
األخبار: كتاب    عيون 
وري : املؤلف  لدين ا قتيبة  بن   ا

  كتاب السلطان

  حمل السلطان وسريته وسياسته

  للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلمارة

قال : حّدثنا سالبن قتيبة عن ابن أيب ذئب عن املقربّي عن أيب هريرة قال: حّدثنا حممد بن خالد بن خداش قال
ستحرصون على اإلمارة مث تكون حسرةً وندامةً يوم القيامة فنعمت املرضعة "  :رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

  " .وبئست الفاطمة 
حّدثنا شريك عن عطاء بن يسار أن رجالً قال : حّدثنا عبد العزيز الّداروردي قال:حّدثين حممد بن زياد الزيادي قال

  " .ة ملن أخذها حبقّها وحلها نعم الشيء اإلمار: " فقال النيب. بئس الشيء اإلمارة: عند النيب
: حّدثنا أبو املنهال عن عبد العزيز ابن أيب بكرة عن أبيه قال: حّدثنا ابن قتيبة قال: حّدثين زيد بن أخزم الطائي قال

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم : " ابنته بوران، قال: فقالوا" من استخلفوا؟ : " ملا مات كسرى قيل ذلك للنّيب فقال
  . "إىل امرأة 

  البن عباس رضي اللّه عنهما
مسعت أّيوب حيّدث عن عكرمة عن ابن عباس : حدّثنا أيب قال: حّدثنا وهب بن جرير قال: حّدثين زيد بن أخزم قال

على قريش عبد اللّه بن مطيع، وعلى األنصار عبد اللّه : من استعمل القوم؟ قالوا: أنه قدم املدينة زمن احلّرة فقال
  .هلك واللّه القوم! أمريان: فقال. ببن حنظلة بن الراه
  للحسن عليه السالم

: " كان احلسن يقول: حّدثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن هشام بن حّسان قال: حّدثنا حممد بن عبيد قال
  " .أربعة من اإلسالم إىل السلطان احلكم والفيء واجلمعة واجلهاد 

  لكعب األحبار
مثل اإلسالم : " قال كعب: سلمة عن محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة قال حّدثنا أبو: وحّدثين حممد قال

والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود واألطناب واألوتاد، فالفسطاط اإلسالم، والعمود السلطان، واألطناب 
  " .واألوتاد الناس، ال يصلح بعضه إال ببعض 

  كلمة أليب حازم يف السلطان
السلطان سوٌق فما نفق : " قال أبو حازم لسليمان بن عبد امللك: حّدثين األصمعّي قال: قال حّدثين سهل بن حممد

  " .عنده أيت به 
  البن املقفع

الناس على دين السلطان إال القليل فليكن للّرب واملروءة عنده نفاٌق فسيكسد بذلك : " وقرأت يف كتاب البن املقفّع
امللك ثالثة ملك دين وملك حزم وملك هوى، فأما ملك الدين : " يه أيضاًالفجور والدناءة يف آفاق األرض قرأت ف



فإنه إذا أقام ألهله دينهم فكان دينهم هو الذي يعطيهم ما هلم ويلحق هبم ما عليهم، أرضاهم ذلك وأنزل الساخط 
لطعن والتسّخط ولن وأما ملك احلزم فإنه تقوم به األمور وال يسلم من ا. منهم منزلة الراضي يف اإلقرار والتسليم
  " .وأما ملك اهلوى فلعب ساعة ودمار دهر . يضّره طعن الضعيف مع حزم القوي

  للرسول
حّدثنا إسحاق بن جنيح عن ثور بن يزيد عن خالد بن : حّدثين يزيد بن عمرو عن عصمة بن صقري الباهلي قال

ملالئكة وحراسه يف األرض الذين يأخذون إن اللّه حرّاساً فحّراسه يف السماء ا: " قال رسول اللّه: معدان قال
  " .الّديوان 

أخربين شعبة عن شرقيٍّ عن عكرمة يف قول اهللا عز : حّدثين سعيد بن سلم الباهلي قال: حّدثين أمحد بن اخلليل قال
  " .اجلالوزة حيفظون األمراء : " قال" له معقباٌت من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اللّه : " وجل

  :ال الشاعروق" 
  خليا من اسم اللّه والربكات... أال ليت شعري هل أبيّنت ليلةً 
  .أي بأمر اللّه" حيفظونه من أمر اللّه : " يعين باسم اللّه، وفيه قول اللّه

شّر املال ال ينفق منه، وشر األخوان اخلاذل، وشر السلطان من خافه الربىء، : " وقرأت يف كتاب من كتب اهلند
  " .د ما ليس فيه خصب وال أمن وشر البال
  " .خري السلطان من أشبه الّنسر حول اجليف ال من أشبه اجليفة حوهلا النسور : " وقرأت فيه

  " .سلطان ختافه الرعية خري للرعية من سلطان خيافها : " وهذا معىن لطيف وأشبه األشياء به قول بعضهم
  كلمة يف عدل اإلمام وجوره

إذا كان : " قال عبد اللّه بن مسعود: األحوص عن ابن عّم أليب وائل عن أيب وائل قالحّدثين شيخ لنا عن أيب 
  " .اإلمام عادالً فله األجر وعليك الشكر، وإذا كان جائراً فعليه الوزر وعليك الصرب 

  قول عمر بن اخلطاب يف الفواقر

جار : ثالثٌ من الفواقر: " ي اللّه عنهقال عمر بن اخلطاب رض: وأخربين أيضاً عن أيب قدامة عن علّي بن زيد قال
مقامٍة إن رأى حسنة سترهم وإن رأى سيئة أذاعهم، وامرأة إن دخلت عليهم لسنتك وإن غبت عنها مل تأمنها، 

  " .وسلطان إن أحسنت مل حيمدك وإن أسأت قتلك 
  من اليتيمة يف منافع السلطان ومضارّه

 جنب منافعه مثل الغيث الذي هو سقيا اللّه وبركات السماء وحياة مثل قليل مضاٌر السلطان يف" وقرأت يف اليتيمة 
األرض ومن عليها، وقد يتأذى به السّفر ويتداعى له البنيان وتكون فيه الصواعق وتدّر سيوله فيهلك الناس 

ه يف األرض اليت والدواب ومتوج له البحار فتشتّد البلّية منه على أهله فال مينع الناس، إذا نظروا إىل آثار رمحة اللّ
أحيا والنبات الذي أخرج والرزق الذي بسط والرمحة اليت نشر، أن يعظموا نعمة رهبم ويشكروها وبلغوا ذكر 

ومثل الرياح اليت يرسلهم اللّه نشرا بني يدّي رمحته فيسوق هبم . خواّص الباليا اليت دخلت على خواّص اخللق
عباد يتنسمون منها ويتقلبون فيهم، وجتري هبم مياههم، وتقد هبا السحاب وجيعلهم لقاحاً للثمرات و أرواحاً لل

وقد تضرّ بكثري من الناس يف بّرهم وحبرهم وخيلص ذلك إىل أنفسهم وأمواهلم فيشكوها . نرياهنم وتسري هبم أفالكهم
ذي سخرها له من قوام منهم الشاكون ويتأذّى هبا املتأذّون وال يزيلها ذلك عن منزلتها اليت جعلها اللّه هبم وأمرها ال

ومثل الشتاء والصيف اللذين جعل اللّه حّرمها وبردمها صالحاً للحرث والنسل ونتاجاً للحب . عباده ومتام نعمته



والثمر، جيمعهم الربد بإذن الّله وحيملها وخيرجها احلّر باذن اللّه وينضجها مع سائر ما يعرف من منافعها، وقد يكون 
ومن ذلك . وبردمها ومسائمهما وزمهريرمها ومها مع ذلك ال ينسبان إال إىل اخلري والصالحاألذى والضرّ يف حّرمها 

الليل الذي جعله اللّه سكناً ولباساً وقد يستوحش له أخو القفر، وينازع فيه ذو البلّية والّريبة وتعدو فيه الّسباع 
ره بكثري نفعه، وال يلحق به ذّما وال يضع عن وتنساب فيه اهلواّم ويغتنمه أهل الّسرق والّسلّة، وال يزري صغري ضر

ومثل النهار الذي جعله اللّه ضياء ونشوراً وقد يكون على . الناس احلقّ يف الشكر اللّه على ما مّن به عليهم منه
الناس أذى احلرّ يف قيظهم وتصّبحهم فيه احلروب والغارات ويكون فيه الّنصب والّشخوص وكثري مما يشكوه الناس 

ولو أن الدنيا كان شيٌء من سّرائهم يعم عامة أهلهم بغري ضرر على بعضهم . حيون فيه إىل الليل وسكونهويستر
وكانت نعماؤهم بغري كدر وميسورها من غري معسور كانت الدنيا إذاً هي اجلنة اليت ال يشوب مسرهتا مكروه وال 

يا يكون ضّره خاصةً فهو نعمةٌ عامة، وكل فرحها ترٌح واليت ليس فيهم نصب وال لغوب، فكل جسيم من أمر الدن
  " .شيء منه يكون نفعه خاصاً فهو بالٌء عام 

  " .السلطان والدين أخوان ال يقوم أحدمها إال باآلخر : " وكان يقال
  لبعض امللوك

مهوم الناس صغار ومهوم امللوك كبار وألباب امللوك مشغولة بكل شيء جيلّ : " وقرأت يف التاج لبعض امللوك
ألباب السّوق مشغولة بأيسرالشيء، فاجلاهل منهم يعذر نفسه بدعة ما هو عليه من الّرسلة وال يعذر سلطانه مع و

  " .شّدة ما هو فيه من املؤونة، ومن هناك يعّزر اللّه سلطانه ويرشده وينصره 
سلطان كانت احلكماء لو كان يدري ما الزمان لعاقبته، إمنا الزمان هو ال: " مسع زياد رجالً يسب الزمان فقال

  "عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان : " تقول
  كلمة ملعاوية يف بين هاشم وجواب ابن عباس

يا بين هاشم، أالحتّدثوين : أقبل معاوية ذات يوم على بين هاشم فقال: " وروىاهليثم عن ابن عيّاش عن الّشعيب قال
لرضا بكم أم باإلجتماع عليكم دون القرابة أم بالقرابة دون عن ادعائكم اخلالفة دون قريش مب تكون لكم أبا

اجلماعة أم هبما مجيعاً؟ فإن كان هذا األمر بالرضا واجلماعة دون القرابة فال أرى القرابة أثبتت حقاً وال أّسست 
األيتام أن  ملكاً، وإن كان بالقرابة دون اجلماعة والرضا فما منع العباس عمّ النيب ووارثه وساقي احلجيج وضامن

يطلبها وقد ضمن له أبو سفيان بين عبد مناف، وإن كانت اخلالفة بالرضا واجلماعة والقرابة مجيعاً فإن القرابة 
أحق قريش هبم من : خصلة من خصال اإلمامة ال تكون اإلمامة هبا وحدها وأنتم تّدعوهنا هبم وحدها، ولكنا نقول

وا أقدامهم إليه الرغبة وطارت إليه أهواؤهم للثقة وقاتل عنها حبقها بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة عليهم ونقل
فإن . إن أمركم ألمٌر تضيق به الصدور، إذا سئلتم عّمن اجتمع عليه من غريكم قلتم حقٌّ. فأدركها من وجههم

وإن  فإن كان القوم أخذوا حقكم فاطلبوهم،: انظروا. كانوا اجتمعوا على حّق فقد أخرجكم احلّق من دعواكم
نّدعي : فقال ابن عباس. كانوا أخذوا حقّهم فّسلموا إليهم فإنه ال ينفعكم أن تروا ألنفسكم ما ال يراه الناس لكم

هذا األمر حبّق من لوال حقّه مل تقعد مقعدك هذا، ونقول كان ترك الناس أن يرضوا بنا وجيتمعوا علّينا حقًّا ضيعوه 
. مل خيطىء الورد والّصدر، وال ينقص فضل ذي فضلٍ فضل غريه عليهوحظًّا حرموه، وقد اجتمعوا على ذي فضل 

، فأما الذي منعنا من طلب هذا األمر بعد رسول اهللا فعهٌد منه " ويؤت كلّ ذي فضلٍ فضله : " قال اللّه عز وجل
عذرنا فيه، وال يعاب إلينا قبلنا فيه قوله ودّنا بتأويله، ولو أمرنا أن نأخذه على الوجه الذي هنم نا عنه ألخذناه أو أ



أحد على ترك حقه إمنا املعيب من يطلب ما ليس له، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارّاً، انتهت القضية إىل 
فأما القرابة فقد نفعت املشرك وهي للمؤمن . داود وسليمان فلم يفّهمهم داود وفّهمهم سليمان ومل يضّر داود

أيب ومن أبغض العباس فقد أبغضين، وهجرتك آخر اهلجرة كما أن نبّويت أنت عّمي وصنو : " أنفع، قال رسول اللّه
. يا عم قل ال إله إال اللّه أشفع لك هبم غداً وليس ذاك ألحد من الناس: " آخر النبّوة وقال أليب طالب عند موته

ّني تبت اآلن وال الّذين وليست الّتوبة للّذين يعملون الّسّيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إ: " قال اللّه تعاىل
  " .ميوتون وهم كفّاٌر أولئك أعتدنا هلم عذاباً أليماً 

  لكسرى

ال تنزل ببلد : " قال كسرى: حّدثنا الرياشّي عن أمحد بن سالّم موىل ذفيف عن موىل يزيد بن حامت عن شيخ له قال
  " .ٌر جارٍ سلطان قاهر، وقاض عادل، وسوق قائمة، وطبيب عامل، وهن: ليس فيه مخسة أشياء
حّدثنا ابن اخت العجاج عن : حدّثنا القاسم بن الفضل قال: حدّثنا مسلم ابن ابراهيم قال: وحّدثنا الرياشّي قال

يوشك أن يأتيك بقعان الشأم : قال. قلت من أهل العراق: ممن أنت؟ قال: قال يل أبو هريرة: " العجاج قال
وإّياك أن تسّبهم فإنك . لوهم فكن يف أقاصيهم وخلّ عنهم وعنهمفيأخذوا صدقتك فإذا أتوك فتلقّهم هبم فإذا دخ

: ، ويف رواية أخرى أنه قال" إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإن صربت جاءتك يف ميزانك يوم القيامة 
اً خفّف خذ احلق ودع الباطل، فإن أىب فال متنعه إذا أقبل فال تلعنه إذا أدبر فتكون عاصي: إذا أتاك املصّدق فقل" 

.عن ظامل   "  
  " .على الرغبة، والرهبة، واحملبة، والديانة : طاعة السلطان على أربعة أوجه: " وكان يقال

  كتاب من أردشري إىل مجيع الطوائف من رعيته
من أردشري املوبذ ذي البهاء ملك امللوك : " وقرأت يف بعض كتب العجم كتباً ألردشري بن بابك إىل الرعية، نسخته

العظماء، إىل الفقهاء الذين هم محلة الدين، واألساورة الذين هم حفظة البيضة، والكتاب الذين هم زينة ووارث 
السالم عليكم، فإنا حبمد اللّه صاحلون وقد وضعنا على رعيتنا . اململكة، وذوي احلرث الذين هم عمرة البالد

ال تستشعروا احلقد فيدمهكم العدّو، وال : بوصية وحنن مع ذلك كاتبون إليكم. بفضل رأفتنا إتاوهتا املوظّفة عليهم
حتتكروا فيشملكم القحط، وتزّوجوا يف القرابني فإنه أمّس للرحم وأثبت للنسب، وال تعدّوا هذه الدنيا شيئاً فإهنا ال 

  " .تبقى على أحد وال ترفضوها مع ذلك فإن اآلخرة ال تنال إال هبا 
  نصيحة أرسطاطاليس إىل االسكندر

املك الرعية باإلحسان إليها تظفر باحملبة منها، فإن طلبك : " تاباً من أرسطاطاليس إىل االسكندر وفيهوقرأت ك
ذلك منهم باحسانك هو أدوم بقاًء منه باعتسافك، واعلم أنك إمنا متلك األبدان فتخطّهم إىل القلوب باملعروف، 

  " .جهد أال تقول تسلم من أن تفعل واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول، قدرت على أن تفعل، فا
  كلمة مللك العجم

إين إمنا أملك األجساد ال النيات وأحكم بالعدل : " وقرأت يف كتاب اآليني أن بعض ملوك العجم قال يف خطبة له
  " .ال بالرضا وأفحص عن االعمال ال عن السرائر 

  " .بقلوهبا  أسوس امللوك من قاد أبدان الرعية إىل طاعته: " وحنوه قول العجم



ال ينبغي للوايل أن يرغب يف الكرامة اليت يناهلم من العامة كرهاً ولكن يف اليت يستحقهم حبسن األثر : " وقالوا
  " .وصواب الرأي والتدبري 

كان أنوشروان إذا ولّى رجالً أمر الكاتب أن يدع يف العهد : " حّدثنا الرياشّي عن أمحد بن سالم عن شيخه له قال
سس خيار الناس باحملبة وامزج للعامة الرغبة بالرهبة : عة أسطر ليوقّع فيه خبطه فإذا أيت بالعهد وقّع فيهموضع أرب

  " .وسس سفلة الناس باإلخافة 
نعم، نزلت مباء من : هل من مغّربة خرب؟ قال: قدم قادم على معاوية بن أيب سفيان فقال له معاوية: " قال املدائين

ما : فقلت له. عليه إذ أورد أعرايب إبله فلما شربت ضرب على جنوهبم وقال عليك زياداً مياه األعراب فبينا أنا
  " .فسّر ذلك معاوية وكتب به إىل زياد . هي سًدى، ما قام يل هبم راعٍ مذ ويل زياد: أردت هبذا؟ قال

  كلمة لعبد امللك بن مروان
وال تسريون فينا وال يف ! منا سرية أيب بكر وعمر أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون: " قال عبد امللك بن مروان

  " .نسأل اللّه أن يعني كالً على كل ! أنفسكم بسرية رعية أيب بكر وعمر
  لعمر بن اخلطاب والبن عبد العزيز

  " .إن هذا األمر ال يصلح له إال اللّني يف غري ضعف والقويّ يف غري عنف : " قال عمر بن اخلطاب
إين ألمجع أن أخرج للمسلمني أمراً من العدل فأخاف أن ال حتتمله قلوهبم فأخرج معه : " يزوقال عمر بن عبد العز

  " .طمعاً من طمع الدنيا، فإن فرت القلوب من هذا سكنت إىل هذا 
  ملعاوية يف سياسة الرغبة

 الناس ال أضع سيفي حيث يكفيين سوطي وال أضع سوطي حيث يكفيين لساين، ولو أن بيين وبني: " قال معاوية
  " .كنت إذا مّدوها خلّيتها وإذا خلّوها مددهتم : وكيف ذاك؟ قال: قيل. شعرةً ما انقطعت

  للشعيب وعمر يف معاوية
: " كان معاوية كاجلمل الطّّب، إذا سكت عنه تقّدم وإذا ردّ تأخروقول عمر فيه: " وحنو هذا قول الّشعيب فيه

  " .ال على الرضا ويضحك يف الغضب ويأخذ ما فوقه من حتته احذروا آدم قريش وابن كرميهم ، من ال ينام إ
إين ال أحول بني الناس وبني ألسنتهم ما مل حيولوا بيننا : " أحتلم عن هذا؟ فقال: وأغلظ له رجل فحلم عنه فقيل له

  " .وبني سلطاننا 
  " .إال بعدل وحسن سياسة ال سلطان إال برجال وال رجال إال مبال وال مال إال بعمارة وال عمارة : " كان يقال
  " .أحسنوا إىل املزارعني فإنكم ال تزالون مساناً ما مسنوا : " قال زياد

  كتاب احلجاج إىل الوليد بن عبد امللك يشرح له سريته
إين أيقظت رأيي وأمنت هواي، فأدنيت السيد : " وكتب الوليد إىل احلجاج يأمره أن يكتب إليه بسريته فكتب إليه

ومه، ووليت احلرب احلازم يف أمره، وقلّدت اخلراج املوفّر ألمانته، وقسمت لكل خصم من نفسي قسماً املطاع يف ق
يعطيه حظّاً من نظري ولطيف عناييت، وصرفت السيف إىل الّنطف املسيء، والثواب إىل احملسن الربيء فخاف 

  " .املريب صولة العقاب، ومتسك احملسن حبظه من الثواب 
ينفي عنها القذر ويباعد عنها احلجر ويكّنها من : إمنا أنا لكم كالظّليم الرائح عن فرخه: " لشاموكان يقول ألهل ا

  " .يا أهل الشأم أنتم اجلّنة والرداء وأنتم العّدة واحلذاء . املطر وحيميها من الّضباب وحيرسها من الذئاب
  رد معاوية على سليم موىل زياد



اسكت ما أدرك صاحبك شيئاً قطّ بسيفه إال وقد أدركت : " ة فقال معاويةفخر سليم موىل زياد بزياد عند معاوي
  " .أكثر منه بلساين 

  تعريف عبد امللك للسياسة
هيبة اخلاّصة مع صدق مودهتا واقتياد قلوب العامة باإلنصاف : " يا أبت ما السياسة؟ قال: وقال الوليد لعبد امللك

  " .هلا واحتمال هفوات الّصنائع 
  " .قلوب الرعية خزائن ملوكهم فما أودعتهم من شيء فلتعلم أنه فيها : " العجمويف كتب 

مل أهزل يف وعد وال وعيد وال أمر وال هني وال عاقبت للغضب واستكفيت : " ووصف بعض امللوك سياسته فقال
وعّممت بالقوت  على اجلزاء وأثبت على العناء ال اهلوى، وأودعت القول هيبة مل يشبهم مقت ووّدا مل تشبه جرأة

  " .ومنعت الفضول 
  وصية أبرويز البنه شريويه

ال توسعّن على جندك فيستغنوا عنك وال تضيقنّ : " قال أبرويز البنه شريويه وهو يف حبسه: وقرأت يف كتاب التاج
"  العطاء عليهم فيضجّوا منك، أعطهم عطاء قصداً وامنعهم منعاً مجيالً ووّسع عليهم يف الرجاء وال توّسع عليهم يف

.  
فقام أبو العباس الطّوسي . أجع كلبك يتبعك: صدق األعرايب حيث يقول: وحنوه قول املنصور يف جملسه لقوّاده

  .يا أمري املؤمنني أخشى أن يلّوح له غريك برغيف فيتبعه ويدعك: فقال
  وصية عمر لألشعري

لطاهنم فأعوذ باللّه أن تدركين وإياك عمياء أما بعد، فإن للناس نفرة عن س: " وكتب عمر إىل أيب موسى األشعرّي
أحدمها اللّه، واآلخر للدينا فآثر : جمهولة وضغائن حممولة، أقم احلدود ولو ساعة من هنار، وإذا عرض لك أمران

نصيبك من اللّه فإن الدنيا تنفد واآلخرة تبقى، وأخيفوا الفسّاق وأجعلوهم يداً يداً ورجالً رجالً، وعد مرضى 
واشهد جنائزهم وافتح هلم بابك وباشر أمورهم بنفسك فإمنا أنت رجل منهم غري أن اللّه جعلك أثقلهم  املسلمني

محالً، وقد بلغين أنه قد فشا لك وألهل بيتك هيئة يف لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمني مثلهم ، فإياك يا 
إال الّسمن وإمنا حتفهم يف السمن، واعلم أن  عبد اللّه أن تكون مبنزلة البهيمة مّرت بواٍد خصيب فلم يكن هلم همٌّ

  " .العامل إذا زاغ زاغت رعّيته، وأشقى الناس من شقي الناس به، والسالم 
  لعبد اللّه بن زبري يف معاوية

مث . لقد حّدث نفسه: صلى يوماً عبد اللّه بن الزبري فوجم بعد الصالة ساعة فقال الناس: " هشام بن عروة قال
واللّه إن كنا لنفّرقه وما . إن كانت فيه ملخارج ال جندهم يف أحد بعده أبدا! ال يبعدنّ ابن هند: فقالالتفت إلينا 

وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلٍة من أهل األرض بأدهى منه فيتخادع . الليث احلرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا
: قلنا. ال يتخّون له عقل وال تنتقص له قّوة -وأشار إىل قبيس  -لنا، واللّه لوددت أّنا مّتعنا به ما دام يف هذا حجر 

  :وكان واللّه كما كان العذري: وكان يصل هبذا احلديث: قال. أوحش واللّه الرجل
  معنٌّ خبطبته جمهر... ركوب املنابر وثّاهبم 

  إذا خطل النثر املهمر... نريع إليه هوادي الكالم 
كلم الناس عبد الرمحن : " حّدثنا جد سران، وسران عّم األصمعّي قال: معّي قالحدّثنا األص: حّدثين أبو حامت قال



فقال . بن عوف أن يكلم عمر بن اخلطاب يف أن يلني هلم فإنه قد أخافهم حىت إنه قد أخاف األبكار يف خدورهّن
  " .إين ال أجد هلم إال ذلك، إهنم لو يعلمون ما هلم عندي ألخذوا ثويب من عاتقي : عمر
صلعت : ما لك أعقرت؟ أي دهشت، فقالت: فقال. يا أبا عقر حفص، اللّه لك: " وتقدمت إليه امرأة فقالت: لقا

  .فرقتك
  :قال أشجع السلميّ يف إبراهيم بن عثمان

  تغشى الربيء بفضل ذنب اجملرم... ال يصلح السلطان إال شّدةٌ 
  والسيف تقطر شفرتاه من الدم... ومن الوالة مقّحٌم ال يّتقى 

  باألمر تكرهه وإن مل تعلم... منعت مهم بتكن النفوس حديثهم 
  " .شر األمراء أبعدهم من القّراء، وشر القّراء أقرهبم من األمراء : " كان يقال

إن مدينة محص قد هتّدم حصنهم ، فإن رأى أمري املؤمنني أن : " كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على محص إىل عمر
  " .أّما بعد، فحّصنهم بالعدل، والسالم : " ب إليه عمريأذن يل يف إصالحهفكت
  ألعرايب يف أمريٍ عادل
كان إذا ويل مل يطابق بني جفونه وأرسل العيون على عيونه، فهو غائب عنهم شاهد : " ذكر أعرايب أمرياً فقال

  " .معهم، فاحملسن راج واملسيء خائف 
  كلمة جلعفر بن حيىي

  " .راج عمود امللك وما استغزر مبثل العدل وال استنزر مبثل الظلم اخل: " كان جعفر بن حيىي يقول
  وصية أردشري البنه

يا بين، إن امللك والدين أخوان ال غىن بأحدمها عن اآلخر، : " ويف كتاب من كتب العجم أن أردشري قال البنه
يا بين، اجعل حديثك مع أهل  .فالدين أسٌّ وامللك حارس، وما مل يكن له أّس فمهدوم وما مل يكن له حارس فضائع

  " .املراتب وعطيتك ألهل اجلهاد وبشرك ألهل الدين وسّرك ملن عناه ما عناك من أرباب العقول 
ال ينبغي أن يكون كذاباً فإنه إذا كان كذاباً : مهما كان يف امللك فال ينبغي أن تكون فيه خصال مخس: " وكان يقال

خيف، وال ينبغي أن يكون خبيالً فإنه إن كان خبيالً مل يناصحه أحد وال تصلح فوعد خرياً مل يرج أو أوعد بشرٍّ مل 
الوالية إال باملناصحة، وال ينبغي أن يكون حديداً فإنه إذا كان حديداً مع القدرة هلكت الرعية، وال ينبغي أن يكون 

ال ينبغي أن يكون جباناً فإنه إذا حسوداً فإنه إذا كان حسوداً مل يشّرف أحداً وال يصلح الناس إال على أشرافهم، و
  " .كان جباناً ضاعت ثغوره واجترأ عليه عدوه 

  كلمة معاوية البنة عثمان

يا ابنة أخي إنّ : " فقال معاوية. واأبتاه، وبكت: وقدم معاوية املدينة فدخل دار عثمان فقالت عائشة بنت عثمان
حتته غضب وأظهروا لنا طاعة حتتهم حقد ومع كل إنسان  الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً، وأظهرنا هلم حلماً

سيفه وهو يرى مكان أنصاره، فإن نكثنا هبم نكثوا بنا وال ندري أعليّنا تكون أم لنا،وألن تكوين بنت عّم أمري 
  املؤمنني خٌري من أن تكوين آمرأة من عرض املسلمني

  من عبد اللّه بن عباس إىل احلسن بن علّي
إنّ املسلمني ولّوك أمرهم بعد علّي فشّمر للحرب وجاهد عدوك : " ن عباس إىل احلسن بن علّيكتب عبد اللّه ب



ودار أصحابك وآشتر من الظّنني دينه مبا ال يثلم دينك، وولّ أهل البيوتات والشرف تستصلح هبم عشائرهم حىت 
إىل ظهور العدل وعز الدين، خريٌ  تكون اجلماعة، فإن بعض ما يكره الناس، ما مل يتعّد احلق وكانت عواقبه تؤدي

  " .من كثري مما حيبون إذا كانت عواقبه تدعو إىل ظهور اجلور ووهن الدين 
كان عمر إذا قدم عليه : " حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن األعمش عن إبراهيم قال

عن أمريهم هل يدخل عليه الضعيف؟ وهل يعود الوفد سأهلم عن حاهلم وأسعارهم وعمن يعرف من أهل البالد و
  " .املريض؟ فإن قالوا نعم، محد اللّه تعاىل، وإن قالوا ال، كتب إليه أقبل 

  اختيار العمال

  وصية أبو بكر الصديق عند وفاته

هد أبو بسم اللّه الرمحن الرحيم، هذا ما ع: " روي أن بكر الصديق رضي اللّه عنه ملّا حضرته الوفاة كتب عهداً فيه
بكر خليفة رسول الّله عند آخر عهده بالدنيا وأّول عهده باآلخرة، يف احلال اليت يؤمن فيهم الكافر ويتّقي فيهم 

إين استعملت عمر بن اخلطاب فإن بّر وعدل فذلك علمي به، وإن جار وبّدل فال علم يل بالغيب، واخلري : الفاجر
  " .لموا أّي منقلب ينقلبون وسيعلم الّذين ظ" أردت، ولكل امرىء ما اكتسب 
  من وصايا أبرويز إىل ابنه شريويه

ليكن من ختتاره لواليتك آمرأ كان يف ضعة فرفعته، أوذا : " ويف التاج أن أبرويز كتب إىل ابنه شريويه من احلبس
 أحداً ممن شرف وجدته مهتضماً فأصطنعته، والجتعله آمرأ أصبته بعقوبة فآّتضع عنهم وال أطاعك بعد ما اذللته وال

يقع يف خلدك أن إزالة سلطانك أحّب له من ثبوته،وإياك أن تستعمله ضرعاً غمراً كثر إعجابه بنفسه وقلت جتاربه 
  يف غريه، وال كبرياً مدبراً قد أخذ الدهر من عقله كما اخذت السّن من جسمه

  شعر للقيط
  :وقال لقيط يف هذا املعىن

  لذراع بامر احلرب مضطلعاًرحب ا... فقّلدوا أمركم اللّه درّكم 
  وال إذا عّض مكروهٌ به خشعا... ال مترفا إن رخاء العيش ساعده 

  يكون مّتبعاً يوماً ومّتبعا... ما زال حيلب درّالدهر أشطره 
  مستحكم السّن ال فخماً وال ضرعاً... حىت آستمّرت على شزرٍ مريريته 

  من األمثال يف الرجل اجملّرب
  العوان ال تعلّم اخلمرة: " الشيخ خري من مشهد الغالم ومن أمثال العرب أيضاًيف اجملّرب رأي: " و يقال يف مثل

  لبعض اخللفاء يف الربيع بن زياد
إذا كان يف القوم وليس : " كيف تريده؟ قال: قالوا. دلوين على رجل أستعمله على أمر قد أمهّين: قال بعض اخللفاء

: قال. ال نعلمه إال الربيع بن زياد احلارثي: هم كان كأنه رجل منهم قالواأمريهم كان كأنه أمريهم وإذا كان أمري
  .صدقتكم، هو هلا

  عبد الرمحن بن عبيد التميمي صاحب شرطة احلجاج



: " أيّ الرجال تريد؟ فقال: فقيل. دلوين على رجل للّشرط: قال احلجاج: و روى اهليثم عن جمالد عن الّشعيب قال
اجللوس مسني األمانة أعجف اخليانة ال خيفق يف احلق على جّرٍة يهون عليه سبال اإلشراف أريده دائم العبوس طويل 

لست أقبلهم إال أن : فأرسل إليه يستعمله، فقال له. عليك بعبد الرمحن بن عبيد التميمي: يف الشفاعة فقيل له
قال . حاجة فقد برئت منه الذمة من طلب إليه منهم: يا غالم، ناد يف الناس: قال. تكنفيين عيالك وولدك وحاشيتك

فواللّه ما رأيت صاحب شرطة قطّ مثله، كان ال حيبس إال يف دين، وكان إذا أيت برجل قد نقب على قوم : الشعيب
وضع منقبته يف بطنه حىت خترج من ظهره، وإذا أيت بنّباش حفر له قرباً فدفنه فيه، وإذا أيت برجل قاتل حبديدة اوشهر 

وإذا ايت برجل قدأحرق على قوم منزهلم أحرقه، وإذا أيت برجل يشّك فيه وقد قيل إنه لص ومل سالحاً قطع يده، 
فكان رمبا أقام أربعني ليلة ال يؤتى بأحد فضم إليه احلجاج شرطة البصرة : قال. يكن منه شيء ضربه ثالمثائة سوط

  .مع شرطة الكوفة
  نصيحة أبرويز إىل ابنه شريويه
إما رجالً يظهر زهداً يف املال ويّدعي ورعاً : انتخب خلراجك أحد ثالثة: " ىل ابنه شريويهوقرأت يف كتاب أبرويز إ

يف الدين فإنّ من كان كذلك عدل على الضعيف وأنصف من الشريف ووفّر اخلراج وأجتهد يف العمارة، فإن هو مل 
فّر كثرياً آستسراراً بالرياء واكتتاماً باخليانة، يرع ومل يعّف إبقاء على دينه ونظراً ألمانته كان حرّياً أن خيون قليالً ويو

فإن ظهرت على ذلك منه عاقبته على ماخان ومل حتمده على ما وفّر، وإن هو جلّح يف اخليانة وبارز بالرياء نكّلت به 
ه باخلراج إىل أو رجالً عاملاً باخلراج غنياً يف املال مأموناً يف العقل فيدعوه علم. يف العذاب واستنظفت ماله مع احلبس

االقتصاد يف احللب والعمارة لألرضني والرفق بالرعية، ويدعوه غناه إىل العفة ويدعوه عقله إىل الرغبة فيما ينفعه 
أو رجالً عاملاً باخلراج مأموناً باألمانة مقتراً من املال فتوّسع عليه يف الرزق فيغتنم حلاجته الرزق . والرهبة مما يضره

  " .سري، ويزجي بعلمه اخلراج، ويعّف بأمانته عن اخليانة ويستكنثر لفاقته الي
  عمر بن عبد العزيز وأهل العذر

: ومن هم؟ قال: قال. عليك بأهل العذر: استشار عمر بن عبد العزيز يف قوم يستعملهم، فقال له بعض أصحابه
  .قد اجتهد عمر: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت منهم، وإن قّصروا قال الناس

  ي بن ارطأة مع إياس بن معاويةحديث عد

  فيمن يصلح للوالية من القراء

فضرب يعملون : القّراء ضربان: فقال له. دلّين على قوم من القراء أولّهم: قال عدي بت أرطاة إلياس بن معاوية
صنع؟ فما أ: لآلخرة وال يعملون لك، وضرب يعملون للّدنيا فما ظّنك هبم إذا أنت ولّيتهم فمكّنتهم منهم ؟ قال

  .عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون ألحساهبم فولّهم: قال
  بني الرشيد ورجل أراد توليته القضاء

لك : فيك ثالث خالل: قال الرشيد.إين ال أحسن القضاء وال أنا فقيه: أحضر الرشيد رجالً ليولّيه القضاء فقال له
وأنت رجل تشاور . ، ومن مل يعجل قلّ خطؤهولك حلم مينعك من العجلة. شرف والشرف مينع صاحبه من الدناءة

  .فويل ماوجدوا فيه مطعناً. يف أمرك ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقّه به
  حديث عمر بن هبرية مع إياس بن معاوية



  حني أراد ابن هبرية توليته

قال يل إياس بن معاوية : بو عامر اخلزّار قالحّدثين صاحل بن رستم أ: حّدثنا األصمعّي قال:حّدثين سهل بن حممد قال
أتقرأ : قال. سل عما بدا لك: قلت. إيٍه: أرسل إيلّ عمر بن هبرية فأتيته فساكتين فسكّت، فلما أطلت قال: املزينّ

فهل : قال. فهل تعرف من أيام العرب شيئاً؟ قلت نعم:قال. هل تفرض الفرائض؟ قلت نعم: قال. القرآن؟ قلت نعم
إن يفّ ثالثاً ال أصلح معهن : قلت. إين أريد أن أستعني بك: قال. أنا هبم أعلم: أيام العجم شيئاً؟ قلت تعرف من
أما الدمامة فإين ال اريد أن أحاسن بك : قال. أنا دميم كما ترى، وأنا حديد، وأنا عيٌّ: ماهن؟ قلت: قال. للعمل

فوالين وأعطاين : قال. قم، قد وليتك. اخللق فيقّومك السوطالناس، وأّما العّي فإين أراك تعرب عن نفسك، وأّما سوء 
  .ألفي درهم فهما أول مال متّولته

  من كتاب للهند يف السلطان احلازم

السلطان احلازم رمبا أحب الرجل فأقصاه وآطّرحه خمافة ضره، فعل الذي تلسع احلية : " قرأت يف كتاب للهند
ورمبا أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغناء جيده عنده  إصبعه فيقطعهم لئال ينتشر ّمسها يف جسده،

  " .كنكاره املرء على الدواء البشع لنفعه 
  كلمة للمأمون يف مدح الرجال

  " .من مدح لنا رجالً فقد تضّمن عيبه : " مسعت املأمون يقول: حّدثين املعلّى بن أيوب قال
  تلّونهباب صحبة السلطان وآداهبم وتغري السلطان و

  وصية العباس البنه عبد اللّه
يا بّين إين : " قال يل أيب: حدّثنا أبو أسامة عن جمالد الّشعيب عن عبد اللّه بن عباس قال: حّدثين حممد بن عبيد قال

أرى أمري املؤمنني يستخليك ويستشريك ويقدّمك على األكابر من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وإين 
ال تفشّني له سّراً، وال جيّربّن عليك كذباً، وال تغتابن عنده أحداً، وال تطو عنه نصيحةقال : ل أربعأوصيك خبال

  .إي واللّه ومن عشرة آالف. كل واحد خري من الف: قلت البن عباس: الّشعيب
  " .إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا، وإن زادك فزده : " كان يقال

  نصيحة زياد البنه
إذا دخلت على أمري املؤمنني فادع له مث اصفح صفحاً مجيالً، وال يريّن منك هتلكاً عليه وال : " بنهقال زياد ال

  " .انقباضاً عنه 
  كلمة ملسلم بن عمرو يف خدمة السلطان

ينبغي ملن خدم السلطان أال يغتّر هبم إذا رضوا عنه وال يتغري هلم إذا سخطوا عليه وال : " قال مسلم بن عمرو
  " .ا ّمحلوه وال يلحف يف مسالتّهم يستثقل م

  من كتاب للهند يف صحبة السلطان ولزوم بابه
صحبة السلطان على ما فيهم من العز والثروة عظيمة اخلطار، وإمنا تشّبه باجلبل الوعر : " وقرأت يف كتاب للهند

يتكافأ خري السلطان وشره ألنّ خري فيه الثمار الطيبة والسباع العادية، فاالرتقاء إليه شديد واملقام فيه أشّد، وليس 
السلطان ال يعدو مزيد احلال، وشر السلطان قد يزيل احلال ويتلف النفوس اليت هلا طلب املزيد، وال خري يف الشيء 



  " .الذي سالمته مال وجاه ويف نكبته اجلائحة والتلف 
  " .وصل إىل حاجته من لزم باب السلطان بصرب مجيل وكظم للغيظ واطّرح لألنفة، : " وقرأت فيه
السلطان ال يتوخى بكرامته األفضل فاألفضل ولكن األدىن فاألدىن كالكرم ال يتعلق بأكرم الشجر : " وقرأت فيه

  " .ولكن بأدناهم منه 
  كالم العرب

  " .إذا مل تكن من قربان األمري فكن من بعدانه : " وكانت العرب تقول
  البن املقفع يف صحبة السلطان

ال تكونّن صحبتك للسلطان إال بعد رياضة منك لنفسك عن طاعتهم يف املكروه : " ب ابن املقفعوقرأت يف آدا
عندك وموافقتهم فيما خالفك وتقدير األمور على أهوائهم دون هواك، فإن كنت حافظاً إذا ولّوك، حذراً إذا 

هبم، وتشكر هلم وال تكلفهم قّربوك، أميناً إذا ائتمنوك، تعلمهم وكأنك تتعلم منهم، وتؤدهبم وكأنك تتأدب 
وإن وجدت . الشكر، ذليالً إن صرموك، راضياً إن أسخطوك، وإال فالبعد منهم كلّ البعد واحلذر منهم كلّ احلذر

عن السلطان وصحبته غًنى فاستغن به فإنه من خيدم السلطان حبقّه حيل بينه وبني لذة الدنيا وعمل اآلخرة، ومن 
  " .ة يف الدنيا والوزر يف اآلخرة خيدمه بغري حقه حيتمل الفضيح

إذا صبحت السلطان فعليك بطول املالزمة يف غري طول املعاتبة، وإذا نزلت منه منزلة الثقة فاعزل عنه : " وقال
كالم امللق وال تكنثرن له يف الدعاء إال أن تكنلمه على رؤوس الناس وال يكونّن طلبك ما عنده باملسألة وال 

وإن استطعت أال ينسى . طلبه باالستحقاق وال ختربنه أن لك عليه حقاً وأنك تعتّد عليه ببالءا. تستبطئّنه إن أبطأ
وال تعطينه اجملهود كله يف أّول صحبتك له فال جتد موضعاً للمزيد . حقّك وبالءك بتجديد النصح واالجتهم فافعل

بك للكالم خفةٌ بك واستخفاف منك واعلم أن استال. وإذا سأل غريك فال تكن اجمليب. ولكن دع للمزيد موضعاً
اجب أيهم املعجب : ما إياك سألت، وقال لك املسؤول: بالسائل واملسؤول، فما أنت قائل إن قال لك السائل

  " .مثل صاحب السلطان مثل راكب األسد يهم به الناس وهو ملركبه أهيب : " بنفسه املستخّف بسلطانه؟ وقال
  لدهنصيحة عبد امللك بن صاحل املؤدب و

كن على التماس احلظ بالسكوت أحرص : " وقال عبد امللك بن صاحل ملؤّدب ولده بعد أن اختصه جملالسته وحادثته
يا عبد الرمحن ال . إذا أعجبك الكالم فاصمت وإذا اعجبك الصمت فتكنلم: منك على التماسه بالكالم فإهنم قالوا

لسي، وال تكلّفين جواب التشميت والّتهنئة وال جواب السؤال تساعدين على ما يقبح يب وال ترّدنّ علّي اخلطأ يف جم
وكلّمين بقدر ما استنطقتك واجعل بدل التقريظ يل حسن . والتعزية، ودع عنك كيف أصبح األمري وأمسى

االستماع مين، واعلم أن صواب االستماع أقل من صواب القول، وإذا مسعتين أحتّدث فأرين فهمك يف طرفك 
د نفسك يف تطرية صوايب، وال تستدع الزيادة من كالمي مبا تظهر من استحسان ما يكون مين، وتوقّفك وال جته

فمن أسوأ حاالً ممن يستكدّ امللوك بالباطل فيدلّ على هتاونه، وما ظنك بامللك وقد أحلّك حملّ املعجب مبا تسمع منه 
إين جعلتك . حرمٍة إن كانت لك وقد أحللته حمل من ال يسمع منه؟ وأقل من هذا حيبط إحسانك ويسقط حّق

مؤّدباً بعد أن كنت معلّماً وجعلتك جليساً مقرّباً بعد أن كنت مع الصبيان مباعداً ومىت مل تعرف نقصان ما خرجت 
  " .منه مل تعرف رجحان ما دخلت فيه، ومن مل يعرف سوء ما يولّى مل يعرف حسن ما يبلى 

  بني أيب مسلم اخلراساين والسفاح



: فقال! يا أبا مسلم، هذا أبو جعفر: لم على أيب العباس وعنده أبو جعفر فسلّم على أيب العباس فقال لهدخل أبو مس
  .يا أمري املؤمنني، هذا موضع ال يقضى فيه إال حقك

  للفضل بن الربيع يف مسألة امللوك
كيف أصبح األمري، : ولمسألة امللوك عن أحواهلم من حتيات الّنوكى، فإذا أردت أن تق: " قال الفضل بن الربيع

أنزل اللّه على األمري الشفاء : كيف جيد األمري نفسه، فقل: وإذا أردت أن تقول. صّبح اللّه األمري بالكرامة: فقل
  " .والرمحة، فإن املسألة توجب اجلواب، فإن مل جيبك اشتّد عليك وإن اجابك اشتّد عليه 

  البن املقفع يف ما جيب سلوكه مع السلطان
جانب املسخوط عليه والظّنني عند السلطان وال جيمعنك وإياه جملس وال منزل وال : "  آداب ابن املقفعوقرأت يف

تظهران له عذراً وال تثن عليه عند أحد، فإذا رأيته قد بلغ يف االنتقام ما ترجو أن يلني بعده فاعمل يف رضاه عنك 
ء إليه جبفنك وعينك فإن السّرار خيّيل إىل كل من رآه برفق وتلطّف، وال تسارّ يف جملس السلطان أحداً، وال تومى

من ذي سلطان وغريه أنه املراد به، وإذا كلّمك فاصغ إىل كالمه وال تشغل طرفك عنه بنظر وال قلبك حبديث نفس 
. "  

  من كتاب اهلند يف آداب الوزير مع السلطان
أتني له وخّير أحظامها عنده بني اللباس واحللية، وقرأت يف كتاب للهند أنه أهدي مللك اهلند ثياب وحلي، فدعا بامر

وكان وزيره حاضراً، فنظرت املرأة إليه كاملستشرية له فغمزها باللباس تغضيناً بعينه، وحلظه امللك، فاختارت احللية 
لقة، لئال يفطن للغمزة، ومكث الوزير أربعني سنة كاسراً عينه لئال تقّر تلك يف نفس امللك وليظّن أنه عادة أو خ

توّص بالوزير خرياً فإنه اعتذر من شيء يسري أربعني : وصار اللباس لألخرى فلما حضرت امللك الوفاة قال لولده
  .سنة

  لشبيب بن شيبة فيمن خيدم السلطان
ينبغي ملن ساير خليفة أن يكون باملوضع الذي إذا أراد اخلليفة أن يسأله عن شيء مل حيتج إىل : " قال شبيب بن شيبة

وإن سار بني يديه أن حييد عن سنن الريح اليت تؤّدي . تفت، ويكون من ناحية إن التفت مل تستقبله الشمسأن يل
  " .الغبار إىل وجهه 

  نصيحة ناسك آلخر
  " .إن ابتليت بأن تدخل إىل السلطان مع الناس فأخذوا يف الثناء فعليك بالدعاء : " قال رجل من النساك آلخر
  ثمبني املأمون وحيىي بن أك

كان حيىي بن أكثم مياشي املأمون يوماً يف بستان موسى والشمس عن يسار حيىي واملأمون يف الظل وقد : قال مثامة
: وضع يده على عاتق حيىي ومها يتحادثان حىت بلغ حيث أراد مث كّر راجعاً يف الطريق اليت بدأ فيهم فقال ليحىي

فقال . فكن اآلن حيث كنت وأحتّول أنا حيث كنت كانت الشمس عليك ألنك كنت على يساري وقد نالت منك
ال واللّه البدٌّ من أن تأخذ : فقال املأمون. واللّه يا أمري املؤمنني لو أمكنين أن أقيك هول املطلع بنفسي لفعلت: حيىي

  .فتحّول حيىي وأخذ من الظل مثل الذي أخذ منه املأمون. الشمس مين مثل ما أخذت منك
  " .العدل أن يعدل الرجل على بطانته مث على الذين يلوهنم حىت يبلغ العدل الطبقة السفلى  أّول: " وقال املأمون

  لألحنف يف االنقباض على السلطان



ال تنقبضوا عن السلطان وال هتالكوا عليه فإنه من أشرف للسلطان أذراه، ومن تضّرع : " قال األحنف: املدئين قال
  " .له أحظاه 

  يفة بن اليمان يف التعرض لسلطان اللّه يف األرض؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حلذ
حدّثنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن زيد بن : حّدثين حممد بن عمرو الرومي قال: حّدثين يزيد بن عمرو وقال

وتوا ما مشى قوم قطّ إىل سلطان اللّه يف األرض ليذلّوه إال أذلّهم اللّه قبل أن مي: " قال حذيفة بن اليمان: يثيع، قال
. "  

  هلشام بن عبد امللك يف صحبة السلطان
دخلت على هشام بن عبد امللك فاستدناين حىت كنت أقرب الناس منه : ؟؟؟ويف أخبار خالد بن صفوان أنه قال

. فعلمت أنه يعين خالد بن عبد اللّه. يا خالد، لرّب خالٍد قعد مقعدك هذا أشهى إيلّ حديثاً منك: فتنفّس مث قال
إن خالداً أدلّ فأملّ وأوجف فأعجف ومل يدع لراجع مرجعاً، على أنه ما : مري املؤمنني، أفال تعيده؟ فقاليا أ: فقلت

  .هيهات: فقال. يا أمري املؤمنني، ذاك أحرى: فقلت. سألين حاجة
  إليه بوجٍه آخر الدهر تقبل... إذا لنصرفت نفسي عن الشيء مل تكن 
  بني منكة اهلندي وحيىي بن خالد الربمكي

اعتل حيىي بن خالد فبعث إىل منكة اهلندي : حّدثنا الفضل بن حممد بن منصور مبعىن هذا احلديث، وببعضه هنيك
فقال له . وكان متفنناً. داؤك كبري ودواؤه يسري وأيسر منه الشكر: ما ترى يف هذه العلة؟ فقال منكة: فقال له
: قال منكة. كانت اهلجرة له ألزم من املفاوضة فيهرمبا ثقل على السمع خطرة احلّق به، فإذا كان ذلك : حيىي

صدقت ولكين أرى يف الطوالع أثراً واألمد فيه قريب وأنت قسيم يف املعرفة وقد نبهت، ورمبا تكون صورة احلركة 
لألمور منصرف إىل العواقب : قال حيىي. للكوكب عقيمة ليست بذات نتاج ولكن األخذ باحلزم أوفر حظ الطالبني

: قال منكة. ال بد من أن يقع، واملنعة مبساملة األيام هنزة فاقصد ملا دعوتك له من هذا األثر املوجود باملزاجوما حتم 
هي الصفراء مازجتهم مائيةٌ من البلغم فحّدث هلم بذلك ما حيّدث اللّهب عند مماّسته رطوبة املادة من االشتعال فخذ 

  .لساً أو جملسني وتسكّن ذلك التوقد الذي جتد إن شاء اللّهماء رّمانتني فدقّهما بإهليلجة سوداء تنهضك جم
فلما كان من حديثهم الذي كان، تلّطف منكة حىت دخل على حيىي يف احلبس فوجده جالساً على لبد ووجد الفضل 

 أتراك علمت من ذلك: قال له حيىي. قد كنت ناديت لو أعرت اإلجابة: بني يديه ميهن أي خيدم، فاستعرب منكة وقال
شيئاً جهلته؟ كال ولكنه كان الرجاء للسالمة بالرباءة من الذنب أغلب من الّشفق وكان مزايلة القدر اخلطري عبئاً 

فما تقول يف هذا الداء؟ قال . وبعد فقد كانت نعمٌ أرجو أن يكون أوّهلم شكراً وآخرهم أجراً. قلّما تنهض به اهلمة
قد : قال حيىي. كان يفدي مبال أو مفارقة عضو كان ذلك مما جيب لك ما أرى له دواء أجنع من الصرب، ولو: له منكة

لو أمكنين ختليف الروح عندك ما خبلت بذلك، فإمنا : قال منكة. شكرت لك ما ذكرت فإن أمكنك تعهدنا فافعل
  .دخلنا يف الدنيا دخوالً أخرجنا منهم : قال الفضل كان حيىي يقول. كانت األيام حتسن يل بسالمتك

  ب اهلند يف قلة وفاء السلطان ألصحابهمن كتا
إمنا مثل السلطان يف قلة وفائه لألصحاب وسخاء نفسه عمن فقد منهم مثل البغيّ : " وقرأت يف كتاب للهند

  " .واملكّتب، كلما ذهب واحد جاء بآخر 
  للعرب يف وصف السلطان



نه سريع اإلنصراف كثري البدوات هجومٌ ، يريدون أ" السلطان ذو عدواٍن وذو بدواٍن وذو تدرٍأ : " والعرب تقول
  " .على األمور 

  أليب مسلم اخلرساين يف أن املعرفة ال تقدر
  على دفع املقّدر احملتوم

يا عبد : رأيت أبا جعفر وأبا مسلم دخال الكعبة فنزع أبو جعفر نعله فلما أراد اخلروج قال: قال معاذ بن مسلم
ووّجه أبو . فألبسته إياهم فحقد ذلك أبو مسلم. ا معاذ ضعهم يف رجليي: فجاء هبم ، فقال. الرمحن، هم ت نعلّي

فقال . أفعلهم ابن سالمة الفاعلة؟ ال يكّين: جعفر يقطني بن موسى إىل أيب مسلم إلحصاء األموال فقال أبو مسلم
مث . م برأيكأمرين أن أحصي األموال مث أسلّمهم إليك لتعمل فيه: وكيف؟ قال: عّجلت أيهم األمري، قال: يقطني

فلما قدم أبو مسلم املدائن يف اليوم الذي قتل فيه جعل يضرب بالسوط معرفة . قدم يقطني على املنصور فأخربه
تدعو يا . جاّرة ذيلهم: مث قال. ما تغين املعرفة إذا مل يقدر على دفع احملتوم: برذونه ويقول بالفارسية كالماً معناه
  .ساعة،قد صرنا يف دجلة ويلهم ، بدجلة أو حوهلم ، كأنا بعد

  من كالم أيب جعفر املنصور

. عافانا اللّه وإياك من السوء: كتاب أيب مسلم إيلّ وأنا خليفة: ثالث كّن يف صدري شفى اهللا منهم: " قال املنصور
  " .أيكم ابن احلارثّية؟ وضرب سليمان بن حبيب ظهري بالسياط : ودخول رسوله علّينا وقوله

  ن قتيبة يف قتل أيب مسلم اخلراساينبني املنصور وسلم ب
: لو كان فيهما آهلة إال اللّه لفسدتافقال: " ما ترى يف قتل أيب مسلم؟ فقال سلم: قال املنصور لسلم بن قتيبة

  .حسبك يابا أميّة
  شعر أليب دالمة
  :قال أبو دالمة

  على عبد ه حىت يغّيرهم العبد... أبا جمرم ماغّير اللّه نعمة 
  أال إن أهل الغدر آباؤك الكرد... دّي حاولت غدرة أيف دولة امله

  عليك مبا خوفتين األسد الورد... أبا جمرم خوفتين القتل فانتحى 
  بني مروان بن حممد و عبد احلميد الكاتب

قد احتجت إىل أن تصري مع عدّوي وتظهر الغدر يب، فإن : " قال مروان بن حممد لعبد احلميد حني أيقن بزوال ملكه
م بأدبك وحاجتهم إىل كتابك تدعوهم إىل حسن الظن بك، فإن استطعت أن تنفعين يف حيايت وإال مل تعجز إعجاهب

إن الذي أمرتين به أنفع األمرين لك وأقبحهما يب وما عندي إال الصرب : عن حفظ حرميت بعد وفاتيفقال عبد احلميد
  :وقال. معك حىت يفتح اهللا لك أو أقتل معك

  فمن يل بعذرٍ يوسع الناس ظاهره... درة أسّر وفاء مث اظهر غ
  املشاورة والرأي

  عن احلسن يف مشاورة النيب صلى اهللا عليه وسلم النساء



كان النّيب يستشري حىت املرأة فتشري عليه : " حّدثنا محاد بن زيد عن هشان عن احلسن قال: حّدثنا الزّيادّي قال
  بالشيء فيأخذ به

  من كتاب التاج يف استشارة امللك
ال ينبغي للملك أن يستشري منا أحداً إال : " وقرأت يف التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه، فقال أحدهم

فإن إفشاء السر إىل رجل . خالياً به، فإن أموت للسر وأحزم للرأي وأجدر بالسالمة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض
ائه إىل العاّمة ألن الواحد رهن مبا أفشي إليه، والثاين يطلق واحد أوثق من إفشائه إىل اثنني، وإفشاءه إىل ثالث كإفش

عنه ذلك الرهن والثالث عالوة فيه، وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى أال يظهره رهبةً منه ورغبة إليه، 
ب وإذا كان عند اثنني دخلت على امللك الشبهة واتسعت على الرجلني املعاريض، فإن عاقبهما عاقب اثنني بذن

واحد، وإن آهتمهما اهتم بريئاً جبناية جمرم، وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدمها وال ذنب له وعن اآلخر وال حجة 
  معه

  أيضاً من كتاب اهلند يف االستشارة
امللك احلازم يزداد برأي الوزراء احلزمة كما : " وقرأت يف كتاب للهند أن ملكاً استشار وزراء له، فقال أحدهم

منهم ما يدخل : بحر مبواّده من األهنم ر، وينال باحلزم والرأي مااليناله بالقّوة و اجلنود، ولألسرار منازليزداد ال
ويف حتصني السر الظّفر باحلاجة والسالمة من . الرهط فيه، ومنهم ما يستعان فيه بقوم، ومنهم ما يستغىن فيه بواحد

وإذا كان . إنه يزداد برأيه رأياً كما تزداد النار بالّسليط ضوءاًواملستشري وإن كان أفضل رأياً من املشري، ف. اخللل
امللك حمّصناً لسره بعيداً من أن يعرف ما يف نفسه متخيّراً للوزراء مهيباً يف أنفس العامة كافياً حبسن البالء ال خيافه 

. ح لسّرنا هذا إال لسانان وأربع آذانوال يصل. الربيء وال يأمنه املريب مقّدراً ملا يفيد وينفق، كان خليقاً لبقاء ملكه
  مث خال به

  من كتاب إىل بعض السالطني

مل يزل حزمة الرجال يستحلون مرارة قول النصحاء : " كتنب إىل بعض السالطني كتاباً ويف فصل منه: قال أبو حممد
مة دليل على ما ويستشهدون العيوب ويستثريون صواب الرأي من كلٍّ حىت األمة الوكعاء، ومن احتاج إىل إقا

يّدعيه من موّدته ونقاء طوّيته فقد أغناين اللّه عن ذلك مبا أوجبه االضطرار إذ كنت أرجو بدوام نعمتكن وارتفاع 
وقد حتملت يف هذا الكتاب بعض العتب : " درجتكن وانبساط جاهك ويدك زيادة احلال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ويف فصل آخر

وأحللت نفسي حمل اخلواّص ومل أحل ونزعت يب النفس، حني وخالفت ما أعلم إذ عرضت بالرأي ومل أستشر 
جاشت وضاقت مبا تسمع، عن طريق الصواب هلم إىل طريق الصواب لك، وحني رأيت لسان عدّوك منبسطاً مبا 

يّدعيه عليك وسهامه نافذة، ورأيت ولّيك معكوماً عن االحتجاج إذ ال جيد العذر ورأيت عواّم الناس خيوضون 
ومبا جيريه اللّه على . يل يف أمرك، وال شيء أضّر على السلطان يف حال وال أنفع يف حال منهمبضروب األقاو

ألسنتهم تسري الركبان وتبقى األخبار وخيلد الذكر على الدهر وتشرف األعقاب، وظاهر اخلرب عندهم أعدل من 
سعة الصدر واستشعار الصرب وسائس الناس ومدبر أمورهم حيتاج إىل : " شهم دة العدول الثقات ويف فصل منه

واحتمال سوء أدب العاّمة وإفهام اجلاهل وإرضاء احملكوم عليه واملمنوع مما يسأل بتعريفه من أين منع، والناس ال 
جيمعون على الرضا إذا مجع هلم كل أسباب الرضا فكيف إذا منعوا بعضهم ، واليعذرون بالعذر الواضح فكيف 

  وآرمتض لك، ال من تابعك على هواك مث غاب عنك بغري ما أحضرك بالعذر امللتبس، وأخوك من صدقك
  لزياد يشاور رجال



ً  
إضاعة : لكل مستشري ثقة ولكل سر مستودع، وإن الناس قد ابدعت هبم خصلتان: " قال زياد لرجل يشاوره
يا له شرف رجل آخرة يرجو ثواب اللّه، أو رجل دن: وليس موضع السر إال أحد رجلني. السر، وإحراج النصيحة

  " .يف نفسه وعقل يصون به حسبه، وقد عجمتهما لك 
  لبعض الكّتاب يف الّنصح والغّش

اعلم أن الناصح لك املشفق عليك من طالع لك وراء العواقب برؤيته ونظره، ومثّل لك : " وكتب بعض الكّتاب
ئاً لرجائك وشكرك إزاء األحوال املخوفة عليك، وخلط لك الوعر بالسهل من كالمه ومشورته ليكون خوفك كف

وأن الغاّش لك احلاطب عليك من مّد لك يف االغترار ووطّأ لك مهاد الظلم وجرى معك يف عنانك . النعمة عليك
  " .منقاداً هلواك 
إين وإن كنت ظنيناً عندك يف هذا احلال ففي تدبرك صفحات هذه املشورة ما دلك على أن خمرجهم : " ويف فصل

  " .عن صدق وإخالص 
  بيد اللّه بن عمر يف املشورة، مث لنصر بن مالكلع

استشار زياد بن عبيد اللّه احلارثي عبيد اللّه بن عمر يف أخيه أيب بكر أن يوليه القضاء، فأشار : إبراهيم بن املنذر قال
: كر لعبيد اللّهعليه به، فبعث إىل أيب بكر فامتنع عليه، فبعث زياد إىل عبيد اللّه يستعني به على أيب بكر، فقال أبو ب

استشرتك فأشرت علّي به مث أمسعك ! سبحان اللّه: قال زياد. اللهم ال: أنشدك باللّه أترى يل أن آيل القضاء؟ قال
  .أيها األمري استشرتين فاجتهدت لك رأيي ونصحتك، واستشارين فاجتهدت له رأيي ونصحته: قال! تنهاه

: إذن أيب جعفر يف القدوم عليه استشاره فنهاه عن ذلك وقالكان نصر بن مالك على شرط أيب مسلم، فلما جاءه 
وكيف : قال. نعم: استشارك أبو مسلم يف القدوم علّي فنهيته؟ قال: قال له أبو جعفر ملا صار إليه. ال آمنه عليك
نصح ملن  اليزال الرجل يزاد يف رأيه ما: " مسعت أخاك ابراهيم اإلمام حيّدث عن أبيه حممد بن علّي قال: ذلك؟ قال
  .وكنت له كذلك وأنا اليوم لك كم كنت له" استشاره 

  ملعاوية يف احللم
لقد كنت ألقى الرجل من العرب أعلم أن يف قلبه علّي ضغنا فأستشريه، فيثري إيلّ منه بقدر ما جيده يف : " قال معاوية

  وأستنجده فينجدين نفسه فال يزال يوسعين شتماً وأوسعه حلماً حىت يرجع صديقاً أستعني به فيعينين
  نصيحة ابرويز البنه يف املشورة

عليك باملشورة فإنك واحد يف الرجال من ينضج لك : " وقرأت يف كتاب أبرويز إىل ابنه شريويه وهو يف حبسه
الكّي وحيسم عنك الداء وخيرج لك املستكن وال يدع لك يف عدّوك فرصة إال انتهزهم وال لعدّوك فيك فرصة إال 

مينعك شّدة رأيك يف ظنك وال علّو مكانك يف نفسك من أن جتمع إىل رأيك رأي غريك فإن أمحدت  حصّنها، وال
منهم أنه إن وافق رأيك ازداد رأسك شّدة عندك، وإن خالف رأيك : اجتنيت وإن ذممت نفيت، فإن يف ذلك خصاالً

استغنيت، ومنهم أنه جيّدد لك النصيحة عرضته على نظرك، فإن رأيته معتلياً ملا رأيت قبلت، وإن رأيته مّتضعاً عنه 
  " .ممن شاورت وإن أخطأ وميحض لك موّدته وإن قّصر 

  من كتاب اهلند يف املشورة



من التمس من األخوان الرخصة عند املشورة ومن األطباء عند املرض ومن الفقهاء عند : " ويف كتاب للهند
  " .الشبهة، أخطأ الرأي وازداد مرضاً ومحل الوزر 

  م ابن املقفعمن كال
ال يقذفن يف روعك أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك احلاجة إىل رأي غريك، : " ويف آداب ابن املقفع

ولو أنك أردت الذكرى كان أحسن . فيقطعك ذاك عن املشاورة، فإنك ال تريد الرأي للفخر به ولكن لالنتفاع به
  .ذوي الرأي من إخوانهال ينفرد برأيه دون : الذكر عند األلّباء أن يقال

  قول لعمر بن اخلطاب يف الرأي
" الرأي الفرد كاخليط الّسحيل، والرأيان كاخليطان املربمني، والثالثة مرار ال يكاد ينتقض : " قال عمر بن اخلطاب

  :وقال أشجع
  ما أخر احلزم رأٌي قّدم احلذرا... رأٌي سرى وعيون الناس هاجعةٌ 
  قول املهلب للحجاج يف الرأي

إن من البالء أن يكون الرأي ملن ميلكه : " كتب احلجاج إىل املهلّب يستعجله يف حرب األزارقة، فكتب إليه املهلب
  " .دون من يبصره 

  من كالم عبد اللّه بن وهب يوم عقدت له اخلوارج
. كالم القضيبما أنا والرأي الفطري وال: فقال. تكلم: وقيل لعبد اللّه بن وهب الراسّيب يوم عقدت له اخلوارج

. تكلّم: وقيل آلخر. مخري الرأي خري من فطريه، ورب شيء غاّبه خري من طرّيه، وتأخريه خري من تقدميه: وقال أيضاً
  .ما أشتهي اخلبز إال بائتاً: فقال

  البن هبرية يف الصحبة
مستشريه، وممن ال  اللهم إين أعوذ بك من صحبة من غايته خاصة نفسه واإلحنطاط يف هوى: " كان ابن هبرية يقول

" يلتمس خالص موّدتك إال بالتأّتي ملوافقة شهوتكن، ومن يساعدك على سرور ساعتك وال يفكر يف حوادث غدك 
.  

من أعطي الشكر مل مينع املزيد، ومن أعطي التوبة مل مينع القبول، ومن :من أعطي أربعاً مل مينع أربعاً: " وكان يقال
  " .من أعطي االستخارة مل مينع اخلرية أعطي املشورة مل مينع الصواب، و
  فيمن يستشار من أصناف الناس

  .ال تستشر معلّماًوال راعي الغنم وال كثري القعود مع النساء: وكان يقال
" ال رأي حلاقن وال حلازق : " وقالوا. التشاور صاحب حاجة يريد قضاءها وال جائعاً وال حاقن بول: وكان يقال

  .وهو الذي جيد رّزا يف بطنه" ال حلاقب و" وهو الذي ضغطه اخلف 
  .ال تشاور من ال دقيق عنده: وقالوا أيضاً

  لبعض ملوك العجم يف خطأ الرأي
ختطىء : وكان بعض ملوك العجم إذا شاور مرازبته فقصّروا يف الرأي دعا املوكّلني ألرزاقهم فعاقبهم، فيقولون

  .لتعلّق قلوهبم بأرزاقهم وإذا اهتموا أخطأوا نعم، إهنم مل خيطئوا إال: فيقول! مرازبتك وتعاقبنا
  .ورزقهم اطمأنت" قوهتم " إنّ النفس إذا أحرزت : وكان يقال

  لكعب فيمن يستشار



  .ال تستشريوا احلاكة فإن اللّه سلبهم عقوهلم ونزع الربكة من كسبهم: وقال كعب
  شعر يف املشاورة

  :قال الشاعر
  اً فأبصر بعدهم من تشاورشفيق... وأنفع من شاروت من كان ناصحاً 

  عزيب وال ذو الرأي والصدر واغر... وليس بشافيك الشفيق ورأيه 
  :عالمة الرشد أن تكون النفس مشتاقة وقال آخر: ويقال

  برأي نصيح أو نصيحة حازم... إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن 
  فإن اخلوايف رافدات القوادم... وال حتسب الشّورى عليك غضاضة 

  نؤوماً فإن احلزم ليس بنائم... وينا للضعيف وال تكن وخلّ اهل
  وال تشهد الشورى أمرأ غري كامت... وأدن من القرىب املقّرب نفسه 

  وما خري سيٍف مل يؤّيد بقائم... وما خري كّف أمسك الغلّ أختها 

  ولن تبلغ العلّيا بغري املكارم... فإنك مل تصطرد اهلّم باملىن 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ألعرايب يف املشاورة

  .ال أفعل شيئاً حىت أشاورهم: وكيف ذلك؟ قال: قيل. ما غبنت قط حىت يغنب قومي: قال أعرايب
  قول لعبسّي يف احلزم والطاعة

. حنن ألف رجل وفينا حازم واحد وحنن نطيعه، فكأنا ألف حازم: فقال! ما أكثر صوابكم: قيل لرجل من بين عبس
  " .بني أن ميلك رعيته أو متلكه إال حزم أو تواٍن ليس بني امللك و: " ويقال

  شعر للقطامي، مث للرياشي، يف معصية الناصح
  :وقال القطامي يف معصية الناصح

  يزيدك مّرة منه استماعاً... ومعصية الشفيق عليك مما 
  وليس بأن تتّبعه اّتباعاً... وخري األمر ما استقبلت منه 
  ما جّر غاويهم سراعاً إىل... كذلك وما رأيت الناس إال 
  وجيتنبون من صدق املصاعا... تراهم يغمزون من استركّوا 

  :أنشدنيه الرياشّي: وقال آخر
  كما مل يطع بالبقّتني قصري... ومولًى عصاين واستبّد برأيه 

  وولّت بأعجاز األمور صدور... فلّما رأى أن غّب أمري وأمره 
  ثت بعد األمور أموروقد حّد... متّنى بئيساً أن يكون أطاعين 

  كالم سبيع ألهل اليمامة
يا بين حنيفة بعدا كما بعدت عاد ومثود، أما واللّه لقد أنبأتكم باألمر قبل وقوعه كأين : " وقال سبيع ألهل اليمامة

أمسع جرسه وأبصر غيبه ولكّنكم أبيتم النصيحة فاجتنيتم الندم، وأصبحتم ويف أيديكم من تكذييب التصديق ومن 



الندامة، وأصبح يف يدي من هالككم البكاء ومن ذلّكم اجلزع، وأصبح ما فات غري مردود وما بقي غري  هتميت
واللّه ما . وإين ملّا رأيتكم تّتهمون النصيحة وتسفّهون احلليم استشعرت منكم اليأس وخفت عليكم البالء. مأمون

واعظ وهن املوعوظ وكنتم كأمنا يعىن مبا أنتم فيه منعكم اللّه التوبة وال أخذكم على غّرة ولقد أمهلكم حىت ملّ ال
  " .غريكم 

  قول صديق آلخر نصحه
قد قلت ما يقول الناصح الشفيق الذي خيلط حلو كالمه مبّره وحزنه : " وأشار رجل على صديق له برأي، فقال له

دره من عند من ال بسهله وحيّرك االشفاق منه ما هو ساكن من غريه، وقد وعيت النصح فيه وقبلته إذ كان مص
  " .يشّك يف مودته وصايف غيبه، وما زلت حبمد اللّه إىل كل خري طريقاً منهجاً ومهيعاً واضحاً 

  كتاب اخلليفة عثمان حني أحيط به إىل علّي رضي اللّه عنهما
جتاوز األمر يب أما بعد فإنه قد جاوز املاء الّزىب وبلغ احلزام الطّبيني وقد : " وكتب عثمان إىل علّي حني أحيط به

  .قدره
  "وإال فأدركين وملّا أمزق ... فإن كنت مأكوالً فكن خري آكل 
  شعر ألوس بن حجر يف املشورة

  :وقال أوس بن حجر
  وأغفرعنه اجلهل إن كان أجهال... وقد أعتب ابن العم إن كنت ظاملاً 
  جيدين ابن عّم خملط األمر مزيال... وإن قال يل ماذا ترى؟ يستشريين 

  وأحر إذا حالت بأن أحتّوال... بدار احلزم ما دام حزمهم  أقيم
  إذا عقد مأفون الرجال حتلّال... وأستبدل األمر القويّ بغريه 

  قول يف األناة
  " .أناة يف عواقبهم درك، خري من معاجلة يف عواقبهم فوت : " وكان يقال

  :وأنشدين الرياشّي
  ٌر عاتب القدرحىت إذا فات أم... وعاجز الرأي مضياع لفرصته 

  " .رّو حبزم فإذا استوضحت فاعزم : " وكان يقال
  اإلصابة بالظن والرأي

  البن الزبري يف االستدالل بالرأي

  " .ال عاش خبري من مل ير برأيه ما مل ير بعينه : " كان ابن الزبري يقول
  لبعض احلكماء يف العقل
كفى خمرباً عما : " رفة ما مل يكن مبا كان وكان يقالاإلصابة بالظن ومع: " ما العقل؟ فقال: وسئل بعض احلكماء

  " .مضى ما بقي، وكفى عرباً ألويل األلباب ما جّربوا 
  " .كل شيء حمتاج إىل العقل، والعقل حمتاج إىل التجارب : " وكان يقال

  " .ما مل ينفعك ظنه مل ينفعك يقينه : " ويقال
  ألوس بن حجر، وغريه



  :وقال أوس بن حجر
  ظن كأن قد رأى وقد مسعا... لذي يظن بك ال األملعي ا

  :وقال آخر
  إذا طاش ظّن املرء طاشت مقادره... وأبغي صواب الظّن أعلم أنه 

  لإلمام علّي بن أيب طالب يف عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما

  " .ن ستر رقيق إنه لينظر إىل الغيب م: " وقال علّي بن أيب طالب صلوات اللّه عليه يف عبد اللّه بن عباس
  قول يف الظن

  " .الظنون مفاتيح اليقني : " ظن الرجل قطعةٌ من عقلهويقال: " ويقال
  :وقال بعض الكتاب

  ألن الظن مفتاح اليقني... أصونك أن أظّن عليك ظناً 
  شعر للكميت ولغريه يف التدبّر

  :وقال الكميت
  ال احليل واملرء يعجز يف األقوام... مثل التدبر يف األمر ائتنافكه 

  :وقال آخر
  ضرائب أمضى من رقاق املضارب... وكنت مىت هتزز خلطب تغشه 

  به ملء عينيه مكان العواقب... جتلّلته بالرأي حىت أريته 
  وآلخر يصف عاقال

ً  
  :وقال آخر يصف عاقالً

  يرى بصواب الرأي ما هو واقع... بصري بأعقاب األمور كأمنا 
  :وقال آخر يف مثله

  كأنّ له يف اليوم عيناً على الغد... األمور برأيه علّيم بأعقاب 
  :وقال آخر يصف عاقالً

  خياطبه من كل أمر عواقبه... علّيم بأعقاب األمور كأّنما 
  جلثامة بن قيس يهجو قوما

ً  
  :وقال جثامة بن قيس يهجو قوماً
  ال تعلمون أجاء الرشد أم غاب... أنتم أناس عظام ال قلوب لكم 

  وال ترون وقد ولّني أذنابا... مورمقبلةً وتبصرون رؤوس األ
  إذا رأى لوجوه الشر أسباباً... وقلّما يفجأ املكروه صاحبه 

  :وقال آخر
  وال يعرفون األمر إال تدّبرا... فال حيذرون الشّر حىت يصيبهم 



  " .ظن العاقل كهانة : " ويقال
  من كتاب اهلند يف طبائع الناس

وعاجز، فأحد احلازمني الذي إذا نزل به البالء مل يبطر وتلقّاه حبيلته و رأيه حىت الناس حازمان : " ويف كتاب للهند
خيرج منه، وأحزم منه العارف باألمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه، والعاجز يف ترّدد وتثنٍّ حائٌر بائٌر ال يأمتر رشداً وال 

  " .يطيع مرشداً 
  لشاعر يف الظن اجلميل

  :وقال الشاعر
  أرى جبميل الظن ما اللّه صانع... للّه حىت كأّنين وإين ألرجو ا
  :وقال آخر

  وغّرة مّرتني فعال موق... وغّرة مّرٍة من فعل غّر 
  وال تأيس من األمر الّسحيق... فال تفرح بأمر قد تدّنى 

  ويدنو البعد بالقدر املسوق... فإن القرب يبعد بعد قرب 
  لبحر العميقبه قدماه يف ا... ومن مل يتق الّضحضاح زلّت 
  مبثل البشر والوجه الطّليق... وما اكتسب احملامد طالبوهم 

  بني مروان بن احلكم وحبيش بن دجلة
  " .أمحق ما يكون الشيخ إذا عمل بظّنه : " قال. أظنك أمحق: وقال مروان بن احلكم حلبيش بن دجلة

  " .ة طينةٌ خري من ظّن: " اخلامت خري من الظن ومثله: " ونقش رجل على خامته
  اتباع اهلوى

  لعامر بن الظّرب يف غلبة الرأي اهلوى
  .اهلوى شريك العمى: كان يقال

  .الرأي نائم واهلوى يقظان، ولذلك يغلب الرأي اهلوى: و قال عامر بن الظّرب
  " .أفرأيت من اّتخذ إهله هواه " وقرأ " اهلوى إله معبود : " وقال ابن عباس

  شعر هلشام بن عبد امللك
  :ام بن عبد امللك، ومل يقل غريهوقال هش

  إىل بعض ما فيه عليك مقال... إذا أنت مل تعص اهلوى قادك اهلوى 
  لبزرمجهر يف النهي عن اتباع اهلوى

  " .إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر يف أيهما الصواب، فانظر أقرهبما إىل هواك فاجتنبه : " وقال بزرمجهر
  ولعمرو بن العاص

صاحب عمارة بن الوليد إىل بالد احلبشة ومع عمرو امرأته فوقعت يف نفس عمارة فدفع كان عمرو بن العاص 
عمراً يف البحر فتعلق بالسفينة وخرج، فلما ورد بالد احلبشة سعى عمرو بعمارة إىل الّنجاشّي وأخربه أنه خيالف إىل 

  :رو يف ذلكبعض نسائه فدعا الّنجاشي بالسواحر فنفخن يف إحليله فهام مع الوحش، وقال عم
  ملثلك أن يدعى ابن عم له ابنما... تعلّم عمارا أن من شرّ شيمة 

  فلست براٍء البن عمك حمرما... وإن كنت ذا بردين أحوى مرّجال 



  ومل يعص قلباً غاوياً حيث ّميما... إذا املرء مل يترك طعاماً حيّبه 
  إذا ذكرت أمثاله متأل الفما... قضى وطراً منه يسرياً وأصبحت 

  :؟ومثله حلامت طّيء وآلخر وقال حامت طّيء يف مثله

  وفرجك ناال منتهى الذّم أمجعا... وإنك إن أعطيت بطنك سؤله 
  :وقال آخر

  جهال ولست مبوضع الظلم... جار اجلنيد علّي حمتكماً 
  مما سيأكل حّجة اخلصم... أكل اهلوى حججي ورّب هوى 
  " .، ولكن غلظ بامسه اهلوى هوان: " ؟ألعرايب يف اهلوى قال أعرايب

  ؟

  للزبري بن عبد املطلب وللربيق اهلذيل

  :وقال الزبري بن عبد املطّلب
  وأترك ما هويت ملا خشيت... وأجتنب املقاذع حيث كانت 

  :وقال الربيق اهلذيل
  عزميته ويغلبه هواه... ابن يل ما ترى واملرء تأىب 

  وحيسب ما يراه ال يراه... فيعمى ما يرى فيه عليه 
  ؟

  قول يف األخوة

  أخوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك ال من جهة هواك؟: " وكان يقال
  ؟

  السر وكتمانه وإعالنه

  للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الكتمان

حّدثين أوس بن عبد اللّه بن بريدة عن أخيه سهل عن : حّدثنا حممد بن احلصيب قال: حّدثين أمحد بن اخلليل قال
  " ..استعينوا على احلرائج بالكتمان فإنّ كلّ ذي نعمة حمسود : " اللّه قال رسول: بريدة قال

من ارتاد لسره موضعاً فقد : " سّرك من دمك والعرب تقول: " للحكماء والعرب يف السّر وكانت احلكماء تقول
  " .أذاعه 

  بني ابن أيب حمجن ومعاوية
دخل ابن أيب حمجن : أخربين بعض أصحابنا قال: قالحّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه بن قريب عن عمه األصمعّي 

  :أبوك الذي يقول: الثقفي على معاوية، فقال له معاوية



  ترّوي عظامي بعد مويت عروقهم... إذا مّت فادفّني إىل أصل كرمة 
  أخاف وراء املوت أن الأذوقهم... وال تدفنّني يف الفالة فإّنين 

  :وما ذاك؟ قال قوله: فقال معاوية. ن هذا من شعرهلو شئت ذكرت أحسن م: فقال ابن أيب حمجن
  وسائلي القوم ما حزمي وما خلقي... ال تسأيل القوم ما مايل وما حسيب 

  إذا تطيش يد الّرعديدة الفرق... القوم أعلم أين من سراهتم 
  وعامل الّرمح أرويه من العلق... أعطي الّسنان غداة الرّوع حّصته 

  وأكتم السر فيه ضربة العنق... ساكره قد أركب اهلول مسدوالً ع
  ؟؟شعر للّصلتان العبدي
  :وأنشدين للّصلتان العبدي

  وسرّ الثالثة غري اخلفي ؟... وسّرك ما كان عند امرىء 
  اإلمام علّي رضي اللّه عنه وافشاء السر

  :وكان علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه يتمثّل هبذين البيتني
  فإن لكلّ نصيح نصيحا. ..وال تفش سّرك إلّا إليك 

  ل ال يتركون أدميا صحيحا... فإين رأيت غواة الرجا 
  شعر يف كتمان اهلوى

  :وقال الشاعر
  جعال القلوب ملا جتّن قبورا... ومراقبني تكامتا هبوامها 

  يتناسخان من اجلفون سطورا... يتالحظان تالحظا فكأّنما 
  :وقال مسكني الّدارمي

  على سر بعض غري أين مجاعهم... م أواخي رجال لست أطلع بعضه
  إىل صخرة أعيا الّرجال انصداعهم... يظلّون شّتى يف البالد وسرّهم 

  مما قيل يف كتمان السر
  :وقال

  مين الّضلوع من األسرار واخلرب... ولو قدرت على نسيان ما اشتملت 
  إذ كنت من نشرهم يوماً على خطر... لكنت أّول من ينسى سرائره 

  .ال، بل نسيت: أفهمت؟ قال: إىل صديق له حديثاً فلما استقصاه قال لهأسّر رجلٌ 
  " .ما قليب له إال قرب : " كيف كتمانك للسر؟ قال: قيل ألعرايب
  :وقال الشاعر. يا أمحق مل خّبأته: أّي شيء حتت حضنك؟ فقال: وقيل ملزبد

  فأفشته الرجال فمن تلوم... إذا ما ضاق صدرك عن حديث 
  وسّري عنده فأنا الظّلوم... أفشى حديثي  إذا عاتبت من

  وقد ضمّنته صدري سؤوم... وإين حني أسأم محل سّري 
  " .أجحد املخرب وأحلف للمستخرب : " كيف كتمانك للسر؟ قال: قيل لرجل
  :من وهي األمر إعالنه قبل إحكامهوقال الشاعر: " وكان يقال



  شّر مسندفإنك قد أسندهتم ... إذا أنت ّمحلت اخلؤون أمانة 
  لعمرو بن العاص

  :ما استودعت رجالً سّراً فأفشاه فلمته، ألين كنت أضيق صدراً حني أستودعته وقال: " وقال عمرو بن العاص

  فسّرك عند الناس أفشى وأضيع... إذا أنت مل حتفظ لنفسك سرّهم 
  " .من ضاق قلبه اتسع لسانه : " وكان يقال

  بني الوليد بن عتبة وأبيه

إن أمري املؤمنني أسّر إيل حديثاً وال أراه يطوي عنك ما يبسطه لغريك، أفال أحّدثك به؟ : د بن عتبة ألبيهوقال الولي
إنه من كتم سره كان اخليار له، ومن أفشاه كان اخليار عليه، فال تكون مملوكاً بعد أن كنت مالكاً " ال يا بين : قال
فحدّثت به . ، ولكين أكره أن تذلل لسانك بأحاديث السرال: وإن هذا ليجري بني الرجل وأبيه؟ قال: قلت: قال

  .يا وليد؟ أعتقك أخي من رّق اخلطأ: معاوية فقال
  ؟

  لبعض ملوك فارس

مكيدة حتاول : صونوا أسراركم فإنه ال سر لكم إال يف ثالثة مواضع: " ويف كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال
  " .اجة ألحد منكم يف ظهور شيء منهم عنه أو منزلة تزاول أو سريرة مدخولة تكتم، وال ح

  " .ما كنت كامته من عدوك فال تظهر عليه صديقك : " وكان يقال
  جلميل بن معمر مث البن أيب ربيعة

  :وقال مجيل بن أيب معمر
  بسّرك واملستخربون كثريون... أموت و ألقى اللّه يا بثن مل أبح 
  :وقال عمر بن أيب ربيعة املخزومي

  كمثل الذي يب حذوك النعل بالنعل... ا عرفت الذي هبم وملا تالقين
  معي فتكلّم غري ذي رقبة أهلي... فقالت وأرخت جانب الّستر إمنا 

  ولكّن سّري ليس حيمله مثلي... فقلت هلم ما يب هلم من ترقّب 
  .يريد أنه ليس حيمله أحد مثلي يف صيانته وستره، أي فال أبديه ألحد

  لزهري بن أيب سلمى
  :زهري وقال

  يلقاك دون اخلري من ستر... الّستر دون الفاحشات وال 
  :وقال آخر

  وظلمة ليلي مثل ضوء هنم ريا... فسّري كإعالين وتلك خليقيت 
  .والّسرب السائل. اجعل هذا يف وعاء غري سرب: وقال آخر ألخٍ له وحّدثه حبديث

  " .ذر للقائل على السامع مجع البال والكتمان وبسط الع: " وكان يقال
  " .الّرعاية خري من االسترعاء : " وكان يقال



  بني عبيد اللّه بن زياد وابن مهام السلويل
يا بن مهام إن هذا : فأرسل إليه فأتاه فقال. أن عبد اللّه بن مهّام السلّويل سّبه: أتى رجل عبيد اللّه بن زياد فأخربه

  :فقال ابن مهّام. كذا وكذا: يزعم أنك قلت
  فخنت، وإّما قلت قوالً بال علم... ا ائتمنتك خالياً فأنت امرؤ إّم

  لفي منزل بني اخليانة واإلمث... وإنك يف األمر الذي قد أتيته 
  :وقال آخر

  والتفت بالنهار قبل الكالم... اخفض الّصوت إن نطقت بليل 
  لبعض األعراب يف كتم السر، وأليب الشيص

  :وقال بعض األعراب
  وال أدع األسرار تغلي على قليب... ها وال أكتم األسرار لكن أمنّ

  تقلّبه األسرار جنباً إىل جنب... وإن قليل العقل من بات ليله 
  :وقال أبو الشيص

  غريي وغريك أو طّي القراطيس... ال تأمنن على سّري وسّركم 
  ما زال صاحب تنقري وتأسيس... أو طائرٍ سأحلّيه وأنعته 
  محالقه يف احلسن مغموس صفٌر... سوٌد براثنه ميلٌ ذوائبه 

  لوال سعايته يوماً ببلقيس... قد كان هّم سليمان ليذحبه 
  :وقال أيضاً

  لو كان يعرفه بكى قلمه... أفضى إليك بسّره قلٌم 
  ملسلم بن الوليد

  .يف الكتاب يأتيك فيه السر: وقال مسلم بن الوليد
  اسوإمنا احلزم سوء الظّن بالن... احلزم ختريقه إن كنت ذا حذر 

