

وذلك بعد ايام موسى بقريب من مائيت سنة وضع له " االقريطيني" البحر و ملا تسلط على جزائر 
" دارا " النواميس ويف زمان " مينس" ويف ذلك الزمان وضع " زوس" النواميس على اا مأخوذة من 

رسال واخذوا منهم النواميس يف اثىن عشر " انفذ الروم اىل اهل اثينية " كورش" االول الذي كان بعد 
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وتوىل وضع السنن هلم وصري شهور السنة اثىن عشر بعد ان كانت هلم " فنفيلوس" ىل ان ملكهم كتابا ا
عشرة ويدل على اكراهه اياهم انه وضع معامالم باخلزف واجللود بدل الفضة فأن ذلك يكون من احلنق 

من : هل اثينية ألفالطن قال الغريب من ا" كتاب النواميس " على من ال يطيع ؛ ويف املقالة االوىل من 
هو " : االقنوسي" تراه كان السبب يف وضع النواميس لكم أهو بعض املالئكة او بعض الناس ؟ قال 

" فأم يزعمون ان واضع النواميس هلم " القاذامونيا " بعض املالئكة اما باحلقيقة عندنا فزوس واما اهل 

واميس انه اذا كان من عند اهللا ان جيعل غرضه انه واجب على واضع الن: ، مث قال يف هذه املقالة " افوللن
ذه الصفة واا مكملة " اقريطس" يف وضعها اقتناع اعظم الفضائل وغاية العدل ، ووصف نواميس اهل 

" لسعادة من استعملها على الصواب ألنه يقتين ا مجيع اخلريات االنسية املتعلقة باخلريات االهلية ، وقال 

ملا رحم اللهة جنس البشر من اجل انه مطبوع على التعب هيأوا هلم : الثانية من الكتاب يف املقالة " االثيين
ولديونوسيس مانح البشر اخلمر دواء هلم من " السكينات " اعيادا لالهلة وللسكينات والفوللن مدبر 

مة وقال عفوصة الشيخوخة ليعودوا فتيانا بالذهول عن الكآبة وانتقال خلق النفس من الشدة اىل السال
 تدابري الرقص وااليقاع املستوي الوزن جزاء على املتاعب وليتعودوا معهم يف االعياد  ام اهلموهم: ايضا 

؛ فهذا كان حال هؤالء " تسابيح " واالفراح ، ولذلك مسى نوع من انواع املوسيقى يف الرمز لصلوات 
احلكماء قواعد الدين دون الرسول " رشني " وعلى مثله امر اهلند فام يرون الشريعة وسننها صادرة عن 

املتصور عند جميئه بصور االنس ولن جيئ اال حلسم مادة شرا يطل على العامل او لتاليف " ناراين" الذي هو 
واقع وال عوض يف شئ من امر السنن وامنا تعمل ا كما جتدها فألجل هذا وقع االستغناء عن الرسل 

ن وقعت احلاجة اليهم يف مصاحل الربية ؛ فأما نسخها فكانه غري ممتنع عندهم يف باب الشرع والعبادة وا
مث حرمت ومنها حلم البقر ، " باسديو " عندهم ألم ييزعمون ان اشياء كثرية كانت مباحة قبل جمئ 

وذلك لتغري طباع الناس وعجزهم عن حتمل الواجبات ، ومنها امر االنكحة واالنساب فأن النسب كان 
حد ثالثة اصناف ، احدها من صلب االب يف بطن االم املنكوحة كما هو االن عندنا وقتئذ على ا

وعندهم والثاين من صلب اخلنت يف بطن االبنة املزفوفة اذا شورط على ان يكون الولد ألبيها فيكون 
ض حينئذ ولد االبنة لالب املشارط دون االب الزارع والثالث من صلب االجنيب يف بطن الزوجة ألن االر

منسوبا " باندو " للزوج فيكون اوالد املرأة لزوجها اذا كانت الزراعة برضا منه، وعلى هذا الوجه كان 
وذلك انه عرض هلذا امللك بدعاء بعض الزهاد عليه ما منعه عن اقتراب نسائه مع عدم " شننت"اىل بنوة 

حداهن اليه فخافته ملا دخلت عليه ان يقيم له من نسائه ولدا خيلفه ووجه بأ" بياس بن براشر" الولد فسأل 
وارتعدت فحبلت منه حبسب تلك احلالة مسقاما مصفارا ، مث وجه بالثانية اله فاحتشمته وتقنعت خبمارها 

اكمه غري صاحل ، ووجه بالثالثة واوصاها برفض اهليبة واحلشمة فدخلت ضاحكة " درتراشتر" فولدت 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  42  

، االربعة زوجة " باندو " ن والشطارة ، وقد كان ألوالد مستبشرة وحبلت ببدر الذي فاق الناس يف او
الزاهد ركب سفينة فيها للسفا " براشر" مشتركة فيما بينهم تقيم عند كل واحد شهرا ، بل يف كتبهم ان 

 حىت النت عريكتها اال انه مل يكن على الشط ساتر عن االبصار  ابنة وانه عشقها وراودها عن نفسها
" بياس" ن ساعته لتسهيل االمر فضاجعها خلف الطرفاء واحبلها بأبنه هذا الفاضل نبت م" طرفاء" وان 

وذلك كله االن مفسوخ منسوخ ، فلهذا يتخيل من كالمهم جواز النسخ ، فاما هذه الفضائح يف 
    االنكحة فيوجد منها االن ويف مواضي اجلاهلية فأن ساكين 

يفترضون االجتماع على امراة واحدة اذا كانوا " كشمري"اىل قرب " بنجهري" اجلبال املمتدة من ناحية 
اخوة ؛ وكان نكاح العرب يف جاهليتها على ضروب ، منها ان احدهم كان يرسم المرأته ان ترسل اىل 
فالن وتستبضع منه ، مث يعتزهلا ايام محلها رغبة منه يف جنابة الولد ، وهذا هو القسم الثالث للهند ، ومنها 

خر انزل عن امرأتك يل وانزل لك عن امرأيت ، فيفعالن بالبدال ، ومنها ان النفر كانوا انه كان يقول لال
بأمرأة االب او االبن " نكاح املقت "يغشوا فأذا وضعت احلقته بأبيه ، فأن مل تعرفه عرفته القافة ، ومنها 

مرأة اخيه اذا مات ومل ؛ وال يبعد عن اليهود فقد فرض عليهم أن ينكح الرجل ا" ضيزن"وأسم الولد منه 
يعقب ويولد الخيه املتويف نسال منسوبا اليه دونه لئال يبيد من العامل ذكره ويسمون فاعل ذلك بالعربيه 

جوابا عما جتناه على " كرشاه  بدشوار"اىل " توسر هربذ اهلرابذة"؛ وكذلك اوس ففى كتاب "يبم "
مات الرجل ومل خيلف ولدا ان ينظروا فان كانت له امر االبدال عند الفرس اذا " : أردشري بن بابك "

امرأة زوجوها من اقرب عصمته بامسه ، وان مل تكن له امرأة فابنة املتويف او ذات قرابته فان مل توجد 
خطبوا على العصبيه من مال املتويف فما كان من ولد فهو له ، ومن اغفل ذلك ومل يفعل فقد قتل ما ال 

ع نسل املتويف وذكره اىل اخر الدهر ؛ وامنا حكيت هذا ليعرف بأزائه حسن حيصى من االنفس النه قط
  .ق ويزداد ما باينه عند املقايسهاحل

  في مبدأ عبادة االصنام وكيفية المنصوبات-ي

    

معلوم ان الطباع العامي نازع اىل احملسوس نافر اىل املعقول الذي ال يعقله اال العاملون املوصوفون يف كل 
ن بالقلة ، ولسكونه اىل املثال عدل كثري من اهل امللل اىل التصوير يف الكتب واهلياكل زمان ومكا

انك لو ابديت صورة للنيب صلى اهللا : كاليهود والنصارى مث املنانية خالص ، وناهيك شاهدا على ما قلته 
ل وتعفري اخلدين عليه او مكة والكعبة لعامي او امراة لوجدت من النتيجة االستبشار فيه دواعي التقبي

والتمرغ كأنه شاهد املصور وقضى بذلك مناسك احلج والعمرة ، وهذا هو السبب الباعث على اجياد 
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االصنام بأسامي االشخاص املعظمة من االنبياء والعلماء واملالئكة مذكرة امرهم عند الغيبة واملوت مبقية 
ليها ودارت القرون واالحقاب عليها اثار تعظيمهمن يف القلوب لدى الفوت اىل ان طال العهد بعام

ونسيت اسباا ودواعيها وصارت رمسا وسنة مستعملة ، مث داخلهم اصحاب النواميس من باا اذا كان 
ذلك اشد انطباعا فيهم فأوجبوه عليهم وهكذا وردت االخبار فيمن تقدم عهد الطوفان وفيمن تأخر عنه 

واحدة هو على عبادة االوثان ، فأما اهل التوراة فقد عينوا وحىت قيل ان كون الناس قبل بعثة الرسل امة 
" روماناوس" و" روملس"ن واما الروم فزعموا ان " ابراهيم " جد اب " ساروغ" اول هذا الزما ن بأيام 

مث قتل روملس اخاه وتواترت الزالزل واحلروب بعده حىت " رومية " االخوين من افرجنة ملا ملكا بنيا 
ى يف املنام ان ذلك ال يهدأ اال بأن جيلس اخاه على السرير ، فعمل صورة من ذهب تضرع روملس فأر

واجلسه معه ، وكان يقول امرنا بكذا فجرت عادة امللوك بعده ذه املخاطبة وسكنت الزالزل، فأختذ 
عيدا وملعبا يلهى به ذوي االحقاد من جهة االخ ، ونصب للشمس اربعة متاثيل على اربعة افراس ، 

ضرها لالرض وامساجنوا للماء وامحرها للنار وابيضها للهواء، وبقيت اىل االن باقية برومية ، واذ حنن اخ
 عليه فأنا حنكي خرافام يف هذا الباب بعد ان خنرب ان ذلك لعوامهم فاما من ام ج  يف حكاية ما اهلند

فأنه يترته عن عبادة احد مما " ارس" اخلالص او طالع طرق اجلدل والكالم ورام التحقيق الذي يسمونه 
" بريكش" امللك " شونك " دون اهللا تعاىل فضال عن صورته املعمولة ، فمن تلك القصص ما حدث به 

نال من امللك مناه ، فرغب عنه وزهد يف الدنيا " امربش" كان فيما مضى من االزمنة ملك يسمى : قال 
رئيس املالئكة راكب فيل " اندر" له املعبود يف صورة وختلى للعبادة والتسبيح زمانا طويال حىت جتلى 

سل ما بدا لك ألعطيكه ، فأجابه بأين سررت برؤيتك وشكرت ما بذلته من النجاح واالسعاف : وقال
ان الغرض يف العبادة حسن املكافاة عليها فحصل " : اندر" لكين لست اطلب منك بل ممن خلقك ،قال 

اما الدنيا فقد حصلت يل وقد : قائال ال منك بل من غريك ، قال امللك الغرض ممن وجدته منه وال تنتقد 
رغبت عن مجيع ما فيها وامنا مقصودي من العبادة رؤية الرب وليست اليك فكيف اطلب حاجيت منك ، 

انا كذلك سامع مطيع اال اين : كل العامل ومن فيه يف طاعيت فمن انت حىت ختالفين، قال امللك : قال اندر
" و" بل" ن وجدت انت هذه القوة من لدنه وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل امللكني اعبد م

فأذا ابيت اال خمالفيت فاين قاتلك ومهلكك ، : فخلين وما اثرته وارجع عين بسالم ، قال اندر " هرنكش
ل من قد قيل ان اخلري حمسود والشر له ضد ومن ختلى عن الدنيا حسدته املالئكة فلم خي:قال امللك 

اضالهلم اياه وانا من مجلة من اعرض عن الدنيا واقبل على العبادة ولست بتاركها ما دمت حيا وال 
اعرف لنفسي ذنبا استق به منك قتال فأن كنت فاعله بال جرم مين فشأنك وما تريد على ان نييت ان 

 العبادة وقد رجعت خلصت هللا ومل يشب يقيين شوب مل تقدر على االضرار يب وكفاين ما شغلتين به عن
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اليها ، وملا اخذ فيها جتلى الرب الرب على صورة انسان على لون النيلوفر االكهب بلباس اصفر راكب 
وهو احللزون الذي ينفخ فيه على ظهور الفيلة " شنك " يف احدى ايديه االربع " كرد" الطائر املسمى 

ذي اذا رمى به حز ما اصاب ويف الثالثة حرز ويف وهو السالح املستدير احلاد احمليط ال" جكر" ويف الثانية 
وهو النيلوفر االمحر ، فلما رآه امللك اقشعر جلده من اهليبة وسجد وسبح كثريا فآنس " بذم " الرابعة 

كنت نلت ملكا مل ينازعين فيه احد وحالة مل ينغصها على : وحشته وبشره بالظفر مبرامه ، فقال امللك 
    لدنيا حبذافريها مث اعرضت عنها ملا حتققت ان خريها يف حزن او مرض فكأين ملكت ا

     العاقبةة 

: شر عند التحقيق ومل لتمن غري ما نلته االن ولست اريد بعده غري التخلص من هذا الرباط ، قال الرب

هب اين قدرت : واالعتصام بالفكرة وقبض احلواس اليك ، قال امللك  هو بالتخلي عن الدنيا بالوحدة 
لك بسبب ما اهلت له من الكرامة فكيف يقدر عليه غريي وال بد لالنسان من مطعوم وملبوس على ذ

استعمل مبلكك وبالدنيا على الوجه القصد : ومها واصالن بينه وبني الدنيا فهل غري ذلك ؟ قال له 
 كل واالحسن واصرف النية اىل فيما تعمله من تعمري الدنيا ومحاية اهلها وفيما تتصدق به بل ويف

احلركات فأن غلبك نسيان االنسية فاختذ متثاال كما رأيتين عليه وتقرب بالطيب واالنوار اليه واجعله 
قد : تذكارا يل لئال تنساين حىت ان عنيت فبذكري وان حدثت فبأمسي وان فعلت فألجلي ، قال امللك 

قاضيك مجيع ما " تبسش" قد فعلت واهلمت : وقفت على اجلمل فاكرمين بالبيان والتفصيل ، قال 
حيتاج اليه فعول يف املسائل عليه ، مث غاب الشخص عن عينه ورجع امللك اىل مقره وفعل ما امر به ؛ 

 كما وصفنا وبعضها ذوات يدين حبسب القصة  فمن وقتئذ تعمل االصنام بعضها ذوات اربع ايد: قالوا 
مل تكن له مهة غري رؤية " نارذ" مى والصفة وحبسب صاحب الصورة ، واخربوا ايضا بان لرباهم ابن يس

الرب وكان من رمسه يف تردده امساك عصى معه اذاكان يلقيها فتصري حية ويعمل ا العجائب وكانت 
ال تفارقه وبينا هو يف فكرة املأمول اذ راى نورا من بعيد فقصده ونودي منه ان ما تسأله وتتمناه ممتنع 

نظر فأذا شخص نوراين على مثال اشخاص الناس ، ومن حينئذ الكون فليس ميكنك ان تراين اال هكذا و
" ادت" بأسم الشمس ولذلك مسي " مولتان " وضعت االصنام بالصور؛ ومن االصنام املشهورة صنم 

االدىن " كرتاجوك " وكان خشبيا ملبسا بسختيان حتمر يف عينيه ياقوتتان محراوان يزعمون انه عمل فيه 
 ، وكان حممد بن القاسم بن املنبه ملا 216432لزمان ومنه الينا من السنني فهب انه كان يف اخر ذلك ا

افتتح املولتان نظر اىل سبب عمارا واالموال اتمعة فيها فوجد ذلك الصنم اذ كان مقصودا حمجوجا 
من كل اوب ، فراى الصالح يف تركه بعد ان علق حلم بقر يف عنقه استخفافا به وبىن هناك مسجد جامع 

املتغلب ذلك الصنم وقتل سدنته " جلم ابن شيبان " على املولتان كسر" القارمطة "  فلما استولت ،
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وجعل بيته وهو قصر مبين من االجر على مكان مرتفع جامعا بدل اجلامع االول واغلق ذاك بغضا ملا 
اعاد اجلمعة اىل اجلامع عمل يف ايام بين امية وملا ازال االمري احملمود رمحه اهللا ايديهم عن تلك املمالك 

االول وامهل هذا الثاين فليس االن بيدرا لصرب احلنا ، واذا اسقطنا املئني وما دوا بسبب تقدم وقت 
اىل " كرتاجوك "  وهو ما بني اخر 216000ايامنا على ان ذلك خول مائة سنة بقي " القرامطة" ظهور 

" وة اهلواء واالرض هناك ؟ واهللا اعلم ؛ ومدينة قريب من اول اهلجرة فكيف بقاء اخلشبة عليها مع ندا

أي صاحب جكر الذي وصفناه من االسلحة " جكرسوام"عندهم معظمة واكن صنمها يسم " تانيشر 
الذي " سومنات" وهو من صفر قريب القدر من مقدار االنسان هو االن ملقى يف امليدان بغزنتة مع رأس 

وسيجئ خرب سومنات يف موضعه، فأما " لنكك" صورة ويسمي هذه ال" مهاديو" هو صورة مذاكري 
تذكرة من تلك احلروب ؛ ويف داخل كشمري على " ارث" انه عمل يف ايام : جكر سوام فقد قالوا 

. يعظم ويقصد " شارد" بيت صنم خشيب يسمى " بلور " مسرية يومني او ثالثة من القصبة حنو جبال 

"  يف عمل االصنام تعني على معرفة ما حنن فيه ، قال "سنكهت" وحنن نذكر جوامع باب من كتاب 

ان الصورة املعمولة اذا كانت لرام بن دشرت او لبل بن بروجن فأجعل القامة مائة وعشرين " : برامههر
مثانيا او " بشن"  واجعل ايدي صنم  اصبعا من اصابع الصنم ولغريمها بنقصان عشر ذلك اعين مائة ومثانيا

فأن عملته ذا ايد مثان فأجعل يف " شرى" لى جنبه االيسر حتت الثندؤة صورة امرأة اربعا او اثنني وع
اليمىن سيفا ويف الثانية عمود ذهب او حديد ويف الثالثة سهما والرابعة كأا مغترفة ويف اليسرى ترسا 

ليمىن وقوسا وجكرا وحلزونا وان عملته ذا اربع فأسقط القوس والسهم ، وان جعلته ذا يدين فليكن ا
فشنف اذنيه واسكر عينيه ، وان " ناراين " اخ " بلديو" مغترفة ويف اليسرى حلزون ، وان كانت الصورة 

ويدها اليسرى على خاصرا متحافية على اجلنب " كبت" عملت كليت الصورتني فأقرن ما اختهما 
     ويف ميناها نيلوفر، وان عملتها ذات اربع 

    ايدد 

" كمندل" كف مغترفة ويف اليسار دفتر ونيلوفر ، وان عملتها ذات مثان ففي اليسار ففي اليمني سبحة و

وهو جرة ونيلوفرة وقوس ودفتر ويف اليمني سبحة ومرأة وسهم وكف مغترفة ، وان كانت الصورة 
لسانب ابن بشن فأجعل يف يده اليمىن عمودا فقط ، وان كانت لربدمن ابن بشن ففي يده اليمىن سهم 

ذو " براهم" سرى قوس ، وان عملت امرأتيهما فضع يف اليمىن سيفا ويف اليسرى ترسا وصنم ويف الي
صيب راكب طاؤس "اسكند بن مهاديو" اربعة اوجه يف اجلهات االربع على نيلوفر ويف يده جرة ، وصنم 

 صنم وهو كالسيف قاطع يف اجلانبني ومقبضه يف وسطه على هيئة دستج املهراس ويف يد" شكد" يف يده 
يف املقبض ولكن يف كل جانب منه سيفان " شكد" من االملاس وهومثل " جبر" سالح يسمى " اندر" 
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جمتمعان عند املقبض واجعل على جبهته عينا ثالثة واركبه فيال ابيض ذا اربعة انياب ، وكذلك فأجعل يف 
شبيها بالعمود " شول" مى عينا ثالثة منتصبة وعلى رأسه هالال ويف يده سالحا يس" مهاديو " جبهة صنم 

وهو يضمها اىل صدره من جانب " كور بن مهمنت" ذا ثالث شعب وسيفا ويسراه قابضة على امرأته 
فبالغ يف حتسني وجهه واعضاءه واجعل اسرار كفه وباطن قدميه " البد" وهو " جن" جنبه ، واما صنم 

وهو " ارهنت" اخللق ، وان عملت على شكل النيلوفر جالسا على مثله اكهب الشعر هشاشا كانه اب 
" شرى " صورة بدن اخر للبد فأجعله شابا عريانا حسن الوجه خريا قد بلغت يداه ركبتيه وصورة 

ملك " جم" راكب فرس كاملتصيد ، وصنم "  ابن الشمس ريوتت" املرأت حتت ثندؤته اليسرى ، وصنم 
متوجا عظيم البدن واسع اجلنبني راكب اخلازن " كبري" املوت على جاموس ذكر وبيده عمود ، وصنم 

انسان ، وصنم الشمس امحر الوجه مثل لب النيلوفر االمحر مشرقا كاجلوهر بارز االعضاء مشنف االذنيني 
مقلد العنق بآليلء مسبلة على صدره متوجا بتاج ذي شرف يف يديه نيلوفرتان ملبسا لباس أهل الشمال 

فذات أربعة أوجه يف اجلهات " برمهان"لسبع فأمجع بينهن ، أما اىل كعبه ، وان عملت االمهات ا مرسال 
فرأسها رأس " باراه"فذات أربعة ايد ، وأما " بيشنب" فذات ستة أوجه ، وأما " كومار"االربع ، وأما 

فجالسة " كبت" فذات أعني كثرية وبيدها عمود ، وأما " ايندران"خرتير على بدن انسان ، وأما 
" ، أما " مهاديو"فمشوهة بارزة االنياب مضمرة البطن ، مث أقرن اليهن ابين " مندجا"كالرسم ، وأما 

فرأسه رأس فيل على بدن انسان ذي " بنايك"فمقشعر الشعر كاحل الوجه مشوه اخللقة ، وأما " كشيتربال
ئها ؛ أربع أيد كما تقدم ، وعند مجاعة هذه االصنام يقتل االغنام واجلواميس بالكتارات ليغتذين بدما

وجلميع االصنام مقادير بأصابعها مقدرة العضائها ورمبا اختلف يف بعضها فأذا حافظ الصانع عليها ومل 
يزد ومل ينقص فيها بعد عن االمث وأمن من صاحب الصورة أن يصيبه مبكروه فان جعل الصنم ذراعا ومع 

 يعلم أن أالفراط يف تعظيم كرسيه ذراعني انال السالمة واخلصب وأن زاد عليهما كان حممودا بعد أن
الصنم وخاصة صنم الشمس مضر بالوايل وتصغريه مضر بصانعه وتضمري بطنه يوايل اجلوع يف الناحيه 

واضناؤه يفسد االموال فان زلت يد الصانع حىت أثر فيه بضربة وقع له أيضا يف جسده ضربة يقتل ا وأن 
هلكت امرأته ، وانقلب عينه اىل فوق عمي يف قصر يف التسوية حىت ارتفع أحد منكبيه على االخرى 

حياته او اىل أسفل كثرت وساوسه ومهومه ؛ ومىت كان الصنم املصور من أحد اجلواهر كان خريا من 
رجال اململكة ونساءها ، والذهب خيص  اخلشب واخلشب خري من الطني فأن عوائد اجلوهر تشمل 

 يف الوالية واحلجر بامتالك االرضني ، والصنم يشرف صاحبه بالقوة والفضة باملديح والنحاس بالزيادة
عند " رام"الذي نصبه " لنكك"كان خشبيا وكذلك " مولتان"بصاحبه الجبوهره فقد ذكرنا ان صنم 

الفراغ من قتال الشياطني هو من رمل نضده بيده فتحجرت استعجاال من أجل ان اختيار الوقت لنصبه 
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 الذي كان أمر به ؛ فأما بناء بيته والرواق حوله وقطع الشجر كان سبق فراغ الفعلة من حنت احلجري
من أجناس هلا أربع وأختيار الوقت لنصبه واقامة الرسوم له فأمر يطول ويربم ، مث أمر بأقامة حدم وسدنه 

أي اوس " مكك" ولصورة الشمس فرقة " اكبت"ففرقه " بشن"له من فرق شىت ، أما لصورة 
وهم زهاد يطولون الشعور ويرمدون اجللود ويعلقون عظام الكوتى من " رق ابرار ف" مهاديو " ولصورة 

    والرهنت " الشمنية " ولبد " الربامهة" انفسهم ويسبحون يف الغياض وهلشت ماترين 

، وباجلملة لكل صنم قوم صورته فأم اهدى خلدمته ؛ وكان الغرض يف حكاية هذا " " تكن" فرقة 
ورة من صنمها اذا شوهد وليتحقق ما قلنا من ان هذه االصنام منصوبة للعوام الذين اهلذيان ان تعرف الص

سفلت مراتبهم وقصرت معارفهم فاما عمل صنم قط بأسم من عال املادة فضال عن اهللا تعاىل وليعرف 
ىل ان كثريا من الناس يتقربون يف مباغيهم ا" : كيتا" كيف يعبد السفل بالتمويهات ولذلك قيل يف كتاب 

بغريي ويتوسلون بالصدقات والتسبيح والصالة لسواي فأقويهم عليها واوفقهم هلا واوصلهم اىل ارادم 
اال ترى ان اكثر الطامعني يتصدون يف القرابني : الرجن" باسديو" الستغنائي عنهم ، وقال فيه ايضا 

 اماهلم ألستغنائه عنهم وزاد واخلدمة اجناس الروحانيني والشمس والقمر وسائر النريين فأذا مل خييب اهللا
على سؤاهلم واتاهم ذلك من الوجه الذي قصدوه اقبلوا على عبادة مقصوديهم لقصور معرفتهم عنه وهو 
املتمم ألمورهم على هذا الوجه من التوسيط وال دوام ملا نيل بالطمع والوسائط اذ هو حبسب االستحقاق 

الشيخوخة واملوت والوالد ، فهذا ما يف كالم باسديو ؛ وهؤالء وامنا الدوام ملا نيل هللا وحده عند التربم ب
اجلهال اذا وجدوا جناحا باالتفاق او العزمية وانضاف اىل ذلك شئ من خماريق السدنة باملواطأة قويت 

غيايام ال بصائرهم وافتوا على تلك الصور ويفسدون عندها صورهم بأراقة دمائهم واملثلة ألنفسهم 
 وقد كانت اليونانية يف القدمي يوسطون االصنام بينهم وبني العلة االوىل ويعبدوا بأمساء .بني ايديها 

الكواكب واجلواهر العالية اذ مل يصفوا العلة االوىل بشئ من االجياب بل بسلب االضداد تعظيما هلا 
دوها كذلك وترتيها فكيف ان يقصدوها للعبادة ؟ وملا نقلت العرب من الشام اصناما اىل ارضهم عب

واجب على من " : النواميس" ليقربوهم اىل اهللا زلفى ؛ وهذا افالطون يقول يف املقالة الرابعة من كتاب 
اعطى الكرامات التامة ان ينصب بسر االهلة والسكينات وال يرأس اصناما خاصة لالهلة االبوية ، مث 

قدر الطاقة ، ويعين بالسر الذكر على املعىن الكرامات اليت لالباء اذ كانوا احياء فأنه اعظم الواجبات على 
ومتكلمي اهلند؛ وقال " الثنوية املنانية " و" الصابئة احلرنانية" اخلاص وهو لفظ يكثر استعماله فيما بني 

من القياصرة وهو قريب من مخسمائة " قومودس " ان يف زمان " : اخالق النفس" جالينوس يف كتاب
واحدمها يريد نصبه يف هيكل " هرمز"  بائع االصنام فساوماه صنم ونيف االلسكندر اتى رجالن اىل

ليكون تذكرة هلرمز واالخر يريد نصبه على قرب ليذكر به امليت ومل يتفق احدى التجارتني فأخرا امره اىل 
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 انا صنيعتك! ايها املرء الفاضل : الغد وارى بائع االصنام تلك اليلة يف منامه كأن الصنم يكلمه ويقول له 

قد استفدت بعمل يديك صورة تنسب اىل كوكب فزالت عين مسة احلجرية اليت كنت امسا ا كما سلف 
وعرفت بعطارد فاالمر اليك االن يف تصيريي تذكرة لشي ال يفسد او لشئ قد فسد ؛ وتوجد رسالة 

من اليونانية من اما قولكم ان : الرسطو طالس يف اجلواب عن مسائل للربامهة انفذها اليه االسكندر وفيها 
ذكر ان االصنام تنطق وام يقربون هلا القرابني ويدعون فيها الروحانيةة فال علم لنا بشئ منه وال جيوز ان 

نقضي على ما ال علم لنا به ، فأنه ترفع منه عن رتبة االغبياء والعوام واظهار من نفسه انه ال يشتغل 
و التذكري والتسلية مث ازدادت اال بلغت الرتبة الفاسدة بذلك ؛فقد علم ان السبب االول يف هذه االفاة ه
ملا فتحت يف سنة ثالثة ومخسني يف الصائفة " سقلية"املفسدة واىل السبب االول ذهب معاوية يف اصنام 

نه رأى ومخل منها اصنام الذهب مكللة مرصعة باجلواهر فبعث ا اىل السند لتباع هناك من ملوكهم فأ
  .دينارا واعرض عن االفة االخرية حبكم االيالة ال الديانة لدينار بيعها قائمة امثن ا

    

   في ذكر بيذ والبرانات وكتبهم الملية-يب

    

تالوة " الربامها"ويتوله " براهم"تفسريه العلم مبا ليس مبعلوم ، وهو كالم نسبوه اىل اهللا تعاىل من فم " بيذ" 
 بينهم يأخذه بعضهم من بعض مث ال يتعلم تفسريه اىل من غري ان يفهموا تفسريه ويتعلمونه كذلك فيما

" كشتر"قليل منهم واقل من ذلك من يتصرف يف معانيه وتأويالته على وجه النظر واجلدل ؛ ويعلمونه 

ويتعلمه من غري ان يطلق له تعليمه ولو لربمهن ، مث ال حيل لبيش وال لشودر ان يسمعاه فضال على ان 
ذلك على احدمها دفعته الربامهة اىل الوايل فعاقبه بقطع اللسان ؛ ويتضمن بيذ يتلفضا به ويقرأه وان صح 

االوامر والنواهي والترغيب والترهيب بالتحديد والتعيني والثواب والعقاب ، ومعظمه على التسابيح 
رجون وقرابني النار بأنواعها اليت ال تكاد حتصى كثرة وعسرة ؛ وال جيوزن كتبته النه مقروء باحلان فيتح

عن عجز القلم وايقاعه زيادة او نقصانا يف املكتوب هلذا فام مرارا فأم يزعمون ان يف خماطبات اهللا 
يف الوقت " بيذ"انك ستنسى : ناقله كوكب الزهرة عنه " شونك"تعاىل مع ابراهم يف املبدأ على ما حكاه 

 السمكة حىت يسلمها اليك وارسل الذي يغرق فيه االرض فيذهب اىل اسفلها فال يتمكن من اخراجه غري
اخلرتير حىت يرفع االرض بأنيابه وخيرجها من املاء ؛ ويزعمون ايضا ان بيذ كان اندرس يف مجلة من 

بياس بن "االدىن وهو زمان نذكره يف بابه حىت جددها " دوابر"اندرس من رسوم دينهم ودنياهم يف 
صاحب نوبة ميلك اوالده كل " مننتر"مان من ازمنة انه يتجدد يف اول كل ز" : بشن بران"، ويف " براشر
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يف اخر كل " جيددون بيذ البائد" "بنات نعش"االرض ورئيس يرؤس العامل ومالئكة يعمل هلم قرابني النار 
الكشمريي من اجالء الربامهة لتفسري بيذ وحتريره " بسكر "نوبة ، والجل ذلك انتدب بالقرب من زماننا 

زر ما كان يتحرج عنه غريه اشفاقا عليه ان ينسى فيضيع عن اخلواطر وذلك ملا بالكتبة واحتمل من الو
رأى من فساد نيات الناس وقلة رغبتهم يف اخلري بل يف الواجب ؛ مث يزعمون ان فيهم مواضع ال تقرأ يف 

العمارت خوفا من اسقاط حباىل الناس والبهائم فيصحرون لقرائتها وال خيلو منسوق من امثال هذه 
للسبب " شلوك" هاويل ؛ وقد كنا قدمنا من كتبهم اا مقدرة بأوزان كاالراجيز واكثرها بوزن يسمى الت

ان احلروف املفردة الوزان االدوية : قاطاجانس "الذي قدمناه ، وجالينوس يرتضي ذلك ويقول يف كتاب 
ه يف االدوية ويشهر ان ختتار كتب" دميقراطيس"تفسد بالنسخ وتفسد ايضا بتعمية احلاسب وهلذا استحق 

امرها وحتمد الا مكتوبة بشعر موزن يف اليونانية لكان مجيال ، وهذا الن املنثور اقبل للفساد من املنظوم 
انه معجز اليقدر احد منهم : على ذلك النظم السائر بل هو بنظم غريه ، فمنهم من يقول " بيذ"، وليس 

:  يف مقدورهم ولكنهم ممنوعون عنه احتراما له ؛ وقالوا ان ينظم مثله ، واحملصلون منهم يزعمزن ان ذلك

وهم " شش"ركبيذ وجزر بيذ وسامبيذ واثر بن بيذ وكان له اربعة : ان بياس قطعه اربع قطع هي 
" جيمن" " بيشنباين" "بري: "التالمذة فعلم كل واحد واحد او محله اياه وهم على ترتيب القطع املعروفة 

ن القطع االربعة يف القراة ج فأما االوىل فهي ركبيذ فهو مركب من نظم ، ولكل واحدة م" مسنت" 
يسمى رج قطاع غري متساوية املقادير وركبيذ مسي ا كأنه مجلة رج وفيه قرابني النار ويقرأ بثالثة 

اصناف من القراءة احدها باالستواء كالرسم يف مجيع املقروءات والثاين يف الوقوف عند كلمة كلمة 
لث وهو افضلها املوعود عليه جزيل الثواب ان يقرأ منه قطعة صغرية بكلمات معلومة ويعاد عليها والثا

ويضاف شيئ من غري املقروء اليها مث يعاد على هذا املضاف وحده فيقرأ ويضاف اليه اخر وال يزال يفعل 
تق منه أي مجلة ذلك فيتكرر املقروء عند انتهاءه ؛ واما جذر بيذ فنظمه مركب من كانري وامسه مش

 من  كانري ، والفرق بينه وبني االول ان هذا ميكن قراءته متصال زال ميكن يف االول ، وفيه ما يف ذلك
اعمال النار والقرابني ، ومسعت يف سبب انفصال ركبيذ عن االتصال يف القراءة ان جاكملك كان عند 

ىل داره مبن يقيم الشروط على هوم اعين ناره معلمه وللمعلم رفيق من الربامهة اردا سفرا وسأله ان يوجه ا
وحيفظها عن اخلمود ايام غيبته فكان املعلم يوجه اليها تالميذه بالنوبة وجاءت نوبة جاكملك وكان 

حسن املنظر نظيف اللباس فلما اخذ فيما ارسل له مبحضر من امرأة الغائب كره زينته وفطن جاك ملك 
رأس املرأة فأن ذلك قائم مقام النفث بعد الدعاء  ىل على لريشه لما فرغ واخذ املاء بيدهملا اسرت ف

فالنفث عندهم مكروه منجز ، قالت املرأة رشه على تلك االسطوانة ، ففعل واخضرت االسطوانة من 
ساعتها فندمت املرأة على ما فرط منها وجاءت اىل املعلم يف اليوم الثاين تسأله توجيه املوجه باالمس واىب 
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فأرجتع مين :  يذهب اىل يف نوبته ومل ينجع فيه االحلاح ومل حيفل بغضب املعلم لكنه قال له جاكملك ان
قالت الشمس كيف " بيذ"ما علمتين ، وملا قال ذلك انسى ما كان يعلم فقصد الشمس وسأهلا ان تعلمه 

واخذ يف فتعلق جاكملك بعجلة الشمس ! ميكن ذلك مع ما انا فيه من دوام احلركة وعجزك عن مثلها 
تعلم بيذ منها واظطر اىل تقطيع القراءة الجل االظطراب يف حركة العجلة ؛ واما سام بيذ ففيه القرابني 

واالوامر والنواهي ويقرأ بلحن كالغناء وبذلك مسي ، فأن سام هو طيبة احلديث وسبب احلانه ان نارين ملا 
راءة سام بيذ بلحن شجي اطربه به حىت جاء بصورة بامن واتى بال امللك جعل نفسه برمهنا واخذ يف ق

كان من ارمه ما كان ؛ واما اثر بن فهو متصل ليس من النظمني االولني ولكنه من ثالث يسمى ر ويقرأ 
واما الربانات .حبلن ، ورغبة الناس فيه اقل وفيه ايضا قرابني النار واوامر يف املوتى وما جيب ان يعمل م 

، فأا مثانية عشر واكثرها مسماة بامساء حيوانات واناس ومالئكة بسبب وتفسري بران االول القدمي 
اشتماهلا على اخبارهم او بسبب نسبة الكالم فيها او اجلواب عن املسائل اليها وهي من عمل القوم 

اد بران أي االول ومج بران : املسمني رشني والذي كان عندي منها مأخوذا من االفواه بالسماع فهي
 وكورم بران أي السلحفاة وبراه بران أي اخلرتير ونارسنكك بران أي االنسي الذي رأسه أي السمكة

رأس اسد وبامن بران أي الرجل املتقلص االعضاء بصغرها وباج بران أي الريح ونند بران وهو خادم 
شن ملهاديو واسكند بران وهو ابن مهاديو وادت بران وسوم بران وهم النريان وسانب بران وهو ابن ب

وبرمهاند بران وهو السماوات وماركنديو بران وهو رش كبري وتاركش بران وهو العنقاء وبشن بران 
وهو ناراين وبراهم بران وهو الطبيعة املوكلة بالعامل وببش بران وهو ذكر الكائنات يف املستأنف ؛ وما 

اخرى فاثبتها ايضا رأيت منها غري قطع من مج وادت وباج ؛ مث قرئت على من بشن بران على هيئة 
براهم بذم أي النيلوفر االمحر بشن شب وهو مهاديو كبت : كالواجب فيما مرجعه اىل االخبار وهي 

أي باسديو نارذ وهو ابن براهم ماركنديو آكن وهو النار بش وهو ماسيكون برهم بيربت أي الريح 
ة كرد طائر هو مركب بشن لنكك وهو صورة عورة مهاديو براه اسكند بامن كورم متس أي السمك

برمهاند فهذه اسامي الربانات من بشن بران واما كتاب مسرت فهو مستخرج من بيذ يف االوامر والنواهي 
رأس املرأة فأن ذلك قائم مقام النفث بعد الدعاء فالنفث عندهم مكروه منجز .عمله ابناء براهم العشرون

خضرت االسطوانة من ساعتها فندمت املرأة على ما ، قالت املرأة رشه على تلك االسطوانة ، ففعل وا
فرط منها وجاءت اىل املعلم يف اليوم الثاين تسأله توجيه املوجه باالمس واىب جاكملك ان يذهب اىل يف 

فأرجتع مين ما علمتين ، وملا قال ذلك : نوبته ومل ينجع فيه االحلاح ومل حيفل بغضب املعلم لكنه قال له 
قالت الشمس كيف ميكن ذلك مع ما انا فيه " بيذ"قصد الشمس وسأهلا ان تعلمه انسى ما كان يعلم ف

فتعلق جاكملك بعجلة الشمس واخذ يف تعلم بيذ منها واظطر اىل ! من دوام احلركة وعجزك عن مثلها 
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تقطيع القراءة الجل االظطراب يف حركة العجلة ؛ واما سام بيذ ففيه القرابني واالوامر والنواهي ويقرأ 
لحن كالغناء وبذلك مسي ، فأن سام هو طيبة احلديث وسبب احلانه ان نارين ملا جاء بصورة بامن واتى ب

بال امللك جعل نفسه برمهنا واخذ يف قراءة سام بيذ بلحن شجي اطربه به حىت كان من ارمه ما كان ؛ 
حبلن ، ورغبة الناس فيه واما اثر بن فهو متصل ليس من النظمني االولني ولكنه من ثالث يسمى ر ويقرأ 

واما الربانات وتفسري بران االول .اقل وفيه ايضا قرابني النار واوامر يف املوتى وما جيب ان يعمل م 
القدمي ، فأا مثانية عشر واكثرها مسماة بامساء حيوانات واناس ومالئكة بسبب اشتماهلا على اخبارهم او 

سائل اليها وهي من عمل القوم املسمني رشني والذي كان بسبب نسبة الكالم فيها او اجلواب عن امل
اد بران أي االول ومج بران أي السمكة وكورم بران أي : عندي منها مأخوذا من االفواه بالسماع فهي

     السلحفاة وبراه بران أي اخلرتير 

غرها وباج ونارسنكك بران أي االنسي الذي رأسه رأس اسد وبامن بران أي الرجل املتقلص االعضاء بص
بران أي الريح ونند بران وهو خادم ملهاديو واسكند بران وهو ابن مهاديو وادت بران وسوم بران وهم 

النريان وسانب بران وهو ابن بشن وبرمهاند بران وهو السماوات وماركنديو بران وهو رش كبري 
املوكلة بالعامل وببش بران وتاركش بران وهو العنقاء وبشن بران وهو ناراين وبراهم بران وهو الطبيعة 

وهو ذكر الكائنات يف املستأنف ؛ وما رأيت منها غري قطع من مج وادت وباج ؛ مث قرئت على من بشن 
براهم بذم أي النيلوفر : بران على هيئة اخرى فاثبتها ايضا كالواجب فيما مرجعه اىل االخبار وهي 

 ابن براهم ماركنديو آكن وهو النار بش االمحر بشن شب وهو مهاديو كبت أي باسديو نارذ وهو
وهو ماسيكون برهم بيربت أي الريح لنكك وهو صورة عورة مهاديو براه اسكند بامن كورم متس أي 
السمكة كرد طائر هو مركب بشن برمهاند فهذه اسامي الربانات من بشن بران واما كتاب مسرت فهو 

  . براهم العشرونمستخرج من بيذ يف االوامر والنواهي عمله ابناء

    

وهلم كتب يف فقه ملتهم ويف الكالم ويف الزهد والتأله وطلب اخلالص من الدنيا مثل كتاب عمله كور 
الزاهد وعرف بأمسه ، ومثل سانكك عمله كبل يف االمور االهلية ، ومثل باتنجل يف طلب اخلالص واحتاد 

ه خملوق ومتييز الفرائض فيه من السنن ، ومثل النفس مبعقوهلا ، ومثل ناييهاش لكبل يف بيذ وتفسريه وان
ميمانس عمله جيمن يف هذا املعىن ومثل لوكايت عمله املشتري يف االخذ باحلس وحده يف املباحث ، 

ومثل اكست مت عمله سهيل يف العمل فيها باحلس واخلرب معا ، ومثل كتاب بشن دهرم وتفسري دهرم 
ديبل : ب دين اهللا منسوبا اىل ناراين ؛ وكتب تالميذ بياس وهي االجر لكنها عبارة عن الدين فكأن الكتا

شكر ارتو برهسبت جانج بلك من ؛ والكتب يف مجيع الفنون تكثر فمن جيامعها بأمسائها وخاصة اذا 
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 شأنه ام يبتون احلكم بأن ما يوجد يف غريه فهو  كان غريبا عن اهلها ؛ وهلم كتاب يبلغ من تفخيمهم
د فيه وليس كل مافيه مبوجود يف غريه وامسه ارث عمله بياس بن براشر يف ايام احلرب ال حمالة موجو

الكبري بني اوالد باندو وبني اوالد كورو ويشار اىل تلك االيام ذا االسم ايضا ، والكتاب مائة الف 
رن وهو شلوك يف مثان عشرة قطعه تسمى كل واحدة برب فاالوىل سبها برب أي مقر امللك والثانية ا

االصحار بربوز اوالد باندو والثالثة برات وهو اسم ملك كانوا يف مملكته وقت االختفاء والرابعة اودو 
كك وهو االستعداد للقتال واخلامسة يشم والسادسة درون الربمهن والسابعة كرن بن الشمس والثامنة 

االخر ، والتاسعة كذ وهو اجلرز شل اخ در جوثن وهؤالء من كبار الشجعان تولوا القتال واحد بعدقتل 
والعاشرة سوبتك وهو قتل النيام حني بيت اشتام بن درون مدينة باجنال وقتل اهلها واحلادية عشر جلرب 
دانك وهو سقي املاء باسم املوتى غرفة غرفة وذلك بعد االغتسال من جناسة تناوهلم ومباشرم والثانية 

 شانت اربعة وعشرون الف شلوك يف سل السخائم عن عشر ستري وهو نياح النساء والثالثة عشر
راز دهرم يف ثواب امللوك ودان دهرم يف ثواب الصدقات واب دهرم يف ثواب : القلوب وهو اربعة اقسام 

 وهو قربان الدابة  املضطرين واملمتحنني وموكش دهرم يف ثواب املتخلص من الدنيا والرابع عشر امشيذ
مل وينادى عليها باا مللك العامل ومن اىب ذلك فليربز والربامهة تتبعها ألقامة املوسلة مع اجلند جتول العا

قرابني النار عند مراثها واخلامسة عشر موسل وهو تقاتل جادو قبيلة باسديو والسادسة عشر اشر من باس 
و أي ترك الوطن والسابعة عشر برستان وهو ترك امللك لطلب النجاة والثامنة عشر سفركك روهن وه

فيها أخبار " هر بنش برب"القيام حنو اجلنة ، ويتلو هذه الثمان عشرة قطعة واحدة أخرى تسمى 
" بياس"،زعموا أن سببها طلب  ، ويف هذا الكتاب مواضع كاملعميات حمتملة يف اللغة عدة معان" باسديو"

صور صنمه برأس فيل الذي ي" بنايك"و هو ميليه فجعل ذلك اىل ابنه " ارث"من يكتب له " براهم "من 
فشارطه على أن اليفتر عن الكتبة و شارطه بياس أن ال يكتب اال ما يعلم فكان يورد يف خالل ذلك ما 

  .يضطر له الكاتب اىل التفكر فيه و بذلك كان يستريح اململى ساعة 

  في ذكر كتبهم في النحو والشعر-يج

    

و هو حنو تصحح " بياكرن"نهما علم اللغة املسمى هذان الفنان من العلوم آلة لبواقها واملقدم عندهم م
كالمهم واشتقاقات تؤدى م اىل البالغة يف الكتابة والفصاحة يف اخلطابة ، و لسنا مبهتدين لشيء منه 

فانه فرع اصل قد عدمناه اعىن نفس اللغة ، والذي مسعته من أمساء كتبهم يف هذا الباب 
وكان من احملمرة " جندر"عمله " جاندر"س املالئكة ، وكتابرئي" اندر"منسوب اىل " ايندر"كتاب:هو 
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" بانرت"، وكتاب " شاكتاين"باسم صاحبه و يسمى أيضا قبيلته به " شاكت"أصحاب البد ، وكتاب 

، و " ششديو"عمله "  ششديوبرت"، و كتاب " شرب برم"عمله " كاتنتر"باسم صاحبه، و كتاب 
و حكى يل أن هذا الرجل كان " اوكربوت" عمله " شكهت برت" ، و كتاب " دور كويرت"كتاب 

فلم " كشمري" وخمرجه و أنه أنفذ هذا الكتاب ملا عمله اىل " انندبال بن جيبال" مؤدب الشاه يف زماننا 
جيعل به أهلها لزهوهم يف ذلك و خنوم فتأمل الرجل بذلك اىل الشاه فضمن له حبق التلمذة تبليغه مراده و 

اىل كشمري للتفرقة فيمن اشتغل بكتاب استاذه فكلهم افتوا  ألف درهم و هدايا تشبههاأمر بانفاذ مائيت 
ان أحد : فيه و نسخوا غريه بنسخه و تذللوا باملع و اشتهر الكتاب و ارتفع ؛ وقالوا يف أولية هذا العلم 

: ال الحداهن كان يوما يف حوض يالعب فيه نساءه فق" ساتباهن"و بالفصيح " مسلواهن"ملوكهم و امسه 

أي امحلي حلوى فذهبت فأقبلت " مودكندهى: "أي ال ترشي على املاء فظنت أنه يقول " ماود كندهى"
به فأنكر امللك فعلها وعنفت هي يف اجلواب و خاشنت يف اخلطاب فاستوحش امللك لذلك وامتنع عن 

يم النحو وتصاريف الكالم الطعام كعادم واحتجب اىل أن جاءه أحد علمائهم و سلى عنه بأن وعده تعل
مصليا مسبحا و صائما متضرعا اىل أن ظهر له وأعطه قوانني يسرية " مهاديو"و ذهب ذلك العامل اىل 

كما وضعها يف العربة أبو االسو الدئلى ووعده التأييد فيما بعدها من الفروع فرجع العامل اىل امللك و 
و هو وزان الشعر املقابل لعلم العروض ال يستغنون " جند"علمه اياها و ذلك مبدأ هذا العلم ؛ و يتلوه 

عنه فان كتبهم منظومة و قصدهم استظهارها وال يرجع يف العلوم اىل الكتاب اال عن ضرورة و ذلك الن 
النفس تواقة اىل كل ما تناسب و نظام ومشمئزة عما ال نظام له و من أجل هذا ترى أكثر اهلند يهترون 

قرائته وان مل يعرفوا معناه و يفرقعون أصابعهم فرحا به واجتادة له وال يرغبون ملنظومهم و حيرصون على 
انا منها يف باليا فيما أمثلة للهند من ترمجة " شلوكات "للمنثور وان سهلت معرفته ، و اكثر كتبهم 

ع وأمليه يف صنعة االصطرالب عليهم حرصا مين على نشر العلم و أن يق" اسطي "و " اوقليدس"كتاب
اليهم ما ليس هلم و عندهم فيشتغلون بعملها شلوكات ال يفهم منها املعىن الن النظم حموج اىل تكلف 

يتضح عند ذكرنا أعدادهم واال جهم بكتبتها كما هي منثورة فيستوحشون ، واهللا ينصفين منهم ؛ وأول 
كثرية وأشهرها كتاب والكتب املعمولة يف هذا الباب " جلت"و " بنكل" من استخرج هذه الصناعة كان 

وكتاب " بنكل"وكتاب " مركالجنن" باسم صاحبه حىت لقب العروض ايضا به وكتاب " كيست"
يف حساا حبيث " براهم سد هاند"، ومل اطلع على شيء منها و ال على كثري من املقالة اليت يف " اولياند"

ه احالة اىل وقت االحاطة ؛ وهم احتقق قوانني عروضهم وال استجيز مع ذلك االعراض عما أتنسم رائحت
يصورون يف تعديد احلروف شبه ما صوره اخلليل بن أمحد والعروضيون منا للساكن واملتحرك ومها هاتان 

وهو اخلفيف " لكك" فاالول وهو الذي عن اليسار من اجل ان كتابتهم كذلك يسمي 1> : الصورتان 
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 التقدير انه ضعف االول ال يسد مكانه اال اثنان من وهو الثقيل ووزانه يف" كر"والثاين الذي عن اليمني 
اخلفيف ، ويف حروفهم ما يسمى ايضا طويلة ووزاا وزان الثقيلة وأظنها اليت تعتل سواكنها وان كنت 
اىل االن مل استيقن حال اخلفيف والثقيل حبيث أمتكن من متثيلهما يف العربيه لكن االغلب على الظن ان 

ثلين ليس مبتحرك بل االول متحرك فقط والثاين جمموع متحرك وساكن كالسبب االول ليس بساكن وال
 يف عروضنا وامنا أتشكك يف االمر مما اجدهم من مجعهم عدة كثرية متوالية من عالمات اخلفيف والعرب 

مل جتمع بني ساكنني وأمكن ذلك يف سائر اللغات وهي اليت مساها عروضيو الفارسية متحركات خفيفة 
 فان ما جاوز الثالثة منها يصعب على القائل بل ميتنع التلفظ ا وال تنقاد انقياد املتحركات احلركة

    اتمعة يف مثل قولنا 

، وايضا فعلى صعوبة االبتداء بالساكن اكثر اسامي اهلند " بدنك كمثل صفتك وفمك بسة شفتك:"
ول البت كذلك اسقطوا ذلك احلرف مفتتحة مبا ان ليس بساكن فهو من اخلفيات احلركات واذا كان ا

من العدد الن شرط الثقيل ان يتاخر ساكنه ال ان يتقدم ؛ مث اقول كما ان اصحابنا عملوا من االفاعيل 
قوالب البنية الشعر وارقاما ملتحرك منها والساكن يعربون ا عن املوزون فكذلك مسي اهلند ملا تركب من 

فظ الوزان يف التقدير دون تعديد احلروف القابا يشريون ا اىل اخلفيف والثقيل بالتقدمي والتأخري وح
ماتران فال يلتفت اىل التعديد " كر" ماتر واحد أي مقدار و " لكك" الوزن املفروض واعين بالتقدير أن 

يف الكتابة دون التقدير مثل ما حيسب املشدد ساكنا ومتحركا واملنون متحركا وساكنا وان كان كل 
و " روب" و " كل" و " ال"  الكتبة واحدا ، فأما مها بأنفرادمها فأن اخلفيف يسمىايضا واحد منهما يف

" فال حمالة ان انشك التام يكون " نيم انشك " و" نيور" و" كا" والثقيل يسمى ايضا " كره " و" جامر" 

لقاب يوافق او ما يوازما ، وهذه االسامي من اجل النظم لنفس كتب العروض ولذلك اكثر اال" كرين
اا وبالتعديد : احدها ان مل يوافق االخر ؛ واما املزدوجات فأن الثنائية منها بالتعديد والتقدير معا هذه 

: واذا صرفا اىل التقدير كانت ثالثية هكذا " كرتك" ثانيهما " >ا" ويسمى > اا>: دون التقدير هي 

" جنن" اا>وهو نصف الشهر ، " بكش"  >>:ااا ، وأما الرباعية فامساؤها على اختالفها يف كل كتاب 

وهو " كهن " ، اااا " رس"و " هار" أي اجلبل ويسمى ايضا " بربت" >، اا" مذ" ا >أي النار ، ا
" كام" > ا>أي الفيل ، " هست" ا >>: املكعب، واخلماسية وان كثرت صورها فأن املسمتة منها 

، ومنهم من يعرب عنها بأالت الشطرنج >>> : ، والسداسية " كسم" ااا >، >> أي املراد ، ا
" هرؤد"؛ ويف كتاب لغوي مساه " فرسا " وكهن " بيذقا" وبربت " رخا" و مذ " فيال" فيسمى جلن 

بأمسه هذه االزدواجات الثالثية من اخلفيف والثقيل ملقبة حبروف مفردة من حروفهم وهي املكتوبة 
ى صعوبة االبتداء بالساكن اكثر اسامي اهلند ، وايضا فعل" كمثل صفتك وفمك بسة شفتك. بأزائها
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مفتتحة مبا ان ليس بساكن فهو من اخلفيات احلركات واذا كان اول البت كذلك اسقطوا ذلك احلرف 
من العدد الن شرط الثقيل ان يتاخر ساكنه ال ان يتقدم ؛ مث اقول كما ان اصحابنا عملوا من االفاعيل 

 منها والساكن يعربون ا عن املوزون فكذلك مسي اهلند ملا تركب من قوالب البنية الشعر وارقاما ملتحرك
اخلفيف والثقيل بالتقدمي والتأخري وحفظ الوزان يف التقدير دون تعديد احلروف القابا يشريون ا اىل 

ماتران فال يلتفت اىل التعديد " كر" ماتر واحد أي مقدار و " لكك" الوزن املفروض واعين بالتقدير أن 
 الكتابة دون التقدير مثل ما حيسب املشدد ساكنا ومتحركا واملنون متحركا وساكنا وان كان كل يف

و " روب" و " كل" و " ال" واحد منهما يف الكتبة واحدا ، فأما مها بأنفرادمها فأن اخلفيف يسمىايضا 
" ن انشك التام يكون فال حمالة ا" نيم انشك " و" نيور" و" كا" والثقيل يسمى ايضا " كره " و" جامر" 

او ما يوازما ، وهذه االسامي من اجل النظم لنفس كتب العروض ولذلك اكثر االلقاب يوافق " كرين
اا وبالتعديد : احدها ان مل يوافق االخر ؛ واما املزدوجات فأن الثنائية منها بالتعديد والتقدير معا هذه 

: واذا صرفا اىل التقدير كانت ثالثية هكذا " تككر" ثانيهما " >ا" ويسمى > اا>: دون التقدير هي 

" جنن" اا>وهو نصف الشهر ، " بكش" >>: ااا ، وأما الرباعية فامساؤها على اختالفها يف كل كتاب 

وهو " كهن " ، اااا " رس"و " هار" أي اجلبل ويسمى ايضا " بربت" >، اا" مذ" ا >أي النار ، ا
" كام" > ا>أي الفيل ، " هست" ا >>: أن املسمتة منها املكعب، واخلماسية وان كثرت صورها ف

، ومنهم من يعرب عنها بأالت الشطرنج >>> : ، والسداسية " كسم" ااا >، >> أي املراد ، ا
" هرؤد"؛ ويف كتاب لغوي مساه " فرسا " وكهن " بيذقا" وبربت " رخا" و مذ " فيال" فيسمى جلن 

فيف والثقيل ملقبة حبروف مفردة من حروفهم وهي املكتوبة بأمسه هذه االزدواجات الثالثية من اخل
  .بأزائها

    

ضع احد النوعني صرفا يف الصف االول مث امزجه : عرف ا كيفية عمل االزدواجات باالستقراء وقال 
بالنوع الثاين وضع منه واحدا يف اول الصف الثاين والباقيان من النوع االول مث ضع هذا املمزوج يف 

ف الثالث وضعه يف اخر الصف الرابع وقد فرغت من النصف االول مث ضع النوع الثاين ايضا وسط الص
صرفا يف الصف االسفل وامزج بالصف الذي فوقه واحدا من النوع االول تضعه يف اوله ويف وسط الذي 

يب فهو فوقه واخر الذي يعلومها وقد مت النصف االخر ومل يبق من االزدواجات الثالثية شئ فأما الترك
ضع لكل واحد : منتظم ولكن ما اورد من احلساب ملعرفة رتب الصفوف غري مطرد عليه وهو انه قال 

واضرب االيسر باالوسط وما بلغ يف االمين فان كان : من حروف الصف اثنني اصال ابدا فيكون هكذا 
تمع على حاله وان كان يف حصة ثقيل فانقص من اتمع واحدا ؛ الضرب يف حصة حفيف فاترك ا
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ا بان ضرب اثنني يف اثنني ونقص من اتمع واحدا مث ضرب الثالثة يف >ا: ومثل للصف السادس وهو 
  .االثنني الباقيني فاجتمع ستة ، ولكن ذلك ال يصح يف اكثر الصفوف وكأنه وقع يف النسخة فساد

وسط اثنني من نوع واثنني وهوان يكون مزاج السطر االمين باالغباب واحدا من اخر ومزاج السطر اال
من اخر ومزاج االيسر اربعة من ذا واربعة منذاك حبسب ازواج الزوج يف مزاجات االسطر مث زيد يف 

احلساب املذكور ان ابتداء الصفان كان حبصة ثقيل نقص منها قبل الضرب واحد وان كان الضرب يف 
؛ وكما ان ابيات العربية تنقسم حصة ثقيل نقص مناملبلغ واحد حصل املطلوب من عدد رتبة الصف 

 وهكذا يسميها  لنصفني بعروض وضرب فأن ابيات اولئك تنقسم لقسمني يسمى كل واحد منهما رجال
اليونانيون ارجال ما يتركب منه الكلمات سالىب واحلروف بالصوت وعدمه والطول والقصر والتوسط ؛ 

يف الوسط رجل خامسة وال تكون مقفاة وينقسم البيت لثالث ارجل والربع وهو االكثر ورمبا زيد 
ولكن ان كان اخر الرجل االوىل والثانية حرفا واحدا كالقافية وكذلك اخر الثالثة والرابعة ايضا حرفا 

وجيوز يف اخر الرجل ان يصري اخلفيف ثقيال وان كان بناء اجلنس على اخلتم " ارل" واحدا مسي هذا النوع
قسامها احبرا كثرية جدا ، والذي هو ذو مخس ارجل فأن اخلامسة باخلفيف ؛ وحيوز شعرهم وشعوا وا

تتوسط فيما بني االوليني واالخريني وحبسب عدد حروفها ختتلف االلقاب فيه وحبسب ما يتبعه ايضا فام 
ال حيبون ان تكون ابيات القصيدة كلها من صنف واحد ولكنهم جيعلوا من اصناف كثرية لتكون 

  .ا وضع االرجل االربع يف ذي االربع فأنه يكون على هذه الصورةديباجة موشاة ، فأم

 وهو نصفان يف كل واحد منهما مثانية  ذي اربع ارجل" اسكند" وهذا املثال لنوع من موزونام يسمى 
ا ، ويف السادس يف >اعين ا" مذ" وال جيوز من افرادها يف االول والثالث واخلامس ان تكون " انشك" 

ايهما اتفق وال جيوز غريمها فأذا حصلت هذه الشريطة جاز يف سائر " كهن" ما مذ واما الوجوب يكون ا
ان يكون كيف اتفق او اريد بعد ان التنقص عن التقدير وال تزيد ، فأذا صححت قوالب " انشك "

  .االرجل باالنشكات وضعت االرجل االربع حينئذ هكذا

العربية ذه االرقام خالف اليت على املتحرك والساكن مث ركب املوزون عليها ، وتكون عالمات القوالب 
  .ومثاله انا نعرب عن قوالب اخلفيف السامل التام بابنية االفاعيل يف كل واحد من عروضه

    

وهي مقلوبة ؛ وقد قدمت العذر وكررته انه مل حيصل يل من هذا الفن ما يصلح للتعريف اال اين مع ذلك 
ان كل ذي اربعة ارجل يتشابه ارقامهما بالتقدير والتعديد على التحاذي : ابذل فيه جهد املقل واقول 

، وعندهم انه ال جيوز " برت " حىت اذا عرفت رجل واحدة عرفت سائرها بسبب اا امثاهلا فأنه يسمى 
رجل اال كذلك وعلى هذا يكون اقل عدد " بيذ" ان تكون حروف الرجل اقل من اربعة اذ ليس يف 
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ثالثة وعشرين واالول مناربعة احرف ثقال وال جيوزان "برت"  وعدد  كثره ستة وعشرينحروفه اربعة وا
" ،اااا>>: كهن، بكش : "يقام بدل احدها خفيفان واشتبه االمر يف الثاين فتركناه واما الثالث فأن قالبه 

:كران ، ولكان ن وثالثة كر" والرابع   

 

كرتكان، " كان احسن والخامسل" بكش ،جلن ، بكش " ولو قيل " >>، اا ، >>>  
والسابع "1٬1111>1،>>:كهن،مذ،بكش"والسادس " >،ا>،اا،ا>>: جلن، بكش 

" >1>،111>،11>،>:كام،كسم،جلن،كر"والثامن" 1111،>11٬11>:كهن،بربت، جلن"

بكش " والعاشر " > >، 1> >  ، 11>، 1>1، > : بكش، هست،جلن،مذ،كر"والتاسع 
والحادي عشر " > > ، > 11، 11> ، 1 > 1،> > : ، بربت ،جلن ، مذ،بكش

كهن ، "والثاني عشر " > > ،1>1، 11>،11>، 1> >: ، هست __بكش، مذ ،جلنان"
بربت، "والثالث عشر " 11٬1111>، > > ،1> > ، 1>> :__جلن ، بكش ، هستان
هست ، بكش، "والرابع عشر " >11،>1>،111>،1>11٬1>: كام، كسم، مذ، جلن

والخامس " 1> >، > > > 11، 111> ،>11، 1، > : ربربت،كسم،بربت،لكك،ك
> ،>>،> 111٬11>،> 1>، >1>، > : ،كر__، بربت،كسم ، كامان__بكشان"عشر 

، > > ، 1،> : بكش ، بربت،كام ،كسم ،بكش ، لكك ، كر " والسادس عشر " >
بكشان، بربت ، كهن ، جلن، بكش ، " والسابع عشر " > >،> 11، >1>، 111>

بكشان ، " والثامن عشر "> >، > > ،> 1111٬11، 11>، > > ، 111>: كسم 
، > > > 11٬1111٬11>، > 1>،  > 1> ، > : بربت ، كهن ،جلن ، كامان ، كر 

، > : كر، بكشان ، بربت ، كهن ، جلن ، كامان ، كر " والتاسع عشر " 163> >
 ، بكش" والعشرون أربعة " __>، >> ، > > ، > 11، 1111 ،11>، > 1>، > 1>

> ،>> ،>>  ،11>، 1>1، >> ، 1>1 ، 1>1، > : كر __جلن ، مذ ، بكش ، مذان

 ، 1>1، > : بكش ثالثة، جلن ، مذان ، كر " والحادي والعشرون أربعة " > > ، > 
" والثاني والعشرون أربعة " > >،> > ، > > ، > >  ، 11> ، 11> ، 11> ، 1>1

> ، > > ااا،>ا،ا> ،ا1>  ، 1>1 ،1>1، > : بكش ، كسم ، مذ ، جلن ، مذان ، كر 
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، > : والثالث و العشرون ثمانية طكر ، عشرة لك ، جلن ، لك،كر " > >، > >، > 
  ؛"> ،>،>،>،>،>،>،>،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا ،> ا>اا، >ا ، 

ن و و امنا طولت يف احلكاية و ان نزرت عائداا ليشاهد اجتماع اخلفاف فيعلم اا متحركات ال سواك
ليحاط بكيفية قوالبهم و تقطيع ابيام و ليعرف ان اخلليل بن امحد كان موفقا يف االقتضابات وان كان 

ممكنا ان يكون مسع ان للهند موازين يف االشعار كما ظن به بعض الناس ن و تكلفنا ذلك ليتقرر به 
 ارجل كل واحدة ذات من اجل ان مباين الكتب عليه فنقول كأنة من ذوات االربع" الشلوك"شريطة 

مثانية احرف ال تتشابه يف االرجل و تكون اواخر االربع من جنس واحد وهو الثقيل ، و من شروطه ان 
يكون احلرف اخلامس يف مجيع ارجله خفيفا ابدا و السادس فيها ثقيال و السابع يف كل واحدة من الرجل 

االحرف كيف اتفقت او اريدت ،ولكي تعلم كيفية الثانية و الرابعة خفيفا و يف الباقيتني ثقيال مث سائر 
و هو ذو " كايتر"ان اول اجناس الشعر هو " : برمهكوبت"استعمال احلساب فيه نقول حاكني عن 

رجلني فاذا فرضنا عدد حروف هذا اجلنس اربعة و عشرين واقل عدد حروف الرجل اربعة كان الرجالن 
 نزيده على الرجل اليمىن حىت تصريا 16 فالباقي 24  على اقل ما ميكن لكن املفروض هلما44هكذا ك

 فان الرجل اليمىن متميزة ابدا مسماة باسم على حدة 1644 ، و لو كان ذا ثالث ارجل لكانت 204
و ما قبلها من االرجل جمتمعة مجلة واحدة و باسم على حدته مسماة ، ولو كان ذا اربع ارجل لكانت 

 اليت هي اقل ما ميكن يف الرجل و اردنا االزدواجات احلادثة يف ذي  ، فان مل نعمل على االربعة12444
الرجلني من االربعة و العشرين حرفا زدنا على الرجل اليسرى واحدا ونقصنا من اليمىن واحدا ووضعنا 
احلاصلني حتتهما كل واحدة يف جانبه وال يزال بفعل ذلك اىل ان ينتهي اىل مثل العددين اللذين يف اول 

: ن متبادلني على مثال هذه الصورة السطري  

    

وعدد هذه االزدواجات سبعة عشر كفضل ما بني العددين االولني مزيدا عليه واحد واما ذو الثالث 
 فتقام اليمىن و 1644االرجل على العدد املفروض فان اوله املوضوع على االقل كما ذكرنا يكون 

قدم من نقصان الواحد يف اليمىن و زيادته يف الوسطى الوسطى مقام رجلي ذي الرجلني و يعمل ما ما ت
حىت حيصل العددان االوالن متبادلني ، و ال يفعل باليسرى غري التكرير حىت حيصل على هذه الصورة 

 وهو مثانية و سبعون اعين 1644و لكنها بالتقدمي و التاخري تصري ستة امثال ذلك :ثالثة عشر ازدواجا 
 و تبادل الباقيات حىت تصري اليسرى وسطى و الوسطى يسرى مث تنتقل اليمىن و ان يكون اليمىن يف مكانه

جتعل ميما بني الباقيتني ثابتني على حاهلما و مبدولني مث تنقل اليمىن اىل اجلانب الوحشي من اليسرى 
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 هو بثبات وضعي الباقيني و بتبديلهما والن التفاضل يف اعداد الرجل يكون كزوج الزوج فان العدد الذي
 اال ان اخلواص 888:حروف االرجل الثالث هكذا  بعد االربعة فيها هو الثمانية فيجوز ان توضع

العددية تكون هلا على قانون اخر و ذو االربع على قياس ذي الثالث ؛ ومل اطالع من املقالة املذكورة اال 
فق ويرزق مبنه ن و اليونانيون ورقة واحدة و هي ال حمالة مشتملة على نفائس من االصول العددية واهللا يو

على ما افترس من كتبهم كانوا يذهبون يف ارجل الشعر مذهبهم فان جالينوس يقول يف كتاب 
بشعر " دميقراطيس"قد وصفه " ماناقراطيس"ان الدواء املتخذ باللعابات اليت استخرجها " قاطاجانس"

. موزون ذي ثالثة مصاريع  

   في ذكر كتبهم في سائر العلوم-يد 

    

العلوم كثرية وبتناوب اخلواطر اياها متزايدة مىت كان زماا يف اقبال و عالمته رغبة الناس فيها وتعظيمهم 
هلا والهلها واوالهم بذلك من يليهم فان فعله يفرغ القلوب املشتغلة بضرورات الدنيا ويهز االعطاف 

 ضده ، و ليس زماننا بالصفة لالزدياد من االمحاد و الرضا فالقلوب جمبولة على حب ذلك و بغض
املذكورة بل بنقيضها ان كان و ال بد فمىت ينشو فيه علم او ينمو ناش و امنا املوجود فيه بقايا و صبابات 

من االزمنة اليت كانت إىل تلك الصفة ، و اذا عم االرض شيء اخذت كل فرقة عليها بنصيبها و اهلند 
 هو موجود بالعيان ؛ و علم النجوم فيهم اشهر لتعلق امور احداها و معتقدهم يف تراجع االيام وفق ما

" امللة به و من ال يعرف االحكام منهم ال يقع عليه مبجرد احلساب مسة التنجيم ، والذي يعرفه اصحابنا 

أي املستقيم الذي ال يعوج و ال يتغري و يقع هذا االسم على كل ما علت " سدهاند"هو " سند هندا
سورج "احدها :  حساب النجوم وان كان عندنا قاصرا عن زجياتنا وهو مخسة رتبته عندهم من علم

منسوب اىل احد كواكب بنات " بسشت سدهاند"و الثاين " الت"منسوب اىل الشمس تواله " سدهاند
و اظنها " سينتر"اليوناين من مدينة " بولس "منسوب اىل " بلس سدهاند"و الثالث " بشنجندر"نعش عمله 

و اخلامس " اشرخيني"منسوب اىل الروم عمله " رومك سدهاند" و الرابع " بلس"عمله " االسكندرية" 
و هي فيما بني " لمال"يف مدينة " برمهكوبت بن جشن"منسوب اىل براهم عمله " براهم سدهاند"
ول املنسوب اىل االب اال"بيتامه"و استناد مجيعهم اىل كتاب "جوزنا"ستة عشر " الواره" وبني " مولتان"

ويوجب االسم احتواءه على ما " بنج سدهاندك"زجيا صغري احلجم مساه " برامهر"وهو براهم ، وقد عمل 
يف اخلمسة و ليس كذلك مث ليس خريا منها حىت يقال انه اصح اخلمسة و االسم يثبت اخلمسة لعددها ن 

" رومك"ومنها " بلس"و منها " اند"و منها " سورج"ك ان السدهاند كثري منها " برمهكوبت"مث يقةل 
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أي اليونانية وعلى كثرا ال ختتلف اال باللفظ دون املعىن فمن تأملها حق " جنب"و منها " بسشت"ومنها 
تأمل عرف اتفاقها ، ومل حيصل يل اىل االن نسخة اال الذي لبلس و الذي لرمهكوبت من غري ان مت يل 

ا يف احوال الكرة و :ن ذلك نافع يف املعارف فا" براهم سدهاند"بعد ترمجتها ، و اذكر فهرست ابواب 
هيئة السماء و االرض ، ب يف ادوار الكواكب و مزاولة االزمنة واستخراج اوساط الكواكب وعمل 

اجليوب للقسى ، ج يف تقومي الكواكب ،د يف االسولة الثالثة اليت هي الظل و املاضي من النهار و الطالع 
ر الكواكب من شعاع الشمس و اختفائها به ، و رؤية اهلالل واستخراج بعضها من بعض ،ه يف ظهو

وحال قرينه ،ز يف كسوف القمر ،ح يف كسوف الشمس ،ط يف ظل القمر ، ى يف اجتماع الكواكب 
واقتراا ،يا يف عروض الكواكب ، يب يف انتقاد ما يف الكتب و الزجيات و متييز الصحيح من السقيم ، 

املساحات و غريها ،يد يف حتقيق اوساط الكواكب ، يه يف حتقيق تقومي يج يف احلساب و مزاولته يف 
الكواكب ، يو يف حتقيق االسولة الثالثة ، يز يف احنرافات الكسوف ،يح يف حتقيق رؤية اهلالل و قرنيه ، 

وهو الدق على معىن تشبيه االجتهاد يف الطلب بدق ما يستخرج من الدهن وهو يف اجلرب " كتك"يط يف 
ابلة باملقرنات و يف مطالب اخر عددية ،ك يف امور الظل ،كا يف حسابات اوزان الشعر و عروضه ، واملق

كب يف الدوائر و االالت ،كج يف االزمان و املقادير االربعة اعين الشمسي و الطلوعي و القمري 
 بابا ، قال و واملنازيل ، كد يف عالمات االعداد واالرقام يف خالل املنظومات ، فذلك اربعة و عشرون

املطالب بالفكرة دون مزاولة احلساب و مل اذكره  خيرج فيه  الذي" دهانكر هادها"اخلامس و العشرون 
هاهنا الن العلل انزاحت باحلساب و اظن ان ما اشار اليه هو براهني االعمال و اال فمىت يستخرج شيء 

" كرن" و اما " تنتر"فيسمى اكثره اما " سدهاند"من هذه الصناعة بغري حساب ؛ و كل ما احنط عن رتبة 

فاما تنتر فمعناه املتصرف حتت يد العامل و اما كرن فمعناه التابع أي لسدهاند وايضا فان عاملوه هم 
معروف و " تنتر" "بلبهدر"و " آرجبهد" اعين العلماء الزهاد وهم تبع براهم ن ولكل واحد من " آجارج"

     ين مفسر يف ورسا" رساين تنتر "لبها نرجس كتاب 

وهذا اسم لنوع من احللوى " كرن كند كاتك "منسوب اىل امسه ،و لربمهكوبت " كرن"بابه و اما 
" املاست"أي حبر " ددساكر"عمل زجيا مساه " سكرمي الشمين"عندهم و مسعت يف سبب تسمية ذلك ان 

 أي كف ملح فلهذا "لون مشت" "اند"أي جبل من ارز مث عمل " كورببيا"وعمل تلميذ له زجيا مساه 
و لذلك تاله بكتاب " آرجبهذ"كتابه باحللوى ليتم الطعام و ما فيه فهو على رأي " برمهكوبت" مسي 
" كندكاتك تبا"أي حتقيقه ، و يتلوه كتاب اخر ال احتقق اهو له او غريه يسمى " اوتر كندكاتك "مساه 

" بارانسي " لبلبهدر ، و لبجيانند املسر يف بلد فيه علل االعداد املستعملة فيه وما هي على اين اظن ظنا انه

" كرن سار"ناكربور ط زيج مساه "زيج يعرف بكرن تلك أي غرة التوابع ، و لبتيشفر بن مهدت من بلد 
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يستخرج به ، زعموا مقومات الكواكب " كرن بر تلك"أي املستخرج من التوابع ، ولبهانرجس كتاب 
أي قاتل التوابع " كرن بات"أي كاسر التوابع ، و " اهنراكرنر"بعضها من بعض ، و الوبل الكشمريي 

و " من"الكبري من عمل " مانس"و ال اعرف صاحبه ؛ مث كتب اخر بامساء أخر مثل " كرن جورامن"، و 
آلرجبهد ،و " دشكيتك"من الناحية اجلنوبية ، ومثل " بنجل"و مثل مانس الصغري اختصره " اوبل "تفسري 

الربمهن بامسه ، و ما ال يكاد " تل" باسم صاحبه ، و مثل كتاب " لوكانند"ل له، ومث" آرجاشتشت"
" كرك"و " براشر"و " ماندب"حيصى من هذا اجلنس ؛ واما كتبهم يف احكام النجوم فان لكل واحد من 

اموع يشتمل على نيف من كل : ، و تفسريه " سنكهت"كتاب " برامههر"و " دبياتت"و " براهم"و 
تذكرة السفرية من احداث اجلو و امور الدول و االختيارات مث الفراسة و التعبري والزجر شيء كال

فعلماؤهم به مؤمنون و جرى رسم منجميهم ان يعربوا عن علم احداث اجلو و العامل بسنكهت ، و لكل 
 أي املواليد ، و" جاتك"اليوناين كتاب " مو"و " جيبشرم"و " منت"و " ست"و " براشر"واحد من 

لربمههر منه اثنان صغري و كبري فسره بلبهدر و نقلت انا اصغرمها اىل العريب ، و يف باب املواليد كتاب هلم 
امللك و كان يرجع اىل فضيلة علمية " كالن برم"عمله " البزيدج" أي املختار شبه " ساراول"كبري يسمى 

ي لليونانيني ، ولربامههر كتب ، و كتاب اكرب منه جامع يف كل باب من االحكام يعرف جننب أي الذ
فيها ايضا ، و يف " هوربنج هتري"ستة و مخسون بابا يف املسائل ن وكتاب " خت بنجاشك"صغار منها 

ويف العرس والتزويج كتاب  بباهبتل ويف االبنية كتاب " تكىن زاتر:و كتاب " زوك زاتر"االسفار كتاب 
و " مهاديو" على ثالث نسخ ، احداها منسوبة اىل وهو" سروذو"، مث فيما يشبه الزجر ز الفأل كتاب 

صاحب " البد"أي علم الغيب عمله " جورامن"و كتاب " بنكال"و صاحب الثالثة " مبلبد"صاحب الثانية 
؛ و من علمائهم ما مل " اوبل"أي مسائل علم الغيب عمله " برشن جورامن "احملمرة الشمنية ، و كتاب 

" ديوكريت"و " بريوان"و " سارسفت"و " بريسفر"و " دباكر"و"نكهلس" و" بردمن"مير امسه مع كتاب 

؛ وعلم الطب مع علم النجوم يف قرن لو ال اشتباك ذاك بامللة ، و هلم كتاب يعرف " برتوتك سوام " و
االدىن كان امسه " دوابر" يف " رشا"يقدمونه على كتبهم يف الطب ويعتقدون فيع ان " جرك"بصاحبه وهو 

وكانوا رشني وهؤالء " سوتر" أي العاقل ملا حصل الطب من االوائل اوالد " جرك"  مسى مث" اكن بيش" 
" واخذخ اندر من " اندر"وكانوا رشي وهؤالء اخذوه من " اشوين"واخذه اندر من " اندر" اخذوه من 

وهو براهم االب االول ، وقد نقل هذا الكتاب " برجابت"واخذه هذا من" ديو"احد طبييب " اشوين
لربامكة اىل العريب وهلم فنون من العلم اخركثرية وكتب ال تكاد حتصى ولكين مل احط ا علما وبودي ل

إلانه تردد بني " كيلة ودمنة"وهو املعروف عندنا بكتاب " بنج تنتر" ان كنت امتكن من ترمجة كتاب 
ه كعبد اهللا بن املقفع يف زيادته الفارسية واهلندية مث العربية والفارسية على السنة قوم ال يؤمن تغريرهم ايا
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واذا " املنانية"فيه قاصدا تشكيك ضعفي العقائد يف الدين وكسرهم للدعوة اىل مذهب " برزويه" باب 
  .كان متهما فيما زاد مل خيل عن مثله فيما نقل 

    

   في ذكر معارف من تقديراتهم ليسهل ذكرها في خالل الكالم-يه 

    

 والشيئ يصري معلوم املقدار اذا اضيف اىل الذي يسمى من جنسه واحادا التعديد منطبع يف االنسان
بالوضع وبذلك يصري فضل ما بينه وبني اخر جياسنه معلوما ، فأما الوزن فبه يعرف قدر االثقال من جهة 
النقل عند موازرة عمود االلة االفق وقلما حيتاج اهلند اىل ميزان الن درامههم عددية وكسورها بالفلوس 

يضا معدودة وسكك كليهما خمتلفة حىت ينتسب ا اىل بالدها وحدودها وامنا يزنون بامليزان الذهب ا
" تولة"ويسمى ثالثة ارباعه " سورن"مطبوعا او مطبوعا غري مضروب ويستعملون فيه مقدارا يسمونه 

ازن من درامهنا ويكثر استعماهلم تولة على قياس استعمالنا للمثقال وحبسب ما عرفته منه من جهتهم يو
" بوزن ثالثة دراهم فيكون تولة من مثاقيلنا مثقالني وعشر مثقال واعظم اجزاء تولة عشر وتسمى 

" كرو"وهو بزر شجرة تسمى " اندي"وهي لسورن ستة عشر ماشة وكل ماشة منها اربعة " ماشات

" مدري"  اربعة وكل باذة" باذة"وربع كل وكل كل اربعة " كل"وكل جو ستة " جو"وكل اندي اربعة 

 مدري وتسمى 25600 باذة 6400 كل 1600 جو 256 اندي 64 ماشة 16فاذن يف كل سورن 
واذا سئل عن مقداره زعموا ان اثنني منه مثقال وهو خطأ فان ماشات " درشكم" كل ستة من املاشات 

 االحد والعشرين املثقال مخسة ومخسة اسابع ماشة وامنا النسبة درشكم وبني املثقال نسبة العشرين اىل
فدرشكم مثل املثقال ومثل ربع مخسة فكأن ايب اراد املثقال بسبب التقريب فعرب عنه بضعفه فبعد ذلك 

التقريب ، والن الواحد ليس بواحد باحلقيقة يف هذه االشياء بل هو مقدار مصطلح على وحدانيته فانه 
زمان واحد و يف االزمنة يف مكان و يتغري يقبل التجزئة فعال وومها و خيتلف اجزاؤه يف االمكنة يف 

أساميها فيهما عند تغاير اللغات االصلي و تبدهلا العرضي ،فقد ذكر بعض من كان سكناه بقرب 
" جو"وكل بال ستة عشر " باالن" وكل روه " روه"ان مثقاهلم هو مثقالنا و يتجزأ بثمانية " : سومنات"

عشر بال و مائتا و ستة و مخسون شعرية ، و قد علم من هذا انه أي شعرية فاملثقال اذن مثانية روه و ستة 
و افاد للماشة امسا آخر و هو روه ، " تولة" غلط يف التسوية بني مقداري املثقالني و ان الذي عندهم هو 

 ان كل عشر هباءات : يف تقدير صنعة االصنام " برامهر" ومن تعسف هذا الباب فانه زعم على ما ذكر 

وهو  "ليك" و هو راس الشعرة و مثانية منه " باالك" و كل مثانية رج تكون "رج " تسمى " ينر"و امسها 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  63  

و هو القملة و كل مثاين قمل تكون جو اعين شعرية ، و يذهب "زوك"الصؤابة يف الشعر و مثانية منها 
و كل " اندى"ت ان كل أربع شعريا: منها هناك اىل تقدير املسافة فأما األوزان فيوافق ما تقدم و يقول 

فاما يف االشياء " بل"و هو الذهب و كل اربعة سورن "سورن"و كل ستة عشر ماشة " ماشة"اربعة اندى 
و اما يف الرطبة " آرها"وكل اربعة برست " برست"و كل اربعة كرب " كرب" "بل" اليابسة فكل اربعة 

و يف " درون" اربعة آرها فكل مثانية بل كرب وكل مثانية كرب برست وكل اربعة برست آرها و كل
من هذه االوزان ما سأحكيه ناقال من النسخة العربية مل اتلقفه من لسام وما اظنه اال " جرك"كتاب 

فاسدا فساد سائر االشياء اليت اعرفها فأن هذا يف خطنا ضروري وخاصة عند اهل زماننا الذين ال يهتمون 
وستة مريج خردلة " مريج"  يعين هباءات تكون ان ست ذرات" اطرى " قال : لتصحيح ما ينقلون قال 

وهو مثن الدانق على ان الدرهم " اندى" ومثاين خردالت ارزة محراء وارزتان محراوان جمة عظيمة وجمتان 
ويزن " سورن" وهو " كرش" واثنان من جهان " جهان" ومثانية ماشة " ماشة" سبعة دوانيق واربعة اندى 

ربعة بل كرب واربعة كرب برست واربعة برست اره واربعة ارها درون درمهني واربعة من سورن بل وا
ومقدار بل يف مبايعات اهلند مستعمل اىل ان خمتلف يف السلع " جنا"واثنان من شرب " شرب" ودرونان 

مث من زاعم انه اربعة عشر مثقاال وليس املنا مايت وعشرة " منا"والبلدان ايضا ويوقولون انه ثلث مخس 
" ومن قال انه ستة عشر وليس املنا مائيت واربعني مثقاال ، ومن قال انه مخسة عشر درمها وليس مثاقيل ، 