  فاجعل صيانته يف بطن أرماس... إذا أتاك وقد أّدى أمانته 
  :وقال آخر

  وال غّرين أين عليه كرمي... سأكتمه سّري وأحفظ سّره 
  ومن الناس إال جاهل وحليم... حليٌم فينسى أو جهولٌ يشيعه 

  الكّتاب والكتابة
  للرسول عليه الصالة والسالم

عن أبيه عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عمرو بن ثعلب عن النّيب  حّدثنا إسحاق بن راهويه عن وهب بن جرير
إن كنا لنلتمس يف احلواء العظيم : من أشراط الساعة أن يفيض املال ويظهر القلم وتفشو التجارقال عمرو: " قال

  .حىت استأمن تاجر بين فالن: الكاتب، ويبيع الرجل البيع فيقول
  للرسول عليه الصالة والسالم يف القلم

حّدثنا أمحد بن اخلليل عن امساعيل بن آبان عن عنبسة بن عبد الرمحن القرشّي عن حممد بن زاذان عن أّم سعد عن 
ضع القلم على أذنك فإنه أذكر : " دخلت على رسول اللّه وهو ميلي يف بعض حوائجه فقال: زيد بن ثابت قال



  " .للمملى به 
  قلمعن وهب قال ادريس عليه السالم أول من خط بال

كان إدريس النّيب عليه السالم أّول من خطّ بالقلم : " وحّدثين عبد الرمحن بن عبد املنعم عن أبيه عن وهب قال
  " .وأّول من خاط الثياب ولبسهم وكان من قبله يلبسون اجللود 

  بني عمر بن اخلطاب وأيب موسى األشعري
ّ  

 زياد عن عياض بن أيب موسى أن عمر بن اخلطّاب قال أخربنا جرير عن يزيد بن أيب: حّدثنا إسحاق بن راهويه قال
  .ادع يل كاتبك ليقرأ لنا صحفاً جاءت من الشأم: أليب موسى

فرفع يده فضرب فخذه : قال. ال، ولكّنه نصراين: أبه جنابة؟ قال: قال عمر. إنه ال يدخل املسجد: فقال أبو موسى
ياأيّها الّذين آمنوا ال تتخذوا اليهود " عت قول اللّه عز وجل أما مس! قاتلّك اللّه! ما لك: حىت كاد يكسرهم مث قال

ال أكرمهم إذ : " فقال عمر. له دينه ويل كتابته: فقال أبو موسى! أال اختذت رجالً حنيفياً" ! والّنصارى أولياء 
  " .أهاهنم اللّه وال أعزّهم إذ أذلّهم اللّه وال أدنيهم إذ أقصاهم اللّه 

  عدم اختاذ بطانة من دون املؤمننيلعمر بن اخلطاب يف 
حدّثنا أبو حّيان الّتيمي عن أيب زنباع عن أيب الّدهقانة : أخربنا عيسى بني يونس قال: حّدثنا إسحاق بن راهويه قال

لقد " فقال . لو اختذته كاتباً: ذكر لعمر بن اخلطّاب غالم كاتب حافظ من أهل احلرية وكان نصرانياً، فقيل له: قال
  " .اً بطانةً من دون املؤمنني اختذت إذ

  أول من وضع كتابة العربية
  .مرامر بن مروة من أهل األنبار وهو الذي وضع كتابة العربّية، ومن األنبار انتشرت يف الناس: حّدثين أبو حامت قال

  بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم والزبري بن العوام
جاء الّزبري بن العّوام إىل النيبّ : د عن أبيه حممد بن املنكدر قالحّدثين أبو سهل عن الطّنفاسي عن املنكدر بن حمم

  " .ما تركت أعرابّيتك بعد : " قال! كيف أصبحت؟ جعلين اللّه فداك: فقال
  وصية عبد امللك بن مروان ألخيه عبد العزيز

ليسك، فإن الغائب تفقّد كاتبك وحاجبك وج: " قال عبد امللك بن مروان ألخيه عبد العزيز حني وّجهه إىل مصر
  " .خيّبره عنك كاتبك، واملتوّسم يعرفك حباجبك، والداخل عليك يعرفك جبليسك 

  بني عمر بن عبد العزيز وعبد احلميد بن اخلطاب
كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيز فكان يكتب إىل عبد احلميد ابن عبد الرمحن بن زيد بن : ابن أيب الزّناد عن أبيه قال

أضأن أم : إنه ليخّيل إيل أين لو كتبت إليك أن تعطي رجالً شاة لكتبت إيلّ: " ظامل فرياجعه، فكتب إليهاخلطّاب يف امل
فإذا أتاك . أصغري أم كبري: أذكر أم أنثى، ولو كتبت إليك بأحدمها لكتبت: ماعز، ولو كتبت إليك بأحدمها لكتبت

  " .كتايب هذا فال تراجعين يف مظلمة 
  بني أيب جعفر املنصور

  وسلم بن قتيبة يف صفات الكاتب



بأي ذلك نبدأ : فكتب إليه. وكتب أبو جعفر إىل سلم بن قتيبة يأمره هبدم دور من خرج مع إبراهيم وعقر خنلهم
أما بعد، فإين لو أمرتك بإفساد مثرهم لكتبت إيلّ تستأذن يف أّيه تبدأ : " بالنخل أم بالدّور؟ فكتب إليه أبو جعفر

للكاتب على امللك ثالثة، رفع احلجاب عنه، : " وكان يقول. وعزله، ووىل حممد بن سليمان" ريز؟ أبالربينّ أم بالشّه
  " .واتّهم م الوشاة عليه، وإفشاء السرّ إليه 

  للعجم يف صفات الكاتب
 من مل يكن عاملاً بإجراء املياه وحبفر فرض املاء واملسارب وردم املهاوي وجماري األيام يف: " كانت العجم تقول

الزيادة والنقصان واستهالل القمر وأفعاله ووزن املوازين وذرع املثلّث واملرّبع واملختلف الّزوايا ونصب القناطر 
  " .واجلسور والّدوايل والنواعري على املياه وحال أدوات الصنّاع ودقائق احلساب كان ناقصاً يف حال كتابته 

  مليمون بن ميمون
إذا آخيت الوزير فال : " لك إىل كاتب حاجةٌ فليكن رسولك إليه الطمع وقال إذا كانت: " قال ميمون بن ميمون

  " .ختش األمري 
  من كتاب اهلند يف الوزير

إذا كان الوزير يساوي امللك يف املال واهليبة والطاعة من الناس فليصرعه امللك، وإن مل يفعل : " ويف كتاب للهند
  " .فليعلم أنه هو املصروع 

  بن زياد وكاتب أبيهبني عبيد اللّه 

: خال زياد يوماً يف أمر ينظر فيه وعنده كاتب له يكتب وابنه عبيد اللّه، فنعس زياد فقال لعبيد اللّه: املدائين قال
ونام، فوجد عبيد اللّه مّسا من البول فكره أن يوقظ أباه وكره أن خيلّي الكاتب فشدّ . تعّهد هذا ال يكتب شيئاً
  .م حلاجتهإهباميه خبيط وختمه وقا
  .ما جلس أحد قط بني يدي إال ختّيل إيلّ أين جالس بني يديه: قال أبو عّباد الكاتب
  نصيحة أبرويز لكاتبه

أكتم السّر واصدق احلديث واجتهد يف النصيحة واحترس باحلذر، فإن : " وقرأت يف التاج أن أبرويز قال لكاتبه
واعلم . يك قوالً حىت أستقني وال أطمع فيك أحداً فيغتالكلك علّي أن أال أعجل بك حىت أستأين لك وال أقبل عل

أنك مبنجاة رفعة فال حتطّنهم ويف ظل مملكة فال تستزيلنه، وقارب الناس جماملة عن نفسك وباعد الناس مشاحيةً من 
ن وال عدّوك واقصد إىل اجلميل اّدراعاً لغدك وحتّصن بالعفاف صوناً ملروءتك وحتّسن عندي مبا قدرت عليه من حس

وصن نفسك صون الّدّرة الصافية وأخلصهم إخالص الفّضة . تشرعّن األلسنة فيك وال تقّبحّن األحدوثة عنك
ال تدعّن أن ترفع إيلّ الصغري، فإنه يدل على . البيضاء وعاتبهم معاتبة احلذر املشفق وحّصنهم حتصني املدينة املنيعة

هذّب أمورك مث القين هبم وأحكم لسانك مث راجعين به وال . لصغريالكبري، وال تكتمّن الكبري فإنه ليس شاغلي عن ا
وإذا فكرت فال تعجل وإذا كتبت . جتترئّن علّي فأمتعض وال تنقبض مين فأتّهم وال متّرضّن ما تلقاين به وال ختدجّنه

ملقالة وال تلبسنّ فال تعذر، وال تستعينن بالفضول فإهنم عالوة على الكفاية وال تقصرن عن التحقيق فإهنم هجنة با
خضوع يستخفّه، وانتشار يثّبجه، ومعاٍن تقعد به، : أكرم كتابك عن ثالث. كالماً بكالم وال تباعدنّ معىن عن معىن

وامجع الكثري مما تريد يف القليل مما تقول، وليكن بسطة كتابك على الّسوقة كبسطة ملك امللوك على امللوك، وال 
واعلم . غرياً فإمنا كالم الكاتب على مقدار امللك فاجعله عالياً كعلّوه وفائقاً كفوقهيكن ما متلك عظيماً وما تقول ص



فهذه . سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وخربك عن الشيء: أن ّمجاع الكالم كله خصال أربع
أمرت فأحكم وإذا سألت  اخلالل دعائم املقاالت إن التمس هلم مخاس مل يوجد وإن نقص منهم رابع مل تتم، فإذا

فأوضح وإذا طلبت فأسجح وإذا أخربت فحقّق فإنك إذا فعلت ذلك أخذت حبزامري القول كله فلم يشتبه عليك 
أثبت يف دواوينك ما أدخلت وأحص فيهم ما أخرجت وتيقّظ ملا تأخذ وجتّرد ملا . وارده ومل يعجزك منه صادره

ناة عن التقّدم وال خترجّن وزن قرياط يف غري حّق، وال تعظّمن إخراج تعطي، ال يغلبنك النسيان عن اإلحصاء وال األ
  " .الكثري يف احلق، وليكن ذلك كله عن مؤامريت 

  لرجل يف زّي الكتّاب
  " .يا بين تزيّوا بزي الكتاب فإن فيهم أدب امللوك وتواضع الّسوقة : " قال رجل لبنيه

  بني أعرايب والكسائي
يا : بياً فجعلت أسأله عن احلرف بعد احلرف وعن الشيء بعد الشيء أقرنه بغريه فقاللقيت أعرا: " قال الكسائي

  ! " .ما رأيت رجالً أقدر، على كلمة إىل جنب كلمة أشبه شيء هبم وأبعد شيء منهم ، منك! اللّه
  البن األعرايب

  " .نك حلتف الكلمة الشرود رآين أعرايب وأنا أكتب الكلمة بعد الكلمة من ألفاظه فقال إ: " وقال ابن األعرايب
  ولرجل من أهل املدينة يف بغداديني

  " .جلست إىل قوم ببغداد فما رأيت أوزن من أحالمهم وال أطيش من أقالمهم : " وقال رجل من أهل املدينة
  من كاتب إىل صديق له

س متوناً وال أكثر عيوناً وصل إيلّ كتابك فما رأيت كتاباً أسهل فنوناً وال أمل: " وكتب بعض الكتاب إىل صديق له
أجنزت فيه عدة الرأي وبشرى الفراسة وعاد الظن . وال أحسن مقاطع ومطالع وال أّشد على كل مفصل حزا منه

  " .بك يقيناً واألمل فيك مبلوغاً 
  " .عقول الرجال يف أطراف أقالمهم : " ويقال
ل اليأس أحد الظّفرين وإمالك العجني أحد الرّيعني القلم أحد اللسانني وخفة العيال أحد اليسارين وتعجي: " ويقال

  .املرق أحد اللحمني: وحسن التقدير أحد الكاسبني واللّنب أحد اللحمني وقد يقال
  يف الكتابة، ويف وصف الكّتاب

  .تلك الّزمانة اخلفية: إن فالناً ال يكتب، فقال: قيل لبعضهم

كّتاب امللوك عيبتهم املصونة عندهم وآذاهنم : " اب فقالوقرأت يف بعض كتب العجم أن موبذان موبذ وصف الكّت
الواعية وألسنتهم الشاهدة، ألنه ليس أحد أعظم سعادة من وزراء امللوك إذا سعدت امللوك، وال أقرب هلكة من 

وزراء امللوك إذا هلكت امللوك، فترفع الّتهمة عن الوزراء إذا صارت نصائحهم للملوك نصائحهم ألنفسهم، وتعظم 
لثقة هبم حني صار اجتهادهم ألنفسهم فال يّتهم روح على جسده ويتهم جسد على روحه ألن زوال ألفتهما زوال ا

  " .نعمتهما، وأن التئام ألفتهما صالح خاّصتهما 
  :وقال

  إين ألمحق من ختدي به العري... لئن ذهبت إىل احلجّاج يقتلين 
  ات مناكريويف الصحائف حّي... مستحقباً صحفاً تدمى طوابعهم 

  لبعض الشعراء يف القلم



  :وقال بعض الشعراء يف القلم
  له أثر يف كل مصرٍ ومعمر... عجبت لذي سّنني يف املاء نبته 
  :وقال بعض احملّدثني يف القلم

  من البحر يف املنصب األخضر... ضئيل الّرواء كثري الغناء 
  ويف لونه من بين األصفر... كمثل أخي العشق يف شخصه 

  ع يف دعص حمنيٍة أعفر... يئة مّر الشجا مير كه
  وجاز السبيل ومل يبصر... إذا رأسه صّح مل ينبعث 

  جرى جري ال هم ئب مقصر... وإن مديةٌ صدعت رأسه 
  وحيسمهم هيئة املدبر... يقّضي مآربه مقبالً 

  تسوق الثّراء إىل املعسر... جتود بكّف فىت كفّه 
  أليب متام يصف القلم
  :ئي يصف القلموقال حبيب الطا

  يصاب من األمر الكلى واملفاصل... لك القلم األعلى الذي بشباته 
  وأري اجلىن اشتارته أيٍد عواسل... لعاب األفاعي القاتالت لعابه 

  بآثاره يف الشرق والغرب وابل... له ريقه طلٌّ ولكّن وقعهم 
  وأعجم إن خاطبته وهو راجل... فصيح إذا استنطقته وهو راكٌب 

  عليه شعاب الفكر وهي حوافل... ا امتطى اخلمس اللطاف وأفرغت إذا م
  لنجواه تقويض اخليام اجلحافل... أطاعته أطراف القنا وتقّوضت 
  ضًنى ومسينا خطبه وهو ناحل... تراه جليالً شأنه وهو مرهٌف 

  أيضاً حملمد عبد امللك يف وصف القلم
  :وقال حممد عبد امللك بن صاحل اهلامشي يصف القلم

  له ذمالنٌ يف بطون املهارق... وأمسر طاوي الكشح أخرس ناطقٍ 
  بال صوت إرعاٍد وال ضوء بارق... إذا استعجلته الكّف أمطر خاله 

  ونور اخلزامى يف بطون احلدائق... كأنّ الآليل والزبرجد نطفه 
  يف مدح كاتب

  :وقال بعض احملّدثني ميدح كاتباً
  نظوم خلت لسانه من عضبهم... وإذا تألق يف الندّي كالمه ال 
  برقت مصابيح الّدجى يف كتبه... وإذا دجت أقالمه مث انتجت 
  منا ويبعد نيله يف قربه... باللفظ يقرب فهمه يف بعده 
  متدفق وقليبهم يف قلبه... حكم فسائحهم خالل بنانه 

  وبياض زهرته وخضرة عشبه... كالروض مؤتلف حبمرة نوره 
  وللطائي يف دواةلسعيد بن محيد يصف العود، 



  :وقال سعيد بن محيد يصف العود
  كأنه فخذ نيطت إىل قدم... وناطق بلسان ال ضمري له 

  يبدي ضمري سواه منطق القلم... يبدي ضمري سواه يف الكالم كما 
  :بعث الطائي إىل احلسن بن وهب بدواة ابنوس وكتب إليه

  بوالعطايا زجنّية األحسا... قد بعثنا إليك أّم املنايا 
  هي أمضى من مرهفات احلراب... يف حشاهم من غري حرب حراٌب 

  يف وصف الدواة والقلم
  :وقال ابن أيب كرمية يصف الدواة والقلم

  ورّويت من قعر هلم غري منبط... ومسوّدة األرجاء قد خضت ماءهم 
  أميناً على سر األمري املسلّط... مخيص احلشا يروى على كل مشرب 

  يف تسمية الديوان
أي " ديوان " للكتّاب بالفارسية : ملوضع الكتبة واحلّساب ألنه يقال" ديوان " إمنا قيل : ال بعض أهل األدبوق

  .شياطني، حلذقهم باألمور ولطفهم، فسّمي موضعهم بامسهم

  يف معىن الوزير

ن األمور مثل من الوزر وهو احلمل، يراد أن حيمل عنه م" وزير " إمنا قيل ملدير األمور عن امللك : وقال آخر
أي أمحاالً من حليهم، وهلذا قيل " ولكّنا ّمحلنا أوزاراً من زينة القوم : " األوزار وهي األمحال، قال اللّه عز وجل

  " .ووضعنا عنك وزرك الذّي أنقض ظهرك : " وزر، شّبه باحلمل على الظهر، قال اللّه تبارك وتعاىل: لألمث
  شعر أليب نواس وغريه يف كاتب

  :اس يستحسنون أليب النواس قولهوكان الن
  من ذا يطيق براعة الكتّاب... يا كاتباً كتب الغداة يسبّني 

  حىت شكلت عليه باإلعراب... مل ترض باالعجام حني سببتين 
  وصدقت فيما قلت غري حمايب... وأردت إفهامي فقد أفهمتين 

  :وقال آخر
  من كفّه درجاً على األسطر... يا كاتباً تنثر أقالمه 

  :وقال عدّي بن الّرقاع
  وأمت نعمته عليه وزادهم... صلى االله على امرىء ودعته 

  .وأمت نعمته عليك وزاد فيهم عندك: ومنه أخذ الكتّاب
  للطائّي، مث جلرير

  :وقال حامت طيء يف معىن قوهلم مّت قبلك
  مبوت فكنت أنت الذي تتأخر... إذا ما أتى يوم يفّرق بيننا 

  :وقال جرير يف معناه
  يا قبل نفسك القى نفسي التف... رّدي فؤادي وكوين يل مبنزليت 



  لبعض الكتاب إىل ملٍك رداً على كتابه
  :كتب بعض امللوك إىل بعض الكّتاب كتاباً دعا له فيه بأمتع اللّه بك، فكتب إليه ذلك الكاتب

  أم نلت ملكاً فتهت يف كتبك... أحلت عما عهدت من أدبك 
  أخوان نقصاً عليك يف حسبك... ضع لل أم هل ترى أن يف التوا

  فأّي شيء أدناك من غضبك... أم كان ما كان منك عن غضب 
  وأمتع بك: يكتب يف صدره... إنّ جفاء كتاب ذي مقة 
  لألصمعي يف الربامكة

  :وقال األصمعيّ يف الربامكة
  أنارت وجوه بين برمك... إذا ذكر الشرك يف جملس 

  باألحاديث عن مروك ألتوا... وإن تليت عندهم آية 
  :وقال آخر

  إىل ابتناء املساجد... إن الفراغ دعاين 
  كرأي حيىي بن خالد... وإن رأيي فيهم 

  البن املقفع يف بيت النار
  :مّر عبد اللّه بن املقفع ببيت النار، فقال

  حذر العدا وبه الفؤاد موكّل... يا بيت عاتكة الذي أتعّزل 
  لدعبل يف أيب عّباد

  :يف أيب عّبادوقال دعبل 
  أمر يدبّره أبو عبّاد... أوىل األمور بضيعة وفساد 
  فمرّمل ومضّمخ مبداد... حنق على جلسائه بدواته 

  حرٌد جيّر سالسل األقياد... وكأنه من دير هرقل مفلٌت 
  خيانات العمال

  لعمربن اخلطاب يف النهي عن اهلدايا

قريش كان بينها وبني رجل خصومة فأراد أن خياصمها إىل عمر  ذكر لنا أن امرأة من: حّدثنا إسحاق بن راهويه قال
ياأمري املؤمنني، افصل القضاء بيننا : فأهدت املرأة إىل عمر فخذ جزور مث خاصمته إليه فوّجه القضاء عليهم ، فقالت

  .وذكر القصة. إياكم واهلدايا: فقضى عليهم عمر وقال. كما يفصل فخذ اجلزور
  لثقفيللمغرية بن عبد اللّه ا

كان احلجاج استعمل املغرية بن عبد اللّه الثقفي على الكوفة فكان يقضي بني الناس، فأهدى إليه رجل : قال إسحاق
فلما اجتمعا عند املغرية جعل حيمل على صاحب السراج وجعل . سراجاً من شبٍه،وبلغ ذلك خصمه فبعث إليه ببغلة

  .وحيك إن البغلة رحمت السراج فكسرته: أكثر عليه قال فلما. إن أمري أضوأ من السراج: صاحب السراج يقول
  بني الربيع بن زياد احلارثي وعمر



حّدثنا ّمحاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب بصرة عن الربيع بن زياد : حّدثنا روح بن عبادة قال: حّدثنا إسحاق قال
يا أمري املؤمنني، إن أحق : فقال الربيع. يأكلهاحلارثي أنه وفد إىل عمر فأعجبته هيئته وحنوه، فشكا عمر طعاماً غليظاً 

واللّه ما أردت هبذا إال مقاربيت، : فضرب رأسه جبريدة وقال. الناس مبطعم طّيب وملبس لّين ومركب وطيء ألنت
أال أخربك مبثلي ومثل هؤالء، إمنا مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاهتم إىل . وإن كنت ألحسب أن فيك خرياً

  .ال:فهل له يستأثر عليهم بِشيء؟ قال الربيع. وقالوا أنفقهم علّينا رجل منهم
  ألمري املؤمنني عمر يف األمانة

ملا أيت عمر بتاج كسرى وسواريه جعل : حدّثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح قال: حّدثين حممد بن عبيد قال
يا أمري املؤمنني أنت أمني اللّه يؤّدون : فقال رجل. واللّه إن الذي أدى إلينا هذا ألمني: يقلبه بعود يف يده ويقول

  .صدقت: قال. إليك ماأّديت إىل اللّه فإذا رتعت رتعوا
  لعلّي رضي اللّه عنه يف القناعة

ملا أيت علّي عليه السالم باملال أقعد بني يديه الوّزان والّنقاد فكّوم كومةً : حدّثنا األصمعّي قال: حّدثين أبو حامت قال
  :وأنشد. يا محراء ويا بيضاء امحّري وابيّضي وغّري غريي: وكومة من فضة وقال من ذهب

  إذ كل جاٍن يده إىل فيه... هذا جناي وخياره فيه 
  لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

كان عمر بن : حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن إمساعيل بن أيب خالد عن عاصم قال
. ألّا يركب الرباذين، وال يلبس الرقيق، وال يأكل النقي، وال يتخذ بّواباً: ا بعث عامالً يشترط عليه أربعاًاخلطاب إذ

أبت الدراهم إال أن خترج : " ملن هذا؟ فذكروا عامالً له على البحرين فقال: ومر ببناء يبين حبجارة وجصٍّ فقال
  ن أمينان املاء والطنييل على كل خائ: " وكان يقول. وشاطره ماله" أعناقهم 

  ؟

  كتاب عمر بن عبد العزيز إىل واليه

جاء كتاب : حّدثنا قريش بن أنس عن سعيد عن قتادة قال: حّدثين إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال
أن دع ألهل اخلراج من أهل الفرات ما يتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة : عمر بن عبد العزيز إىل واليه

  .بون الرباذين وخذ الفضل؟؟ويرك
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  بني عمر وأيب هريرة يف األمانة

حّدثنا حممد بن عبيد عن هوذة عن عوف عن ابن سريين وإسحاق عن النضر بن مشيل عن ابن عون عن ابن سريين 
: للّه؟ قال أبو هريرةيا عدّو اللّه وعدّو كتابه، أسرقت مال ا: ملا قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر: مبعناه قال

فمن أين اجتمعت لك عشرة : قال. لست بعدّو اللّه والعدّو كتابه ولكين عدّو من عادامها ومل أسرق مال اللّه
فلما صليت : قال أبو هريرة. خيلي تناسلت وعطائي تالحق وسهامي تتابعت فقبضتها منه: آالف درهم؟ قال

قد عمل من هو خري منك : قال. ال: أال تعمل؟ فقلت: بعد ذلك الصبح استغفرت ألمري املؤمنني مث قال يل عمر



أخشى أن : فهال قلت مخساً؟ قلت: قال. يوسف نّيب ابن نّيب وأنا ابن أميمة أخشى ثالثاً واثنتني: فقلت. يوسف
  .أقول بغري علم، وأحكم بغري حلم، وأخشى أن يضرب ظهري، ويشتم عرضي، وينزع مايل

  ؟

  ل بن أيب بردةقول مالك بن دينار لبال

حّدثنا حممد بن داود عن نصر بن قديد عن إبراهيم بن املبارك عن مالك بن دينار أنه دخل على بالل بن أيب بردة 
من أمحق من السلطان ومن أجهل ممن عصاين ومن : " أيها األمري، إين قرأت يف بعض الكتب: وهو أمري البصرة فقال

إليك غنماً مساناً سحاحاً فأكلت اللحم وشربت اللنب وائتدمت بالسمن أيا راعي السوء دفعت . أعّز ممن أعّزين
  ولبست الصوف وتركتها عظاماً تتقعقع

  موعظة لعمر بن اخلطاب
حّدثين إمساعيل بن عيّاش عن أيب حممد القرشي عن : حّدثين حممد بن شبابة عن القاسم بن احلكم العرين القاضي قال

ين لتحت منرب عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه باجلابية حني قام يف الناس فحمد إ: رجاء بن حيوة عن ابن خمرمة قال
إنه لن يبلغ ذو حق يف . أيهم الناس، اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله: " اللّه وأثىن عليه مث قال

لٍ أن يقول املرء حقاً وأن يذكّر أال إنه لن يبّعد من رزق اللّه ولن يقّرب من أج. حقه أن يطاع يف معصية اللّه
أال . أداء األمانة، واألخذ بالقوة، واحلكم مبا أنزل اللّه: أال وإين ما وجدت صالح ما والين اللّه إال بثالث. بعظيم

أال وإمنا أنا يف . أن يؤخذ من حق، ويعطى يف حق، ومينع من باطل: وإين ما وجدت صالح هذا املال إال بثالث
  " . اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف، تقّرم البهمة مالكم هذا كوايل
  لزياد يف الوالية

: كان زياد إذا وىل رجالً قال له: " بلغين عن حممد بن صاحل عن بكر بن خنيس عن عبد اللّه بن عبيد عن أبيه قال
إنا إن : بع خالل فاختر لنفسكخذ عهدك وسر إىل عملك واعلم أنك مصروٌف رأس سنتك وأنك تصري إىل أر

وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا بك لضعفك وسلّمتك من معّرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائناً قوياً استهّنا بقّوتك 
وأحسّنا على خيانتك أدبك فأوجعنا ظهرك وأثقلنا غرمك، وإن مجعت علّينا اجلرمني مجعنا عليك املضّرتني، وإن 

  " .ناك يف عملك ورفعنا لك ذكرك وكثرنا مالك وأوطأنا عقبك وجدناك أميناً قوياً زد
  أيضاً لعمر يف األمانة

أيهم : بعث إىل عمر حبلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب فصعد املنرب وعليه حلة، واحللة ثوبان، فقال: قال العتيب
قسمت علّينا ثوباً ثوباً وعليك ألنك : ومل يا أبا عبد اللّه؟ قال: قال. ال نسمع: فقال سليمان. الناس أال تسمعون

لبيك يا : قال. يا عبد اللّه بن عمر: فلم جيبه أحد، فقال. يا عبد اللّه: مث نادى. ال تعجل يا أباعبد اللّه: قال. حلة
: فقال سليمان رضي اللّه عنه. اللهم نعم: نشدتكن باللّه، الثوب الذي اتّزرت به هو ثوبك؟ قال: قال. أمري املؤمنني

  .ن فقل نسمعأما اآل
  نصيحة شداد بن عمرو بن أوس ملعاوية

قال معاوية لشداد بن عمرو بن : بلغين عن حفص بن عمران الرازي عن احلسن بن عمارة عن املنهال بن عمرو قال
احلمد اللّه الذي افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند أهل : " فقام شّداد فقال. قم فاذكر علّياً فتنقّصه: أوس



أيهم الناس إن اآلخرة وعد صادق حيكم . على ذلك مضى أوّهلم وعليه ميضي آخرهم. وى أثر من رضا غريهالتق
فيهم ملك قادر، وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منهم الّرب والفاجر، وإن السامع املطيع ال حجة عليه وإن السامع 

عليهم صلحاءهم وقّضى بينهم فقهاءهم وجعل وإن اللّه جل وعز إذا أراد بالناس صالحاً عّمل . العاصي ال حجة له
. املال يف مسحائهم، وإذا أراد بالعباد شراً عّمل عليهم سفهاءهم وقّضى بينهم جهالءهم وجعل املال عند خبالئهم

نصحك يا معاوية من أسخطك باحلق وغّشك من أرضاك بالباطل فقال له . وإن من صالح الوالة أن يصلح قرناؤهم
إن كان مالك دون مال املسلمني تعّمدت مجعه : ألست من السمحاء؟ فقال: مر له مبال، وقالوأ. اجلس: معاوية

وإن مما شاركك فيه املسلمون فاحتجنته دوهنم، أصبته اقترافاً . خمافة تبعته فأصبته حالالً وأنفقته إفضاالً، فنعم
  الّشياطني وكان الّشيطان لّربه كفوراً إنّ املبذّرين كانوا إخوان: " وأنفقته إسرافاً، فإن اللّه عز وجل يقول

  ؟

  لعمرو بن عبيد يف سارق

ال إله إال اللّه، سارق السر يقطعه : فقال. سارق يقطع: ما هذا؟ قالوا: مّر عمرو بن عبيد جبماعة عكوٍف، فقال
  .سارق العالنية

  البن شربمة يف االتصال السلطان
  :طارق يف موكبه فقال ابن شربمةومر طارٌق صاحب شرطةٌ خالد القسري بابن شربمة، و

  سحابة صيف عن قريب تقشّع... أراهم وإن كانت حتّب كأهنم 
أتذكر يوم مّر بك طارق يف : فاستعمل ابن شربمة بعد ذلك على القضاء، فقال له ابنه. اللهم يل ديين وهلم دنياهم
إن أباك أكل من حلوائهم وحط يف . بوكيا بين، إهنم جيدون مثل أبيك وال جيد مثلهم أ: موكبه وقلت ما قلت؟ فقال

  .أهوائهم
  ولعبد الرمحن بن قيس

ويل عبد الرمحن بن الضحاك بن قيس املدينة سنتني فأحسن السرية وعّف عن أموال الناس مث عزل فاجتمعوا إليه 
  :فأنشد لدرّاج الّضبايب

  وال أنين من خشية املوت أجزع... فال السجن أبكاين وال القيد شفّين 
واللّه ما أسفت على هذه الوالية ولكين : ن أقواماً أخاف عليهم إذا مّت أن يعطوا الذي كنت أمنع مث قال؟ولك

  .أخشى أن يلي هذه الوجوه من ال يرعى هلم حقهم 
  من كتاب لعلّي بن أيب طالب إىل ابن عباس

إين : " البصرة ما أخذووجدت يف كتاب لعلّي بن أيب طالب كرم اللّه وجهه إىل ابن عباس حني أخذ من مال 
أشركتك يف أمانيت ومل يكن رجل من أهلي أوثق منك يف نفسي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، 

والعدّو قد حرب قلبت البن عمك ظهر اجملّن بفراقه مع املفارقني وخذالنه مع اخلاذلني واختطفت ما قدرت عليه 
ضحّ رويداً فكأن قد بلغت املدى وعرضت : " عزىويف الكتابمن أموال األمة اختطاف الذئب األزل دامية امل

  " .عليك أعمالك باحملل الذي به ينادي املغتّر باحلسرة ويتمىن املضّيع التوبة والظامل الرجعة 



  من كتاب عمر بن عبد العزيز لعدّي بن أرطأة
اء وعمامتك السوداء فلما بلوناك غّرين منك جمالستك القّر: " ويف كتاب لعمر بن عبد العزيز إىل عدّي بن أرطأة

  " .أما متشون بني القبور ! وجدناك على خالف ما أّملناك، قاتلكم اللّه
  البن أمحد يذكر عمال الصدقة

  :قال ابن أمحد يذكر عمال الصدقة
  فيهم البيان ويلوي عندك اخلرب... إن العياب اليت خيفون مشرجة 
  ني على عني وال أثرال ختف ع... فابعث اليهم فحاسبهم حماسبة 

  وربّهم بكتاب اهللا مصطرب... هل يف الثماين من السبعني مظلمة 
  :وقال عبد اللّه بن مهّام السلّويل

  وذّمي زماناً ساد فيه الفالقس... أقلّي علّي اللوم يا أم مالك 
  "حمترس من مثله وهو حارس " و ... وساعٍ مع السلطان ليس بناصح 
حنن كما قال اللّه : عمل فدعا قوماً فأطعمهم وجعل حيّدثهم بالكذب، فقال بعضهم قدم بعض عمال السلطان من

  :قال بعض الشعراء" ّمساعون للكذب أكّالون للّسحت : " عزو جل
  مصّرح السحت ّمسوه اإلصابات... ما ظّنكم بأناس خري كسبهم 

  أليب نواس يف إمساعيل بن صبيح
  :وقال أبو نواس يف إمساعيل بن صبيح

  فال شربوا إال أمّر من الصرب... مبا خنت اإلمام سقاية  بنيت
  تعود على املرضى به طلب األجر... فما كنت إال مثل بائعة استهم 

  وله أيضا
ً  

  :وقال فيه أيضاً حملمد األمني
  إذا ماق يوماً يف خالفك مائق... ألست أمني اللّه سيفك نقمة 
  ليك منافقعليك ومل يسلم ع... فكيف بإمساعيل يسلم مثله 

  له قلم زان وآخر سارق... أعيذك بالرمحن من شّر كاتب 
  :وقال فبه أيضاً

  بكأس بين ما هم ن ضربة الزم... أال قل إلمساعيل إنك شارب 
  بإهزال آل اللّه من نسل هاشم... أتسمن أوالد الطريد ورهطه 
  وتغدو بفرج مفطر غري صائم... وخترب من القيت أنك صائم 

  فليس أمري املؤمنني بنائم... يل يف فجراته فإن يسر إمساع
  ألنس الدؤيل يف حارثة بن بدر

  :فكتب إليه أنس الدؤيل" سّرق " ويل حارثة بن بدر 
  فكن جرذاً فيهم ختون وتسرق... أحار بن بدر قد وليت والية 

  لساناً به املرء اهليوبة ينطق... وبار متيماً بالغىن إن للغىن 



  يقول مبا يهوى وإما مصّدق... ذّب فإن مجيع الناس إما مك
  وإن قيل هم توا حقّقوا مل حيقّقوا... يقولون أقواالً وال يعلموهنم 

  فحظّك من ملك العراقني سّرق... وال حتقرن يا حار شيئاً أصبته 
  .ال يعمى عليك الرشد: فلما بلغت حارثة قال

  يف األمانة واخليانة
إن الرجل ليكون أميناً فإذا رأى الضّياع خان : " قال فالن: بن أمساء قال حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن جويرية

. "  
  نصيحة أبرويز البنه

اجعل عقوبتك على اليسري من اخليانة كعقوبتك على الكثري منهم، فإذا مل : " قرأت يف كتاب أبرويز إىل ابنه شريويه
يف الدرهم ينقص من اخلراج، وال تعاقنب على شيء وأبرد الربيد . يطمع منك يف الصغري مل جيترأ عليك يف الكبري

كعقوبتك على كسره وال ترزقّن على شيء كرزقك على إزجائه، واجعل أعظم رزقك فيه وأحسن ثوابك عليه 
  " .حقن دم املزجي وتوفري ماله من غري أن يعلم أنك أمحدت أمره حني عّف واعتصم من أن يهلك 

  قول ابرويز لصاحب بيت املال
إين ال أحتملك على خيانة درهم وال أمحدك على حفظ : " أن أبرويز قال لصاحب بيت املال" التاج "  وقرأت يف

واحترس من . ألف ألف درهم، ألنك إمنا حتقن بذلك دمك وتعمر به أمانتك فإنك إن خنت قليالً خنت كثرياً
على ذخائر امللك وعمارة اململكة  واعلم أين مل أجعل أحداً. النقصان فيما تأخذ، والزيادة فيما تعطي: خصلتني

والعّدة على العدّو إال وأنت آمن عندي من موضعه الذي هو فيه وخواتيمه اليت هي عليها، فحقّق ظين يف اختياري 
  " .إّياك أحقق ظنك يف رجائك يل، وال تتعّوض خبري شراً وال برفعة ضعة وال بسالمة وال بأمانة خيانة 

  " .يانة أن يكون أميناً للخونة كفى باملرء خ: " وكان يقال
  قول معاذ بن جبل أليب بكر

أحسابان، : فقال. ارفع حسابك: قدم معاذ من اليمن بعد وفاة رسول اللّه على أيب بكر رضي اللّه عنه فقال له
  .حساب من اللّه وحساب منكم؟ الو اللّه ال أيل لكم عمالً أبداً

  قول أعرايب يف اخلونة

  .إن الناس يأكلون أماناهتم لقما، وإن فالناً حيسوها حسواً: ئناً فقالذكر أعرايب رجالً خا
  نصيحة سلطان لعامل له

كل قليالً تعمل طويالً والزم العفاف يلزمك العمل، وإياك والّرشا يشتد ظهرك عند : " قال بعض السالطني لعامل له
  اخلصام
  القضاء

  صفات القاضي

حّدثنا املغرية بن حممد عن عمر بن عبد العزيز : ر املفّضل بن الحق قالأخربنا بش: حّدثنا إسحاق بن راهويه قال
يكون عاملاً قيل أن يستعمل، مستشرياً ألهل : ال ينبغي للرجل أن يكون قاضياً حىت تكون فيه مخس خصال: " قال



  " .العلم، ملقياً للّرثع، منصفاً للخصم، حمتمالً لالئمة 
مساعيل بن إسحاق األنصاري عن عبد اللّه بن هليعة عن عبد اللّه بن هبرية عن حّدثنا إ: حّدثين علّي بن حممد قال
ذميت رهينة وأنا به زعيم ملن صرحت له العرب ألّا يهلك على التقوى زرع قوم وال يظمأ : " علّي عليه السالم أنه قال
أغباش الفتنة، عمياً مبا يف عقد أال وإن أبغض خلق اللّه إىل اللّه رجل قمش جهالً، غارا ب. على التقوى سنخ أصل

بكّر فاستكثر، ما قلّ منه فهو خري مما كثر حىت إذا ما . اهلدنة، ّمساه أشباهه من الناس عاملاً ومل يغن يف العلم يوماً ساملاً
ارتوى من آجن واكتنز من غري طائل قعد بني الناس قاضياً لتخليص ما التبس على غريه، إن نزلت به إحدى 

ال يعلم إذا أخطأ، ألنه ال يعلم . يأ حشوا رثّاً من رأيه، فهو من قطع الشبهات يف مثل غزل العنكبوتاملبهمات ه
. خبّاط عشوات ركّاب جهم الت، ال يعتذر مما ال يعلم فيسلم وال يعضّ يف العلم بضرس قاطع. أأخطأ أم أصاب

ال ملىءٌ . ث ويستحلّ بقضائه الفرج احلراميذرو الرواية ذرو الريح اهلشيم، تبكي منه الدماء وتصرخ منه املواري
  " .واللّه بإصدار ما ورد عليه وال أهلٌ ملا قّرظ به 

  البن شربمة يف القضاء
  :قال ابن شربمة

  عند اللبيب وال الفقيه احلاكم... ما يف القضاء شفعة ملخاصم 
  أو بالكتاب برغم أنف الراغم... أهون علّي إذا قضيت بسنة 

  بنظائر معروفة ومعامل... د أثراً به وقضيت فيما مل أج
  بني شريح واحلجاج يف توليه القضاء
كان أّول قاضي قضى لعمر بن اخلطاب بالعراق سلمان بن ربيعة الباهلي، مث : اهليثم عن ابن عّياش عن الّشعيب قال

ائن، مث عزله شهد القادسية وكان قاضياً هبم ، مث قضى باملدائن، مث عزله عمر واستقضى شرحبيل على املد
مث استقضى شريح بن احلارث . واستقضى أبا قّرة الكندي، وهو امسه، فاختط الناس الكوفة وقاضيهم أبو قّرة

الكندي فقضى مخساً وسبعني سنة إال أن زياداً أخرجه مرة إىل البصرة واستقضى مكانه مسروق بن األجدع سنة 
فاستقضى عبد . نة يف زمن ابن الزبري فقعد ومل يقض يف الفتنةحىت قدم شريح فأعاده ومل يزل قاضياً حىت أدرك الفت

اللّه ابن الزبري رجالً مكانه ثالث سنني فلما قتل ابن الزبري أعيد شريح على القضاء فلقي رجل شرحياً يف الطريق 
. ككربت سّنك واختلط عقلك وارتشى ابن: قال! وكيف ذاك؟ وحيك: قال. يا أبا أميةقضيت واللّه جبور: فقال

واللّه ال أعفيك أو : قال. واللّه ال أقضي بني اثنني: فأتى احلجاج فقال. الجرم ال يقوهلم أحد بعدك: فقال شريح
فاستقضاه احلجاج وألزمه سعيد بن جبري . عليك بالعفيف الشريف أيب بردة بن أيب موسى: فقال شريح.تبغيين رجالً
  .كاتباً و وزيراً

  ثاربني علقمة بن مرثد وحمارب بن د
يا حمارب، إىل كم ترّدد : وروى الثوري عن علقمة بن مرثد أنه لقي حمارب بن دثار وكان على القضاء فقال له

  :إين واخلصوم كما قال األعشى: اخلصوم؟ فقال له
  وما يب من سقم وما يب معشق... أرقت وما هذا الّسهاد املؤّرق 

  وأطرق أغادي مبا مل ميس عندي... ولكن أراين ال أزل حبادث 
  رد إياس بن معاوية على رجل سأله عن مسألة فطّول فيهم



كنت جالساً عند : حّدثين إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس عن حبيب ابن الشهيد قال
إن كنت تريد الفتيا فعليك باحلسن معلمي : إياس بن معاوية فأتاه رجل فسأله عن مسألة فطّول فيهم ، فقال إياس

وإن كنت  -وكان على قضاء البصرة يومئذ  -معلم أيب، وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد امللك ابن يعلى و
زده شيئاً حىت : حطّ شيئاً، ويقول لصاحبك: تريد الصلح فعليك حبميد الطويل، وتدري ما يقول لك؟ يقول لك

اجحد ما : يقول لك؟ يقول لك، وإن كنت تريد الشغب فغليك بصاحل الّسدوسي، وتدري ما .نصلح بينكما
  .اّدع ما ليس لك وادع بّينةً غيّباً: ويقول لصاحبك. عليك

  من صفات احلاكم وخصائص القضاء احلق

ينبغي للحاكم أن يعرف القضاء احلّق العدل والقضاء العدل غري احلق والقضاء احلق غري العدل : " قرأت يف اآليني
والقضاء احلق العدل عندهم قتل النفس بالنفس، والقضاء العدل غري احلق ويقايس بتثّبت وروية ويتحفّظ من الشبهة

  .قتل احلرب بالعبد ، والقضاء احلق غري العدل الدية على العاقلة
  قول أعرايب يف احلق

هل لكم يف احلق أو فيما هو : قال أعرايب لقوم يتنازعون: حّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه بن أخي األصمعّي قال
  .التحاطّ واهلضم فإن أخذ احلق كله مرٌّ: وما يكون خرياً من احلق؟ قال: احلق؟ فقيل خري من

  حكم اهلوى
من : اختلف رجالن يف شيء فحكّما رجالً له يف املخطىء مهى، فقال للمخطىء: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

  .يقول بقولك أكثر
و بن حريث وأخوها الوليد إىل عبد امللك بن عمري وهو تقّدمت كلثم بنت سريع موىل عمر: اهليثم بن عدي قال

  :قاضي الكوفة، وكان ابنه عمرو بن عبد امللك يرمى هبما فقضى هلم ، فقال هذيل األشجعي
  على ما اّدعت من صامت املال واخلول... أتاه رفيق بالشهود يسوقهم 

  وكان وليد ذا مراء وذا جدل... فأدىل وليٌد عند ذاك حبقه 
  بغري قضاء اللّه يف السّور الطّول... القبطّي حىت قضى هلما ففّتنت 

  ملا استعمل القبطّي فينا على عمل... فلو كان من يف القصر يعلم علمه 
  وكان ما منه التخاوص واحلول... له حني يقضي للنساء ختاوٌص 

  فهّم بأن يقضي تنحنح أو سعل... إذا ذات دلٍّ كلمته حلاجة 
  "يرى كل شيء ما خال شخصهم جلل ... انه وبّرق عينيه والك لس

  .واللّه لرمبا جاءتين السعلة أو التنحنح وأنايف املتوّضأ فأكّف عن ذلك: فكان عبد امللك بن عمري يقول
  ؟

  البن مناذر يف خالد بن طلق القاضي

  :وقال ابن مناذر قي خالد بن طليق وكان قد ويل قضاء البصرة
  هاشم يف سّرها واللبابمن ... قل ألمري املؤمنني الذي 

  خبالد فهو أشّد العقاب... إن كنت للّسخطة عاقبتنا 



  من رمحة اللّه وهذا عذاب... كان قضاة الناس فيما مضى 
  خيطىء فتيا مرةً بالصواب... يا عجباً من خالد كيف ال 

  :وقال فيه
  اس من آل طليق... جعل احلاكم يا للّن 

  ثليقس برأي اجلا... ضحكةٌ حيكم يف النا 
  ص وتعطيل احلقوق... أي قاض أنت يف النق 

  ت هلذا خبليق... يا أبا اهليثم ما أن 
  لت منه مبطيق... ال وال أنت ملا حّم 

  ؟رد بكر بن عبد اللّه املزين
  على عدي ابن أرطاة ملا أراد توليته القضاء

لّه ما أحسن القضاء، فإن كنت كاذباً أو وال: أراد عدّي بن أرطاة بكر بن عبد اللّه املزين على القضاء فقال له بكر
  .صادقاً فما حيلّ لك أن توليين

  ؟؟؟؟؟

  من قضاء ابن شربمة

. اختر لنا رجالً نوليه القضاء: ملا عزل ابن شربمة عن القضاء قال له وايل اليمن: وروى عبد الرزاق عن معمر قال
هل تدري مل : إليه فجاء، فقال له ابن شربمة فذكر له رجل من أهل صنعاء فأرسل. ما أعرفه: فقال له ابن شربمة

فنسئلك عن : فقال له ابن شربمة! ما أيسر القضاء: قال. إنك قد دعيت ألمر عظيم، للقضاء: قال. ال: دعيت؟ قال
ما تقول يف رجل ضرب بطن شاة حامل فألقت ما يف بطنهم؟ فسكت : قال له ابن شربمة. سل: قال. شيء يسري منه

تقّوم حامالً : فقيل له ما القضاء فيهم؟ قال ابن شربمة. أنا بلونك فما وجدنا عندك شيئاً: بن شربمةالرجل، فقال له ا
  .وتقّوم حائالً ويغرم قدر ما بينها

  امتحان حيىي بن أكثم ملن يريد القضاء

ما تقول يف : كان حيىي بن أكثم ميتحن من يريدهم للقضاء، فقال الرجل: حّدثين عبد اللّه بن حممد؟ اخللنجي قال
رجلني زّوج كل واحد منهما اآلخر أّمه فولد لكل واحد من امرأته ولد، ما قرابة ما بني الولدين؟ فلم يعرفهم ، 

  .كل واحد من الولدين عّم اآلخر ألمه: فقال له حيىي
  بني عبد امللك بن مروان ومحيد بن حبدل

زوجت امرأة وزوجت ابين أّمهم وال غىن بنا عن إين ت: ودخل رجل من أهل الشأم على عبد امللك بن مروان فقال
يا أمري املؤمنني، هذا محيد : قال. إن أخربتين ما قرابة ما بني أوالدكما إذا أولدمتا، فعلت: فقال له عبد امللك. رفدك

 .بن حبدل قد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك فسله عنهم ، فإن أصاب لزمين احلرمان، وإن أخطأ اتسع يل العذر
يا أمري املؤمنني، إنك ما قدمتين على العلم باألنساب ولكن على الطعن بالرّماح، : فدعا بالبحديل فسأله، فقال

  .أحدمها عمّ اآلخر واآلخر خاله
  رفض ابن أيب حذيفة تويل القضاء



جل فجلس معه كنا عند أيب عبيد ة بن أيب حذيفة يف قّبة له وبني يديه كانون له فيه نار فجاءه ر: قال ابن سريين
فقال له الرجلك . ضع يل إصبعك يف هذه النار: على فراشه فساّره بشيء ال ندري ما هو، فقال له أبو عبيد ة

أتبخل علّي بأصبع من أصابعك يف نار : فقال له أبو عبيد ة! تأمرين أن أضع لك أصبعي يف هذه النار! سبحان اللّه
  .فظننا أنه دعاه إىل القضاء: قال! هنمالدنيا وتسألين أن أضع لك جسدي كله يف نار ج

  صفات القاضي الكامل وغري الكامل
وثالث إذا مل . إذا كره اللوائم، وأحّب احملامد، وكره العزل: ثالث إذا كّن يف القاضي فليس بكامل: " كان يقال

" يقضي إذا علم يشاور وإن كان عاملاً، وال يسمع شكّية من أحد حىت يكون معه خصمه، و: تكن فيه غليس بكامل
.  

وحيتاج القاضي إىل العدل يف حلظه ولفظه وقعود اخلصوم بني يديه وأال يقضي وهو غضبان وال يرفع صوته : " قالوا
  " .على أحد اخلصمني ما ال يرفعه على اآلخر 
  بني الشعيب وشريح يف ترك األخذ بالظواهر

يا أبا أمية ما : م فأرسلت عينيهم فبكت فقلتحضرت شرحياً ذات يوم وجاءته امرأة ختاصم زوجه: قال الشعيب
  .يا شعيب، إن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون: فقال. أظنهم إال مظلومة

  كتاب عمر بن اخلطاب
  إىل أيب موسى األشعريّ يف القضاء

عريّ كتب عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه إىل أيب موسى األش: بلغين عن كثري بن هشام عن جعفر بن برقان قال
سالم عليك، أما بعد . بسم اللّه الرمحن الرحيم، من عبد اللّه عمر أمري املؤمنني إىل عبد اللّه بن قيس: " كتاباً فيه

آس بني الناس يف . فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة، فأفهم إذا أديل إليك، فإنه ال ينفع تكنلّم حبق ال نفاذ له
البّينة على من اّدعى واليمني على . حيفك وال ييأس ضعيف من عدلكجملسك ووجهك حىت ال يطمع شريف يف 

من أنكر، والصلح جائز بني الناس إال صلحاً أحلّ حراماً أو حّرم حالالً، وال مينعّنك قضاء قضيته باألمس فراجعت 
التمادي يف واعلم أن مراجعة احلق خري من . فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن احلق ال يبطله شيء

الفهم الفهم فيما يتلجلج يف صدرك مما ليس فيه قرآن وال سنة، واعرف األشباه واألمثال مث قس األمور . الباطل
اجعل ملن اّدعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه فإن أحضر . عند ذلك مث اعمد ألحّبهم إىل اللّه وأشبههم باحلق فيما ترى

واملسلمون عدول يف الشهم دة إالجملوداً يف حّد أو جمّرباً عيه شهم دة . القضاءبينة أخذ حبقه وإال استحللت عليه 
وإياك والقلق . إن اللّه عّز وجل تولّى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات واإلميان. زور أو ظنينا يف والء أو قرابة

خر، فإنه من صلحت سريرته فيما والضجر والتإذي باخلصوم يف مواطن احلق اليت يوجب اللّه هبم األجر وحيسن الذ
  " .بينه وبني اللّه أصلح اللّه ما بينه وبني الناس، ومن تزّين للدنيا بغري ما يعلم اللّه منه شانه اللّه، والسالم 

  لشعر لسلمة بن اخلرشب بشأن الرهن اليت وضعت

  على يدي سبيع التغليب يف قتلى عبس وذبيان

  :يف شأن الّرهن اليت وضعت على يديه يف قتلى عبس وذبيانوقال سلمة بن اخلرشب لسبيع التغليب 
  قدما وأوىف رجالنا ذمما... أبلغ سبيعا وأنت سيدنا 



  ذبيان قد ضّرموا الذي اضطرما... أن بغيضاً وأن أخوهتم 
  فال تقولّن بئس ما محك... نّبئت أن حكّموك بينهم 

  تعرف ذا حقّهم ومن ظلما... إن كنت ذا عرفة بشأهنم 
  حكما وعلما وحتضر الفهما... ل األمر يف منازله وتنز

  لن يعدموا احلّق بارداً صمتا... فاحكم فأنت احلكيم بينهم 
  على رضى من رضا ومن رغما... واصدع أدمي السواء بينهم 

  مالٌ مبال وإن دماً فدما... إن كان ماال فمثل عّدته 
  فانبذ إليهم أمورهم سلما... هذا وإن مل تطق حكومتهم 

  إعجاب عمر بن اخلطاب من علم زهري بن أيب سلمى
  :وأنشد عمر بن اخلطاب شعر زهري بن أيب سلمى، فلما بلغ قوله

  ميٌني أو نفاٌر أو جالء... فإن احلق مقطعه ثالث 
جعل عمر يتعجب من علمه باحلقوق وتفصيله بينهم ويقول كال خيرج احلق من إحدى ثالث إما ميني أو حماكمةٌ أو 

  .حجةٌ
  ر البن أيب ليلى الفقيه يف القاضي ابن شربمةشع

  :وقال ابن أيب ليلى الفقيه يف عبد اللّه بن شربمة
  ومل تصب احلكم يف نفسكا... وكيف ترّجى لفصل القضاء 

  وهيهم ت دعواك من أصلكا... وتزعم أنك البن اجلالح 
  شعر العالء بن املنهم ل يف شريك القاضي

" خرج شريك وهو على القضاء يتلقى اخليزران وقد أقبلت تريد احلج، فأتى، : عبد اللّه بن صاحل العجلي قال
، فأقام هبم ثالثاً ولك تواف فخفّ زاده وما كان معه من اخلبز فجعل يبلّه باملاء وي أكله بامللح، فقال " شاهي 

  :العالء بن املنهم ل الغنوي
  بأن قد أكرهوك على القضاء... فإن كان الذي قد قلت حقاً 
  تلقّى من حيّج من النساء... فما لك موضعاً يف كل يوم 
  بال زاد سوى كسرٍ وماء... مقيماً يف قرى شاهي ثالثا 
  فترجع يا شريك إىل وراء... يزيد الناس خرياً كلّ يوم 

  :وقال فيه أيضاً
  فيقصر حني يبصره شريك... فليت أبا شريك كان حيا 

  هذا أبوك إذا قلنا له... ويترك من تدّريه علّينا 
  شعر يف بعض احلكام غري العدول

  :وأنشد لبعض الشعراء يف بعض احلكام
  إذ صرت تقعد مقعد احلكّام... أبكي وأندب هبجة اإلسالم 

  وأراك بعض حوادث األيام... إن احلوادث ما علمت كثرية 
رجالً منهم خاصم رجالً  حّدثين رجل من بين جرير أن: حّدثين القاسم بن الفضل قال: حّدثين يزيد بن عمرو قال



  :إىل سوّار بن عبد اللّه فقضى على اجلريري، فمر سوّار ببين جرير فقام إليه اجلريري فصرعه وخنقه وجعل يقول
  وكنت لألحالم عّبارا... رأيت أحالماً فعّبرهتم 
  حجر وكان الضّب سّوارا... رأيتين أخنق ضبا على 

  يف الشهم دات

  أقوال يف الشهم دة

: قال. إن من أصحايب من أرجو دعوته وال أجيز شهم دته: حدّثنا األصمعّي قال يل أيوب: أبو حامت قال حّدثين
يذهب إىل أنه . ما أعلم أحداً أفضل من عطاء الّسلمي، ولو شهد عندي على فلسني مل أجز شهم دته: وقال سوّار

  .ضعيف الرأي ليس باحلازم، ال أنه يطعن عليه يف دينه وأمانته
كما أعلم أنك سّوار : وما يدريك أنه ابنه؟ قال: وشهد أبو عمرو بن العالء عند سوّار على نسب فقال سوار :قال

  .بن عبد اللّه بن عنزة بن نقب
  .أشهد أهنم من املاء إىل السماء: وشهد رجل عند سوار يف دار قد اّدعاهم رجل قال: قال

كلّ شيء خيرج الدار من يد هذا : شي ء أكتب؟ فقالأّي : فقال. اكتب شهم دهتما: وشهد آخر فقال للكاتب
  .وجيعلهم يف ملك هذا فاكتبه

  .بلغين أنه إمنا قيل شهم دة عربية وما أشبهه: قال أبو حامت
: ومل؟ قال: قال. فإّنا ال جنيز شهم دتكن: قال. أنا مؤّدب: ما صناعتكن؟ قال: وشهد رجل عند سوار، فقال له: قال

قال إين أكرهت على . وأنت تأخذ على القضاء بني املسلمني أجراً: قال. القرآن أجراًألنك تأخذ على تعلّيم 
  .فأجازهم . هلّم شهم دتكن: يا هذا، القضاء أكرهت عليه فهل أكرهت على أخذ الرزق؟ قال: قال. القضاء
إنه : انصرف فقيل له حني. قد أجزنا شهم دة أيب فراس، وزيدونا: وشهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال:قال

  .وما مينعه من ذلكوقد قذفت ألف حمصنة: قال. واللّه ما أجاز شهم دتكن
  شعر أليب دالمة يف شهم دته عند ابن أيب ليلى

  :وجاء أبو دالمة ليشهد عند ابن أيب ليلى فقال يف جملسه ذلك
  وإن حبثوا عين ففيهم مباحث... إن القوم غطّوين تغطيت دوهنم 

  ليعلم ما ختفيه تلك الّنبائت... بئارهم وإن حفروا بئري حفرت 
  .فأجاز شهم دته وحبس املشهود عليه عنده وأعطاه قيمة الشيء

  من قضاء ابن شربمة
كم يف القراح من خنلة؟ : أتى رجل ابن شربمة بقوم يشهدون له على قراح فيه خنل، فشهدوا وكانوا عدوالً فسأهلم

كم فيه : أنت تقضي يف هذا املسجد منذ ثالثني سنة، فأعلمنا: ل منهمفقال له رج. فرّد شهم دهتم. ال نعلم: قالوا
  .من أسطوانة؟ فأجازهم
  شعر يف خصومة القاضي

  :وقال بعض الشعراء
  يوماً إذا كان خصمه القاضي... واخلصم ال يرجتى النجاة له 

  قول لزياد يف احلقوق إىل ذوي اخلاّصة منه



. نعم: قال. إن هذا الرجل يدلّ خباّصة ذكر أهنم له منك: ليه، فقالقدم رجالً خصماً له إىل زياد يف حق له ع
إن يكن احلّق له عليك آخذك أخذاً عنيفاً، وإن يكن احلق لك عليه أقضىال : وسأخربك مبا ينفعه عندي من خاّصته

  .عليه مث أقض عنه
  يف احلكم إىل األخوان

وما : فقال. فقيل له يف ذلك. كان مييل يف احلكم إىل إخوانهكان عبيد اللّه بن أيب بكرة قاضياً و: وقال أبو اليقظان
  خري رجل ال يقطع من دينه إلخوانه؟

  قول عمرو بن العاص لطلحة بن عبيد اللّه والزبري
جنعل بيننا عمرو بن العاص، : فقاال: قال. كان بني طلحة بن عبيد اللّه والزبري مدارأة يف واد باملدينة: قال املدائين
وقد مسعتما من رسول اللّه مثل ما ! أنتما يف فضلكما وقدمي سوابقكما ونعمة اللّه عليكما ختتلفان: ل هلمافأتياه فقا

! مسعت وحضرمتا من قوله مثل الذي حضرت فيمن اقتطع شربا من أرض أخيه بغري حق أنه يطّوقه من سبع أرضني
زيء دينه واحملكوم عليه إذا جري عليه رزيء واحلكم أحوج إىل العدل من احملكوم عليه وذلك أن احلكم إذا جار ر

فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما . وإن شئتما فأصلحا ذات بينكما" إن شئتما فأدليا حبجتكنما " عرض الدنيا 
  .بصاحبه بالرضا

  فيمن كان السندي ال يقبل شهم دهتم
: لقول قول املّدعي مع ميينه، ويقولوكان الّسنديّ بن شاهك ال يستحلف املكاري وال احلائك وال امللّاح وجيعل ا

  .اللهم إين أستخريك يف اجلمّال ومعلّم الصبيان

  فيمن التقبل شهم دته يف البادية

حنن بالبادية ال نقبل شهم دة العبد وال شهم دة العذيوط وال : مسعت شيخاً من األعراب يقول: وقال أبو البيداء
  .ه حىت كدت أبول يف ثويبفضحكت واللّ: قال أبو البيداء. املغذّى ببوله

  لعبيد اللّه بن احلسن يف عدم إجازة شهم دة األمحق
ادعوا يل أبا مودود . ال، وسأريكم: أجتيز شهم دة رجل عفيف تقّي أمحق؟ قال: وقيل لعبيد اللّه بن احلسن العنربي

: فقال. يء من اجلنوبمشال يشوهبم ش: اخرج حىت تنظر ما الريح؟ فخرج مث رجع فقال: فلما جاء قال له. حاجيب
  أتروين كنت جميزاً شهم دة مثل هذا؟

  بني األعمش وحمارب بن دثار

  يف والية القضاء والعزل عنه

: وليت القضاء فبكى أهلي وعزلت عنه فبكوا، فما أدري مم ذاك؟ فقلت له: قال يل حمارب بن دثار: قال األعمش
إنه : فقاتل. فكرهت العزل وجزعت منه فبكى أهلكوليت القضاء فكرهته وجزعت منه فبكى أهلك، وعزلت عنه 

  .لكما قلت
  بني إياس بن معاوية وقاضٍ لعبد اللّه بن مروان

. قدم إياس بن معاوية الشأم وهو غالم فقّدم خصما له إىل قاض لعبد امللك بن مروان وكان خصمه شيخاً كبرياً
ما : فمن ينطق حبجيت؟ قال: قال. اسكت: قال. رب منهأتقّدم شيخاً كبرياً؟ فقال له إياس احلق أك: فقال له القاضي



: فقام القاضي فدخل على عبد امللك فأخربه باخلرب فقال. أشهد أن ال إله إال اللّه: قال. أظنك تقول حقاً حىت تقوم
  .اقض حاجته وأخرجه من الشأم ال يفسد علّي الناس

  قول أعرايب خلصمٍ له
  " .لجت إىل الباطل إنك عن احلق لقطوف واللّه لئن مه: " قال أعرايب خلصم له

  باب األحكام

  قضاء رسول اهللا يف الطرق أهنم سبع أذرع

مسعت الزبري بن احلارث حيّدث عن : حّدثين أيب قال: حدّثنا وهب بن جرير قال: حّدثين عبد ة بن عبد اهللا قال
  " .م سبع أذرع قضى رسول اللّه إذا اختلف الناس يف الطرق أهن: " عكرمة عن أيب هريرة قال
  كفالة النيب رجالً يف هتمة

: حّدثين يزيد بن عمرو عن حممد بن موسى عن أبراهيم بن حنتم عن غزال بن مالك الغفاري عن أبيه عن جّده قال
  " .كفل النيب عليه السالم رجالً يف هتمة " 

  من أحكام النيب
ّ  

حبس النيب يف : " قال أبو هريرة: ن أبيه عن جّده قالوحّدثين أيضاً عن إبراهيم بن حنتم عن غزال بن مالك ع: قال
أنّ رسول اللّه : " حّدثين الوليد عن جرير بن حازم عن احلسن: اللّهمة حبساً يسرياً حىت استربأ حّدثين يزيد قال

  .هو ذو رباب: وقال يل رجل باملدينة" رباب : صلب رجالً على جبل يقال له
أتى ماعز : " حرب عن جرير عن يعلى بن حكيم عن أبيه عن ابن عباس قال حّدثين أمحد بن خليل عن سليمان بن

. بل زنيت. ال: فقال. لعلك مسست أو ملست أو غمزت: فقال. إين زنيت يا رسول اللّه: بن مالك النيب فقال
  " .فأعادهم عليه ثالثاً، فلما كان يف الرابعة رمجه 

  من أحكام أيب الدرداء
ن احلكم عن الثوري عن علّي بن األقمر عن يزيد بن أيب كبشة أن أبا الدرداء أيت بامرأة حّدثين شبابة عن القاسم ب

  .ال: أسرقت؟ قويل: سرقت، فقال
  بني زياد واألحنف

: جاءوا زياداً بلّص وعنده مجاعة فيهم، األحنف فانتهروه وقالوا: حّدثين األصمعّي قال: حّدثين سهل بن حممد قال
  .جزاك اللّه خرياً: فأعجب ذلك زياداً وقال. إن الصدق أحياناً معجزة: ففقال األحن. اصدق األمري

  البن عباس يف جزّ الرأس واللحية
جّز الرأس واللّحية ال : " حّدثين شبابة عن القاسم بن احلكم عن إمساعيل بن عيّاش عمن حّدثه عن ابن عباس قال

  " .ملرضاته يصلح يف العقوبة الأن اللّه عز وجل جعل حلق الرأس نسكاً 
  لعمر بن عبد العزيز يف املثلة يف العقوبة

" إياكم واملثلة يف العقوبة جّز الرأس واللحية : " حّدثين شبابة عن القاسم عن األوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال
.  

  من أحكام مروان بن احلكم



: ن أيب بكر ابن حفص بن عمر قالحّدثنا يونس ع: حّدثنا سالبن قتيبة قال: حّدثين جممد بن خالد بن خداش قال
  .كان مروان بن احلكم أمري املدينة فقضى يف رجل فّزع رجالً فضرط بأربعني درمهاً

  البن مسعود
ال حيل يف : " حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عم أيب إسحاق عن جوبري عن الضحاك عن ابن مسعود قال

  هذه األمة غلٌّ وال صفٌد وال جتريد والمدٌّ

كان عامر بن الظّرب العدواين حكم العرب، فنزل به قوم يستفتونه يف خنثى : حّدثين عبد الرمحن عن األصمعّي قال
يا خصيلة لقد حبست : فقال. ورمبا المهم يف اإلبطاء يف الرعي ويف الشيء جيده عليهم. وله جارية يقال هلم خصيلة

  .هؤالء القوم ورّيثتهم حىت أسرعت يف غنمي
  " .مّسي خصيل بعدهم أو رّوحي : " فقال هلم. وما يكن عليك من ذلك؟ أتبعه مباله: قالت

  ؟؟؟؟؟؟؟؟

  حكم جابر بن زيد يف حتديد صفة إنسان

. أرسل إىل جابر بن زيد: من هلذا؟ فقالوا: فقال. وأيت ابن زياد بإنسان له قبل وذكر وال يدري كيف يوّرث: قال
ألزقه باجلدار فإن بال عليه فهو ذكر، وغن بال : يف هذا؟ فقال: ما تقول: لفأرسل إليه، فجاء يرسف يف قيوده فقا

  .يف رجليه فهو أنثى
  رفض شريح بالقضاء يف الطنبور

حّدثنا قيس بن الربيع عن أيب حصني أن لرجالً كسر : حّدثنا سالبن قتيبة قال: حّدثين حممد بن خالد بن خداش قال
  .ال أقضي يف الطنبور بشيء: شريحطنبوراً لرجل فخاصمه إىل شريح، فقال 

  بني أيب العجاج وأيب األصمعي
ّ  

  .أي التقر. يا بن أصمع واللّه لئن أقررت أللزمّنك: قال يل أبو العجاج: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن أبيه قال
  ؟

  حكم إياس بن معاوية يف رد جارية محقاء

رّد رجل على رجل جارية اشتراهم منه، فخاصمه إىل إياس  :حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن أبيه عن معمر قال
أتذكرين : فقال. هذه: أّي رجليك أطول؟ فقالت: فقال هلم إياس. باحلمق: مب ترّدهم ؟ قال له: بن معاوية، فقال له
  .رّد رّد: فقال إياس. نعم: ليلة ولدت؟ قالت

  قضاء الشعيب وهو على جلد أسد
  .رأيت الّشعّيب يقضي على جلد أسد: أبو داود عن قيس عن أيب حصني قال حّدثنا: حّدثين أبو اخلطاب قال

  الظلم

  كالم املظلوم ووجه الظاأل



أخربنا بعض أشياخ البصرة أن رجالً وامرآته : حّدثين األصمعّي قال: حّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه بن قريب قال
تنقّب قبيحة املسفر، وكان هلم لسان فكأن العامل مال اختصما إىل أمري من أمراء العراق وكانت املرأة حسنة امل

؟؟؟؟ فأهوى زوجهم إىل الّنقاب فألقاه عن !يعمد أحدكم إىل املرأة الكرمية فيتزّوجهم مث يسيء إليهم : معهم فقال
  .عليك اللعنة؟ كالم مظلومٍ ووجه ظاملٍ: وجههم فقال العامل

  :وأنشد الرياشّي يف حنو هذا
  ولون أيب احلجناء لون البهم ئم...  الناس جائراً رأيت أبا احلجناء يف

  وإن كان مظلوماً له وجه ظاأل... تراه على ما الحه من سواده 
كان رجل من العرب يف اجلاهلية إذا رأى : يف الظاأل املعتدي أبو حامت عن األصمعّي عن أيب عمرو بن العالء قال

مات فالن : ريون ذلك حىت مات رجل ممن قال ذلك فيه فقيل لهف. فالن ال ميوت سويا: رجالً يظلم ويعتدي يقول
  .إن كنتم صادقني إن لكم دارا سوى هذه جتاوزن فيهم: فقال. فلم يقبل حىت تتابعت األخبار. سوياً

  رسالة كاتب إىل السلطان
ارفاً فضل ما أعيذك باللّه من أن تكون الهياً عن الشكر حمجوباً بالنعم ص: " كتب رجل من الكّتاب إىل سلطان

أوتيت من السلطان إىل ما تقلّ عائدته وتعظم تبعته من الظلم والعدوان، وأن يستزلّك الشيطان خبدعه وغروره 
وتسويله فيزيل عاجل الغبطة وينسيك مذموم العاقبة، فإن احلازم من يذكر يف يومه املخوف من عواقب غده ومل 

هذا إىل ما يتبع . رة من الباطل وال يدري ما تتجلّى به مغبّتهميغّره طول األمل وتراخي الغاية ومل يضرب يف غم
: الظاألمن سوء املنقلب وقبيح الذكر الذي ال يفنيه كّر اجلديدين واختالف العصرين حّدثين يزيد بن عمرو قال

يوم القيامة  يؤتى مبعلم الصبيان: " حدّثنا أبو إبراهيم السقّاء عن ليث عن جماهد قال: حّدثنا معاوية بن عمرو قال
  " .فإن كان عدل بني الغلمان وإال أقيم مع الظلمة 

  ؟

  ملعاوية يف الظلم

  " .من ال جيد علّي ناصراً إال اللّه " إين ألستحي أن أظلم : " وكان معاوية يقول
  .يظلمهإذا أراد اللّه أن يتحف عبد اً قّيض له من : وأحرج أن أظلموكان يقال" إين ألستحي أن أظلم : " وقال بالل

  " .أحق الناس باإلحسان من أحسن اللّه إليه وأوالهم باإلنصاف من بسطت بالقدرة يداه : " كتب رجل إىل سلطان
  يف أن الظّلم خيرب الديار

فقال ابن عباس . إين ال أجد يف كتاب اللّه املنّزل أن الظلم خيرب الديار: ذكر الظاأليف جملس ابن عباس فقال كعب
  " .فتلك بيوهتم خاويةٌ مبا ظلموا " رآن، قال اللّه عز وجل أنا أوجدكه يف الق

  القوة يف احلق

كان فرعان وهو من بين متيم ال يزال يغري على إبل الناس فيأخذ منهم مث :حّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي قال
كربت : فقال الناس يقاتلهم عليهم إىل أن أغار على رجل فأصاب له مجالً، فجاء الرجل فأخذ بشعره فجذبه فربك،

  .الواللّه ولكن جذبين جذبة حمقٍّ: فقال. واللّه يا فرعان
اللهم قد صار فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد املشورة وعهدنا : وكان سديف بن ميمون موىل اللّهبني يقول



كّم يف أبشار املسلمني أهل الذمة واشتريت املالهي واملعازف بسهم اليتيم واألرملة وح. مرياثاً بعد االختيار لألمة
اللهم فأتح له . اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ هنم يته واجتمع طريده. وتوىل القيام بأمورهم فاسق كلّ حملّة

  .يداً من احلق حاصدة تبّدد مشله وتفّرق أمره ليظهر احلق يف أحسن صوره وأمت نوره
  بني أعرايب واليهود يف دّية املسيح

فهل أديتم ديته؟ : فقال. قتلناه وصلبناه: ايب بعض النواحي فجمع اليهود يف عمله وسأهلم عن املسيح فقالواويل أعر
  .فلم يربحوا حىت أّدوهم . فواللّه ال خترجون أو تؤّدوهم: قال. ال:قالوا

  بني أيب العاج ونصراين
اسم : فقال. بنداذ شهر بنداذ: ؟ فقالما امسك: كان أبو العاج على جوايل البصرة فأيت برجل من النصارى، فقال

  .فأخذ منه ثالث جًزى: قال. ال واللّه العظيم! ثالثٍة وجزية واحٍد
  حكم أعرايب
إن األمري أعزنا اللّه وإياه ولّاين بالدكم هذه، : فصعد املنرب فما محد اللّه وال أثىن عليه حىت قال" تبالة " ويل أعرايب 

فكانوا يتعاملون باحلق . ضع سوطي، ولن أوتى بظاألوال مظلوم إال أوجعتهما ضرباًوإين واللّه ما أعرف من احلق مو
  .بينهم وال يرتفعون إليه

  شعر يف الظلم
  :قال بعض الشعراء

  دفنتم بصحراء الغمري القوافيا... بين عّمنا ال تذكروا الشعر بعد ما 
  فنقبل ضيما أو حنكّم قاضيا... فلسنا كمن كنتم تصيبون سلّة 

  فنرضى إذا ما أصبح السيف راضياً... حكم السيف فيكم مسلّط  ولكن
  ظلمنا ولكّنا أسأنا التقاضيا... فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن 

  :وقال آخر" 
  "والغالب املظلوم لو تعلم ... تفرح أن تغلبين ظاملاً 

  دعاء يف الوقاية من ظلم السلطان
" " بسم اللّه إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً : " يقولوا وكانوا يتوقّون ظلم السلطان إذا دخلوا عليه بأن

بيين وبينك ستر . أخذت قّوتكن بقّوة اللّه. آخسئوا فيهم وال تكنلّمونأخذت مسعك وبصرك بسمع اللّه وبصره
 جربيل عن ميينك وميكائيل عن يسارك وحممد أمامك. النبّوة الذي كانت األنبياء تستتر به من سطوات الفراعنة

  " .واللّه مطلع عليك وحيجزك عين ومينعين منك 
  يف ظلم األمراء وأويل األمر

  :وقال بعض الشعراء
  فمن يعدي إذا ظلم األمري... ونستعدي األمري إذا ظلمنا 

  :وقال آخر" 
  "فال تكنثر فقد غلب األمري ... إذا كان األمري عليك خصما 
لى غريك فتحكم يل وقد استعديتكن عليك مظلوماً فضاق قد كنت أستعديك ظاملاً ع: وكتب رجل إىل صديق له

  :عين عدلك، وذكّرين قول القائل



  فهم كربيت فأين الفرار... كنت من كربيت أفّر إليهم 
  :وحنوه" 

  "يوماً إذا خصمه القاضي ... واخلصم ال يرجتى النجاح له 
  لألصمعي يف إباء العدل

وقال : قال. ما أعطي أحد قط الّنصف فأباه إال أخذ شراً منه: لكان يقا:حّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي قال
  .ما عرضت الّنصفة قطّ على أحد فقبلهم إال دخلتين له هيبةٌ وال رّدهم إال اختبأهتم يف عقله: األحنف

  شعر للبعيث
  :وقال البعيث

  أقّر وطابت نفسه يل بالظّلم... وإين ألعطي الّنصف من لو ظلمته 
  بن عبد املطلب للطائّي مث للعباس

  :وقال الطائي
  ميانيةً واألري بالضيم علقما... يرى العلقم املأدوم بالعّز أريةً 

  وإن رتعوا يف ظلمه كان أظلما... إذا فرشوه الّنصف نامت شذاته 
  :وقال العباس بن عبد املطلب

  قواطع يف أمياننا تقطر الدما... أىب قومنا أىن ينصفونا فأنصفت 
  لذي رحمٍ يوماً من الدهر حمرما... ون بعدهم تركناهم ال يستجلّ

  كتاب عمر بن عبد العزيز

  إىل بعض عماله حيثه على العدل وترك الظلم

أما بعد إذا دعتكن قدرتكن على : كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض عّماله: بلغنا عن ضمرة عن ثور بن يزيد قال
  .ؤيت إليهم وبقاء ما يؤتون إليك، والسالمالناس إىل ظلمهم فاذكر قدرة اللّه عليك وفناء ما ت

  بني ابن سريين وآخر يدعو على من ظلمه
  .أقصر يا هذا، اليربح عليك ظاملك: مسع ابن سريين رجالً يدعو على من ظلمه، فقال

  قوهلم يف احلبس
  شكاية يوسف عليه السالم إىل اللّه تعاىل طول احلبس

من حبسك يا : الم إىل اللّه عّز وجلّ طول احلبس فأوحى اللّه إليهشكا يوسف عليه الس: " يف احلديث املرفوع" 
العافية أحّب علّي : ولو قلت" رّب الّسجن أحّب إيلّ ّمما يدعونين إليه " يوسف، أنت حبست نفسك حيث قلت 

  " .لعوفيت 
  دعاء يوسف عليه السالم ألهل السجن

إن يوسف عليه السالم دعا ألهل السجن دعوةً مل تزل " : حّدثين عبد الرمحن بن عبد املنعم عن أبيه عن وهب قال
أهنم أعلم الناس بكل : فيقال" اللهم اعطف عليهم قلوب األخيار وال تعم عليهم األخبار : تعرف هلم إىل اليوم، قال



  .خرب يف كل بلد
  ما كتب على باب سجني
  " .ق ومشاتة األعداء هذه منازل البلوى وقبور األحياء وجتربة الصدي: " وكتب على باب السجن
  شعر للرياشي يف السجن

  :أنشدين الرياشّي
  ما بال سجنك إال قال مظلوم... ما يدخل السجن إنسانٌ فتسأله 

  وألعرايب، مث ألحد املساجني
  :وقال أعرايب

  وقالوا أبو ليلى الغداة حزين... وملّا دخلت السجن كّبر أهله 
  و مثّ سوف تلنيبأنك تنز... ويف الباب مكتوٌب على صفحاته 

  .زؤي مكتوباً على باب حبس فضربه الناس مثال" تنزو وتلني " إنّ قوهلم : ويقال
  :وقال بعض املسجونني
  ثقيالً على عنق السالك... وبّت بأحصنهم منزالً 

  وال مستعري وال مالك... ولست بضيف وال يف كرا 
  وال يشبه الوقف عن هم لك... وليس بغصبٍ وال كالّرهون 

  يغّني ويسمع يف احلالك... مسمعان فأدنامها ويل 
  ء عمداً وأوسخ من عارك... وأقصامها ناظٌر يف السما 

  :وحنوه قول اآلخر. املسمع األّول قيده والثاين صاحب احلرس
  وظلٌّ مديد وحصن أمق... ويل مسمعان وزّمارة 

  .الزمّارة الغلّ، وأصل الزّمارة الّساجور
  د بن صفوانبني بالل بن أيب بردة وخال

اختصم خالد بن صفوان مع رجل إىل بالل بن أيب بردة، فقضى للرجل على خالد، فقام خالد وهو : قال أبو عبيد ة
وأمر به إىل . أما إهنم ال تقّشع حىت يصيبك منهم شؤبوب برد: سحابة صيف عن قليل تقّشع فقال بالل: يقول

خيربك عن ذلك بابٌ : فقال بالل. ناية وال خنت خيانةعالم حتبسين؟ فواللّه ما جنيت ج: احلبس، فقال خالد
  .مصمت وأقياٌد ثقال وقّيمٌ يقال له حفص

  بني احلجاج والغضبان بن القبعثري
  .القيد والّرتعة، ومن كان يف ضيافة األمري مسن: ما أمسنك؟ قال: قال احلجاج للغضبان بن القبعثري ورآه مسيناً
  ن وشعر لهخروج الكميت الشاعر متنكرا من السج

  :كان خالد بن عبد اللّه حبس الكميت الشاعر فزاراته امرأته يف السجن فلبس ثياهبم وخرج ومل يعرف فقال
  بإحدى زىب ذي اللّبدتني أيب الّشبل... وملا أحلّوين بصلعاء صيلمٍ 

  على رغم آناف النوابح واملشلي... خرجت خروج القدح قدح ابن مقبلٍ 
  عزمية مرٍء أشبهت سلّة النصل... هم علّي ثياب الغانيات وحتت

  شعر للفرزدق



  :وكان خالد بن عبد اللّه حبس الفرزدق فقال
  ويطلق عين مقفالت احلدائد... وأين ألرجو خالداً أن يفكّين 
  تناولت أطراف اهلموم األباعد... فإن يك قيدي رّد مهّي فرمبا 
  وكل صباح زائرٍ غري عائد... وما من بالء غري كلّ عشية 

  وما أنا إال مثل آخر قاعد... يقول يل احلداد هل أنت قائم 
  لبعضهم يف خالد بن عبد اللّه القسري حني حبس

  :وقال بعض الشعراء يف خالد بن عبد اللّه القسري حني حبس
  وأوطأمتوه وطأة املتثاقل... لعمري لقد أعمرمت السجن خالداً 
  جنوا معروفه يف القبائلوال تست... إن حتبسوا القسرّي ال حتبسوا امسه 

  :وقال بعض املسّجنني
  إن ذا لعظيم! وفقد حبيب... أسجٌن وقيد واغتراب وعسرة 

  على كل هذا، إنه لكرمي... وإن آمرأ تبقى مواثيق عهده 
  :وقال آخر مثله

  ويف يده كشف املصيبة والبلوى... إىل اللّه أشكو إنه موضع الشكوى 
  فلسنا من األحياء فيهم وال املوتى.. .خرجنا من الدنيا وحنن من آهلهم 

  عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا... إذا جاءنا السّجان يوماً حلاجة 
  إذا حنن أصبحنا احلديث عن الرؤيا... وتعجبنا الرؤيا فجلّ حديثنا 

  وإن قبحت مل حتتبس وأتت عجلى... فإن حسنت مل تأت عجلي وأبطأت 
  .يا هلفي على طلبة مبائة ألف وفرحٍ يف جبهة أسد: وقال يزيد بن املهلّب وهو يف احلبس
  بني الفرزدق واملهلب وهو حمبوس

  :ودخل الفرزدق على املهلب وهو حمبوس فقال
  جود ومحلٌ ملضلع األثقال... أصبح يف قيدك السماحة وال 

  .أصبتكن رخيصاً فاشتريتكن: أمتدحين على هذه احلال؟ فقال: فقال له
  يد وقد كتب إليه من احلبس شعرابني أيب العتاهية والرش

ً  
  :وحبس الرشيد أبا العتاهية فكتب إليه من احلبس بأبيات منهم 

  نفسك إن كنت مذنباً فاغفر... تفديك نفسي من كل ما كرهت 
  فيه لتستقني الذي أضمر... يا ليت قليب مصّور لك ما 

  :فأعاد عليه رقعة أخرى فيهم . ال بأس عليك: فوقّع الرشيد يف رقعته
  له جسد وأنت عليه رأس... كأنّ اخللق ركّب فيه روح 

  "ليس عليك بأس " وقد وقّعت ... أمني اللّه إن احلبس بأٌس 



  .فأمر بإطالقه
  احلجاب

  بني عبد العزيز بن زرارة

  ومعاوية، وقد حجبه عنه يوماً، وشعر له يف ذلك
من يستأذن يل اليوم : أبو حامت عن العتيب عن أبيه أن عبد العزيز بن زرارة الكاليب وقف على باب معاوية فقال

. هززت ذوائب الرحال إليك إذ مل أجد معّوالً إال عليك: فأدخله غداً؟ وهو يف مشلتني، فلما دخل على معاوية قال
يقودين حنوك رجاء وتسوقين إليك بلوى، والنفس مستبطئة واالجتهم . الليل بعد النهم ر وأسم اجملاهل باآلثارأمتطي 
  :فقال يف ذلك. فأكرمه وقّربه. د عاذر

  وذلك إذ يئست من الدخول... دخلت على معاوية بن حرب 
  حللت حملّة الرجل الذليل... وما نلت الدخول عليه حّتى 

  ومل أمسع إىل قالٍ وقيل... قذاهم  وأغضبت اجلفون على
  مبكٍث واخلطا زاد العجول... فأدركت الذي أّملت فيه 

إين رحلت إليك باألمل واحتملت جفوتكن : " ملا دخل عبد العزيز بن زرارة على معاوية قال له: وقال غري العتيب
ينبغي للمتقدم أن يأمن وال للمتأخر أن وليس . بالصرب، ورأيت ببابك أقواماً قّدمهم احلظّ، وآخرين باعدهم احلرمان

  " .وأول املعرفة االختبار فابل وآخترب . ييأس
  شعر لعبد العزيز بن

  زرارة يف حجاب معاوية إياه

  :ويف حجاب معاوية إياه يقول شاعر مضّر
  يأذن له عبد عزيزٍ غداً... من يأذن اليوم لعبد العزيز 

  .فىت العرب كان عبد العزيز بن زرارة: قال أبو اليقظان
  رد أيب سفيان على حجب عثمان إياه
العدمت من قومي من إذا شاء : حجبك أمري املؤمنني؟ فقال: فقيل له. أستأذن أبو سفيان على عثمان فحجبه

  .حجبين
  قول أيب الدرداء يف حجب معاوية له

ادف باباً عنه مغلقاً وجد من يغش سدد السلطان يقم ويقعد، ومن ص: وحجب معاوية أبا الدرداء فقال أبو الدرداء
  .إىل جانبه باباً فتحا، إن دعا أجيب وإذا سأل أعطي

  وظيفة احلاجب ودوره

أنظر : إنك عني أنظر هبم وجّنة أستنيم إليهم ، وقد ولّيتكن بايب، فما تراك صانعاً برعييت؟ قال: قال رجل حلاجبه
م عن زيارتكن ولزومهم خدمتكن مواضع إليهم بعينك وأمحلهم على قدر منازهلم عندك وأضعهم يف إبطائه

قد وفّيت ما لك وما عليك : قال. استحقاقهم وأرّتبهم حيث وضعهم ترتيبك وأحسن إبالغك عنهم وإبالغهم عنك



  .حاجب الرجل حارس عرضه: و كان يقال. إن صّدقته بفعل
  قول أبرويز حلاجبه حيدد دوره

ن مستغيثاً وال تضعّن ذا شرف بصعوبة حجاب وال ترفعّن ذا ضعة ال تقّدم: " وقرأت يف التاج أن أبرويز قال حلاجبه
وضع الرجال مواضع أخطارهم، فمن كان مقّدماً له الشرف ممن آزدرعه ومل يهدمه من بعد بنائه فقّدمه . بسهولته

ه فأحلق على شرفه األّول وحسن رأيه اآلخر، ومن كان له شرف مقّدم فلم يصن ذلك إبالغاً به ومل يزدرعه تثمرياً ل
وإذا . ال تأذن له إال دبرا وال تأذن له إال سراراً. بآبائه مهلة سبقهم يف خواصهم، وأحلق به يف خاصته ما أحلق بنفسه