مائيت ومخسة وعشرين درمها اال ان يكون عدده يف املنا او عدد املنا منه غري ذلك ، ومن قول " املنا
 للرطل ولكن ومائة ومثانية وعشرين درمها وذلك موازن" بل"اربعة وستني " ارها " يكون : اطرى 

     " سورن" مىت يكون مثن دانق فأن " اندى"

    حيويي 

منه اربع وستني فحصة الدرهم عندهم اثنان وثالثون فأن كانت امثان دوانيق فهي اربعة دوانيق وضعفها 
درهم وثلث قاصر عن الدرمهني ، وهذا من نتائج التجزيف يف الترمجة وخلط االراء املختلفة من غري 

 القول االول املبين على ان سورن ثالثة دراهم من درامهنا ومل خيتلفوا يف انه ربع بل فأنه معرفة ، واما
يكون اثين عشر درمها وان كان ثلث مخس املنا فأنه مائة ومثانون درمها وهذا موهم ان سورن ثالثة 

مدورة قطرها اعمل انية " : سنكهت" يف موضع اخر من " برهامر"مثاقيل من مثاقيلنا ال دراهم ؛ وقال 
ذراه ومسكها كذلك وضعها للبطر اال ان يقلع وكل ما اجتمع فيها من املاء مبكيال يسع مائيت درهم فكل 
اربع منها ارها وهذا مقول بالتقريب الن ارها يكون على ما تقدم من حتديده سبعمائة ومثانية وستني اما 

ان مخسني بل تكون مائيت :  عن برامهر "شريبال " دراهم كما قالوا واما مثاقيل كما تفرسته وحكى 
وستة ومخسني درمها وذلك ارها وقد اخطأ يف احلكاية فليست هذه دراهم بل هي عدد ما يف ارها من 
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هلذه املقادير على ما مسعته منه فأن " جيبشرم" سورن وما يف بل فهو اربعة وستون ال مخسون فأما تفصيل 
وعشرون " درون" واربعة ارها " ارها"واربعة برست " رستب" واربعة كرب " كرب"تكون "بل" اربعة 
فأن كان الوزن للحنطة " سورن"هو " ماشة" ، وقبل هذا جيب ان يعلم ان ستة عشر " خار" درون 

 بل ؛ وموازين اهلند  والشعري فأن اربعة سورن تكون بل وان كان للماء والدهن فأن مثانية سورن تكون
" تلة " انات متحركة املعاليق على االرقام واخلطوط ويسمى امليزان منها ثابتة الرم" قرسطونات"للسلع 

ومبادئ اخلطوط فيها الحاد الوزن اىل مخسة مث تصري بعد اخلمسة العشرة مث العشرين على حتطي عشرة 
ابن خاليت بغري جرم واعفو " ششبال"اين لن اقتل " : باسديو "عشرة ويزعمزن يف سبب ذلك انه قول 

يف زجية اسم بل مكان دقائق "الفزاري "عشرة مث اؤاخذه وسنذكر حديثه فيما بعد ، وقد استعمل عنه اىل 
" االيام ومل اجد له ذكرا يف كتب القوم سوى ام يسمون التعديل به ، وهلم مقدار يف الوزن يسمى 

مائة مرة عشرين وهو حاصل من الفي بل النه يقولون انه " السند" وجييئ ذكره يف املغازي وفتوح " ار
بل وكأنه وقر ثور فهذا ما ختبطت فيه من امر االوزان ، واما الكيل فأنه ملعرفة اجلثة واحلجم عند امتالء 

املكيال حبيث ال يسعه اكثر على ان ال يكون يف الطرح او املسح او الوضع اختالف حال فأذا كان 
ني يف احلجم وان اختلف جنسامها مل املكياالن من جنس واحد كانا مع تساويهما يف احلجم متساوي

" الكنوجيني"قد ذكره كل واحد من "  سىب"حيصل غري تساوي اجلثتني فقط ، وهلم مكيال يسمونه 

واما " كرو" وان ربعه يسمى " بريست"فأما الكنوجي فأنه ذكر ان اربعة اضعافه تسمى " السومناتيني"و
، ويف تضاعيف " مورة"واثنا عشر بت تسمى " بت"السومنايت فأنه ذكر يف تضاعيفه ان ستة عشر منه 
واشار يف وزنه من احلنطة اىل " مان" وربعه " الكسي"سيب ايضا من وجه اخر ان اثىن عشر منه تسمى 

فيكون سيب عشرين منا وذلك مشابه للسخ خبوارزم على رمسهم القدمي وكالسي " امناء"قريب من مخسة 
 ؛ واما الدرع فهو للمسافات للخطوط املستقيمة واملساحات يف مشابه للغور فأنه اثنا عشر ضعفا للسخ

البسائط ومقتضى القياس يف البسائط ان متسح جبزء منها بسيط مثلها اال ان ذرع اخلطوط اليت هي اياا 
ملا بلغنا قدر الشعرية احنرفنا عنه اىل االوزان فأستعملناه يف " برامههر"ينوب عنها ؛ وكنا عند احلكاية عن 

وهو اصبع واربع " انكل"ان مثان شعريات منضمة تكون : الثقل وعدنا االن الستعماله يف االبعاد فنقول 
واربعة " دست"وهو ذراع ويسمى ايضا " هت "وهو القبضة واربع وعشرون اصبعا " رام" اصابع تسمى 

رون نل تكون ومخسة وعش" نل "أي قوس من قسيهم ويساويها الباع و اربعون قوسا تكون " دهن"اذرع
اربعة االف و اذرع امليل عندنا كذلك فامليل اذن مساو " كروة"و احلاصل من هذا ان اذرع " كروش"

ان كروه اربعة االف ذراع ،و الذراع مقياسان يعين " سدهانده" اليوناين يف " بلس"لكروه وكذلك ذكر 
يسمون نصف سدس  ال ام " البد"و هو املقياس باصبع " شنك"اربعا و عشرين اصبعا فان اهلند يقدرون 
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املقياس باالطالق اصبعا كما نعمله حنن و لكن مقياسهم يكون شربا ابدا و الشرب هو ما بني طريف االام 
    "" كشك"وايضا " بتست"ة ما ميكن و يسمى و اخلنصر بعد مد الكف و االصابع بغاي

وان قيس رأس السبابة اليه فهو " كوكرن" املد فان قيس راس البنصر اىل رأس االام مسى البعد بينهما بعد
، و يقدر بثلثي الشرب وام قياس رأس الوسطى برأس االام فان بعد ما بينهما "كرب"و يسمى " الفتر"

و به زعموا يكون صاحبه مثانية اضعاف سواء قصرت القامة او امتدت كما قيل يف القدم " تال"يسمى 
جعل عرض الراحة ستة يف طول سبعة و طول " سنكهت"ام من كتاب اا سبع القامة ؛ و يف عمل االصن

وسطى االصابع مخسة و البنصر مثلها و السبابة انقص بالسدس و اخلنصر بالثلث و االام مثل ثلثي 
الذي " كروش"القسمني وهذه التقديرات و االعداد باصابع الصنم ؛ واذ حتقق مقدار متساويي الوسطى 

و يشتمل على مثانية اميال فهو اذن "جوزن"فليعلم ان هلم يف املسافات مقدارا يسمى قلنا انه مساو للميل 
ربع الفرسخ فيزعم ان فراسخ اهلند مقدرة " كروه"اثنان وثالثون الف ذراع ، ورمبا ظن بعض الناس ان 

رى بستة عشر الف ذراع وليس كذلك فامنا تلك اصناف جوزن، و هذا املقدار هو املذكور يف زيج الفزا
ملا ذكر "مج بران" حمليط االرض ، وكل اوائلهم يف دور الدائرة على انه ثالثة اميال القطر ففي  اجوانا 

ايضا ملا ذكر جوزن " آدت بران"والدور ثالثة امثال القطر ، ويف :جوزنات قطرى الشمس و القمر قال 
 ثالثة امثال القطر ، وكذلك يف و الدور:و هي اجلزائر و ما يستدير ا من البحار قال " الديبات"عرض 

    لكن متأخروهم فطنوا " باج بران"

يذهب فيه اىل السبع لكنه يأخذ مأخذا آخر و هو ان جذر العشرة " برمهكوبت"للكسر التابع لالمثال ،و 
ملا كان ثالثة و سبعا بالتقريب صارت نسبة كل قطر اىل دوره نسبة الواحد اىل جذر العشرة فلهذا 

يف مثله و ما بلغ يف عشرة و ياخذ جذر اتمع فيكون الدور أصم كصمم جذر العشرة يضرب القطر 
فيما بني عشرة اجزاء من سبعني و " ارمشيدس"لكنه على كل حال خيرج ارجح من الواجب فقد حصره 

 مث زعم 3393انه فرض الدور :منتقدا عليه " آرجبهد"بني احد عشر من سبعني ،حكى برمهكويت عن 
، فاما القول االول فيقتضي النسبة كواحد اىل ثالثة 1050 و يف آخر 1080ان قطره يكون :يف موضع 

و سبعة عشر جوءا من مائة و عشرين من واحد وذلك اقل من السبع جبزء من سبعة عشر جزءا من سبع 
 و أزيد ، و اما القول الثاين فال شك يف فساده بالنسخة دون صاحبه و يقتضي يف النسبة كواحد اىل ثالثة

 من واحد ، 1250فانه يستعمل هذه النسبة كواحد اىل ثالثة و قعز من " بلس"على ربع الواحد ،و اما 
وذلك مقتبس من الرأى القدمي الذي حكاه " ارجبهد"وذلك ايضا اقل من السبع مبا هو اقل من رأى 

ا ا:عن اهلندي يف جوزن دور فلك الربوج " تركيب االفالك " يعقوب بن طارق يف 
، و ذلك ان النسبة تكون كواحد اىل ثالثة 400000000اا :،و يف جوزن قطره 1256640000
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 و املخرج 177 فيصري الكسر 360000 وينطويان بوفق 400000000 اىل 56640000و 
  . و ذلك ما اعتصم به بلس1250

   في ذكر معارف من خطوطهم و حسابهم و غيره-يو 

    وشئ مما يستبدع من رسومهم 

ن اللسان مترجم للسامع عما يريده القائل فلذلك قصر على راهن الزمان الشبيه باآلن ،و اىن كان يتيسر ا
نقل اخلرب من ماضي الزمان اىل مستأنفه على األلسنة وخاصة عند تطاول االزمنة لوال ما انتجته قوة النطق 

الزمنة اىل األزمنة سريان يف االنسان من ابداع اخلط الذي يسري يف االمكنة سري الرياح و من ا
االرواح؟ فسبحان متقن اخللق و مصلح امور اخللق ؛ و ليس للهند عادة بالكتبة على اجللود كاليونانيني 

لست بناقل للعلم من قلوب البشر احلية :يف القدمي فقد قال سقراط حني سئل عن تركه تصنيف الكتب 
سالم يكتبون على االدم كعهد اخليربيني من اليهود و اىل جلود الضان امليتة، و كذلك كانوا يف اوائل اال

ككتاب النيب صلى اهللا عليه اىل كسرى و كما كتبت مصاحف القرآن يف جلود الظباء و التوراة تكتب 
  يربى" الربدي"أي طوامري فان القرطاس معمول مبصر من لب "  جيعلونه قراطيس"فيها ايضا، فقوله تعاىل 

ب اخللفاء اىل قريب من زماننا اذ ليس ينقاد حلك شيء منه و تغيريه بل يفسد يف حلمه ، وعيه صدرت كت
به ،و الكوا غذ الهل الصني و امنا احدث صنعتها بسمرقند سىب منهم مث عمل منه يف بالد شىت فكان 

و  سدادا من عوز ؛ فاهلند اما يف بالدهم اجلنوبية فلهم شجر باسق كالنخل و النارجيل ذو مثر يؤكل
و يكتبون عليها و يضم كتام منها "تارى"ق يف طول ذراع و عرض ثالث اصابع مضمومة يسموا اورا

خيط ينظمها من ثقبة يف اوساطها فينفذ يف مجيعها ، و اما يف واسطة اململكة و مشاهلا فام ياخذون من 
راع و عرض يف طول ذ" وج"الذي يستعمل نوع منه يف اغشية القسى ويسمونه" التوز"حلاء شجرة 

اصابع ممدودة فما دونه و يعملون به عمال كالتدهني و الصقل يصلب به و يتملس مث يكتبون عليها و 
يف قطعة ثوب و مشدودة بني  هي متفرقة يعرف نظامها بارقام العدد املتوايل و يكون مجلة الكتاب ملفوفة

تنفذ يف التوز ايضا؛ فاما خطهم و رسائلهم و مجيع اسبام "بوتى"لوحني بقدرمها و اسم هذه الكتب 
فقد قيل فيه انه كان اندرس و نسي ومل يهتم له احد حىت صاروا اميني و زاد ذلك يف جهلهم و تباعدهم 

، وذكر " اكشر"حروفهم اخلمسني باهلام من اهللا واسم احلرف " بياس بن براشر"عن العلم حىت جدد 
صور لتخليد " آسيذس" بل واجب فقد كان بعضهم ان حروفهم كانت اقل مث تزايدت و ذلك ممكن

اىل " أغنون"و "قيمش"احلكمة ستة عشر رقما و ذلك يف زمان تسلط بين اسرائيل على مصر مث قدم ا 
" مسونون"اليونانيني فزادوا فيها اربعة احرف و استعملوها عشرين و يف االيام اليت فيها سم سقراط زاد 
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اردشري بن دارا بن "حينئذ اربعة و عشرين و ذلك يف زمان " يةاثين"فيها اربعة اخرى فتمت عند اهل 
على رأي مؤرخي اهل املغرب ، و امنا كثرت حروف اهلند بسبب افراد صورة " اردشري بن كورش 

للحرف الواحد عند تناوب االعراب اياه و التجويف و اهلمزة و االمتداد قليال عن مقدار احلركة و 
وعة و ان تفرقت يف لغات و خارجة من خمارج قلما تنقاد الخراجها االتنا حلروف فيها ليست يف لغة جمم

فاا مل تعتده بل رمبا ال تشعر امساعنا بالفرق بني كثري من اثنني منها، و كتابتهم من اليسار حنو اليمني 
فوق و كعادة اليونانيني ال على قاعدة ترتفع منها الروس و تنحط االذناب كما يف خطنا و لكن القاعدة 

على استقامة السطر لكل واحد من احلروف و منها يرتل احلرف و صورته اىل اسفل فان عال القاعدة 
و رمبا نسب اىل " سد ماترك" شيء فهو عالمة حنوية تقيم اعرابه ؛ فاما اخلط املشهور عندهم فيسمى

مد "هم مث يستعمل يف وهو وكشمري مدرستا علوم" بارانسي"فالكتابة يف اهلها وعليه يعمل يف " كشمري"
، ويف حدود " آرجا فرت"يف جهاته ويسمى أيضا " كنوج"أعىن واسطة اململكة وهي ما حول " ديش

أي " آرد ناكرى"اليفاصل ذاك اال بالصور فقط و يتبعه خط يسمى " ناكر"أيضا خط يسمى " مالوا"
، وبعد ذلك من اخلطوط " السند "وبعض بالد " اتيه"نصف ناكر ألنه ممزوج منهما ويكتب به يف 

 كرنات"و" املنصورة"وهي " مبهنوا"يف " سيندب"يف جنوب السند حنو الساحل ، و" ملقشو"يف " ملقارى"

در "و " انت ديش"يف " انترى"اليت منها الفرقه املعروفون يف العساكر بكنره و " كرنات ديش "يف " 
" بيكشك"أى ناحية املشرق و " ديشبورب "يف" كورى"و" الرديش"يف " الرى"و" درورديش"يف" ورى

؛ ومفتتح الكتب عندهم باوم الذي هو كلمة التكوين كافتتاحنا باسم " البد"هناك وهو خط" اودنبور"يف
وليس من حروفهم وامنا هي صورة مفردة له للتربك مع الترتيه كاسم " @"  أوم اهللا تعاىل و هذه صورة 

باللفظ و " اذوىن"بالكتبة و " يهوه"ياءات عربية ويف التوراة اهللا عند اليهود فانه يكتب يف الكتب ثالث 
فقط وال يكتب االسم امللفوظ به و هو اذوىن ؛ وليسوا جيرون على حروفهم شيئا من " يه"رمبا قيل 

احلساب كما جنريه على حروفنا يف ترتيب اجلمل ، وكما ان صور احلروف ختتلف يف بقاعهم كذلك 
،والذى نستعمله حنن مأخوذ من أحسن ما عندهم وال فائدة يف الصور " كانك"أرقام احلساب و تسمى 

يرقمون االوراق بأرقام هي كالنقوش أو كحروف " كشمري"عرف ما وراءها من املعاين ، وأهل  اذا ما 
يف احلساب على التراب ؛ ومما اتفق عليه  اال بالعادة و كثرة املزاولة وال تستعمل التعرف" الصني"أهل 

المم يف احلساب هو تناسب عقوده على االعشار فما من مرتبة فيه اال و واحدها عشر واحد اليت مجيع ا
بعدها و عشرة أضعاف واحد اليت قبلها ، و قد تتبعت أمر أسامي املراتب ممن ظفرت به من االمم 
به و قد املختصني باللغات فوجدم يرجعون فيها من األلوف كالعرب وهو االصوب وباألمر الطبيعي أش

أفردت يف ذلك مقالة و أما اهلند فام جتاوزوا مرتبة األلوف يف التسمية باختالف يقتضب فيها بعض و 
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يشتق بعض و خيلط أحدمها باآلخر بعض و امتدت األسامي اىل املرتبة الثامنة عشر ألسباب ملية أعان 
أى نصف السماء و " برارد"ر أصحاا عليها أهل اللغة باشتقاق األسامي واسم املرتبة الثامنة عش

كان واحد تلك املرتبة ار اهللا تعاىل " كلب " بالتحقيق نصف ما فوق وذلك أن التركيب اذا كان من 
بنصف اعظم االيام وبتضعيفه ينضاف ليل اىل  واذ ليس وراء السماء شئ فهو أعظم االجسام وشبه نصفه

  .هو السماء كلها"فع عنه ويصري نار ويتم اليوم االعظم وال حمالة ان اسم برارد يرت

    

مث ليس " وري"تساعة عشر تسمى " برارد"وانا اصف اختالفام ؛ واحدها ان بعضهم زعم ام وراء 
وراءها حساب وليس احلساب مبتناه اال وضعا حىت يكون ايضا ملراتبه اية وكأن العبارة باحلساب هي 

يوم االعظم ومل ينقل عنهم يف هذا الباب شيئ خربي عن االسم وقد علم ان واحد تلك املرتبة مخس ال
املتكلفني ، ومنها ان  وامنا بقي يف االخبار تركب شئ من اليوم االعظم كما سنذكر فهذا اذن زيادات

ومنها يعاد اىل اضافته اىل العشرات واملئني وااللوف من اجل " كوريت" بعضهم زعم ان غاية احلساب اىل 
" و " نارين" و " براهم"م يقولون ام ثالثة وثالثون كوريت ولكل واحد من فيها فأ" ديو"ان عدد 

احد عشر كوريت فأما االسامي اليت بعد الثامنة فأمنا عملها النحويون ملا ذكرنا ، ومنها ان " مهاديو
الن ما ذكرنا من امسيهما يقل يف " دش لكش"ويف السابعة " دش سهسر"املشهورين عندهم يف اخلامسة 

امساء املراتب من عند عشرات االلوف اىل عشرات : ارجبهد الكسمبوري "ستعمال ، ويف كتاب اال
، ومنها ان بعضهم يزاوج بني كثري منها " اجومت ، جنومت ، برجومت ، كويت بدم ، بربذم: " كوريت هكذا

عة كما ان فينسق عليها التاس" اربد"نسقا على اسم اخلامسة وتسمى الثامنة " جنوت"فتسمى السادسة 
وكان " مها شنك"والرابعة عشر " شنك " الثانية عشر على احلادية عشر منسوقة وتسمى الثالثة عشر 

وهذا من اختالفام مما له حمصول والذي ال حمصول له كثري " بذم"ايضا " مهابذم"القياس يوجب ان يتلو 
فأا تثقل على كل " ال ادري"ومتولد من امالء االسامي غري مراعي فيها الترتيب او من بغض لفظة 

" نيوتن" اخلامسة " ايوتن " الرابعة هو " سهسرن " بعد " بلس سدهاند" منسوق ، واملنقول لنا من 

العاشرة وما بعدها على ما يف "  خرب" التاسعة " اربدن" الثامنة " كويت "االسبعة " بريوتن " السادسة 
حلساب فعلى الرسوم اليت عندنا وقد عملت مقالة فيما عسى اجلدول املتقدم ؛ واما استعمال االرقام يف ا

فأذا احتاجوا ان " شلوكات"يكون عندهم من زيادة ، وتقدم من اخبارنا عنهم ام ينظمون الكتب 
يعربوا يف زجيام عن عدد يف مراتب عربوا عنه بكلمات موضوعة لكل عدد يف مرتبة او مرتبتني لكنهم 

ات حىت ان عسر ايراد كلمة يف موضع ابدلت مبا يسهل من اخواا ، قال قد وضعوا لكل عدد عدة كلم
اذا اردمت ان تكتبوا واحدا فعربوا عنه بكل شيئ هو اوحد كاالرض والقمر وعن االثنني " : برمهوبت"
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بكل ما هو اثنان كالسواد والبياض وعن الثالثة بكل ما حيوي الثالثة وعن الصفر بأمساء السماء وعن 
شر بأمساء الشمس ، وقد اودعت اجلدول ما كنت امسعه منهم فأنه اصل عظيم يف حل زجيام االثين ع

  .زمىت وقفت على تفاسري االمساء احلقتها ا ان شاء اهللا 

واما املستبدع من رسومهم فمعلوم ان غرابة الشئ تكون لعزة وجوده وقلة االعتياد عليه يف مشاهدته وان 
تد االعجوبة مما هو خارج عن العادت الطبيعية فيكون مستحيل الكون قبل ذلك افرط نادرة آبدة مث تش

املشاهدة ، ويف سيسر اهلند ما خيالف رسوم اهل بالدنا يف زماننا خمالفة تصري ا عندنا اعجوبة وخييل الينا 
 شيئا من منهم يف قلبها تعمد فان تساوينا معا يف هذا العكس ونسبته اىل الغري ؛ فمنهما ام ال حيلقون

الشعر واصلهم العري لشدة احلر كيال تعلى رؤوسهم باالنكشاف ، ويضفرون اللحي ضفائر الصيانة هلا ، 
يف ترك شعر العانة ان حلقها مهيج للشهوة زائد يف البلية مث ال حيلقها املولع منهم بالباءة  ويعملون 

ن ال تأيت معها واسترواحا اليها يف حك احلريص على املباضعة ، ويطولون االظفار فخرا بالتعطل فان امله
الرأس وفلي الشعر ، ويأكلون اوحادا فرادى على مندل السرقني وال يعودون اىل ما فضل من الطعام 

ويرمون بأواين املأكول اذا كانت خزفية ، وحيمرون االسنان مبضغ الفوفل بعد تناول ورقالتنبول والنورة ، 
ن ن وحيسون بول البقر وال يأكلون حلمها ، ويضربون الصنوج ويشربون اخلمر على الريق مث يطعمو

مبضراب ، ويتسرولون بالعمائم مث املفرط منهم يكتفي باللباس خبرقة قدر اصبعني يشدها على عورته 
خبيطني ، واملفرط يلبس سراويل حمشوة بالقطن يكفي عدة حلف وبرادع مسدودة املنافذ ال يربز منها 

     لف ، وصدرهم بالسراويل اشبه ومشدها القدماتن والتكة اىل خ

بالشفاسق حنو الظهر ، ويشقون أذيال القراطق اىل اليمني واليسار ، ويضيقون اخلفاف حىت يبتدأ ىف 
لبسها وهى مقلوبة من السوق قبل األقدام ، ويبتدئون ىف الغسل بالرجل قبل الوجه ، ويغتسلون مث 

، والنساء يرهزن عليهم من حتت اىل فوق كما يقمن بامور جيامعون ، ويقفون ىف الباءة كعريش الكرم 
احلراثة وازواجهن يف راحة ، ويتضمخون يف االعياد باالحثاء بدل العطر ، ويلبس ذكورهم مالبس النساء 
من الصبغات والشنوف واالسورة وخواتيم الذهب يف البناصر ويف اصابع االرجل، ويترمحون على املأبون 

يلتقم االير بفمه ويستفرغ املين ويبلعه،ويتوجهون حنو احلائط يف الغائط " بشندل " واملخنث منهم ويسمى
، ويركبون بغري سرج وان " مهاديو " وهو صورة اير " لنكك "ويكشفون السوءة حنو املار ، ويعبدون 

ساطهم وهي اخلنجر يف او" الكتارة " اسرجوا ركبوا عن ميني الدابة وحيبون االرداف يف املسري ،ويشدون
على العاتق االيسر حنو اجلنب االمين ويستشريون " جنجوا" من اجلانب االمين ، ويتقلدون بالزنار املسمى 

النساء يف االراء والعوارض ، وحيسنون وقت الوالدة اىل الرجال دون النساء ، ويفضلون اصغر االبنني 
صغر عن قصد وفكرة وتؤدة وخاصة يف مشارق ارضهم زاعمني ان كون اكربمها عن شهوة غالبة واال
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ويأخذون اليد يف املصافحة ، من جهة ظهر الكف ، وال يستأذنون للدخول يف البيوت مث ال خيرجون من 
غري استئذان ، ويتربعون يف االس ويبزقون بالنخاعة غري حمتشمني الكرباء وقصعون القمل بني ايديهم ، 

احلائك ويستنظفون احلجام وقاتل املستميتة منهم ويتمنون بالضرطة ويتشائمون بالعطاس ويستقذرون 
باالجرة اغراقا واحراقا ، ويسودون الواح املكاتب للصبيان ويكتبون يف طوهلا دون عرضها بالبياض ومن 

  : اليسار حنو اليمني كأن القائل عناهم بقوله شعر

 فيه بالبياض قلمه يكتب  وكاتب قرطاسه من حممه

 اال انه ال يلحمه يسديه  يكتب في ليل نهارا ساطعا

ويكتبون اسم الكتاب يف اخره وخمتتمه دون اوله ومفتتحه ويعظمون االمساء يف لغتهم بالتأنيث كما 
يعظمها العرب بالتصغري ، واذا نوولوا شيئا ارادوه مرميا اليهم كما يرمى اىل الكالب ، ويتالعب 

 سكر الفيل املغتلم اذا سال على خديه وهو اننت املتقامران منهم بالنرد يضربه ثالث بينهما ، ويستطيبون
شئ وجيرون الفيل يف عرصة الشطرنج اىل امامه دون سائر اجلهات بيتا واحدا كالبيذق وحنو الزوايا 

كالفرزان يبيتا واحدا يف االربع زوايا ويقولون ان هذه البيوت هي مواقع اطرافه من اخلرطوم والقوائم 
    : الفصني فيما بني اربعة انفس اما تعبئة االمتعة يف الرقعة فعلى هذه الصورةاالربع ، ويلعبون الشطرنج ب

ومن اجل ان ذلك غري معهود عندنا فاين اذكر ما اعرف منه وهو ان االربعة نفر املتالعبني به جيلسون 
على تربيع حول النطع ويتناوبون ضرب الفصني فيما بينهم على دور ويبطل من اعداد الفص اخلمسة 

 654321:الستة فيؤخذ بدل اخلمسة واحد وبدل الستة اربعة من اجل اما هكذا يصريان يف التصوير و

ويصري كل واحد من اعداد الفص لتحريك واحد من االدوات فالواحد " الفرزان"و يقع اسم الشاه على 
وال يطالب اما للبيذق وام للشاه و حركتهما حبسب اليت هلما يف الشطرنج املشهور و الشاه يؤخذ 

بالتنحي عن موضعه و االثنان للرخ و حركته اىل ثالثه على القطر كحركة الفيل عندنا يف الشطرنج و 
الثالثة للفرس و حركته كاملعهودة املوربة اىل ثالثه و االربعة للفيل و حركته على استقامة كحركة الرخ 

الفصني عنه احلجاب حىت يزحف و اقل املعهودة اال ان حيجب عن الزحف و رمبا كان حمجوبا فريفع احد 
حركاته بيت واحد و اكثرها مخسة عشر النه رمبا جاء يف الفصني اربعتان او ستتان او ستة و اربعة 

فيتحرك باحد العددين الضلع كله على حاشية الرقعة و باالخر الضلع االخر على احلاشية االخرى اذا مل 
 الا  طر ولالالت قيم تؤخذ احلصص حبسبها من اخلطريكن حمجوبا و حيصل بالعددين على طريف الق

تؤخذ فتحصل يف االيدي و قيمة الشاه مخسة و قيمة الفيل اربعة و الفرس ثالثة و الرخ اثنان و البيدق 
واحد و مىت اخذ آخذ شاها فله مخسة وللشاهني عشرة وللثالثة مخسة عشر اذامل يكن مع االخذ شاهه 
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 الشاهات الثالثة فله اربعة و مخسون وهذه خاطية باملواطأة دون احلساب ؛ فان كان معه و استوىل على
فان ادعوا املخالفة علينا كما ادعيناه عليهم جعلنا االمتحان يف صبيام حكما فما وجدت غالما هنديا 

قريب العهد بالوقوع اىل بالد االسالم غري متدرب برسوم اهلها اال و يضع الصندله بني يدي صاحبه 
الفة لوضعها احلقيقي اعين اليمىن للرجل اليسرى و يطوي الثياب مقلوبة ويفرش الفرش معكوسة و خم

امثال ذلك ملا يف الغريزة من انعكاس الطبيعة ولستافرد اهلند بالتوبيخ على اجلاهلية فقد كان العرب يف 
اتيان امراة واحدة يف مثلها يرتكبون العظائم والفضائح من نكاح احليض واحلباىل واجتماع النفر على 

الطهر و ادعاء االدعياء و اوالد االضياف ووأد االبنة دع ما يف عبادام من املكاء و التصدية و يف 
طعامهم من القذر و امليتة و قد فسخها االسالم كما فسخ اكثر ما يف ارض اهلند اليت اسلم اهلها و احلمد 

 هللا 

  فق الجهلفي ذكر علوم لهم كاسرة االجنحة على ا-يز 

السحر هو اظهار شيء لالحساس على خالف حقيقته بوجه من وجوه التمويه ، فان نظر اليه من هذا 
الوجه وجد يف الناس شائعا ، و ان اعتقد فيه اعتقاد العوام انه اجياد املمتنعات فقد خرج امره عن التقيق 

    فاذا امتنع الشيء مل يوجد 

وان مل يسم به " الكيمياء " غري داخل يف العلم بتة، ومن انواعه ايضا فالكذب ظاهر يف حده فالسحر اذن
االترى ان احدا لو تناوا قطنةو اراها غريه نقرة مل ينسب اال اىل السحر و ليس بينه و بني ان يتناول فضة 

ا و يريها ذهبا فرق اال من جهة العادة؛ ومل خيتص اهلند باخلوض يف امر الكيمياء فليس خيلو منه امة و امن
يزيد بعضها على بعض يف الولوع به ، و ذلك غري حممول منها على عقل او جهل فانا جند كثريا من 

العقالء مستهترين به و كثريا من اجلهالء مستهزئني به وم ، اما اولئك العقالء فهم غري مذمومني بتعاطيه 
ب الضري ، و قد سأل بعض وان اشهروا فيه الن حاملهم عليه فرط احلرص على اجتالب اخلري و اجتنا

احلكماء عن سبب غشيان العلماء ابواب الغنياء و اعراض االغنياء عن قصد ابواب العلماء فاجاب بانه 
علم هؤالء مبنافع املال و جهل اولئك بشرف العلم ، و اما اولئك اجلهالء فهم غري حممودين على النفور 

الشر و خمرجات نتائج اجلهل من القوة اىل الفعل ؛ و عنه و ان اصموا بان بواعثهم عليه اسباب هي مواد 
اصحاب هذه الصناعة جمتهدون يف اخفائها ومنقبضون عن ليس من اهلها فلذلك مل يتفق يل من جهة 
اهلند الوقوف على طرقهم فيها و اىل أي اصل يرجعون منها من املعدنيات او احليوان ال النبات اال اين 

فاتفرس فيها ام " تالك"تكليس و التحليل و تشميع الطلق وهو بلغتهم كنت امسع منهم التصعيد و ال
و هو اسم " رساين"مييلون اىل الطريق املعدين ؛ وهلم فن شبيه ذا الباب قد اختص اهلند به و يسمونه



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  72  

و هو لصناعة مقصورة على تدابري ومعاجني و تراكيب ادوية اكثرها من " رس"مشتق من الذهب فانه 
صوله تعيد الصحة اىل مرضى قد ايس منهم و الشباب اىل املشايخ الفانني حىت يصريوا يف حال النبات و ا

املراهقني من اسوداد الشيب و ذكاء احلواس و القوة على البطش و اجلماع بل نيلهم البقاء يف الدنيا ازمنة 
ن و من الذي يسمع ان احد وجوه اخلالص هو رساي" باتنجل"طويلة و مل ال و قد حكينا فيما تقدم عن 

هذا ويصغي اىل صدقه مث ال خيرؤ يف سراويله فرحا و طربا و ال يسقم استاذه من طريه لقما ، و من 
و كان فيه " سومنات" بالقرب من موضع" ديهك"من قلعة تسمى  "ناكارجن"املذكورين يف هذا الباب 

 بقريب من مائة سنة ، وقد كان يف ايام مربزا عمل كتابا موفيا على غريه نادرا و عهده ال يتقدم زماننا اال
صرف اىل هذا الفن مهته " بياري"رجل يسمى " اوجني"امللك و سيجيء ذكر تارخيه مبدينة " بكرمادت"

و افىن فيه عمره و قنيته و مل جيد عليه جهده مبا يسهل عليه مقصده فلما اضطر يف النفقة تربم مبا تقدم له 
 الذي منه كان ياخذ نسخ  متحسرا مغتما ضجرا و بيده قراباذينهفيه اجلتهاد و جلس على شط ر 

االدوية و جعل يطرح يف املاء منه ورقة بعد ورقة و اتفق ان كان على شط ذلك النهر يف اسافله بعض 
وهو ال يراها اىل ان فنيت االوراق " رساين"الزواين و ممر االوراق عليها فكانت جتمعها و تطلع منها على 

لة عن سبب فعله بكتابه فاجاا الين مل انتفع به ومل اصل الىشيء من اريب و افلست بسببه بعد فاتته سائ
ال تعرض عما افنيت فيه : الذخائر اجلمة و شقيت بعد االمل الطويل يف نيل السعادة ، قالت الزانية 

 الوصول اىل عمرك و ال تياس عن وجود شيء قد اثبته احلكماء قبلك فرمبا كان احلائل بينك و بني
حقيقته امرا اتفاقيا يتفق زواله ايضا و يل اموال كثرية معتقده وكلها لك مبذولة لتنفقها على ارتياد 

مطلوبك ، فعاود الرجل اىل عمله ، وكتب امثال هذه الفنون مرموزة فكان يقع له يف نسخة الدواء غلط 
و يضنهما املجا امحر و " ركتامل" ملكتوب من جهة اللغة يف الدهن و دم االنسان حيتاج اليهما فيه فان ا

يستعمله فيخلف الدواء و ال ينجح فلما اخذ يف طبخ االدوية اصابت النار راسه و يبست دماغه فتدهن 
بدهن اكثر صبه على اهلامة وقام من عند املستوقد لشغل فوافق مست راسه من عوارض السقف وتد نايتء 

مل الذي عراه و تقطر من يافوخه اىل الطننجري قطرات دم ممزوجة فشجه بالصدمة و ادماه وعاد مطرقا لال
بدهن وهو ال يفطن لذلك اىل ان ادرك الطبيخ و اطلى به لالمتحان هو و املراة فطارا يف اهلواء و اخرب 

أفتح فمك لبزاقي ، فلم يفعل : بذلك فخرج من قصره اىل امليدان ليعاينهما فناداه الرجل " بكرمادت"
أنفة و وقع البزاق عند الباب فامتألت السدة ذهبا وذهب هو مع املرأة اىل حيث أراد طائرا امللك ذلك 

    وعمل ىف هذا الفن كتبا مشهورة وهو معها اىل 

    االنن 

الىت ميلكها ىف زماننا " مالوا" قصبة " دهار " حىت مل ميت زعموا ؛ و من مشابه هذا احلديث أن ىف مدينة 
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اىل ىف دار االمارة قطعة فضة خالصة مربعة مستطيلة فيها ختاييل اعضاء االنسان على باب الو" جبديو" 
وقد ذكروا ىف امرها أن رجال قصد ملكا كان هلم ىف مواضى االزمنة برساين اذا عملها بقى حيا ال ميوت 

 مظفرا ال يغلب قادرا على ما يروم و يطلب فاستخلى امللك موعده وامر باحضار مجيع ما طلبه واخذ

ارم بنفسك فيه حىت امتم لك االمر ، فهال امللك : الرجل ىف اغالء دهن أياما حىت بلغ قوامه وقال للملك 
فان كنت ال جتترئ عليه وال تريده : ما رأى وكاع عن الغرر بنفسه فلما أحس الرجل بفشله قال له 

 صرر أدوية وعرفه ذاك اليك ، فاخرج الرجل: لنفسك فهل ترضاهلى حىت أفعلهبنفسى ، قال امللك 
عالمات تظهر منه ليلقى عليه عند ظهور كل واحدة صرة منها معينة و قام الرجل اىل الدهن و تردى فيه 
فتفسخ و رأوأخذ امللك يفعل ما مثله له اىل أن قرب التمام وبقيت صرة غري ملقاة فأشفق امللك منه على 

 القدر والرجل جمتمع فيها وهو تلك النقرة ؛ ملكه أذا انبعث كما ذكر فتوقف عن القاء الصرة و برد
كان " السدية " وقد ذكرنا تأرخيه ىف بابه أن رجال ممن نال مرتبة " بلبة"ملك مدينة " بلب"ويتحدثون ىف 

وهو من مجلة اليتوعاة اليت تسيل لبنا عند القطف هل شاهد " توهر " سأل بعض الرعاة عن نبات يسمى 
نعم ، ورضخه الرجل بشئ ليدله عليه ففعل وحني رآه أشعل النار : ؟ فقال منه ما يسيل دما بدل اللنب 

فيه و رمى بكلب الراعى اليها فحرد الراعى واخذ الرجل وفعل به فعله بكلبه وتربص اىل مخود النار 
ووجد كليهما ذهبيني فأخذ كلبه وترك الرجل فعثر عليه بعض الرستاقية وقطع اصبعه وأتى ا اىل بقال 

 أى الفقري اذ كان أشد املقترين اقتارا واظهرهم ادبارا واشترى منه ما احتاج اليه و عاد  لقب برنككان ي
اىل الرجل الذهيب فوجد اصبعه قد نبتت و عادت اىل حالتها فاخذ يقطعها ا من ذلك البقال ما يريد 

فحمله على عجلة اىل " السد" ط اىل بدن  رنك"حىت استعمله البقال امرها فدله حبماقته عليها و عمد 
امللك فيه و طالبه مبال فامتنع عليه مث " بلب"داره و استغىن مبكانه حىت انه استوىل على امالك البلد و طمع 

وبذل له امواال و استنجده جبيش املاء يف السفن فاجابه اىل " املنصورة"خاف احتقاده فلجا اىل صاحب 
قومه و خرب بلده فيقال انه اىل االن يوجد يف ارضه ما ذلك و اجنده فبيت امللك و قتله و اتى على 

يوجد يف البقاع املخربة بالبيات و املغافصة ؛ ويبلغ من حرص جهال ملوكهم على هذا الباب ان بعضهم 
رمبا رام امرا فعرض له قتل عده من الصبيان الصغار الصباح فال يبايل بالعظيمة فيهم و يعكف على 

هذا املطلب النفيس لو حيل من االمكنة اىل ما ال ينتهي اليه لكان اصوب فمن القائهم يف النار و مثل 
اويت املقدرة و املور املعجبة املذكورة يف كتاب الدين اذ " كاووس"عند موته كان " اسفندياذ"مجلة كالم 

اختذ ذهب اىل جبل قاف هرما قد حناه الكرب فانصرف منه شابا طربا معتدل القامة ممتلئا من القوة قد 
السحاب مركبا باذن اهللا فاما العزائم و الرقي فاميام ا صادق و مجهورهم اليها مائلون و الكتاب الذي 

وبعضهم يصفه بصفات تدل على الصفرد و يستدل على " ناراين"وهو من بني الطيور مركب " هلا مسند
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واحلتراس عن العدو مث انه اذا فعله وذلك انه عدو السمك بالصيد ويف طباع احليوانات النفار عن الضد 
رفرف فوق املاء و صاح برز السمكمن قرار املاء اىل وجهه و سهلت عليه صيدها كانه ربطها بسحره ، 

بالصفرة وهو اقرب اىل اللقلق بالصفرد " باج بران "ومنهم من يصفه بصفات ال تعدو اللقلق ن ووصف 
ي ينصرف اىل السليم ويبلغ من اطرافهم يف هذا الباب ملا هو جمبول عليه من اهالك احلياة ؛ و اكثر الرق

اين مسعت بعضهم يزعم انه راى ملسوعا مات فرقا بعد موته حىت عاش و بقي يف العامل حيا يتردد كغريه 
ن ومسعت اخر يزعم انه راى ملسوعا ميتا قام بالرقية و تكلم واوصى و دل على الودائع وعرف االشياء 

عام خر ميتا هامدا ، ومن رمسهم ان اللسعة اذا نكات يف صاحبها ومل يظفر براق و ملا استنشق رائحة الط
دعاء ملن عثر عليه و انقذه "ان يشدوا السليم على حسن القصب و يضعون عليه ورقة مكتوب فيها 

ولست ادري ماذا اقول على عدم تصديق هذه الفنون و قد سم بعض من يسؤ ظنه " بالرقية من الورطة
    ضال عن اخلرافات فحدثين انه وجه اليه نود باحلقائق ف

موصوفني ذا الشان يلحنون عليه بالرقي فكان يستروح اىل ذلك وحيس بالشفاء يف اشارم بااليدي و 
القضبان ، وقد رايتهم انا يف صيد الظباء واخذها باليد ن وادعى بعضهم انه يسوقها من غري اخذ ويقودها 

دهم فيه غري التعويد والتدريج و الثبات على التلحني الواحد و جند قومنا كذلك اىل املطبخ ، فلم اجد عن
يف صيد االيائل و هي امشس من الظباء اذا راوها رابضة اخذوا يف الدوران عليهم يلحنون بصوت واحد 

كنة، بل ال يتغري اىل ان تعتاده مث يأخذون يف تضييق الدائرة اىل ان تبلغ مقدار التمكن من الضربة وهي سا
صيادو القطا بالليل يضربوناواين الصفر بأيقاع ال يتغري فيصيدوا به باليد واذا تغري االيقاع طارت كل 
مطار ؛ وهذه خواص ليس للرقى فيها مدخل ورمبا نسب السحر اليهم من جهة اخلفة يف املالعب على 

  .مم اخلشب املنصوبة واحلبال املمدودة فقد تساوى يف هذا املعىن مجيع اال

   في معارف شتى من بالدهم وانهارهم وبحرهم وبعض المسافات بين ممالكهم وحدودهم-يح 

    

اذن يف ربع من . تصور يف العمورة اا يف نصف االرض الشمايل ومن هذا النصف يف نصف املعمورة 
ا يلي ويسمي اليونانيون م" حميطا"ارباع االرض ، ويطيف به حبر يسمى من جهيت املغرب واملشرق 

وهو قاطع بني هذه املعمورة وبني ما ميكن ان يكون وراء هذا البحر " اوقيانوس"املغرب منه وهو ناحيتهم 
يف اجلهتني من بر او عمارة يف جزيرة اذ ليس مبسلوك من ظالم اهلواء ومن غلظ املاء ومن اظطراب الطرق 

عالمات تنمع عن سلوكه ، واما من وعظم الغرر مع عدم العائدة ولذلك عمل االوائل فيه ويف سواحله 
جهة الشمال فالعمارة تنقطع بالربد دونه اال يف مواضع يدخل اليها منه السنة واغباب ، واما من جهة 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  75  

اجلنوب فان العمارة تنتهي اىل ساحل البحر املتصل باحمليط يف اجلانبني ، وهو مسلوك العمارة غري منقطعة 
ام والصغار ، وهذا البحر مع الرب يتنازعان الوضع حىت يلج احدمها يف عنده وامنا هو مملو من اجلزائر العظ

االخر ، اما الرب فأنه يدخل البحر يف النصف املغريب ويبعد ساحله يف اجلنوب ، فيكون يف تلك الرباري 
اليت منها منابع ر النيل ، وعلى الساحل " جبال القمر"املغرب الذين جيلب اخلدم من عندهم و " سودان"

وخليج " بربرا"واجلزائر اجناس الزنج ، ويدخل يف هذا النص املغريب من البحر خلجان يف الرب كخليج 
ويدخل ارض الغرب فيه فيما بني هذه اخللجان دخوال ما ، واما يف النصف " فارس"وخليج" قلزم"

خوار اليه ، وهذا املشرقي فانه يدخل يف بر الشمال دخول ذلك الرب يف اجلنوب ورمبا امعن بأغباب منه وا
البحر يسمى يف اكثر االحوال بأسم ما فيه او ما حياذيه وحنن حنتاج اىل ما حياذي ارض اهلند فيسمى م ، 

وبعد ذلك فتصور يف املعمورة جباال شاهقة متصلة كأا فقار ظهر فيها متتد يف اواسط عروضها على 
" بذخشان"و " كابل" "مث " االتراك" و " والتبت" "الصني"الطول من املشرق اىل املغرب فتمر على 

" و "الروم" و " ارمينية " و " اذربيجان"و "اجلبل " و " خراسان"و " الغور"و " باميان"و " طخارستان"و

وهلا يف امتدادها عرض ذو مسافة وانعطافات حتيط برباري وسكان فيها وخترج " اجلالفة " و " الفرجنة
وارض اهلند من تلك الرباري حييط ا ومن جنوا حبرهم املذكور ومن منها اار اىل كليت اجلهتني ، 

سائر اجلهات تلك اجلبال الشوامخ ، واليها مصاب مياهها بل لو تفكرت عند املشاهدة فيها ، ويف 
احجارها املدملكة املوجودة اىل حيث يبلغ احلفر عظيمة بالقرب من اجلبال وشدة جريان مياه االار 

تباعد وفتور اجلري ورماال عند الركود واالقتراب من املغايض والبحر مل تكد تصور ارضهم واصغر عند ال
" ممديش"ويسموا " كنوج"اال حبرا يف القدمي قد انكبس حبموالت السيول ، وواسطتها هي ما حول بلد 

الصرود وفيما أي واسطة املمالك وذلك من جهة املكان الا فيما بني البحر واجلبل وفيها بني اجلروم و
بني حديها الشرقي والغريب ومن جهة امللكك فقد كان كنوج مسكن عظمائهم اجلبابرة الفراعنة ، وارض 

واىل " سجستان "اعىن ارض " نيمروز"منها يف غرا والوصول من عندنا اىل السند من ارض " السند"
 كل صقع عند ارتفاع على ان ذلك ليس بواجب فالوصول اليها ممكن من" كابل"اهلند من جانب 

العوائق ويكون يف اجلبال احمليطة بارضهم قوم منهم او مقاربون اياهم متمردون اىل احلدود اليت ينقطع 
عندها جنسهم وبلد كنوج موضوع على غرب ر كنك كبري جدا واكثره االن خراب معطل لزوال مقر 

 ايام او اربعة وكما ان كنوج اشتهر امللك عنه اىل بلد باري وهو يف شرق كنك وبينهما مسرية ثالثة
ر جونوبينهما مثانية وعشرون  بأوالد باندو كذلك اشتهرت مدينة ماهورة بباسديو وهي على غرب

فرسخا وتانيشر بني النهرين مشايل عنهما يبعد عن كنوج بقريب من مثانني فرسخا وعن ماهورة بقريب 
ويسمى خمرجه كنك دوار وكذلك خمارج اكثر من مخسني ور كنك خيرج من تلك اجلبال املذكورة
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اارمهمنها كما ذكرنا يف موضعه ؛ فاما بلدامومسافات ما بينها فاملعول ملن مل يشاهدهاعلى االخبار، 
يتأمل من محلتها وحرصهم على التخريص فيها وقد وجدت لكذم قانونا اخر وهو " بطليموس" وال يزال

الفي منا وثالثة االف فيضطر لذلك اىل ترديد القافلة فيما بني طريف كل ان اهلند رمبا فرضوا حلمل الثور 
مرحلة اياما كثرية حىت ينقل الثور وقره كله من احد اجلانبني اىل االخر مث حيسبون املسافة بني البلدين 

    مسرية ايام جمموعة من الترديدات وال حيلة لنا يف تصحيح االخبار اال بغاية 

 وقبح ترك ما نعلم ملا ال نعلم فلنبسط يف االضطراب عذرنا ونقول حينئذ ان االخذ االجتهادواالحتياط
و هو على اثىن "  ججمو"من كنوج اىل اجلنوب فيما بني ري جون وكنك يبلغ من املواضع املعروفة اىل 

 مث على مثانية فراسخ" اابورى" مث " كروه "عشر فرسخا و كل واحد من الفراسخ اربعة اميال أعىن 
على اثىن عشر و هي على مصب ماء " برياكك" على مثانية مث شجرة " برمهشل " على مثانية مث " كرهه"
و عندها ميثل اهلند بأنفسهم باملثالت املذكورة يف كتب املقاالت و منها اىل مصب " كنكك"اىل " جون"

ار " و الساحل فمنها اىل عشر ، و يأخذ من تلك الشجرة حنو اجلنوب بقاع أخر حن كنكك اىل البحر اثنا
على الساحل مخسون ، " اوردبيشو " أربعون و اىل " ارريهار " اثنا عشر ، و اىل مملكة " كك تريت 

أربعون و اىل " درور " و أوهلا " جور" ومنه على الساحل حنو املشرق و هى املمالك اليت يليها االن 
بارى " ثالثون و هو آخرها ، و اذا أخذت من " ك كون" أربعون و اىل " مليه" ثالثون و اىل " كاجنى "
املعظم " بنارسي " مخسة و عشرون و اىل " اجودهه" مع كنكك على جانبه الشرقى فان منه اىل " 

باتلى "مخسة وثالثون و اىل " شروار " عندهم عشرون ، مث تنحرف عن مست اجلنوب اىل املشرق فاىل 
" مخسون و اىل " دو كم بور " ثالثون و اىل " جنبه " و اىل مخسة عشر" منكريى " عشرون واىل " بتر 

عشرة " بارى"على مست املشرق فاىل " كنوج"مصب كنكك يف البحر ثالثون ، وأما من " كنكاساير
عشر ، مث ما تيامن  اثنا" ت " عشرة و اىل بلد " شلهت " مخسة و أربعون و اىل مملكة " دوكم "واىل 

يف غاية سواد اللون فطس على صورة الترك و يبلغ اىل جبال " ترو"أهلها ، و "  تلوت"فانه يسمى 
، و ذكر بعض من سلك تلك البقاع أنه تياسر " نيبال"املمتدة اىل البحر ، و ما تياسر فهو مملكة " قامرو"

 عن استقبال املشرق و هو بتنوت و أنه سار اىل نيبال عشرين فرسخا أكثره صعود و انه بلغ من نيبال اىل

يف ثالثني يوما و ذلك قريب من مثانني فرسخا للصعود فيها على اهلبوط فضل ، و هناك ماء " و تيشر "
يعرب مرات جبسور من الواح مشدودة باحلبال من خيزرانني ممدودين فيما بني اجلبلني من أميال مبنية هناك 

بد كالثلج يكاد حيطم اجلبال و حتمل االثقال عليها على االكتاف و املاء حتتها على مائة ذراع مز و تعرب
أعني فان جنسها كذلك ال أنه يف  االثقال بعد ذلك على ظهور االعرت و زعم أنه رأى ظباء ذوات أربع

و فيه يتغري اللغة و الزي والصورة و منه اىل رأس " التبت" الطبيعة ، و و تيشر أول حد  بعض من غلط



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  77  

 ترى أرض اهلند سوداء حتت ضباب و اجلبال اليت دون العقبة العقبة العظمى عشرون فرسخا و من قلتها
كنوج " محراء و الرتول اليها يقصر عن الفرسخ ، و من " الصني " و " التبت " كالتالل الضغار و أرض 

ثالثون فرسخا و قصبتها " ججاهوتى" اىل مملكة " كنكك"أيضا فيما بني املشرق و اجلنوب على غرب " 
" و قصبتها " دهال"القالع و اىل  من مذكور" كالنجر" و " كوالري" بينهما قلعتا و فيما " كجوراهه" 

على " بنواس" مث " ابسور" عشرون و بعد ذلك " كنكره" و اىل مملكة " كنكيو"و صاحبها اآلن " تيورى
 اىل سبعة عشر و" سهنيا" مثانية عشر واىل " آسى" الساحل ، و من كنوج فيما بني اجلنوب و املغرب اىل 

عشرون و يعرفها " كزرات"قصبة " بزانه " مخسة عشر و اىل " راجورى" مثانية عشر و اىل " جندرا"
و " ماهوره" و املسافة بني كل واحد من "  جدوره"أصحابنا بناراين و ملا خربت انتقلوا اىل بلد آخر 

وره كان طريقه على من ماه" اوجني"، و من قصد   واحدة مثانية و عشرون كنوج أو ماهوره و بزانه
" قرى متقاربة ال تتباعد اال خبمسة فراسخ و اقل و يبلغ على مخسة و ثالثني وفرسخا اىل بلد كبري يسمى 

" على مخسة و هو ظاهر عندهم و امسه اسم صنمه مث " على سبعة مث ايلسان"بامهور " مث " دودهى

" ميفار"ة ، و من بزانه حنو اجلنوب اىل سبع" دهار" مث اىل " مهكال" على تسعة و اسم صنمه " اردين

عشرون و " دهار" والقصبة " مالوا" و من القلعة اىل " جترور"مخسة و عشرون و هى مملكة فيها قلعة 
عشرة و " مالوا"و هو من " ايلسان" شرقية عن دهار بسبعة فراسخ و من اوجني اىل "  اوجني" مدينة 

" على شط ر "  مناور"عشرون و اىل " كندوهو" شرون و اىل ع"  ومهره"من دهار حنو اجلنوب اىل 

    " على شط ر " مند كر"عشرون و اىل " اليسبور" عشرة و اىل " نرمد

    "" كوداور

" مثانية عشر واىل والية " مهرت ديش " سبعة واىل " منية" ستون و ايضا فمن دهار يف اجلنوب اىل وادي 

و يذكرون ان يف براري كنكن املسماة دانك . لساحل مخسة وعشرون على ا" تانة " وقصبتها " كنكن 
دابة تسمى شرو ذات اربع قوائم وعلى ظهرها شبه القوائم ارع اخرى حنو العلو ذات خرطوم صغري 

 ما الفيل فتقطعه بنصفني وهي على هيئة اجلاموس اعظم من كنده ، ويزعمون  وقرنني عظيمني تضرب
 وشالت ا او بعضها حنو ظهرها فوقعت فيما بني قوائمها العليا فعفنت وتدودت اا رمبا نطحت دابة ما

فاخذت يف ظهرها ومل تزل حتاك االشجار حىت تعطب، ويقولون اا رمبا مسعت بصوت الرعد فظنته 
حيوانا وقصدته وقلت قلة الثنايا حنوه ووثبت منها اليه فتردت واحنطمت ؛ فأما كنده فأنه كثري بأرض 

د وخاصة حول كنك على هيئة اجلاموس اسود اجللد مفلسة ذو غباغب وذو ثالثة حوافر يف كل اهلن
قائمة صفر واحد كبري اىل قدام واثنان من اجلانبني ذنبه غري طويل وعيناه منحطتان عن املوضع املعهود اىل 

اهدت فتيا منه اخلد وعلى طرف انفه قرن واحد له انعطاف اىل فوق ، وخيتص الربامهة بأكل حلمه، وش
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 بالقرن عضده ونطحه ، وكنت اظن انه الكركدن حىت اخربين بعض من  ضرب فيال اعترض له فجرح
ورد من سفالة الزنج ان الكرك املستعمل قرنه يف نصب السكاكني هناك قريب منهذه الصفة ويسمى 

 سهمه يف الداخل اسود بالزجنية انبيال بالوان شىت على هامته قرن خمروطي واسع االسفل قليل االرتفاع
والباقي ابيض وعلى جبهته قرن اخر اطول على صفة االول ينتصب وقت العمل والنطح وهو حيدده على 
االحجار حىت يصري قاطعا ثاقبا وله حوافر وذنب كذنب احلمار شعراين؛ ويوجد التماسيح يف اار اهلند 

ة جماري االار وصور البحار ان ر مهران كما هي بالنيل حىت ظن اجلاحظ بسالمة قلبه وبعده عن معرف
 فيها ايضا حيوانات عجيبة من التماسيح ومكر وصنوف السمك املستغربة و  شعبة من النيل ولقد يوجد

حيوان كالزق يظهر للسفن ويعوم ويلعب يسمونه برلو واظنه الدلفني او نوعا منه فقد قيل ان على رأسه 
رهم اجلنوبية حيوان يسمى كراه ورمبا يسمى جلتنت وايضا تندوه شق للتنفس كما للدلفني ؛ ويف اا

وهو دقيق طويل جدا ، زعموا انه يرصد من يدخل املاء ويقف فيه انسانا كان او يمة فيقصده ويأخذ 
يف الدوران عليه بالبعد منه اىل ان يفىن طوله مث ينقبض وينعقد على ارجله ويصرعه ويهلكه، ومسمعت 

ملشاهدة أن له رأسا كرأس كلب و ذنبا ذا شعب كثرية طويلة يلفها على احليوان عند بعضهم حيكى عن ا
فنعود اىل ما كنا فيه و . الغفلة مث جيريه ا اىل الذنب حىت يلويه عليه و يستحكم االمر فال ينجو منه 

على " ومناتس" ستون و اىل " الواره" فيما بني اجلنوب و املغرب اىل مدينة " بزانه"ان من : نقول 
اثنان " رهنجور" و " روج" و قصبتها " الرديش"الساحل مخسون و من الواره حنو اجلنوب اىل 

" مخسون و اىل " مولتان"، حنو املغرب اىل  و من بزانه" تانه"وأربعون و مها على الساحل عن شرق 

 عشر و هي بلدة فيما بني مخسة" ارور" مخسة عشر و من اتى فيما بني اجلنوب و املغرب اىل " اتى
" كنوج" املصب ثالثون ، و من " لوهراىن" املنصورة عشرون و اىل " مبهنوا" و اىل " السند" شعبيت ماء 

مثانية عشر و هو على " بنجور" مخسون و اىل " شرشارهه" حنو الشمال منحرفا قليال حنو املغرب اىل 
" عند السفح مثانية عشر و اىل " جالندهر" قصبة " دمهاله" و اىل " تانشر" اجلبل و حبذائه يف الربية بلد 

مثانية و منها حنو الشمال اىل " راجكرى" ثالثة عشر مث اىل قلعة " لده" عشرة مث حنو املغرب اىل " بالور
" عشرة و اىل " كىت" عشرة و اىل " ديامو" حنو املغرب اىل " كنوج" مخسة و عشرون ، و من " كشمري"

عشرة و " كويتل" و اىل " جون" عشرة و بينهما ر " بانبت" عشرة و اىل " مريت" ىل عشرة و ا" آهار
ستة و اىل "  ججنري" تسعة و اىل " آدت هولر" عشرة ، مث فيما بني املغرب و الشمال اىل " سنام" اىل 

" جيلم" و اىل عشر اثنا" جندراهه" مثانية و اىل ر " ايراوه" على شرق ر " لوهاور" قصبة" مند هوكور"

" عشرون و اىل " السند" على غرب ماء " القندهار" قصبة " ويهند" و اىل " بيت"على غرب ماء

سبعة عشر؛ فأما " غزنه"اثنا عشر و اىل " كابل"مخسة عشر و اىل " دنبور"أربعة عشر و اىل " برشاور



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  79  

     " بلور شاه" را مللوك أقرا كشمري فاا برية حييط ا جبال عالية منيعة جنوا و شرقها للهند و غ

     مثثم 

" و " اخلنت" و مشاهلا و بعض الشرق للترك من " بذخشان"اىل حدود " وخان شاه" و " شكنان شاه" 

اىل كشمري على أرض التبت قريب من ثالث مائة فرسخ ؛ و أهل كشمري " و تيشر" و من ثنية " التبت
و هى االسرة و حيملون على أعناق الرجال " الكتوت" بارهم رجالة ليس هلم دواب و ال فيلة و يركب ك

و يعتهدون حصانة املوضع فيحتاطون دائما يف االستيثاق من مداخلها و دروا و لذلك تعذرت خمالطتهم 
و قد كان فيما مضى يدخلها الواحد واالثنان من الغرباء و خاصة من اليهود و آالن ال يتركون هنديا 

و هى على منتصف الطريق بني " بربهان" ف غريهم ، و أشهر مداخلها من قرية جمهوال يدخلها فكي
اخلارجني من " مهوى" و ماء " كسنارى" و منها اىل قنطرة على جمتمع ماء " جيلم" و " السند" ري 
الواقعني اىل ماء جيلم مثانية فراسخ و منها مدخل الشعب الذي خيرج منه ماء جيلم مسرية " مشيالن"جبال 

" ادشتان" املرصد على جانيب النهر مث خيرج اىل الصحراء و ينتهي اىل " دوار" مخسة أيام يف آخره بلد 

" عن جانيب الوادي؛ و مدينة " براموال"و هو بلد " اوشكارا"قصبة كشمري يف يومني يرتل فيهما بلد

زواريق و خمرجه من جبال أربعة فراسخ مبنية بالطول على حافيت ماء جيلم و بينهما اجلسور و ال" كشمري
و هي صرود غري مسلوكة ال تذوب ثلوجها و ال تفىن " كنكك"اليت منها أيضا خمرج" هرمكوت"

أي الصني العظمى فاذا خرج ماء جيلم من اجلبال و امتد مسرية يومني اخترق " مهاجني" ووراءها 
رعهم على شطوطها و ما ادشتان مث يدخل على أربعة فراسخ منه بطيحة مقدارها فرسخ يف فرسخ مزا

فانه خيرج " السند" يكبسون منها مث خيرج من البطيحة اىل بلد اوشكارا و يفضى اىل الشعب ؛ وأما ماء 
و ذلك أنك اذا أصحرت من شعب املدخل كان عن يسارك جبال " الترك" يف حدود " اننكك"من جبال 

و بالدهم " ت شاه" و ملكهم " نتاوريا"على مسرية يومني اتراك يسمون " مشيالن" و " بلور"
و لسام التركية ، و كشمري من اغارام يف بلية ، و السالك على " شلتاس"و "اسوره"و " كلكت"

اليسار ميتد يف العمارات اىل القصبة و على اليمني اىل قرى متصلة على جنوب القصبة و يفضى اىل جبل 
" و " تاكيشر"ينحسر عنه الثلج و يرى دائما من حدود ال " دنباوند"و هو كالقبة شبيه جببل " كالرجك"

عن " هلور"عن جنوبه و قلعة " راجكرى" فرسخان ، و قلعة " كشمري" و بينه و بني صحراء" لوهاور
و اليه يتجر جتارنا و ال " راجاورى" غربه، و ما رأيت أحصن منهما، و على ثالثة فراسخ منه بلد

 جهة الشمال ؛ و يف اجلبال الغربية منها أصناف الفرق االفغانية اىل يتجاوزونه ، فهذا حد أرض اهلند من
" تيز"؛ و أما اجلهة اجلنوبية منها فاا البحر و يأخذ ساحله من "السند" أن تنقطع بالقرب من أرض 

غب "أربعني فرسخا ، و بينهما " الديبل"ظاعنا اىل ما بني اجلنوب و املشرق حنو ناحية" مكران"قصبة
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، و الغب هو كالزاوية و العطفة يدخل من البحر اىل الرب و يكون للسفن فيه خماوف و خاصة من " توران
هو شبه الغب و لكن ليس من جهة دخول البحر و امنا هو من جمئ املياه " اخلور" جهة املد و اجلزر ، و 

قل باالثقال استقالل اجلارية و اتصاله بالبحر ساكنا ، و خماوف السفن فيه من جهة العذوبة اليت ال تست
و " كج"الصغرى مث الكربى مث البوارج لصوص و مواضعهم " منهه" امللوحة ا ؛ و بعد الغب املذكور 

مخسون " توليشر" ؛ و من ديبل اىل " بريه" و مسوا ذا الم يتلصصون يف الزواريق و امسها " سومنات"
معدن املقل وباروي ستة واىل سومنات اربعة  جاثنا عشر واىل بكة اثىن عشر واىل ك" لوهراين" و اىل 

عشر واىل كنبايت ثالثون مث اىل اساول يف يومني واىل روج ثالثون واىل سندن مخسون والىسوباره 
ستة واىل تانة مخسة ؛ مث يفضي اىل ارض الران وفيها جيمور مث بلبه مث كاجني مث درود وجيئ غب عظيم 

حوله بلد بنجياور وقد خرب فبىن جور ملكهم بدله على وفيه سنكلديب وهي جزيرة سرنديب و
حبذاء سرنديب وبينهما يف املاء اثنا عشر  الساحل حنو املغرب بلدا مساه بدنار ؛ مث جيئ اوملناره مث راميشر

فرسخا ومن راميشر اىل سيت بند أي قنطرة البحر فرسخان ، وهو سد رام بن دشرت اىل قلعة لنك وهو 
بينها البحر وعلى ستة عشر فرسخا منه حنو الشرق كهكند وهي جبال القردة خيرج االن جبال منقطعة 

ملكها كل يوم مع اجلماعات وهلم جمالس مهيأة وقد هيأ اهل تلك االرض هلم االرز املطبوخ فيحملونه 
    اليها على االوراق فأذا طعمت رجعت اىل 

 وصولتها ، وعندهم اا امة من الناس الغياض وان تغوفل عنها كان يف ذلك هالك الناحية لكثرا
ممسوخة الجل معونه رام على حماربة الشياطني وان تلك القرى اوقافه عليها وان من وقع اليها فأنشد 

شعر رام هلاورقى رقياته عليها اصاخت هلا وسكنت اىل استماعها وارشدت الضال واطعمت وسقت ، 
 يف باب الظباء ؛ فأما اجلزائر الشرقية يف هذا البحر فان كان من هذا شئ فهو من جهة اللحن كما تقدم

ويسميها اهلند سورن ديب أي جزائر الذهب والغربية " الزابج" وهي اىل حد الصني اقرب إلاا جزائر 
جزائر الزنج واملتوسط جزائر الرم والديبجات ومن مجلتها جزائر قمري وجلزائر ديوه خاصية اا تنشؤ 

رملية ال تزال تعلو وتنبسط وتنمو حىت تستحكم و اخرى منها على االيام تضعف فتظهر من البحر قطعة 
وتذبل وتذوب حىت تغوص وتبيد فأذا احس اهلها بذلك طلبوا جديدة متزايدة الطراوة فنقلوا النارجيل 

كوذه والنخل والزرع واالثاث وانتقلوا اليها ، وتنقسم هذه اجلزائر اىل قسمني مبا يرتفع منها فتسمى ديوه 
أي ديبجات الودع جيمعوا من اغصان نارجيل يغزروا يف البحر ، وديوه كنبار الغزل املفتول من ليف 
النارجيل خلرز املراكب ؛ وجزيرة الوقواق من مجلة قمري وهو اسم ال كما تظنه العوام من شجرة محلها 

 صور االتراك ودين اهلنود كرؤوس الناس تصيح ولكن قمري قوم الواماىل البياض قصار القدود على
خمرمي االذان واهل جزيرة الوقواق منهم السود االلولن والناس فيهم ارغب وجيلب منهم االبنوس االسود 
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وهو لب شجرة تلقى حواشيها فأما امللمع والشوحط والصندل االصفر فمن الزنج ،وقد كان يف غب 
بعد ان مل يكن فيقولون انه هو قد انتقل اليها ؛ سرنديب مغاص ألىل فبطل يف زماننا مث ظهر بسفالة الزنج 

وارض اهلند مسطر مطر احلميم يف الصيف ويسمونه برشكال وكلما كانت اليقعة اشد امعانا يف الشمال 
ان : وغري حمجوب جببل فهذا املطر فيها اغزر ومدته اطول واكثر ، وكنت امسع اهل املولتان يقولون 

جاوزهم اىل الشمال واقترب من اجلبال فيكون حىت ان يف اتل واندربيذ برشكال ال يكون هلم فأما فيما 
يكون من عند شهر اشار ويتواىل اربعة اشهر كالقرب املصبوبة ويف النواحي اليت بعدها حول جبال 

كشمري اىل ثنية جودري وهي فيما بني دنبور وبني برشاو يغزر شهرين ونصفا اوهلا شرابن ويعدن فيما 
ثنية وذلك ان هذه الغيوم ثقيلة قليلة االرتفاع عن وجه االرض فأذا بلغت هذه اجلبال صدمتها وراء هذه ال

وعصرا فسالت ومل تتجاوزها والجل هذا تعدمه كشمري والعادة فيها ان تتواىل الثلوح يف شهرين 
رض وهذا ونصف اوهلا ماك فأذا جاوز نصف جيتر توالت امطار اياما يسرية فأذابت الثلوج واطهرت اال

  .فيها قلما خيطئ فاما ما خرج من النظام فلكل بقعة منه نصيب 

   في اسماء الكواكب والبروج ومنازل القمر وامثال ذلك-يط

    

قد قدمنا يف اول الكتاب ان لغة اهلند تتسع جدا يف االسامي مقتضبة ومشتقة حىت يسمى مسى واحد 
شمس عندهم الف وال حمالة ان لكل كوكب منها مثل بامساء كثرية فقد مسعتهم يزعمون ان عدد امساء ال

ذلك او ما يقاربه من الكثرة اذ ال بد منها ؛ وامساء ايام االسبوع عندهم هي امساء الكواكب السبعة 
بأسهر امسائها ويسمون املوقع من االسبوع بار فيتبع اسم الكوكب على هيئة اتباع شنبه يف الفارسية عدد 

االحد ادت بار أي للشمس ويوم االثنني سوم بار أي القمر ويوم الثالثاء من اليوم من االسبوع فيوم 
بار أي للمشتري ويوم اجلمعه  كلبار أي للمريخ ويوم االربعاء بد بار أي لعطارد ويوم اخلميس برهسبت 

بار أي لزحل ، ويعود االمر اىل الشمس ؛ واملنجمون منا  شكر بار أي للزهرة ويوم السبت شنيشجر 
وا ارباب االيام ومأخذ االمر فيها بعد الساعات من عند رب اليوم على ترتيب افالك الكواكب يسم

ان امشس ربة يوم االحد وهي ايضا ربة الساعة االوىل مث تكون الثانية : بأحندار حنو السفل، مثاله 
 فىن االحندار يف للكوكب الذي فلكه اسفل فلك الشمس وهو الزهرة والثالثة لعطارد والرابعة للقمر وقد

 للقمر وتلك هي االوىل من   فيعود االمر يف اخلامسة اىل زحل وعلى هذا تكون اخلامسة والعشرون االثري
يوم االثنني فالقمر را ورب اليوم وليس بني هؤالء واولئك اختالف اال يف شئ واحد هو ان منجمينا 

ب اليوم رب الليل التايل للنهار وهو الثالث يستعملون يف ذلك الساعات املعوجة فيكون الثاث عشر من ر
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من رب النهار على عكس ذلك التعديد اعين بصعود حنو العلو فأما اهلند فيجعلون رب النهار رب اليوم 
كله فيتبع الليل النهار غري خمصوص برب على حدة وهذا هو طريق مجهورهم ؛ ورمبا خييل من مواضعام 

ن الساعة هور وذا االسم يسمون ايضا نصف الربج يف عمل امر الساعات املعوجة فأم يسمو
النيمبهرات ، ورايت يف بعض زجيام يف استخراج رب الساعة ما بني الشمس وبني درجة الطالع بدرج 
السواء على مخسة عشر ويزاد على ما خرج من الصحاح واحد ويلغي الكسر ان كان فيه مث يعد ذلك 

 االفالك حنو السفل ، وهذا اىل العمل بالساعات املعوجه اقرب منه املبلغ من رب اليوم على توايل
باملستوية ؛ وقد صار للهند يف ترتيب الكواكب بااليام عادة يسرعون اليها يف زجيام وكتبهم ويعرضون 

عن سائر الترتيبات وان كانت اقرب اىل احلق، وللكواكب عند اليونانيني صورة تثبت ا احلدود يف 
بات للتخفيف وليست من ارقام احلروف وكذلك يفعل اهلند يف االختصار ولكن الصور غري االسطرال

مقتضبة ولكنها احلرف االول من اسم كل كوكب مثل االلف من ادت للشمس واجليم من جندر للقمر 
وهذه االسامي : والباء من بد لعطارد ، وحنن نضع يف هذا اجلدول صدرا من اسامي الكواكب السبعة 

اند ، ملك، شيترشم،  سوم، جندر:ادت ، سورج ،ان ،ارك،ديباكر ، رب ، ببتا ، هيل القمر :س الشم
منكل ، ومج، كج، ار ، بكر ، اثنيو ، ماهيو ، :مهرشم ، شيتانش ، شيتديدت ، مهمزوك املريخ

برهسبت، كر، :بد، سوم ، جاندر شنه، بودهن ، بت، هيمن املشتري :كروراكش ، ركت عطارد
ست، اركو اسبت ،  شكر ، برك :ديويج ، ديو برهت، ديو منتر ، انكر ،سور، ديوبت الزهرة جيب 

     مند ، است ن كون ، ادت بتر ،سور ،ارك ، سورج بتر  شنيشجر :بتر ،اسبج زحل دانبكر ، برك 

وهذه السامي الكثرية للشمس دعت اصحاب النحلة اىل تكثري جرمها حىت زعموا ان الشموس اثنتا 
الذي ال اول " ناراين"وهو " بشن"ان " :بشندهرم"ة تطلع منها يف كل شهر واحده وقيل يف كتاب عشر

وهي الشموس " لكشب" عشر قسما صارت ابناء  له يف الزمان وال اخر قسم نفسه من اجل املالئكة اثىن
سامي و الطالعة يف كل شهر ، فزعم من ال يرى سبب ذلك كثرة االسامي ان سائر الكواكب كثرية اال

و  اجرامها واحدة ، ومع ذلك فليست اسامي الشمس اثىن عشر فقط بل اكثر وهي مشتقة من معان 
وهو اسم يقع على كل من ولد له وملا كانت " سبت"وهو االبتداء الا مبدأ الكل ومنها " ادت"منها 

لذي يف النبات يسمى الا تنشف الرطوبات وذلك ان املاء ا" رب"مواليد العامل منها مسيت به ومنها 
النه سعد " سوم"؛ مث القمر قرينها وتلوها واساميه ايضا كثرية فمنها " رب"ومن ياخذه يسمى " رس"

أي " نكشترنات "أي صاحب الليل " نشيش"ومنها " باب كره"والنحوس " سوم كره"والسعود تسمى 
اع الن كرته مائيه و فيها أي بارد الشع" شيتانش"أي صاحب الربامهة و " دجيشفر"صاحب املنازل و 

اهلناءة فاذا وقع عليه الشعاع برد كربودته و انعكس فاضاء الظلمة وبرد الليل و اطفا ما افسدته الشمس 
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اليسرى كما ان الشمس عينه اليمىن ، وقد اودعت " ناراين"وهو عني " جندر"باالحراق وهلذا ايضا مسي 
: ا من مثل ما تقدم يف تعديد االرضني هذا اجلدول مشوس الشهور ، و افة االختالف فيه

مؤدب العصاة و معزرهم فال خيالفونه :ارجم:رب بيشاك:انشمان:متنقل يف السماء ال يستقر:بشن:جيتر 
ذو :انش : دهات اشار:ان:يعم الكل بالنظر وال خيص : ببسو:بشن جريت:سبت:خوفا 
ك :اندر:يصطنع الكل : برن:دروارجم ا:بشن:مغيث كاملطر:برجين:بدهات شرابن : ببسان:شعاع 
بوش :ك:حيسن اىل الناس و يسوسهم :دهات:سبت كارتك:دهات:صاحب ورئيس :اندر:اشوج
متنعم يرغب :ك:ارك ماك:متر:قوت النه ميون الناس :بوش:توشت بوش:بوخ:حبيب العامل :متر:منكهر

بشن "الذي هو حمكى منكتاب انش و :ارجم:يصطنع الكافة باخلري :دورت: دباكر باكن:برن:فيه الكل 
مظنون به انه متحفظ الترتيب من اجل ان لباسديو يف كل شهر امسا ومعظموه يفتتحون الشهور " دهرم 

كما هو يف بشن " جيتر بشن"و اذا عدت اساميه اتفق امسه يف شهر " كيشو"و امسه فيه " منكهر "من 
العتدال يف اسداس السنه ، فقد شهد ذلك على أي ا" بسنت"انا مثل " : كيتا "دهرم ، وقد قال ايضا يف 

صحة ما يف اول اجلدول ؛ واما امساء الشهور فمشاركة المساء املنازل قد اختص كل شهر بعدة منازل 
من احدها ، و قد كتبنا ذلك يف اجلدول باحلمرة ليظهر االشتراك ، و ايضا فان  يكون امسه مشتقا 

لشهر الذي ذلك املرتل يف حوزته صاحب السنه ونسبت السنة املشتري اذا شرق يف احد املنازل كان ا
فليعلم ان ذلك من جهة ان ما تقدم  كلها اىل ذلك الشهر ، وان وجد يف امساء الشهور خالف ما تقدم 

     : هو باللفظ العامي و هذا بالفصيح

هو اسم يقع على و" منت"ووللربوج اسام تقتضيها الصور كما هي عند مجيع االمم ، واسم الربج الثالث 
: يف كتاب املواليد الكبري " برامهر"صيب وصبية معا وذلك معىن التؤامني اللذين مها صورة الربج، وذكر 

انه على صورة رجل قابض على بربط وعمود ، وكأنه ذهب اىل صورة اجلبار كما ذهب مجهور العوام 
ة الربج السادس اا سفينة وبيدها اليه حىت اشتهر الربج باجلوزاء اليت ليست صورته ؛ وذكر يف صور

وهو اجلارية " كن" سنبلة ، وكأنه سقط من نسختها شيئ فليس للسفينة يد ، واسم الربج عندهم 
العذراء ، وكأنه قيل عذراء السفينة بيدها سنبلة ، وهو السماك االعزل ويضن بالسفينة انه كواكب العواء 

" اا نار وامسه :  طرفه ؛ وقال يف صورة الربج السابع الذي هو من منازل القمر فأنه على سطر ينعرج

ومىت قيل مكر استغىن عن وجه العرت " مكر"ان وجهه وجه عرت : وهو القبان ؛ وقال يف الربج العاشر " تله
وامنا حيتاج اليه اليونانيون الم ركبوا الصورة من حيوانني ما فوق الصدر منها عرت وما حتتها مسكة 

حري املسمى مكر هو كذلك على ما وصفوا مستغن عن التركيب ، وقال يف صورة الربج واحليوان الب
ومافق ملا قاله اال ان تعديدهم اياه او بعضه يف صور الناس دليل " كنب"ااجرة وامسه : احلادي عشر 
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 صورة على ام يذهبون فيه مذهب اليونانيني من الرجل الساكب للماء ؛ وذكر يف الربج االخري انه على
مسكتني وان كان امسه يقتضي مسكة واحدة يف مجيع اللغات ؛ وذكر للربوج اسامي بلغتهم غري معهودة 

كورب :برسجكك:ز::تامرب:جوكك برش:تلة:و::كرى:ميش: ووضعناها يف هذا اجلدول 
ادرركك :كنب:ى::لىي:اكوكري سنكك:مكر:ط::كلري:توكشكك كاركتا:دهن:ح::جتم:منت
نت وايضا جيت ومن عادام اذا اثبتوا الربوج باالعداد مل يبتداءوا بالصفر للحمل ا:مني:يا::بارتني:كن

  .والواحد للثور ولكنهم يبتدءون بالواحد للحمل واالثنني للثور حىت تكون االثنا عشر للحوت 

   في ذكر برهماند-ك

    

ارته وشكل حركته بل وتقع باحلقيقة على كل االثري من جهة استد" براهم" هو بيضة " برمهاند"تفسري 
ان مجلتها :على كل العامل من جهة انقسامه اىل االعلى واالسفل ، وهم اذا عدوا السماوات قالوا 

وهؤالء من عدموا الرياضة بعلم اهليئة وفلم يتصورها حق التصور فال يرون للسماوات غري " برمهاند"
واالعتماد حنو السفل اذا وصفوا نعيم اجلنة السكون وخاصة الم جيعلوا قرار الطوائف يظنون ا النقل 
ان املاء كان قبل كل شيئ وموضع العامل : بشبه املشاهدة يف الدنيا على االرض ، ويف مرموزام اخلربية 

وان املاء ازبد بالتموج : ممتلئ به ، وال حمالة ان ذلك يف اول ار النفس وابتداء التصور والتركيب ، قالوا 
اا انفلقت وخرج منها براهم : فمنهم من يقول " براهم"يض خلق البارئ منه بيضة فربز منه شيئ اب

وصار السماء من احد نصفيها واالرض من االخر واالمطار من كسريات ما بينهما ، ولو قالوا اجلبال 
علها اين خالق بيضة اج: لكانت اليق ا من االمطار واشبه ، ومنهم من يقول ان اهللا تعاىل قال لرباهم 

لسكناك فيه ، وخلقها من زبد املاء املذكور فلما نضب وغاض كسر البيضة حينئذ بنصفني ؛ واىل قريب 
اذا صوروه " جالينوس"املستنبط لصناعة الطب فأم على ما ذكر " اسقليبيوس" منه ذهب اليونانيون يف 

وليس :  كله حمتاج اىل الطب وضعوا يف يده بيضة لتكون اشارة اىل كرية العامل ومثال الكل وان العامل
انه قوة اهلية اشتق هلا هذا االسم من فعلها ، وهو منع : اسقليبيوس بأدىن مرتبة من براهم فأم ذكروا فيه 

" افوللن" انه ابن : اليبس الن املوت عارض عند غلبة اليبس والربد وكانوا يف النسبة الطبيعية يقولون فيه 

ابن قرونس وهو كوكي زحل ، كل ذلك لقوة التثليث ؛ فأما تقدم املاء وانه " فالغوراوس " وانه ابن 
 ومنو كل نام وقوام احلياة يف كل ذي روح فهو  عند اهلند يف اخلليقة فمن اجل ان به متاسك كل متهب

وكان عرشه " للصانع الة واداة اذا قصد الصنعة من مادة ومبثله نطق الترتيل يف قول اهللا سبحانه وتعاىل 
سواء محل من ظاهر اللفظ على جسم معني مسمى ذا االسم مأمور بتعظيمه او محل على  "  املاءعلى 
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تأويل بامللك وما اشبهه فاملعىن انه مل يكن وقتئذ بعد اهللا غري املاء وعرشه ؛ ولوال ان كتابنا مقصور على 
 القدمي ما يشبه حديث هذه مقاالت فرقة واحدة ألوردنا من مقاالت الفرق الذين كانوا ببابل وحوهلا يف

البيضة ويزيد سخافة عليه ؛ واما اشارة اهلند اىل تنصيف البيضة فهي من جهة ان صاحب هذا الكالم 
مبخها لكنه تصور االرض سفال والسماء " برمهاند" عامي مل يعرف احاطة السماء باالرض كاحاطة قشر 

فلق البيضة اال انه رام ان يبسط نصفها ارضا علوا من احدى جهاا فقط ولو حتقق االمر مل حيتج اىل 
يف تسطيح الكرة ولكنه مل يفضله ، وما زالت " بطلميوس" وينصب النصف االخر عليها قبة ففاضل 

املرموزات كذلك يتناوهلا يف التأويل كل آخذ مبا يوافق عقيدته ، قال افالطن يف كتاب طيماوس مما يشابه 
ا مستقيما بنصفني وادار من كل واحد منهما دائرة تالقيا على نقطتني ان البارئ قطع خيط: امر برمهاند 

وقسم احدامها بسبعة اقسام ، فأشار اىل احلركتني واىل اكر الكواكبعلى وجه الرمز كعادته ؛ وقال 
 يف املقالة االوىل من براهم سدهاند حني عدد السماوات وجعل القمر يف اوالها وصعد  برمهكوبت

ان الكواكب الثابتة يف الثامنةواا جعلت مدورة لتدوم فيثاب : سابعة فجعل زحل فيها بالكواكب اىل ال
فيها احملسن ويكافئ املسئ اذ ليس وراءها شئ ، فاشار يف هذا الفصل اىل ان السماوات هي االفالك ويف 

 التأثر واىل ما  ىل بطءترتيبها اىل خمالفة ما يف كتبهم امللية اخلربية على ما سنحكيه يف موضعه ويف التدوير ا
عليه ارسطوطالس يف املدور ويف احلركة املسديرة واىل ان ليس وراء االفالك جرم موجود ، واذا كذلك 

بل الكل الن املكافاة عنهم تكون يف حشوة ايضا ؛  مل خيف ان برمهاند هو جمموع االفالك اعين االثري 
الرض واملاء والنار والريح والسماء خلقت فيما وراء مجلة ا ان كلية العامل هي : وقال بلس يف سدهانده 

الظلمة ورئيت السماء الزوردية اللون لقصور شعاع الشمس عنها حىت تستضئ به استضاءة االكر املائية 
غري النرية اعين ا اجرام الكواكب والقمر اليت اذا وقع شعاع الشمس عليها ومل ينته ظل االرض اليها 

يل اشخاصها فاملضئ واحد وسائرها مستضيئة منه ، اشار يف هذا الفصل اىل ذهب سوادها وظهر بالل
    النهاية املدركة 

ومساها مساءا وجعلها يف ظلمة مبا ذكر من كوا يف املوضع الذي ال يبلغه الشعاع والبحث عن اللون 
ي االكهب املرئي يطول جدا ؛ وقال برمهكوبت يف املقالة املذكورة اضرب ادوار القمر وه

 18712069200000000 فتجتمع 324000فلكه وهي " جوزنات " يف 57753300000

وتلك جوزنات فلك الربوج ، فاما مقدار جوزن من املسافة فهو مذكور يف بابه ، واما ما ذكر فقد 
حميط باالفالك وهذه االعداد " برمهاند" ، فانه قال" بسشت"اخذناه تقليدا اذ مل يذكر شيئا يوجبه ، فاما 

لسنا جنعل هذه االعداد مقدار :املفسر فانه قال " بلبهدر" داره من اجل ان فلك الربوج متصل به ، وامامق
السماء فأنا ال نقدر على حتديد عظمها ولكنا جنعلها مبنتهى البصر فال حمسوس ارفع منه مع تفاضل سائر 
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 الذي يبلغه الشعاع وال حنتاج يكفينا معرفة املوضع" ارجبهد" االفالك يف العظم والصغر ، وقال اصحاب 
اىل ما ال يبلغه وان عظم يف ذاته فما ال يبلغه الشعاع ال يدركه االحساس وما ال حيس به فليس مبعلوم ؛ 

والذي حيصل من كالم هؤالء اما من قول بسشت فهو ان برمهاند كرة حميطة بالفلك الثامن املوسوم 
واىل الفلك الثامنن كنا نضطر فاما فيما فوقه فليس شئ بالربوج وفيه الكواكب الثابتة ومها متماسان 

يضطر اىل اجياب فلك تاسع والناس خمتلفون فيه فمنهم من يوجبه ألجل احلركة الغربية متحركا ا قاهرا 
" ملا حيويه عليها ومنهم من يوجبه الجلها وهو ساكن ، اما الفرقة االوىل فغرضهم معلوم ولكن 

 متحرك فامنا يتحرك من حمرك ليس فيه ، والبد لذلك الفلك التاسع من قد بني ان كل" ارسطوطالس
حمرك خارج فما املانع عن حتريكه االفالك الثمانية من غري توسيط التاسع ، واما الفرقة الثانية فكأم 

، مسعوا ما حكيناه وان احملرك االول غري متحرك فجعلوا فلكهم التاسع ساكنا واحلركة الغربية صادرة عنه 
لكن ارسطوطالس قد بني ايضا انه ليس جبسم فصفته بالكرية والفلكية واالحاطة والسكون توجب 

" : اسطي" جسميته فقد تأدى الفلك التاسع اىل احملال ، ويف هذا املعىن يقول بطلميوس يف صدر كتاب 

رئي وال متحرك ومسينا صنف فالعلة االوىل حلركة الكل االوىل اذا تومهنا احلركة مفردة راينا اا اله ال م
البحث عنه اهليا وهذا الفعل نعقله يف اعلى علو العامل فقط مباينا البتة للجواهر احملسوسة ، فهذا ما يقوله 

" بطلميوس يف احملرك االول من غري ان يشري اىل الفلك الذي حكاه عنه حيىي النحوي يف رده 

لتاسع الذي ليس فيه كوكب وهو الذي فهمه مل يكن يعرف الفلك ا" افالطون" وذكر ان "بروقلس
بطلميوس زعم ؛ فام االقاويل القابلني فيما وراء النهاية املتحركة من جسم ساكن او خالء غري متناهيني 

او نفي اخلالء وامللى عنه معا فغري متصلة مبا حنن فيه ؛ واما بلبهدر فانه يراح منه رائحة من يرى ان 
حصف مقاوم لالثقال حاملها انه فوق االفالك ، ويسهل عليه ايثار اخلرب السماء او السماوات جسم مست

على العيان كما يصعب علينا تقدمي الشبه على الربهان ، واحلق مع اصحاب ارجبهد وكام اصحاب 
  .مبا فيه حشوه من املطبوعات االجتهاد حقا فقد استبان ان برمهاند هو االثري

  لوجوه الملية التي ترجع الى االخبار والروايات السمعيةفي صورة االرض والسماء على ا-كا 

    

ان القوم الذين وقعت االشارة اليهم يف ترمجة الباب قد ذهبوا يف االرضني اىل اا سبع طباق واحدة فوق 
األخرى ويف تقسيم علياها اىل التسبيع ، ال اىل ما يذهب اليه املنجمون عندنامن االقاليم والفرس 

يد بعد ان نورد تصريح اقاويلهم املستخرج من جهة ارباب شرائعهم ان ينتصب اىل الكشورات ونر
االنصاف فأن الح لنا فيه شئ او اتفاق مع غريهم وان مل يصيبوا فيه معا قررناه ال على وجه الذب عنهم 
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ا اختلفوا يف  ومل خيتلفوا يف عدد االرضني وال يف عدد االقسام العليا وامن بل قصدا الذكاء الطباع ملطالعها
اساميها ويف ترتيب االسامي فرمبا امحل ذلك االختالف على سعة اللغة فام يسمون الشيء الواحد بامساء 
كثرية جدا واملثال بالشمس بام مسوها بالف اسم على ما ذكروا كتسمية العرب االسد بقريب من ذلك 

فيه او االفعال الصادرة ، ومن شاهم وبعضها مشتقة من االحوال املتغايرة  بعضها مقتضبة اقتضابا
يتبجحون بذلك وهو من اعظم معايب اللغة فموضوعهما ايقاع اسم على كل واحد من املوجودات 

واثارها مبواطأة بني النفر يعرف ا بعضهم عن بعض ارضه عند اظهار ذلك االسم بالنطق ، فاذا كان 
ضيق اللغة واحوج السامع اىل سؤال القائل عما االسم الواحد بعينه واقعا على عدة مسميات دل على 

يعنيه بلفظه فسقط ذلك االسم اما بأخر مثله يغين واما بتفسري معرف للمعىن ، واذ كان للشيء الواحد 
امساء كثريةومل يكن سبب ذلك استبداد كل قبيلة او كل طبقة يف واحد منها وكان يف الواحد منها كفاية 

يان واهلذر وصارت سبب التعنية واالخفاء او حتمل املشاق حلفظ اجلملة بال اتصفت الباقية باهلمر واهلذ
فائدة غري ضياع العمر ، ورمبا وقع يف خلدي من جهة ارباب الكتب واالخبار ام اعرضوا عن الترتيب 

واقتصروا على ذكر االسامي او ان النساخ جتازفوا فأن املعربين يل بالترمجة كانوا ذوي قوة على اللغة 
وغري معروفني باخليانة بال فائدة ، وسأضع يف اجلدول ما حصل يل من اسامي االرضني ، واالعتماد منها 

فانه وضع هلا قانونا وجعل كل واحدة من االرضني والسماوات على عضو " ادت بران"على املنقول من 
 القدم ، فظهر عضو من اعضاء الشمس فكانت السموات من اهلامة اىل البطن واالرضون من السرة اىل

ويتلو االرضني السماوات السبع الطباق وتسمى لوكات ولوك هو امع و : بذلك الترتيب وزال االشتباه
احملفل وقد كان اليونانيون على مثله يف تصيري السماوات مواضع للمجانع ؛ قال حيىي النحوي يف رده على 

أي اللنب وهو ارة انه مرتل " غلقسياس" ان قوما من املتكلمني رأوا يف الفلك املسمى" : برقلس" 
انك جعلت السماء الطاهرة مسكن االبد لالهلة ال : الشاعر" اومريوس" ومستقر لألنفس الناطقة ، ويقول 

 ، وقال  تزعزعه الرياح وال تبله االمطار وال تتلفه الثلوج بل فيه الصحو البهي بال سحاب يغشاه
 االعمال صانعكم صنعا ال انتقاض  ب السيارة اننت اهلة االهلة وانا ابوقال اهللا للسبعة الكواك: افالطون 

فيه فان كل مربوط وان كان حملوال فان الفساد غري الحق مبا جاد نظامه، وقال ارسطوطالس يف رسالة له 
 اىل االسكندر ان العامل هو نظام اخللق كله واما ما عاله واحاط به من اقطاره فهو حمل االهلة والسماء

االرض حمصورة باملاء واملاء : ملئ من اجسادهم اليت نسميها للعبارة كواكب ، ويقول يف موضع اخر منها
 وهلذا صارت البلدة العليا حمل االهلة وقدرت السفلي حمل الدواب املائية  باهلواء واهلواء بالنار والنار باالثري

الريح ميسكها السماء والسماء ميسكها را ان االرض ميسكها الريح و: ما يشبهه وهو" باج بران" ، ويف
، ومل خيالف اال الترتيب ، ومل يقع يف اسامي اللوكات من اخلالف مثل ما كان وقع يف االرضني وحنن 
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سفر لوك :الفم:و بر لوك الثالثة:الصدر:ورلوك الثانية :البطن:االوىل: نضع ايضا امساءها كاالول
    ستلوك :اهلامة:تبلوك السابعة:فوق اجلبهة:جنلوك السادسة:اجلبهة:مهر لوك اخلامسة:احلاجب:الرابعة

وهم االباء جممعهم يف فلك " بترين"فأنه كان مسع ان " باتنجل"وهذه كلها متفقة اال ما وقع ملفسر كتاب 
" القمر وهو كالم مبين على اقاويل املنجمني فصري جممعهم اول السماوات وكان جيب ان جيعله مكان 

بتلك الزيادة وهو موضوع الثواب ، مث عمل شيئا اخر وهو " سفرلوك"ومل يفعل لكنه اسقط  " ور لوك
فجعلها فوقها وجعل الواحد املسمى بأمسني " طربهم لوك" الربانات"السابعة مسيت يف " ست لوك"ان 

" سفر لوك"مقام االوىل وال يسقط " بتر لوك" آنس وكان الواجب عليه ان يترك برهم لوكا جانبا ويقيم 

فهذا ما يف االرضني السبع والسماوات السبع فلنذكر ايضا اقسام وجه االرض العليا مث ما جيب بعد ذلك 
النه " سرنديب"هو الذي نسميه"  سنكلديب" بلغتهم اسم اجلزيرة و  " ديب" ان : ان نتليها ونقول 

 فيعلوها املاء وتغيب وتظهر جزيرة والديباجات كذلك الا جزائر كثرية رم بعضها وتتحلل وتنبسط
والذي عليه : اخرى حديثة كقطعة رمل ال تزال تزداد وتعلو وتتسع فينتقل سكان االوىل اليها ويعمروا 

اهلند من جهة االخبار امللية فهو ان االرض اليت حنن عليها مستديرة حييط ا حبر وعلى البحر ارض 
وق وعلى هذا النظام اال ان يستتم كل واحد من عدد كالطوق وعلى تلك االرض حبر مستدير ايضا كالط

االطواق اليابسة املسماة جزائر وعدد البحار سبعة على شريطة هي ان يكون كل واحد من احد اجلنسني 
ضعف الذي ضمنه من جنسه اعىن الذي يليه فيحيط به فيتواىل اىل مقادير كل واحد منهما على توايل 

رض الوسطى واحدا كانت مجلة االرضني السبعة املتطوفة واذا كان اعداد زوج الزوج فاذا كانت اال
البحر احمليط باالرض الوسطى واحدا كانت مجلة البحار السبعة املتطوفة ايضا وكانت مجلة البحار 

فيكون ما جلملة " جوثرن"فرض لالرض الوسطى مائة الف " باجنل"واالرضني معا لكن مفسر كتاب 
لبحر احمليط باالرض الوسطى مائيت الف وللذي بعده اربع مئة الف  وفرض ل127000000االرضني 

 ومل يذكر اجلملة حىت نقابلها ذه اال انه 381000000 ومجلة ذلك 254000000فيجتمع للبحار 
 وهو غري موافق لالول بل ال وجه 379000000ان قطر مجلة الديبات واجلزائر " باج بران" ذكر يف 

فأما عدة البحار فيمكن ان حتمل على انه : تة ويف التضاعيف من االربعة مبتدئة له اال ان تكون البحار س
ترك ذكر السابع النه قصد اليبس ومىت ذكره احتاج اىل ذكر ما حييط به واما االبتداء باالربعة يف 

التضاعيف فال ارى له يف القانون املوضوع وجها، ولكل واحد من الديبات والبحار اسم نضع ما معنا 
    : نه يف جدول ليقبل عذرنا م

واوىل . وليس للعقل يف هذا مدخل وال ارعف لالختالف سببا سوى التجازف يف التعديد كيف اتفق 
من اجل انه عدد اجلزائر والبحار واحدا بعد اخر على موجب الترتيب من " مج بران"هذه االقاويل ما يف 
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 كذا من الواسطة اىل احلاشية ؛ ولنحك االن ما احاطة حبر كذا جبزيرة كذا مث احاطة جزيرة كذا ببحر
ملا اراد حتديد العامل ابتدأ " باتنجل"يشبه ذلك ويطابقه وان اتصل مبواضع اوىل به وهو ان مفسر كتاب 

وذلك " لكش جوثرن"واحد ومخسة ومثانون " كوريت"ان مقدار الظلمة : من اسفله وقال 
 1312وذلك " لكش"شر كوريت واثنا عشر وهو جهنمات ثالثة ع" نرك" وفوقها 185000000

لصالبتها وهو االملاس او " برز" ، وفوقها ارض 100000 مث ظلمة لكش واحد ذلك 000000
 ، 30000 ، وفوقها االرض الذهبية 60000وهو الواسطة " كرب" مث 34000الصاعقة املسبكة 

ديبات والبحار ، ووراء حبر  علياها ال70000فذلك  وفوقها االرضون السبع ، كل واحدة عشرة االف 
وتفسريه ال جممع أي اليت ال عمارة فيها وال انيس وبعده ارض الذهب كوريت " لوكالوك"املاء العذب 

 ومجلة اللوكات السبع اليت تسمى مجلتها 6134000" بترلوك"وفوقها   1000000واحد وذلك 
مثل السفلى " مت" وفوق ذلك ظلمة 150000000مخسة عشر كوريت وذلك " برمهاند"

 ، وقد كنا نستثقل ذكر السبعة البحار مع األرضني حىت خفف عنا هذا الرجل بزيادة 18500000
ان حتت األرض السابعة السفلى حية : عند مثل هذا الفن فانه زعم " بشن بران " أراض حتتها ؛ واما يف 

حتمل األرضني من ذات ألف رأس " اننت" معظمة عند الروحانيني وتسمى أيضا " شيشاكك" تسمى 
غري أن يؤودها ثقلها ، وأن هذه األرضني املطبق بعضها على بعض ذوات خريات ونعمة مزينة باجلواهر 

مشرقة بشعاعها دون النريين فأما ال يطلعان فيها ولذلك يعتدل أهويتها ويدوم الرياحني ونور األشجار 
كل " جوزن" كات بعدها ومقدارها سبعون والثمار ا ، وخيفى األزمنة على أهلها اذ ال حيسون حبر

د "و" ديت " الرش وردها للنظارة ومشاهدة من يسكنها من جنسى " نارذ " واحدة عشرة االف ، وان 
: فاسترتر نعيم اجلنة جبنب نعيمها وعاد اىل املالئكة يقص ذلك عليهم ويعجبهم من صفتها ؛ قال " انو

"  الديبات والبحار غري عامرة بانس أو جن ، ووراءها وأن وراء البحر العذب أرض الذهب ضعف مجيع

جوزن يف مثل ذلك من العرض ومجلة ذلك  وهو جبل ارتفاعه عشرة آالف" لوكالوك 
ماسك أى " دهاتر " ، وهذه اجلملة كلها تسمى بلغتهم مرة " كورتى"  أعىن مخسني 1500000000
وما أشبه هذا مبا عليه املختلفون . تقر كل حىط أى خميلها وتسمى أيضا مسبدهاتر" مجيع األشياء ومرة 

ان كل ما : يف اخلالء وتصيري اياه علة جذب األجسام اليه وتصيري نفاته عدمه ؛ مث عاد اىل اللوكات فقال 
، فكأنه أشار بذلك اىل وجه االرض العليا ، " .ر لوك " أمكن أن تطأه رجل أو جتري فيه سفينة فهو 

أصحاب اجلنة فهو " كندهربط" و" من" و" سد" مس من اهلواء الذي يتردد فيه قال وما بني األرض والش
أى والية بياس ، ومن " بياس مندل" ، وما فوقها " الثالثة برتوى" ويسمى جمموع الثالثة " وبر لوك"

جوزن ط ومن موضع الشمس اىل موضع القمر مثل ذلك ومن " األرض اىل موضع الشمس مائة ألف 
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ارد لكشان أى مائتا ألف ومنه اىل الزهرة كذلك ومنها اىل املريخ مث املشتري مث زحل أبعاد القمر اىل عط
متساوية كل واحد مائتا ألف ومن زحل اىل بنات نعش مائة ألف ومن بنات نعش اىل القطب ألف 

" بتر لوك" مثانون ألف ألف مث " جن لوك" عشرون ألف ألف وفوقه " مهر لوك " جوزن وفوق ذلك 

، وهذه اجلملة أكثر من ثالثة أضعاف الىت حكيناها عن " ست لوك " ع مائة ومثانون ألف ألف وفوقه أرب
، وهذه عادة النساخ يف كل لغة وما أبرئ منها أصحاب الربانات فام ليسوا " باتنجل " مفسر كتاب 

  .من أصحاب التحصيل 

   في ذكر القطب وأخباره-كب 

    

وقلما تسمع من غري منجميهم اال قطبا واحدا ملا تقدم من " شالك " ر واحملو"  درب" القطب بلغتهم 
ان السماء تستدير على القطب كدورة اخلزاف " : باج بران " ذكر اعتقادهم ىف قبة السماء ، ويف 

والقطب يدور على نفسه وال يتحرك من مكانه و يستوىف الدوران يف ثالثني مهورتا أي يف يوم بليلته ، 
قد استحق اجلنة حبسن اعماله " سومدت " هم يف القطب اجلنويب اال أن ملكا كان هلم يسمى ومل أمسع من

الرش و أعلمه أنه حيب بدوال يريد " بسشت" ومل يطب قلبه برتع بدنه عن نفسه عند انتقاله فقصد 
شت مفارقته فآيسه عنحمل البدن األلرضي من الدنيا اىل اجلنة ، وعرض أيضا حاجته على اوالد بس

الرش " بشفامتر "  وسخروا به وصريوه جنداال مشنف األذنني بقرطق جديد ، فجاء اىل  فجبهوه ببزقهم
على تلك احلالة فاستفظعها وسأله عنها فأخربه ا وقص عليه القصة بأمجعها ، فغضب امتعاضا له 

ل آخر و جنة اخرى اىن اريد أن أعم: وأحضر الربامهة لعمل قربان كبري واوالد بسشت فيهم وقال هلم 
" بسب هذا امللك الصاحل يبلغ فيها مشتهاه ، وأبتداء بعمل القطب وبنات نعش الىت يف اجلنوب ، وخافه 

الرئيس والروحانيون فجاؤوا اليه متضرعني يسألونه امهال ما ابتدأ فيه على أن حيملوا سومدت ببدنه " أندر
لثاين اال ما كان عمل منه اىل وقتئذ ؛ ومعلوم أن كما هو اىل اجلنة وفعلوا ذلك ، فترك عمل العامل ا

القطب الشماىل يوسم عندنا ببنات نعش واجلنويب بسهيل اال أن يف بعض من يشبه العوام من اصحابنا من 
يزعم أن يف ناحية اجلنوب من السماء بنات نعش على هيئة الشماىل تدور حول ذلك القطب ، وليس 

ربه من جهة ممعن يف أسفار البحر أمني ثقة ، وقد يظهر يف البقاع ذلك مبمتنع وال مستبدع ان حصل خ
 أنه يظهر يف الصيف مبولتان كوكب أمحر  شريبال" اجلنوبية ما ال نعرفه عن الكواكب ، فقد زعم 

وهو خشبة الصلب وان اهلند يتشاءمون به ولذلك اذا كان القمر  شول"منخفض عن مدار سهيل يسمونه 
ك ان يف " كتاب املسالك " يف " اجليهاىن "  يسافروا حنو اجلنوب فانه فيه ، وذكر بوربا بتربت ط مل"يف 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  91  

يرى كوكب ضخم يعرف بذي احلمة يف الشتاء وقت السحر من جهة مشرق " لنكبالوس " جزيرة 
الشمس على ارتفاع كقامة الدقل وقد يتالف من ذنب الدب األصغر ومؤخرة وكواكب صغار هناك 

يذكره بالسمكة ، وللهند يف تصويرها على هيئة " برمهكوبت "، و "  فأس الرحا "شكل مستطيل يسمى 
أخبار جزافية ، وأظن " ششمار " ويسمى أيضا " شاكور " ،يسمونه  حيوان مائي ذي أربع أرجل

وبينهما مشاة ، ومنه مائى مثل التمساح " سسمار " ششمار هذا هو الضب الكبري فان أمسه بالفارسية 
براز " ملا أراد ايالد البشر قسم نفسه بنصفني اسم األمين " براهم " قور ، فمن تلك األساطري أن و األسقن

واالخر " بريربت " وصار ملن ابنان أحدمها " مننتر " وهو الذي مسيت النوبة بامسه " من " واسم االيسر " 
 من امرأة أبيه فأعطى القدرة حلقه استخفاف" درب " امللك األحنف الرجل ، وله ابن امسه " اوتانباذ " 

وهى أول النوب وبقى يف " مننتر سوا ينبهب " على ادارة الكواكب كلها كما يريد وكان ظهوره يف 
ان اليح حترك الكواكب حول القطب وهي مربوطة به برباطات " : باج بران " مكانه على األبد ، ويف 

 معاصر الدهانني فان أصلها كالثابت وطرفها دائر ، ال يراها الناس فتتحرك على مثال اخلشبة اليت تدار يف
" مار كنديو " سأل " نارين"أخى " بلبهدر " الذي هو من اوالد " جبر" ان " : بشن دهرم " ويف كتاب 

ملا عمل العامل كان مظلما موحشا فعمل حينئذ كرة الشمس " براهم " الرش عن القطب ، فأجابه بأن 
ورها قابلة من الوجه الذي تواجهها به و وضع منها حول القطب أربعة نرية و اكر الكواكب مائية لن

تدير سائر الكواكب حول القطب فمنها حنو الشمال من القطب على اللحى " ششمار " عشر على هيئة 
وعلى اليدين حنو " ناراين " وعلى الصدر " دهرم " وعلى الرأس " جكم " األعلى اوتانباذ وعلى االسفل 

 "  سنبجر" حنو املغرب وعلى املبال " ارجم" و" برن" الطبيبني وعلى الرجلني " اشون " املشرق كوكبا

" والقطب هو : و ط كشب ط ، قال " و ط مريج" مهيندر " و" اكن" وعلى الذنب " متر"وعلى الدبر 

 هذا ومن قرأ: املطاع يف أهل اجلنة وهو أيضا الزمان الذي ينشئ وينمى ويبلى وينفي ، مث قال " بشن 
ما أسلم قلوب القوم : وعرفه بالتحقيق غفر اهللا له سيئات يومه وزيد يف عمره املقدر أربع عشرة سنة 

    فعندنا من حييط بالف ونيف و 

عشرينني من الكواكب وال يؤخذ بأنفاسه و يقتطع من عمره اال لذلك ، وهذه الكواكب دائرة كيف ما 
ن يشري اليها ببنانه لتمكنت من نقلها اىل ما نعرفه من صور كان وضع القطب منها ولو ظفرت من اهلند مب

من الكواكب وال يؤخذ بأنفاسه و يقتطع من .اليونانيني والعرب للكواكب أو ما يقارا ان مل تكن منها 
عمره اال لذلك ، وهذه الكواكب دائرة كيف ما كان وضع القطب منها ولو ظفرت من اهلند مبن يشري 

نت من نقلها اىل ما نعرفه من صور اليونانيني والعرب للكواكب أو ما يقارا ان مل تكن اليها ببنانه لتمك
  .منها 
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   في ذكر جبل ميرو بحسب ما يعتقده أصحاب البرانات وغيرهم فيه-كج

" منها ، قال " جنب ديب " نبتدئ بصفة هذا اجلبل اذ هو واسطة الديبات واألحبر و وسط 

وخاصة ممن يدرس الربانت " مريو"  الناس يف صفة االرض وجبل قد كثرت أقاويل" : برمهكوبت
والكتب الشرعية ، فمنهم من يصف هذا اجلبل بانه يعلو وجه االرض علوا مفرطا وانه حتت القطب 

والكواكب تدور حول سفحة فيكون منه الطلوع والغروب ، ومسى مريو القتداره على ذلك وألن الرأس 
ان يف : وار سكانه من املالئكة يكون ستة أشهر وليلهم ستة أشهر ، و قال امنا يكشف النريين بقوته ، 

املفسر ك من الناس " بلبهدر " مربع ليس مبدور ؛ وقال " مريو" ان جبل " : البد " وهو " جن " كتاب 
من يقول ك ان االرض مبسوطة وان جبل مريو مضئ منري، قال ك ولو كان كما زعموا ملا دارت السيارة 

 افق من يسكن مريو ، ولو كان له شعاع لرئي من أجل علوة كما يظهر القطب الذي فوقه ، حول
يرى انه ليس تعايل " آرجبهد " انه من ذهب ، ويقول آخرون ك انه من جوهر ، و : ومنهم من يقول 

ه ألنه بعيد وامنا يرتفع جوزنا واحدا على تدوير ال تربيع وهو مملكة املالئكة وامنا صار غري مرئي مع شعاع
، ولو كان عظيم " نندن من " عن البالد مشايل يف مجيع املواضع يف الصرود يف وسط برية تسمى 

االرتفاع ملا عرض يف عرض ستة وستني أن يظهر مدار السرطان كله فتدور الشمس فيه ظاهرة ال تغيب 
ريه كذلك فأما ابطاله ؛ وبلبهدور واهي الكالم واملعىن فال ادري كيف انتدب للتفسري على أن تفاس

بساطة األرض بدوران الكواكب حول أفق مريو فهو اىل االثبات أقرب ، بل لو كانت بسيطة والقامات 
لعمود اجلبل موازية ملا تغري االفق ولكان هو معدل النهار يف مجيع املواضع ؛ وملا حكى عن آرجبهد 

اب : تون جزءا، ونفرز قوس اب على مركز ك ه ، ا مسكن عرضه ستة وس: فليكن كرة االرض 
ا خط ك ا ج : ب املوضع الذي يسامته القطب ، وجنيز على نقطة : مساوية للميل االعظم ، فيكون 

هبج : اه وخنرج :مماسا للكرة فيكون يف سطح االفق احلسي حيث متر االبصار حول االرض ، ونصل 
ط ب :  اط جيب امليل االعظم و :ه ج ، فمعلوم ان : اط على : جو ونرتل عمود : اج على : يلقي 

فانا نعمل اجليوب ايضا بكردجاته " ارجبهد"ط ه جيب متام امليل االعظم ، والنا خناطب : سهمه و 
ط ا : ه ط اىل : ه ا ج تكون نسبة : ب ط ، ولقيام زاوية : و 3140ط ه : و 1397اط :فيكون 
ط ب : ط ه ، وفضل ما بينه وبني  ومقسومة على 1951609ا ط : ط ج ، مربع : ط ا اىل : كنسبة 
ب ج اىل " : جوثرن" كنسبة 3438: ب ه على انه اجليب كله وهو : ب ج ، ونسبته اىل : وذلك 
 ومقسومه على اجليب 259290: ب ه وهي عند آرجبهد مائة ومضروا يف الفضل املتقدم :جوثرن 

     ني ب ج ويكون امياال ستمائة وفراسخ مائت:  ، وذلك جوثرن 75: كله 
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على هذا املقدار " مريو" ومىت كان عمود اجلبل مائيت فرسخ كان املرتقى اليه قريبا من صعفه ومهما كان 
مل يظهر منه شيئ يف عرض ستة وستني ومل يستر من مدار السرطان شيئا بتة ، واذا كان هناك حتت االفق 

 فهب أنه الشمس ضياء فهل فهو يف املساكن اليت عروضها أنقص من ذلك العرض منحط عن اآلفاق ،
نرى وهي حتت االرض غائبة ؟ وهلذا اجلبل ا أسوة ، وليس خيفي عنا اجلبل لبعده يف الصرود ولكن 
لسفوله عن األفق بسبب كرية االرض واجنذاب األثقال حنو وسطها ؛ وأيضا فان استدالله على قلة 

يالالعظم غري الزم ، ألنا امنا عرفنا خواص ارتفاع اجلبل بظهور مدار السرطان فيما ساوى عرضه متام امل
املدارات وغريها يف تلك املواضع بالربهان من غري عيان أو نقل خرب فان تلك املواضع غري مسكونة 

وطرقها غري مسلوكة ، فان كان جاءه من هناك من أخربه بظهور هذا املدار يف ذلك العرض فقد جاءنا 
بل وانه لواله لكان يظهر كله ، فمن جعل أحد هذين اخلربين أوىل من أخربنا خبفاء بعضه ، وليس هذا اجل

وهو الصرود " يف ط مهمنت" مريو " ان جبل " : كسمبور " الذي من" آرجبهد" بالقبول ؟ ويف كتاب 
انه ال يزيد على مهمنت أكثر من جوزن ، وهذا الرجل ليس : ، ووقع يف الترمجة " جوزن " ال يزيد على 

، " بلبهدر" وأمنا هو من أصحابه فانه يذكره و يقتفيه ، وال أدرى أي السميني يعين بآرجبهد الكبري 
وباجلملة فان خواص موضع هذا اجلبل عندنا معلومة بالربهان واجلبل نفسه عندهم باألخبار سواء جعلوه 

فانه " ج بران م" جوزنا أو أكثر وسواء جعلوه مربعا أو مثمنا ؛ فلنذكر اآلن ما قال الرشني فيه ، أما يف 
انه ذهبىمضى كالنار الصافية من كدر الدخان ذو اربعة الوان يف جوانبه االربعة فلون الشرقي : قيل 

ولون " بيش"ولون اجلنويب اصفر كلون " كشري"منها ابيض كلون الربامهة ولون الشمايل امحر كلون 
 وكل 16000رض فهو وما دخل منه اال" جوثرن "86000وارتفاعه " شودر" الغريب اسود كلون 

" ديو" جيري فيه اار عذبة ، وفيه مساكن ذهبية طيبة يسكنها من الروحانيني 34000ضلع من ترابيعه 

وحوله حوض " راكشس" و " اسر ،ديت"وفيه ايضا جنس " ابسرس"وقحام " كندهرب"ومغنوهم 
سبع عقد " مريو" وجلبل وهم حفظة العامل واهله ،" لوكبال" وحول احلوض يف جهاته االربع " مانس"

فأما اجلبال " ملو سج ، شكد بام ركش بام ، بند ، بارثراتر " مهيندر: " هي جبال عظام وامساؤها 
يعلوه " مهمنت" الصغار فال تكاد حتصى كثرة وهي اليت يسكنها الناس ، واما العظام حول مريو فمنها 

وابسرس ، " كندهرب"الذهيب وفيه " وتمهك"ومنها " جكش" و " بشاج" الثلج دائما وفيه راكشس و 
اننت باسك، دكشك ، كركوتك ، : "  احليات ، وامساء رؤسائها السبعة -" ناك"يسكنه " نشذ"ومنها 

وبرمهرشني الزهاد ، ومنها " سد"طاؤوسي كثري االلوان يسكنه " نيل"ومنها " مها بذم ، كنبل ، اشوتر 
ابء ديو واجدادهم " بتربن"فيه " اشرنكونت" بل ومنها ج" دانو"و " ديت"يسكنه " اشويت" جبل 

االبرت "وبقربه من جهة الشمال ثنايا مملوءة جواهر واشجار تبقى من االزمنة كلبا ويف وسط هذه اجلبال 
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" كيالس"يسمى " اشرنكونت"و " مهمنت"وما بني جبلي " برش بربت"وهي امسقها ويسمى اجلملة " 

شري "ان جبال االرض الوسطى العظام " : بشن بران" يف ؛ و" ابسرس "و " راشس" موضع مالعب 
وان اهلها يشربون ماء االار " ملي بربت ، ما لو نت ، بند ، تركوت ، تربرانتك ، كيالس " بربت

ان يف كل : من مقادير ترابيعه وارتفاعه مثل ما تقدم ، مث قيل " باج بران"وذكر يف : وهم دائمو الفرح 
وعن " كندمان"وعن غربه " انيل"والذي عن مشاله " مالني"الذي عن شرقه هو جهة منه جبال مربعا ف

ان جانبة : وقيل . ومل اقف على ارتفاعه منه . يف ضلعه ما تقدم " آدت بران" وذكر يف " نشذ" جنوبه 
الشرقي من ذهب والغريب من فضة واجلنويب ياقوت امحر والشمايل جواهر خمتلفة ؛ وهذه املقادير املفرطة 
للجبل ال تستمر اال مع املقادير املفرطة اليت ذكروها لالرض ، واذا مل يكن التجزيف حمدودا كان ميدان 

فانه جاوز التربيع فيه اىل االستطالة وجعل احد ترابيعه " باتنجل" البهت للمجزف مفتوحا كمسفر كتاب 
الول وذكر يف  واالخر مخسة كوريت على ثلث ا150000000وذلك " كوريت جوثرن" مخسة عشر 

" نري" وعن مشاله جبل " دراس"والبحر وبينهما ممالك تسمى " مالو" جوانبه االربعة ان يف مشرقه جبل 

     " و "  رميك"والبحر وبينهما ممالك " شرنكادر" و " شيت" و 

مرا "وعن جنوبه جبال " كيتمال" وعن مغربه جبل كندمان والبحر وبينهما مملكو " كر"و " هرمناي 
" و " كينربش" و " ارث برش " والبحر وبينهما ممالك " مهكر " و " هيمبكوت " و " نشد" و " تبر

؛ فهذا ما وجدت من اقاويل اهلند فيه ، والين مل اجد كتابا للشمنية وال احد منهم استشف من " هربرش
يته غري حمصلة او وان كنت اظن ان حكا" االيرانشهري"عنده ما هم عليه فاين اذا حكيت عنهم فبولسطة 

انه وسط عوامل اربعة يف اجلهات االربع ، مربع االسفل " : مريو"عن غري حمصل ، وقد ذكر عنهم يف 
نصفه ذاهب يف السماء ونصفه غائص يف االرض ، وجانبه " جوثرن "80000مدور االعلى ، طوله 

اقي اجلوانب من ياقوت الذي يلي عاملنا من ياقوت امساجنوين وهو سبب ما يرى من خضرة السماء وب
" الذي يسميه عوامنا فانه عند اهلند " قاف"محر وصفر وبيض ، فهذا جبل مريو املتوسط االرض ؛ فأما 

يزعمون ان الشمس تدور منه حنو جبل مريو وال تضيئ منه غري جانبه الداخل الشمايل فقط ، " لوكا لوك
شبيه انسان العني ، فيه من " خوم"عامل وخارجه حول ال" ارديا"بأن جبل " السغد"واىل مثله ذهب اوس 

هو بني اقليمنا وبني االقاليم الستة كرسي " كرنغر" كل شيئ و وراءه خالء يف وسط العامل جبل 
امللكوت وفيما بني كل اقليمني رمل حمرق ال يستقر عليه قدم واالفالك تدور يف االقاليم كالرحا ويف 

" وعن مغربه جبل كندمان والبحر وبينهما مملكو " كر"و " ماي .س اقليمنا مائلة النه فوق وفيه النا

" والبحر وبينهما ممالك " مهكر " و " هيمبكوت " و " نشد" و " مرا برت"وعن جنوبه جبال " كيتمال

؛ فهذا ما وجدت من اقاويل اهلند فيه ، والين مل اجد كتابا " هربرش" و " كينربش" و " ارث برش 
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وان " االيرانشهري" منهم استشف من عنده ما هم عليه فاين اذا حكيت عنهم فبولسطة للشمنية وال احد
انه وسط عوامل اربعة " : مريو"كنت اظن ان حكايته غري حمصلة او عن غري حمصل ، وقد ذكر عنهم يف 

نصفه ذاهب يف السماء " جوثرن "80000يف اجلهات االربع ، مربع االسفل مدور االعلى ، طوله 
غائص يف االرض ، وجانبه الذي يلي عاملنا من ياقوت امساجنوين وهو سبب ما يرى من خضرة ونصفه 

" قاف"السماء وباقي اجلوانب من ياقوت محر وصفر وبيض ، فهذا جبل مريو املتوسط االرض ؛ فأما 

ضيئ يزعمون ان الشمس تدور منه حنو جبل مريو وال ت" لوكا لوك" الذي يسميه عوامنا فانه عند اهلند 
حول العامل " ارديا"بأن جبل " السغد"منه غري جانبه الداخل الشمايل فقط ، واىل مثله ذهب اوس 

هو " كرنغر" شبيه انسان العني ، فيه من كل شيئ و وراءه خالء يف وسط العامل جبل " خوم"وخارجه 
رق ال يستقر عليه قدم بني اقليمنا وبني االقاليم الستة كرسي امللكوت وفيما بني كل اقليمني رمل حم

  .واالفالك تدور يف االقاليم كالرحا ويف اقليمنا مائلة النه فوق وفيه الناس 

   في ذكر الديبات السبعة بالتفصيل من جهة البرانات-كد

    

جيب ان ال يلتفت اىل اختالف التسامي واملعاين اليت اوردها ، اما ما يف االسامي فسهل االصالح 
ا ما يف املعاين فاما ان حيصل منه شيئ يرغب يف فهمه وموضوعه واما ان يعرف به الختالف اللغات ،وام

تناقض كل ما ال اصل له ، وقد ذكرنا حال اجلزيرة الوسطى حيث ذكرنا ما حول اجلبل يف وسطها ، 
، وعند ذكر املعمورة وتقسيمها " جوثرن"باسم شجرة فيها متتد فروعها مائة " جنب ديب "ومسيت 

للعلة " مج بران"وسنذكر االن سائر الزائر احمليطة ا ونعتمد يف ترتيب االسامي ما يف .  صفتها يكون متام
زعم جنسان يسمى " مدديش" وهو ان يف " باج برن"اليت ذكرناها بعد ان نذكر يف الوسط شيئا هو يف 

 ميرضون مدة يعيشون عيشا طويال ال" سريينا"ويعرف رجاهلم بلون الذهب ونساؤهم " كينربش"احدمها 
واجلنس " مدبة"حيام وال يرتكبون وزرا وال يتحاسدون وغذاؤهم ما يعصرونه من مثرة خنل يسمى 

على لون الفضة يعمرون احد عشر الف سنة ال يلتحون وطعامهم قصب السكر ، فمن " هربرش"االخر 
 جهة التغذي بالتمر جهة ما ذكر من عدم اللحية ولون الذهب والفضة ذهب اخلاطر اىل الترك ولكن من

والقصب احنرف اىل نواحي اجلنوب واىن يوجد هذان اللونان يف اهلها اال لون السيمسختج ، ويف الزنج 
شيئ من ذلك وهو ان ال غم هلم وال حتاسد فيهم اذ ال ميلكون شيئا به يقع ذلك ، والعمر فيهم هلم وال 

هم ال حمالة أطول منه يف بالدنا ولكن قليال ال يبلغ حتاسد فيهم اذ ال ميلكون شيئا به يقع ذلك ، والعمر في
األضعاف ، وان كان الزنج ببالدم ال يعرفون موتا طبيعيا وامنا ينسبونه اىل السم فقط و يتبعونه بالتهم 
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" شاك ديب وفيه على ما يف "  نفثه مصدور ؛ فلنجئ اآلن اىل  ان مل يكن امليت مقتوال بسالح وهذه مىت

لكنكك ويف البحر االول سبعة جبال ذوات  ار عظام سبعة واحد منها مواز يف الطهارة أ" مج بران 
ديو ط وبعضها شياطني ومنها ذهيب شامخ منه يرتفع السحاب مث يأتينا فيمطر " جواهر يسكن بعضها 

ه ان: ومن قصته " سوم " الرئيس املطر ومنها واحد يسمى " اندر " ومنها ذو األدوية كلها ومنه يأخذ 
أم الطيور وكانتا يف الصحراء وا -" بنت " أم احليات واألخرى -"كدر " كان لكشب امرأتان احدمها 

هو أدهم و تراهنتا على استرقاق الكاذبة و أخرتا الفحص اىل الغد : فرس أشهب ، فقالت أم احليات 
أم الطيور زمانا ، وهلا فوجهت أم احليات باليل أوالدها السود حىت التووا عليه وستروا لونه فاسترقت 

سلى أوالد : فقال هذا ألمه "  كرر" حافظ رخ الشمس ارور باألفراس واآلخر " انور " ولدان أحدمها 
اىل "  كرر" ، وحينئذ طار " ديو " باهلناءة اليت عند : ضرتك مباذا ميكن اعتاقك ، ففعلت ، وقالوا هلا 

ائصهم واذا حصلت لغريهم بقي بقائهم، فتضرع اليهم يف ديو وطلبها منهم ، فاجابوه ان اهلناءة من خص
 به فاعطاهم اياها  متكينه منها ريثما يعتق ا امه مث يردها ، فرمحوه ودفعوها اليهفأتى جبل سوم وهم

واعتق امهثم قال هلم ال تقربوا من اهلناءة حىت تغتسلوا يف ر كرنك ، فذهبوا لذلك فتركوها مكاا ، 
واهل تلك : ديو ونال الكرمتة بذلك حىت ملك الطيور وصار مركب بشن ؛ وقالفردها كرر على 

االرض اخيار معمرون قد استغنوا بترالتحاسد والتنازع عن سياسة امللوك، وزمام كلهترتا جوك ال 
يتحول، وفيهم االلوان االربعة اعين الطبقات املتمايزة ال يتصاهرون وال يتخالطون وهم دائما فرحون ال 

ان امساء الطبقات فيهم ارجك علياها مث كرر مث ببنش مث انشجت ، وام : زنون ؛ ويف بشن بران حي
يعبدون باسديو ؛ مث اجلزيرة الثالثة كش وفيها على ما يف مج بران جبال سبعة ذات جواهر وفواكه وانوار 

 كل جراحه من ورياحني و زروع ، واحدها يسمى درون فيه ادوية جليلة خاصة بشلكرن وهو يلحم
ساعته ومرد سنجينب وهو حييي املوتى ، وجبل اخر يسمى هر مثل السحاب االسود وفيه نار تسمى 

مهش خرجت من املاء وسكنته اىل وقت فناء العامل وهي اليت حترقه ، وفيها ممالك واار ال حتصى تسيل 
مل يذكر فيه من اهلها شئ ؛ ويف اىل البحر فيأخذها اندر لالمطار ومن عظامها جون مطهر من االثام ، و

، وامساء  ام ابرار ال يامثون يعمر كل واحد منهم عشرة االف سنة وام يعبدون جناردن: بشن بران 
، فيها على ما يف مج بران  ؛ مث اجلزيرة الرابعة كرونج ديب" الطبقات فيهم دمن ، ششمن، سني ، مندية

     ن وممالك من اهلها بيض االلوان اخيار جواهر ، واار هي شعب من كنك جبال ذوات 

: ان الناس ا جمتمعون يف موضع واحد ال يتمايزون ، مث قيل يف امساء الطبقات : اطهار ؛ ويف بشن بران 

، فيها  ، وهم يعبدون جناردن؛ مث اجلزيرة اخلامسة شاملل ديب" بشكر ، بشكل، دهن ، تشاكه" اا 
 وساكنوها اطهار معمرون حلماء ال يغضبون وال جيدبون ياتيهم الطعام على ما يف مج بران جبال واار
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بارادم من غري زرع او كد وحيصلون من غري تناسل ، وال ميرضون وال يغتمون ، قد استغنوا عن امللوك 
د برفض التنافس يف القنية وقنعوا فامنوا واختاروا احلسن واحبوا اخلري ، ال يتغري اهلواء عندهم حبر او بر

فيحوجهم اىل وقاية وال ميطرون وامنا يفور عندهم املاء من االرض ويرشح من اجلبال ، وهكذا حال ما 
 سنة ويف  وراءها من الديبات ، وهم جنس واحد ال يتمايزونبالطبقات ويعمر كل واحد منه ثالثة االف

رة االف سنة ، ام حسان الوجوه، يعبدون كبنت ويقربون للنار ويعمر كل واحد عش:بشن بران
وامساء الطبقات فيهم كبل ، ارن ، بيت ، كرشن ؛ مث اجلزيرة السادسة كوميذ ديب ، فيها على ما يف 

مج بران جبالن عظيمان يسمى احدمها مسنا اسود حالك حييط باكثر اجلزيرة ، واالخر كمد ذهيب اللون 
ام ابرار ال يأمثون ويعبدون بشن ،  : شامخ جدا وفيه كل االدوية ، وفيها ايضا مملكتان ؛ ويف بشن بران

وامساء الطبقات فيهم مك ، ماكد، مانس، مندك، ويبلغ من نزهتها ان اهل اجلنة ينتابوا للطيبة ؛ مث 
اجلزيرة السابعة بشكر ديب ، يف شرقها على ما يف مج بران جبل جترسان أي منقش السطح ، له قرون 

 ، ويف غربه جبل مانس مضئ كالبدر ، 25000ته  جوزن واحاط34000من جواهر والرتفاعه 
، وله ابن حيفظ اباه من جهة املغرب ، ويف شرقه مملكتان يعمر كل واحد من اهلهما 3500ارتفاعه 

عشرة االف سنة ، تفور مياههم من االرض وترشح من اجلبال فال ميطرون وال جيري عندهم ر وال 
    يصيفون وال 

تباينون وال جيدبون وال يشيخون ، يأتيهم ما يريدون ، فهم يف راحة يشتون ، وهم جنس واحد ال ي
واستئناس ال يعرفون غري اخلري يف ربض اجلنة قد اعطوا احلسن مع طول العمر وزوال التفاضل فال خدمة 
وال ملك وال امث والحسد وال خالف وال قيل وال قال وال طد يف زرع وال جهد يف جتارة ؛ ويف بشن 

شكر ديب مسيت بأسم شجرة عظيمة ا تسمى نكرذ وحتتها براهم روب أي صورته ويسجد ان ب: بران 
هلا ديو ودانب ، واهلها متساوون ال يتفاضلون سواء كانوا او كانوا مع ديو ، وليس فيها غري جبل واحد 

 جوزن 50000يسمى مانسوتن يستدير على استدارا ويرى سائر الديبات من قلته فان ارتفاعها 
  .رضه كذلك وع

   في ذكر االنهار ومخارجها وممارها على الطوائف-كه 

االار اليت خترج من االار العظام املشهورة اليت ذكرنا اا عقود جبل مريو وقد : ذكر يف باج بران 
كرمتال :ترساك، رشكل ، اكشل، تربب، اين ،النكولين بنشرب ملو:مهيندر: وضعناها يف جدول للتخفيف

، يمرت ، كريشن ،بني، سبنجل ،تنكبهدر ، سربيوك،  كوذابرى:، بشبجات ، اتبالبن ، سز، تامربرن 
شون ، مهاندر، نرمد، :رشك، بالوك، كمار، مندباهن، كرب ، بالشن ركشبام:،كيبري شكدبام بازج
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سرس ، كرب ، منداكن ، دشارن ، جتركوت ، متس ، بيل ، شرون ، كرموذ، بشابك ، جتربل ، 
تاب ، بيورن ، نرمده ، سرب ، خنده ، بني، :جل ، بالباهم ، شكتمت ،شكن ، تريدب بندمهابيك ، بن

بيدمسرت ، بيدبت ، بيانكهن، برناش ، :، سن ، هاهو ، كمدبت ، مهاكور ، درك، انتشل بارزاتر بيترن
 يف االار اجلارية" باج بران"و" مج بران"نندن، سدان رامد ، بار ، جرمنمت، لوب ،بدش و ذكر يف 

فيها ترتيبا بل تعديدا فقط ، فيجب ان نتصور  و مل نراع " مهمنت"و اا خترج من جبال " جنب ديب"
يف االرض اهلند ان اجلبال حميطة حبدودها ، فاليت عن مشاهلا هي مهمنت ذوات الثلوج ، و ارض كشمري 

، و الن " مريو" اىل جبل و اليزال يزداد صردها اىل منقطع العمارة و" الترك"يف وسطها و تتصل بارض 
و " اخلزر"و " التبت"و " الترك"امتداد هذه اجلبال يف الطول فان ما خيرج منها حنو الشمال جيري يف ارض 

الشمايل ، و ما " الصقالبة"او حبر " بنطس"او حبر " خوارزم"او حبرية " جرجان"و يقع يف حبر " الصقالبه"
هلند و ينصب اىل البحر االعظم ان بلغه مفردا او مزدوجا ، خرج منها حنو اجلنوب فانه جيري يف ارض ا

فمياه ارض اهلند اما من اجلبال الشمالية الباردة ، و اما من اجلبال الشرقية وهي تلك بعينها قد امتدت اىل 
الشرق و انعطفت حنو اجلنوب اىل ان بلغت البحر االعظم و داخلته قطعا بعد قطع عند املعروف بسد 

وادي :سند : منا تنفصل باحلر فيها و الربد ؛ و قد اودعنا اسامي االار هذا اجلدول ، و ا" رام"
ايراواتعن شرق :بياه عن غرب لوهاور:ماء جندراهه: جندراك:ماء جيلم: بيت :ويهند

كهو :ديوك:ماء سرو:سرج :كنك:جون:ماء شتلدر سرست خيترق مملكة سرست:شتردر :لوهاور 
بيذمست :برناس:تامن آرن:درشدبد:لوهت:نسجري كندك :كوشك:باهوداس:بشال:تتباب:كومت
     :: مشاهن:كرتوى:سرب خيرج من بارزاتر و مير على اوجني:بدش بينمد:جرمند:بار:كاون:جندن:بيذسن

، ينضاف اليه ماء "غوروند"ماء يلقب بشعبه" كابل "وهو " كايبش"وخيرج من اجلبال الصاقبة ململكة 
" لنبكا"املارة على بلد" ساو"و " شروت" و ماء" بروان"أسفل من بلد " هريبنج" و ماء شعب" غوزك"ثنية

فيكون منها حبذاء بلد " قريات"و" نور"ويقع اليه ماء " دروته" ، و جتتمع عند قلعة " ملغان" ، و هو
على شطه الشرقي و يقع اىل ماء السند عند قلعة " ناره"ر عظيم يعرف باملعرب و هو قرية " برشاور"
املعروف جبيلم يف غربه و ماء " بيت"؛ مث جيئ ماء " ويهند"و هي " القندهار" أسفل مدينة" بيتور"
، و مير ماء " املولتان" بقريب من مخسني ميال و ميران على غرب " جهراور"و جيتمعان فوق " جندراهه"
اليت يف " نغركوت" ج من اخلار" كج"فيقع اليه ر " ايراوه" على شرقه و يقع اليهما؛ و جيئ ماء " بياه"

أي جمتمع " بنج ند" ، فأذا أجتمعت أسفل املولتان يف موضع يسمى " شتلدر"؛ مث ماء " اتل"جبال 
االار اخلمسة عظم مقداره و يبلغ من طموه وقت املد أنه ينبسط قريبا من عشرة فراسخ و يغرق أشجار 

ا كأوكار ألطيور ، ويسمى عندنا اذا جاوز جمتمعا املفاوز حىت يرى غثاء السيل جمتمعا على أعايل اغصا
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وميتد هاديا منبسطا صافيا حييط مبواضع كاجلزائر حىت يبلغ " مهران"من بالد السند ر " ارور"بلد 
والخر اىل " لوهاراين"و هي فيما بني شعبه و ينصب اىل البحر يف موضعني احدمها عند مدينة " املنصورة"

 ويعرف بسند ساكر أي حبر السند ؛ و كما مسي ها هنا جمتمع االار "كج"الشرق أميل يف حدود 
اخلمسة كذلك االار السائلة من اجلبال املذكورة حنو الشمال كما اذا اجتمعت عند الترمذ و صار منها 

ة أن مجلة االار السبع: االمرين فقالوا  مسيت جمتمع االار السبعة ، و مزج جموس السغد كال " بلخ"ر 
، من نزهلا رأى زوال الشمس عن ميينه اذا أستقبل املغرب كما نراه ها هنا عن " بريديش"وأعاله " سند"

ينصب " دون" مبقدار غلوة ، و ماء " سومنات" فأنه يقع يف البحر عن شرق " سرست"يسارنا ؛ فأما ر 
" البحر االعظم عند و هي على غربه مث تقع اجلملتان اىل " كنوج" أسفل مدينة " كنكك"اىل ر 

يأيت من جبال شرقية و ميتد " نرمذ"، و فيما بني مصيب ري سرست و كنكك مصب ر " كنكاساير
وهو عن شرق سومنات بقريب من " روج"على اجلنوب اىل الغرب و يقع يف البحر بالقرب من بلد 

بالقرب من بلد " سرو"ء جيتمعان اىل ما" كويين"و ماء " رهب"ستني جوزنا ، ووراء ماء كنكك ماء 
أن جمراه كان يف القدمي على أرض اجلنة ، و سيجئ خرب : ؛ و من أعتقاد اهلند يف ر كنكك " باري"

ان كنكك ملا حصل على االرض أنقسم سبع شعب " : مج بران" هبوطه اىل االرض ؛ و قيل فيه 
، و " نلن ، الدن، باون  : " وسطاها عموده املعروف ذا االسم ، ثالث جرت حنو املشرق وأمساؤها

" ، فأما ر سيت فأنه اذا خرج من " سيت ، جكش، سند :" ثالث جرت حنو املغرب وأمساؤها 

سلل،كرسب ، جني ، بربر، جرب ، به ، بشكر ،كلت ، منكل ، كور ، " مير على ممالك " مهمنت
جني ، مرو ، كالكك ، " يسقي ممالك " جكش"مث يقع يف حبر املغرب ؛ و عن جنوبه ر " سنكونت 

سند ، درذ، " فأنه خيترق ، ممالك " سند"، و أما ر " دهولكك، ختار ، بربر، كاج ،بلهو ، بارواجنت
زندتند ، كاند هار ، رورس، كرور، سببور ،اندر ، مرو ، بسات ، سيندو ، كبت ،يمرورمر ، مرون 

، كنر ، جكش -املغنني-كندهرب" ى الذي هو العمود االوسط مير عل" كنكك"، و ر " ،سكورد 
،راكشس ، بداذر ، اوركان أي الزحافة على صدورها وهم احليات ، كالب ، كرام أي االخيار، 

كنربس ، كشان وهم اجلبليون ، كرات ، بلندان وهم صيادون يف الصحاري لصوص ، كرون ، بريوت 
هوالء أخيار وأشرار مير عليهم كنكك و " ، بنجاالن ، كوشكك، جمان ،مكدان ، برمهوتران ، تاملبتان 

معدن الفيلة ومنشئها و يقع بعد ذلك يف حبر اجلنوب ؛ وأما " بند " و يدخل بعد ذلك يف شعاب جبل 
نشب ،أربكان ،دهيور ، برشكك ، نيلمخ ،كيكر ، أرشت ، " مير على " الدن"شعبها الشرقية فأن ر 

 كاليذر ، بربن أي الذين اللون هلم من شدة السواد ، كرن أي الذين أنقلبت شفاههم كآذام ، كرات ،
" فأنه يسقي " باون " مث يقع يف حبر املشرق ؛ و أما ر " كشكان ، سفركك وم أي كأرض اجلنة 
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 ، اندرر دمن سران أي حياض أندر دمن امللك ، كربت ، بيتر ، سنكبتان -املتباعدين عن االثام -كبت 
    كشرباورن الذين يلبسون حشيشة بناصر " وجيتاز على " وراوجامنر" ، وخيترق برية " 

" فأنه مير على " نلن " ، و يقع بعد ذلك يف البحر االجاج ؛ و أما لر " اندر ديبان " الربامهة ، مث على 

و هم كلهم صلحاء مترتهون عن الشر ، و بعد ذلك "  ، مسوهكك ، بورن  تامران ، هنسماركك
كرن ، برابرن أي الواقع آذام على أكتافهم ، أمشكك أي الذين وجوههم " ى يتوسط جباال و مير عل

مث يقع يف البحر ؛ و أما يف "  ، رومي مندل - الصحارى ذوات اجلبال -كأوجه الدواب ، بربت و مر 
انوتبت ، شخ ، دباب ، : " فأنه ذكر أن كبار أار االرض الوسطى املنصبة اىل البحر هي " بشن بران " 
  " .ردب ، كرم ، امرت ، سكرت ت

   في صورة السماء واالرض عند المنجمين منهم-كو

    

قد جرى امر اهلند فيما بينهم على خالف احلال بني قومنا ، وذلك ان القران مل ينطق يف هذا الباب ويف 
بله ، كل شئ ضروري مبا حيوج اىل تعسف يف تأويل حىت ينصرف اىل املعلوم بالضرورة كالكتب املرتلة ق

وامنا هو يف االشياء الضرورية معها حذو القذة بالقذة وبأحكام من غري تشابه ومل يشتمل ايضا على شئ 
مما اختلف فيه وايس من الوصول اليه مما يشبه التواريخ ، وان كان االسالم مكيدا مببادئه بقوم من مناويه 

 خيلق اهللا منه فيها شيئا ال قليال وال اظهروه بانتحال وحكوا لذوي السالمة يف القلوب من كتبهم ما مل
كثريا فصدقوهم وكتبوها عنهم مغترين بنفاقهم وتركوا ما عندهم من الكتاب احلق الن قلوب العامة اىل 

كأبن " ماين" اخلرافات اميل فتشوشت اىل االخبار لذلك مث جاءت طامة اخرى من جهة الزنادقة اصحاب
ء وامثاهلم فشككوا ضعاف الغرائز يف الواحد االول منجهة التعديل املقفع وكعبد الكرمي ابن ايب العوجا

والتجوير وامالوهم اىل التثنية وزينوا عنده سرية ماين حىت اعتصموا حببله وهو رجل غري مقتصر يف 
جهاالته يف مذهبه دون الكالم يف هيئة العامل مبا يبني عن متويهاته ، وانتشر ذلك يف االلسنة وانضاف اىل 

 والذي خيالفه - سبحان اهللا عن مثله-دم من املكايد اليهودية صار رأيا منسوبا اىل االسالم ما تق
ويتمسك باحلق املطابق للقران فيه موسوما بالكفر واالحلاد ، حمكوما على ذمه باالراقة ،غري مرخص فيها 

" م من اله غرييوما علمت لك"، "انا ربكم االعلى : "مساع كالمه وهو دون ما يسمع من كالم فرعون

؛ وتطاول العصبية رمبا منيل به عن الطريقة املثلى للكمية ، واهللا يثبت قدم من يقصده ويقصد احلق فيه ؛ 
اخلربية تنطق كلها يف هيئة العامل مبا ينايف احلق الواضح عند " الربانات"واما اهلند فأن كتبهم امللية و

نن ومحل السواد االعظم عليها اليها اىل احلسابات منجميهم اال ان القوم ا مضطرون يف اقامة الس
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النجومية والتحذيرات االحكامية ، فيظهرون امليل اليهم والقول بفضلهم والتيمن بلقياهم والقطع عليهم 
ام من اصحاب اجلنة ال يدخل جهنم منهم احد ومنجموهم يكافوم بالتصديق واملطابقة على ما هم 

ويقومون هلم مبا حيتاج اليه منهم وهلذا امتزج االيان على االيام فاضطرب عليه وان خالف اكثره احلق 
الكالم احلاصل عند املنجمني وخاصة عند من يقلد وياخذ االصول باالخبار وال يذهب فيها مذهب 

ان السماء والعامل عندهم مستديران واالرض : التحقيق وهو اكثرهم ، فلنحكي االن ما هم عليه ونقول 
ل ، نصفها الشمايل يبس ونصفها اجلنويب مغمور باملاء ومقدارها عند اعظم مما هو عند كرية الشك

اليونانني، وما وجده احملدثون وجيدونه قد احنرفوا فيها عن ذكر البحار ةالديبات واجلوزن الكثرية املقدرة 
 الشمايل وجزيرة حتت القطب" مريو" هلا واتبعوا اصحاب امللة فينا ليس بقادح يف الصناعة من كون جبل

حتت القطب اجلنويب ، ام اجلبل فسواء كان هناك ام مل يكن اذ احملتاج اليه منه هو خواص " بروامخ"
الدوران الرحاوي وهي بسبب املسامته موجودة للموضع من بسيط االرض وملا هو على مسته يف اهلواء ، 

 كالواجب تقاطر ربعني من ارباع االرض واما اجلزيرة اجلنوبية فكذلك خرب غري ضار ، على انه ممكن لبل
يابسني وتقاطر االخرين يف املاء مغمورين ، فريون االرض يف الوسط واالثقال مرجحنة حنوها فال حمال 

ام يرون السماء لذلك كرية الشكل ، وحنن حنكي اقاويلهم يف ذلك حبسب ترمجتنا فأن خالفت االلفاظ 
اليوناين ذكر " بولس"ان " سدهانده"يف " بلس"اين فأا املطلوبة ؛ قال ما جرت عليه العادة فليعترب ا املع

يف موضع ان االرض كرية الشكل ، وقال يف موضع اخر اا طبقية وقد صدق يف كليهما الن االستدارة 
يف سطحها واالستقامة يف قطرها ومل يعتقد فيها غري الكرية بدالئل كثرية من كالمه وامجاع العلماء على 

فأا لو مل تكن مستديرة ملا " براهم"و" بشنجندر"و" اشرخيني"و"ديو"و" ارجبهد"و" برامههر"  مثلذلك
انتطقت عروض املساكن وال اختلف النهار والليل يف الصيف والشتاء وال وجد احوال الكواكب 
 نصفه ومداراا على ما وجدت عليه ؛ واما موضعها فهو الوسط نصفها طني ونصفها ماء وجبل مريو يف

املالئكة ، وفوقه قطب الشمال ، ويف نصفها املغمور يف املاء حتت قطب اجلنوب " ديو" اليابس مسكن
و هلذا مسي ايضا "مريو"اقرباء املالئكة اللذين يف " نلك"و"ديت "وهو يبس كاجلزيرة يسكنه " بروامخ"
    ؛ واخلط الفاصل بني نصفي االرض اليابس والرطب " ديتانتر"

أي الذي العرض له وهو خط االستواء ، ويف جهاته االربع اربع مدن كبار ، اما يف " شنلك"يسمى 
واالرض "سد بور "ويف الشمال " رومك" ويف الغرب" فلنك"واما يف اجلنوب "زمكوت"الشرق ف

كان ذلك "لنك "و" مريو"مضبوطة بالقطبني واحملور ميسكها، واذا طلعت الشمس على اخلط املار على 
؛ وقال " ارجبهد"، وكذلك يقول " سدبور"ونصف ليل الروم وعشية " زمكوت" ار الوقت نصف

ان اقاويل الناس قد كثرت يف هيئة االرض " : براهم سدهاند"يف " برمهكوبت ابن جشن البهلمايل"
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وخاصة ممن يدرس الربانات والكتب الشرعية فمنهم من يرى اا كاملرآة مستوية ، ومنهم من يرى اا 
عة مقعرة ، ومنهم من يزعم اا مسطحة كاملرآة حييط ا حبر مث ارض مث حبر اىل اخرها مستديرة كالقص

كاالطواق ، ومقدار كل حبر منها او ارض ضعف الذي يف داخله حىت تكون االرض القصوى اربعا 
 ، ولكن وستني مرة مثل االرض الوسطى والبحر احمليط االقصى اربعة وستني مثال للبحر احمليط االدىن

الكوكب الواحد يف الوقت الواحد على افق " زمكوت"اختالف الطلوع والغروب حىت يرى من يف 
املغرب ويراه حينئذ من بالروم على افق املشرق طالعا هو مما يوجب للسماء والرض شكل الكرة ، 

 الشياطني موطن" لنك" الكوكب الواحد يف الوقت الواحد على االفق مسيت" مريو"وكذلك رؤية من يف 
: اياه فوق رؤوسهم تدل على مثله ، مث ال تصح احلسابات اال به ، فبالضروره نقول " لنك"ورؤية من يف 

ان السماء كرة لوجودنا خواصها فيها وان هذه اخلواص ال تصح يف العامل اال مع كونه كرة ، فال خيفى 
انه االرض واملاء والنار والريح :يقول يبحث عن العامل و" ارجبهد" حينئذ بطالن سائر االقاويل فيه ؛ و
ان العناصر اخلمسة اليت هي االرض واملاء والنار " : الت"و" بسشت"وهي كلها مدورة ؛ وكذلك يقول 

ان االشياء الظاهرة احملسوسة تشهد هلا بالكرية وتنفي عنها : يقول " برامههر"والريح والسماء مستديرة ؛ و
على انه اذا كان نصف النهار يف " الت"و"بسشت "و"بلس "و"د ارجبه"سائر االشكال ؛ وقد امجع 

زمكوت كان كان حينئذ نصف الليل بالروم واول النهار يف لنك واول الليل يف سدبور، وهذا ال ميكن 
كل موضع من االرض " : الت"اال على التدوير ، وكذلك ازمان الكسوفات ال تطرد اال عليه ؛ وقال 

والقطب على االفق " مريو" كرة السماء ، وحبسب العرض يف الشمال يرتفع فانه ال يرى فيه اال نصف
كما ينخفضان حبسب العرض يف اجلنوب ويف كليهما ينخفض معدل النهار عن مست الرأس حبسب 

العرض ، وكل من هو يف جهة من جهيت الشمال واجلنوب فانه ال يرى اال القطب الذي يف جهته وخيفى 
 ؛ فهذه اقاويلهم يف كرية السماء واالرض وما بينهما وكون االرض يف وسط عنه الذي يف خالف جهته

مبقدار صغري جدا عند املرئي من السماء ، وهي مبادئ علم اهليئة اليت يتضمنها املقالة االوىل من اسطي 
 وما شاها من سائر الكتب وان مل تكن بالتحصيل والتهذيب الذي نذهب اليه ، وذلك ان االرض اثقل

من املاء واملاء سيال كاهلواء ، والشكل الكري لالرض بالضرورة طبيعي اال ان خيرجها عنه امر اهلي ، 
فليس مبمكن ان يتنحى االرض حنو الشمال واملاء حنو اجلنوب حىت يكون نصف اجلملة يبسا ونصفها ماء 

ربعيها الشماليني ونتفرس اال بعد جتويف اليابس ، واما حنن فوجودنا االستقرائي يقتضي اليبس يف احد 
وال نوجبها ألن امرها وامر مريو خربي ؛ واما " بروامخ"ألجله يف الربع املقاطر له مثل ذلك وجنوز جزيرة 

خط االستواء فليس يف الربع املعلوم عندنا على الفصل املشترك بني الرب والبحر فان الرب يزاحم البحر يف 
املغرب الا ناطحات البحر ودخلت " سودان"تواء كرباري مواضع فيدخله دخوال يتجاوز به خط االس
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فيه اىل مواضع وراء جبال القمر ومنابع النيل ، مل نتحققها الا من جهة الرب قفرة غري مسلوكة ومن جهة 
البحر وراء سفالة الزنج كذلك ، مل يرجع منها سفينة غررت بنفسها حىت خترب مبا شاهدت ، وكذلك 

 فوق بالد السند قطعة عظيمة يتخيل فيها اا جتاوز خط االستواء اىل اجلنوب ، يدخاه من ارض اهلند
وفيما بني ذلك ارض العرب واليمن على هذه الصورة من غري ايغال يف البحر جتاوز به خط االستواء ، 

بسط كما  وكما ان الرب يلج يف البحر كذلك البحر يلج يف الرب وخيرقه يف مواضع ويصريه اغبابا وخلجانا
عن غرب ارض العرب لسانا اىل قرب واسطة الشام واستدق عند القلزم فعرف به اواخر اعظم منه عن 

     وانعطف ايضا فيما بني ارضي اهلند " فارس"شرق ارضهم يعرف ببحر 

والصني انعطافا اىل الشمال كثريا ، فخرج شكل الساحل بذلك عن ان يلزم خط االستواء او ان يكون 
غري ، والكالم على املدن االربع آت يف موضعه ، والذي ذكر من اختالف االرقات فهو على بعد عنه مت

من نتائج استدارة االرض ولزومها وسط العامل ، فان ذكر معها سكاا وال بد للمدن من املتمدنيني كان 
نصف النهار ان " : باج بران"ذلك من نتائج نزوع االثقال حنو مركزها وهو وسط العامل ، ويقاربه ما يف 

" مج بران" وما يف " بيه" "وغروبا عن " سخ"ونصف ليل على " بيبسوت" بأمراود يكون طلوعا على 

وهي الندر الرئيس وفيها زوجته ، " امراودبور"حنو املشرق مدينة " مريو"وهو انه ذكر فيه ان من جبل 
س ، ويثيبهم ، وحنو املغرب ابن الشمس يعاقب ا النا" جم"فيها " سنجمن بور" وحنو اجلنوب مدينة 

، والشمس والكواكب " ببهاون بور"اعين املاء ، وحنو الشمال للقمر " برن"فيها " سكك بور"مدينة 
تدور حول مريو ، فاذا كانت الشمس على نصف ار امراود بور كان اول النهار يف سنجمن بور 

ار سنجمن بور كانت طالعة على واول الليل يف بيهاون بور ، واذا كانت : ونصف الليل يف سك
ان الشمس تدور حول مريو ، : سكك بور وغاربة عن امراود بور وعلى نصف ليل ببهاون بور ، فقوله 

يعين رحاويا على من به ، وليس هناك مشرق ، وال مغرب بسبب صورة احلركة وال الشمس تشرق فيه 
مست مدينة فسماه مشرقا واىل مست اخرى من موضع واحد معني بل من مواضع خمتلفة ، وامنا اشار اىل 

فسماه مغربا ، وميكن ان تكون هذه االربع املدن هي اليت ذكرها منجموهم ، فلم يوضح البعد بينها وبني 
اجلبل ، وسائر ما حكينا عنهم هو احلق الذي يوجبه الربهان ؛ ولكن من عادام ان ال يذكروا القطب اال 

هم يعتقدون يف السفل ما نعتقد فيه انه مركز العامل لو ال ان العبارة عنه وذكر هذا اجلبل معه يف قرن ؛ و
ان العلماء " برمهكوبت" ركيكة وخاصة فأنه من مسائل الفحول اليت ال يقوم ا اىل كبار الرجال ؛ قال 

مسكن " بروامخ"واسفل منه " ديو"مسكن " مريو"زعموا ان كرة االرض يف وسط السماء ، ومنها جبل 
ومل يذهبوا من هذا السفل اال اىل الرتبة ، واال فحال االرض من مجيع " دتنب"و" ديت"فيهم من خمال

جهاا واحدة وكل من عليها فمنتصبون حنو العلو ، واالشياء الثقيلة تقع اليها طبعا كما طبعها امساك 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  104  

لتحريك ، فان رام شيئ االشياء وحفظها ويف طبع املاء السيالن ويف طبع النار االحراق ويف طبع الريح ا
عن االرض سفوال فليسفل فال سفل غريها ، والبذور تتزل اليها حيث ما رمى ا وال تصعد عنها ، وقال 

ان اجلبال والبحار واالار واالشجار واملدن والناس واملالئكة كلها كرة حول كرة االرض، " : برامههر"
انه تسافل اذ ال سفل ، وكيف يقال يف احدمها انه " الروم" و " ثرمكوت"وال ميكن ان يقال يف تقابل 

اسفل وحاله كحال االخر ، فليس احدها بالسقوط اوىل بل كل واحد يف ذاته وعند قائل انا العايل 
" كذنب"والباقون اسفل ، ومجيعهم حول الكرة على مثال خروج االنوار على اغصان الشجرة املسماة 

ه على مثال االخر ال يتدىل احدها وال ينتصب غريه ، فاالرض فأا حتتف عليه ، وكل واحد يف موضع
متسك ما عليها الا من مجيع اجلهات سفل والسماء يف كل اجلهات علو ، فكالم القوم يف هذا الباب 

" بلبهدر "كما ترىصادر عن معرفة يف القوانني الصحيحة وان داهنوا اصحاب االخيار والنواميس ، فان 

وفلك الربوج مدررات ، " مريو"اصح االقاويل على كثرا واختالفها هو ان االرض وان : املفسر يقول 
ان االرض مثل ظهر السلحفاة ال تدوير هلا : أي الصادقون الذين يتبعون الربان " ابت بران كار"ويقول 

وقد صدقوا ، فان االرض يف وسط املاء ، والذي يظهر منه هو على صورة ظهر : من حتت ، قال 
فانظر كيف : اة ، والبحر الذي حييط ا غري مسلوك ، فاما تدوير فلك الربوج فمشاهد بالعيان سلحف

: صدقهم يف تدوير الظهر وتغافل عن نفيهم التدوير عن البطن وتشاغل حبديث ال يتصل بذلك ، فقال 

 منه ذلك اال جزء من ستة وتسعني جزءا" جوثرن"تن بصر االنسان ال يبلغ من االرض وتدويرها االف 
اثنان ومخسون جوثرنا فلهذا ال حيس بالتدوير وذلك سبب اختالف االقاويل فيه ، ومل ينكر اولئك 

عن قوهلم النه محل " بلهدهر" الصادقون تدوير ظهر االرض بل اثبتوه مبثال ظهر السلحفاة ، وامنا نفاه 
وجه وان يكون مسطحا مرتفعا عن معناه على احاطة املاء ا ، والبارز من املاء جائز ان يكون كري ال

     املاء كدف مقلوب اعين قطعة من 

اسطوانة مستديرة ، واما خروج االستدارة عن الشعور ا لصغر قامة االنسان فغري صحيح من اجل ان 
القامة لو كانت مثل عمود اعظم جبل مث كان التأمل من موضع واحد دون االنتقال واستعمال طريق 

يها من اختالف االحوال مل ينفع طوهلا ومل يشعر بأستدارة االرض وحدها ؛ ولكن القياس فيما يوجد ف
كيف اتصال هذا الكالم مبقالة القوم ولو كان اثبت االستدارة لالرض يف اجلانب املقابل لالستدارة اعين 

فأما الذي حتت باالستعارة مث ذكر ما ذكر حىت يريه معقوال مستفادا من احلس لكان لقوله وجها ما ؛ 
ب منها موقف : ه و نقطعة : اب على مركزه : تعيينه القدار املبصر من االرض فليكن له كرة االرض 

ب ا ولنفرضه : ج ا مماسا لالرض فمعلوم ان املبصر هو : ب ج وخيرج : الناظر اىل ما حوله والقامة 
ن الدور ثالث مائة جزءا من ستة وتسعني جزءا من الدور وذلك ثالثة اجزاء ونصف وربع جزء اذا كا
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 3431ه ط وهو :  على 50625ط أ وهو " تقسيم مربع " مريو"وستني ، فامثل ما تقدم يف باب جبل 

 3438: ه ب اجليب كله : ز م ه ، وذلك على ان : ب ج القامة : ي د م ه ويكون . ط ج " فيخرج 

ب ج اليه جوثرنا : ا  ك ز ي و ، فاذا حولن795: ، لكن نصف قطر االرض حبسب ما ذكر من دورها 
ا ط : ب ج اربعة اذرع كانت نسبته اىل : واحدا وستة كورش والفا ومخسا وثالثني ذراعا ، واذا فرضنا 

 ، فاذا 225ا ط مبقدار اجليب وهو :  ،وهي اذرع ما خرج للقامة اىل 57035مبقدار اجليب كنسبة 
وير االرض كما ذكر ثالثة عشر لكن حصة اجلزء الواحد من تد.استخرجناه كان ا ج وقوسه كذلك 

جوثرنا وسبعة كروة وثالث مائة وثالث وثالثون ذراعا وثلث ذراع ، فاملبصر اذن من االرض مائتني 
حني قطع " بلس سدهاند"ما يف " بلهدر" واحدى وتسعون ذراعا وثلثا ذراع ؛ والوجه الذي اويت منه 

ان سأل سائل عن علة ذلك فليعلم ان الكردجة : اجليب لربع الدائرة على اربع وعشرين كردجة مث قال 
    الواحدة من هذه جزء من ستة وتسعني جزءا من الدور 

 ، فعلمنا من ذلك ان اجليوب تساوي قسيها 225 ، وملا استخرجنا جيبه كانت دقائقه 225ودقائقها 
بة القطر اىل على نس" ارجبهد" و " بلس"فيما هو اصغر من هذه الكردجة ، وملا كان اجليب كله عند 

من هذه املسارة العددية فظن ان القوس قد استقامت وما ليم " بلبهدر"دور الثالث مائة والستني اوهم 
وهذا هو الغلط العظيم فالقوس قط ال : يكن فيه حدبة ونتو مينع البصر عن املرور ومل يتصاغر فهو مدرك 

زاء املفروضة لالستعمال واما يف أجزائها تستقيم و ال اجليب وأن صغر يساوي قوسه ، وامنا ذلك فياالج
ان احملور ميسكها ، فليس يعىن به أن : فمر هيا و هلم جرا اىل أقصى الصني ؛ وأما قول بلس يف األرض 

حمورا هناك لو مل يكن لسقطت األرض ، وكيف يقول هذا وهو يرى املدن األربع حول األرض مسكونة 
 من مجيع اجلوانب ؟ ولكنه ذهب فيه اىل أن حركة ما على ، وذلك موجبات نزول األثقال اىل األرض

احمليط علة لسكون ما يف املركز واحلركة يف الكرة ال تكون اال على قطبني واخلط الواصل بينهما هو 
ان حركة السماء ماسكة لالرض يف مكاا ، مصرية اياه طبيعيا هلا ال ميكن أن : احملور ، فكأنه يقول 

 حماور   على حمور احلركة مث على وسطه الن سائر اقطار الكره ممكن ان تتوهم تكون يف غريه ، وهي
فاا كذلك بالقوة و لو مل تكن يف الوسط المكن وجود حمور عنها فكاا يف الصورة مدعمة باحملاور ؛ 

لى واما سكون االرض وهو ايضا احد مباديء علم اهليئة الذي يعسر حل الشبه العارضة فيه فام ايضا ع
ان من الناس من زعم ان احلركة االوىل ليست يف معدل " براهم سدهاند"يف " برمهكوبت"اعتقاده ، قال 

بان ذلك يتوجب ان ال يرجع طائر اىل وكره مهما طار " برامههر" النهار و امنا هي لالرض ، فرد عليهم 
" آرجبهد"ان اصحاب : يف موضع اخر منه " برمهكوبت"عنه حنو املغرب ، وهو كما قال ، مث قال 

ان ذلك لو كان لسقطت عنها :ان االرض متحركة و السماء ساكنة ، فقيل يف الرد عليهم : يقولون 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  106  

انه ال يلزمهم ، و كانه عىن بذلك من جهة ان :االحجار و االشجار ، و مل يرض برمهكوبت ذلك وقال 
االزمان ؛ و رمبا " بران"ق السماء بل لو كان ذلك مل تسارق دقائ: االثقال منجذبة اىل مركزها ، قال 

 وتسمى برانات 21600360: كان التخليط يف هذا الفصل من جهة املترجم فان دقائق السماء هي 
أي انفاس ألم يزعمون أن كل دقيقة من معدل النهار فاا تدور يف زمان نفس معتدل من أنفاس الناس 

ة حنو املشرق يف هذا العدد من األنفاس كما ، وب أن ذلك صحيح وأن األرض تدور الدورة التام
يدورها السماء عنده فما العائق فيها عن املوازاة ؟ مث ليست حركة االرض دورا بقادحة يف علم اهليئة 

شيئا بل تطرد أمورها معها على سواه ، وامنا تستحيل من جهات اخر ولذلك صارت أعسر الشكوك يف 
ء من احملدثني بعد القدماء اخلوض فيها ويف نفيها ، ونظن أنا قد أربينا هذا الباب حتليال ، وقد أكثر الفضال
  " .مفتاح علم اهليئة " عليهم يف املعىن ال الكالم يف كتاب 

      يف احلركتني األوليني عند منجميهم وعند أصحاب الربانات -كز

 أوال أقاويلهم فيه وان كان اما عن املنجمني منهم فاالمر كما نذهب اليه حنن يف أكثر األمر ، وحنن حنكي
الريح تدير فلك الكواكب الثابتة وحيفظه القبطان " : بلس " ما وجدناه من ذلك نزرا جدا ، قال 

من " بروامخ " من اليسار اىل اليمني ويراها سكان " مريو " وحركته اليت اىل املغرب يراها سكان جبل 
ائل عن جهة حركة الكواكب معما يراه من ان سأل س: اليمني اىل اليسار ، وقال يف موضع آخر 

طلوعها من املشرق ودوراا حنو املغرب اىل أن تغيب ، فليعلم أن احلركة الىت نراها حنو املغرب خمتلفة 
" يروا من اليسار اىل اليمني وأهل جزيرة " مريو "الوجهة حبسب ادراك أهل املساكن اياها فسكان جبل 

ن اليمني اىل اليسار وسكان خط االستواء حنو املغرب فقط ومن فيما بني جيدوا بعكس ذلك م" بروامخ 
هذه املواضع منحطة حبسب عروض املساكن ، وهي يف اجلملة صادرة عن الريح اليت تدير األفالك حىت 

تلزم الكواكب وغريها طلوعا من املشرق وغروبا يف املغرب بالعرض واما بالذات فان حركاا حنو 
 احلركة هي اليت تكون من الشرطني حنو البطني فان البطني عن الشرطني يف جهة املشرق املشرق ، وهذه

، فان مل يعرف السائل منازل القمر وعجز عن قياس احلركة الشرقية عليها فليتأمل القمر نفسه يف تباعده 
" ية ؛ وقال عن الشمس اوال فأوال مث اقترابه منها كذلك اىل أن جيامعها ليتصور من ذلك حركته الثان

ان الفلك خلق متحركا على قطبني بأسرع حركة متكن فال يلحقها فتور ، و خلقت " : برمهكوبت 
" الكواكب حيث ال بطن حوت وال شرطني أي يف الفصل املشترك بينهما وهو األعتدال الربيعي ؛ وقال 

وتنتهي اىل  .  ط كلب من املفسر ك ان مجيع العامل معلق بقطبني ومتحرك باستدارة تبتدئ" بلبهدر 
برمهكوبت "  فال جيوز أن يقال يف العامل بسبب اتصال حركته ك انه ال أول له وال آخر ؛ وقال  . كلب 

ويكون الشرق فيه غربا " مريو " املوضع الذي ال عرض له وهو املقسوم بستني كهريا هو افق ملن يف " 
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به ، فاذا دارت األفالك والكواكب صار والبحر حييط " بروامخ " ووراء هذا املوضع يف اجلنوب 
معداللنهار أفقا مشتركا للمالئكة ولديت يرونه معا ، واختلفت جهة احلركة فما رآه املالئكة منها متيامنا 

متياسرا وبالعكس على مثال من كان بيمناه شئ فانه اذا نظر يف املاء رآه يف يسراه ، وسبب " ديت" رآه 
 تزيد وال تنقص هي ريح وليست بالريح املشاهدة عندنا فان هذه تسكن هذه احلركة املستوية اليت ال

والريح تدير مجيع الكواكب الثابتة : وتاج وختتلف وتلك ال تسكن ؛ وقال أيضا يف موضع آخر 
والسيارة حنو املغرب دورة واحدة ، والسيارة تتحرك حنو املشرق حركة يسرية على مثال ذرة تتحرك على 

يف خالف جهة التحريك فان الذي يرى من حركتها هو التحريك وال حيس حبركتها دوارة اخلزاف 
اال قوما رأوا احلركة لالرض والسكون " بسشت" و " ارجبهد" و " الت" الذاتية ، وهذا قول أمجع عليه 

 اليمني للسماء ، فأما احلركة اليت يعتربها الناس من املشرق اىل املغرب فأن املالئكة يروا من البسار اىل
فهذا ما طلعته من كتبهم فيها ، فأما الريح اليت يشريون اليها يف التحريك . وديت من اليمني اىل اليسار 

فما اظنها اال للتقريب من االام فاا مشاهدة يف حتريك االالت ذوات االجنحة والديداجنات اذا هبت 
ن كانت حمركة لالشياء فليست من ذاا وال عليها ، واذا كانت اليت ختتلف بأختالف اساباا فاا وا

ونفيهم السكون عنها . بغري مماسة الا جسم وهلا حوافز من خارج تكون حركتها حبسب حفزها اياها 
اشارة منهم اىل دوام التحريك ال اىل السكون واحلركة اللذين يكونان للجسم ، وكذلك نفي الفتور عنها 

ملختلفة فان الفتور واللغوب ال يكون اال للمركب من املتضادات يف للداللة على تربئتها عن االحوال ا
الكيفية ، واما حفظ القطبني لفلك الثوابت فمعناه على النظام ال عن ان يسقط ، وكان حكي عن بعض 

قدماء اليونانيني انه راى يف الكجرة اا كانت يف بعض االزمنة طريقة للشمس مث انتقلت عنها ، وهذا 
يف تناهي احلركة " بلبهدر"ات عن النظام اجلائز ان يضاف اىل حفظ االقطاب ؛ واما قول زوال احلرك

 من جهة مبدئه الن العدد كائن من  فمعناه ان اخلارج اىل الوجود الواقع حتت العدد ال حمالة متناه 
، وذلك تراكيب الواحد وتضاعيفه وهو يتقدمها ال حمالة ، ومن جهة املوجود من يف االن من الزمان 

    ضرورة فان كانت االيام والليايل متزايدة العدة بدوام الكون فلها اول منها ابتدأت ، وان 

جحد جاحد وجودها يف الفلك فزعم ان النهار والليل كائنان باالضافة اىل االرض وسكاا واا اذا 
املركبات من جمموعتهما رفعت عن وسط العامل ومها ارتفع الليل والنهار بأرتفاعهما وزال التعديد عن 

وهي االيام عدل بلبهدر عن االستدالل مبوجب احلركة االوىل اىل موجب احلركة الثانية وهو ادوار 
 النه اجلامع هلا والذي يبتدئ مجيعها من  الكواكب فأا حبسب الفلك دون االرض وعرب عنها بكلب 

 بستني ، فهو مرتلة قول قائل لو كان من انه املقسوم: يف معدل النهار " برمهكوبت"اوله ؛ واما قول 
انه املقسوم بأربعة وعشرين ، وذلك انه الكائل لالزمنة والعاد هلا ودوره مشتمل على اربع : اصحابنا 
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وعشرين ساعة كما يشتمل عند اهلند على ستني كهريا وهلذا حسبوا مطالع الربوج بالكهريات دون 
 املديرة للكواكب الثابتة والسيارة مث ختصيصه السيارة باحلركة حنو ازمان معدل النهار ؛ واما قوله يف الريح