ورد عليك كتاب عامل من عّمايل فال حتبسه عين طرفة عني إال أن أكون على حال ال تستطيع الوصول إيلّ فيهم ، 
حىت إذا كان مين حبيث أراه فادفع إيلّ كتابه، . مث أدخله بعد أن تستأذن له وإن أتاك مّدع لنصيحة فاستكنتبهم سّراً

فإن أمحدت قبلت وإن كرهت رفضت، وال ترفعّن إيلّ طلبة طالب إن منعته ّخبلين وإن أعطيته آزدراين، إال مبؤامرة 
ما علمه ذلك؟ مث : فاسألهمين من غري أن تعلمه أنك قد أعلمتين وإن أتاك عاأليستأذن علّي لعلم يزعم أنه عنده 

  " .أستأذن له فإن العلم كامسه، وال حتجنب سخطةً وال تأذنن رضاً، اخصص بذلك امللك وال ختّص به نفسك 
  قول خالد بن عبد اللّه حلاجبه

ال حتجبين عّني أحداً إذا أخذت جملسي، فإن الوايل ال حيجب إال عن : " قال خالد بن عبد اللّه حلاجبه: اهليثم قال
  " .عيٍّ يكره أن يطّلع عليه منه، أو ريبة، أو خبل فيكره أن يدخل عليه من يسأله : ثالث

  شعر حملمود الورّاق يف احتجاب الوايل
  :ومنه أخذ ذلك حممود الوّراق فقال

  ورّد ذوي احلاجات دون حجابه... إذا آعتصم الوايل باغالق بابه 
  بصوابه نزعت بظنٍّ واقعٍ... ظننت هبم حدى ثالث ورّبما 
  ففي إذنه للناس إظهم ر ما به... فقلت به مسٌّ من العّي ظاهٌر 

  من البخل حيمي ما له عن طالبه... فإن مل يكن عّي اللسان فغالٌب 
  يصّر عليهم عند إغالق بابه... فإن مل يكن هذا والذا فريبةٌ 

  لبعض الشعراء يف أن عرض امللك حاجبه
  :وقال بعض الشعراء
  أن عرض امللك حاجبه... علمه أعلمن إن كنت ت
  وبه تبدو معايبه... فبه تبدو حماسنه 
  شعر يف احلاجب

  :وقال أخر
  وتسكن األحرار يف ذّمته... كم من فىت حتمد أخالقه 
  وسلّط الذّم على نعمته... قد كثّر احلاجب أعداءه 

  قول مجاعة على باب عمر بن اخلطاب
عةٌ منهم سهيل بن عمرو وعيينة بن حصن واألقرع بن حابس فخرج حضر باب عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه مجا

مل تتمّعر وجوهكم؟ : فقال واحد منهم. رت وجوه القوم٠ّأين صهيب؟ أين عّمار؟ أين سلمان؟ فتمع: اآلذن فقال



  .دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدمتوهم على باب عمر ملا أعّد اللّه هلم يف اجلنة أكثر
  شعر يف حاجب

  :وقال بعض الشعراء
  على ما أرى حىت خيّف قليال... سأترك هذا الباب ما دام إذنه 
  وجدنا إىل ترك اجمليء سبيال... إذا مل جند لالذن عندك موضعا 

  :وقال آخر حلاجب
  وإن كنت أعمى عن مجيع املسالك... سأترك باباً أنت متلك إذنه 

  سرعا حنو مالكوحوّلت رحلي م... فلو كنت بّواب اجلنان تركتهم 
  :وكتب أبو العتاهية إىل أمحد بن يوسف

  سأصرف وجهي حيث تبغى املكارم... لئن عدت بعد اليوم إين لظامل 
  ونصفك حمجوب ونصفك نائم؟... مىت ينجح الغادي إليك حباجة 

  :وقال آخر
  يقيم على بابه حاجبا... ولست مبّتخذ صاحبا 

  غائبا وإن عدت ألفيته... إذا جئت قال له حاجةٌ 
  وليس يرى حقّهم واجبا... ويلزم إخوانه حقه 

  إذ أنا مل ألقه راكبا... فلست بالقيه حىت املمات 
  :وقال عبد اللّه بن سعيد يف حاجب احلجاج وكان حيجبه دائماً

  وغشٍّ إىل جنب السرير يقّرب... أال رّب نصح يغلق الباب دونه 
  :وقال آخر

  الرزق وال هم ربيطّلب ... ما ضاقت األرض على راغب 
  أصبح يشكو جفوة احلاجب... بل ضاقت األرض على طالب 

  كتاب رجل حجب عن باب السلطان

حنن نعوذ باللّه من املطامع الدنّية واهلمم القصرية وابتذال احلّرية، : " وحجب رجل عن باب السلطان فكتب إليه
عند نازلة وال استرقّهم طمع وال طبعت على طبع فإن نفسي واحلمد اللّه أبّية ما سقطت وراء مهة وال خذهلم صرب 

وقد رأيتكن ولّيت عرضك من ال يصونه و وصلت ببابك من يشينه وجعلت ترمجان عقلك من يكثر من أعدائك 
ويضغن قلوب إخوانك عليك إذ كان اليعرف " ويسيء العبارة عنك ويوجه وفد الذم إليك " وينقص من أوليائك 

زلة، ويزيل املراتب عن جهل هبم وبدرجاهتم فيحطّ العلّي إىل مرتبة الوضيع ويرفع الدينّ لشريف قدراً وال لصديق من
إىل مرتبة الرفيع، وحيتقر الضعيف لضعفه وتنبو عينه عن ذي البذاذة، ومييل إىل ذي اللباس والزينة ويقّدم على 

  " .اهلوى ويقبل الّرشا 
  شعر لبشار

  :وقال بشار، وقيل هو لغريه
  إال جتّنب كلّ أمر عائب... خالد وفعاله تأىب خالئق 



  أذن الغداء برغم أنف احلاجب... فإذا أتيت الباب وقت غدائه 
  اشعار يف احلاجب واحلجاب

  :وهذا ضد قول اآلخر
  وآرتّد من غري يٍد بابه... إذا تغّدى فر بوابه 

  عياله طرا وأصحابه... ومات من شهوة ما حيتسي 
  :وقال آخر

  ض له تسعة من احلّجاب... يب من األر يا أمريا على جر
  !ما مسعنا حباجب يف خراب... قاعداً يف اخلراب حيجب عنه 

  :وقال آخر
  حجبت عن الباب الذي أنا حاجبه... على أي باب أطلب االذن بعد ما 

  :وقال الطائي
  وجوده ملراعي جوده كثب... يا أيهم امللك النائي برؤيته 

  إن السماء ترّجى حني حتتجب...  ليس احلجاب مقصٍ عنك يل أمال
  :وقال أيضاً

  جنماً عن الركب العفاة شسوعا... وحمّجبٍ حاولته فوجدته 
  شكري فرحنا معدمني مجيعا... أعدمته ملا عدمت نواله 

  :وقال آخر
  وجفينا به جفاء شديدا... قد أطلنا بالباب أمس القعودا 

  رنا العبيد ان بلونا املوىل عذ... وذممنا العبيد حىت إذا نح 
  :وحجب رجل فكتب

  منّبلة قوماً فأنت هلم نبل... أبا جعفر إن الوالية إن تكن 
  كما مل يصّغر عندنا شأنك العزل... فال ترفع عنا لشيء وليته 

  كتاب رجل إىل صديق له حجب نفسه
اؤهم وأرتبت إن كان ذهولك عنا لدينا أخضلت عليك مس: " وكتب رجل من الكتاب يف هذا املعىن إىل صديق له

بك دميهم إن أكثر ما جيري يف الظن بك بل يف اليقني منك أنك أملك ما تكون لعنانك أن جيمح بك ولنفسك أن 
وآنقاد يف كفّك زمامهم ألنك مل تنل ما نلت خلساً وال خطفا، وال عن " تستعلّي عليك إذا النت لك أكنافهم 

إن ذهبت إىل أن حقك قد حيتمل يف قّوته وسعته أن تضمّ ف. مقدار جرف إليك غري حقك وأمال حنوك سوى نصيبك
وآمي اللّه لوال ما بليت به النفس من . إليه اجلفوة والّنبوة فيتضائل يف جنبه ويصغر عن كبريه فغري مدفوع عن ذلك

الّضّن بك وأنّ مكانك منهم اليسّده غريك نسخت عنك وذهلت عن إقبالك وإدبارك ولكان يف جفائك ما يرّد من 
  " .غرهتم ويربد من غّرهتم ، ولكنه ملا تكناملت النعمة لك تكناملت الرغبة فيك 

  بني معاوية وحضني بن املنذر
يا أبا ساسان كأنه ال : قال معاوية حلضني بن املنذر وكان يدخل عليه يف أخريات الناس: أبو حامت عن العتّيب قال

  :فانشأ يقول. حيسن إذنك



  إذا فتح البّواب بابك إصبعا... كل خفيف الشأن يسعى مشّمرا 
  وحلماً إىل أن يفتح الباب أمجعا... وحنن اجللوس املاكثون رزانةً 

  شعر يف بشر بن مروان
  :وقال بعض الشعراء يف بشر بن مروان

  حذار الغواشي باب دار وال ستر... بعيد مردّ العني ما رّد طرفه 

  قالبةٌ محرطماطم سوٌد أو ص... ولو شاء بشر كان من دون بابه 
  يكون له يف غّبهم احلمد واألجر... ولكن بشرا يّسر الباب لليت 

  :وقال بشر
  خمافة أن يرجى نداه حزين... فال تبخال خبل ابن قرعة إنه 

  فلم تلقه إال وأنت كمني... إذا جئته يف العرف اغلق بابه 
  ويف كل معروف عليك ميني... فقل أليب حيىي مىت تدرك العال 

  هرمةمدح البن 

  :وقال ابن هرمة ميدح
  سهل احلجاب مؤّدب اخلّدام... هشٌّ إذا نزل الوفود ببابه 

  مل تدر أّيهما أخو األرحام... وإذا رأيت شقيقه وصديقه 
  :وكتب رجل إىل بعض امللوك

  فما فضل اجلواد على البخيل... إذا كان اجلواد له حجاب 
  :فكتب إليه اآلخر

  ومل يعذر تعلّل باحلجاب... إذا كان اجلواد قليل مال 
  " :وقال عبيد اللّه بن عكراش 
  على طمع عند اللئيم يطالبه... وإين ألرثي للكرمي إذا غدا 

  كمرثييت للطّرف والعلج راكبه... وأرثي له من جملس عند بابه 
  :وكتب عبد اللّه بن أيب عيينة إىل صديق له

  ابفحال الّستر دونك واحلج... أتيتكن زائراً لقضاء حق 
  وإن كرهوا كما يقع الذّباب... ولست بصساقٍط يف قدر قوم 

  شعر ألعرايب على باب الفضل بن الربيع
كنا بباب الفضل بن الربيع وهم يأذنون لذوي اهليئات والشارات : أبو حامت عن عبد اللّه بن مصعب الزبريي قال

  :فقام ناحية وأنشأ يقول. وأعرايب يدنو فكلما دنا طرح
  وليس للحسب الزاكي مبعتام... يعتام بّزتنا رأيت آذننا 

  جمدٌ تليد وجّد راجح نامي... ولو دعينا على األحساب قّدمين 
  خلطان من رخمٍ قرع ومن هم م... مىت رأيا الصقور اجلدل يقدمهم 

  بني معاوية وشريك احلارثي



. ؤمنني ما رأيت لك هفوة قبل هذهيا أمري امل: من أنت؟ فقال له: دخل شريك احلارثي على معاوية فقال له معاوية
إن معرفتكن متفرقة، أعرف وجهك إذا حضرت يف الوجوه، وأعرف : فقال له معاوية! مثلك ينكر مثلي من رعيته

  .آمسك يف األمساء إذا ذكرت، وال أعلم أن ذلك االسم هو هذا الوجه، فاذكر يل امسك جتتمع معرفتكن
  يف آداب الدخول على امللوك

ن على معاوية فأذن ألحدمها وكان أشرف منزلة من اآلخر، مث أذن لألخر فدخل عليه فجلس فوق استأذن رجال
إن اللّه قد ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكنم، وإنا مل نأذن له قبلك وحنن نريد أن يكون : فقال معاوية. صاحبه

  .فقم ال أقام اللّه لك وزناً. جملسه دونك
  عبد العزيزدخول أيب جملز على عمر بن 

فلما خرج قال له بعض من حضر . دخل أبو جملز على عمر بن عبد العزيز حني أقدمه من خراسان، فلم يقبل عليه
  .يا أمري املؤمنني فهال أنكرتين: قال. إين مل أعرفك: فرّده واعتذر إليه وقال. هذا أبو جملز: اجمللس

  أشجع السلمي يذكر باب املنصور بن زياد
  :ي يذكر باب املنصور بن زيادقال أشجع السلم

  عالماٌت من البذل... على باب ابن منصورٍ 
  ب فضالً كثرة األهل... مجاعاٌت وحسب البا 

  .وكانت العرب تتعّوذ باللّه من قرع الفناء ومن قرع املراح
  :وقال بعض الشعراء

  وكأنّ بابك جممع األسواق... ما يل أرى أبواهبم مهجورة 
  حبراك فانتجعوا من اآلفاق... موا احليا أجلوك أم خافوك أم شا

  :وقال آخر
  واملشرع العذب كثري الزحام... يزدحم الناس على بابه 

  .إن الّندى حيث ترى الّضغاطا يعين الزحام: وقال آخر
  شعر لبشار
  :وقال بشار

  ف ولكن يلذّ طعم العطاء... ليس يعطيك للرجاء وال اخلو 
  وتغشى منازل الكرماءّب ... يسقط الطري حيث ينتثر احل 

  بني عمر بن عبد العزيز وطارق جمهول
ما نعرف أحداً من إخواننا : قال عمر. أنا: من هذا؟ قال: دّق رجل على عمر بن عبد العزيز الباب فقال عمر

  .يسّمى أنا
  قول شبيب بن شيبة عند خروجه من دار اخلالفة

رأيت الداخل راجياً ورأيت : كيف رأيت الناس؟ فقال :خرج شبيب بن شيبة من دار اخلالفة يوماً فقال له قائل
  .اخلارج راضياً

  شعر أليب العتاهية، وغريه



  :قال أبو العتاهية
  كفيت املؤونة حّجابه... إذا آشتّد دوين حجاب آمرىء 

  :حجب أعراّيب على باب السلطان فقال
  وال يكرم النفس الذي اليهينهم... أهني هلم نفسي ألكرمهم هبم 

  :يروقال جر
  نتفت شوارهبم على األبواب... قوم إذا حضر امللوك وفودهم 

  :وقال آخر
  على اللّه والسلطان غري كرام... فلما وردت الباب أيقنت أننا 

  :وقال أبو القمقام األسدي
  ويف العتاب حياةٌ بني أقوام... أبلغ أبا مالك عين مغلغلة 

  األبواب قّدامي من قبل أن يلجوا... أدخلت قبلي قوماٌ مل يكن هلم 
  بيتاً وأبعدهم من منزل الذام... لو عّد بيٌت وبيٌت كنت أكرمهم 
  بباب دارك أدلوهم بأقوام... فقد جعلت إذا ما حاجيت نزلت 

  التلطف يف خماطبة السلطان

  و إلقاء النصيحة إليه

  بني الوليد وعمرو بن عتبة يف النصيحة

يا أمري املؤمنني إنك تنطقين باألنس بك وأنا أكفت ذلك : كّر له الناسقال عمرو بن عتبة للوليد حني تن: العتيب قال
كلٌّ مقبول منك، واللّه فينا : وأراك تأمن أشياء أخافهم عليك، أ فأسكت مطيعاً؟ أم أقول مشفقاً؟ فقال. باهليبة لك

  .فقتل بعد أيام: ونعود فنقول. علم غيب حنن صائرون إليه
  نمن كتاب للهند يف نصيحة السلطا

أيهم امللك نصيحتكن : قرأت يف كتاب للهند أن رجالً دخل على بعض ملوكهم فقال له: ويف إلقاء النصيحة إليه
واجبة يف احلقري الصغري بله اجلليل اخلطري ولوال الثقة بفضيلة رأيك واحتمالك ما يسوء موقعه من األمساع والقلوب 

" ن خرقاً مين أن أقول، وإن كنا إذا رجعنا إىل أن بقاءنا يف جنب صالح العاقبة وتاليف احلادث قبل تفاقمه لكا
أو خفت ألّا تقبل مين " ببقائك وأنفسنا معلقة بنفسك مل أجد بّداً من أداء احلق إليك وإن أنت مل تسألين " موصول 

  .من كتم السلطان نصحه واألطباء مرضه واإلخوان بثّه فقد خان نفسه: فإنه يقال" 
  اخلفوت يف طاعته

  جرير بن يزيد وأحد اخللفاء بني

يا أمري املؤمنني، إن اللّه قد أعّد لك مّني قلباً معقوداً : قال. إين قد أعددتكن ألمر: قال بعض اخللفاء جلرير بن يزيد
  .بنصيحتكن ويداً مبسوطة بطاعتكن وسيفاً مشحوذاً على عدّوك فإذا شئت فقل

  .أنا والصبح كفرسي رهم ن: فقلت. آغد علّي غدا لكذا: حيىي قال يل جعفر بن: قال إسحاق بن إبراهيم: ويف مثله



  .أنا أطوع لك من اليد وأذل لك من الّنعل: أمر بعض األمراء رجالً بأمر فقال له: ويف مثله
  .أنا أطوع لك من الّرداء وأذلّ لك من احلذاء: وقال آخر

  التلطّف يف مدحه
  خالد القسريّ ميدح عمر بن عبد العزيز

من كانت اخلالفة زانته، فإنك قد زنتهم ، ومن كانت شرفته : ن عبد اللّه القسري لعمر بن عبد العزيزقال خالد ب
  :فإنك قد شرفتهم ، فأنت كما قال القائل

  كان للّدر وجهك زينا... وإذا الّدّر زان حسن وجوه 
  .أعطي صاحبكم مقوال ومل يعط معقوال: فقال عمر

  نصيحة أديب لوزير
إن أمري املؤمنني منذ استخلصك لنفسه فنظر بعينك ومسع بأذنك ونطق : " ء إىل بعض الوزراءوكتب بعض األدبا

بلسانك وأخذ وأعطى بيدك وأورد وأصدر عن رأيك، وكان تفويضه إليك بعد امتحانك وتسليطه الرأي على 
وخفّوا يف ميزانك ومل  اهلوى فيك بعد أن مّيل بينك وبني الذين مسوا لرتبتكن وجروا إىل غايتكن فأسقطهم مضمارك

وال خيرجك فرط النصح . يزدك رفعةً إال آزددت اللّه تواضعاً، وال بسطا وإيناساً إال ازددت له من العامة قربا
للسلطان عن النظر لرعيته، وال إيثار حقّه عن األخذ هلم حبقّهم عنده، وال القيام مبا هو له عن تضّمن ما عليه، وال 

التفقّد لصغارهم ، وال اجلذل بصالحهم واستقامتهم عن استشعار احلذر وإمعان النظر يف تشغلك جالئل األمور عن 
  عواقبهم

  بني الرشيد والعماين الراجز

يا عماين، : دخل العماين الراجز على الرشيد لينشده وعليه قلنسوة طويلة وخّف ساذج، فقال له الرشيد: ويف مدحه
لكور وخفّان دلقمان فبكّر إليه من الغد وقد تزّيا بزّي األعراب مث أنشده إياك أن تنشدين إال وعليك عمامة عظيمة ا

يا أمري املؤمنني قد واللّه أنشدت مروان ورأيت وجهه وقّبلت يده وأخذت جائزته مث يزيد بن : وقّبل يده وقال
لت أيديهم وأخذت كلّ هؤالء رأيت وجوههم وقّب. الوليد وإبراهيم بن الوليد مث السّفاح مث املنصور مث املهدي

جوائزهم، إىل كثري من أشباه اخللفاء وكبار األمراء والسادة والرؤساء، واللّه مارأيت فيهم أهبى منظراً وال أحسن 
فأعظم له اجلائزة على شعره وأضعف له على كالمه وأقبل . وجهم وال أنعم كفّاً وأندى راحةً منك يا أمري املؤمنني

  .حضر أنه قام ذلك املقامعليه فبسطه حىت متىن مجيع من 
  كتاب الفضل بن سهل إىل أخيه احلسن ينصحه

إن اللّه قد جعل جّدك عالياً وجعلك يف كل : " كتب الفضل بن سهل إىل أخيه احلسن بن سهل فقال: ويف املديح
وقد جّدد لك خري مقدماً وإىل غاية كل فضل سابقاً وصيّرك، وإن نأت بك الدار، من أمري املؤمنني وكرامته قريباً، 

  " .وكذا حيوز اللّه لك من الدين والدنيا والعز والشرف أكثره وأشرغه إن شاء اللّه . من الّرب كيت وكيت
  بني الرشيد وبعض الشعراء

يا أمري املؤمنني املديح فيك دون قدرك : هل أحدّثت فينا شيئاً؟ فقال: قال الرشيد يوماً لبعض الشعراء: ويف مدحه
  :دري، ولكّني أستحسن قول العّتاّيبوالشعر فيك فوق ق

  ناداك يف الوحي تقديٌس وتطهري... ماذا يرى قائلٌ يثين عليك وقد 



  مستنطقات مبا ختفي الضمائري... فّت املدائح إال أن ألسننا 
  من الكتاب ولك تقض املشاعري... يف عترة مل تقم إال بطاعتهم " 

  "اهلند مأثور  وصارٌم من سيوف... هذي ميينك يف قرباك صائلة 
  رسالة إىل أمري
إن من النعمة على املثين عليك أنه ال خياف اإلفراط وال يأمن : " كتب بعض الكتاب إىل بعض األمراء: ويف مدحه

ومن . التقصري وال حيذر أن تلحقه نقيصة الكذب وال ينتهي به املدح إىل غاية إال وجد يف فضلك عوناً على جتاوزهم
  " .ي لك ال يعدم كثرة املشايعني ومساعدة النّية على ظاهر القول سعادة جّدك أن الداع

  وإىل وزير
مما يعني على شكرك كثرة املنصتني له، ومما يبسط لسان مادحك أمنه من : " ويف مثله كتب بعض األدباء إىل الوزير
  " .حتّمل اإلمث فيه وتكنذيب السامعني له 
  لعمرو بن يزيد ميدح يزيد بن معاوية

فقام فحمد اللّه . قم يا أبا أمية: ملّا عقد معاوية البيعة ليزيد قام الناس خيطبون فقال لعمرو بن سعيد: ل ذلكويف مث
أما بعد فإن يزيد بن معاوية أملٌ تأملونه وأجل تأمنونه، إن آستضفتم إىل حلمه وسعكم، وإن : " وأثىن عليه، مث قال

يده أغناكم، جذٌع قارٌح سوبق فسبق وموجد فمجد وقورع آحتجتم إىل رأيه أرشدكم، وإن افتقرمت إىل ذات 
  .أوسعت يا أبا أمية فاجلس: فخرج فهو خلف أمري املؤمنني وال خلف منهفقال معاوية

  يف مدح احلسن بن سهل
يا أيهم األمري، أسكتين عن وصفك تساوي أفعالك يف السوود : " قال رجل للحسن بن سهل: ويف مثل ذلك

ددهم فليس إىل ذكر مجيعهم سبيل، وإن أردت ذكر واحدة اعترضت أختهم إذ مل تكن األوىل وحّيرين فيهم كثرة ع
  " .أحق بالذكر منهم ، فلست أصفهم إال بإظهم ر العجز عن صفتهم 

  يف مدح حممد بن عبد امللك
رية يف العلم إن مما يطعمين يف بقاء النعمة عليك، ويزيدين بص: " كتب آخر إىل حممد بن عبد امللك: ويف مثل ذلك

بدوامهم لديك أنك أخذهتم حبقهم واستوجبتهم مبا فيك من أسباهبم ، ومن شأن األجناس أن تتواصل وشأن 
األشكال أن تتقاوم، والشيء يتغلغل يف معدنه وحيّن إىل عنصره، فإذا صادف منبته ولزّ يف مغرسه ضرب بعرقه ومسق 

  . "بفرعه ومتكّن متكّن اإلقامة وثبت ثبات الطبيعة 
  يف مدح وزير
رأيتين فيما أتعاطى من مدحك كاملخرب عن ضوء النهم ر الباهر : " كتب آخر إىل بعض الوزراء: ويف مثل ذلك

والقمر الزاهر الذي الخيفى على ناظر، وأيقنت أين حيث انتهى يب القول منسوٌب إىل العجز مقصٌر عن الغاية 
  " .إلخبار عنك إىل علم الناس بك فانصرفت عن الثناء عليك إىل الدعاء لك، ووكلت ا

  العّتايب ميدح خالد بن يزيد

أنت أيهم األمري وارث سلفك وبقية أعالم أهل بيتكن، املسدود بك : " ويف مثله كتب العتايب إىل خالد بن يزيد
" خوذ بك آمالنا والصائر بك أكالنا واملأ" ثلمهم واجملّدد بك قدمي شرفهم واملنّبه بك أيام صيتهم واملنبسط بك 

حظوظنا، فإنه مل خيمل من كنت وارثه، وال درست آثار من كنت سالك سبيله وال آّمحت معاهد من خلفته يف 



  " .مرتبته 
  يف شكر امللك ومحده

احلمد اللّه الذي أعلقين سبباً من أسباب امللك ورفع خسيسيت مبخاطبته : " قرأت يف التاج قال بعض الكتاب للملك
لة به وأظهر بسطيت يف العاّمة وزّين مقاوميت يف املشاهدة وفقأ عين عيون احلسدة وذلّل يل رقاب وعّزز ركين من الذّ

اجلبابرة وأعظم يل رغبات الرعّية وجعل يل به عقبا يوطأ يعظّم ومزية حتسن، والذي حقّق يفّ رجاء من كان يأملين 
ي أدخلين من ظالل امللك يف جناح سترين، وظاهر به قوة من كان ينصرين وبسط به رغبة من كان يسترفدين، والذ

  " .وجعلين من أكنافه يف كنف آتسع علّي 
  يف شكر أردشري وتعداد نعمه

قرأت يف سري العجم أن أردشري ملا استوسق له أمره مجع الناس وخطبهم خطبة بليغة : ويف شكره وتعداد نعمه
ربعة أصناف، فخّر القوم سّجدا وتكنلّم حضهم فيهم على األلفة والطاعة وحذرهم املعصية وصّنف الناس أ

ال زلت أيهم امللك حمّبوا من اللّه بعّزة النصر ودرك األمل ودوام العافية وحسن املزيد، وال : " متكنلّمهم جميباً فقال
زلت تتابع لديك النعم وتسبغ عندك الكرامات والفضل حىت تبلغ الغاية اليت يؤمن زواهلم وال تنقطع زهرهتم يف دار 

لقرار اليت أعدّهم اللّه لنظرائك من أهل الّزلفى عنده واحلظوة لديه، وال زال ملكك وسلطانك باقيني بقاءالشمس ا
والقمر زائدين زيادة البحور واألهنم ر حىت تستوي أقطار األرض كلهم يف علّوك عليهم ونفاذ أمرك فيهم ، فقد 

وصل إلينا من عظيم رأفتكن ما اتصل بأنفسنا اتصال أشرق علّينا من ضياء نورك ما عّمنا عموم ضياء الشمس و
النسيم، فجمعت األيدي بعد افتراقهم والكلمة بعد اختالفهم وألّفت بني القلوب بعد تباغضهم وأذهبت اإلحن 

واحلسائك بعد آستعار نرياهنم ، وأصبح فضلك ال يدرك بوصف وال حيّد بتعداد، مث مل ترض مبا عّممتنا به من هذه 
ظاهرت من هذه األيادي حىت أحببت توطيدهم واالستيثاق منهم وعملت لنا يف دوامهم كعملك يف إقامتهم النّعم و

وكفلت من ذلك ما نرجو نفعه يف اخللوف واألعقاب، وبلغت مهّتكن لنا فيه حيث ال تبلغ مهم اآلباء لألوالد، 
  " .ت فجزاك اللّه الذي رضاه حترّيت ويف موافقته سعيت أفضل ما التمست ونوي

  قول خالد بن صفوان لوا لٍ دخل عليه
قدمت فأعطيت كالً بقسطه من نظرك وجملسك وصالتكن : " قال خالد بن صفوان لوا لٍ دخل عليه: ويف مثله

  " .وعدلك حىت كأنك منت كل أحد أو كأنك لست من أحد 
  شكر وزير

م أو ثروة أفدته إياهم فإن شكري من شكر لك عن درجة رفعته إليه: " كتب بعض الكتاب إىل الوزير يشكر له
  " .إياك على مهجة أحييتهم وحشاشة تبقيتهم ورمقٍ أمسكت به وقمت بني التلف وبينه 

  مثله يف الشكر
ولكل نعمة من نعم الدنيا حّد تنتهي إليه ومًدى توقف عنده وغاية يف الشكر يسمو إليهم : " قرأت يف كتاب

وطالت الشكر وجتاوزت كل قدر وأتت من وراء كل غاية ومجعت من  الطّرف خال هذه النعمة اليت فاتت الوصف
أمري املؤمنني مننا ّمجة أبقت للماضني مّنا وللباقني فخر األبد ورّدت عنا كيد العدّو وأرغمت عنا أنف احلسود 

ب عطوف وبسطت لنا عّزاً نتداوله مث خنلفه لألعقاب فنحن نلجأ من أمري املؤمنني إىل ظلّ ظليل وكنف كرمي وقل
ونظر رؤوف، فكيف يشكر الشاكر منا وأين يبلغ اجتهم د جمتهدنا ومىت نؤّدي ما يلزمنا ونقضي املفترض علّينا 

وهذا كتاب أمري املؤمنني الذي لو مل تكن له وآلبائه الراشدين عند من مضى منا ومن غرينا إال ما ورد من صنوف 



  " .ذلك ما حيّسن الشكر ويستفرغ اجملهود كرامته وأياديه ولطيف ألفاظه وخماطبته، لكان يف 
  التلطف يف مسألة العفو

  يوشت املغين يسأل كسرى العفو

كنت أستريح منه إليك ومنك إليه فأذهب : " قال كسرى ليوشت املغّين وقد قتل فهلوذ حني فاقه وكان تلميذه
لك إذا قتلت أنا شطر طربك أيهم امل: شطر متتّعي حسدك ونغل صدركثم أمر أن يلقى حتت أرجل الفيلة فقال

دعوه، ما : وأبطلته وقتلت أنت شطره اآلخر وأبطلته، أليس تكون جنايتكن على طربك كجناييت عليه؟ قال كسرى
  .دلّه على هذا الكالم إال ما جعل له من طول املّدة

  ويف العفو أيضا

ً  
 باللّه من أن يرضى لنفسه بأوكس االنتقام عدل والتجاوز فضل وحنن نعيذ أمري املؤمنني: " قال رجل للمنصور

  " .النصيبني دون أن يبلغ أرفع الدرجتني 
  ويف العفو

وماحقك : قال. أيهم األمري إن يل عليك حقاً: جلس احلجاج يقتل أصحاب عبد الرمحن، فقام إليه رجل منهم فقال
أنشد اللّه رجالً مسع ذاك إال : ومن يعلم ذاك؟ فقال الرجل: قال. سّبك عبد الرمحن يوماً فرددت عنك: علّي؟ قال
فما منعك أن : مث قال للشاهد. خلّوا عنه: فقال. قد كان ذاك أيهم األمري: فقام رجل من األسرى فقال. شهد به

  .وخيلّى هذا لصدقه: قال. لقدمي بغضي إياك: تنكر كما أنكر؟ قال
  ويف العفو

احلمد اللّه الذي أمكن : ه، فلما أقيم بني يديه قالأسر معاوية يوم صفّني رجالً من أصحاب علّي صلوات اللّه علي
وأّية نعمة أعظم من أن يكون اللّه أظفرين برجل قتل يف ساعة واحدة : قال. ال تقل ذاك فإهنم مصيبة: قال. منك

اللهم اشهد أن معاوية مل يقتلين فيك وال ألنك ترضى قتلي، ولكن قتلين يف : فقال. اضربا عنقه. مجاعة من أصحايب
! قاتلك اللّه: فقال. لغلبة على حطام هذه الدنيا، فإن فعل فافعل به ما هو أهله، وإن مل يفعل فافعل به ما أنت أهلها

  .خلّيا سبيله. لقد سببت فأوجعت يف السب ودعوت فأبلغت يف الدعاء
  ويف مثله

  :أخذ عبد امللك بن مروان سارقاً فأمر بقطع يده فقال
  بعفوك أن تلقى نكاال يشينهم...  يدي يا أمري املؤمنني أعيذهم

  إذا ما مشايل فارقتهم ميينهم... فال خري يف الدنيا وكانت حبيبةً 
هذا حّد من ! بئس الكاسب: فقال. يا أمري املؤمنني، واحدي وكاسيب: فأىب إالّ قطعه، فدخلت عليه أمه فقالت

  .ا عنهفعف. اجعله من الذنوب اليت تستغفر اللّه منهم: فقالت. حدود اللّه
  ويف مثله

أخذ عبد اللّه بن علّي أسرياً من أصحاب مروان فأمر بضرب عنقه فلما رفع السيف ليضرب به ضرط الشأمي فوقع 
أصلح : فالتفت إليه وقال. اذهب فأنت عتيق آستكن: العمود بني يدي الغالم ونقرت دابة عبد اللّه فضحك وقال



وكيف ذاك؟ : قال. هذا واللّه اإلدبار" : قال " ال، : غري هذه؟ قالرأيت ضرطة قطّ أجنت من املوت ! اللّه األمري
  .ما ظنك بنا وكنا ندفع املوت بأسّنتنا فصرنا ندفعه اليوم بأستاهنا: قال

  ويف مثله
أتعرف النعمان؟ قال : خرج النعمان بن املنذر يف غبٍّ مساء فمّر برجل من بين يشكر جالساً على غدير ماء، فقال له

وحيك، النعمان بن : قال له. واللّه لرمبا أمررت يدي على فرجهم: قال. نعم: أليس ابن سلمى؟ قالاليشكري؟ 
أبيت : كيف قلت؟ قال: فقال له. فما انقضى كالمه حىت حلقته اخليل وحّيوه بتحية امللك. قد خربتكن: قال! املنذر

: فقال النعمان. ببظر أمه من شيخ بني يديكاللعن، إنك واللّه ما رأيت شيخاً أكذب وال أألم وال أوضع والأعّض 
  :دعوه، فأنشأ يقول

  م من الذنوب لفضلهم... تعفو امللوك عن العظي 
  ر وليس ذاك جلهلهم... ولقد تعاقب يف اليسي 

  وخياف شّدة نكلهم... إال ليعرف فضلهم 
  إبراهيم بن املهدي يستعطف املأمون ليعفو عنه

. قد أشارا بقتلك: دي استشار أبا إسحاق والعباس يف قتله فأشارا به، فقاهللا املأمونملّا أخذ املأمون إبراهيم بن امله
أما أن يكونا قد نصحا لك يف عظم اخلالفة وما جرت به عادة السياسة فقد فعال، ولكنك تأىب أن : فقال إبراهيم

غ جرمي استحالل دمي فحلم إنه وإن بل: وكان يف اعتذاره إليه أن قال. تستجلب النصر إال من حيث عوّدك اللّه
لو مل يكن : فقال املأمون. أمري املؤمنني وفضله يبلغانين عفوه، ويل بعدمها شفعة اإلقرار بالذنب وحّق األبوة بعد األب

وكان إبراهيم يقول بعد . يف حق سببك حّق الصفح عن جرمك لبلّغك ما أّملت حسن تنّصلك ولطف توّصلك
صلةً لرمحي وال حمبة الستحيائي وال قضاًء حلق عموميت، ولكن قامت له سوٌق يف  واللّه ماعفا عين املأمون: ذلك

  .العفو فكره أن يفسدهم يب
  شعر يف طلب العفو

  :ومن أحسن ما قيل يف مثله قول العّتايب
  حشدت عليه نوائب الدهر... رحل الرجاء إليك مغتربا 
  وثىن إليك عنانه شكري... رّدت إليك نداميت أملي 

  ورجاء عفوك منتهى عذري... عتبك عتب موعظة وجعلت 
  :وقول علّي بن اجلهم للمتوكل

  تعوذ بعفوك أن أبعدا... عفا اللّه عنك أال حرمة 
  ألنت أجلّ وأعلى يدا... لئن جلّ ذنب ومل أعتمده 

  ومولًّى عفا ورشيدا هدى... أمل تر عبد اً عدا طوره 
  فعاد فأصلح ما أفسدا... ومفسد أمر تالفيته 

  يقيك ويصرف عنك الردى... قلين أقالك من مل يزل أ
مىت : فقال. وجد بعض األمراء على رجل فجفاه وآطّرحه حيناً مث دعا به ليسأله عن شيء فرآه ناحالً شاحباً

  :اعتللت؟ فقال
  جفوت نفسي إذ جفاين األمري... ما مّسين سقٌم ولكنين 



  :فعاد له وقال آخر
  وشر العقاب ما جياز به القدر.. .أال إن خري العفو عفٌو معّجل 

  .حبسب العقوبة أن تكون على مقدار الذنب: وكان يقال
  .إن عاقبت جازيت وإن عفوت أحسنت والعفو أقرب للتقوى: قال بعضهم: ويف العفو
أسألك بالذي أنت بني يديه أذلّ مين بني يديك، وهو على عقابك أقدر منك على : قال رجل لبعض األمراء: وحنوه
  . إالّ نظرت يف أمري نظر من برئي أحّب إليه من سقمي وبراءيت أحّب إليه من جرميعقايب

  .قدمي احلرمة وحديث التوبة ميحقان ما بينهما من اإلساءة: وحنوه قول آخر
أصلح اللّه األمري، إن كانوا : أتى األحنف ابن قيس مصعب بن الزبري فكلّمه يف قوم حبسهم، فقال: ويف مثله

  .فخالّهم. طل فاحلق خيرجهم، وإن كانوا حبسوا يف حق فالعفو يسعهمحبسوا يف با
أنشدك اللّه يا أمري املؤمنني أن تضع مين خسيسة أنت : أمر معاوية بعقوبة روح بن زنباع فقال له روح: ويف مثله

لي رفعتهم أو تنقض مين مّرة أنت أبرمتهم أو تشمت يب عدواً أنت وقمته وإالّ أتى حلمك وعفوك على جه
أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة : إذا اللّه سّنى عقد أمرٍ تيسرا ويف مثله: مث أنشد. خلّيا عنه: فقال معاوية. وإساءيت

قد فعل اللّه ما حتب من الظفر : فقال له رجاء بن حيوة. رجل قد كان نذر إن أمكنه اللّه منه ليفعلّن به وليفعلن
  .فافعل ما حيب اللّه من العفو

أقلين عثريت وأسغين ريقي فإنه ال بد للجواد من كبوة وال بد للسيف : قال ابن القّرّية للحجاج يف كالم له: ويف مثله
تغّدوا : ألست القائل برستقباذ. كالّ، واللّه حىت أوردك جهنم: فقال احلجاج. من نبوة وال بد للحليم من هفوة

  .اجلدي قبل أن يتعّشاكم
يا أمري املؤمنني، إنك أعّز ما تكون أحوج ما تكون إىل اللّه، : ان بقتل رجل فقالأمر عبد امللك بن مرو: ويف مثله

  .فخلّى سبيله. فاعف له فإنك به تعان وإليه تعود
إن القدرة تذهب احلفيظة وقد جلّ قدرك " : مبا عذّبه به " قال خالد بن عبد اللّه لسليمان بعد أن عذبه : ويف مثله

أّما حّتى تأيت " أوىل لك : " فقال. نب، فإن تعف فأهل العفو وإن تعاقب فبما كان مناعن العتاب وحنن مقّرون بالذ
  .الشأم راجالً فال عفو

واللّه لئن كنا أسأنا يف الذنب فما أحسنت يف : ضرب احلجاج أعناق أسارى أيت هبم، فقال رجل منهم: ويف مثله
  .وكّف عن القتل! حد حيسن مثل هذاأما كان فيهم أ! أفٍّ هلذه اجليف: فقال احلجاج. املكافأة

  ويف مثله بني مصعب بن الزبري ورجل من أصحاب املختار الثقفي

أيهم األمري ما أقبح بك أن أقوم يوم : فقال. أخذ مصعب بن الزبري رجالً من أصحاب املختار فأمر بضرب عنقه
ك وأقول أي رّب سل مصعباً فيم القيامة إىل صورتكن هذه احلسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به فأتعلق بأطراف

بأيب أنت وأمي، : قال. أعطوه مائة ألف: قال. اجعل ما وهبت يل من حيايت يف خفض: قال. أطلقوه: قال. قتلين
  :لقوله فيك: ومل؟ قال: قال. أشهد اللّه أن البن قيس الّرقيات منهم مخسني ألفاً

  ه جتلّت عن وجهه الظلماء... إمنا مصعٌب شهم ب من الل 
  جربوٌت خيشى وال كربياء... ملكه ملك رمحة ليس فيه 

  حل من كان مهّه االتقاء... يتقي اللّه يف األمور وقد أف 



  .وأمرو بلزومه وأحسن إليه فلم يزل معه حىت قتل. أرى فيك موضعاً للصنيعة: فضحك مصعب، وقال
  ويف مثله بني عبد امللك بن مروان وعبد امللك بن احلجاج

  .هربت إليك من العراق: بن احلجاج التغليب لعبد امللك بن مروان قال عبد امللك
  .كذبت، ليس إلينا هربت، ولكنك هربت من دم احلسني وخفت على دمك فلجأت إلينا: قال

  :مث جاء يوماً آخر فقال
  وأراك تدفعين فأين املدفع... أدنو لترمحين وترتق خلّيت 

  :وحنوه قول اآلخر

  فهم كربيت فأين الفرار... كنت من كربيت أفّر إليهم 
  :قّنع احلجاج رجالً يف جملسه ثالثني سوطاً وهو يف ذلك يقول: ويف مثله

  علّي إذا ما كنت غري مريب... وليس بتعزيز األمري خزايةٌ 
  :وحنوه

  لكالدهر، ال عاٌر مبا فعل الدهر... وإن أمري املؤمنني وفعله 
  ويف مثله للحسن البصري

يا عبد اللّه، إنك ال تدري لعل هذا قتل ولّيك وهو ال يريد قتله، : فقال للويلّ. يقاد منه مر احلسن البصري برجل
  .قد تركته للّذه: قال. وأنت تقتله متعمداً، فانظر لنفسك

انظروا من هذا؟ فأوما رجل : رمي احلجاج فقال: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن عيسى بن عمر قال: ويف مثله
أنت الّرامينا منذ : قال عيسى بصوت ضعيف حيكي احلجاج. فأدخل عليه وقد ذهبت روحه فأخذ. بيده لريمي
وكان إذا صدق . خلّوا عنه: قال. العّي واللّه واللؤم: ما محلك على ذلك؟ قال: قال. نعم أيهم األمري: الليلة؟ قال
  .انكسر

  ويف مثله بني احلجاج وعثمان الشحام
: أخرجت علّينا يا شعيب؟ قال: أيت احلجاج بالّشعيب فقال له: عثمان الشحام قالحّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن 

أجدب بنا اجلناب وأحزن بنا املنزل واستحلسنا اخلوف واكتحلنا السهر وأصابتنا خزية مل نكن فيهم بررةً أتقياءوال 
  .مث أرسله. اللّه أبوك: فقال احلجاج. فجرة أقوياء
يا أمري املؤمنني، اعتذاري : برجل كان قد حبسه فجعل يقّرعه بذنوبه، فقال الرجل أيت موسى بن املهدي: ويف مثله

  :مما تقّرعين به رٌد عليك وإقراري مبا تعتّده علّي يلزمين ذنباً مل أجنه، ولكين أقول
  فال تزهدن عند املعافاة يف األجر... فإن كنت ترجو بالعقوبةً راحةً 

على رسلك أيهم الرجل، تقّدمت : بن حازم وقد اعتذر إليه من ذنب عظّمهقال احلسن بن سهل لنعيم : ويف مثله
لك طاعةٌ وتأخرت لك توبة، وليس لذنب بينهما مكان، وما ذنبك يف الذنوب بأعظم من عفو أمري املؤمنني يف 

  .العفو
  يف الدعاء للسلطان

غري ما جرى على ألسن الناس،  إين لو كنت أعرف كالماً جيوز أن ألقى به األمري: " قال رجل لبعض األمراء
ألحببت أن أبلغ ذلك فيما أدعو به له وأعظّم من أمره، غري أين أسأل اللّه الذي ال خيفى عليه ما حتتجب به الغيوب 



من نيات القلوب أن جيعل ما يطلّع عليه مما تبلغهنيته يف إرادته لألمري أدىن ما يؤتيه إياه من عطاياه ومواهبه ويف 
ال زالت أيامك ممدودة بني أمل لك تبلغه وأملٍ فيك حتقّقه حىت : " رأت يف كتاب رجل من الكتابق: الدعاء له

  " .تتملّى من األعمار أطوهلم وترقى من الدرجات أفضلهم 
  ويف الدعاء أيضا

ً  
عبد  حممد بن. السالم عليك أمري املؤمنني: دخل حممد بن عبد امللك بن صاحل على املأمون حني قبضت ضياعه فقال

فتكنلّم بعد محد . نعم: امللك سليل نعمتكن وابن دولتكن وغصن من أغصان دوحتكن، أتأذن له يف الكالم؟ قال
نستمتع اللّه حلياطة ديننا ودنيانا ورعاي أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمري املؤمنني ونسأله أن : " فقال. اللّه والثناء عليه

هذا مقام العائذ بظلّك اهلم رب إىل . آثارنا ويقيك األذى بأمساعنا وأبصارنايزيد يف عمرك من أعمارنا ويف أثرك من 
  .مث تكنلّم يف حاجته" كنفك وفضلك الفقري إىل رمحتكن وعدلك 

  ويف شكر السلطان ويف محده
ك يا أمري املؤمنني ما أقدمين علي: ما أقدمك علّي؟ فقال: قدم رجل على سليمان بن عبد امللك يف خالفته فقال له

أما الرغبة فقد وصلت إلينا وفاضت يف رحالنا وتناوهلم األقصى واألدىن : وكيف ذاك؟ قال: قال. رغبة وال رهبة
  .مّنا، وأما الّرهبة فقد أمّنا بعدلك يا أمري املؤمنني علّينا وحسن سريتكن فينا من الظلم، فنحن وفد الشكر

  ويف محده
لقائل بفضلك والواصف أليامك والشاكر للنعمة الشاملة بك كلّ مدى يبلغه ا: " كتب بعض الكتاب إىل وزير

قصٌد أمٌم عند الفضائل املوفورة لك واملواهب املقسومة للرعية بك، فواجٌب على من عرف قدر النعمة بك أن 
يشكرهم وعلى من أظله عّز أيامك أن يستدميه وعلى من حاطته دولتكن أن يدعو اللّه ببقائهم ومنائهم ، فقد مجع 

ه بك الّشتات وأصلح هبم الفساد وقبض األيدي اجلائرة وعطف القلوب النافرة، فأّمنت سرب الربىء وخفضت اللّ
جأشه وأخفت سبل اجلاين وأخذت عليه مذاهبه ومطالعه ووقفت باخلاّصة والعامة على قصد من السرية أمنوا هبم 

  " .من العثار والكبوة 
  ويف حّضه على شكر اللّه عز وجل

إن اللّه عز وجل مل يرض أن جيعلك دون أحد من خلقه، فال ترض بأن يكون أحد : بن شيبة للمهديقال شبيب 
  .أشكر له منك، والسالم

  مت كتاب السلطان، ويتلوه يف اجلزء الثاين كتاب احلرب
  كتاب احلرب

  آداب احلرب ومكائدهم

حّدثنا معاوية : حّدثين حممد بن عبيد ة قال: بةللرسول يف عدم متين لقاء العدو قال أبو حممد عبد اللّه بن مسالبن قتي
ال متنّوا لقاء العدوّ : " قال رسول اللّه: بن عمرو عن أيب إسحاق عن هشام واألوزاعّي عن حيىي بن أيب كثري قال

فعسى أن تبتلوا هبم ولكن قولوا اللهم اكفنا وكّف عنا بأسهم، وإذا جاءوكم يعزفون ويزحفون ويصيحون فعليكم 



  " .اللهم أنت ربّنا ورّبهم، ونواصينا ونواصيهم بيدك، فإذا غشوكم فثوروا يف وجوههم : جلوساً، مث قولوااألرض 
  أليب الدرداء يف القتال باألعمال

أيهم : حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية عن أيب إسحاق عن سعيد بن عبد العزيز عمن حّدثه أنّ أبا الدرداء قال
  .و فامنا تقاتلون بأعمالكمالناس، عملٌ صاحل قبل الغز

  لعمر بن اخلطاب عند عقده األلوية ألمراء اجليوش
كان عمر بن اخلطاب رضي : حّدثنا القاسم بن احلسن عن احلسن بن الربيع عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال
اللّه وعلى عون اللّه بسم : اللّه عنه إذا بعث أمراء اجليوش أوصاهم بتقوى اللّه العظيم، مث قال عند عقد األلوية

وامضوا بتأييد اللّه بالنصر وبلزوم احلق والصرب، فقاتلوا يف سبيل اللّه من كفر باللّه وال تعتدوا إن اللّه ال حيب 
. ال جتنبوا عند اللقاء وال متثّلوا عند القدرة وال تسرفوا عند الظهور وال تقتلوا هرماً وال امرأة وال وليداً. املعتدين
وال تغلّوا عند الغنائم ونّزهوا اجلهم د عن . لهم إذا التقى الّزحفان وعند ّمحة النّهضات ويف شّن الغاراتوتوقّوا قت

  .عرض الدنيا وأبشروا بالّرباح يف البيع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
  وصية أكثم بن صيفي لقوم استشاروه يف حرب

أقلّوا اخلالف على أمرائكم، واعلموا : م وسألوه أن يوصيهم فقالاستشار قوم أكثم بن صيفّي يف حرب قوم أرادوه
تثّبتوا فإن أحزم الفريقني الرّكني، ورّبت عجلٍة تعقب ريثا، . أن كثرة الصّياح من الفشل واملرء يعجز ال حمالة

  .وآتزروا للحرب واّدرعوا الليل فإنه أخفى للويل، وال مجاعة ملن اختلف عليه
يأيّهم الّذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا وآذكروا : " د مجع اللّه لنا أدب احلرب يف قوله تعاىلق: وقال بعض احلكماء

اللّه كثرياً لعلّكم تفلحون وأطيعوا اللّه ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم و آصربوا إنّ اللّه مع الّصابرين 
. "  

  قول عتبة بن ربيعة ألصحابه يوم بدر
قال عتبة بن ربيعة يوم بدر : حدّثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن األوزاعّي قال: بن عبيد قالحّدثين حممد 
ومسعتهم : قال. جثيا على الرًكب كأهنمخرٌس يتلًمظون تلًمظ احليًات -يعين أصحاب النيب  -أال تروهنم : ألصحابه

  .التكنبري عند اللقاء من الفشلال تكنثروا الصياح فإن كثرة : عائشة يكّربون يوم اجلمل فقالت
  وصية أبو بكر ليزيد بن أيب سفيان

أوصى أبو بكر رضي اللّه عنه يزيد بن أيب سفيلن حني وّجهه إىل : وذكر أبو حامت عن العتّيب عن أيب إبراهيم قال
. من عليك اجلولةإذا دخلت بالد العدّو فكن بعيداً من احلملة فإنة ال آ. يا يزيد سر على بركة اللّه: الشام فقال

وآستظهر بالزاد وسر باألدالّء وال تقاتل مبجروح فإنّ بعضه ليس منه، وآحترس من البيات فإنّ يف العرب غرّة، 
وإذا قدمت عليك . وإذا أتاك كتايب فأنفذه فإمنا أعمل على حسب إنفاذه. وأقلل من الكالم فإمنا لك ما وعي عنك

عليهم النفقة و امنع الناس عن حمادثتهم ليخرجوا جاهلني كما دخلوا وفود العجم فأنزهلم معظم عسكرك وأسبغ 
واقبل من التاس . وال تسرعّن إليهم وأنت تكنتفي بغريهم" فإن أدناهم وجع " وال تلّحن يف عقوبة . جاهلني

ذي ال وأستودعك اللّه ال. وال جتّسس عسكرك فتفضحه وال هتمله فتفسده. عالنيتهم وكلهم إىل اللّه يف سرائرهم
  .تضيع ودائعه

  وصية أبو بكر لعكرمة حني وجهه إىل عمان



يا عكرمة سر على بركة اللّه وال تنزل على مستأمن وال تؤّمنن على : قال بو بكر لعكرمة حني وجهه إىل عمان" 
يف  ومهما قلت إين فاعل فافعله وال جتعل قولك لغواً. وقّدم الّنذر بني يديك. حق مسلم وأهدر الكفر بعضه ببعض

وال تعدنّ معصية بأكثر . وال ترج إذا أّمنت زال ختافّن إذا خوّفت ولكن انظر مىت تقول وما تقول. عقوبة وال عفو
والتؤّمنن شريفاً دون أن يكفل بأهله وال تكنفلّن ضعيفاً أكثر من . من عقوبتنا فإن فعلت أمثت وإن تركت كذبت

  " .واتق اللّه فإذا لقيت فاصرب . نفسه
  د امللك بن صاحل إىل أمري سرية إىل بالد الروموصية عب

أنت تاجر اللّه لعباده فكن كاملضارب الكّيس الذي إن : وأوصى عبد امللك بن صاحل أمري سرّية إىل بالد الروم فقال
وكن من احتيالك على عدّوك أشّد . وال تطلب الغنيمة حىت حتوز السالمة. وجد رحباً جتر، وإال احتفظ برأس املال

  .راً من احتيال عدّوك عليكحذ
  وصية رسول اللّه إىل عمرو بن العاص أو زيد بن حارثة

أخربين رجل من أهل املدينة أنّ رسول اللّه قال ليزيد بن حارثة أو لعمرو : وحّدثين حممد بن عبيد عن ابن عيينة قال
  " .بأضعفهم  إذا بعثتكن يف سرية فال تتنقّهم واقتطعهم فإن اللّه ينصر القوم: " بن العاص

  فيمن ال خيرج إىل الغزو
غزا نيب من األنبياء أو غري نيب : عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري قال" عن ابن عيينة " حّدثين حممد بن عبيد 

" ال يغزونّ معي رجل بىن بناء مل يكمله، وال رجل تزّوج امرأة مل ينب هبم ، وال رجل زرع زرعاً مث مل حيصده : " فقال
.  

  م علّي رضي اللّه عنه ألصحابه يوم صفنيكال
لرأيته يوم صفّني وكأنّ عينيه سراجا سليط وهو حيّمس . ما رأيت رئيساً يوزن به: وذكر ابن عباس علّياً فقال" 

معشر املسلمني، استشعروا اخلشية وعّنوا األصوات وجتلببوا السكينة : أصحابه إىل أن انتهى إيلّ وأنا يف كثٍف فقال
اللّؤم وأخفوا اخلون وقلقلوا السيوف يف أغمادهم قبل الّسلّة واحلظوا الّشزر واطعنوا الّنرب ونافحوا بالظّبا  وأكملوا

وعليكم هبذا السواد األعظم والّرواق . و صلوا السيوف باخلطا والرماح بالنّبل وامشوا إىل املوت مشياً سجحا
خصييه مفترش ذراعيه قد قّدم للوثبة يداً وأّخر للّنكوص  املطّنب فاضربوا ثبجه فإن الشيطان راكد يف كسره نافج

  " .رجالً 
  بني يزيد بن معاوية وسالبن زياد

إن أباك كفى أخاه عظيماً، وقد استكنفيتكن صغرياً فال : وملا ولّى يزيد بن معاوية سالبن زياد خراسان قال هل
أقول إياي منك، فإنّ الظن إذا أخلف فيك  وإياك مّني أن. تتكنلّن على عذر مين فقد اتكنلت على كفاية منك

وأنت يف أدىن حظك فاطلب أقصاه، وقد أتعبك أبوك فال ترحيّن نفسك، وكن لنفسك تكن لك، . أخلف منك
  .واذكر يف يومك أحاديث غدك ترشد إن شاء اللّه
  ألم جبغويه ملك طخارستان فيما ينبغي لألمري

وزير : ينبغي لألمري أن تكون له ستة أشياء: لنصر بن سّيار الليثي قالت أم جبغويه ملك طخارستان: قال األصمعّي
وسيف إذا نازل به األقران مل خيف  -يعين فرساً  -يثق به ويفشي إليه سّره، وحصن يلجأ إليه إذا فزع فينجيه 

مل يشته الطعام  خونه، وذخرية خفيفة احململ إذا نابته نائبة أخذهم ، وامرأة إذا دخل عليهم أذهبت مهّه، وطباخ إذا



  .صنع مل ما يشتهيه
  للرسول عليه الصالة والسالم

قال : عن الّزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس قال" بن خالد " وبلغين عن عّباد بن كثري عن عقيل 
يبلغون اثين  خري األصحاب أربعة وخري السرايا أربعمائة وخري اجليوش أربعة االف وما غلب قوم قطّ: " رسول اللّه

وكانوا اثين عشر ألفاً فهزم . لن نغلب اليوم عن قلّة: وقال رجل يوم حنني" عشر ألفاً إذا اجتمعت كلمتهم 
  "اآلية " ويوم حننيٍ إذ أعجبتكنم كثرتكنم " املسلمون يومئذ وأنزل اللّه عزو جل 

  ثالث من كّن فيه كّن عليه
، " يأيّهم النّاس إمنا بغيكم على أنفسكم : " البغي، قال اللّه تعاىل :ثالث من كّن فيه كّن عليه: وقالوا كان يقال

فمن نكث فإّنما ينكث على : " والّنكث، قال عز وجل" وال حييق املكر الّسّيء إال بأهله : " واملكر، قال اللّه تعاىل
  " .نفسه 

  من كتاب للهند

ناء مع كرب، وال صداقة مع خّب، وال شرف مع الظفر مع بغي، وال صّحة مع هنم، وال ث: وقرأت يف كتاب للهند
سوء أدب، وال بّر مع شحٍّ، وال اجتناب حمّرم مع حرص، وال حمبة مع زهو، وال والية حكم مع عدم فقه، وال عذر 
مع إصرار، وال سالمة مع ريبة، وال راحة قلب مع حسد، وال سؤدد مع انتقام، وال رئاسة مع غرارة وعجب، وال 

  .شاورة، وال ثبات ملك مع هتم ون وجهم لة وزراءصواب مع ترك امل
  لقتيبة بن مسلم يف صفة احملارب

ما يهّمك منهم؟ وّجه إليهم وكيع بن أيب سود : خرجت خارجة خبراسان على قتيبة بن مسلم فأمهّه ذلك فقيل له
ته بعدّوه فلم حيترس منه ال، إنّ وكيعاً رجل به كرب حيتقر أعداءه، ومن كان هكذا قلّت مباال:فقال. فإنه يكفيكهم

  .فيجد عدّوه منه غرّة
  ألحد ملوك العجم يف املكيدة باحلرب

إذكاء العيون واستطالع : أّي مكائد احلرب أحزم؟ فقال: وقرأت يف بعض كتب العجم أنّ ملكاً من ملوكهم سئل
إقصاء ملن يستنصح وال األخبار وإفشاء الغلبة وإظهم ر السرور وإماتة الفرق واالحتراس من البطانة من غري 

استنصاح ملن يستغّش وال حتويل شيء عن شيء إال بسّد ناحية من املراتب وحسن جماملة الظنون وإشغال الناس 
  .عما هم فيه من احلرب بغريه

خماتلة العدّو عن الّريف وإعداد العيون على الّرصد وإعطاء املبلّغني على : وسئل عن وثائق احلزم يف القتال فقال
ق ومعاقبة املتوّصلني بالكذب وأال حترج هم رباً إىل قتال وال تضّيق أماناً على مستأمن وال تشّب عن أصحابك الصد

  .للبغية و ال تشدهّنك الغنيمة عن احملاذرة
  من كتاب للهند

 حيذر املواثبة إن قرب، والغارة إن بعد، والكمني إن. احلازم حيذر عدّوه على كل حال: وقرأت يف كتاب للهند
انكشف، واالستطراد إن ولّى، واملكر إن رآه وحيداً، ويكره القتال ما وجد بّداً ألن النفقة فيه من األنفس والنفقة 

  .يف غريه من املال
  من كتاب اآليني يف فن احملاربة



اً قد جرت السنة يف احملاربة أن يوضع من مكان من اجلند أعسر يف امليسرة ليكون لقاؤه يسر: و قرأت يف اآليني
ورميه شزراً وأن يكون اللقاء من الفرسان قدماً وترك ذلك على حال ممايلة أو جمانبة وأن يرتاد للقلب مكاناً مشرفاً 
ويلتمس وضعه فيه فإن أصحاب امليمنة وامليسرة ال يقهرون وال يغلبون وإن زالتا بعض الزوال ما ثبت املاّدتان فإن 

فال " وإذا عّي اجلند فليناوش أهل امليمنة واملاّدتان فأما امليسرة . " وامليسرةزالت املاّدتان مل ينتفع بثبات امليمنة 
يشذنّ منهم أحد إالّ أن يبادر إليهم من العدّو من خياف بائقته فريّدون عاديتهم مع أنّ أصحاب امليمنة واملاّدتني ال 

ة ال يقدرون على مناوشة إال يقدرون على لقاء من يناوشهم والرجوع إىل أصحاهبم عاطفني، وأصحاب امليسر
وال يألونّ صاحب اجليش على حال من احلال أن يستدبر جنده عني الشمس . مائلني ويعجزهم الرجوع عاطفني

والريح، وال حياربّن جنداً إال على أشّد الضرورة وعلى حال ال يوجد معهم من احملاربة بدٌّ، فإذا كان كذلك فليجهد 
وينبغي على كل حال أن خيلّى بني املنهزمني وبني الذهم ب وال . ىل أخر النهم رصاحب اجليش أن يدفع باحلرب إ

وإن كان اجلند قد نزلوا على ماء وأراد العدّو أن ينالوا من املاء فليس من الرأي أن حيال بينهم وبينه لئال . حيبسوا
بتهم عليه فإن وقت طلب ذلك عند ريّ وإن كان العدو قد نزلوا مباء وأراد اجلند غل. حيرجوا إىل اجلدّ يف حماربتهم

العدّو من املاء وسقيهم دوابّهم منه وعند حاجة اجلند إليه، فإن أسلس ما يكون اإلنسان عن الشيء عند استغنائه 
ولتسر الطالئع يف قرار من األرض ويقفوا على الّتالع وال جيوزوا . عنه وأشّد ما يكون طلباً للشيء عند حاجنه إليه

وليطرح احلسك يف املواضع اليت يتخّوف . وليكمن الكمني يف اخلمر واألماكم اخلفية. تقصوا خربهمأرضاً مل يس
وإذا كان أكثر .وليحترس صاحب اجليش من انتشار اخلرب عنه فأن يف انتشاره فساد العسكر وانتقاضه. فيهم البيات

وإذا كان أكثرهم أغماراً .إىل الوقعة خري للجندمن يف اجلند من املقاتلة جمّربني ذوي حنكة وبأس فبدار العدّو اجلند 
وليس ينبغي للجند أن يقاتلوا عدّواً إال أن تكون . ومل يكن من القتال بّد فبدار اجلند إىل مقاتلة العدّو أفضل للجند

ى عّدة عّدهتم أربعة أضعاف عّدة العدّو أو ثالثة أضعافهم، فإن غزاهم عدّوهم لزمهم أن يقاتلوهم بعد أن يزيدوا عل
وأن توسط العدّو بالدهم لزمهم أن يقاتلوهم وإن كانوا أقل منهم، وينبغي أن ينتخب . العدو مثل نصف عّدهتم

للكمني من اجلند أهل جرأة وشجاعة وتيقّظ وصرامة وليس هبم أنني وال سعال وال عطاس وخيتار هلم من الدواب ما 
 تؤتى، قريبة من املاء حىت ينالوا منه إن طال مكثهم، وأن اليصهل وال يغنث، وخيتار لكموهنم مواضع ال تغشى وال

وأن يكون . يكون إقدامهم بعد الروّية والتشاور والثقة بإصابة الفرصة، وال خييفوا سباعاً وال طرياً وال وحشاً
الّرمايا، وإذا  إيقاعهم كضرمي احلريق، وليجتنبوا الغنائم ولينهضوا من املكمن متفرقني إذا ترك العدّو احلراسة وإقامة

أونس من طالئعهم تواٍن وتفريطٌ وإذا أمرجوا دوابّهم يف الرعي، وأشّد ما يكون الربد يف الشتاء وأشّد ما يكون 
وأن يرفّضوا ويفترقوا إذا ثاروا من مكمنهم بعد أن يستخري بعضهم بعضاً وأن يسرعوا اإليقاع . احلر يف الصيف

ينبغي للمبّيتني أن يفترصوا البيات إذا هّبت ريح أو أونس من هنر قريب منهم و. بعدوّهم ويتركوا التلّبث والتلفّت
وأن يصري مجاعة من . وأن يتوّخى بالوقعة نصف الليل أو أشّد ما يكون إظالماً. خريٌر فإنه أجدر أال يسمع هلم حّس

بالضّجة والضوضاء من اجلند وسط عسكر العدّو وبقيتهم حوله، ويبدأ بالوقعة من يصري منهم يف الوسط ليسمع 
ذلك املوضع ال من حوله، وأن يشّرد قبل الوقعة األفره فاألفره من دوابّهم ويقطّع أرساهنم وهتمز بالرماح يف 

يا معشر أهل العسكر الّنجاء النجاء : أعجازهم حىت تتحّري وتعري ويسمع هلم ضوضاء، وأن يهتف هم تف ويقول
. العفو العفو: ويقول آخر. أيهم الرجل أستحيين اللّه: ويقول قائل. قفقد قتل قائدكم فالن وقتل خلق وهرب خل

وليعلم أنه إمنا حيتاج يف البيات إىل حتيري العدّو وإخافته وليجتنبوا التقاط . أّوه أّوه، وحنو هذا من الكالم: وآخر



  .األمتعة واستياق الدواّب وأخذ الغنائم
  ما ينبغي يف حماصرة احلصون

: اصرة احلصون أن يستمال من يقدر على استماللّه من أهل احلصن واملدينة ليظفر منهم خبصلتنيوينبغي يف حم: قال
إحدامها استنباط أسرارهم، واألخرى إخافتهم وإفزاعهم هبم، وأن يدّس منهم من يصغر شأهنم ويؤيسهم من املدد 

دي كأن فيه مواضع حصينة وأخر وخيربهم أن سرّهم منتشر يف مكيدهتم،وأن يفاض حول احلصن ويشار إليه باألي
ذليلة وموضع ينصب اجملانيق عليهم ومواضع هتّيأ العّرادات هلم ومواضع تنقب نقباً ومواضع توضع الّسالألعليهم 

إياكم أهل احلصن واالغترا : ومواضع يتسّور منهم ومواضع يضرم النار فيهم ليألهم ذلك رعباً، ويكتب على نّشابة
حبفظ األبواب فإن الزمان خبيث وأهله أهل غدر فقد خدع أكثر أهل احلصن واستميلوا، وإغفال احلراسة، عليكم 

. ويرمى بتلك الّنشابة يف احلصن مث يدّس ملخاطبتهم املنطيق املصيب الّدهّي املوارب املخاتل فري املهذار وال املغفّل
يالً على احليلة واملكيدة، فإن كان البد وتؤّخر احلرب ما أمكن ذلك فإن يف احملاربة جرأة منهم على من حارهبم ودل

وينبغي أن يغلب العدّو على األرض ذات اخلمر والشجر واألهنم ر . من احملاربة فليحاربوا بأخّف العّدة وأيسر اآللة
  .للمعسكر ومصاّف اجلنود وخيلّى بني العدّو وبني بساط األرض ودكادكهم 

  من أشد األمور تدريباً للجنود
استعادة القتال : عجم أن بعض احلكماء سئل عن أشّد األمور تدريباً للجنود وشحذاً هلم ، فقالويف بعض كتب ال

وكثرة الظّفر، وأن تكون هلم مواّد من ورائهم وغنيمة فيما أمامهم ، مث اإلكرام للجيش بعد الظّفر واإلبالغ 
  .باجملتهدين بعد املناصبة، والتشريف للشجاع على رؤوس الناس

  صفات القائد

القائد العظيم ينبغي أن تكون فيه خصال من : كان عظماء الترك يقولون" : قال نصر بن سّيار : " قال املدائين
. وروغان الثعلب، وختل الذئب" شجاعة الديك، وحتّنن الدجاجة، وقلب األسد، ومحلة اخلنزير، : أخالق احليوان

  .ومجع الذّّرة، وبكور الغراب" لثعلب، وختل الذئب له وثبة األسد، وروغان ا: وكان يقال يف صفة الرجل اجلامع
  .أصلح الرجال للحرب اجملّرب الشجاع الناصح: وكان يقال

  لعمرو بن معاوية يف ضبطه الطوائف
مب ضبطت : قيل لعمرو بن معاوية العقيلي وكان صاحب صوائف: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن أيب األصّم قال

ليكن أّول ما حتمله معك : ويف كتاب اآليني. بسمانة الظهر وكثرة الكعك والقديد :الصوائف؟ أي الثغور، قال
  .وإياك واملفارش والثياب. خبزاً مث خبزاً مث خبزاً

أتاكم : وكان إذا أمسى قال ألصحابه. الليل يكفيك اجلبان ونصف الشجاع: قال شبيب احلارجي: أبو اليقظان قال
  .أكره أن أجعل غلبيت سرقة: قال. بّيت عدّوك: لوكوقيل لبعض امل. املدد، يعين الليل
  حكمة ملك الروم

قد أمكنتكن : ملا اشتغل عبد امللك مبحاربة مصعب بن الزبري اجتمع وجوه الروم إىل ملكهم فقالوا: املدائين قال
ودعا فنهم هم عن ذلك وخطّأ رأيهم، . الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم ببعض، فالرأي أن تغزوهم يف بالدهم

بكلبني فأّرش بينهما فاقتتال قتاالً شديداً، مث دعا بثعلب فخالّه بينهما، فلما رأى الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيه 
فعرفوا صدقه وحسن رأيه ورجعوا عن . هذا مثلنا ومثلهم: وأقبال على الثعلب حىت قتاله، فقال هلم ملك الروم



  .رأيهم
  وصية حكيم مللك

ال يكن العدوّ الذي قد كشف لك عن عدواته بأخوف عندك من الظّنني الذي : ملكاً فقالوأوصى بعض احلكماء 
يستتر لك مبخاتلته، فإنه رمبا ختّوف الرجل الّسّم الذي هو أقتل األشياء وقتله املاء الذي حييي األشياء، ورمبا ختّوف 

. عدّو الذي تناصب بأحذر منك للطعام الذي تأكلفال تكن لل. أن يقتله امللوك اليت متلكه مث قتلته العبيد اليت ميلكهم
واعلم أن مدينتكن . وأنا لكل أمر أخذت منه نذيرك وإن عظم آمن مّني من كل أمر عّريته من نذيرك وإن صغر

حرز من عدّوك، وال مدينة حتّرز فيهم من طعامك وشرابك ولباسك وطيبك، وليست من هذه األربع واحدة إال 
  .وقد تقتل هبم امللوك

  حنكة خالد بن برمك وفراسته

وذكر عبد امللك بن صاحل اهلم مشي أن خالد بن برمك، حني فصل مع قحطبة من خراسان، بينما هو على سطح 
بيت يف قرية قد نزالهم وهم يتغّدون نظر إىل الصحراء فرأى أقاطيع ظباء قد أقبلت من جهة الصحارى حىت كادت 

يا خيل اللّه اركيب، فإن العدّو قد هند إليك وحثّ، وغاية : مري ناد يف الناسأيهم األ: ختالط العسكر، فقال لقحطبة
فقام قحطبة مذعوراً فلم ير شيئاً يروعه ومل يعاين غبارا، . أصحابك أن يسرجوا ويلجموا قبل أن يروا سرعان اخليل

ما ترى أقاطيع الوحش قد أقبلت أ. أيهم األمري ال تتشاغل يب وناد يف الناس: ما هذا الرأي؟ فقال خالد: فقال خلالد
فواللّه ما أسرجوا وال أجلموا حىت رأوا ساطع : قال. إن وراءهم جلمعا كثيفاً! وفارقت مواضعهم حىت خالطت الناس

  .الغبار فسلموا، ولوال ذلك لكان اجليش قد اصطلم
  نصيحة حكيم لبعض امللوك

كن، وباإلعداد لغد من قبل دخولك يف غد كما تعدّ آمركم بالتقّدم واألمر مم: وقال بعض احلكماء لبعض امللوك
السالح ملن ختاف أن يقاتلك وعسى أال يقاتلك، وكما تأخذ عتاد البناء من قبل أن تصيبه السماء وأنت التدري 

كل شيء طلبته يف وقته : وكان يقال. له:لعلهم ال تصيبه، بل كما تعّد الطعام لعدد األيام وأنت ال تدري لعلك ال تا
  .مضى وقته فقد

  بني ملك اهلياطلة وفريوز بن يزدجرد ملك فارس

وقرأت يف كتاب سري العجم أن فريوز بن يزدجرد بن هبرام ملّا ملك سار جبنوده حنو خراسان لغزو أخشنوار ملك 
له  اهلياطلة ببلخ، فلما انتهى إىل بالده اشتّد رعب أخشنوار منه وحذره له، فناظر أصحابه ووزراءه يف أمره، فقال

أعطين موثقاً وعهداً تطمئن إليه نفسي أن تكنفيين أهلي وولدي وحتسن إليهم وختلفين فيهم، مث اقطع : رجل منهم
يدّي ورجلّي وألقين على طريق فريوز حىت ميّر يب هو وأصحابه فأكفيك مؤونتهم وشوكتهم وأوّرطهم موّرطاً تكون 

ن سالمتنا وصالح حالنا إذا أنت قد هلكت ومل تشركنا يف وما الذي تنتفع به م: فقال له أخشنوار. فيه هلكتهم
إين قد بلغت ما كنت أحب أن أبلغه من الدنيا وأنا موقن بأن املوت ال بد منه وإن تأخر أياماً قالئال، : ذلك؟ قال

فأحب أن أختم عمري بأفضل ما ختتم به األعمار من النصيحة ألخواين والنكاية يف عدّوي فيشرف بذلك عقيب 
فلما مّر به فريوز سأله عن أمره . ففعل به ذلك وأمر به فألقي حيث وصف له. صيب سعادة وحظوة فيما أماميوأ

إين أدلك : فأخربه أن أخسنوار فعل ذلك به وأنه احتال حىت محل إىل ذلك املوضع ليدلّه على عورته وغّرته وقال



أخشنوار حىت هتجموا عليه فينتقم اللّه يل منه  على طريق هو أقرب من هذا الذي تريدون سلوكه وأخفى، فال يشعر
فقبل فريوز قوله بعد أن أشار . بكم، وليس يف هذا الطريق من املكروه أال تفويز يومني مث تفضون إىل كل ما حتبون

عليه وزراؤه باالهتم م له واحلذر منه وبغري ذلك، فخالفهم وسلك الطريق حىت انتهى هبم إىل موضع من الفازة ال 
عنه، مث بّين هلم أمره فتفرقوا يف املفازة مييناً ومشاالً يلتمسون املاء فقتل العطش أكثرهم ومل خيلص مع فريوز  صدر

منهم إال عّدة يسرية فإهنم انطلقوا معه حىت أشرفوا على أعدائهم وهم مستعّدون هلم فواقعهم على تلك احلالة وعلى 
ا النكاية فيهم، مث رغب فريوز إىل أخشنوار وسأله أن ميّن عليه ما هبم من الضر واجلهد فاستمكنوا منهم وأعظمو

وعلى من بقي من أصحابه على أن جيعل هلم عهد اللّه وميثاقه أال يغزوه أبداً فيما يستقبل من عمره وعلى أنه حيدّ 
ته، فمكث فريوز فيما بينه وبني مملكته حّداً ال جتاوزه جنوده، فرضي أخشنوار بذلك وخلّى سبيله وانصرف إىل مملك
إنك قد عاهدته : برهة من دهره كئيباً مث محله األنف على أن يعود لغزوه ودعا أصحابه إىل ذلك فردّوه عنه وقالوا

إين إمنا شرطت له أالّ : فقال هلم. وحنن نتخّوف عليك عاقبة البغي والغدر مع ما يف ذلك من العار وسوء املقالة
أيهم امللك، إنّ العهود : فقالوا له. فأنا آمر باحلجر ليحمل على عجلة أمامنا أجوز احلجر الذي جعلته بيين وبينه

واملواثيق اليت يتعاطاهم الناس بينهم ال حتمل على ما يسّر املعطي هلم ولكن على ما يعلن املعطي، وإنك إمنا جعلت له 
وز ومضى يف غزاته حىت انتهى إىل اهلياطلة فأىب فري. عهد اللّه وميثاقه على األمر الذي عرفه ال على أمر مل خيطر بباله

وتصاّف الفريقان للقتال فأرسل أخشنوار إىل فريوز يسأله أن يربز فيما بني صفّيهم ليكلمه، فخرج إليه فقال له 
ولعمري لئن كّنا احتلنا لك مبا رأيت، لقد كنت . قد ظننت أنه مل يدعك إىل غزونا إال األنف مما أصابك: أخشنوار

ا أعظم منه، وما ابتدأناك ببغي وال ظلم وال أردنا إال دفعك عن أنفسنا وعن حرمينا، ولقد كنت جديراً التمست مّن
أن تكون، من سوء مكافأتنا مبّننا عليك وعلى من معك من نقض العهد وامليثاق الذي وكّدت على نفسك، أعظم 

منّنا عليكم وأنتم مشرفون على اهللكة وحقّنا دماءكم أنفاً وأشدّ امتعاضاً مما نالك مّنا، فإّنا أطلقناكم وأنتم أسرى و
و بنا قدرة على سفكهم ، وإنا مل جنربك على ما شرطت لنا بل كنت أنت الراغب إلينا فيه واملريد لنا عليه ففكّر يف 

بيالً فلم ذلك ومّيل بني هذين األمرين فانظر أّيهما أشّد عاراً وأقبح مساعاً، إن طلب رجل أمراً فلم يتح له وسلك س
يظفر فيهم ببغيته واستمكن منه عدّوه على حال جهد وضيعة منه وممن معه، فّمن عليهم وأطلقهم على شرط 

شرطوه وأمر اصطلحوا عليه فاضطّر ملكروه القضاء واستحيا من الّنكث والغدر أن يقال امرؤ نكث العهدوختر 
ثرة جنودك وما ترى من حسن عّدهتم وطاعتهم لك، وما مع أين قد ظننت أنه يزيدك جناحاً ما تثق به من ك. امليثاق

أجدين أشّك أهنم أو أكثرهم كارهون ملا كان من شخوصك هبم عارفون بأنك قد محلتهم على غري احلق ودعوهتم 
  إىل مايسخط اللّه، فهم يف حربنا غري مستبصرين ونّياهتم يف مناصحتكن اليوم

ثل هذه احلال، وما عسى أن تبلغ نكايته يف عدّوه إذا كان عارفاً بأنه مدخولة، فانظر ما قدر غناء من يقاتل على م
إن ظفر فمع عار وإن قتل فإىل النار، فأنا أذكّرك اللّه الذي جعلته على نفسك كفيالً ونعميت عليك وعلى من معك 

واالقتداء بآبائك  بعد يأسكم من احلياة وإشفائكم على املمات، وأدعوك إىل ما فيه حظّك ورشدك من الوفاء بالعهد
الذين مضوا على ذلك يف كل ما أحبوه أو كرهوه، فأمحدوا عواقبه وحسن عليهم أثره، ومه ذلك إنك لست على 

ثقة من الظّفر بنا والبلوغ لنهمتكن فبنا وإمنا تلتمس منا أمراً نلتمس منك مثله وتناوىء عدّواً لعله مينح النصر 
دّمت يف اإلعذار إليك وحنن نستظهر باللّه الذي اعتززنا به ووثقنا مبا عليك فقد بالغت يف االحتجاج عليك وتق

ما كان . جعلته لنا من عهده إذا استظهرت بكثرة جنودك وازدهتكن عّدة أصحابك، فدونك هذه النصيحة فواللّه
 يزري أحد من نصحائك ببالغ لك أكثر منهم وال زائد لك عليهم ، وال حيرمّنك منفعتهم خمرجهم مين فإّنه ال



واعلم . باملنافع عند ذوي الرأي أن كانت من قبل األعداء كما ال حيّبب املضارّ إليهم أن تكون على أيدي األولياء
أنه ليس يدعوين إىل ما تسمع من مقاليت ضعف أحّسه من نفسي وال قلةٌ من جنودي، ولكين أحببت أن أزداد بذلك 

واملعونة استيجاباً وال أوثر على العافية والسالمة شيئاً ما وجدت حّجة واستظهم راً، وأزداد به من اللّه للنصر 
لست ممن يردعه عن األمر يهمّ : فأىب فريوز إال تعلّقاً حبّجته يف احلجر الذي جعله حّداُ بينه وبينه وقال. إليهما سبيالً

أحد أنظر وال أشّد اتقاًء ّمين  ولو كنت أرى ما أطلبك غدراً مين ما كان" به وعيٌد وال يقتاده اللّهّدد والترهيب، 
فانظر ما قدر " . على نفسي فال يغرّنك منا احلال اليت صادفتنا عليهم يف املّرة األوىل من القلّة واجلهد والضعف 

غناء من يقاتل على مثل هذه احلال، وما عسى أن تبلغ نكايته يف عدّوه إذا كان عارفاً بأنه إن ظفر فمع عار وإن 
، فأنا أذكّرك اللّه الذي جعلته على نفسك كفيالً ونعميت عليك وعلى من معك بعد يأسكم من احلياة قتل فإىل النار

وإشفائكم على املمات، وأدعوك إىل ما فيه حظّك ورشدك من الوفاء بالعهد واالقتداء بآبائك الذين مضوا على 
لك إنك لست على ثقة من الظّفر بنا ذلك يف كل ما أحبوه أو كرهوه، فأمحدوا عواقبه وحسن عليهم أثره، ومه ذ

والبلوغ لنهمتكن فبنا وإمنا تلتمس منا أمراً نلتمس منك مثله وتناوىء عدّواً لعله مينح النصر عليك فقد بالغت يف 
االحتجاج عليك وتقّدمت يف اإلعذار إليك وحنن نستظهر باللّه الذي اعتززنا به ووثقنا مبا جعلته لنا من عهده إذا 

ما كان أحد من نصحائك ببالغ . ثرة جنودك وازدهتكن عّدة أصحابك، فدونك هذه النصيحة فواللّهاستظهرت بك
لك أكثر منهم وال زائد لك عليهم ، وال حيرمّنك منفعتهم خمرجهم مين فإّنه ال يزري باملنافع عند ذوي الرأي أن 

واعلم أنه ليس يدعوين إىل ما تسمع . ولياءكانت من قبل األعداء كما ال حيّبب املضارّ إليهم أن تكون على أيدي األ
من مقاليت ضعف أحّسه من نفسي وال قلةٌ من جنودي، ولكين أحببت أن أزداد بذلك حّجة واستظهم راً، وأزداد 

 فأىب فريوز إال تعلّقاً. به من اللّه للنصر واملعونة استيجاباً وال أوثر على العافية والسالمة شيئاً ما وجدت إليهما سبيالً
لست ممن يردعه عن األمر يهّم به وعيٌد وال يقتاده اللّهّدد : حبّجته يف احلجر الذي جعله حّداُ بينه وبينه وقال

ولو كنت أرى ما أطلبك غدراً مين ما كان أحد أنظر وال أشّد اتقاًء ّمين على نفسي فال يغرّنك منا " والترهيب، 
  " .القلّة واجلهد والضعف  احلال اليت صادفتنا عليهم يف املّرة األوىل من

ال يغرّنك ما ختدع به نفسك من محلك احلجر أمامك، فإنّ الناس لو كانوا يعطون العهود على ما : قال أخشنوار
تصف من إسرار أمرٍ وإعالن آخر، إذاً ما كان ينبغي ألحد أن يغترّ بأماٍن وال يثق بعهٍد، وإذاً ملا قبل الناس شيئاً مما 

فانصرفا يومهما ذلك فقال . لكّنه وضع على العالنية وعلى نية من تعقد العهود والشروط لهيعطونه من ذلك، و
لقد كان أخشنوار حسن احملاورة، وما رأيت للفرس الذي كان حتته نظرياً يف الدواب فإنه مل يزل : فريوز ألصحابه

وقال . ورة يف طول ما تواقفناقوائمه ومل يرفع حوافره عن موضعهم وال صهل وال أحّدث شيئاً يقطع به احملا
لقد واقفت فريوز كما علمتم وعليه السالح كلّه فلم حيّرك رأسه ومل ينزع رجله من ركابه وال : أخشنوار ألصحابه

حنا ظهره وال التفت مييناً وال مشاالً، ولقد توّركت أنا مراراً ومتطيت على فرسي وتلفّّت إىل من خلفي ومددت 
وإمنا أرادا مبا وصفا من . ٌب ساكن على حاله، ولوال حماورته إياي لظننت أنه ال يبصرينبصري يف أمامي وهو منتص

فلما كان يف . ذلك أن ينتشر هذان احلديثان يف أهل عسكريهما فيشغلوا باإلفاضة فيهما عن النظر فيما تذاكراه
نظر إليهم أهل عسكر فربوز اليوم الثاين أخرج أخشنوار الصحيفة اليت كتبهم هلم فريوز، فرفعهم على رمح لي

فيعرفوا غدره وبغيه وخيرجوا من متابعته، فانتقض عسكر فريوز واختلفوا وما لبثوا إال يسرياً حىت اهنزموا وقتل 
ال راّد ملا قّدر، وال أشّد إحالةً ملنافع الرأي من : لقد صدق الذي قال: منهم خلٌق كثري وهلك فريوز، فقال أخشنوار

 أضيع من نصيحة مينحهم من ال يوطّن نفسه على قبوهلم والصرب على مكروههم ، وال أسرع اهلوى واللّجاج، وال



  .عقوبة وال أسوأ عاقبة من البغي والغدر، وال أجلب لعظيم العار والفضوح من إفراط الفخر واألنفة
  بني شبيب اخلارجي واحلجاج

ل بعث إليه احلّجاج قائداً فقتله كذلك حىت أتى ملا خرج شبيب بن يزيد نعيم اخلارجّي باملوص: وقال أبو اليقظان
على مخسة قّواد قتلهم وهزم جيوشهم وكان أحد القوّاد موسى بن طلحة بن عبيد اللّه، مث خرج شبيب من املوصل 
يريد الكوفة وخرج احلّجاج من البصرة يريد الكوفة فطمع شبيب أن يلقى احلجاج قبل أن يصل إىل الكوفة فأقحم 

فدخل الكوفة قبله، ومّر شبيب بعتّاب بن ورقاء فقتله ومّر بعبد الرمحن بن حممد بن األشعث فهرب  احلجاج خيله
منه، وقدم شبيٌب الكوفة آىل أالّ يربح عنهم أو يلقى احلجاج فيقتله أو يقتل دونه، فخرج احلجاج إليه يف خيله، 

: لّدابة اليت كان عليهم ، فلما تواقفا قال شبيبفلما قرب منه عمد إىل سالحه فألبسه أبا الورد مواله ومحله على ا
أروين احلجاج، فأومأوا له إىل أيب الورد فحمل عليه فقتله، مث خرج من الكوفة يريد األهواز فغرق يف دجيل وهو 

  " .ذلك تقدير العزيز العلّيم : " يقول
  األوقات اليت ختتار للسفر واحلرب

  للزهرّي عن الرسول
حّدثنا يزيد بن هم رون عن حممد بن إسحاق عن عبد اللّه بن أيب بكر عن الزهريّ : عبيد قالحّدثين حممد بن : قال
كان أحّب األيام إىل رسول اللّه أن يعقد فيه رايته يوم اخلميس، وكان أحّب إىل رسول اللّه أن يسافر فيه يوم : قال

  .اخلميس
  .ذلك آخر النهم ر أّخر احلرب ما استطعت فإن مل جتد بّداً فاجعل: وقالت العجم

وحّدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن ابن عون عن حممد بن سريين أنّ النعمان بن مقّرن 
إين لقيت مع رسول اللّه فكان من أحّب ما يلقى فيه إذا مل يلق يف أّول النهم ر إذا زالت الشمس و : قال ألصحابه

  .سلمونحلّت الصالة وهّبت الرياح ودعا امل
ويروي قوم عن علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه أنه كان يكره احلجامة واالبتداء بعمل يف حماق القمر ويف حلوله 