املشرق فهو موهم منه انه ال يرى للثابتة حركة واال فهي تتحرك ايضا حركة يسرية حنو املشرق كالسيارة 
ام مل : ، ال يباينها فيها اال باملقدار وبالتحري العارض لتلك يف الرجوع ؛ وقد حكى قوم عن القدماء 

يكونوا يفطنون حلركاا اىل ان دلتهم االزمنة املتطاولة عليها ، ويؤكد ذلك الوهم خلو االدوار يف كتبه 
عن ذكر ادوار للثوابت وتعليقه ظهورها واختفاءها بدرجات للمس ال تتغري ؛ واما نفيه التيامن والتياسر 

احد القطبني اينما توجه فأنه عن احلركة االوىل على من يسكن خط االستواء فليعلم ان الساكن حتت 
يستقبل املتحركات ، والا اىل جهة واحدة فاا بالضرورة آخذة من حماذاة احدى يديه حنو وجهة وجهة 

 القطبني بسبب تقابلهما  ومنها اىل حماذاة اليد االخرى ، ويتبادل االمر يف اليدين عند الساكنني حتت كال 
اذا انعكس منهما صار كانسان اخر مقابل هلذا الناظر يدرك بأمينه ايسره تبادله يف املاء واملرآة فان البصر 

وبايسره امينه ، وكذلك سائر املساكن ذوات العروض الشمالية يستقبلها اهلها املتحركات حنو اجلنوب ، 
" مريو"واجلنوبية يستقبلها اهلها املتحركات حنو الشمال فيكون امر احلركة عندهم على قيلس ساكين 

واما الكائن على خط االستواء فان املتحركات تدور عليه بالتقريب فال يستقبلها يف جهة واما " وامخبر"و
بالتحقيق فاا تبعد عنه قليال ، فان يستقبلها يف اجلهتني على صورة واحدة كانت حركة الشماليات عليه 

حصل التبادل له مع نفسه من اليمني اىل اليسار واجلنوبيات خبالف ذلك ، فجمع خاصية القطبني معا و
واما اقاويل . من االقسام " برمهكوبت"دون غريه ، واما ما دار على مست راسه فهو الذي اومى اليه 

 صريوا السماء قبة على االرض ساكنة والكواكب بذواا من املشرق اىل املغرب  اصحاب الربانات فقد 
فمىت جيوز هلم اخلصم حترك شيئ واحد اىل جهتني سائرة ، فمىت تكون هلم علم باحلركة الثانية وان كان 

 من جهتهم ال الفادة فال فائدة فيها ، فقد قيل يف  خمتلفتني حركتني بالذات ؟ وحنن نذكر ما وقع الينا 
ان الشمس والكواكب متر حنو اجلنوب يف سرعة السهم ، تدور حول مريو ، ودوران " مج بران "

 اذا اسرعت ادارا ، وهي ال تغيب يف ذاا وامنا ختفي عن قوم الشمس على مثال خشبة ملتهبة الطرف
دون اخرين من املدن االربع اليت يف اجلهات االربع من اجلبل ، وهي تدور حوله عن مشال جبل 

ال جتاوزه وال تنري جانبه اجلنويب ، وخفاؤها بالليل لبعدها ، وقد يراها االنسان من الوف " لوكالوك"
"  بشكرديب "فأذا سامتت الشمس . ا عنه شيئ صغري اذا كان الشيئ قريبا من العني مث خيفيه" جوثرن"

لكشا  حتركت يف ثالثة امخاس ساعة جزءا من ثالثني من االرض فيكون هلذه املدة احد وعشرون 
 مث متيل اىل الشمال فيصري مسريها ثالثة اضعاف ما كانت 2150000 الف جوثرن وذلك  ومخسون 

   ومخسة واربعون  وعشرة االف " كوريت"ودوران الشمس يف اليوم اجلنويب تسة . نهار ولذلك يطول ال
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أي البحر اللبين كان يومه ثالثة كوريت واحد " كشري" جوثرن ، فاذا عادت اىل الشمال ودارت على 
اا : فأنظر اىل اظطراب هذه االقاويل يف املوضوع ، الن قوله يف مرور الكواكب " لكش"وعشرين 

سرع كالسهم وان كان على وجه املبالغة يف الصفة للفهم العامي فان اجلنوب ال ختتص ا دون ت
واذا كانت هلا يف اجلهتني غايتان للتردد وتساوي زمان مرورها من الغاية اجلنوبية اىل الغاية . الشمال 

    الشمالية زمان مرورها بينهما بالعكس كان مرورها اىل الشمال ايضا 

لسهم ، ولكم دليل على اعتقاده يف القطب الشمايل انه العلو وجهة اجلنوب متسافل عنه يف سرعة ا
فالكواكب متر اليها كالصبيان يف الزحلوقات فان كان يعين ذا املرور احلركة الثانية وذلك هو االوىل 

د مثاله يف وامنا متيل عن افقه من نصف سدس الدور ؛ مث ما ابع" مريو"فان الكواكب ا ال ترم حول 
حركة الشمس باخلشبة امللتهبة ، ولو كنا نرى الشمس املتحركة طوقا مستديرا لكان مثاله نافعا يف 

تعريفنا انه ليس كذلك ، فأما و نرى الشمس قطعة يف السماء كالواقفة فأن مثاله هذر ، وان كان يعين 
لق من راس خيط يعمل مدارا مثله اذا بذلك اا تعمل مدارا مستديرا فااللتهاب يف خشبته فان احلجر املع

ادير فوق الراس ، وطلوع الشمس على قوم وغيبتها عن اخرين حق لوال ما ذكرناه من عقيدته ، ويشهد 
ووقوع شعاع الشمس عليه من جانبه االنسى الذي مساه مشاال والوحشي جنوبا ، وليس " لوكا لوك"عليه

االرض عندنا وجبل مريو عنده ولكنه تصور املدار حول خفاء الشمس بالليل للبعد وامنا هو بساتر هو 
اجلبل وحنن منه يف جانب فأختلف االبعاد منا اليه وما بعد ذلك من الكالم يشهد انه يف االصل هكذا 

وخفاؤها بالليل ليس لبعدها ، فأما االعداد اليت ذكرت فاظنها فاسدة متغرية وليس لنا معها عمل ولكنه 
شمال ثالثة اضعاف مسريه يف اجلنوب وصري ذلك علة طول النهار وقصره جعل مسري الشمس يف ال

وجمموع النهار وليله ابدا على حاله ومها يف الشمال واجلنوب يتكافئان ، فيجب ان يكون ما ذكر مقوال 
على العرض الذي اره الصيفي مخسة واربعون كهريا والشتوي مخسة عشر ، ومع ذلك فاسراع الشمس 

تاج اىل ايراد علة له فان اوضاعه تضيق املدارات الشمالية القتراا من القطب وتوسع يف الشمال حم
اجلنوبية القتراا من الذيل واذا اسرعت الشمس يف املسافة الصغرى قصر زماا عن زمان املسافة الكربى 

 عن مدار املنقلب عبارة" بشكرديب"اا اذا دارت على :  ، مث قوله وقد ابطأت فيها ايضا واالمر بالعكس
الشتوي وقد صري النهار فيه اكثر مقدارا مما عداه سواء كان املنقلب الصيفي او غريه ، فجميع الكالم غري 

ويف الشمال مثانية عشر وهي " مهورت"ان النهار يف اجلنوب اثنا عشر " باج بران"مفهوم ، ومثله ما يف 
 جوثرن ، فأما 94 يوم فيكون حصة اليوم 183يف " جوثرن "17221متيل فيما بني الشمال واجلنوب 

مهورت فهو اربعة امخاس ساعة والقضية مقولة على عرض اطول اره اربع عشر ساعة ومخسا ساعة ، 
وما ذكر من عدد اجلوثرنات فان ظاهر االمر يقتضي ان تكون حصة ضعف امليل من الفلك وامليل عندهم 
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 ونصف جوثرن ، وااليام اليت تقطع فيها 129157اربعة وعشرون جزءا فجوثرنات كل الفلك اذن 
الشمس ضعف امليل هي نصف سنتها جمبور الكسر فأنه قريب من مخسة امثان يوم ، ويف باج بران ان 

الشمس يف الشمال تبطي بالنهار وتسرع بالليل ويف اجلنوب بعكس ذلك وهلذا يطول النهار يف الشمال 
من ال يعرف احلركة الشرقية اصال وال يهتدي لتقدير قوس النهار ويبلغ مثانية عشر مهورتا ، وهذا كالم 

ان مدار بنات نعش دون القطب وحتته مدار زحل مث املشتري مث املريخ " بشن دهرم"بالعيان ؛ ويف كتاب 
    مث الشمس مث الزهرة مث عطارد مث القمر وهي تدور حنو 

نها سريع ومنها بطئ وقد تكرر املوت املشرق كالرحا حبركة مستوية املقدار يف كل كوكب الن م
واحليات عليها يف القدم الوف املرات ، وهذا الكالم ان اريد اجراءه على مناهج الصواب مضطرب ألنا 

اذا ذهبنا يف حتتية بنات نعش عن القطب اىل ان موضع القطب هو العلو سفل بنات نعش عن مست 
 فأن حتت فيها مقول على القرب والبعد من ، وصدق فيه مث كذب يف السيارة" مريو " رؤوس اهل 

عن معدل النهار مث املشتري  اال اذا كان زحل اعطم الكواكب ميل جمرى االرض ، ولن يطرد على ذلك 
مث باقيها االول فاالول ومع ذلك ثابتة إىل ذلك املقدار من امليل ، وليس ذلك يف الوجود كذلك ، وان 

الثوابت فوق السيارة لكن القطب ال يعلوها ، واما الدور الرحاوي محلنا اجلميع على امر واحدصدق فان 
فانه باحلركة االوىل حنو املغرب دون الثانية اليت اشار اليها ، والكواكب عنده انفس اشخاص نالت العلو 

بالكسب وعادت اليه عند متام املدة ، زاظن انه اشار اىل العدد بااللوف من احد وجهني اما بسبب 
خلروج من القوة اىل الفعل واما بسبب ان منها ما ختلص وفيها ما يتخلص فعددها يتناقص الوجود وا

  .وكل ما قبل النقصان فمتناه

   في تحديد الجهات العشر-كح

انبساط االجسام يف االقطار على ثالثة مسوت احدها للطول والثاين للعرض والثالث للعمق او السمك ، 
ناه يف مسوته فخطوط هذه السموات الثالثة اذ هي متناهية ذوات ايات واالمتداد املوجود ال املوهوم مت

ست هي اجلهات ، واذا توهم يف وسطها اعين تقاطعها حيوان وجهه اىل احدها صارت له اماما ووراء 
 اخر ، والن الطلوع والغروب يف  وميينا ويسارا وفوقا وحتتا، واذا اضيفت اىل العامل حصلت هلا اسام

ركوة االوىل به تظهر فأنه اوىل باجلهات ان حتد فيه ، واالربع اليت هي املشرق واملغرب االفق واحل
والشمال واجلنوب مشهورة واليت فيما بني كل اثنني منها اقل اشتهارا ، وهي معها تصري مثانيا ومع الفوق 

 اىل مطالع الربوج والتحت اللذين ال نشتغل بذكرمها عشرا ، فأما اليونانيون فأم كانوا يذهبون فيها
ومغارا مث ينسبوا اىل الرياح فيكون عددها ستة عشر ، وكذلك العرب نسبوا اجلهات االربع اىل 
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باالطالق ويف الغرائب اخلاصةمسماة بامساء " نكباء"مهاب الياح منها وما هبت بني اثنتني منها فهي 
وا اجلهات االربع اوال بأمساء مث اتبعوها بتسمية خاصة، واما اهلند فام مل يعتربوا فيها هبوب ريح وامنا مس

نريت، : مابني املشرق واجلنوب: مايب كل جهتني منها فصارت يف االفق مثانيا كما يف هذه الصورة 
: مدديش أي اململكة الوسطى املشرق:اكىن، املغرب بسجم: اجلنوب، دكشن مابني اجلنوب واملشرق

  ايشن : تر الشمال ما بني الشمال واملشرقبايب، او: بورب مابني املغرب والشمال

وهذه اليت " تال" وايضا " اد" واسم اسفل " اوبر" وبقي لقطيب االفق اثنتان مها فوق وحتت واسم فوق 
وكل قطر . لغريهم هي جهات بالوضع واذ االفق منقسم بنما ال يتناهى فالسموت فيه من املركز كذلك 

ايتا القطر القائم عليه ميينا ومشاال ، * وما وراء او عكسهما فتكون ايتاه اما ما قبل فممكن ان تفرض 
ومن اجل ام اليذكرون شيئا معقوال وال موهوما اال ويقيمون له شخصا حمسوسا ويسرعون اىل تزوجيه 

وهو الكوكب الذي يلي البنات من " اتر" ان " بشن دهرم " وتعجيل زفافه وحبله ووالدته فأن يف كتاب 
الذي " دكش" زوج باجلهات اليت هي واحدة وان عدت مثنيا فولد له منها القمر، وقال غريه ان النعش ت

" بس" وهو الثواب عشرا من بناته وهن اجلهات وفيهن واحدة تسمى " دهرم" زوج" برجابت" هو 

لقمر واحدهم القمر ، وال حمالة ان اصحابنا يضحكون من والدة ا" بسون" فأولدها اوالدا كثرية يسمون 
السادس " مننر" ولد من " ادت" وامها " كشب" فاين ازيدهم من هذه السلعة ، قالوا ان الشمس هي ابن 

ولد " برجايت" واملريخ هو ابن " كركتا" ولد على مرتل " دهرم " والقمر هو ابن " بشاك " على مرتل 
ولد على " انكر" ي ابن واملشتر" دهنشت" وعطارد ابن القمر ولد على مرتل " بورباشار" على مرتل 

وزحل ابن الشمس ولد على " بش "  ولدت على مرتل " برك" والزهرة ابنة " بورب بكلكين" مرتل 
والرأس ولد على مرتل " اشليشا" ملك املوت ولد على مرتل " جم " وذو الذنب هو ابن " ريويت" مرتل 

ها يف جدولريويت ، وجعلوا للجهات الثمان يف االفق اربابا كعادم وضعنا  

    جم :النار اجلنوب:اندر بني املشرق واجلنوب:املشرق 

كرو بني الشمال :باج الشمال:برن بني املغرب والشمال:برت املغرب:بني اجلنوب واملغرب
أي شكل الرأس " راه جكر" مهاديو وهلم يف االختيار للقمار باجلهات الثمان شكل يسمونه :واملشرق

رب اليوم الذي انت فيه ومكانه من الصورة مث تعرف الثمن الذي انت فيه وهو هذا والعمل به ان تعرف 
من امثان النهار و تعد االمثان على اخلطوط االخذة من ارباب االيام على التوايل الذي هو من املشرق اىل 
و اجلنوب اىل املغرب فتنتهي اىل رب ذلك الثمن ، مثاله اذا اردنا صاحب الثمن اخلامس من يوم اخلميس 

رب اليوم املشتري يف اجلنوب واحلط اخلارج من هذه اجلهة ينتهي اىل ما بني املغرب و الشمال فصاحب 
الثمن االول هو املشتري و صاحب الثمن الثاين زحل و الثالث الشمس و االبع القمر و اخلامس عطارد 
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واذا .  باتصال اىل متام اليوم يف الشمال و على هذا متتد االمثان اىل كمال النهار و تدخل يف الليل التايل
علمت جهة الثمن الذي انت فيه فاعلم اا منسوبة عندهم اىل الراس فاجعلها يف اجللوس للعب وراء 

ظهرك فانك تظفر بزعمهم و ال عليكان تستهني باملختار من عدة مالعب يف الضربة الواحدة من اجل 
  .هذا االختيار و يكفيك ان تكل امر الفصوص اليه 

   في تحديد المعمور من االرض عندهم-كط

، " ارث برش "حنو اجلنوب و تسمى " مهمنت"ان االرض املعمورة من : الرش " وبن كوش"يف كتاب 
مسيت باسم رجل امسه ارث كان يسوسهم و ميوم ، واهل هذه املعمورة هم الذين يقع عليهم الثواب 

أي التسع القطع االول ، " نوكند برمث"سعة اقسام تسمى و العقاب دون غريهم ، وتنقسم هذه املعمورة ت
ويف ما بني كل اثنتني من تلك القطع حبار يعرب فيها من واحد اىل اخر ، وعرض املعمورة من الشمال اىل 

، فاشارته هاهنا اىل مهمنت هي اىل اجلبال اليت يف الشمال عند منقطع العمران من " جوزن"اجلنوب الف 
رورة يف جنوا ، واشارته اىل اهلها ام هم املكلفون دليل على زوال التكليف عن الربد والعمارة ض

غريهم ، وزواله ال يكون اال باالرتفاع عن االنسية اىل رتبة املالئكة الذين هم ببساطة جواهرهم و نقاء 
 تعقل ، فليس مما طباعهم ال يعصون امرا وال يسامون العبادة او باالحنطاط عنها اىل رتبة البهائم اليت ال

عدا املعمورة اذن احد من الناس ، وليس ارث برش ارض اهلند فقط كاعتقاد اهلند فيها اا الدنيا وام 
الناس فقط فليس ختترق ارضهم حبر متيز به فيها قطعة عن قطعة ، وال يذهب يف القطع اىل الديبات فقد 

ولزم من قوله ان اهل االرض كلهم واهلند يف صرح بان تلك البحار يعرب فيها من جانب اىل جانب ، 
أي اول الم يقسمون ارض اهلند ا ايضا " برمث"لزوم التكليف شرع واحد ، وامنا مسيت هذه القسمة 

وحدها فتكون قسمة املعمورة اوىل وهذه ثانية، ومنجموهم يقسمون كل مملكة ا فتكون قسمة ثالثة ، 
ان : مثل ما حكيناه وهو قوله " باج بران "و السعادات منها ؛ ويف وذلك عند نظرهم يف مواقع املناحس 

و معناه الذين يقنتون و يتقوتون ، ويكون عندهم اجلوكات " ارث برش"يسمى " جنب ديب "وسط 
مشايل عنه ، وهو مقسوم بتسعة اقسام فيما بينها حبار " مهمنت"االربعة و يلزمهم الثواب والعقاب ، و 

فان من ميلكه " مسنار"و عرضه الف جوزن ، والنه يسمى ايضا " جوزن" عة االف مسلوكة وطوله تس
  : كبهستمان:تامر برن :اجلنوب :ناك ديب: كله يسمى بامسه مسنار ، وصورة اقسامه التسعة هكذا 

  كشيروم المشرق :اندرديب وهو مد ديش أي واسطة الممالك :المغرب سوم
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    ناكرمسربت :الشمال :كاند هرب

خذ يف صفة اجلبال اليت يف القطعة املتوسطة بني املشرق و الشمال واالار اليت خترج منها صفة ال مث يا
هو " ديب جنب "ان :يتعداها فيوهم ان تلك القطعة هي املعمورة ، وتناقض بقوله يف موضع اخر 

 والنبات ، فكانه و سائرها يف اجلهات الثمان وفيها املالئكة والناس واحليوان" نوكند بثم"الواسطة يف 
 وجب ان يكون طوهلا بالتقريب الفني " جوزن" يشري اىل الديبات هاهنا ، واذا كان عرض املعمورة الف 

، مث ذكر ما يف كل جهة من البالد والنواحي ، و سنذكرها يف اجلداول مع  و مثان مائة جوزن بالتقريب 
ان القطعة اليت فيها العمارة تشبه بالسلحفاة من : ما ذكر غريه فان ذلك اسهل فيها ، و قد قلنا فيما تقدم 

جهة استدارة حافاا و من جهة بروزها عن املاء و احاطة املاء ا و من جهة االحنداب يف سطحها 
الكري ، و جيوز ان يكون من جهة ان منجميهم يقسمون اجلهات على املنازل فتنقسم البالد عليها 

أي دائرة السلحفاة او شكلها ، وهكذا هو " كورم جكر"لك مسي ويصري الشكل مشاا للسلحفاة ولذ
وا ينقسم : ، قال " برك" "نوكند"كل قسم يف "برامههر"و قد مسي " : سنكهت برامههر "يف كتاب 

أي نصف الدنيا بتسعة اقسام اوهلا الواسطة مث املشرق مث مير حنو اجلنوب و يدور كل االفق " ارث برش"
ان لكل برك ناحية يقتل ملكها اذا حلتها النحوس ، : صد ارض اهلند وحدها قوله، ويدل على انه ق

 اوجني"وهو " افنت"وللرابع " كلنك"وللثالث " مكد"و للثاين " باجنال"فلالول الذي هو الواسطة ناحية 

، " كولتد"وللتاسع " مدر"وللثامن " هارهور"وللسابع " سوبري"وللسادس السند و " اننت"وللخامس "
هذه كلها نواحي ارض اهلند دون غريها ، فاما امساء البالد فاكثرها غري ما تعرف به االن ، وقد فسر و
ان امساء البالد تتغري وخاصة يف اجلوكات فان : فقال يف هذا الباب " سنكهت"الكشمريي كتاب " اوبل"
" مولستان"مث " بورسانب " مث " بور بك"مث " هنس بور "مث مسيت " كاشب بور"كانت تسمى " مولتان"

هو املوضع ، وامر اجلوك مد يد الزمان و لكن االمساء " تان"هو االصل و " مول"أي املوضع االصلي فان 
سريعة التغري عند استيالء قوم على املوضع غرباء خمالفي اللغة فان السنهم رمبا تتلجلج فيها فيحيلوا اىل 

غاير االسامي اال ترى ان الشاش هو ماخوذ من امسه بالتركيه لغتهم كعادة اليونانيني و ياخذون باملعىن فتت
فهكذا ختتلف اذا " برج احلجارة" أي قرية احلجارة و هكذا امسه يف كتاب جاوغرافيا " تاش كند"وهو 

عربوا عنها مبعانيها او يقلبوا اىل ما يسهل عليهم من احلروف وااللفاظ كفعل العرب يف تعريب االسامي 
، و " فارفز"فانه يف دواوينهم " سكلكند"و مثل " فوسنج"يف كتبهم اياه "  " بوشنك" مثل فتصري ممسوخة

ما ابعد االمر واطم بل قد جند اللغة الواحدة بعينها يف امة واحدة بعينها تتغري فيصري فيها اشياء غريبة ال 
لى ان اهلند يفهمها اال الشاذ وذلك يف سنني يسرية ومن غري ان يعرض هلم شيء يوجب ذلك ، ع

من اسامي " باج بران "يقصدون تكثري االسامي واستعمال االشتقاق فيها ويفتخرون ا ، فاما ما ذكر يف 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  114  

فهو للجهات الثمان ، وحال مجيعها احلال الذي تقدم " سنكهت"البالد ففي اجلهات االربع فقط وما يف 
بقية :بقية طوائف الواسطة":باج برام" بالد واسطة اململكة ونواحيها على ما يف: وهي يف هذه اجلداول 

كلى :مالو:كوسل:جول كرون:بنكىي:كاش:بقية طوائف اجلنوب :طوائف املشرق
رمن :مندل:مشك:موشك جنكل:راكجوتش:لنك:سيتج سال: مالربتك:ارتياشو:باجنال

 مهش:مل::مهاراشتر موت: تارم لبتك:واما الذين يف املشرق:بانباسك در كال:ابك:برك:شورسني

ايشيك :وام الذين يف اجلنوب:مدكرك:اري كست:كونند:باك:كلنك جمي:مكد:اندر:بتجر
بقية طوائف :بلند بقية طوائف اجلنوب:كريل:برثنك:شرب :بندي:ركر:ادىب كنتل::براتركر:كلى

بشارن :ار كج:بيدش:بقية طوائف املغرب بندمول:بقية طوائف اجلنوب: اجلنوب
كوسل :كجي:درك:كشيكند مولك:سارسفت:كالنب:كوج دند:ماهي:شوربارك:بدرب
والذين يف :روبك:ثرير كتل:هدبد:كرال:بيدش و كربدهن:آنرت:بلى:ترى بر نيتك:سراتر:تليت:امشك

كرن برابرن :ميكل:كرسكر:بذ نلك:كروش:تروبن:شتمان ادبر:ملد:تامس:تنرب اندر:املغرب
     درب :اومتارن:اوتر نرمذ:هون داكشنات:اوتكل:ناسك:الك

  بقية الواسطة من سنكهت:بقية طوائف الشمال:بقية طوائف الشمال:بقية طوائف املغرب

وادي جون :جاكر:سوبري مولتان:كهوخ مالو:سولك:سند:بدس تركرت:تالكون:جنب:هوهك
مدس ::مدر:سرست تامر: برامهر2امساء بالد لصورة السلحفاة من كتار سنكهت : وجهراوار :قريات

كوب :امساء البالد والنواحي يف واسطة اللملكة :درهال:اتر باهليتم::شق:والذين يف الشمال
كور كرمي :ميذ:آتري:شورسني كالتويك:ار:كوذر:دهر مارن اري:در:مل:جوتنخ بان::لت:بات

باند :بوجهان:دشريك:جرمكندك: سايل:جانكل:هو بالقرب من بزانة لو اودهك و :ماندب:بارذ:ابرانت
بقية املشرق من :1بقية املشرق من سنكهت : يشر بقية الواسطة من سنكهت كر تان:مرو:لنباك:كاندهار
بنك :أي حبر اللنب:كربت:كلينك باجنال:كرير مسدر:مسة:بقية ما بني املشرق واجلنوب اشوت:1سنكهت
آذام مثل :جتر كر هو تانيشر:اوديكر هو جبل:شوربكرن اي:اوببنك كنك:برخاد:جندر بور:ساكيت
شرب :بدرب برجاتر:كورك:مكد:سولك ككر:در:خش:انك كالكوت:سمطلع الشم:الغربال

اورد كرن أي :ميكل: اودر:جولك كثر:كاش:مستت:اندر كابشتل:اوتكيل:متل:بدس اودنرب:بوندر: كر 
برخ :انبشتة :اشو بدن أي وجوههم كوجوه الدواب :1اذام اىل فوق والذين يف املشرق من سنكهت 

دنتر أي طوال :جرمديب بذم تل:تاملبتك::نالكسر : رجل واحدةايك باذ أي ذوو::اجنن برخبدهج
جبل بند تربور مششردهر بيا كرمخ أي وجوههم كوجه :كوسلك بردمان:االسنان

هيمكوت بقية ما بني املشرق :كوسل:لوهت: :والذين هم يف اكىن من سنكهت:براكجودك:البري
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بقية اجلنوب من سنكهت يبال كرمي :1بقية اجلنوب من سنكهت : بقية اجلنوب من سنكهت :واجلنوب
جرمبنت كشكند :كريلك:دردر:بارجر مها كرمي أي واسعوا اجليوب:كونند:ملى:كأن جيوم احليات

كرشن :جتركوت:ركج:كنراج نشاد:مهاتب:مالند:دبيب كند كستل:كرنات:مهندر:موضع القرود
 على بنواس:سورجاتر برك:كولكر:تنكن:شبك داشارن:ناسك:كنكت:بريورج راشتر

 والذمي هم يف  كارمنييك :جتاتر:بركار:تنبنب مشر:كرونج ديب:شبك:كشمنك نكنربن:جول:الساحل
تابس شرم :رشيموك:اري:جامودد لنك هو قية االرض:كابريج:كنكن قرب البحر:اجلنوب من سنكهت

ابنت هو مدينة :كانج تالكت:سنك:بني هو ر:رخك سرينكرين:بريورج:آكر:كاجلن
بقية ما بني اجلنوب : ديبارش بقية اجلنوب من سنكهت:ادر:دشبور:ج بنت كرنكرمرو:مكت:اوجني

بنج ند :اننت:بارشوهم الفرس:بقية املغرب من سنكهت سنكهل:بقية ما يف اجلنوب واملغرب:واملغرب
يارت :جنب هم اليونانيون:بربر:متر بلديوبنت:بينكر:شدر:جمتمع االار اخلمسة رخب 

بيش :والذين هم يف:كرب:زرنك در:كرنربابران:كند:كروت تنكالسنتار:مارك:قريات:دندكابن
اميلج هم العرب :مرمان:هيمكر :شق تامرببرن:من سنكهت:جنجوك: كنجردر كنك:املغرب:اري:كج

والذين هم يف بايب من سنكهت :ميخبان:سند:والذين هم يف نريت من سنكهت
سوبري وهو املولتان ختار :استكر موضع:ريوتك:ماندب سند:بنوك:كالك:كانبوج

امشك :شانتك:درمر:مدر ارو انبشت:ابرانتك:بادر:تاهلل بروامخ:غروب الشمس:سراشتر:وجهراور
بقية مابني : بوكان: ::برشتادر:نارميخ أي وجوههم وجوه النساء وهم الترك:كلور :هيهى:مهارنو:كبل

قية الشمال من سنكهت استرى ب:بقية الشمال من سنكهت:بقية مابني املغرب والشمال:املغرب والشمال
شومخ أي وجوههم كوجه الكلب :مريو :سولك:راج وهم نساء اليبقىفيهن رجل اكثر من نصف سنة 

كيشدهر كست :كرو:ديرك كرمي أي طوال اجليوب ويعين ا االعناق:نرسنك بن وجوههم كوجه االسد
جبت ناسك أي الفطس :وتر كروا:ديرك مخ أي طوال الوجوه:والدم من االشجار يتعلقون منها بالسرة

والذين يف الشمال من :داسري بلكل:كردرمني:ديرك كيش أي طوال الشعور:بيمنمت هو الترمذ
تكرشل :جامن نوع من اليونانني:مهمنت: مركج شرتان:بسات:كيالس: كله كباتدهان:كيكي:سنكهت

ه ايك بلوجن أي خبكالوت هو بوكل:و كربست:بسمنت:هو ماري كله جرمرنك أي امللونو اجللود
تنخك أي اصحاب :كيالوت :ارجناين:كر:عور العني

تركانن أي وجوههم ::مالو :تركرت::مدرك :اندرديب::انرب :اذرش:كرونج:كنتدهان :اكنيت:القسي
    : كوجه الفرس

بقية ما بني :بقية ما بني الشمال و املشرق : بقية الشمال من سنكهت : بقية الشمال من سنكهت
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ايك :راشتر:شيامك:كجك دند:سريد:دامسى:كهوك كجار:كلوت: جودهى:رق بولب الشمال و املش
و الذين يف ايشن من :مال: برمهبور :كرميد برت :جرن اى ذوو رجل واحدة بنكلك

: بنرج::سورن وم اى ارض الذهب كوهل:دامر::انبشو هون:دارب:سنكهت 

بورو :كونند:بشبال:بورنندبشت وت :جني:كنشتراج:اربسدهن ماندب:كريات:مريو:شاتك
: جتاسر:ابه:ترينتر أي ذوو ثالث اعني هيمتال:بلول:كشمري:جني نبسن جسوبت:ل:كري:كندهار

  كندهرب واما منجموهم فقد حدوا طول املعمورة بلنك:كش:تنكن:بنجادر كجر:كنرت:شارذ:رازن

يف مقاطرا ، و " رسدبو"يف مغرا و " رومك"يف مشرقها و " زمكوت"يف وسطها على خط االستواء و
دل ما ذكروه من امر الطلوع و الغروب فيها على ان بني زمكوت و بني الروم نصف دور و كام عدوا 
بالد املغرب من مجلة الروم لتقابلهما على الساحلني و اال فبالد الروم ذوات عروض و يف الشمال ممنعة و 

ستواء كما ذكروا ، وقد فرغنا من ذكر ليس منها شيء يسري العرض فضال عن ان يكون على خط اال
" تاره"  فاما زمكوت فهو يف املوضع الذي يذكر يعقوب و الفزاري ان يف البحر فيه مدينة تسمى  "لنك"

هو ملك املوت فانه يراح منها روائح " زم"اسم القلعة و" كوت"والن . ، ومل اجد يف كتب اهلند اثرا بتة 
بناه يف اقاصي املشرق وراء البحر و ان " جم"او " وس كيكا"الذي يذكر الفرس ان " كنكدر"
التركي و اليه ذهب وقت التزهد و اخلرزج من امللك ، وذلك " فراسياب "عرب اليه يف اثر " كيسخرو"

واما سدبور فال ادري : بالفارسية اسم القلعة و على هذا املوضع وضع ابو معشر البلخي زجيه" دز"الن 
الفوننا يف ان وراء نصف الدور املعمور حبار غري مسلوكة ، واما يف العرض من اين استخرجوه ، وال خي

والقول بان طول املعمورة نصف دور من االراء الشائعة فيما بني اهل . فلم ينته اىل منهم قول يف حتديده 
و بلد الصناعة و امنا ختتلف فيه من جهة املبدا ، فراى اهلند اذا اعترب من جهة ما هو معلوم عندنا وه

الذي وضعوه على الربع من النهاية الشرقية ، وحد تتمة الربع الثاين قبل انقطاع العمارة يف جهة " اوجني"
املغرب ، كما سنذكر ذلك فيما بني الطولني ، ورااى املغربتني على نوعني احدمها ماخوذ من ساحل 

  ما ال جيتمع صري الشبورقان و اوجني و لذلك ملا مجع فيه" بلخ"البحر احمليط و تتمة الربع منه تكون حول 

على نصف ار واحد ، وهيهات ملا ال يتحقق ، والراي االخر من جزائر السعداء و متام الربع منه يكون 
 ان  النوعني مبعزل عن راي اهلند ، و سيتضح ذلك فيما بعد و ، وكال " نيسابور "و " جرجان"حول 

  .مقاله باحثة" نيسابور"نسأ اهللا يف االجل افردت لطول 

  و هو المعروف بقبة االرض" لنك"في ذكر -ل 
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ان منتصف العارة يف الطول على خط االستواء يعرف عند املنجمني بقبة االرض ، و الدائرة العظيمة 
اخلارجة اليها من مسامته القطب تسمى نصف ار القبة ، و مهما كانت االرض على شكلها الطبيعي مل 

موضع اسم القبة اال ام يكون تشبيها من جهة تساوي بعد اييت العمارة عنها يستحق منها موضع دون 
يف جهيت الشرق و الغرب كتساوي ابعاد الذيول من راس او القبة ، ولكن اهلند ال يستعملون فيها لفظا 

حتصن  فيما بني اييت املعمورة عدمي العرض وهو الذي  يقتضي يف لغتنا معىن القبة وامنا يزعمون ان لنك
وهو الذي "  ثنكت برد" وحصنه امللتوي يسمى " رام بن دشرت"الشيطاحنني اختطف امراة " روان"فيه 

    : واعين به هذا الذي صورته " رومية"ورمبا نسب اىل " جاون كث"يسمى يف ديارنا 

وهو عن أي قنطرة البحر " سيت بند"جببل يف موضع مسى " جوثرن"وان رام عرب البحر اليه بأن سده مائة 
مث قطع السد " رام وراميان"وقاتله وقتله وقتل اخوه اخاه على ما هو موصوف يف قصة " سرنديب"شرق 

قلعة الشياطني وارتفاعها عن االرض ثالثون جوثرنا " 2لنك"بالرشق يف عشرة مواضع ، فيزعمون ان 
الشمال اىل اجلنوب وعرضها من " جوثرن"يكون ذلك مثانني فرسخا وطوهلا من الشرق اىل الغرب مائة 

يتشاءمون جبهة اجلنوب وال يعملون شيئا من اعمال الرب " بروامخ"مثل ارتفاعها ، وبسببها وبسبب جزيرة 
ال خيطون فيها خطوة حنوها وامنا جيعلوا العمال الشر ؛ وعلى اخلط الذي عليه احلسابات النجومية فيما 

" روهيتك"، وقلعة " مالو"يف حدود "  اوجني"نة على السمت املستقيم مدي" مريو"وبني "  لنك" بني 

يف واسطة ممالكهم " تانيشر"وهي برية " كركيتر"بالقرب من حدود املولتان وهي االن خربة ، ومير على 
اجلبال اليت تدوم الثلوج عليها وخروج " مهمنت" وعلى " ماهورة"الذي عليه بلد " مجن"وعلى ر 

على البحر " ازين"و ومدينة اوجني وهي اليت تذكر يف جداول البلدان اارهم منها ، ووراء ذلك جبل مري
وامنا بينها وبني الساحل قريب من مائة جوثرن ، وليس ايضا كما ظنه من ال مييز من منجمينا اا على 

نصف الشبورقان اليت هي من كور اجلوزجان فاا شرقية عن هذه الكورة بأزمنة من معدل النهار كثرية 
ا خيتلط امرها من خيلط االراء املختلفة يف مبادئ طول املعمورة يف جهيت املشرق واملغرب وال ، وامن

يهتدي لتمييزها ؛ ومل خيربنا احد ممن جال البحر حول املوضع املشار اليه هلذه القلعة وسافر على مسته خبرب 
شيئ " لنك" يل اىل من اسم منها يطابق اخبارهم او يشاها حىت تصري بالسمع اقرب اىل االمكان بل خي

واملتفق عليه عند البحريني " لنك" بسبب انه جيلب من ارض تسمى " لونك"اخر وهو ان القرنفل يسمى 
ان املراكب جتهز اليها مث حيمل يف القوارب ما اعد هلا من الدنانري املغربية العتق ومن السلع كالفرط وامللح 

طاع مكتوب عليها امساء ارباا وينتحي عنها حنو املراكب وما جرى به الرسم ويصب يف الساحل على ان
فاذا كان كالغد زجد القرنفل على االنطاع بدل االمثان حبسب سعته عندهم بالكثرة وضيقه بالقلة ، 

ان هذه املبايعة مع اجلن ويقال اناس متوحشني ؛ ويعتقد اهلند املقاربون لتلك البقاع يف اجلدري : فيقال 
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 من جزيرة لنك حنو البالد الستالب االرواح ، وحكي ان منهم من ينذر بأنزعاجها قبل اا ريح ترتعج
كونه مث يوقت بلوغها بقعة بعد بقعة ، واذا ظهر اجلدري عرفوا بعالمات هلا كيفيتها اسليمة هي ام 
دة مهاكة واحتالوا للمهلكة حىت تفسد عضوا واحدا بدل الروح ويتداوون منها بالقرنفل سقيا مع برا

الذهب وشد الذكران القرنفل الشبيه بنوى التمر على االعناق حىت انه ال خيرج من عشرة منها اال واحدة 
، فيخطر بالبال ان لنك الذي يذكره اهلند وان مل يكن على صفام هو هناك ، مث ال يسلك اليه فأنه يقال 

رام "ومما يقوي الظن انه ذكريف كتاب انه ختلف من التجار يف هذه اجلزيرة احد مل يوجد له بعد ذلك اثر 
ان وراء السند املذكور قوما يأكلون الناس ، مث املعلوم عند اهل البحر ان سبب توحش اهل " وراماين
. هو اكلهم الناس " لنبالوس"جزيرة   

  "فصل ما بين الطولين" في فصل ما بين الممالك الذي نسميه -ال 

    

ه يقصد ما بني فلكي نصفي اري البلدين ، اما اصحابنا فأم ان من حيوم حول التحقيق يف هذا فأن
يأخذون االزمان وهي تكون من معدل النهار ويشاها ما بني الدائرتني املذكورتني من مدار احد البلدين 

الم يأخذون طول كل بلد بعده يف مداره عن الدائرة العظمى املارة " فصل ما بني الطولني" ويسموا 
ل النهار املختارة على اية العمران واالختيار منهما بالغربية ، وسواء اخذت على الدور بقطب معد

ثالث مائة وستون او اخذت على انه ستون ليكون دقائق االيام او اخذت فراسخ او جوثرنات حبسب ما 
لى اختالفها لكل الدائرة ، وللهند يف ذلك اعمال مل يستقر ما عندنا فيه على امر واحد بل اختلفت ، وع

فالظاهر من حاهلا اا منحرفة عن الصواب ، وكما انا حنفظ لكل بلد طوله كذلك هم حيفظون له 
غربية تستحق الزيادة او شرقية تستحق النقصان ويسموا " اوجني"جوثرن بعده عن نصف ار مدينة 

قسمون املبلغ على أي فصل ما بني املمالك ويضربوا يف مسري الكوكب بالوسط ليوم وي" دشنتر"
 فيخرج ما خيص تلك اجلوثرنات من مسري الكوكب اعين ما جيب ان يزاد على وسطه اخلارج 4800

لنصف ار اوجني او ليلة حىت يتحول منه البلد املقصود ، فأما العدد الذي يقسمون عليه فهو جوثرن 
مسافة دور االرض كله نسبة ما دور االرض الن نسبة ما بني فلكي نصفي ار البلدين من املسافة اىل 

يسري الكوكب فيما بني البلدين بالوسط اىل ما يسريه يف كل الدورة اليومية حول االرض ، ومىت كان 
 1581" برمهكوبت" وعند1600" بلس" على انه عند 1527 كان القطر قريبا من 4800الدور 

 ، لكن هذا العدد يف حكايات 1050باجلوثرنات اعىن كل واحد منها مثانية اميال وهو زيج االركند 
 6596 على ان الواحد منها اربعة اميال ودورها 2100ابن طارق هو لنصف قطر االرض والقطر كله 
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واما يف تصحيحه " كند كاتك" يف زيج4800وتسعة امخاس امخاس ، فأما برمهكوبت فأنه استعمل عدد 
ه ان يضرب جوثرن دور االرض يف جيب متام فأنه استعمل دور االرض املقوم بدله موافقا لبلس ، وتقومي

عرض البلد ويقسم املبلغ على اجليب كله فيخرج دور االرض املقوم ، وذلك جوثرنة مدار البلد ورمبا 
" اوجني" هو دور االرض املقوم ملدينة 4800ومن اجل هذا رمبا يسبق اىل الوهم ان " طوق املدار"مسي 

ر جزءا وربع جزء وليس عرض اوجني كذلك فأمناهو اربعة لكنا اذا اعترباناه خرج عرضه ستة عش
يف هذا التقومي اىل ضرب قطر االرض يف اثين عشر " كرن تلك" وعشرون جزءا ، وذهب صاحب زيج 

وقسمة اتمع على ظل االستواء يف البلد ونسبة املقياس اىل هذا الظل كنسبة نصف قطر مدار البلد اىل 
كله ، وامنا ذهب صاحب هذا العمل اىل تكافئ النسبة اليت يسميها اهلند جيب عرض البلد ال اىل اجليب 

 الزانية وهي ابنة مخس 414وتفسريه املواضع بالرتاجع ، ومثاهلم فيه انه اذا كان اجرة " بيستت راشيك" 
عشرة مثال عشرة دراهم فكم يكون اذا صارت ابنة اربعني ؟ وطريقة ان يضرب االول يف الثاين ويقسم 

ما بلغ الثالث فيخرج الرابع اجرا عند االكتهال ثالث دراهم ونصف وربع ، كذلك ملا وجد ظل على 
االستواء متزايدا على ازدياد العروض وقطر املدار متناقصا ظن ان بني هذا التزايد والتناقص تناسبا ولذلك 

ر املقوم من القطر وضع تناقص قطر املدار عن قطر االرض حبسب زيادة ظل االستواء مث استخرج الدو
املقوم فان استخرج ما بني البلدين يف الطول برصد كسوف قمري وعرف ما بني وقته يف البلدين من 

يف دور االرض وقسم املبلغ على ستني اليت هي دقائق الدور اليومية فيخرج " بلس"دقائق االيام ضربه 
وكذلك "  لنك "لعظمى اليت عليها جوثرن ما بني البلدين وهو صحيح ولكنه خيرج ما خيرج الدائرة ا

وقد علم اىل هذا املوضع قصدهم واغراضهم :  وقد تقدم ذكره 4800فيضرب يف " برمهكوبت"يفعل 
من عرضي البلدين فقد ذكره الفزاري يف زجيه وهو ان " دشنتر"صح عملهم فيه او سقم ، فأما استخراج 

ون احلصة مث يربع فضل ما بني هذين اجليبني جيمع مربعا جيبيب عرضي البلدين ويؤخذ جذر املبلغ فتك
 فيخرج املسافة اجلليلة بينهما مث 277ويزاد على احلصة ويضرب اجلملة يف مثانية ويقسم اتمع على 

يضرب فضل ما بني العرضني يف جوثرنات دور االرض ويقسم املبلغ على ثالث مائة وستني ، ومعلوم ان 
وينقص مربع ما : قدار الدرج والدقائق اىل مقدار اجلوثرن ، قال هذا هو حتويل ما بني العرضني من م

    خيرج من رمبع املسافة اجلليلة ويؤخذ جذر الباقي فيكون اجلوثرنات املستقيمة ، 

وظاهر اا ما بني نصفي اري البلدين يف املدار ويعلم منه ان اجلليلة هي مسافة ما بني البلدين ، ويوجد 
اهلند موافقا ملا قصصنا اال يف شيئ واحد هو ان احلصة املذكورة هي جذر فضل ما هذا العمل يف زجيات 

بني مربعي جييب العرضني ال جمموعهما ، وكيف ما كان العمل فأنه منحرف عن الصواب وقد استوفيناه 
وال يف عدة متب لنا قصرت على هذا املعىن ويعلم منها ان مبجرد العرضني ال يعرف مسافة ما بني البلدين 
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طول ما بينهما اال ان يكون احد هذين معلوما فيعلم منه ومن العرضني ذاك االخر ووجد على مثال هذا 
العمل غري مسند اىل صاحبه انه ان ضرب جوثرن ما بني اللملكتني يف تسعة وقسم املبلغ على ما بني 

ج دقائق ايام ما بني واحد جذر فضل ما بني مربعه وبني مربع فضل ما بني العرضني وقسم على ستة خر
الطولني ، ومعلوم انه يأخذ يف االول املسافة فيحوهلا اىل دور الدائرة ولكنا ان عكسنا فحولنا اجزاء 

 وذلك ناقص عما حكيناه عن االركند مبائة جوثرن لكن 3200الدائرة العظمى بعمله اىل جوثرن خرج 
 من مائيت جوثرن فلنقل االن على ما  قريب مما ذكر ابن طارق ال يقصر عنه بقريب6400ضعفه وهو 

وبني جبل " لنك"واملتفق عليه يف زجيام ان اخلط الواصل بني . . . صح عندنا من عروض بعض املواضع
" تانشري"وبرية " مجن"ور " روهيتك"وقلعة " اوجني"ينصف العمران يف الطول ومير على مدينة " مريو"

بعاد املدن يف الطول ، مل اجد بينهم فيه خالفا سوى ما يف كتاب واجلبال الباردة ، ومن هذا اخلط تؤخذ ا
يعين برية تانشري على اخلط املار من لنك " كركيتر"الناس يقولون ان : الكسمبوري وهذا لفظة " ارجبهد"

وهو افضل من ان خيفى عليه ذلك فان اوقات الكسوف " بلس" اىل مريو على مدينة اوجني وحيكونه عن 
يزعم ان فضل ما بني الطولني فيه مائة وعشرون جوثرنا ، فهذا ما قاله "  برت سوام"تكذب ذلك و 

ان عرض اوجني اربعة اجزاء وثالث " : تركيب االفالك" ارجبهد ؛ واما يعقوب بن طارق فأنه قال يف 
سا امخاس ، ومل يذكر لنا يف الشمال هي ام يف اجلنوب ، مث حكى فيه عن االركند انه اربعة اجزاء ومخ

جزء ، واما حنن فوجدناه يف االركند يف مثال ملا بني اوجني وبني املنصورة وعرب عنها بربمهناباذ وهي 
 دقيقة واما عرض املنصورة فأربعة 4 جزءا وتسع وعشرون   وعشرون  اما عرض اوجني فاثنان " مبهنوا"

مخس اصابع وثالثة امخاس ظل االستواء انه " لوهارين"وعشرون ، جزءا ودقيقة ، وذكر للواهنية وهي 
اصبع ، واملتفق عليه يف الزجيات من عرض اوجني انه اربعة وعشرون جزءا تسامته الشمس يف املنقلب 

ل يب وكان العامل ابو امحد "تانيشر"كو له وعرض " كنوج"املفسر ان عرض " بلبهدر"الصيفي ، وذكر 
نيشر كز وبينهما على العرض ثالث وعرض تا. فوجده كح " كريل " قاس عرض مدينة  بن جيلغتكني 

لد ط وظل االستواء ا " كشمري"ان عرض " كرن سار"ويف زيج. مراحل ولست اعرف سبب اخلالف 
لدى ، ومنها قصبة كشمري ستة ومخسون ميال نصفها حزن " لوهور"وقد وجدت ان عرض قلعة . ح ز 

رباط االمري " كندي"جل مز و " كابل" جل له و " غزنة"ونصفها ، والذي امكنين رصده من العروض فأن 
جل ك وقلعة " جيلم"لد ل و " يهند" لد مد و " برشاور"لد مج و " ملغان " لد ك و  "  دنبور"جل نه و 

ال ن " منم ككوى" لب نح و " سالكوت" قريب من مائيت ميل و " مولتان "لب ، وبينها وبني " نندنه"
مة واملسافات بينهما مقدرة امكن الوصول اىل منا بينها ومىت كانت العروض معلو.كط م " مولتان " و 
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يف الطول على ما يف الكتب اليت احلنا عليها ، ومل جناوز هذه املواضيع املذكورة يف ارضهم وال وقفنا 
  !.على االطوال والعروض من كتبهم ، واهللا املعني على حتصيل املطالب 

  لم وفنائه في ذكر المدة والزمان باالطالق وخلق العا-لب 

    

قد حكى حممد بن زكرياء الرازي عن اوائل اليونانيني قدمة مخسة اشياء منها البارئ سبحانه مث النفس 
 وبىن هو على ذلك مذهبه الذ تأصل عنه ، وفرق بني  الكلية مث اهليويل االولة مث املكان مث الزمان املطلقان 
خر بسبب ما يلحق العدد به من التناهي كما جعل الزمان وبني املدة بوقوع العدد على احدمها دون اال

الفالسفة الزمان مدة ملا له اول واخر والدهر مدة ملا اول وال اخر ، وذكر ان اخلمسة يف هذا الوجود 
املوجود اضطرارية فاحملسوس فيه هو اهليويل املتصورة بالتركيب وهي متمكن فال بد من مكان ، 

زمان فان بعضها متقدم وبعضها متأخر وبالزمان يعرف القدم واختالف االحوال عليه من لوازم ال
واحلدث واالقدم واالحدث ومعا فالبد يف املوجود احياء فال بد من النفس ، وفيهم عقالء والصنعة على 
غاية االتقان فال بد من البارئ احلكيم العامل املتقن املصلح بغاية ما امكن الفائض قوة العقل للتخليص ؛ 

النظر من جعل معىن الدهر والزمان واحدا واوقع التناهي على احلركة العادة هلا ، ومنهم ومن اصحاب 
من جعل السرمد للحركة املستديرة فلزمت املتحرك ا ال حمالة وحاز الشرف بالبقاء الدائم مث ترقى اىل 

مض ول انه حمركه ومن املتحرك احملرك اىل احملرك االول الذي ال يتحرك ، وهذا حبث يدق جدا ويغ
انه جوهر : كذلك ملا صار املختلفون فيه غاية التباعد حىت قال بعضهم ، ان ال زمان اصال ، وقال بعض 

ان " السماع الطبيعي "برهن يف كتاب " ارسطو طاليس"ان : قائم بذاته ، ويقول االسكندر االفروذيسي 
ه مل يبينه فضال ان يربهنه ؛ واما ان: يف وجهه " جالينوس"ويقول . كل متحرك فأمنا يتحرك على حمرك 

عند ذكر ما له " سنكهت"يف اول كتاب " برامههر"اهلند فكالمهم يف هذا الباب نزر وغري حمصل ، قال 
قد قيل يف الكتب العتيقة ان اول شي و اقدمه الظلمة اليت ليست السواد زامنا هي عدم كحال : القدمة 

قبة له وجعله قسمني اعلى واسفل واجرى فيه الشمس والقمر " همبرا"النائم مث خلق اهللا هذا العامل الجل 
مل يزل اهللا والعامل جبواهره واجسامه لكنه هو علىة العامل ويستعلى بلطفه على مثافته ، " كبل"،وقال 
أي جمموع العناصر اخلمسة ، وقال غريه من القدماء للزمان " مهابوت"ان القدمي هو " : كنبهك"وقال 

" جبر" ان " بشن دهر"أي العمل ، ويف كتاب " كرم"طباع وزعم اخرون ان املدبر هو وقال بعضهم لل

أي روحة وبورش صاحب الكل مث " آمت بورش" بني يل االكمنة ، فأجابه بأن املدة هي :  قال ملاركنديو 
اىل وقيت حركة اخذ يبني له االزمنة اجلزئية وارباا على ما اوردنا كل واحد يف بابه ، واهلند قسموا املدة 
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قدرت الزمان وسكون جاز ان يقدر بالوهم على موازاة املقدر االول املتحرك وصار دهر البارئ عندهم 
مقدرا غري معدود الجل انتفاء التناهي عنه على ان توهم مقدر غري معدود عسر جدا وبعيد ، وسنذكر 

ا ما جيري فيما بينهم من ذكر اخللق من اقاويلهم يف هذا الباب حبسب معرفتنا ما ميون فيه كفاية ، فأم
فهو عامي النا قد حكينا رأيهم يف قدم املادة فليسوا يعنون باحلق ابداعا من ال شيئ وامنا وليس يستعمل 

الساعات من اهلند اال منجموهم يف ارباب الساعات هي سبب ارباب االيام ، ويكون رب اليوم رب 
رون الليل اصال ، مث يرتبون االرباب يف الساعات املستوية ، الليل ايضا ال يفصلون النهار منه وال يذك

فيفتح هذا االسم استعمال الساعات املعوجة وذلك ان انصاف الربوج اليت نعرفها " هور"اسم الساعة 
بالنيمبهر يسموا ايضا هور ، وكان ذلك من جهة ان طوالع كل واحد من النهار والليل يكون ستة 

 الساعة موسومة باسم نصف الربج كانت الساعات معوجة كما تستعمل يف بروج ابدا ، واذا كانت
أي غرة الزجيات حني " كرن تلك"يف " حبيانند" بالدنا وتوسم يف االسطرالبات الجلها ، ويؤكد قول 

أي رب الساعة فأجعل ما طلع منذ الغداة اىل درجة " هوراتبت"واما : ذكر معرفة رب السنة والشهر 
لهع واقسمها على تسع مائة فما خرج فعده من رب اليوم على ترتيب االفالك اىل السفل الطالع دقائق ك

: فما خرج عليه واحدا مث عده من رب اليوم ، ولو قال : فتنتهي اىل رب الساعة ، وكان جيب ان يقول 

قد  ام خذ ما طلع من االزمان ، الل االمر اىل الساعات املستوية ،وايضا فالساعات املعوجة عندهم اس
مذموم :كال راتر:مذموم:رودر:أ" : سروذو" وضعناها يف هذا اجلدول ، ونظن اا من 

    مذموم :تراسين:حممود:ستر:حممود د:بريهم:مذموم:كرال:حممود ج:روذين:حممود:سوم:ب

حممود :دمري:مذموم:مرتسار:مذموم ز:مايا:حممود:بشال:حممود و:كوهين:حممود:بيك:ه
حممود :برشين:حممود:جندال:مذموم ي:شوشين:حممود:كرور:مذموم ط:جيب هارين:حممود:شبه:ح
يف مجلة " بشن دهرم" حممود وقد ذكر يف كتاب :جانتم:حممود:امرت:شرها يب:دهري:حممود:كرتك:يا

وهلا ساعات الكواكب اقسام معلومة منحوسة يضر ما " ناك كلك"الناكات وهي احليات حية تسمى 
ون فيها بالسموم ال ينجحزن بل ميوتون ويهلكون ، وال ينفع فيها رقية يؤكل فيها وال ينفع ، واملتعاجل

ويف تلك االوقات املشؤومة ال ينفع اللقلق نفسه فضال " كرر"الراقي من اللسع فأن الرقي تكون بذكر 
  : عن ذكره ، وهذه تلك االوقات على ان الساعة مبنقسمة مبائة ومخسني قسما

   في اصناف الشهور والسنين-له 

    

هو من االجتماع اىل االجتماع ، وامنا صار طبيعيا ملشاة احواله احوال الطبيعيات " الشهر الطبيعي " 
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اليت ختلو من مبدا هلا كأنه من العدم ومن متزايد وارتفاع يف النشوء والنمو وكالوقوف عند االعتالء مث 
ن يعود اىل ذلك العدم ، كذلك نور القمر احنطاط يتبعه حنو البلى والدثور وتناقض يف النشوء والنمو اىل ا

يف جرمه على هذا النهج اذا بدا من احملاق هالال مث قمرا مث بدرا وتراجع منه كذلك اىل السرار الذي هو 
كالعدم باالضافة اىل احلس ، فأما املكث يف احملاق فمعلوم عند الكافة واما يف االمتالء فرمبا اشتبه على 

 صغر جرم القمر وعظم الشمس علم ان القطعة املنريةمنه ترىب على املظلمة بعض اخلاصة حىت اذا عرف
وذلك مما يوجب مدة مكث ما على االمتالء بدرا بالضرورة ، وايضا فمن تأثريه يف الرطوبات وظاهر 

انفعاهلا به حىت يدور معه امور الزيادة يف املد واجلزر والنقصان فيهما ال خيفي ذلك على ساكين السواحل 
ركاب البحر ، كما ال خيفى على االطباء تأثريه يف اخالط املرضى ودوران حبارينهم معه ، وعلى و

الطبيعيتني تعلق امور احليوان والنبات به ، وعلى اصحاب التجارب اثره يف املخاخ واالدمغة والبيض 
ب املتان املوضوع يف ودردي الشراب يف دنانه وخوابيه وما يهيجه فر رؤوس النيام يف فخته وجيلبه على ثيا

ضوءه ، وعلى الفالحني ما يظهره يف املقاثي واملباطخ واملقاطن وامثال ذلك حىت يتجاوزوا اىل معرفة 
اوقات البذر والزرع والغرس وااللقاح واالنتاج واشباه ذلك ، وعلى املنجمني من احداث اجلو بأشكاله 

" السنة الطبيعية "واما " قمرية" الصطالح تسمى  عشر منه سنة با يف حركاته ، فهذا هو الشهر واثنا 

 على اكوان احلرث والنسل الدائرة يف الفصول  فأا مدة عودة الشمس يف فلك الربوج الا تشتمل 
 واظالل املقاييس بعينها اىل مقاديرها واوضاعها وجهاا اليت  االربعة وا تعود اشعة الشمس من الكرى 

الجل القمرية ؛ وكما ان الشهر القمري كان " مشسية"ه هي السنة وتسمى تأخذ فيها او منها ، فهذ
نصف سدس سنته كذلك اجلزؤ من اثين عشر من سنة الشمس شهر هلا بالوضع اذا كان األخذ من 

حركتها الوسطى ، وان كان من حركتها املختلفة فشهرها هو مدة كوا يف برج ، فهذه هي الشهران 
فمنهم من " آتوه"والتربيعني " بورمنة"واالستقبال " اواماس"هلند يسمون االجتماع والسنتان املشهورة ؛ وا

يستعمل يف السنة القمرية شهوره القمرية وايامه ، ومنهم من يستعمل الشهور برؤوس الربوج ، ويسمي 
ا وذلك على وجه التقريب النه لو استمر عندهم الستعملوا سنة الشمس نفسه" سنكرانت"االنتقال فيها 

وشهورها فأستغنوا بذلك عن كبس السنة بالشهور ؛ ومستعملوا شهور القمر منهم من يفتتحها 
يفعل ذلك ومل احتققه من " برامههمر" باالجتماع وهو املذهب املرضي ، ومنهم من يفتتحها ومسعت ان 

 بتمامه الشهر ، ؛ ان الناس يقولون مت البدر ومت" بيذ"كتبه بعد ، وذلك منهي عنه ، وكأنه قدمي فان يف 
وذلك من جهلهم يب وبتفسريي فان خالق العامل ابتدأ به من النصف االبيض دون االسود ، وقد جيوز ان 

من االيام " بربه" الشهر من جهة العدد بعد االجتماع مفتتح بأسم  يكون هذا احملكي من قول الناس ، مث 
ا عنهما واحد فأن امسهما ايضا واحد ، ويكون القمرية كأفتتاحه به بعد االستقبال ، وكل يومني بعدامه
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فيهما النور والظلمة يف جرم القمر متكافئني وساعات الطلوع يف احدمها والغروب يف االخر متساويتني ، 
وهلم حساب هلا وهو ان يضرب االيام القمرية املاضية من الشهر ان كانت اقل من مخسة عشر او زياداا 

تلك الليلة ويزاد على املبلغ اثنان ابدا ويقسم " كهري"ثر منها يف عددعلى اخلمسة عشر ان كانت اك
اتمع على مخسة عشر فيخرج كهري وما يتبعها ملا بني اول الليل وبني غروب القمر يف االيام البيض او 

 حو بني طلوعه يف االيام السود ، وهذا الن تفاضل هذه املدة يف الليايل بدقيقتني ومقادير الليايل حائمة
وقسم املبلغ على نصفها خرج لكل واحد دقيقتان اال انه  الثالثني دقيقة فأذا اخذ لكل يوم ثالثون دقيقة 

وفق الختالف الليايل فضرب يف مقدار الليلة وكان ادق ان يضرب يف نصف جمموع هذه الليلة واالوىل 
و كان الشهر مأخوذا منها النتقل ما من الشهر ، وال فائدة يف زيادة الدقيقتني فأا مقام رؤية اهلالل ول

اىل االجتماع ؛ والن الشهور تتركب من االيام فان انواع الشهور تكون حبسب انواع ايامها ، ولك 
     ، وام بالطلوعية  واحد منها ثالثون 

عندهم تسعة وعشرون يوما و " كلب" اليت هي املعيار فان الشهر القمري حبسب ادوار النريين يف 
 من يوم ، وهو ما خيرج من قسمة ايام كلب على شهور القمر فيه ، وشهور 356222 من 189005

 ، واما الشهر بأيام القمر فهو 53433300000القمر فيه هو فضل ما بني ادوار النريين فيه وذلك 
ثالثون الن هذا هو العدد املوضوع للشهر كما ان العدد املوضوع للسنة ثالث مائة وستون ، والشهر 

 وشهر االباء 31104000 من 1362987شمسي بأيامها ثالثون وبااليام الطلوعية ثالثون يوما و ال
 ، وشهر املالئكة ثالثون 178111 من 163410 و 885ثالثون شهرا من شهورنا وايامها الطلوعية 

ستون كلبا ايامها الطلوعية " براهم"  وشهر 320 من 241 و 10957سنة وايامها الطلوعية 
وذلك بااليام " كلب" هو الفا الف ومائة وستون الف " بورش" وشهر 94674987000000

الطلوعية بعد ثالثة وعشرين " كا" ، وايام شهر 3408299533الطلوعية بعد تسعة اصفار عن اليمني 
 ، فأذا ضربنا كل واحد من هذه الشهور يف اثين عشر اجتمعت ايام 94674987صفرا عن اليمني 
 من 65364 القمرية فاا حتصل بااليام الطلوعية ثالث مائة واربعة ومخسني يوما و سنتها ، اما السنة

 ، 3200 من 827 ، واما السنة الشمسية فيحصل ايامها ثالث مائة ومخسة وستني يوما و 178111
 من 1699 و 10631وام سنة االباء فهي ثالث مائة وستون شهرا قمرية وايامها الطلوعية 

 80 من 3 و 131493املالئكة فهي سنيننا ثالث مائة وستون وايامها الطلوعية  واما سنة 178111

فأا سبع مائة وعشرون كلبا وايامها الطلوعية بعد ستة اصفار عن اليمني " براهم"، وام سنة 
 كلبا وايامها الطلوعية بعد تسعة اصفار 25920000فأا " بورش" ، واما سنة 1136099844

 ، 1136099844نة كأفان ايامها الطلوعية بعد ثالثة وعشرين صفرا  ، وام س40899594384
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على انه ذكر يف كتبهم انه ال يتركب من يوم بورش شيئ النه االول واالخر الذي ال اول الوليته وال 
اخر البديته ، وسائر االيام اليت يتركب منها الشهور والسنون ملن دونه من احملدودي املدة ، وهذا منهم 

 الترتيه ظاهر البطالن ، و امنا الست و الثالثون الف سنة مدة دور الثوابت يف فلك الربوج دورة علة وجه
واحدة اذا كان قطعها كل درجة يف مائة سنة و بنات نعش منها اال ام من جهة االخبار مييزوا منها و 

 فان كان عىن بسنتها دورة جيعلون هلا من االرض بعدا خمالفا لبعدها فلذلك ختتص حباالت غري حاالا ،
هلا فما اسرعها و أكذا للوجود و ليس للقطب دورة جتعل له سنة ، وامنا اختيل من ذلك ان قلئله كان 

بعيدا جدا عن العلوم و متصدرا يف مجلة النوكي و أنه اضاف هذه السنني اىل من ذكرهم على وجه 
  .فخيم التعظيم ، فكان جيب ان يكثر العدد ليكون ابلغ يف الت

  "مان"في المقادير االربعة التى تسمى -لو

من " تركيب االفالك" هو املقدار ، و هذه االربعة هي الىت ذكرها يعقوب بن طارق يف " برمان"و " مان"
أي القدار " سورمان" الساميها ان مل يكن وقع ذلك يف النسخ ، و هي  غري حتقق هلا و بتصحيف

أي املنازيل ، و " نكشتر مان" أي القمري و "  مان جندر" و أي الطلوعي " سابن مان"الشمسي و 
يكون من كل واحد منها يوم هو هو على حدة فاذا قيس اىل غريه اختلف مقداره ، و عدد الثالث مائة 
و الستني يعمها ،و االيام الطلوعية اصل العتبار غريها ا و تقديرها ؛ فأما سورمان فقد علم ان السنة 

 ، فاذا قسمت على 3200 من   827ام الطلوعية ثالث مائة و مخسة و ستون يوما و الشمسية باالي
 وهو   384000 من 5609 خرج يوم واحد طلوعي و  ثالث مائة و ستني او ضربت يف عشر ثوان

فهو " سابن مان " انه قطع الشمس تها ، و أما " بشن دهرم" مقدار اليوم الشمسي ، و يف كتاب 
، و اذا قسمت " تت"فاليوم القمري يسمى "  مان  جندر" حدا ليقاس اليه غريه ، و أما املوضوع يوما وا

 من 439 10519443سنته على ثالث مائة و ستني او شهره على ثالثني خرج مقدار اليوم القمري 
انه املقدار الذي يرى فيه القمر اذا بعد عن :  من يوم طلوعي ، و يف كتاب بشن دهرم 10686660

فهو مدة قطع القمر منازله السبعة و العشرين و هي سبعة و عشرون " نكشتر مان " ، و أما الشمس 
على ادوار القمر فيه ، فان قسمت هذا املدة " كلب "  اعىن مقسوم ايام 35002 من 11259يوما و 

 ، و ان 35002 من 417على سبعة و عشرين خرجت مدة قطعه املرتل الواحد يوما واحدا طلوعيا و 
عفت تلك املدة اثنىت عشرة مرة كما فعل بشهر القمر حصل من ذلك بااليام الطلوعية ثالث مائة و ضو

 ، و ان قسمت مدة قطع القمر منازله على ثالثني خرج 17501 من 15051سبعة و عشرون يوما و 
 من يوم طلوعي ، و ذلك مقدار اليوم املنازيل على ان صاحب بشن دهرم 350020 من 318771
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ن شهر نكشتر سبعة و عشرون و شهور سائر املانت ثالثون يوما و ان ركب منه سنة كانت مائة زعم ا
فانه يستعمل يف السنني الىت ا " سورمان"  ؛ فأما 17501 من 15051و سبعة و عشرين يوما و 

 و يف و يف سىن املواليد و يف االستوائني واالنقالبني" جترجوك" و اجلوكات االربعة يف " كلب" يقدر 
اسداس السنة و يف اختالف ما بني النهار و الليل يف اليوم ، فان االشياء كلها تقدر بالسنني و الشهور و 

االحد عشر و يف تعرف شهر الكبيسة و  فانه يستعمل يف الكرنات" مان جندر" االيام الشمسية ، و أما 
، فان هذه كلها بالسنني و الشهور و ما جيتمع من ايام النقصان و يف االجتماع و االستقبال للكسوفني 

" آهركن" و هو ايام االسبوع و " بار" فعليه حيسب " سابن مان " ، و أما " تت" االيام القمرية املسماة 

و هي ايام نفاس النفساء و جناسة دور املوتى و " سوتك"اعىن ايام التواريخ و أيام الغرس و الصيام و 
و هي ايام " برايشجت" ا يفرض لالدوية من الشهور و السنني و و هي يف الطب م" جكتس"أوانيهم و 

الكفارات الىت يفرضها الربامهة على حمتقب امث اوقاتا يغرم صياما و اطالء بالسمن و االخثاء ، فان هذه 
كلها بالسنني و الشهور و االيام الطلوعية ، و ليس جيري على املقدار الرابع املنازيل شيء و هو داخل يف 

ري ، و كل مقدار من الزمان قد اصطلحت طائفة على تسميته يوما فهو من مجلة املانات ، و قد القم
  .تقدم ذكر بعضها ، اال أن االربعة بالطالق هي ما قصرنا عليها هذا الباب 

  في ابعاض الشهر و السنة-لز

    

نقسم بنصفني على نقطيت من اجل ان السنة عودة يف فلك الربوج فاا منقسمة بأقسامه ، و فلك الربوج ي
و الشمس اذا فارقت نقطة "  آين" املنقلبني ، فالسنة ايضا منقسمة بازائهما بقسمني يسمى كل منهما 

املنقلب الشتوي اخذت مقبلة حنو القطب الشمايل ، و لذلك نسب هذا القسم من السنة و هو قريب من 
لشمس ستة بروج اوهلا اجلدي ، و لذلك قيل و يشتمل على مدة قطع ا" اوتراين"نصفها اىل الشمال فقيل 

أي الذي اوله اجلدي ، و اذا فارقت الشمس نقطة املنقلب الصيفي " مكراد"هلذا النصف من فلك الربوج 
" دكشناين"اخذت مقبلة حنو القطب اجلنويب ، و لذلك نسب النصف اآلخر من السنة اىل اجلنوب فقيل 

أي الذي اوله " ككراد"وهلا السرطان ، و لذلك قيل هلا و يشتمل على مدة قطع الشمس ستة بروج ا
السرطان ، و امنا استعمل العامة هذين النصفني لظهور امر املنقلبني هلم عيانا ؛ و ينقسم ايضا فلك الربوج 
بنصفني حبسب جهة امليل عن معدل النهار قسمة اخص اعىن ان العامة ال تعرفها معرفتهم االوىل الستناد 

و " اوتر كول"، فالذي ميله مشايل يسمى " كول"ياس والنظر ، و يسمى كل واحد من نصفيه هذه اىل الق
و يسمى ايضا " دكش كول" أي الذي اوله احلمل و الذي ميله جنويب يسمى " ميساد"يسمى ايضا 
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أي الذي اوله امليزان ؛ و انقسم فلك والربوج بكليت القسمتني ارباعا مسيت مدد قطع الشمس " تالد"
و هي الربيع و الصيف و اخلريف و الشتاء ، وبوجها بازائها منسوبة اليها ،اال ان " فصول السنة" اها اي

وكل واحد من رت " رت"اهلند ذهبوا يف تبعيض السنة اىل التسديس دون التربيع و مسوا اسداسها 
ا مثبتة يف هذا يشتمل على شهرين مشسيني مها مدة كون الشمس يف برجني متتاليني ، وامساؤها و اربا

يستعملون اثالث السنة كل واحد اربعة " سومنات :اجلدول بالراي الشائع ، ومسعت ان يف حدود ارض
أي " اشنكال"أي الشتاء و الثالث " ستكال"و الثاين " اشار"و مبدؤه من شهر " برشكال"اشهر اوهلا 

قطر من عند نقطيت املنقلبني و اظن ام قسموا فلك الربوج بفتحة التسديس و هو نصف ال: الصيف 
فاستعملوا اسداسه ، فان كان كذلك فقد قسمناه حنن من نقطيت املنقابني مرة و من نقطيت االستوائني 

اخرى و استعملنا انصاف االسداس يف ارباعه ؛ و اما الشهور فاا مبعضة باالنصاف اليت فيما بني 
و ضعناه يف " بشن دهرم "ب مذكورة يف كتاب االجتماعات و االستقباالت ، و النصاف الشهور اربا

سارب :بشوديو:رودر آشار:شكر:آكىن جريت:اندراكن:جآم بيشاك:دورتر:جيتر : اجلدول 
نرد :سوم:شكر منكهر:اكن:مينتر كارتك:آشن:سانت اشوجج:اج:بتر ادربت:بشن:اشرابن

  بوش :ك:برن بالكن:بتر:بشن ماك:جيب:بوش

  "براهم"ى تتمة عمر  فيما يتركب من اليوم ال-لح 

    

و الشهر يسمى " اهوراتر"و اليوم الذي جيمعهما " راتر"و الليل " دبس"و بالفصيح " دمس"النهار يسمى 
الن اوائل لياليه مقمرة يف " شكل بكش"و اول النصفني يوصف بالبياض فيقال " بكش"و نصفه " ماس"

ىل االودياد و السواد اىل النقصان ، و النصف االوقات اليت ال ينام الناس فيها و نور القمر يف جرمه ا
الن اوائل لياليه مظلمة و ان استنار منها اوقات نوم الناس ، و " كرشن يكش "االخر بالسواد فيقال 

و ذلك مقول " رت"يكون نور القمر يف جرمه اىل التناقص و السواد اىل التزايد ؛ وجمموع شهرين 
هو قمري و الذي ضعفه رت هو مشسي ، وستة رت هو " بكش"ن بالتقريب فان الشهر املتضمن اثنني م

فان هذه احلروف الثالثة رمبا تبادلت يف لغتهم ، و " برش" و" برخ"و" برة"سنة للناس مشسية و تسمى 
عشرة الف سنة من سين  و اثنتا" دب بره"ثالث مائة و ستون سنة من سين الناس سنة للمالئكة و تسمى 

" مننتر"ال خالف فيه و امنا خيتلف يف اجزائه االربعة و يف تضاعيفه اليت منها يتم ، و" جترجوك"املالئكة 

، وذلك موصوف يف موضعهما ،و كلبان يوم لرباهم ، وسواء قلنا كلبان او قلنا مثانية و " كلب"و 
لبا ضعفا هلا تكون سنة لرباهم وهي اما سبع مائة و عشرون ك عشرون مننترا فان الثالث مائة و الستني 
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انه مائة سنة من سنيه فهو اما اثنان و سبعون الف :  ، مث قالوا يف عمره  و اما عشرة االف و مثانون مننترا
بشن دهرم "كلب و اما الف الف و مثانية االف مننتر ؛ وهذا ما جعلناه غاية يف هذا الباب ، ويف كتاب 

و مثله ليل له ، فكل سبع مائة و " راهمب"هو ار " كلب"ان " : جبر"و سائله " ماركنديو"حكاية عن " 
" براهم"عشرين كلبا له سنة و عمره منها مائة سنة ، وهذه املائة ار لبورش و مثله ليل له ، و اما كم 

  .او تعديد قطر االمطار  " كنك"تقدمه فال يعرف ذلك اال من يقدر على احصاء رمل 

   فيما يفضل على عمر براهم-لط

    

لنظام او مناقضا لسابق الكالم نفر عنه الطبع و مله السمع ، و هؤالء قوم يذكرون كل ما كان عدمي ا
امساء كثرية تتجه بزعمهم على الواحد االول او على واحد دونه مشار اليه ، فاذا جاءوا اىل مثل هذا 

يدان خال و الباب اعادوا تلك االمساء لكثريين و قدروا هلا االعمار و طولوا االعداد ، فهذا غرضهم و امل
العدد غري واقف اال بالفعل و االيقاف ، مث ال يتفقون ايضا على شيء واحد لنتصرف معهم فيه كيف 

" سروذو"تصرفوا ، ولكنهم خيتلفون فيها كاختالفهم يف ابعاض اليوم املنحطة عن االنفاس ، ففي كتاب 

وم لبيتامه و هو براهم و عمره مائة الرئيس و مثانية و عشرين مننترا ي" اندر"هو عمر " مننتر"ان :الوبل 
سنة و هي يوم لكيشب ، و عمره مائة سنة و هي يوم ملهاديو ، و عمره مائة سنة و هي يوم اليشر 

وعمره مائة سنة و هي يوم لبريجنن االزيل الدائم الباقي , املقرب ن وعمره مائة سنة و هي يوم لسداشو 
 كلبا ، ومجيع ما نذكره اآلن من األعداد 72000" براهم " مع فناء هذه اخلمسة ؛ و قد تقدم ان عمر 

 ثالث مائة وستون يوما   فسنته على ان السنة ، واذا كان هذا العمر يوما لكيشب" كلب " فهي 
فعمره اذن على هذا القياس بعد تسعة " مهاديو "  وعمره بزيادة صفرين ، وذلك يوم   25920000

سداشو "  ، وذلك يوم 3359232وعمره بعد اثين عشر صفرا " ايشر "  ، وذلك يوم 93312اصفار 
جزءا " برارد كليب "وقد صار "  بريجنن "  ، وذلك يوم 120932352وعمره بعد مخسة عشر صفرا " 

صغريا منه باالضافة اليه ؛ وكيف ما كان األمر فانه شبه املنتظم لبنائه على اليوم وعلى املائة سنة من اوله 
ريه يبنون فيه على ابعاض اليوم املتصاغرة اليت ذكرنا ، فيختلفون يف املتركب اىل آخره ، ولكن غ

وكل " كل " ستة عشر " كهري " كاختالفهم يف اتزئ ، ونذكر واحدا منها للذين ذهبوا اىل ان 
، وقد " توتى" من  ولب اثنان" لب"  من  ومنش اثنان " منش  "  ثالثون  وكاشت"  كاشت  " ثالثون 
" مما يشاها وذلك ان عمر براهم كهري هلر وهو " شو " ان سبب هذه التجزئة هو تركب يوم زعموا 

اليشر وعمره  ، وعمره مائة سنة وهي كل لردر وهو مهاديو وعمره مائة سنة وهي كاشت " باسديو 
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لشو " توتى" لشكت وعمره مائة سنة وهي " لب" مائة سنة وهي منيش لسداشو وعمره مائة سنة وهي 
ردر "  وعمر 155520000000يكون " ناراين "  كلبا فان عمر 72000" براهم " اذا كان عمر ف

 557256278016بعد ستة عشر صفرا " ايشر "  وعمر 53747712ط بعد احد عشر صفرا 

بعد " شكت "  وعمر 17332899271409664بعد اثنني وعشرين صفرا " وعمر ط سداشو 
، وذلك توتى ، اذا ركب منه اليوم 1078244997875852378112مثانية وعشرين صفرا 

 3726414712658945818755072حبسب هذا املوضوع كان بعد احد وثالثني صفرا 

شو ط ووصفوه بأنه األزيل الربئ من الوالد وااليالد وعن الكيفيات واألوصاف الواقعة " ،وذلك يوم 
الء الوصاف حساا ملا افرطوا يف على املخلوقات ، ومراتب هذا العدد ستة ومخسون ولو زاول هؤ

  .االكثار ، واهللا حسبهم 

  وهو الفصل المشترك بين األزمنة" سند "  في ذكر -م

    

أي الذي " سند ادو " سند االصلي هو الذي فيما بني النهار وبني الليل وهو الفجر بالغدوات ويسمونه 
ذي من الغروب ، واحلاجة اليهما ملي أي ال" سند استمن " من الطلوع وهو الشفق بالعشيات ويسمونه 

الغتسال الربامهة فيهما ويف الظهرية بينهما للطعام حىت ان من ال علم له بذلك ظن انه سند ثالث ، فأما 
ك انه كان " امللك الذي من جنس ط ديت " هرنكش " غريه فال يعدومها ؛ ويف الربانات من حديث 
لبقاء فأجيب اىل طوله الن الدميومة من صفات البارئ سبحانه اطال العبادة حىت استحق االجابة ، وسأل ا

، وملا مل ينلها سأل ملوته ان ال يكون على يد انسى او ملك او جين و أن ال يكون على االرض او السماء 
وأن ال يكون يف ليل او ار ، كل ذلك احتيال للهرب من املوت الذي ال بد منه ،فأجيب اىل ملتمسه ، 

ابليس االنظار اىل يوم القيامة ألنه يوم بعث عن املوت ، ولذلك مل جيب اال اىل يوم الوقت وهذا كسؤال 
سلمه اىل املعلم ملا ترعرع ، " برهراد "انه آخر ايام التكليف ، وكان له ابن يسمى : املعلوم الذي قيل فيه 

 فقط وما سواه باطل ، وذلك "بشن " ان ليس اال : فاستدعاه يوما ليعلم ما هو فيه ، فانشده شعرا معناه 
خبالف مراد االب فانه كان يبغض بشن فأمر بتبديل معلمه وأن يعلم من الويل ومن العدو ، فمكث برهة 

تعلمت ما امرت به ولكين ال احتاج اليه فالكافة عندي يف الوالية سواء ال اعادي احدا ، : مث سأله فقال
او تعرف السحر : م اهللا وذكر بشن فلم يضره ، قال فغضب األب وأمر بسقيه السموم ، فتناوهلا باس

ال ولكن اهللا الذي خلقك وأعطاك حيفظين ، فازداد غيظه وأمر بطرحه يف جلة البحر ، : والرقي ؟ قال 
فلفظه وعاد اىل مكانه ، والقاه بني يديه يف نار عظيمة مؤججة فلم حترقه ، وأخذ يناظره وهو يف هلبها يف 
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فهل هو يف هذه السارية من الرواق : ان بشن يف كل مكان ، قال ابوه : على لسانه اهللا وقدرته ، فجرى 
كرأس اسد على بدن انسان ال على " نارسنك " نعم ، ووثب االب اليها وضرا فخرج منها : ؟ فقال 

صورة انسي وال ملك او جىن ، وأخذ هو أصحابه يف مدافعته وهو يندفع الن الوقت كان ارا اىل أن 
الشفق ال يف ار وال يف ليل فحينئذ اخذه ورفعه اىل اهلواء وقتله فيه ال يف " سند " سوا وحصلوا يف ام

ارض وال يف مساء ، واخرج ابنه من النار وملكه مكانه ؛ واملنجمون منهم حمتاجون اىل هذين الورقتني 
المر وجيعلون زمان كل لقوة بعض الربوج فيها كما سنخرب عنه يف موضعه ، فيستعملوا على ظاهر ا

فهو "برامههر" واما" اعين كهريني وذلك اربعة امخاس وذلك اربعة امخاس ساعة " مهورت " واحد منهما 
لفضله يف الصناعة مل يعرف غري النهار والليل ومل يستجز لنفسه اتباع الرأي العامي فس سند، فأبان عنه 

 حقيقة دائرة االفق وجعله وقت قوة تلك ا هو احلق وزعم انه وقت كون مركز جرم الشمس على
الربوج ؛ وبعد ذلك جتاوز املنجمون وغريهم سندي اليوم الطبيعي اىل غريه مبا هو بالوضع دون الطبعاو 

اعين نصفي السنة الصاعدة فيهما اىل الشمس واهلابطة سندا هو " اين" احلس، فجعلوا لكل واحد من 
يه شئ ممكن غري بعيد وهو ان يكون هذا حمدثا غري قدمي ومقوال سبعة ايام قبل حلول اوله، يتخيل اىل ف

" بنجل" بالقرب من سنة الف وثالث مائة لالسكندر عند عثورهم على تقدم االنقالب حسام ، فأن 

تقدم االنقالب حسابه ست درجات " شككال"  من 854يف : الصغري يقول ان " مانس" صاحب كتاب
ملستأنف متزايدا يف كل سنة دقيقة ، وهذا كالم صادر عن راصد مدقق ومخسني دقيقة وسيكون ذلك يف ا

او معترب بأرصاد قدمية معه كثرية قطع منها مبقدار التفاوت كل سنة ، والشك ان غريه ايضا يفطن او ملا 
الكشمريي وصدقه فيه ، " اوبل" هو قريب منه من جهة قياس اظالل نصف النهار ، ولذلك قبله من 

املنقلبني يف كل واحد من اسداس السنة حىت صارت اوائلها من " سند" ظن اجراءهم ويؤكد هذا ال
الدرجات الثالثة والعشرين من الربوج اليت قبل بروجها، ووضعوا ايضا فيما بني اجلوكات سندا كما 

وضعوا مثله بني املننترات، وكما ن هذه االصول وضعية كذلك فروعها وضعية ، وسيجئ من ذكرها يف 
  .ها ما يكون فيه كفايةموضع

  وتحديد احدهما باالخر" وجترجوك" كلب"  في االبانة عن -ما

    

الف سنة منها جترجوك والف جترجوك هو كلب وهي  قد اتضح مقدارها واثنا عشر " دب" ان سنة 
" املدة اليت جيتمع يف طرفيها الكواكب السبعة واوجاا وجوزهراا يف اول برج احلمل ، وايامه تسمى 

هو اجلملة ، والا طلوعية فاها تسمى ايضا " اركن" االيام و" آه" أي مجلة ايام كلب فان " كلب اهركن
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ألن الطلوع يكون من االفق واالفق من لوازم االرض ، وبذلك االسم ايضا يسمى " ايام االرض " 
قت املفروض ، املاضي منها اىل الوقت املفروض ، وبذلك االسم ايضا يسمى املاضي منها اىل الو

 وبسىن الشمس 1577916450000وهي " ايام العامل " و" ايام السند هند" واصحابنا يسموا 
 ، وبالسنني اليت كل واحدة منها ثالث مائة وستون 4452775000 وبسىن القمر 4320000000

" ان " : آدت بران"  ، وقيل يف 12000000" دب"  وبسىن 4383101250460يوما طلوعية 

وهو فسادها وبطالا ، وجمموع " بن" وهو وجود االنواع يف العامل ومن " كل"  هو مركب من "كلنب
من اجل ان كون الكواكب السيارة والناس يف " : برمهكوبت" ؛ وقال " كلب" هذا الكون والفساد هو 
م كلبا دون وفسادها وفسادهم يف آخره فمن الواجب ان نأخذ هذا اليو" براهم" العامل كان يف اول ار 