كنت مع عمر بن عبد العزيز فوق سطح وهو يريد الركوب، فنظرت فإذا القمر : وقال بعضهم. " يف برج العقرب
إمنا أردت أن : فرفع رأسه مث نظر فرأى منزلته فضحك، وقال! انظر إىل القمر ما أحسن استواءه: بالّدبران فقلت

  " .ننظر إىل منزلته، وإّنا ال نقيم لشمس وال لقمر ولكنا نسري باللّه الواحد القهم ر 
  ما كان يقال عن أيام األسبوع

رزق، ويوم يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم األحد يوم غرس وبناء، ويوم األثنني يوم سفر وابتغاء : وكان يقال
الثالثاء يوم حربٍ ودمٍ، ويوم األربعاء يوم األخذ و اإلعطاء، ويوم اخلميس يوم دخول على األمراء وطلب 

  .احلوائج، ويوم اجلمعة يوم خطب ونكاح

  الدعاء عند اللقاء

  للنيب عند الضيقة

يقول إذا اشتّدت حلقة البالء  كان النّيب: حدّثنا معاوية عن أيب إسحاق عن أيب رجاء قال: حّدثين حممد بن عبيد قال
بسم اللّه الرمحن الرحيم ال حول وال قّوة إال باللّه العليّ : مث يرفع يديه فيقول" تضّيقي تفّرجي : " وكانت الّضيقة



فما خيفض " العظيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعني اللهم كّف عنا بأس الذين كفروا إنك أشّد بأساً وأشّد تنكيالً 
  .اركتني حىت ينزل اللّه النصريديه املب

وحّدثين حممد بن عبيد عن معاوية عن أيب إسحاق عن موسى بن عقبة عن ساألأيب النضر موىل عمر بن عبيد اللّه 
كتب عبد اللّه بن أيب أوىف حني خرج إىل احلرورية أنّ النيب يف بعض أيامه اليت لقي فيهم العدوّ : وكان كاتباً له، قال

ال تتمنّوا لقاء العدّو واسألوا اللّه العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا : " الشمس مث قام يف الناس فقالانتظر حىت مالت 
اللهّم منزل الكتاب وجمري السحاب وهم زم األحزاب : مث قال" واصربوا واعلموا أنّ اجلّنة حتت ظالل السيوف 

اللهّم أنت رّبنا ورّبهم وهم عبيد ك : " ذلك فقالوبلغنا أ،ه دعا يف مثل : اهزمهم وانصرنا عليهموقال أبو النضر
  " .وحنن عبيد ك ونواصينا ونواصيهم بيدك فاهزمهم وانصرنا عليهم 

  بني قتيبة بن مسلم وحممد بن واسع
: ملا صاّف قتيبة بن مسلم التّرك وهم له أمرهم سأل عن حممد ابن واسع ما يصنع؟ قالوا: حّدثين حممد بن عبيد قال

تلك اإلصبع الفاردة أحبّ إيلّ : فقال قتيبة. امليمنة جانح على سية قوسه ينضنض بأصبعه حنو السماءهو يف أقصى 
كنت آخذ لك : ما كنت تصنع؟ قال: فلما فتح اللّه عليهم قال حملمد. من مائة ألف سيف شهري وسنان طرير

  .مبجامع الطرق
  الصرب وحضّ الناس يوم اللّقاء عليه

  حلّدثانبني الفرزدق وعاصم بن ا
كان عاصم بن احلّدثان رجالً من العرب عاملاً قدمياٌ وكان رأس : حّدثنا األصمعّي قال: حّدثين سهل بن حممد قال

اخلوارج بالبصرة، ورمبا جاءه الرسول منهم من اجلزيرة يسأله عن بعض األمر خيتصمون فيه، فمّر به الفرزدق فقال 
  :أنشد أبا فراس فأنشده: البنه

  صرب وحني حتلّل األزرار... وا اجلفون أكارٌم وهم إذا كسر
  يف اللّه عند نفوسهم لصغار... يغشون حومات املنون وإهنم 

  والقوم إذ ركبوا الرماح جتار... ميشون يف اخلطّي ال يثنيهم 
 يا فرزدق، هذا: فقال عاصم. اكتم هذا ال يسمعه النّساجون فيخرجوا علّينا حبفوفهم! وحيك: فقال له الفرزدق

  .شاعر املؤمنني وأنت شاعر الكافرين
  يف وصف بين يربوع

تردون على قوم آثارهم : قال بسطام بن قيس لقومه: قال سليط بن سعد: حّدثنا األصمعّي قال: حّدثنا سهل قال
لو أنّ : ويف هؤالء يقول معاوية. يعين بين يربوع. آثار نساء وأصواهتم أصوات صردان ولكنهم صرب على الشّر

أكان عتيبة بن احلارث ضخماً؟ : قال األصمعّي قلت لسليط. تناثرت لسقط قمرهم يف حجور بين يربوع النجوم
  .الوال من قوم ضحام: قال

  .يعين بين يربوع
  بني عمر بن اخلطاب وبين عبس

. فنذلّ كنا مائةً كالذهب، مل نكثر فنتواكل ومل نقلّ: كم كنتم يوم اهلباءة؟ فقال: وقال عمر بن اخلطاب لبين عبس" 
: قال. كنا نبصر بعد اللقاء هنيهة: فكيف كنتم تقهرون من ناوأكم ولستم بأكثر منهم عدداً وال ماالً؟ قال: قال



  .فلذلك إذاً
  لعنترة بن شداد يصف بين عبس يوم الفروق

  " .كنا مائة مل نكثر فنفشل ومل نقلّ فنذلّ : كم كنتم يوم الفروق؟ قال: قيل لعنترة العبسّي
  .النصر مع الصرب: الوكان يق

  شعر لنهشل بن حرّي بن ضمرة ولغريه يف الصرب
  :ومن أحني ما قيل يف الصرب، قول هنشل بن حّرّي بن ضمرة

  وإن مل تكن ناٌر قياًم على اجلمر... ويومٍ كأن املصطلني حبّره 
  تفّرج أيام الكريهة بالصرب... صربنا له حىت يبوخ وإمنا 

  :ومثله قول اآلخر
  مطالًّ كإطالل السحاب إذا اكفهر... ملا رأى املوت فوقنا  بكى صاحيب

  يكون غداً حسن الثناء ملن صرب... فقلت له التبك عينك إمنا 
  وال عّجل اإلقدام ما أّخر القدر... فما أخّر اإلحجام يوماً معّجال 

  وقاتل حىت استبهم الورد والّصدر... فآسى على حالٍ يقلّ هبم األسى 

  رأى املوت معروضاً على منهج املكّر... ية العار بعد ما وكّر حفاظاً خش
  قول أبو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد

  .احرص على املوت توهب لك احلياة: وقال أبو بكر الصّديق رضي اللّه عنه خلالد بن الوليد حني وّجهه
  قول العرب يف الشجاعة

  .الشجاع موقًّى: وتقول العرب
  :وقالت اخلنساء

  س يوم الكريهة أوقى هلم... نفوس وهون النفو هنني ال
  :وقال يزيد بن املهلب

  لنفسي حياةً مثل أن أتقّدما... تأخّرت أستبقي احلياة فلم أجد 
  :وقال قطرّي بن الفجاءة

  من األبطال وحيك ال تراعي... وقويل كلّما جشأت وجاشت 
  سوى األجل الذي لك مل تطاعي... فإّنك لو سألت حياة يوم 

  اوية بن أيب سفيان متمثالملع
ً  

  :شّجعين على علّي بن أيب طالب قول عمرو بن اإلطنابة: وقال معاوية بن أيب سفيان" 
  وأخذي احلمد بالثمن الّربيح... أبت يل عفيت وأىب بالئي 

  وضريب هم مة البطل املشيح... وإقدامي على املكروه نفسي 
  ترحييمكانك حتمدي أو تس... وقويل كلّما جشأت نفسي 

  وأمحي بعد عن عرض صحيح... ألدفع عن مآثر صاحلاٍت 



  وأن أغضي على أمر قبيح... أبت يل أن أقّضي يف فعايل 
  :وقال ربيعة بن مقروم

  "وعالم أركبه إذا مل أنزل ... ودعوا نزال فكنت أّول نازل 
  خلالد بن الوليد

هل اإلسالم، إنّ الصرب عّز وإنّ الفشل عجز وإنّ يا أ: وكان خالد بن الوليد يسري يف الصفوف يذّمر الناس ويقول
  .النصر مع الصرب

  :وقال بعض أبطال العرب
  والقينة احلسناء والكأس األنف... إن الّشواء والّنشيل والّرغف 
  للضاربني اخليل واخليل قطف

  وألعرايب يف الشجاعة
من ميتة علّتهم طلب احلياة، وحياة سببهم اللّه خيلف ما أتلف الناس، والدهر يتلف ما مجعوا، وكم : وقال أعرايب

  .التعّرض للموت
  .احرص على الومت توهب لك احلياة: ومثله قول أيب بكر الصديق خلالد

  بني هرقل ورجاله
أخربوين ما هؤالء الذين ! وحيكم: قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية، فدعا رجاالً من عظمائهم فقال" 

بل حنن أكثر منهم أضعافاً : فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: قال. يعين العرب. بلى: مثلكم؟ قالوا تقاتلوهم؟ أليسوا بشراً
أنا أخربك أيهم امللك : فما بالكم تنهزمون كلّما لقيتموهم؟ فسكتوا، فقال شيخ منهم! ويلكم: قال. يف كلّ موطن
علّينا صدقوا، وحنمل عليهم فنكذب وحيملون إذا محلنا عليهم صربوا وإذا محلوا : قال. أخربين: قال. من أين تؤتون
ما كنت أراك إال وقد علمت : ويلكم فما بالكم كما تصفون وهم كما تزعمون؟ قال الشيخ: قال. علّينا فال نصرب

ألنّ القوم يصومون بالنهم ر ويقومون بالليل ويوفون بالعهد ويأمرون : من أين هو؟ قال: من أين هذا؟ قال له
عن املنكر وال يظلمون أحداً ويتناصفون بينهم، ومن أجل أّنا نشرب اخلمر ونزين ونركب احلرام باملعروف وينهون 

صدقتين، واللّه : قال. وننقض اهلد ونغضب ونظلم ونأمر مبا يسخط اللّه وننهى عما يرضي اللّه ونفسد يف األرض
تدع سورية وهي . اللّه أيهم امللك نشهدك: قالوا. ألخرجّن من هذه القرية فما يل يف صحبتكنم خري وأنتم هكذا

  " .جنة الدنيا وحولك من الروم عدد احلصى والتراب وجنوم السماء ومل يؤت عليهم 
  ذكر احلرب

  شعر للكميت يف ذكر املوت

  .احلرب غشوم، ألهنم تنال غري اجلاين: قالت العرب
  :وقال الكميت

  القبل ويستوون إذا ما أدبر... الناس يف احلرب شّتى وهي مقبلةٌ 
  والعاملون بذي غدويّهم قلل... كلٌّ بأمسّيهم طبٌّ مولّيةً 

  بني عمر بن اخلطاب وعمرو بن معد يكرب



مّرة املذاق إذا قلصت عن ساق، : قال. أخربين عن احلرب: وقال عمر بن اخلطاب رمحه اللّه لعمرو بن معد يكرب
  :وهي كما قال الشاعر. من صرب فيهم عرف ومن ضعف عنهم تلف

  تسعى بزينتهم لكلّ جهول... رب أّول ما تكون فتيةٌ احل
  عادت عجوزاً غري ذات خليل... حىت إذا استعرت وشّب ضرامهم 

  مكروهةً للّثم والتقبيل... مشطاء جّزت رأسهم وتنكّرت 
  شعر لنصر بن سيار

يرد عليه من أخبار  كان يزيد بن عمر بن هبرية حيب أن يضع من نصر بن سيار فكان ال ميّده بالرجال ويرفع ما
  :خراسان، فلما كثر ذلك على نصر قال

  ويوشك أن يكون له ضرام... أرى خلل الرماد وميض مجرٍ 
  وإنّ احلرب أوّهلم الكالم... فإنّ النار بالعودين تذكى 
  يكون وقودهم جثثٌ وهم م... فإن مل يطفهم عقالء قوم 

  مأأيقاظٌ أمّية أم نيا... فقلت من التعجب ليت شعري 
  .إن الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى: قول حذيفة" احلرب أّوهلم الكالم : " وحنو قوله

  قول علّي بن أيب طالب البنه احلسن
يا بين ال تدعونّ أحداً إىل الرباز، وال : قال علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه البنه احلسن: العتّيب عن أبيه قال

  .نه بغىيدعوّنك أحد إليه إال أجبته فإ
  يف العّدة والسالح

فيما حفظت إن شاء  -حدّثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد : حّدثين حممد بن عبيد قال
  .أن النيب كان عليه درعان يوم أحد -اللّه 

  .جلٍ مستأخريف أ: يف أّي عّدة حتّب أن تلقى عدوك؟ قال: قيل لعّباد بن احلصني وكان أشدّ رجال أهل البصرة
ملا كانت ليلة : حّدثنا داود بن أيب هند عن عكرمة قال: حّدثنا بشر بن املفّضل قال: حّدثين زياد بن حيىي قال

  .انطلقي بنا منّد رسول اللّه: األحزاب قالت اجلنوب للّشمال
  .فكانت الريح اليت أرسلت عليهم الصّبا. إنّ احلّرة ال تسري بالليل: فقالت الشمال

ضرب الزبري بن العّوام يوم اخلندق : حّدثنا ابن أيب الزّناد قال: حّدثنا األصمعّي قال: سهل بن حممد قال حّدثين
  .فغضب، يريد أنّ العمل ليده ال لسيفه! ما أجود سيفك: عثمان بن عبد اللّه بن املغرية فقطّه إىل القربوس فقالوا

  للبحتري يصف السيف

  :سيفاً وقال الوليد بن عبيد البحتريّ يصف
  بطلٍ ومصقولٌ وإن مل يصقل... ماضٍ وإن مل متضه يد فارس 

  ما أدركت ولو أهنم يف يذبل... متوقٍّد يفري بأّول ضربة 
  :وقال آخر

  إذا مل يكن أمضى من السيف حامله... وما السيف إال بّز غاٍد لزينة 
  للجّراح بن عبد اللّه يف املظاهرة بني درعني



إين لست أقي بدين وإمنا : فقال. ه يف بعض احلروب وقد ظاهر بني درعني، فقيل له يف ذلكرؤي اجلّراح بن عبد اللّ
  .أقي صربي

  ليزيد بن حامت يف أدرع اشتراهم
  .إين مل اشتر أدراعا إمنا اشتريت أعمارا: واشترى يزيد بن حامت أدرعا وقال
  حلبيب بن املهلّب وفضيلة السالح

 يف احلرب مستلئما إال كان عندي رجلني، وال رأيت حاسرين إال كانا ما رأيت رجالً: وقال حبيب بن املهلّب
أما تراهم ينادون عند . صدق، إنّ للسالح فضيلة: فسمع هذا احلديث بعض أهل املعرفة فقال. عندي واحداً

  .الرجال الرجال: السالح السالح وال ينادون: الّصريخ
  وللمهلب يوصي بنيه

  " .ال يقعدنّ أحد منكم يف السوق، فإن كنتم ال بّد فاعلّين فإىل زراد أو سّراج أو ورّاق يا بينّ : قال املهلب لبنيه" 
  بني عمر بن اخلطاب وابن معد يكرب يف وصف السالح

: قال. سل عما شئت منه: قال. أخربين عن السالح: وقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه لعمرو بن معد يكرب
ذاك اجملّن وعليه تدور : التّرس؟ قال: قال. منايا ختطىء وتصيب: النّبل؟ قال: قال. أخوك ورمبا خانك: الرمح؟ قال

مثّ، قارعتكن : السيف؟ قال: قال. مثقلة للراجل متعبة للفارس، وإنّهم حلصن حصني: الدّرع؟ قال: قال. الّدوائر
  " .احلّمى أضرعتين لك " قال . بل أّمك: قال عمر. أّمك عن الثّكل
  صف الرماحللطائي ودعبل و

  :وقال الطائي يصف الّرماح
  والعرب مسرهتم والعاشق القضفا... مثقّفات سلنب الروم زرقتهم 
  :وقال دعبل يصف الرّمح

  مثل لسان احلّية الصادي... وأمسرٍ يف رأسه أزرٌق 
  وآلخر يف السيف

  :وقال الشاعر
  فاملوت يلحظ واألقدار تنتظر... تلّمظ السيف من شوق إىل أنسٍ 

  حىت يؤامر فيه رأيك القدر... منك حتف قد جتلّله  أظلّه
  وليس للسيف عفو حني يقتدر... أمضى من السيف إال عند قدرته 

  :وقال آخر
  كميٌت هبيمٌ أو أغّر حمّجل... مىت تلقين يعدو ببّزي مقلٌّص 

  تعلّمك األيام ما كنت جتهل... تالقي امرأ إن تلقه فبسيفه 
  لعلّي بن أيب طالب يف السيف
  .السيف أمنى عدداً وأكثر ولدا: وقال علّي رضي اللّه عنه

  .يعين أنّ من جنا من ضربة السيف ينمو عدده ويكثر ولده" بقّية السيف مباركة : " ويف احلديث
  ؟؟



  وللمهلب

  .ليس شيء أمنى من سيف: وقال املهلّب
  .ال جمد أسرع من جمد سيف: ويقال

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درع علّي رضي اللّه عنه
  .إذا استمكن عدّوي من ظهري ال يبق: نت درع علّي رضي اللّه عنه صدراً ال ظهر هلم فقيل له يف ذلك فقالوكا
  ؟

  أليب الشيص يف رثاء بعض الشجعان

  ؟ختلته املنون بعد اختيال بني صفّني من قناً ونصال: وقال أبو الّشيص
  وقميص من احلديد مذال... يف رداء من الصفيح صقيل 

غّر البنه فيما يقاتل به من أنواع السالح بلغ أبا األغّر أن أصحابه بالبادية قد وقع بينهم شّر فبعث ؟وصية أيب األ
يا بين كن يداً ألصحابك على من قاتلهم، وإّياك والسيف فإنه ظلّ املوت، وآتق الرمح فإنه رشاء : ابنه األغّر وقال

  :مبا قال الشاعر: فبماذا أقاتل؟ قال: قال. املنّية، وال تقرب الّسهم م فإهنم رسل ال تؤامر مرسلهم
  رؤوس رجال حلّقت يف املواسم... جالميد ميألن األكّف كأنّهم 

  :ّ؟شعر للخزميي وقال اخلزميي يف بغداد أيام الفتنة
  دارت على أهلهم دوائرهم... يا بؤس بغداد دار مملكة 

  ملا أحاطت هبم كبائرهم... أمهلهم اللّه مث عاقبهم 
  فضل وعّز الرجال فاجرهم... الّدين واستخّف بذي ال رّق هبم 

  وآبتّز أمن الدروب شاطرهم... وصار رّب اجلريان فاسقهم 
  ويشتفي بالنّهم ب داعرهم... حيرق هذا وذا يهّدمهم 

  يسّنت شذّاهبم وعائرهم... والكرخ أسواقهم معطّلة 
  ؟أخرجت احلرب من أساقطهم آساد غيلٍ غلبا تساورهم

  خوص إذا استألمت مغافرهم... تراسهم ومن ال  من البواري
  حيشرهم بالعناء حاشرهم... ال الرزق تبغي وال العطاء وال 
  ؟شعر لعلّي بن أمية يف حرب

  :وحنوه قول علّي بن أمية
  وخيذل فيهم الّصديق الصّديق... دهتنا أمور تشيب الوليد 

  وجوع شديد وخوف وضيق... فناء مبيد وذعر عتيد 
  الح السالح فما نستفيق... باح بطول الصياح الّس وداعي الّص

  وباللّه ندفع ما ال نطيق... فباللّه نبلغ ما نرجتي 
  ؟

  لرجل من أهل البادية حيث قومه على القتال



جىن قوم من أهل اليمامة جناية فأرسل إليهم السلطان جنداً من خبارّية ابن زياد، فقال رجل من أهل البادية يذّمر 
شر العرب ويا بين احملصنات، قاتلوا عن أحسابكم ونسائكم، واللّه لئن ظهر هؤالء عليكم ال يدعون هبم يا مع: قومه

لبنة محراء وال خنلة خضراء إال وضعوهم باألرض والعتراكم من نّشاب معهم يف جعاب كأهنم أيور الفيلة ينزعون 
يهم حىت يتفرق شعر إبطيه مث يرسل نّشابة كأهنم يف قسيٍّ كأهنم العتل فتئطّ أحداهّن أطيط الّزرنوق ميغط أحدهم ف

  .فخلع قلوب القوم فطاروا رعباً. رشاء منقطع فما بني أحدكم وبني أن تنفضح عينه أو ينصدع قلبه منزلة
  أداب الفروسة

  من نصائح عمر رضي اللّه عنه يف الرمي وغريه
كتب : ن عاصم بن سليمان عن أيب عثمان قالحدّثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق ع: حّدثين حممد بن عبيد قال

ائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا اخلفاف وارموا األغراض وألقوا الّركب وآنزوا نزوا على : عمر رضي اللّه عنه
اخليل وعليكم باملعّدّية، أو قال العربية، ودعوا التنّعم وزّي العجم وال تلبسوا احلرير فإن رسول اللّه هنى عنه إال 

يعين ينزع يف القوس وينزو على . لن ختور قوًى ما كان صاحبهم ينزع وينزو: وقال أيضاً. ا، ورفع أصبعيههكذ
  .اخليل من غري استعانة بالّركب

مث جيمع " اليمىن وبيده اليسرى أذن فرسه اليسرى " كان عمر بن اخلطاب يأخذ بيده اليمىن أذنه : وقال العمري
  .هر فرسهجراميزه ويثب فكأمنا خلق على ظ

  نصيحة علّي رضي اللّه عنه ألصحابه يوم صفني

  .عّضوا على الّنواجذ من األضراس فإنه أنىب للسيوف عن اهلم م: وقال علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه يوم صفّني
يف طد رجلك وأصرّ إصرار الفرس واذكر أحاديث غد وإياك وذكر اللّه : وأقاموا رجالً بني العقابني فقال له أبوه

طد رجليك إذا اعتصيت بالسيف والعصا وأنت حمّير يف رفعه ساعة : وقال غريه. " هذا املوضع فإنه من الفشل
  " .املساملة واملوادعة 

  يف إجادة الرمي بالنشاب

وقرأت يف اآليني أن من إجادة الرمي بالّنشّاب يف حال التعلّم إمساك املتعلم القوس بيده اليسرى بقّوة عضده 
الّنّشابة بيده اليمىن وقّوة عضده األمين وكفّه أصدريه وإلقاؤه ببصره إىل معلم الرمي وإجادته نصب القوس األيسر و

بعد أن يطأطىء من سيتهم بعض الطّأطأة وضبطه إّياهم بثالث أصابع وإحناؤه السبّابة على الوتر، وإمساكه بثالثة 
وإشرافه رأسه وإرخاؤه عنقه " األيسر " قنه إىل منكبه وعشرين كأهنم ثالثة وستون وضمه الثالثة ضماً وحتويله ذ

وميله مع القوس وإقامته ظهره وإدارته عضده ومغطه القوس مترافعاً ونزعه الوتر إىل أذنه ورفعه بياض عينيه من 
  .غري تصريف ألسنانه وحتويلٍ لعينه وارتعاشٍ من جسده واستبانته موضع زججة الّنشاب

  نويف إجادة الضرب بالصوجلا
من إجادة الضرب بالّصوجلان أن يضرب الكرة قدما ضرب خلسٍة يدير فيه يده إىل أذنه ومييل : وقرأت يف اآليني

صوجلانه إىل أسفل من صدره ويكون ضربه متشازراً مترفّقاً مترّسالً وال يغفل الضرب ويرسل الّسنان خاصة وهو 
موقعهم ، والتوخيّ للضرب هلم حتت حمزم الدابة ومن قبل احلامية جملاز الكرة إىل غاية الغرض مث اجلّر للكرة من 

لبتهم يف رفق، وشّدة املزاولة واجملاحشة على تلك احلال والترك لالستعانة يف ضرب الكرة بسوط والتأثري يف األرض 
سن بصوجلان والكسر له جهالً باستعماله أو عقر قوائم الدابة، واالحتراس من إيذاء من جرى معه يف ميدانه، وح



الكف للدّابة يف شّدة جريه، والتوقّي من الّصرعة والّصدمة على تلك احلال، واجملانبة للغضب والّسّب، واالحتمال 
واملالهم ة، والتحفّظ من إلقاء كرة على ظهر بيت وإن كان سّت كرين بدرهم، وترك طرد الّنظّارة واجللوس على 

  .اعاً لئال حيال وال يصاّر من جلس على حائطهحيطان امليدان فإن عرض امليدان إمنا جعل ستني ذر
  قول أبو مسلم اخلراساين لرجاله يف الشجاعة

أشعروا قلوبكم اجلرأة عليهم فإهنم سبب الظّفر، واذكروا الضغائن فإهنم : وقال أبو مسلم صاحب الّدعوة لرجاله
  .تبعث على اإلدام، والزموا الطاعة فإهنم حصن احملارب

  سفراملسري يف الغزو وال

  للنيب

حّدثنا شبابة عن القاسم بن احلكم عن إمساعيل بن عّياش عن معدان بن حدير احلضرمي عن عبد الرمحن بن جبري بن 
مثل الذين يغزون من أميت ويأخذون اجلعل يتقّوون به على عدوهم كمثل أّم : " قال رسول اهللا: نفري عن أبيه قال

  " .موسى ترضع ولدهم وتأخذ أجرهم 
ملا نزل النيب املعّرس أمر : مد بن عبيد عن ابن عيينة عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسّيب قالحّدثين حم

  .فتعّجل رجالن فكالمها وجد مع امرأته رجالً. ال تطرقوا النساء: منادياً فنادى
ر والقدّاحة، وإمنا قيل وتأمر باحملالّت وهي الدلو والفأس والّسفرة والقد. السفر ميزان القوم: وكانت العرب تقول

  .هلم حمالّت ألن املسافر هبم حيلّ حيث شاء وال يبايل أالّ يكون بقربه أحد
  من وصايا لقمان البنه يف السفر

يا بّين إذا سافرت فال تنم : " قال لقمان البنه: حّدثين عبد الرمحن بن احلسني عن عبد املنعم عن أبيه بن منّبه قال
وم سريع يف دبرهم ، فإذا نزلت أرضا مكلئة فأعطهم حظّهم من الكأل وابدأ بعلفهم على دابتكن فإن كثرة الن

فال " وإذا أردت النزول . فعليك بالّدجل فإن األرض تطوى بالليل" وسقيهم قبل نفسك وإذا بعدت عليك املنازل 
لوناً وألينهم تربة  تنزل على قارعة الطرق فإهنم مأوى احلّيات و السباع ولكن عليك من بقاع األرض بأحسنهم

رّب أنزلين منزالً مباركاً وأنت خري املنزلينوإذا " وأكثرهم كأل فانزهلم ، وإذا نزلت فصلّ ركعتني قبل أن جتلس وقل 
أردت قضاء حاجة فأبعد املذهب يف األرض وعليك بالّسترة، وإذا ارحتلت من منزل فصلّ ركعتني ووّدع األرض 

وإذا مررت ببقعة من . على أهلهم فإن لكل بقعة من األرض أهال من الالئكةاليت ارحتلت عنهم وسام عليهم و
هل مرّ بكّن اليوم ذاكٌر اللّه؟ : األرض أو واد أو جبل فأكثر من ذكر اللّه فإن اجلبال والبقاع ينادي بعضهم بعضاً

ت راكباً، وبالّتسبيح ما وعليك بذكر اللّه جلّ وعّز ما دم. وإن استطعت أال تطعم طعاماً حىت تتصّدق منه فافعل
وإّياك والّسري يف أّول الليل وعليك بالّتعريس والّدجلة من نصف الليل إىل . دمت صائماً، وبالدعاء ما دمت خالياً

وإياك ورفع الصوت يف سريك إال بذكر اللّه، وسافر بسيفك وقوسك ومجيع سالحك وخفّك وعمامتكن . آخره
وكن ألصحابك موافقاً . ة تنتفع هبم وتنفع من صحبك من املرضى والزمىنوإبرتكن وخيوطك، وتزّود معك األدوي

وأكثر التبّسم يف وجوههم وكن كرمياً على زادك بينهم وإذا . يف كل شيء يقّربك إىل اللّه ويباعدك من معصيته
ميشون  وإذا رأيتهم. دعوك فأجبهم، وإذا استعانوك فأعنهم وإذا استشهدوك على احلق فاشهد هلم وآجهد رأيك

وإن حتّريمت يف طريق . وإن تصّدقوا أو أعطوا فأعطوامسع ملن هو أكرب منك. " فامش معهم، أو يعملون فاعمل معهم



فانزلوا، وإن شككتم يف القصد فتثّبتوا وتآمروا، وإن رأيتم خياالً واحداً فال تسألوه عن طريقكم فإن الشخص 
ني أيضاً إال إن تروا ما ال أرى فإن الشاهد يرى ما ال يرى الواحد يف الفالة هو الذي حريّكم واحذروا الشخص

  " .الغائب وإن العاقل إذا أبصر شيئاً بعينيه عرف احلق بقلبه 
  نصيحة أعرايب لبنيه يف السفر

اّتبعوا اخلالء وجانبوا الكالء وآعلوا الضّراء وأفحجوا إفحاج : علّم أعرايب بنيه إتيان الغائط يف السفر فقال هلم
  .مة وامسحوا بأمشلكمالنعا

  بني عمرو بن العاص واحلسن بن علّي بن أيب طالب
نعم، : يا أبا حممد، هل تنعت اخلراءة؟ فقال: وقال عمرو بن العاص للحسن بن علّي بن أيب طالب رمحهما اللّه" 

بالّروثة وال  تبعد املشي يف األرض الّضحضح حىت تتوارى من القوم، وال تستقبل القبلة وال تستدبرهم وال تستنج
  " .العظم وال تبل يف املاء الراكد 

  بني ثابت واحلسن البصري يف املصاحبة يف السفر
دعنا نتعايش ! وحيك: فقال. بلغين أنك تريد احلج فأحببت أن نصطحب: أراد احلسن البصرّي احلج، فقال له ثابت

  .بستر اللّه، إين أخاف أن نصطحب فريى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه
  للنيب يف املرافقة يف السفر

: " قال رسول اهللا لرجل من أصحابه: ويف احلديث املرفوع عن بقّية عن الوضني بن عطاء عن حمفوظ عن علقمة قال
  " .أما إّنك إن ترافق غري قومك يكن أحسن خللقك و أحّق أن يقتفى بك 

  وصية هشام أخي ذي الّرمة لرجل سأله
صلّ الصالة لوقتهم فإنك مصلّيهم : قال. إين أريد السفر فأوصين: الشاعر فقال له أتى رجل هشاماً أخا ذي الّرّمة

ال حمالة فصلهم وهي تنفعك، وإياك وأن تكون كلب رفقتكن فإن لكل رفقة كلباً ينبح دوهنم، فإن كان خرياً 
  .شركوه فيه وإن كان عاراً تقلّده دوهنم

  دعاء يف طلب ضالّة
إذا ضلّت ألحدكم ضالّةٌ : " ية عن أيب إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه قالحّدثين حممد بن عبيد عن معاو

اللهم ربّ الضالّة هتدي الضالّة وترّد الضالّة اردد علّي ضاليت، اللهم ال تبلنا هبالكهم وال تتعبنا بطلبهم ، ما : فليقل
  .نا ضالتنايا عباد اللّه الصاحلني ردّوا علّي. شاء اللّه ال حول وال قوة إال باللّه

  .يا عباد اللّه أعينونا: وإذا أردت أن حتمل احلمل الثقيل فقل

بسم اللّه، : إذا ضلّت ألحدكم ضالة فليتوضأ فيحسن الوضوء مث يصلّي ركعتني مث يشهد ويقول: وقال أبو عمرو" 
  " .ئك اللهم يا هم دي الّضال وراّد الّضال اردد عليّ ضاليت بعزّتكن وسلطانك فإهنم من فضلك وعطا

  وللنيب

حّدثين حممد بن عبيد عن محزة بن وعلة عن رجل من مراد يقال له أبو جعفر عن حممد بن علّي عن علّي رضي اللّه 
وما قدروا " يا علّي، أمانٌ ألّميت من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم اللّه امللك الرمحن : " قال النيب: عنه قال

بسم " ، " اً قبضته يوم القيامة والّسماوات مطوّياٌت بيمينه سبحانه وتعاىل عّما يشركون اللّه حّق قدره واألرض مجيع



  " .اللّه جمريهم ومرساهم إن رّبي لغفوٌر رحيٌم 
  كتاب عمرو بن العاص لعمر بن اخلطاب عندما أراد الغزو بالبحر

أراد عمر أن يغزي : بن شعيب قالحّدثين حممد بن عبيد عن معاوية عن أيب إسحاق عن حممد بن عجالن عن عمرو 
يا أمري املؤمنني، البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دوٌد على عود بني : البحر جيشاً، فكتب إليه عمرو بن العاص

  .ال يسألين اللّه عن أحد محلته فيه: قال عمر. غرق وبرق
  قول ابن عمر يف السفر

كان ابن عمر يقول يف السفر إذا : يب زياد عن جماهد قالوحّدثين أيضاً عن معاوية عن أيب إسحاق عن يزيد بن أ
اللهم صاحبنا فأفضل علّينا ثالثاً، اللهم عائذٌ بك : ويقول. مسع سامٌع حبمد اللّه ونعمته وحسن بالئه علّينا: أسحر

  .من النار ثالثاً، ال حول وال قّوة إال باللّه
  قول النيب يف سفره حني هم جر

احلمد اللّه الذي خلقين ومل أك شيئاً : " بن عطّية أن رسول اللّه قال يف سفره حني هم جروعن األوزاعي عن حّسان 
مذكوراً، اللهم أعّني على أهم ويل الدنيا وبوائق الدهر ومصيبات الليايل واأليام وآكفين شّر ما يعمل الظاملون يف 

رك يل، ولك يف نفسي فذلّلين، ويف أعني األرض، اللهم يف سفري فآصحبين، ويف أهلي فاخلفين، وفيما رزقتين فبا
  " .الصاحلني فعظّمين، ويف خلقي فقّومين، وإليك رّب فحّببين، إىل من تكنلين رّب املستضعفني وأنت رّبي 

: " وحّدثين أيضاً عن معاوية عن أيب إسحاق عن عاصم عن عبد اللّه بن سرجس قال كان النيب إذا سافر يقول
  " .اء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور ودعوة الكظلوم وسوء املنظر يف األهل اللهم إنب أعوذ بك من وعث

  " .اللهم آطو لنا األرض وهّون علّينا السفر : وزاد غريه
  قول مطّرف بن عبد اللّه البنه
  .وشّر السري احلقحقة. احلسنة بني السيّئتني، وخري األمور أوساطهم: وقال مطّرف بن عبد اللّه البنه

  .ال حتقحق فتنقطع وال تباطأ فتسبق ولكن آقصد تبلغواحلقحقة أشّد السري" ويف احلديث 
  " .إن املنبّت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى " ويف حديث آخر 

  :وقال املرّار
  وبعد األرض يقطعه النزول... تقطّع بالنزول األرض عنا 

  لألصمعي عن رجل أسرع يف سريه
كنت آكل الوجبة وأعّرس إذا أسحرت وأرحتل :كيف كان مسريك؟ قال: سرع يف سريهقيل لرجل أ: األصمعّي قال

  .إذا أسفرت وأسري الوّضع وأجتنب امللع فجئتكنم ملسي سبع
  مسري ذكوان موىل آل عمر بن اخلطاب

وليلة، من السري املذكور مسري ذكوان موىل أل عمر بن اخلطاب، سار من مكة إىل املدينة يف يوم : قال أبو اليقظان
: قال له. حاجٌّ غري مقبول منه: فقدم على أيب هريرة وهو خليفة مروان على املدينة فصلّى العتمة، فقال له أبو هريرة

  :فأخرج كتاب مروان بعد الزوال وقال. ألنك نفرت قبل الزوال: ومل؟ قال
  من آل مًنى نصا إىل آل يثرب... أمل ترين كلّفتهم سري ليلة 

  حديثاً ملن واىف جبمع احملّصب... ما عشت سرييت  فأقسمت ال تنفّك
  شعر لقيس بن اخلطيم يف مسري حذيفة بن بدر



املنذر بن ماء السماء وسار يف ليلة " النعمان بن " ومن السري املذكور مسري حذيفة بن بدر، وكان أغار على هجائن 
  :مسرية مثان، فقال قيس بن اخلطيم

  حذيفة اخلري بن بدر كسري... مهمنا باإلقامة مث سرنا 
  الشرقي بن القطامي وفىت من أهل اجلزيرة صحبه يف سفره

خرجت من املوصل أريد الّرقّة فصحبين فىت من أهل اجلزيرة وذكر أنه ولد عمرو بن : قال الشرقي بن القطامي
عل مجاع أمر موسى إن اللّه ج: كلثوم ومعه مزود وزكوة وعصا، ورأيته ال يفارقهم مشاة كّنا أو ركبانا، وهو يقول

ويكثر من هذا وأنا أضحك متهم وناً مبا يقول، فتخلّف املكاري فكان محار . وأعاجيبه وبراهينه ومآربه يف عصاه
الفىت إذا وقف أكرهه بالعصا ويقف محاري وال سيء يف يدي فيسبقين إىل املنزل فيستريح ويريح وال أقدر على 

مث خرجنا من غد مشاة فكان إذا أعيا توكّأ على العصا ورمبا . واحدةهذه : الرباح حىت يوافيين املكاري، فقلت
أحضر ووضع طرفاً على األرض فاعتمد عليهم ومّر كأنه سهم زاجلٌ حىت انتهينا وقد تفّسخت من الكالل وإذا فيه 

إليهم  فلما كان يف اليوم الثالث هجمنا على حّية منكرة فسارت إلينا فأسلمته. وهذه أخرى: فضل كثري، فقلت
، وخرجنا يف اليوم الرابع وبنا قرٌم " هذه ثالثة، وهي أعظمهّن : وهربت عنهم فضرهبم بالعصا حىت قتلهم ، فقلت

لو أن عندنا : فأقبلت عليه فقلت. هذه رابعة: إىل اللحم فاعترضتنا أرنب فحذفهم بالعصا وأدركنا ذكاهتم فقلت
من مزوده مث حكّه بالعصا فأورت إيراء املرخ والعفار، مث مجع ما قدر  فأخرج عويداً. ناراً ما أّخرت أكلهم إىل املنزل

عليه من الغثاء واحلشيش وأوقد ناراً وألقى األرنب يف جوفهم فأخرجناهم وقد لزق هبم من الرماد والتراب ما 
يء عليهم بّغضهم إيلّ، فعلّقهم بيده اليسرى مث ضرب جنوهبم بالعصا وأعراضهم ضرباً رقيقاً حىت انتثر كل ش

مث نزلنا بعض اخلانات وإذا البيوت مآلنة روثا وتراباً . هذه خامسة: فقلت. فأكلناهم وسكن القرم وطابت النفس
فلم جند موضعاً نظلّ فيه فنظر إىل حديدة مطروحة يف الدار فأخذهم فجعل العصا نصاباً هلم مث قام فجرف مجيع 

مث نزع العصا من . وهذه سادسة: وطابت رحيهم فقلت ذلك الروث والتراب وجرد األرض حىت أظهر بياضهم
فلما صرنا إىل مفرق الطريقني وأردت . هذه سابعة: احلديدة فأوتدهم يف احلائط وعلّق عليهم ثيابه وثيايب فقلت

فعدلت معه فأدخلين منزالً يتصل ببيعة فما زال حيّدثين ويطرفين الليل ! لو عدلت معي فبّت عندي: مفارقته قال يل
ه فلما كان السحر أخذ العصا بعينهم وأخذ خشبة أخرى فقرع هبم العصا فإذا ناقوس ليس يف الدنيا مثله وإذا كل

ألن أيب نصراين : فلم ضربت بالناقوس؟ قال: قلت. بلى: أما أنت مبسلم؟ قال! وحيك: هو أحذق الناس به فقلت له
ارد وأظرف الناس وأكثرهم أدباً، فخّربته بالذي وإذا شيطان م. وهو شيخ كبري ضعيف فإذا شهدت بررته بالكفاية

  .واللّه لو حّدثتكن عن مناقب العصا ليلة إىل الصباح ما استنفدهتم : أحصيت من خصال العصا، فقال
  للنيب

إذا كنتم يف اخلصب فأمكنوا الّركاب أسّنتهم : : قال رسول اللّه: وروى يزيد عن هشام عن احلسن عن جابر قال
وإذا تغولت لكم . وعليكم بالّدجلة فإن األرض تطوى بالليل. زل، وإذا كنتم يف اجلدب فاستنجواوال تغدو املنا

الغيالن فنادوا باألذان، وال تصلّوا على جوادّ الطرق وال تنزلوا عليهم فإهنم مأوى الّسباع واحليات وال تقضوا 
  " .عليهم احلوائج فإهنم املالعن 
  بني أعرايب أراد السفر وزوجته



  :اد أعرايب سفراً فقال المرأتهوأر
  وذري الّشهور فإهنّن قصار... عّدي السنني لغيبيت وتصّبري 

  :فأجابته
  وآرحم بناتكن إهنّن صغار... اذكر صبابتنا إليك وشوقنا 

  .فأقام وترك السفر
  شعر إلسحاق املوصلي

  :وقال إسحاق بن إبراهيم املوصلي
  م قرب املزاروهم جك منه... طربت إىل األصيبية الّصغار 

  إذا دنت الديار من الديار... وكلّ مسافر يزداد شوقاً 
  للنيب

كّنا يوم بدر ثالثةٌ على بعري فكان علّي وأبو لبابة زميلي رسول اهللا فكا إذا : ويف احلديث املرفوع قال ابن مسعود
وما أنا بأغىن عن األجر  ما أنتما بأقوى مّني: " فيقول. يا رسول اللّه اركب ومنشي عنك: دارت عقبتهما قاال

  " .منكما 
  من خطب قتيبة بن مسلم على منرب خراسان

  .إذا غزومت فأطيلوا األظفار وقصروا األشعار: خطب قتيبة بن مسلم على منرب خراسان فقال يف خطبته
  لعائشة رضي اللّه عنهم ، ولبعض الشعراء

  " .و عروس أو مسافر مصلٍّ أ: ال سهر إال لثالثة: " وقالت عائشة رضي اللّه عنهم
  :وقال بعض الشعراء

  كما سّر املسافر باإلياب... سررت جبعفرٍ والقرب منه 

  أمرياً بالّسكينة والّصواب... وكنت بقربه إذ حلّ أرضي 
  غنّياً عن مطالبة السحاب... كممطورٍ ببلدته فأضحى 

  :وقال آخر يف معناه
  ان واملطرافسّر أن مجع األوط... وكنتم فيهم كممطور ببلدته 

  :وقال آخر
  كرام رجت أمراً فخاب رجاؤهم... إذا حنن ابنا ساملني بأنفس 
  تؤوب وفيهم ماؤهم وحياؤهم... فأنفسنا خري الغنيمة إهنم 

  :وقال آخر
  وما خابت غنيمة ساملينا... رجعنا ساملني كما بدأنا 

  أما هتوين أم ما تكنرهينا... وما تدرين أّي األمر خري " 
  :احملّدثنيوقال بعض 

  صرت من أجلهم أخا أسفار... قّبح اللّه آل برمك إين 
  ض فإين موكّل بالعيار... إن يكن ذو القرنني قد مسح األر 

  التفويز



  مسري خالد بن الوليد من العراق إىل الشام

أمره باملسري إىل ملا كتب أبو بكر رضي اللّه عنه إىل خالد ابن الوليد ي: حّدثين أيب، أحسبه عن اهليثم بن عدّي قال
الشأم والياً مكان أيب عبيد ة بن اجلراح، أخذ على الّسماوة حىت انتهى إىل قراقر، وبني رقراقر وسوى مخس ليال يف 

خلّف األثقال وآسلك : مفازة، فلم يعرف الطريق، فدلّ على رافع ابن عمرية الطائي وكان دليالً خرّيتاً فقال خلالد
واللّه إن : فقال له رافع. ال بد من أن نكون مجيعاً: فكره خالد أن خيلّف أحداً وقال هذه املفازة إن كنت فاعالً،

ال بد من : الراكب النفرد ليخافهم على نفسه وما يسلكهم إال مغرر خماطر بنفسه، فكيف أنت مبن معك؟ فقال
ن حىت روين مث قطع ففعل، فظّمأهن مث سقاه. ابغين عشرين جزوراً مسانّ عظاماً: فقال الطائي خلالد. ذلك

سر باخليول واألثقال فكاما نزلت منزالً حنرت من تلك اجلزر أربعاً مث : مشافرهّن وكعمهّن لئال جتتّر، مث قال خلالد
فلما صار إىل آخر املفازة انقطع ذلك . أخذت ما يف بطوهنم من املاء فسقيته اخليل وشرب الناس مما تزّودوا، ففعل

أدركت الرّي إن شاء اللّه، أنظروا هل : وحيك، ما عندك؟ قال: ، فقال هلم خالدوجهد الناس وعطشت دواّبهم
احفروا يف أصلهم فحفروا فوجدوا عيناً فشربوا : جتدون شجرة عوسج على ظهر الطريق؟ فنظروا فوجدوهم فقال

فقال راجز املسلمني يف . واللّه ما وردت هذه املاء قطّ إال مرة واحدة مع أيب وأنا غالم: منهم وتزّودوا، فقال رافع
  :ذلك

  فّوز من قرار إىل سوى... اللّه دّر رافع أّنى اهتدى 
  ما سارهم قبلك من إنس أرى... أرضاً إذا سار هبم اجليش بكى 

  :وملا مّر خالد مبوضع يقال له البشر طلع على قوم يشربون وبني أيديهم جفنة وأحدهم يتغّنى: قال
  لعلّ منايانا قريب وما ندري ...أال علّالين قبل جيش أيب بكر 

  علّي كميت اللون صافيةً جتري... أال علّالين بالّزجاج وكررا 
  سيطرقك قبل الصباح من البشر... أظن خيول املسلمني وخالداً 
  وقبل خروج املعصرات من اخلدر... فهل لكم يف السري قبل قتاهلم 

فإذا رأسه يف اجلفنة، مث أقبل على . السيف فضرب عنقهفما هو إال أن فرغ من قوله شّد عليه رجل من املسلمني ب
  .أهل البشر فقتل منهم وأصاب من أمواهلم

  للنيب يف امرىء القيس
أقبل قوم من أهل اليمن يريدون النيب فأضلّوا الطريق ووقعوا على غري ماء فمكثوا ثالثاً ال يقدرون : ابن الكليب قال

الّسمر والطلح يأساً من احلياة، فبينا هم كذلك أقبل راكب على بعري على املاء فجعل الرجل منهم يستذري بفيء 
  :فأنشد بعض القوم بيتني من شعر امرىء القيس

  وأن البياض من فرائضهم دامي... ملّا رأت أن الّشريعة مهّهم 
  يفيء عليهم الظلّ عرمضهم طامي... تيممت العني اليت عند ضارج 

وأشار إليه، فجثوا . واللّه ما كذب، هذا ضارج عندكم: قال. امرؤ القيس: من يقول هذا؟ قالوا: فقال الراكب
على الّركب فإذا ماء غدق وإذا عليه العرمض والظلّ يفيء عليه فشربوا منه ريّهم وسقوا ومحلوا حىت بلغوا املاء، 

رجل مذكور يف الدنيا  ذاك: " قال. يا رسول اللّه أحيانا بيتان من شعر امرىء القيس: فأتوا النيب فأخربوه وقالوا
  .شريف فيهم منسّي يف اآلخرة خامل فيهم ، جييء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إىل النار

  لألصمعي عن رجل من بين سليم



حّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه بن قريب عن عمه األصمعّي عن رجل من بين سليم أن رفقة ماتت من العطش 
إين أظنهم قد دعوا اللّه حني بلغهم اجلهد فاحفروا يف مكاهنم الذي ماتوا فيه لعل اللّه : بالّشجي، فقال احلجاج

  :إيهم األمري قد قال الشاعر: فقال رجل من جلسائه. يسقي الناس
  وبني الّشجي مما أحال على الوادي... تراءت يل بني اللّوى وعنيزٍة 

إنه مل : يدة السلمي أن حيفر بالشجي بئراً فحفر فأنبط، ويقالفأمر احلجاج عض. واللّه ما تراءت له إال وهي على ماء
  .ميت قوم قطّ عطشا إال وهم على ماء

  " .أن ترد املاء مباء أكيس " قالت العرب 
  " .برد غداة غّر عبد اً من ظمأ : " ويقال يف مثل

  يف الطرية والفأل

  شعر يف القدر

ريني من الطاعون فركب محاراً له ومضى بأهله حنو سفوان هرب بعض البص: حّدثين أبو احلامت عن األصمعّي قال
  :فسمع حادياً حيدو خلفه وهو يقول

  وال على ذي ميعٍة مطّار... لن يسبق اللّه على محار 
  قد يصبح اللّه أمام السّاري... أو يأيت احلتف على مقدار 
  يف إنكار الطرية وتعييبهم

يد بن سالبن قتيبة عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصّدق بالطّرية حّدثين سع: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
فرقت لنا ناقة وأنا بالطّف فركبت يف أثرهم فلقيين هم ىنء بن عتبة من بين وائل يركض : ويعيبهم أشّد العيب وقال

  :والشرّ يلقي مطالع األكم مث لقيين رجل آخر من احلي فقال، وهو للبيد: وهو يقول
  ةً ما البغاة بواجدينا...  ولئن بعثت هلم بغا

: هل ذكرت من ناقٍة فارق؟ قال: مث دفعت إىل غالم قد وضع يف صغره يف نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد، فقلت له
  .فوجدناهم قد نتجت ومعهم ولدهم . ههنا أهل بيت من األعراب فانظر

  .قد دنا هراقة مائهم : قد ضرهبم الطّلق، وسحابة فارق: ناقة فارق: ويقال
  شعر للمرقش يف إنكار الطرية

  :وقال املرقّش
  أغدوا على واقٍ وحامت... ولقد غدوت وكنت ال 

  من واأليامن كاألشائم... إذا األشائم كاأليا 
  شّر على أحد بدائم... وكذلك ال خري وال 
  وآلخر يف انكار الطرية

  :وقال آخر
  يقول عدانياليوم واقٍ وحامت... وليس هبيّاب إذا شّد رحله 

  إذا صّد عن تلك اهلنات اخلثارم... ولكنه ميضي على ذلك مقدما 
  :وقال آخر



  على متطّري وهو الثّبور... تعلم أنه ال طري إال 
  أحايينا وباطله كثري... بلى شيٌء يوافق بعض شيء 

  البن عون يف الفأل
يا سامل، أو باغياً : يضاً فتسمعهو أن تكون مر: سألت ابن عون عن الفأل فقال: حّدثين الرياشّي عن األصمعّي قال

  .يا واجد: فتسمع
  " .الطّري جتري بقدر " أصدق الطّرية الفألوفيه : " ويف احلديث املرفوع
  يف حسن الظن بالفأل

  .يا متوكل، فحطّ رحله وأقام: أراد أبو العالية أن خيرج من البصرة لعلّة كانت به فسمع منادياٌ ينادي
  يف الطرية والفألالبن عباس رضي اللّه عنهما 

خري : كنا جلوساً عند ابن عمر وابن عباس رضي اللّه عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: وقال عكرمة
  .الخري وال شر: فقال ابن عباس. خري

ه وما عسيت أن أقول فيه؟ ال طري إال طري اللّه وال خري إال خري اللّ: ما تقول يف الطّرية؟ قال: قال كعب البن عباس
  " .يعين التوراة . إن هذه الكلمات يف كتاب اللّه املنزل: قال كعب. وال إله إال اللّه وال حول وال قّوة إال باللّه

  للنيب
حّدثين عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أيب حسان األعرج أن رجلني دخال : حّدثين حممد بن حيىي القطعّي قال
. إّنما الطّرية يف املرأة والدار والدابة: با هريرة حيّدث أن رسول اله قالإن أ: على عائشة رضي اللّه عنهم فقاال

كذب، والذي أنزل الفرقان على أيب قاسم، من حّدث هبذا عن رسول اللّه ، إمنا قال رسول : فطارت شفقاً مث قالت
ما أصاب من مصيبةٍ يف األرض : " مث قرأت" كان أهل اجلاهلية يقولون أن الطّرية يف الدابة والدار واملرأة : " اللّه

  " .وال يف أنفسكم إالّ يف كتابٍ من قبل أن نربأهم 
  .كلب نابح وكبش ناطح وأسد كاحل: كان عبد اللّه بن زياد صّور يف دهليزه كلباً وأسداً وكبشاً وقال

  لألصمعي يف املقدور
  :وأنشدين أبو حام عن األصمعّي

  تقدر لك احلّمى حتّمإنك إن ... يأيّهم املضمر مهًّا ال هتّم 
  كيف توقّيك وقد جّف القلم... ولو علوت شاهقاً من العلم 
  بني معاوية وحجر بن عدي

ّ  
فتوضأ . دعوين أصلّ ركعتني: وملا أمر معاوية بقتل حجر بن عديّ الكندّي يف ثالثة عشر رجالً معه قال حجر

إال صليت، وال صليت قط صالة أخّف ما توضأت قطّ : أجزعت؟ فقال: وأحسن الوضوء، مث صلى وطّول فقيل
إن ذلك لدٌم ما : فقال. مّد عنقك: فقيل له. وإن أجزع فقد رأيت سيفاً مشهوراً وكفناً منشوراً وقرباً حمفوراً. منهم

وكان معاوية بعث رجالً يقال له هدبة لقتلهم، وكان أعور، فنظر إليه رجل . فقّدم فضربت عنقه. كنت ألعني عليه
  .فلما قتل سبعة بعث معاوية رسوالً آخر بعافيتهم فلم يقتل الباقون. إن صدقت الطّرية قتل نصفنا :من خثعم فقال

  بني أعرايب وكثري عزة يف الطرية



: قال. أريد عزة مبصر: يا أبا صخر، أين تريد؟ فقال: خرج كثري عّزة إىل مصر يريد عزة، فلقيه أعراّيب من هند فقال
توايف مصر وقد : فقال له. ال إال أين رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة ينتف ريشه: فهل رأيت يف وجهك شيئاً؟ قال

  :فانتهره كثري مث مضى فواىف مصر والناس ينصرفون عن جنازة عزة، فقال. ماتت عزة
  وأزجره للطري ال عّز ناصره... فما أعيف النّهدّي ال دّر دّره 
  ه ويطايرهينّتف أعلى ريش... رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة 

  وبانٌ فبني من حبيب تعاشره... فأما غراب فاغتراب ووحشة 
  ولكثري عزة أيضا

ً  
ال مال لك، ولكن اخرج فاطلب : فخطبهم فأبت وقالت. أّم احلويرث: وهوى بعد عّزة امرأة من قومه يقال هلم

ذلك ومضى فإذا هو فخرج يريد بعض بين خمزوم، فبينا هو يسري عّن له ظيب فكره . فإين حابسة نفسي عليك
أفيكم زاجر؟ : بغراب يبحث التراب على وجهه فكره وتطّير منه، فانتهى إىل بطن من األزد يقال هلم بنو هلب، فقال

. قد ماتت أو خلف عليهم رجل من بين عمهم: نعم، فأرشدوه إىل شيخ منهم فأتاه فقّص عليه القصة، فقال: قالوا
  :فلما انصرف وجدهم قد تزّوجت، فقال

  وقد رّد علم العائفني إىل هلب... يممت هلباً أطلب العلم عندهم ت
  فدونك فامهل جّد منهمر سكب... فقال جرى الطري السّنيح ببينهم 
  سواك خليل باطن من بين كعب... فإالّ تكن ماتت فقد حال دوهنم 

  للنيب
مهّام بن حيىي عن قتادة عن حضرمّي بن  حّدثنا: حّدثين خالد بن يزيد الّصفّار قال: حّدثثي أبو سفيان الغنوّي قال

  " .إذا أبردمت إيلّ بريداً فاجعلوه حسن الوجه حسن االسم : " الحق أو عن أيب سلمة أن النيب كتب إىل أمرائه
  بني عمر بن اخلطاب ورجل من جهينة

. ابن مجرة: قالابن من؟ : قال. شهم ب: ما امسك؟ قال: خرج عمر إىل حّرة واقم فلقي رجالً من جهينة فقال له
أدرك اهلك وما أراك تدركهم : فقال له عمر. من بيين ضارم: ممن؟ قال: مث قال. من احلرقة: وممن أنت؟ قال: قال

  " .فأتاهم وقد أحاطت النار هبم . إال وقد احترقوا
  بني بشر بن حسان وابن عامر

: فقال بشر بن حسان. قولوا يف هذه: بهخرج ابن عامر إىل املدينة فإذا هو يف طريقه بنعامات مخس، فقال ألصحا
  .فتنة مخس سنني: ومن علم شيئاً فليقله، ولكين أقول" ال عدوى وال طرية : " بلغين أن رسول اهللا قال

أخرج إيلّ : قرأت يف كتب العجم أن كسرى بعث وهرز إىل اليمن لقتال احلبشة فلما اصطّفوا قال وهرز لغالم له
سوار يكتب على كل نشّابة يف جعبته، فمنهم ما يكتب عليه اسم امللك، ومنهم ما يكتب وكان األ. من اجلبعة نشّابه

فأدخل العبد يده فأخرج له . عليه اسم نفسه، ومنهم ما يكتب عليه اسم ابنه، ومنهم ما يكتب عليه اسم امرأته
فرّدهم وضرب بيده . ريهمرّدهم وهم ت غ. أنت املرأة وعليك طائر السوء: نشابة عليهم اسم امرأته فتطّير وقال

زن آن، : مث قال. النساء: وزنان بالفارسية. زنان: فأخرج تلك النشابة بعينهم ففكر وهرز يف طائره مث انتبه فقال
صفوا يل ملكهم، فوصفوه بياقوتة : مث وضعهم يف كبد قوسه مث قال. نعم الطائر هذا: فإذا ترمجتهم اضرب ذلك قال
سه حىت إذا ّمألهم سّرحهم فأقبلت كأهنم رشاء منقطع حىت فّضت الياقوتة فطار بني عينيه مث إنه مغظ يف قو



  .فضاضهم مث فلقت هم مته وهزم القزم
  شعر للمعلوط
  :وقال املعلوط

  على غصنني من غرب وبان... تنادى الطائران ببني سلمى 
  ويف الغرب اغتراب غري داين... فكان البان أن بانت سليمى 

  وللطائيمثله أليب الّشيص، 
  :أخذ معناهم أبو الشّيص فقال
  غراب ينوح على غصن بان... أشاقك والليل ملقى اجلران 
  يبكّي بعينني ما تذرفان... أحّص اجلناح شديد الصياح 
  ويف البان بٌني بعيد التداين... ويف نعبات الغرب اغتراب 

  :وقال الطائّي
  ظالمورقاء حني تضعضع اإل... أتضعضعت عربات عينك أن دعت 

  ضحك وإن بكاءك استغرام... ال تنشجّن هلم فإن بكاءهم 
  من حائهّن فاهنّن محام... هّن احلمام فإن كسرت عيافةً 

  للنيب

حّدثين موسى بن مسعود عن عكرمة بن عّمار عن إسحاق بن عبد اللّه بن أيب طلحة : حّدثين أمحد بن اخلليل قال
يا رسول اللّه إنا نزلنا دارا فكثر فيهم عددنا وكثرت فيهم : فقال جاء رجل منا إىل النيب: عن أنس بن مالك قال

  " .ذروهم وهي ذميمة : " فقال رسول اللّه. أموالنا مث حتّولنا منهم إىل أخرى فقلّت فيهم أموالنا وقلّ فيهم عددنا
  ألعرايب أضاع ذوداً له

نا أن أعرابياً أضاع ذوداً له فخرج يف الطلب بلغ: بلغين عن ابن كناسة عن مبارك بن سعيد أخي سفيان الثّورّي قال
مىت خرجت يف الطلب؟ أدن مين حىت أسقيك : حىت أدركه العطش، فمّر بأعرايب حيتلب ناقة فنشده ضاللّه فقال له

ثغاء الّشاء ورغاء البعري ونباح : عواطيس حويل: فما مسعت؟ قال: قال. قبل طلوع الفجر: قال. لبناً وأرشدك
كسوٌب ذو : قال. فلما طلع الفجر عرض يل ذئٌب: قال. عواطيس تنهم ك عن الغدّو: قال. صّيبالكلب وصياح ال

: ذات ريش وامسهم حسن، هل تركت يف أهلك مريضاً؟ قال: قال. فلما طلعت الشمس لقيت نعامةً: قال. ظفر
  .ارجع فإنك ستجد ضالتكن يف منزلك: قال. نعم

  سليمان النيب وشجرة اخلروب
حّدثنا أبو زرعة حيىي بن أيب عمرو الّسيباين عن يثيع عن كعب : لرمحن عن حفص بن عمر اخلبطّي قالحّدثين عبد ا

فيأمر . أنا شجرة كذا ويفّ دواء كذا: كانت الشجرة تنبت يف حمراب سليمان النيب وتكنلمه بلساٍن ذلق فتقول: قال
: ن حىت كان آخر ما جاء منهم اخلرّوبة فقالتهبم سليمان فيكتب امسهم ومنفعتهم وصورهتم وتقطع وترفع يف اخلزائ

  .اآلن نعيت إيلّ نفسي وأذن يف خراب بيت املقدس: فقال سليمان. أنا اخلّروبة
  أليب متام الطائي يصف عمورية



  :قال الطائيّ يصف عّموريّة
  وال ترقّت إليهم مهّة النّوب... بكٌر فما اعترفتهم كّف حادثة 
  إذ غودرت وحشة الساحات والّرحب...  جرى هلم الفأل برحا يوم أنقرة

  كان اخلراب هلم أعدى من اجلرب... ملّا رأت أختهم باألمس قد خربت 
  مذاهب العجم يف العيافة واالستدالل هبم

  للعجم يف العيافة

 إذا حتّولت السّباع والطري اجلبلية عن أماكنهم ومواضعهم دلّت بذلك على أن: كانت العجم تقول: قرأت يف اآليني
وإذا نقلت اجلرذان بّراً و شعرياً أو طعاماً إىل رب بيت رزق الزيادة يف ماله وولده، و إن . املشىت سيشتّد ويتفاقم

وإذا شّبت النار شبوباً . هي قرضت ثيابه دلّت بذلك على نقص ماله وولده، فينبغي أن ذلك القرض ويصلح
ت على حزن، وأما النار اليت تشتعل يف أسفل كالّصخب دلت على فرح شديد، وإذا شبت شبوباً كالبكاء دل

وإذا فشا املوت يف البقر وقع املوتان يف البشر، وإذا فشا املوت . القدور فإهنم تدل على أمطار تكنثر أو ضيف حيضر
يف اخلنازير عّم الناس السالمة و العافية، وإذا فشا املوت يف السباع والوحوش أصاب الناس ضيقة، وإذا فشا املوت 

وإذا أنّ ديك يف دار فشا فيهم . وإذا أكثرت الضفادع الّنقيق دلت على موتان يكون. اجلرذان أخصب الناس يف
مرض الرجال، وإذا أّنت دجاجة فشا فيهم مرض النساء، وإذا صرخت ديوك صراخاً كالبكاء فشا املوت يف 

ب غراب أسود فجاوبته دجاجة دل وإذا نع. النساء، وإذا صرخ الدجاج مثل ذلك الصراخ فشا املوت يف الرجال
وإذا غطّ الرجل احلسيب . وإذا قّوقت دجاجة وجاوهبم غراب دل ذلك على عمران خيرب. ذلك على خراب يعمر

يف نومه بلغ سناً ورفعة، ومن نفخ يف نومه أفسد ماله، ومن صرت أسنانه يف نومه دلّ ذلك منه على منيمة، وينبغي 
وإذا رئي يف اهلواء دخنة . ومن سقطت قّدامه حية من جحر أصابته معّرة ومضرة .أن يضرب على فيه خبفٍّ متخّرق

وإذا رئي يف آفاق السماء يف ليلة مصحية كاختالف النريان . وظلمة من غري علة ختّوف على الناس الوباء واملرض
ح كلب بعد هدأٍة وإذا نب. غشي البالد اليت رئي ذلك فيهم عدّو، فإن رئي ذلك ويف البالد عدّو انكشف عنهم

وإذا صفّق ديك . نبحة بغتة دل على أن الّسرّاق قد اجتمعوا بالغارة على بعض ما يف تلك الدار أو ما جاورهم
وإذا أكثر البوم الصراخ يف دار برىء مريض إن كان . جبناحيه ومل يصرخ دل على أن اخلري حمتبس عن صاحبه

ذا عوت ذئاب من جبال وجاوبتهم كالب من قرى تفاقم األمر وإذا مسع لبيت تنقّض شخص من فيه عنه، وإ. فيهم
وإذا عوت كالب وجاوبتهم ذئاب كان وباء وموتان جارف، وإذا أكثرت الكالب يف . يف التحارب وسفك الدماء

اليغتات اهلرير دلت بذلك على إتيان العدّو البالد اليت هي فيهم ، وإذا صرخ ديك يف دار قبل وقت صراخ الديوك 
لك حماولة لدفع بلّية قد شارفت تلك الدار، وإذا صرخت دجاجة يف دار كصراخ ديك كان ذلك حتذيراً ملن كان ذ

وإذا أكثر ديك الّنزوان على تكنأة رب الدار نال شرفاً ونباهة، وإن فعلت ذلك . فيهم من آفة قد أشرفوا عليهم
وخرياً كثرياً وذلك إذا كان من غري تضييع من  وإذا ذرق ديك على فراشه نال ماالً رغيباً. دجاجة ناله مخول وضعة

إن املوت من املريض : حشمة لفراشه، فإن ذرقت دجاجة على فراشه نالت زوجته منه خرياً كثرياً، وكانوا يقولون
وينبغي أن يعرف كنه من كان . الشبيه للصحيح قريب وإن الصحيح الشبيه باملريض مستشعر للشر وينبغي مباعدته

  .ه ال جييد العمل، وحال من كان سكّيتاً متزّمتاً لعله بعيد الغورمنطقياً لعلّ
وكانوا يكرهون استقبال املولود ساعة يوضع إال أن يكون ناقص اخللق فإن بليته وآفته قد صارتا على نفسه، 



لثريان ويكرهون استقبال الّزمن والكريه االسم واجلارية البكر والغالم الذاهب إىل املكتب، وكانوا يكرهون ا
املقرونة بقران واحليوان املوثق والداّبة املقودة وحاملة الشراب واحلطب والكلب، ويستحّبون الصحيح البدن 

الرضّي االسم واملرأة الوسيمة الثّيب والغالم املنصرف من املكتب والدواب اليت عليهم محولة من طعام أو تنب أو 
  .زبل

غنيات ونقيض الصواري وصهيل اخليل والرباذين ويتخذون يف مبيته ديكاً وكانوا ال ينّحون عن مسع امللك أحلان امل
وإذا أهديت له خيل سنح هبم عليه من يساره إىل ميينه وكذلك الغنم والبقر، وأما الرقيق والسباع وما . ودجاجة

  .أشبههم فكان يربح من ميينه إىل يساره
  باب يف اخليل

  للنيب يف فضل اخليل

اخليل معقود يف : " مسعت النيب يقول: البارقي قال" عن عروة " عن شبيب بن غرقدة  حّدثين حممد بن عيينة
  " .نواصيهم اخلري إىل يوم القيامة 
  بني النيب ورجل أراد شراء فرس

جاء : حّدثين موسى بن علّي بن رباح اللّخمي عن أبيه قال: حّدثين أسهل بن حامت قال: حّدثين يزيد بن عمرو قال
فاشتره إذاً أدهم أو كميتاً أقرح أرمث أو حمجال مطلق : " قال رسول اللّه. إين أريد أن أعّد فرساً: فقال رجل إىل النيب

  " .اليمني 
  " .فإهنم ميامن اخليل مث آغز تسلم وتغنم إن شاء اللّه " ويف حديث آخر 

  للنيب يف فضل اخليل، وما كان يستحبه ويكرهه منهم

" عليكم بإناث اخليل فإن ظهورهم حرز وبطوهنم كنز : " أبو عبيد ة أن النيب قال أخربين: حّدثين سهل بن حممد قال
.  

لو مجعت خيل العرب كلهم يف صعيد واحد ما سبقهم إال : " وكان النيب يستحب من الدواب الشّقر ويقول: قال
  " .أشقر 

  .يريد كثرية النتاج" ة مأمورة ومهر" يعين النخل " سكة مأبورة : " أّي املال خري؟ قال: وسأل رجل رسول اللّه
  .وكان يكره الّشكال يف اخليل: قال

  قول أليب ذر
اللهم سخرتين البن آدم وجعلت رزقي بيده فاجعلين : ما من ليلة إال والفرس يدعو فيهم ربه ويقول: قال أبو ذّر" 

  " .أحّب إليه من أهله وماله، اللهم ارزقه وارزقين على يديه 
  له املهدي عن أفضل اخليلملطر بن دراج وقد سأ

الذي إذا استقبلته قلت نافر، وإذا استعرضته قلت زافر، وإذا : أيّ اخليل أفضل؟ قال: سأل املهدي مطر بن درّاج
الغليظ الرقبة الكثري اجللبة الذي إذا أرسلته قال أمسكين وإذا : فأّي الرباذين شر؟ قال: قال. استدبرته قلت زاجر
  .ما طرفه إمامه وسوطه عنانه: فأّي الرباذين خري؟ قال: قال. أمسكته قال أرسلين
  لرجل يصف برذونا



ً  
  " .إن تركته نعس وإن حركته طار : وصف رجل برذوناً فقال" 

  البن أقيصر يف أفضل اخليل
خري اخليل الذي إذا استقبلته أقعى وإذا استدبرته جّىب وإذا استعرضته استوى وإذا مشى ردى : وقال ابن أقيصر

  .عدا دحا وإذا
  بني مسالبن عمرو وابن عم له أرسله ليشتري له خيال

ً  
: قال. العلم يل باخليل: أرسل مسالبن عمرو ابن عّم له إىل الشأم ومصر يشتري له خيالً فقال: حممد بن سالّم قال

مل يك  فقدم خبيل. فانظر، كلّ شيء تستحسنه يف الكلب فاطلبه يف الفرس" : قال . بلى: ألست صاحب قنص؟ قال
  .مسّيت خيالً الختياهلم : وقالوا. يف العرب مثلهم

  ألعرايب يصف فرسا
ً  

ملا خرجت اخليل جارى بشيطان يف أشطان فلما أرسلت ملع ملعة سحاب فكان : وذكر أعرايب فرساً وسرعته فقال
  .أقرهبم إليه الذي تقع عينه عليه

  لرجل من بين أسد يف الكرمي واملقرف من اخليل
أما اجلواد املرب فالذي . أعرف اجلواد املّرب من املبطيء املقرف: أتعرف الفرس الكرمي؟ قال: ن بين أسدوسئل رجل م

وأما املبطيء املقرف . هلز هلز العري وأّنف تأنيف الّسري، الذي إذا عدا آسلهّب وإذا قّيد آجعلب وإذا انتصب آتالب
: أمسكين وإن أمسكته قال:  اجللبة الذي إن أرسلته قالالكثري" فاملدلوك احلجبة الضخم األرنبة الغليظ الرقبة 

  .أرسلين
  :وأنشد الرياشّي

  رام اجلماح فإن رفّعته سكنا... كمهر سوء إذا سكّنت شرته 
  بني عمر بن اخلطاب

  وسلمان بن ربيعة الباهلي يف معرفة عراب اخليل

بن العالء أن عمر ابن اخلطاب شك يف العتاق  حّدثين األصمعّي عن أيب عمرو: حّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه قال
واهلجن، فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي فأخربه، فأمر سلمان بطست فيه ماء فوضع يف األرض مث قّدمت اخليل إليه 

وذلك ألن يف أعناق اهلجن قصراً . فرساً فرساً فما ثىن منهم سنبكه فشرب هّجنه، وما شرب ومل يثن سنبكه عّربه
  .ل املاء على تلك احلال حىت تثين سنلبكهم ، وأعناق العتاق طوالفهي ال تنا

  لكسرى يف أفراسه
الفرس يشتكين حافره، : ذكروا أن كسرى كان إذا أتاه سائسه فقال: حدّثنا األصمعّي قال: وحّدثين أبو حامت قال

  .البيطار: يشتكين ظهره، قال: وإذا قال. املطبخ: قال
  شعر النضر بن سلمة يصف الفرس



قرأته على أيب : وأنشدين أبو حامت أليب ميمون العجلّي وهو النضر بن سلمة يف شعر طويل له يصف الفرس، وقال
  :عبيد ة وعلى األصمعّي

  وأن يقّربن وأن ال يقصني... اخليل مّني أهل ما أن يدنني 
  وأن يكون احملض مما يسقني... وأن يبأبأن وأن يفّدين 

  بالطّرف والّتلد وأن ال جيفني. ..وأهل أن يعلّين أو يغالني 
  وأهل ما أعقبننا أن جيزين... وأهل ما صحبننا أن يقفني 

  واحلسب الزاكي إذا ما يقنني... أليس عّز الناس فيما أبلني 
  كم من كرمي جّده قد أعلّين... واألجر والّزين إذا رمي الّزين 
  ومن فقري عائل قد أغنني... وكم طريٍد خائٍف قد أجنني 

  وجسٍد للعافيات أعرين... برأس يف لبان أجرين  وكم
  وكم هلم يف الغنم من ذي سهمني... وأهل حصنٍ ذي امتناع أرذين 
  وكم وكم أنكحن من ذي طمرين... يكون فيما اقتسموا كالّرجلني 

  واخليل واخلريات يف قرينني... بغري مهر عاجل وال دين 
   سالمى أو عنيما دام مخٌّ يف... التشتكنني عمالً ما أنقني 
  ما بلّل الصوفة ماء البحرين

  شعر يف وصف الفرس

قال أبو . ال أعرف قائل هذا الشعر وعروضه ال خيّرج: وقال يل أبو عبيد ة: وأنشدين أبو حامت عن أيب عبيد ة، قال
  :أحسبه لعبد الغفار اخلزاعي: حامت

  بصلت اخلدّ رحبٍ لبانه جمفر... ذاك وقد أذعر الوحوشا 
  عريض ست مقلٌّص حشور... سٍ قصري أربعة طويل مخ

  تسع ففيه ملن رأى منظر... حّدت له تسعةٌ وقد عريت 
  أرحب منه اللّبان واملنخر... مث له تسعة كسني وقد 
  عشر ومخس طالت ومل تقصر... بعيد عشر وقد قربن له 

  وعّضه يف آرّيه ينثر... نقفيه باحملض دون ولدتنا 
  بان كومٍ روائم أظؤرأل... نصبحه تلرة ونغبقه 

  يطوون من بدنه وقد أضمر... حىت شتا بادناً يقال أال 
  منضرج احلضر حني يستحضر... موثّق اخللق جرشٌع عتد 
  هنٌد شديد الصّفاق واألهبر... حاظي احلماتني حلمه زٌمي 
  نائي املعّدين لّين األشعر... رقيق مخس غليظ أربعة 

  .لف يف أبيات املعاين يف خلق الفرسوقد فسرت هذا الشعر يف كتايب املؤ
  لبعض الضبيني يف وصف فرس



  :أنشدنا أبو سعيد لبعض الّضّبيني يف وصف فرس
  سّباق أندية اجلياد عميثل... متقاذف عبل الشّوى شنج الّنسا 

  أعطاك نائله ومل يتعلّل... وإذا تعلّل بالسّياط جيادهم 
  شعر لعمرو بن العاص بعد انتهم ء وقعة صفني

  :ل ملا وضعت حرب صفّني أوزارهم قال عمرو بن العاصقي
  مفرع احلارك مروّي الثّبج... شّبت احلرب فأعددت هلم 

  فإذا ابتلّ من املاء حرج... جرشعاً أعظمه جفرته 
  ونت اخليل من الشّد معج... يصل الّشد بشدٍّ فإذا 

  من كتاب للروم يف عالمات فراهة املهر
أن من عالمة فراهة املهر احلويل صغر رأسه وشّدة سواد عينيه، وأن يكون حمّدد  ووجدت يف كتاب من كتب الروم

عريض الصدر مرتفع اهلم دي معتدل . األذنني أجرد باطنهم كثيف العرف، يف عرفه ميل من قبل ميني راكبه
املهر أال ومن عالمة فراهة . العضدين مكتنز اجلنبني طويل الذنب عريض الكفل مستدير احلوافر صحيح باطنهم

وإذا دفع إىل عني أو هنر ماء مل يقف لتجاوزه دابة فيسري بسريهم " وال يقف عند دابة إال مع أّمه " يكون نفوراً 
  .ولكنه يقطع ذلك النهر والعني
  مما يسلّم اللّه به اخليل من العني

  .ن قرون األيايلومما يسلم اللّه به اخليل من العني وأشباه ذلك أن جيعل يف أعناقهم خرزة م: قالوا
  ومثله يف رقية الفرس من العني

حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية عن أيب إسحاق عن سفيان عن حصني بن عبد الرمحن عن هالل بن إساف وعن 
كنا جلوساً عند عبد اللّه بن مسعود وحنن نعرض املصاحف، فجاءت جارية إىل سّيدهم : سحيم بن نوفل قاال

ال تبتغ : فقال عبد اللّه. بتغ لنا راقياً فإن فالناُ لقع مهرك بعينه فتركته يدور كأنه فلكما جيلسك؟ قم فا: فقالت
بسم اللّه ال باس الباس أذهب الباس رب : راقياً ولكن أذهب فآنفث يف منخره األمين أربعاً ويف األيسر ثالثاً، مث قل

قد فعلت الذي أمرتين : حىت جاء الرجل فقال فما قمنا: قال. النّاس وآشف أنت الشايف ال يكشف الضراء إال أنت
  .به فبال وراث وأكل

  يف مداواة الفرس من بعض العلل

إذا كان الفرس صلودا ال يعرق سقيته ماء قد دفت فيه مخرية أو علفته : حّدثين أبو حامت عن أيب عبيد ة أنه قال
ما يدريك أن هذا : فقلت أليب عبيد ة. ذرةًضغثا من هندباء فإن ذلك يكثر عرقه، فإن محر أدخلته احلّمام وأمشه ع

فإن أصابته مغلةٌ وهي وجع البطن من أكل التراب أخذ له : قال. خربين به جلّ اهلندّي وكان بصرياً: كذا؟ فقال
شيء من بورقٍ فدّق وخنل فجعل يف ربع دورق من مخر فحقن به وبلّ تراب طّيب ببول أتان حىت يصري طيناً مث لطخ 

  .ةبه بطن الداب
  .ومما يذهب العرن دماغ األرنب: قال

  للهيثم بن مطّهر على باب اخليزران
آنزل عن ظهر دابتكن فقد : وقف اهليثم بن مطّهر على باب اخليزران على ظهر دابته، فبعث إليه الكاتب يف دارهم

. ت أالّ أدركهإين رجل أعرج وإن خرج صاحيب خف: فبعث إليه. ال جتعلوا ظهور دواّبكم جمالس: جاء يف األثر



هو حبيس إن أنزلتين عنه إن أقضمته شهراً فانظر أّيما خري له، راحةٌ ساعة أو : قال. إن مل تنزل أنزلناك: فبعث إليه
  .هذا شيطان، آتركوه: جوع شهر؟ فقال
  باب البغال واحلمري

  ملسلمة يف البغال

  .ما ركب الناس مثل بغلة قصرية العذار طويلة العنان: قال مسلمة
  .آبغين بغلة حّصاء الذنب طويلة العنق سوطهم عناهنم وهواهم أمامهم : ب رجل إىل وكيلهوكت

  بني الفضل بن الربيع وبعض بين هم شم يف ركوب البغلة
هذا مركب تطأطأ عن خيالء اخليل وآلرتفع عن : عاتب الفضل بن الربيع بعض بين هم شم يف ركوبه بغلة، فقال له

  .وساطهم ذلّة احلمار وخري األمور أ
دفع أبو سيّارة بأهل املزدلفة أربعني سنة على : أخربنا أبو عمرو بن العالء، قال: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

  " .أصح من عري أيب سّيارة : " محار اليعتلّ، فقال العرب
  إيثار الفضل الرقاشي ركوب احلمري على سواهم
ألهنم : إنك لتؤثر احلمري على مجيع املركوب، فلم ذلك؟ قال: قال رجل للفضل الّرقاشي وهو جّد معتمر ألمّه

التستبدل باملكان على قدر اختالف الزمان، مث هي أقلهم داء وأيسرهم دواء : وما ذاك؟ قال: قال. أكثرهم مرفقا
وأسلم صريعا وأسهل تصريفاً وأخفض مهوًى وأقل مجاحاً وأشهر فارهم وأقل نصريا ويزهى راكبه وقد تواضع 

  .كوبه، ويكون مقتصداً وقد أسرف يف مثنهبر
  خلالد بن صفوان يف وصف محار

قد أركبه عريا من بنات الكداد أصحر السّربال حمملج القوائم حيمل الّرجلة : وقال خالد بن صفوان يف وصف محار
  .ويبلغ العقبة ومينعين أن أكون جبّاراً عنيداً

  لرجل يطلب محارا
ً  

محاراً ليس بالكبري املشتهر وال القصري احملتقر وال يقدم تقّحماً وال حيجم تبلّداً، يتجنب اطلب يل : وقال رجل لنخّاسٍ
. خفيف اللجام إذا ركبته هم م وإذا ركبه غريي قام، إن علفته شكر، وإن أجعته صرب. يب الزحام والّرجام واإلكام

  .حاجتكن إن شاء اللّه إن مسخ اللّه القاضي زياداً محاراً رجوت أن أصيب لك: فقال له النخاس
  لرجل يوصي رجال

ً  
  .خذ من احلمار شكره وصربه ومن الكلب نصحه ألهله ومن الغراب كتمانه للّسفاد: وقال رجل آلخر يوصيه

  .ال تركب محاراً فإنه إن كان فارهم أتعب يديك وإن كان بليداً أتعب رجليك: جرير بن عبد اللّه عن أبيه قال
  باب يف اإلبل
التشتر فرساً من أسدّي وال مجالً من هندّي وال عرياً من متيمي : ال تشتر مخسة من مخسة: قال ابن عياش: اهليثم قال

  .ونسى اهليثم اخلامس، يريد أن أهل هذه القبائل عظام اجلدود يف هذه األشياء. وال عبد اً من جبلي
  لبين عبس يف اإلبل



: فأّي اخليل وجدمت أصرب؟ قالوا: قيل. الرّمك اجلعاد: قال أّي اإلبل أصرب عليكم يف حماربتكنم؟: قيل لبين عبس
  .بنات العم: فأّي النساء وجدمت أصرب؟ قالوا: قيل. الكمت احلّو

  بني شّبة بن عقال ورجل من أهل اليمن
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األخبار: كتاب    عيون 
وري : املؤلف  لدين ا قتيبة  بن   ا

أقبلت من اليمن أريد مكة وخفت أن يفوتين احلج، ومعي ثالث أمجال فمررت : قال شّبة بن عقال: املدائين قال
برجل من أهل اليمن على ناقة له فطويته فلما جزته قام يب بعري يل مث آخر مث قام اآلخر فظننت أن احلج يفوتين فمّر 

. نعم: أتطيب نفساً عما أرى؟ قلت: قال. أجل يرمحك اللّه: فقلت. مررت بنا ومل تسلّم ومل تعّرض: يب اليماين فقال
. لوال أنك ال تضبط رأسهم لقّدمتكن: فنزل فأرخى أنساع رحله مث قّدمه فكاد يضعه على عنقهم مث شّده وقال يل

، مث ارتدفت، فجعلت تعوم عوماً مث انسلّت كأهنم ثعبان ففعلت. خذ حّر متاعك إن مل تطب نفساً به: مث قال يل
أتسمع؟ فسمعت أصوات الناس إلإذا حنن جبمع، فقضيت : يسيل سيالً كاملاء فما شعرت حتر أراين األعالم وقال

حاجيت إليك أالّ تذكر هذا فإن هذه عندي أثر من والية العروض، يعين مكة واملدينة، أدرك : حجّيت، وكان قال يل
هم الثأر وهي مثال العيال وأصيد عليهم الوحش وأوايف عليهم املوسم يف كل عام من صنعاء يف أقل من غّب علي

  .جببيلة األوىل وهي من املهم رى اليت يذكر الناس" بدو " جباوّية من هوامي نتاج : من أين هي؟ قال: فساللّه. احلمار
  يف مجل سامه عامل سليمان بن عبد امللك

فقدم رجل على مجل سباعيٍّ عظيم اهلم مة له . أصب يل جنائب كراماً: بن عبد امللك إىل عامله وكتب سليمان" 
: قال. ال ندعك وال نغصبك ولكنا نكتب إىل أمري املؤمنني بسببه: قالوا. الأبيعه: خلق مل يروا مثله قطّ فساموا، فقال

ابقة، فدعوين أركب مجلي وأبعثه واتبعوين فإن معكم جنائب كرام وخيل س: ما هو؟ قال: فهال خريا من هذا؟ قالوا
فدنا منه فصاح يف أذنه مث أثاره فوثب وثبة شديدة فكبا مث انبعث واتبعوه . نعم: قالوا. حلقتموين فهو لكم بغري مثن

  " .الكفالن : فلم يدروا كيف أخذ، ومل يروا له أثراً فجعل أهل اليمن علما على وثبته يقال له
  أخبار اجلبناء

  عبيد اللّه بن زياد ورجل أرسله بني
أرسل عبيد اللّه : حلرب اخلوارج ففّر منهم، وشعر خلارجّي حّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه عن عمه األصمعّي قال

يشتمين : بن زياد رجالً يف ألفني إىل مرداس بن أدّية وهو يف أربعني فهزمه مرداس فعّنفه ابن زياد وأغلظ له فقال
  :فقال شاعر اخلوارج. أحّب إيلّ من أن يدعو يل وأنا ميت األمري وأنا حي

  ويهزمهم بآسك أربعونا... أألفا مؤمن منكم زعمتم 
  ولكن اخلوارج مؤمنونا... كذبتم ليس ذلكم كذاكم 
  على الفئة الكثرية ينصرونا... هم الفئة القليلة قد علمتم 

  للنيب
ما التقت فئتان قطّ إالّ : " قال النيب: ون عن احلسن قالحّدثين حممد بن عبيد عن معاوية عن أيب إسحاق عن ع

  " .وكّف اللّه بينهما فإذا أراد أن يهزم إحدى الطائفتني أمال كفّه عليهم 
  ملعاوية



  :لقد علم الناس أن اخليل ال جتري مبثلي، فكيف قال النجاشي: ورفع معاوية ثندوته وقال" 
  "ٌمي والرماح دواين أجّش هز... وجنّى ابن حرب سابٌق ذو عاللة 
  بني عمرو بن العاص ومعاوية

  :لقد أعياين أن أعلم أجبان أنت أم شجاع؟ فقال: قال عمرو بن العاص ملعاوية: ابن دأب قال
  وإالّ تكن يل فرصة فجبان... شجاع إذا ما أمكنتين فرصة 
  شعر أليب دالمة يف حب املوت

  :فقال. ّدم فقاتلتق: شهد أبو دالمة حرباً مع روح بن حامت فقال له
  إىل القتال فتخزى يب بنو أسد... إين أعوذ بروح أن يقّدمين 

  ومل أوّرث حّب املوت عن أحد... إن املهلب حّب املوت ورّثكم 
  لعلّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه يف ذم ابن النابغة

يزعم أين ! عجباً البن النابغة: نهقال يل علّي بن أيب طالب رضي اللّه ع: حّدثنا زيد بن وهب قال: أبو املنذر قال
أما وشّر القول أكذبه، إهنخ يسأل فيلحف ويسأل فيبخل، فإذا كان عند البأس فإنه آمرؤ ! تلعابة أعافس وأمارس

. زاجر ما مل تأخذ السيوف مأخذهم من هم م القوم، فإذا كان كذلك كان أكرب مهّه أن يربقط ومينح الناس آسته
  .قبحه اللّه وترحه

  للفرّار الّسلمي وغريه يف ذّم الشجاعة وحتسني الفرارشعر 
  :وقال الفّرار الّسلمي

  حىت إذا التبست نفضت هبم يدي... وكتيبة لّبستهم بكتيبة 
  من بني منجدل وآخر مسند... وتركتهم تقص الرماح ظهورهم 