ار لديبك أي براهم ومثله ليل له ، فبكون اليوم الفي " جترجوك " ان الف : غريه ، وقال ايضا
ان من اعتقد ان الف جترجوك ننها ومثلها ليل فهو الذي " : بياس بن براشر" جترجوك ؛ وكذلك يقول 

وهو نوبة من " مننتر" أي" من " يعرف براهم ؛ ويف ضمن كلب كل واحد وسبعني جترجوكا هو 
واربعة عشر من هو ايضا تكون كلبا ، فأذا ضرب واحد وسبعون يف اربعة عشر اجتمع للمننترات من 

جترجوك تسع مائة واربعة وتسعون والباقي اىل متام كلب ستة منها ، لكنها اذا قسمت على مخسة عشر 
ى عددها بواحد خرج مخسان ، من اجل ان ما حيتف باالشياء املتوالية من جانبيها يكون عدده ازيد عل

فاذا ابتدأنا من اول املننترات ووضعنا قبله مخسى جترجوك وكذلك فيما بني كل مننترين فنيت االمخاس 
بينها اعين فصل مشترك ، وا " سند" عقب فناءها وحصل يف آخرها مخسان ، كما وضعنا يف اوهلا فهي

دة بعضها لبعض فأن اوله مفتتح باالستواء يتم كلب لبف جترجوك كما قيل ؛ ويطرد احوال كلبشاه
أي " اشوين" وال " ريويت" الربيعي وبيوم االحد وباجتماع الكواكب واوجاا وجوزهراا حبيث ال 

، ومىت غري احدى هذه الشرائط اضطربت االخرى " لنك" وبالطلوع على " جيتر" بينهما وبأول شهر 
وقد وضع عشر عشر عشر " جترجوك" فمعلوم ان ايام وسنيه ، " كلب" وانفسخت ، وقد ذكرنا ايام 

 ، فقد علمت النسبة فيما بني كلب وجترجوك وعرف 4320000 وسنوه 1577916450كلب 
" واستشهاداته على وضعه، واما عند " برمهكوبت" مقدار احدمها مبعرفة االخر ، وهذا كله على رأي 

وسبعني جترجوكا وركبا كلب من اربعة عشر  ني من اثن" مننتر" وقد ركبا " بلس" الكبري و " ارجبهد
 وسنو 1008فمعلوم ان عدة حترجوكات كلب عندها " سند " مننترا منها تركيبا مل يتخلله شئ من 

 ، وقد ذكر بلس يف ايام جترجوك 4354560000 وبسىن الناس 12096000" دب" كلب بسىن 
 ، وكذلك 1590541142400 ، فتكون ايام كلب حبسب رأيه 1577917800الطلوعية اا 

استعملها ، ومل اجد شيئا من كتب ارجبهد، وما عرفت من جهته فبحكايات برمهكوبت عنه، وقد ذكر 
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 بنقصان ثالث مائة يوم 1577917500ان ايام جترجوك عنده " االنتقاد على الزجيات" عنه يف مقالة 
 ، وافتتاح كلب 1590540840000مما عند بلس، فبحسب احلكاية تكون ايام كلب عنده 

" ، وقد ذكر " برمهكوبت"  النهار الذي من اوله مفتتحهما عند  وجترجوك عندمها من نصف الليل بعد 

يف كتاب له صغري يف النتف وهو من شيعة ارجبهد الكبري ان الف ومثانية " كسمبور "الذي من " ارجبهد
والشمس  " اوجربن"  واربعة يسمى ونصفه االول الذي هو مخس مائة" براهم" يكون ار " جترجوك" 

والشمس فيه اىل االحنطاط ، وتسمى اياا اما " اب سربن"فيه اىل االرتفاع والنصف االخر يسمى 
وهذا مطرد ملا بني " درمت"وهو التاسوي النه نصف النهار واوله وآخره يسميان " سم" املمنتصف فهو 

س واحنطاطها ، فان كان عىن ا مشس يومنا وجب من التشبيه سوى ارتفاع الشم" كلب" النهار وبني
عليه ان يبني كيفيتهما هلا وان كان عىن مشسا ختتص بنهار براهم فيجب ان يريناها او يشري اليها ، وكأنه 

  .ذهب يف معناها اىل اقبال االمور وتزايدها يف النصف االول واىل ادبارها وتراجعها يف النصف االخري 

    

  ر جوك بالجوكات االربعة وذكر ما فيها من االختالف في تقسيم جت-مب 

    

وضعفه " بيش"امسه " دب جوك "ان الف ومائيت سنة من سين " : بشن دهرم" قال صاحب كتاب 
الف سنة وذلك جترجوك أي  واجلملة اثنا عشر " كريت"واربعة اضعافه " تريت"وثالثة اضعاف " دوابر"

واربعة عشر مننتر " مننتر"هو " جتر جوكا   واحد وسبعون اجلوكات االربعة ومعناها اجلمل ، قال
يكون كلبا ، وكلبان يوم لرباهم وعمره " كريتا جوك" فيما بني كل اثنني يساوي مدته مدة " سند"مع

وهذا مما اخرب به : الرجل االول الذي ال يعرف له اول وال اخر ، قال " بورش"منه مائة سنة وهي ار 
" يف الزمن االول اذ كان عارفا به حق املعرفة ، وكذلك اخرب به " ام بن دشرتر"صاحب املاء " برن"

فقد بلغ من معرفته باالزمنة انه مل يقاومه احد من االعداد ، وكان هلم مثل " ماركنديو"الذي هو " اركو
 ينطق" مسرت"ان كتاب ": برمهكوبت "، وقال " ابردرش" ملك املوت يفنيهم بالتخت الذي معه وهو 

" سدهانش"هو كريتا جوك واربع مائة سنة معه سند واربع مائة " ديبك" سنة من سين  بأن اربعة االف 

وثالث مائة سند وثالث مائة سدهانش " تريتا جوك"مث ثالثة االف سنة " كريت" وهي 4800واجلملة 
تا سدهانش واجلملة ومائتا سنة ومائتا  سنة سند ومائ" دوابر" سنة  مث الفا " تريت" وهي 3600واجلملة 
 وهو 1200ومائة سنة سند ومائة سدهانش واجلملة " كل" وهي دوابر ، مث الف سنة 2400

اىل سىن الناس يكون بضرا يف ثالث مائة " دب"؛ فهذا ما حكاه عن الكتاب ، وحتويل سين " كلجوك"
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حد من سند  وكل وا1440000وستني فاجلوكات االربعة تكون بسىن الناس اما كريتا جوك فهو 
 وكل 1080000فهو " تريتاجوك"واما " كريت" وذلك 1728000 واجلملة 144000وسدهانش 
فهو " دوابر"واما " تريت" وهو 1296000 ومجلة ذلك 108000" سدهانش"و" سند" واحد من 

" كل" وذلك دوابر ، واما 864000 واجلملة 72000 وكل واحد من سند وسدهانش 720000

، " كلجوك" وذلك 4320000 واجلملة 360000د من سند وسدهانش  وكل واح360000فهو 
" عن" برمهكوبت" " ؛ مث حكى 3888000 ومع دوابر 3024000ويكون جمموع كريت وتريت 

" مسرت"بالسوية ، فيخالف ما حكينا من " جترجوك"انه يرى يف اجلوكات االربعة اا ارباع " ارجبهد

 4800أنه حممود على ما فعل اذ مل خيالف مسرت النه نقص من ف" بولس"واما : واملخالف معاد ، قال 

اليت لكريتاجوك ربعها ومل يزل ينقصه مما يبقي فحصلت اجلوكات موافقة لسمرت وان مل يكن فيها سند 
" كلب"و " مننتر"وسدهانش ، على ان الروم خارجون من سنة مسرت فأم ال يكيلون الزمان جبوك و 

" جوك"  ان سين جترجوك كله غري خمتلف فيه ، فيكون حبسب هذا مقدار كل فهذا ما يقوله ؛ ومعلوم

 6000 ، وسنو جوكني بسين دب 1080000 وبسين الناس 3000" دب"فيه عند ارجبهد بسين 

 ؛ 3240000 وبسين الناس 9000 ، وسنو اجلوكات الثالثة بسين دب 2160000وبسين الناس 
ال يزال يقنن لالعداد قوانني بعضها مستحسنة وبعضها " اندهسده" فأنه يف " بولس" واما ما حكى عن 

مستكرهة ، فلقانون اجلوكات وضع مثانية واربعني اصال ونقص منها ربعها فبقي ستة وثالثون ، ونقصه 
بعينه منها النه جعله اصال للنقصان فبقي اربعة وعشرون ونقصه ايضا منها فبقي اثنا عشر ، مث ضرب كل 

 ؛ 3240000 وبسىن الناس 9000مائة فحصلت سنو اجلوكات الثالثة بسىن دب واحد من البواقي 
ال يزال يقنن لالعداد قوانني بعضها مستحسنة وبعضها " فانه يف سدهانده" بولس" واما ما حكى عن 

مستكرهة ، فلقانون اجلوكات وضع مثانية واالبعني اصال ونقص منها ربعها فبقي ستة وثالثون ، ونقصه 
ا النه جعله اصال للنقصان فبقي اربعة وعشرون ونقصه ايضا منها فبقي اثنا عشر ، مث ضرب كل بعيته منه

، ولو انه جعل الستني اصال ألن مدار " دب" واحد من البواقي يف مائة فحصلت سنو اجلوكات بسىن 
راجعة  اخلمس مت اكثر االمور عليها وجعل مخسها اصال للنقصان او جعل النقصان كسورا متوالية من

اعين نقص من الستني مخسها ومما بقي ربعه ومما بقي بعد ذلك ثلثه مث مما بقي نصفه حيصل له ما حصل 
اوال ، ومينك ان يكون ذلك منه حكاية راى من االراء غري الذي هو عليه ، فما اتفق خروج كتابه باسره 

عما اورد من القانون " بلس" قد عدل اىل العريب من اجل ان العقيدة هي اليت تبدو يف املقاصد العملية ؛ و
سنني  سنني بسنينا، وذلك بتقدير سنيه مثاين" براهم" ملا اراد ان جيعل ما مضى قبل كلبنا هذا من عمر 

     ، فصريها اوال 6068"كلب "ومخسة اشهر واربعة ايام يكون بتقدير 
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مث جعلها  6116544 فاجتمع 1008جترجوكات بضرا يف عدة جترجوكات كلب عنده وهي 
" جوك"  ، وجعلها سنني بان ضرا يف سين 24466176جوكات بان بان ضرا يف اربعة فصارت 

"  وهي السنون املاضية من عمر 26423470080000 فأجتمع 1080000واحد عنده وهي 

انه مل جيعل اجلترجوكات جوكات وامنا " مكوبت " قبل كلبنا؛ وممكن ان خيطر ببال اصحاب " براهم
 اجلترجوكات ارباعا مث ضرب االرباع يف سين ربع واحد ، فلسنا نسأله عن الفائدة يف تصيريها جعل

ارباعا وليس مسعها كسر يقتضي هذا التجنيس ، وضرب عدد اجلترجوكات الصحاح يف سين الواحد 
 ان ذلك جائز ان يفعله:  كأن يكون جمزيا عن التطويل ، ولكنا نقول له4320000الصحيح منها وهي 

لوال انه ملا اراد اضافة املاضي من سين كلبنا اليها ضرب املنترات املاضية التامة يف اثنني وسبعني كاعتقاده 
 وضرب عدة اجلترجوكات التامة املاضية 1866240000فاجتمع سنوها " جترجوك" وما بلغ يف سىن 

ترجوك املنكسر ثالثة  ، وقد مضى من اجل116640000من املننتر املنكسر يف سين واحد منها فاجتمع 
 ، وهذا العدد هو ثالثة ارباع سين جترجوك، واستعملها 3240000من اجلوكات وسنوها عنده 

كذلك يف اعتبار املوقع من االسبوع بايامها مستشهدا ، ولو كان يعتقد القانون املتقدم الستعمله يف 
" ان ان ال اصل ملا حكاه موضع احلاجة والخذ للجوكات الثالثة تسعة اعشار جترجوك؛ فقد استب

" بلس" وافراطه يف الدق عليه، وهو و " ارجبهد" عنه ورضيه وامنا عمى عن هذا لبغضه " برهكوبت 

ان ارجبهد نقص من ادوار الرأس واوج القمر ففسدت :على امر واحد من هذا املعىن،يشهد لقويل قوله
وس تأكل اخلشبة فيتصور فيها من تأكلها اعمال الكسوف بفساد االدوار ، ومثله يف جهله بذلك مثل الس

" و" اشرخيني" و " ارجبهد" ما يشبه احلروف وهي ال تعرفها وال تقصدها ، ولكن من حتققها قام بازاء 

كاالسد حيال الظباء ، فلم ميكنهم ان يظهروا له ويروه وجوههم ، وذا الصلف اجنىن على " بشنجدر
على " بلس" بااليام الطلوعية عند الثالثة ، فزيادة رأي " جوكجتر" ارجبهد وظلمه ؛ وقد ذكرنا مقدار 

 لكن عدد سين جترجوك عندمها واحد ، فايام السنة الشمسية عند 1350يف االيام "رمكوبت"رأي 
بلس ال حمالة اكثر منها عند رمكوبت ، وحبسب حكايته عن ارجبهد يكون نقصان رأيه عن رأي بلس 

 ، فايام سنة الشمس عنده تكون اكثر منها 1050ه على راي رمكوبت فيها  وزيادة رأي300يف االيام 
 1008كات بضرا يف عدة جترجوكات كلب عنده وهي .عند رمكوبت واقل منها عند بلس

 ، وجعلها 24466176 مث جعلها جوكات بان بان ضرا يف اربعة فصارت 6116544فاجتمع 
 26423470080000 فأجتمع 1080000ده وهي واحد عن" جوك" سنني بان ضرا يف سين 

انه مل " مكوبت " قبل كلبنا؛ وممكن ان خيطر ببال اصحاب " براهم" وهي السنون املاضية من عمر 
جيعل اجلترجوكات جوكات وامنا جعل اجلترجوكات ارباعا مث ضرب االرباع يف سين ربع واحد ، فلسنا 
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مسعها كسر يقتضي هذا التجنيس ، وضرب عدد اجلترجوكات نسأله عن الفائدة يف تصيريها ارباعا وليس 
 كأن يكون جمزيا عن التطويل ، ولكنا نقول 4320000الصحاح يف سين الواحد الصحيح منها وهي 

ان ذلك جائز ان يفعله لوال انه ملا اراد اضافة املاضي من سين كلبنا اليها ضرب املنترات املاضية التامة : له
 وضرب عدة 1866240000فاجتمع سنوها " جترجوك" تقاده وما بلغ يف سىن يف اثنني وسبعني كاع

 ، وقد مضى 116640000اجلترجوكات التامة املاضية من املننتر املنكسر يف سين واحد منها فاجتمع 
 ، وهذا العدد هو ثالثة ارباع سين 3240000من اجلترجوك املنكسر ثالثة من اجلوكات وسنوها عنده 

لها كذلك يف اعتبار املوقع من االسبوع بايامها مستشهدا ، ولو كان يعتقد القانون جترجوك، واستعم
املتقدم الستعمله يف موضع احلاجة والخذ للجوكات الثالثة تسعة اعشار جترجوك؛ فقد استبان ان ال 

 وافراطه يف الدق عليه،" ارجبهد" عنه ورضيه وامنا عمى عن هذا لبغضه " برهكوبت " اصل ملا حكاه 

ان ارجبهد نقص من ادوار الرأس واوج :على امر واحد من هذا املعىن،يشهد لقويل قوله" بلس" وهو و 
القمر ففسدت اعمال الكسوف بفساد االدوار ، ومثله يف جهله بذلك مثل السوس تأكل اخلشبة فيتصور 

و " ارجبهد" بازاء فيها من تأكلها ما يشبه احلروف وهي ال تعرفها وال تقصدها ، ولكن من حتققها قام 
     كاالسد حيال الظباء ، فلم ميكنهم ان يظهروا له ويروه وجوههم ، " بشنجدر" و" اشرخيني" 

بااليام الطلوعية عند الثالثة ، " جترجوك" وذا الصلف اجنىن على ارجبهد وظلمه ؛ وقد ذكرنا مقدار 
سين جترجوك عندمها واحد ،  لكن عدد 1350يف االيام "رمكوبت"على رأي " بلس" فزيادة رأي 

فايام السنة الشمسية عند بلس ال حمالة اكثر منها عند رمكوبت ، وحبسب حكايته عن ارجبهد يكون 
 ، فايام سنة 1050 وزيادة رأيه على راي رمكوبت فيها 300نقصان رأيه عن رأي بلس يف االيام 

  .لسالشمس عنده تكون اكثر منها عند رمكوبت واقل منها عند ب

   في اخر رابعهاالجوكات االربعة وذكر كل المنتظر في خواص -مج

    

كانت اليونانية تعتقد يف اسم االرض وليكن املثال بواحدة منها، ان االفات اليت تنتاا من فوق ومن حتت 
حيلة وال فال ينفع معه  خمتلفة يف الكيفية ويف الكمية وانه رمبا غشيها منها ما يفرط يف احدامها او كلتيهما

عنه هرب واحتراس ، فيأيت عليها وذلك كالطوافني املغرقة والرواجف املهلكة باخلسف اة التغريق او 
التحريق مبا يفور منها من املياه او يرمى به من الصخور احملماة والرماد مث الصواعق واهلدات والعواصف مث 

يضة عن امتها مث انتعشت بعد هلكتها عند االوبية واالمراض واملوتان وما اشبهذلك ، فأذا خلت بقعة عر
انكشاف تلك االفة عنها اجتمع اليها قوم متفرقون كأمثال الوحوش املعتصمني قبل ذلك باملخابئ 
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ورؤوس اجلبال ، ومتدنوا متعاونني على اخلصم سواء كان من السباع او كان من االنس ومساعدين 
ن يكثروا ، فينغص التنافس املرفرف عليهم جبناحي بعضهم بعضا على تزجية العيش يف امن وسرور اىل ا

الغضب واحلسد طيبة عيشهم ، ورمبا انتمت مجاعة من تلك اجلماعات يف النسب اىل واحد كان اول من 
كتاب " يف " فالطن" ويذكره " حضر منهم او خمتصا حبال متيزه منهم فال يعرفون على مر االيام غريه

املثبت يف اخر فصوله خارج " بقراط" و املشتري وينتهي اليه نسب وه" زوس" لليونانيني " النواميس
بقراط بن غنوسيذيقوس بن نربوس :" الكتاب ، اال انه نفرون يسرية فاا اربعة عشر ، وذلك انه قيل فيه 

   بن سسطراس بن ايلوسوس  ابن دردنس  بن قريسامس  بن قليوميطادس بن سسطراطس بن ثيوذورس

وهو زحل؛ "  بن افلون بن زوس بن قرونس  بن اسقليبيوس  ابن ماخاون الريسبن ابولوخس بن بوذ
فام يرون الطيبة واالمن واخلصب والربكة والصحة والقوة " جترجوك "واخبار اهلند قريبة من ذلك يف 

ع ، حىت يكون الثواب فيه تاما اربعة اربا" كريتاجوك"  الربامهة يف اوله اعين اول  وغزارة العلم وكثرة
عام بالتساوي بني اجلميع يف مجيع ذلك ، مث يتناقص ذلك وخيالطه اضداده اىل ان  والعمر اربعة االف 
على ثالثة اضعاف الشر اهلاجم والثواب على ثالثة ارباع ، والكثرة يف " تريتاجوك" يكون اخلري يف اول 

وكان القياس يوجب نقصانه " بشن دهرم" دون الربامهة والقمر على ما تقدم اوال على ما يف " كشتر"
بقدر نقصان الثواب ، وفيه يف قرابني النار يأخذون يف قتل االحليوان وقطف النبات من غري ان تناولوا 

مع اخلري على قسمة متساوية وينتصف " دوابر "ذلك قبله، وكذلك يتزايد الشر اىل ان يكون يف اول 
على ما يف الكتاب  ديان ، فيقل االعمار وتصريالثواب وفيه خيتلف االهواء ويكثر القتل ويتباين اال

ميون الشر ثالثة اضعاف الباقي من اخلري " كلجوك" الذي هو " تشي" املذكور اربع مائة سنة ، و يف اول 
الربمهن " برش برام" ومثل " راون" الذي قتل " رام" ودوابر اخبار معروفة مثل " تريت "، وقد مر هلم يف 

ن كشتر اذ كان موتورا منهم بابيه ، وعندهم انه حي يف السماء وقد جاء احدى الذي قتل من ظفر به م
؛ واما يف كلجوك فان الشر يزداد " كورو" مع اوالد" باندو" وعشرين مرة وسيعود، ومثل حرب اوالد 

اىل ان ميخض يف آخره بفناء اخلري اصال ، وذلك وقت هالك ساكين االرض وعود النسل من اجتماع 
 يف اجلبال واملختفني يف املغارات للعبادة هاربني من شياطني االنس االشرار ، وهلذا مسي ذلك املتفرقني
ان " براهم" ناقلة الزهرة من " شونك" أي الفراغ من االعمال للذهاب ، ويف خرب " كريتاجوك" الوقت 

حل لبث اخلري يف الصا" بدهودن بن شدهودن" اذا دخل كلجوك ارسلت : اهللا سبحانه وتعاىل امسعه قوله 
" شودر " املعتزون اليه ما اورد ويذهب قدر الربامهة من حينئذ حىت جيترئ عليهم " احملمرة" اخللق ، فيبدل

اهلبات واالعطية ، وينصرف مهم الناس اىل اجلمع من اجلرام واالدخار وال " جندال" خادمهم ويقامسهم و 
ليهم واربام، ويتهارج االلوان حىت تفسد االنساب يبالون باجتراح السيئات فيها واالثام واخلدم موا
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وتبطل الطبقات االربع وتكثر االديان واملذاهب ، والكتب املعمولة فيها كثرة يتفرق ا اجلماهري اتمعة 
قبله على امر واحد اشخاصا افرادا ويهدم الديوهرات وخيرب املدارس ، ويرتفع العدل حىت ال يعرف 

هلضم واالخذ والقصم كأم ياكلون الناس اكال مغترين باالمال الطوال غري معتربين امللوك غري الظلم وا
بقاصر االعمار حبسب االوزار واستيالء االوبية بقدر فساد النية ، وزعموا ان اكثر احلكم فيه على النجوم 

     : وقال" ماين" ختلف وتكذب ، فأخذ ذلك 

السماء أي " اسفريات" ك الكهانة قد تغريت لتغري اعلموا ان امور العامل قد تبدلت وتغريت وكذل
افالكها وال يتهيأ البائهم ، ولكنهم يضللون باخلدع ، ومبا يتفق ما يقولون ورمبا ال يكون ؛ والذي يف 

ما هو زيادة على ما ذكرنا ام جيهلون ما ئية الثواب والعقاب وينكرون معرفة " بشمن دهرم" كتاب 
تلف اعمارهم فيخفي عليهم مقاديرها ، وميوت بعضهم جنينا وبعض طفال وشابا ، املالئكة باحلقيقة، و خي

" بشن " م ، ويتعجب ممن خيدم +وخيترم املخلصون وال يعمرون ومن عمل السيئات وكفر بالدين بقي 

بعد ان كانوا كذلك مجلة ، ولذلك يسرع االجابة ويعظم االثابة على يسري العمل وينال املكان واملكرمة 
كرك " عند بلوغ الشر غاية مداه خروج " جوك " بقليل العبادة واخلدمة ، وتكون عقىب األمر يف آخر 

الذي لقب جوك به بقوة ال يقاومها احد وحبدة بكل سالح يكون " كل " بن جشو ط الربمهن وهو 
مع األطهار الفرد فيها ، فيجرد سيفه على األخالف اخللف ويطهر األرض من دنسهم وخيليها منهم ، وجي

ويعيد الزمان والعامل اىل الرتهة واخلري احملض والطيبة ، فهذه " كريتا جوك " الربرة لالنسال ، ويعيد منهم 
ان األرض : حكاية علي بن زين الطربي عنه " جرك " ويف كتاب " جترجوك"احواالجلوكات دائرة يف 

لة ، والناس متحابومنؤتلفون ال حرص االسطقسات معتد" مهابوت"مل تزل يف قدمي الدهر خصبة سليمة و
فيهم وال تنازع و ال تباغض و ال شيء مما يسقم النفس و البدن ، فلما جاء احلسد عقبه احلرص ، وحني 
حرصوا اجتهدوا يف اجلمع فاشتد على بعضهم و سهل على بعض ، و دخلت عليهم االفكار و املتاعب و 

ب ، فقست القلوب و تغريت الطبائع و حلت االسقام و الغموم و دعت اىل احلرب و املخادعات و الكذ
شغلت عن عبادة اهللا و احياء العلم ، فاستحكم اجلهل و عظمت البلية ، فاجتمع الصلحاء اىل ناسكهم 

وما حكيناه عن اليونانيني مماثل لذلك . حىت صعد اجلبل و تضرع ، فعلمه اهللا الطب "  بن اطرى فترس "
 أي العواء يف الصور  تامل حتت البقار: اهراته و رموزه على الربج السابع يقول يف ظ"  اراطس"،فان 

الشماليه العذراء اليت تايت و بيدها السنبلة املنرية يعين السماك االعزل ، وهي اما من اجلنس الكوكيب الذي 
يف الزمن يقال انه ابو الكواكب القدمية و اما متولدة من جنس اخر ال نعرفه ن و قد يقال اا كانت 

و كانت جتمع املشيخة و " العدل"االول مع الناس يف حيز النساء غري ظاهرة للرجال و امسها عندهم 
على احلق ، وب االموال اليت ال حتصى و تعطي  القوام يف اامع و الشوارع و حتثهم بصوت عال 
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ء املهلك يف فعل او قول و و ما كان احد من اهلها يعرف املرا" ذهبية"احلقوق ، واالرض حينئذ تسمى 
ال كان فيهم فرقة مذمومة ، بل كانوا يعيشون عيشا مهمال و كان البحر مرفوضا غري مركوب بسفن ، 

وامنا كانت البقر تايت باملري ، فلما انقرض اجلنس الذهيب و جاء اجلنس الفضي عاشرم غري منبسطة و 
 مث كانت تايت عظام املدن و تنذر اهلها و تعريهم اختفت يف اجلبال غري خمالطة للنساء كما كانت قبل ،

على سوء االعمال وتلومهم على افساد اجلنس الذي خلفه االباء الذهبيون ، وخيربهم مبجيء جنس شر 
منهم و كون حروب و دماء و مصايب عظيمة ، فاذا فرغت غابت عنهم اىل اجلبال اىل ان انقرض 

ستخرجوا السيف الفاعل للشر و ذاقوا حلم البقر و هم اول الفضيون و صار الناس من جنس حناسي ، فا
ان هذه العذراء هي : من فعل ذلك ، فابغضت العدل جوارهم و طارت اىل الفلك ؛ و قال مفسر كتابه 

، وكانت خترب الناس يف اامع بالشرائع العامية و الناس حينئذ خاضعون للحكام غري عارفني " زوس"بنت 
 خيطر ببال احدهم شغب و ال حسد ، يعيشون من احلرث وال يسلكون البحر يف بالشر و اخلالف ، ال

جتارة او حرص ، وهم على طبيعة يف الصفاء كالذهب ، فلما انتقلوا من تلك السرية و صاروا غري 
حافظني للحق مل تعاشرهم العدل ولكنها كانت تشاهدهم و تسكن اجلبال ، فاذا اتت حمافلهم بكرامة 

م الا كما كانت هددم كانوا ينصتون لقوهلا كابائهم و من اجل ذلك مل تكن تظهر للذين يدعو
تفعل اوال ، فلما اتى اجلنس النحاسي بعد الفضي و اشتبكت احلروب و فشا الشر عزمت على ان ال 

ن معها ال" دمييطر"تكون معهم البتة و ابغضتهم و صارت اىل الفلك ، وقد قيل فيها اقوال كثرية منها اا 
نواميس "و يف املقالة الثالثة من " ارطس "فهذا ما ذكر " البخت و االتفاق "سنبلة و بعض يقول اا 

    قال " : افالطن

انه كان يف االرض طوفانات و امراض و شدائد مل يتخلص فيها من البشر اال رعاة و جبليون : االثيين 
ام يف اول االمر يتحابون عن : لغلبة ، قال االقنوسي هم الباقون من النوع غري متدربني باملكر و حمبة ا

خلوص لوحشة خراب العامل و الن عراءهم ال يضيق م و ال حيوج اىل اجلهد ، فالفقر عندهم معدوم 
وال قنية هلم وال عقاد ، فليس فيهم شح وال فضة هلم وال ذهب ، فليس فيهم االغنياء وال فقراء ن و لو 

انه كان يف االرض طوفانات و امراض و شدائد مل يتخلص فيها من .  الشواهدوجدنا هلم كتبا لكثرت
ام يف : البشر اال رعاة و جبليون هم الباقون من النوع غري متدربني باملكر و حمبة الغلبة ، قال االقنوسي 

هد ، اول االمر يتحابون عن خلوص لوحشة خراب العامل و الن عراءهم ال يضيق م و ال حيوج اىل اجل
فالفقر عندهم معدوم وال قنية هلم وال عقاد ، فليس فيهم شح وال فضة هلم وال ذهب ، فليس فيهم 

  .االغنياء وال فقراء ن و لو وجدنا هلم كتبا لكثرت الشواهد
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   في ذكر المننترات-مد 

قدر لعمر م" من"الذي معناه نوبة " مننتر"فكذلك " براهم"كما ان اثنني و سبعني الف كلبا مقدرة لعمر 
العامل يف املننتر اجلديد ، قال "  فريءس"ينقضي رئاسته بانقضائه ، ويكون قد بلغ رتبته اخر " اندر"
من زعم ان ال سند فيما بني كل مننترين وحسب كل واحد منها احدا ز سبعني ": برمهكوبت"

ها يف خمالفة عنده ستة جترجوك و النقصان فيه من االلف مثل الزيادة علي" كلب "جترجوكا نقص 
و االخر " دسكيتك"ذكر يف كتابني له يسمى احدمها " ارجبهد"ان :، مث قال " مسرت"كليهما كتاب 

فهو اثنان و سبعون جترجوكا ، فيكون كلب على قوله الف و مثانية " مننتر" ان كل " آرجاشتشت"
 فهو صاحب الكل "بورش "اما : لبجر" ماركنديو"من جوابات " بشن دهرم"جترجوكات ، و يف كتاب 

، و هم اربعة عشر و " من"و اما كلب فصاحب براهم الذي هو صاحب الدنيا و اما مننتر فصاحبه 
  .ملوك االرض يف اوله اوالدهم

والذي وقع يف اسامي املننترات املستانفة و هي اليت دون السابع فما اظنه اال من جهة ما تقدم من مثله يف 
اذ كان عددها " بشن بران"ون الترتيب و العتماد هاهنا على املنقول من الديبات من قصد القوم السامي د

فيه ومساها ووصفها باشياء اوجبت الركون فيه اىل الترتيب و اعرضنا عن حكايتها لقلة عائداا ، و فيه 
ف عن املننترات املاضية و الباقية ، فذكر ما عر" بياس" ابا"براشر"امللك و كان كشترا سال " ميترى"ان 

كما وضعناها حنن يف اجلدول ، و زعم ان اوالد كل من هم الذين ميلكون االرض و مسى " من"به كل 
الثاين و الثالث و الرابع و اخلامس من اوالد " مننتر"من اوائلهم ما اثبتنا اساميهم ، وزعم ان من كان يف 

  .بةفاكرم اوالده ذه الرت" بشن"و كان زاهدا كثري التقرب اىل " بريابرت"

   في ذكر بنات نعش-مه

    

أي السبعة الرش ،و يذكرون ام كانوا زهادا طلبوا الرزق " سبت رشني"ان بنات نعش تسمى بلغتهم 
، فاجتنبوا سوق النيلوفر من احلياض ليتغذوا ا ، و جاء " السهى"من احلالل ومعهم امراة صاحلة هي 

خر ، فحلف باميان استحسنها الدين ، ورفعهم اىل الدين فاخفاها عنهم و استحيا كل واحد منهم من اال
املوضع الذين يرون فيه تكرمة هلم ؛ و كنا اخربنا ان كتب اهلند منظومة بشعر و حبسب ذلك يولعون 

صفة بنات نعش قبل احلكم عليها ، وذلك " سنكهت برامههر"بالتشبيهات و املدائح البديعة عندهم ، ويف 
تربجة ذه الكواكب تربج احلسناء بعقد اليلء منظومة و قالدة من له جهة الشمال م: حبسب نقلنا 
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 راقصة تدور حول القطب كما يامرهن ، واقول حاكيا  النيلوفر االبيض مرصوفة ، بل هي فيها كجوار
" جذشتر"عاشر منازل القمر و " مك"اهلرم الكبري القدمي ان كواكب بنات نعش كانت يف " كرك"عن 

و مخس مائة وست و عشرين سنة ، و متكث يف كل  بعد ذلك بالفني " كالشك"ملك االرض و كان 
و " مريج"مرتل ست مائة سنة و طلوعها فيما بني املشرق و الشمال ،فالذي يلي املشرق حينئذ منها هو

و بقرب بسشت امراة " اكرت"مث " بله"مث " بلست"مث " اتر"مث " انكر"مث " بسشت"حنو املغرب منه 
فمريج :؛ ورمبا اشبهت هذه االسامي فنعرفها مبا يعرفه يف صورة الدب االكرب " ندهتار"عفيفة تسمى 

هو السابع و العشرون منها و بسشت هو السادس و العشرون و انكر هو اخلامس والعشرون و اتر هو 
هو السادس عشر و بله هو السابع عشر و بلست هو التاسع عشر ، و هذه " اكرت"الثامن عشر و 
 من درجة و ثلث من االسد اىل ثالث عشرة درجة و 952ذ يف زماننا و شككال فيه كواكب تاخ

درج و  نصف من السنبلة ، وحبسب املسري الذي جنده لكواكب الثابتة كانت يف زمان جذشتر من مثاين 
من اجلوزاء اىل عشرين درجة و مخسة اسداس من السرطان ، وحبسب املسري الذي عمل عليه  ثلثني

 درج وثلثني  كانت حينئذ من ست و عشرين درجة ونصف من اجلوزاء اىل مثاين " بطليموس "القدماء و

من االسد و املرتل املذكور اخذ من اول االسد اىل متام مثان مائة دقيقة منه، فهذا الزمان اوىل بان ينسب 
انه كان حينئذ ، وان ذهبوا فيه اىل الكواكب قلب االسد ف" جذشتر"من زمان " مك"فيه بنات نعش اىل 

بل يدل على قلة اهتدائه ملا حيتاج اليه يف اضافة " كرك"يف اوائل السرطان ، وال وجه اصال ملا ذكره 
  الكواكب بالعيان او االالت اىل درجات الربوج ؛ و رايت يف دفاتر السنة اليت حتمل من كشمري معمولة 

ع و سبعني سنة ، هذا املرتل ياخذ من منذ سب" انراد"ان بنات نعش يف مرتل " شككال" من 951لسنة
منه ، وبنات نعش تتقدمه قريبا من  ثالث درجات وثلث من العقرب اىل متام ست وعشرة درجة و ثلثني 

فنهب اوال ان ! برج و عشرين درجة؛ ومن الذي ميكنه حتصيل اقاويلهم املختلفة على ظهر املغيب عنهم 
ه حنن اوله وضعا و ذلك اول االسد ، ومن زمان جذشتر كرك صادق و ان مل يبني املوضع من مك فنضع

يف مكث بنات نعش يف كل " برامههر " ، ونصدق ايضا 3479 لالسكندر 1340اىل سنتنا اليت هي 
و ذلك يف مرتل  مرتل ست مائة سنة، فيكون موضعه لسنتنا يف امليزان ست درجات و سبع عشرة دقيقة

انتهينا الىثالث درج و " مك"، فان فرضنا ما وضعنا يف نصف عشر درج و مثان وثالثني دقيقة "اسوات"
، وان فرضناه يف اخر مك انتهينا اىل عشر درجات و مثان وثالثني دقيقة " بشاك"مثان و مخسني دقيقة من 

، وكذلك ان جعلنا ما يف " سنكهت" يف  من بشاك، فليس ما ذكر يف التقومي الكشمريي مبوافق ملا 
ه ذا املسري اىل الوراء مل تنته اىل مك بتة، وقد كنا نستعظم سرعة الثوابت يف زماننا التقومي ز رجعنا من

وبطؤها فيما تقدم ونتطلب هلا وجوها يف هيئة الفلك ، وحركتها عندنا درجة يف كل ستة وستني مشسية 
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زماننا اعجب ألنه يقتضي حركتها درجة يف مخس واربعني سنة وزمانه يتقدم " برامهر " ، فصار امر 
حلركة بنات نعش ومعرفة موضعه " كرن سار " بقريب من مخس مائة ومخس وعشرين سنة ،؛ ويف زيج 

سنة من اول   فيبقى األصل وهو ما زاد على متام اربعة اآلف821" شككال " امر صاحبه ان ينقص من 
 ،  ة اآلف  ، ويقسم املبلغ على عشر68000 ويزاد على املبلغ 47مث يضرب األصل يف " كلجوك " 

فيخرج بروج وما يتلوها وذلك موضع بنات نعش ، اما الزيادة فهي بالضرورة موضع بنات نعش الول 
    االصل مضروب يف عشرة االف ، فان قسمت الزيادة عليها خرج ستة بروج و 

اربع و عشرين درجة ؛ و معلوم انا قسمنا العشرة االالف على السبعة واالربعني خرجت مدة حركة 
ج الواحد يف و اثنىت عشرة سنة و تسعة اشهر و ستة ايام مشسية ، فحركة الدرجة تكون يف سبع سنني الرب

و " برامههر" و شهر و ثالثة ايام و املرتل يف اربع و تسعني سنة و ستة اشهر و عشرين يوما ، فشتان بني 
تسع درجات و " انراد" ج يف ان مل يكن يف النقل خطأ ، و اذا امتثلنا هذا العمل لسنتنا خر" بتيشفر" 

يعتقدون يف حركة بنات نعش اا للمرتل مائة سنة ، فقد " كشمري " سبع عشرة دقيقة ، و كان اهل 
كان يف التقومي املذكور ان الباقي له اىل متام املائة ثالث و عشرون سنة ؛ و هذا كله من عدم الرياضة 

اا منهم يعتقدون يف بنات نعش انه اعلى من مواضع الثابتة بأحوال اهليئة و متزجيه باالخبار امللية ، فأصح
فيملك اوالده االرض و يتجدد باندر الرئاسة و كذلك " من"يتجدد" مننتر " و يزعمون ان يف كل 

طوائف املالئكة و بنات نعش ، اما احلاجة اىل املالئكة فليعمل الناس هلم قرابني و يوصلون اىل النار 
فانه يبيد يف آخر كل مننتر ، و هذا الفصل هو من " بيذ"جة اىل بنات نعش فليجددوا انصباءهم و أما احلا

  : ، و منه نقلنا ما وضعناه يف اجلدول من امساء بنات نعش يف كل مننتر " بشن بران" 

  و مجيئه في االوقات و أسمائه" نارايان"  في -مو

    

ح باالصلح و ال االفساد بالفساد و امنا هي دافعة نارايان عندهم قوة من القوى العالية غري قاصدة االصال
للفساد و الشر مبا امكن ، و الصالح عندها مقدم على الفساد فان مل يطرد و مل ميكن فبالفساد الذي 

البد منه ، كفارس توسط زرعا ، فانه اذا راجع نفسه و خترج و رام اخلروج من رداءة فعله مل يتمكن من 
ىل الوراء و اخلروج من حيث دخل و يف خروجه من الفساد مثل ما كان يف مرامه اال بصرف الدابة ا

دخوله و أكثر ، و ال وجه للتاليف غري ذلك ، و ال مييزون بينها و بني العلة االوىل ، و قد يكون هلا يف 
ضاء العامل حلول بشبه اهله من التجسم و التبدن و التلون اذ ال ميكن غري ذلك ؛ فمن مرات جميئه عند انق

الذي مساهلا و أراد تناوهلا ، فانه جاء و سلمها اىل " بالكل" االول النتزاع رئاسة العوامل من " مننتر" 
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الذي يتم القرابني مائة و جعله اندرا ، و منها جميئه عند أنقضاء املننتر السادس الىت فيها دمر " شتكرت"
 ، فانه ملا مسع من امه فضل ايام ابيه على ايامه الذي استوزر الزهرة و ملك الدنيا" بل بن بريوجني" امللك 

اقرب و الناس يف الراحة اغرق و من التعب ابعد هزته اهلمة على التنافس  "  كريتاجوك" اذ كان اىل اول 
يف ذلك ، فأخذ يف أعمال الرب و بث االعطية و تفريق االموال و تقريب القرابني الىت يستحق عند 

اجلنة و العامل ، فلما قارب التمام او كاد بالفراغ من تسعة و تسعني منها اشفق استتمام مائة منها رئاسة 
" ناراين"الروحانيون على مكانتهم و علموا ان ما هلم من الناس اذا استغنوا عنهم ، فاجتمعوا اىل 

و هو االنسان الذي يقصر " بامن"مستصرخني به ، فاجام اىل ملتمسهم و نزل اىل االرض يف الصورة 
و هو يف عمل القربان و " بل"يداه و رجاله عن مقدار بدنه حىت يستسمح لذلك هيئته ، وجاء اىل 

اجلواهر صربا للصالت  الربامهة عنده حول النريان و الزهرة وزيره بني يديه و قد فتحت اخلزائن و صيبت 
بلحن " سام بيذ"ى االن من الوضع الذي يسم" بيذ"و اهلبات و الصدقات ،فاخذ بامن كالربامهة يف قراءاة 

مطرب هز امللك على السخاوة له مما اراد و اقترح ، فسارته الزهرة بان هذا ناراين قد جاء الستالب  شج
مقدار اربع خطوات من ملكك اتعيش فيها ، :ملكك فلم حيفل بقوهلا لشدة طربه و ساله عما يؤيد 

يده فينفذ بذلك ما امر به ، وهو رسم هلم ، اختر ما تريد وكيف تريد ، وطلب املاء ليصبه على : فقال 
املاء فتحبس ثقبه البلبلة حبشيشة  و دخلت الزهرة االبريق لشدة حمبتها للملك و سدت بلبلته لئال خترج 

خامت البنصر ، و عور عني الزهرة وحناها فسال املاء ، وخطا بامن واحدة اىل املشرق و اخرى اىل املغرب 
، ومل يبق للرابعة من الدنيا موضع فاسترقته ا ووضع رجله بني كتفيه " فر لوكس"و ثالثة اىل فوق بلغت 

اسفل السافلني ن وهخذ العوامل منه وسلم " باتال "لسمة االستعباد و غوصه يف االرض حىت ساخ اىل 
ا ا:عن اجلوكات ،فاجابه " براشر"امللك سال " ميترى"ان " : بشن بران"؛ و يف " برندر"الرئاسة اىل 

جمردا " رام"جمردا من للعلم و يف " كبل"يف صورة " كريتاجوك"فيها نفسه فيجيء يف "بشن"ليشغل 
يف صورة " دوابر"للشجاعة و قهر االشرار و حفظ اللوكات الثالثة بقوة و غلبة و االحسان اليها ويف 

فناء اجلبابرة و يف ال" باسديو"ارباعا و يفرعه تفريعا ، ويف اخر دوابر على صورة " بيذ"ليجعل" بياس"
فهذا شغله ، و يف " جوك"الربمهن لقتل الكل و اعادة الدور يف " كل بن جشو"على صورة " كلجوك"

ايضا جييء يف اخر كل دوابر لتربيع بيذ " ناراين"ان بشن و هذه عبارة عن :موضع اخر من هذا الكتاب 
ه على صورة بياس ، وان اختلفت من جهة ضعف الناس و عجزهم عن مراعاة كاه ، و يكون يف جميئات

    : امساءوه و اوردها يف اجلترجوكات املاضية من هذا املننتر السابع فوضعناها يف جدول 

بشن "و التاسع والعشرون مستقبل مل يكن بعد ، و يف كتاب " بياس بن براشر"هو " كرش دبيياين"و 
" باسديو،سنكرشن، بردمن، انرد،  :"وهو ناراين ختتلف يف اجلوكات ، فتكون" هر"ان امساء " :دهرم
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ان الوانه ختتلف : و فيه ايضا" باسديو"فيها الترتيب فانه يف اخر اجلوكات االربع كان  واظن انه مل يراع
اصفر وهو اول جتسمه يف " دوابر"امحر ويف " تريتاجوك "ابيض و يف " كريتاجوك"فيها ، فيكون يف 

االلوان كالوان القوى الثالث االول فام يزعمون ان اسود ، و هذه " كلجوك"صورة انسان و يف 
  .سوداء ؛ و حنن نذكر بعد هذا حال جميئه االخري " مت"محراء و" رج"بيضاء مشفة و " ست"

  "بهارث"و حروب " باسديو" في ذكر -مز

 حمدود ، متزايدان على االيام و التزايد غري حمدود و العامل ان العامل معمور باحلرث و النسل ، و كالمها 
و مهما ترك التزايد ووتريته يف نوع واحد من النبات و احليوان و كل واحد منهما ال يكون وال يفسد 
مرة و لكنه يولد مثله بل امثاله مرات استولت نوع شجرة واحدة او نوع حيوان واحد على االرض ما 

اج اليه و يقلع ما عداه ، و وجد لالنتشار و النشر موضعا ، و الزراع يتنقى زرعه فيترك فيه ما حيت
الناطور يترك من االغصان ما يعرف فيه النجابة و يقلم ما سواه ، بل النحل يقتل من جنسه من ياكل وال 

يعمل يف كوراته ، و الطبيعة تفعل كذلك و لكنها ال متيز الن فعلها واحد ، فنفسد من الشجر ورقها و 
 ، كذلك الدنيا اذا فسدت بكثرة او كادت و هلا مدبر و عنايته مثرها و متنعها من الفعل املعد هلا فتزحيها

بالكلية يف كل جزء منها موجودة فانه يرسل اليها من يقلل الكثرة و حيسم مواد الشرة ؛ ومن ذلك على 
فانه ورد يف املرة االخرية على صورة االنس مسمى بباسديو حني كثرت اجلبابرة " باسديو"ما يزعم اهلند 
" ماهورة" امتالت من الظلم حىت كانت متيد من الكثرة و ترتج من شدة الوطاة ، فولد ببلد يف االرض و

، " شودر"اصحاب املواشي وطيئه " جت"و اليه حينئذ ، وهم من جنس " كنس"لبسديو من اخت 
وكان عرف كنس ان اهالكه من جهته بنداء مسعه وقت عرس اخته فوكل ا من حيمل اليه امحاهلا اذا 

البقار و " نند" زوجة " جسو " فأخذها " بلبهدر " ، وكان يقتل ذكرها و انثاها اىل ان ولد هلا وضعت
يف ليلة مطرية " باسديو " ربته واحتالت الخفاء امره على املوكلني ، مث ولد هلا بعده يف البطن الثامن 

لع ، ففعل احلراس بنوم يف الطا" روهين" والقمر يف مرتل " ادر بت " كانت ثامن النصف األسود من 
وهو قريب " جسؤ " أي موضع مربط البقر الذي لنند زوج " نند كول " اثقلهم وسرقه ابوه ومحله اىل 

وأبدله بابنة لنند كان اتفق والدا وقت بلوغ باسديو اليهم ، ومحل " جون " وبينهما ر " ماهوره "من 
يل قتلها فطارت يف اهلواء وذهبت ، وترىب باسديو يف يد الوا" كنس " االبنة اىل احلراس بدل االبن ، فأراد

جسو املرضعة من غري ان تعلم انه بدل ابنته واطلع كنس على امره ، فكاده بكل كيد ومكر رجعت 
كلها عليه حىت طلبه من ابويه للصراع بني يديه ، فأناف يف فعله على اجلميع بعد ان فعل يف الطريق ما 

حوضة وزمها يف منخريها ، ومن قتل " نيلوفر " ية كانت موكلة حبفظ اغاظ به اخلالة من قهر ح
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قصارهلما امتنع من اعارته ثيابا للمصارعة ، ومن سلب الصندل صاحبته املوكلة بتمضيخ املتصارعني به ، 
مث قتل الفيل املغتلم املهيأ لقتله على بابه ، وبلغ من عمل الغيظ يف كنس ان انشقت مرارته وهلك لوقته ، 

منكهرط وباليوم احلادي عشر " وملك باسديو ابن اخته مكانه ، وله يف كل اسم وتبعه يفتتحوا بشهر 
    من كلها فان خروجه كان فيه 

باسديو ط وأجاله اىل البحر ، " واستوىل على ملك " ماهوره " مث امتعض لذلك صهر امليت ودلف اىل 
على بين العمومة ، " كورو " نها ؛ وكان اوالد ذهبية بقرب الساحل فسك" باروى " وظهرت له قلعة 

واضافهم وقامرهم فقمرهم مجيع ما ملكوا حىت بلغ األمر انشرط عليهم االجنالء عن الوطن بضع عشرة 
سنة واالختفاء يف آخرها حبيث ال يعرفهم احد ، وام ان مل يفوا لزمهم املعاودة مثل تلك السنني ، 

، وأخذ كل واحد من الفريقني يف االحتشاد واالجتهاد يف االستنجاد ففعلوا اىل ان حان وقت بروزهم 
اكشوهىن ط ، " من اجلوع ما ال يكاد حيصى ، وكانوا مثانية عشر "تانيشر " حىت اجتمع يف برية 

مع اجليش ، فآثره اوالد " بلبهدر " واستنجد كل واحد من الفريقني باسديو فعرض نفسه وحده او أخاه 
"  نكل" و " يمسني " و " سهاديو " اشجعهم و " ارجن "رئيسهم و" جلشتر: " سة وهم مخ" باندو " 

، ومعهم سبعة اكشوهين وخصومهم اقوى ، لو ال حيل باسديو وتعليمه اياهم ما حيصل هلم به الظفر 
حىت تفانت تلك اجلماهري و مل يبق غري االخوة اخلمسة ن فانصرف حينئذ باسديو اىل موكزه ومات هو 

يلته املعروفة جبادو واالخوة اخلمسة قبل متام السنة وحوؤل احلول على الفراغ من تلك احلروب ؛ اما وقب
باسديو فانه جعل بينه وبني ارجن اختالج العضد والعني اليسريني عالمة حلدوث حادثة به ، وكان يف 

ستبطن احدهم حتت ، واخوة باسديو وقبيلته شطار جمان ، فا" درباسه " ذلك الزمان رش زاهد يسمى 
ثيابه مقالة حديد وسأل الزاهد عن حبله ساخرا به ، فقال يف بطنك ما هو سبب هالكك وهالك مجيع 

ذلك فاغتم له ملعرفته بصدق قوله ، وأمر بان يسحل ذلك املقلي باملربد ويلقى " باسديو " اهلك ، ومسع 
لقاها كما هي ، فابتلعتها مسكة صيدت يف املاء ، ففعل ذلك ، وبقيت بقية استرترها من توىل ذلك و ا

ووجدها الصياد يف بطنها ، فاستصلحها لسهمه نصال ، و ملا حان الوقت املقدر كان باسديو يف الساحل 
نائما حتت ظل شجرة و احدى رجليه فوق االخرى فظنه الصائد ظبيا و رماه فأصاب قدمه اليمىن ، و 

ان ال ميكنه من " سهاديو" فعضده ، و اوصاه اخوه " نارج" كانت اجلراحة سبب موته ، واختلج يسار 
 ميكن من عناقه ، فطلب قوسه و ناوهلا اياه فجرب ا قوته  العناق لئال يستلب قوته ، فأتاه و هو ملا به مل

، و أوصاه يف جسده و أجساد قبيلته باالحراق و يف نسائه بأن حيملهم من القلعة و مات ؛ و أما الربادة 
اليها و شدوا منها حزما للجلوس و شربوا ، فوقعت بينهم عربدة " جادو" ت برديا و جاء فاا انبت

يف البحر عند " سرسىت"تقاتلوا فيها حبزم الربدى و قتل بعضهم بعضا ، و ذلك كله بالقرب من مصب ر 
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تمكن  ارجن مجيع ما أمر به ، و محل نساءه فقطع عليهم اللصوص ، و مل ي ، و فعل" سومنات"منصب 
ارجن من ايتار قوسه ففطن لذهاب قوته ، و أخذ يدير رأسه فما كان حتتها جنا و ما خرج منها ظفر به 

السراق ، و علم و اخوته ان ال فائدة هلم يف احلياة فذهبوا اىل ناحية الشمال و دخلوا اجلبال اليت ال 
استقبل بتكرمة اجلنة بعد ان يعرب ف" جذشتر" يذوب ثلوجها ، فقتلهم الربد و احدا بعد آخر اىل ان بقى 

" درون" ذلك منه ، و هو قوله مبسمع من " باسديو"على جهنم لكذبة واحدة كذا بطلب اخوته و 

الفيل ، ووقوفه بني اللفظني حىت اوهم درون انه يعين ابنه ، فقال جذشتر " اشتام " مات : الربمهن 
 يف اهل جهنم و ليعتقوا منه ، فأجيب اىل ذلك و ان كان و ال بد من ذلك فلتقبل شفاعيت: للمالئكة 

  .ذهب به اىل اجلنة 

  "اكشوهنى" في االبانة عن مقدار-مح

    

، و كل جم على " جم"و كل انيكىن فانه يشتمل على ثالثة " انيكىن"كل اكشوهىن فانه حيوي عشرة
 وكل كن على ثالثة ،" كن"، و كل باهن على ثالثة " باهن"، و كل برتن على ثالثة " برتن"ثالثة 

" رتو" ، و يف كل بت " بت"، و كل سينامخ على ثالثة  "  سينامخ"، و كل كلم على ثالثة " كلم"

، و أول من " مراكب القتال" واحد و هو املسمى يف الشطرنج رخا ؛ و كانت اليونانيون يسموا 
 من ركبوها ، و كان قبل ذلك و أهلها يزعمون أم اول" اثينية" مبدينة " منقالوس" احدثها عندهم 

اهلندي مبصر ملا ملكها و ذلك بعد الطوفان بقريب من تسع مائة سنة ، و عملها " افروذيسى" ابدعها 
، قيل يف " تروجنبال" مث " انندبال" عشق مث " ايفسطس" ان : بفرسني جيرياا ، و من اساطري اليونانيني 
بعده خبمس سنني، وانقضت الشاهية اهلندية ومل يبق " يمبال" سنة اثنيت عشرة واربع مائة للهجرة وابنه

من اهل ذلك البيت نافخ نار، وكانوا مع البسطة هلجني باملكارم وحسن العهد واالصطناع ، ولقد 
استحسنت من انندبال مراسلته االمري حممود واحلال بينهما يف غاية اخلشونة بأين مسعت خروج الترك 

فارس وضعفها رجاله ومائة فيلة وان   ، فأن شئت جئتك يف مخسة آالف عليك وانتشارهم خبراسان
ذلك اعتداد مبوقع ذلك عندك ، وامنا انا كسريك  شئت وجهت اليك بأبين يف ضعف ذلك ، وليس يف 

فال اريد ان يغلبك غريي ، وكان هذا شديد البغض للمسلمني من لدن اسر ابنه وكان ابنه تروجنبال 
  .خبالفه

  "جترجوك" و" كلب" ر الكواكب في كل واحد من  في ادوا-ن
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ان شرائط كلب ان يكون الكواكب السيارة فيه جمتمعة يف اول برج احلمل اعين نقطة االعتدال الربيعية 
مع اوجاا وجوزهراا ، فيكون لكل واحد منها يف ايام كلب ادوار تامة ال حمالة ، ويف زيج الفزاري 

مستفادة عن الرجل اهلندي الذي كان يف مجلة وفد السند على املنصور ويعقوب بن طارق تلك االدوار 
يف سنة اربع ومخسني ومائة للهجرة ، واذا قسنا بينها وبني ما عليه اهلند وجدنا بينهما خالفاتلست اعرف 

او غريه هلا ؟ "رمكوبت "سببها ، اهو من نقل الرجلني ؟ ام هو من امالء اهلندي ؟ ام هو من تصحيح 
 حمالة ان من كان متيقظا يهمه ما يراه يف الكواكب من اضطراب احلساب فيجتهد لتصحيحه مثل فال

حممد بن اسحاق السرخسي، فانه وجد يف حساب زحل ختلفا ودوام على االعتبار حىت استيقن انه ليس 
فاثبتها من جهة التعديل ، مث اخذ يزيد على ادواره دورا ويستقرئ اىل ان وافق احلساب منها عيانه، 

كذلك يف زجية ، وحكى رمكوبت عن ارجبهد يف ادوار اوج القمر وجوزهره خالفا نذكره كما حكى 
وهذه االدوار : اذ مل نطالع ذلك اال تقليدا له ، ويف هذا اجلدول مجيع ذلك ليحاط به ان شاء اهللا تعاىل 

 فانا اذا اخذنا من كل "رمكوبت" عند " كلب" باحلركات الوسطى ، والن جترجوك عشر عشر عشر 
واحد من هذه االدوار جزءا من الف جزء منه كان هو احلركة يف جترجوك، كما انا اذا اخذنا بدل هذا 

ألنه عشر جترجوك ، وكل ما " كلجوك"جزء منه كان هو باحلركة يف  اجلزء جزءا من عشرة آالف
كان يف جترجوك فجترجوكات انكسر بكسر فأن اجلبارة تكون يف تضاعيف مساوية ملخرج الكسر ان 

وان كان يف كلجوك فكلجوكات ، وقد وضعنا ذلك يف جدول مفرد هلما دون املننترات وان وان حوت 
" و"  جترجوك" وكما انا حصلنا حصيت: املطيف ا يعسر العمل ا" سند" جترجوكات تامة فان 

" جترجوك" ن االدوار اليت فكذلك حنصل م" برمهكوبت" عند " كلب"من االدوار اليت يف "  كلجوك

على انه الف جترجوك وعلى انه الف ومثانية ، ونضعها يف هذا " كلب"االدوار اليت تكون يف " بلس"عند 
    : اجلدول 

الكبري وان " سدهاند" ومن العجائب ان الفزاري ويعقوب رمبا مسعا من اهلندي يف االدوار انه حساب 
ه، فلم يفها منه حق الفهم وظنا ان ارجبهد هو اسم اجلزء، على جزء من الف جزء من" ارجبهد" حساب

مث صحف من بعدهم " ارجبهر" واهلند خيرجون هذا الدال فيما بينهما وبني الراء ، فأنتقل اىل الراء وصار 
وصري الراء االولة زايا ، فأن اعيد اىل اهلند مل يعرفوه ؛ وقد اورد ابو احلسن االهوازي حركات الكواكب 

، وان ااثبتها يف جداول كما ذكر فاين اتفرس فيها اا امالء ذاك "جترجوك"االرجبهر أي يف يف سين 
" رمكوبت" ، وبعضها يوافق ما اثبتناه جلترجوك من ادوار" ارجبهد" اهلندي ، فعسى اا على راي 

 4320000:الشمس: ومنها ما خيالفهما وتأمل اجلميع يوضح لك" بلس" ومنها ما خيالفه ويوافق رأي 
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 17937020: عطارد2296828: املريخ232226: الرأس488219: اوجه57753336:القمر

   146564: زحل7022388: الزهرة36424:املشتري

  المختلفة االيام" االهركنات" و" اونراتر"و" ادماسة"في تقرير امر -نا 

    

تهم موقعه من السنة الشمسية من اجل ان شهور اهلند قمرية يف السنني الشمسية فبالضرورة يتقدم اول سن
ذلك التقدم شهر واحد فعلوا به ما يفعل اليهود من  يف كل سنة بفضل ما بني سنيت النريين ، فأذا مت من 

ومثل فعل العرب يف اجلاهلية بسنة النسئ من تأخري " اذار" تصيري سنة العبور ثالثة عشر شهرا بتكرير 
شر شهرا ؛ فاهلند يسمون السنة اليت يتكرر فيها شهر اما يف اول السنة حىت تصري املتقدمة هلا ثالثة ع

هو الفتيل من الوسخ على الكف ، فأنه يرمى به كما يرمى هذا الشهر من " مل"املبتذل فملماسة، و
احلساب فيبقى عدد شهور السنني على االثنا عشرية ، واما يف الكتب فتسمى ادماسة ، والذي يتكرر من 

اب الشهر منهما، فان مت يف اوله قبل دخوله وقبل ان ميضي منه شئ كرر ذلك الشهور فهو يتم يف حس
الشهر دون غريه فانه وان مل يكن دخله فليس التمام ايضا يف الشهر الذي قبله ، واذا تكرر الشهر مسي 

"  اشار"فرقا بينه وبني االول ، وكأنه للمثال تكرر شهر " درا" االول منهما بأمسه واحلق بالثاين من اوله 

 مما  ، واالول هو املطروح ، والذي يتشاءم به وال يقام فيه شئ" دراشار" فيكون اسم اوهلما اشار والثاين 
ان " : بشن دهرم" يقام يف سائر الشهور ، واحنس اوقاته يوم تكملة حسابه ؛ وقال صاحب كتاب 

، ومعىن " اونراتر" ايام وهو أي نقصان املقدار القمري عن الطلوعي ستة " سابن " من " جندر" نقصان 
على جندراحد عشر يوما فيجتمع منه يف سنتني وسبعة اشهر " سور" هو النقصان، وان زيادة " اون" 

الزائد ، وكل هذا الشهر منحوس جيب ان ال يعمل فيه شئ ؛ وهذا كالم هو باجلليل ، " ادماسة" شهر 
سنة الشمس ا ثالث مائة واحد وسبعون يوما وامنا حتقيقه ان سنة القمر بايامه ثالث مائة وستون و

واحد وثالثون جزءا من اربع مائة ومثانني جزءا من يوم ، فبحسب الفضل بينهما جيتمع ثالثون يوما 
 من يوم قمري وذلك اثنان وثالثون شهرا اعين سنتان ومثانية 47799 من 4156 و 976ألدماسة يف 

 وهو بالتقريب مخس دقائق وثالث عشرة ثانية ؛ واما االمر اشهر وستة عشر يوما مث الكسر الذي ذكرناه
اذا مضى يوم االجتماع وهو اول االيام : ما هذا معناه" بيذ" الشرعي املوجب لذلك فقدقرئ علينا من 

القمرية من الشهر خاليا عن انتقال الشمس من برج اىل برج مث كان يف اليوم التايل هلا انتقال فان الشهر 
قط من احلساب ، وهذا ال يصح وكان االمر فيه من القارئ املترجم ، وذلك ان الشهر الذي قبله سا

 5760 من 5311بااليام القمرية ثالثون يوما ونصف سدس السنة الشمسية ذه االيام ثالثون يوما و 
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، وذلك بدقائق االيام نه يط كب ل ، فاذا فرضنا للمثال االجتماع يف اول برج فأخذنا نزيد هذه 
كسور على وقت ذلك االجتماع مرة بعد اخرى ظهرت اوقات انتقاالت الشمس يف الربوج بعده ، ال

وألن فضل ما بني شهري النريين هو كسر اقل من اليوم فان من املمتنع ان خيلو يوم يف الشهر عن انتقال 
د . ن اليوم يف اقل من بل رمبا اجتمع انتقاالن متواليان يف يوم منه بعينه، وذلك حني يتفق املتقدم منهما م

" بيذ" ضرورة يف مثل ذلك الكسر املذكور ال يفي بامتامه يوما ، فأذن احلكاية عن  م لز ل فان التايل يتفق

غري صحيحة ، والذي اتفرس يف صحتها اا هكذا اذا مضى شهر ومل يكن للشمس فيه انتقال من برج 
االنتقال اذا اتفق من اليوم التاسع والعشرين اىل اخر فان ذلك الشهر ساقط عن احلساب ، وذلك ألن 

د م لز ل تقدم االنتقال الشهر الذي بعده فخال عن االنتقال من اجل ان االنتقال . فيما ليس بأقل من 
االنتقاالت املتوالية اليت ركبتها على اجتماع  الثاين يقع يف اليوم االول من الشهر الثالث ، واذا استقريت 

يف الشهر الثالث والثالثني يف ل ك من اليوم التاسع والعشرين والذي يتلوه يف كه لط املثال وجدت الذي 
كب ل من اليوم االول من الشهر اخلامس والثالثني ، وعلم مع ذلك سبب التشاؤم ذا الشهر امللغى ، 

هر فان كان اشتقاق االسم من الش" ادماسة"النه يتعرى عن الوقت املرشح الكتساب الثواب ؛ واما 
" ، و" بذماسة" هو املبدأ ، فقد جيئ هذا االسم يف كتايب يعقوب بن طارق والفزاري " آد" االول الن 

    "  بذ

هو النهاية فيجوز ان يسميه هنود ما كذلك على ان الرجلني مصفحان ال يعتمد روايتهما ، وامنا 
 واما الشهر من االجتماع اىل ذكرت هذا الن بلس صرح يف االخري من الشهرين السميني بأنه الزائد ؛

مثله فأنه عودة للقمر حاصلة متباعدة عن الشمس على توايل الربوج اليها وهو الفضل بني حركتيهما 
اعين ادوارها اذا القيت من عودات القمر فيه تبقى " كلب" ألما اىل جهة واحدة ، فعودات الشمس يف 

 كلب فلنسمه بالكل تسهيال وما كان يف بعضه الشهور القمرية يف كلب ال حمالة ، وكل ما كان يف
فباجلزء؛ وشهور السنني الشمسية اثنا عشر مشسية، وشهور القمر كذلك اما يف سنة نفسه فأنه يستغرقها 

ثالثة عشر ، فمعلوم ان " ادماسة" ، واما يف سنة الشمس فللفضلة اليت بني السنتني تصري شهور السنة يف 
لكلية هي تلك الشهور الزائدة اليت ا تصري السنة ثالثة عشر شهرا ، فهي اذن فضل ما بني شهور النريين ا

 واما شهور القمر الكلية 51840000000شهور ادماسة الكلية ؛ فأما شهور الشمس الكلية فهي 
 ، فأذا ضرب كل 1593300000 ، وفضل ما بينهما وهوشهور ادماسة 53433300000فهي 

 وايام القمر 1555200000000ياما اما ايام الشمس فاا واحد من ذلك يف ثالثني صار ا
 ، واذا اردنا تقليل االعداد قسمناها 47799000000 وايام شهور ادماسة 1602999000000

 ، فصارت كل واحدة من شهور الشمس من ايامها 9000000على العدد املشترك بينهما وهو 
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واحد من شهور ادماسة وايامها  وكل 178111وكل واحد من شهور القمر وايامه 172800
 ؛ واذا قسم واحد من االيام الشمسية والطلوعية والقمرية كلية على شهور ادماسة الكلية كان ما 5311

 واما القمرية 976خيرج هو عدد االيام اليت فيها يتم هذا الشهر بأيام ذلك اجلنس اما الشمسية فتكون 
 و 990واما الطلوية فتكون 5311 من 464 ويتبع كل واحد منهما كسر وهو 1006فتكون 
، وهذا كله حبسب املقادير اليت يراها برمهكوبت يف كلب واالدوار فيه؛ واما ما 10622 من 3663

 وشهور 53433336 وشهور القمر 51840000فأن شهور الشمس 531عليه بلس يف جترجوك 
لقمر  وايام شهور ا1555200000 ، وتكون ايام شهور الشمس 1593336ادماسة 

 ، فأذا اردنا تقليل هذه االعداد كان اشتراك هذه 47800080 وايام شهور ادماسة 1603000080
وشهور 2226389 وشهور القمر 216000الشهور على اربعة وعشرين فصارت شهور الشمس 

 2160000، واما ايامها فأا كلها تشترك بالسبع مائة والعشرين فتصري الشمس 66389ادماسة 

، واذا امتثلنا فيها ما تقدم خرج لتمام ادماسة يف 66389 وايام شهور ادماسة 2226389ر وايام القم
 ومن 66389 من 4336 ويتبع كل واحد منهما كسر هو 1006 ومن القمرية 976االيام الشمسية 
واما احلاجة اىل .  ، فهذه اصول يف ادماسة معدة ملا بعده 66389 من21465 و 990االيام الطلوعية 

 عشر شهرا كانت   النقصانفهي انه اذا كانت سنة او سنون مفروضة او اخذ لكل واحد منها اثنا ايام
عدة الشهور الشمسية فيها ومضروا يف ثالثني هي ايامها الشمسية ، ومعلوم ان القمرية اعين الشهور 

الف من تلك وااليام فيها تكون فيها كهذه العدة مع زيادة حيصل منها شهر ادماسة وشهورها فاذا 
الزيادات ما خيص السنني املفروضة من ادماسة بنسبة شهور الشمس الكلية اىل شهور ادماسة الكلية وزيد 
ان كان شهورا على شهور السنني وان كان اياما على ايامها حصلت االيام القمرية اجلزئية اعين اليت بازاء 

لطلوعية وهي انقص من القمرية يف العدد الن السنني املعطاة، لكنها ليست املطلوب ، النه هو ايامها ا
واحدها اعظم من واحد القمرية فيحتاج اىل نقصان عدد منها ليحصل املطلوب وهذا النقصان هو 

، والذي خيص االيام القمرية اجلزئية منه يكون على نسبة نقصان االيام الطلوعية الكلية " اونراتر" املسمى 
 ، 1602999000000يام القمرية الكلية ، وااليام القمرية الكلية عن االيام القمرية الكلية اىل اال
، 450000معا   وهو النقصان الكلي ، ونعدمها 25082550000وفضلها على الطلوعية الكلية 

؛ واما يف جترجوكعلى 55739 وايام النقصان الكلي3562220فينطويان به وتصري ايام القمر الكلية 
، والعدد املشترك بينهما 25082280 وايام النقصان فيه 1603000080رأي بلس فااليام القمرية 

 وهذه اصول معرفة 69673 وايام النقصان 4452778، وبه تصري االيام القمرية 360للتقليل 
" اركن" هو االيام و" آه"عمل اهركن وتفسريه مجلة االيام و النقصان حيتاج اليها فيما يستأنف من 
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     اجلملة ؛ وقد غلط يعقوب ابن

طارق يف مأخذ االيام الشمسية وزعم ان حصوهلا بنقصان ادوار الشمس يف كلب من ايامه الطلوعية اعين 
الكلية وليس كذلك فأمنا هو يضرب ادوارها يف اثين عشر لتصري شهورا مث ثالثني حىت تصري اياما او 

 ثالثني مث عاد اىل الغلط يضرب االدوار يف ثالمثائة وستني ولزم يف ايام القمر الصواب فضرب شهوره يف
يف مأخذ ايام النقصان وزعم اا حتصل بنقصان ايام الشمس من ايام القمر والصواب فيها ان ينقص االيام 

رق يف مأخذ االيام الشمسية وزعم ان حصوهلا بنقصان ادوار الشمس يف كلب .الطلوعية من ايام القمر 
ا هو يضرب ادوارها يف اثين عشر لتصري شهورا مث ثالثني من ايامه الطلوعية اعين الكلية وليس كذلك فأمن

حىت تصري اياما او يضرب االدوار يف ثالمثائة وستني ولزم يف ايام القمر الصواب فضرب شهوره يف ثالثني 
مث عاد اىل الغلط يف مأخذ ايام النقصان وزعم اا حتصل بنقصان ايام الشمس من ايام القمر والصواب 

  .اليام الطلوعية من ايام القمر فيها ان ينقص ا

    باالطالق اعين حتليل السنني والشهور اىل االيام وعكس ذلك بتركيبها سنني " اهركن"  يف عمل -نب

من السنة  العمل العام يف التحليل ان تضرب السنون التامة يف اثين عشر ويزاد عليها الشهور املاضية 
أي مجلة االيام " سور اهركن" الشهر املنكسر ، فما اجتمع فهو املنكسرة ويزاد عليها االيام املاضية من 

 وهو العدد النائب عن ايام 5311الشمسية وهي اجلزئية فيوضع يف موضعني ويضرب احدمها يف 
 وهو العدد النائب عن االيام الشمسية الكلية ، فما 172800ادماسات الكلية ، ويقسم ما بلغ على 

أي مجلة االيام القمرية اجلزئية " جندر اهركن" ى املوضع االخر فيجتمعخرج من االيام الصحاح زيد عل
وهو العدد النائب عن ايام النقصان الكلية ويقسم 55739وليوضع يف مكانني ويضرب احدمها يف 

 وهو النائب عن االيام القمرية الكلية فما خرج من االيام الصحاح نقص من 3562220اتمع على 
أي مجلة االيام الطلوعية املطلوبة ، ولكنه جيب ان يعلم ان هذا " سابن اهركن " املكان االخر فيبقى

احلساب مسوق من وقت يتم فيه ادماسة وايام النقصام معا وال ميكون هلما فيه كسر فأن كانت السنون 
 املعطاة مبتدئة من اول كلب او اول جترجوك او اول كلجوك صح هذا العمل فيها ، وان ابتدأت السنون

املعطاة من وقت اخر امكن ان يصح اهلمل فيها اتفاقا وامكن ان يدل على حضور ادماسة مث ال يكون او 
عكس ذلك اال ان يكون موقع السنني من هذه الثالثة معلوما فيفرد له عمل خاص كما جيئ امثاله فيما 

 ألعمالنا ونأخذ من  وهو الذي جعلناه مثاال953" شككال" بعد ، ومنثل هذا العمل الول سنة اهلند و 
 كلب وايام كلب 6068اول عمر براهم على قوانني برمهكوبت وقد قلنا ان املاضي منه قبل كلبنا 

 واذا القيت اسابيع فضل منها مخسة فاذا رجعنا ا 9574797018600000معلومة فجملة ايامها 
تهينا اىل يوم الثلثاء وهو اول من يوم السبت الذي هو اخر يوم من كلب الذي يتقدم كلبنا اىل الوراء ان
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 ومننتر 631166580عمر براهم وقد اشرنا اىل ايام جترجوك وان كريتاجوك اربعة اعشاره فايامه 
 ، وايام ستة مننتر وسبعة كريتاجوك سندا هلا 112032067950ضعفا له فأيامه احد وسبعون 

الثنني وافتتاح مننتر السابع بيوم  ، واذا القيت اسابيع بقي اثنان فاختتامهت بيوم ا676610573760
 وفضلها على االسابيع اثنان 42603744150الثلثاء واملاضي منه سبعة وعشرون جترجوكا وايامها 

فافتتاح  1420124805فافتتاح جترجوك الثامن والعشرين بيوم الثلثاء وايام اجلوكات املاضية منه 
 فنضرا يف اثين 1972948132ملاضية له من كلب كلجوك بيوم اجلمعة ؛ مث نعود اىل مثالنا والسنون ا

 وليس يف املثال شهر فرتيده عليها ولكنها نضرا يف 23675377584عشر لتصري شهورا فتكون 
 وهي ايام ،وليس يف مثالنا شئ منها نلحقه ا وهلذا لو ضربنا تلك 710261327520  ثالثني فتصري

 5311صل االن وهي االيام الشمسية اجلزئية نضربه يف السنني يف ثالث مائة وستني حلصل منها ما ح

 من يوم 120 من 103ويبقي  21829849018 فيخرج ايام ادماسة 172800ونقسم املبلغ على 
، ولو كنا استعملنا الشهور يف الضرب والقسمة خلرجت شهور ادماسة ولكان مضروا يف ثالثني 

 وهي 732091176538 االيام الشمسية اجلزئية فتصري مساويا هلذه االيام؛ مث نزيد ايام ادماسة على 
 فيخرج ايام النقصان اجلزئي 3562220ونقسم اتمع على  55739االيام القمرية اجلزئية نضرا يف 

 ، وننقص صحاح هذه من االيام القمرية 1781110 من 1747541 ويبقى 11455224575
 ملثالنا واذا القيناها اسابيع يبقى اربعة وهو اخر  وهي االيام الطلوعية720635951963اجلزئية فيبقى 

هذه االيام ، فافتتاح سنة اهلند هو يوم اخلميس ، واذا اردنا حال ادماسة قسمنا ما خلرج هلا على ثالثني 
، وهو ما مضى من  للمنكسرة كح نال  وهو عدد ادماسات املاضية ويبقى727661633فيخرج 

 اىل الثالثني ا ح ل ؛ وقد استعملنا ايام الشمس والقمر وادماسة شهرها والباقي اىل ان يتم تكملته
والنقصان لكلب يف املاضي منه ، وكذلك نستعملها يف املاضي من جترجوك وجيوز ان نستعمل ما 

اللذين ذكرنا " اكااره" مع " كنكار" جلترجوك منها يف كل واحد ومل خيلط بآراء كثرية مث كان كل 
ذين االمسني يعم كل مضروب فيه يف مجيع االعمال ، ورمبا جيئ يف زجياتنا وزجيات معا ، واالول من ه

، وال " جار" ، والثاين من االمسني يعم كل مقسوم عليه وهو الذي جيئ يف الزجيات " كنجار" الفرس 
فائدة يف ان منثل جبترجوك على مذهب برمهكوبت ألنه جزء من الف جزء من كلب فيسقط له من مجيع 

     اذكرنا م

    ثالثةة 

اصفار ويرجع بالوفق اىل االعداد املذكورة ، ولكنا نعمله على راي بلس النه وان كان يف جترجوك فانه 
 وايامها 3244132يشايه العمل يف كلب، ولوقت مثالنا يكون املاضي عنده من سين جترجوك 
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جترجوك او يف عدد  ، فاذا ضربنا شهورها يف شهور ادماسة اليت يف 1167887520الشمسية 
الضرب النائبعنها وقسمنا املبلغ على شهور الشمس فيه او عدد القسمة النائب عنها خرج شهور ادماسة 

 ، واذا 1203783270 ، ويكون ا ايامها القمرية 45000 من 44837 ويبقى 1961525
ايام النقصان ضربناها يف ايام النقصان جلترجوك وقسمنا املبلغ على االيام القمرية فيه خرج 

     ويصري 2226389 من 598055 ويبقى 18835700

بلس " وهي املطلوب ؛ فننقل االن من  1184947570ا االيام الطلوعية من اول جترجوك 
نضع ما مضى قبل : عمله يف مثل ما عملناه ليزيد املعىن ظهورا ويف القلب رسوخا ، قال بلس " سدهاند

 ، فيجتمع 1008ا ، ونضرا يف عدة جترجوكات كلب وهي  كلب6068كلب من عمر براهم وذلك 
، مث يف سين جوك واحد 24466176، مث يف عدة جوكات جترجوك وهي اربعة فتصري 6116544

، وهي سنوة قبل كلبنا ، نضرا يف اثين عشر  *26423470*080000 فيجتمع 1080000وهي 
، ونضرب احدمها يف عدة شهور  ، نضعها يف موضعني 317081640960000فيجتمع من الشهور 

 او العدد الذي قدمناه قائما مقامها ونقسم املبلغ على 1593336 وهي  اليت يف جترجوك" ادماسة" 
،  *97457097507*84، فيخرج شهور ادماسة 51840000شهور الشمس يف جترجوك وهي 
ري ، ونضربه يف ثالثني فيص 326827350710784نزيدها على املوضع االخر فيجتمع 

وهي ايام قمرية ، نضعها يف مكانني ، ونضرب احدمها يف نقصان  *980*4820521323520
جترجوك الذي هو فضل ما بني ايامه الطلوعية والقمرية ونقسم املبلغ على ايامه القمرية ، فيخرج 

وذلك ايام النقصان ، فنلقيها من املكان االخر فيبقى  153416869240320
" كلب " 6068قبل كلبنا اعين ايام " براهم" اليام املاضية من عمر وهي ا9651403652083200

، واذا القيت تلك االيام اسابيع مل يبق منها شئ ، فقد متت بيوم 1590541142400لكل واحد 
السبت وابتدأ هذا الكلب من يوم االح ، ومعلوم ان مقتضى هذا ان اول عمر براهم يوم االحد ايضا 

كل واحد منها اثنان وسبعون جترجوكا كل جترجوك " مننتر" نكسر ستة وقد مضى من كلب امل: قال
، نفعل ا مثل ما تقدم يف غريه، فيحصل ايام ستة 1866240000، فيكون مجلة سنيها 4320000

، واذا القت اسابيع بقي ستة ، فقد متت بيوم اجلمعة وصار مفتتح 681660489600 تامة " مننتر"
ضى منه سبعة وعشرون جترجوكا يكون ايامها مبثل العمل املتقدم السابع بيوم السبت ، وقد م

 ، ومتامها بيوم االثنني وافتتاح الثامن والعشرين بيوم الثلثاء ، وقد مضى منه 42603780600
 مقتضية بيوم 1183438350، فبمثل ما تقدم يكون ايامها 3240000جوكات ثالثة سنو مجلتها 

 وايام 725447708550" كلب"معة ، ويكون ايام ما مضى من يوم اجل"  كلجوك" اخلميس وابتدأ 
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 ، وحبسب 9652129099791750اىل اول كلجوك الذي حنن فيه " براهم " ما مضى من عمر 
 ، كان 1577917500عنده " جترجوك" دون مشاهدة كتاب له اذا كان ايام " آرجبهد"احلكاية عن 

 ، 725449079845اىل يوم مثالنا  ، و725447570625ما مضى من كلب اىل اول كلجوك 
فهذا هو الطريق املستوي يف  . 9651401817120000وااليام املاضية من عمر براهم قبل كلبنا 

حتليل السنني واليه يقاس سائر ما يرد فهما ، وقد اشرنا اىل غلط يعقوب يف مأخذ ايام الشمس والنقصان 
 يفهم علله فال اقل من ان كان ميتحنه ويستقرئ كان ناقال عن لسان اهلندي حسابا مل الكليني ، واذ

    ايضا حتليل السنني لكنه اخطأ يف قوله " اهركن" اوضاعه ، وذكر يف كتابه عمل 

اىل الوقت الذي تريد على ما هو مبني يف " ادماسة" اضرب شهور السنني املعطاة فيما مضى من شهور : 
، فما خرج لك فهو عدد ما مضى من ادماسة اىل ادماسة ، فما بلغ من شئ فأقسمه على شهور الشمس 

الوقت الذي تريد واجزائها ، واخلطأ يف هذا مما يقف عليه الناسخ كتابة فكيف احلاسب الذي حيسبه اذا 
ضرب يف ادماسة اجلزئية بدل الكلية ؛ ويف كتابة عمل اخر للتحليل حسن وهو ان شهور السنني اذا 

بلغ على شهور الشمس ، فيخرج شهور ادماسة مضافة اىل حصلت ضربت يف شهور القمر وقسم امل
شهور السنني ، واذا ضربت يف ثالثني وزيد على ما مضى من ايام الشهور املنكسر ، اجتمعت االيام 
القمرية ، واذا قدم ضرب الشهور االولة يف ثالثني وزيد علييها ما مضى من الشهر حىت جيتمع االيام 

 ما تقدم خرجت ايام ادماسة مضافة اىل االيام الشمسية ؛ وعلة هذا انا اذا الشمسية اجلزئية مث فعل ا
ضربنا كما تقدم يف شهور ادماسة الكلية وقسمنا على شهور الشمس الكلية فخرج حصة ما ضربناه من 
ادماسة، ومعلوم ان شهور القمر هي جمموع شهور الشمس مع شهور ادماسة فأذا ضربنا فيها والقسمة 

ان اخلارج ايضا هو جمموع املضروب مع املطلوب وذلك هو االيام القمرية ، وقد تقدم اا اذا حباهلا ، ك
ضربت يف ايام النقصان الكلي وقسم املبلغ على االيام القمرية الكلية انه خترج حصتها من ايام النقصان ، 

عنا من االيام القمرية اليها تنقص عن القمرية بايام النقصان ، فنسبة ما م" كلب" لكن االيام الطلوعية يف 
منقوصا منها حصتها من النقصان كنسبة كل االيام القمرية اليها منقوصا منها كل النقصان وذلك هو 
بااليام الطلوعية الكلية، فاذا ضربنا ما معنا يف االيام الطلوعية الكلية وقسمنا اتمع على االيام القمرية 

عية وهو املطلوب ، وينوب عن كل االيام الطلوعية يف الضرب الكلية خرج ايام التأريخ املعطي طلو
 ؛ وللهند يف هذا الباب عمل اخر وهو 3562220 وعن كل االيام القمرية يف القسمة 3506481

 يف اثين عشر و يزيدون على املبلغ ما مضى من السنة من ""كلب""ام يضربون ما مضى من سين 
 و ما خرج ينقصونه من االوسط و يقسمون ضعف الباقي 69120الشهور التامة و يضعون املباغ على 

اجلزئية و يزيدوا على االعلى مث يضربون اجلملة يف ثالثني و " ادماسة" فيخرج شهور 65منه على 
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يزيدون عليها ما مضى من الشهر فيجتمع االيام الشمسية اجلزئية و يضعوا يف موضعني و يضربون 
 فما خرج يزيدونه على 403963 ما بلغ اسفل منه و يقسمونه على اسفلهما يف احد عشر و يضعون

 فيخرج ايام النقصان اجلزئي و ينقصونه من املوضع االعلى فيبقى االيام 703االوسط مث يقسمونه على 
الطلوعية املطلوبة و علة هذا العمل انه اذا قسمت شهور الشمس على شهور ادماسة الكليني خرج مقدار 

 شهرا 65 و ضعف ذلك 15933 من 8544 شهرا و كسر من شهر هو 32 منها ادماسة الواحدة
 فاذا قسم عليه ضعف شهور السنني املعطاة خرج ادماسات اجلزئية لكن القسمة 15933 من 1155

اذا كانت على صحاح معها كسور و اريد ان يلقى من املقسوم قطعة تكون قسمة ما يبقى منه على 
 فيهما كانت نسبة املقسوم عليه كله اىل كسره الذي يتبعه كنسبة املقسوم الصحاح فقط مع استواء االمر

 و بعدمها اخلمسة 1155 و الكسر 1036800اىل تلك القطعة فاذا جنسنا املقسوم عليه يف مثالنا كان 
الواحدة دون ضعفها " ادماسة" و كان ميكن ان يعمل هذا على 77 و الثاين 69120عشر فيصري االول 

 8544اج اىل تضعيف البقية و كأنه آثرها هذا تقليل العددين من اجل ان الكسر يف الواحدة حىت ال حيت

 و الثاين املقسوم عليه 89 فيصري االول املضروب فيه 96 و يتفقان يف 518400و جمنس اجلملة 
  فقد استبان بلطفه يف ذلك و علة عمله حىت حصل االيام القمرية اجلزئية و صري املضروب فيه5400

و اما عمله يف استخراج ايام النقصان فان االيام القمرية الكلية اذا قسمت على ايام النقصان الكلي : اقل 
 من خمرج 50663 فيصري الكسر 450000خرج ثالثة و ستون يوما و يبقى ما ينطوي بوفق 

احد عشر  و ذلك من االيام القمرية ما يتم فيه يوم من ايام النقصان فان جعل خمرج الكسر 55739
نط ند ، .  من واحد من احد عشر من يوم و ذلك بالدقائق 55739 من 55642صار كسره تسعة و 

فلقربه من االجنبار تساهلوا و صريوه عشرة من احد عشر و مت اليوم عندهم من ايام النقصان يف ثالثة و 
 احد عشر فان  من703ستني يوما قمرية و عشرة اجزاء من احد عشر من يوم و ذلك بعد التجنيس 

     كانت االيام 

     القمريةية 

 فان ما 55739 من 50663تعود باحلقيقة من ضرب ايام النقصان اليت بازائها يف ثالثة و ستني و 
يعود فضرا يف ثالثة و ستني يوما و عشرة اجزاء من احد عشر يكون الحمالة اكثر و هلذا اذا اريد قسمة 

ون اخلارج من القسمة مساويا لالول وجب ان يزاد عليها قطعة  على ان يك703االيام القمرية على 
 اجتمع 703وهي اليت استخرجها على وجه التقريب دون التحقيق فانا اذا ضربنا ايام النقصان الكلي يف 

 وذلك ازيد من االيام القمرية الكلية و مضروب هذه يف احد عشر هو 17633032650000
 فان قسم عليه مضروب ايام القمر الكلية 43650000 و فضل ما بينهما 17632989000000
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 و هذا هو العدد الذي استعمله و لو مل يبق منه بقية لكان العمل حمققا ، 403963يف احد عشر خرج 
 وهو مقدار التساهل ، فاذا اخذه بغري كسر وقسم 97 من 9 وذلك 4365 من 405و لكنه يبقى 

 عشر خرجت تلك الزيادة الواجبة من جهة ازدياد اجلزء عليه مضروب اليام القمرية اجلزئية يف احد
فام " ادماسة" ، وباقي العمل ظاهر؛ ومن اجل ان مجهور اهلند حيتاجون يف امر سنيهم اىل  املقسوم

يفصلون هذا العمل وياخذون بصفة الذي ملعرفتها دون معرفة ايام النقصان ودون مجلة االيام فاا ال 
ام يضعون "  كلجوك" و"  جترجوك" او غريه من " كلب" ذلك ان سين مهم ، ومن طرقهم يف 

 ، 77139 واالسفل يف 2481السنني يف ثالثة مواضع ، ويضربون االعلى يف عشرة واالوسط يف 
، " امب"  فيخرج االوسط ايام ومن االسفل 9600ويقسمون كل واحد من االوسط واالسفل على 

على االعلى ، فيجتمع ايام ادماسات التامة املاضية وجمموع ما بقى من وجيمعون ما خيرج منهما ويزيدونه 
املوضعني االخرين هو كسر املنكسرة فاذا قسمت االيام على ثالثني صارت شهورا ؛ وقد ذكر يعقوب 

فيه " كلب" هذا العمل صحيحا على وجهه ، ومثاله لوقت مثالنا الذي مثالنا الذي سنو 
 فازداد فيه عن اليمني صفر،  ثة مواضع، وضربنا االعلى يف عشرة، وضعناها يف ثال1972948132
 فبلغ 7739 ، وضربنا االسفل يف 4894884315492 فبلغ 2481وضربنا االوسط يف 

 فخرج من االوسط 9600 ، قسمنا كل واحد منهما على 15268645593548
 ، وجمموع 9548وبقي  1590483915 وخرج من االسفل 8292 وبقي 509883782

 21829849018 ويرتفع منهما واحد ، فيصري مجلة صحاح ما يف املواضع الثالثة 17840البقيتني 

، واذا رفعنا هذه االيام اىل الشهور مت منها  120 من 103وبقية اليوم املنكسر " ادماسة" وهي ايام 
بيم غري املطروح و" جيتر" ، وهي مابني اول " شد"   وتسمى 28 وبقي من االيام 727661633

 ، واذا 2482831914االعتدال الربيعي ، وايضا فاذا مجع ما خرج من االوسط اىل السنني صارت 
بقي ثالثة ، فحلول الشمس احلمل يف هذه السنة يكون يوم الثلثاء ، فأما العددان  القيت اسابيع 

وار الشمس املفروضان للضرب يف املوضع االوسط واالسفل فأن ايام كلب الطلوعية اذا قسمت على اد
 1116450000فيه خرجت حصة السنة منها وفضلها على ثالث مائة وستني هو مخسة ايام ويتبعها 

 ، على ان هذين ايضا 9600 من 2481 فيصريان 450000، وينطويان بوفق 4320000000من 
اذا قسم ايام ينطويان بالثالثاال انه اريد بتركهما على هذا املقدار ان يكونا وما بعدمها من جنس واحد ، و

خرجت حصة السنة مخسة ايام ويتبعها " كلب" النقصان الكلي على سين الشمس يف 
 9600 من 7739 ، وينطويان بذلك الوفق ايضا فيصريان 4320000000 من 3482550000

 مقداري الشمس والقمر ثالث مائة وستون ومقدارمها الطلوعيان حول ذلك زائدا احدمها  ، وكال
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 واحد الطرفني وهو سنة القمر هي املستعملة والطرف االخر وهو سنة الشمس هي وناقصا االخر ،
املطلوبة ، س فمجموع اخلارجني هو ما بني السنتني ، ويف جمموع االيام الصحاح ضرب االعلى ويف كل 

واحد من الكسرين ضرب االوسط واالسفل ، ومىت اردنا االختصار ومل نرد ما ارادوه من استخراج 
 ، وزدنا عليه للموضع 10220ريين مجعنا عددي الضرب للموضع االوسط واالسفل ، فكان وسطي الن

 9600 منسوبة اىل 106220 فيجتمع 96000االعلى مضروب اجلزء املقسوم عليه يف عشرة وذلك 

 ، وقد استبان مما تقدم انا اذا ضربنا االيام يف 480 واليه 5311، وينطويان بالنصف فيصري املنسوب 
 خرج ايام ادماسات ، فأذا ضربنا عدد السنني بدل االيام كان 172800وقسمنا املبلغ على  5311

 وستني مما كان جيتمع بااليام ، فان اردنا ان خيرج من القسمة ما خرج اوال  اتمع جزءا من ثالث مائة 
     جيب ان 

    يقسمسم 

من " بلس" ومن اشباه ذلك ما امر به  ؛ 480على جزء من ثالث مائة وستني مما كنا قسمنا عليه وذلك 
، ونقصان 67500، وقسمة املبلغ على 1111وضع الشهور اجلزئية يف موضعني ، وضرب احدمها يف 

وما يبقى فهو املاضي من " ادماسة" ، فيخرج شهور 23ما خيرج من االخر مث قسمة ما يبقى على 
 وما يتبعها ؛ وعلة ذلك ان شهور  خرج ايامها32 وقسم ما بلغ على 30املنكسرة، واذا ضرب يف 

 من 35552 ويبقى 32اذا قسمت على شهور ادماسة فيه عنده خيرج "  جترجوك" الشمس يف 
، " كلب"  او   ، فأذا قسمت الشهور عليها خرج شهور ادماسة التامة يف املاضي من جترجوك66389

ومكما تقدم يف مثله ، وجمنس لكنه قصد القسمة على الصحاح فقط ، فاحتاج اىل نقصان شئ من املقس
 وبعدمها االثنان والثالثون، فيصري 35552 والكسر وحده 2160000املقسوم عليه يف مثالنا هذا 

 ؛ وقد عمل بلس عمله هذا بااليام الشمسية احلاصلة من التأريخ بدل 1111 والثاين 67500االول 
 ويقسم املبلغ على 271يف يوضع هذه االيام يف موضعني ، ويضرب احدمها : الشهور ، فقال
 ، فيخرج شهور ادماسة وما تالها 974 ، وينقص ما خرج من االخر مث يقسم الباقي على 4050000

 وهي 976اذا قسمت على شهور ادماسة خرج  وذلك ان ايام جترجوك: من االيام وكسورها ، مث قال
مناها عليه صارا  ، فأذا قس384 ، والوفق بينه وبني املقسوم عليه 104064ايام وبقي 

يف مثله، وذلك ان  اجل من ان يسهو " بلس" ؛ وانا ام فيه النسخة او املترجم فأن 2050000271
هي الشمسية بالضرورة ، واخلارج من صحاحها صحيح والباقي " ادماسة"االيام املقسومة على شهور 

 66389 واملخرج 4336كما ذكر ، وينطوي الكسر مع خمرجه بوفق اربعة وعشرين ، فيصري الكسر 

، والوفق بينه وبني كسره   47800000، فأذا امتثلنا ما تقدم يف الشهور وجنسنا مقدار ادماسة صار 
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 ، واما العدد الذي وضعه 2800000 واما املقسوم عليه 271 ، وبه يصري اما املضروب فيه 16
 وهي ايام الشمس يف 1555200000 اجتمع 384للقسمة فانا اذا ضربناه يف الوفق الذي ذكر وهو 

" وميتنع ان يكون يف هذا القسم من العمل مقسوما عليه ، وهذا العمل ان بين على اصول "  جترجوك" 

فقسم شهور الشمس الكلية على شهور ادماسة حصل ما تقدم يف الطريق الذي استعمل فيه " برمهكوبت 
 بوضع ايام القمر اجلزئية يف مكانني ، ضعف ادماسة ؛ مث ميكن ان يعمل مثل هذا الطريق اليام النقصان

 ، والقاء ما خيرج من املكان االخر مث 3562220 وقسمة املبلغ على 50663وضرب احدمها يف 
وهو بقية النقصان " امب"  جمردة ، ال فائدة فيما ازداد طوال وخاصة مع االحتياج اىل 63قسمة الباقي على 

ومن احاط مبا تقدم يف التحليل اهتدى اىل . ن اىل خمرجني خمتلفنياجلزئي فأن البقيتني من القسمتني منتسبتا
معلوما ولكننا نكرر ذكره احتياطا ونقول "  جترجوك" او " كلب" التركيب اذا فرض له املاضي من ايام 

ان املطلوب اذا كان هو السنون واملعطى هو االيام فاا بالضرورة طلوعية وهي فضل ما بني القمرية وبني 
ا ، ونسبة هذا الفضل اىل نقصانه كنسبة فضل ما بني االيام القمرية الكلية وبني ايام النقصان الكلية نقصا
، فأذا ضرب 3506481 ، اىل ايام النقصان الكلية ، وينوب عن ذلك 1577916450000وذلك 

 خرج ايام النقصان اجلزئي ، واذا زيدت على 3506481 وقسم ما بلغعلى 55739املعطى يف 
اجلزئية ، ونسبة هذه الشمسية اىل " ادماسة" لوعية حتولت قمرية هي جمموع الشمسية اجلزئية مع ايام الط

 اىل 160299900000ايام ادماسة اليت فيها كنسبة جمموع ايام الشمس وايام ادماسة الكليني وذلك 
زئيةيف  ، فأذا ضرب ما حصل من ايام القمر اجل178111ايام ادماسة الكلية ، وينوب عن ذلك 

 خرج ايام ادماسة اجلزئية ، وذاذ نقصت من هذه االيام القمرية 178111 وقسم املبلغ على 5311
بقيت الشمسية ، فترفع حينئذ اىل الشهور بالقسمة على ثالثني والشهور اىل سنني بالقسمة على اثين 

مثلنا به عشر، وذلك هو املطلوب ؛ وللمثال كانت االيام الطلوعية اجلزئية للوقت الذي 
 55739 فكأنا اعطيناها وطلب كم سنة هندية وشهر تكون، فضربناها يف 720635951963

 ، زدناها على 11455224575 ، فخرج ايام النقصان 3506481وقسمنا ما اجتمع على 
 وقسمنا ما بلغ على 5311 ، وضربناها يف 732091176538الطلوعية ، فأجتمعت االيام القمرية 

 نقصناها من االيام القمرية ، فبقي 21829849018" ادماسة" م  فخرج ايا178111
     وهي االيام الشمسية 710261327520

 وهي شهور مشسية رفعناها باالثين عشر ، 23675377584اجلزئية قسمناها على ثالثني ، فخرج 
 وجه  وهي السنون اهلندية قد عادت كما كانت اوال يف املثال ؛ ولذلك ايضا1972948132فارتفع 

ذكره يعقوب وهو ان يضرب االيام الطلوعية املعطاة يف ايام القمر الكلية ويقسم املبلغعلى االيام الطلوعية 
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الكلية ، ويوضع ما خيرج يف موضعني ، ويضؤب احدمها يف شهور ادماسة الكلية ويقسم ما جيتمع على 
 من املوضع االخر ، فيحصل فيه ايام القمر الكلية ، فيخرج شهور ادماسة ، وينقص مضروا يف ثالثني

االيام الشمسية اجلزئية ، فترفع اىل الشهور والسنني ، وذلك ان قلنا قبل ان االيام املعطاة هي فضل ما بني 
قمريتها ونقصاا كما ان االيام الطلوعية الكلية هي فضل ما بني قمريتها ونقصاا الكليني ، فهي متناسبة 

ية اجلزئية اليت نضعها يف موضعني ، واذا هي مساوية موع ايام الشمس وايام ، ولذلك خيرج االيام القمر
ادماسة الكليني ، فان ادماسة اجلزئية والكلية على نسبتهما سواءا كانتا معا شهورا او كانتا اياما ، واما ما 

: النسخ ذكر يعقوب من استخراج ايام النقصان اجلزئي من قبل شهور ادماسة اجلزئية وهو يف مجيع 

يضرب ما مضى من ادماسات واجزاء املنكسرة يف ايام النقصان الكلي ويقسم اتمع على شهور الشمس 
الكلية ، فما خرج يزيده على ادماسة ، ويكون ذلك عدد ما مضى من النقصان ، فأظنه جمردا العن 

رجوك على رأي بلس اىل معرفة وال استيثاق منه باستقراء وجتربة ، فأن شهور ادماسة يف املاضي من جت
 ، فأذا ضربناها يف نقصان جترجوك اجتمع 1500 من 1337 و 1196525وقت مثالنا 

 ، 578946 ، واذا قسمناه على شهور الشمس خرج 125 من 51 و 30011600068626
 ، 18825700، وليس هو املطلوب ، فأن ايام النقصان 1775471واذا مجعناه اىل ادماسة حصل 

  . ، وكالمها بعيدان عن الصواب 53264130ا يف ثالثني ، فأنه وال ايضا مضرو

   في تحليل السنين بأعمال جزئية مفروضة ألوقات-نج

    

التواريخ اليت حتل اىل االيام يف الزجيات رمبا مل يتفق اوائلها من االوقات اليت يكمل فيها ادماسة وايام 
لها تزداد وتنقص حىت يلحق العمل بنظامه ، وحنن النقصان ، فيحتاج اصحاا اىل اعداد مفروضة يف عم

الن هذا "كندكاتك"نذكر ما وقفنا عليه من ذلك فيما اتفق مطالعته من زجيام ، ونقدم اوال ما يف زيج 
 587وانقص منه " شككال" ضع " : برمهكوبت"  له اشد ايثارا ؛ قال  الزيج اكثر اشتهارا ومنجميهم 

زد عليه ما مضى من الشهر من االيام فيجتمع االيام الشمسة اجلزئية ، واضرب الباقي يف اثين عشر و
 ، 14945فضعها يف ثالثة امكنة ، وزد على كل واحد من االوسط واالسفل مخسة واقسم اسفلها على 

 فما خرج فشهور 976فما خرج فأنقصه من االوسط والغ ما يبقى يف القسمة ، مث اقسم االوسط على 
وما بقى فهو املاضي من ادماسه املنكسرة واضرب تلك الشهور يف ثالثني وزد ما بلغ التامة " ادماسه "

على املكان االعلى ، فيجتمع االيام القمرية اجلزئية ، فأتركها يف االعلى وانزل مثلها اىل املوضع االوسط 
ى  وما اجتمع فضعه ايضا يف االسفل مث اقسم ما بلغ عل497، واضربه يف احد عشر وزد عليه 
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 فيخرج ايام 703 فما خرج فانقصه من االوسط والغ الباقي ، مث اقسم ما يف االوسط على 111573
اهركن كند " وانقص ايام النقصان من االعلى فيبقى االيام الطلوعية ، وهي " امب"النقصان وما بقى قهو 

" ل املذكور ان ، واذا القيته اسابيع بقى موقع يومك من االسبوع ؛ مثال ذلك لوقت املثا" كاتك

عشر يف ثالثني خللوه عن   ضربناه يف مضروب االثىن 366 فبقى 587 ، نقصا منه 953له " شككال
 وهي االيام الشمسية ، وضعناها يف ثالثة مواضع وزدنا على املنحطني 131760الشهور وااليام فصار 

ه من االوسط  نقصنا8 فخرج 14945 وقسمنا االسفل على 131765منها مخسة فصار كل واحد 
 وهي شهور ، 134 فخرج 976 والغينا ما بقى من القسمة مث قسمنا االوسط على 131757فبقى 
 زدناه على االيام الشمسة فتحولت 4020 ضربنا الشهور يف ثالثني فأجتمع 976 من 973وبقى 
 1494077 ، فصار 497 وضعناها اسفل منه وضربناها يف احد عشر وزدنا عليه 135780قمرية 

 ونقصنا 43628 والغينا ما بقى وهو 13 فخرج 111573ضعناه اسفل من ذلك وقسمناه على و
أمب "  وبقى 2125 ، فخرج 703 ، قسمناه على 1494064اخلارج من املوضع االوسط ، فبقى فيه 

 وهي االيام الطلوعية 133655 نقصنا هذا اخلارج من االيام القمرية فبقى 703 من 189وهو " 
قبل مبدأ " يزدجرد"  واول تاريخ  يوم االربعاء " جيتر"اذا القيناها اسابيع بقى اربعة ، واول املطلوبة ، و

 ، وأذا قسمناها على سنة 145623 ، فأيام تأريخ يزدجرد اذن 11968هذا التاريخ وبينهما من االيام 
 مائة ليزدجرد ، سنة تسع وتسعني وثالث" اسفندار مذماه "الفرس وشهورهم وافق اليوم الثامن عشر من 

" ثالثني يوما هو مخسة من الكهري وذلك ساعتان ، فالسنة " ادماسه " وقد بقى اىل ان يتم شهر 

اذا اردت ان : والشهر املكرر فيها جيتر ؛ وهذا العمل هو الذي يف زيج االركند بنقل فاسد وهو " كبيسة
ها مثانية وسىن ملك السند وهي اىل فخذ تسعني واضرا يف ستة وزد علي" اهركن"تعلم االركند يعىن 

، وأيسر من " الشخ" فيبقى سنة587صفر سنة سبع عشرة ومائة وهو جيتر مائة وتسع سنني ، والق منها 
 ابدا ، فيبقى سنو الشخ ، او تاخذ اصل سىن االركند 33ان تأخذ سىن يزدجرد التامة فتلقى منها : ذلك 

 فيبقى 587بعة عشر ، مث تزيد عليها سىن يزدجرد وتلقى منه التسعني ، فتضرا يف ستة وتزيد عليها ار
ولكن ما حيصل من التاريخ ليس بتارخيه وامنا هو تأريخ " شق" سنو الشخ ، وما اظن هذا الشخ اال 

الذي حيل اياما ، ولو كان يضع هذه التسعني مضروبة يف ستة مزيدا عليها مثانية وذلك " كويت كال"
السنني لكان االمر سواء وبعد التكلف ، وصفر الذي اشار اليه موافق االول ليوم  غري متغري بأزدياد 548

باهلالل الواقع يف دمياه ، لكن شهور " جيتر"  ليزدجرد ، وهلذا علق امر 103سنة " دمياه"الثامن من 
 ربع اليوم فيها ، ويقتضى املوضوع تقدم تأريخ ملك السند الذي الفرس تقدمت منذ ذاك بسبب امهال 

 ، ومع سىن االركند اليت هي اصله 405بسبع سنني ، فيكون سنوه لوقت مثالنا " يزدجرد" ذكر تأريخ 
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وما بقى من " كوبت كال"وبالنقصان الذي امر به منه يصري " شككال"  وهو 953 تكون 548اعىن 
الف ورمبا وجد يف بعض نسخة قسمة على " كند كاتك" العمل يف التحليل فهو على ما حكيناه عن 

    بدل 

يف زجية املعروف " جبيانند"  وذلك غلط يف النسخ ال انه وجه ، ونتبع هذا بعمل 976القسمة على 
 واضرب الباقي يف اثىن عشر وزد على ما اجتمع ما 888ضع شككال وانقص منه : بكرنتلك وهو هذا 

وزد على ما اجتمع  900مضى من السنة من الشهور التامة وضع املبلغ يف مكانني واضرب احدمها يف 
وزدها على املكان االخر واضرب ما بلغ " ادماسه"  فيخرج شهور 29282 مث اقسم اجلملة على 661

يف ثالثني وزد على اتمع ما مضى من ايام الشهر فيكون مجلتها االيام القمرية فضعها يف موضعني 
 فيخرج ايام النقصان  ،210902 واقسم اتمع على 64106 وزد عليه 3300واضرب احدمها يف 

حمسوبا من نصف الليل ؛ مثاله " اهركن" مث انقص ايام النقصان من االيام القمرية ، فيبقى " امب"ويبقى 
 ، وضعناها يف مكانني وضربنا 710 ، وشهوره 56 فبقى 888" شككال" ملثالنا ، انا نقصنا من 

ج الشهور ادماسه ثالثة وعشرين  فخر29282 وقسمنا املبلغ على 661 وزدنا عليه 900احدمها يف 
 اما العدد املضروب فيه فهو ثالثون ليصري الشهور اياما لكنه ايضا 29282 من   29175وبقي 

 مع كسر يتبعه ثالثني ليكونا من جنس واحد ، 976مضروب يف ثالثني واما املقسوم عليه فهو مضروب 
بلغ يف ثالثني فاجتمعت االيام القمرية مث زدنا ما خرج من الشهور على ما معنا منها ، وضربنا امل

 وزدنا عليه 79398000 فاجتمع 3300 وضعناها يف موضعني وضربنا احدمها يف 24060
" امب" وبقي 376 فخرج ايام النقصان 210902 قسمناه على 79462104 وصار 64106

 الطلوعي "اهركن " نقصناها من ايام القمر اليت يف املوضع االخر فبقي 210902 من   162952
 وما بقي 427ضع شككال وانقص منه : لربامههر فهو هذا " بنج سدهاندك"  والذي فيه 23684

 واقسم ما بلغ على 7فأجعله شهورا بالضرب يف اثين عشر وضعها يف موضعني واضرب احدمها يف 
اضي من  ، فيخرج شهور ادماسة فزدها على املوضع االخر واضرب اتمع يف ثالثني وزد عليه امل228

 واقسم املبلغ 514الشهر املنكسر، وضع ما بلغ يف مكانني ، واضرب احدمها يف احد عشر وزد عليه 
" سدهاند"  ، وانقص ما خيرج من املكان االخر ، فيبقى االيام الطلوعية ، وهذا زعم طريقة 703على 

 ، والذي 6312  وشهوره526 فبقي 427" شككال" الروم ، ومثاله لوقت مثالنا ، انا نقصنا من 
 وايامها 6505 ، اما الشهور فهي مع الشهور 19 من 15 ويبقى 193خيرج من شهور ادماسة هو 

 ، اما الزيادات يف العمل فتكون موجبات الكسور لوقت افتتاح التاريخ 195150وهي القمرية 
 اسباع مدة ادماسة املفروض، واما السبعة املضروب فيها فليصري العدد اسباعا ، واما املقسوم عليه فهو
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" جشة" واربعة وثالثني " كهرى" وثالثني شهرا وسبعة عشر يوما ومثانية  واحدة وقد اخذها اثنني 

 514بالتقريب ، مث وضعنا االيام القمرية يف موضعني ، وضربنا اسفلهما يف احد عشر وزدنا عليه 

 من 202 وبقس  وهي ايام النقصان  3054 فخرج 703 وقسمناه على   2147164فأجتمع 
وهو االيام الطلوعية للتأريخ الذي وضع عليه  192096 ، نفصنا االيام من املوضع االخر فبقي 703

 وهي فيما عملناه 19 من 15الن بقيتها ها هنا " رمكوبت" الكتاب ، ورايه يف ادماسة اقرب اىل راي 
 اسالمي يوسم بزيج  ؛ ويوجد يف زيج17 من 15 وذلك بالتقريب 120 من 103" كلب" من اول

 ويكون 40081" يزدجر" اهلرقن هذا العمل مسوقا من تأريخ اخر يقتضي ان يتأخر اوله عن اول تأريخ 
سنة عشر ومائة ليزدجر، واملؤامرة فيه " دي ماه" اول سنة اهلند له يوم االحد احلادي والعشرين من 

عليه ما مضى من اول شعبان  ، وزد 864 ويكون 12 واجعلها شهورا بالضرب يف 72ضع : هكذا 
يف سنة مائة وسبع وتسعني اىل اول شهرك الذي انت فيه شهورا ، وضع املبلغ يف مكانني ، واضرب 

 ، فما خرج فزده على االعلى واضرب ما اجتمع يف ثالثني ، وزد عليه 228 واقسمه على 7االسفل يف 
 فما بلغ 38 موضعني ، وزد على االسفل ما مضى من ايام الشهر الذي انت فيه ، مث ضع هذا املبلغ يف

 فما خرج فانقصه من االعلى ، فيبقى يف االعلى االيام 703فأضربه يف احد عشر ، واقسمه على 
واذا زيد عليها واحد والقيت اسابيع ، بقيت عالمة اليوم من االسبوع ، " امب " الطلوعية ويف االسفل 

 والسبعني سنة قمرية ، ولكنها مشسية يلزمها من وكان هذا العمل يصح ان لو كانت شهور االثنني
 فلنجر فيه ايضا مثالنا وهو لغرة شهر ربيع االول 864الكبس قريب من سبعة وعشرين شهرا زائدة على 

    سنة اربع مائة واثنتني 

    وعشرينني 

 3559 ، ومع الشهور املوضوعة 2695للهجرة ، ويكون ما بني اول شعبان املذكور اليه من الشهور 

 زدناها على 109 فخرج شهور ادماسة 228 وقسمناه على 7وضعناها يف موضعني وضربنا احدمها يف 
 وضعناه يف مكانني وزدنا على 110040 وضربناه يف ثالثني فأجتمع 3668املوضع االخر فصار 

 وبقي 1722 فخرج 703 ضربناه يف احد عشر وقسمنا مبلغه على 110078 فصار 38االسفل 
 وهي االيام الطلوعية ؛ وتصحيح هذا 108318امب مث نقصنا ما خرج من االعلى فبقي فيه  وهو 292

 وتكون 25958العمل هو ان يعلم ام من اصل التأريخ الذي وضع يف اول شعبان الذي ارخ من االيام 
  اعين ثالثا وسبعني سنة وشهرين ففي مثالنا اذا زاد على هذه الشهور شهور ما بني876شهورا عربية 

 وايامها 3680 ومع شهور ادماسة 3571اول شعبان وبني اول شهر ربيع االول اجتمعت الشهور 
 ويصح 108673 ويكون االيام الطلوعية 319 ويبقى امب 1727 وخيرج ايام النقصلن 110400
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     حينئذ 

" درلب" مل واما ع: اذا نقصنا منها واحدا والقينا اجلملة اسابيع فانه يبقى اربعة كما هو يف مثالنا 

 وجعل 854، ونقص منه " شككال" ، فأجتمع " لوكك كال"  وزاد عليه 848املولتاين فأنه وضع 
 وقسم 77الباقي شهورا ، ووضعها مع الشهور املاضية من السنة يف ثالثة مواضع وضرب االسفل يف 

 65ع على  وقسم اتم29 ونقص ما خرج من االوسط واضعف الباقي وزاد عليه 69120مبلغه على 

ليخرج شهور ادماسة زادها على االعلى وضرب اجلملة يف ثالثني ووضعها مع االيام املاضية من الشهر 
 ووضع املبلغ اسفل منه وقسمه على 686يف مكانني وضرب االسفل يف احد عشر وزاد عليه 

ن  فخرج ايام النقصان ونقصها م703 وزاد ما خيرج على االوسط وقسم اتمع على 403963
االعلى فبقي اهركن الطلوعي وقد تقدم هذا العمل كليا ، وملا فرضه الرجل لوقت زاد فيه الزيادات 

والباقي على حاله ، واما ما يف كرن سار فقد منع عن ايراد ما فيه عدول صاحبه عن التحليل اىل طريق 
 فبقي 821" لشككا" اخر، وفساد الترمجة فيما حصل منه ، والذي ميكن حكايته هو انه نقص من

  17464 درجة فاجتمع ملثالنا 132 وضعه يف ثالثة مواضع وضرب االول يف 132االصل وهو ملثالنا 

 50 وقسمه على 4488 فصار 34 واما الثالث فضربه يف 6072 دقيقة فاجتمع 46وضرب الثاين يف 

 ورفع ما   112على فخرج دقائق وما اراد ان يتلوها وذلك فط مو ، مث زاد على الدرج اتمعه يف اال
ارتفع من اتمعات اىل ما فوقها والدرج اىل االدوار فحصل بعد مثانية واربعني دورا شكح ما مو ، 

وذلك وسط القمر لوقت دخول مشس احلمل فقسم درج وسط القمر على اثين عشر فخرج ايام وضرب 
وعلى " كهرى" ثين عشر فخرج الباقي يف ستني وزاد عليه بدقائق الوسط القمر ، وقسم اجلملة على ا

هذا القياس وما بعدها وكان ما خرج لنا كز كج كط وذلك ايام ادماسة وال شك اا املاضي من ادماسة 
اليت حنن فيه يف توليد مقدارها انه قسم اعداد القمر اليت ذكرنا وهي قلب مو لد على اثين عشر فخرجت 

 ى ، واستخرج مدة اجتماع ثالثني يوما من هذه حصة السنة يا ج نب ن وحصة الشهر منها نه يط كد
مث ضرب " جشه"وأربعني  ومخسا"كهرى"ومثانية اشهر وستة عشر يوما وأربعة  احلصة فكانت سنتني 

 8 و 106، فخرج ايام النقصان   36 و قسم املبلغ على 20 ، وزاد عليه 3828 فصار 29األصل يف 

الواحدة من النقصان مخسة عشر " ادماسه"ى حاله فان حصة  ، وملا مل اهتد لكيفية العمل تركته عل9من 
   .10622 من 7887يوما و 

    

   في استخراج اوساط الكواكب-ند 
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معلومة و املاضي فيه معلوما فان نسبة كل األيام فيه اىل كل "  جترجوك"او " كلب"اذا كانت األدوار يف 
ر ، فالعمل العام فيها ان يضرب األيام املاضية من األدوار كنسبة األيام املاضية منه اىل حصتها من األدوا

كلب او جترجوك يف ادوار الكوكب او األوج او اجلوهر فيه ، و يقسم املبلغ على كل ايام كلب او 
جترجوك بأيهما كان العمل ، فيخرج ما مت من ادواره ، و ليس حيتاج اليها فتلغى ، مث يضرب الباقي يف 

 كل األيام اليت قسمت عليها ، فيخرج بروج ، ويضرب ما بقي يف ثالثني عشر و يقسم ما بلغ على اثىن
و نقسمه على ما قسمت عليه ، فيخرج درج ، ويضرب الباقي يف ستني و نقسمه على ما قسمت عليه ، 

فيخرج دقائق ، و كذلك اىل ما اريد مما بعدها ، وذلك موضع ذلك الكوكب بوسط املسري او ذلك 
 له  ايضا على منهاج آخر و هو أنه ملا خرجت " بلس"و هذا هو الذي ذكره األوج او اجلوزهر ؛ 

 ، فخرج بروج الوسط ، وقسم البقية على 131493150األدوار التامة قسم ما بقي منها على 
 ، فخرج دقائق ، وبعد 292207 ، فخرج درج ، وقسم اربعة اضعاف ما يبقى على 4383105

وما بعدها اىل حيث اراد ،  بالغ على هذا العدد األخري ، فخرج ثوانذلك ضرب البقايا يف ستني وقسم امل
عشر وقسمة اتمع  وذلك هو الوسط املطلوب ، وهذا ألنه احتاج يف البقية من األدوار اىل ضرا يف اثين

ذلك على مقسوم ايام جترجوكعلى اثين عشر ، وهو  ألن عمله عليه فقسم بدل جتر جوك"على ايام 
ل من األعداد الثالثة، واحتاج يف بقية الربوج اىل ضرا يف ثالثني وقسمة املبلغ على ما قسم العدد األو

عليه فقسم بدل ذلك على مقسوم العدد األول على ثالثني ، وهو العدد الثاين ، وعلى هذا القياس اراد ان 
 وبقي ثالثة 73051 يقسم بقية الدرج على مقسوم العدد الثاين على ستني ، لكنه ملا قسمه عليه خرج

ارباع ، فضرب اجلملة يف اربعة لينجرب املكسر ، وهلذا استعمل ايضا اربعة اضعاف البقية فلما مل ينفذ له 
على " كلب"األعداد على ما اشري اوال عاد اىل الضرب يف ستني ؛ و ان اردنا سلوك هذه الطريقة يف 

 ، والثاين 131493037500ة األدوار كان العدد األول الذي يقسم عليه بقي" برمهكوبت"مذهب 
، ويبقى نصف   37051687 ، والثالث يكون 4383101250الذي يقسم عليه بقية الربوج 

عن "برمهكوبت" ويقسم عليه ضعف البقية ؛ وقد عدل 146103375حيوج اىل التضعيف ، حىت يصري 
رخيه ما يقدم من التحليل على ختفيفا ، فمىت عمل بتأ"  كلجوك"بكثرة ابامهما اىل "  جترجوك"و" كلب"

مذهبه وضربت ايامه يف ادوار الكوكب يف كلب ، وزيد عليه اصله وهو بقية األدوار الىت كانت له يف 
 ، خرجت ادواره التامة 157791645اول كلجوك وقسم املبلغ على ايام كلجوك الطلوعية وهي 

 ، 4308768000األصول فاا للمريخ امللغاة ، مث عمل مبا يبقى ما تقدم فيخرج وسطه ، فأما هذه 
 ، ولزحل 4304448000 ، وللزهرة 4313520000 ، وللمشتري 4288896000والعطارد 

 ، وللرأس 1505952000 ، وألوج القمر 933120000 ، وألوج الشمس 4305312000
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  ، وأما الشمس والقمر فكانا بوسط مسريمها يف اول احلمل ومل يكن ألدماسه و ال1838592000

اعين ايام التأريخ لكل كوكب " اهركن"أليام النقصان فصل ؛ وأما يف الزجيات اليت ذكرناها فامنا تضرب 
يف عدد مفروض ، وتقسمه على آخر مفروض ، فيخرج األدوار التامة وما تالها من الوسط ، فرمبا مت 

ا بعد ضرب يف عدد على عدد منهما ، ورمبا كان متامه بالعود اىل ايام التأريخ وقسمتها اما كما هي و ام
آخر ، واحلاق ما خيرج باألول ، ورمبا يفرض اعداد كاألصل تزاد او تنقص ليصري الوسط يف اول التأريخ 

فانه خيرج " كرن سار"فأما يف " كرن تلك"و"كندكاتك"مسوقا من اول احلمل ، وهذه هي طريقة 
ك طرق جزئية وغري واقفة عن التكاثر ، األوساط لالستواء الربيعي ويكون اهركن من عنده ، وألن تل

  .فان حكايتها تطول بال فائدة ، مث ما بعد ذلك من التقومي وسائر األعمال فليس هلا مبا حنن فيه اتصال

   في ترتيب الكواكب وأبعادها وأعظامها-نه 

    

ن ما يوجب سفول الشمس ع"باتنجل"وعن تفسري " بشن بران"قد تقدم يف ذكر اللوكات حكاية عن 
ان بعد السماء عن ": مج بران"القمر يف ترتيب األفالك ، وذلك رأيهم امللي ، وخاصة فقد قيل يف 

األرض مبقدار نصف قطر األرض ، والشمس اسفل اجلميع ، والقمر فوقها واملنازل وكواكبها فوق القمر 
فوقها ، والقطب متصل ، وفوقها عطارد مث الزهرة مث املريخ مث املشتري مث زحل مث بنات نعش مث القطب 

بالسماء ، وممتنع ان تقع الكواكب حتت احصاء االنسان ، ومن ذب عن هذا الرأي زعم ان القمر خيفى 
باالقتران من الشمس كما خيفى السراج يف ضوءها مث يظهر بالتباعد عنها ، فنذكر اآلن بعض ما يف كتب 

نجومي وان يقع الينا منه اال شئ يسري ؛ قد هذا الرأي من صفات النريين والكواكب مث نتبعه بالرأي ال
ان الشمس كرية الشكل نارية الطبع ذات ألف شعاع ا تأخذ املاء فيكون منها ": باج بران"قيل يف 

ان بعضها لتعايش : للمطر اربع مائة وللثلج ثالث مائة وللجو ثالث مائة ، وقيل يف موضع آخر منه 
باملرافق و بعضها لآلباء ، وقسمها ايضا يف موضع آخر على اسداس باهلناءة وبعضها لتعايش الناس " ديو"

اا تضئ األرض يف الثلث الذي من اول احلوت بثالث مائة شعاع و متطر يف الثلث الذي : السنة فقال 
ان شعاع الشمس والريح : يليه بأربع مائة شعاع وتربد وتثلج يف الثلث الباقي بثالث مائة ، وفيه ايضا 

اء من البحر اىل الشمس ، فلو تقطر من عندها لكان حارا ، ولكنها تدفعه اىل القمر ليقطر من يرفعان امل
ان حرارة الشمس وضياءها ربع حرارة النار وضيائها ، واا يف : عنده باردا فيحيي به العامل ، وفيه ايضا 

األرض واملاء والريح والسماء ، انه كان يف القدمي : الشمال تقع يف املاء بالليل وهلذا حيمر ، وفيه ايضا 
حتت األرض شررة ، فأخرجها وجعلها اثالثا ، فثلث منها هي النار املعهودة احملتاجة اىل " براهم"فرأى 
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احلطب املنطفئة باملاء ، وثلث هي الشمس وثلث هي الربق ، ويف احليوان ايضا نار وهذه غري منطفئة 
ع من خالل املطر واليت يف احليوان هي بني الرطوبات وتغتذى باملاء ، فان الشمس جتذب املاء والربق يلم

ذلك عن قوم " ارسطوطالس"ا ، وكأم ذهبوا يف هذا اىل اغتذاء األجرام العلوية بالبخارات كما حكى 
صرح بأن الشمس تغذى القمر والكواكب ، ولو مل يكن الشمس ملا " بشن دهرم"، وذلك ان صاحب 

نس ؛ واعتقادهم يف اجرام الكواكب كلها اا كرية الشكل مائية السخ غري كان كوكب و ال ملك وال أ
مستنرية والشمس من بينها نارية السخ مضيئة بالذات منرية غريها بالعرض اذا واجهها ، ويف مجلة 

الكواكب بالرؤية ما ليس بكواكب باحلقيقة وامنا هي انوار قوم مثابني جمالسهم يف علو السماء على 
ان الكواكب مائية وشعاع الشمس ينريها بالليل ، ومن حصل : ور ، وقيل يف بشن دهرم كراسي بل

" تاره"بصاحل عمله يف العلو مكانا جلس فيه على عرشه فاذا استنار عد من الكواكب ، ومسي مجيعها 

نعيم وأما وهو ااز ، واملعرب اما هؤالء فكأم جاوزوا شر الدنيا وحصلوا يف ال" ترن"وهو اسم مشتق من 
مقصور على كواكب املنازل ، وألن مجيعها " نكشتر"الكواكب فالا تعرب السماء بالدوران ، واسم 

توسم بالكواكب الثابتة فيتناول مجيعها ايضا اسم نكشتر فان معناه انه ال يزيد و ال ينقص ، وأما انا 
ا ولكن صاحب الكتاب صرفه اىل النور فأظن ان هذه الزيادة والنقصان يتجه على العدد واألبعاد فيما بينه

ان الكواكب اليت ال تفسد قبل متام : كما يزيد القمر وينقص ، مث قال والكالم ملا ركنديو : ، فقال 
 ، واليت ترتل قبل متام كلب غري معلومة العدد 100000000000يعين " خنرب"هي يف مرتبة " كلب"

انت قد بقيت ستة كلب ، " ماركنديو":"جبريا" ، قال ، ال يكاد يعرفه اال من مكث يف العلو مدة كلب
لو كانت ثابتة على حاهلا ال تتبدل اىل مدا ملا جهلتها ، ولكن : وهذا هو سابعك ، فلم ال تعرفها ؟ قال 

ال تزال تصعد واحدا من األخيار و ترتل آخر ، فلذلك ال ابطهم ؛ فأما اقطار النريين والظل فقد قيل يف 
وقطر القمر ضعف ذلك وارأس مثلها مجلتهما ، "جوزن" ن قطر جرم الشمس تسعة آالف ا" : مج بران"

انه اذا كان مع الشمس فهو مثلها واذا كان مع القمر : اال انه قيل يف الرأس " باج بران"وكذلك هو يف 
يل يف ، وأما اقطار الكواكب السيارة فقد ق" جوزن"انه مخسون الف : فهو مثله ، وقال غريه يف الرأس 

     ان تدوير الزهرة جزء من " : مج بران"

ستة عشر جزءا من تدوير القمر فان تدوير املشتري ثالثة ارباع تدوير الزهرة وتدوير كل واحد من زحل 
" باج بران"واملريخ ثالثة ارباع تدوير املشتري وتدوير عطارد ثالثة ارباع تدوير املريخ ، وكذلك هو يف 

 ففيهما ان تدوير الثوابت العظام مساو لتدوير عطارد ، والذي هو أصغر من ذلك ، وأما الكواكب الثابتة
هو مخس مائة جوزن مث تتصاغر مبائة اىل ان تبلغ املائتني ، ال يكون فيها اصغر من مائة ومخسني ، وهذا 

كون فيها اقل من مث تتصاغر مبائة اىل ان تبلغ املائة ، و ال ي: ما يف باج بران ، فأما يف مج بران فانه قيل 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  166  

ان " : ماركنديو"حكاية عن " بشن دهرم"نصف جوزن ، وأم هذا من جهة النسخة ؛ وقال صاحب 
" بش" رأسا التوءمني و "بونربس"الدبران و" روهين"الشعري اليمانية و " آردر "النسر الولقع و " اج "

" بسشت"وصاحب " دناهرب"وصاحب " باج"وهو سهيل وبنات نعش وصاحب  "  اكست" و"ريويت"و

كل واحد مخسة جوزن ، والباقي كل واحد اربعة جوزن ، و ال اعرف ما ال يعد  بعدها ، فهي من دون 
ووجد هلم " ديو"اربعة جوزن اىل كروهني اعين ميلني ، و ما قصر عن كروهني مل يره الناس وامنا يراه 

 واحد من قطري النريين سبعة أن كل: رأي يف مقادير الكواكب مل يسند اىل انسان معروف وهو 
. وستون جوزنا والرأس مائة والزهرة عشرة واملشتري تسعة وزحل مثانية واملريخ سبعة وعطارد ستة 

وهذا ما و قفنا عليه من ختاليطم يف هذا الباب ، فلنعدل عنها اىل آراء املنجمني منهم وليس بيننا وبينهم 
القمر طرفاها والثوابت اعالها خالف ، وقد مر منها يف ترتيب الكواكب وأن الشمس واسطتها وزحل و

 القمر ابدا حتت الشمس فهي" :  سنكهت"يف كتاب " برامههر"طرف يف خالل احلكايلت املتقدمة ، قال 

تلقي شعاعها عليه و تنري نصف جرمه و يبقى النصف اآلخر مظلما ذا ظل مثل اجلرة اذا نصبتها لعني 
ل للشمس و يبقى النصف الذي ال يواجهها مظلما ، والقمر مائي يف الشمس ، حىت تضئ نصفها املقاب

األصل فلذلك يعكس الشعاع الواقع عليه كما يعكسه املاء واملرآة اىل اجلدار ، فاذا كان القمر مع 
الشمس كان البياض منه اليها والسواد الينا ، مث ينحدر البياض حنونا قليال قليال حبسب بعد القمر عن 

ل من كان له حمصول من اصحاب اخبارهم فضال عن املنجمني فانه يرى ان القمر حتت الشمس ، وك
الشمس بل حتت مجيع الكواكب ؛ والذي كان وقع الينا من أخبارهم عن ابعاد الكواكب هو ما ذكره 

وقد استفادها عن اهلندي يف سنة احدى وستني ومائة " : تركيب األفالك"يعقوب بن طارق يف كتابه يف 
أن االصبع ست شعريات بالعرض مصفوفة ، والذراع اربع وعشرون : رة ، وقنن فيه اصال هو للهج

اصبعا ، والفرسخ ستة عشر الف ذراع ، لكن اهلند ال يعرفون الفرسخ فهذا املقدار كما قدمنا نصف 
 ، وعليه حسب 25 من 9و   6596 و دورها 2100ان فراسخ قطر األرض : ، مث ذكر " جوزن"

لى ما اثبتناها يف اجلدول ، وليس ما ذكره من مقدار األرض باملتفق عليه عند اهلند ، فان قطرها األبعاد ع
 و دورها 1581" برمهكوبت" وعند 25 من 14 و 5026 و دورها 1600باجلوزن " بلس "عند 

 ، فاذا اضعفت هذه األعداد وجب ان تساوي ما ذكر يعقوب و ليس يساويه ، لكن الذراع 5000
 ، فان اخذنا لكل ثالثة 3184نصف قطرها حبسب وجودنا  متفق عليه بيننا وبني اهلند ، وأميال وامليل 

 ، وان اخذنا لكل ستة عشر الف ذراع فرسخا كما ذكر 6728اميال كالعادة يف بالدنا فرسخا كانت 
 ، ويف هذا 2523 ، وان اخذنا لكل اثنني و ثالثني الف ذراع جوزنا كانت 5046يعقوب كانت 

    : جلدول ما يف كتاب يعقوبا
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واتبعه عليه القدماء واحملدثون " كتاب املنشورات"امر األبعاد يف "بطليموس"وهذا رأي خمالف ملا بىن عليه 
، فان اصلهم فيها على ان ابعد بعد كل كوكب هو أقرب بعد الذي فوقه و ليس فيما بني كرتيهما 

ا بني الكرتني موضع خال عنهما فيه ماسك كاحملور موضع معطل عن الفعل ، و يف هذا الرأي يكون فيم
شيئا من الثقل حىت احتيج اىل ماسك للكرة الداخلة ميسكها يف  عليه الدوران ، وكأم اعتقدوا يف األثري

وسط اخلارجة ؛ ومما هو معلوم فيما بني اهل الصناعة انه ال سبيل اىل متييز اعلى الكوكبني من اسفلهما 
او من جهة زيادة اختالف املنظر فأما الستر فهو قليل االتفاق وأما اختالف املنظر فهو اال من جهة الستر 

يف غري القمر غري حمسوس به ، لكن اهلند ذهبوا يف ذلك اىل تساوى احلركات واختالف املسافات ، فصار 
اثنان سبب بطوء العايل اتساع فلكه و سرعة السافل تضايق فلكه ، فالدقيقة يف فلك زحل مائتان و

وستون ضعفا للدقيقة يف فلك القمر ، وهلذا اختلف زمان قطعهما فيهما مع تساوى احلركتني ؛ مث مل ار 
عمن يعترض " بلس"كالما يف هذا الباب اال ما جيئ يف خالل الكتب من ذكر عدد فاسد فيها ، كجواب 

وأرع مائة  الثةآالفوعشرين الفا وست مائة ونصف قطره ث عليه يف تصيريه دور فلك كل كوكب احدا
 و يف بعد الثوابت انه 2598900يف بعد الشمس انه " برامههر"و مثانية وثالثني مع قول

 ، ان األول بالدقائق واألخري باجلوزن مع قوله ان بعد الثوابت ستون مرة مثل بعد 321362683
اليه من جهتهم  ؛ فأما الطريق الذي اشرنا 155934000الشمس ، وكان جيب ان يكون بعد الثوابت 

فهو مبين على اصل هو عندي جمهول حبسب ما عرفته اىل ان يسهل اهللا ترمجة كتبهم ، وذلك األصل هو 
فان حقيقته مل تتضح ، " بلبهدر"وكيف ما فسره ان مساحة الدقيقة يف فلك القمر مخسة عشر جوزنا

 جرمه اىل طلوع كله او من قد رصد زمان مرور القمر على األفق اعين من ملعان اول: وذلك انه قال 
ابتداء غروبه اىل متام مغيبه ، فوجد يف اثنتني وثالثني دقيقة من دور الفلك ، وان كان رصد الدرج عسرا 

 ، وقسمت على دقائق جرمه فخرجت حصة 480قطر جرمه فوجد " جوزن"فضال عن الدقائق ، فرصد 
 ، وهو مساحة فلك القمر 324000مع ، وضرب ذلك يف دقائق الدور فاجت الدقيقة مخسة عشر جوزنا

اجتمع ما يقطعه "  جترجوك"او " كلب"باجلوزن اليت يقطعها يف كل دورة ، فاذا ضربت يف ادواره يف 
جوزن " ، ويسميها 18712069200000000يف مدة كلب "برمهكوبت"منها فيه ، وذلك عند 

 خيرج جوزن دورة الواحدة ، ، ومعلوم اا اذا قسمت على ادوار كل كوكب يف كلب" فلك الربوج
لكن حركة الكواكب عندهم كما قلنا باملسافة واحدة ، فاخلارج هو مساحة فلك ذلك الكوكب ، وآلن 

 فان مساحة فلك الكوكب اذا ضرب 40980 اىل 12959نسبة القطر اىل الدور عنده بالتقريب نسبة 
من مركز األرض ، وقد  ، خيرج نصف القطر وهو بعده 81960 وقشم املبلغ على 12959يف 

فان مضروب مساحة دور  جبترجوك" بلس"وألن عمل : استخرجنا ذلك على رأيه ووضعناه يف اجلدول
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، وهي ما يقطعه " جوزن السماء" وهو يسميها 18712080864000فلك القمر يف ادواره فيه 
ج بعد الكوكب خر 3927 اىل 1250، و نسبة القطر عنده اىل الدور نسبة "  جترجوك"القمر يف كل 

من مركز األرض ، وقد فعلنا ا مثل ما تقدم وأثبتنا ما حصل على رأيه يف جدول ايضا ، فأما انصاف 
األقطار فانا الغينا الكسور القاصرة عن النصف فيها و جربنا الزائدة عليه ، ومل نفعل مثل ذلك يف 

او " كلب"ك ان جوزن السماء يف احمليطات بل حققناه من اجل انه حيتاج اليها يف املسريات ، وذل
 35419 من 25498 ويبقى لربمهكوبت 11858جترجوكاذا قسمت على ايامه الطلوعية خرج 

 ، وهذا ما يقطعه القمر كل يوم اال ان احلركة واحدة فهو اذن ما 292207 من 209554ولبلس 
 اىل الدور على انه يسريه كل كوكب كل يوم ، ونسبته اىل جوزن حميط فلكه كنسبة حركته املطلوبة

، فاذن مىت ضرب املسري املشترك جلميع الكواكب يف ثالث مائة وستني و قسم اتمع  ثالث مائة وستون
    : وهو وسطه ليوم األوسط  على جوزن حميط الكوكب املقصود خرج ته

 من  اليت هي دقائق الدور على نسبة حصتها21600وكما ان املوجود من دقائق قطر القمر ناسب 
 اىل جوزن كل دور فلكه كذلك عمل للموجود من دقائق قطر الشمس فكان 480وهو " جوزن"

 و هي 32 ، وملا حصل لبلس دقائق جرم القمر 6480" بلس" و عند 6522" برمهكوبت"جوزنه عند 
زوج زوج قسمه للكواكب بالتنصيف اىل الواحد ، وصري للزهرة نصفها وللمشتري ربعها ولعطارد مثنها 

لزحل نصف مثنها وللمريخ ربع مثنها ، وكأنه استحسن النظام و اال فليس قطر الزهرة نصف قطر القمر و 
بالرؤية و ال املريخ نصف مثنها ؛ وأما عمل جرمي النريين يف كل وقت حبسب بعدمها من األرض و هو 

طر األرض و ج القطر املعدل الذي حيصل يف عملي تقوميهما ، فليكن له اب قطر جرم الشمس و ج د ق
د ه خمروط الظل وسهمه هل ، وخنرج ج ر موازيا لدب فيكون ا ر فضل ما بني ا ب ج د و عمود ج 

ط بعد الشمس األوسط اعين نصف قطر فلكه املستخرج من جوزن السماء ، وقطر الشمس املعدل 
بته اىل ج ط على خيالف دائما فيزيد عليه و ينقص منه ، وليكن ج ك وهو ال حمالة باجزاء اجليب ، ونس

انه اجليب كله كنسبة جوزن ج ك اىل جوزن ج ط وذا يتحول اليها ، وجوزن ا ب اىل جوزن كج 
كنسبة دقائق ا ب اىل دقائق كج على انه اجليب كله ، فاب بدقائق الفلك ألن اجليب كله مأخوذ بقدر 

طره املعدل واقسم اتمع اضرب جوزن نصف قطر فلك الشمس او القمر يف ق: الدور ، وهلذا قال بلس 
 ، فيخرج دقائق 1650240 و للقمر 22278240على اجليب كله ، واقسم على ما خيرج للشمس 

 و هي دقائق 3438قطري النريين يف " جوزن"قطر جرم املعمول له ، وهذان العددان مها مضروبا 
 اجليب كله ، واقسم  وهي دقائق3416اضرب جوزن النري يف " : برمهكوبت"اجليب كله ، وكذلك قال

ما بلغ علال جوزن نصف قطر فلكه ، وهذا من القسمة غري صحيح ألن مقدار اجلرم ا ال يتغري ، على 
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انقص : قال برمهكوبت " مقدار فلك اجلوزهر"القطر املعدل احملول ؛ وملعرفة قطر الظل املسمى يف زجياتنا
 احملفوظ 4941 ، فيبقى 6522 من جوزن قطر الشمس و هو 1581جوزن قطر األرض و هي 

، مث اضرب قطر األرض يف قطر الشمس املعدل احلاصل عند تقوميها ،  للقسمة ، و ذلك يف الشكل ا ر 
واقسم ما بلغ على احملفوظ ، فيخرج القطر املقوم ، فأما تشابه مثلثي ا ر ج ج د ه فهو ظاهر ، اال ان 

الذي يتغري به رؤية ا ب مع ثباته على مقداره ، عمود ج ط غري متغري عن مقداره و القطر املعدل هو 
فليكن هذا القطر ج ك، وخيرج ا ى ر و موازيني و ى كو على موازاة ا ب ، فهو مساو للمحفوظ ، 

وخيرج ى ج م ، فيكون م ، رأس خمروط الظل لوقتئذ ، ونسبة ى و احملفوظ اىل كج القطر املعدل كنسبة 
 هلذا ام ما بعده -طرا مقوما ويكون بدقائق اجليب ، ألن كج الذي مساه ق ج د قطر األرض اىل م ل

فاضربه يف قطر األرض ، فيجتمع ما بني مركز األرض اىل طرف الظل : بسقوط شئ من النسخة فانه قال
، فانقص منه قطر القمر املعدل واضرب الباقي يف قطر األرض ، واقسم ما اجتمع على القطر املقوم ، 

 قطر القمر املعدل لس و فن من فلك القمر الذي نصف  فلك القمر ، فيفرض فيخرج قطر الظل يف 
قطره لس ، واذ كان خرج مل بدقائق اجليب فنسبته اىل ج د على انه ضعف اجليب كله كنسبة مس 

" جوزن"بدقائق اجليب ، ولكين اظن انه رام حتويل مل القطر املقوم اىل مقدار  بدقائق اجليب اىل عص

به يف جوزن قطر األرض و قسمة املبلغ على ضعف اجليب كله ، فسقط ذكر القسمة وذلك يكون بضر
: عن األصل او يكون ضرب القطر املقوم يف قطر األرض فضلة زائدة ال حيتاج اليها يف العمل ، وأيضا 

فان مل اذا حصل باجلوزن وجب ان يكون لس القطر املعدل حموال ايضا اليها ليكون مس بذلك املقدار ، 
مث اضرب الظل اخلارج يف اجليب كله :  على عذا فان ما خيرج من قطر الظل يكون جوزنا ، قال و

واقسم املبلغ على قطر القمر املعدل ، فيخرج دقائق الظل املطلوبة ؛ ولو كان الظل اخلارج له باجلوزن 
ائق الظل ، لوجب ان يضربه يف ضعف اجليب كله و يقسم اتمع على جوزن قطر األرض فيخرج له دق

واذ مل يفعل فقد علم انه اقتصر يف العمل على القطر املقوم دقائق من غري ان حيوله اىل اجلوزن ، واستعمل 
القطر املعدل غري حمول اليه ، فخرج له الظل يف الدائرة اليت نصف قطرها لس القطر املعدل وهو حمتاج 

خلارج له اىل سل القطر املعدل كنسبة صع اليه يف الدائرةاليت نصف قطرها اجليب كله ، ونسبة صع ا
    باملقدار املطلوب اىل سل على انه 

 480 وقطر القمر 1581ان قطر األرض : اجليب كله ، فعلى هذا حوله ؛ مث أنه يف موضع آخر قال 

 4941األرض من جوزن الشمس فيبقى "جوزن" ، فانقص 1581 و قطر الظل 6522وقطر الشمس 

 جوزن قطر القمر املعدل واقسم اتمع على جوزن قطر الشمس املعدل ، فما ، واضرب هذا الباقي يف
 واقسم اتمع على 3416 فيبقى مقدار الظل يف فلك القمر ، فاضربه يف 1581خرج فانقصه من 
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جوزن نصف قطر فلك القمر األوسط ، فيخرج دقائق قطر الظل ، و معلوم انه اذا نقص جوزن قطر 
 ج ف و عمود كج على   ، وخيرج و الشمس كان الباقي ا ر اعين ى و األرض من جوزن قطر 

استقامته اىل ح ، فنسبة فضلة ى و اىل كج قطر الشمس املعدل كنسبة صف اىل حج و قطر القمر املعدل 
، وسواء كان هذان املعدالن حمولني او غري حمولني فان صف خيرج مبقدار اجلوزن ، وجيعل عن مساويا حل 

 ح ن بالضرورة قطر ج د و مطلوبه صع ، فيجب ان ينقص ما خيرج له من قطر األرض ف ، فيساوي
ليبقى صع ؛ وليس صاحب العمل مبتهم يف مثله و امنا التهمة على النسخة الفاسدة ، ولسنا نعدوها خلفاء 

ون اوسط ما يف الصحيحة منه علينا ؛ فأما املقدار املفروض الظل الذي امر بالنقصان منه فال ميكن ان يك
ألن األوسط يكون واقفا بني النقصان وبني الزيادة ، و ال ميكن ايضا ان يتوهم اعظم مقادير الظل لتسقط 

الزيادة عليه من اجل ان صف الذي هو النقصان هو قاعدة مثلث يالقي ضلع فج منه سل يف جهة 
ان من قطر القمر ، الشمس ال يف جهة طرف الظل ، فليس لصف ايضا مدخل يف الظل ، وبقي ان النقص

قطر القمر املعدل كنسبة صع بالدقائق الال سل " جوزن"مث تكون نسبة صع احلاصل له باجلوزن اىل سل 
على انه اجليب كله ، فبهذا حيصل مطلوبه على الصحة دون القسمة على نصف قطر فلك القمر األوسط 

     : وهو املستخرج من جوزن فلك السماء

هو العمل الذي يف زيج " كرن سار"ويف " كندكاتك"مقدار قطري النريين يف وأما يف زجيام فمعرفة 
القمر " ت"اخلوارزمي ، و قطر الظل ايضا يف كندكاتك مثل الذي فيه وأما يف كرن سار فانه ضرب 

يف أربعة و ضرب ت الشمس يف ثالثة عشر ، وقسم فضل ما بني اتمعني على ثالثني فخرج قطر 
الشمس ووضع النصف يف مكانني " ت"فافي قطر الشمس امر بتنصيف " كرن تلك "الظل ، وأما يف

، وقسمة احدمها على عشرة وزيادة ما خيرج على املكان اآلخر ، فيكون دقائق قطر الشمس ، وأما يف 
القمر فأنه وضع ته و زاد عليه جزءا من مثلنني منه وقسم املبلغ على مخسة و عشرين ، فخرج دقائق 

ره ، وأما يف الظل فانه ضرب ت الشمس يف ثالثة و نقص من املبلغ جزءه من اربعة وعشرين ، قط
ونقص الباقي من ت القمر و قسم ضعف الباقي على مخسة عشر ، فخرج دقائق اجلوزهر ، ولو ذهبنا 

 يستغرب او ال نورد ما يف زجيام خلرجنا به عما حنن فيه ، وامنا نورد منها فيما يتصل مبا حنن فيه ما
  .يكون موجودا عند اصحابنا و يف ديارنا 

   في منازل القمر-نو 

    

مأخذ املنازل عندهم باحلقيقة كمأخذ الربوج يف اقسام منطقة الربوج ا بسبعة وعشرين قسما متساوية 
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  كانقسامها يف الربوج باثين عشر قسما متساوية ، وتكون حصة كل مرتل من الدرج ثالث عشرةوثلثا

ومن الدقائق مثان مائة ، فالكواكب السيارة تلج فيها و خترج منها و تتردد بالعرض يف مشاهلا وجنوا ، 
وخيتص كل مرتل من جهة صناعة احكام النجوم ما خيتص به الربوج من صفة و طبيعة و داللة و خاصية 

 ثلث يوم يستحق االلغاء ، ، ومأخذ هذا العدد هو ان القمر يقطع املنطقة كلها يف سبعة و عشرين يوما و
كما ان مأخذ العدد الذي عند العرب من اول الرؤية الغربية اىل آخر الرؤية الشرقية ، وطريقه ان يزاد 

على الدور مسري الشمس يف الشهر القمري ، وينقص من اجلملة مسري القمر لليومني املخصومني باحملاق ، 
بعة وعشرون وأرجح من ثالثني و هو مستحق للجرب ؛ ويقسم الباقي على مسري القمر ليوم ، فيخرج س

ولكن العرب قوم اميون ال يكتبون و ال حيسبون ، وامنا يعولون على العدد و العيان ، اذ ال يعرفون غري 
الرؤية و ال حيدون املنازل بغري الكواكب اليت فيها من الثوابت ، واذا رامت اهلند مثل ذلك من التحديد 

عض الكواكب و خالفوهم يف بعض ، على ان العرب ال يبعدون عن طرائق القمر و ال وافقوا العرب يف ب
يستعملون من الثوابت اال ما يقارنه القمر او يقاربه ، واهلند ال يلتزمون هذه الشريطة و لكنهم يعتربون 

شرين ، وهلذا اوهم فيها احملاذاة و املسامتة ، مث يدخلون النسر الواقع يف اجلملة فيصري العدد به مثانية و ع
منجمونا و مؤلفوا كتب األنواء يف هذا املعىن و ذكروا ان املنازل عند اهلند مثانية وعشرون وام اسقطوا 

" حمترقا"واحدا هو املستتر دائما بشعاع الشمس ، كأم مسعوا اهلند يسمون املرتل الذي فيه الشمس 

، ومن اصحابنا من نص على سقوط الزباين مث " متدخنة"والذي امامها " مفترقا بعد العناق"والذي فارقته 
علله بأمر الطريقة احملترقة يف آخر امليزان و أول العقرب ، كل ذلك منهم ظن بأن املنازل عند اهلند مثانية 

و عشرون مث يلحقها االسقاط ، و ليس كذلك فاا سبعة و عشرون مث يلحقها االزدياد ، وقد حكي 
انه يرى مشسني و قمرين و املنازل اربعة و " مريو "ممن يسكن جبل " البيذ"ب ان يف كتا" برمهكوبت"

مخسني و يتضاعف عليه األيام ايضا ، مث اخذ يف منلقضته بأنا ال نرى مسكة القطب دائرة يف اليوم مرتني 
او بل مرة واحدة ، وأما انا فاعيتين احليل يف توجيه وجه القضية الكاذبة ؛ فأما معرفة موضع كوكب 

ان جيعل بعده من اول احلمل كله دقائق و تقسم على مثان مائة ، : درجة مفروضة من املنازل فهو 
فيخرج منازل تامة سابقة للذي هو فيه ، ويبقى ما قطع من املرتل املنكسر ، فاما ان تنسب اىل الثمان 

 تضرب يف ستني و يقسم بالوفق واما ان ترفع الدقائق اىل الدرج و اما ان مائة كما مها واما مطويني
اتمع على مثان مائة فيخرج ما قطع منه على ان املرتل واحد مقسوم بستني ، وهذه كلها تعم القمر 
والكواكب وغريها ، مث ختص القمر بأن يقسم مضروب البقية يف ستني على ته فيخرج ما مضى من 

صول ومل اظفر منهم مبن يعرف كواكب املنازل اليوم املنازيل ؛ واهلند يف امر الكواكب الثابتة قليلو احمل
عيانا و يشري اليها بنانا ، وامنا اجتهدت غاية األجتهاد يف حتصيل اكثر ذلك بالقياسات وأودعته مقالة ىل 
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يف حتقيق منازل القمر ، و سأذكر ما يليق ذا املوضع من أقارم ، بعد ان نثبت مواضع كواكبها يف 
    : ونسهلها جبداول هي هذه" كندكاتك"سب ما يف زيج الطول والعرض وأعدادها حب

مث يقع للقوم ختاليط من جهة االعتبار بالكواكب، مع قلة الدربة بالرصد والقياس و عدم االهتداء 
وآخرها " ريويت"املنازل الستة اليت اوهلا" : سنكهت"يف كتاب " برامههر"حلركات الثوابت ، فمنها قول

ان احلساب فيكون حلول القمر املرتل منها عيانا قبل حلوله اياه حسابا، ويف يسبق فيها العي" مركشري"
يصري السبق نصف مرتل فيكون بالعيان يف النصف من " انراد"ومنتهاها " آردر"عشر اليت مبدأها االثىن 

يتأخر " بتاوترابتر"وانتهاؤها اىل "جربت"املرتل و احلساب يف اوله ، و يف املنازل التسعة اليت ابتداؤها من 
العيان عن احلساب فال حيل القمر احدها بالعيان اال مع خروجه منه اىل الذي يليه باحلساب ؛ فمصداق 

ما وصفتهم به غري ظاهر عليهم قوله مثال يف الشرطني وهو من مجلة الستة املنازل ان العيان يسبق فيه 
نا بقريب من مخس مائة و ست و احلساب وكوكباه يف زماننا يف ثلثي احلمل و زمان برامههر يتقدم

عشرين سنة ، وبأي رأي عمل يف حركة الثوابت فاما ال يتقدمان ثلث احلمل ، فهب اما فيه يف زمانه 
و حساب النريين فيه صحيح مل يستنب فيه بعد ما استبان يف زماننا "كندكاتك"او بالقرب منه على ما يف 

ه احلساب و القمر اذا قارما كان قد قطع من املرتل األول درج ، فكيف يسبق العيان في من ختلفه مثاين
قريبا من ثلثيه ؟ وعلى هذا القياس سائرها ؛ وامنا تتسع املنازل و تتضايق من جهة مساا اعين الكواكب 

دون ذواا فاا متساوية ، وليس يعرف ذلك من شأن اهلند معما حكينا عنهم يف بنات نعش ، وقال 
ان من املنازل ما يفضل مقداره على مقدار وسط القمر : اى تصحيحه "اوتركندكاتك"يف " برمهكوبت"

روهين ، بونربس ،اوترابلكين ، "ليوم بنصفه ، فيكون املرتل يط مه نب يح ، وهي ستة منازل امساؤها
، ومجلتها قيح له يج مح ، ومنها ستة قصار كل واحد منها يقصر عن " بشاك ، اويراشار ، اوترابتربت

رين ، آردر ، اشليش ، سوات ، "وسط القمر ليوم بنصفه ، فيكون املرتل و له يز كو ، وأمساؤها 
كل واحد منها وسط القمر  الباقية يساوي ، ومجلتها لط ال مد لو ، واخلمسة عشر"  جريت ، شدبش

ا كد و يبقى حل مج ، ومجلة اجلمل الثالث شنه مه م ليوم ، فيكون املرتل يج ى لد نب ، ومجلتها قصر
املتروك اعين النسر الواقع ، وقد انعمت الفحص عن ذلك " اج"اىل متام الدور د يد يح لو و هو حصة 

يف " برامههر"يف املقالة املذكورة ؛ وأما قلة هداية اهلند حلركة الثوابت فيكفي شاهدا عليه قول 
" دهنشت"ليش و الشتوي يف اول انه ذكر يف كتب األوائل ان املنقلب الصيفي يف نصف اش" : سنكهت"

، و كان ذلك حينئذ صحيحا ، فأما اآلن فالصيفي من املنقلبني يف اول السرطان و الشتوي يف اول 
اجلدي ، فان تشكك يف ذلك احد وزعم انه كما ذكر األوائل دون ما ذكرناه فليصحر اىل مكان مستو 

ينصب على مركزها شخصا يقوم عمودا على حني يتفرس اقتراب املنقلب الصيفي، و ليدر فيه دائرة و 
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األفق ، ويعلم على رأسه ظله حىت يوايف حميط الدائرة يف احد جانيب املشرق واملغرب، ويعود اليه 
كالغدحول مثل ذلك الوقت األمسي ويرصد مثل ما رصد اوال ، فان وجد رأس الظل يف اخليط زائال عن 

 قد حتركت حنو الشمال و مل ينقلب بعد ، وان وجدوه زائال العالمة األوىل حنو اجلنوب فليعلم ان الشمس
حنو الشمال علم ان الشمس قد حتركت حنو اجلنوب وانقلبت ، واذا رصد ذلك دائما ووقف على يوم 

على انه مل يعرف ان للكواكب الثابتة حركة حنو " برامههر"االنقالب حتقق ما ذكرناه ؛ وهذا دليل من 
و حرك املنقلب حنو املغرب ، وبسبب هذا التخيل خلط األمرين يف املنازل املشرق ، فجعلها كامسها 

فلنميز بينهما لتزول الشبهة و يتهذب الكالم ، وذلك ان الربوج اذا ابتدئ فيها من نصف سدس املنطقة 
 الذي من التقاطع حنو الشمال على تواىل احلركة الثانية ، فان املنقلب الصيفي يكون ابدا على رأس الربج

الرابع و الشتوي على رأس الربج العاشر ، و يف املنازل اذا ابتدئ بثلث تسع املنطقة الذي من اول الربج 
األول ، كان املنقلب الصيفي على ثالثة ارباع املرتل السابع ابدا و الشتوي على ربع املرتل احلادي 

واكب و مسيت بأمساء تابعة والعشرين ، ال يتغري ذلك طول مدة العامل ، فأما اذا ومست املنازل بك
للكواكب فال بد من انتقاهلا معها ، وكواكب الربوج و املنازل كانت يف األقسام اليت قبلها يف سوالف 

    األتساع األزمنة ، مث انتقلت اىل هذه و ستنقل فيما يستأنف اىل اثالث 

درجة من السرطان ، بزعمهم يف مثان عشرة " اشليش"ا كلها ، و كواكب اليت بعدها حىت تستقر 
و مثان مائة سنة على اول الربج الرابع و صورة السرطان  فباملسري الذي رآه القدماء هلا كانت منذ الفني

  ".برامههر"ايضا كانت يف الربج الثالث مع املنقلب ، فثبت املنقلب وانتقلت الكواكب بعكس ما ختيله

   و رسومهم عنده في ظهور الكواكب من تحت الشعاع و ذكر قوانينهم-نز 

   

اما عملهم يف رؤية الكواكب و اهلالل فهو الذي تضمنته ازياج السندهند عندنا ، ويسمون الدرجات 
اما لسهيل و اليمانية " : غرة الزجيات"وهي على ما ذكر صاحب " كاالنشك"الرؤية  املفروضة لوجوب

" اشليش"للبطني و اهلقعة والنثرة ووالواقع والعيوق والسماكني وقلب العقرب فثالث عشرة درجة وامنا 

، فقد انقسم األمر فيها اىل ثالثة حدود يسبق  فعشرون درجة و للباقية اربع عشرة" ريويت"و"شدبش"و
اىل الوهم منها ان احلد األول مقصور على الكواكب املعدودة عند اليونانيني يف العظم األول والثاين و 

ثالث والرابع واحلد األخري على املعدودة يف العظم اخلامس احلد األوسط على املعدودة يف العظم ال
ومل يفعل ، لكنه جتازف " كندكاتك"والسادس ، وهذا التفصيل كان اوىل بربمهكوبت يف تصحيحه 

و من الكواكب ما ال خيفيها الشعاع و " : جبيانند"فجعل درج الرؤية للمنازل كلها اربع عشرة درجة قال
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وذلك من اجل "اوترابتربت"و"دهنشت"عيوق والسماك الرامح والنسران وال يضرا الشمس و هي ال
كثرة عرضها يف الشمال مع كثرة عرض البالد فاا فيما كان اشد ايغاال ترى يف طريف الليل الواحد بعينه 

" هست"اعين سهيل طرق ، وهم يرونه عند حلول الشمس مرتل"آكست"و ال ختفى ؛ وهلم يف طلوع

، اضعف اوج الشمس ، فمىت ساواه مقوم الشمس كان " بلس"، قال " روهين"ا مرتلومغيبه عند حلوهل
وقت اختفائه ، وأوج الشمس عنده برجان و ثلثا برج ، ويقع ضعفه يف ثلث السنبلة وهو اول مرتل 

فانه زعم يف " برمهكوبت"هست ، ونصف األوج يكون يف ثلث الثور وهو اول مرتل روهين ، وأما 
ان موضع سهيل يف سبع و عشرين درجة من اجلوزاء و عرضه يف اجلنوب احد و تصحيح كندكاتك 

وهو الشعري اليمانية يف ست و عشرين " مركبياذ"سبعون جزءا ، ودرجات رؤيته اثنتا عشرة ، وموضع 
درجة من اجلوزاء وعرضه يف اجلنوب اربعون جزءا ، ودرجات رؤيته ثالث عشرة ، فان اردت وقت 

شمس يف موضع الكوكب ، واملاضي من النهار هو درجات رؤيته ، وأقم الطالع على طلوعها فهب ان ال
ذلك ، فمىت حصلت الشمس يف درجة هذا الطالع رئي الكوكب اول رؤيته ، وملعرفة وقت مغيبه فزد 

على درجة الكوكب ستة بروج ، وانقص من املبلغ درجات رؤيته وأقم الطالع على ما بقي ، فاذا حلت 
ذكر قرابني ورسوم تقام عند طلوع بعض الكواكب ، "سنكهت"تهكان وقت مغيبه ؛ ويفالشمس درج

ملا " : برامههر"وحنن حنكيها حبسب ترمجتنا النفي بالشريطة يف استيفاء احلكايات على وجهها ، قال 
ث الشامخ يف مرورها انكر علوها و بعثه الكربياء على االنبعا"بند"طلعت الشمس يف املداو سامتت جبل 

اليها ليمنعها عن قصدها و حيبس عجلتها عن املرور فوقه ، فارتفع حىت قرب من اجلنة ومواطن 
الروحانيني ، فأسرعوا اليه لطيبته ونزهة بساتينه ورياضه واستوطنوه فرحني يتردد فيه نساؤهم "بداذر"

افقة ويرى السباع ويتالعب اوالدهم ، حىت اذا هبت الريح على ثياب بنام البيض حتركت كالرايات اخل
واجتماعه عليها مشتاقا الىما تلوثت به "برمر"واألسود يف شعابه حالكة األلوان من كثرة احليوان املسمى 

ابداا عند التحاك بالرباثن املتلطخة ، يسكر الفيلة املغتلمة اليت ناوشتها ، وترى القرود والدببة تعلو قرونه 
 مطاعمها ، وترى الزهاد يف غياضه مقتصرين على التغذى بثماره ، وثناياه السامية كأا تقصد السماء يف

وهو سهيل بن املاء ذلك من فعل اجلبل عرض " است بن برن"مع مفاخر له تفوت االحصاء ، وملا رأى 
عليه الصحبة فيما امهوسأله املقام والتثبت ريث ما يعود اليه حىت قناه بذلك عما كان فيه من السمر ، 

ودواب املاء به ختدشه " مكر"بحر يبلع ماءه حىت غاض وبدت سفوح جبل بند ، فتشبث وأقبل على ال
 حىت ثلمته باحلفر وثقبته اخاديد بقيت اجلواهر والآلىل فيها ، حىت تزين ا و باألشجارالبارزة على ذيوله

 استفاد املالئكة واحليات املترددة بالتواء على وجهه ، واعتاض بظلم سهيل اياه ما اكتسب من الزينة اليت
منها امثلة تيجام وأكاليلهم ، كما اعتاض البحر بنضوب مائه حسن ملعان السمك عند اضطراا فيه 
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وظهور اجلواهر يف قراره و تردد احليات والفياة يف باقي مائة ، فاذا عاله السمك واحللزون والصدف 
فصل اخلريف ، ومل تكد متيز بينه وبني و"شرد"ظنته حياضا قد غطى النيلوفر األبيض وجه مائها يف سدس

السماء لتزين البحر باجلواهر زينة السماء بالكواكب و مشاة احليات الكثرية الرؤؤس خيوط الشعاع 
   املنبعث من الشمس ومماثلة البلور فيه جرم 

يم ونبه القمر والبخار األبيض الذي تعلوه سحائب السماء ، فكيف ال اثين على من فعل هذا الفعل العظ
ذاك سهيل الذي يطهر به املاء من !خزانة هلم "بند"املالئكة على حسن التيجان وجعل البحر وجبل 

األوساخ األرضية اليت ختالطه طهارة قلب الرجل الصاحل مما ران عليه يف صحبة األشرار ، فمهما طلع 
ما على وجه املاء من انواع النيلوفر ونقص املاء يف األار واألدوية يف اوانه رأيت األار تقدم اىل القمر 

ألبيض واألمحر والفيلجون ويسبح فيه من الوان البطوط والنحام قربانا له مثل ما تقدم الفتاة من 
الوردوالتحف عند دخوهلا ، ومل يشبه وقوف ازواج النحام احلمر على احلانتني وتردد البطوط البيض يف 

ناياها بضحك الفرح ، بل مل يشبه النيلوفر النيلي بني ابيضه الوسطمصوتة اال بشفيت احلسناء قد برزت ث
عليه حرصا على ارج رحيه اال بسواد حدقتها بني بياض املقلة متحركة بالغنج والدالل قد "برمر"وافت

احتف ا شعر احلاجب ، فاذا رأيت احلياض حينئذ قد اشرق عليها ضياء القمر فأضاء ماؤها الراكد 
ى برمر من نيلوفرها األبيض ظننتها وجه حسناء تنظر بعني دعجاء من مقلة بيضاء ، وانفتح ما انضم عل

قد سال اليها باحليات والسموم والقاذورات فان طلوعسهيل عليها "برشكال"فان كان األيت من سيول
يطهرها من النجاسةوخيلصها من اآلفة ، ولئن كان خطرة ذكر سهيل على باب االنسان ماحية آلثامه 

وقد ذكر اوائل الرشني ما !بة العقاب فانطالق اللسان مبدحه ابلغ يف حط األوزار و اكتساب الثواباملوج
ان طلوعه :جيب من القربان عند طلوع سهيل ، وأنا احتف امللوك حبكايته وأجعلها قربانا له ، وأقول
ملغرب ، وأول يكون غي الوقت الذي يظهر فيه بعض ضياء الشمس من املشرق وجيتمع ظلمة الليل يف ا

ظهوره يكون عسر االدراك ال يهتدي له كل ناظر اليه ، فسل املنجم وقتئذ عن مست مطلعه ، وقدم 
اىل تلك اجلهة وافرش األرض مبا يتفق من الورد والرياحني األرجة حبسب تلك "ارك"القربان املسمى 

دم البخور والزعفران والصندل البقعة ، وألق عليها ما بدا لك من الذهب والثياب واجلواهر البحرية وق
واملسك والكافور مع ثور وبقرة وطعام كثري وحالوى ، واعلم ان من فعل ذلك سبع سنني متوالية بنية 

صاحلة واعتقاد قوي وثقة ملك بعدها كل األرض والبحر احمليط ا من اجلهات األربع ان كان 
مراة حسناء ورزق منها اوالدا جنباء ، وان وملك ا" بيذ"نال مراده وتعلم "برمهنا"، فان كان "كشترى"

اصاب ماال ، مث يعم مجيعهم "شودرا"دهقنة جليلة ، وان كان  حصل اراضي كثرية وحوى" بيش"كان 
الصحة واألمن وزوال اآلفات وحصول الثواب ، فهذا ما ذكر من قربان سهيل ؛ وأما احكام 
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حدثوا تالمذم ان جبل "براشر"و"كشب"و"بسشت"و"كرك"فيها ان "برامههر"فقد قال "روهين"
مبين من صفائح الذهب ، وقد جنم من خالهلا اشجار كثرية الزهر واألنوار طيبة الروائح ، يطوف "مريو"

ملهية وفرح دائم ، وهذا  بأغاين مطربة وماله"ديو"دائما بزمر لذيذ املسمع ويتردد فيه قحاب" برمر"عليها 
الرش عن أحكام "نارد"نة ، قالوا ، وان املشتري كان فيه وقتا فسأله وهو بستان اجل"نندننب"اجلبل يف برية 

اىل بلوغ القمر " آشار"، فلينظر يف األيام السود من شهر  حىت بينها له ، وأنا احكيها بواجبها"روهين"
، ويقصده الربمهن املوكل بدور  روهين و ليطلب يف جهة الشمال من البلد او يف مشرقه موضع عال

ويوقد فيه نارا و يصور الكواكب واملنازل حوهلا بألواا ، ويقيم الواجب من قراءة ما لكل امللوك ، 
واحد منها واعطائه نصيبه من الورد والشعريوالدهن وارضائه بالقائها يف النار ، وليكن حوهلا يف اجلهات 

قت من الثمارواألدوية األربع ما امكن من اجلواهر واجلرار اململوءة اعذب املياه وما يكون يف ذلك الو
وأغصان األشجار وأصول النبات ، ويفرش هناك حشيشا جمزورا باملنجل للمبيت ، مث جيمع الوان البزور 

وهو القاء " هوم"واحلبوب ويغسلها باملاء وجيعل يف وسطها ذهبا ويودعها جرة ، ويضعها ناحية ويعمل 
سوم "و" بايب منتر"و"بارمننتر"ة اىل جهات وهي منسوب"بيذ"الشعري والدهن يف النار مع قراءة مواضع من 

يعلق من رأسه عذبتان احدامها مساوية للرمح والثانية مثل  وهو رمح طويل عال" دند"، وينصب " منتر
حىت اذا بلغه كان متفرغا لتقدير ازمنة هبوب " روهين"ثالثة اضعافه ، وليعمل مجيع ذلك قبل بلوغ القمر 

   ف ذلك من عذبات الرمح ، فان الريح اذا هبت يف ذلك اليوم من قلوب الريح وجهات مهاا ، وتعر

اجلهات األربع محد امرها وان هبت مما بينها ذم ، وثباا على جهة واحدة بقوة من غري اختالف حممود 
ايضا ، وزمان هبوا يقدر بأمثان اليوم وجيعل لكل مثن نصف شهر ، مث اذا خرج القمر من مرتل روهين 

اىل الربوز املوضوعة ناحية ، فما نبت منها فهو الذي يزكو يف تلك السنة ، وينظر يف يوم مقاربته نظر 
روهين ، فان اصحت السماء ومل يعترها فساد وصفت الريح فلم ج قياما يؤذي وحسنت اصول 

للعني الوحوش والطيور كان حممودا ، ويتأمل السحاب ، فان متج كغصون البطن وظهر منه وميض الربق 
او الزعفران او "برمر"وانفتح انفتاح النيلوفر األبيض وأحاط به كشعاع الشمس وتلون تلون ا لكحل او

 الشفق  أطبقت السماء بالسحب وومض الربق من خالهلا كالذهب واستدارت قوس قزح ملونة كحمرة
رب املاء اال من والوان كثياب العروس وقصف الرعد كالطاوس الصائح او الطائر الذي ال يقدر على ش

املطر النازل فيصيح فرحا به كما يفرحالضفادع مبآلنة االحواض فتزيد يف النقيق ورأيت اضطراب السماء 
كأضطراب الفيلة واجلواميس يف الغيضة اذا التهبت النار يف اطرافها وحتركت السحب حترك اعضاء الفيل 

نه اعارها الربيق والرونق دل ذلك على كثرة وتألألت تاللؤ الآللئ واحللزون والثلج بل شعاع القمر كأ
الغيث والغياث باخلصب ، قال ويكره يف الوقتالذي يكون فيه الربمهن جالسا وسط جرار املاء انقضاض 
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الكواكب وملعان الربوق والصواعق واحلمرة يف اجلو واهلدة والزلزلة زونزول الربد وتصويت الوحوش ، 
، وان " شرابن" شمال اما بذاته واما بثقب او رشح عدم املطر يف شهر فأن نقص املاء من جرة يف ناحية ال

" ومن غربية يف " اسوجج" ، ومن جرة جنوبيةيف " ادربت" نقص من جرة يف ناحية املشرق عدم يف 

، وان مل ينقص منها شئ كمل املطر الصيفي ، وكذلك يستدل من اجلرار على الطبقات ، " كارتك
 وجرة املشرق لكشتر وجرة اجلنوب لبيش وجرة املغرب لشودر ، واذا كتب على فجرة الشمال للربامهة

" و" سوات" اجلرار امساء قوم واحوال استدل عليها مبا حيدث فيها من االنكسار والنقصان ؛ واما احكام 
ين اذا كان القمر يف احد آشار" آشار" ، ويف االيام البيض من شهر " روهين" فعلى مثال احكام " اشاربن