  التبعد: وقتلت دون رجاهلم... ما كان ينفعين مقال نسائهم 
  :وقال آخر

  أن الشجاعة مقرون هبم العطب... هند وقد علمت  أضحت تشجعين
  ما يشتهي املوت عندي من له أرب... ال والذي حجت األنصار كعبته 

  إذا دعتهم إىل حوبائهم وثبوا... للحرب قوم أضل اللّه سعيهم 
  ال القتل يعجبين منهم وال الّسلب... ولست منهم وال أبغي فعاهلم 

  :وقال أمين بن خرمي
  فرويد امليط منهم يعتدل... يطا بينا إن للفتنة م

  وإذا كان قتال فاعتزل... فإذا كان عطاء فأهتم 
  حطب النار فدعهم تشتعل... إمنا يسعرهم جهم هلم 

  :وقال آخر
  وقاد اجلياد بأذناهبم... كملقي األعنة من كفّه 
  جلران العود يف الدهش



  :وقال جران العود يف الدهش
  والقلب مستوهلٌ بالبني مشغول...  يوم ارحتلت برحلي قبل تودعيت

  إثر احلمول الغوادى وهو معقول... مث اعتضضت على نضوي ألدفعه 
  مثله خلالد بن عبد اللّه

وهو من جبيلة فقال " من الرافضة " كان خالد بن عبد اللّه من اجلبناء خرج عليه املغرية بن سعيد صاحب املغريّية 
  :هم فقالفذكّره بعض. أطعموين ماء: من الدهش

  واستطعم املاء ملا جّد يف اهلرب... عاد الظلوم ظليما حني جّد به 
  لعبيد اللّه بن زياد يف الدهش

  .افتحوا سيوفكم: وقال عبيد اللّه بن زياد إما للكنة فيه أو جلنب أو دهشة
  شعر البن مفّرغ احلمريي
  :وقال ابن مفّرغ احلمريي

  مرك للضياعأضعت وكلّ أ... ويوم فتحت سيفك من بعيد 
  شعر كان يتمثل به معاوية

  :وكان معاوية يتمثل هبذين البيتني كثرياً
  سيقتل قبل انقضاء األجل... أكان اجلبان يرى أنه 

  ويسلم منهم الشجاع البطل... فقد تدرك احلادثات اجلبان 
  خلالد بن الوليد يف ذم اجلنب

سدي موضع شرب إال وفيه طعنة أو ضربة أو رمية مث هم لقد لقيت كذا وكذا زحفاً وما يف ج: وقال خالد بن الوليد
  .أنا أموت على فراشي حتف أنفي، فال نامت أعني اجلبناء

  ألعرايب يف كراهية الغزو
" واللّه إين ألبغض املوت على فراشي فكيف أمضي إليه ركضاً : قال. أال تغزو فإن اللّه قد أنذرك: قيل ألعرايب" 

  :نيوقال قرواش بن حوط وذكر رجل
  وثعيلبا مخر إذا ما أظلما... ضبعا جماهرة وليثاً هدنة 

  شعر لعبد امللك بن مروان يف جنب عبد اللّه بن خالد
  :وقال عبد امللك بن مروان يف أمية بن عبد اللّه بن خالد

  وليثٌ حديد الناب عند الثرائد... إذا صّوت العصفور طار فؤاده 
  :وحنوه قول اآلخر

  مسّومة تدعو عبيد اً وأزمنا... بتهم ولو أهنم عصفورة حلس
  لبعض الشطار يف اجلبان

  " .حيسبون كلّ صيحٍة عليهم " وقال اللّه عز وجل 
  :ومن أشعار الشّطّار يف اجلبان

  فوارى نفسه أشهر... رأى يف النوم إنسانا 
  البن املقفع يف اجلنب



من قتل يف احلرب مقبالً أكثر أم من قتل " : مسعت فيما رأيت و" اجلنب مقتلة واحلرص حمرمة فانظر : قال ابن املقفع
مدبراً؟ وانظر من يطلب إليك باإلمجال والتكنرم أحّق أن تسخو نفسك له بالعطية أم من يطلب إليك بالشره 

  واحلرص؟
  شعر حلنش بن عمرو
  :وقال حنش بن عمرو

  هلم زجلٌ باق شديٌد وئيدهم... وأنتم مساء يعجب الناس رزّهم 
  وأكذب شيء برقهم ورعودهم... البيوت حباصبٍ  تقطّع أطناب

  إذا القت األعداء لوال صدودهم... فويلّمهم خيالً هتم وى شرارهم 
  للفرزدق أو البعيث يف هجاء سليط

  :وقال الفرزدق أو البعيث
  ما بال خيلكم قعساً هواديهم... سائل سليطاً إذا ما احلرب أفزعهم 

   جواشنهم داء جيافيهمويف... ال يرفعون إىل داعٍ أعّنتهم 
  قصة أبو األغّر النهشلي مع الكلب

كان بالبصرة شيخ من بين هنشل يقال له عروة بن مرثد ويكىن أبا األغّر ينزل ببين أخت له يف سكة بين مازن، وبنو 
 أخته من قريش، فخرج رجاهلم إىل ضياعهم يف شهر رمضان وخرج النساء يصلني يف مسجدهم فلم يبق يف الدار إال

اإلماء فدخل كلب يعتّس فرأى بيتاً فدخله وانصفق الباب فسمع احلركة بعض اإلماء فظنوا أن لصاً دخل الدار 
فوقف على باب . ما يبتغي اللص؟ مث أخذ عصاه وجاء: فذهبت إحداهّن إىل أيب األغر فأخربته، فقال أبو األغر

نت إال من لصوص بين مازن شربت حامضاً خبيثاً حىت إيه يا مألمان، أما واللّه إنك يب لعارف فهل أ: البيت وقال
أطرق ديار بين عمرو والرجال خلوف والنساء يصلني : إذا دارت القروح يف رأسك مّنتكن نفسك األماين وقلت

سوءةً لك، واللّه ما يفعل هذا ولد األحرار، وآمي اللّه لتخرجن أو ألهتفّن هتفة مشؤومة . يف مسجدهم فأسرقهم
احلّيان عمرو وحنظلة وجتيء سعدٌ بعدد احلصى ويسيل عليك الرجال من هم هنا ومن هم هنا ولئن يلتقي فيهم 

اخرج بأيب وأمي، أنت مستور، إين واللّه ما : فلما رأى أنه ال جييبه أحد أخذ باللني فقال. فعلت لتكونّن أشأم مولود
أبو األغر الّنهشلي، وأنا خال القوم وجلّدة  -ن فديتك -أنا . أراك تعرفين ولو عرفتين لقنعت بقويل واطمأننت إيلّ

بني أعينهم ال يعصونين، ولن تضاّر الليلة فآخرج فأنت يف ذميت وعندي قوصّرتان أهدامها إيلّ ابن أخيت البارّ 
وكان الكلب إذا مسع الكالم أطرق وإذا سكت وثب يريغ . الوصول فخذ إحدامها فانتبذهم حالالً من اللّه ورسوله

يا أألم الناس وأوضعهم، ال أرى إال أين لك الليلة يف واد وأنت يل : ، فتهم فت أبو األغّر مث تضاحك وقالاملخرج
يف واد، أقلّب السوداء والبيضاء فتصيخ وتطرق، وإذا سكّت عنك وثبت تريغ املخرج، واللّه لتخرجّن أو ألجلّن 

فدفعت .  جمنون، واللّه ما أرى يف البيت شيئاًأعرايب: فلما طال وقوفه جاءت إحدى اإلماء فقالت. عليك البيت
واللّه ما أراه إال ! يا اللّه ما رأيت كالليلة: الباب فخرج الكلب شّداً وحاد عنه أبو األغر ساقطاً على قفاه، مث قال

  .كلباً، أما واللّه لو علمت حباله لوجلت عليه
  ومثله قصة أيب حية النمريي



قال . مريي، وكان له سيف ليس بينه وبني اخلشبة فرق، وكان يسميه لعاب املنيةوشبيه هبذا حديث أليب حية الّن
أيهم املغتّر بنا واجملترىء علّينا، بئس واللّه ما اخترت : أشرفت عليه ليلة وقد آنتضاه ومشّر وهو يقول: جار له

آخرج بالعفو عنك . لنفسك، خري قليل وسيف صقيل، لعاب املنية الذي مسعت به، مشهور ضربته ال ختاف نبوته
! يا سبحان اللّه، ما أكثرهم وأطيبهم . وإال دخلت بالعقوبة عليك، إين واللّه إن أدع قيساً متأل األرض خيالً ورجال

  .احلمد اللّه الذي مسخك كلبا وكفاين حربا: مث فتح الباب فإذا كلب قد خرج، فقال
  من كتاب كليلة ودمنة

ري املخوف طائر يرفع رجليه خشية السماء أن تسقط، وطائر يقوم على خياف غ: وقرأت يف كتاب كليلة ودمنة
إحدى رجليه حذار اخلسف إن قام عليهما، ودودة تأكل التراب فال تشبع خوفاً أن يفىن إن شبعت فتجوع، 

  .واخلفافيش تستتر بالنهم ر حذار أن تصطاد حلسنهم 
  بني عبيد اللّه بن زياد وعبد اللّه بن خازم

  خوفه من جرذالّسلمي يف 
يا أبا صاحل، هل : بينا عبد اللّه بن خازم الّسلمي عند عبيد اللّه بن زياد إذ دخل عليه جبرذ أبيض فعجب منه وقال

فقال عبيد . رأيت أعجب من هذا؟ وإذا عبد اللّه قد تضاءل حىت صار كأّنه فرخ وآصفّر حىت كأنه جرادةٌ ذكر
لشيطان ويقبض على الثعبان وميشي إىل األسد الورد ويلقى الرماح بوجهه أبو صاحل يعصى الرمحن ويتهم ون با: اللّه

  !إن اللّه على كل شيء قدير! قد اعتراه من هذا اجلرذ ما ترون
  حلسان بن ثابت يعّير احلارث بن هشام بفراره يوم بدر

  :كان احلارث بن هشام أخو أيب جهل بن هشام شهد بدراً مع املشركني واهنزم، فقال فيه حسان
  فنجوت منجى احلارث بن هشام... إن كنت كاذبة الذي حّدثتين 

  وجنا برأس طمّرٍة وجلام... ترك األحّبة مل يقاتل دوهنم 
  وللحارث يعتذر عن فراره

  :فاعتذر احلارث من فراره وقال
  حىت علوا فرسي بأشقر مزبد... اللّه يعلم ما تركت قتاهلم 

   يضرر عدوي مشهديأقتل وال... وعلمت أين إن أقاتل واحداً 
  طمعاً هلم بعقاب يوم مفسد... فصددت عنهم واألحبة فيهم 

وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسالمه، وخرج يف زمن عمر من مكة إىل الشام بأهله وماله، فاتبعه أهل مكة يبكون، 
فلم . ولكنهم الّنقلة إىل اللّه أما إنا لو كنا نستبدل داراً بدارنا وجاراً جبارنا ما أردنا بكم بدالً،: فرّق وبكى مث قال

  .يزل هنالك جماهداً حىت مات
  بني معاوية وعمرو بن العاص

مم تضحك يا أمري املؤمنني أضحك اللّه سّنك؟ : رأى عمرو بن العاص معاوية يوماً يضحك فقال له: املدائين قال
قد وافقته مّناناً كرمياً، ولو شاء أضحك من حضور ذهنك عند إبدائك سوءتكن يوم ابن أيب طالب، أما واللّه ل: قال

يا أمري املؤمنني أما واللّه إين لعن ميينك حني دعاك إىل الرباز فاحولّت عيناك وربا : قال عمرو. أن يقتلك لقتلك



  .سحرك وبدا منك ما أكره ذكره لك فمن نفسك فاضحك أو دع
  بني الوليد بن عبد امللك وأم البنني بنت

  نهم وبني احلجاجعبد العزيز بن مروان، وبي

وقدم احلجاج على الوليد بن عبد امللك فدخل وعليه درع وعمامة سوداء وقوس عربية وكنانة، فبعثت إليه أم 
من هذا األعرايب املستلئم يف السالح عندك وأنت يف غاللة؟ فبعث إليهم : البنني بنت عبد العزيز بن مروان فقالت
واللّه ألن خيلو بك ملك املوت أحياناً أحّب إيلّ من أن خيلو : قول لكت: أنه احلجاج، فأعادت الرسول إليه، فقال

يا أمري املؤمنني، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول فإمنا : فأخربه بذلك الوليد وهو ميازحه، فقال. بك احلجاج
مبقالة احلجاج  فلما دخل الوليد أخربهم. املرأة رحيانة وليست قهرمانةً فال تطلعهم على سرك ومكايدة عدّوك

يا أمري املؤمنني حاجيت أن تأمره غداً بأن يأتيين مستلئماً، ففعل ذلك وأتاهم احلجاج فحجبته فلم يزل قائماً، : فقالت
إيه يا حجاج، أنت املمّنت على أمري املؤمنني بقتال ابن الزبري وابن األشعث، أما واللّه لوال أن اللّه علم : " مث قالت

تالك برمي الكعبة احلرام وال بقتل ابن ذات الّنطاقني أول مولود ولد يف اإلسالم، وأما هنيك أمري أنك شر خلقه ما اب
املؤمنني عن مفاكهة النساء وبلوغ لذّاته وأوطاره فإن كّن ينفرجن عن مثله فغري قابل لقولك، أما واللّه لقد نفض 

شأم حني كنت يف أضيق من القرن قد أظلتكن رماحهم نساء أمري املؤمنني الطّيب من غدائرهن فبعنه يف أعطية أهم ال
وأثخنك كفاحهم وحني كان أمري املؤمنني أحب إليهم من أبائهم وابنائهم فأجناك اللّه من عدّو أمري املؤمنني حببهم 

  :إياه، قاتل اللّه القائل حني نظر إليك وسنان غزالة بني كتفيك
  صفريالصافر فتخاء تنفر من... أسد علّي ويف احلروب نعامة 

  بل كان قلبك يف جوانح طائر... هال كررت على غزالة يف الوغى 
  .آخرج، فخرج: مث قالت. وغزالة امرأة شبيب اخلارجي

  إقدام ليثّي بعد جبنه
وكان يف بين ليث رجل جبان خبيل فخرج رهطه غازين وبلغ ذلك ناساً من بين سليم وكانوا أعداء هلم فلم يشعر 

أحاطت هبم فذهب يفّر فلم جيد مفرّاً، ووجدهم قد أخذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك جلس الرجل إال خبيل قد 
  :مث نثل كنانته وأخذ قوسه وقال

  والقوس من نبع هلم بالبل... ما علّيت وأنا جلد نابل 
  إن مل أقاتلكم فأّمي هم بل... يرّز فيهم وتٌر عنابل 

   أقاتلال أطعم القوم وال... أكلّ يوم أنا عنكم ناكل 
املوت حٌق واحلياة باطل مث جعل يرميهم حىت رّدهم، وجاءهم الصريخ وقد منع احلّي، فصار بعد ذلك شجاعاً مسحاً 

  .معروفاً
  احتيال أهل الكوفة يف إخراج روح بن زنباع عنهم لبخله

زنباع اجلذامي وملا قتل عبد امللك مصعب بن الزبري وّجه أخاه بشر بن مروان على الكوفة ووّجه معه روح بن 
كالوزير، وكان روح رجالً علماً داهية غري أنه كان من أجنب الناس وأخبلهم، فلما رأى أهل الكوفة من خبله ما رأوا 

  :ختّوفوا أن يفسد عليهم أمرهم وكانوا قد عرفوا جبنه فاحتالوا يف إخراجه عنهم فكتبوا ليالً على بابه
  لنفسك يا روح بن زنباعفاحتل ... إنّ ابن مروان قد حانت منّيته 



فلما أصبح ورأىل ذلك مل يشّك أنه مقتول فدخل على بشر فاستأذنه يف الشخوص فأذن له وخرج حىت قدم على 
كيف عرفت ذلك؟ : قال. يا أمري املؤمنني تركت أخاك مقتوالً أو خملوعاً: ما أقدمك؟ قال: عبد امللك فقال له

  .احتال لك أهل الكوفة حىت أخرجوك عنهم: ليه، مث قالفأخربه اخلرب فضحك عبد امللك حىت فحص برج

  خيل ألمية بن عبد اللّه جيء هبم إىل احلجاج
كان أمّية بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد وّجه إىل أيب فديك فاهنزم وأيت احلجاج بدواّب من دوابّ أمية قد وسم على 

  " .للفرار : " فأمر احلجاج فكتب حتت ذلك" عّدة " أفخاذهم 
  لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يف الشجاعة واجلنب

إن الشجاعة واجلنب غرائز يف الرجال، جتد الرجل يقاتل كمن ال يبايل أال يؤوب إىل : وقال عمر رضي اللّه عنه" 
  " .أهله، وجتد الرجل يفّر عن أبيه وأمه، وجتد الرجل يقاتل ابتغاء وجه اللّه فذلك هو الشهيد 

  :وقال الشاعر
  وحيمي شجاع القوم من ال يناسبه... اجلبان عن أبيه وأّمه  يفّر

  باب من أخبار الشجعاء والفرسان وأشعارهم

  للحرسي يف الشجاعة واجلنب

استثرنا من . رأيت من اجلنب والشجاعة عجباً: مسعت احلرسّي يقول: حّدثين األصمعّي قال: حّدثين أبو حامت قال
نطة، أحدمها أصيفر أحيمس، واآلخر مثل اجلمل عظما، فقاتلنا األصيفر مزرعة يف بالد الشأم رجلني يذريان ح

باملذرى ال تدنو منه دابة إالّ خنس أنفهم وضرهبم حىت شّق علّينا فقتل، ومل نصل إىل اآلخر حىت مات فرقا فأمرت 
خضخض يف مثل هبما فبقرت بطوهنما فإذا فؤاد الضخم يابس مثل احلشفة، وإذا فؤاد األصيفر مثل فؤاد اجلمل يت

  .كوز من ماء
  حديث صاحب النقب

حاصر مسلمة حصنا فندب الناس إىل نقب منه، : حدّثنا أبو عمرو الّصفّار قال: وحّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
أين صاحب النقب؟ فما : فجاء رجل من عرض اجليش فدخله ففتحه اللّه عليهم، فنادى مسلمة. فما دخله أحد

استأذن يل على : فجاء رجل فقال. ين قد أمرت اآلذن بإدخاله ساعة يأيت، فعزمت عليه إالّ جاءإ: جاءه أحد، فنادى
إن صاحب : فأتىن مسلمة فأخربه عنه، فأذن له فقال له. أ،ا أخربكم عنه: أنت صاحب النقب؟ قال: فقال له. األمري

: قال. وال تأمروا له بشيء، وال تسألوه ممن هو "إىل اخلليفة " أالّ تسّودوا امسه يف صحيفة : النقب يأخذ عليكم ثالثاً
  .اللهم اجعلين مع صاحب النقب: فكان مسلمة ال يصلي بعدهم صالة إال قال. أنا هو: قال. فذاك له

  كتاب كسرى أنوشروان إىل مرازبته
م أهل حسن عليكم بأهل الشجاعة والسخاء فإهن: كتب أنوشروان إىل مرازبته: حّدثين حممد بن عمرو اجلرجاين قال

  .الظن باللّه تعاىل
  وصف أعرايب لقوم حتاربوا

أقبلت الفحول متشي مشي الوعول، فلما تصافحوا بالسيوف فغرت املنايا أفواههم : وذكر أعرايب قوماً حتاربوا فقال
.  



املطّي حبوافر آحتثّوا كلّ مجالية عريانٍة فما زالوا خيصفون أخفاف : وذكر آخر قوماً اتبعوا قوماً أغاروا عليهم فقال
  .اخليل حىت أدركوهم بعد ثالثة فجعلوا املّران أرشية املوت وآستقوا هبم أرواحهم

  بني رجل من العرب وقطري بن الفجاءة
اهنزمنا من قطرّي وأصحابه فأدركين رجل على فرس : حّدثين عبد احلمن عن عمه عن رجل من العرب قال

آشددعناهنم وأوجع : بقطري فيئست من احلياة فلما عرفين قالفسمعت حّساً منكراً خلفي، فالتفّت فإذا أنا 
  .ففعلت فنجوت منه: قال. خاصرهتم قطع اللّه يديك

  يف شجاعة شبيب
ذلك تقدير العزيز : " الغرق يا أمري املؤمنني، قال: قالت آمرأة" ملا غرق شبيب : وحّدثين عبد الرمحن عن عمه قال

  .ؤاده فإذا مثل الكوز، فجعلوا يضربون به األرض فينزوفأخرج فشّق بطنه وأخرج ف: العلّيمقال
  وعلة اجلرمي وأبو عمرو بن العالء يف يوم الكالب

ملا كان يوم الكالب : أخربنا صاحب لنا عن أيب عمرو بن العالء قال: حدّثنا األصمعّي قال: حّدثنا الرياشّي قال
فخرجت أطلبه، فإذا رجل عليه : قال! جالً له فداٌءلو طلبت ر: سعديٌّ، فقال: خرج رجل من بين متيم، أحسبه قال

: قال. أيهم ت منك اليمن: قلت. على يساري أقصد يل: قال. على ميينك: مقطّعة ميانية على فرس ذنوب، فقلت له
فتركته وملا كان بعد : قال. الو اللّه وال أهلك ال أراهم: قال. وتاللّه ال ترى أهلك العام: قلت. العراق مين أبعد

  .هو وعلة اجلرمي: يام ونعتّ نعته بعد ذلك فقيل يلأ
  من شجاعة األحنف بن قيس

بعث عمر بن : حّدثنا حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن هشام عن حممد بن سريين قال
ع فرق اخلطاب رضي اللّه عنه األحنف بن قيس على جيش قبل خراسان فبيّتهم العدوّ ليالً وفّرقوا جيوشهم أرب

  :وأقبلوا معهم الطبل ففزع الناس وكان أّول من ركب األحنف فأخذ سيفه وتقلّده مث مضى حنو الصوت وهو يقول
  أن خيضب الّصعدة أو تندقّا... إن على كل رئيس حقّا 

مث محل على الكردوس اآلخر ففعل . مث محل على صاحب الطبل فقتله، فلما فقد أصحاب الطبل الصوت اهنزموا
ك وهو وحده، مث جاء الناس وقد اهنزم العدّو فاتبعوهم يقتلوهنم، مث مضوا حىت فتحوا مدينة يقال هلم مرو مثل ذل
  .الرّوذ

  ومن شجاعة عبد اللّه بن خازم وقت قتله
: كيف قتلته؟ قال: سألنا وكيع ابن الدّورقية: سأل ابن هبرية عن مقتل عبد اللّه بن خازم، فقال رجل ممن حضر

فقال . يعين أخاه من أبيه. يا لثارات دويلة: تاء كان يل عليه فصرعته وجلست على صدره وقلت لهغلبته بفضل ف
فقال ابن . مث تنّخم فمأل وجهي خنامة! تقتل كبش مضر بأخيك وهو ال يساوي كّف نوى! قتلك اللّه: من حتيت
  .استدلّ عليهم بكثرة الريق يف ذلك الوقت! هذه واللّه البسالة: هبرية
  الة مسلمةمن بس

ما سلمت يف ذلك من ذعر ينّبه على : ؟ قال" أو عدّو " يا أبا سعيد هل دخلك ذعر قطّ حلرب : قال هشام ملسلمة
  .هذه البسالة: قال هشام. حيلة ومل يغشين فيهم ذعر سلبين رأيي

  رهم بن حزم اهلاليل ومجاعة من بين تغلب



قلة من بلد إىل بلد فلقيه ثالثون رجالً من بين تغلب فعرفهم، خرج رهم بن حزم اهلاليلّ ومعه أهله وماله يريد الّن
ومحل !! وإن رحمي ملعي: قال. رضينا إن ألقيت الرمح: فقالوا. يا بين تغلب، شأنكم باملال وخلّوا الظعينة: فقال

  :عليهم فقتل منهم رجالً وصرع آخر وقال
  إن هلم باملشريفّ حاديا... رّدا على آخرهم األتاليا 

  ين الطعن وكنت ناسياذكّرت
  للزبريي يف شجاعة عبد اللّه بن خازم السلمي

  وقطري بن فجاءة
  .ما آستحيا شجاع أن يفّر من عبد اللّه بن خازم الّسلمي وقطرّي بن فجاءة: قال الّزبريي

  شعر حلبيب بن عوف العبد ي
م قد بعثه زياد ومعه ستون ألفاً كان حبيب بن عوف العبد ي فاتكنا، فلقي رجالً من أهل الشأ: أبو اليقظان قال

  " :على لذته " يّتجر هبم فسايره، فلما وجد غفلة قتله وأخذ املال فقال يوماً وهو يشرب 
  وال تقوال لشيء فات ما فعال... يا صاحيب أقالّ اللوم والعذال 

  إين لقيت بأرض خاليا رجال... رّدا علّي كميت اللون صافية 
  وسط الرجال إذن شبهته مجال...  ضخم الفرائص لو أبصرت قّمته
  أنفقت بيعك إن ريثا وإن عجال... ضاحكته ساعة طوراً وقلت له 

  أال التلفّت حويل هل أرى دغال... سايرته ساعة ما يب خمافته 
  ومل يدر غريي بعد ما فعال... غادرته بني آجامٍ ومسبعة 

  جالوال زياد ملن قد وافق األ... يدعو زياداً وقد حانت منّيته 
  فصل يف شجاعة سليك بن سلكة

كان سليك بن سلكة التميمي من أشّد فرسان العرب وأذكرهم وأدلّ الناس باألرض وأجودهم : املفّضل الّضّبي
اللهم إنك هتيء ما شئت ملا شئت إذا شئت، : عدوا على رجليه ال تعلق به اخليل وكانت أّمه سوداء وكان يقول

. د اً ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهم إين أعوذ بك من اخليبة، فأما اهليبة فال هيبةاللهم إين لو كنت ضعيفاً كنت عب
وأملق حىت مل يبق له شيء، فخرج على رجليه رجاء أن يصيب غّرة من بعض من ميّر عليه فيذهب بإبله، حىت إذا 

فرفع سليك . آستأسر: أمسى يف ليلة باردة مقمرة واشتمل الّصّماء ونام إذا هو برجل قد جثم على صدره وقال
فلما آذاه . آستأسر يا خبيث: فجرى مثالً، وجعل الرجل يلهزه ويقول" إن الليل طويل وأنت مقمر : " رأسه وقال

ما أنت؟ : فجرى مثالً، مث قال له" أضرطاً وأنت األعلى : " ضّمه إليه ضّمةً ضرط منهم وهو رفوقه، فقال له سليك
فمضيا فوجدا رجالً قصته مثل . فانطلق معي: قال. جّن وال أرجع حىت أستغينألخر: أنا رجل افتقرت، فقلت: قال

كونا قريباً حىت آيت الّرعاء وأعلم : قصتهما، فأتوا جوف مراد وهو واد باليمن فإذا فيه نعم كثرية، فقال هلما سليك
قلت لكما قوالً أحي به لكما لكما علم احلي أقريب هو أم بعيد، فإن كانوا قريباً رجعت اليكما، وإن كانوا بعيداً 

أال : فانطلق حىت أتى الرعاء، فجعل يستنطقهم حىت أخربوه مبكان احلي فإذا هم بعيد، فقال هلم سليك. فأغريا
  :فتغّنى بأعلى صوته ليسمع صاحبيه. بلى: أغّنيكم؟ قالوا

  إال عبيد وآٌم بني أذواد... يا صاحّيب أال ال حّي بالوادي 
  أم تعدوان فإن الربح للعادي... غفلتهم أتنظران قليالً ريث 



  .فلما مسعا ذلك أتيا السليك فأطردوا اإلبل وذهبوا هبم 
  شدة عدو سليك حىت يف كربه

كان سليك حيضر فتقع السهم م من كنانته فترتّن يف األرض من شّدة : حّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي قال
نعم، امجعوا يل أربعني شاباً : ترينا بعض ما بقي من إحضارك؟ قال أرأيت أن: وقال له بنو كنانة حني كرب. إحضاره

فأخذهم فلبسهم وخرج بالشباب حىت إذا كان على رأس ميل أقبل حيضر فالث العدو لوثاً . وآبغوين درعاً ثقيلة
عنقه كأهنم واهتبصوا يف جنبتيه فلم يصحبوه إال قليالً فجاء حيضر منبترا من حيث ال يرونه وجاءت الّدرع ختفق يف 

  .خرقة
  بني أعرابيني أحدمها من اللصوص واآلخر من الرماة

كنتعند املهم جر بن عبد : حّدثين رجل من بين متيم عن بعض أشياخه من قومه قال: وحّدثين العتيب قال: قال سهل
إهنم لكثرية، ومن  :أخربين عن بعض عجائبك، قال: اللّه وايل اليمامة فأيت بأعرايب قد كان معروفاً بالسّرق فقال له

أعجبهم أنه كان يل بعري ال يسبق وكانت يل خيل ال تلحق، فكنت ال أخرج فأرجع خائباً فخرجت يوماً فاحترشت 
أخلق هبذا اخلباء أن يكون له رائحة من غنم : ضّباً فعلّقته على قتيب، مث مررت خبباء سرّي ليس فيه إالّ عجوز، فقلت

فيهم شيخ عظيم البطن مثّدن اللحم ومعه عبد أسود وغد، فلما رآين رّحب يب مث  وإبل، فلما أمسيت إذا بإبل مائة
قام إىل ناقة فاحتلبهم وناولين العلبة فشربت ما يشرب الرجل فتناول الباقي فضرب به جبهته مث احتلب تسع أينق 

م وغطّ غطيط البكر، فشرب ألباهنن مث حنر حواراً فطبخه مث ألقى عظامه بيضاً وحثا كوماً من بطحاء وتوّسده
مث قمت إىل فحل إبله فخطمته مث قرنته إىل بعريي وصحت به فآتبعين الفحل وآتبعته . هذه واللّه الغنيمة: فقلت

اإلبل إرباباً به، فصارت خلفي كأهنم حبل ممدود، فمضيت أبادر ثنّيةً بيين وبينهم مسرية ليلة للمسرع، فلم أزل 
لي أخرى حىت طلع الفجر، فأبصرت الثنّية فإذا عليهم سواد فلما دنوت إذا أضرب بعريي بيدي مّرة وأقرعه برج

. ال: أتسخو نفسك عن هذه اإلبل؟ قلت: قال. نعم: أضيفنا؟ قلت: أنا بالشيخ قاعداً وقوسه يف حجره فقال
ما : مث رماه فصدع عظمه عن دماغه، مث قال. أبصر بني أذين الضب: فأخرج سهما كأن نصله لسان كلب مث قال

مث رمى به كأمنا قّدره بيده . انظر هذا السهم الثاين يف فقرة ظهره الوسطى: قال. أنا على رأيي األّول: تقول؟ قلت
انظر هذا السهم الثالث يف عكوة ذنبه والرابع : قال. إين أحب أن أستثبت: أرأيت؟ قلت: مث وضعه بأصبعه، مث قال

: فنزلت فدفعت إليه خطام فحله وقلت. نعم: أنزل آمناً؟ قال: قلتمث رماه فلم خيطىء العكوة، ف. واللّه يف بطنك
فأقبلت . أقبل: وأنا أنتظر مىت يرميين بسهم ينتظم به قليب، فلما تنّحيت قال يل. هذه إبلك مل يذهب منهم وبرة

: قلت. أي هذا، ما أحسبك جشمت الليلة ما مجشت إال من حاجة: واللّه خوفاً من شّره ال طمعاً يف خريه، فقال
: مث قلت. أما واللّه حىت أخربك عن نفسك قبالً: قلت. فاقرن من هذه اإلبل بعريين وآمض لطيّتكن: قال. أجل

  .واللّه ما رأيت أعرابياً قط أشدّ ضرساً وال أعدى رجالً وال أرمى يداً وال أكرم عفواً وال أسخى نفساً منك
  رمي هبرام جور

ور خرج ذات يوم إىل الصيد ومعه جارية له فعرضت له ظباء، فقال وقرأت يف كتاب سري العجم أن هبرام ج
أريد أن تشّبه ذكراهنم باإلناث وإناثهم بالذكران، : يف أّي موضع تريدين أضع السهم من الوحش؟ فقالت: للجارية

مث . القرنني فرمى تيساً من الظباء بنشّابة ذات شعبتني فاقتلع قرنيه ورمى عنزا منهم بنشّابتني فآثبتهما يف موضع



ساللّه أن جيمع أذن الظيب وظلفه بنّشابة واحدة فرمى أصل أذن الظيب ببندقة فلما أهوى بيده إىل أذنه ليحتكن رماه 
شّد ما اشتططت علّي وأردت إظهم ر : بنشّابة فوصل ظلفه بأذنه مث أهوى إىل القينة فضرب هبم األرض وقال

  !عجزي
  حديث املروزان يف كتب العجم

 - كتبهم أن كسرى استعمل قرابة له على اليمن يقال له املروزان، فأقام هبم حيناً مث خالفه أهل املصانع وقرأت يف
فسار إليهم املروزان  -واملصانع جبل باليمن ممتنع طويل ووراءه جبل آخر بينهما فصل إال أنه متقارب ما بينهما 

فلما رأى أن ال سبيل إليهم . ع ذلك الباب رجل واحدفنظر إىل جبل ال يطمع أحد أن يدخله إال من باب واحد مين
صعد اجلبل الذي هو وراء املصانع من حيث حيادي حصنهم فنظر إىل أضيق مكان فيه وحتته هواء ال يقدر قدره، 

فلم يرى شيئاً أقرب إىل افتتاح ذلك احلصن من ذلك اجلبل، فأمر أصحابه أن يقوموا به صفّني مث يصيحوا به صيحة 
 ضرب فرسه حىت إذا استجمع حضرا رمى به أمام احلصن وصاح به أصحابه فوثب الفرس الوادي فإذا واحدة مث

واألمي باحلمريية شيطان، فانتهرهم بالفارسية وأمرهم أن . هذا أمي: هو على رأس احلصن، فلما نظرت إليه محري قالوا
فة وكتب مبا كان منه إىل كسرى، فتعّجب يربط بعضهم بعضاً ففعلوا واستنزهلم من حصنهم فقتل طائفة وسىب طائ

كسرى و أمره باالستخالف على عمله والقدوم إليه وأراد أن يسامي به أساورته، فاستخلف الروزان ابنه مث توّجه 
حنوه فلما صار ببعض بالد العرب هلك فوضعوه فب تابوت مث محلوه حىت قدموا به على كسرى فأمر كسرى 

هذا الذي فعل كذا : ته فكان خيرج يف كل عام إليه وإىل من عنده من أساورته فيقولبذلك التابوت فّوضع يف خزان
  .وكذا

  بني العباس بن ربيعة وعرار بن أدهم يف صفّني
بينا أنا واقف بصفّني مر يب العباس بن ربيعة : وروى أبو سوقة التميمي عن أبيه عن جّده عن أيب األغرّ التميمي قال

تبصّان من حتت املغفر كأهنما عينا أرقم وبيده صفيحة له وهو على فرس له صعب مينعه مكفّراً بالسالح وعيناه 
: قال العباس. يا عباس هلّم إىل الرباز: ويلّين من عريكته إذ هتف به هم تف من أهل الشأم يقال له عرار بن أدهم

  :فنزل الشأمي وهو يقول. فالنزول إذاً فإنه إياٌس من القفول
  أو تنزلون فإّنا معشر نزل... اخليل عادتنا إن تركبوا فركوب 

  :وثىن العباس وركه فنزل وهو يقول
  عّريض موضحةٌ عن العظم... وتصّد عنك خميلة الرجل ال 
  كلم األصيل كأرغب الكلم... حبسام سيفك أو لسانك وال 

ىل فالئل شعره، مث أسلم، كأين أنظر إ: مث غضن فضالت درعه يف حجزته ودفع قوسه إىل غالم له أسود يقال له
  :دلف كلّ واحد منهما إىل صاحبه فذكرت هبما قول أيب ذؤيب

  وكالمها بطل اللقاء خمّدع... فتنازال وتواقفت خيالمها 

وكف الناس أعّنة خيوهلم ينتظرون ما يكون من الرجلني فتكنافحا بينهما ملّياً من هنم رمها ال يصل واحد منهما إىل 
حلظ العباس وهياً يف درع الشأمّي فأهوى إليه بيده فهتكنه إىل ثندوته مث عاد جملاولته وقد  صاحبه لكمال ألمته إىل أن

أصحر له مفّتق الدرع فضربه العباس ضربة انتظم هبم جوانح صدره وخرّ الشامي لوجهه وكّبر الناس تكنبرية 
قاتلوهم يعذّهبم " ل يقول من ورائي وإذا قائ" وآنساع أمره " ارجتت هلم األرض من حتتهم وآنشام العباس يف الناس 



اللّه بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنني ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب اللّه على من يشاء 
يا أبا األغر، من املنازل : فالتفّت وإذا أمري املؤمنني رضي اللّه عنه علّي بن أيب طالب، فقال" واللّه علّيٌم حكيٌم 

إنه هلو، يا عباس األأهنك وابن عباس أن ختالّ : فقال. هذا ابن أخيكم، هذا العباس بن ربيعة: تلعدّونا؟ فقل
: فأدعى إىل الرباز فال أجيب؟ قال: فما عدا مما بدا؟ قال: قال. يعين نعم. إن ذلك: مبركزكما أو تباشرا حرباً؟ قال

ى مث تطأمن وسكن .الساعة الساعة: قلت مث تغيظ وآستشاط حىت. نعم، طاعة إمامك أوىل بك من إجابة عدّوك
وتأّسف : قال. اللهم اشكر للعباس مقامه واغفر له ذنبه، اللهم إين قد غفرت له فاغفر له: ورفع يديه مبتهالً فقال
أال اللّه رجل يشري نفسه يطلب بدم . ال هم اللّه ذا! أيطلّ دمه! مىت ينطف فحلٌ مبثله: معاوية على عرار وقال

إن : فأتياه ودعواه إىل الرباز فقال. اذهبا فأّيكما قتل العباس برازاً فله كذا: فقال. ب له رجالن من خلمعرار؟ فآنتد
واللّه لوّد معاوية أنه ما بقي من هم شم نافخ ضرمٍة إال : فأتى علّياً فأخربه اخلرب، فقال علّي. يل سيداً أريد أن أؤامره

ه إالّ أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون، أما واللّه ليملكنهم منا رجال، ورجال طعن يف نيطه إطفاًء لنور اللّه ويأىب اللّ
يا عباس ناقلين سالحك بسالحي، فناقله ووثب : مث قال. يسوموهنم اخلسف حىت حيفروا اآلبار ويتكنفّفوا الناس

: " يقول نعم، فقال أذن لك صاحبك؟ فحرج أن: فلم يشكّا أنه العباس فقاال له. على فرس العباس وقصد اللخميني
فربز له أحدمها فضربه ضربة فكأمنا أخطأه، مث برز له " أذن للّذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإنّ اللّه على نصرهم لقديٌر 

الّشهر احلرام بالشّهر احلرام واحلرمات قصاٌص فمن اعتدى عليكم : " اآلخر فأحلقه باألّول، مث أقبل وهو يقول
. يا عباس خذ سالحك وهم ت سالحي، فإن عاد لك أحد فعد إيلّ: مث قال" دى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعت

املخذول : فقال عمرو بن العاص. قبح اللّه اللّجاج إنه لقعود ما ركبته قط إال خذلت: ومني اخلرب إىل معاوية فقال
وإن مل تكن، رحم اللّه  :قال. اسكت أيهم الرجل فليس هذه من ساعتكن: قال معاوية. واللّه اللخميان ال أنت
قد علمت ذلك ولوال مصر : قال. ذاك واللّه أخسر لصفقتكن وأضيق حلجرك: قال. اللخميني وما أراه يفعل
  .هي أعمتكن ولوال هي أللفيت بصريا: قال. لركبت املنجاة منهم

  شعر لعمرو بن العاص يتوجه به إىل معاوية

  :وقال عمرو بن العاص ملعاوية
  به منك دنيا فانظرن كيف تصنع... ديين ومل أنل معاوي ال أعطيك 

  أخذت هبم شيخاً يضر وينفع... فإ، تعطين مصراً فأربح بصفقة 
  بني األخينس اجلهين واحلصني العمري

ّ  
خرج األخينس اجلهّين فلقي احلصني العمرّي، وكانا مجيعاً فاتكنني، فسارا حىت لقيا رجالً من كندة يف جتارة أصاهبم 

. أال تضّحيان؟ فنزال: قال الكندّي. اب وغريذلك، فنزل حتت شجرة يأكل، فلما انتهيا إليه سلّمامن مسك وثي
فبينما هم يأكلون مّر ظليم فنظر إليه الكندّي وأّيده بصره فبدت له لبّته، فاغتّره احلصني فضرب بطنه بالسيف 

فآنعت يل هذه : قال. يوم شرب وأكل: قاليا حصني ما صعلةٌ وصعل؟ : فقتله، واقتسما ماله وركبا، فقال األخينس
مث إن أختا للحصني يقال هلم صخرة ملا . فرفع رأسه لينظر إليهم فوجأ بطنه بالسيف فقتله مثل قتله األّول. العقاب

  :فلما بلغ ذلك األخينس قال. أبطأ عليهم خرجت تسأل عنه يف جريان هلم من مراح وجرم
  ملوقفه العيونإذا شخصت ... وكم من فارس ال تزدريه 
  شديد اهلصر مسكنه العرين... يذلّ له العزيز وكل ليث 



  ينوء لوقعه اهلم م الّسكون... علوت بياض مفرقه بعضب 
  هدوء بعد ليلته أنني... فأمست عرسه وهلم عليه 

  ويف جرم، وعلمهما ظنون... كصخرة اذ تسائل يف مراح 
  نيوعند جهينة اخلرب اليق... تسائل عن حصني كل ركب 

  .فذهبت مثالً
  ؟؟؟؟؟؟؟؟بني املهدي وعلّي بن سليمان وشعر أليب دالمة

فسنحت هلم ظباء فرمى املهدّي ظبياً . خرج املهدّي وعلّي بن سليمان إىل الصيد ومعهما أبو دالمة الشاعر" 
  :قل يف هذا فقال: فأصابه، ورمى علّي بن سليمان كلباً فعقره، فضحك املهدي وقال أليب دالمة

  شّك بالسهم فؤاده... املهدّي ظبياً  ورمى
  ن رمى كلباً فصاده... وعلّي بن سليما 
  "امرىء يأكل زاده ... فهنيئاً هلما كل 

  ؟

  فرار أيب دالمة

: كنت يف عسكر مروان أيام زحف إىل شبيب اخلارجّي، فلما التقى الّزحفان خرج منهم فارس ينادي: قال أبة دالمة
ه إنسان إال أعجله ومل ينهنهه، فغاظ ذلك مروان، فجعل يندب الناس على مخسمائة، من يبارز؟ فجعل ال خيرج إلي

فقتل أصحاب مخس املائة، وزاد مروان على ندبته فبلغ هبم ألفا، فما زال ذلك فعله حىت بلغ بالندبة مخسة آالف 
" اخلارجّي " نظر إيل  فلما. درهم، وحتيت فرس ال أخاف خونه، فلما مسعت خبمسة اآلالف نّزقته واقتحمت الصّف

علم أين خرجت للطمع، فأقبل يتهيأ يل وإذا عليه فروله قد أصابه فارمعلّ مث أصابته الشمس فاقفعلّ وعيناه تذّران 
  :كأهنما يف وقبني، فدنا مّني وقال

  فّر من املوت ويف املوت وقع... وخارج أخرجه حب الطمع 
من هذا الفاضح؟ : انصرفت عنه هم رباً، وجعل مروان يقولمن كان ينوي أهله فال رجع فلما وقرت يف أذين 

  .ودخلت يف غمار الناس فنجوت. آئتوين به
  ؟

  بني خالد بن جعفر واحلارث بن ظاأليف حضرة النعمان

وكان خالد بن جعفر ندمياً للنعمان، فبينما هو ذات يوم عنده وقد دعا النعمان بتمر وزبد فهما يأكالن منه إذ دخل 
هذا سيد : من ذا أبيت اللعن؟ قال: فقال خالد. فدنا. آدن يا حارث فكل: فقال النعمان. ارث بن ظاملعليهما احل

قتلت سيد قومك : وما تلك اليد؟ قال: قال احلارث. أما إن يل عنده يداً: قال خالد. قومه وفارسهم احلارث بن ظامل
مث أخذه الّزمع وأرعدت . سأجزيك بتلك اليد أما إين: يعين زهري بن جذمية، قال احلارث. فتركتكن سيدهم بعده

أّيتهم هتّمك فأدعهم ؟ مث هنض مغضبا، : أّيتهّن تريد فأناولكهم ؟ قال احلارث: يده، فأخذ يعبث بالتمر فقال له خالد
أبيت اللعن، وما تتخّوف علّي منه؟ فواللّه لو : ما أردت هبذا وقد عرفت فتكنه وسفهه؟ فقال: فقال النعمان خلالد



فلما . فانصرف خالد فدخل قّبة له من أدمٍ بعد هدأة من الليل وقام على باهبم أخ له حيرسه. نت نائماً ما أيقظينك
  :نام الناس خرج احلارث حىت أتى القّبة من مؤّخرهم فشقّهم مث دخل فقتله، فقال عمرو بن اإلطنابة

  وآسقياين من املرّوق ريّا... علّالين وعلّال صاحبّيا 
  ب لفتياننا وعيشا رخيّا... القيان يعزفن بالضر إن فينا 

  ن خالل القرون مسكا ذكيا... يتناهني يف النعيم ويضرب 
  ديد والناذر الّنذور عليّا... أبلغا احلارث بن ظاألالّرع 

  تل يقظان ذا سالحٍ كميّا... إمنا تقتل النّيام وال تق 
فأتاه احلارث ليالً فهتف به، فخرج إليه، . يسأله عن آمسه وكان عمرو قد آىل أال يدعوه رجل بليل إال أجابه ومل

فدعا عمرة بفرسه وأراد أن . أعّني على أبل لبين فالن وهي منك غري بعيد فإهنم غنيمة باردة: ما تريد؟ قال: فقال
ا قال فاستألو وخرج معه، حىت إذا برز. البس عليك سالحك فإين ال آمن من امتناع القوم: فقال له. يركب حاسراً
  :وقال احلارث. فجزّ ناصيته. آمنن علّي: فقال له. أنا أبو ليلى فخذ حذرك يا عمرو: له احلارث

  قبل أن تبكي العيون علّيا... علّالين بلذّيت قينتّيا 
  كنت قدما ألمرهّن عصيّا... قبل أن تذكر العواذل إين 

  أرشيداً دعوتين أم غويّا... ما أبايل إذا أصطحبت ثالثا 
  يف حيايت وال أخون صفيّا... الّ أسر اللّه إمثا غري أ

  بلغتين وكان ذاك بديّا... بلغتين مقالة املرء عمرو 
  فوجدناه ذا سالح كميّا... فخرجنا ملوعد فالتقينا 

  ل معّداً بكفّه مشرفيّا... غري ما نائم يرّوع باللي 
  بعد ما كان منه مّنا بديا... فرجعنا باملّن مّنا عليه 

  ؟

  كر بن وائل ومتيم بن مربني ب

ّ  
أيهم امللك أعطنا : و وفد متيم بن مّر وبكر بن وائل على بعض امللوك، وكانا ينادمانه فجرى بينهما تفاخر فقاال

سيفني، فأمر امللك بسيفني من عودين فنحتا وموّهم بالفضة وأعطامها إيامها، فجعال يضطربان هبما ملّيا من هنم رمها، 
: أو حنتا من جندل تصّدعا ففّرق امللك بينهما، فقال بكر لتميم: يفانا حديدا قطعا وقال متيملو كان س: فقال بكر

  .و إن متنا نوّرثهم بنينا فأورثاهم بنيهما إىل اليوم: أساجلك العدواة ما بقينا وقال متيم
  ؟مثلٌ يف شدة الصوت، وشعر يف ذلك

أبو عروة السباع يصيح بالسبع وقد آحتمل الشاة كان : حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن خلف األمحر قال
  .وهو مثل يف شّدة الصوت. فيسقط فيموت فيشّق بطنه فيوجد فؤاده قد آخنلع

  :قال الشاعر يف ذلك



  أشفق أن يلتبسن بالغنم... زجر أيب عروة السباع إذا 
  ؟

  ومثله يف شدة الصوت أليب عطية عفيف النصري

يا سوء : يف احلرب اليت كانت بني ثقيف وبني بين نصر ملا رأى اخليل بعقوته وأبو عطية عفيف النصرّي نادى: قال
  :صباحاه، أتيتم يا بين يربوع فألقت احلباىل أوالدهم ، فقيل يف ذلك

  عفيٌف لدن نادى بنصرٍ فطّربا... وأسقط أحبال النساء بصوته 
  ؟أيضاً بني يهوذا ويوسف

لتكنفّن أو ألصيحّن صيحة ال تبقى حامل مبصر اال ألقت ما يف : يف أخبار وهب بن منبه أن يهوذا قال ليوسف
  .بطنهم 

  ؟

  يف شدة صوت العباس بن عبد املطلب

كان العباس بن عبد املطلب يقف على سلع فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم : حممد بن الضحاك عن أبيه قال
  .جبل وسط املدينة وبني الغابة وبني سلع مثانية أميال، وسلع. وذلك من آخر الليل

  ؟

  مثله لشبيب بن ربعي

وكان شبيب بن ربعي يتنحنح يف داره فيسمع تنحنحه بالكناسة، ويصيح براعيه فيسمع نداؤه على فرسخ وكان 
ما مسع له بصوت أبعد : ذكر هذا خالد بن صفوان، ومسعه أبو اجمليب النهدّي فقال. " هذا مؤذن سجاح اليت تّنبأت

  " .كان مؤذهنم ، يعين سجاح  من صوته بأذانه فإنه
  .اسكت فإن حياته هزمت أهل الشام وإن موته هزم أهل العراق: ذم رجل األشتر فقال له قائد

فتناول ذنب . خذ بعرياً من إبل الصدقة: أتى عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه رجل يستحمله، فقال له: املدائين قال
نعم، خرجت بامرأة من أهلي أريد : هل رأيت أشّد منك؟ قال: بعري صعب فجذبه فاقتلعه، فعجب عهمر وقال له

هبم زوجهم فنزلنا منزالً أهله خلوف فقربت من احلوض فبينما أنا كذلك إذ أقبل رجل ومعه ذود واملرأة ناحيةً 
 فسّرب ذوده إىل احلوض ومضى إىل املرأة فساورهم ونادتين، فما انتهيت إليهم حىت خالطهم ، فجئت ألدفعه عنهم

أي فحل : فقالت املرأة. فأخذ برأسي فوضعه بني عضده وجنبه فما استطعت أن أحترك حىت قضى ما أراد مث استلقى
وأمهلته حىت امتأل نوماً فقمت إليه بالسيف فضربت ساقه فابنتهم ، فانتبه وتناول ! لو كانت لنا منه سخلة! هذا؟؟

هذا : ما فعلت املرأة؟ قال: فقال عمر. ق بعريي فقتلهرجله فعدا فغلبه الدم فرماين برجله وأخطأين وأصاب عن
  .فكرر عليه مراراً ال يزيده على هذا، فظّن أنه قد قتلهم . حديث الرجل

  حديث أبو حمجن وسعد



كان سعد على : حّدثنا ابن عون عن عمري بن إسحاق قال: حّدثنا أشهل بن حامت قال: حّدثين يزيد بن عمرو قال
  :وأبو حمجن يف الوثاق عند أم ولد لسعد فأنشأ يقول. شركون يفعلون باملؤمنني ويفعلونظهر بيت وهو شاٍك وامل

  وأترك مشدوداً علّي وثاقيا... كفى حزنا أن تلتقي اخليل بالقنا 
  مغاليق من دوين تصّم املناديا... إذا شئت غّناين احلديد وغلّقت 

فأطلقته فركب . نعم: إيلّ حىت أعيدك يف الوثاق؟ قالأجتعل يل إن أنا أطلقتكن أن ترجع : فقالت له أم ولد سعد
لوال أن أبا حمجن يف الوثاق لظننت أنه أبو حمجن وأهنم : فرساً بلقاء لسعد ومحل على املشركني، فجعل سعد يقول

فانكشف املشركون وجاء أبو حمجن فأعادته يف الوثاق وأتت سعدا فأخربته، فأرسل إىل أيب حمجن فأطلقه . فرسي
  :وقال الشاعر. وأنا واللّه ال أشرهبم بعد اليوم أبداً: يعين اخلمر، فقال أبو حمجن. واللّه ال حبستكن فيهم أبدا :وقال

  علّي قضاء اللّه ما كان جالبا... سأغسل عين العار بالسيف جالبا 
  لعرضي من باقي املذّمة حاجبا... وأذهل عن داري وأجعل هدمهم 
  مييين بإدراك الذي كنت طالباً... ت ويصغر يف عيين تالدي اذا آنثن

  إىل املوت خوّاضا إليه الكرائبا... فيا لرزامٍ رّشحوا يب مقدّما 
  ومل يأت ما يأيت من األمر هم ئبا... إذا هّم مل يردع كرمية مهه 

  يهّم به من مفظع األمر صاحبا... أخا غمراٍت ال يريد على الذي 
  ن ذكر العواقب جانبا؟إذا هّم ألقى بني عينيه عزمه ونكّب ع

  ومل يرض إال قائم السيف صاحبا... ومل يستشر يف رأيه غري نفسه 
  تراث كرمي ال خياف العواقبا... عليكم بداري فاهدموهم فإهنم 

  ؟

  شعر لرجل من بين العنرب ميدح

  بين مازن ويهجو قومه، يعريّهم جببنهم
  :وقال رجل من بين العنرب

  بنو اللّقيطة من ذهل بن شيبانا...  لو كنت من مازن مل تستبح إبلي
  عند الكريهة إن ذو لوثٍة النا... إذن لقام بنصري معشر خشٌن 
  طاروا إليه زرافاٍت ووحدانا... قوم إذا الشّر أبدى ناجذيه هلم 

  ليسوا من الشرّ يف شيء وإنا هم نا... لكّن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
  اءة أهل السوء إحساناجيزون من ظلم أهل الظلم مغفرةًججومن إس

  سواهم من مجيع الناس إنسانا... كأنّ رّبك مل خيلق خلشيته 
  شنّوا اإلغارة فرسانا وركبانا... فليت يل هبم قوماً إذا ركبوا 

  يف النائبات على ما قال برهم نا... ال يسألون أخاهم حني يندهبم 
  اوينفرون إىل الغارات وحدان... لكن يطريون أشتات إذا فزعوا 

  وآلخر



  :وقال آخر
  النفس من تلك املساعي... ولئن عمرت ألشفّني 

  الزاد ليس مبستطاع... وألعلمّن البطن أن 
  حايب مبرقبٍة يفاع... أّما النهم ر فرأى أص 
  د اخلرز يف سري الصّناع... أثر الشجاع هبم كسر 
  ىف كاملدلّ من السباع... ترد السباع معي فأل 

  :وقال آخر
  وإن سقيت كرام الناس فاسقينا... سلمى فحيّينا  إنا حميوك يا

  ولو نسام هبم يف األمن أغلينا... إنا لنرخص يوم الرّوع أنفسنا 
  نأسوا بأموالنا آثار أيدينا... بيٌض مفارقنا تغليب مراجلنا 

  :وقال املعلوط
  إذا مل أجن كنت جمّن جاين... أمل ترين خلقت أخا حروب 

  :وقال آخر
  نعّي سويد أن فارسكم هوى... بأرفع صوته لعمري لقد نادى 

  إذا قال قوال أنبط املاء يف الثرى... أجل صادقاً والقائل الفاعل الذي 
  سوى خلسة يف الرأس كالربق يف الّدجى... فًىت قبلٌ مل تعنس السّن وجهه 

  يقعقع باألقراب أّول من أتى... أشارت له احلرب العوان فجاءهم 
  فآسى فآداه فكان كمن جىن... لّيه ومل جينهم لكن جناهم و

  شعر لبشامة
  :وقال بشامة

  عنه وال هو باالبناء يشرينا... إنا بين هنشلٍ ال نّدعي ألب 
  تلق السوابق منا واملصلّينا... إن تبتدر غايةٌ يوماً ملكرمة 

  قيل الكماة أال أين احملامونا... وإنا ملن معشر أفىن أوائلهم 
  من فارس؟ خاهلم إيّاه يعنونا... د فدعوا لو كان يف األلف منا واح

  :وقال زهري
  ضارب حىت إذا ما ضاربوا آعتنقا... يطعنهم ما آرمتوا حىت إذا آطّعنوا 

  والمرأة من كندة
  :وقالت امرأة من كندة

  ومل يرتقوا من خشية املوت سلّما... أبوا أن يفرّوا وآلقنا يف حنورهم 
  كن رأوا صربا على املوت أكرماول... ولو أهنم فّروا لكانوا أعّزة 

  :وقال آخر
  ينم ليلكم، أو ال تلمنا اللّوائم... بين عّمنا رّدوا فضول دمائنا 

  كذي الّدين ينأى ما نأى وهو غارم... فإنا وإياكم وإن طال ترككم 



  وأليب سعيد املخزومي

  :وقال أبو سعيد املخزومي وكان شجاعاً
  مر مكتحلٍ بالنّبل مشتملباجل... وما يريد بنو األعيار من رجل 
  وال يبيت له جاٌر على وجل... ال يشرب املاء إال من قليب دم 

  :وقال عبد القدّوس بن عبد الواحد من ولد النعمان بن بشري
  حتكّم يف األعداء باألسر والقتل... نًدى حتكم اآلمال فيه وجندةٌ 

  :وقال آخر
  م بأبيض صارمضربنا العدا عنك... ضربناكم حىت إذا قام ميلكم 

  شعر متثل به زيد بن علّي يوم قتل
  :متثّل زيد بن علّي يوم قتل بقول القائل

  وكالًّ أراه طعاماً وبيال... أذلّ احلياة وعّز املمات 
  فسريوا إىل املوت سرياً مجيال... فإن كان ال بّد من واحد 

  شعر لقيس بن اخلطيم، وآخر
  :وقال قيس بن اخلطيم

  قد طاب نفساً بدخول النار... ار أبلج ال يهّم بالفر
  :وقال آخر

  فأّي رجال باديٍة ترانا... ومن تكن احلضارة أعجبته 
  قناً سلبا وأفراساً حسانا... ومن ربط اجلحاش فإن فينا 

  فأعوزهن كونٌ حيث كانا... وكن إذا أغرن على قبيل 
  وضّبة إنه من حان حانا... أغرن من الضّباب على حاللٍ 

  إذا ما مل جند إال أخانا... على أخينا  وأحيانا نكّر
  شعر للخنساء
  :وقالت اخلنساء

  وأوجعين الدهر قرعا وغمزا... تعّرقين الدهر هنساً وحّزا 
  فأصبح قليب هبم مستفزّا... وأفىن رجايل فبادوا معا 

  بأن ال يصاب فقد ظّن عجزا... ومن ظن ممن يالقي احلروب 
  :وفيهم تقول

  ونلبس يف األمن خّزا وقزّا...  ونلبس للحرب أثواهبم
  .البس لكل حالة لبوسهم : وهذا كقوهلم

  لعبد اللّه بن سربة احلرشي حيث قطعت يده
  :وقال عبد اللّه بن سربة احلرشي حني فطعت يده

  أعزز علّي به إذ بان فانصدعا... ويلّم جارٍ غداة اجلسر فارقين 
  طاس هلم تبعامل أستطع يوم خل... ميىن يدّي غدت مّني مفارقة 



  لقد حرصت على أن نستريح معاً... وما ضننت عليهم أنو أصاحبهم 
  أال اجتنبت عدّو اللّه إذ صرعا... وقائل غاب عن شأين وقائلة 
  حنوي وأجنب عنه بعد ما وقعا... وكيف أتركه ميشي مبنصله 

  وإن تقارب مين املوت واكتنعا... ما كان ذلك يوم الرّوع من خلقي 
  حامى وقد ضّيعوا األحساب فآرجتعا... رساً ولّت كتيبته ويلّمه فا

  حىت إذا مكّنا سيفيهما آمتصعا... ميشي إىل مستميٍت مثله بطلٍ 
  جلّى الصّياقل عن دّرّيه الطّبعا... كلٌّ ينوء مباضي احلّد ذي شطبٍ 
  فما استكنان ملا القى وما جزعا... حاشيته املوت حىت آشتّف آخره 

  أمحر أزرق مل يشمط وقد صلعا... ب خمملٍة كأنّ ملّته هّدا
  فقد تركت هبم أوصاله قطعا... فإن يكن أطربون الروم قطّعهم 
  فإن فيهم حبمد اللّه منتفعا... وإن يكن أطربون الروم قطّعهم 

  صدر القناة إذا ما آنسوا فزعا... بنانتان وجذمور أقيم هبم 
  :وقال بعض الشعراء

  بيض الظّباء مسر القنا شهب اللّمم. ..إن لنا من قومنا ناصرةً 
  ويبعثون احلرب من عقد الّسلم... يستنفرون املوت من جمثمه 
  قيس الّندى قيس العال قيس الكرم... أوالك قيٌس قومنا أكرم هبم 

  جلعفر بن علبة احلارثي
  :وقال جعفر بن علبة احلارثي
  املينوء بقتالهم الذئاب اهلو... ليهن عقيال أّنين قد تركتهم 

  ويل منه ما ضّمت عليه األنامل... هلم صدر سيفي يوم برقة سحبلٍ 
  بأمياننا بيٌض جلتهم الّصياقل... إذا القوم سدّوا مأزقا فّرجت لنا 

  لعمرو بن معد يكرب
  :وقال عمرو بن معد يكرب
  وكل مقلّص سلس القياد... أعاذل شكّيت بّزي ورحمي 

  ّصريخ إىل املنادىركوٌب يف ال... أعاذل إمنا أفىن شبايب 
  وأليب دلف

  :قال أبو دلف
  خنوض احلتوف غداة احلتوف... لقد علمت وائل أننا 

  إذا ما الصفوف آنربت للصفوف... وال نتقيهم بزحف الفرار 
  لدى جبل الّديلمّي املنيف... ويوم أفاءت لنا خيلنا 

  وبيض الوجوه ببيض السيوف... طوال الفىت بطوال القنا 
  أمنيٍ شظاه سليم الوظيف... حصان  وكلّ حصان بكل



  برادعيت عن ركوب املخوف... أال نّعماين فما نعميت 
  إذا نزلت يب إحدى الّصروف... يل الصرب عند حلول البال 

  أقي حسيب بألوف األلوف... وإن تسأيل ختربي أنين 
  وأحلم حىت يقولوا ضعيفوما أنا قد علموا بالضعيف

  ست على ظاملي باخلفيفول... خفيف على فرسي ما ركبت 
  باب احليل يف احلروب وغريهم

  للنيب حني خرج إىل بدر

ملا خرج رسول اللّه إىل بدر، مّر حىت وقف على شيخ من العرب فسأله عن حممد وقريش وما بلغه : قال ابن إسحاق
خربتنا أخربناكفقال إذا أ: " فقال رسول اللّه. ال أخربكم حىت ختربوين ممن أنتم: فقال الشيخ. من خرب الفريقني

خبّرت أن قريشاً خرجت من مكة وقت كذا، فإن كان الذي خّبرين صدق فهي اليوم مبكان كذا، للموضع : الشيخ
وخربت أن حممداً خرج من املدينة وقت كذا، فإن كان الذي خّبرين صدق فهو اليوم مبكان كذا، . الذي به قريش

فجعل الشيخ . ، مث انصرف" حنن من ماء : " فقال رسول اللّه من أنتم؟: مث قال. للموضع الذي به رسول اهللا
  !من ماء العراق أو ماء كذا أو ماء كذا! حنن من ماء: يقول

  يف احتيال رجل من بين العنرب يف جناة أهله
أسرت بنو شيبان رجالً من بين : حّدثين شيخ من بين العنرب قال: حّدثين األصمعّي قال: حّدثين سهل بن حممد قال

آئت : فجاءوه برسول فقال له. وال تكنلّم الرسول إال بني أيدينا: قالوا. أرسل إىل أهلي ليفتدوين: لعنرب فقال هلما
: قال. نعم أعقل: أتعقل ما أقول لك؟ قال: مث قال له. إن الشجر قد أورق وإن النساء قد آشتكنت: قومي فقل هلم

عّروا مجلي األصهب وآركبوا ناقيت : انطلق ألهلي فقل هلم. تعقلأراك : قال. هذا الليل: قال. فما هذا؟ وأشار بيده
فأتاهم الرسول فأخربهم، فأرسلوا إىل حارث فقّص عليه القصة، فلما خالمعهم . احلمراء وسلوا حارثاً عن أمري

فإنه "  إن النساء قد اشتكت" وقوله . فإنه يريد أن القوم قد تسلّحوا" إن الشجر قد أورق : " أما قوله: قال هلم
يريد أهنم " هذا الليل : " وقوله. يريد أهنم قد اختذت الّشكاء للغزو، وهي أسقية، ويقال للسقاء الصغري شكوة

اركبوا ناقيت : " وقوله. يريد ارحتلوا عن الّصّمان" عّروا مجلي األصهب : " وقوله. يأتونكم مثل الليل أو يف الليل
  .لما قال هلم ذلك حتّولوا من مكاهنم، فأتاهم القوم فلم جيدوا منهم أحداف: قال. يريد اركبوا الّدهناء" احلمراء 

  بني علّي بن أيب طالب و الزبري
ائت الزبري وال تأت طلحة فإن : أرسل علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه عبد اللّه بن عباس ملا قدم البصرة فقال

صعوبة ويقول هي أسهل، فأقرئه السالم وقل له يقول الزبري أألين وأنت جتد طلحة كالثور عاقصاً قرنه، يركب ال
بيننا : فقال قل له. فأتيته فأبلغته: عرفتين باحلجاز وأنكرتين بالعراق، فما عدا ّمما بدا؟ قال ابن عباس: لك ابن خالك

، حنلّ وبينك عهد خليفة ودم خليفة، واجتماع ثالثة وانفراد واحد، وأمٌّ مربورة، ومشاورة العشرة، ونشر املصاحف
  .ما أحللت وحنّرم ما حرمت
  بني شبيب اخلارجي وغالم



. أخرج إيلّ أسائلك: مرّ شبيب اخلارجي على غالم يف الفرات يستنقع يف املاء، فقال له شبيب: اهليثم بن عدي قال
  .فواللّه ال ألبسه: قال. نعم: فأنا آمن حىت ألبس ثويب؟ قال: قال

  بني عمر بن اخلطاب واهلرمزان
ال بأس : فاستسقى فأيت مباء فأمسكه بيده واضطرب، فقال له عمر. أراد عمر رمحه اللّه قتل اهلرمزان: يثمقال اهل

كيف آمنتك؟ : أو مل تؤمّني؟ قال: فألقى القدح من يده وأمر عمر بقتله، فقال. عليك، إين غري قاتلك حىت تشريه
. أخذ أماناً ولن نشعر به! قاتله اللّه: فقال عمر. ربهال بأس عليك حىت تشربه، وال بأس أمان، وأنا مل أش: قلت: قال

  .صدق: قال أصحاب رسول اللّه

  بني عبيد اللّه بن عضاه وابن الزبري يف بيعة يزيد بن معاوية
إن أّول أمرك كان حسناً فال : بعث يزيد بن معاوية عبيد اللّه بن عضاه األشعرّي إىل ابن الزبري فقال له: العتيب

يا معشر قريش، قد مسعتم ما قال : فقال عبيد اللّه. إنه ليست يف عنقي بيعة ليزيد: فقال له ابن الزبري. تفسده بآخره
  .وقد بايعتم وهو يأمركم بالرجوع عن البيعة

  بني واصل بن عطاء وفرقة من اخلوارج

: ال هلم واصلمن أنتم؟ ق: أقبل واصل بن عطاء يف رفقة فلقيهم ناس من اخلوارج، فقالوا هلم: املدائين قال
. فآمضوا راشدين: قالوا. قد قبلنا: فعرضوا عليهم فقال واصل. مستجريون حّتى نسمع كالم اللّه، فاعرضوا علّينا

وإن أحٌد من املشركني آستجارك فأجره حىت يسمع : " قال اللّه تعاىل. ما ذلك لكم حىت تبلغونا مأمننا: قال واصل
  .فجاءوا معهم حىت بلغوا مأمنهم. مأمننا فأبلغونا" كالم اللّه مث أبلغه مأمنه 

  قول ملعاوية ورّد احلسن بن علّي
ال ينبغي أن يكون اهلم مشي غري جواد وال األموي غري حليم وال الّزبريي غري شجاع وال املخزومي : وقال معاوية

ا بأيديهم، وحيلم بنو أمية أراد أن جيود بنو هم شم فينفد م! قاتله اللّه: فبلغ ذلك احلسن بن علّي فقال. غري تّياه
  .فيتحّببوا إىل الناس، ويتشّجع آل الزبري فيفنوا، ويتيه بنو خمزوم فيبغضهم الناس

  بني ابن عرباض اليهودي واخلوارج
: استقبل اخلوارج ابن عرباض اليهودي وهم حبرورى فقال: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن عيسى بن عمر قال

  .فآمضوا راشدين: قال. ال: شيء؟ قالواهل خرج اليكم يف اليهود 
  بني قتيبة بن مسلم وسليمان بن عبد امللك

  عندما عزم على عزله عن خراسان

ملا بلغ قتيبة بن مسلم أن سليمان يريد عزله عن خراسان واستعمال يزيد بن املهلّب كتب إليه ثالث : املدائين قال
ىل يزيد فادفع إليه هذه، فإن شتمين عند قراءهتم فادفع إليه ادفع إليه هذه، فإن دفعهم إل: صحائف، وقال للرسول

يا أمري املؤمنني، إن من بالئي يف طاعة أبيك وطاعتكن : فلما صار إليه الرسول دفع إليه الكتاب األّول وفيه. الثالثة
ني، تأمن ابن دمحة يا أمري املؤمن: فدفع كتابه إىل يزيد فأعطاه الرسول الكتاب الثاين وفيه. وطاعة أخيك كيت وكيت

من : فشتم قتيبة، فدفع إليه الرسول الكتاب الثالث وفيه! على أسرارك ومل يكن أبوه يأمنه على أمهم ت أوالده
قتيبة بن مسلم إىل سليمان بن عبد امللك، سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فواللّه ألوثقّن لك آخّية ال ينزعهم املهر 



  .يا غالم، جّدد له عهده على خراسان. على قتيبةعّجلنا : قال سليمان. األرن
  هتديد أبو اهلندام ألهل مزة

إىل بين آستهم أهل مزة، : ملا صرف أهل مّزة املاء عن أهل دمشق ووجهوه إىل الصحارى كتب إليهم أبو اهلندام
  " .لصدق ينيب عنك ال الوعيد ا: " فوافاهم املاء قبل أن يعتموا فقال أبو اهلندام. ليمّسيين املاء أو لتصّبحنكم اخليل

  رسالة يزيد بن الوليد إىل مروان بشأن البيعة
أراك " أما بعد فإين : وملا بايع الناس يزيد بن الوليد أتاه اخلرب عن مروان ببعض التلكؤ والتربص، فكتب إليه يزيد

  .فإذا أتاك كتايب هذا فاعتمد على أيتهما شئت، والسالم" تقّدم رجالً وتؤخر أخرى 
  عبد اهللا بن األهتم يعزي

  أمية بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد بعد هزميته
: " وملا هزم أمية بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد مل يدر الناس كيف يعّزونه، فدخل عليه عبد اللّه بن األهتم فقال

ّرضت للشهم دة جبهدك إال أن احلمد اللّه الذي نظر لنا عليك ومل ينظر لك علّينا، فقد تع" مرحبا بالصابر املخذول 
  .فصدر الناس عن كالمه. اللّه علم حاجة اإلسالم إليك فأبقاك له خبذالن من كان معك لك

  رسالة احلارث بن خالد املخزومي إىل

  مسالبن عقبة املري والرد عليهم

ّرّي، فأتاه إىل مسالبن عقبة امل -وكان عامل يزيد بن معاوية على مكة  -وكتب احلارث بن خالد املخزومي 
يا غالم : فقال. أصلح اللّه األمري، إن ابن الزبري أتاين مبا ال قبل يل به فآحنزت: الكتاب وهو بآخر رمق، ويف الكتاب

وآمي اللّه ما أبايل على أيّ . أّما بعد فقد أتاين كتابك تذكر أن ابن الزبري أتاك مبا ال قبل لك به فاحنزت: اكتب إليه
  .رمها لك أحّبهما إيلّ، وباللّه لئن بقيت لك ألنزلّنك حيث أنزلت نفسك والسالمجنبيك سقطت إال أن ش
  بني معاوية وملك الروم

ملا أسّن معاوية اعتراه أرق فكان إذا هّوم أيقظته نواقيس الروم، : حّدثنا إبراهيم قال: حّدثنا العتيب قال: أبو حامت قال
العرب، هل فيكم فىت يفعل ما آمره وأعطيه ثالث ديات أعّجلهم  يا معشر: فلما أصبح يوماً ودخل عليه الناس قال

تذهب بكتيب إىل ملك الروم، فإذا صرت على : قال. أنا يا أمري املؤمنني: وديتني إذا رجع؟ فقام فىت من غّسان فقال
صار على  فكتب له وخرج، فلما. لقد كلّفت صغرياً وآتيت كبرياً: فقال. فقط: مث ماذا؟ قال: قال. بساطه أذّنت

بساط قيصر أذّن، فتناجزت البطارقة وآخترطوا سيوفهم فسبق إليه ملك الروم فجثا عليه وجعل يسأهلم حبق عيسى 
يا معشر البطارقة، إن معاوية : وحبقهم عليه ملّا كفّوا، مث ذهب به حىت صعد على سريره مث جعله بني رجليه، مث قال

أراد أن نقتل هذا على األذان فيقتل من قبله مّنا ببالده على رجل قد أسّن وقد أرق وقد آذته النواقيس، ف
نعم، : أو قد جئتين ساملاً؟ قال: فكساه ومحله فلما رجع إىل معاوية قال. النواقيس، و اللّه لريجعّن إليه خبالف ما ظّن

وكان الذي ملكهم . ما ويل املسلمني أحد إال ملك الروم مثله إن حازماً وإن عاجزاً: وكان يقال.أّما من قبلك فال
على عهد عمر هو الذي دّون هلم الدواوين ودّوخ هلم العدّو، وكان ملكهم على عهد معاوية يشبه معاوية يف حزمه 

كانت القراطيس تدخل بالد الروم من أرض العرب وتأيت من قبلهم الدنانري، وكان : وهبذا اإلسناد قال. وحلمه
إنكم قد أحدّثتم يف : وذكر النيب يف الطّوامري، فكتب إليه ملك الروم" أحٌد قل هو اللّه " عبد امللك أّول من كتب 



فكئر ذلك يف صدر . طوامريكم شيئاً من ذكرنبيكم نكرهه فانه عنه وإال أتاكم يف دنانرينا من ذكره ما تكنرهون
لرسول ما يكره، فأرسل إىل عبد امللك وكره أن يدع شيئاّ من ذكر اللّه قد كان أمر به أو يأتيه يف الدنانري من ذكرا

ليفرخ روعك، حّرم دنانريهم :: فقال. يا أبا هم شم إحدى بنات طبق، وأخربه اخلرب: خالد بن يزيد بن معاوية فقال
: حدّثنا الرياشّي قال. فّرجتهم عّني فّرج اللّه عنك: فقال عبد امللك. وآضرب للناس سككا وال تعفهم مما يكرهون

إنكقد هدمت الكنيسة اليت رأى أبوك تركهم فإن : امللك كنيسة دمشق كتب إليه ملك الرومملا هدم الوليد بن عبد 
" وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث : " فكتب إليه الوليد. كان حقاً فقد أخطا أبوك، وإن كان باطالّ فقد خالفته

  .إىل آخر القصة
  وبني قيصر ومعاوية

  اسوقد أرسل يسأله فاستعان جلوابه بابن عب

حّدثنا علّي بن زيد عن يوسف بن مهران عن : حّدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حّدثنا الزيادّي حممد بن زياد قال
سالم عليك، أّما بعد فأنبئين بأحّب كلمة إىل اللّه وثانية وثالثة ورابعة : كتب قيصر إىل معاوية: ابن عباس قال

أربعة أشياء فيهّن الروح مل يرتكنضن يف رحم، وعن قرب يسري  وخامسة، ومن أكرم عباده إليه وأكرم إمائه، وعن
بصاحبه ومكان يف األرض مل تصبه الشمس إال مرة واحدة، واجملّرة ما موضعهم من السماء، وقوس قزح وما بدء 

للّه فال إله أّما أحب كلمة إىل ا: فأرسل إيلّ يسألين فقلت!. ما أدري ما هذا! اللّهم ألعنه : أمره؟ فلما قرأ كتابه قال
إال اللّه ال يقبل عمالّإال وهي املنجية هبم ، والثانية سبحان اللّه وهي صالة اخللق، والثالثة احلمد اللّه كلمة الشكر، 

وأّما أكرم عباد اللّه . والرابعة اللّه أكرب فواتح الصلوات والركوع والسجود، واخلامسة ال حول وال قّوة إال باللّه
واألربعة اليت فيهّن روح . ه وعلّمه األمساء كلهم ، وأكرم إمائه عليه مرمي اليت أحصنت فرجهمإليه فآدم خلقه بيد

  .ومل يتركضن يف رحم فآدم وحّواء وعصا موسى والكبش
والقرب الذي سار بصاحبه . واملوضع الذي ال تصبه الشمس إال مرة واحدة فالبحر حني انفلق ملوسى وبين إسرائيل

  .فيه يونس فبطن احلوت الذي كان
قدم معاوية من الشام : بني عمرو بن العاص ومعاوية يف جملس عمر بن اخلطاب أبو حامت عن العتّيب عن أبيه قال

  وعمرو بن العاص من مصر على

! أعلّي: عمر فأقعدمها بني يديه وجعل يسأهلما عن أعماهلما إىل أن اعترض عمرو يف حديث معاوية، فقال له معاوية
فعلمت أنه بعملي أبصر : قال عمرو. د؟ هلّم حىت أخرب أمري املؤمنني عن عملك وختربه عن عمليتعيب وإيلّ تقص

مين بعمله وأنّ عمر ال يدع أول هذا احلديث حىت يأيت على آخره، فأردت أن أفعل شيئاّ أقطع به ذلك فرفعت يدي 
إن يل أمرياً ال أقضي : فقال معاوية. مهتاللّه ما رأيت رجلًا أسفه منك، يا معاوية ألط: فلطمت معاوية، فقال عمر

إذا أتاكم كرمي " قال رسول اللّه : فأرسل عمر إىل أيب سفيان فلما رآه ألقى له وسادة مث قال معتذراً. األمور دونه
أهلذا بعث إقي ؟أخوه وابن عمه وقد أتى غري كبري، : مث قص عليه ما جرى بني عمرو ومعاوية فقال" قوم فأكرموه 

  .له ذلكقد وهبت 
  حكم معاوية بني بشر بن أرطأة وزيد بن عمر



وأمه ابنة علّي بن  -ذكر بشر بن أرطاة علّياً فنال منه فضرب زيد بن عمر : أبو حامت عن األصمعّي عن نافع قال
أ تدري ما صنعت ؟ وثبت على بشر : على رأسه بعصا فشّجه فبلغ ذلك معاوية فبعث إىل زيد بن عمر -أيب طالب 
أتدري ما صنعت ؟ : مث بعث إىل بشر فقال. ة وهو شيخ أهل الشام فضربت رأسه بعصا، لقد أتيت عظماءبن أرطأ

مث بعث إىل هذا . وثبت على ابن الفاروق وابن علّي بن أيب طالب تسّبه وسط الناس وتزدريه، ولقد أتيت عظيماً
  .بشيء و إىل هذا بشيء

كان عليه وكان يعذًب، فلما طال ذلك وخشى على نفسه تعّين من  كان ابن املقفع حمبوساً قي خراج: املدائين قال
  .صاحب العذاب مائة ألف درهم فكان بعد ذلك يرفق به إبقاء على ماله

أما إنّ : ادعو إىل املهدّي حممد بن احلنفية، فلما خشي أن جييء قال: قال املختار: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  .عّرضه ألن جتّرب به: قال األصمعّي. رجل بالسيف ضربة ال تعمل فيهفيه عالمة ال ختفى، يضربه 

وىلّ علّي رضي اللّه عنه األشترمصر فلما بلغ : حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن عوانة بن احلكم الكلي قال
دحهم هل لك يف شربة من سويق أج: أنا موىل آلل عمر: العريش أتى بطرا مصر فقال له موىل لعثمان وكان يقول

يا بردهم على : فجدح له بعسل وجعل فيهم ّمساً قاضًيا فلما شرهبم يبس، فقال معاوية ملا بلغه اخلرب. نعم: لك ؟ قال
  لليدين وللفم: " إنّ اللّه جنوداّ منهم العسل وقال علّي! " الكبد

  بني علّي بن أي طالب وأوالد عثمان
: نظر علّي إىل ولد عثمان كأهنم مستوحشون فسأهلم فقالوا: قالحّدثنا أبو حامت عن األصمعّي عن ابن أيب الزّناد 

إذا عاد : فصعد علّي ولّف رأسه مث جعل يرمي وقال. من ههنا: من أين يأتيكم الرمي ؟ قالوا: فقال. نرمى بالليل
  .فانقطع الرمي. فافعلوا مثل هذا

  سليمان النيب عليه السالم يف كشف سارق اإلوزة
. إنّ يل جرياناً سرقوا إوّزيت: يا نّيب اللّه: جاء رجل إىل سليمان النيب عليه السالم فقال: ظّيقال حممد بن كعب القر

! وأحدكم يسرق إوزة جاره مث يدخل املسجد والريش على رأسه: مث خطبهم فقال يف خطبته. الصالة جامعةّ: فنادى
  .خذوه فهو صاحبكم. فمسح رجل على رأسه، فقال سليمان

  وب الثقفي وإياس بن معاويةبني احلكم بن أي
إنك خارجي منافق : أخذ احلكم بن أيوب الثّقفي عامل احلجاج إياس بن معاوية يف ظّنة اخلوارج، فقال له احلكم

وما علمي بك وأنا من أهل الشام : قال. ما أجد أحداً أعرف يب منك: قال. آئتين مبن يكفل بك: وشتمه، مث قال
  .فضحك وخلّى سبيله. ففيم هذه الشهم دة منذ اليوم .قال إياس. وأنت من أهل العراق

  يف حسن جواب رجل خمزومي على عبد امللك بن مروان
أليس قد ردك اللّه على : دخل رجل من بين خمزوم على عبد امللك بن مروان وكان زبرييا، فقال له عبد امللك

  .م أنه قد أخطأومن رّد عليك فقد رّد على عقبيه ؟ فسكت عبد امللك وعل: عقبيك ؟ قال
  بني الضحاك بن مزاحم ونصراين

مينعين من ذلك حّبي : قال! لو أسلمت: وكان رجل من النصارى خيتلف إىل الّضّحاك بن مزاحم فقال له يوماً
إنك قد أسلمت فإن شربت اخلمر حددناك وإن رجعت : فاسلم، فقال له الضحاك. فاسلم واشرهبم: قال. للخمر

  .ن إسالمهفحس. عن اإلسالم قتلناك



  بني أم أفعى العبد ية وعائشة رضي اللّه عنهم
  يا أم املؤمنني ما تقولني يف امرأة: دخلت أم أفعى العبد ية على عائشة رضي اللّه عنهم فقالت

فما تقولني يف امرأة قتلت من أوالدهم األكابر عشرين ألفا؟ : قالت. وجبت هلم النار: قتلت ابناً هلم صغرياً؟ قالت
  .وا بيد عدوة اللّهخذ: قالت

  كتاب يزيد بن معاوية إىل أهل املدينة، وشعر متثّل به
أما بعد فإنّ اللّه ال يغري ما بقوم حىت يغّيروا ما بأنفسهم وإذا أراد : كتب يزيد بن معاوية إىل أهل املدينة: العتّيب قال

ستكنم فاخلقتكنم ورقعت بكم فآخترقتكنم مث إين واللّه قد لب. اللّه بقوم سوءاّ فال مرّد له وما هلم من دونه من وال
وآمي اللّه لئن وضعتكنم حتت قدمي ألطاّنكم وطأة . وضعتكنم على رأسي مث على عيين مث على فمي مث على بطين

  :مث متثّل. أقلّ هبم عددكم واذلّ غابركم وأترككم أحاديث تنسخ هبم أخباركم مع أخبار عاد ومثود
  وقد يستضعف الرجل احلليم... لعل احللم دل علّي قومي 

  فمعوجٌّ علّي ومستقيم... ومارست الرجال ومارسوين 
  بني سراقة بن مرداس واملختار

أخذ شراقة بن مرداس البارقيّ أسرياً يوم جبانة الّسبيع، فقّدم يف األسرى : حّدثنا أبو عبيد ة قال: أبو حامت قال
  :فقال

  بصحراء اجلند وخري من حلّ... امنن علّي اليوم يا خري معّد 
مث خرج مع إسحاق بن األشعث عليه فجيء بسراقة أسرياً فقال له . وخري من لّبى وصلّى وسجد فعفا عنه املختار

إنّ أيب أخربين أن الشام ستفتح لك حىت هتدم مدينة دمشق حجراً : قال. األأعف عنك ؟ أما واللّه ألقتلّنك: املختار
  : أنشدهمث. حجراً وأنا معك فواللّه ال تقتلين

  نزونا نزوة كانت علّينا... أال أبلغ أبا إسحاق أنا 
  وكان خروجنا بطرا وحينا... خرجنا ال نرى الضعفاء شيئا 

  وهم مثل الّدبا ملا آلتقينا... نراهم يف مصفّهم قليل 
  جلرنا يف احلكومة وآعتدينا... فأسجح إن قدرت فلو قدرنا 

  الّنقد ديناًسأشكر إن جعلت ... تقّبل توبة مين فإين 
فقال . احلمد اللّه الذي أمكنين منك يا عدو اللّه: مث خرج إسحاق عليه ومعه سراقة فأخذ أسرياً فقال. فخلّى سبيله

إنا ملا التقينا رأينا قوماً عليهم ثياب بيض على خيل بلق تطري ! فأين هم؟ ال أراهم! ما هؤالء الذين أخذوين: سراقة
  :مث عاد لقتاله وقال. " خلّوا سبيله ليخرب الناس: ختارفقال امل. بني السماء واألرض

  بأن البلق بيض مصمتات... أال من خمرب املختار عين 
  كالنا عاألبالّتّرهم ت... أري عيّين ما مل ترأياه 

  "علّي قتالكم حىت املمات ... كفرت بدينكم وجعلت نذرا 
  املنري بن شعبة مع علّي رضي اللّه عنه

عبة مع النّيب يف بعض غزواته وكانت له عنزة يتوكأ عليهم فرمبا أثقلتهفريمي هبم قارعة الطريق خرج املغرية بن ش
ألخربن : فيمّر هبم املاّر فيأخذهم ، فإذا صار إىل املنزل عرفهم فأخذهم املغرية ففطن له علّي رضي اللّه عنه فقال



  .لّيفأمسك ع. لئن أخربته ال ترّد بعدهم ضالةٌ أبداً: النيب ، فقال
  باب من أخبار الدولة واملنصور والطالبيني

حدّثنا أبو أسامة عن زائدة عن مساك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كان إذا مسعهم : حّدثين حممد بن عبيد قال
السفاح واملنصور : إنّ بعد االثين عشر ثالثة منا! ما أمحقكم: يكون يف هذه األمة اثنا عشر خليفة، قال: يقولون

  .تأويل هذا عندنا أن ولد املهدّي يكونون بعده إىل خروج الدجال: قال أبو أسامة. ملهدي يسلمهم إىل الدجّالوا
  حممد بن علّي العباسي عندما أرسل دعاته إىل خراسان

أما الكوفة : وقال حممد بن علّي بن عبد اللّه بن عباس لرجال الدعوة حني اختارهم للدعوة وأراد توجيههم
وأما البصرة فعثمانية تدين بالكّف وتقول كن عبد اللّه املقتول وال تكن . هناك شيعة علّي بن أيب طالبوسوادهم ف

وأما أهل الشام . وأما اجلزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعالج ومسلمون يف أخالق النصارى. عبد اهللا القاتل
وأما أهل مكة واملدينة فقد . وجهلًا متراكماً فليس يعرفون إال آل أيب سفيان وطاعة بين مروان، عداوة لنا راسخة