فأختر موضعا كما اخترته لروهين واختذ ميزانا من ذهب ، وهو االجود وان كان من  اعين بورب واوتر
وكأنه الذر او من نصل حديدي قد " خري" فضة كان متوسطا ، وان مل يكن فاعمله من خشب يسمونه 

ما نقص منه مل قتل به انسان ، والقدر االصغر يف طول عموده هو الشرب، وكلما زاد عليه كان اجود و
حيمد ،وخيوطه اربعة كل واحدة عشرة اصابع ، وكفتاه من كتان مبقدار ست اصابع ، وسنجانه من 
ذهب ، وزن ا مقادير متساوية من كل واحد من ماء اآلبار وماء احلياض وماء االار وانياب الفيلة 

غريهم من الناس ومن احليوانات وشعور الدواب وقطاع ذهب عليها امساء امللوك وقطاع مسع عليها امساء 
او السنني او االيام او اجلهات او املمالك ، واستقبل املشرق يف الوزن وضع السنجة يف الكفة اليمىن 

وزوجة ديو ، " ديو" واملوزونات يف اليسرى ، وانت تقرأ عليها وتقول للميزان انت املستوي وانت 
انت اصح من نفس االستواء ، وانت كالشمس يف تظهر احلق والصدق ، " سرسفت بنت براهم " وانت 

مرورها من الشرق اىل الغرب على وترية واحدة ، بك استقام نظام العامل ووفيك اجتمع ما جلميع 
، وليكن هذا الوزن " كشب" املالئكة والربامهة من الصدق والصحة، انت بنت براهم واهل بيتك 

، فما رجح وزنه كان زاكيا مقبال يف تلك السنة وما بالعشى ظ، مث ضعها ناحية واعد وزا بالغداة 
" نقص كان رديا مدبرا ، وال تقتصر ذا الوزن دون ان تفعله يف روهين ويف سوات وان كانت السنة 

واتفق الوزن يف الشهر املكرر كررت العمل فيها، فان اتفقت احكامها فذلك واال فخذ مبا " ادماسة
.يقتضيه روهين فأنه االغلب   

    

   في المد والجزر المتعاقبين على مياه البحر-نح

    

ان ستة عشر جبال كانت يف القدمي ذوات " : مج بران" اما سبب بقاء ماء البحر على حاله فقد قيل يف 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  178  

الرئيس حىت سقطت حول البحر مقصوصة االجنحة يف " اندر" اجنحة تطري ا وترتفع فاحرقها شعاع
والغربية " جندر ، كنك، درون، مسه" والشمالية" ، بالهك،جكر، ميناكرشبه " كل جهة اربعة فالشرقية 

، وفيما بني الثالث والرابع من " جيمود،دراوون، ميناك ، اشري" واجلنوبية" بكر ، بدهر، نارذ، بربت" 
لوا اليت تشرب ماء البحر ، ولوال ذلك ألمتأل بدوام انصباب االار اليه، قا" مسرتك" اجلبال الشرقية نار 

، وهو ان ورث امللك من ابيه وقد قتل وهو جنني ، فلما ولد " اورب" وهي نار ملك كان هلم يسمى 
وترعرع ومسع خرب ابيه غضب على املالئكة وجرد سيفه لقتلهم بسبب امهاهلم حفظ العامل مع عبادة 

اصنع بنار غضيب ؟ فماذا : الناساياهم وتقرم اليه ، فتضرعوا اليه واستعطفوه حىت امسك ، وقال هلم
ان ماء االار اليزيد يف البحار من : فأشاروا عليه بالبقاء يف البحر ، وهي اليت تتشرب مياهه، وقالوا ايضا 

ان احملو الذي يسمى : اجل ان اندر الرئيس يأخذها بالسحابة ويرسلها امطارا ؛ وقيل ايضا يف مج بران 
 الستة عشر املذكورة بضوء القمر اىل جرمه ، ويف أي صورة االرنبهو انعكاس صور اجلبال" ششلكش"

ان القمر يسمى ششلكش ألن كرة جرمه مائية تقبل صورة االرض كما يقبلها " : بشن دهرم" كتاب 
املرآة، ويف االرض جبال واشجار متفاوتة االشكال يتصور منها فيه صورة االرنب، ويسمى ايضا مرك 

احملو يف وجهه بصورة ظيب ؛ وقالوا يف منازل القمر اا بنات الجنن أي عالمة الظيب ألن قوما شبهوا 
برجابت وان القمر تزوج ن ، مث اولع من بينهن بروهين فآثرها عليهن ، ومحلت الغرية اخواا على 

شكايته اىل ابيهن ، فاجتهد عليه يف التسوية بينهن ووعظه فلم ينجع فيه ، وحينئذ لعنه حىت برص وجهه ، 
قويل واحد ال رجوع فيه ولكين استر :  على فعله فجاءه تائبا عن ذنبه فقال له برجابت وندم القمر

بنصب صورة : فالذنب السالف كيف ينمحي عين اثره؟ قال : فضيحتك من كل شهر نصفه ، قال القمر
الصاحب فهفهو "نات " هو القمر و" سوم"و" سومنات"خمدوما لك ، ففعل، وهو حجر " لنك مهاديو" 
، وقد قلعه االمري حممود رضي اهللا عنه يف سنة ستة عشرة واربع مائة للهجرة ، وكسر " ب القمر صاح" 

جكر " اعاله ومحله على عالقة الذهيب املرصع املكلل اىل مستقره بغزنني ، فبعضه مطروح يف ميداا مع 
دام من التراب ومن ، وبعضه على باب جامعها ميسح به االق"تانيشر"الصنم الشبهي احملمول من " سوام

ان رشا رآه عند امرأته فساء ظنه به ودعا عليه : البللفاما لنك فهو صورة ذكر مهاديو، ومسعت يف سببه 
باعدام الذكر ، فباينه وصار ممسوحا من ساعته ، مث اقام عند ذلك الرش عالمات براءته وصححها باحلج 

ل صورة العضو الذي فارقك معظما يف الناس فسأكافيك بأن اجع: ، حىت زال عن قلبه ما خامره وقال 
بعد اختيار احلجر له سليما من املعايب ان يؤخذ : يف صنعته " برامههر" يتوسل به ويتقرب اليه ؛ وذكر 

الطول الذي يراد ان يعمل له ، ويقسم اثالثا ، ويربع الثلث االسفل منه كأمكعب او اسطوانة مربعة ، 
ركانه االربعة ، ويدور الثلث االعلى ويلملم رأسه حىت يصري شبيها ويثمن الثلث االوسط بأسقاط ا
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" بند" بالكمرة ، ويف النصبة جيعل الثلث املربع منه يف بطن االرض وجيعل للثلث املثمن غالف يسمة 

مربع من خارجه مطابق للتربيع للذي دخل االرض منه ، ومثمن الداخل مهندم يف الثلث االوسط البارز 
يبقى املدور خارج الغالف ، مث قال وتصغري هذا املدور او تدقيقه مفسد لالرض مظهر من االرض، و

للشر يف اهل النواحي الذين عملوه، والقليل من الغور فيه او النتو منه ميرضهم ، فان ضرب وقت الصنعة 
الفساد  فيه الصدمة هلك صانعه وانتشر  بوتد تلف الرئيس واهل بيته ، وان صدم يف طريق محله واثرت

واالمراض يف تلك االرض ؛ ويف البالد اجلنوبية الغربية عن بالد السند يكثر هذه الصورة يف البيوت 
املفروضة لعبادم اال ان سومنات كان املعظم منها ، واحملمول اليه كل يوم من ماء كنك جرة ومن 

 كل داء عياء ليس له دواء ، و رياحني كشمري سلة ، واعتقادهم فيه انه يشفي من العلل املزمنة ويربئ من
واما امر املد . اشتهر النه فرضة للسابلة يف البحر ومرتل للمترددين فيما بني سفالة الزنج وبني الصني 

     ويعتقدون اما عامتهم ان يف البحر " وهر"واجلزر " رن"واجلزر يف هذا البحر واملد بلغتهم 

ملد منها جبذب النفس واالنتفاخ بالريح ويكون اجلزر بأرساهلا دائمة التنفس ، ويكون ا" بروانل"نارا امسها 
ملا مسع منهم ان يف البحر عفريتا يكون املد واجلزر " ماين"النفس ، وزوال االنتفاخ عنها كمثل ما اعتقده 

من تنفسه جاذباومرسال ، واما خاصتهم فيعرفوما يف اليوم بطلوع القمر وغروبه ويف الشهر بزيادة نوره 
اسم القمر وذلك ان هذا احلجر كان " سومنات"ومها الزما : صانه وان مل يهتدوا للعلة الطبيعية فيهما ونق

يف البحر بأقل من ثلث ميل وشرقيا عن موضع قلعة " سرسيت"منصوبا على الساحل غربيا عن مصب ر 
يلته وموضع احتراقهم الذهبية اليت كانت ظهرت لباسيدو حىت سكنها وقريبا من مقتله ومقاتل قب" باروي"

،وكلما طلع القمر وغرب ربا ماء البحر باملد فغرقه ، واذا واىف فلك نصف النهار والليل نضب باجلزر 
فأظهره ، فكأن القمر مواظب على خدمته وغسله ، ولذلك نسب اليه ، واما احلصن املبين حوله وحول 

ان غاية ارتفاع ماء املد " بشن بران"كور يف خزائنه فليس بقدمي وامنا عمل منذ قريب من مائة سنة ؛ ومذ
الف ومخس مائة اصبع ، وذلك كثري فأن اللجة ووسط املاء اذا ارتفع بنيف وستني ذراعا غشى الشط 

واالرجل منه اكثر مما هو مشاهد ، وليس ايضا من البعد عن الكون حبيث يدخل يف االمتناع ، واما 
ك البحر وذلك ان جزائر الديباجات على هذا املثال تنشؤ وتربز ظهور القلعة من املاء فليس ببديع يف ذل

من املاء ككثيب رمل جمتمع ، وتزداد ارتفاعا وانبساطا وتبقى حينا من الدهر ،مث يصيبها اهلرم فتنحل عن 
التماسك وتنتشر يف املاء كالشئ الذائب وتغيب ، واهل تلك اجلزائر ينتقلوب من اجلزيرة اهلرمة اليت ظهر 

ها  اىل الفتية الطرية اليت قرب وقت ظهورها ، وينقلون النارجيل اليها ويعمروا وسكنوا ، ونسبة فساد
 القلعة ايضا اىل الذهب ممكن ان يكون امسا وضعيا ، وممكن ان يكون وصفا حقيا فأن جزائر الزنج 

  .الن الذهب كثري يرسب يف غسالة التراب القليل " ارض الذهب"تسمى 
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  كسوف الشمس والقمر في ذكر -نط

    

اما ان كاسف القمر هو ظل االرض وكاسف الشمس هو القمر ، فقد حتققه منجموهم وعليه بنو 
ان بعض العلماء زعم ان الرأس كان " سنكهت"يف كتاب" برامههمر"الزجيات وغريها يف حسابام، وقال 

توزيعها بينهم " بشن"ن البحر سألوا وان املالئكة ملا استخرجوا اهلناءة م" سنكهك "وامه " ديت"من مجلة 
ففعل وجاء الرأس متشبها باملالئكة يف الصورة وداخلهم ، وملا ناوله بشن بالقسم من اهلناءة تناوله وشربه 

، وعرف بشن امره فضربه باجلكر املستدير وحز رأسه ، فبقى الرأس حيا بسبب اهلناءة اليت يف الفم 
 فيه قوته ، فتضرع الرأس بأي ذنب فعل يب هذا ؟ فعوض  تشرت ومات البدن اذ مل يكن بلغته وال ان

بالرفع اىل السماء وتصريه من مجلة اهلها ، قوال بعضهم ان للرأس جرما كما للنريين اال انه اسود مظلم 
االب االول ان ال يظهر يف السماء اصال اال يف وقت " براهم"فلذلك ال يرى يف السماء ، وقد امره 

بعض ان له رأسا كرأس احلية وذنبا كذنبها ، وقال اخرون انه ال جرم له سوى هذا الكسوف ، وقال 
لو كان للرأس جرم لكان فعله : عن حكايات اخلرافات قال " برامههر"السواد الذي يرى ؛ وملا فرغ 

باملاسة وقد جنده يكسف بالبعد اذا كان بينه وبني القمر ستة بروج ، وليس يزداد سريه او ينقص حىت 
توهم ذلك من بلوغ ذاته اىل موضع كسوف القمر ، وان ذهب اىل ذلك ذاهب بارتكاب فليخربملاذا ي

عملت األدوار ملسريه ومل صحت باستوائه ،وان تصور فيه احلية ذات الرأس والذنب فلم ال يكسف فيما 
 فال يكسف هو اقل من ستة بروج او أكثر ؟وجسده هناك حاضر فيما بني رأسه وذنبه ومها به متصالن ،

شيئا من النريين و ال من كواكب املنازل اال ان يكون رأسني متقابلني كاسفني ، ولو كان كذلك مث طلع 
القمر منكسفا بأحدمها وجب ان يغرب الشمس منكسفة باآلخر ، وكذلك اذا غرب القمر منكسفا 

ه العلماء طلعت الشمس منكسفة ، وليس من ذلك شئ موجود كذلك ، فكسوف القمر على ما ذكر
املؤيدون من عند اهللا هو دخوله يف الظل وكسوف الشمس هو ستر القمر اياها عنا ، وهلذا ال يكون 

بدور الكسوف يف القمر من جانب املغرب و ال يف الشمس من جانب املشرق ، وقد ميتد من األرض 
من الشمس ومل يكثر ظل مستطيل كامتداد ظل الشجرة مثال، فاذا قل عرض القمر وهو يف الربج السابع 

مقداره يف مشال او جنوب دخل ظل األرض وانكسف به ، ويكون اول املماسة من جهة املشرق ، وأما 
الشمس فان القمر يأتيها من جهة املغرب فيسترها ستر قطعة من السحاب اياها ، وخيتلف مقدار الستر 

صفه وساتر الشمس ليس بعظيم يف البقاع ، وألن ساتر القمر عظيم فان ضوءه يضمحل عند انكساف ن
ولذلك يكون قوي الشعاع مع الكسوف ، وليس لذات الرأس يف نفس الكسوفني مدخل ، وعلى هذا 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  181  

من صفة مائية الكسوفني حبسب علمه تامل من اجلاهلني ا "برامههر"اتفاق العلماء يف كتبهم ؛ وملا فرغ 
رأس ويقولون لو ال ظهور الرأس وتولية ولكن العامة يكثرون الشغب يف نسبة الكسوف اىل ال:فقال 

وسبب ذلك ان الرأس ملا تضرع : الكسوف ملا اغتسلت الربامهة حينئذ غسل وجوب ، قال برامههر 
حصة من قربان الربامهة للنار وقت الكسوف ، فهو يقرب من موضع الكسوف "براهم"قسم له عنداحلز

وا الكسف اليه و ليس اليه من جهته فيه شئ وامنا طالبا حصته ، فكثر لذلك ذكر الناس اياه وقتئذ و نسب
هو من استواء طريقة القمر اواحنرافه ؛ وهذا من برامههر معما تقدم من دالئل حتققه هيئة العامل مستنكر ، 

لو ال انه ميايل الربامهة احيانا فانه منهم و ال بد له من مجلتهم ، مث ال يعاب مع ثبوت قدمه على احلق 
ولكن انظر اىل !، وليت مجيع الفضالء يقتدون به "سند"مثل ما حكينا عنه ايضا يف كيفية وتصرحيه به ، 

وهو افضل هذه الطبقة منهم ، فانه ملا كان من الربامهة الذين يقرؤون من برانام سفول "برمهكوبت"
الشمس عن القمر فيحتاجون اىل رأس يعض على الشمس حىت يكسفها رفض الق وعاضد الباطل وان 

ان من املمكن ان يكون من شدة االمتعاض م هازئا اومضطرا كاملغشي عليه من املوت ، وهذا كالمه ك
ان من الناس من يرى ان الكسوف ليس من الرأس ، وذلك رأي " :براهم سد هاند"يف املقالة األوىل من 

الذي هو كالم اهللا "بيذ"حمال فانه الكاسف و مجهور اهل العامل يقولون ان الرأس هو الذي يكسف ، ويف 
الذي "سنكهت"ويف"من"الذي عمله"مسرت"ان الرأس يكسف و كذلك هو يف كتاب "براهم"من فم 

    " آرجبهط"و" اشرخيني"و"برامههر"،فأما " كرك بن براهم"عمله

فام يزعمون ان الكسوف ليس من الرأس وامنا هو من القمر و من ظل األرض ، وهذا "بشنجندر"و
مهور و معاداة للكالم املذكور ، فان الرأس اذا مل يكن الكاسف كان ما يعمله الربامهة منهم خمالفة للج

من االطالء بالدهن املسخن و سائر رسوم العبادات املرسومة لوقت الكسوف هدرا ال ثواب عليه ، ويف 
ين اذا اخذ الرأس احد النري: ابطال ذلك خروج عن االمجاع وهو غري جائز ، وقد قال من يف مسرت 

ان الرأس : يف الطهارة ، ويف بيذ "كنك"بالكسف طهر مجيع ما على األرض من املياه و صارت كماء 
، وألجل هذا يعمل ما يعمل من أعمال الرب فواجب على "سينك"امسها " ديت"هو ابن امرأة من بنات 

يف "برمهكوبت"صحيح ؛ واذا كان "سنكهت"و" مسرت"و" بيذ"هؤالء ترك عناد اجلمهور ألن مجيع ما يف 
مل حناجه بشئ سوى "  وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا"هذا املوضع ممن قال اهللا تعاىل فيهم 

انا نساره يف صماخه بأن ترك معاداة الكتب امللية ان كان واجبا على القوم فلم امرت الناس بالرب ونسيت 
مر ليكسف به الشمس و مقدار قطر الظل نفسك ؟وأخذت بعد هذا الكالم يف استخراج مقدار قطر الق

موافقتهم ؟ وان  ليكسف به القمر ؟وعملت كسوفها مبوجب رأي هؤالء املعاندين دون رأي من رأيت
كانت الربامهة مأمورين باقامة عبادة او شئآخر عند كون الكسوف فالكسوف هلا وقت ال ان الفعل 
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حوال للشمس وضيائها جعلت عالمات ألوقاا من ألجله ، كما امرنا حنن بالصلوات وينا عنها عند ا
غري ان يكون للشمس يف عبادتنا مدخل ؛ مث قوله ان اجلمهور على ذلك ، ان كان يعين به مجلة اهل 

املعمورة فماابعده عن تتبعها بعلم او خرب ، وبالد اهلند بالقياس اىل مجلتها يسرية قليلة و من خيالف اهلند 
يوافقوم ، وان كان يعين به مجهور اهلند فعوامهم اكثر من خواصهم والكثرة يف رأيا و ديانة اكثر ممن 

كتبنا املرتلة مذمومة وباجلهل والشك وقلة الشكر موصوفة ، وما اظن برمهكوبت قاده اىل ما قال اال 
م براه"شعبة من بلية سقراطية مين ا على وفور علمه وذكاء قرحيته مع صغر سنه وحداثته ، فقد عمل 

وهو ابن ثالثني سنة ، فان كان هذا عذره فقد قبلناه والسالم ؛ وأما القوم املذكورون الذين ال "سد هاند
جيب خمالفتهم فمىت ينقادون ملوضوع املنجمني يف كسف القمر الشمس وقدوضعوه يف برانام فوق 

لنريين قبض احلوت الشمس واألعلى ال يستر األسفلعمن هو أسفل منهما ، فاحتاجوا اىل قابض على ا
على الرغيف وتشكيله اياه بشكل املنكسف منهما ، و ال خيلو امة عن جهال و رؤساء هلم اجهل 

ويزيدون اذهام صدى اىل صداهم ؛ مث من األعجوبة ما " حيملون اثقاهلم واثقاال مع اثقاهلم"
لى كون الكسوف ان مل جيب خالفهم ام كانوا يستدلون ع عن اوائل جيب صفحهم"برامههر"حكاه

بصب مقدار يسري من املاء مع مثله من الدهن يف آنية واسعة مسطوحة األسفل يف اليوم الثامن من األيام 
القمرية ، وتأمل مواضع اجتماع الدهن وتفرقه ، فكانوا ينسبون اول الكسوف اىل اتمع وآخره 

ماع الكواكب املتحرية وأن الىموضع التفرق ، وحكى عن بعض انه كان يظن بسبب الكسوف انه اجت
بعضهم كان يستدل على كونه من كوائن املناحس اليت هي االنقضاض والشهب واهلالة والظلمة 

والعصوف واهلدة والزلزلة ، قال وهذه األشياء ال تكون دائما مع الكسوف و ال هي سبب كونه وامنا 
 ؛ والرجل مع حتصيله على طباع قومه تشاركه يف طباع املنحسة ، وطريقة العقل مبعزل عن هذه اخلرافات

ان هبت ريح شديدة وقت الكسوف : عن احد  يف خلط املاش بالدرماش والدر بالبعر فانه قال غري حاك
عشر  كان الكسوف الذي يتلوه بعده بستة اشهر ، وان انقض كوكب كان الكسوف التايل له بعد اثىن

وان زلزلت األرض فبعد اربعة وعشرين شهرا ، وان شهرا ، وان اغرب اجلو فبعده بثمانية عشر شهرا ، 
اظلم اهلواء فبعده بثالثني شهرا ، وان سقط برد فبعد ستة وثالثني شهرا ، وأرى السكوت عن هذا جوابا 
، ولكين اقول ان ما يف زيج اخلوارزمي من الوان الكسوف وان انتظم يف الكالم فهو خمالف للعيان والذي 

وب وهو ان الكسوف القاصر عن نصف جرم القمر يكون دخاين اللون فاذا عليه اهلند منه اصح وأص
استتم نصفا حلك لونه واذا زاد على النصف خالط حلوكته محرة حىت اذا مت كان بعد ذلك اصفر فيه 

  .شقرة
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  "برب" في ذكر -س 

قالة السادسة من ان احلدود اليت فيها ميكن كون الكسوف و ما بينهما من الشهور مستويف بالربهان يف امل
وهذا ما " برب"اسطي ، واهلند يسمون املدة اليت بني الكسوفات القمرية اليت على طرف هذه احلدود 

يف كل ستة اشهر برب فيه امكان الكسوف ، ودورها على السبعة و " :برامههر"، قال "سنكهت"منه يف 
ربامهة يقبل فيه امر املواشي ويزكو موافقلل:براهم:ا: لكل واحد منها صاحب وحكم هو يف هذا اجلدول

مثل ما تقدم يف برب األول غري ان املطر يقل فيه :شش و هو القمر:الزروع ويعم الصحة واألمن ب
يستوحش بعض امللوك من بعض ويزول السالمة و يفسد الزروع :اندر و هو الرئيس:وميرض العلماء ج

برن وهو صاحب :سد األغنياء امواهلم هيكون خصب وسعة ويف:كبري وهو صاحب الشمال:اخلريفية د
يكثر :اكن وهو النار ويسمى ايضا متراك:وفيه يزكو الزروع و غري موافق للملوك وموافق ملن عداهم:املاء

يقل األمطار :جم وهو ملك املوت:املياه وحيسن الزروع وتشمل السالمة واألمن ويزول الوباء واملوت ز
 كندكاتك"الذي انت فيه حبسب ما يف زيج "برب"استخرج ويفسد الزروع ويؤدي ذلك اىل القحط و

املعمول من هذا الزيج يف موضعني ، ويضرب احدمها يف مخسني و يقسم اتمع "اهركن"ان يوضع " :
 و ما اجتمع على 1063 وجيرب كسره ان مل يقصر عن النصف ، ويزاد على احلاصل 1296على 

ا خرج من الصحاح فهو برب التامة، ويطرح اسابيع فما  ، فم180املوضع اآلخر مث يقسم املبلغ على 
 فهو املاضي من 180يبقى ليس بأكثر فيعد من أوهلا وهو الذي لرباهم ، وما بقي من القسمة اقل من 

الذي انت فيه ، ويلقى من مائة ومثانني ، فان بقي اقل من مخسة عشر فكسوف القمر ممكن مث "برب"
:  وعلى هذا فيجب ان يعترب املاضي مبثله ؛ ووجد يف موضع آخر واجب وان بقي اكثر فهو ممتنع ،

 وضع ما بقي يف موضعني ، 96031اعين ما مضى من ايام كلب ، وانقص منها "كلب اهركن"خذ
 ، فما خرج فانقصه من األعلى واقسم الباقي على 561 واقسم ما بقي على 84وانقص من اسفلهما 

، وليس بني " برمهاد"مه على سبعة ، فيخرج برب وأوهلا  ، فما خرج فاطرحه و ما بقي فاقس173
من احكام "برامههر"العملني اتفاق ، وكأنه سقط من العمل الثاين شئ او تغري بالنسخ ؛ والذي ذكره 

ان مل يكن يف برب املفروض كسوف مث : برب خمالف ملا كان فيه من حسن التحصيل ، وذلك انه قال 
مطار ومسا اجلوع والقتل ، وهذا ان مل يكن وقع من املترجم فيه سهو يعم كان يف الدور اآلخر عدمت األ

اذا تقدم العيان يف الكسوف وتأخر : كل برب متقدم الكائن فيه كسوف ، وأعجب من هذا قوله 
احلساب قل املطر وانسل السيف ، وان تأخر العيان وتقدم احلساب كان وباء وموت وفساد يف الزروع 

، قال وهذا مما وجدته يف كتب األوائل فنقلته ، وأما من احسن احلساب وأتقنه فليس والثماروالرياحني 
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يقع فيما حيسب تقدم او تأخر ، واذا كسفت الشمس خارج برب وأظلمتفاعلم ان ملكا يسمى 
مىت كان االنقالب اىل الشمال قبل حلول : قد كسفها ، وهذا شبيه بقوله يف موضع آخر "توشت"

 ناحيتا اجلنوب واملغرب ، واذا كان االنقالب اىل اجلنوب قبل حلوهلا رأس الشمس اجلدي فسدت
السرطان فسدت ناحيتا املشرق والشمال ، وان وافق االنقالب حلوهلا اول هذين الربجني او كان بعده 

  كالم اانني ان مل يكن عمت السالمة اجلهات األربع وازداد فيها الصالح ، وظواهر هذه األقاويل تشبه

وراءها نكتث ال نعرفها ، وحقيق ان نذكر بعد هذا اصحاب األزمنة ألا كذلك ادوار تدور ونذكر 
  .معها ما يشبه ذلك 

   في ارباب األزمنة شرعا ونجوما وما يتبع ذلك من امثاله-سا 

    

بالنفس  رمسوهااملدة املطلقة منسوبة اىل البارئ سبحانه ألا دهره الذي ال حيد بطرفني وبه ازليته ، ورمبا 
،وأما الزمان املعدود باحلركات فينسب اجاؤه اىل من دون البارئ سبحانه ودون النفس " بورش"املسماة 

فله "مننتر"ألنه اره او ليله وعمره مقدر به ، وكل " براهم"اىل "كلب"من املطبوعات ، وقد نسبوا 
لجترجوكات و ال للجوكات ما ويعرف بصفة خمصوصة ذكرت يف بابه ، ومل امسع ل"من"صاحب يسمى 

نصفعا للشمس "اين"وهو السنة لزحل و "ابد"ان " : كتاب املواليد الكبري"يف "برامههر"يشبه ذلك ؛ وقال 
وهو اليوم للمريخ "باسر"اى نصفه للزهرة و"بكش"للمشتري و" الشهر"سدسها لعطارد و "رت"و 
اوهلا من عند املنقلب الشتوي لزحل والثاين ان : للقمر ، وذكر يف هذا الكتاب ألسداس السنة "مهورت"و

للزهرة والثالث للمريخ والرابع للقمر واخلامس لعطارد والسادس للمشتري ؛ وحنن فقد وصفنا ارباب 
الكسوفية "برب"الساعات ومهورت وأنصاف األيام القمرية وكلها يف نصفيه األبيض واألسود وأرباب 

" رب السنة"ذلك فنذكره اآلن ، ونقول ان اهلند ال يذهبون يف كل واحد يف بابه ، وما بقي من "مننتر"و

اىل ما يذهب اليه اهل املغرب يف استخراجه من طالع السنة ، ويعرف شرائطه ولكنه صاحب نوبة من 
مقيسان على نوب ارباب الساعات واأليام ، فاذا قصدت  الزمان وحال صاحب الشهر على مثله ومها 

فانه املستعمل فيما بني مجهورهم ، "كندكاتك" التأريخ على ما يف زيج معرفة رب السنة فحصل ايام
 ، فما خرج فاضربه يف ثالثة وزد على املبلغ ثالثة ابدا ، 360 واقسم الباقي على 2201وانقص منها 

وألق اجلملة اسابيع ، فما بقي ليس بأكثر من اسبوع فعده من يوم األحد ، فاليوم الذي انتهيت اليه يكون 
 رب السنة ، وما بقي من القسمة فهي األيام املاضية من تدبريه ، وأما الباقية منه فهي تكملة املاضية ربه

 بدل النقصان منها 319اىل ثالث مائة والستني ، وسواء فعلت ما ذكرناه او زدت على األيام املذكورة 
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فما خرج فزد على  ، 30 واقسم ما بقي على 71فانقصمن أيام التأريخ "رب الشهر"؛ وان قصدت 
، وما بقي من " رب الشهر"ضعفه واحدا ، وألق املبلغ اسابيع وعد الباقي من يوم األحد ، فتنتهي اىل يوم 

القسمة فهو املاضي من تدبريه ، وتكملته اىل الثالثني هو الباقي منه ، وسواء فعلت ذلك او زدت على 
رب "اثنني بدل االواحد ؛ و ال فائدة يف ذكر  بدل النقصان مث زدت على ضعف اخلارج 19أيام التأريخ 

فانه حاصل بقسمة الدائر من " رب الساعة"فانه حاصل من القاء ايام التأريخ اسابيع و ال يف ذكر " اليوم
قسم ما بني درجة االشمس اىل درجة الططالع "املعوجة"الفلك على مخسة عشر ، ومن ذهب منهم اىل 

ان لكل واحد من اثالث النهار والليل " : سروذو مهاديو"كتاب بدرج السواء على مخسة عشر ، ويف 
وصاحب "بشن"وصاحب الثاين منهما "براهم"صاحب ، فصاحب الثلث األول من كل واحد منهما 

،وذلك على نظام القوى الثالث األول ؛ وللهند رسم آخر وهو ام يذكرون مع " ردر"الثالث منهما 
 احليات وهي مفروضة األسامي لكل كوكب ، وقد وضعناها يف هذا واحدا من الناكات اعين"رب السنة"

بندارك رم :بشكر جترانكذ املريخ :سك ننت القمر :احلية اليت معه بلغتني الشمس :رب السنة: اجلدول 
جكش در :كركوتك مهابذم زحل:ايالبتر بذم الزهرة:جربهست كركوت املشتري:دكشك عطارد

لسيارة اىل اىل الشمس لتعلق امورها ا والكواكب الثابتة اىل القمر سنك وقد نسب القوم الكواكب ا
الن منازله من مجلتها ، ومعلوم فيما بني منجميهم ومنجمينا ان الكواكب تلي ربوبية الربوج ، فجعلوا هلا 

 ارباا:الكواكب والعقدتان" بشن دهرم"ايضا من الروحانيتني اربابا نضمنها هذا اجلدول كما يف كتاب 

برجابت :كور زحل:شكر الزهرة:بشن املشتري:كلمار عطارد: املريخ حبان:اكن القمر:الشمس
بشو كرم ويف هذا الكتاب ايضا منازل القمر ارباب على هيئة ارباب الكواكب : الذنب كنيب:الرأس

  نضمنها هذا اجلدول 

  "شدبد"الستيني ويسمى ايضا "السنبجر "  في -سب

    

ون وكان معناه ادوار السنني املعمولعلى مسري املشتري والشمس مبتدئا فيه من هذا السنبجر تفسريه السن
أي ستون سنة ، وقد قدمنا ان امساء املنازل " شدبد "  تشريقه ، ويدور يف ستني سنة ولذلك مسي

مقسومة على امساء الشهور ال خيلو شهر من ان يكون له مسى من املنازل يف قسمته ، ووضعنا ذلك 
 جدول ، ومىت عرفت املرتل الذي يشرق فيه املشتري من حتت الشعاع وطلبته يف ذلك للتسهيل يف

" اجلدول وجدت الشهر املستويل على تلك السنة مكتوبا عن ميينه بأزائه، فانسب السنة اليه وقل اا سنة 

فأما معرفة او غريمها، ولكل واحد منها قضايا واحكام معروفة يف كتبهم ؛ " بيشاك" مثال او سنة " جيتر
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واضربه يف احد عشر وما " شككال" ضع " : سنكهت" يف كتاب " برامههر" مرتل التشريق فقد قال 
اجتمع يف اربعة ، وسواء فعلت ذلك او ضربت شككال يف اربعة او اربعني ، وزد على ما اجتمع 

ى شككال  ، فما خرج فسنون وشهور وايام وما يتلوها ، وزدها عل3750 واقسم املبلغ على 8589
كبار ستينية وهي شدبد التامة وليس حيتاج اليها ، وما بقي  واقسم املبلغ على ستني ، فيخرج جوكات

أي السنة ، فضعه " سنبجر" فاقسمه على مخسة فيخرج جوكات صغار مخاسية تامة، وما بقي اقل فامسه 
 ، مث خذ ربع ما اجتمع يف مكانني ، واضرب احدمها يف تسعة وزد على ما بلغ نصف سدس املكان االخر

، فاملرتل الذي تنتهي اليه " دهنشت" فتكون منازل تامة وما يتبعها من بعض املرتل املنكسر ، وعدها من 
هو موضع تشريق املشتري ، فاعرف عنه شهر السنة كما تقدم، وهذه اجلوكات الكبار مفتتحة بتشريق 

ار يف كل كبري منها نظام يقع على عدة سنني ، وللصغ" ماك" املشتري يف اول مرتل دهنشنت واول شهر 
وله صاحب ينسب اليه ، وقد وضعناها يف جدول ، فمىت عرفت موقع سنتك من اجلوك الكبري ووجدت 

كذلك جلميع  و: عدده يف اعداد السنني يف اعايل اجلدول الفيت بأزائه حتته اسم السنة واسم صاحبها
 هي امساء اصحاا ، وقد وضعناها يف جدول ، ووجود  السنني الستني اسم على حدة وللجوكات اسام

املطلوب منه على مثال ما تقدم حبذاء عدد السنة من امسها ، فأما نفاسري االسامي واحكامها فتطول ، 
" فهذا هو الطريق املدون يف كتبهم ، وقد رأيت منهم من ينقص من تأريخ " : سنكهت" وهي يف كتاب 

قي على ستني ، ويعد ما يبقى من اول اجلوك الكبري ، وليس ذلك بشئ ، ثالثة ويقسم البا" بكرمادت
ذكروا ان " كنوج" اثىن عشر، وكان وقع اىل نفر من نواحي " شق" وسواء فعل ذلك او زاد على تأريخ 

 554 واقتضى خربه ان ينقص من شككال 104واا اثنا عشر كل واحد 1248دور السنبجر عندهم 

وملا مسعت فيها امساء امم : هو وما مضى منه " سبنجر"  اجلدول ، فيعرف يف أي ويدخل ما يبقى يف هذا
واشجا وجبال امتهم وخاصة اذا كانت مقمة حاجتهم متويها وتزويرا كاللحية املخضوبة الشاهدة على 
 صاحبها بالكذب، واحتطت يف مسائلة واحد واحد وتكرير السؤال وتغيري الترتيب ، فما اختلفوا فيه واهللا

  ! اعلم

  فيما يخص البرهمن ويجب عليه مدى عمره ان يفعله-سج

عمر الربمهن وبعد مضي سبع سنني منه منقسم الربعة اقسام ، فأول القسم االول هو السنة الثامنة جيتمع 
اليه الربامهه لتنبيهه وتعريفه الواجبات عليه وتوصيته بألتزامها واعتناقها ما دام حيا ، مث يشدون وسطه اىل 

وهو خيط مفتول من تسع قوى وفرد ثالث معمول من ثوب ، " جنجوي" بزنار ويقلدونه زوجا من 
يتختم به " درى" يأخذ من عاتقه االيسر اىل جنبه االمين ، ويعطى قضيبا ميسكه وخامت حشيشة يسمى 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  187  

    والغرض فيه التيمن " ببتر" يف البنصر اليمىن ، ويسمى هذا اخلامت 

من تلك اليد ، والتشديد يف ارم جنجوي فان جنجوي مما ال يفارقه البتة ، فأن وضعه والربكةيف عطاياه 
حىت اكل او قضى حاجته خاليا عنه كان بذلك مذنبا ال ميحضه عنه غري الكفارة بصوم او صدقة؛ وقد 

منه ووجدت ذلك يف بشن بران اىل السنة الثا دخل يف القسم االول اىل السنة اخلامسة والعشرين من سنيه
االربعني ، والذي جيب عليه فيها هو ان يتزهد وجيعل االرض وطاءه ويقبل على تعلم بيذ وتفسريه  و

وعلم الكالم والشريعة من استاذ خيدمه آناء ليله واره، ويغتسل كل يوم ثالث مرات ويقيم قريان النار 
 مع االمتناع عن اللحم اصال ، يف طريف النهار ، ويسجد ألستاذه بعد القربان ، ويصوم يوما ويفطر يوما

ويكون مقامه يف دار االستاذ وخيرج منها للسؤال والكدية من مخسة بيوت فقط يف كل يوم مرة عند 
الظهرية او املساء ، فما وجده من صدقة وضعه بني يدي استاذه ليتخري منه ما يريد ، مث يأذن له بالباقي ، 

ها من شجريت بالس ودرب لعمل القربان ، فالنار عندهم فيتقوت مبا فضل منه ، وحيمل اىل النار حطب
معظمة وباالنوار مقتربة وكذلك عند سائر االمم ، فقد كانوا يرون تقبل القربان برتول النار عليه ومل 

والنار معبودة مذ  : يثنهم عنها عبادة اصنام او كواكب او بقر او محري او صور ، وهلذا قال بشار بن برد 
واما القسم الثاين فهو من السنة اخلامسة والعشرين اىل اخلمسني ويف بشن بران بدل كانت النار ؛ 

اخلمسني سبعون ، وفيه يأذن له االستاذ يف التأهل ، فيتزوج ويقيم الكذخذاهية ، ويقصد النسل على ان 
مراة جاوز ال يطأ امراته يف الشهر اكثر من مرة عقب تطهر املرأة من احليض ، وال جيوز له ان يتزوج بأ

سنها اثنيت عشرة، ويكون معاشه اما من تعليم الربامهة و كشتر وما يصل اليه منه فعلى وجه االكرام ال 
على وجه االجرة واما من هدية دى اليه بسبب ما يفعل لغريه من قرابني النار واما من امللوك والكبار 

ن يف دور هءالء برمهن يقيم فيها امور الدين من غري احللح منه يف الطلب او كراهة املعطي، فال يزال يكو
واعمال اخلري ، ويلقب برهت ، واما من شئ جيتنبه من االرض او يلتقطه من الشجر ، وجيوز له ان 

يضرب يده يف التجارة بالثياب وبالفوفل وان مل يتوهلا واجتر له بيش كان افضل الن التجارة يف االصل 
لكذب ، وامنا رخص فيها للضرورة اذ ال بد منها ، وليس يلزم حمظورة بسبب ما يدخلها من الغش وا

الربمهن للملوك ما يلزم غريه هلم من الضرائب والوظائف ، فأما التتابع بالدواب والبقر واالصباغ 
واالنتفاع بالربا فانه حمرم عليه ، وصبغ النيل من بني االصباغ جنس اذا مس جسده وجب عليه االغتسال 

واما القسم الثالث فهو السنة اخلمسني اىل اخلامسة :  ويقرأ على النار ما هو مرسوم هلا ، وال يزال يقلس
والسبعني ويف بشن بران بدل اخلمسة والسبعني تسعون ، ويف هذا القسم يتزهد زخيرج من الكذخذ اهية 

 سارها يف ويسلمها والزوجة اىل اوالده ان مل تصحبه اىل االصحار ، ويستمر العمران على السرية اليت
القسم االول ، وال يستكن بسقف ، وال يلبس اال ما يواري سوءته من حلاء الشجر وال ينام اال على 
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االرض بغري غطاء ، وال يتغذى اال بالثمار وبالنبات واصوله ، ويطول الشعر وال يتدهن ، واما القسم 
ا ، ويقبل على الفكرة وجتريد القلب من الرابع فهو اىل اخر العمر ، يلبس فيه لباسا امحر ويأخذ بيده قضيب

الصداقات والعداوات ورفض الشهوة واحلرص والغضب ، وال يصاحب احدا البتة ، فأن قصد موضعا ذا 
فضل طلبا للثواب مل يقم يف طريقه يف قرية اكثر من يوم ويف بلد اكثر من مخسة ايام ، وان دفع له احدا 

 له غري الدؤوب على شرائط الطريق املؤدي اىل اخلالص والوصول شيئا مل يترك منه للغد بقية ، ومل يكن
اىل موكش الذي ال رجوع فيه اىل الدنيا ، واما ما يلزمه يف مجيع عمره بالعموم فهو اعمال الرب واعطاء 
الصدقة واخذها ، فان ما يعطي الربامهة راجع اىل االباء ، ودوام القراءة وعمل القرابني والقيام على نار 

دها ويقرب هلا وخيدمها وحيفظها من االنطفاء ليحرق ا بعد موته ، وامسها هوم ، واالغتسال كل يوق
يوم ثالث مرات يف سند الطلوع وهو الفجر ويف سند الغروب وهو الشفق ويف نصف النهار بينهما ، اما 

واستعدادا للصالة ، بالغداة فمن اجل نوم الليل واسترخاء املنافذ فيه ، فيكون طهرا من كائن النجاسة 
والصالة هي تسبيح ومتجيد وسجدة برمسهم على االامني من الراحتني امللتصقتني حنو الشمس ، فاا 

    القبلة اينما كانت خال اجلنوب ، فليس 

شئ من اعمال اخلري حنو هذه اجلهة وال يتقدم اليها اال يف كل شئ ردئ ، واما وقت زوال الشمس عن 
مرشح ألكتساب االجر ، فيجب ان يكون فيه طاهرا ، واملساء وقت العشاء والصالة نصف النهار فأنه 

وجيوز ان يفعلهما فيه من غري اغتسال ، فليس امر االغتسال الثالث مثل االول والثاين يف التأكد، وامنا 
ربمهن يف االغتسال الواجب عليه باللبل يف اوقات الكسوفات بسبب اقامة سشرائطها وقرابينها ، وتغذى ال

مجيع عمره يف اليوم مرتني عند الظهرية والعتمة ، فأذا اراد الطعام ابتدأ بأفراز الصدقة منه لنفر او نفرين 
وخاصة للربامهة املستوحشني الذي جييئون وقت العصر للسؤال ، فأن التغافل عن اطعامهم امث عظيم ، ، 

 وما فضل منه فيضعه خارج الدار وال يقرب مه اذ مث للبهائم والطري والنار ، ويسبح على الباقي ويأكله ،
ال حيل له وامنا هو ملن سنح واتفق من حمتاج اليه سواء كان انسانا او طائرا او كلبا او غريه ، وجيب ان 

يكون آنية مائه على حدة واال كسرت ، وكذلك االت طعامه ،وقد رأيت من الربامهة من جوز مؤاكلته 
كر ذلك سائرهم ؛ ويلزمه ان يسكن فيما بني ر السند حنو الشمال وبني ر اقاربه يف قصعة واحدة وان

جرمنمت حنو اجلنوب ، وال يتجاوزمها اىل حدود الترك وحدود كرنات والبحر يف جانيب املشرق 
واملغرب ، فقد ذكر انه ال حيل له املقام يف ارض ال تنبت احلشيشة اليت يتختم ا يف البنصر وال ترتعى 

الغزالن السود الشعر ، وتلك صفة ما وراء احلدود املذكورة ، فان اجتازها اىل ما ورائها كان مذنبا فيها 
ولزمته الكفارة فاما البالد اليت ال يطني فيها مجيع ارض اليبت املهيأ للطعام ولكن جيعل لكل واحد من 

ل مندل الربمهن مربعا ، االكلني مندل بصب املاءعلى موضع وتطيينه بأخثاء البقر فيجب ان يكون شك
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ان موضع االكل يتنجس باالكل ، وانه اذا فرغ منه غسل وطني : وقد زعم من يعمل املندل يف سببه 
ليطهر، فان مل يكون املوضع النجس معينا حتسب سائر املواضع الجل االشتباه ، وحمرم عليه بالنص مخسة 

ونبان اخر ينبت " كرجنن" كاجلزر يسمى البصل والثوم والقرع واصل نبات : اصناف من النبات هي 
من اعمال اخلري حنو هذه اجلهة وال يتقدم اليها اال يف كل شئ ردئ ، " . نايل" حول حياضهن يسمى 

واما وقت زوال الشمس عن نصف النهار فأنه مرشح ألكتساب االجر ، فيجب ان يكون فيه طاهرا ، 
يه من غري اغتسال ، فليس امر االغتسال الثالث مثل واملساء وقت العشاء والصالة وجيوز ان يفعلهما ف

االول والثاين يف التأكد، وامنا االغتسال الواجب عليه باللبل يف اوقات الكسوفات بسبب اقامة سشرائطها 
وقرابينها ، وتغذى الربمهن يف مجيع عمره يف اليوم مرتني عند الظهرية والعتمة ، فأذا اراد الطعام ابتدأ 

ة منه لنفر او نفرين وخاصة للربامهة املستوحشني الذي جييئون وقت العصر للسؤال ، فأن بأفراز الصدق
التغافل عن اطعامهم امث عظيم ، ، مث للبهائم والطري والنار ، ويسبح على الباقي ويأكله ، وما فضل منه 

 سواء كان انسانا او فيضعه خارج الدار وال يقرب مه اذ ال حيل له وامنا هو ملن سنح واتفق من حمتاج اليه
طائرا او كلبا او غريه ، وجيب ان يكون آنية مائه على حدة واال كسرت ، وكذلك االت طعامه ،وقد 
رأيت من الربامهة من جوز مؤاكلته اقاربه يف قصعة واحدة وانكر ذلك سائرهم ؛ ويلزمه ان يسكن فيما 

ال يتجاوزمها اىل حدود الترك وحدود بني ر السند حنو الشمال وبني ر جرمنمت حنو اجلنوب ، و
كرنات والبحر يف جانيب املشرق واملغرب ، فقد ذكر انه ال حيل له املقام يف ارض ال تنبت احلشيشة اليت 
يتختم ا يف البنصر وال ترتعى فيها الغزالن السود الشعر ، وتلك صفة ما وراء احلدود املذكورة ، فان 

ا ولزمته الكفارة فاما البالد اليت ال يطني فيها مجيع ارض اليبت املهيأ اجتازها اىل ما ورائها كان مذنب
للطعام ولكن جيعل لكل واحد من االكلني مندل بصب املاءعلى موضع وتطيينه بأخثاء البقر فيجب ان 

ان موضع االكل يتنجس باالكل : يكون شكل مندل الربمهن مربعا ، وقد زعم من يعمل املندل يف سببه 
ذا فرغ منه غسل وطني ليطهر، فان مل يكون املوضع النجس معينا حتسب سائر املواضع الجل ، وانه ا

البصل والثوم والقرع واصل نبات كاجلزر : االشتباه ، وحمرم عليه بالنص مخسة اصناف من النبات هي 
  " .نايل" ونبان اخر ينبت حول حياضهن يسمى " كرجنن" يسمى 

  سوم في عمره فيما لغير البرهمن من الر-سد 

    

اما كشتر فانه يقرأ بيذ ويتعلمه وال يعلمه ، ويقرب للنار ويعمل ما يف الربانات ، وان كان فيما ذكرنا 
من املواضع اليت يعمل فيها مندل لالكل عمله مثلثا ، ويسوس الناس ويقاتل عنهم فانه خملوق لذلك ، 
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ك عند استتمام اثنيت عشرة سنة من سنه، وام ويتقلد فردا من جنجوي املثلث وفردا اخرا كرباسيا ، وذل
بيش فاليه الفالحة والعمارة ورعي السوائم وازاحة علل الربامهة ، وجيوز ان يتقلد جنجوي واحدا فقط 

معموال من خيطني ، واما شودر فهو للربمهن كعبد يتصرف يف اشغاله وخيدمه ، وان اراد للتقشف ان ال 
ط ، وكل عمل خيص الربمهن من التسابيح وقراءة بيذ وقرابني النار خيلو من جنجوي تقلد الكرباسي فق

فهو حمظور عليه حىت انه وبيش ان صح عليهما اما قرءا بيذ رفعتهما الربامهة اىل الوايل فقطع لساما ، 
ن واما ذكر اهللا وعمل الرب والصدقة فهو غري ممنوععنه ، وكل من تعاطى ما ليس لطبقته ان يتعاطاه كالربمه

الفالحة فهو امث وان قصر مقدار امثه عن السرقة ، وقد ذكروا يف اخبارهم ، ان " شودر" التجارة و 
االعمار كانت يف ايام رام امللك طويلة مقدرة معلومة ، ولذلك مل ميت فيها ولد قبل والده ، وانه اتفق 

 يبتد يف ايامك اال بفساد يف ان هذا مل: موت ابن لربمهن وهو حي ، فحمله ابوه اىل باب امللك وقال له 
االرض ووزير يرتكب يف مملكتك ، فأخذ رام يف الفحص عن ذلك اىل ان دل على جندال جيتهد يف 

العبادة وتعذيب النفس ، فركب اليه ووجده على شط ر كنك قد علق نفسه منكوسا ، فأوتر رام قوسه 
 ليس اليك فعله ، ورجع وقد عاش ابن اقتلك على خري! وضرب بالسهم قتبته فأنفذه ، وقال هو ذا 

الربمهن املوضوع على بابه ، مث سائر الناس دون جندال ممن ليسوا يف اهلند يسمون امليج أي اجناس وهم 
الذين يقتلون ويذحبون ويأكلون حلم البقر ، وهذه كلها من تفاضل الدرجات اليت يتخذ فيها بعضهم 

ان العاقل قد سوى عنده الربمهن وجندال : لب اخلالص لبعض سخريا ، واال فقد قال باسديو يف طا
والصديق والعدو واالمني واخلائن بل احلية وابن عرس ، فان كان العقل هو الذي سوى فاجلهل هو الذي 

اذا كانت عمارة العامل هي املقصودة ومل يطرد السياسة فيها اال : فصل وفضل ، وقال باسديو الرجن 
 علينا معشر العقالء ان نعمل ونقاتل ال المتام نقص فينا ولكن لوجوبه من بالقتنال لقمع الفساد وجب

جهة االعالج ونفي اخلراب ، مث يتأسى بنا اجلهال يف الفعل تأسي الصغار بالكبار من غري ان يعرفوا 
حقائق االغراض يف االفعال ، فأن طباعهم عن الطرق العقلية نافرة وامنا يستعملون قهرا حىت يعملوا 

  .ب ما يثري هلم حواسهم من الشهوة والغضب ، ويكون العاقل العارف على خالفهم حبس

   في ذكر القرابين-سه

    

ان اكثر بيذ مشتمل على قرابني النار وصفة كل واحد منها ، وختتلف يف املقدار حىت ال يقدر على بعضها 
عي من غري مانع واجلنود تتبعها وتسوقها اال كبار امللوك ، مثل امسيت املعمول بالدابة املسرحة يف العامل ترت

اا للملك العامل فليربز اليها من يأىب ذلك ، والربامهة تقيم القرابني عند روثها ، فاذا : وتنادي عليها 
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جالت اكناف العامل كانت طعمة للربامهة ولصاحبها ، وختلف ايضا يف املدة حىت ال يقدر عليها اال من 
ذا الزمان ، فلذلك نعطل كثري منها وبقي القليل لالستعمال ، والنار عندهم طال عمره وذلك معدوم يف ه

اكالة جلميع االشياء ولذلك تتنجس من مداخلة النجاسات اياها كاملاء ، وبسبب ذلك ال يتسلهل اهلند 
فيهما اذا كان عند من ليس منهم لتنجسهما به ، وما اطعمت النار من نصيبها فهو راجع اىل ديو الا 

رج من افواههم ، والذي يطعمها الربمهن هو دهن وحبوب خمتلفة من حنطة وشعري وارز يلقيها فيها ، خت
ويقرأ من بيذ ما هو مفروض لذلك ان كان القربان لنفسه ، و ال يقرأ شيئا عليها ان كان لغريه ؛ وذكر 

متوسع يسمى رجل قوي شجاع ويف امللك "ديت"انه كان فيما مضى من جنس ":بشن دهرم"يف كتاب 
النفس بالصوم والزهادة ،  دامت على االجتهاد يف العبادةزامتحان"دكيش"، وله ابنة تسمى " هرناكش"

ان يطيل املباشرة "ديو"ومن شأن -،فلما خال ا " مهاديو"فاستحقت االثابة مبكان يف العلو ، وتزوج ا 
 نار مثلهما ، فقصد ما للتكدير فطنت النار لالمر وغارت خوفا ان يتولد منهما-ويبطئ االنزال 

واالفساد ، وحني رآها مهاديو عرق جبينه من شدة الغيظ حىت سال على األرض ، فتشربته وحبلت منه 
املفسد نطفة مهاديو ورمى ا ، فتفرقت يف بطن " ردر"صاحب جيش ديو ، وتناول "اسكند"باملريخ وهو 

" باتال"برصت وساخت من فرط اخلجل والتشوير اىل األرض وهي الرقيق الرخراخ ، وأما النار فاا 

األرض السفلى ، وملا افتقدها ديو أقبلوا على طلبها والبحث عنها ، فدلتهم الضفدع عليها ، وحني رأم 
ودعت على الضفدع ان تكون ناقصة الصياح مبغضة اىل "اشوت"فارقت مكاا واختفت يف شجرة 

ا ، فدعت عليها بانقالب اللسان حىت يكون اصله حنو طرفه ، وقال القلوب ، مث دلتهم الببغاء على مكا
ان انقالب لسانك فكوين باملآنس ناطقة وللطيبات آكلة ، وهربت النار من شجرة اشوت اىل : هلا ديو 
ان انقلب لسانك : ، فغمز ا الفيل ، فدعت عليه ايضا بانقالب اللسان ، فقال له ديو " مشى"شجرة 

 عن الكون معهم وهي  نس يف مطاعمها فطنا لكالمهم ، مث عثروا على النار فتلكتفكن مشاركا لال
برصاء ، فأصلحوها وأزالوا برصها وأعادوها اليهم مكرمة ، جعلوها فيما بينه وبني الناس واسطة تأخذ 

  .انصباءهم منهم وتوصلها اليهم 

   في الحج وزيارة المواضع المعظمة-سو 

    

فروضات وامنا هو تطوع وفضيلة ، وهو ان يقصد احلاج احد البالد الطاهرة او ليس احلج عندهم من امل
احد األصنام املعظمة او أحد األار املطهرة ، فيغتسل ا وخيدم الصنم ويهدي اليه ويكثر التسبيح 

والدعاء ويصوم ويتصدق على الربامهة والسدنة وغريهم وحيلق رأسه وحليته وينصرف ؛ فأما احلياض 
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: معا من ذكرها "مج بران"ويف "باج بران"والذي يف "مريو"هرة املعظمة فاا يف اجلبال الباردة حول الطا

 طاهرا" زنب"،وهو حوض عظيم جدا يوصف بضياء القمر ، وخيرج منه ر " ارهت"ان يف سفح مريو 

 واحد حوله اثنا عشر حوضا كل"اوترمانس"حوض"شويت"جدا جيري على الذهب االبريز ، وعند جبل 
ذو النيلوفر ، "بيوذ"حوض "نيل"، وعند جبل " كنربش"اىل "مدوى"و"شاندي"كالبحرية خيرج منها را

، وخيرج منه ايضا ر " سرست"وهو"سارسفت"خيرج منه وادي "بشن بذ"حوض "نشد"وعند جبل 
،وبني الشمال " منداكن"عظيم كبحر خيرج منه ر "مند"حوض"كيالس"، ويف جبل " كندهرب"

خيرج منه ر آجود ، وبني املشرق "آجود"يف سفحه حوض "جندربربت"جبل "كيالس"شرق من وامل
، ويف جنوب " لوهت ند"ويف سفحه حوض يسمى به وخيرج منه ر "لوهت"واجلنوب من كيالس جبل 

، وعن غرب كيالس جبل " سرج"وخيرج منه ر "مانس"يف سفحه حوض " سربوشذ"كيالس جبل 
، ويف مشال  ، خيرج منه ر شيلود" شيلوذ" يستطاع ارتقاؤه ويف سفحه حوض دائم الثلج ال"ارن"

امللك ؛ "كريث"اى الذي رمله ذهب ، وعنده تزهد"بندسر"ويف سفحه حوض"كور"كيالس جبل 
من األوالد ستون الف ابن كلهم دعار وأشرار ، واتفق ان "سكر"انه كان مللك هلم يسمى : وذلك 

ا وأداموا الركض يف طلبها حىت اارت األرض من شدة ركضهم على ظهرها ، ضلت هلم دابة ، فنشدوه
رجل مطوق غاض الطرف ، فلما قربوا منه ازلقهم ببصره  ووجدوا دابتهم يف جوفها واقفة بني يدي 

فاحترقوا مكام وحصلوا يف جهنم بسوء اعماهلم ، وصار املوضع املنهار من األرض حبرا وهو البحر 
كان من نسل هذا امللك ملك يسمى كريث مسع خبرب اسالفه فرق هلم ، وذهب اىل احلوض األعظم ، مث 

املذكور الذي قراره ذهب مسحول وأقام هناك صائما ايامه قائما يف العبادة لياليه ، حىت سأله 
 له اجلاري يف اجلنة علما منه بأن من جرى ماؤه عليه مغفور"كنك"اريد ر : عن حاجته ، فقال "مهاديو"

ذنوبه ، فأجابه اىل ملتمسه ، وكانت ارة السماوية جمرى كنك وقد اعجب بنفسه ومل ير احدا يقدر 
ووضعه على رأسه ، فلم يقدر على الرباح وغضب من ذلك ومتوج وتغطمط ، "مهاديو"عليه ، فأخذه 

 اجرى الشعبة حىت"كريث"مهاديو حىت مل ميكنه الغوص فيه ، مث اخذ منه قطعة وأعطاه  فتماسك به
على عظام اجداده وجنوا بذلك من العذاب ، وهلذا يلقى فيه عظام موتاهم  الوسطانية من شعبة السبع

احملترقة ، ولقب ر كنك باسم هذا امللك الذي جاء به ؛ وقد حكينا عنهم ان يف الديبات اارا طاهرة 
 لالغتسال ، وصار ذلك هلم كطهارة كنك ، ويف كل موضع يوصف بفضيلة يعمل اهلند حياضا تقصد

صناعة يبالغون فيها حىت ان قومنا اذا رأوها تعجبوا منها وعجزوا عن وصفها فضال عن عكلها ، فام 
يعملوا من صخور عظام جدا شديدة اهلندام مشدودة بأوتاد حديدة غالظ درجا كالرفوف تدور 

ملون على الوجه الذي فيما الدرجة يف جوانب احلوض على مسك اطول من قامة الرجل ، مث يع
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بينالدرجتني مراقي كالشرف ، فتصري الدرجات األوىل كطرق والشرف درجات ، لو نزل اليه نفر كثري 
وصعد آخرون ملا التقوا وملا انسد عليهم طريق لكثرة الدرجات وميكن الصاعد فيها من االحنراف اىل غري 

ام ؛ وباملولتاحنوض يعبدون فيه باالغتسال اذا مل يتعرض اليت يرتا عليها النازل ، فيزول بذلك مشقة االزدح
ان بتانيشر حوضا يقصده اهلند من بعيد ويغتسلون مبائه ، ويزعمون ان سببه "سنكهت برامههر"هلم ، ويف 

زيارة مياه سائر احلياض املكرمة اياه وقت الكسوف ، وأن االغتسال فيه ألجل ذلك ينوب عن االغتسال 
ويقولون لوال ان الرأس هو كاسف النريين ملا زارت احلياض :  ، مث يقول حاكيا يف واحد واحد منها

ذلك احلوض ؛ واشتهار احلياض بالفضيلة يكون اما باتفاق امر حليل فيها او نص وارد يف الكتب 
انه خوطب به ، ويف ذلك الكالم "براهم"، ناقله الزهرة عن "شونك"واألخبار ، وقد ذكرت كالما حكاه 

     : يف األرض السفلى ، ويف ذلك الكالم "ناراين"امللك وما سيفعله اىل ان يغوصه "لب"ذكر 

اين امنا افعل به ذلك ليزول ما يرومه من التساوي من الناس وليتفاضلوا يف احلال فينتظم العامل بذلك 
 التفاضل ليحتاج ولينصرفوا عن عبادته اىل عباديت واالميان يب ، وكما ان تعاون املتمدنني ال يكون اال مع

 وأخرى جروما صروداتلف الطباع متفاوت البقاع واحدة احدهم اىل اآلخر كذلك خلق اهللا العامل خم

وواحدة طيبة التربة واملاء واهلواء وأخرى سبخية او عفنة آسنة املاء وبية اهلواء ، وكذلك سائر 
اىل اختيار األمكنة لبناء املدن من اجلها االختالفات يف كثرة النعم وقلتها وتواتر اآلفات وعدمها مما يدعو 

، وهذا بسبب الرسوم اجلارية ، لكن األوامر الشرعية اقوى منها وأغلب على الطباع من الرسوم 
والعادات ، اال ترى ان علل هذه مطلوبة وهي حبسبها مأخوذة او مرفوضة وعلل تلك متروكة غري 

ن فيه بأكثر مما حيتج به ساكن البقعة النكدة اذا ولد ا مطلوبة يتمسك ا األكثرون تقليدا ، و ال حيتجو
ومل يشاهد غريها من حب الوطن وصعوبة النقلة عن املسكن ، مث اذا كان تفاضل البقاع من جهة امر 

ملي فقد حصل عند العاملني به ما ال ينقلع عن افئدم اىل األبد ؛ وللهند مواضع تعظم من جهة الديانة 
،فان زهادهم يقصدونه ويلزمونه لزوم جماوري الكعبة مكة ، وحيرصون على ان " بارانسي"مثل بلد 

فيه آجاهلم لتكون عقباهم بعد املوت خريا ، ويقولون ان سافك الدم مأخوذ بذنبه مكايف على  تأتيهم
عة كان ذا ارب"براهم"ان : حوبه اال ان يدخل بلد بارانسي فينال فيه العفو والغفران ، ويزعمون يف سببه 

شر تأدت املنازعة بينهما فيه اىل اقتالع احد "مهاديو"وهو "شنكر"س يف الصورة ، وأنه وقع بينه وبني "ار
    األرؤس منه ، وكانت العادة وقئتذ ان يتخذ رأس املقتول بيد 

فخف رأس براهم بيد مهاديو وكان يطوفبه يف  القاتل ويبقى معلقا منها للخزي والعالمة ، وكذلك التحم
ده ومتصرفاته ، ال يزايله فيما دخل وبان عنها ؛ ومن امثال بارانسي ، وسقط الرأس من يده ملا مقاص

ان براهم كان يقيم فيه للنار قربانا فخرج : ، وسببه " بوكر"دخله وبان عنها ؛ ومن امثال تلك البالد 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  194  

واضع منه حياض منها خرتير ، ولذلك جعلوا صنمه على صورة خرتير ، وعمل خارج البلد يف ثالثة م
وكان رجال فالحا زاهدا صاحلا ، "كر"اى ارض "كركيتر"ويسمى "تانيشر"مبجلة هي متعبدات ، ومنها 

يف "باسديو"يعمل العجائب بالقوة االهلية ، فنسبت األرض اليه وعظمت ألجله ، مث اتفق فيها اعمال 
املشحون بالربامهة ، وتعظيمه "رةماهو"وهالك املفسدين فيها ، فأزداد حمله ، ومنها بلد "ارث"حروب 

اآلن مقصود ، "كشمري"بالقرب منه ، و"نندكول"بسبب والدة باسديو فيه وترتيبه يف 
  .كذلك قبل ختريب بيت صنمه "املولتان:وكان 

   في الصدقة وما يجب في القنية-سز 

 فان ذلك احالة على الصدقة عندهم واجبة كل يوم مبا امكن ، وال يترك املال حىت حيول عليه او مير شهر
جمهول ال يعرف االنسان هل يبلغه ، فأما ما حيصل له من جهة الغالت او املواشي فالواجب فيه ان يبتدئ 
للوايل بأداء اخلراج الذي يلزم األرض او املرعى ، وبالسدس اجرة له على الذياد عن الرعية وحفظ امواهلم 

ذبون فيه وخيونون ، ويلزم التجارات الضرائب ملثله ، وحرميهم ، وذلك بعينه يلزم السوقة اال ام يك
وكل ما ذكرناه فمنحط عن الربمهن دون غريه ؛ مث احلاصل بعد اخراج ذلك من القنية منهم من يرى فيه 

التسع للصدقة ، ألنه يرى يف ثلثه االدخار كي يطمئن اليه القلب ويف ثلثه ان يصرف يف التجارة ليثمر 
قي ان يتصدق بثلثه وينفق ثلثاه يف الدار ، ويكون األمر فيما خيرج من الربح على هذا بالربح ويف ثلثه البا

القانون ، ومنهم من يرى قسمته ارباعا ، يكون منها ربع للنفقة وربع للتجمل واقامة املروةوربع الصدقة 
ر افرز منه ما ال وربع للذخرية ان كان وافيا بالنفقة يف ثالث سنني ، فان جاوز ربع االدخار هذا املقدا

يقصر عن النفقة يف ثالث سنني وتصدق مبا يفضل ، وأما الربا يف املال باملال فهو حمرم ، وامثه بقدر 
الزيادة املوضوعة على رأس املال ، وليس فيه رخصة اال لشودر على ان اليتجاوز الربح مخس عشر رأس 

  .املال 

   في المباح والمحظور من المطاعم والمشارب-سح 

    

االماتة يف األصل حمظورة عليهم باالطالق كما هو على النصارى واملانوية ، ولكن الناس يقرمون اىل 
اللحم وينبذون وراء ظهورهم كل امر وي ، فيصري ما ذكرناه خمصوصا بالربامهة الختصاصهم بالدين 

" مطران "ومنع الدين اياهم عن اتباع الشهوات ، كاملثال فيمن هو فوق اساقفة النصارى من

اال من ترهنب منهم زيادة على رتبته ، واذا "مشاس"و"قس"دون من يسفل عنهم من " بطرك"و"جاثليق"و
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كان األمر على هذا ابيحت االماتة بالتحنيق وامساك النفس يف بعض احليوان دون بعض ، وحرمت امليتة 
القرين "كنده"لظباء واألرانب ومن املباحات اذا ماتت حتف انفها ؛ فأما املباحات فهي الضأن واملعز وا

األنف واجلواميس والسمك والطري املائية والربية منها كالعصافري والفواخت والدراريج واحلمام 
والطواويس وما ال يعافه النفس مما مل يرد به حظر ، واملنصوص على حترميه البقر واخليل والبغال واألمحرة 

 والببغاء والشارك وبيض مجيعها باالطالق واخلمر اال لشودر ، واألبعرة والفيلة والدجج األهلية والغربان
مباحا ""ارث"فان شرا مباح له وبيعها حمظور عليه كبيع اللحم ؛ وقد قال بعضهم ان البقر كان قبل 

ومن القرابني ما فيه قتل البقر اال انه حرم بعد مهارث لضعف طباع الناس عن القيام بالواجبات كما 
 يف األصل واحد اربعة اقسام تسهيال على الناس ، وهذا كالم قليل احملصول فان حترمي وهو"بيذ"جعل 

البقر ليس بتخفيف ورخصة وامنا هو تشديد وتضييق ، ومسعت غري هؤالء يقولون ان الربامهة كانت 
فاترة تتأذى بأكل حلمان البقر ، ألن بالدهم جروم وبواطن األبدان فيها باردة واحلرارة الغريزية فيها 

والقوة اهلاضمة ضعيفة يقووا بأكل اوراق التنبول عقب الطعام ومضغ الفوفل ، فيلهب التنبول حبدته 
احلرارة وينشف ما عليه من النورة البلة ويشد الفوفل األسنان واللثة ويقبض املعدة ، وملا كان كذلك 

ان البقر هي احليوان الذي خيدم يف حظروه للغلظ والربودة ، وأن اظن يف ذلك احد امرين ، اما السياسة ف
األسفار بنقل األمحال واألثقال ويف الفالحة بالكرب والزراعة ويف الكذخذاهية باأللبان وما خيرج منها ، 
مث ينفع بأخناثه بل يف الشتاء بألنفاسه ، فحرم كما حرمه احلجاج ملا شكى اليه خراب السواد ، وحكي 

كلها شئ واحد ويف احلظر واالباحة سواسية ، وامنا ختتلف بسبب ان األشياء : يل ان يف بعض كتبهم 
العجز والقدرة ، فاذئب يقتدر على حطم الشاة فهي اكلته والشاة تعجز عنه وقد صارت فريسته ، 

ووجدت يف كتبهم ما شهد مبثله اال ان ذلك يكون للعامل بعلمه اذا حصل فيه على رتبة يستوي فيها عنده 
ذا كان كذلك استوت عنده ايضا سائر األشياء يف الكف عنها ، فسواء كانت كلها وا"جندال"الربمهن و

عنها او كانت حراما فانه غري راغب فيها ، فأما من له فيها ارب باستحواذ اجلهل  حالال اذ هو مستغن
  .عليه فبعض له حالل وبعض عليه حمرم والسور بينهما مضروب

  والنفاس في المناكح والحيض وأحوال األجنة -سط 

    

مانع عن التهارج املستقبح يف العقل وقاطع لالسباب اليت يج  النكاح مما ال خيلو منه امة من األمم ألنه
الغضب يف احليوان حىت حيمل على الفساد ، ومن تأمل تزاوج احليوانات واقتصار كل زوج منها بزوجة 

ة للقصور عن رتبة ما هو دونه من واحنسام اطماع غريه عنهما استوجب النكاح واحتوى السغاح انف



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  196  

احليوانات ؛ ولكا امة فيه رسوم وخاصة من اعى منهم شريعة وأوامر له االهية ، ومن شأن اهلند ان يكون 
التزويج فيهم على صغر السن ولذلك يعقده األبوان ألبنائهم ، فيقيم الربامهة فيه رسوم القرابني ويبث 

 األفراح ، و ال يسمى بينهما مهر ، وامنا يكون للمرأة صلة فيهم ويف غريهم الصدقات ، وتظهر آالت
حبسب اهلمة وحنلة معجلة ال جيوز ارجتاعها اال ان بها املرأة طيبة من نفسها ، و ال يفرق بني الزوجني 

اال املوت اذ ال طالق هلم ، وللرجل ان يتزوج بأكثر من واحدة اىل ربع ، وما فوق األربع حمرم عليه اال 
وت احدى من حتت يده منهن فيتمم العدد بغريها وال يتجاوزه ، وأما املرأة اذا مات زوجها فليس ان مت

اما ان تبقى ارملة طول حياا واما ان حترق نفسها وهو افضل -هلا ان تتزوج ، وهي بني احد امرين 
 أبني احتراسا حاليها ألا تبقى يف عذاب مدة عمرها ، ومن رمسهم يف نساء ملوكهم االحراق شئن او

عن زلة تندر منهن ، وال يتركون منهن اال العجائز او ذوات األوالد اذا تكفل األبن بصيانة األم وحفظها 
؛ والقانون يف النكاح عندهم ان األجانب افضل من األقارب ، وما كان ابعد يف النسب من األقارب فهو 

اعين ابنة األوالد وأوالد األوالد واىل اعلى من افضل مما قرب فيه ، فأما ما جرى على استقامة اىل اسفل 
احنرف عن االستقامة وتفرع اىل اجلانبني من اخت وبنت  ام وجدة وامهان فمحرم اصال ، وأما ما 

اخت وعمة وخالة وبناما فكذلك يف التحرمي اال ان يتباعد باألنسال مخسة ابطن متوالية ، فيزول التحرمي 
 ومنهم من يرى عدة النساء حبسب الطبقات حىت يكون للربمهن اربعا ولكشتر حينئذ مع بقاء الكراهة ،

ثالثا ولبيش اثنتني ولشودر واحدة ، وجيوز لكل واحد من اهل الطبقات ان يتزوج يف طيقته وفيما دوا 
وال حيل له ان يتزوج من طبقة فوق طبقته ، ويكون الولد منسوبا اىل طبقة األم دون األب ، فان كانت 

مراة الربمهن مثال برمهنا كان الولد كذلك وان كانت شودرا كان شودرا ، ولكن الربامهة يف زماننا وان ا
حل هلم ذلك ال يفعلونه وال يتجاوزون يف التزويج غري طبقتهم واما احليض فان اكثره ستة عشر يوما 

 يف البيت كذلك فأا حينئذ جنسة ، وبالتحقيق هو االربعة االيام االوىل ، واتيان املرأة فيها حمظور بل قرا
فأذا انقضت االيام االربعة واغتسلت طهرت وحل اتياا وان مل ينقطع عنها الدم فان ذلك ليس حبيض 
" وامنا هو مادة لالجنة ، وواجب على الربمهن اذا اراد اتيان النساء طلبا للولد ان يقيم قربانا للنار يسمى 

تاج فيه اىل حضور املرأة واحلياء مينع عن ذلك، فيؤخر وجيمع اىل الذي وامنا ال يفعل النه حي" كربادهن
فأذا وضعت املرأة محلها لقيم قربان ثالث بني " سيمنتونن"يتلوه يف الشهر الراربع من احلبل ويسمى 

وال يسمى بأسم اال بعد انقضاء ايام النفاس ، وقربان يسمى " جات كرم" الوالدة وبني االرضاع يسمى 
" برمهن"وما دامت املرأةنفساء مل تقرب من انية ومل يؤكل يف دارها شيئ ومل يوقد نارا فيها " كرمنام "

عشر ولبيش مخسة عشر ولشودر ثالثني ، ومن دوم فغري  وتلك االيام تكون لربمهن مثانية ولكشتر اثىن 
والعقيقية يف الثالثة معدود ليس له فيالرسوم حد حمدود ، واكثر الرضاع ثالث احوال من غري وجوب ، 
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ايام " اصبهذ كابل"وثقب االذن يف السابعة او الثامنة ؛ ويظن الناس بالزناء امباح عندهم كما شرط 
فتحها واسالمه ان ال يأكل حلم بقر وال يتلوط ، وليس االمر عندهم كما يظن ولكنهم ال يشددون يف 

يت تكن يف بيوت االصنام هن للغناء والرقص العقوبة عليه ، واالفة فيه من جهة ملوكهم ، فأن اللوا
ولكن ملوكهم جعلوهن زينة البالد وفرحا . وال سادن بغري ذلك " برمهن"واللعب وال يرضى منهن 

وغرضهم فيهن بيت املال ورجوع ما خيرج منه اىل اجلند اليه من احلدود والضائب، . وتوسعة على العباد 
  .محاية الرعية عن عزاب اجلند وهكذا كان عمل عضد الدولة واضاف اليه 

   في الدعاوي-ع

    

 املعروف املرشح المثاله البينة املثبتة  القاضي يطالب املدعي بالكتاب املكتوب على املدعي عليه باخلط 
فيه ، فان مل يكن فالشهود بغري كتاب ، وال اقل يف عددهم عن اربعة فما فوقها ويقطع احلكم بذلك 

ري ان يترك التجسس يف السر واالستدالل بالعالمات يف العالنية وقياس بعض بشهادة ذلك الواحد من غ
ما يظهر له اىل بعض واالحتيال الستنباط احلقيقةكما كان يفعله اياس بن معاوية ، فان عجز املدعي عن 

حة احلف انت على ص: اقامة البينة لزم املنكر اليمينوجيوز ان يصرفه اىل املدعي ويقلبه عليه فيقول له 
واالميان اجناس كثرية حبسب مقدار الدعوى ،فبالشئ اليسري مع رضاء اخلصم :دعواك حىت اخرجها اليك 

ان كنت كاذبا فله من ثواب اعمايل ما يساوي مثانية : باليمني يقول بني يدخيمسة نفر من علماء الربامهة 
املعروف بربمهن وهو شر " البيشن"ان يعرض عليه شرب : اضعاف ما يدعيه على ، وفوق هذه اليمني 

ان جياء به اىل ر عظيم شديد اجلري عميق القرار : انواعه فانه ان كان صادقا مل يضر شربه ، وفوق هذه 
او اىل بئر بعيدة القعر كثرية املاء فيقول للماء ، انتاطهار املالئكة عارف بالسر والعالنية فأقتلين ان كنت 

شه مخسة نفر ويلقونه فيه، فأنه ان كان صادقا مل يغرق فيه ومل كاذبا واحرسين ان كنت صادقا مث حيتو
ميت ، وفوق هذه ان يوجه القاضي كلى اخلصمني اىل موضع اشرف اصنام تلك املدينة او اململكة ، 

فيصوم املنكر ذلك اليوم ، مث يلبس ثيابا جددا بالغد ويقف هناك مع خصمه ، ويصب السدنة على الصنم 
ان يوضع املنكر يف كفة امليزان ، : فأنه ان كان كاذبا قاء الدم من ساعته ، وفوق هذه ماء ويسقونه اياه ،

يوعادل مبا يوازيه من االثقال مث خيرج منها ويترك امليزان على حاله ، فيستشهد على صدقة الروحانتني 
أسه ويعاد واملالئكة واالشخاص السماوية واحد بعد اخر ويثبت مجيع ما يقوله يف كاغدة ويشد على ر

انه يؤخذ مسن ودهن حل : حباله اىل الكفة ، فأنه ان كان صادقا ثقل عن الوزن االول ، وفوق هذه 
بالسوية ويغليان يف قدر ، ويطرح فيها لعالمة االدراك وردة يكون ذبوهلا واحتراقها تلك العالمة ، واذا 
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ده ، فأن ان حمقا اخرجها ، مث عظمى طرح فيتلك القدر قطعة ذهب ويؤمر املنكر بأخراجها بي بلغ غايته 
ان حتمى زبرة حديد اىل حد تذوب وتوضع بالكلبتني على كف املنكر ليس بينها وبني اجللد : االميان 

سوى ورقة عريضة من اوراق النبات حتتها حبات ارز يف قشورها قليلة متفرقة ، ويؤمر حبملها سبع 
  .خطوات مث يرمي ا اىل االرض 

  بات والكفارات في العقو-عا 

    

مثال احلال فيهم على شبيه حبال النصرانية فأا مبنية على اخلري وكف الشر من ترك القتل اصال ورمى 
القمصان خلف غاصب الطيلسان ومتكني الطم اخلد من اخلد االخرى والدعاء للعدو باخلري والصالوات 

ة كلهم ، وامنا اكثرهم جهال ضالل ال عليه ، وهي لعمري سرية فاضلة ولكن اهل الدنيا ليسوا بفالسف
من احلركة فبغريمها  املظفر مل يسترح من كالمها " قسطنطينوس"يقومهم غري السيف والسوط ،ومذ تنصر 

ال تتم السياسة ، كذلك اهلند ، فقد ذكروا ان امور االيالة واحلروب كانت فيما مضى اىل الربامهة ويف 
روا السياسة على مقتضى كتب املللة من السرية العقلية ومل يطرد ذلك كان فساد العامل من جهة ام اج

ذلك هلم من ذوي العيث والزعارة وكاد االمر يعجزهم عن القيام مبا اليهم من امر الديانة فتضرعوا اىل 
ولذلك صار معاش الربامهة " كشتر" ملا اليهم وجعل السياسة والقتال اىل " براهم"رم فيه ، حىت افردهم 

لسؤال والكدية ، وحصلت العقوبات يف الناس بالذنوب من جهة امللوك ال العلماء ؛ فأما امر القتل من ا
فان القاتل اذا كان برمهنا واملقتول من سائر الطبقات مل يلزمه اال كفارة وهي تكون بالصوم والصالة 

اذ الكفارة متحو الذنوب والصدقة ، وان كان املقتول برمهنا ايضا كان امره اىل االخرةومل جيزه كفارة 
مث قتل البقر " برمهن هت"وليس شيئ ميحو من الربمهن كبائر االثام وعظماها قتل الربمهن ويسمى وزرة 

او " برمهن "مث شرب اخلمر مث الزناء وخاصة مع من هو البيه او الستاذه على ان الوالة ال يقتصون من 
، واما من دون الربامهة وكشتر فأن قتل بعضهم ولكنهم يستصفون ماله وينفونه من ممالكهم " كشتر"

بعضا يكفر بكفارة ولكن الوالة يقيمون فيهم القصاص العتبار ؛ واما السرقة فعقوبة السارق مبقدارها ، 
فأا رمبا اوجبت التنكيل باالفراط والتوسط ورمبا اوجبت التأديب والتغرمي وبرما اوجبت االقتصار على 

 كان املقدار عظيما مسل الوالة الربامهن او قطعوه من خالف وقطعوا كشتر ومل الفضيحة والتشهري ، فان
يسملوه وقتلوا غريمها ، وعقوبة الزانية ان خترج من بيت الزوج وتنفى ، وكنت امسع ان من يهرب من 

 والباا املماليك اهلنديني عائدا اىل بالدهم ودينهم يفرض عليه للكفارة صيام وينقع يف خثاء البقر وابواهلا
اياما معدودات حىت يتخمر فيها ، وخيرج من النجاسة ويطعم ما يشبه ما هو فيه وامثال ذلك ، فسألت 
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الربامهة عنه فأنكروه وزعموا ان ال كفارة له وال رخصة يف اعادته اىل ما كان فيه وكيف والربمهن اذا 
  .اياما يسقط عن طبقته وال يعود اليها " شودر" طعم بيت

  لمواريث وحقوق الميت فيها في ا-عب

    

االصل عندهم يف املواريث سقوط النساء منها ما خال االبنة ، فان هلا ربع ما لالبن بنص على ذلك يف 
فأن مل تكن كتزوجة انفق عليها اىل وقت التزويج وكان جهازها من مرياثها ، مث قطعت " من"كتاب 

ق نفسها وآثرت احلياة كان على الوراث رزقها وكسوا النفقة حينئذ عنها ، واما الزوجة فأا ان مل حتر
ما دامت ، وديون امليت الوارث يقضيها مما ورث او من صلب ماله سواء خلف امليت شيئا او مل خيلف ، 
وكذلك النفقات املذكورة تلزمه على كل حال ؛ واالصل يف الورثة وهم ذكران ال حمالة ان االسفل عن 

الرث من الذي يعلوه اعين ان االبن واوالده اوىل من االب واالجداد ، مث ما امليت اوكد امرا واحق با
كان يف جبنة واحدة من السفل والعلو فاالقرب اىل امليت اوىل من االبعد عنه اعين ان االبن اوىل من ابن 

عدم االبن واالب اوىل من اجلد ، وما عدل عن االستقامة النسلية كاالخوة فأضعف وال يرثون اال عند 
االقوى ، فمعلوم من ذلك ان ابن االبنة اوىل من ابن األخت وأن ابن األخ اولىمن كليهما ، فان كانوا 

عدة يف جنس واحد كاألبناء او األخوة فالقسمة بينهم بالسوية ، وخنثاهم يف مجلة الذكران ، فان مل 
مهنا ، فليس للواىل على تركته يكن للميت وارث كانت التركة اىل بيت مال الواىل اال ان يكون امليت بر

سبيل ولكنها تكون للصدقة فقط ؛ وأما ما لزم الوارث اقامته من حقوق امليت يف السنة األوىل فهو ست 
عشرة ضيافة يطعم فيها ويتصدق منها يف كل واحد من اليوم احلادي عشر واخلامس عشر من يوم 

 على غريها يف الطثرة واجلودة ، وقبل متام موويف كل شهر مرة ، ولليت يف سادس الشهور منها مزية
السنة بيوم ووهي تكون له ولالجداد مث خامتةالسنة وقد انقضت حقوقه بانقضائها ، فان كان الوارث ابنا 
وجب عليه احلاد واحلزن واجتناب النساء طول هذه السنة ان كان ولد حالل ومن مغرس طيب ، وجيب 

 يوما واحدا من اول هذه السنة ، وجيب عليهم معما ذكرنا من ان يعلم ان الطعام حيرم على الورثة
الصدقات الست عشرة ان يهيئوا فوق باب الدار شبه رف بارز من اجلدار مكشوف للسماء يضعون 

عليه كل يوم قصعة طبيخ وكوز ماء اىل متام عشرة ايام من وقت املوت ، عسى ان الروح مل تستقر بعد 
يف النفس احلائمة "فادن"يف كتاب "سقراط" عطش ؛ واىل قريب منه اشار فتتردد حول الدار يف جوع او

قد قيل يف النفس ان عادا ان : حول املقابر ملا عسى ان يكون فيها من بقية احملبة اجلسدانية ، ويف قوله 
جتمع من كل واحد من اعضاء اجلسد شيئا ينضم ويكون يف هذا العامل سكناه ويف الذي بعده اذا فارقت 
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جلسد واحنلت منه مبوته ، مث يف عاشر هذه األيام يتصدق بامسه طعام كثري وماء بارد ، وبعد اليوم احلادي ا
ويداوم ذلك طول ايام "برمهن"عشر يوجه كل يوم من الطعام ما يكفي نفسا واحدة ودرهم معه اىل بيت 

  .السنة و ال يقطع اىل آخرها 

  ادهم في حق الميت في جسده واألحياء في اجس-عج 

    

كانت اجساد املوتى فيما مضى من األزمنة األوىل تدفع اىل السماء بأن تلقى يف الصحاري مكشوفة هلا 
وخيرج املرضى اليها واىل اجلبال ويتركون فيها ، فان ماتوا كانوا كما قلنا وان ابلوا رجعوا بأنفسهم اىل 

 اىل الريح ، فأقبلوا على بناء بيوت هلا توىل وضع السنن وأمرهم بدفعها منازهلم ، مث جاء بعد ذلك من 
مسقفة حبيطان مشبكة يهب الريح منها عليها على مثال احلال يف نواويس اوس ، ومكثوا على ذلك 