غلب عليهما أبو بكر وعمر، ولكن عليكم خبراسان فإن هناك العدد الكثري واجللد الظاهر وصدوراً سليمة وقلوًبا 
فارغة مل تتقسمهم األهواء ومل تتوّزعهم الّنحل ومل تشغلهم ديانة ومل يتقّدم فيهم فساد وليست هلم اليوم مهم العرب 

ال فيهم كتحازب األتباع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبّية العشائر، ومل يزالوا يذلون وميتهنون ويظلمون و
وهم جند هلم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهم مات وحلىً " الدول " ويكظمون ويتمّنون الفرج ويؤّملون 

 أتفأّل إىل املشرق وإىل مطلع سراج وشوارب وأصوات هم ئلة ولغات فخمة خترج من أفواه منكرة، وبعد فكأين
  .الدنيا ومصباح اخللق

  بني مروان بن حممد وسعيد بن عمرو املخزومي

يا سعيد من هذا الذي يقابلين : كنت مع مروان بن حممد بالّزاب فقال يل: وقال سعيد بن عمرو بن جعدة املخزومي
نعم، أما تعرف رجلًا دخل عليك حسن الوجه : قلتأعرفه؟ : قال. عبد اهللا بن علّي بن عبد اهللا بن عباس: ؟ قلت

بلى قد عرفته واللّه، يا بن جعدة ليًت عليّ : مصفراً رقيق الذراعني حسن اللسان فوقع يف عبد اهللا بن معاوية؟ فقال
ريح إن علّياً وأوالده ال حظ هلم يف هذا األمر، وهذا رجل من بين العباس ومعه . يقابلين" يف اخليل " بن أيب طالب 

خراسان ونصر الشام، يا بن جعدة أتدري مل عقدت لعبد اللّه ولعبيد اللّه وتركت عبد امللك وهو أكرب منهما؟ 
ألين وجدت الذي يلي هذا األمر بعدي عبد اهللا أو عبيد اللّه، فكان عبيد اللّه أقرب إىل عبد : قال. ال أدري. قلت

إين ال أظن هذا األمر : العباسي وكتب مروان إىل عبد اهللا بن علّي اهللا من عبد امللكتاب مروان إىل عبد اهللا بن علّي
إن احلق لنا يف دمك وإن احلق علّينا يف . فكتب إليه عبد اللّه. إال صائرا إليكم، فإن لك فاعلم أن حرمنا جرمكم

ذات ليلة فذي ت لصاحل بن علّي بن عبد اللّه بن عباس واملنصور بذكر سرية خلفاء بين أمية مسر املنصور . حرمك
  طفاء بين أمية وسريهم وم هنم مل يزالوا على استقامة حىت

أفضى أمرهم إىل أبنائهم املترفني فكانت مهمهم من عظيم شان امللك وجاللة قدره قصد الشهوات اإليثار اللذان 
. ونقل عنهم النعمة والدخول يف معاصي اللّه ومساخطه جهال منهم باستدراج اللّه وأمنا ملكره، فسلبهم اللّه العز

بن مروان ملا دخل أرض النوبة هم ربأ فيمن معه سال ملك ) يا أمري املؤمنني إن عبد اللّه . فقال له صاحل بن علّي
النوبة عنهم فأخرب فركب إىل عبد اللّه فكلمه بكالم عجيب يف هذا النحو ال أحفظه وأزعجه عن بلده، فإن رأى 



فأمر املنصور بإحضاره وسأله عن . بس حبضرتنا يف هذه الليلة وجملماله عن ذلكأمري املؤمنني أن يدعو به من احل
يا أمري املؤمنني قدمت أرض النوبة بأثاث سلم يل فافترشته هبم وأقمت ثالثأ، فأتاين ملك النوبة وقد : القصة فقال

ما مينعك أن تقعد : قلتخرب أمرنا، فدخل علّي رجل طوال أقىن حسن الوجه فقعد على األرض ومل يقرب الثياب، ف
مل تشربون اخلمر وهي : مث قال يل. ألين ملك، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة اللّه إذ رفعه: على ثيابنا؟ قال

فلم تطاون الزروع بدوابكم : قال. آجترأ على ذلك عبيد نا وأتباعنا ألن امللك زال عنا: حمرمة عليكم ؟ قلت
فلم تلبسون الديباج واحلرير وتستعملون الذهب والفضة : قال. ذلك جهم لنايفعل . والفساد حمرم عليكم ؟ قلت
ذهب امللك منا وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العبم دخلوا يف ديننا فلبسوا ذلك على : وذلك حمرم عليكم ؟ قلت

وا يف ديننا وزال عبيد نا وأتباعنا دخل: فاطرق مليا وجعل يقلب يديه وينكت األرض أو يقول أل: قال. الكره منا
ليس ذلك كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم وركبتم ما عنه هنيتم، : يردده مرارأم مث قال! امللك عنا

وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم اللّه العز وألبسكم الذل بذنوبكم، واللّه فيكم نقمة مل تبلغ غايتهم وأخاف أن حيل 
. عكم، وإمنا الضيافة ثالثة أيام فتزودوا ما آحتجتم إليه وارحتلوا عن بلديبكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبين م

  .ففعلت ذلك
عبد اللّه بن علّي واإلجهم ز على بقية أهل آل مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية وملا افتتح املنصور الشام وقتل 

تدبريا فتأهبوا يوم كذا وكذا يف أكمل إن يل يف بقية آل مروان : عون ومن معه من أهل خراسان) مروان قال أليب 
عذة، مث بعث إىل آل مروان يف ذلك اليوم فجمعوا وأعلمهم أنه يفرض هلم يف العطاء، فحضر منهم مثانون رجال 

من : ممن أنت ؟ قال: فصاروا إىل بابه ومعهم رجل من كلب قد وئدهم مث أذن هلم فدخلوا، فقال اآلذن للكليب
فلما استقر هبم اجمللس خرج . إين خاهلم ومنهم: فأىب أن يفعل وقال. نصرف ودع القومفا: قال. كلب وقد وندهتم

: أين محزة بن عبد املطلب ؟ ليدخل، فأيقن القوم باهللكة، مث خرج الثانية فنادى: رسول املنصور وقال بأعلى صوته
أين :  ؟ مث خرج الرابعة فقالأين زيد بن علّي بن احلسني: أين احلسن بن علّي ؟ ليدخل، مث خرج الثالثة فنادى

فاجلسه معه . أن ارتفع: فدخلوا وفيهم الغمر بن يزيد وكان له صديقا فاومأ إليه. ائذنوا هلم: حيمص بن زيد؟ مث قيل
أين العبد قي الشاعر؟ فقام وأخذ يف : وأهل خراسان قيام بأيديهم العمد فقال. اجلسوا: على طنفسته وقال للباقني

  . ).فيهم قصيدته اليت يقول
فانقطع العبد . يا بن الزانية: أما الدعاة إىل اجلنان فهم شم وبنو أمبة من دعاة النار فلما أنشد أبياتا منهم قال الغمر

فلما فرغ رمى إليه بصرة فيهم ثالمثائة دينار، مث متثل بقول . امض يف نشيدك: ي وأطرق عبد اللّه ساعة مث قال
اي قرهبم من منابر وكراسي أنزلوهم حبيث أنزهلم الد ط بدار اهلوان واإلتعاس أال ولقد ساءين وساء سو. ). القائل 

مث قال ) تقيلن عبد مشس عثارا واقطعوا كل خنلة وغراس ، اذكروا مصرع احلسني وزيد وقتيال جبانب اسهراس 
أنا رجل من كلب : أيهم األمري: فشدخوا بالعمد حىت سالت أدمغتهم، وقام الكليب فقال. دهيدا: ألهل خراسان
  ومدخل رأسه مل يدنه أحد بني القرينني حىت لزه القرن. ): فقال. لست منهم

مث ! فقتل . أجاىل: قال. ال خري لك يف احلياة بعدهم: فشدخ الكليب معهم مث التفت إىل الغمر فقال. دهيد: مث قال
وإن أنني بعضهم مل يهدأ، حىت فرغ مث دعا برباذع فألقاهم عليهم وبسط عليهم األنطاع ودعا بغدائه فأكل فوقهم 

وقام فأمر هبم فجروا بأرجلهم وأغنم أهل خراسان . ما هتنات بطعام منذ عقلت مقتل احلسني إال يومي هذا: قال
وكان يأكل يوما فأمر بفتح باب من الرواق إىل البستان فإذا رائحة اجليف متأل األنوف، . أمواهلم مث صلبوا يف بستانه

مث . واللّه لرائحتهم أحعبئ إيل وأطيب من رائحة املسك: فقال! أيرلبئ أيهم األمري برد هذا الباب  إلل: فقيل له



حسبت أمية أن سترضى هم شم عنهم ويذهب زيدهم وحسينهم كال ورب حممد وإفهه حىت تباح سهوهلم 
مية وأيت املهدي برجل من وحزوهنم وتذنث زل حليلة حلليلهم باملشريف وتسترد ديوهنم بني املهدي ورجل من بين أ

جرد السيف وارفع السوط حىت ال ترى فوق ظهرهم أمويا )بين أمية كان يطلبه فتمثل بقول سديف شاعرهم
مشس العداوة حىت : لكن شاعرنا يقول : اليغرنك ما ترى اليوم منهم إن حتت الضلوع داء دويا فقال األموي

مث أمر . قال شاعركم ما يشبهكم وقال شاعرنا ما يشبهنا: املهدييستقاد هلم وأعظم الناس أحالما إذا قدروا فقال 
  .به فقتل

كنا جلوسا مع عمرو بن عبيد يف املسجد، فاتاه رجل بكتاب املنصور على لسان حممد بن عبد اللّه بن : وقال رجل
دعنا جنلس : ليس له جواب، قل لصاحبك: فقال. اجلواب. احلسن يدعوه إىل نفسه، فقرأه مث وضعه فقال الرسول

  .يف هذا الظل ونشرب من هذا املاء البارد حىت ناتينا اجالنا قي عافية
عمرو بن عبيد واملنصور، وشعر للمنصور فيه وكان عمرو بن عبيد إذا رأى احملنصور يطوف حويل الكعبة يف قرطني 

قا ظما دخل عليه بعد وكان له صدي. إن يرد اللّه بامة حممد خريا يول أمرهم هذا الشاب من بين هم شم: يقول
حاجيت أال تبعث إيل حىت آتيك وال تعطيين : قال. يا أبا عثمان سل حاجتكن: اخلالفة وكلمه وأراد االنصراف، قال

سكم ماشي رويد سثكم خاتل صيد غري عمرو بن عبيد فلما مات عمرو . ): مث هنض فقال املنصور. حىت أسألك
ت  ٧)تربسد شربا مررت به على مران قربأتضقن مؤمنا متحنفا صدق صئى االفه عليك من م: رثاه املنصور فقال 

ودان بالقرآن وإذا الرجال تنازعوا يف سنة فصل احلديث حبكمة وجملان لو أن هذا الدهر أبقى صاسا أبقى حملنا حيا 
عند من  -يعين أصحابه  -كنا إذا خرجنا : أبا عثمان حديث وضاخ بن حبيب مع املنصور قال الوضاح بن حبيب

املنصور صرنا إىل املهدقي وهو يومئذ ويل عهده ففعلنا ذلك يوما فابرز إيل يده، ومل يكن ذلك من عادته، فاكببت 
عليهم فقئلتهم وضرب بيدي إىل يده، مث علمت أنه مل يفعل ذلك إال لشيء يف يده، فوضع يف يدي كتابا صغريا 

فرجعت . ذا قرأت كتايب فاستأذن إىل ضياعك بالرييا وضهماح، إ: تستره الكف، فلما خرجت فتحته فإذا فيه
يا أمري املؤمنني، ضياعي بالرئ قدا اختئت : فدخل فاستأذن، فاه ذن يل، فدخلت فقلت. استأذن يل): فقلت للربيع 

فخرجت ح مث عدت إليه اليوم الثاين والقوم معي فدخلنا فاستأذنته، . ال، وال كرامة: فقال. ويب حاجة إىل مطالعتهم
فسري عنه، مث . يا أمري املؤمنني ما أريد إصالحهم إال ألقوى هبم على خدمتكن: فقلت. ذ إيل مثل اجلواب األولفر
فنهض القوم . أحتاج إىل خلوة: قلت. قل: قال. أمري املؤفني ويل حاجة أذكرهم!! فقلت . إذا شئت فودع: قال

قد خلوت فقل إن : فتنحى الربيع، فقال. نعم: قلت! اومن الربيع وبينكما ما بينكم: قال. أخلين: وبقي الربيع قلت
يا أمري املؤمنني، وهل أنا ومايل إال من نعمتكن، حقنت دمي ودم أيب ورددت علّي : فقلت. جدت يل مبالك ودمك
على خلع وبيس له غريك ملا أعرفه بينكما، فاظهر ) ا" إنه يهجر يف نفسي أن جهورا : قال. مايل وآثرتين بصحبتكن

يل، وال تكنتنب على يد بريد !رت ليه الوقيعة يف والتنقص يل حىت تعرف ما عنده، الن رأيته يهم خبلع فاكتب إذا ص
وال مع رسول وال يفوتين خربك يف كل يوم فقد نصبت لك فأناً القطان يف دار القطن فهو يوصل كتبك يف كل يوم 

مث أقبلت أؤانسه . نعم واحلمد اللّه: ؟ فقلتأفلت : فمضيت حىت أتيت الري فدخلت على جهور فقال: قال. إيل
  .بالوتيعة فيه حىت أظهر ما ظن به املنصور فكتبت إليه بذلك

  دخول عبد اللّه بن احلسن الطاليب إىل املنصور وإعجاب إسحاق بن مسلم بكالمه، مث كشفه

مللك بن محيد الشامي دخل عبد اللّه بن احلسن الطاليب على املنصور وعنده إسحاق بن مسلم العقيلي وعبد ا
فلما . يا غالم رده: الكاتب، فتكنلم عبد اللّه بكالم أعجب إسحاق فغم ذلك املنصور، فلما خرج عبد اللّه الل



كثريا وأرضا ورقيقا وزعم " يا أبا حممد إن إسحاق بن مسلم حّدثين أن رجال هلك بدمشق وترك ناضا : رجع قال
يا : فقال املنصور. ا أمري املؤمنني، ذلك موالف ا قد كنت أعرفه وأكاتبهنعم ي: قال. أنه موالكم وأشهد على ذلك

  .إسحاق، أعجبك كالمه فأحببت أن تعرفه
ملا بىن أبو العباس : شعر متثل به عبد اللّه بن احلسن حبضرة أبو العباس ملا بىن املدينة باألنبار أبو احلسني املدائين قال

ي !أمل ترحوشبا أمسى: يا أبا حممد كيف ترى؟ فتمثل عبد اللّه فقال . احلسناملدينة باألنبار قال لعبد اللّه بن 
ال : قال. أقلين رأقالك اللّه أ: قصورأنفعهم لبين بقيله يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر اللّه حيّدث كل ليله مث انتبه فقال

جئت وأبو : ه أحنش بن املغرية قالق!ألخرجه إىل املدينة أليب ذر وحديث للنيب خيف. أقالين اللّه إن بت يف عسكري
أنا أبو ذر الغفاري، من مل يعرفين فأنا جندب صاحب رسول اللّه جمسنظ، : ذر آخذ حبلقة باب اسعبة وهو يقول
  .أ" مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبهم جنا : " مسعت رسول اللّه سججيشه يقول

حّدثنا شبابة : ا خالد بن حممد األزدي قال!راق ويرده حدخروج ابن عمر إىل احلسني يناشده عدم اخلروج إىل الع
إن احلسني قد توجه إىل العراق، فلحقه : قيل البن عمر: بن سؤار عن حيص بن إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال

وأخرج إليه . العراق: أين تريد؟ قال: على ثالث ليال من املدينة وكان عند خروج احلسني غائبا يف مال له فقال
إن جربيل عليه : أما إين ساحدّثك حديثا: فناشده اللّه أن يرجع فأىب فقال. هذه كتبهم وبيعتم: با وطوامري قالكت

فه، واللّه ال ظيهم أنت !نه خريه بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة، وإنكم بضعة من النيب جملف!السالم أتى النيب 
أستودعك اللّه : فأىب فاعتنقه وبكى وقال. ملا هو خري لكم فارجع وال أحد من أهل بيتكن وما صرفهم اللّه عنكم إال

  .من قتيل
رد األحنف على كتاب احلسني بن علّي رضي اللّه عنهما يدعوه إىل نفسه حّدثين القاسم بن اسسن عن علّي بن 

ىل نفسه كتب اسسني بن علّي رضي اللّه ضهما إىل األحنف يدعوه إ: حممد عن مسلمة بن حمارب عن السكن قال
  .قد جربنا آل أيب اسسن فلم جند عندهم إيالة للملك وال مجعاً للمال وال مكيدة يف احلرب: فلم يرد اجلواب وقال

  ... ..ما لقينا من ال أيب طالط ؟ إن أحشاهم قتلونا، الن ألغضناهم أدخلونا النار. وقال الشعيب
 خرجت شكينة بنت احلسني تريد املدينة فاطاف هبم لسكينة بنت احلسني يف أهل الكوفة وملا قتل مصعب بن الزبري

واللّه لقد قتلتم جدي وأيب وعقي وزوجي : فقالت. أحسن اللّه صحابتكن يا بنت رسول اللّه: أهل الكوفة فقالوا
  ..مصعبا، أيتمتموين صغرية وأرملتموين جملرية فال عأماكم اللّه من أهل للد وال أحسن طيكم اخلالفة

إبك حسينا جملوم مصرعه بالطف بني الكتائب . ): رثاء احلسني وأهل بيته وقال بعض الشعراء لبعض الشعراء يف
انتهب الناس ورسا : بن حكيم عن أبيه قال) اخلرأضحت بنات النيب إذ قتلوا يف مأمت والشاع يف عرس روى سنان 
  .يف عسكر احلسني بن علّي يوم قتل فما تطيبت منه امرأة إال برصت

ماذا تقولون إن قال النيب ): وملا قتل حسني قالت بنت لعقيل بن أيب طالب . يل بن أيب طالب للحسن رثاء بنت عق
لكم ماذا فعلتم وم نتم أفضل األمم بعتريت وبأهلي بعد منطلقي منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم أما كان هذا 

  .ىفما مسعهم أحد إال بك) جزائيأن نصحت سأأن ختلفوين بقتل يف ذوي رمحياً 
لقد ! سي اللّه جمليط باقرا وتسمب بقرة: ما فعل أخوك البقرة؟ ملال زيل: ودخل زيد بن علّي على هشام فقال

  .اختلفتمام
  يا جابر إنك ستعئر بعدي حىت يولد يل مولود: " ز قال!ير أخربنا جابر بن عبد اللّه أن النيب جي!للنيب 



ين السالمأفكان جابر يتردد يف سكك املدينة بعد ذهم ب بصره وهو امسه كامسي يبقر العلم بقرا فإذا لقيته فاقرئه م
يا : ذ بصر جبارية يتوركهم صيب فقال هلم!فبينا هو ذات يوم بالبالط . قد جن جابر: يا باقر، حىت قال الناس: ينادي

فأدنته منه . ه مينأدني: فقال. هذا حممد بن علّي ابن احلسني بن علّي بن أيب طالب: جاىي ية، من هذا الصيب ؟ قالت
مث انصرف إىل . نعيت إيل نفسي ورئي الكعبئ: مث قال. يا حبييب، رسول اللّه يقرئك السالم: فقبل بني عينيه وقال

  .منزله وم وصى فمات من ليلته
: قال له زيل. بلغين أنك ترئص نفسك للخالفة وتطح فيهم وم نت ابنأمة). حديث هشام وزيد بن علّي أقال هشام

هشام فلو أن اللّه علم يف أوالد السراري تقصريا عن بلوغ غاية ما أعطى إمساعيل ما أعطاه، مث خرج زيد  مهال يا
  ).وبعث إليه هبذه األبيات

مهال بين عمنا عن حنت أثلتنا سريوا رويدا كما كنتم تسريونا ال جتمعوا أن هتينونا ونكرمكم وأن نكف األذى عنكم 
بكم وال نلومكم أال حتبونا أمث إن زيدا أعطى اللّه عهدا أال يلقى هشاما إال يف كتيبة وتؤذونا فاللّه يعلم أنا ال حن

  .بيضاء أو محراء فدخل الكوفة فطبع هبم السيوف وكان من أمره ما كان حىت قتل رمحه اللّه أ
من . قال ابن شهم ب .على املاء والكأل واحملتطب: املدائن ال تبىن إال على ثالثة أشياء: ذكر األمصار قالت احلكماء

ملعاوية بن أيب سفيان وقال معاوية لقوم قدموا . قدم أرضا فاخذ من تراهبم فجعله يف مائهم مث شربه عويف من وبائهم
  .كلوا من فحا أرضنا فقلما أكل قوم من فحا أرض فضرهم ماؤهم. عليه

سعد موالي، وكان يلي أمواله  أغبط الناس عندي: قال معاوية: حّدثين األصمعّي قال. حّدثين ارياشض قا،ل
  .باحلجاز، يترجتع جذة ويتقيظ الطائف وبتشىت مكة

 ١١٣ا خلطر وا لكندز : أربعة أشياء قد مألت الدنيا ال تكون إال باليمن: حدّثنا األصمعّي قال: حّدثنا الرياشّي قال
  .وا لعصب وا لورس

  .هي مغيض ا لطوفان: وتقول) ورى،اليهود ال تأكل من بقل س: حّدثنا أبو حامت عن األصمعّي قال
سبع حمفوظات وسبع : وقال األصمعّي عن معمر قال: ملعمر عن احملفوظات وامللعونات من املدن والقرى قال

وقفت باليمن على قرية فقلت . وأثافست باليمن. ملعونات، فمن احملفوظات جنران أ ومن امللعونات اثافت أوبرذعةأ
أحب أثافت عند القطاف وعند عصارة : أما مسعت قول الشاعر! وحيك : فقالت ما تسمى هذه القرية؟: المرأة

سواد البصرة األهواز ودستميسان وفارس، وسواد : أعناهبم تقسيج أعكمال البلدان وسوادهم قال األصمعّي
كذلك إىل الكوفة كسكر إىل التراب إىل عمل حلوان إىل القادسية، وعمل العراق هيت إىل الصني والسند واهلند مث 

الري وخراسان إىل الديلم واجلبال كلهم ، وأصبهم ن صرة العراق افتتحهم أبو موسى األشعرّي، واجلزيرة ما بني 
  !.دجلة والفرات، واملوصل من اجلزيرة، ومكة من املدينة ومصر ال تدخل يف عمل العراق 

أول قرية بنيت بعد : عن وهب بن منبه قال أول قرية بنيت بعد الطوفان حّدثين عبد الرمحن بن عبد املنعم عن أبيه
الطوفان قرية بربدى تسمى سوق مثانني، كان نوح ملا خرج من السفينة ابتناهم وجعل فيهم لكل زجل آمن معه بيتا 

وحران مسيت هبم ران بن آزر أخي إبراهيم النيب مججيهنه وهو أبو : قال. وكانوا مثانني فهي اليوم تسمى سوق مثانني
  .لوط
يا بريدة إنه سيبعث بعدي بعوث فإذا بعثت فكن يف أهل : "  غشيه خياطب بريدة أقال النيب جسجز لربيدةللنيب

مروا، فإذا أتيتهم فانزل مدينتهم فإنه بناهم ذو القرنني : بعث املشرق مث يف بعث خراسان مث يف بعث أرض يقال هلم
ملك شاهر سيفه يدفع عنهم السوء إىل يوم القيامة  وصلى فيهم ، غزيرة أهنم رهم جتري بالربكة، يف كل نقب منهم



  .فمات هبم) فقدمهم بريدة" 
أخربين النمر بن هالل احلبطي عن قتادة : حّدثين األصمعّي قال: أليب جلدة يف صفة الدنيا حّدثين أمحد بن اخبليل قال

لف فرسخ وملك الروم الدنيا كلهم أربعة وعشرون ألف فرسخ فملك السودان اثنا عشر أ: عن أيب جلدة قال
كنا عند ابن : وقال أبو صاحل ١٣أ. مثانية آالف فرسخ وملك فارس ثالثة آالف فرسخ وأرض العرب ألف فرسخ

  من: ممن أنت ؟ قال. عباس فأقبل رجل فجلس، فقال له

عل ما ف: مث قال). من بوشنج : من أي هراة؟ قال: قال). من هراة،: من أي خراسان ؟ قال: أهل خراسان، قال
مث . املسجد احلرام ومسجد بوشنج. كان إلبراهيم مسجدان. قال ابن عباس. عامر يصلى فيه: مسجدهم ؟ قال

  .قال أخربين العباس أنه قال يف ظلهم أ. حباهلم: ما فعلت الشجرة اليت عند املسجد؟ قال: قال
  خطبة علّي رضي اللّه عنه يف أهل البصرة

ثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن ميمون احلراين عن عوف بن أيب مجيلة عن حّد: حّدثين حممد بن عبد العزيز قال
يا أهل : ملا قدم علّي رضي اللّه عنه البصرة ارتقى على منربهم فحمد اللّه وأثىن عليه مث قال: احلسن البصري قال

أما إين ال أقربل رغبة فيكم وال . مالبصرة، يا بقايا مثود ويا جند املرأة ويا أتباع البهيمة، رغا فاتبعتم وعقر فاهنزمت
ق يقال هلم البصرة اقوم األرضني قبلة، قارئهم !تفتح أرض: " رهبة منكم، غري أين مسعت رسول اللّه ب كصيقول

  ).اختط الناس البصرة سنة سبع عشرةأ: أقرأ الناس، وعابدهم وقال أبو رائل
ارث بن كعب عند أيب العباس، فقال أبو العباس خلالد خلالد بن صفوان يف قوم من بين احلارث فخر ناس من بين احل

: قال خالد. فانتم أعمام أمري املؤمنني وعصبته: قال. أخرال أمري املؤمنني وأهله: أال تكنتم يا خالد؟ قال: بن صفوان
  .ما عسى أن أقول لقوم بني ناسج برد ودابغ جلد وسائر قرد، دذ عليهم هدهد وغرقتهم فارة وملكتهم امرأة

وقال . حنن أبعد منكم سرئة وأعظم منكم حبرية وأغذى منكم برية: خالد عن الكوفة فقال ١٢وله يف الكوفة أسئل 
شعر اخلليل يف ظهر البصرة وقال . حنن أكثر منكم ساجا وعاجا وديباجا وخراجا وهنرا عخاجاأ: أبو بكر اهلذلن

ادي القصر نعم القصر والوادي ال بد من زورة عن زر و. ): اخلليل يف ظهر البصرة مما يلي قصر أوس من البصرة
غري ميعاد ترفا به السفن والظلمان واقفة والضعمث والنون واملآلخ واحلادي ومثله البن أى عيينة وقال ابن أيب 

هلحبهم  ٩اجلنان فما تبلغهم هنيهممة وال مثن ألفتهم فاختذهتم وطنا إن فؤاد،) يا جنة فاتت ): ٦٠عيينة يف مثل ذلك 
ة رذا خنت فانظر وفتهر فيما تطيف به اق األريب املفنهر الفطن من !وطن زؤج حيتاهنم الضباب هبم فهذه كن

هم سفن شعر البن كناسة يف ظهر الكوفة أنشد حممد بن عمر عن ابن كناسة !!لسفنن كالنعام مقلة ومن نعام كان
شية الربد إلبراهيم التيمي يف أرض الكوفة بلغين عن وإن هبم لو تعلمني أصائال وليال رقيقا مثل حا): يف ظهر الكوفة،

ملا أمرت األرض أن تغيض غاضت : إبراهيم بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهم جر عن إبراهيم التيمي قال
  .إال أرض الكوفة فلعنت، فجميع األرض تكنرب على ثورين وأرض الكوفة تكنرب على أربعة ثريان

  .إذا كان علم الرجل حجازيا وسخاؤه كوفيا وطاعته شامية فقد كمل: يف كمال الرجل وكان يقال
بعثة رواد يرتادون ! سعد غ ل. ملا اجتوى املسلمون املدائن بعدما نزلوا وآذاهم الغبار والذباب، كتب عمر إىل)أأ

يهم، فأشار عليه فسال من قبله عن هذه الصفة فيما يل. منزال بريا فإن العرب ال يصلحهم إال ما يصلح اإلبل الشاه
وظهر الكوفة يقاك له اللسان، وهو فيما بني النهرين إىل عني بين احلداء، . من رأى العراق من وجوه العرب باللسان

أدلرب الرب لسانه يف الريف، فما كان يلي الفرات منه فهو امللطاط، وما كان يلي الظهز منه : وكانت العرب تقول
  .به أفهو النجاف، فكتب إىل سعد يأمره 



هلم ولئن هئوا لنعم  ١٤جاعلّين الشام محا.): شعر للنابغة اجلعدي ميدح الشأم وقال النابغة اجلعدي ميدح الشأم 
ولكن قومي أصبحوا مثل خيرب هبم داؤهم وال تضر : املنتقل موته أجر وحمياه غىن وإليه عن أذاه معتزل وقال أيضا

وحوة ليلى رمبا مر : قال. لود فعاش إىل أن حيتلم إال أن يتحول عنهممل يولد بغدير ختم مو: األعاديا قال األصمعّي
  .هبم الطائر فيسقط ريشه

يزعمون أن من دخل أرض تبت مل يزل : للجاحظ فيمن دخل أرض تبت واألهواز واملوصل قال عمرو بن حبر
فيهم فضال، ومن أقام ضاحكا مسرورا من غري عجب حىت خيرج منهم ، ومن أقام باملوصل عاما مث تفقد قوته وجد 

  .باألهواز حوال فتفقد عقله وجد النقصان فيه بينا
  .حفى خيرب وطحال البحرين ودماميل اجلزيرة وطواعني الشام: والناس يقولون

  وأما قصبة األهواز فتقلب. من أطال الصوم باملصيصة يف الصيف خيف عليه اجلنون: يف طبيعة األهواز قالوا

إىل طبائع أهلهم ، ووباؤهم ومحاهم يكون يف وقت انكسار الوباء ونزوع احلمى عن  كل من ينزهلم من األشراف
مجيع البلدان، وكل حمموم فإن محاه إذا أقلعت عنه فقد أخذ عند نفسه منهم الرباءة إىل أن يعود إىل التخليط وإىل 

ثت، ولذلك مجعت سوق األهواز أن جيتمع يف جوفه الفساد إال حمموم األهواز فإهنم تعاود من فارقته لغري علة حّد
األماعي يف جبلهم املطل عليهم واجلرارات يف بيوهتم ومن ورائهم سباخ ومناقع مياه غليظة وفيهم أهنم ر تشقهم 
مسايل كنفهم ومياه أمطارهم فإذا طلعت الشمس وطال مقامهم واستمرت مقابلتهم لذلك اجلبل قبل الصخرية 

يبسا وحرا وعادت مجرة واحدة قذفت ما قبلت من ذلك عليهم وقد خبرت تلك اليت فيهم اجلرارات، فإذا امتألت 
السباخ ت تلك األهنم ر، فإذا التقى عليهم ما خبرت به السباخ وما قذفه ذلك اجلبل فسد اهلواء وفسد بفساد 

  .اهلواء كل ما يشتمل عليه اهلواء
حدّثين مشايخ أهل األهواز عن القوابل : الكاتبإلبراهيم بن العباس عن أطفال األهواز وقال إبراهيم بن العباس 

  .أهنن رمبا قبلن الطفل فيجدنه يف تلك الساعة حمموما أيعرفن ذلك ويتحّدثن به،
ومن قدم من شق العراق إىل بلد الزنج مل يزل حزينا ما أقام هبم فإن أكثر من شرب نبيذهم وأكل النارجيل : قال

  .وبني املعتوه إال شيء يسري طمس اخلمار على عقله حىت ال يكون بينه
ألهنم بالد م فاع . أأل يقيوا قنفذا وال جمليدوه: ويف عهد سعجستان على العرب حني افتتحوهم: قنافذ شستان قال

  .والقنافذ تاكلهم ولوال ذلك ما كان هلم هبم قرار
إمنا مثل الكوفة مثل اللهم : اسوقال ابن عياش أليب بكر اهلذيل يوم فاخره عند أيب العب.الفرق بني الكوفة والبصرة 

  .ة من البدن يأتيهم املاء بربده وعذوبته، والبصرة مبش لة املثانة يأتيهم املاء بعد تنريه وفساده
إن الكوفة قد سفلت عن الشام ووباثهم وارتفعت عن : يف وصف هواء الكوفة وقال حممد بن عمري بن عطارد

إذا أتتنا الشمال ذهبت مسيربة شهر على مثل رضراض الكافور، إلذا  البصرة وعمقهم فهي مريئة مريعة عذبة ثرية،
  .هبت اجلش ب جاءتنا بريح السوادده ويامسيأ واترخه، وماؤنا عدب وجملشنا خصبط

الكوفة بكر حسناء والبصرة عجوز خبراء أوتيت من كل حلى : احلجاج يصف الكوفة والبصرة وقال احلجاج
  .وزينة

أيف البلدين : ة والبمرة اجتمع أهل العراق ليلة يف مسر يزيد بن عمر بن هبرية، فقال يزيدأيضا يف الفرق بني الكوف
فقال . بل مثرتناأيهم األمري منهم األزاذ واملعقلف وكذا وكذا. الكوفةأم البصرة؟ فقال خالد بن صفوان: أطيب مثرة

: أجل، قال: قال. املؤمنني ما تبعثون به إليهلستأشكأيهم األمريم نكم قد اخترمت ألمري : عبد الرمحن بن بشري العجلي



. ليس بالبصرة منه واحدة: قال. الكلئشان: فائ الرطب حتملون إليه ؟ قال: قال. قد رضينا باختيارك لنا وعلّينا
: قال. بلى عندنا بالبصرة منه شيء يسري: قال خالد بن صفوان. وال بالبصرة منه واحدة: قال. السابري: مثأئة؟ قال

وال : قال. اهلريون أزاذ: مثأية؟ قال: قال. وال بالبصرة منه واحدة: قال. الثرسيان: لتئرحتملون إليه ؟ قالفائ ا
قال ابن . وال بالبصرة منه واحدة: قال. قسب العنرب: فاقي القسب حتحملون إليه ؟ قال: قال. بالبصرة منه واحدة

ماليضض يصف . م ربعا، ما أراه اال تد غلبكفشاركته يف واحدة رستمت هل.اذعى عليك مخسا. هبرية خلالد
  .خيريا لرمهح يهع: كيف رأيت البصرة؟ قال. البصرة دخل فىت من أهل املدينة البصرة مث امنرف، فقال هلم صحابه

أما اجلائع فيأكل خبز األرز والصحناء ال ينفق يف الشهر درمهني، وأما : خري بالد اللّه للجائع والعزب واملفلس
  .زوج بشق درهم، وأما احملتاج فال عيلة عليه ما بقيت، عليه آسته خيرأ وببيعالعزب فيت

: قال عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بن املغرية ملعاوية: بني معاوية وخالد بن الوليد بن املغرية أبو احلسن املدائين قال
أيب سفيان منزيل األبطح ينثق عنه سيله،  إذا كنت أكون ابن: قال معاوية. أما واللّه لو كنا مبكة على السواء لعملت

  .وكنت ابن خالد منزلك أجياد أعاله مدرة وأسفله عذرة
  بني قرشي وآخر من بين تغلب

: فوقف له وهو يطوف بالبيت، فقال له. من بين تغلب: رأئ رجل من قريش رجال له هيئة رثة، فسال عنه فقالوا
بطحاء اجلزيرة وهي يل دونك، وبطحاء ذي . البطحاوات ثالث!: قال له التغلب. أرى رجلني قئما وطتما البطحاء

  .قاروأنا أحق هبم منك البطحاء، وسواء العاكف فيه والبادي
  .اللّهم ال تنزلين ماء سوء فاكون آمرأ سوء: وقال بعض األعراب

ذب نطفة وال ما رأينا أرضا مثل األبتة أقرب مسافة وال أع: خالد بن صفوان يصف األبلة قال خالد بن صفوان
  .أوطا مطية وال أربح لتاجر وال أخفى لعابد

فيا حسن ذاك القصر . ): ما عيينة يذكر قصر أىن بالبصرة وقال ابن أيب عيينة يذكر قصر أنس بالبصرة!شعر البن أء
قصرا ونزهة بأفيح سهل غري وعر وال ضنك بغرس كابكار اجلواري وتربة كان ثر ورد على مسك كان قصور 

ظرن حوله إىل ملك خموف على منرب امللك يدذ عليهم مستطيالحبسنه ويضحك منهم وهي مطرقة تبكي األرض ين
العراق عني الدنيا، والبصرة عني العراق، واملربد عني البصرة،ّ وأت األمور منازهلم املدائين : قال جعفر بن سليمان

أنزل : وقال النفاق. وأنا معك: لشأأ، قال الطاعونأنزل ا. ملا تبوّأت األمور منازهلم قالت الطاعة: قال احلجاج: قال
  .و أنا معك: أنزل البادية، قالت الّشقوة: وقالت الصحة. وأنا معك: العراق، قالت النعمة

  تأكتاب احلرب ويتلوه كتاب السؤدد
  كتاب السؤدد

  خمايل السؤدد وأسبابه وخمايل السوء

حّدثين عبد الرمحن بن : مد عبد اللّه بن مسالبن قتيبة رمحه اللّهللزبرقان يف أبغض صبياهنم إليه وأحّبهم قال أبو حم
أخربنا مجيع بن أيب غاضرة وكان شيخاً مسّناً من أهل البادية وكان من : عبد اللّه بن قريب عن عمه األصمعّي قال
كر الذي كأمنا يطّلع أبغض صبياننا إيلّ األقيعس الذ: كان الزبرقان يقول: ولد الزّبرقان بن بدر من قبل النساء، قال

وأحّب صبياننا إيل الطويل الغرلة . ما تريدون من أيب: يف حجره، وإن ساله القوم أين أبوك، هّر يف وجوههم وقال



  .معكم: الّسبط الغّرة العريض الورك األبله العقول الذي يطيع عّمه ويعصى أمه، وإن سأله القوم أين أبوك، قال
  ملعاوية يف السؤدد

  .الصلع، واندحاق البطن، وترك اإلفراط يف الغرية: ثالث من السودد: ألصمعّي قال معاويةوقال ا: قال
  مل عرايب يف خصال السودد

إذا كان سائل الغّرة طويل الغرلة ملتاث األزرة، وكانت : مب تعرفون سودد الغلم فيكم؟ فقال: وقيل مل عرايب: قال
  .فيه لوثة فلسنا نشّك يف سودده

  .إذا رأيته أعنق أشدق أمحق فأقرب به من السودد: لغلمان أسود؟ قالأي ا: وقيل آلخر
إذا رأيت الغالم الغالم غائر العينني ضيق اجلبهة حديد األرنبة كأمنا جبينه صلم ية فالترجه، آال أن يريد : وكان يقال

  .اللّه أمرا فيبلغه
  لألصمعي عن مدح قريش بالصلع
  :وأنشد. ش متدح بالصلعقري: حّدثنا الرياشّي عن األصمعّي قال

  أصلع تنميه رجال صلع... أن سعيداً وسعيد فرع 
  هلند يف ابنهم معاوية

ثكلته إن كان اليسود : فقالت هند. إين أظن هذا الغالم سيسود قومه: ونظر رجل إىل معاوية وهو غالم صغري فقال
  .األ قومه

  قول شبيب بن شيبة لبعض فرسان بين منقر
  .ما مطلت مطل الفرسان والفتقت فتق السادة: ض فرسان بين منقرقال شبيب بن شيبة لبع

  قول رجل لسنان بن سلمة
  .ما أنت بأرسح فتكون فارساً والبعظيم الرأس فتكون سيداً: وقال آخر لسنان بن سلمة اهلذيلّ

  ولبعض الشعراء
  :وقال بعض الشعراء

  قروكفّا ككفّ الّضّب أوهي أح... فقّبلت رأساً مل يكن رأس سّيد 
  :وقال آخر

  إىل بيعة قليب هلم غري آلف... دعا ابن مطيع للبياع فجئته 
  بكفّي ليست من أكّف اخللم ئف... فناولين خشناء ملّا ملستهم 

  من كتاب اهلند يف الفراسة والتوّسم
ع طرفهم دام اختلم جهم وتتاب" و " إنه من صغرت عينه : وقرأت يف كتاب للهند أنه قد قيل يف الفراسة والتّوّسم

ومال أنفه إىل أمين شقّيه وبعد ما بني حاجبيه وكانت منابت شعره ثالمث ثالمث وطال إكبابه إذا مشى، وتلفّت تارة 
  .بعد أخرى، غلبت عليه أخلم ق السوء

  أربع خصال للسودد
  .األدب، والّصدق، والعفّة، واألمانة: أربع يسّودن العبد: كان يقال

  شعر لبعض الشعراء يف النيب
  :قال بعض الشعراء يف النيب و



  كانت بداهته تنبيك باخلرب... لو مل تكن فيه آيات مبّينة 
  ملعاوية يف السيد

  .إين مل كره البكارة يف السيد وأحب أن يكون عاقالمتغافلم: وقال معاوية
  ولشاعر يف هذا املعىن

  :وقال الشاعر يف هذا املعىن
  ه املتغايبلكّن سّيد قوم... ليس الغيب بسّيد يف قومه 

  " .ليس أمري القوم باحلّب اخلدع : " ويقال يف مثل
  مثله شعر للفرزدق

  :وقال الفرزدق
  فاستمطروا من قريش كل منخدع... مل خري يف خّب من ترجى فواضله 

  عن ماله وهو وايف العقل والورع... كأن فيه إذا حاولته بلهم 
  وإلياس بن معاوية، وابن شهم ب يف الكرمي

  .لست خبّب واخلّب الخيدعين: بن معاوية وقال إياس
  .الكرمي ملّا حتكمه التجارب: وقال مالك بن أنس عن ابن شهم ب

  :قال بعض الشعراء
  ما على املرء أن يسودوه عار... غري أين أراك من أهل بيت 

  لعمر بن اخلطاب وعدي بن حامت يف صفات السيد
  .حني يسأل، احلليم حني يستجهل، الباّر مبن يعاشر السيد اجلواد: وقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

  .السيد الذليل يف نفسه، األمحق يف ماله، املطّرح حلقده، املعين بأمر عاّمته: قال عدّي بن حامت
  .بفضل سلطانه على نفسه: سئل خالد بن صفوان عن األحنف مب ساد، فقال

  لقيس بن عاصم
  .ذل القرى وترك املرا ونصرة املوىلبب: مب سدت قومك؟ فقال: وقيل لقيس بن عاصم

  لعلّي بن عبد اللّه بن عباس يف الدنيا واآلخرة
  .سادة الناس يف الدنيا األسخياء وىف اآلخرة األتقياء: وقال علّي بن عبد اللّه بن عباس

  سالبن قتيبة لولده
  .إنكم لن تسودوا حىت تصربوا على سرار الشيوخ البخر: وقال سالبن قتيبة لولده

  .الدنيا هي العافية، والصّحة هي الشباب، واملروءة الصرب على الرجال: لوقا
  .كنا نعرف سودد سالبن قتيبة بأنه كان يركب وحده ويرجع يف مخسني: قال عمرو بن هّداب

  للم حنف بن قيس يف تسويد قومه له
عناك من أمري ما  بتركي من أمرك ما اليعنيين كما: مب سدت قومك؟ قال: وقال رجل للم حنف وأراد عيبه

  .اليعنيك
  البن مطاع العنزي جييب



  عبد امللك بن مروان عن مالك بن مسمع

لو غضب مالك لغضب معه : فقال له. أخربين عن مالك بن مسمع: وقال عبد امللك بن مروان البن مطاع العنزّي
وكذلك أمساء بن . شيئاً قطومل يل . هذا وأبيك الّسودد: فقال عبد امللك. مائة ألف اليسألونه يف أي شيء غضب

  .خارجة مل يل شيئاً قط
  لعرابة يف تسود قومه له

أخندع هلم عن مايل، وأذلّ هلم يف عرضي، والأحقر صغريهم، : مب سدت قومك؟ فقال بأربع: قيل لعرابة األوسّي
  .والأحسد رفيعهم

  ومثله شعر للمقّنع الكندي
  :وقال املقّنع الكندّي وهو حممد بن عمرية

  وليس رئيس القوم من حيمل اسقدم... ل احلقد القديأعليهم والأمح
  دعوين إىل نصر أتيتهم شدّا... وليسوا إىل نصري سراعاً وإن هم 

  وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمدا... إذا أكلوا حلمى وفرت حلومهم 
  ديوين يف أشياء تكنسبهم محدا... يعريين بالّدين قومي وإمنا 

  :وقال آخر
  سّواس مكرمة أبناء أيساره... سار ذوويسر هينون لينون أي

  والميارون إن ماروا بإكثم ر... الينطقون على الفحشاء إن نطقوا 
  مثل النجوم اليت يسري هبم الساري... من تلق منهم تقل مل قيت سّيدهم 

  :وقال آخر
  هلم صعداء مطلعهم طويل... وإن سيادة األقوام فاعلم 
  .د إال من يوطّئنا رحله ويفّرشنا عرضه وميكننا مالهحنن النسّو: وقال رجل من العرب

  " .من بذل معروفه وكّف أذاه فذلك السيد : " للنيب يف السيد ويف احلديث املرفوع
  أقوال أخر يف السيد

  .السودد مع انتقام: ويقال
  .يريدون أنّ كل جناية جينيهم أحد من عشريته معصوبة برأسه" سيد معّمم " والعرب تقول 

زبرقت : يقال. وإمنا ّمسي الّزبرقان بصفرة عمامته. بل السيد منهم كان يعتّم بعمامة صفراء اليعتم هبم غريه: ويقال
  .الشيء إذا صفّرته، وكان امسه حصينا

  البن هبرية يف سّيد الناس يف وقته
  .الفرزدق، هجاين ملكاً ومدحين سوقةً: من سيد الناس اليوم؟ قال: قيل البن هبرية

  بن الطفيل يف سودد الرجل بنفسه شعر لعامر

  :وقال عامر بن الطّفيل
  وفارسهم املشهور يف كل موكب... إين وإن كنت ابن سيد عامر 



  أىب اللّه أن أمسو بأّم والأب... فما سّودتين عامر عن وراثة 
  أذاهم وأرمي من رماهم مبنكب... ولكّنين أمحي محاهم وأتّقي 

  :هذا حنو قول األخر
  وعلّمته الكّر واألقدم ما... دت عصاما نفس عصام سّو

  :وله يقول النابغة. وصيّرته ملكا مهاما وعصام عبد كان للنعمان بن املنذر
  ولكن ما وراءك يا عصام؟... فإّني الألوم على دخول 

  الكمال والتناهي يف الّسودد
  للم حنف بن قيس عن الرجل الكامل

  .الكامل من عدت هفواته: قال األحنف :حّدثين أبو محزة األنصارّي عن العتّيب قال
  زياد بن أبيه يكتب إىل معاوية يف األحنف

األحنف بن : إن قبلي رجلني يصلحان لذلك: أنظر رجل يصلح لثغر اهلند فولّه، فكتب إليه: وكتب معاوية إىل زياد
أّم املؤمنني، أم بسعيه علّينا أخبذمل نه : بأّي يومي األحنف نكافيه: فكتب إليه معاوية. قيس، وسنان بن سلمة اهلذيل

إن األحنف قد بلغ من الشرف واحللم والسودد ما التنفعه الوالية : فكتب إليه زياد. يوم صفّني؟ فوّجه سنانا
  .واليضره العزل

  أليب نواس يف مدح رجل
  :وقال أبو نواس ميدح رجالً

  لطالب ذاك والناشد... أوحده اللّه فما مثله 
  أن جيمع العاال يف واحد... وليس هللا مبستنكر 

  مثله أليب نواس أيضاً يف مدح حممد األمني ابن الرشيد
  :وقال أيضا يف حنو هذا

  تقبيل راحته والّركن سّيان... يا ناق التسأمي أو تبلغي رجالً 
  تستجمعي اخللق يف متثم ل إنسان... مىت حتطّي إليه الّرحل ساملة 

  للّه من إنس ومن جانممن برا ا... حممد خري من ميشي على قدم 
  خلقا وخلقا كما قّد الّشراكان... ننازع األمحدان الّشبه فاشتبهم 
  معنامها واحد والعّدة اثنان... سّيان الفرق يف املعقول بينهما 

  شعر للطائي
  :وقال الطائي

  يف الدين، مل خيتلف يف امللة اثنان... لو أنّ إمجاعنا يف فضل سودده 
  :وقال أيضاً

  على مافيك من كرم الطباع... فسك مل تزدهم فلو صورت ن
  خلالد بن صفوان يف األحنف

  .كان األخنف يفّر من الشرف والشرت يتبعه: وقال خالد بن صفوان
  املنذر بن اجلارود واألحنف بن قيس



ف على وفد األحنف واملنذر بن اجلارود على معاوية، فتهيأ املنذر وخرج األحن: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  .أراين تزّينت هلذا الشيخ: قعود وعليه بّت، فكلما مّر املنذر قال الناس هذا األحنف، فقال املنذر

  بني األحنف وبين متيم
هذا شبل بن معبد ، من سّوده ولري : فقال. فّضلناك وسوّدناك! ما أعظم مّنتنا عليك: وقالت بنو متيم للم حنف

  .باحلضرة جبلّي غريه؟ أو قال بالبصرة
  عبد اللّه بن عبد األعلى يرد على عبد امللك

  عن أكرم العرب وخري الناس
من : من أكرم العرب أو من خري الناس؟ قال: قال عبد امللك بن مروان لعبد اللّه بن عبد األعلى الشاعر الشّيباين

من حيب أن : ؟ قالمن األم الناس: قال. حيّب الناس أن يكونوا منه، والحيب أن يكون من أحد، يعين بين هم شم
  .يكون من غريه، والحيب غريه أن يكونوا منه
  قول لرجل من أشراف العجم لشريف عريب

  .إن الشرف نسب مفرد، فالشريف من كل قوم نسيب: قال رجل من أشراف العجم لرجل من أشراف العرب
وطاهنم ، وأكرم األفلم ء أشدّهم أكرم الّصفايا أشدّهم وهلم إىل أومل دهم ، وأكرم اإلبل أحّنهم إىل أ: وكان يقال

  .مالزمة إلمهم هتم ، وخري الناس آلف الناس للناس
  الّسيادة والكمال يف احلداثة
  مل ألحنف بن قيس يف السودد

يريد أنه يكون سيداً من أتته السيادة يف حداثته وسواد رأسه وحليته، وقد يذهب . السّودد مع السواد: قال األحنف
  .اس وعاّمتهم، يراد أن الّسودد يكون بتسويد العاّمةمبعناه إىل سواد الن

  شعر يف سؤدد حممد بن القاسم الثقفي

ولّى احلجاج حممد بن القاسم بن حممد بن احلكم الثقفي قتال األكراد بفارس فأباد منهم، مث ومل ه : وقال أبو اليقظان
  :ل فيه الشاعرالّسند فافتح السند واهلند وقاد اجليوش وهو ابن سبع عشرة سنة، فقا

  حملمد بن القاسم بن حممد... إن السماحة واملرؤة والّندى 
  !يا قرب ذلك سودداً من مولد... قاد اجليوش لسبع عشرة حّجة 

  .املنزلة الرفيعة: يا قرب ذلك سورة من مولد السّورة: ويروى
  .وهو جعل شرياز معسكراً ومنزالً لوالة فارس: قال أبو اليقظان
  يض ملخلّد بن يزيد بن املهلّبشعر حلمزة بن ب

  :وقال محزة بن بيض ملخلّد بن يزيد بن املهلّب
  ك ما يبلغ السّيد األشيب... بلغت لعشر مضت من سين 
  وهمّ لداتكن أن يلعبوا... فهّمك فيهم جسام األمور 

  سؤال احلطيئة عن ابن عبّاس ورد ابن مسعود
! من هذا الذي نزل عن الناس يف سنه وعلم هم يف قوله: فقالنظر احلطيئة إىل ابن عباس يتكنلم يف جملس عمر، 

  .لو بلغ أسناننا ما عشره مّنا رجل: وقال ابن مسعود
  قول رجل يف أيب دلف



  .إن مهته ترمي به وراء سنه: ونظر رجل إىل أيب دلف يف جملس املأمون فقال
  يف والية عبيد اللّه بن زياد خراسان

استخلف عبيد : وقيل لزياد عند موته. ن وهو ابن ثالث وعشرين سنة، وليهم ملعاويةوويل عبيد اللّه بن زياد خراسا
ما منع أباك : فلما مات زياد شخص عبيد اللّه إىل عمه معاوية فقال له. إن يكن فيه خري فسيولّيه عّمه: اللّه، فقال

ما منع أباه وعمه أن يكونا : ّنهم أحد بعدكيا أمري املؤمنني، اليقول: فقال عبيد اللّه. أن يولّيك؟ أما إنه لو فعل فعلت
  .فرغب فيه فاستعمله على خراسان. استعماله

  فيمن ويل أمراً وهو شاب مل يكتهل
  .وويل معاذ اليمن وهو ابن أقل من ثالثني سنة

  .ومحل أبو مسلم أمر الدىب لة والدعوة وهو ابن إحدى وعشرين سنة
  .اين عشرة سنةومحل الناس عن إبراهيم الّنخعي وهو ابن مث

  .ووىل رسول اللّه عتاب بن سيد مكة وهو ابن مخس وعشرين سنة
  .وسّودت قريش أبا جهل ومل يطّر شاربه فأدخلته مع الكهول دار الّندوة

  :قال الكميت
  ت عيون مستمع وناظر... رفعت إليك وما ثغر 

  مهد النّهى ذات البصائر... ورأوا عليك ومنك يف ال 
  زيز وفىت يف وفد قدم عليه من العراقبني عمر بن عبد الع

كّبروا : قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق، فنظر إىل شاب منهم يتحّوز يريد الكلم م، فقال عمر: قال
: قال. يا أمري املؤمنني إن األمر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان يف املسلمني من هو أسّن منك: فقال الفىت. كّبروا

  .صدقت فتكنلّم
  لشاعر يف أن األمر جيب أن يكون لكهل

  :قال الشاعر يف خالف هذا املعىن
  مل تعره األيام رأيا وثيقا... إمنا اهللك أن يساسوا بغّر 

  وآلخر مثله
  :وقال آخر

  كربت، ومل جتزع من الشيب جمزعا... آال قالت احلسناء يوم لقيتهم 
  ماتقّنعاتقّنع منهم رأسه ... رأت ذا عصاً ميشي عليهم وشيبة 

  يسود الفىت حىت يشيب ويصلعا... مل هتزئي يب فقلّما : فقلت هلم
  من اجلذع اجملرى وأبعد منزعاً... وللقارح اليعبوب خري عالية 

  شعر لبكري بن األخنس يف املهلّب
  :رأى بكري بن األخنس املهلّب وهو غالم فقال

  ويربع حىت مل يكون له مثل... خذوين به إن مل يسد سرواهتم 
  اهلّمة واخلطار بالنفس

  لدكني وقد أتى عمر بن عبد العزيز يستنجزه وعدا



ً  

أتيت عمر بن : أخربنا خالد بن جويرية عن حممد بن ذؤيب الفقيمّي وهو العماينّ الراجز عن دكني الراجز قال: قال
دكني ان يل نفساً تّواقة، مل يا : عبد العزيز بعد ما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدنيه وهو وإىل املدينة، فقال يل

وما رزأت من أموال املسلمني شيئاً، . تزل تتوق إىل األمارة، فلما نلتهم تاقت إىل اخلالفة، فلما نلتهم تاقت إىل اجلنة
يا أمري املؤمنني، قليلك خري من كثري غريك، : فقلت. وهو يضحك. وما عندي إال ألفا درهم، فاختر أّيهما شئت

فابتعت هبم إبالً . خذهم بارك اللّه لك فيهم: فدفع إيلّ ألفا وقال. من كبري غريك، فاختر يل أنتويقال قليلك خري 
  .وسقتهم إىل البادية، فرمى اللّه يف أذناهبم بالربكة بدعوته حىت رزقين اللّه ما ترون

  ملعاوية يف طلب أمرٍ عظيم
  .من طلب عظيماً خاطر بعظيمته :قال معاوية لعمرو بن العاص حني نظر معسكر علّي عليه السلم م

  .أي عليكم جبسام األمور. عليكم بكل أمر مزلقٍة مهلكٍة: وكان عمرو يقول
  شعر لكعب بن زهري يف بعد اهلمة واملخاطرة بالنفس

  :وقال كعب بن زهري
  وليس لرحل حطّه اللّه حامل... وليس ملن مل يركب اهلول بغيةُ 

  أصبت حليما أو أصابك جاهل ...إذا أنت مل تقصر عن اجلهل واخلنا 
  من كتاب اهلند يف أشياء التنال إال ببعد اهلمّة

  .عمل السلطان، وجتارة البحر، ومناحرة العدّو: ثالثة أشياء التنال إال بارتفاع مهّة وعظيم خطر: ويف كتاب للهند
اك متبتالً، كالفيل الحيسن أن يرى الينبغي أن يكون الفاضل من الرجال إال مع امللوك مكرّماً أو مع الّنّس: وفيه أيضاً

  .يف الربّية وحشّياً أو للملوك مركبا: إال يف موضعني
  .ذو اهلمة ان حطّ فنفسه تأىب إال علّواً كالّشعلة من النار يصّوهبم صاحبهم وتأىب إال ارتفاعاً: وفيه أيضاً

  :وقال عبد اللّه بن أيب الّشيص
  األموال حرّا بأن اليكسب... أظّن الدهر قد آىل فّربا 

  ونقّض من قواه املستمرّا... لقد قعد الزمان بكل حّر 
  أباه فحارب األحرارا طرّا... كأن صفائح األحرار أردت 

  مل عناق الدجى بّرا وحبرا... فأصبح كلّ ذي شرف ركوبا 
  إذا ما جيب درع الليل زرّا... فهتكن جيب درع الليل عنه 
  للمنّية مكفهرّاووجهم ... يراقب للغىن وجهم ضحوكا 
  أصاب به الدجى خريا وشرّا... ومن جعل الظلم م له قعودا 

  .من سّره أن يعيش مسروراً فليقنع، ومن أراد الذكر فليجهد: وكان يقال
  للعتايب يف رجل بعيد اهلمة

  .إذن اليكون له غاية دون اجلنة: قال. فلم ن بعيد اهلمة: قيل للعّتاّيب
  حاال لبعض احلكماء يف أسوأ الناس



ً  
  .من اّتسعت معرفته وضاقت مقدرته وبعدت مهّته: من أسوأ الناس حاالً؟ قال. وقيل لبعض احلكماء
  :وقال عدّي بن الّرقاع

  وميوت آخر وهو يف األحياء... واملرء يورث جوده ابناءه 
  للحجاج عندما ويل البالة فرجع عنهم

أين هي وعلى أيّ : سار إليهم فلما قرب منهم قال للدليلكان أّول عمل وليه احلّجاج تبالة، ف: أبو اليقظان قال
! أهون هبم والية! الأراين أمرياً إال على موضع تستر منه أكمة: قال. تسترهم عنك هذه األكمة: مست هي؟ قال
  " .أهون من البالة على احلجاج : " فقيل يف املثل. وكّر راجعاً

  شعر للطائي، وغريه، يف ضرورة التغّرب
  :ائّيوقال الط

  لديباجتيه فاغترب تتجدّد... وطول مقام املرء يف احلّي خملُق 
  إىل الناس أن ليست عليهم بسرمد... فإين رأيت الشمس زيدت حمّبة 

أبوك الذي جهل قدره وتعّدى طوره فشّق العصا وفّرق اجلماعة، الجرم لقد هزم مث أسر مث قتل : وقال رجل آلخر
  .هزمية أيب ومن صلبه، أبوك ما حّدث نفسه بشيء من هذا قطّ دعين من ذكر: قال األخر. مث صلب

  :قال حامت طيء
  من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما... حلى اللّه صعلوكاً مناه ومهّه 

  يبت قلبه من قلّة اهلّم مبهما... يرى اخلمص تعذيبا وإن يلق شبعة 
  وميضي على األهوال والدهر مقدما... واللّه صعلوٌك يساور مهّه 
  وذا شطبٍ لدن املهّزة خمذما... يرى قوسه أو رحمه وجمّنه 

  معّدا لدي اهليجا وطرفا مسّوما... وأحناء سرج قاتر وجلامه 
  وإن حيي مل يقعد لئيما مذّمما... فذلك إن يهلك فحيٌّ ثناؤه 

  :وقال آخر
  نزاع شوق إىل أهل وأوطان... مل مينعّنك خفض العيش تطلبه 

  أهالً بأهل وجريانا جبريان... لت هبم تلقى بكلّ بلم د إن حل
  .ليس بينك وبني البلدان نسٌب فخري البالد ما محلك: ويقال

  شعر لعروة بن الورد

  :وقال عروة بن الورد
  مصايف املشاش آلفا كلّ جمزر... حلى اللّه صعلوكاً إذا جّن ليله 

  أصاب قراهم من صديق ميسّر... يعّد الغىن من دهره كلّ ليلة 
  حيّت احلصامن جنبه املتعفّر... شاء مث يصبح قاعدا ينام ع

  وميسي طليحا كالبعرياحملسّر... يعني نساء احلّي مل يستعّنه 
  كضوء شهم ب القابس املتنّور... واللّه صعلوكٌ صفيحةٌ وجهه 



  بساحتهم زجر املنيح املشهّر... مطلّ على أعدائه يزجرونه 
  :وقال آخر

  ومل تدر أين للمقام أطوف...  !لو أقمت بأرضنا: تقول سليمى
  :وقال الطائي يف حنوه

  األفكان داعية اجتماع... آلفة الّنحيب كم افتراقٍ 
  ملوقوٍف على ترح الوداع... وما إن فرحة األوبات األ 

  لروح بن حامت على باب املنصور
: فقال روح. يف الشمس قد طال وقوفك. نظر رجل إىل روح بن حامت واقفاً يف الشمس على باب املنصور فقال له

  .ليطول مقامي يف الظل
  شعر خلداج بن زهري
  :وقال خداش بن زهري

  على احلمار وخلّى صهوة الفرس... ولن أكون كمن ألقى رحاللّه 
  :وقال آخر

  أمسو إليك بنفسي، قّصرت مهمي... الأنت قصّرت عن جمٍد والأنا، إذ 
  قول لعمر بن اخلطاب
  .الكىن فإهنم منّبهةأشنعوا ب: قال عمر بن اخلطاب

: أال أوصي بك األمري؟ فقال عبيد اللّه: دخل عبيد اللّه بن زياد بن ظبيان التيمّي على أبيه وهو جيود بنفسه فقال له
  .إذا مل يكن للحيّ إالّ وصّية امليت فاحلّي هو امليت

  :وقال الشاعر يف حنوه
  فذاك العظم حيٌّ وهو ميت... إذا ما احلي عاش بعظم ميٍت 
  بني عمرو بن سعيد ومعاوية

  .أوصى إيلّ ومل يوص يب: إىل من أوصى بك أبوك؟ قال: وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صّيب
قال . املرء حيث جيعل نفسه، لو مهلج هذا مل يبل مبا ترون: نظر أبو احلارث محري إىل برذوٍن يستقى عليه، فقال

  :الطائّي
  أطمئين أنضر الرّوض عازبهفقل ... وقلقل نايب من خراسان جاشهم 
  على مثلهم ، والليل تسطو غياهبه... وركب كأطراف األسّنة عّرسوا 

  وليس عليهم أن تتّم عواقبه... ألمرٍ عليهم أن تتمّ صدوره، 
  :وقال آخر

  وسيفك مشهور بكفك تعذر... وعش ملكاً أومت كرمياً، وإن متت 
  شعر المريء القيس يف السعي للمجد

  :ذا قول امرىء القيسواملشهور يف ه
  كفاين ومل أطلب قليلٌ من املال... فلو أن ما أسعى ألدىن معيشٍة 

  وقد يدرك اجملد املؤثّل أمثايل... ولكّنما أسعى جملد مؤثّلٍ 



  :وقوله
  وأيقن أّنا الحقان بقيصرا... بكى صاحيب ملا رأى الدرب دونه 

  فنعذراحناول ملكا أو منوت ... ال تبك عينك، إمنا : فقلت له
  أليب نواس يف طلب الغىن

  :وقال أبو نواس
  نقوم سواًء، أو خميف سبيل... أبغي الغىن إّما جليس خليفٍة 
  يف ارتفاع مهة يزيد بن املهلّب

  .منزيل دار اإلمارة أو احلبس: أالّ تبين دارأ؟ فقال: وقيل ليزيد بن املهلّب
  للحطيئة يف التخاذل وسقوط اهلمة

  :مة قول احلطيئةواملشهور يف سقوط اهل
  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي... دع املكارم ال ترحل لبغيتهم 

  شعر ملالك بن الّريب
  :وقال مالك بن الّريب

  إليكم وإال فأذنوا بتعادي... فإن تنصفونا آل مروان نقترب 
  بعيسٍ إىل ريح الفالة صوادي... فإنّ لنا عنكم مراحأ ومرحال 

  وكلّ بالد أوطنت كبالدي... مذهٌب ويف األرض عن دار املذلّة 

  إذا حنن جاوزنا حفري زياد... فماذا عسى احلجاج يبلغ جهده 
  عّتّيد هبم يرتعي بوهم د... فبآست أيب احلجاج وآست عجوزه 

  كما كان عبد اً من عبيد إياد... فلوال بنو مروان كان ابن يوسف 
  ويغادي يراوح غلمان القرى... زمان هو املقري املقّر بذلٍّة 

  بني ينحاب وابن عائشة احملّدث
بعث ينحاب خليفتهم إىل ابن عائشة احملّدث وهو عبيد اللّه بن حممد بن حفص الّتيمي، فأتاه يف حلقته يف املسجد 

: يف حاجة لك أم يف حاجة يل؟ قال: قال. أريد أن ختليين: قال! هالّ عرفت هذا قبل جميئك: أبو من؟ قال: فقال له
  .ما دون إخواين سّر: قال. فإن احلاجة لك: قال. فالقين يف املنزل: قال .يف حاجة يل

  شعر ملالك بن حرمي وكان لصا

ً  
  :وقال بعض لصوص مهدان، وهو مالك بن حرميٍ

  مراغمةً ما دام للّسيف قائم... كذبتم وبيت اللّه التأخذوهنم 
  ملوأنفاً محيا جتتنبك املظا... مىت جتمع القلب الذكّي وصارماً 

  يعش مثرياً أو ختترمه املخارم... ومن يطلب املال املمّنع بالقنا 
  فهل أنا يف ذا يال مهدان ظامل... وكنت إذا قوٌم غزوين غزوهتم 

  شعر أليب النشناش، وكان لصاً أيضاً



  :وقال أبو الّنشناش، من اللصوص
  سواماً ومل تعطف عليه أقاربه... إذا املرء مل يسرح سواماً ومل يرح 

  فقرياً ومن مولًى تدّب عقاربه... للموت خٌري للفىت من حياته ف
  ومن يسأل الّصعلوك أين مذاهبه؟... وسائلٍة بالغيب عّني وسائلٍ 

  سرت بأيب النشناش فيهم ركائبه... وطامسة األعالم ماثلة الصّوى 
  وال كسواد الليل أخفق صاحبه... فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفىت 

  وشعر للص آخر
  :ال آخر من اللصوصوق

  أطوف بأرض ليس فيه بعري... وأّني ألستحي من اللّه أن أرى 
  وبعران رّبي يف البالد كثري... وأن أسأل املرء اللئيم بعريه 

  وللشمس إن غابت علّي تدور... فللّيل إن واراين الليل حكمةٌ 
  وصّوت إنسانٌ فكدت أطري... عوى الذّئب فاستأنست للذئب إذ عوى 

  وتبغضهم يل مقلةٌ وضمري... للّه إّني لألنيس لشاينٌء رأى ا
  شعر للنّمر بن تولب يف املخاطرة بالنفس

  :وقال النّمر بن تولب
  إنّ اجللوس مع العيال قبيح... خاطر بنفسك كي تصيب غنيمةً 

  والفقر فيه مذلّة وقبوح... فاملال فيه جتلّةٌ ومهم بةٌ 
  مثله آلخر
  :وقال آخر
  إىل الّروع يوماً تاركي ال اباليا... انطالقك واحدا إن : تقول ابنيت

  من احلّدثان واملنّية واقيا... ذريين من اإلشفاق إن قّمي لنا 
  ترى ساقييهم يأملان التّراقيا... ستتلف نفسي أو سأمجع هجمةً 

  ملثله أيضاً ألوس بن حجر
  :وقال أوس بن حجر

  رح نفسه كلّ مطرحمن املال يط... ومن يكن مثلي ذا عيالٍ ومقتراً 
  ومبلغ نفسٍ عذرهم مثل منجح... ليبلي عذراً أو ليبلغ حاجةً 

  :وقال آخر
  بأطرار آفاق البالد جنوم... رمى الفقر باألقوام حىت كأّنهم 
  لكسرى يف صولة الكرمي واللئيم

  .احذروا صولة الكرمي إذا جاع، واللئيم إذا شبع: قال كسرى
  :وقال الشاعر

  تيه الغىن، ومذلّة الفقر... الفهما خلقان مل أرضى اخت
  وإذا افتقرت فته على الّدهر... فإذا غنيت فال تكن بطراً 



  أدىن إىل فرجٍ من الصّرب... واصرب، فلست بواجدٍ خلقاً 
  شعر ألعرايب كان أبوه مينعه من التصّرف خوفاً عليه

  :كان إعراّيب مينع ابنه من التصرف إشفاقاّ عليه، فقال شعراّ فيه
  ومطعمه، فاخلري منه بعيد... ا ما الفىت مل يبغ إال لباسه إذ

  ألهرب ّمما ليس منه حميد... يذكّرين خوف املنايا، ومل أكن 
  أنت رشيد: وقيل إذا أخطأت... فلو كنت ذا مال لقّرب جملسي 

  وكان الفىت باملكرمات يسود... رأيت الغىن قد صار يف الناس سودداً 
  ملبدىء حقٍّ بينهم ومعيد... إّنين وإن قلت مل يسمع مقايل و

  يسّر صديٌق أو يساء حسود... فذرين أجّول يف البالد لعلّه 
  عليك من اإلشفاق وهو ودود... أال رّبما كان الّشفيق مضّرةً 
  شعر لباهلي يف طلب الغىن

  :وقال أعرايب من باهلة
  غىن املال يوماّ أو غىن احلّدثان... سأعمل نّص العيس حىت يكفّين 
  على احلّر باإلقالل وسم هوان... فللموت خٌري من حياة يرى هلم 

  عدمي بيان: وإن مل يقل قالوا... مىت يتكنلّم يلغ حسن كالمه 
  كأنّ الغين عن أهله بورك الغىن بغري لساٍن ناطٌق بلسان
  الشرف والّسودد باملال وذم الفقر واحلض على الكسب

  ملالشعر البن األعرايب يف ذم الفقر وقلة ا
  :أنشد ابن األعرايب

  وإن كان فيهم ماجد العّم خموال... ومن يفتقر يف قومه حيمد الغىن 
  وحيسب عجزاً سكته إن جتّمال... ميّنون إن أعطوا يبخل بعضهم 

  وإن كان أقوى من رجال وأحوال... ويزري بعقل املرء قلّة ماله 
  من كتاب اهلند يف ما ميدح به الغين ويذم الفقري

ليس من خلّة ميدح هبم الغّين إال ذّم هبم الفقري، فإن كان شجاعاً قيل أهوج، وإن كان : يف كتاب للهندوقرأت 
  .وقوراً قيل بليد، وإن كان لسنا قيل مهذاٌر، وإن كان زّميتاً قيل عّيي

  شعر يف ذم الفقر
  :وقال آخر

  وقد يسّود غري السّيد املال... الفقر يزري بأقوام ذوي حسبٍ 
  ن األعرايب يف احلض على الكسبمثله الب

  :وأنشد ابن األعرايب
  وما املروءة إالّ كثرة املال... رزقت لّبا ومل أرزق مروءته 



  عما ينّوه بامسي رقّة احلال... إذا أردت مساماةً يقّعدين 
  وآلخر يف مدح الغىن

  :وقال آخر
  يصّدق فيما قال وهو كذوب... يغطّي عيوب املرء كثرة ماله 

  حيّمقه األقوام وهو لبيب... ل املرء قلّة ماله ويزري بعق
  :وقال آخر

  مال أبوه وأّمه الورق... كم من لئيم اجلدود سّوده ال 
  عيٌب سوى أنّ ثوبه خلق... وكم كرمي اجلدود ليس له 

  ثوباه إال العفاف واخللق... أّدبه سادةٌ كرام فما 
  مثله للرياشي

  :وأنشد الرياشّي
  ما مل يسقه له ديٌن وال خلق... ساق له غضبان يعلم أنّ املال 

  إىل ثالثني ألفا ضاقت الطّرق... لوال ثالثون ألفا سقتهم بطراً 
  فأكرم الناس من كانت له ورق... فمن يكن عن كرام الناس يسألين 
  ألحيحة بن اجلالح يف املعىن نفسه

  :وقال أحيحة بن اجلالح
  وال عم وال خال من ابن عّم... استغن أو مت وال يغررك ذو نشب 

  وعن صديقهم واملال بالوايل... يلوون ما عندهم من حق أقرهبم 
  إن الكرمي على األخوان ذو املال... وال أزال على الّزوراء أعمرها 

  :إال ندائي إذا ناديت يا ماليوقال حّسان ... كلّ النداء إذا ناديت خيذلين 
  نعيمل وجهل غظى عليه ال... رّب حلمٍ أضاعه عدم املا 

  :وقال اهلذيلّ
  إذا شبعوا وأوجههم قباح... رأيت معاشرا يثىن عليهم 

  ولومل يسق عندهم ضياح... يظلّ املصرمون هلم سجودا 
  .ويروى يلف

  ؟؟؟

  لبعضهم يف كسب املال

  .لكثرة من خيدمين عليه: فما تصنع به؟ قال: قيل له. وددت أنّ يل مثل أحد ذهبا ال أنتفع منه بشيء: ؟وقال بعضهم
  :قال الّصلتان

  أروين الّسرّي، أروك الغين: ... إذا قلت يوماً ملن قد ترى
  وسرّ الثالثة غري اخلفي... وسّرك ما كان عند امرىٍء 

  :وقال آخر



  الشأن يف فّضيت والشأن يف ذهيب... ما جمدي وما شريف : ال تسأيل الّناس
  د أيببايب ومل يعرفوا جمدي وجم... لومل يكن يل مال مل يطر أحد 

  :وقال آخر

  وكلّ غّين يف العيون جليل... أجلّك قوم حني صرت إىل الغىن 
  ذللت لديهم والفقري ذليل... ولو كنت ذا عقل ومل تؤت ثروة 
  إليه ومال الناس حيث مييل... إذا مالت الدنيا على املرء رغّبت 

  عشّية يقري أو غداة ينيل... وليس الغىن إال غىن زّين الفىت 
  :وقال آخر

  إىل كنلّ من يعدو ومن الناس مذنب... وكلّ مقلٍّ حني يغدو حلاجٍة 
  فلما رأوين معدماً مات مرحب... وكان بنو عمي يقولون مرحبا 

  :وقال آخر
  فإنّ صالح املال خٌري من الفقر... أبا مصلح أصلح وال تك مفسداً 

  على قومه إن يعلموا أنه مثري... أمل تر أنّ املرىء يزداد عّزة 
  عر لعروة بن الورد، وغريهش

  :وقال عروة بن الورد
  رأيت النّاس شرّهم الفقري... ذريين للغىن أسعى فإين 

  وإن أمسى له حسب وخري... وأبعدهم وأهوهنم عليهم 
  حليلته وينهره الصغري... ويقصيه الّندّي وتزدريه 

  يكاد فؤاد صاحبه يطري... وتلفي ذا الغىن وله جاللٌ 
  ولكن للغين ربٌّ غفور... نب جمٌّ قليلٌ ذنبه والذ

  :وقال زيد بن عمرو بن نفيل
  بب، ومن يفتقر يعش عيش ضّر... ويكأن من يكن له نشبٌ يح 

  :وقال آخر
  وبيت الغىن يهدى له ويزار... أمل تر بيت الفقر يهجر أهله 

  :وقال آخر
  وأّي الناس زوّار املقلّ؟... إذا ما قلّ مالك كنت فردا 

  ن زرارة والطائي وغريهملعبد العزيز ب
  :وقال عبد العزيز بن زرارة
  بأغىن يف املعيشت من فتيل... وما لّب اللبيب بغريحظّ 

  وهيهات احلظوظ من العقول... رأيت احلظّ يستر عيب قوم 
  :وقال الطائّي

  والعقل عارٍ إذا مل يكس بالّنشب... الصرب كاسٍ وبطن الكف عاريةٌ 



  وفٌر، وأي رحاً دارت بال قطب... عته ما أضيع العقل إن مل يرع ضي
  :وقال آخر

  إمناعيش من ترى باجلدود... عش جبدٍّ وال يّضرك نوٌك 
  سّي نوكا أوخالدبن يزيد... عش جبّد وكن هبّنقة القي 

  :وقال الطائي
  ويكدي الفىت يف دهره وهو عامل... ينال الفىت من عيشه وهو جاهلٌ 

  هلكن إذاً من جهلهّن البهائم.. .ولو كانت األرزاق جتري على احلجا 
  :وقال املرّار

  عدّواً ومل تستغن فاملوت أروح... إذا مل ترافد يف الّرفاد ومل تسق 
  :وقال ابن الدمينة الثقفي

  أعادتين عسيفاً عبد عبد... أطعت العرس يف الشهوات حىت 
  تعانق أو تقّبل أو تفّدي... إذ ما جئتها قد بعت عذقا 

  :فّيوقال األسعر اجلع
  ال ينقضي أبداً وإن قيل انقضى... وخصاصة اجلعفي ما داينته 

  فإن افتقرت فقد هوى بك ما هوى... إخوان صدقٍ ما رأوك بغبطة 
  :وقال آخر

  شكا الفقر أو القى الصّديق فأكثرا... إذا املرء مل يكسب معاشا لنفسه 
  راصالت ذوي القرىب له أن تنكّ... وصار على األدنني كالّ وأوشكت 
  تعش ذا يسار أو متوت فتعذرا... فسر يف بلم د اللّه والتمس الغىن 

  من الناس األ من أجّد ومشّرا... وما طالب احلاجات من حيث تبتغى 
  وكيف ينام الليل من كان معسرا... فال ترض من عيشٍ بدوٍن وال تنم 

  :وقال آخر
  ويترك العام لعام جدبه... من جيمع املال وال يثب به 

  على الناس هوان كلبهيهن 
  ؟

  أليب اليقظان يف عتبة بن ربيعة

  .ما ساد مملق قط اال عتبة بن ربيعة: قال أبو اليقظان
  لعبد اللّه بن عمرو يف عمل الدين والدنيا

: حّدثنا األصمعّي عن ّمحاد بن سلمة عن عبيد اللّه بن العيزار عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: حّدثين أبوحامت قال
  .لدنياك كأّنك تعيش أبدا وأحرث آلخرتك كأنك متوت غداًأحرث 

  أليب قالبة الرقاشي يف الغىن
  :حّدثين أصحاب أيوب عن أيّوب قال: حّدثنا األصمعّي قال: حّدثين أبو حامت قال: قال



  .إن الغىن من العافية: كان أبو قالبة حيثّين على االحتراف ويقول
  ألعري يف الرجل الكامل

  .ذاك واللّه الرجل الكامل: فقال. أمحق مرزوٌق: سأل أعرايب عن رجل فقالوا: صمعّيوقال األ: قال
  يف العمل وحفظ املال

  .الّدين والعرض: من حفظ ماله فقد حفظ األكرمني: وكان يقال
أطعين فيما آمرك والتعلمين مبا ينفعك وآمدد يدك لباب من العمل أفتح لك باباً من : ويقال يف بعض كتب اللّه

  .رزقال
  .من غلى دماغه يف الصيف غلت قدره يف الشتاء: وكان يقال

  .حفظ املال أشّد من مجعه: ويقال
  وللحسن

  .إذا أردمت أن تعلموا من أين أصاب املال فانظروا فيما ينفقه فإنّ اخلبيث ينفق سرفاً: وقال احلسن
  .من أصاب ماأل من هناوش أذهبه اللّه يف هنابر: وحنوه قوهلم
  .، يراد الطلب قبل العجاجة والعجز" الكّد قبل املّد " ثل ويقال يف م

  وللقيط يف الغزو
  " .الغزو أّدر للّقاح وأحّد للسالح : " وقال لقيط

  شعر أليب املعاىف
  :وقال أبو املعاىف

  وساق إليها حني زّوجها مهرا... وإن التواين أنكح العجز بنته 
  ا البدّ أن يلدا الفقراقصارامه... فراشاً وطيئاً مث قال هلا اّتكي 

  لزيد بن جبلة يف الفقري
  .ال فقري أفقر من غين أمن الفقر: وقال زيد بن جبلة

  لعلّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه يف الغىن
  .ما دون أربعة آالف درهم نفقةٌ، وما فوقها كنز: وروي عن علّي بن أيب طالب كرم اللّه وجهه أنه قال

  .القربوال الفرب: ويقال 
  .كان صاحئه فقريا . ما سبق عيال ماال قظ إال: قال وي

ألين اختذت العيال قبل : ما لك ال ينمي مالك ؟ قال : لرجل من البصريني صاحب عيال وقيل لرجل من البصريني 
  .املال واختذ الناس املال قبل العيال 

  .العيال سوس املال : ويقال 
  .من ذهب ماله وبقيت عادته  كيف يكرن حال. كيف حالك ؟ قال : وقيل ملديين 

  .الغىن يف الغربة وطن والفقر يف الوطن غربة: ويقال 
هكذا جرى : شكا نبب من األنبياء إىل الشذة الفقر فاوحى الثه إليه : حدثين حممد بن حيعص باسناد ذكره قال 

  .أمرك عندي أفتريد من أجلك أن اعيد الدنيا 
ما أجدب أهل البادية قظ : مسعت يونس بن حبيب يقول : ثنا العيت قال حذ: أبو حامت قال . ليوىن بن حبيب قال 



  .حىت تسؤيهم السنة مث جاءهم اخلصب إال عاد النىن إىل أهل النىن 
لتسالني ولك هذا )يا أمة : رأيت أعرابية ذات مجال رائع تسال مبىن فقلت : بني األصمعي وأعرابية قال األصمعف 

فقلت . هذا احلاخ نتقفمهم ونغسل ثياهبم : فمن أين معاشكم ؟ قالت . اصنع ؟ قلت  قذر الكه فما: قال ! اجلمال 
  .لو كنا امنا نعيش من حيث نعلم ملا عشنا! يا صلب اجلبني : فاذا ذهب احلاج فمن أين ؟ فنظرت إلن وقالت : 

الذاكنت يف مجيع فقالوا  أتراين أرى من الدهريوسا يل فيه مطية غيرب رجلي" . ) لشاعر يف اإلقالل وقال الشاعر 
فقدرآين ورحلي ملديين وألخرين يف قلة ذات اليد .قزبوا للرحيل قدمت نعلي حيثماهننت ال أخلف رحال من رآين 

  .التلبية . ما عندك من آلة احلج ؟ قال : قيل ملديين 
  .املاء: ما عندك من الة العصيدة؟ قال: وقيل آلخر
  .الشتاء: قالما عندك من آلة القريس؟ : وقيل آلخر

  ذم الغىن ومدح الفقر
  .اجلدة كنية البهل: قال شريح

  ألكثم بن صيفي يف مدح الفقر
  .نعم، أكره عادة العجز: وإن أمسنت وألبنت؟ قال: قيل. ما يسّرين أين مكفيُّ كلّ أمر الدنيا: وقال أكثم بن صيفّي

  عيب الغىن
  .نه يورث الفكرةعيب الغىن أنه يورث البله، وفضيلة الفقر أ: وكان يقال

  شعر حملمد بن حازم يف ذم الغىن
  :وقال حممد بن حازم الباهلّي
  وسخاء يف طاعٍة سرف... ما الفقرعاٌر وال الغىن شرف 

  وكلٌّ شيء أخرته تلف... ما لك إال شيٌء تقّدمه 
  اه وتصلى حبّره أسف... تركك ماالً لوارثٍ يتهّن 

  ؟

  مثله البن مناذر

  :وقال ابن مناذر
  لنا علٌم وللثّقفّي مالٌ... قسمة الرمحن فينا  رضينا

  وراعك شخصه إال خيال... وما الثّقفّي إن جادت كساه 
  ملروان بن احلكم

ليس املال إال ما أشرجت : ملّا خرج مرران من املدينة مّر مباله بذي خشب فلما نظر إليه قال: وقال أنس بن مالك
  .عليه املناطق

  لللمسيح عليه السالم يف املا



فإن : قالوا. ال يكسبه من حلّه: وما هي يا روح اللّه؟ قال. يف املال ثالث خصال، قالوا: وروي عن املسيح أنه قال
  .يشغله إصالحه عن عبادة ربه: فإن مل يفعل؟ قال: قالوا. مينعه من حقّه: فعل؟ قال
  والبن عمر

  .نهم التتركهلك: توفّي زيد بن حارثة وترك مائة ألف درهم ، قال: قيل البن عمر
  شعر للمعلوط يف أن السؤدد للكرمي

  :وقال املعلوط
  لذاك ولكّن الكرمي يسود... وال سود املال الّدينّ وال دنا 

  فقرياً يقولوا عاجٌز وجليد... مىت ما ير الناس الغّين وجاره 
  ولكن أحاٍظ قّسمت وجدود... وليس الغىن والفقر من حيلة الفىت 

  وصعلوك قومٍ مات وهومحيد... ذّممٍ فكم قد رأينا من غّين م
  فمطلبها كهالً عليه شديد... إذا املرء أعيته املروءة ناشئاً 

  :وقال آخر
  تركع يوماً والدهر قد رفعه... وال هتني الفقريعلّك أن 

  .أريد النون اخلفيفة يف وال هتني فاسقط التنوين لسكونه وسكون الالم: قال املّربد: األخفش قال
  :وقال آخر

  إذا كانت العلياء يف جانب الفقر... ولست بنظّارٍ إىل جانب الغىن 
  ألينّ رأيت اللّه أثىن على الصرب... وإين لصّباٌرعلى ما ينوبين 

  ألعرايب ميدح قوما
ً  

  :وقال أعرايب ميدح قوماً
  وإن أيسروا عادوا سراعاً إىل الفقر... إذا افتقروا عضّوا على الصرب حسبةً 

  .عندهم حىت يفتقروايعطون ما : يقول
  للحسن عن اليهود وتعيريهم عيسى عليه السالم بالفقر

  .من الغىن أتيتم: عيّرت اليهود عيسى بن مرمي بالفقر فقال: قال احلسن
  وللحسن أيضأ يف شرف الفقر

  .حسبك من شرف الفقر أنك ال ترى أحدا يعصي ليفتقر: وقال
  شعر البن األعرايب يف ذم املال

  :رايبأنشد ابن اّألع
  كالّسيل يغشى أصول الّدندن البايل... املال يغشى رجاأل ال طباخ هبم 

  :وقال الطائي
  فالسيل حرب للمكان العايل... ال تنكري عطل الكرمي من الغىن 

  لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه فيمن دخل على األغنياء
  .من دخل على األغنياء خرج وهو ساخط على اللّه: قال عمر بن اخلطاب



  .الغّين من كثرت حسناته، والفقري من قلّ نصيبه منها : ألعرايب يف الغّين والفقري وقال أعراّيب
  شعر لذي األصبع
  :وقال ذو األصبع

  خمالٌف يل أقليه ويقليين... يل ابن عّم على ماكان من خلقٍ 
  فخالين دونه بل خلته دوين... أزرى بنا أننا شالت نعامتنا 

  :وقال آخر
  ووجدت حالبة احلالل مصورا... غزيرةٌ حلباته إنّ احلرم 

  فهل أفاد معه أياماً ينفقه فيها؟: قال. إن فالناً أفاد ماالً عظيماً: قيل ألعرايب
  من كتاب اهلند يف صاحب املروءة

ذو املروءة يكرم معدماً كاألسد يهاب وإن كان رابضاً، ومن ال مروءة له يهان وإن كان موسراً : ويف كتاب للهند
  .الكلب وإن طّوق وحلّيك

  شعر خلداش بن زهري
  :وقال خداش بن زهري

  وجامعه للغائالت الغوائل... أعاذل إن املال أعلم أّنه 
  أيغين مكاين أبكري وأفائلي... مىت جتعليين فوق نعشك تعلمي 

  :وقال آخر
  أنا السّيد املقضي إليه املعظّم... إذا املرء أثرى مثّ قال لقومه 

  وهان عليهم رغمه وهوأظلم... اً أبوا أن يسودهم ومل يعطهم خري
  لزبان بن سيّار

  :وقال زبان بن سيّار
  يرى ماهلم وال حيّس فعاهلا... ولسنا كقوم حمدثني سيادةً 

  ومسعاتنا ذبيان طرا عياهلا... مساعيهم مقصورةٌ يف بيوهتم 
  أليب عبيد اللّه الكاتب يف ذلة الفقر وعز الغىن

الصرب على حقوق املرؤة أشّد من الصرب على أمل احلاجة، وذلّة الفقر مانعةٌ من عّز الصرب : ال أبو عبيد اللّه الكاتبوق
  .كما أن عّز الغىن مانع من كرم اإلنصاف

يام أمل تر ذا الغىن ما أدوم نصبه، وأقلّ راحته، وأخّس من ماله حظّه، وأشّد من األ: وقال بعض املتكلمني يف ذّم الغىن
حذره، وأغرى الّدهر بثلمه ونقضه، مث هو بني سلطان يرعاه، وحقوق تسترثيه، وأكفاء يتنافسونه، وولد يوذون 

فراقه، قد بعث عليه الغىن من سلطانه العناء، ومن أكفائه احلسد، ومن أعدائه البغي، ومن ذوي احلقوق الذمتّ، ومن 
  .ورفض الدنيا فسلم له اجلسد، ورضي بالكفاف فتنكّبته احلقوق الولد املالمة، الكذي البلغة قنع فدام له السرور،

  شعر ألعرايب فقري كثري العيال

ضجر أعرايبٌّ بكثرة العيال والولد مع الفقر وبلغه أن الوباء خبيرب شديد فخرج إليهم بعياله يعرضهم للموت، وأنشأ 
  :يقول



  هاك عيايل واجهدي وجّدي... قلت حلّمى خيرب استعّدي 
  أعانك اللّه على ذا اجلند... بصالبٍ وورد  وباكري

  .فأخذته احلمى فمات هو وبقي عياله
  عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يوصي ابنه عبد اللّه

يا بين، اتق اللّه، فإنه من اتقى اللّه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن : وكتب عمر بن اخلطاب إىل ابنه عبد اللّه
اد عينيك وجلم ء قلبك، وآعلم أنه العمل ملن ال نية له وال أجر ملن ال حسبة له، شكره زاده، فلتكن التقوى عم

  .وال مال ملن ال رفق له، وال جديد ملن ال خلق له
  شعر حملمود الورّاق يف مدح الفقر

  :وقال حممود الوّراق
  عيب الغىن أكثر لو تعترب... يا عائب الفقراأل تزدجر 

  الغىن إن صّح منك النظرعلى ... من شرف الفقر ومن فضله 
  ولست تعصي اللّه كي تفتقر... أنك تعصي اللّه تبغي الغىن 

  :وقال آخر
  فيه يل أمن من العدم... ليس يل مالٌ سوى كرمي 

  كيف أشكو غري مّتهم... اللّه أعدمين : ال أقول
  ومتطّت بالعلى مهمي... قنعت نفسي مبا رزقت 
  ىل قدميفهي من قرين إ... وجعلت الصرب سابغةً 
  مل جيدين كافراً نعمي... فإذا ما الّدهر عاتبين 

  التجارة والبيع والشراء
  (للنيب 
بعثت (: " قال رسول اللّه : حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن ابن إسحق عمن حّدثه يرفعه قال: قال

  " .الزراعون إالّ من شّح عن دينه مرغمةً ومرمحةً ومل ابعث تاجراً وال زّراعاً وإن شر هذه األمة الًتجار و
أيّ الكسب ( سئل النيب . ويف حديث آخر رواه أبو معاوية عن األعمش عن وائل بن داود عن سعيد بن جبري

  " .عمل الرجل بيده وكلّ بيع مربورٍ : " أطيب؟ قال
  لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يف التجارة

ارة عن هشام بن حسان عن احلسن أن عمر بن اخلطاب رضي اللّه حّدثنا عون بن عم: حّدثين يزيد بن عمرو قال
  .من جتر يف شيء ثالث مرات فلم يصب فيه فليتحول منه إىل غريه: عنه قال
  .فّرقوا بني املنايا، واجعلوا الرأس رأسني وال تلثّوا بدار معجزٍة: وقال
  .ئك سوٌقإذا اشتريت بعرياً فاشتره عظيم اخللق فإن أخطأك خٌري مل خيط: وقال
  .بع احليوم ن أحسن ما يكون يف عينك: وقال

  وللحسن يف األسواق
  .األسواق موائد اللّه يف األرض فمن أتاهم أصاب منهم : وقال احلسن

  (للنيب 



عليك بالّسوم أول السوق فإن : " برجل يبيع شيئاً، فقال(مر رسول اللّه : ابن املبارك عن معمر عن الزبريي قال
  " .اح الّرباح مع السم

  " .األغنياء باختاذ الغنم والفقراء باختاذ الّدجاج ( أمر رسول اللّه : " ويف بعض احلديث املرفوع
  .مل أردّ رحباً ومل أستر عيباً: مب أبلغت ما بلغت من اليسار؟ قال: وقيل للّزبري

  وملعاوية يف التجارة
  .بئس التجارة ضمان نفس ومؤونة ضرس: قال. بيع الرقيق: دخل ناٌس على معاوية فسأهلم عن صنائعهم، فقالوا

  بني رجل باع ضيعة ومشتريها
وأنت واللّه لقد أخذهتم بطيئة : فقال. أما واللّه لقد أخذهتا ثقيلة املؤونة قليلة املنفعة: باع رجل ضيعة فقال للمشتري

  .االجتماع سريعة التفّرق
  .يت منك الذراع بعشرةلو صربت مل شتر: واشترى رجل من رجل داراً فقال له املشتري

  .وأنت لو صربت بعتك الذراع بدرهم : فقال
  لعمر بن أيب زائدة يف أيب سفيان بن العالء يصفه باحلمق

هذا : حّدثنا أبو حامت عن األصمعّي أن أبا سفيان بني العالء باع غالماً ما له بثالثني ألفاً فقال عمر بن أيب زائدة
  بلغ ثالثني ألفاً حىت اعطي قبل ذلك عشرون ألفاً فكيف انتظر ومل يغتنمها؟ألّنه مل ي: كيف؟ قال: أمحق، قالوا

  عبد اللّه بن جعفر وقد رؤي مياكس
ذلك : أمتاكس يف درهم وأنت جتود من املال مبا جتود به؟ قال: ورئي عبد اللّه بن جعفر مياكس يف درهم فقيل له

  .مايل جدت به وهذا عقلي خبلته 
  والبن عمر

أرسل يدك وال متسك على رأسه فإمنا يل ما حيمله : ر شيئا فحثا له البائع على املكيال، فقال له ابن عمرابتاع ابن عم
  .املكيال

إن الذي أخذنا منك خٌري ّمما أعطيناك اذ أظّن أنه كذلك فأنت : كان جرير بن عبد اللّه إذا اشترى شيئاً قال لصاحبه
  .باخليار

  سنعمرو بن عبيد وقد اشترى إزاراً للح
إمنا بعته بستة دراهم : اشترى عمرو بن عبيد إزاراً للحسن بستة دراهم ونصف فاعطاه سبعة دراهم فقال الرجل

  .إين اشتريته لرجل اليقاسم أخاه درمهاً: فقال عمرو. ونصف
  أليب الزناد

وال بسرة وال رطية إذا عزب املال قلّت فواضله، ال بلحة : حّدثنا أبو حامت عن األصمعّي عن أيب الزناد قال: قال
  .وال كرنافة

  :وحنوه قول بعض احلجازّيني
  أرى عازب األموال قلت فواضله... سأبغيك ماالً باملدينة إّنين 

  بني سهل بن حنيف وعمر بن عبد الرمحن
يا بن أخيت إين أؤثرك بالقرابة، اعلم : قسم سهل بن حنيف بيننا أموالنا وقال يل. قال عمر بن عبد الرمحن بن عوف



  .أنه المال ألخرق والعيلة على مصلح، وخري املال ما أطعمك الما أطعمته، وإن الرقيق مجال وليس مبال
  .ليس لذي ضعف مثل أرض عشر، وليس لذي جاه مثل خراج، وليس لتاجرٍ مثل صامٍت: قال زياد

  بني رجل وتاجر
أعطيت هبا مثانية فإن كانت من أخذهتا بستة وهي خري من سبعة وقد . بكم تبيع الشاة؟ تال: قال رجل آلخر

  .حاجتك بتسعة فزن عشرةً
خري املال عني خّرارة، يف أرض خّوارة، تفّجرها الفارة، تسهر إذا منت، وتشهد إذا غبت، وتكون عقباً : كان يقال
  .إذا مّت

  .ّصياحإن اللّه إذا أبغض عبداً جعل رزقه يف ال: عبد الرزاق عن معمر عن الزهرّي عن سعيد بن املسيب قال
  .أما مسعت إىل أهل دار البطيخ واملالحني ودّويهم : وقال الفضيل مثل ذلك، وقال

  ابن عمر واملماكسة
حدّثنا املبارك بن سعيد عن برد بن سنان عن : حدّثنا أمحد بن احلارث اهلجيمّي قال: حّدثنا أمحد بن اخلليل قال: قال

  .اكسة يف الشراء والبيع بأساًنافع عن ابن عمر أّنه كان ل ايرى باملكايسة واملم
  بني عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه وغالم له

أتى عمر غالم ما له : حّدثين األصبهاينّ عن حيىي بن أيب زائدة عن جمالد عن أيب بردة، قال: حّدثىن حممد قال: قال
فقلت : قال. ره وأنت قائمإذا كان الثوب عاجزاً فانشره وأنت جالٌس وإذا كان وساعا فانش: يبيع احللل، فقال له

  .إمنا هي السوق: قال. اللّه اللّه يا عمر: له
  لعبد اللّه بن احلسني يف الغالت

  :قال أعراّيب. غلّة الدور مسكةٌ وغلّة النخل كقاٌف وغلّة احلب الغىن: قال عبد اللّه بن احلسني
  وبعض الغالء يف التجارة أربح... زيادة شيٍء تلحق النفس باملىن 

  عتبة بن غزوانكتاب 
ال تنهكوا وجه األرض : وملا بلغ عتبة بن غزوان أن أهل البصرة قد اختذوا الّضياع وعمروا األرضني كتب إليهم

  .فإن شحمتها يف وجهها
  :قال أعراّيب

  وليس مبقضي احلاجة غري الّدراهم... ويف السّوق حاجاٌت ويف الّنقد قلّةٌ 
  بضاعةمليمون بن ميمون يف الشراء بنعت أهل ال

  .من اشترى األشياء بنعت أهلها غنب: قال ميمون بن ميمون
  بني شكر احلرشي واحلسن

بعها وابرأ من أّنها : جاء احلسن بشاٍة فقال يل: حّدثين شكر احلرشي قال: حّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي، قال
  .تقلب املعلف وتنزع الوتد من قبل البيع لئال يقولوا ندم

  :قال الشاعر
  فصّب على أنامله اجلذام... ما تاجٌر مل يوف كيلً إذا 

  شعر البن الزيات يف الطائي



  :ابن الزيات يف الطائي
  يغايل إذا ما ظّن بالشيء بائعه... رأيتك سهل البيع مسحاً وإمنا 
  ويكدر يوماً أن تباح مشارعه... هو املاء إن أمحيته طاب شربه 

كان رجل يّتجر يف البحر وحيمل اخلمر يأيت هبم قوماً، : احلسن قال حّدثت عن شيبان بن فروخ عن أيب األشهب عن
فعمد إليهم فمزجها نصفني وأتاهم هبم فباعهم حبساب الصّرف واشترى قرداً فحمله معه يف السفينة، فلما جلّج يف 

يف السفينة حىت البحر مل يشعر إال وقد أخذ القرد الكيس وعالعلى الصّاري وجعل يلقي ديناراً يف البحر وديناراً 
  .قسمه قسمني

: بكم الغرارة؟ فقال: أتانا رجل من األعراب بالرمل يف طريق مكّة بغرارة فيهم كمأة، فقلنا له: قال رجلٌ من احلاّج
بل : فقال. يف است املغبون عود: فاخذناها ودفعنا إليه الثمن، فلما هنض قال له رجل منا. لك ذلك: فقلنا. بدرمهني

  .رض برجله فإذا حنن على الكمأة قياٌمعودان، وضرب األ
ال، أو يبلغ من كساده أن يكون إذا تناول من بني يدي البقال : فقال. أال تشتري البنك بطّيخةً: قيل ألعراّيب

  .وأخذه وعدا رماه بأخرى ومل يعد خلفه
  ألعراّيب وقد اشترى غالم ما بعيب فيه

  .ال، غري أنه يبول يف الفراش: ب؟ فقالهل فيه من عي: اشترى أعراّيب غالماً فقال للبائع
  .ليس هذا بعيب، إن وجد فراشا فليبل فيه: فقال
  الّدين

  لثابت بن عقلة يف الّدين
  .الّدين عقلة الشريف: قال ثابت قطنة

  شعر دليم

  :وقال دليم
  على حني كاد الّنقد يعسرعاجله... اللّه لقّى من عرابة ببيعةً 

  ومل حيسب املطل الذي أنا ماطله... ولّوى بنان الكف يسب رحبه 
  برأس الذي أعطى وهل هو قابله... سريضى من الرّبح الذي كان يرجتي 

  بني عمر وابن جريج وقد تقّنع تستراً من دائنيه
القناع بالليل ريبة : يا أبا خالد، إن لقمان كان يقول: رآين عمر وأنا متقّنع، فقال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال

  .إن لقمان مل يكن عليه ديٌن. فقلت. لّةوبالنهار مذ
  حممد بن النضر احلارثي لبعض العباد

لعل اللّه : كتب يعقوب بن داود إىل بعض العباد يسأله القدوم عليه، فأتى حممد بن النضر احلارثي فاستشاره وقال
وقد قضيت دينك وذهب ألن تلقى اللّه وعليك دين ولك دين خري من أن تلقاه : فقال حممد بن النضر. يقضي ديين

  .دينك
  لعياض بن عبد اللّه يف مضار الذين

  .الذين راية اللّه يف أرضه فإذا أراد أن يذل عبداً جعلها طوقاً يف عنقه: قال عياض بن عبد اللّه



  خالد القسري يعّرض بعتبة بن عمرو ورد عتبة عليه
ا رجاالً يدّانون يف أمواهلم فإذا فنيت ادّانوا إنّ ههن: فقال خالد يعرض به. دخل عتبة بن عمرو على خالد القسري

فخجل خالد . إن رجاالً تكون مروءاهتم أكثر من أمواهلم فيدانون على سعة ما عند اللّه: فقال عتبة. يف أعراضهم
  .إّنك منهم ما علمت: وقال

  شعر ألعراّيب يذكر غرماء له
  :وقال أعراّيب يذكر غرماء هلا
  يشفي أذاهتم أن غاب أنصاري... عا جاءوا إيلّ غضاباً يلغطون م
  أمجعت مكرم هبم يف غري إنكار... ملا أبوا جهرةً إال مالزميت 

  وإنّ موعدكم دار ابن هّبار... وقلت إين سيأتيين غداً جليب 
  عين فيحرجين نقضي وإمراري... وما أواعدهم إال ألربثهم 

  يختدي برحلي وسيٍف جفنه عار... وماجلبت اليهم غري راحلٍة 
  فاطو الصحيفة واحفظها من الفار... إن القضاء سيأيت دونه زمٌن 

  مثله آلخر
  :وقال آخر لغرمائه

  برجلي أو يدي يف املنجنيق... ولو علّقتموين كلّ يوم 
  يطّير يف اخليااشم واحللوق... ملا أعطيتكم إال ترابا 

  :وقال آخر
  عليك وركة اللّه الرحيم... إذا جئت األمري فقل سالٌم 

  من األعراب قّبح من غرمي... أما بعد ذلك فلي عرٌمي و
  ونصف النصف يف صٍك قدمي... له ألٌف علّي ونصف ألٍف 

  وصلت هبا شيوخ بين متيم... دراهم ما انتفعت هبا ولكن 
  بني احلارث بن عبد اللّه ورجل من بين خمزوم

ارث بن عبد اللّه ابن نوفل وهو يقضي عن جاء رجل من بين خمزوم إىل احل: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي، قال
أفمن مالءة أخيك ووفائه ندّعي عليه ما ليس : قال. ثّبت حقّك تعطه: قال. إن يل على أخيك حقاً: أخيه دينا فقال

  أمن صدقك وبّرك نقبل قولك بغري بينٍة؟: لنا؟ فقال

  ألعراّيب يوصي سهل بن هارون بالتواري عن غرمائه
  :كثري، فقال أعرايبّ يوصيه بالّتواري عن غرمائه لزم سهل بن هارون دين

  ترّبع إىل سهل كثري الّسالئق... انزل أبا عمرو على حّد قريٍة 
  ودع عنك إّني ناطٌق وابن ناطق... وخذ نفق الريبوع فآسلك طريقه 
  له باب دار ضيق العرض سامق... وكن كأيب قطب على كلّ رائع 

  .لكندةوأبو قطبة خناق كان بالكوفة موىل 
  يف األنظار وإرجاء دفع الّدين
حّدثين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري أن رجالً كان يبايع الناس : حّدثين حممد بن عبيد، قال



أكليء وآستنظر وجتاوز ليوم يتجاوز اللّه : ويداينهم ، وكان له كاتب ومتجٌر، فيأتيه املعسر واملستنظر فيقول لكاتبه
  .فمات اليعمل عمالً غريه فغفر اللّه له. يهعنا ف

  شعر للقضاعي

  :قال شقران القضاعي
  علّي إلنسان من الناس درمها... لوكنت موىل قيس عيالن مل جتد 

  فلست أبايل أن أدين وتغرما... ولكنين موىل قضاعة كلها 
  بني عبد الرمحن بن عوف

  وعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه وقد أرسل يستلف منه
أرسل عمر إىل عبد الرمحن بن عوف يستسلفه أربعمائة : لغىن عن حيىي بن أّيوب عن األعمش عن إبراهيم، قالب

إين أختوف أن يصيبين : أتستسلفين وعندك بيت املال، اال تأخذ منه مث ترّده؟ فقال عمر: درهم، فقال عبد الرمحن
يؤخذ من ميزاين يوم القيامة، ولكين أتسلّفها منك حىت . اتركوا هذا ألمري املؤمنني: قدري، فتقول أنت وأصحابك

  .ملا أعلم من شّحك فإذا مت جئت فاستوفيتها من مرياثي
  بني أيب عّباد املهليب وصديق له اعتذر عن تسليفه

 إن: كتب أبو عّباد املهلّيب إىل صديق له مكثرٍ يستسلفه ماالً، فاعتلّ عليه بالتعذر وضيق احلال، فكتب إليه ابن عّباد
  .كنت كاذباً فجعلك اللّه صادقاً وإن كنت ملوماً فجعلك اللّه معذوراً

  أليب اليقظان يف الفضل بن العباس
كان الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أيب هلب الشاعر يعني الناس فإذا حلت درامهه ركب محاراً له : أبو اليقظان قال

  :يقال له شارب الريح فيقف على غرمائه ويقول
  يفّرق بني الناس حّب الدراهم... ردوا الدراهم إمنا بين عّمنا 

  :وكان رجل من بين الدّيل عسر القضاء فإذا تعلق به غرماؤه فّر منهم وقال
  ولكين أشّد من احلط يد... فلوكنت احلديد لكّسروين 

قي كل واحد من فعّينه الفضل، فلما كان قبل احمللّ جاء فبىن معلفاً على باب داره، وكان يقال للرجل عقرب، فل
  :صاحبه ّشدةً، فهجاه الفضل فقال

  المرحباً بالعقرب التاجره... قد جترت يف دارنا عقرٌب 
  وكانت الّنعل هلم حاضره... إن عادت العقرب عدنا هلم 

  وعقرٌب ختشى من الّدابره... كل عدّو يتّقى مقبالً 
السلطان ، والوالد ، : من عازهم عادت عزته ذلة ثالثة : إن عدوا كيده يف آسته لغريذي كيد وال نائره قال بعضم 

  .والغرمي 
  ) .لصاحب احلق اليد واللسان: " للنيب لنهض ويف احلديث الفرفوع 

ساير بعض خلفاء بين أمية رجال وهو حيادثه مث قطع حديثه . لبعفرخلفاء بين أمية وقد رأى غرميا له املدائين قال 
  .رأيت غرميا يل . الذي رأيت منك ؟ قال  ما هذا: وآصفر لونه ، فقال له الرجل 

إذا ما أخذت الدين بالذين مل يكن قضاء ولكن كان غرما على غرم وقال آخر أخذت الدين أدفع عن : قال الشاعر
تالدي واخذ الدين أهلك للتالد شعر لباهلي مديون ليحصيب كان لرجل من حيصب على رجل من باهلة دين ، 



تزود بزاد وآستعن بدليل سيصبح فوقي : ذا حل دين اليحصيب فقل له !وأنشا يقول ! فلما حل دينه هرب الباهل
فحذثين من رآه بقايل قال أو بدبيل وهو مصلوب وقد : أقتم الرأس واقعا بقايل قالأو من وراء دبيل قال احملذث هبذا 

  .وقعت عليه عقاب 
ما عندهم : يب على باب قوم يساهلم ، فحلفوا له أبو فرعون األعرايب وقوم استقرضهم فابوا وقف أبو فرعون األعرا

ذلك ألنكم تأخذون : فقال أبو فرعون. ما يقرضنا أحد شيئاً: فقالوا. استقرضوا لنا شيئاً: شيء يعطونه ، فقال
  .والتعطون، أو قال والتقضون

  يف األعتذار من التسليف

هاتان حاجتان وسأقضي لكن : قال. ه هبا سنةحنّب أن تسلف فالناً ألف درهم وتؤخر: أتى قوٌم عبادّياً فقالوا
  .إحدامها، وإذا أنا فعلت فقد أنصفت، أنا أؤخّره ما شاء

  كتاب عمر بن عبد العزيز إىل رجل له عليه دين

قد آن للحّق الذي عندك أن يرجع إىل أهله، وتستغفر اللّه تعاىل : كتب عمر بن عبد العزيز إىل رجل له عليه ديُن
  .من حبسه
  اهلمم والشهوات واألمايناختالف 

: اجتمع عبد اللّه بن عمر وعروة بن الزبري ومصعب بن الزبري وعبد امللك بن مروان بفناء الكعبة، فقال هلم مصعب
فنال ذلك . والية العراق وتزوج سكينة ابنة احلسني وعائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه: فقال. ابدأ أنت: فقالوا. متنوا

ومتىن عروة بن الزبري الفقه وأن حيمل عنه احلديث فنال . ئة ألف درهم وجهزّها مبثلهموأصدق كل واحدة مخسما
  .ومتىن عبد اللّه بن عمر اجلنة. ومتىن عبد امللك اخلالفة فناهلا. ذلك

  وصف السرور
  .اءامرأةٌ حسناء، وداٌر قوراءا، وفرٌس مرتبطٌ بالفن: ما الّسرور؟ قال: قال قتيبة بن مسلم حلصني بن املنذر

  .لواٌء منشور، وجلوٌس على السرير، والسالم عليك أيها األمري: ما الّسرور؟ قال. وقيل لضرار بن احلسني
  أيضا لعبد امللك بن صاحل
  :ما السرور؟ فقال: وقيل لعبد امللك بن صاحل

  إلّا التحية بالسالم... كلّ الكرامة نلتها 
  .يريد أنه مل يسلّم عليه باخلالفة

  :ألخروأخذه من قول ا
  قد نلته إال التحيه... من كل ما نال الفىت 

  .يريدامللك
  .رفع األولياء، وحطٌ األعداء، وطول البقاء، مع القدرة والنماء: ما الّسرور؟ فقال: قيل لعبد امللك بن األهتم

  :وقال آخر
  واختيالٌ على متون اجلياد... أطيب الطّيبات قتل األعادي 

  عند الكرمي تزكو األيادي إن... وأيادٍ حبوهتّن كرمياً 
  .توقيع جائز وأمٌر نافذ: ما السرور؟ فقال: قيل للفضل بن سهل



  ليزيد بن أسد يف أسّر شيء للقلوب
  .إن هذا الّسرور: رجل هوي زمانا مث قدر، فقال: أيف شيء أسر للقلوب؟ فقالوا. وقال يزيد بن أسد يوماً

  .أسّر من هذا كلّه قفلةٌ على غفلة: بشر بغالم، فقال يزيد رجل طلب الولد زماناً فلم يولد له مث: وقال آخر
  أماين لبعض احلكماء
حمادثة األخوان، وكفاف من عيش يسدّ خلّيت ويستر عوريت، واالنتقال من ظلّ إىل : فقال. متّن: قيل لبعض احلكماء

  .ظل
  . الليايل القمرمناقلة األخوان احلديث على الّتالع العفر يف: ما بقي من مالذك؟ قال. قيل آلخر

  المريء القيس يف أطيب عيش الدنيا
  .بيضاء رعبوبة، بالطّيب مشوبة، الشحم مكروبة: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال. قيل المرىء القيس

  مثله لطرفة بن العبد ، واألعشى
  .مطعنُم شهّي وملبُس ديفّ، ومركٌب وطّي: وقيل لطرفة مثل ذلك فقال

  .صهباء صافية، متزجها ساقية، من صوب غادية: وقيل لألعشى مثل ذلك، فقال
  شعر لطرفة بن العبد

  :وقال طرفة
  وجّدك مل أحفل مىت قام عودي... ولوال ثالث هّن من عيشة الفىت 
  كميٍت مىت ما تعل باملاء تزبد... فمنهن سبقي العاذالت بشربة 

  ببهكنٍة حتت الطّراف املعّمد... وتقصري يوم الّدجن والدجن معجٌب 
  كسيد الغضا نبهته املتورد... ي إذا نادى املضاف حمنباً وكّر

  مثله أليب نواس يف طيب العيش
  :وقال أبو نواس

  ونداماي نيام... قلت بالقفص ليحيي 
  ليس يل عنه فطام... يارضيعي ثدي أمٍّ 
  ومدامت وندام... إمنا العيش مساٌع 
  فعلى العيش السالم... فإذا فاتك هذا 

  ولسحيم
  :وقال سحيم
  مخر معاٌب يعيبه أحد... ليس فيك سوى ال : تقول حدراء

  مخر وبذيل فيهم الذي أجد... أخطأت، بل معاقريت ال : فقلت
  السبٌد حمتدي واللبد... هو السّناء الذي مسعت به 

  عيش وال أن يضمين حلد... وحيك لوال اخلمورمل أحفل ال 
  لدأنت والثروة وال و... هي احليا واحلياة واللّهو ال 

  شعر أليب اهلندي يف ترك اخلمور



  :وقال أبو اهلندي
  وأصبحت أشرب ماء قراحا... تركت اخلمور ألرباهبم 

  كحّب الغالم أالفتاة الّرداحا... وقد كنت حينا هبم معجبا 
  خياف ندميي علّي افتضاحا... وما كان تركي هلم أنين 

  وأهالً مع السّهل وآنعم صباحا... ولكن قويل له مرحباً 
  وآلخر يف شرب اخلمر

  :وقال آخر
  إمنا يشرب الصغري الصغري... اسقين بالكبري إين كبري 

  حتت هذا اخلشوع فسق كثري... اليغرنك يا غبيد خشوعي 
  شعر البن عائشة

  :كان ابن عائشة ينشد
  ومل أر املغبون غري العاقل... ملا رأيت احلظ حظ اجلاهل 

  لي على مراحلفبنت من عق... رحلت عنسا من كروم بابل 
  :وقال آخر

  ملوك هلم بر العراقني والبحر... شربنا من الداذي حىت كاننا 
  توىل آلغىن عنا وعاودنا الفقر... فلما آجنلت مشس النهار رأيتنا 

  ؟

  لبعضهم يف العيش

  .العيش كله يف كثرة املال وصحة البدن ومخول الذكر: قال بعضهم
  .إمنا سروز النفس باألملليس السرور للنفس باجلدة، : وكان يقال

  ليزيد بن معاوية يف ما خيلق العقل
سرعة اجلواب، وطول التمين، واألستغراب يف : ثالث ختلق العقل وفيهم دليل على الضعف: قال يزيد بن معاوية

  .الضحك
  .املىن واخللم أخوان: وكان يقال

  .املىن: أي شيء أدوم إمتاعا؟ فقال: وسئل ابن أيب بكرة
  ينشعر يف التم
  :وقال الشاعر

  إن املىن رأس أموال املفاليس... إذا متنيت بت الليل مغتبطاً 
  :وقال آخر

  تدنيه مين فكأنا معا... ما فاتين منك فإن املىن 
  :وقال آخر



  تسلية اللّوماء بالباطل... وإن لّوا ليس شيئاً سوى 
  شعر لبعض األعراب
  :وقال بعض األعراب

  واأل فقد عشنا هبم زمنا رغدا...  مىن إن تكن حقا تكن أحسن املىن
  سقتكن هبم سعدى على ظمأ بردا... أماين من سعدى عذابا كامنا 

  لبشار واجملنون
  :وقال بشار

  فلذ لنا حممودهم وذميمهم... كررنا أحاديث الزمان الذي مضى 
  :وقال اجملنون

  بذي سلم الجادكن ربيع... أيا حرجات احلي حيث حتملوا 
  بلني بئى مل تبلهن ربوع... مبنعرج اللوى وخيماتكن اللم يت 

  هنيتكن عن هذا وأنت مجيع... فقدتكن من نفس شعاع فطاملا 
  إليك ثغاخيا ما هلن طلوع... فقربت يل غري القريب وأشرفت 

  شعر البن أيب الدمنية
  :وقل ابن أيب الدمينة

  نرعى املتان وخنفى يف نواحيها... يا اليتنا فردا وحش ندور معا 
  ذون السماء فعشنا يف خوافيها... يت كدر القطا حلقن يب وهبا أو ل

  ومن مىن النفس لو تعطى أمانيهم... أكثرت من ليتنا لو كان ينفعين 
  لكثري عزة
  :وقال كثري

  بعريان نرعى يف الفلم ة... فياليتنا يا عز من غري ريبة 
  فالهو يرعانا والحنن نطلب... ونعزب نكون لذي مال كثري يضيغنا 

  مثله جلران العؤد ومالك بن أمساء
  :وقال جران العود 

  هلم سبب عند اجملرة أو وكر... لنا معا ! األ ليتنا طارت عغالم س
  :وقال مالك بن أمساء

  أنيقا وبستانا من النور حاليا... وملا نزلنا منزالطله الندى 
  مىن فتمنينا فكنت األمانيا... أجذ لنا طيب املكان وحسنه 

  :رياشّيوأنشدنا ال
  يل الليل متتين هناك املضاجع... هنم ري هنم ر الناس حىت إذا دجا 

  وجيمعي واهلتأبالليل جامع... أقضي هنم ري باحلديث وباملىن 
  :وأنشد أبو زيد

  مع النجم يف جو السماء يطري... كأين إذ أسعى مل ظفر طائر 



  وهن وإن حسنتهن غرور... فىت متلهى باملىن يف خالئه 
  بين القحيف لشيخ من

متنيت دارا فمكثت أربعة أشهر مغتما للذرجة أين أضهم : زعأشيخ من بين القحيف قال: أبو حامث عن األصمعّي قال
.  

  بني الوليد بن عبد امللك وبديح املغين

قال . بلى :قال. واللّه التغلبين أبدا: قال. خذ بنا يف التمن فواللّه مل غلبنك: قال الوليد بن عبد امللك لبأيغ أملغين
  .غلبتين لعنك اللّه: قال. فإين أمتىن كفلني من العذاب، وأن يلعنين اللّه لعنا كثريا فخذ ضعفي ذلك. بديح

  ملزبد يف التمين

مل نه اليكون شيء األ : وبأتقول هذا؟ قال: قالوا. وأضرب عشرين سوطا: أيسرك أن هذه اجلنة لك؟ قال: قيل ملزبد
  .بشيء

  لرجل كان يطلبه احلجاج
. األصمعّي عن مبشر بن بشري أن رجالً كان يطلبه احلجاج فمر بساباط فيه كلب بني خئيين يقطر عليه ماؤهم

جاء كتاب احلجاج : فما لبث ساعة أن مر بالكلب يف عنقه حبل، فسأل عنه، فقالوا. يا ليتين مثل هذا الكلب: فقال
  .يأمر فيه بقتل الكلم

  ز!ا للنيب جبني مديين وكويف يف مبلغ حب كل منهم
وددت أين وقيته ومل يكن وصل إليه يوم أحد : ظ؟ فقال!ما بلغ من حبك لرسول اللّه سعس: قال مديين لكويف

نه !وددت أن أبا طالب كان أسلم فسر به رسول اللّه جم: قال املديين. والغريه شيء من املكروه األ كان يب دونه
  .وأين كافر

  ابن أيب عتيق وجارته
تيق أن يهدى له مسلوخ يتخذ منه طعامأ، فسمعته جارة له فظنت أنه قد أمر أن يشترى له، فانتظرت متىن ابن أيب ع

جرياين : فقال ابن أيب عتيق. مشمت ريح قدورى فجئت لتطعموين: إىل وقت الطعاأمث جاءت تدق الباب، وقالت
  .يشمون ريح األماين

  من كتاب اهلند الناسك وجزة العسل
أبيع اجلرة بعشرة دراهم ، وأشتري مخسة : سكا كان له عسل ومسن يف جرة، ففئهريوما فقالويف كتاب للهند أن نا

أعنرب فأويدهن يف كل سننت مرتني، ويبلغ النتاخأيف سنني مائتني، وأبتاع بكل أربع يف، وأصيب بذرا فأزرع، وينمي 
كذا وآخذه باألدب، فإن هو عصاين  املال يف يدي، فآثخذ املساكن والعبيد واألماء واألهل ويولد يل ابن فامسيه

ضربت بعصاي رأسه، وكانت يف يده عصا فرفعهم حاكيا للفرب، فاصاب اجلرة فانكسرت، وانصب العسل 
  .والسمن على رأسه

  شعر كان ابن عمر بن اخلطاب يتمثل به يف حال سروره
  :كان رجل من ولد عمر بن اخلطاب مسرورا قال: ابن الكليب قال
  لياليك يا طويل تعود... ة خاخ ليت أيامنا بربق

  له إذا كان مغتما



  .:يل إذا كان مغتما قال 
  ا الترى مما يقي اللّه أكثر... تر الشيء مما تتقي فتخافه 
  زياد بن أبيه يف أنعم لناس
: قال .فأنت: قالوا! فأييئ ما يلقى من لناس : قال. معاوية: أي الناس أنعم؟ قالوا: قال زياد: األصمعّي عن أبيه قال

شاب له سداد من عيش، وامرأة قد رضيهم ورضيته، اليعرفنا : فمن؟ قال. قالوا! فاين ما ألقى من الثغور واخلراج 
  .والنعرفه، فإن عرفنا وعرفناه أفسدنا عليه دينه ودنياه

  التواضع

  تواضع عمر بن عبد العزيز

رجاء بن " أقال أ : يخ من أهل املدينة قالحّدثنا مسالبن قتيبة عن ش: حّدثين حممد بن خالد بن خداش قال: قال
يا أمري املؤمنني مل الأمرتين بذلك، أو دعوت له : قاأعمر بن عبد العزيز ذات ليلة فاصلح من السراج فقلت: حيوة

  .قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر: من يصلحه؟ فقال
  من تواضع حممد بن كعب

. أو األنصارّي: القرظي، فقيل له: بن كعب فانتسب وقالكتب حممد : حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال: قال
  .أكره أن أمن على اللّه مبا مل أفعل: فقال

  عمر بن اخلطاب يف سفره وشعر له
حّدثنا عبد اللّه بن مسلمة عن يعقوب بن حقاب املدنن عن عبد الرمحن بن يزيد : حّدثين أمحد بن اخلليل قال: قال

وقال ذات . إذا سافر اليقوم يف الظل، وكان يراحلنا رحالنا ويرخل رحله وحده كان عمر بن اخلطاب: عن أبيه قال
  :يوم 

  وألبس له اهلقميص واعتتأ... اليأخذ الليل عليك باهلم 
  مث آخدأاألقواأحىت ختدم... وكن شريك نافع وأسلم 

ه، فأصابته رعدة، فقال ( جاء رجل إىل النيب: وروى وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازأقال( للنيب
  " .هؤن عليك فإمنا أنا ابن امرأة من قريثر كانت تاكل ا لقديد ( : " النيب

  لألحنف
يا . جلس األحنف على باب دار، فمرت به ساقية فوضعت قربتهم وقالت: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال: قال

  .وأقاأحىت جاءت. إن معي وديعة: فقال. اهنض: ومضت، فاتاه األذن وقال. شيخ، احفظ قربيت حىت أعود

مر بنا زياد وهو أمري : حّدثين أبوحامت عن األصمعّي عن جرير بن حازأعن الزبري بن احلارث عن أيب لبيد، قال
  .البصرة ومعه رجل أو رجالً ن وهو على بغلة قد طوق احلبل يف عنقهم حتت ا للجاأ

  ليحىي بن خالد يف الشريف والوضيع

الأراه أخذه : األصمعّي قال. الشريف إذا نقر تواضع، والوضيع اذا نقر تكنتر: قال حيمى بن خالد: لاألصمعّي قا
  ا.األ من كيس غريه
  لعروة بن الزبري



حّدثنا عبد اللّه بن املبارك عن حيعى بن أيوب عن عمارة بن غزتة عن عبد اللّه : حّدثنا حسني بن حسن املروزقي قال
  .إىل اللّه أشكو محدي ما الآيت، وذتن ما الأترك: بن عروة بن الزبري قال

  (ألنس، وغريه، يف تواضع النيب 
  .تن وأنا يف غاملاين فسلم علّينا(مرالنيب : حّدثين أمحد بن اخلليل عن أيب نعيأعن مندل محيد عن أنس قال: قال

: ابن عبد اللّه البجلي قال عن جرير! وحّدثين أمحد بن اخلليل عن عمر بن عامر عن شعبة عن جابر عن طارق التيم
  .بنسوة فستأعليهم ! مر رسول اللّه جج

  تواضع عطاء السلمي
: من كان خيدأعطاء؟ قال: قلت جلار لعطاء السلمي: أخربين معمر قال: حّدثنا أبوحامت عن األصمعي قال: قال

  .خريأ منه هو كان يظنهم: فقال! أيوضئه خنثون : فقلت. خمنثون كانوا يف الدار يستقون له وضؤه
  حممد بن راسع مل بنه وقد آذى رجال

ً  
أتؤذيه وأنا أبوك وإمنا اشتريت : آذى ابن حملمد بن واسع رجالً، فقال له حممد: األصمعّي عن رجل عن البيت قال

  .أمك مبائة درهم 
  عامر بن الظرب خياطب قومه
ف، وإنه لن يفارق صاحبه حىت يفارقه، يا معشر عذوان، إن اخلري ألوف عروف عزو: قال عامر بن الظرب العدواين

  .وإين مل أكن حكيما حىت صحبت احلكماء، ومل أكن سيدكأحىت تعتدت لكأ
  عروة بن الزبري يصف التواضع

  .التواضع أحد مصايد الشرف: قال عروة بن الزبري
  .التواضع واملثمرف: امسان متضاذان مبعىن واحد: كان يقا اء
  ولبزرمجهر

  .القناعة الراحة، ومثرة التواضع احملبةمثرة : وقال بزرمجهر
  .خدمة الرجل أخاه شرف: وقال الوليد

  شعر يف التواضع

  للمسيح عليه السالم

  .إذا اختذكأالناس رؤوسا فكونوا أذنابا: قال املسيح عليه السالم ألصحابه
  هشام بن عبد امللك واألبرش

  .مه إنا النتخذ األخوان خوال: اأاعتم هشام بن عبد امللك فقاأاألبرش ليسؤي عمامته، فقال هش
  لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

  .كان عمر بن اخلطاب يلقط النوى وياخذ النكث من الطريق، فاذا مر بدار رمى هبم فيهم انتفعوا هبذا
  ليوسف بن أسباط يف الورع والتواضع

  .ن كثري االجتهادجيزي قليل الورع من كثري العلم، وجيزي قليل التواضع م: قال يوسف بن أسباط
  ولبكر بن عبد اللّه



سبقين باألسلم أوالعمل لصاحل فهو خري مين، وإذا رأيت أصغر : إذا رأيت أكرب منك فقل: وقال بكر بن عبد اللّه
نعمة أحّدثوهم ، وإذا رأيت : سبقته بالذنوب واملعاصي فهو خري مين، مل ذا رأيت اخوانك يكرمونك فقل: منك فقل

  .بذنب أحّدثته .منهم تقصريا فقل
  لعبد امللك بن مروان يف أفضل الرجال

  .أفضل الرجال من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدريف، وأنصف عن قوة. قال عبد امللك بن مروان
  قول ابن السماك لعيسى بن موسى
  .تواضعك يف شرفك خري لك من شرفك: قال ابن السماك لعيسى بن موسى
  لعبد امللك بن مروان، والنخعي

  .جود لغري ثواب، ونصعت لغري دنيا، وتواضع لغري ذل: ثالثة من أحسن شيء: عبد امللك بن مروان وقال
  .ز جييب دعوة العبد ويركب احلمار ردفا!كان رسول اللّه غي: وقال إبراهيم النخعي

  (ألنس، وغريه، عن تواضع النيب 
وكان اليأكل . قال غريه. ة السنخة فيجيبيدعى إىل خبز الشعري واألهم ل( ( كان رسول اللّه : األعمش عن أنس

  .إمنا أنا عبذ آكل كما يأكل العبذ. متكنئا ويأكل باحلضيض، وهو األرض، ويقول
  أوس بن احلّدمث ن عن أيب هبرية

  .الطريق الطريق، قد جاء األمري. رأيت أبا هبرية وهو أمري املدينة راكبا على محار عري يقول: قال أوس بن احلّدثان
  ألعمشتواضع ا

  .رأيت األعمش خارجا إىل العيد على محار مقطوع الذنب قد سدل رجليه من جانب: قال حفص بن غياث
  لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

أيهم الناس : بينا عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه على املنرب إذ أحق من نفسه بريح خرجت منه، فقال: املدائين قال
اللّه وبينن أن أخاف اللّه فيكأ، فكان أن أخاف اللّه فيكأأحب إلف، األ مل ين قد إين قد مئلت بني أن أخافكأيف 

  .فسوت، وهم نذا انزل مل عيد الوضوء
  األستحياء من احلالل

  .من مل يستحي من احللم ل تلظ كربياؤه وخفت موازينه: كان يقال
املنقلة الشجة اليت خلرج منهم العظاأ، . ابعن جائفة أو منقلة خالعمر بن اخلط) ما منا أحد األ فتش ر: قال معاوية

  .واجلائفة اليت تبلغ جوف الدماغ
لقد تكنلمت ولو وجدت بدا ما تكنلمت، وإن : اإبراهيأ٢رقال أ: حيىي بن آدأعن حممد بن طلحة عن أيب محزة قال

  .زمانا تكنلمت فيه لزمان سؤ
  شعر للخثعمي

  :كان رجل من خثعم ردي فقال يف نفسه
  كتّحري أصبحت سّيد خثعم... يف التكّرم والعال  لو كنت أصعد

  :فباد أهل بيته حىت ساد فقال
  ومن الشقاء تفّردي بالسّودد... خلت الّديار فسدت غري مسّود 



  :أنشدين أبو حامت عن األصمّع يف مثله
  إىل سّيٍد لو يظفرون بسيد... إن بقوم سّودوك حلاجةً 

  بن بّسامليحىي بن خالد فيمن ويل إمارة، ومثله ال
لست ترى أحدأ تكّبر يف إمارته إالّ وهو يعلم أن الذي نال فوق قدره، ولست ترى أحداً يضع : قال حيى بن خالد

: فالن غيّرته األمارة، فقال: ومثله، قيل لعبيد اللّه بن بسام. نفسه يف إمارة إالّ وهو يف نفسه أكثر مما نال يف سلطانه
  .منه تغري، وإذا ويل واليةً يرى أنه أكثر منهم مل يتغري إذا ويل الرجل واليةً فرآها أكثر
  التواضع مع السخافة والبخل

التواضع مع السخافة والبخل أمحد من السخاء واألدب مع الكرب، فأعظم بنعمٍة عفت من صاحبهم : ويقال
  .بسيّئتني، وأقبح بسيئٍة حرمت صاحبهم حسنتني

  من كتاب للعجم يف عالمات األحرار
عالمة األحرار، أن يلقوا مبا حيبون وحيرموا أحبّ إليهم من أن يلقوا مبا يكرهون ويعطوا؟ : كتب العجموىف بعض 

  .فانظر إىل خلّة أفسدت مثل اجلود فاجتنبهم ، وآنظر إىل ختة عفت مثل البخل فالزمهم 
  الشرف والعز والغىن

  .عةالشرف يف التواضع، والعزّ يف الّتقوى، والغىن يف القنا: كان يقال
  بني عمرو بن العاص وسلمان

خطب سلمان إىل عمر فامجع على تزوجيه، فشّق ذلك على عبد اللّه بن عمر وشكاه إىل عمرو بن : أبو احلسن قال
فأتى . علّي أن أرّده عنك راضياً: قال. إن رددته مبا يكره أغضبت أمري املؤمنني: فقال. أنا أرّده عنك: العاص فقال

فالتفت إليه . هنيئاً لك أبا عبد اللّه، هذا أمري املؤمنني يتواضع بتزوجيك: بيده، مث قال سلمان فضرب بني كتفيه
  .واللّه الأتزّوجها أبداً! أيب يتواضع: مغضباً وقال

  شعر للمرار بن منقذ
  :وقال املرار بن منقذ العدوق

  وادي أشيٍّ، وفتيان به هضم... يا حّبذا حني متسي الريح باردةً 
  ويف الرحال إذا القيتهم خدم... يف جمالسهم،  خيّدمون كراٌم

  إالّ يزيدهم حباً إيلّ هم... وما أصاحب قوماً مث أذكرهم 
  بني عبد اللّه بن عباس وزيد بن ثابت
التفعل يا بن : ركب زيد بن ثابت، فدنا عبد اللّه بن عباس لياخذ بركابه، فقل: ابن املبارك عن ذّر عن الشعّيب قال

هكذا : فأخرج يده فقّبلها زيد، مث قال. أرين يدك: فقال زيد. هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا: ، فقالعّم رسول اللّه
  أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه السالم

  لعبد اللّه بن مسعود يف رأس التواضع
  .رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسالم، وأن ترضى بالّدون من اجمللس: قال عبد اللّه بن مسعود

  تواضع عمر وعثمان رضي اللّه عنهما للعباس بن عبد الطلب
ابن أيب الزّناد عن أبيه أن العباس بن عبد املطلب مل ميّر قط بعمر والبعثمان ومها راكبان األ ترجالً حىت جيوزمها 

  .إجالالً له أن ميّر ومها راكبان وهو ميشي



  .إذا استعربكان سلمان يتعّوذ باللّه من الشيطان والسلطان والعلج 
إن مما يفضلين به أن يرى :فقال! أتدعو ملثل هذا: سلّم رجل على حسان بن أيب سنان فدعا له، فقيل: املدائين قال
  .أّني خري منه

  لعبد اللّه بن شداد يف أربع خصال تنفي الكرب

مار، ولبس الصوف، من اعتقل العنز، وركب احل: أربٌع من كّن فيه فقد برىء من الكرب: قال عبد اللّه بن شداد
  .وأجاب دعوة الرجل الّدون

  باب الكرب والعجب

  احلجاج ومقاتل ؤابن ظبيان ومعبد وأبو السماك

. قال رجل للحجاج: حّدثين عّم أيب زحر بن حصن قال: حّدثنا أبو السكني قال: حّدثين إبراهيم بن مسلم قال
. لو كان اللّه بلغين أربعة فتقربت بدمائهم إليه خري منزل: أصلح اللّه األمري، كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال

مقاتل بن مسمع، ويل سجستان فأتاه الناس فأعطاهم األموال، فلّما عزل دخل مسجد البصرة : ومن هم ؟ قال: قال
وعبيد اللّه بن زياد بن " . ملثل هذا فليعمل العاملون : " فبسط الناس له أرديتهم فمشى عليهم ، وقال لرجل مياشيه

أكثر اللّه : يان التميمى، حزب أهل البصرة أمر فخطب خطبةً أوجز فيهم ، فنادى الناسق من أعراض املسجدظب
: ومعبد بن زرارة، كان ذات يوم جالساً يف طريق، فمّرت به امرأة فقالت. لقد كلفتم اللّه شططا: فقال. فينا أمثالك

وأبو مساك . أنا هلد؟ أراد كفى بك أنا، يريد الفخر! اللّههلّد عبد : يا عبد اللّه كيف الطريق إىل موضع كذا، فقال
. واللّه لئن مل يردد علّي راحليت ال صلّيت له أبداً: األسدّي، أضلّ راحلته فألتمسهما الناس فلم جيدوهم ، فقال

  .إن مييين كانت صريا: فقال. قد رد اللّه عليك راحلتك فصل: فآلتمسهم الناس حىت وجدوهم ، فقالوا
  املتكّربين لبعض

تلك دوابّ : هل مّرت بك أمحرة؟ فقال للسائل: قيل لرجل متكّبر: قال أبو حامت عن األصمعّي عن كردين املسمعّي
  .اليراهم عّمك

من بكر بن : ممن أنت؟ قلت: رآين ابن ميادة الشاعر فأعجبته ملا رأى من جلدي وبياين، فقال: وقال كرذين: قال
  .ون بكر بن وائلويف أي األرض يك: فقال. وائل

فلما فرغ . جلس رافع بن جبري بن مطعأيف حلقة العالء بن عبد الرمحن اخلرقّي وهويقريء الناس. قال أبو اليقظان
  .ال، ولكن أردت التواضع للّه باجللوس إليكم: قال. لتسمع: أتدرون مل جلست إليكم؟ قالوا: قال
جة له، فانقطع قبال نعله، فنزع األخرى بقدمه ومضى وتركهما ومّر حممد بن املنذر بن الزبري بن العواأيف حا: قال

  .ومل يعّرج عليهما
  :قال بعض الشعراء

  قد آحّدث هذا خنوةً وخلما... وأعرض عن ذي املال حىت يقال يل 
  ولكنه فعلّي إذا كنت معدما... وما يب كربعن صديقٍ والأخٍ 

  لبعضهم يف صفة الكرب



  .مل يدر صاحبه أين يضعه محٌق: قال. ما الكرب: قيل لبعضهم
  بني معاوية بن أيب سفيان وعلقمة بن وائل احلضرمي

فأمرين رسول اللّه أن أنطلق به إىل منزل ((قدم علقمة بن وائل احلضرمي على رسول اللّه : قال معاوية بن أيب سفيان
قة له وأنا أمشي يف ساعة رجل من األنصار أنزله عليه، وكان منزله يف أقصى املدينة، فآنطلقت معه وهو على نا

. لست من أرداف امللوك: فقال. امحلين يا عأمن هذا احلر فإنه ليس علّي حذاء: حارة وليس علّي حذاء، فقلت
؟ :قال. فألق إيل نبلك: قلت: قال. قد مسعت رسول اللّه عليه السلم أيذكر ذلك: قال. إين ابن أيب ئمفيان: قلت

ملا مّر يب مثل ذلك : قال معاوية.  فكفاك بذلك شرفا، وإن الظل لك لكثريتقبلهم قدماك ولكن امش يف ظل ناقيت
  .معي على سريري هذا.اليوم قط، مث أدرك سلطاين فلم أؤاخذه بل أجلسته

  شعر البن يسار يف الزهو والكرب
  :قال ابن يسار

  تطأطأت األرض من حلظته... ولو حلظ األرض يل والٌد 
  مثله آلخر
  :وقال آخر
  ولومل أجد خلقا لتهت على نفسي... جّن البالد وإنسها أتيه على 

  سوى ما يقول الناس يفّ ويف جنسي... أتيه فما أدري من التيه من أنا 
  فما يل عيٌب غريأين من األنس... فإن زعموا أين من األنس مثلهم 
  للرستمي وقد حضرت الصالة

! ما لكم وهلذا وما أنتم منه: فنهضوا فقال وكان عند الرستمي قوم من الّتجار فحضرت الصالة فنهض ليصلي
الصالة ركوع وسجود وخضوع، وإمنا فرض اهللا هذا يريد به املتكّبرين واملتجبّرين وامللوك واألعاظم مثلي ومثل 

  .فرعون ذي األوتاد ومنروذ وأنوشروان
  .من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه: وكان يقال
  .يكون فيه خري األ أن يرى أن فيه خرياً ليس بني العبد وبني أالّ. قال احلسن

  .جعلين الل مثلك يف نفسك وال جعلين مثلك يف نفسي: رأى رجل رجالً خيتال يف مشيته ويتلفت يف أعطافه، فقال
  لعبد اللّه بن املبارك

  .ذنبك أشّد من ذنبه: رجلٌ قتل رجالً فقلت إين خٌري منه، فقال: قيل لعبد اللّه بن املبارك
   التعجب من املتكبّرلألحنف يف
  .عجبت ملن جرى يف جمرى البول مرتني كيف يتكّبر: قال األحنف

  ملطّرف يف ذم التكبّر
ألن أبيت نائمأ وأصبح نادماً أحّب إيلّ من أن أبيت قائماً : ابن غلّية عن صاحل بن رستم عن رجل عن مطّرف، قال

  .وأصبح منجباً
  .نة تعجبكسيئة تسؤك خري من حس. و قال هشام بن حسان

إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة قظ أنفع له منهم وإنه ليعمل احلسنة ما عمل سيئة قط : قال أبوحازم
  .أضرعليه منهم 



  شعر يف متكبّر
  :قال الشاعر

  من كربه أير احلمار القائم... أما ابن فروة يونس فكأنه 
  ائموالناس عندك ما خالك هب... ما آلناس عندك غري نفسك وحدها 

  شعر للمسعودي

  :قال املسعودي
  وفيها املعاد واملصري إىل احلشر... مّسا تراب األرض منهم خلقتما 

  فما خشي األقوام شّراً من الكرب... وال تعجبا أن ترجعا فتسلّما 
  عالنيةً أو قال عندي يف ستر... ولوشئت أدىل فيكما غري واحد 

   يلٌح ويستشريضحكت له حىت... فإن أنا مل آمرومل أنه عنكما 
ما تاه أحد قط : وقال آخر. يريد أين أتكّبر عليه. ما رأيت ذا كرب قط األ حتؤل داّوه يف: قال رجل: األصمعّي قال
  .يريد إذا تاه مرة مل أعاوده. علّي مرتني

  أيضاً شعر يف متكبّر
  :قال الشاعر

  انظر خالءك إن الّننت تثريب... يا مظهر الكرب إعجاباً بصورته 
  ما آستشعر الكربشّبانٌ ومل شيب... كرالناس فيما يف بطوهنم لوف

  وهو خبمسٍ من األقذار مضروب... هل ىف ابن آدم غري الرأس مكرمة 
  والعني مرمصةٌ والثغر ملعوب... أنٌف يسيل وأذنٌ رحيها سهٌك 

  أقصر فإنك مأكول ومشروب... يا بن التراب وماكول التراب غدأ 
  ومثله للسنديألردشري يف ضبط النفس، 

إذا رأيتين قد اشتّد غضيب فادفعه إيلّ، ويف : دفع أردشري امللك إىل رجل كان يقوم على رأسه كتاباً، وقال له
  .أمسك فلست بإله إمنا أنت جسد يوشك أين يأكل بعضه بعضا ويصري عن قريب للدود والتراب: الكتاب

ويلك يا سندّي، : ليه إذا ضرب الناس بالسياط فيقول لهكان للسندّي وايل اجلسر غالٌم صغري قد أمره بأن يقوم إ
  .اذكر القصاص

  كتاب إبراهيم بن العباس إىل حممد بن عبد امللك شعرا
ً  

  :كتب إبراهيم بن العباس إىل حممد بن عبد امللك 
  وأقصرقليالً عن مدى غلوائكا... أباجعفرعّرج على خلطائكا 

  رجائي يف غد كرجائكا فإن... فإن كنت قد أعطيت يف اليوم رفعةً 
  :مسعت رجالً ينشد: قال يل بعض أصحابنا وأحسبه حممد بن عمر

  طويل التمين قليل الفكر... أال رب ذي أجل قد حضر 
  تبينت يف منكبيه البطر... إذاهزيف املشي أعطافه 

  عاقبة الكرب



: رأيته بعد ذلك راجلًايف سفر، فقلت لهرأيت فالناً موىل باهلة يطوف بني الصفا واملروة على بغلة مث : املدائين قال
  .نعم، إين ركبت حيث ميشي الناس فكان حقا على اللّه أن يرجلين حيث يركب الناس: أراجلٌ يف هذا املوضع؟ قال

  أليب نواس يهجو جعفر الربمكي
  :وقال أبو نواس يف جعفر بن حيىي الربمكي

  ى عرقوأخبل من كلب عقورعل... وأعظم زهواً من ذباب على خرء 
  ملاوضعوه النّاس إال على محق... ولوجاءغريالبخل من عندجعفر 

  :وقال آخر
  وأزهى إذا ما مشى من غراب... أجلّ جلاجاً من اخلنفساء 

  من كرب رجل من بين عبد الدار
لربد البس شيئا فإن ا: وقيل له. أخشى أالّ حيمل اجلسر شريف: األ تأيت اخلليفة؟ قال: قيل لرجل من بين عبد الدار

  .حسيب يدفئين: فقال. شديد
  شعر يف جيش بييب

بييب، : كان احلجاج آستعمل بالالالضيب على جيش وأغزاه قالع فارس، وكان يقال لذلك اجليش: قال أبو اليقظان
  ويف جيشه قال الشاعر؟. بييب. ّمسي بذلك ألنه فرض فرضا من أهل البصرة فكان أهلوهم وأمهم هتم يأتوهنم يقولون

  فقام باليلٌّ فبال على رجلي... ه أشكوأنين بت حارساً إىل اللّ
  فإنين كرٌمي وإين لن أبلغها رحلي... فقلت ألصحايب آقطعوها 

  فخر أعرايب جنفسه

  .اللهم إن كنت ترى يدا أكرم منهم فاقطعهم : مد أعرايب يده يف املوقف وقال
  للحجاج بن أرطأة يف الفخر والزهو

أكره أن : ما لك الحتضر اجلماعة؟ قال: وقيل له. قتلين حب الشرف: طاة يقولمسعت احلجاج بن أر: قال نوح
  .يزمحين البقالون

  أيضأ جلذمية األبرش
أنا أعظم من أن : الينادم أحدأ ذهابا بنفسه، وقال -وهو الوّضاح ّمسي بذلك لربص كان به  -كان جذمية األبرش 

واحد منهما يف األرض كأساً، فلما أتاه مالك وعقيل بابن أنادم إال الفرقدين ، فكان يشرب كأساً ويصّب لكلّ 
فنادماه أربعني سنة حيادمث نه فيهم ما أعادا . منادمتكن. فقاأل له. احتكنما: أخته الذي استهوته الشياطني قال هلما

  .عليه حديثاً
  شعر ملتمم بن نويرة، خ للهذيل، يف مالك وعقيل ندميا جذمية

  :وفيهما يقول متفابن نويرة
  من الدهر حىت قيل لن نتصّدعا... وكناكندماين جذمية حقبةً 

  :وقال اهلذيلّ
  خليال صفاٍء مالك وعقيل... امل تعلمي أن قد تفرق قبلنا 

  إلياس بن معاوية يف عجبه بنفسه



  .نعم: أفأعجبكم؟ قالوا: قال. ما فيك عيب إال أنك معجب: قيل إلياس بن معاوية
  .ون مينفأنا أحق أن أعجب مبا يك: قال

للعادة سلطانٌ على كل شيء، وما آستنبط الصواب مبثل املشاورة، والحصنت النعم مبثل املواساة، : ويقال
  .والاكتسبت البغضة مبثل الكرب
  باب مدح الرجل نفسه وغريه

  " .إجعلين على خزائن األرض إين حفيظ علّيأ : " قال اللّه عز وجل حكاية عن يوسف
  (للنيب 

  .أنا سيد ولد آدم والفخر(:  وقال رسول اللّه
  " .واللّه ما علمتكنم إالّ تقلّون عند الطمع وتكنثرون عند الفزع : " وقال لألنصار

  ألعرايب ميدح نفسه وقومه
واللّه ما نالوا بأطراف أناملهم شيئاً األ وقد وطئناه بأخامص أقدامنا، وإن أقصى مناهم : وذكر أعرايب قوماً فقال

  .ألدىن فعالنا
  سلمة ميدح نفسهأيب 

من أعلم : كنت أمشي مع الشعيب وأيب سلمة، فسال الشعيب أبا سلمة: ابن إدريس عن إمساعيل بن أيب خالد، قال
  .الذي ميشي بيتكنما، يعين نفسه: أهل املدينة؟ فقال

  أيضاً للشعيب يف ذلك املعىن
  . لقيتهما رأيت مثلي، وما أشاء أن ألقى رجالً أعلم مين بشيء األ: وقال الشعيب

  بني معاوية ورجل
  .لوكنت كذلك مل تقل : قال. أنا: من سيد قومك؟ قال: قال معاوية لرجل

  للحسن يف ذم الرجل نفسه عالنية
  .ذم الرجل نغسه يف العالنية مدح هلا يف السر: الوليد بن مسلم عن خليد عن احلسن قال

  .من أظهر عيب نفسه فقد زكّاها: كان يقال
  .إذا أثنيت على الرجل مبا فيه يف وجهه مل تزكه: عن عبد اللّه قال األعمش عن إبراهيم

  لعمر بن اخلطاب وعلّي بن احلسن يف املدح
  .املدح ذبح: قال عمر بن اخلطاب

  .املدح وافد الكرب: ويقال
اليقول رجل يف رجل من اخلري ما اليعلم األ أوشك أن يقول فيه من الشر ما اليعلم، : وقال علّي بن احلسني

  .واليصطحب آثنان على غري طاعة اللّه األ أوشكا أن يفترقا على غري طاعة اللّه
  لوهب بن منبه يف الرجل ميدحك مبا ليس فيك

إذا مسعت الرجل يقول فيك من اخلري ما ليس فيك فالتأمن أن يقول فيك من الشرما ليس : قال وهب بن منبه
  .فيك

وملن قيل فيه الشر وليس فيه ! فيه اخلريوليس فيه كيف يفرح  عجبا ملن قيل: ويقال يف بعض كتب اللّه عزوجل
الينلنب : وكان يقال! وأعجب من ذلك من أمحت نفسه على اليقني وأبغض الناس على الظنون ! كيف يغضب 



  .جهل غريك بك علمك بنفسك
ح من نفسه، وإين واللّه كفى جهالأن ميدح املادح خبالف ما يعرف املمدو: ألعرايب يصف مادحاً مرائياً وقال أعرايب

  .ما رأيت أعشق للمعروف منه
  وصية البن املقفع
  إيّاك إذا كنت والياً أن يكون من شأنك حّب املدح والتزكية وأن يعرف: قال ابن املقفع

  شعر لألعشى، وغريه، يف مدح الرجل نفسه

  :ومن أحسن ما قيل يف مدح الرجل نفسه قول أعشى بين ربيعة
  مبتهضم حقي والقارع...  عشرييت ما أنايف أهلي واليف

  مبا أبصرت عيين وما مسعت أذين... وال مسلم فؤاداً بني جنيب عاملٌ 
  أقول على علم وأعلم ما أعين... وفضلين يف الشعرواللّب أّنين 

  على الناس قد فضلت خريأب وابن... فأصبحت إن فّضلت مروان وابنه 
  :وقال آخر

  فمادحه يهذي وإن كان مفصحا.. .إذا املرء مل ميدحه حسن فعاله 
  :وقال آخر

  لصحيب وإين إن ركبت لفارس... لعمرأبيك اخلريإين خلادم 
  :وقال آخر

  غضاباً، وإن نغضب فنحن ظالمها... وحنن ضياء األرض ما ملنسرهبا 
  للحسن البصري يف مدح رجل وهجاء قبيلته

  :وأنشد احلسن البصري قول الشاعر
  م الفىت وبئست القبيلهنع... لوالجريرهلكت جبيله 

  .ما مدح رجلٌ هجي قومه: قال احلسن
  وأليب اهلندام ميدح نفسه

  وتنهد اجلبال إذا كنيت... ختّراألرض إن نوديت بامسي 
  .ومّدح النفس يف الشعر كثري، وهو فيه أسهل منه يف الكالم املنثور

  باب احلياء
  يف معىن هذا العنوان( للنيب 

  " .احلياء شعبة من اإلميان : " قال(حّدثين جدي خراش عن أنس أن رسول اللّه : ، قالحّدثنا أبو مسعود الدارمي
قال رسول : مسعت سعيد بن املسيب يقول: حّدثين أبو عون املدين قال: وروى ابن منري عن األحوص بن حكيم، قال

  .قنة احلياء كفرا(: " اللّه 
  البن عمر يف احلياء واإلميان
احلياء واإلميان مقرونان مجيعأ فإذا رفع : يعلى بن حكيم عن رجل عن ابن عمر، قالوروى جرير بن حازم عن 

  .أحدمها آرتفع األخر



  .أحيوا احلياء مبجالسة من يستحيا منه: وكان يقال
  لبعض األعراب يف وصف حيي

ت غفر وكانه ال تراه الدهر إال وكانه ال غىن به عنك الن كنت إليه أحوج، فإن أذنب: ذكر أعرايبٌّ رجال فقال
  .املذنب، الن أسات إليه أحسن وكانه املسيء

  شعر لليلى األخيلية يف مثله
  :وقالت ليلى األخيلية

  وسط البيوت من احلياءسقيما... ومقدرعنه القميص ختاله 
  حتت اللواءعلى اخلميس زعيما... حىت إذا رفع اللواء رأيته 

  :وحنوه قول االخر إال أنه يف التواضع
  ويكفهّرفيلفى األسود اللّحما... عيفامن تواضعه يبدو فيبدوض

  شعر أليب دهبل اجلمحي
  :وقال أبو دهبل احلجمحي
  ذهٌب وكل جدوده ضخم... إن البيوت معادنٌ فنجاره 

  سيان منه الوفر والعدم... متهلل بنعم لالء جمانب 
  ضمنا وليس جبسمه سقم... نزرالكالم من احلياءختاله 
  إن النسطء مبثله عقم... هه عقم النساءفل ايلدن شبي

  البن مسعود عن أخر ما حفظ من كالم النبوة
مسعت ليث بن أيب سليم حيّدث عن واصل بن حتان عن أيب وائل عن . حّدثنا املعتمر، قال: حّدثنا أبو اخلطاب قال

  .إذا مل تستح فاصنع ماشئت" كان آخر ما حفظ من كالم النبوة : ابن مسعود، قال
  :ال الشاعرلبعض الشعراء ق

  وخرساً عن الفحشاء عند التهاجر... ختاهلم للحلم صما عن اخلنا 
  وعند احلفاظ كالليوث اخلوادر... ومرضى إذا لوقوا حياء وعفة 

  :وقال آخر
  وللحق نور بني عينيه ساطع... عليه من التقوى رداء سكينٍة 

الدين والتقوى، مث رفع ذلك فتعايشوا باحلياء تعايش الناس زماناً ب: للشعيب فيما يتعايش به الناس وقال الشعيب
  .والتذمم، مث رفع ذلك فما يتعايش الناس إال بالرغبة والرهبة، وأظنه سيجيء ما هو أشد من هذا

  باب العقل
: حّدثنا احلارث بن النعمان، قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف العقل حّدثين إسحاق بن إبراهيم الشهيدي، قال

إن الناس يعملون اخلري وإمنا يعطون أجورهم يوم القيامة على : ابن دعلج عن معاوية بن قرة يرفعه، قالحّدثنا خليد 
  .قدر عقوهلم

  .عقول الناس على قدر زماهنم: مسعت مطرفا يقول: وملطرف يف املعىن نفسه مهدي بن غيالن بن جرير قال
وجدت يف حكمة : نعم عن أبيه وهب بن منبه قالحكمة داود يف ما ينبين للعاقل حّدثين عبد الرمحن عن عبد امل

  :داود



ساعٍة يناجي فيها ربه، وساعٍة حياسب فيها نفسه، وساعٍة خيلو : ينبغي للعاقل أن ال يشغل نفسه عن أربع ساعاٍت
فيها هو وإخوانه والذين ينصحون له يف دينه ويصدقونه عن عيوبه، وساعٍة خيلي بني نفسه وبني لذاهتا فيما حيل 

وينبغي للعاقل أن ال يرى إال يف إحدى . مد فإن هذه الساعة عون هلذه الساعات وفضل بلغٍة واستجماٌم للقلوبوحي
وينبغي للعقل أن يكون عارفاً بزمانه، حافظاً . تزوٍد ملعاٍد، أو مرمٍة ملعاشٍ، أو لذٍة، يف غري حمرم: ثالث خصا لٍ

حّدثنا هالل بن : حّدثين أبو حامت عن األصمعي قال: قل قالللسانه، مقبالً على شأنه عمرو بن العاص يصف العا
ليس العاقل الذي يعرف اخلري من الشر ولكنه الذي يعرف خري الشرين، والشر : قال عمرو بن العاص: حق قال

  .الواصل الذي يصل من يصله ولكنه الذي يصل من قطعه
  .مر إذا وقع ولكنه الذي حيتال لألمر أال يقع فيهليس العاقل الذي حيتال لأل: ولزياد يف هذا املعىن وقال زياد

مل أدخل يف أمرٍ قط : ما بلغ من دهائك يا عمرو؟ قال عمرو: بني معاوية وعمرو بن العاص قال معاوية لعمرو
  .لكين مل أدخل يف أمرٍ قط فأردت اخلروج منه: قال معاوية. فكرهته إال خرجت منه

الناس حازمان وعاجٌز، فأحد احلازمني الذي إذا نزل به البالء مل ينظر به : من كتاب اهلند وقرأت يف كتابٍ للهند
وتلقاه حبيلته ورأيه حىت خيرج منه، وأحزم منه العارف باألمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه، والعاجز يف تردٍد وتثنٍ 

  .حائرٌ بائٌر ال يأمتر رشداً وال يطيع مرشداً
  .ألظلمت معه الشمس، ولو صور احلمق ألضاء معه الليللو صور العقل : ألعرايب وقال أعراٌيب

  .لبعض احلكماء يف فضل العقل ما عبد اهللا بشيٍء أحب إليه من العقل وما عصي اللّه بشيٍ أحب إليه من الستر
  .من كان عاقالً: قال" لينذر من كان حياً " أبو روقٍ عن الضحاك يف قول اللّه عز وجل 

كان أفضل من أن خيدع وأعقل : خلطاب ذكر املغرية بن شعبة عمر بن اخلطاب فقالللمغري بن شعبة يف عمر بن ا
  .من أن خيدع

قال : إلياس يف مثله حّدثين إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس عن حبيب ابن الشهيد قال
  .لست خبب واخلب ال خيدعين وال خيدع ابن سريين وخيدع أيب وخيدع احلسن: إياس

  :وكان كثرياً ما ينشد: ال غريهق
  إذا ما تثبت مل أرتب... أىب يل البالء وإين امرؤ 

األدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد األمحق : من كتاب كليلة ودمنة يف قيمة العقل ويف كتاب كليلة ودمنة
  .سكراً، كما أن النهار يزيد كل ذي بصرٍ بصراً ويزيد اخلفافيش سوء بصرٍ

ال تبطره املنزلة والعز كاجلبل ال يتزعزع وإن اشتدت عليه الريح، والسخيف يبطره أدىن منزلةٍ  ذو العقل: وفيه
  .كاحلشيش حيركه أضعف ريحٍ

  :شعر لتأبط شراً يف هذا املعىن وقال تأبط شرا يف هذا املعىن 
  وال جازع من صرفه املتقلب... ولست مبفراحٍ إذا الدهر سرين 
  ولكن مىت أمحل على الشر أركب...  وال أمتىن الشر والشر تاركي
رأس العقل التمييز بني الكائن واملمتنع، وحسن العزاء عما ال : ويف كتاب كليلة. أيضاً من كتاب كليلة ودمنة 

  .العاقل يقل الكالم ويبالغ يف العمل ويعترف بزلة عقله ويستقليها كالرجل يعثر باألرض وهبا ينتعش: وفيه. يستطاع
  .حمتاج إىل العقل، والعقل حمتاج إىل التجاربكل شيٍء : ويقال

  .الكتاب، والرسول، واهلدية: ثالثة أشياء تدل على عقول الرجال: ليحىي بن خالد قال حيىي بن خالد



  .دل على عقل الرجل اختياره، وما مت دين أحٍد حىت يتم عقله، وأفضل اجلهاد جهاد اهلوى: وكان يقال
ي ال تعلم له، وما الذي ال تغري له، وما الذي ال مدفع له، وما الذي ال حيلة له؟ ما الذ: ألنوشروان سئل أنوشروان

  .تعلم العقل، وتغري العنصر، ودفع القدر، وحيلة املوت: فقال
  .كتابك عقلك تضع عليه خامتك: وكان يقال

  .كتاب الرجل موضع عقله، ورسوله موضع رأيه: وقالوا
  .كيف عقله: كان احلسن إذا أخرب عن رجلٍ بصالح قال

إين : أن جربيل عليه السالم أتى آدم عليه السالم فقال له" حديث بني جربيل وآدم عليهما السالم ويف احلديث 
فخرج . قد اخترت العقل. قال. العقل واحلياء والدين: وما هي يا جربيل؟ قال: قال. أتيتك بثالٍث فاختر واحدةً

  .أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان: فقاال. ختار العقل عليكماارجعا فقد ا: جربيل إىل احلياء والدين فقال

العاقل يقي ما له بسلطانه، ونفسه مباله، ودينه : ويقال. العقل يظهر باملعاملة وشيم الرجال تظهر بالوالية: كان يقال
  .بنفسه

  .لو كان للناس مجيعاً عقول خلربت الدنيا: للحسن البصري قال احلسن
بني األحنف ورجل شتمه  ٣٢٥أنا حبظي أوثق مين بعقلي فأقرعوا بيننا ص ص: تار وقال خري رجل فأىب أن خي

جاء رجل فشتم : فسكت عنه حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن عبد اللّه بن دينار عن عبد اللّه بن بكر املزين قال
  .ين عليهواهلفاه؛ ما مينعه من أن يرد علّي إال هوا: األحنف فسكت عنه، وأعاد فسكت، فقال

أخربنا عبد اهللا بن صاحل من آل حارثة بن : عبد اهللا بن صاحل احلارثي وآخر تغليب حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  :نزلت برجلٍ من بين تغلب فأتاين بقًرى فانفلت مين فقال : ألمٍ، قال

  حك آسته ومتثل األمثاال... والتغليب إذا تنحنح للقرى 
  .الرجل فإمنا قلت كلمةً مقولةكل أيها : فانقبضت فقال

إن كنت صادقاً فغفر اهللا يل : أمسع رجلٌ الشعيب كالماً فقال له الشعيب: للشعيب حّدثين أبو حامت عن األصمعّي، قال
  .وإن كنت كاذبا فغفر اللّه لك

  :ومر بقوم ينتقصونه فقال 
  لعزة من أعراضنا ما استحلت... هنيئاً مريئاً غري داٍء خمامرٍ 

  .أستغفر اللّه من الذنب الذي سلطت به علّي: عاوية األسود واستطال رجلٌ على أيب معاوية األسود فقالألي م
  .إين ألرفع نفسي أن يكون ذنٌب أوزن من حلمي: وملعاوية بن أيب سفيان قال معاوية

لقد أكلت : جهم؟ قال أنا أكرب أم أنت يا أبا: معاوية وأيب جهم وشعر أليب جهم فيه وقال معاوية أليب جهم العدوي
يا أبا جهم، إياك والسلطان فإنه : قال. عند حفص بن املغرية: عند أي أزواجها؟ قال: قال. يف عرس أمك هنٍد

  :وأبو اجلهم هذا هو القائل يف معاوية. يغضب غضب الصيب ويعاقب عقوبة األسد، وإن قليله يغلب كثري الناس
  على أبيناإذا ملنا منيل ... منيل على جوانبه كأنا 

  فنخرب منهما كرماً ولينا... نقلبه لنخرب حالتيه 
ما على ظنك : فقال الرجل. حسبك إال ضعيفاً فيما حتاول: مسع األحنف رجالً ينازع رجالً يف أمرٍ فقال له األحنف

  .احذروا اجلواب: ألمرٍ ما قيل: فقال األحنف. خرجت من عند أهلي
جعل رجلٌ جعالً لرجل على أن يقوم إىل عمرو بن العاص يسأله عن أمه، بني عمرو بن العاص ورجل سأله عن أمه 



كانت امرأ ةً من عنزة أصيبت : أيها الرجل أخربنا من أمك؟ فقال: فقام إليه وهو خيطب على منرب تنيس، فقال له
  .على هذابأطراف الرماح فوقعت يف سهم الفاكه بن املغرية فاشتراها أيب فوقع عليهم، انطلق وخذ ما جعل لك 

  قال الشاعر
  حلمي أصم وأذين غري صماء... قل ما بدا لك من زورٍ ومن كذبٍ 

أتفسد أدبك بأدبه؟ فلم ير ضارباً : بني معاوية وابنه يزيد نظر معاوية إىل ابنه يزيد وهو يضرب غالماً له، فقال له
  .غالماً له بعد ذلك

هم أمناؤنا على أنفسنا فإذا حنن : قال. وال تضرهبم إنك ال تؤدب غلمانك: ليحىي بن خالد قيل ليحىي بن خالد
  .أخفناهم فكيف نأمنهم

  .كان أحلم من فرخ طائر: احلليم مطية اجلهول أعرايب يصف رجالً وذكر أعرايب رجالً فقال: وكان يقال
  .كونوا حلماء كاحليات وبلهاء كاحلمام: ويف اإلجنيل

  :ا. لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  حىت يقول رجال إن يب محقا... ن أشياء أمسعها إين ألعرض ع

  فسلٍ، وظن أنا سٍ أنه صدقا... أخشى جواب سفيٍه ال حياء له 
  .من مل يصرب على كلمٍة مسع كلما ٍت ورب غيٍظ قد جترعته خمافة ما هو أشد منه: لألحنف يف احللم قال األحنف

  .العز والغلبة للحلم: قال أكثم بن صيفي
أول عوض احلليم من حلمه أن الناس أنصاره على : م وقال علّي بن أيب طالب عليه السالملعلّي عليه السال

  .اجلهول
  .عقوبة احللماء التعريض، وعقوبة السفهاء التصريح: وللمنصور وقال املنصور

راً، واهللا لئن قلت واحدةً لتسمعن عش: بلغين أن رجالً قال آلخر: حّدثنا األصمعّي قال: حّدثين سهيل قال: قال
  .لكنك إن قلت عشراً مل تسمع واحدةً: فقال له اآلخر

يا هذا ال تغرق يف شتمنا ودع للصلح : بني عمر بن ذر ورجل شتمه وبلغين أن رجالً شتم عمر بن ذر فقال له
  موضعاً

  . فيهفإين أمت مشامتة الرجال صغرياً ولن أحييها كبرياً، وإين ال أكافئ من عصى اللّه يف بأكثر من أن أطيع اهللا
  :لبعض احملّدثني وقال بعض احملّدثني

  بقدر احللم ينتقم احلليم... وإن اهللا ذو حلم ولكن 
  وأنت معلق فيها ذميم... لقد ولت بدولتك الليايل 
  وال استغىن بثروهتا عدمي... وزلت مل يعش فيها كرمي 

  فغري مصابك احلّدث العظيم... فبعداً ال انقضاء له وسحقاً 
من مسع كلمة يكرهها فسكت عنهم انقطع عنه ما يكره، فإن أجاب عنهم : كان شبيب بن شيبة يقول: لاملدائين قا

  :وكان يتمثل هبذا البيت. مسع أكثر مما يكره
  ويشتئم ألفاً بعدها مث يصرب... وجتزع نفس املرء من وقع شتمٍة 

  .عند احلىب: با حبر، أين احللم ؟قاليا أ: لألحنف قاتل األحنف يف بعض املواطن قتاالً شديداً، فقال له رجل
  :شعر ملسلم بن الوليد وقال مسلم بن الوليد



  إذا هي حلت مل يفت حلهم ذحل... حًبى ال يطري اجلهل يف جنباهتا 
أين احللم : األحنف وزيد بن جبلة أغضب زيد بن جبلة األحنف، فوثب إليه فأخذ بعمامته وتناصبا، فقيل لألحنف

  .مثلي أو دوين مل أفعل هذا به لو كان: اليوم؛ فقال
  .آفة احللم الضعف: كان يقال

  :للجعدي وغريه يف هذا املعىن وقال اجلعدي 
  بوادر حتمي صفوه أن يكدرا... وال خري يف حلم إذا مل تكن له 

  :وقال إياس بن قتادة
  ونشتم باألفعال ال بالتكلم... تعاقب أيدينا وحيلم رأينا 

  :وأنشد الرياشي
  حلمي وتركي اللوم للئيم... ذب عن حرميي إين امرؤ ي

  .أصبت احللم أنصر يل من الرجال: والعلم أمحى من يد الظلوم لألحنف بن قيس وقال األحنف
كان املتشمس بن معاوية عم األحنف يفضل يف حلمه على األحنف قبل، : حلم املتشمس بن معاوية قال أبو اليقظان
ما منعك أن تعطيين فرساً؟ ووثب : متيم فقسمها، فقال رجل من بين سعد فأمره أبو موسى أن يقسم خيالً يف بين

دعوين وإياه، إين ال أعان على واحد، مث انطلق به إىل أيب موسى، . عليه فمرش وجهه، فقام إليه قوم ليأخذوه، فقال
لألحنف يف دع هذا ولكن ابن عمي ساخط فامحله على فرسٍ ففعل : فلما رآه أبو موسى سأله عما بوجهه فقال

تعلمت احللم من قيس بن عاصم املنقري، بينا هو قاعد : ما أحلمك؛ قال: قيس بن عاصم املنقري قيل لألحنف
فواهللا ما حل حبوته حىت . هذا ابنك قتله ابن أخيك: بفنائه حمتبٍ بكسائه، أتته مجاعةٌ فيهم مقتولٌ ومكتوٌف وقيل له

قم فأطلق عن ابن عمك ووار أخاك وامحل إىل أمه مائةً من : لس، فقال لهفرغ من كالمه، مث التفت إىل ابن له يف اجمل
  :اإلبل فإهنا غريبة، مث أنشأ يقول

  دنس يغريه وال أفن... إين أمرٌؤ ال شائن حسيب 
  والغصن ينبت حوله الغصن... من منقرٍ يف بيت مكرمة 
  بيض الوجوه، أعفة لسن... خطباء حني يقول قائلهم 

  وهم حلفظ جواره فطن... ارهم ال يفطنون لعيب ج
  .قتلت قرابتك، وقطعت رمحك، وأقللت عددك، ال يبعد اللّه غريك: مث أقبل على القاتل فقال

  :شعر عبد ة بن الطيب ميدح قيس بن عاصم ويف قيس بن عاصم يقول عبد ة بن الطبيب، إسالمي 
  ورمحته ما شاء أن يترمحا... عليك سالم اهللا قيس بن عاصمٍ 

  إذا زارعن شحٍط بالدك سلما... ن ألبسته منك نعمةً حتية م
  ولكنه بنيان قومٍ هتدما... وما كان قيس هلكه هلك واحٍد 
لقد اختلفنا إىل قيس بن عاصم يف احللم كما خنتلف إىل الفقهاء يف الفقه بني : األحنف ميدح قيساً وقال األحنف

يا هذا إن كان بقي يف نفسك شيء : ، فقال األحنفاألحنف ورجل شتمه شتم رجلٌ األحنف يتبعه حىت بلغ حيه
  .فهاته وانصرف ال يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره

قال . أما أنت فما أبقيت شيئاً، وما يعلم اللّه أكثر: مثله بني احلسن ورجل شتم رجلٌ احلسن وأرىب عليه، فقال له
  :بعض الشعراء



  عزوا ألقوام لن يدرك اجملد أقواٌم وإن كرمواحىت يذلوا وإن
  ال صفح ذل ولكن صفح أحالم... ويشتموا فترى األلوان مشرقةً 

  لألصمعي

ال يكاد جيتمع عشرةً إال وفيهم مقاتل وأكثر، وجيتمع ألف ليس فيهم : حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال: قال
  .حليٌم

إذا أسرع إليه رجل بشتمٍ أو قولٍ سيٍء مل  كان عروة بن الزبري: بني علّي بن عبد اهللا وعروة بن الزبري ابن عيينة قال
: فجرى بينه وبني علّي بن عبد اهللا كالٌم، فأسرع إليه، فقال له علّي. إين أتركك رفعاً لنفسي عنك: جيبه وقال

  .خفض عليك أيها الرجل فإين أتركك اليوم ملا كنت تترك له الناس
ملثل هذا اليوم كنت أدع : قال رجل: صمعّي قالحّدثين أبو حامت عن األ: لألصمعي عن رجل خاصم رجالً قال
  .فإين أدع الفحش عليك اليوم ملا تركته أنت له قبل اليوم: الفحش على الرجال فقال له خصمه

إين أصرب هلذا الغالم على ما ترون ألروض نفسي بذلك، فإذا : لسيد وقد أغاظه عبد له وأغلظ عبٌد لسيده، فقال
  .انت لغري اململوك أصربصربت للمملوك على املكروه ك

بني عمر بن عبد العزيز وعقيل بن علفة كلم عمر بن عبد العزيز رجالً من بين أمية وقد ولدته نساء بين مرة فعاب 
وبلغ ذلك عقيل بن علفة املري وهو جبنفاء من . قبح اهللا شبهاً غلب عليك من بين مرة: عليه جفاًء رآه منه، فقال
هيه يا أمري املؤمنني؛ بلغين : بين مرة، فركب حىت قدم على عمر وهو بدير مسعان، فقالاملدينة على أميال يف بلد 

. قبح اهللا أألم طرفيه: قبح اهللا شبهاً غلب عليك من بين مرة، وإين أقول: أنك غضبت على فىت من بين أبيك، فقلت
راجعاً من حيث جاء، فقال  ووىل. واهللا ما يل حاجة غري حاجته. فقال. دع وحيك هذا وهات حاجتك: فقال عمر

يا سبحان اهللا؛ من رأى مثل هذا الشيخ؟ جاء من جنفاء ليس إآل يشتمنا مث انصرف؛ فقال له رجل من بين : عمر
  .إنه واللّه يا أمري املؤمنني ما شتمك وما شتم إال نفسه، حنن واللّه أألم طرفيه. مرة

أمية بن عبد اهللا عن خراسان أمر رجالً من بين متيم فعابه خبراسان ملا عزل احلجاج : بني أمية بن عبد اهللا املدائين قال
إن لنفسك عندك : فقال. أصلح اهللا األمري ال تلمين فإين كنت مأموراً: وشنع عليه، فلما قفل لقيه التميمي فقال

  .طريوا دماء الشباب يف وجوههم: كان يقال! قدرا
  .الغضب غول احللم: ويقال
  .فيظةالقدرة تذهب احل: ويقال

إن كلمة منك تسفك . كتاب كسرى ابرويز يوصي ابنه شريويه وكتب كسرى أبرويز إىل ابنه شريويه من احلبس
دماً، وإن كلمة أخرى منك حتقن دماً، وإن سخطك سيوفك مسلولةً على من سخطت عليه، وإن رضاك بركة 

ضبك من قولك أن خيطئ، ومن مستفيضة على من رضيت عنه، وإن نفاذ أمرك مع ظهور كالمك، فاحترس يف غ
لونك أن يتغري ومن جسدك أن خيف، وإن امللوك تعاقب قدرةً وحزما، وتعفو تفضال وحلما، وال ينبغي للقادر أن 

يستخف وال للحليم أن يزهو، وإذا رضيت فأبلغ مبن رضيت عنه حيرص من سواه على رضاك، وإذا سخطت فضع 
عاقبت فاهنك لئال يتعرض لعقوبتك، واعلم أنك جتل عن  من سخطت عليه يهرب من سواه من سخطك، وإذا