دفعها اىل النار فمنذ ذلك الوقت حيرقوا فال يبقى منها شئ من وضر او "ناراين"برهة اىل ان رسم هلم 
و ال يكاد يتذكر ؛ والصقالبة يف زماننا حيرقون املوتى ويتخيل من عفونة او رائحة اال ويتالشى بسرعة 

ملا سأله "فادن"يف كتاب "سقراط"جهة اليونانيني ام كانوا فيهم بني االحراق وبني الدفن ، قال 
: كيف ما شئتم ان انتم قدرمت على و مل افر منكم ، مث قال ملن حوله : على اى نوع يقربه فقال "اقريطن"

 عند اقريطن ضد الكفالة اليت تكفل هو يب عند القضاة فانه تكفل على ان اقيم وأنتم فتكفلوا تكفلوا يب
على ان ال اقيم بعد املوت ، بل اذهب ليهون على اقريطن اذا رأى جسدي وهو حيرق او يدفن فال جيزع 

 وافعل ذلك ان سقراط خيرج او حيرق او يدفن ، وأنت يااقريطن فاطمئن يف دفن جسدي ،: و ال يقول 
ان من املشهور من " :بقراط"يف تفسريه لعهود "جالينوس"كما حتب و ال سيما مبوجب النواميس ، وقال 

وسائر من عين " ايرقلس"و"ديونوسس"انه وقع اىل املالئكة يف عمود من نار كما يقال يف  اسقليبيوس"امر 
م اجلزؤ امليت األرضي بالنار مث جيتذب يفىن منه بنفع الناس واجتهد ، ويقال ان اهللا فعل م ذلك كيما

بعد ذلك جزءهم الذي ال يقبل املوت و يرفع انفسهم اىل السماء ، وهذه اشارة الىاالحراق وكأنه مل 
يكن اال للكبار ؛ وكذلك يقول اهلند ان يف االنسان نقطة ا االنسان انسان ، وهي اليت تتلخص عند 

أوا يف هذا الرجوع ان بعضه يكون بشعاع الشمس تتعلق به احنالل األمشاج باالحراق وتبددها ، ور
الروح وتصعد وأن بعضه يكون بلهيب النار ورفعها اياها كما كان يدعو بعضهم أن جيعل اهللا طريقه اليه 

على خط مستقيم ألنه اقرب املسافات و ال يوجد اىل العلو اال النار او الشعاع ، وكان األتراك الغزية 
به يف الغريق فام يضعون جيفته على سرير يف الشط ويعلقون حبال من قائمته ويلقون ذهبوا اىل ما يش

يف عالمة املتخلص من "باسديو"طرفه يف املاء ليصعد به روحه للبعث ، مث قوي عقيدة اهلند يف ذلك قول 
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 بني يف النصف األبيض من الشهر فيما من سرج مسرجة اى فيما"اوتراين"ان موته يكون يف : الرباط 
ان اهل امللل : يف قوله "ماين"االجتماع واالستقبال يف احد فصلي الشتاء والربيع ، واىل هذا ذهب 

يعريوننا بأنا نسجد للشمس والقمر ونقيمهما كالوثن ، ألم مل يعرفوا حقيقيتها وأما جمازنا وباب 
ال جثث املوتى يف املاء خروجنا اىل عامل كوننا كما شهد بذلك عيسى ، زعم ، قالوا وقد امر بارس

اجلاري ، فلذلك يطرحها الشمنية اصحابه يف األار ؛ فأما اهلند فريون من حق جثة امليت على الورثة ان 
تغسل وتعطر وتكفن مث حترق مبا امكن من صندل او حطب ، وحتمل بعض عظامه احملترقة اىل ر 

احملترقة فأنقذهم من جهنم وحصلهم "كرس"وتلقى فيه ليجزي عليها كما جرى على عظام اوالد "كنك"
يف اجلنة ، وباقي رماده يطرح يف األدوية اجلارية ، وقرب موضع احتراقه ببناء شبه ميل عليه جمصص ، و ال 
حيرق من األطفال ما قصر سنة عن ثالث ، مث يغتسل من يتوىل ذلك مع ثيابه يومني بسبب جنابة امليت ، 

االلقاء يف الصحراء او يف املاء اجلاري ؛ وأما حق احلي يف جسده فال ومن عجز عن االحراق مال به اىل 
مييل فيه اىل االحراق اال األرملة اليت تؤثر اتباع زوجها او الذي مل حياته وتربم جبسده من مرض عياء 

يف "شودر"او " بيش"وزمانة الزمة او شيخوخة ووضعف ، مث ال يفعله مع ذلك ذو فضيلة وامنا يؤثره
 املرجوة الفاضلة طلبا حلال افضل مما هو عليه عند العود ، و ال جيوز ذلك بالنص لربمهن او األوقات

وألجل هذا يقتل نفسه من يقتلها منهم يف اوقات الكسوف او يستأجر من يغرقه يف ر "كشتر"
وكنك شجرة عظيمة تعرف بربياك من "مجن"ويتوىل امساكه حىت ميوت ؛ وعلى ملتقى ري "كنك"

،وخاصيتها انه يربز من فروعها نوعان من األغصان احدمها اىل فوق كما " بر"لشجر اليت تسمى جنس ا
    لسائر األشجار واآلخر اىل اسفل على هيئة العروق غري مورق ، فان دخل 

األرض صار للغصن مبرتلة العماد ، وهيئ ذلك هلا لفرط انبساط فروعها ، وعند هذه الشجرة املذكورة 
نفسهم بأن يصعدوا ويرمون بأنفسهم اىل ماء كنك ؛ وحكى حيىي النحوي ان قوما يف يقتل اولئك ا

جاهلية اليونانيني انا امسيهم زعم عبدة الشيطان كانوا يضربون اعضاءهم بأسيافهم ويلقون انفسهم يف 
ي ألحد ان ال ينبغ: بالسوية "سقراط"النريان ومل يكونوا يأملون ما ، وكما حكينا عن اهلند فكذلك قال 

معشر الناس : يقتل نفسه قبل ان يسبب اآلهلة له اضطرارا ما وقهرا كالذي حضرنا اآلن ، وقال ايضا 
وال ان حنل انفسنا منه فان اآلهلة بنا ألنا معشر الناس  كالذين يف حبس ما ، وانه ال ينبغي ان رب 

  .خدماء هلم 

   في الصيام وأنواعها-عد 
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ع ونوافل ليس منها شئ مفروض ، والصوم هو امساك عن الطعام مدة ما ، مث الصيام كلها عندهم تطو
خيتلف حبسب مقدار املدة وحبسب صورة الفعل ، فأما األمر املتوسط الذي به حتصل شريطة الصوم فهو 
أن يعني اليوم املصوم ويضمر اسم من يتقرب به اليه ويصام ألجله من اهللا او أحد املالئكة او غريهم ، مث 

تقدم هذا الفاعل وجيعل طعامه يف اليوم الذي قبل يوم الصوم عند الظهرية وينظف األسنان بالتخليل ي
والسواك وينوي صوم الغد ، وميتنع من وقتئذ عن الطعام ، فاذا اصبح يوم الصوم استاك ثانية واغتسل 

سانه وبقي على حاله وأقام فرائض يومه ، وأخذ بيده ماء ورمى به يف جهاته وأظهر اسم من يصوم له بل
غد يوم الصوم ، فاذا طلعت الشمس فهو باخليار يف االفطار ان شاءه يف ذلك الوقت وان شاء اخره  اىل

وهو الصوم ألن األكل اذا كان من الظهرية اىل الظهرية "اوب باس"اىل الظهرية ، فهذا النوع يسمى 
ان يطعم يف يوم ما وقت :  وهو "كرجر"و ال يسمى صوما ؛ ومنه نوع آخر يسمى " يك نكد"يسمى 

الظهرية ويف اليوم الثاين وقت العتمة ، و ال يأكل يف اليوم الثالث اال ما يدفع اليه غري مطلوب ، مث يصوم 
ان جيعل طعامه وقت الظهرية ثالثة ايام متوالية ، مث حيوله : وهو " براك"اليوم الرابع ، ومنه نوع يسمى 

والية ، مث يصوم ثالثة ايام متوالية ال يفطر فيها البتة ، ومنه نوع يسمى اىل وقت العتمة ثالثة ايام مت
ان يصوم يوم االستقبال و يتناول يف اليوم الذي يتلوه من الطعام قدر مضغة مل الفم : وهو " جندراين"

ى هذا ويضعفها يف اليوم الذي بعده وجيعلها يف اليوم الثالث ثالثة اضعافها اىل ان يبلغ يوم االجتماع عل
اىل ان يفىن عند بلوغ  التزايد ، فيصومه مث يتراجع من املقدار الذي بلغه طعامه بنقصان مضغة مضغة

ان يصوم بالوصال ايام شهر متوالية ال يفطر فيها بتة ؛ مث :وهو " ماسواس"االستقبال ، ومنه نوع يسمى 
نال "جيتر:اذا واصل صوم ايام : يفصلون ثواب هذا الصوم يف الشهور عند العود بعد املمات ، ويقولون 

تراس على قبيلته وعظم يف جيشه ، واذا واصل " بيشاك"الغىن وقرة العني بنجابة األوالد ، واذا واصل 
نال العلم ، واذا واصل "  شرابن"نال اليسار ، واذا واصل "آشار"حظى بالنساء ، واذا واصل "جريت"
مل يزل مظفرا على اعدائه ، واذا "اشوجج" ، واذا واصل نال الصحة والشجاعة والغىن واملواشي"ادربت"

نال الوالدة يف اطيب مملكة وأخصبها ، "منكهر"جل يف األعني ونال ارادته ، واذا واصل "كارتك"واصل 
عاد "بالكن"اصاب امواال ال حتصى ، واذا واصل "ماك"نال احلسب الرفيع ، واذا واصل "بوش"واذا واصل 

سنة   الشهور فلم يفطر يف السنة اال اثنىت عشرة مرة مكث يف اجلنة عشرة آالفحمببا ، ومن واصل مجيع
امرأة "ميترى"؛ ان " بشن دهرم"وعاد منها اىل اهل بيت ذي شرف ورفعة وحسب ؛ ويف كتاب 

سألت زوجها عما يفعله االنسان حىت ينجو أوالده من الشدائد و من عاهات البدن ، "جاكملك "
وهو الثاين من كل واحد من نصفيه وصام اربعة ايام متوالية " بوش" بدوي يف شهر فأجاا بأن من ابتدأ
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يغتسل يف اوهلا يغتسل يف اوهلا باملاء ويف ثانيها بالسمسم ويف ثالثها بالوج ويف رابعها بالعطر املركب 
لسنة مل املخلوط وتصدق يف كل واحد منها وسبح بأمساء املالئكة وفعل مثل ذلك يف كل شهر اىل متام ا

ارادام ملا " جبات"و" دشنت"و" دليب"يصب اوالده يف العود شدة و ال آفة و نال هو مراده كما ناله 
  .فعلوه 

  في تعيين ايام الصيام-عه 

    

جيب ان يعلم باالطالق ان اليوم الثامن واحلادي عشر من النصف األبيض من كل شهر صوم اال يف شهر 
وكان اهله "ماهوره"يوم احلادي عشر خاص بباسديو ألنه ملا ملك ببلد الكبيسة فانه معطل منحوس ، وال

يف كل شهر يوما محلهم على نقله اىل احلادي عشر ليكون بامسه ، ففعلوا "اندر"قبله يعيدون باسم 
جبال بيده ووقاهم "باسديو"وغضب اندر فأرسل عليهم امطارا كالطوافني ليهلكهم ومواشيهم ا ، فرفع 

وهلذا "ماهوره"ت األمطار حوهلم ال عليهم ونفرت صورته ، فأعلموا ذلك يف جبل بقرب به ، حىت سال
بشن "يصام هذا اليوم على غاية النظافة و يسهر ليله على هيئة الفريضة وان مل يكن فرضا ؛ ويف كتاب 

ألسود فهو وهو الرابع من منازله يف اليوم الثامن من النصف ا"روهين"ان القمر اذا كان يف مرتل " :دهرم
، والصدقة فيه كفارة من مجيع الذنوب ، ومعلوم ان هذه الشريطة ال تنطلق " جينت"يوم صوم يسمى 

الذي ولد باسديو يف هذا اليوم منه والقمر يف روهين ، " ادربت"على مجيع الشهور وامنا خيتص ا 
وم من الشهر اال يف كل بضع وتأخر السنني وتقدمها ال يتفق شريطتا مرتل القمر والي" ادماسه"وبسبب 

وهو سابع املنازل يف " بونربس"ان القمر اذا كان يف مرتل : سنني مرة ، وقيل يف الكتاب املذكور ايضا 
، وأعمال الرب فيه متكن من نيل " آنج"اليوم احلادي عشر من النصف األبيض من الشهر فهو صوم يسمى 

ونالوا امللك ملا فعلوه ، واليوم السادس من "ردندمها"و"كاكست"و"سكر"االرادات كما متكن منها 
وهو السابع عشر من املنازل فهو "انراد"اذا كان القمر يف مرتل " آشار"صوم باسم الشمس ، ويف "جيتر"

نائم ألنه اول األربعة األشهر اليت نامها ، ومنهم من يزيد يف "ديو"اى ان "ديوسيين"صوم لباسديو يسمى
شر الشهر ، ومعلوم ان ذلك ال يتفق كل سنة ، ومن كان من شيعة الشريطة كون اليوم حادي ع

اجتنب فيها اللحم والسمك واحللوى واقتراب النساء وجعل اكله مرة كل يوم ، وجعل األرض " باسديو"
وطاءه من غري فرش و ال ارتفاع عنها بسرير ، وقد قيل يف هذه األربعة األشهر اا ليل املالئكة مستثىن 

 للشفق ومن آخره شهر للفجر ، ولكن الشمس تكون حينئذ قريبة من اول السرطان وهو من اوله شهر
، " سومنات"صوم باسم "شرابن"، ويوم االستقبال من  نصف ار املالئكة فال ادري كيف يتصل بسنديه
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 اذا كان القمر يف السرطان والشمس يف السنبلة فهو صوم ، واليوم الثامن من هذا الشهر" اشوجج"ويف 

" شت"صوم اسم الشمس يسمى " ادرو"صوم لبهكبت ، وفطره مع طلوع القمر ، واليوم اخلامس من 

، يطلون فيه على شعاعها والواجل من الكواء انواع الطيب ويضعون عليه الرياحني واألنوار ، ويف هذا 
ريطة كون اليوم فهو صوم والدة باسديو ، ومهم من يزيد يف الش"روهين"الشهر اذا كات القمر يف مرتل 

اذا كان القمر يف "كارتك"ثامن النصف األسود ، وقد قلنا ان ذلك ال يدوم بالتواىل بل يتفق ، ويف 
اى قيام ديو ، ومنهم من يزيد يف "ديوتيين"آخر املنازل فهو صوم انتباه باسديو من رقاده ويسمى "ريرتى"

اء البقر ويفطرون بلبنها وبوهلا وأخثائها شرطه كونه حادي عشر من النصف األبيض ، وفيه يتلوثون بأخث
، ويصوموا لباسديو ، ويف ثانيها " بنج راتر بيشم "مقطوبة ، وهذا اليوم اول ايام مخسة يسموا 

صوم باسم الشمس ، ويف الثالث من " بوش"يفطرون الربامهة مث يفطرون بعدهم ، ويف السادس من 
يكون متام يوم بليله ، فاذا اصبحن تربعن على " تركور"صوم للنساء دون الرجال ، ويسمى "ماك"

  .الفصيل 

   في األعياد واألفراح-عو 

    

وأكثر األعياد تكون للنساء والولدان ، " زاتر"هو اجلري يف السفر بالربكة ، وهلذا مسي العيد " زاتر"
ك ، وعندهم انه بالتر" مىت"وسببه ظفر ملكها " اكدوس"عيد ألهل كشمري يسمى"جيتر"واليوم الثاين من 

كان ميلك العامل كله ، وهكذا عادم يف أكثر ملوكهم ، مث يقربون تأرخيه كما ذكرنا فيظهر كذم ، 
وان كان ممكنا ان يستوىل هندي كما استوىل يوناين ورومي وبابلي وفارسي ولكن اكثر األخبار القريبة 

فهم ال يعرفون غريها و ال غري اهلها ، منا هي كاملقررة عندنا ، وكان هذا املذكور ملك ارض اهلند 
ويرجحون " ديوهرباسديو "جيتمعون فيه على " هندويل جيتر"واليوم احلادي عشر من الشهر يسمى 

صنمه كما كان يفعل به يف األرجوحة وهو صيب ، وكذلك بفعلون يف بيوم طول النهار ويفرحون ، 
أخذون فيه الزينة ويقترحن على ازواجهن اهلدايا ، وهو عيد للنساء ي" ند"واستقبال هذا الشهر يسمى 
يغتسل فيه " كبت"وهو عيد وفرح باسم "جيتر جشت"يسمى "جيتر"واليوم الثاين والعشرون من 

وهي " مهمنت"بنت جبل " كور"باسم "كورتر"عيد للنساء يسمى "بيشاك"ويتصدق ، واليوم الثالث من 
مها ويسرجن عنده ويقربن الطيب و ال ال يأكلن شيئا ، يغتسلن ويتزين ويسجدن لصن"مهاديو"زوجة 

يربز من الربامهة من " بيشاك"ويتالعنب باألرجوحة ، مث يتصدقن يف غده ويأكلن ، ويف العاشر من 
استحضره ملوكهم اىل الصحاري ويوقدون النريان العظيمة للقرابني مخسة ايام اىل االستقبال ، ويكون 
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ليكونوا اربعة " برمهن"ضعا كل اربعة منها على حدة ، يتوىل القربان فيها ايقادهم اياها يف ستة عشر مو
، مث يرجعون يف اليوم السادس عشر ، ويف هذا الشهر يكون االستواء الربيعي ويسمى " بيذ"بعدد 

وهو يوم "جريت"، فيستخرجه حبسام ويعيدونه ويضيفون الربامهة ، واليوم األول من " بسنت"
 ويطرحون باكورة الزروع يف املاء على وجه التربك ، واستقباله عيد للنساء يسمى االجتماع يعيدونه

، وفيه جتدد األواين ، ويف استقبال "آهاري"كلها للصدقة ، ويسمى "آشار"وأيام شهر "روب بنجه"
 التاسع عشر من" مول"والقمر يف مرتل " اشوجج"تقام الضيافات للربامهة ، ويف اليوم الثامن من "شرابن"

يقربون باكور كل شئ من "باسديو"اخت " مهانفمى"املنازل مبدأ مص قصب السكر ، وهو عيد باسم 
، ويكثرون الصدقات عنده ويقتلون اجلدايا ، ومن ال "  كبت"قصب السكر وغريه اىل صنمها املسمى 

آخر املنازل " ريويت"ميلك شيئا يقوم عنده وال جيلس ورمبا يقتل من لقي ، ويف اخلامس عشر والقمر يف 
" كنس"ملا استدعاه خاله "باسديو"يتصارعون فيه ويتالعبون باحليوانات ، وهو باسم " اى"عيد 

ويقال " آشوك"للمصارعة ، ويف السادس عشر عيد يتصدق فيه على الربامهة ، ويف الثالث والعشرين عيد 
ادربت "رح والصراع ، ويف شهر سابعها ، وهو للف" برنربس"يكون القمر فيه يف مرتل " آهوى"له ايضا 

اى نصف الشهر الذي لآلباء ألن نزول "  بتربكش"عاشر املنازل عيدوه ومسوه " مك"اذا نزل القمر " 
القمر هذا املرتل يكون بقرب االجتماع ، فيتصدقون باسم اآلباء مخسة عشر يوما ، وباليوم الثالث من 

ن يتقدمن ببضعة ايام ويزرعن يف الزنابيل من كل بزر مث للنساء ، ومن رمسهن ا" هربايل"ادربت عيد 
يضعنها يف هذا اليوم وقد نبتت ، ويطرحن عليها الورد والطيب ويتالعنب طول الليل ، فاذا كان الغداة 

يطعم فيه " كاهت"جئن ا اىل احلياض فغسلنها واغتسلن وتصدقن ، واليوم السادس من ادربت يسمى 
يغتسلون فيه ويتناولون احلبوب " دروب هر"انتصفت فيه ضوء القمر يف جرمه يسمى ، واليوم الثامن وقد 

املنبوتة ليسلم اوالدهم ، وتعيده النساء بسبب احلبل وطلب الولد ، واليوم احلادي عشر من ادربت 
، وهو اسم خيط يعمله السادن مما يهدي اليه ، يزعفر موضعا منه ويترك آخر ، ويقدره " بربت"يسمى 

، مث يلقيه يف عنقه فينسدل اىل قدمه ، وهو عيد معظم ، واليوم السادس عشر " باسديو"قدر قد صنم ب
يزينون فيها الصبيان ويطيبوم ، فيلعبون " كراره"وهو أول النصف األسود اول سبعة ايام تسمى 

 اىل تزيني بصنوف احليوانت ، واا كان سابعها تزين الرجال وعيدوه ، وفيما بقي من الشهر يعودون
الرابع " روهين" يف آواخر النهار ويتصدقون على الربامهة ويعملون اخلري ، واا كان القمر يف مرتل  الصبيان

" جيبشرم"وعيدوه ثالثة ايام وأظهروا السرور بالتالعب فرحا بوالدة باسديو ؛ وحكى " كوناهليد"مسوه 

    ان اهل 

    يعيدونون "كشمري"
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حيملها ماء " كنه"السابع والعشرين من هذا الشهر بسبب قطاع خشب تسمى اليوم السادس والعشرين و
يرسلها فيه ، ومن " مهاديو"، ويزعمون ان " ادشتان"يف هذين اليومني وسط القصبة وتدعى " بيت"ر 

خواصها يزعم ان من تناوهلا ورام اخذها مل يقدر على القبض عليها ألا تتنحى عنه وتتباعد ، والذين 
كودشهر"م من أهل كشمري خالفوه يف املوضع والوقت وزعموا ان ذلك يكون يف حوض يسمى شاهد 

، وهذا اقرب ألن بيشاك وقت " بيشاك"عن يسار منبع النهر املذكور وأن ذلك يكون يف النصف من " 
"  مجيبشر"اليت تربز وقت مد املاء يف عينه ، وذكر " جرجان"زيادة املاء ، ويف األمر مشابه من خشبة 

واديا هي جمتمع ثالثة ومخسني را هناك ، ويسمى " كريي"جببال ناحية " سوات"ايضا ان يف حدود 
فيه ؛ واليوم األول من " مهاديو"، يبيض ماؤه يف هذين اليومني فينسبون ذلك اىل اغتسال " ترجناى"
ون الزينة ويتهادون ، يغتسلون فيه ويأخذ"  دباىل"وهو يوم االجتماع يف برج امليزان يسمى " كارتك"

بأوراق التنبول وبالفوفل ويركبون اىل الديوهرات للتصدق و يتالعبون فرحني اىل نصف النهار ، ويف 
" باسديو"زوجة " لكشمي"ليلته يكثرون من ايقاد املصابيح يف كل موضع حىت يستنري اهلواء ، وسببه ان 

عة كل سنة يف هذا اليوم وخترجه اىل الدنيا ، امللك احملبوس يف األرض الساب"  بل بن بريوجن" ختلى عن 
زمان اخلري فنحن نفرح ألن يومنا " كرتاجوك"اى امارة بل ويزعمون انه كان يف " بل راج"فيسمى 

مشابه لذلك الزمان ، ويف هذا الشهر اذا انقضى االستقبال اقاموا الضيافات وزينوا النساء طول ايام نصفه 
، الفضية على " كور"وهو عيد النساء باسم " كوان باتريج"يسمى " نكهرم"األسود ، واليوم الثالث من 

كرسي ويعطرا ويتالعنب طول الليل ويتصدقن بالغداة ، ويوم االستقبال فيه ايضا عيد للنساء ، وأما 
وهو طعام حلو يتخذونه ، واليوم الثامن من نصفه " بوهول "فام يكثرون يف اكثر ايامه من " بوش"شهر 
وهو السرمق ويربوم ، واليوم " باست"جيمعون الربامهة على اطعمة متخذة من " اشتك"ض يسمى األبي

  ما"يسمى " ماك "يأكلون فيه السلجم ، واليوم الثالث من " ساكارمت "الثامن من نصفه األسود يسمى 

ن عنده الوان ، ايضا جيتمعن يف بيوت األكابر عند صنم كور ويضع" كور"وهو عيد للنساء باسم " هتريج
الثياب الفاخرة والعطر الطيب والطبيخ النظيف ، ويف كل جممع منهن يوضع من اواين املاء مائة ومثانية يف 
العدد مملوءة حىت اذا بردت مياهها اغتسلن ا اربع مرات يف ارباع هذه الليلة ، مث تصدقن بالغداة وأقمن 

التاسع  رد عام أليام هذا الشهر ، ويف آخره الذي هو اليومالوالئم والضيافات ، واغتسال النساء باملاء البا
والعشرون عند ما يبقى من ثالث دقائق يوم وذلك ساعة ومخس ساعة يدخل الكافة املاء وينغمسون فيه 

يوقد فيه النريان على األماكن العالية ، " جاماهه"سبع مرات ، ويوم االستقبال من هذا الشهر يسمى 
يقيمون فيه ضيافة باللحوم " ماهاتن"ويقال له ايضا " مانسرتك"رون منه يسمى واليوم الثالث والعش

يعملون فيه للربامهة من الدقيق " بورارتك"يسمى " بالكن"واملاش األسود الكبار ، واليوم الثامن من 
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 يوقدون فيه" دهوله"ويسمى ايضا " اوداد"والسمن ضروبا من األطعمة ، ويف استقباله عيد للنساء يسمى 

نريانا يف موضع اخفض من مواضع جاماهه ويرمون ا اىل خارج القرية ويف الليلة اليت تليها و هي 
طول الليل و يتهجدون و ال ينامون و يهدون اليه " مهاديو"خيمون " شوراتر"السادسة عشر و تسمى 

من و السكر و هلنود ياكلون فيه االرز و الس" بوينت"الطيب و الرياحني و اليوم الثالث و العشرون يسمى 
اهركن ، ""يعيدونه للشمس و يسجدون هلا ومعرفته ان يؤخذ " سانب بورزاتر"املولتان عيد يسمى 

 و يلغى ما خيرج ، فان مل يبق من القسمة 365 ويقسم الباقي على 98040و ينقص منه " كندكاتك
 وهو الباقي اىل 365ها اىل شيء فهو وقت هذا العيد ، وان بقي شيء فهو االيام املاضية بعده و تتمت

  .املستقبل 

    

  في االيام المعظمة و االوقات المسعودة و المنحوسة المعينة الكتساب الثواب-عز 

االيام تتفاضل يف التعظيم بسبب صفات تنضاف اليها كاالحد فانه عند اهلنود بسبب الشمس و بسبب 
اعين يوم " بورمنة"و " اواماس" املعظمة ابتداء االسبوع فيه معظم كاجلمعة يف االسالم ومن االيام

االجتماع و االستقبال و سببهما اما غايتان لنور القمر يف الفناء و االمتالء ، ويعتقدون يف هذه الزيادة 
و النقصان ان الربامهة يدميون قرابني النار للثواب ، فيجتمع انصباء املالئكة مما تطعم بااللقاء فيها عند 

اع اىل االستقبال مث يؤخذ يف تفرقته على املالئكة و توزيعه من عند االستقبال حىت اذا القمر ومن االجتم
بلغ االجتماع مل يبق منه بقية ، وقد قلنا ايضا اما نصفا ار االباء و ليلهم ، فيكون التصدق فيهما دائما 

" جترجوك"ات االربعة يف و منها اربعة ايام تعظم النه كان فيها زعموا مداخل اجلوك: هو لالباء دائما

،واليوم " كرتاجوك"و فيه زعموا دخل " كشرييتا"و يسمى " بيشاك"الذي حنن فيه وهي اليوم الثالث من 
، " دوابر"و فيه دخل " ماك"، واليوم اخلامس عشر من " تريتاجوك"و فيه يدخل " كارتك"التاسع من 

لى ما اظن هي اعياد بامساء اجلوكات ؛ و ع" كلجوك"و فيه دخل " اشوجج"واليوم الثالث عشر من 
النصارى فاما ان يكون دخول اجلوكات  موضوعة وضعا للصدقات او اقامة شيء من الرسوم كذكارين 

فيها باحلقيقة فال ، اما كرتاجوك فامره ظاهر النه مبدأ ادوار الشمس و القمر ال ينكسر من احواها شيء 
وقت االعتدال الربيعي معا و كذلك سائر اجلوكات كل و " جيتر"النه مبدأ جترجوك ، فهو اول شهر 
، و شهور 1577916450ايام جترجوك الطلوعية " برمهكويت"واحد على رأي صاحبه ، الن عند 

، وايام 1602999000 ، وايام القمر 1593300" ادماسه" ، وشهور 51840000الشمس فيه 
حليل و التركيب يف التواريخ ، ومدار امر  وهذه هي االشياء اليت ا جيري الت25082550" اونراتر"
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اجلوكات عنده على االعشار و لكل واحد من هذه االعداد عشر صحيح ، فحال مباديء اجلوكات 
، و شهور 15779178000فان ايام جترجوك الطلوعية " بلس "حال مبدأ جترجوك ، واما عند 

، و ايام 1603000010، و ايام القمر 1593336،و شهور ادماسة 51840000الشمس فيه 
، و مدارامر اجلوكات عنده على االرباع و لكل واحد من هذه االعداد ربع 25082280" اونراتر"

وعن االستواء الربيعي ، وامنا " جيتر"ال يزال عن اول " جترجوك"صحيح ، فمباديء اجلوكات كمبدأ 
ويل ؛ واالوقات اليت يكتسب فيها خيتلف يف االسبوع ، فال وجه اذن ملا يذكرونه اال ان ياخذوا فيه بتا

لو ان رجال جوكيا وهو الزاهد الذي : يف تفسريه لكندكاتك" بلبهدر"، وقد قال "بنكال "الثواب تسمى 
عقل الباريء وآثر اخلري وكف عن السوء ثابر على سريته الوف سنني مل حيلق ثوابه ثواب من تصدق يف 

الصالة و التسابيح و ال حمالة ان اكثر االعياد املتقدمة بنكال و اقام شروطه من االغتسال و التدهن و 
تكون من هذا اجلنس ، فاا للصدقات و الضيافات ، ولو مل تكن مرجوة ملا استحسن فيها الفرح و 

االستبشار مث من بنكال ما يكون مسعودة مع ذلك ، ومنها ما يكون منحوسة ، فمن املسعودة انتقاالت 
و خمتارها " سنكرانت "و خاصة انتقال الشمس ، وتسمى هذه االوقات الكواكب من برج اىل برج 

لتبادل احلرفني و تعاقبهما ،  "بشو"و " خبو"االعتداالن و االنقالبان ، و افضلها االستواء الربيعي و يسمى 
للنار بالدهن و احلبوب " سانت"و الن هذه االوقات متر مع آن من الزمان وحيتاج فيها اىل عمل قربان 

ام جعلوها ذوات عرض ببدو هلا اذا ماس حرف جرمها الشرقي اول الربج و وسط اذا وافاه مركزها ف
وهو وقت االنتقال باحلساب و آخر اذا ماسه حرف جرمها العريب ، فصار من بدو هذا الوقت اىل اخره 

سبوع طرق منها يف الشمس قريبا من ساعتني ؛ و ملعرفة مواقع اوقات انتقاالت الشمس يف الربوج من اال
 و يقسم اتمع على 180 و يضرب ما يبقى يف 847" شككال"وهو ان ينقص من " مسى"ما اماله 

 فيخرج ايام وما يتبعها من دقائقها والثواين وهي االصل ،فاي برج اريد وقت انتقال الشمس اليه 143
ى من الصحاح ما هو سبعة او يف تلك السنة اخذ ما بازائه و زيد على االصل كل باب على بابه ، والتق

    ": سنكرانت"اكثر و عد الباقي من اول يوم االحد ، فينتهي اىل وقت 

والسنون الشمسية تتفاضل يف االسبوع بيوم واحد و الكسر التابع لسنة الشمس ، وجمموعها جمنسا هو 
 الكسر التابع العدد الذي يضرب فيه ليوجد لكل سنة فضلتها ، و الذي عليه هو خمرج الكسر ، فاذن

 و مقتضى مقدار السنة شسة يه ال كح و ،و يبقى 143 من 37لسنة الشمس حبسب هذا العمل هو 
على سنيه عند "جترجوك" ، ولست ادري رأى من هو ، فانا اذا قسمنا ايام 143 من 102بعدها 

ارة اكا"" و 4027خرجت سنة الشمس شسة يه ل كب ل ، فكناكاره املضروب فيه " برمهكويت"
 و اكاارة 1007، فكناكارة .شسة يه ال ل " بلس" ، و تكون ملثل ذلك عند 3200املقسوم عليه " 
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 ؛ و الذي اماله من ذلك 572 و اكاارة 725شسة يه ال يه ، فكناكاره " ارجبهد" ، وعند 800
 يف  و يضرب الباقي918" شككال"مبين على رأي بلس وهو ان ينقص من " اولت بن سهاوي "

 ، ويلقى ما خرج من الصحاح اسابيع ، فيبقى 800 ويقسم اتمع على 79 و يزاد على املبلغ 1007
بنج "وزعم برامههر يف : يف اجلدول  االصل و الزيادات عليه لكل برج حبسب ما تقدم موضوعه 

هي حلول موازية لسنكرانت يف الفضيلة و الثواب الذي ال حيصى كثره ، و" شراشيتمخ" ان " سدهانك
الشمس يف الدرجة الثامنة عشر من برج اجلوزاء و الرابعة عشر من برج السنبلة و السادسة و العشرين 

من برج القوس و الثانية و العشرين من برج احلوت ، والثواب عند انتقال الشمس اىل الربوج الثابتة اربعة 
 و اخره من نصف قطر الشمس اضعاف سائر الثواب و لكل واحد من هذه االوقات يعمل اول الوقت

على هيئة دقائف السقوط و االجنالء يف الكسوف وذلك معروف يف الزجيات و حنن ال نورد من 
اعماهلماال ما نستغربه او نعلم انه مل يطن يف مسامع اصحابنا الذين ال يعرفون من اعماهلم غري ما يف 

يها زعموا يطهر مياه االرض كلها سندهندهم ؛ ومن تلك االوقات وقتا كسوف الشمس و القمر و ف
    طهارة 

و يبلغ من تعظيمهم هلما ان كثريا منهم يقتلون انفسهم اختيارا للموت يف الوقت الفاضل ، و " كنك"ماء 
فان ذلك حمظور عليهما وال يفعالنه واوقات " كشتر "و" برمهن"فاما " شودر"و"بيش"امنا يفعل ذلك 

 ، وان مل يكن فهي مناسبة للكسوف يف الفضيلة ، واوقات اعين اليت فيها ميكن الكسوف" برب"
الزركات مثل الكسوفات ، وهلا باب مفرد، ومىت اتفق يف ضمن اليوم الطلوعي ان يكون القمر يف ىخر 
مرتل من منازله و انتقل اىل الذي يتلوه و استوفاه وانتقل فيه اىل ثالث حىت كان يف ذلك اليوم يف منازل 

و " بنكال"و كان منحوسا يتشاءمون به وهو من مجلة " ترى هركش"وايضا " هسبكتري "متوالية مسو
كذلك احلال يف اليم الطلوعي الذي يشتمل على يوم قمري تام واوله على اخر اليوم القمري الذي قبله و 

و يكون منحوسا والكتساب الثواب خمتارا و مىت مت " ترهكنت"اخره على اول الذي بعده ، فانه يسمى 
وهي ايام النقصان يوم كان منحوسا ومن مجلة بنكال حمسوبا ، وذلك يكون عند " اونراتر "من
 ومن االيام 182 و 62 ومن االيام الشمسية يف 50663 و 63من االيام الطلوعية يف " برمهكوبت"

يكون كسر " بلس" ، وعند 55739 وكسر ككسر الطلوعية و املخرج جلميعها 63القمرية يف 
فالوقت " ادماسة" فاما 69673 و املخرج جلميعها 274 وكسر الشمسية 63379القمرية الطلوعية و 

الذي يتم فيه شهرها و يرتفع كسرها هو منحوس و ليس بنكال ، وذلك انه يكون عند برمهكوبت من 
 5311 من 464 و 976 ومن االيام الشمسية يف 10622 من 3663 و 990االيام الطلوعية يف 

 و الكسر و خمرجه مثل الذين للشمسية ، ومن االوقات ما ينسب اليها 1006ية يف ومن االيام القمر
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النحوسة وال يوسم بشيء من امر الثواب كوقت الزالزل فان اهلند يضربون فيه كيزان دورهم على 
من اوقات اهلدة و " سنكهت"، وكالذي ذكر يف كتاب  االرض و يكسروا تفاال و نفيا للشؤم 

مرة و احتراق االرض بالصواعق و ظهور ذوات االذناب وحدوث ما هو خارج عن االنقضاض و احل
الطباع و العادة من دخول الوحوش و السباع القرى ومن جميء املطر يف غري اوانه و ايراس الشجر يف 

خالف ابانه و انتقال خواص اسداس السنة من بعض اىل بعض و سائر ما يشابه ذلك ، ويف كتاب 
يكون اليوم :ان االيام يعين االيام املنحوسة فان هذه عبارم عن ذلك " : مهاديو"ب اىل املنسو" سروذو"

واليوم الرابع من كل " يوش"و" جيتر"الثاين من كل واحد من النصف االبيض و االسود من شهري 
و " شرابن"و السادس من نصفي شهري " بالكن"و" جريت"واحد من النصيفني يف شهري 

و " ادرو"و" منكشر"و العاشر من نصفي شهري " اشوج"و" اشار"من نصفي شهري والثامن "بيشاك"
  ".كارتك"الثاين عشر من نصفي 

  في ذكر الكرنات-عح 

    

وان كل واحد منها اصغر مقدارا من الطلوعي فان شهر القمري " تت"قد ذكرنا االيام القمرية املسماة 
عشرين و نصف ، وكما انه مسيت اياما كذلك مسي ا ثالثون و بالطلوعية ارجح قليال من تسعة و 

فمن تلك االسامي " كرن"النصف االول من كل واحد ارا هلا و االخري ليال و لكل واحد اسم و مجلتها 
من جهة اا ال تكون يف " ثابتة"ماجييء مرة وال يعود وهي حول االجتماع و عددها اربعة و تسمى 

مواقعها ال ختتلف بنهار وليل ومنها ما يدور و جييء يف الشهر مثاين الشهر اال مرة واحدة ومن جهة ان 
بسبب دوراا و بسبب ان كل واحد منها جييء بالنهار و بالليل معا ، " متحركة"مرات و تسمى 

وعددها سبعة و اخريها السابع هو النحس الذي يفزع به الصبيان و يشيب بامسه الولدان ؛ وقد استقصينا 
هذا الكتاب ، وال خيلو كتاب حسايب للهند عن ذكرها ، فان اردت معرفتها فقدم معرفة امرها يف غري 

االيام القمرية وموقع الوقت املفروض منها وهو ان ينقص معرفة االيام القمرية ، وموقع الوقت املفروض 
 بروج منها وهو ان ينقص مقوم الشمس من مقوم القمر ، فيبقى البعد بينهما ، فان كان اقل من ستة

 فيخرج 720فانت يف النصف االبيض وان كان اكثر فانت يف االسود ، مث جنسه دقائق و اقسمها على 
" كهري"وهي االيام القمرية ، وما بقي فاضربه يف ستني و اقسم ما بلغ على البهت املعدل فيخرج " تت"

بعد بني املقومني ان يقسم ايضا وما يتبعها ماضية من اليوم املنكسر وهذا على ما يف زجيام ،وواجب يف ال
على البهت املعدل ،اال ان ذلك ميتنع فيما كثر من االيام ، وهلذا قسم على فضل ما بني مسريي النريين 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  211  

ليوم على ان الذي للقمر ثالث عشرة درجة والذي للشمس درجة واحدة ؛ و املستحب فب امثال هذه 
سري ، فليلقى وسط الشمس من وسط القمر و يقسم القوانني وخاصة اهلندية منها ان يستعمل بوسط امل

 الذي هو افضل ما بني تيهما االوسطني ، وخيرج به االيام و الكهري ، واسم البهت 732الباقي على 
كيت "وان كان بالوسط فهو " كىت أسبت""فان كان باملسري املقوم فانه " كيت"من لغتهم ، فانه 

أي افضل ما بني البهتني ، ولاليام القمرية يف الشهر امساء قد اودعتها " انتركىت "و البهت املعدل " مدهم
اجلدول فاذا عرفت اليوم القمري الذي انت فيه وجدت عند عدده اسم اليوم و بازائه الكرن الذي انت 

فيه ، فان كان املاضي من اليوم املنكسر اقل من نصفه فالكرن هو النهاري وان كان املاضي اكثر من 
  .صفه الليلي وهذا هو اجلدول ن

وقد جعلوا لبعضها اربابا كالعادة ووضعوا فيها ما حيتاج ان يعمل يف كل واحد منها على مثال 
ما ليس مبعهود فنعمت االحاطة   ما قلنا ونكرر االختيارات النجومية ومىت اعدنا وضعها يف اجلدول نقرر

    : ا ، فهذه مثرة االعادة والتكرير

على ثالث  ما يبقى دقائق وتقسمها  مقوم الشمس من مقوم القمر وجتنس احلساب ان تنقصومعرفتها ب
ما يبقى يف ستني ، وتقسمه على البهت املعدل ،  مائة وستني ، فيخرج كرنات صحيحة ، وتضرب 

، مث تعود اىل الكرنات الصحيحة ، " كهرى"فيخرج ما مضى من الكرن الناقص ، وكل واحد منه نصف 
، وان كانت "  جدشبذ"او أقل فأنت يف الثانيةمنها ، فتزيد عليها واحدا وتعد املبلغ من  ت اثنتنيفان كان

، وان كانت اقل من تسعة ومخسني وأكثر من اثنني فزد عليها واحدا "شكن"تسعة ومخسني فأنت يف 
، فتنتهي اىل " بو"وألق املبلغ اسابيع ، وما بقى ليس بأكثر من سبعة فعده من أول دور املتحركة وهو 

اسم الكرن املنكسر الذي انت فيه ؛ وان اردت ان اذكرك من امرها ما رمبا نسيته فاعلم ان الكندي 
وأمثاله عثروا عليها غري مفصلة ، ومل يتحققوا موضوع املستعملني هلا ، فنسبوها مرة اىل اهلند ومرة اىل 

 هو احسن نظاما من نفس املوضوع يف األصل حمرقة عن سننها مصفحة ، مث قاسوا فيها قياسا" بابل"أهل 
، فصار شيئا آخر ، وهو أم ابتدؤوا من عند االجتماع بنصف يوم ، فصريوا االثنيت عشرة الساعة األوىل 

للشمس حمترقة منحوسة مث مثلها للزهرة مث لعطارد وكذلك على ترتيب األفالك فكلما عادت النوبة اىل 
، ولكن اهلند ال يكيلون ازمنتها باأليام " بشت"وهو " ساعات البست"ة الشمس مسوا ساعاته االثنىت عشر

الطلوعية بل القمرية و ال يبتدئون ذه احملترقة من عند االجتماع ، وعلى قياس الكندي يبتدءون بعد 
يف موضوع اهلند بعد االجتماع  ن ابتدأ"االجتماع باملشتري فتكون نوب الشمس غري حمترقة ، وا

 ساعات بشت لعطارد ، فالجل ذلك فليكن هذا على حدة وذلك على حدة ، وألن بالشمس صارت
بشت يف الشهر مثانية واجلهات يف األفق مثان فانا نضع يف جدول ماقالوه فيها مما ال خيلو اصحاب 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  212  

     يف ذكر ازوكات -عط : األحكام من مثله يف صور الكواكب وما يطلع يف اثالث الربوج 

اهلند جدا وميتنعون فيها عن األعمال ، وهي كثرية ، سنذكرها ، لكن املتفق عليه  هذه اوقات يستنحسها
منها اثنان ، ومها كون النريين معا على مدارين متخذين اعين كل مدارين ميالمها يف جهة واحدة 

، وكوما معا على مدارين متساويني اعين كل مدارين ميالمها يف جهتني " بيتبات"متساويان ، ويسمى 
، وعالمة األول كون جمموع مقومي النريين من اول احلمل ستة " بيدرت"تلفتني متساويان ، ويسمى خم

بروج سواء و عالمة الثاين كون هذا اموع اثىن عشر برجا سواء ، فاذا قوما لوقت مفروض ومجع 
لعالمة او مقومامها فكان كاحدى العالمتني فهو وقت احدمها ، وان كان اموع قاصرا عن مقدار ا

فاضال عليه استخرج وقت املساواة بالفضلة بني هذا اموع وبني األجل املوضوع له ومبجموع يت 
النريين يدله البهت املعدل وعلى مثال عمل وقت االجتماع واالستقبال يف الزجيات ، واذا عرف بعد 

ألن القمر لو لزم فلك الربوج " األوسط"الوقت من نصف النهار او الليل بأيهما كان التقومي مسى وقته 
لزوم الشمس اياه لكان هذا الوقت هو املطلوب ، ولكنه ذو عرض عنه ، فليس يكون يف هذا الوقت على 

مدار الشمس او املدار املساوي له بالرؤية ، وهلذا تستخرج مواضع النريين واجلوزهر للوقت األوسط ، 
وقت املطلوب ، واال نظر اىل ميل القمر ، فان كان ويعمل له ميل الشمس والقمر ، فان تساويا فهو ال

زيد يف عمله عرضه على ميل درجته نقص عرض القمر من ميل الشمس ، وان كان نقص عرضه من ميل 
وهي . درجته زيد عرضه على ميل الشمس ، مث قوس احلاصل يف كردجات امليل وحفظت هذه القوس 

قت األوسط اىل القمر ، فان كان من فلك الربوج يف ، مث ينظر للو" كرن تلك"اليت تستعمل يف زيج 
األرباع األفراد وهي الربيعي واخلريفي وكان ميله اقل من ميل الشمس فان وقت استواء امليلني وهو 

املطلوب بعد األوسط اعين املستقبل وان كان ميله اكثر من ميلها فان الوقت قبل األوسط اعين املاضي ، 
ان اختلفت " بيتبات"جيمع ميلي النريين يف " بلس"ن األمر بالعكس ؛ مث ان ويف األرباع األزواج يكو

ان اتفقنا ، ويأخذ فضل ما بني ميلي النريين يف بيتبات ان اتفقت جهتامها ويف " بيدرت"جهتامها ويف 
بعد ان يكون " ماشا"بيدرت ان اختلفا ، فيكون احملفوظ األول وهو للوقت األوسط ، مث يضع دقائق ايام 

اقل من ربع اليوم ، ويستخرج هلا من اات النريين واجلوزهر مسراا ومنها مواضعها حبسب حاهلا من 
الوقت األوسط يف املضي واالستئناف ، ويعمل منها احملفوظ الثاين ، ويتعرف فيه حال املضي واالستئناف 

 او مستقبال ففضل ما بني ويقيسه اىل الوقت األوسط ، فان كان وقت استواء امليلني يف كليهما ماضيا
احملفوظتني هو جزؤ القسمة وان كان يف احدمها ماضيا ويف اآلخر مستقبال فمجموع احملفوظني هو جزؤ 

القسمة ، مث يضرب دقائق األيام املوضوعة يف احملفوظ األول ويقسم املبلغ على جزء القسمة ، فيخرج 
ة او مستقبلة ، فبحسب ذلك يصري وقت استواء دقائق البعد عن الوقت األوسط وقد كان على اا ماضي
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امليلني معلوما ؛ وأما يف زيج كرن تلك فانه يعيد اىل قوس امليل احملفوظة ، فان كان مقوم القمر اقل من 
اكثر اىل تسعة زاد  ثالثة بروج فهي هي وان كان اكثر اىل ستة بروج نقصها من ستة بروج وان كان 

من تسعة نقصها من اثين عشر برجا ، فيحصل موضع الثاين وقاسه اىل عليها ستة بروج وان كان اكثر 
موضع القمر لوقت التقومي ، فان كان موضع القمر الثاين اقل منه كان وقت استواء امليلني مستقبال وان 

الشمس ويقسم املبلغ على ت " ت"كان اكثر منه كان ماضيا ، مث يضرب فضل ما بني القمرين يف 
د ما خيرج على موضع الشمس لوقت التقومي ان كان القمر الثاين اكثر من األول وينقصه من القمر ، ويزي

الشمس ان كان القمر الثاين اقل ، فيحصل موضع الشمس لوقت استواء امليلني ، وملعرفته يقسم ما بني 
وزهر وامليلني القمرين على ت القمر ، فيخرج دقائق ايام وهي للبعد ، فيستخرج ا مواضع النريين واجل

، فان تساويا فهو املطلوب ، واال اعاد العمل وكرره حىت يستويا ويصح الوقت ، مث يستخرج مقدار 
النريين ، ويلقي نصف جمموعهما فيبقى نصف املقدارين ، ويضرب يف ستني وقسم ما بلغ على البهت 

، وينقص دقائق السقوط من املعدل ، فيخرج دقائق السقوط ، ويوضع الوقت الذي صح يف ثالثة امكنة 
أليهما كان العمل ، والثاين " بيدرت"او " بيتبات"اوهلا ويزاد على اخريها ، فيكون األول وقت ابتداء 

    وقت وسطه 

والثالث وقت انقضائه ، وقد تقصينا براهني هذه األعمال يف كتاب ومسناه خبيال الكسوفني وحققناها يف 
فانه يستنحس يومهما " تل"العريب؛ فأما " كندكاتك "ريي ومسيناه الزيج الذي عملناه لسياوبل الكشم

فانه يستنحس مدما اليت خيرجها احلساب ، وبشبهها جبراحة ظيب سم سهمها ، فان " برامههر"كله وأما 
باملنازل على ما " بيبات"غايلته ال تعدو ما حوهلا فاذا قطع املوضع املسموم زال الضرر ، وقد كثروا عدد 

ومرجعها اىل ما ذكره ، فان النوع مل يزدد ا وامنا كثرت اشخاصه اجلزئية ، " براشر"عن " بلس "حكى
ان هاهنا مثانية اوقات هلا معايري ، اذا ساواها جمموع مقومي النريين كانت ، : وقال تل الربمهن يف زجيه 

بعة بروج وثالث عشرة درجة ، ومعياره ار" كنداند"ومعياره اربعة بروج ، والثاين " بكشوت"وأوهلا 
، ومعياره ستة ابراج " جاس"وهو بيتبات املطلق ، ومعياره ستة بروج ، والرابع " الت"وثلث ، والثالث 

، ومعياره سبعة ابراج وست عشرة درجة " بره بيتبات"ورمبا " بره"وست درج وثلثا درجة ، واخلامس 
بياكشات "براج وثالث عشرة درجة وثلث ، والسابع ، ومعياره مثانية ا" كالدند"وثلثا درجة ، والسادس 

عشر  ، ومعياره  ومعياره اثنا" بيدرت"، ومعياره تسعة ابراج وثالث وعشرون درجة وثلث ، والثامن " 
برجا ، وهي مشهورة لكنها غري راجعة اىل قانون رجوع الثالث والثامن منها ، وألا كذلك مل حيصل هلا 

تقديرات جمهولة ، فمدة كل واحد من بياكشات وبكشوت على ما ذكر مدة بدقائق السقوط ولكن ب
واحد ومدة كل واحد من كنداند وبره مهورتان ، مث طولوا ايضا وفصلوا بال فائدة ، " مهورت"برامههر 
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جوكات سبعةوعشرون حساا ان جيمع " : كرن تلك"وقد حكيناها يف ذلك الكتاب ؛ وذكر يف زيج 
لقمر وجيعل املبلغ دقائق كله ويقسم على مثان مائة ، فتخرج جوكات تامة ، مقوم الشمس اىل مقوم ا

ويضرب الباقي يف ستني ويقسم ما اجتمع على جمموع يت النريين ، فتخرج دقائق ايام وما يتلوها ماضية 
ر  يف ذك-ف : وهي يف هذا اجلدول" شريبال"من اجلوك املنكسر ، وأما امساؤها وأحواهلا فقد كتبتها من 

     اصوهلم املدخلية يف احكام النجوم واالشارة اىل اصوهلم فيها 

ان اصحابنا يف هذه الديار مل يعهدوا طرق اهلند يف احكام النجوم بل مل يقفوا قط على كتاب هلم فيها ، 
فلذلك يظنون م املوافقة وحيكون عنهم حكايات ما وجدنا عندهم منها شيئا ، وكما اشرنا فيما تقدم 

ذ من كل شئ كذلك نشري يف هذا الباب اىل ما يكون معرفا ومسهال مذكرام ، فانا مىت قصدنا اىل نب
من ذلك الكفاية طال األمر مع قصدنا اجلمل دون الفروع ، فليعلم اوال ان معوهلم يف اكثر األحكام على 

ليت هي احداث النجوم ا ما يشبه الزجر والفراسة وعكس الواجب من االستدالل على الكائنات بثواين
، منها سعود " كره"اجلو ، فأما ان الكواكب سبعة فليس بيننا وبينهم فيه خالف ، ويسمون السيارة 

، وثالثة حنوس باالطالق تسمى " سوم كره"باالطالق وهي ثالثة املشتري والزهرة والقمر وتسمى 
ع النحوس ، وواحد وهي زحل واملريخ والشمس ، والرأس وان يكن كوكبا فانه يذكر م" كروركره"

ينقلب احواله فيضاف اىل من معه سعدا كان او حنسا وهو عطارد ، فاذا خال بنفسه فهو سعد ، وقد 
والغرض فيما يف جدول الترتيب يف العظم والقوة هو انه رمبا اتفق : وضعنا احوال الكواكب يف جدول 

ينئذ يقدم منهما من له التقدمة يف هذا بني كوكبني تساو يف الداللة وتكافؤ يف القوى وعدد الشهادة ، فح
اجلدول ويقال اعظمها هو او اقوامها، واما شهور احلباىل فتتمة اجلدول ام جيعلون الشهر الثامن لطالع 

مسقط النطفة ، ويزعمون ان اجلنني يأخذ لطائف االغذية ، فأن استوفاها مث ولد عاش وان ولد قبل 
لتاسع للقمر والعاشر للشمس ، وال يتجاوزونه يف املكث فأن اتفق استيفائها مات بالنقصان ، والشهر ا

زعموا ان فيه آفة من الريح ، فينظرون يف وقت مسقط النطفة املعلوم باالخبار دون االستخراج باحلساب 
اىل احوال الكواكب وقواها وحيكمون يف شهور نوا حبسبها ؛ وامر الصداقة والعداوة عندهم قوي جدا 

ة البيت ، ورمبا استحالت يف الوقت عن الطباع االصلي ، وسيجئ فيما بعد ذلك مثال هلا كقوة ربوبي
ولسنيها ، وال خالف بيننا وبينهم يف الربوج اا اثنا عشر وفيما تليه الكواكب منها بالربوبية ، وقد 

جته و در" اوجست"والشرف بلغتهم : وضعنا يف هذا اجلدول ما خيتص الربوج التامة من االحوال
فهو قوة للكواكب هي اليت " مولتركون"واما " برمنيجست"ودرجته " نيجست"و اهلبوط " برموجست"

يذهب اليها يف فرح الكواكب يف احد بيتيه ، وال ينسبون املثلثات اىل العناصر و الطبائع كما هو رمسنا 
أي الربج " جرراش"نقلب وامنا ينسبوها اىل اجلهات باجلملة و تفصيلها يف اجلدول ، ويسمون الربج امل
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اي كليهما معا ، وقد وضعنا يف "دوسبهاو"أي الساكن وذا اجلسدين " سترراش"املتحرك و الثابت 
اجلدول احوال البيوت كما وضعناها للربوج و يعربون فيها عن النصف الذي فوق االرض جبتر أي املظلة 

 الصاعد اىل وسط السماء و وعن الذي حتت االرض بناوه أي السفينة وعن كل واحد من النصف
و الزائلة " بن برو"وما يليها " كيندر"النصف اهلابط اىل وتد االرض بدهن أي القوس ، ويسمون االوتاد 

    ": ابوكلم"

وهذه هي االصول اليت عليها باحلقيقة مدار احكام النجوم اعين الكواكب و الربوج و البيوت ، واملقتدر 
ة التخرج و املقدم يف صناعته ؛ و يتلوها تقسم الربوج اىل االجزاء و اوهلا دالالا مستحق مس على ختريج 

باسم الساعة ، الن طلوع نصف الربج يكون يف قريب من ساعة و النصف " هور"النيمبهرات و تسمى 
االول من كل برج ذكر يكون للنحس من النريين اعين الشمس بسبب التذكري و االخري للسعد منهما 

وال فائدة " دريكان" وهو القمر وذلك يف الربوج االناث بالعكس ؛ مث االثالث و تسمى بسبب التانيث
و الا يف كتب " نواشك"بعينها ، مث النهبهرات و تسمى "درجيانات"يف ذكرها الا اليت تسمى عندنا 

اول الربج اىل املداخل عندنا على نوعني فانا نذكر ما عليه اهلند لنعرف احملرص عليهم ، وهو ان جيعل من 
فتخرج اتساع تامة معدودة من الربج  الدقيقة اليت تراد معرفة بهرها دقائق كله و يقسم على مائتني 

املنقلب الذي يف مثلث ذلك الربج على التوايل لكل تسع برج فالذي ينتهي اليه نوبة الكسر يكون يكون 
ب و اخلامس من كل ثابت و التاسع صاحب النهبهر املطلوب ، ويسمى التسع االول من كل برج منقل

و معرفتها " دوازدساس"أي اعظم احلظوظ ؛مث االثنا عشريات و تسمى " بركومت"من كل ذي جسدين 
للموضع املفروض من الربج ان جيعل من اوله اليه دقائق كله و يقسم املبلغ على مائة و مخسني فيخرج 

لكل برج واحد فالذي ينتهي اليه الكسر يكون انصاف اسداس تامة معدودةمن ذلك الربج على التوايل 
أي الدرجات الثالثني " ترى شانش"ربه رب اثنا عشرية ذلك املوضع ؛ وبعد ذلك الدرجات و تسمى 

مبرتلة احلدود عندنا ، ونظامها ان يكون للمريخ من اول كل برج ذكر مخسة اجزاء مث لزحل مثلها و 
سة ، و اما الربوج االناث فيعكس فيها الترتيب املذكور اعين للمشتري مثانية و لعطارد سبعة و للزهرة مخ

يكون للزهرة من اول الربج مخسة اجزاء مث لعطارد سبعة و للمشتري مثانية و لزحل مخسة و للمريخ 
مخسة ، فهذه هي االصول اليت يرجع اليها ؛ و حال كل برج يف النظر حال الطالع الذي يطلع فوق االفق 

ربج ال ينظر اىل الذين عن جنبيه ، وكل برجني فيما بني اوليهما ربع الفلك او ثلثه او و قانونه ان ال ،
نصفه فهما متناظران ، واذا كان سدسه فالنظر اىل توايل الربوج فقط واذا كان بينهما جمموع ربعه و 

او بينه وبني  سدسه فالنظر اىل خالف توايل الربوج فقط ، و للنظر مراتب فالذي بني الربج و بني رابعه 
حادي عشره ربع نظر و الذي بينه وبني خامسه او تاسعه نصف نظر و الذي بينه وبني سادسه او عاشره 



البريوين-حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  216  

ثالثة ارباع نظر و الذي بينه وبني سابعه متام نظر ، وال يذكرون النظر يف الكوكبني الغانيني يف برج 
الكوكب و حادي عشره وثاين عشره و واحد ، و اما استحالة الصداقة و العداوة فمن اصوهلم ان عاشر 

الربج نفسه وثانيه وثالثه ورابعه اذا اتفق فيها كوكب فانه ينتقل من حالته معه اىل احسن منها، فان كان 
من اعاديه توسط وان كان من املتوسطني صادق وان كان من االصدقاء صار اصدق واما الربوج االخر 

، فان كان صديقا توسط وان كان متوسطا عادى وان كان عدوا فانه ينتقل من حالته معه اىل ارادا معا 
كاشح ، وهذه حالة عرضية يف الوقت متثنية على االصلية ؛ واذا تقرر هذا ذكرنا القوى االربع اليت تكون 

و حصوهلا للكوكب بكونه يف شرفه او بيته او بيت " استانبل"للكوكب فاالوىل منها امللكية و تسمى 
سطر السعود و خيتص الشمس و القمر منها   بيته او شرفه او مولتركونه اعين فرحه يف "بهر"صديقه او 

بالكون يف الربوج السعود كما خيتص املتحرية منها بالكون يف الربوج النحوس ، والقمر خاصة يف الثلث 
جا ذا االول من شهره يعني كل كوكب ينظر اليه على حيازة هذه القوة، وهي حتصل للطالع اذا كان بر

و حتصل للكواكب بكونه يف " دكبل"أي اجلهتية و ايضا " دسابل"رجلني ، واما القوة الثانية و تسمى 
الوتد الذي يقوي فيه ومن القوم من يضيف اىل ذلك البيتني املطبقني بالوتد ، وحتصل للطالع بالنهار اذا 

 الربوج ، وهذا مما خيص املواليد ، ساءر" سند"كان ذا رجلني و بالليل اذاكان ذا اربع قوائم ويف وقيت 
فاما يف املسائل فيزعمون ان هذه القوة حتصل للعاشر اذا كان ذا اربع قوائم و للسابع اذا كان العقرب و 

وهي " جيشتابل"السرطان و للرابع اذا كان الدلو و السرطان و اما القوة الثالثة فهي الغلبية و تسمى 
    ن االختفاء اىل غاية اربعة حتصل للكوكب بالرجوع و بالربوز م

     بروجوج 

من الظهور و تعرضه يف الشمال ما خال الزهرة ، فان اجلنوب هلا كالشمال لغريها ، وخيتص البيتان فيها 
بالكون يف النصف الصاعد مقبلني اىل املنقلب الصيفي وكون القمر خاصة مع الكواكب سوى الشمس 

الع بكون صاحبه فيه ان نظرنا اىل نظر املشتري و عطارد اليه و فتاهب له منها ، و حتصل هذه القوة للط
خلوه عن نظر النحوس وكوا فيه ما خال صاحبه ، فان كون النحس فيه يوهن نظر املشتري وعطارد 

أي الوقتيه و حتصل للكواكب " كاليل"يف هذه القوة واما القوة الرابعة فهي  اليه حىت يبطل غناؤمها 
و الليلية بالليل ، ولعطارد يف سنده ومنهم من يزعم ان له هذه القوة على الدوام النه النهارية بالنهار 

منسوب اىل النهار و الليل معا ، و حتصل ايضا للسعود يف النضف االبيض من الشهر و للنحوس يف 
سنني االسود ، وهي تكون للطالع ابدا و بعضهم يضيف اىل االستشهاد والنه احد االوقات االربعة من ال

و الشهور و االيام و الساعات فهذه هي القوى اليت تستخرج للكواكب و الطالع و يكون الرجحان ملن 
التقدم يف العظم ، وهو املسمى يف اجلدول  قدم من له " بل"عدده منها اكثر ، فان تساوى اثنان يف عدة 
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ستخرج للكواكب ثالثة انواع بنسركك بل ، وهو الترتيب يف العظم او القوة ، و السنون الوسطى اليت ت
منها اثنان حبسب البعد عن الشرف ، وقد وضعنا مقادير النوع االول والثاين يف اجلدول ، و يعما 

درجة الشرف اما االول فيستخرج اذا فضلت قوى الشمس املذكورة على  "يشركح قاف"و" شداج"
قمر على قوى كل واحد من الشمس ال قوى كل واحد من القمر و الطالع و اما الثاين فاذا فضلت قوى 

يستخرج عند فضل قوى الطالع على قوامها ، فاما استخراج  "اشاج"و الطالع ، و يسمى النوع الثالث 
سين النوع االول لكل كوكب اذا مل يكن على درجة شرفه ان يوخذ بعده عنها ان كان اكثر من ستة 

 من ستة بروج ، مث يضرب يف سنيه املوضوعة يف بروج وتكملة هذا البعد اىل اثين عشر برجا ان كان اقل
اجلدول ، فيجتمع من الربوج شهور و من الدرج ايام ومن الدقائق دقائق ايام فترفع اىل ما ارتفعت اليه 

كل ستني دقيقة يوما وكل ثالثني يوما شهرا كل اثين عشر شهرا سنة ، فاستخرجها للطالع ان يؤخذ من 
 ولكل  رج سنة و لكل درجتني و نصف شهر و لكل مخس دقائق يوم بعددرجته عن اول احلمل لكل ب

مخس ثوان يوم ، واما استخراج سين النوع الثاين للكواكب فهو ان يؤخذ بعده عن درجة الشرف 
بالشرط الذي تقدم ، ويضرب يف سنيه اليت يف اجلدول و يعمل مبا اجتمع ما تقدم ، و الطالع يؤخذ من 

سنة و الشهور وما يتلوها حبساب ذلك ،مث يلقى ما خرج من " بهر"لكل بعد درجته عن اول احلمل 
استخراج سين النوع  السنني اثين عشر اثين عشر وما بقي ليس باكثر من اثين عشر فهو سنو الطالع و اما 

الثالث للكواكب و الطالع معا فهو مثل استخراج سين الطالع يف النوع الثاين ، اعين ان يؤخذ من بعده 
البعد كله يف مائة و مثانية ، فيجتمع من الربوج ومن الدرج ايام  سنة بان يضرب " بهر"ل احلمل لكل او

عشر اثين عشر بقي السنون  القى السنون اثين  ومن الدقائق دقائق اذا رفعت اىل ما ارتفعت اليه ، واذا 
أي " سبتاج"وبعده " مدمهاج"قبل التعديل  و تسمى " اجردا"املطلوبة ، و يعم مجيع هذه السنني اسم 

مقومة ؛ اما سنو الطالع يف مجيع االنواع فأا مقومة ال حتتاج اىل تعديل بنوعني من النقصان احدمها 
 واالخر حبسب الوضع من االفق ، وخيتص النوع الثالث بتعديل الزيادة على حنو  حبسب املكان من االثري 

بيته او درجيان شرفه او بهر " درجيان"ظم او يف بيته او واحد ، وهو ان الكوكب اذا كان يف حظه االع
شرفه او يف اكثر ذلك فأن سنيه تصري ضعف الوسطى ، واذا كان تعديل النقصان على النحو االول فأن 

سين الكوكب الكائن يف هبوطه ترجع اىل ثلثيهما اذا كانت من النوع االول اوالثاين واىل نصفها اذا 
ث ، وكونه يف بيت عدوه ال يقدح يف سنيه ، زسنو الكوكب املختفي بشعاع كانت من النوع الثال
ترجع اىل النصف يف االنواع الثالثة اال الزهرة وزحل فأن اختفاءمها ال ينقص من  الشمس عن االيثار 

واما تعديل النقصان على النحو الثاين فقد اثبتنا يف اجلدول ما يسقط من سين النحوس . سببهما شيئا 
عود بكوا يف البيوت اليت فوق االرض ، فأن اجتمع يف بيت كوكبان او اكثر اىل اعظمها واقواها والس
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    زمىت اجتمع على كوكب واحد يف . يف الترتيب ، فاحلق ان النقصان بسنية وتركت البقية على حاهلا 

 عليه نقصانان ، النوع الثالث زيادتان من جهتني اقتصر على احدمها وهي العظمى ، وكذلك اذا اجتمع
 فأنه ال خيتلف فتصري السنون معدلة وجمموعها  فأن اجتمع عليه زيادة ونقصان قدم احدمها وتال االخر 

هو عمر صاحب املولد ؛ وبقى االن ان نبني طريقهم يف النوب ، فأن العمر منقسم على هذه السنني 
مها قوة وبالءا وان تساويا فأكثرمها يف موضعه واالبتداء من عند الوالدة بسين النريين ، واملقدم منهما اكثر

مث يتلوه االخر ، وتلوها اما الطالع واما الكوكب الكائن يف االوتاد بكثرة القوى واحلظوظ ، واذا اجتمع 
 ويتوهلا الكواكب الكائنة يف ما يلي االوتاد مث  يف االوتاد عدة كواكب فقدمها حبسب قواها وانصبائها 

ل ما تقدم حىت يعرف موقع سين كل كوكب من مجلة العمر ، وليس يستبد بسنيه اال يف الزائلة على مثا
يصيبه من قبل الشركاء وهي الكواكب الناظرة اليه ، فأا حتاصه التدبري وتشاركه يف قسمة السنني ،  مبا 

 رابعه اما الكائن معه يف برج واحد فمشاركته بالنصف ، والذي يف خامسه وتاسعه فبالثلث ، والذي يف
وثامنه بالربع ، والذي يف سابعه بالسبع ، فأن اجتمع يف موضع واحد عدة كواكب شارك كل واحد 

بالكسر الذي اوجبه املوضع ؛ وطريق استخراج سين الشركة ان يوضع لصاحب السنني واحد للكسر يف 
ج منها يف مثله للمخرج النه يستوىل على الكل ، مث يوضع لكل شريك كسر خمرجه ، ويضرب كل خمر

مجيع الكسور وخارجه سوى نفسه وكسره ، فيحصل الكسور كلها من خمرج واحد ، ويلقى املخرج 
بلغ على جمموع الكسور ، فيخرج سنو  املتساوية ، مث يضرب كل كسرة يف مجلة السنني فيقسم ما 

فعلى مثال ما تقدم من فساسب به الفلفيني متفردا بالتدبري ،  كوكب ، واما ترتيبها بعد تقدمي "  قاملوكه"
تقدمي من يف االوتاد االقوى فاالقوى مث الذي فيما يليها مث الذي يف الزوائل فقد علم مما ذكرنا طريقهم يف 
استخراج العمر ، ويعلم من مواقع الكواكب يف االصل ويف الوقت كيفية حال القسمة ؛ فنردفه من امر 

ينظرون لالب وقت الوالدة هل كان حاضرا ويستدلون على املواليد مبا ال يشتغل به غريهم ، وذلك ام 
غيبته بأن ال ينظر القمر اىل الطالع او ينحصر برج القمر فيما بني برجي الزهرة وعطارد او يكون زحل 

يف الطالع او املريخ يف السابع ، وينظرون هل املولود لرشده اىل النريين ، فأن اجتمعا يف برج ومعهما 
 واملشتري عن مناظرة الطالع او سقط املشتري عن مناظرة النريين اتمعني كان لغري حنس او سقط القمر

رشده ؛ وينظرون يف امر السراج اىل برج الشمس ، فأن كان منقلبا كان السراج متحركا ينقل من 
موضع اىل اخر وان كان ثابتا وان كان ذا جسدين كان متحركا مرة ومستقرا اخرى ، وينظرون نسبة 

ت الطالع اىل ثالثني فبقدرها يكون احملترق من الفتيلة ، واذا كان القمر بدرا كان السراج ممتلئا من درجا
الدهن مث يكون فيه بقدر النور يف جرم القمر ؛ ويستدلون بالكوكب االقوى يف االوتاد على باب الدار 

، فان كان   اىل املنري فأن جهته تكون اىل جهته او جهة برج الطالع ان خلت من االوتاد ، وينظرون
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للشمس كانت الدار منتقضة ، والقمر سليمة واملريخ حمترقة وعطارد متقوسة واملشتري وثيقة وزحل 
عتيقة مث ان كان املشتري يف شرفة يف العاشر كانت الدار ساقني وثالثة ، واذا قويت شهادته يف القوس 

   ، وينظرون للسرير وقاوئمه الثالث ومربعاته كانت ذات ثالثة ويف سائر الربوج ذوات اجلسدين ذاتساقني

وطوله من الثاين عشر اىل الثالث فيعرف من النحوس فساد القائمة او الضلع حبسب النحس ، ان كان 
املريخ فمن االحتراق وان كان الشمس فمن االنكسار وزحل من العتق ويكون من حضر من النساء بعدد 

لقمر ، وصفان حبسب صورها، والكائن منها فوق االرض دليل الكواكب اليت يف برج الطالع وبرج ا
الروح من  على اخلارجات من الدار واليت حتت االرض دليل على الداخالت فيها ، مث ينظرون يف جمئ 

بتر "والزهرة او القمر من " ديو لوك" اقوى النريين ، فان كان املشتري كان جميئه من " درخيان"صاحب 
وكذلك النظر يف ذهاب " برك لوك" وزحل وعطارد من " برجك لوك" لشمس من واملريخ او ا" لوك

روحه بعد املمات من االقوى من صاحب درخيان السادس والثامن على مثال ما تقدم ، فان كان املشتري 
يف شرفه يف السادس او الثامن او احد االوتاد او كان الطالع احلوت واملشتري اقوى الكواكب ووافقت 

     وامنا . قت الوفاة اشكال وقت الوالدة كان الروح متخلصا ومل يتردد اشكال و

     حكيتيت 

هذا ليعلم تباين طرق قومنا وطرق اهلند يف احكام النجوم ، واما طرقهم يف احداث اجلو والعامل فمع 
 طوهلا ركيكة جدا، وكما اقتصرنا من امر املواليد على ذكر االعمار كذلك نقتصر من هذا الفن على

نوع املذنبات من قول املظنون به منهم فضل حتصيل لقياس ا من وراء ه ،ونقول ان اسم رأس اجلوزهر 
وقل ما يذكر اهلند الذنب وامنا يستعملون الرأس وحده، ومجيع الكواكب " كيت"واسم ذنبه " هوراه"

" تامسيلك"  ابناءا يسمون انللرأس ثالثة وثالثون" برمههر"قال " كيت"املذنبة احلادثة يف اجلو تسمى ايضا 

وهم انواع املذنبات سواءا امتد منهم او مل ميتد ، واحلكم عليها حبسب اشكاهلا والواا واعظامها 
وموضعها ، وشرها املتصور بصورة الغراب واملتصور بصورة رجل مضروب الرقبة والذي على صورة 

 املياه حىت تكدر ويثريون اجلو حىت حيمر السيف واخلنجر والقوس والسهم وهم ابدا حول النريين حيركون
ويزعزعونه حىت يقلع عواصفه كبار الشجر ويضرب باحلصى سوق الناس وركبهم ، وينقلون طباع 

الزمان حىت ينتقل فصول السنة عن موضعها ، فمىت ما كثرت املناحس والشرور من الزالزل واهلدات 
، وصياح الطيور فأعلم ان ذلك من ابناء الرأس ، والتهاب احلر وامحرار السماء وتواتر ضجيج الوحوش 

اون ظهرت تلك االحوال مع كسوف او بروز مذنب فأستيقن ما تفرست وال تشتغل يف االستدالل بغري 
يف كتاب " برامههر"ابناء الرأس ، واشر يف موضع الشر ناحيتها من جرم الشمس يف اجلهات الثماين ؛ قال 

" ديبل"و" است"و" براشر"و" كرك"ذنبات اال بعد استيعاب ما يف كتب اين مل اتكلم يف امل" : سنكهت"
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وما يف سائر الكتب على كثرا ، وامنا ميتنع ادراك حساا حىت يتقدم املعرفة وقت ظهورها واختفاءها 
  يت تظهر بني كواكب املنازل وتسمىالا نوعا واحدا بل كثرية ، فمنها العالية املتباعدة عن االرض ال

ومنها القريبة من االرض " انتركش"ومنها املتوسطة البعد اليت تكون بني السماء واالرض وتسمى " دب"
اليت تقع عليها وعلى اجلبال والدور واالشجار ، فرمبا رئى نور واقعا على االرض وظن به انه نار فأذا مل 

طارت يف اجلو كانت على صورة املذنب ، فأما احليوانات اليت اذا  أي " كيت روب"يكن نارا فهو 
االبالسة والشياطني او سائر اللوامع من اجلواهر وغريها فليست " بشاج"كالشرر او النريان الباقية يف دور 

من جنس املذنبة ، وهلذا جيب ان يقدم على احلكم عليها معرفة مائيتها لكون احلكم حببسها ، والكائن يف 
  شجار وعلى الدواب والفيلة والكائن من رب يرى بني اهلواء يقع على الرايات واالسلحةوالديار واال

ارضي ، "كيت"كواكب املنازل ، فأذا مل يكن الذي يظهر من احد هذين وال من التناخيل املذكورة فهو 
" نارد"واختلف العلماء يف عددها فمنهم من قال فيه انه مائة وواحد ومنهم من قال انه الف ، وقال "قال 

ا خيتلف بكثرة الصور ينخلع واحدة ويلبس اخرى ، وقال يف مدة تأثريها اا شهور انه واحد امن: احلكيم 
فانزادت على شهر ونصف فألق منها مخسة واربعني يوما ، فيبقى شهور تأثريه وان  كعدة ايام ظهورها 

 عدد املذنبات الفا ؛ اود ما  زادت على شهرين فأجعل سين تأثريه بعدة شهور ظهوره ، وال يعدو 
 ما يف الكتاب باالقسام اما االصل  ودعناه هذا اجلدول لتسهيل التأمل وان ميتلئ بيوت اجلدول الخالل ا

واما النسخة اليت وقعت الينا ، وكان قصده فيما ذكر تصديق االوائل يف العددين اللذين حكاه عنهم فيها 
  .فأجتهد حىت متم االلف 

    

وهذا اجلدول مكتوب يف ش بعد جدول " يف الصلما كان مكتوبا : "  الف 159وامش ش ورق 
املذنبات وكان قسم املذنبات اىل ثالثة اقسام عالية عند الكواكب وسائلة عند االرض ومتوسطة يف 

اهلواءفذكر ايضا من القسم العايل واملتوسطة ما يف جدولنا كل واحد على حدة، وذكر ان املتوسط اذا 
واملطال واملراوح واملذاب دل على هالك الوالة ، وان اتصل بدار او اتصل نوره بآالت امللوك من الرايات 

شجرة او جبل دل على فساد اململكة ، وذا اتصل بأثاث الدار هلك اهلها ، واذا اتصل بكناسات الدار 
اذا انقض منقض معترضا على ذنب املذنب زالت السالمة وفسدت االمطار : هلك صاحبها، وقال 
وال فائدة يف تعديدها ألا غري معهودة االسم واجلسم عندنا واضطربت " مهاديو"  واالشجار املنسوبة اىل

انظر اىل جهة ذنب املذنب سواءا : و قال " الصني" و " هون " و " ست" و" جور" االحوال يف مملكة 
لها انسدل او انتصب او مال واىل املرتل الذي مياسه طرفه ، واحكم بالفساد هناك وهجوم اجليش على اه

تلتقمهم التقام الطاؤس احليات ،واستثن منها ما هو دال على اخلري، مث تأمل الباقية املرتل الذي تظهر فيه 
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او حتله اذناا او تبلغه ، واحكم بالفساد يف ملوك النواحي اليت يدل عليها املنازل وسائر االشياء اليت 
 يف املنقض انه من املثابني من قد انقضت مدته تنسب اليهاويصفها اهل التوراة بصفتنا الكعبة ، وذكر فيه

فهذا طريقهم يف املذنبات واحلكم عليها ، وقليل منهم من : يف العلو فهبط اىل الدنيا وهذا هو اجلدوالن
يشتغل بالتحقيق اشتغال الطبيعيني من اليونانيني بالبحث عنها وعن مائية االثار العلوية فام ال خيلون فيها 

ان االمطار اربعة واجلبال اربعة واصلها املاء، وان االرض " مج بران" م مبلتهم ، وذكر يف عن كالم القوا
منصوبة على اربعة من الفيلة يف اجلهات االربع ترفع املياه خبراطيمها لتزكية الزروع ، فترشها امطارا يف 

السواد ، والجل الفيلة الصيف وثلوجا يف الشتاء ، وان الدخان خادم املطر يرتفع اليه فيزين السحاب ب
االربعة قيل يف كتاب طب الفيلة ان من ذكورا ما يقدم الناس حيلة فيستشأم به ، وهو يف الرعلة غرة 

ومنها ما يقدم نابا واحدا مث يكون منها ذوات انياب ثالثة واربعة وهي اليت من نسل " منكنة" ويسمى 
ان الريح " : باج بران"  خليت ، وذكر يف حامالت االرض، وال يتعرض هلا وان وقعت يف املصيدة

والشعاع يرفعان املاء من البحراىل الشمس ، فلو كان التقطر من عندها لكان املطر حارا ولكنها تدفعه اىل 
وهو مركب " ايراوت" القمر حىت يتقطر منه وحييي ا العامل ، وقيل يف احداث اجلو ان الرعد هو صوت 

واغتلم فتغطمط ، وان قوس قزح قوس هذه " مانس" ذا شرب من حوض الرئيس من الفيلة ا" اندر" 
ونرى فيما قصصناه كفاية ملن اراد مداخلة اهلند فخاطبهم يف .  الرئيس كما يضيفها عوامنا اىل رستم

املطالب حبقيقة ما هم عليه ،فلنقطع الكالم الذي امل بطوله وعرضه ، ونستغفر اهللا يف احلكايات اال عن 
قفه لالعتصام مبا يرضيه ، ونسترشده اىل الوقوف على الباطل لنتقيه ، ان اخلري من عنده ، حق ، ونستو

  .وهو الرؤوف بعبيده

  .احلمد هللا رب العاملني وصلواته على النيب حممد وآله امجعني
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	  ﺕﺎﻗﻭﻷ ﺔﻀﻭﺭﻔﻤ ﺔﻴﺌﺯﺠ ﻝﺎﻤﻋﺄﺒ ﻥﻴﻨﺴﻟﺍ ﻝﻴﻠﺤﺘ ﻲﻓ -ﺞﻨ
	  ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﻁﺎﺴﻭﺍ ﺝﺍﺭﺨﺘﺴﺍ ﻲﻓ - ﺩﻨ
	  ﺎﻬﻤﺎﻅﻋﺃﻭ ﺎﻫﺩﺎﻌﺒﺃﻭ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺏﻴﺘﺭﺘ ﻲﻓ - ﻪﻨ
	  ﺭﻤﻘﻟﺍ ﻝﺯﺎﻨﻤ ﻲﻓ - ﻭﻨ
	  ﻩﺩﻨﻋ ﻡﻬﻤﻭﺴﺭ ﻭ ﻡﻬﻨﻴﻨﺍﻭﻗ ﺭﻜﺫ ﻭ ﻉﺎﻌﺸﻟﺍ ﺕﺤﺘ ﻥﻤ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅ ﻲﻓ - ﺯﻨ
	  ﺭﺤﺒﻟﺍ ﻩﺎﻴﻤ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﺭﺯﺠﻟﺍﻭ ﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓ -ﺢﻨ
	  ﺭﻤﻘﻟﺍﻭ ﺱﻤﺸﻟﺍ ﻑﻭﺴﻜ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ -ﻁﻨ
	  "ﺏﺭﺒ" ﺭﻜﺫ ﻲﻓ - ﺱ
	  ﻪﻟﺎﺜﻤﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻊﺒﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺎﻤﻭﺠﻨﻭ ﺎﻋﺭﺸ ﺔﻨﻤﺯﻷﺍ ﺏﺎﺒﺭﺍ ﻲﻓ - ﺎﺴ
	  "ﺩﺒﺩﺸ" ﺎﻀﻴﺍ ﻰﻤﺴﻴﻭ ﻲﻨﻴﺘﺴﻟﺍ" ﺭﺠﺒﻨﺴﻟﺍ " ﻲﻓ -ﺏﺴ
	  ﻪﻠﻌﻔﻴ ﻥﺍ ﻩﺭﻤﻋ ﻯﺩﻤ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺠﻴﻭ ﻥﻤﻫﺭﺒﻟﺍ ﺹﺨﻴ ﺎﻤﻴﻓ-ﺞﺴ
	  ﻩﺭﻤﻋ ﻲﻓ ﻡﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻤﻫﺭﺒﻟﺍ ﺭﻴﻐﻟ ﺎﻤﻴﻓ - ﺩﺴ
	  ﻥﻴﺒﺍﺭﻘﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ -ﻪﺴ
	  ﺔﻤﻅﻌﻤﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺯﻭ ﺞﺤﻟﺍ ﻲﻓ - ﻭﺴ
	  ﺔﻴﻨﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺠﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻗﺩﺼﻟﺍ ﻲﻓ - ﺯﺴ
	  ﺏﺭﺎﺸﻤﻟﺍﻭ ﻡﻋﺎﻁﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻭﻅﺤﻤﻟﺍﻭ ﺡﺎﺒﻤﻟﺍ ﻲﻓ - ﺢﺴ
	  ﺱﺎﻔﻨﻟﺍﻭ ﺔﻨﺠﻷﺍ ﻝﺍﻭﺤﺃﻭ ﺽﻴﺤﻟﺍﻭ ﺢﻜﺎﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ - ﻁﺴ
	  ﻱﻭﺎﻋﺩﻟﺍ ﻲﻓ -ﻉ
	  ﺕﺍﺭﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﺕﺎﺒﻭﻘﻌﻟﺍ ﻲﻓ - ﺎﻋ
	  ﺎﻬﻴﻓ ﺕﻴﻤﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤﻭ ﺙﻴﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ -ﺏﻋ
	  ﻡﻫﺩﺎﺴﺠﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻴﺤﻷﺍﻭ ﻩﺩﺴﺠ ﻲﻓ ﺕﻴﻤﻟﺍ ﻕﺤ ﻲﻓ - ﺞﻋ
	  ﺎﻬﻋﺍﻭﻨﺃﻭ ﻡﺎﻴﺼﻟﺍ ﻲﻓ - ﺩﻋ
	  ﻡﺎﻴﺼﻟﺍ ﻡﺎﻴﺍ ﻥﻴﻴﻌﺘ ﻲﻓ- ﻪﻋ
	  ﺡﺍﺭﻓﻷﺍﻭ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍ ﻲﻓ - ﻭﻋ
	  ﺏﺍﻭﺜﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻜﻻ ﺔﻨﻴﻌﻤﻟﺍ ﺔﺴﻭﺤﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺓﺩﻭﻌﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﻻﺍ ﻭ ﺔﻤﻅﻌﻤﻟﺍ ﻡﺎﻴﻻﺍ ﻲﻓ- ﺯﻋ
	  ﺕﺎﻨﺭﻜﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ- ﺢﻋ

	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