  .الغضب وأن غضبك يصغر عن ملكك، فقدر لسخطك من العقاب كما تقدر لرضاك من الثواب
  :شعر حملمد بن وهيب قال حممد بن وهيب 

  إىل اجلهل يف بعض األحايني أحوج... لئن كنت حمتاجاً إىل احللم إنين 



  ويل فرس للجهل باجلهل مسرج.. .وىل فرس للحلم باحللم ملجم 
  ؟فمن رام تقوميي فإين مقوم ومن رام تعوجيي فإين معوج

  ولكنين أرضى به حني أحرج... وما كنت أرضى اجلهل خدنا وصاحبا 
  وأمكن من بني األسنة خمرج... أال رمبا ضاق الفضاء بأهله 

  فقد صدقوا، والذل باحلر أمسج... وإن قال بعض الناس فيه مساجة 
ال ينبغي للملك أن يغضب ألن القدرة من وراء حاجته، وال : بن املقفع فيما ال ينبغي للملك وقال ابن املقفعال

يكذب ألنه ال يقدر أحد على استكراهه على غري ما يريد، وال يبخل ألنه ال خياف الفقر، وال حيقد ألن خطره قد 
  .جل عن اجملازاة

  :قال سويد بن الصامت
  وبدت بصائره ملن يتأمل... ني شكه إين إذا ما األمر ب

  عند احلفيظة لليت هي أمجل... أدع اليت هي أرفق احلاالت يب 
لوال أين : بني عمر بن عبد العزيز ورجل كان واجداً عليه أتى عمر بن عبد العزيز رجل كان واجداً عليه، فقال

  وكان إذا. غضبان لعاقبتك

  .أراد بعد ذلك أن يعاقبه عاقبه، كراهة أن يعجل عليه يف أول غضبه أراد أن يعاقب رجالً حبسه ثالثة أيام، فإذا
أردت أن يتسفزين الشيطان يعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مين غداً، انصرف . وأمسعه رجل كالماً فقال له

  .رمحك اهللا
من إذا رضي مل خيرجه : ميانثالث من كن فيه فقد استكمل اإل: للقمان يف ثالث يكمل هبا اإلميان قال لقمان حلكيم

  .رضاه إىل الباطل، وإذا غضب مل خيرجه غضبه من احلق، وإذا قدر مل يتناول ما ليس له
  .إن أردت أن تؤاخي رجالً فأغضبه، فإن أنصفك يف غضبه وإال فدعه: وقال البنه

له، مث خرج عليهم تقطر فنزل مغضباً فدخل منز. كذبت: ملعاوية يف إطفاء الغضب خطب معاوية يوماً فقال له رجل
أيها الناس إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم : حليته ماًء، فصعد املنرب فقال

  .فليطفئه باملاء، مث أخذ يف املوضع الذي بلغه من خطبته
وإن كان قاعداً  إذا غضب أحدكم فإن كان قائماً فليقعد: " للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث املرفوع

  :فليضطجع وقال الشاعر
  إن املغيظ جهول السيف جمنون... احذر مغايظ أقوامٍ ذوي أنٍف 

لو عفوت، أو : مىت أشفي غيظي؟ أحني أقدر فيقال يل: لعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وقال عمر بن عبد العزيز
يفثأ الغضب والرثيئة اللنب احلامض يصب عليه إن الرثيئة مما : " لو صربت؟ والعرب تقول: حني أعجز فيقال يل

  .احلليب، وهو أطيب اللنب
بني املنصور وابن عياش كان املنصور وىل سلم بن قتيبة البصرة وىل موىل له كور البصرة واألبلة، فورد كتاب مواله 

وكان جريئاً  -عباس فقال ابن . علّي جترأ سلم؛ ألجعلنه نكاالً: أن سلما ضربه بالسياط، فاستشاط املنصور وقال
يا أمري املؤمنني، إن سلماً مل يضرب موالك بقوته وال قوة أبيه، ولكنك قلدته سيفك وأصعدته منربك، :  -عليه 

فأراد موالك أن يطأطىء منه ما رفعت ويفسد ما صنعت، فلم حيتمل ذلك، يا أمري املؤمنني إن غضب العريب يف 
. أو يد، وإن غضب النبطي يف آسته فإذا غضب وخريء ذهب غضبه رأسه فإذا غضب مل يهدأ حىت خيرجه بلسان



إياك وعزة الغضب فإهنا : فكف عن سلمٍ كان يقال. فعل اللّه بك يا منتوف وفعل: فضحك أبو جعفر وقال
  .مصريتك إىل ذل االعتذار

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  كأمنا نفخت فيها األعاصري... الناس بعدك قد خفت حلومهم 

واهللا هلممت . كنت مع رجل فوقع يف إبراهيم، فأتيت إبراهيم فأخربته وقلت: أبو بكر بن عياش عن األعمش قال
  .لعل الذي غضبت له لو مسعه مل يقل شيئاً: فقال. به

  باب العز والذل واهليبة

قال سليمان : قالحدّثنا عمر بن السكن : بني سليمان بن عبد امللك ويزيد بن املهلب أبو حامت عن األصمعي قال
: فقال عمر بن عبد العزيز. فينا ويف حلفائنا من ربيعة: فيمن العز بالبصرة؟ فقال: بن عبد امللك ليزيد ابن املهلب

  .ينبغي أن يكون العز فيمن حتولف عليه يا أمري املؤمنني
  .إذا كنت يف غري قومك فال تنس نصيبك من الذلة: لقريبة قالت قريبة

هويا بن : علمين احللم، قال: رجل طلب إليه أن يعلمه احللم قال رجل من قريش لشيخ منهمبني شيخ من قريش و
  .أخي الذل، أفتصرب عليه ؟
إن الناس : أنت أعز العرب، فقال: ما يسرين بنصييب من الذل محر النعم، فقال له رجل: لألحنف وقال األحنف

  .يرون احللم ذالً، فقلت ما قلت على ما يعلمون
اهلند وقرأت يف كتاب للهند أن الريح العاصف حتطم دوح الشجر ومشيد البنيان ويسلم عليها ضعيف من كتاب 

  .النبت للينه وتثنيه
  .تطأطأ هلم ختطئك : ويقال يف املثل

لزيد بن علّي بن احلسني حني خرج من عند هشام وشعر متثل به وقال زيد بن علّي بن احلسني حني خرج من عند 
  :حب أحد قط احلياة إال ذل ؛ ومتثل ما أ: هشام مغضبا

  كذاك من يكره حر اجلالد... شرده اخلوف وأزرى به 
  تنكبه أطراف مروٍ حداد... منخرق اخلفني يشكو الوجى 

  واملوت حتم يف رقاب العباد... قد كان يف املوت له راحة 
  :شعر للمتلمس وقال املتلمس
  واجلسرة األجدواملرء ينكره ... إن اهلوان، محار البيت يعرفه 
  إال احلمار محار األهل و الوتد... وال يقيم بدار الذل يعرفها 

  :وللزبري بن عبد املطلب وقال الزبري بن عبد املطلب 

  صويت إذا ما اعترتين سورة الغضب... وال أقيم بدار ال أشد هبا 
  :وقال آخر

  فكل ما علفت من خبيٍث وطيب... إذا كنت يف قومٍ عداً لست منهم 
  :عباس بن مرداس، وغريه وقال العباس بن مرداسٍلل

  فإن معشر جادوا بعرضك فاخبل... أبلغ أبا سلم رسوالً نصيحة 



  غليظا فال تنزل به وحتول... وإن بوءوك منزال غري طائل 
  أتوك على قرباهنم باملثمل... وال تطعمن ما يعلفونك إهنم 

  أدبر وأقبليقال له بالغرب ... أراك إذن قد صرت للقوم ناضحا 
  :وقال آخر

  على نأيها وسراة الرباب... فأبلغ لديك بين مالٍك 
  حتفون قبته بالقباب... بأن امرأ أنتم حوله 

  ويقتلكم مثل قتل الكالب... يهني سراتكم عامدا 
  لقد نزعت للمياه العذاب... فلو كنتم إبال أملحت 
  ويترك سائرهم للذئاب... ولكنكم غنم تصطفى 

  :وقال آخر
  ما وجدوين ذليال كالذي أجد... هللا لوال انكسار الرمح قد علموا تا

  وقد يرد على مكروهه األسد... قد حيطم الفحل قسراً بعد عزته 
  :وقال بعض العبديني

  وصنوي قدمياً إذا ما اتصل... أال أبلغا خليت راشداً 
  وأن العزيز إذا شاء ذل... بأن الدقيق يهيج اجلليل 
  حلي سوانا صدور األسل... فوا وأن احلزامة أن تصر

  وإن كنت للخال فاذهب فخل... فإن كنت سيدنا سدتنا 
  :للبعيث وقال البعيث

  جنوم الليل ما وضحت لساري... ولو ترمى بلؤم بين كليب 
  لدنس لؤمهم وضح النهار... ولو لبس النهار بنو كليب 
  ليطلب حاجة إال جبار... وما يغدو عزيز بين كليب 

مل تزعجوين من : وقوم أزعجوه، وقد جاورهم جاور ابن سيابة موىل بين أسد قوماً فازعجوه، فقال هلم البن سيابة
  .فمن أذل من مريب وال أحسن جواراً: فقال. أنت مريب: جواركم ؟ فقالوا

ن إذا كنت من مضر ففاخر بكنانة وكاثر بتميم والق بقيس، وإذا كنت من قحطا: لعوانة أبو عبيدة عن عوانة قال
  .فكاثر بقضاعة وفاخر مبذحج والق بكلب، وإذا كنت من ربيعة ففاخر بشيبان وألق بشيبان وكاثر بشيبان

  .من أراد عزا بال عشرية وهيبةً بال سلطان فليخرج من ذل معصية اهللا إىل عز طاعة اهللا: كان يقال
  .ذا أقبل هبناه الذا أدبر اغتبناهالذي إ: من السيد عندكم؟ قال: لرجل من العرب يف السيد وقيل لرجل من العرب

  :شعر ملسلم يف معناه وحنوه قول مسلم
  رآين فألقى الرعب ما كان أضمرا... وكم من معٍد يف الضمري يل األذى 

  :وقال أيضاً
  أعلن به، أنت إن أعلنته الرجل... يا أيها الشامتي عرضي مسارقةً 

  :شعر يف اهليبة ومن أحسن ما قيل يف اهليبة
  من كف أروع يف عرنينه مشم... يزران رحيها عبٌق يف كفه خ



  فما يكلم إال حني يبتسم... يغضي حياًء ويغضى من مهابته 
  :البن هرمة ميدح املنصور وقال ابن هرمة يف املنصور

  إذا كرها فيها عقاب ونائل... له حلظاٌت عن حفايف سريره 
  كلوأم الذي أوعدت بالثكل ثا... فأم الذي آمنت آمنة الردى 

  أسيلٌ، ووجه يف الكريهة باسل... كرمي له وجهان وجه لدى الرضا 
  ويعفو إذا ما أمكنته املقاتل... وليس مبعطي العفو عن غري قدرة 

  :ألخر يف العفو عند املقدرة وقال آخر يف العفو بعد القدرة
  ما إن يلني وال يهون... أسٌد على أعدائه 
  نفهناك أحلم ما يكو... فإذا متكن منهم 

  :ألخر ميدح مالك بن أنس وقال آخر يف مالك بن أنس 
  والسائلون نواكس األذقان... يأىب اجلواب فما يراجع هيبةً 

  فهو املطاع وليس ذا سلطان... هدي التقي وعز سلطان التقى 
  :وقال آخر

  خضع الرقاب نواكس األبصار... وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 
  :أليب نواس وقال أبو نواس

  فإن بدا أنسيت من هيبته... مر يف القلب عتاباً له أض
  وصية ابن شربمة البنه

يا بين ال متكن الناس من نفسك، فإن أجرأ الناس على السباع أكثرهم : قال ابن شربمة القاضي البنه: املدائين قال
  .هلم معاينةً
ألن العرب ال : ومل؟ قال: يلق. ال أقوله: استخذأت أو استخذيت؟ قال: كيف تقول: قيل ألعرايب.ألعرايب 

  .تستخذي 
  .اصفح أو اذبح: وكان يقال
  باب املروءة

يا رسول : قام رجل من جماشع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املرفوع
وإن كان لك مال إن كان لك عقل فلك فضل، وإن كان لك خلق فلك مروءة، : " اهللا، ألست أفضل قومي؟ فقال

  " .فلك حسب، وإن كان لك تقًى فلك دين 
إن اهللا حيب معايل األمور ويكره سفسافها لعبد امللك بن عمري يف املروءة روى كثري بن هشام عن : " وفيه أيضاً

  .إن من مروءة الرجل جلوسه ببابه: مسعت عبد امللك بن عمري يقول: احلكم بن هشام الثقفي قال
  .ال دين إال مبروءة . للحسن قال احلسن

إصالح املال، والرزانة يف اجمللس، والغداء والعشاء : ما املروءة؟ قال: البن هبرية وغريه يف املروءة قيل البن هبرية
  .بالفناء

  .سرعة املشي تذهب هباء املؤمن: ويقال. ليس من املروءة كثرة االلتفات يف الطريق وال سرعة املشي: قال إبراهيم



  .املروءة ترك اللذة :قال معاوية
فلما . مر أحداث قريش أن يقوموا: ما ألذ األشياء؟ فقال عمرو: بني معاوية وعمرو بن العاص للنيب وقال لعمرو

  .إسقاط املروءة: قاموا قال
وروا لذوي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال جعفر بن حممد عن أبيه، قال

لعروة بن الزبري، ولألحنف كان " ات عن عثراهتم، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر وإن يده لفي يد اللّه املروء
  .يا بين العبوا، فإن املروءة ال لكون إال بعد اللعب. عروة بن الزبري يقول لولده

ما شيٌء أشد . ران التيميالعفة واحلرفة حملمد بن عمران التيمي قال حممد بن عم: ما املروءة؟ فقال: قيل لألحنف
  .ال تعمل شيئاً يف السر تستحي منه يف العالنية: وأي شيٍء املرؤة؟ قال: محال علّي من املروءة قيل

  :شعر لزهري وقال زهري يف حنو هذا
  يلقاك دون اخلري من ستر... الستر دون الفاحشات، وال 

  :وقال آخر
  وء هنارياوظلمة ليلي مثل ض... فسري كإعالين، وتلك خليقيت 

تعلمو العربية فإهنا تزيد يف املروءة، وتعلموا النسب فرب : لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال عمر بن اخلطاب
  .رحمٍ جمهولة قد وصلت بنسبها 

رجل رأيته راكباً، أو مسعته يعرب، أو : ثالثة حتكم هلم باملروءة حىت يعرفوا: لألصمعي، والبن ميمون قال األصمعي
رجل مشمت منه رائحة نبيذ يف حمفل، أو مسعته : وثالثة حتكم عليهم بالدناءة حىت يعرفوا. رائحةً طيبةمشمت منه 

  .يتكلم يف مصرٍ عريب بالفارسية، أو رأيته على ظهر الطريق ينازع يف القدر
فاته حسب  من: وقال. أول املروءة طالقة الوجه، والثاين التودد، والثالث قضاء احلوائج: قال ميمون ابن ميمون

  .نفسه مل ينفعه حسب أبيه
  .الرياسة والفصاحة: مروءتان ظاهرتان: ملسلمة بن عبد امللك، ولعمر بن اخلطاب قال مسلمة بن عبد امللك

كان الرجل إذا أراد يشني جاره طلب احلاجة إىل : قالوا. املروءة الظاهرة الثياب الطاهرة: وقال عمر بن اخلطاب
  .غريه

  :بعض الشعراء لبعض الشعراء وقال
  موكالن بتهدمي املروءات... نوم الغداة وشٌر العشيات 

حّدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن : باب اللباس البن عباس حّدثين حممد بن عبيد قال
  .سرٌف أو خميلةٌ: كل ما شئت والبس ما شئت إذا ما أخطأك شيئان: عباس، قال

حّدثنا املنهال بن محاد عن خارجة بن مصعب عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن : و قالحّدثين يزيد بن عمر: قال
  .كانت ملحفة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم اليت يلبس يف أهله مورسة حىت إهنا لتردع على جلده: أبيه، قل

حّدثنا املختار بن نافعٍ : اب قالحّدثنا أبو عت: لعلّي والبن عباس يف لباس عمر بن اخلطاب حّدثين أبو اخلطاب، قال
رأيت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما إزاراً فيه إحدى وعشرون رقعة : عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علّي، قال

رأيت : حّدثنا عبد الوارث بن سعيد عن اجلريري عن ابن عباس، قال: حدّثنا الزيادي قال. من أدم ورقعةٌ من ثيابنا
  .وف بالبيت وإزاره مرقوع بأدمٍعمر بن اخلطاب يط

  بني معاوية والنخار العذري



يا أمري املؤمنني إن العباءة ال تكلمك وإمنا : نظر معاوية إىل النخار العذري الناسب يف عباءة فازدراه يف عباءة، فقال
  .يكلمك من فيها 

  :شعر لسحيم، وغريه قال سحيم بن وثيل
  زين الرحل يا مي راكبه ولكن... أال ليس زين الرحل قطعاً ميزق 

  :وقال آخر
  يدريك ماذا يكنه الصدف... إياك أن تزدري الرجال فما 

  يوماً وإن مس جسمه العجف... نفس اجلواد العتق باقيةٌ 
  ر وفيه العفاف واألنف... واحلر حر وإن أمل به الض 

  :وقال آخر من احملّدثني
  لفجر يف السدفال تعجيب قد يلوح ا... تعجبت در من شييب فقلت هلا 
  وما درت در أن الدر يف الصدف... وزادها عجباً أن رحت يف مسلٍ 

ابن عون ومعاذة العدوية وابن سريين يف برنس البن عون حّدثين أبو حامت عن األصمعّي أن ابن عون اشترى برنساً 
ذلك البن سريين  فذكرت: قال! أمثلك يلبس هذا: من عمر بن أنس بن سريين فمر على معاذة العدوية، فقالت

  .أال أخربهتا أن متيماً الداري اشترى صلة بألٍف يصلي فيها: فقال
حدّثنا مصعب بن عبد اهللا من ولد : بعض ما كان يلبس الرسول صلى اهللا عليه وسلم حّدثين أمحد بن اخلليل قال

رأيت رسول اللّه صلى اهللا : الأخربين إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر عن أبيه، ق: عبد اهللا بن الزبري عن أبيه، قال
  .رداٌء وعمامةٌ: عليه وسلم عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران

: أخربنا أبو إسحاق الشيباين قال: حّدثنا علّي بن عاصم قال: مثل من ترف ابن احلنفية حّدثين حممد بن عبيد قال
  .رأيت حممد ابن احلنفية واقفاً بعرفات على برذوٍن عليه مطرف خزٍ أصفر

: فص بن الفرافصة عن لباس وجوه أهل البصرة حدّثنا الرياشّي عن األصمعي عن حفص بن الفرافصة قالحل
أدركت وجوه أهل البصرة، شقيق بن ثور فمن دونه وآنيتهم يف بيوهتم اجلفان والعسسة فإذا قعدوا بأفنيتهم لبسوا 

  .األكسية وإذا أتوا السلطان ركبوا ولبسوا املطارف
يب سليمان لفرقد السبخي يف ثوب صوف لفرقد قدم محاد بن أيب سليمان البصرة فجاءه فرقٌد كالم محاد بن أ

ضع نصرانيتك هذه عنك، فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم فيخرج علّينا وعليه : السبخي وعليه ثياب صوف فقال محاد
  .معصفرة وحنن نرى أن امليتة قد حلت له

الثوري عن ابن جريج عن عثمان بن أيب سليمان أن ابن عباس كان من ترف ابن عباص وروى زيد بن احلباب عن 
  .يرتدي رداًء بألٍف

رأيت قميص أيوب يكاد ميس األرض، فكلمته يف ذلك : بني معمر وأيوب السختياين يف قميص أليوب قال معمر
  .إن الشهرة فيما مضى كانت يف تذييل القميص وإهنا اليوم يف تشمريه: فقال

جاء سيار أبو احلكم إىل : ن دينار حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال أخربين بعض أصحابنا قالبني سيار ومالك ب
أتضعين عندك أم ترفعين؟ : ما هذه الشهرة؟ فقال له سيار: مالك بن دينار يف ثياب اشتراها مالٌك، فقال له مالك

  .فنزل مالك فقعد بني يديه. أراك تنهاين عن التواضع: قال. بل تضعك: قال
أراد جعفر بن حيىي يوماً حاجة كان طريقه : بني جعفر بن حيىي واألصمعّي وشعر لنصيب قال أبو يعقوب اخلرميي



إين سأنزل يف رجعيت إىل األصمعي وسيحّدثين : إليهم على باب األصمعي فدفع إىل خادم كيساً فيه ألف دينارٍ وقال
ل عليه رأى حًبا مكسور الرأس وجرة مكسورة فلما رجع ودخ. ويضحكين فإذا ضحكت فضع الكيس بني يديه

العنق وقصعة مشغبة وجفنةً أعشاراً، ورآه على مصلى بالٍ وعليه بركان أجرد، فغمز غالمه أال يضع الكيس بني 
من : يديه ومل يدع األصمعّي شيئاً مما يضحك الثكالن إال أورده عليه فما تبسم وخرج، فقال لرجل كان يسايره

، ومن زرع سبخةً حصد الفقر، فإين واللّه لو علمت أن هذا يكتم املعروف بالفعل ملا حفلت استرعى الذئب ظلم
وهللا در . نشره له باللسان، وأين يقع مدح اللسان من مدح آثار الغىن، ألن اللسان قد يكذب واحلال ال تكذب

  :نصيبٍ حيث يقول
  بلو سكتوا أثنت عليك احلقائ... فعاجوا فأثئوا بالذي أنت أهله 

  .أعلمت أن ناووس أبرويز أمدح ألبروبز من شعر زهري آلل سنان: مث قال له
رأيت مشيخةً باملدينة يف زي الفتيان : لربيعة بن أيب عبد الرحس يف بضع مشايخ املدينة قال ربيعة بن أيب عبد الرمحن
  .حدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينههلم الغدائر وعليهم املورد واملعصفر ويف أيديهم املخاصر وهبم أثر احلناء، ودين أ

  .رأيته مشحم النعل درن اجلورب مغضن اخلف دقيق اخلزامة: ابن التوأم يذم رجالً ذم ابن التوأم رجالً فقال
  :شعر البن األعرايب أنشد ابن األعرايب 

  تبدلته من فروٍة وإهاب... فإن كنت قد أعطيت خزا جتره 
  أرى أمةً قد أدبرت لذهاب ...فال تأيسن أن متلك النسا إتين 

إن اهللا إذا أنعم على عبٍد نعمةً أحب أن يرى : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث املرفوع ٣٤٦نقص صفحة 
أن تعز يف خصفٍة خٌري لك من أن تذل يف مطرٍف، وما : حلبيب بن أيب ثابت قال حبيب بن أيب ثابت" أثرها عليه 

  .رض من نفسياقترضت من أحد خري من أن أقت
  :شعر لعمرو بن معد يكرب، والبن هرمة قال عمرو بن معد يكرب

  فاعلم وإن رديت بردا... ليس اجلمال مبئزرٍ 
  وموارث أورثن جمدا... إن اجلمال معادن 
  :وقال ابن هرمة

  ينطق رجال إذا هم نطقوا... لو كان حويل بنو أمية مل 
  نهم األفقأو ركبوا ضاق ع... إن جلسوا مل تضق جمالسهم 
  عن منكبيه القميص منخرق... كم فيهم من أخ وذي ثقٍة 

  ما امحر حتت القوانس احلدق... جتهم عوذ النساء إذا 
  مسك وفيهم خلابٍط ورق... فرحيهم عند ذاك أندى من آل 

ي الشاعر رأيت على أيب سعد املخزوم: حّدثين أمحد بن إمساعيل قال: بني أمحد بن إمساعيل وأيب سعد املخزرمي قال
  .ال، ولكنه رعي على دعي: يا أبا سعد، هذا خز؟ فقال: كردوانياً مصبوغاً بسواد، فقلت له

  :شعر ألي الربق يف أيب سعد وكان أبو سعد دعياً يف بين خمزوم، وفيه يقول أبو الربق
  شريٌف يا أبا سعد... ملا تاه على الناس 

  بال أصلٍ وال جد... فته ما شئت إذ كنت 
  ة بني احلر والعبد... يف النسب وإذ حظك 



  ش يف أمنٍ من احلد... إذا قاذفك املفح 
أحسن : كيف كانت طاعيت إياك وأنت تؤدبين؟ قال: بني عمر بن عبد العزيز ومؤدبه قال عمر بن عبد العزيز ملؤدبه

عقباك لوكيع فأطعين اآلن كما كنت أطيعك، خذ من شاربك حىت تبدو شفتاك، ومن ثوبك حىت يبدو : قال. طاعٍة
راح األعمش إىل اجلمعة وقد قلب فروةً جلدها على جلده وصوفها إىل خارج، وعلى : عن األعمش وكيع قال

  .كتفيه منديل اخلوان مكان الرداء
رأيت الشعيب يقضي : حّدثين أبو اخلطاب عن أيب داود عن قيس عن أيب حصني قال: أليب حصني عن الشعيب قال

  .على جلٍد
  .استجيدوا النعال فإهنا خالخيل الرجال: حنفلألحنف قال األ

دخل حممد بن واسع على قتيبة بن مسلم يف مدرعة : بني قتيبة بن مسلم وحممد بن واسع أبو احلسن املداثين قال
أكره أن أقول : أكلمك فال جتيبين؛ قال: ما يدعوك إىل لبس هذه؟ فسكت، فقال له قتيبة: صوف، فقال له قتيبة

  .سي، أو أقول فقراً فأشكو ريبزهداً فأزكي نف
واهللا إن كان لباسكم هذا موافقاً لسرائركم : البن السماك يف البس الصوف قال ابن السماك ألصحاب الصوف
  .لقد أحببتم أن يطلع الناس عليهم ،وإن كان خمالفاً هلم فقد هلكتم

  :شعر لبعض احملّدثني وقال بعض احملّدثني يعتذر من أطمارٍ عليه
  له حليةٌ من نفسه وهو عاطل... إال السيف يأكل جفنه فما أنا 

حدّثنا عبد اهللا بن ميمون : حّدثين أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين قال. التختم ختتم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ختتم يف ميينه: حّدثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا: قال
سألت أبا العالية ما : حّدثنا أبو خلدة خالد بن دينار قال: حّدثنا سهل بن محاد قال: حّدثين أبو اخلطاب قال: قال

  " .صدق اللّه : " كان نقش خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
  .حممد رسول اللّه" فأحلق اخللفاء بعد صدق اهللا : قال

حّدثنا سامل بن عبد األعلى عن نافع : حّدثنا عتاب قال: قال أبو اخلطاب البن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يذكر الشيء أوثق يف خامته خيطاً

عن  حدّثنا جعفر بن حممد: حّدثنا عبد اللّه بن ميمون قال: نقش خامت علّي كرم اهللا وجهه حّدثين أبو اخلطاب قال
  أبيه أن خامت علّي كان من ورق نقشه نعم القادر اللّه نقش خامت علّي بن احلسني بن علّي

  .كان على خامت علي بن احلسني بن علّي علمت فأعمل 
  " .وخامت صاحل بن عبيد اهللا بن علّي كان نقش ختم صاحل بن عبيد اللّه بن علّي تبارك من فخري باين له عبد 

  .امت شريح اخلامت خري من الظن نقش خامت شريح ونقش خ
  .وطاهر ونقش خامت طاهر وضع اخلد للحق عز
  :أحدمها عقيق مربع وعليه: أبو النواس وخامتيه وكان أليب نواس خامتان

  بعفوك ريب كان عفوك أعظما... تعاظمين ذنيب فلما عدلته 
وصى عند موته أن يقلع الفص ويغسل احلسن يشهد أن ال إله إال اهللا خملصاً فأ: واآلخر حديد صيين مكتوب عليه

  .وجيعل يف فمه
  باب الطيب



حدّثنا سفيان بن عيينة : حّدثنا حممد بن عبيد قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أفضل الطيب للرجال والنساء قال
ا ظهر خري طيب الرجال م: " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال

  " .رحيه وخفي لونه، وخري طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه 
أن ابن : حّدثين بكري عن نافع: حّدثنا بشر عن ابن هليعة قال: البن نافع عن استجمار ابن عمر حّدثنا القطعي قال

  .هكذا كان رسول اهللا يستجمر: عمر كان يستجمر بعوٍد غري مطرى وجيعل معه الكافور ويقول
كان : قال أبو قالبة: حّدثنا زياد بن الربيع عن يونس، قال: حدّثنا زياد بن حيىي قال: ائحة ابن مسعود قالطيب ر

  .ابن مسعود إذا خرج إىل املسجد عرف جريانه ذاك بطيب رحيه
رأيت على : قال أبو الضحى: حّدثنا أبو نعيم عن شقيق عن األعمش قال: ابن الزبري واملسك حّدثين القومسي قال

  .رأس ابن الزبري من املسك ما لو كان يل كان رأس مال
حّدثنا أبو قتيبة وأبو داود عن احلسن بن زيد اهلامشي عن أبيه : حّدثين أبو اخلطاب قال: من ترف ابن عباس قال

  .رأيت ابن عباس حني أحرم والغالية على صلعته كأهنا الرب: قال
أمحد بن اخلليل عن عمرو بن عون عن خالد عن عمرو بن حيىي عن حدثين :حملمد بن حبان يف عبد اهللا بن زيد قال 

  .كان عبد اهللا بن زيد يتخلق باخللوق مث جيلس يف اجمللس: حممد بن حيىي بن حبان قال
عندما بىن عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد امللك زوجته وحّدثين أيضاً عن سويد بن سعيد عن ضمام بن 

ملا أومل عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد امللك أسرج يف مسارجه تلك الليلة : قال إمساعيل عن عمارة بن غزية
  .الغالية

وحّدثين عن أيب عبد الرمحن املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب عن عبيد اللّه ابن أيب : للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ال تردوا الطيب فإنه طيب الريح : " لم قال النيب صلى اهللا عليه وس: قال أبو هريرة: جعفر عن األعرج، قال

  " .خفيف احململ 
: حّدثنا أبو داود قال: حّدثين زيد بن أخزم قال: لعائشة رشي اهللا عنها يف طيب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يف كأين أنظر إىل وبيض الطيب : حّدثنا عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت: حّدثنا أنس بن مالك قال
  .مفارق رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم

كان ابن عباس يطلي جسده باملسك فإذا : قال عكرمة: لعكرمة يف طيب ابن عباس إبراهيم بن احلكم عن أبيه قال
أمر ابن عباس أم مر املسك ؟ املسيب بن علس ميدح بين شيبان شعراً قال املسيب بن : مر بالطريق قال ابن عباس

  :ح بين شيبانعلس ميد
  وشيبان إن غضبت تعتب... تبيت امللوك على عتبها 

  وأحالمهم منهما أعذب... وكالشهد بالراح أحالمهم 
  وترب قبورهم أطيب... وكاملسك ترب مقاماهتم 

  :للعباس بن األحنف أخذه العباس بن األحنف فقال 
  ب صار ترابك للناس طيبا... وأنت إذا ما وطئت الترا 

  :زهري ميدح قوماً وقال كعب بن زهري ميدح قوماًشعر لكعب بن 
  والطيبون ثياباً كلما عرقوا... املطعمون إذا ما أزمة أزمت 

  :البن األعرايب وأنشد ابن األعرايب



  من طيبها عبقاً يطيب ويكثر... خود يكون هبم القليل متسه 
  إن القبيحة جلدها ال يشكر... شكر الكرامة جلدهم فصفا هلا 

ما علمت : ذكر أليوب هؤالء الذين يتقشفون فقال: الذين يتقشفون حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قالأليوب يف 
  .أن القذر من الدين

  باب اجملالس واجللساء واحملادثة
  للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجملالس

هيل عن أبيه عن أيب هريرة حّدثنا ابن املبارك عن معمر عن س: حّدثين أمحد بن اخلليل عن حبان بن موسى قال: قال
  " .الرجل أحق مبجلسه إذا قام حلاجٍة مث رجع : " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : قال

وحّدثين أيضاً عن سعيد بن سليمان عن إسحاق بن حيىي عن املسيب بن رافع عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي عن عبد 
املرء أحق بصدر بيته وصدر دابته وصدر فراشه، : " عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا : اللّه بن الغسيل قال

  " .وأحق أن يؤم يف بيته 
حّدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب : حّدثين حممد بن عبيد قال: لعلّي بن أيب طالب فيمن يأىب الكرامة قال

  .الكرامة إال محاٌر إنه ال يأىب: ألقي لعلي وسادةٌ فجلس عليها وقال: جعفر حممد بن علّي قال
قال رسول : للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلليس الصاحل واجلليس السوء ويف احلديث املرفوع عن أيب موسى قال

مثل اجلليس الصاحل مثل الداري إن مل حيدك من طيبه علقك من رحيه، ومثل اجلليس : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .ناره علقك من نتنه  السوء مثل الكري إن مل حيرقك بشرار

  .املساجد جمالس الكرام: قال أبو إدريس اخلوالين
أطيب اجملالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه : لألحنف يف أطيب اجملالس وشعر لعليّ بن اجلهم يف معناه قال األحنف

  .البدن
  :فأخذه علّي بن اجلهم فقال 
  وحتسر عن بعد أقطارها... صحون تسافر فيها العيون 

  .خري اجملالس ما بعد فيه مدى الطرف وكثرت فيه فائدة اجلليس: للمهلب، ولألوسية، يف خري اجملالس وقال املهلب
  .قصوٌر بيضٌ يف حدائق خضرٍ: أي منظرٍ أحسن؟ فقالت: قيل لألوسية

  :شعر لعدي بن زيد وحنوه قول عدي بن زيد
  تنريبيض يف الروض زهره مس... كدمى العاج يف احملاريب أو كال 

كان األحنف إذا أتاه إنسان أوسع : حّدثنا األصمعي قال: لألصمعي عن األحنف وغريه حّدثنا سهل بن حممد قال
ثهالن ذو اهلضبات ما يتحلحل : " وكان آخر ال يوسع ألحد ويقول. له، فإن مل جيد موضعاً حترك لرييه أنه يوسع له

.  
أن أرميه بطريف إذا أقبل، وأن أوسع له إذا : ي علي ثالثٌجلليس: البن عباس يف حق جليسه عليه قال ابن عباس

  .جلس، وأصغي إليه إذا حتّدث
  .ما جلست جملساً فخفت أن أقام عنه لغريي: ولألحنف وقال األحنف

  .ألن أدعى من بعيد فأجيب أحب إيل من أن أقصى من قريب: وكان يقول
السه رجل فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً يف ماله، سلوك القعقاع بن شور مع جليسه كان القعقاع بن شور إذا ج



  .وأعانه على عدوه، وشفع له يف حاجته، وغدا إليه بعد اجملالسة شاكراً
  :وقسم معاوية يوماً آنية فضٍة ودفع إىل القعقاع حظه منها، فآثر به القعقاع أقرب القوم إليه، فقال 

  يسوال يشقى بقعقاع جل... وكنت جليس قعقاع بن شور 
  وعند الشر مطراٌق عبوس... ضحوك السن إن نطقوا خبري 

  .إياك وصدر اجمللس فإنه جملس قلعة: كان يقال
  .تلك جلسة اآلمنني: أال جتلس متكئاً؟ فقال: حملمد بن واسع، ولعمرو بن العاص قيل حملمد بن واسع

  .ودابيت ما محلت رجلي جليسي ما فهم عين، وثويب ما سترين، : ثالثة ال أملهم: قال عمرو بن العاص
  .وامرأيت ما أحسنت عشريت: وزاد آخر

آخذٌ بأحسن : إنه ألخذ بأربع، تارٌك ألربع: لرجل عن عبد امللك بن مروان ذكر رجل عبد امللك بن مروان فقال
 وكان تاركاً. احلديث إذا حّدث، وبأحسن االستماع إذا حّدث، وبأحسن البشر إذا لقي، وبأيسر املؤونة إذا خولف

لرجل من األشراف وقد أتاه رجل عند . حملادثة اللئيم، ومنازعة اللجوج، ومماراة السفيه، ومصاحبة املأبون
إنك جلست إلينا على حني قيامٍ منا : االنصراف كان رجل من األشراف إذا أتاه رجل عند انقضاء جملسه قال
تلك : قال. دلين على من أجلس إليه: للثوريأفتأذن؟ بني الفضيل بن عياض وسفيان الثوري قال الفضيل بن عياض 

  .حالةٌ ال توجد
  .ال تقبل حبديثك على من ال يقبل عليك بوجهه: ال تطعم طعامك من ال يشتهيه، يريد: ملطرف قال مطرف

  .إذا مل تكن احملّدث أو احملّدث فاهنض: لسعيد بن سلم يف أدب احملادثة، ومثله البن مسعود وقال سعيد بن سلم
  .حّدث القوم ما حدثوك بأبصارهم: ول ابن مسعودوحنوه ق

دخلت على عمر بن عبد : عمر بن عبد العزيز وزياد موىل عياش بن أي ربيعة قال زياد موىل عياش بن أيب ربيعة
  العزيز، فلما رآين زحل عن

  .إذا دخل عليك رجل ال ترى لك عليه فضالً فال تأخذ عليه شرف اجمللس: جملسه وقال
  .ما أحدٌ أكرم علّي من جليسي، إن الذباب يقع عليه فيشق علي: اجلليس وقال ابن عباس البن عباس يف

  .ما رأيت مثلهم أشد تناوباً يف جملس وال أحسن فهماً عن حمّدث: الشعيب يذكر قوماً ذكر الشعيب قوماً فقال
ولبسنا اللني وأكلنا الطيب حىت  قد ركبنا الفاره ووطئنا احلسناء: لسليمان بن عبد امللك قال سليمان بن عبد امللك

  .أجدنا، ما أنا اليوم إىل شيء أحوج مين إىل جليس أضع عين مؤونة التحفظ فيما بيين وبينه
قال عمر بن : لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه روى ابن أيب ليلى عن حبيب بن أيب ثابت عن حيىي بن جعدة قال

هيت يف التراب هللا أو أجالس قوماً يلتقطون طيب القول كما يلتقط لوال أن أسري يف سبيل اللّه أو أضع جب: اخلطاب
  .طيب الثمر ألحببت أن أكون قد حلقت باللّه

ما آسى على شيء من العراق إال على ظمأ اهلواجر، : لعامر بن عبد قيس يتذكر العراق قال عامر بن عبد قيس
  .وجتاوب املؤذنني، وإخوان يل منهم األسود بن كلثوم

قصب السكر، وليل اخلرير، وحديث ابن : ما آسى من البصرة إال على ثالث: خر يذكر البصرة وقال أخرومثله أل
  .أيب بكرة

كان جيالس إبراهيم صرييف ورجل متهٌم برأي اخلوارج، فكان : البراهيم النخعي يف صرييف وخارجي وقال املغرية
  .ضر هذاال تذكروا الربا إذا حضر هذا، وال األهواء إذا ح: يقول لنا



إال عند ختم القرآن يف شهر " تبت يدا أيب هلب " إمام املسجد احلرام واللهبيني وكان إمام مسجد احلرام ال يقول 
  .رمضان من أجل اللّهبيني

  .حمادثة الرجال تلقح ألباهبا: كان يقال
ع سرى الليل مبثل احلديث فيه إنه ال يقط: لبعض امللوك يف احملادثة كان بعض امللوك يف مسري له ليالً فقال ملن حوله

  .فلينفض كل رجل منكم بنا جوشاً منه
حمادثة أهل العلم، : ما بقي من لذة الدنيا تلذه؟ قال: بني معاوية وعمرو بن العاص قال معاوية لعمرو بن العاص

  .وخٌرب صاحل يأتيين من ضيعيت
  .هم أم ضيعأف: ما حّدثت رجالً قط إال حّدثين إصغاؤه: أليب مسهر قال أبو مسهر
  .إذا علم الثقيل أنه ثقيلٌ فليس بثقيل: باب الثقالء قال إبراهيم

  .من خاف أن يثقل مل يثقل: كان يقال
ليث : أتيته فوجدته بني ثقيلني: ما لك ال تكتب عن طاوس؟ فقال: أليوب وسئل مل مل يكتب عن طاوس قيل أليوب

  .بن أيب سليم، وعبد الكرمي بن أيب أمية
  " .فإذا طعمتم فانتشروا : " قد ذكر اللّه الثقل يف كتابه قال: سنللحسن قال احل

  .اللهم اغفر له وأرحنا منه: أليب هريرة كان أبو هريرة إذا استثقل رجالً قال
  .أبرمت فقم، فكان إذا جلس إليه ثقيلٌ ناوله إياه : وكتب رجل على خامته

جمالسة الثقيل محى :  جتالس الثقالء فإنا جند يف الطبال: نصيحة خبتيشوع الطبيب للمأمون قال خبتيشوع للمأمون
  .الروح

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  نوكى أخفهم ثقيل... إين أجالس معشراً 
  صدئت بقرهبم العقول... قوٌم إذا جالستهم 
  ويدق عنهم ما أقول... ال يفهموين قوهلم 
  مل أنين هبم قليل... فهم كثٌري يب وأع 
: حّدثين صدقة بن خالد قال: يف جملس أي حنيفة أخربنا النوشجاين عن عمر بن سعيد القرشي قال لصدقة بن خالد

  :أتيت الكوفة فجلست إىل أيب حنيفة، فقام رجل من جلسائه فقال 
  بأثقل من بعض جالسنا... فما الفيل حتمله ميتاً 
  .فما محلت عنه شيئاً

  :كيف حالك؟ فقال : قال لهشعر يف ثقيل مر رجل بصديق له ومعه رجل ثقيل، ف
  هذا جليسي فما ترى حايل... وقائلٍ كيف أنت قلت له 

  :لبشار يف أيب سفيان وقال بشار
  ن خفيفاً يف كفة امليزان... رمبا يثقل اجلليس وإن كا 

  ض ثقيلٌ أرىب على ثهالن... ولقد قلت حني وتد يف األر 
  !ن محلت فوقهم أبا سفيا... كيف مل حتمل األمانة أرٌض 
  :ألخر يف ثقيل وقال آخر



  إذا اغتدت يب قالئٌص ذمل... هل غربة الدار منك منجييت 
  منك وال الفلك أيها الرجل... وما أظن الفالة تنجيين 

  منك على نأي دارك الثقل... ولو ركبت الرباق أدركين 
  تأخذه مجلةً وترحتل... هل لك فيما ملكت نافلةٌ 

  :ألعرايب وقال أعرايب 

  أال حييت عنا يا مدينا... د محزة يف مقامي كأين عن
  أال هيب بصحنك فاصبحينا... بلينا عنده حىت كأنا 

  آلخر يف ثقيل وقال آخر
  إذا سره رغم أنفي أمل... ثقيلٌ يطالعنا من أمم 

  كوخزاملشارط يف احملتجم... لطلعته وخزةٌ يف احلشا 
  وال محلته إلينا قدم... أقول له إذ بدا طالعاً 

  وأذين كالمك ال من صمم... خيالك ال من عمى  فقدت
من ثقل عليك بنفسه وغمك يف سؤاله فألزمه أذناً صماء وعيناً : لسهيل بن عبد العزيز قال سهيل بن عبد العزيز

  .عمياء
ما آمن نزغ مستميحٍ حرمته، وطالب حاجةٍ رددته، ومثابرٍ : لبعض الكتاب وكتب بعض الكتاب يف فصل من كتابه

جبته، أو منبسط نابٍ قبضته، ومقبلٍ بعنانه علّي لويت عنه، فقد فعلت هذا مبستحقني وبتعذر احلال، فتثبت ثقيلٍ ح
  .رمحك اهللا، وال تطع كل حالف مهني

  :لبعض احملّدثني يف زياد أبو صعصعة وقال بعض احملّدثني للخليل 
  وفينا زياٌد أبو صعصعه... خرجنا نريد غزاةً لنا 
  ومخسةٌ رهٍط به أربعه...  فستة رهٍط به مخسةٌ

باب البناء واملنازل رجل من العجم ينصح السائب بن األقرع مبكان ال خيرب ليبين فيه اهليثم بن عدي عن جمالٍد عن 
أخربين عن مكان من القرية ال خيرب حىت أستقطع ذلك : قال السائب لن األقرع لرجل من العجم: الشعيب قال

فبت عندهم فإذا : قال اهليثم بن عدي. اء إىل دار اإلمارة، فاختط لثقيٍف ذلك املوضعما بني امل: فقال له. املوضع
  .ليلهم مبنزلة ا لنهار
  .ليكن أول ما تبتاع وآخر ما تبيع: وقال قائل يف الدار

هي : حيىي بن خالد وابنه جعفر حني اختط داره ليبنيها وقال حيىي بن خالد ألبنه جعفر حني اختط داره ليبنيها
  .يصك فإن شئت فوسعه، وإن شئت فضيقهقم

. اعلم أنك تغطي الذهب بالفضة: وأتاه وهو يبين داره اليت ببغداد بقرب الدور، وإذا هم يبيضون حيطاهنا فقال
نعم، خمالطتها دور : ليس يف كل مكانٍ يكون الذهب أنفع من الفضة، ولكن هل ترى عيباً؟ قال: فقال جعفر

  .السوقة
بصريني دخل ابن التوأم على بعض البصريني وهو يبين داراً كثرية الذرع، واسعة الصحن، رفيعة ابن التوأم لبعض ال

اعلم أنك قد ألزمت نفسك مؤونة ال تطاق، وعياالً ال حيتمل مثلهم، وال بد لك : السمك، عظيمة األبواب، فقال
  .يكمن اخلدم والستور والفرش على حسب ما آبتليت به نفسك، وإن مل تفعل هجنت رأ



من كتاب اآليني وقرأت يف كتاب اآليني أنه كان يستقبل بفراش امللك وجملسه املشرق، أو يستقبل به مهب الصبا، 
وذلك أن ناحية املشرق وناحية الصبا يوصفان بالعلو واالرتفاع، وناحية الدبور وناحية املغرب يوصفان بالفضيلة 

رق أو مهب الدبور، ويستقبل بصدور اخلالء وما فيه من واالخنفاض، وكان يستقبل بصدور إيوانات امللك املش
  .إن استقبال الصبا يف موضع اخلالء آمن من سحر السحرة ومن ريح اجلنة: املقاعد مهب الصبا، ألنه يقال

  .املاء والطني: على كل خائنٍ أمينان: لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان عمر يقول
. تأىب الدراهم إال أن خترج أعناقها: لفالن، عاملٍ له، فقال: هذا؟ قالوا ملن: ومر ببناء يبىن بآجر وجص فقال

  .وشاطره ماله
قد كنت أكره : ملا بلغ عمر أن سعداً وأصحابه قد بنوا باملدر قال: عمر بن اخلطاب لسعد وأصحابه أبو احلسن قال

  .اربوا بني اخلشبلكم البنيان باملدر، فاتا إذ قد فعلتم فعرضوا احليطان، وأطيلوا السمك، وق
ألين ال أدخلها إال : مل ال تبين بالبصرة داراً؟ فقال: ليزيد بن املهلب يف عدم بناءه داراً البصرة وقيل ليزيد بن املهلب

  .أمرياً أو أسرياً، فإن كنت أسرياً فالسجن داري، وإن كنت أمرياً فدار اإلمارة داري
  .وأن تكون الدور شرقية والبساتني غربية الصواب أن تتخذ الدور بني املاء والسوق،: وقال

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  وكل قومٍ هلم جمد... بنو عمريٍ جمدهم دارهم 

  :وقال آخر أليب حممد اليزيدي
  صولتهم منهم على جارهم... قومي خياٌر غري ما أهنم 

  به تعدوا فوق أطوارهم... ليس هلم جمٌد سوى مسجٍد 
  يوماً ومل يسمع بأخبارهم... رفوا لو هدم املسجد مل يع
  :وقال رجل من خزاعة
  ومناره برحا عماره... فخص املسيب باملناره 

  ئل من متيم أو فزاره... فإذا تفاخرت القبا 
  ة باملسيب واملناره... حفلت عليك شيوخ ضب 

كل مال ال : ؟ وقالوامن هذا الذي يقيم كفيالً: خلارجي وقد مر بدار تبىن مر رجل من اخلوارج بدار تبىن فقال
  .خيرج خبروجك وال يرجع برجوعك وال ينتقل يف الوجوه بانتقالك فهو كفيلٌ

أصلح موضع البنيان أن يكون على تل أو كبسٍ وثيقٍ ليكون مطال، : حلكماء من الروم وقالت احلكماء من الروم
صبا، فإن ذلك أصلح لألبدان لسرعة وأحق ما جعلت إليه أبواب املنازل وأفنيتها وكواؤها املشرق واستقبال ال

  .طلوع الشمس وضوئها عليهم
  :شعر لعلّي بن اجلهم يف البناء ومن حسن التشبيه يف البناء قول علي بن اجلهم

  وحتسر عن بعد أقطارها... صحون تسافر فيها العيون 
  م تصغي إليها بأسرارها... وقبة ملٍك كأن النجو 

  ت تقصر عن ثارهافليس... وفوارةٌ ثأرها يف السماء 
  أضاء احلجاز سنا نارها... ذا أوقدت نارها بالعراق !

  على األرض من صوب أقطارها... ترد على املزن ما أنزلت 



  كساها الرياض بأنوارها... هلا شرفا ٌت كأن الربيع 
  لفصح النصارى وإفطارها... فهن كمصطحباٍت خرجن 

  ومصلحٍة عقط زنارها... فمن بني عاقصٍة شعرها 
  :للوليد بن كعب وقال الوليد بن كعب 

  هالل بن عياد ببشر بن غالب... بكت دار بشرٍ شجوها أن تبدلت 
  على رغمها من هاشم يف حمارب... وما هي إال مثل عرسٍ تنقلت 

  :وقال آخر
  قصوراً نفعها لبين بقيله... أمل تر حوشباً أمسى يبين 
  يلهوأمر اهللا حيدث كل ل... يؤمل أن يعمر عمر نوح 

شعر مالك بن أمساء يف جارية يهواها كان مالك بن أمساء يهوى جاريةً من بين أسد وكانت تنزل خصا وكانت دار 
  :مالك مبنيةً بآجر فقال 

  بدلًا بداري يف بين أسد... يا ليت يل خصا جياورها 
  خٌري من اآلجر والكمد... اخلص فيه تقر أعنينا 

حدّثنا إسحاق بن الفرات قاضي : ّدثين حممد بن خالد بن خداش عن أبيه قالسليمان بن داود عليه السالم البنه ح
يا بين إن من ضيق العيش شراء اخلبز من : قال سليمان بن داود البنه: مصر عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال

  .السوق، والنقلة من منزلٍ إىل منزلٍ
واعمراه؛ : مر يف زورق، فلما نظر إىل بناء املأمون وأبوابه صاحبني املأمون وأحد الزهاد بلغين أن رجالً من الزهاد 

أرأيت لو حتولت : قال املأمون. رأيت بناء األكاسرة فقلت ما مسعت: ما قلت؟ قال: فسمعه املأمون فدعا به فقال
عبت إسرايف فأراك إمنا : قال. ال: من هذه املدينة إىل إيوان كسرى باملدائن هل كان لك أن تعيب نزويل هناك؟ قال

فلو بىن هذا الرجل : قال. ال: فلو وهبت قيمة هذا البناء لرجل أكنت تعيب ذلك؟ قال: قال. نعم: قال. يف النفقة
فأراك إمنا قصدتين خلاصيت يف نفسي ال لعلة : قال. ال: مبا كنت أهب له بناء أكنت تصيح به كما صحت يب؟ قال

مكايدنا نبنيه ونتخذ اجليوش ونعد السالح والكراع وما بنا إىل هذا البناء ضرٌب من : هي يف غريي، مث قال له
  .أكثره حاجةٌ، فال تعودن إيل فتمسك عقوبيت، فإن احلفيظة رمبا صرفت ذا الرأي إىل هواه، فاستعمله

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  باب املزاح والرخص فيه

: ة عن أيب إسحاق عن هشام بن عروة عن أيب سلمة قالحّدثنا حممد بن عبيد عن معاوي: لعائشعة رضي اهللا عنها قال
: " أخربتين عائشة أهنا سابقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فسبقته، وسابقته يف سفر آخر فسبقها وقال

 كان أبو هريرة على املدينة خليفةً: ، أليب رافع عن أيب هريرة محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع قال" هذه بتلك 
ورمبا . الطريق، قد جاء األمري: ملروان، فرمبا ركب محاراً قد شد عليه برذعةً ويف رأسه حليةٌ فيلقى الرجل فيقول

: مزاح الشعيب مع خياط مر به قال. دع العراق لألمري، فأنظر فإذا هو ثريدٌ بزيت: دعاين إىل عشائه بالليل فيقول
: قال الشعيب خلياط مر به: لت الطاحي عن سعيد بن عثمان قالحّدثين حممد بن حممد بن مرزوق عن زاجر بن الص



  .إن كان عندك خيوطٌ من ريح: عندنا حٌب مكسور ختيطه؟ فقال اخلياط
  أيضاً للشعيب

  .هذه: أيكم الشعيب؟ قال الشعيب: دخل رجل على الشعيب ومعه يف البيت امرأة فقال: وحّدثين هبذا اإلسناد قال
  .إن اشتهيته فكله: فما تقول يف الذبان؟ قال: قال. حنن نرضى منه بالكفاف: ان فقالوسئل الشعيب عن حلم الشيط

ما أنت يا أبا فراس بالذي ملا رأينه : بني خالد بن صفوان والفرزدق قال خالد بن صفوان للفرزدق وكان ميازحه
يا أبت أستأجره إن خري من  :وال أنت يا أبا صفوان بالذي قالت فيه الفتاة ألبيها: قال. أكربنه و قطعن أيديهن

  " .أستأجرت القوي األمني 
بني ابن سريين وغالب وقد سأله عن هشام بن حسان محاد بن زيد عن غالب أنه سأل ابن سريين عن هشام بن 

تويف البارحة، أما شعرت؟ فجزع واسترجع، فلما رأى ابن سريين جزعه قرأ اهللا يتوىف األنفس حني : حسان قال
  . متت يف منامهاموهتا واليت مل

ما : بني الشعيب ومحال سأله عن اسم امرأة إبليس مر بالشعيب محالٌ على ظهره دن خل، فلما رآه وضع الدن وقال
  .ذاك نكاٌح ما شهدناه: كان اسم امرأة ابليس؟ فقال الشعيب

: ة عن األعمش قالإلبراهيم وهو يعود األعمش حّدثين حممد بن عبد العزيز عن األصبهاين عن حيىي بن أيب زائد
  .أما أنت فتعرف يف منزلك أنك لست من أهل القريتني عظيم: عادين إبراهيم فنظر إىل منزيل فقال

بني نعيمان وسويبط بن حرملة وقد خرجا يف جتارة مع أيب بكر رضي اهللا عنه و روى وكيع عن ربيعة عن الزهري 
يف جتارة ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكانا  خرج أبو بكر: قالت أم سلمة: عن وهب بن عبد بن زمعة قال

أما : فقال. حىت جييء أبو بكر: فقال. أطعمين: شهدا بدراً، وكان نعيمان على الزاد فقال له سويبط وكان مزاحاً
إنه عبٌد له كالم وهو قائل : قال. نعم: أتشترون مين عبداً يل؟ قالوا: فمروا بقوم فقال هلم سويبط. واهللا ألغيظنك

بل نشتريه فك بعشر : فقالوا. إين حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه املقالة تركتموه فال تفسدوا علّي عبدي: كمل
قد : قالوا. إن هذا يستهزئ بكم وإين حر: مث جاءوا فوضعوا يف عنقه حبالً وعمامة واشتروه، فقال نعيمان. قالئص

عهم فرد عليهم القالئص وأخذه، فلما قدموا على النيب صلى وانطلقوا به، وجاء أبو بكر فأخربوه فاتب. أخربنا خبربك
  .اهللا عليه وسلم أخربوه فضحك هو وأصحابه منهما حوالً

حّدثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب احلجيب عن : بني عدي بن أرطأة وشريح القاضي حّدثين حممد بن عبد العزيز قال
كوفة وشرط هلم دارها فأراد أن ينقلها فخاصمته إىل شريح، أيب عوانة عن قتادة أن عدي بن أرطاة تزوج امرأة بال

إين : قال. بعيد سحيق: قال. إين رجل من أهل الشام: قال. بينك وبني احلائط: أين أنت أصلحك اهللا؟ قال: فقال
: قال. وشرطت هلم دارها: قال. ليهنئك الفارس: قال. وولدت غالماً: قال. بالرفاء والبنني: قال. تزوجت امرأة
  .حّدث امرأة حديثني فإن أبت فأربع : مبه؟ قال شريح: قال. قد قضيت: قال. اقض بيننا: قال. الشرط أملك
  .فأربعة، وإمنا هو فأربع أي كف وأمسك: قال يل احملّدث

قضاء شريح على رجل وقد أقر على نفسه وهو ال يعلم وتقدم رجالن إىل شريح يف خصومة فأقر أحدمها مبا يدعي 
: قال. قد شهد عندي ثقة: أتقضي علّي بغري بينة؟ فقال: وهو ال يعلم، فقضى عليه شريح، فقال الرجل اآلخر عليه

  .ابن أخت خالتك: ومن هو؟ قال
  :البن سريين كان ابن سريين ينشد

  عرقوهبا مثل شهر الصوم يف الطول... نبئت أن فتاة كنت أخطبها 



  :وقال أيضاً
  و رضيت رمح استه الستقرتول... لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا 

  .وكان ابن سريين يضحك حىت يسيل لعابه
إين رأيت البارحة يف املنام كأن القيامة قد : قال عمرو بن العاص ملعاوية: بني معاوية وعمرو بن العاص املدائين قال

صحف قامت ووضعت املوازين وأحضر الناس للحساب، فنظرت إليك وأنت واقف قد أجلمك العرق، وبني يديك 
بني معن بن زائدة وابن عياش املنتوف كان معن بن ! فهل رأيت شيئاً من دنانري مصر: فقال معاوية. كأمثال اجلبال

قد بعثت إليك بألف دينار اشتريت هبم : زائدة ظنينا يف دينه، فبعث إىل ابن عياش املنتوف بألف دينار، وكتب إليه
قد قبضت الدنانري وبعتك هبا ديين خال التوحيد ملا عرفت من : إليهدينك، فاقبض املال وأكتب إيل بالتسليم، فكتب 

  .زهدك فيه
أجل، ولكن منابرهم : فقال يزيد! ما أكثر اخللفاء من ربيعة: بني الرشيد ويزيد بن مزيد قال الرشيد ليزيد بن مزيد

  .آ جلذوع

فقال له ابن . إمنا دعوتك ألسخر منك: مةبني بالل بن أيب بردة وابن أيب علقمة قال بالل بن أيب بردة البن أيب علق
  .لئن قلت ذاك لقد حكم املسلمون رجلني سخر أحدمها من اآلخر: أيب علقمة
  .السباب مزاح النوكى: كان يقال

  :وقال الشاعر
  وذو باطل إن شئت أهلاك باطله... أخو آجلد إن جاددت أرضاك جده 

  :ال مسعر بن كدام البنهشعر مسعر بن كدام البنه ينصحه بالبعد عن املزاح وق
  فامسع لقول أ بٍ عليك شفيق... ولقد حبوتك يا كدام نصحييت 

  خلقان ال أرضامها لصديق... أما املزاحة واملراء فدعهما 
  حملاور جارٍ وال لرفيق... ولقد بلوهتما فلم أمحدمها 

  :شعر للكميت، ولغريه وقال الكميت
  بلغ اجلهد احلفيظة يلعبوامىت ي... ويف الناس أقداٌع مالهيج باخلنا 

  :٣٠ومما يقارب هذا قول بعض احملّدثني 
  هواي لفضل يف خفاٍء ويف ستر... أراين سأبدي عند أول سكرة 

  وإن غضبت محلت ذنيب على السكر... فإن رضيت كان الرضا سبب اهلوى 
  :يف حنو هذا يصف نساء -وقال الراعي 

  اٍت وهن موازحويقضني حاج... يناجيننا بالطرف دون جديثنا 
: كالمها ومتراً، فقال: بني أمري ورجل مزح عنده عرض بعض األمراء على رجل عملني ليختار أحدمها فيوليه، فقال

  .أعندي متزح؛ ال وليت يل عمال
  .من كثر ضحكه قلت هيبته: لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيمن كثر ضحكه وقال عمر بن اخلطاب

  .إذا ضحك العامل ضحكةً مج من العلم جمةً: وألكثم وقال علّيمثله لعلّي كرم اهللا وجهه، 
املزاحة تذهب املهابة األخطل يعرض برجل كان حيسده يف جملس عبد امللك بن مروان اهليثم عن عوانة : وقال أكثم
دخل األخطل على عبد امللك بن مروان وهو مغمرم وعنده رجل كان حيسده األخطل ويقارضه، فقال : الكليب قال



فاهتز هلا . يا أمري املؤمنني عهدي بأيب هذا الفىت وهو سيدنا معشر بين جشم، وشيخنا الذي نصدر عن رأيه: األخطل
إن أباه أمرنا ذات يوم وقد نورت الرياض أن : قال األخطل. يا أمري املؤمنني، هو أعلم بنا قدمياً وحديثاً: الفىت وقال

يها، فخرجنا وابتسطنا لعباً، وخرج الرجل منا بالبكرة الكوماء خنرج إىل روضة يف ظهر بيوت احلي فنتحّدث ف
وباخلروف واجلدي، وقام الفتيان فاجتزروا واشتووا ودارت السقاة علّينا، فبينما حنن كذلك رعف أبوه فما تركنا 

لك فرقأ ففعلنا ذ. شدوا خصيي الشيخ عصباً: يف احلي روثة محار إال نشقناه إياهم فلم يرقأ دمه، فقال لنا شيخ
الدم، فواهللا ما دارت الكأس إال دورة حىت أتانا الصريخ عن أمه أهنا قد رعفت، فبادرنا إليها، فواهللا ما درينا ما 

: فقال عبد امللك. كذب واللّه: وعبد امللك يفحص برجليه ضحكاً، والفىت يقول. نعصب منها حىت خرجت نفسها
كان رجل من : ني رجل من الفقهاء ومجال حّدثين أمحد بن عمرو قالب! أمل تزعم أنه أعلم الناس بقدميكم وحديثكم 

: ألست حمرماً؟ قال: الفقهاء يف طريق مكة، فرأى وهو حمرم يربوعاً فرماه بعصا كانت يف يده فقتله، فقال اجلمال
  .بلى وما كانت يب إىل رميه حاجة إال أن تعلم أن إحرامي ال مينعين من ضربك

  .من متام احلج ضرب اجلمال: وكان األعمش يقول: اللألعمش يف متام احلج ق
كان نعيمان رجالً من األنصار وشهد بدراً وجلده النيب عليه السالم يف : نعيمان املزاح وخمرمة بن نوفل املدائين قال

أال رجل يقودين حىت أبول؟ فأخذ بيده : اخلمر م ربع مرات، فمر نعيمان مبخرمة بن نوفل وقد كف بصره فقال
هللا علّي أن : قال. نعيمان: من قادين؟ قيل: فبال فصيح به، فقال. ها هنا فبل: مان، فلما بلغ مؤخر املسجد قالنعي

فقام معه فأتى به عثمان . قم: فقال. نعم: هل لك يف نعيمان؟ فقال: أضربه بعصاي هذه، فبلغ نعيمان فأتاه فقال له
من : فقال. أمري املؤمنني: العصا مث ضربه، فقال الناس فجمع يديه يف. دونك الرجل: بن عفان وهو يصلي، فقال

  .ال أعود إىل نعيمان أبداً: قال. نعيمان: قادين؟ قالوا
هل كان الغناء : قلت خلارجة بن زيد: خلارجة بن زيد حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن ابن أيب الزناد عن أبيه قال

ا حيضر اليوم من السفه، دعانا أخوالنا بنو نبيط يف مدعاٍة هلم قد كان ذاك، وال حيضر مب: يكون يف العرسات؟ قال
  .فشهد املدعاة حسان بن ثابت وابنه عبد الرمحن وأنا، وجاريتان تغنيان

  تؤنس دون البلقاء من أحد... أنظر خليلي بباب جلق هل 
ه من أن تبكيا أباه، مث فبكى حسان وقد كف بصره، وجعل عبد الرمحن يومئ إليهما أن زيداً، فال أدري ماذا يعجب

: طعام يد، يريدون الثريد فأكل، مث أيت بطعام آخر فقال: أطعام يدٍ أم طعام يدين؟ فقالوا: جيء بالطعام، فقال حسان
  .طعام يدين، يعنون الشواء، فكف: أطعام يد أم طعام يدين؟ قالوا

كان طويٌس يتغىن يف : ن األصمعّي قالللنعمان بن بشري وقد مسع شعرا لطويس يذكر فيه أمه حدّثنا أبو حامت ع
  :عرس، فدخل النعمان ابن بشري العرس وطويٌس يقول

  فتهجر أم شأننا شاهنا... أجد بعمرة غنياهنا 
  :إنه مل يقل بأساً وإمنا قال: فقال النعمان. اسكت اسكت: وعمرة أم النعمان، فقيل له
  ء تنفح باملسك أرداهنا... وعمرة من سروات النسا 

حّدثنا شعبة عن قتادة عن أيب العالية : حدّثنا احلجاج بن نصري قال: عباس وهو حمرم حّدثين يزيد بن عمرو قالالبن 
  :أنه كان مع ابن عباس وهو حمرم، فقال ابن عباس 

  إن تصدق الطري ننل مليسا... وهن ميشني بنا مهيسا 
  .د النساءإمنا الرفث عن: تقول الرفث وأنت حمرم يا بن عباس؛ فقال: فقالوا



  .أنظر إىل الفيل: أين؟ قال: رأيت الشعيب خارجاً من الكوفة فقلت له: بني جابر اجلعفي والشعيب قال جابر اجلعفي
حّدثنا شريك عن جابر اجلعفي : حّدثنا سلم بن قتيبة قال: لعكرمة عندما خنت ابن عباس بينه حّدثين أبو اخلطاب قال

لألوقص املخزومي . سلين فدعوت اللعابني فلعبوا فأعطاهم أربعمائة درهمخنت ابن عباس بنيه فأر: عن عكرمة قال
ويل األوقص املخزومي قضاء مكة فما رئي مثله يف العفاف : وقد مر به سكران حّدثين شيخ لنا من أهل املدينة قال

ا، شربت حراماً، يا هذ: والنبل، فبينا هو نائم ذات ليلة يف جناحٍ له مر به سكران يتغىن، فأشرف عليه فقال له
  .فأصلحه له. وأيقظت نواما، وغنيت خطأ، خذ عين
يا بين إنك خلقت خلقةً ال تصلح معها جملامعة الفتيان يف بيوت : قالت يل أمي: نصيحة أم األوقص له وقال األوقص

ة، فنفعين اهللا القيان، إنك ال تكون مع أحد أال ختطتك إليه العيون، فعليك بالدين فإنه يرفع اخلسيسة ويتم النقيص
  .بكالمها فبلغت القضاء

  .لو غنتك فالنة جارييت صوت كذا ما أدركت دكانك: لعبد اهللا بن جعفر قال عبد اهللا بن جعفر لرجل
لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حّدثين شيخ لنا عن سلم قتيبة عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن 

مثلكما مثل : أعيدا، فأعدنا، فقال: وأنا وعاصم بن عمر نتغىن غناء النصب، فقال مر يب عمر،: أسلم عن أبيه قال
  .هذا مث هذا: أي محاريك أشر؟ قال: محاري العبادي، قيل له

سألت عطاء عن : لعطاء عن القراءة على أحلان الغناء واحلداء وحّدثين أيضاً عن ابن عاصم عن ابن جريج قال
كانت لداود نيب اهللا معزفةٌ : وما بأس، لقد حّدثين عبيد بن عمري الليثي قال: داء فقالالقراءة على أحلان الغناء واحل

. وقال يل غريه. يضرب هبا إذا قرأ الزبور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه اإلنس واجلن والطري فبكى وأبكى من حوله
  .مزامري داود، كأنه أغاين داود: وهلذا قيل

  :معاوية الضرير يوماً على أصحابه فقالشعر ألي معاوية الضرير خرج أبو 
  فارمها باملنجنيق... وإذا املعدة جاشت 

  ليس باحللو الرقيق... بثالٍث من نبيٍذ 
شرب : حّدثنا مالك بن مغول عن أيب حصني قال: حّدثين حممد بن سابق قال: لألسود وقد شرب النوشجاين قال

  .لو سقيتموين آخر لغنيت: األسود فقال
صحبت : حّدثنا أبو أسامة عن اجملالد عن الشعيب عن عمه قال:  ابن مسعود حّدثين حممد بن عبيد قاللعم الشعي يف

ابن مسعود حوال من رمضان إىل رمضان مل يصم يوماً واحداً، فأمهين ذلك وسألت عنه، ومل أره صلى الضحى حىت 
  .خرج من بني أظهرنا

حّدثنا مسلم بن إبراهيم عن مهدي بن : مد بن عبيد قالحّدثين حم: مثله عن مهدي بن ميمون يف أي صادق قال
كان أبو صادق ال يتطوع من السنة بصوم يوم، وال يصلي رجعةً سوى الفريضة قبلها وال بعدها، : ميمون قال

  .وكان به من الورع شيء عجيب
  .يلعب بالشطرنج دخلت على رجل من الفقهاء وهو: قال محاد بن زيد عن أيوب قال: أليوب حّدثين الزيادي قال

  البن سريين وألي املعتمر يف اللعب بالشطرنج

ال : سئل ابن سريين عن اللعب بالشطرنج فقال: حدّثنا محاد بن زيد عن هشام بن حسان قال: وحّدثين الزيادي قال
  .بأس به هو رفٌق

  .عظيم ؟ترون أن الشطرنج وضعت على أمر : قال أيب: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن معتمر قال



كان قيس بن أيب حازم يف مدعاٍة فقال : وحّدثنا األصمعي عن ابن أيب زائدة عن إمساعيل بن أيب خالد قال: قال
  .طري: لصاحب املنزل
حّدثين سليٌم موىل الشعيب أن الشعيب كان إذا اختضب : حّدثين القاسم بن احلكم العرين قال: حّدثين شبابة قال

  .يعلق اخلضاب فغرض العب ابنته بالنرد حىت
حدّثنا شعبة عن عبد : أخربنا النضر بن مشيلٍ قال: لسعيد بن املسيب يف اللعب بالنرد حّدثنا إسحاق بن راهويه قال

  .إذا مل يكن قماراً فال بأس: مسعت سعيد بن املسيب وسئل عن اللعب بالنرد فقال: ربه قال
رأيت : نا الفضل بن موسى عن رشدين بن كريب قالأخرب: مثله يف اللعب بالنرد حّدثنا إسحاق بن راهويه قال

  .عكرمة أقيم قائماً على اللعب بالنرد
إن كان لعبه على غري معىن القمار يريد به التعلّيم واملكايدة فهو مكروه، وال يبلغ ذلك إسقاط : قال إسحاق

  .شهادته
أبا هريرة يلعب مع أيب بأربعة عشر رأيت : أخربين أيب قال: وروى عبد امللك بن عمري عن إبراهيم بن حممد قال

  .على ظهر املسجد
حّدثين علي بن عاصم عن أيب إسحاق الشيباين عن : بني عبد اهللا بن مسعود ورجل يسأله حّدثين حممد بن عبيد قال

يا أبا عبد الرمحن إن يل جاراً يريب : أتى عبد اللّه بن مسعود رجلٌ فقال: خوات التميمي عن احلارث بن سويد قال
  .كل فلك مهنؤه وعليه وزره: فقال. وما يتورع من شيء أصابه، وإين أعسر فأستسلفه، ويدعوين فأجيبه
مشقيةٌ منصبة، مقيمةٌ مقعدة، ال تزال بصاحبها : ألي فضالة كان أبو فضالة أسن وشقت عليه الصالة، فكان يقول

  .حىت يضع أكرمه ويرفع أفحشه
  :الشرب قال عبد اللّه بن القعقاع األسدي شعر لعبد اهللا بن القعقاع، ولغريه، يف 

  زبيٌب، فصدقناه وهو كذوب... أتانا هبا صفراء يزعم أهنا 
  أصلي لريب بعدها وأتوب... فهل هي إال ليلةٌ غاب حنسها 

  :قال آخر
  يف جوف آنيٍة ماء العناقيد... من ذا حيرم ماء املزن خالطه 
  قول ابن مسعود فيها ويعجبين... إين ألكره تشديد الرواة لنا 

للمؤلف يف متخري الشعر يف الشراب وعيون األخبار ومتخري الشعر يف الشراب يقع يف كتايب املؤلف يف األشربة، 
  .ولذلك تركت ذكرها

وحنن حنمد اللّه إليك فإن عقدة اإلسالم : من كتاب كاتب إىل صديق له وكتب بعض الكتاب إىل صديق له يف فصل
يه ثابتةٌ، ولقد اجتهد قوٌم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوهبم، وأن يلبسوا يقيننا بشكهم، يف قلوبنا صحيحةٌ، وأواخ

فمنعتنا عصمة اهللا منهم، وحال توفيقه دوهنم، ولنا بعد مذهٌب يف الدعابة مجيلٌ، ال يشوبه أذًى وال قذًى، خيرج إىل 
وأشرافهم الذين ارتفعوا عن لبسة الرياء  األنس من العبوس، وإىل االسترسال من القطوب، ويلحقنا بأحرار الناس

  .والتصنع
خري هذه األمة النمط األوسط، : ولعليّ بن أيب طالب يف التوسط يف األمور وقال علّي أيضاً ٣٧٥نقص صفحة 

  .يرجع إليهم الغايل ويلحق هبم التايل
خياركم الذي يأخذون : قال حذيفة: حلذيفة يف خيار الناس وروى وكيع عن حممد بن قيس عن عمرو بن مرة قال



  .من دنياهم آلخرهتم، ومن آخرهتم لدنياهم
  .دين اهللا بني املقصر والغايل: وكان يقال

يا بين، احلسنة بني السيئتني، يعين بني اإلفراط والتقصري، : ملطرف يعظ ابنه بالتوسط يف أمر الدين وقال املطرف البنه
  .وخري األمور أوساطها، وشر السري احلقحقة

ليس خريكم من ترك الدنيا لآلخرة وال اآلخرة للدنيا : " صلى اهللا عليه وسلم ويف بعض احلديث املرفوع للنيب
  " .ولكن خريكم من أخذ من هذه وهذه 

إن اهللا بعثين باحلنيفية السهلة، ومل يبعثين بالرهبانية املبتدعة، سنيت الصالة والنوم، واإلفطار والصوم، فمن : " وقال
  " .يس مين رغب عن سنيت فل

  " .إن هذا الدين متٌني فأوغل فيه برفقٍ، فإن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى : " ويف احلديث
طالب العلم وعامل الرب كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاً عصمه، وإن أسرف : يف طلب العلم وعامل الرب وكان يقال

  .ية اليت قصدها شفاٌء، وجماوز القدر فيها السم املميتيف األخذ منه بشمه، ومبا كانت فيه منيته، وكآخذ األدو

حدّثنا سفيان بن عيينة عن سامل بن أيب حفصة أن ابن : ما كان يقوله ابن أيب نعم يف تلبيته حّدثين حممد بن عبيد قال
  .لبيك، لو كان رياء الضمحل: من السنة إىل السنة ويقول يف تلبيته. أيب نعمٍ كان يهل
: حدّثنا موسى بن مسعود عن سفيان عن أيب إسحاق قال:  ابن أيب نعم حّدثين أمحد بن اخلليل قاللعمر بن ميمون يف
لو أدرك أصحابنا حممد بن أيب نعمٍ لرمجوه، كان يواصل كذا وكذا يوماً ويهل باحلج إذا رجع : قال عمر بن ميمون

  .الناس من احلج
  .والدوام وأنت السابق اجلواد القصد: لسلمان الفارسي يف القصد والدوام وقال سلمان

: قال. أتعبد: ما تصنع؟ قال: بني عيسى بن مرمي ورجل متعبد ويف بعض احلديث أن عيسى بن مرمي لقي رجالً فقال
  .أخوك أعبد منك: قال. أخي: من يعود عليك؟ قال

يل بسامٍ بالنهار؟ من يدلين على رجل بكاٍء بالل: للحجاج بن األسود روح بن عبادة عن احلجاج بن األسود قال
انظروا قوماً إذا ذكروا : قال مطرٌف: ملطرف يوصي وروى أبو أسامة عن محاد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال

ذكروا بالقراءة فال تكونوا منهم، وانظروا قوماً إذا ذكروا ذكروا بالفجور فال تكونوا منهم، كونوا بني هؤالء 
  .وهؤالء

  باب التوسط يف املداراة واحللم

بعض املقاربة حزٌم، وكل املقاربة عجٌز، كاخلشبة : من كتاب اهلند يف معىن هذا العنوان قرأت يف كتاب للهند
  .املنصوبة يف الشمس متال فيزيد ظلها، ويفرط يف اإلمالة فينقص الظل

  .ال تكن حلواً فتسترط وال مراً فتلفظ: ويف أمثال العرب ومن أمثال العرب يف هذا
  .أعقى الشيء إذا اشتدت مرارته: يقال. ال مراً فتعقىو: وأبو زيد يقول
  :وقال الشاعر

  وإين لصعب الرأس غري مجوح
  :وقال آخر يف صفة قوس

  يف كفه معطيةٌ منوع



  :وقال آخر
  شريانةٌ متنع بعد اللني

ذلك  اجعل القتصادك السلطان على إفراطك، فإنك إذا قدرت األمور على: وصية أبرويز البنه وقال أبرويز البنه
  .وزنتها مبيزان احلكمة وقومتها تقومي الثقاف، ومل جتعل للندامة سلطاناً على احللم

  :شعر للنابغة اجلعدي وقال النابغة اجلعدي
  بوادر حتمي صفوه أن يكدرا... وال خري يف حلمٍ إذا مل تكن له 

  :وقال آخر
  وال خري يف حلم امرٍء ذل جانبه... وال خري يف عرض امرء ال يصونه 

  .االنقباض من الناس مكسبةٌ للعداوة، وإفراط األنس مكسبةٌ لقرناء السوء: ألكثم بن صيفي وقال أكثم بن صيفي
  باب التوسط يف العقل والرأي

بني معاوية وعمر بن اخلطاب روي يف احلديث أن زياد بن أيب سفيان كان كاتباً أليب موسى األشعرّي فعزله عمر عن 
ال عن ذاك وال عن هذا، ولكين كرهت : جرٍ عزلتين يا أمري املؤمنني أم عن خيانة؟ فقالأعن ع: ذلك، فقال له زياد

  .أن أمحل على العامة فضل عقلك
  .إفراط العقل مضٌر باجلد: ويقال

  .اذهب ال حاجة يب إليك: استأذن العقل على اجلد فقال: بني العقل واجلد ومن األمثال املبتذلة
  :وقال الشاعر

  مقاديٌر يساعدها الصواب... حالفته فعش يف جد أنوك 
  :وقال آخر

  أحلقت العاجز باحلازم... إن املقادير إذا ساعدت 
  :وقال آخر

  ولكنه يشقى به كل عاقل... أرى زمناً نوكاه أسعد أهله 
  .تشبه زيادٌ بعمر وأفرط، وتشبه احلجاج بزياٍد فأهلك الناس: للحسن يف زياد واحلجاج وقال احلسن

فضل األدب يف غري دين مهلكةٌ، وفضل الرأي إذا مل : ل األدب وفضل الرأي وقالت احلكماءللحكماء يف فض
يستعمل يف رضوان اهللا ومنفعة الناس قائٌد إىل الذنوب، واحلفظ الزاكي الواعي لغري العلم النافع مضرٌ بالعلم 

  .الصاحل، والعقل غري املورع عن الذنوب خازن الشيطان
أحدمها سلطاين واآلخر سوقي، فضربه السلطاين فصاح واعمراه؛ : سلطاين تنازع اثنان بني املأمون وسوقي ضربه

إن عمر ابن اخلطاب كان : قال. من أهل فامية: من أين أنت؟ قال: ورفع خربه إىل املأمون فأمر بإدخاله عليه، قال
وأمر له بألف . حكمه فيكممن كان جاره نبطيا واحتاج إىل مثنه فليبعه، فإن كنت تطلب سرية عمر فهذا : يقول
  .درهم

  باب ذم فضل األدب والقول
  .إذا كرب األدب ونقص العقل: مىت يكون األدب شًرا من عدمه؟ قال: لبعض احلكماء قيل لبعض احلكماء

  .وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله



  .ري عليهمن مل يكن عقله أغلب خصال اخلري عليه كان حتفه يف أغلب خصال اخل: ويقال
  :وقال الشاعر

  إذا ساسه اجلهل ليثاً مغريا... رأيت اللسان على أهله 
زيادة منطقٍ على عقلٍ خدعةٌ، وزيادة عقلٍ على منطقٍ هجنةٌ، : لسليمان بن عبد امللك وقال سليمان بن عبد امللك

  .وأحسن من ذاك ما زين بعضه بعضاً
فضل : أمسكي عليك الفضلني: عمرو البنته حني زوجها ضرار بن عمرو ويوصي ابنته حني زوجها قال ضرار بن

  .الغلمة وفضل الكالم
رحم اهللا أمرءاً أمسك فضل القول وقدم فضل . لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال عمر بن اخلطاب رمحه اهللا

  .العمل
ن إن ذبح رجلٌ ها هنا، إىل أبيت اللع: املنذر بن املنذر ورجل نزل املنذر بن املنذر يف كتيبٍة موضعاً، فقال له رجل

فقال رجل ممن . املذبوح واهللا أنت، وألنظرن أين يبلغ دمك: أي موضع يبلغ دمه من هذه الرابية؟ فقال املنذر
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال : رب كلمٍة تقول لصاحبها، دعين لزياد وهو على املنرب قال زياد على املنرب: حضر

  .لغت إمامه سفكت دمهيقطع هبا ذنب عنز مصورٍ ولو ب
  .مقتل الرجل بني فكيه: ألكثم بن صيفي يف مقتل الرجل، ومثله لألحنف وقال أكثم بن صيفي

  .حتف الرجل خمبوٌء حتت لسانه: وقال األحنف
اللهم إين : " باب التوسط ين اجلدة دعاء للرسول صلى اهللا عليه وسلم كان دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .اللهم ال غًنى يطغي وال فقراً ينسي " ، وكذلك " غًنى مبطرٍ ومن فقرٍ ملبٍ أو مربٍ  أعوذ بك من
أغنياء وفقراء وأوساط، : الناس ثالثة أصناف: أليب املعتمر السلمي يف أصناف الناس وقال أبو املعتمر السلمي

ه بتوقع الغري، وأكثر اخلري مع أكثر فالفقراء موتى إال من أغناه اهللا بعز القناعة، واألغنياء سكارى إال من عصم
  .األوساط وأكثر الشر مع الفقراء واألغنياء لسخف الفقر وبطر الغىن

  .بني املمخة والعجفاء: ومن أمثال العرب يف هذا
  باب االقتصاد يف اإلنفاق واإلعطاء

والذين إذا : " ز وجل، وقال ع" وال جتعل يدك مغلولةً إىل عنقك وال تبسطها كل البسط : " قال اللّه عز وجل
  " .أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواماً 

للنيب صلى اهللا عليه وسلم حّدثين أمحد بن اخلليل عن مسلم بن إبراهيم عن سكني بن عبد العزيز بن مسلم عن أيب 
  " .ما عال مقتصٌد : " األحوص عن عبد اهللا قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

حّدثنا : حّدثنا أبو قدامة احلارث بن عبيد قال: درداء يف حسن التقدير يف املعيشة وحّدثين أيضا عن مسلم قالأليب ال
حسن التقدير يف املعيشة أفضل من نصف الكسب، ولقط حبا : قال أبو الدرداء: برد بن سنان عن الزهري قال

  .إن فقه الرجل رفقه يف معيشته: منثوراً وقال
ال جتاودوا اهللا فإنه أجود وأجمد، وإنه لو شاء أن يوسع على الناس : ولده قال أبو األسود لولدهأبو األسود ينصح 

  .كلهم حىت ال يكون حمتاٌج لفعل، فال جتهدوا أنفسكم يف التوسعة فتهلكوا هزالً
:  -اهللا  وهو من ولد طلحة بن عبيد -حملمد بن عمران وقد نسبوه إىل البخل قيل حملمد بن عمران قاضي املدينة 

  .واهللا إين ال أمجد يف احلق وال أذوب يف الباطل: فقال. إنك تنسب إىل البخل



  .ال تصن كثرياً عن حقٍ وال تنفق قليالً يف باطل: وكان يقال
  .ال وكس وال شطط وإذا جد السؤال جد املنع: ومن أمثال العرب يف ذلك

  :وقال الشاعر
  الظلماء غري لئيم على الزاد يف... إال أكن كل اجلواد فإنين 

  أرد سنان الرمح غري سليم... وإال أكن كل الشجاع فإنين 
  فتاها وسفلى عامرٍ ومتيم... وقد علمت علّيا هوازن أنين 

  .ما رأيت شرفاً قط إال وإىل جانبه حق مضيٌع: ملعاوية بن أيب سفيان قال معاوية
: حّدثنا أألصمعي قال: ن طلحة حّدثين الرياشي قالأفعال من أفعال السادة واألشراف أليب عمران قاضي املدينة ع

طلحة اخلري، وطلحة الفياض، وطلحة الطلحات وأنه فدى : حّدثنا ابن عمران قاضي املدينة أن طلحة كان يقال له
ما سئلت هبذه الرحم قبل اليوم، وقد بعت حائطاً : عشرة من أسارى بدر وجاء ميشي بينهم، وأنه سئل برحمٍ فقال

  .ائة ألف درهم وأنا فيه باخليار، فإن شئت ارجتعته وأعطيتكه، وإن شئت أعطيتك مثنهيل بتسعم
  من أفعال ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة

أن قتيبة بن  -هارون األعور : ورمبا قال -أخربين شيخ من مشيختنا، : حّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي قال
قل له قد كان يف قومك دماء وجراح، وقد : قاع بن معبد بن زرارة فقالأرسلين أيب إىل ضراب بن القع: مسلم قال

غديين فجاءت بأرغفة خشنٍ فشردهتن يف . يا جارية: فأتيته فأبلغته فقال: قال. أحبوا أن حتضر املسجد فيمن حيضر
حنطة األهواز  احلمد هللا،: فجعل شأنه يصغر يف عيين ونفسي، مث مسح يده وقال: مريس مث برقتهن فأكل، قال قتيبة

مث أخذ نعليه وارتدى، مث انطلق معي وأتى املسجد اجلامع فصلى ركعتني مث احتىب، فما . ومتر الفرات وزيت الشأم
إىل : إىل ماذا صار أمرهم؟ قالوا: رأته حلقة إال تقوضت إليه، فاجتمع الطالبون واملطلوبون فأكثروا الكالم، فقال

  .قام مث. هي علّي: قال. كذا وكذا من إبل
كان معد يكرب بن أبرهة جالساً مع عبد : ملعد يكرب بن أبرهة وعبد العزيز بن مروان اهليثم عن ابن عباس قال

: فقال معديكرب! يا أعداء اهللا، أتشربون اخلمر: العزيز بن مروان على سريره فأيت بفتياٍن قد شربوا اخلمر، فقال
يا غالم صب من : فقال معد يكرب. الء ويف غريهم واحدإن أحلق يف هؤ: فقال. أنشدك اهللا أن تفضح هؤالء

فقيل له . خلوا عنهم: فقال عبد العزيز. واللّه ما شرابنا يف منازلنا إال هذا: فصب له فشربه وقال. شراهبم يف القدح
رهت أن أما واهللا إن اللّه ليعلم أين مل أشرهبا قط يف سر وال عالنية، ولكين ك: فقال! شربت اخلمر: حني انصرفوا

مدح شاعر : احلسن بن سهل وشاع مدحه وحكمه يف الصلة وحّدثين شيخ لنا قال. يفضح مثل هؤالء مبحضري 
ألف ناقة، فوجم احلسن ومل ميكنه، وكره أن يفتضح : احتكم، وظن أن مهته قصريةٌ، فقال: احلسن بن سهل، فقال له

  :القيس يا هذا إن بالدنا ليست بالد إبل، ولكن ما قال امرؤ : وقال
  كأن قرون جلتها العصي... إذا ما مل يكن إبلٌ فمعزى 

  .فأعطاه بكل شاة ديناراً. قد أمرت لك بألف شاة، فالق حيىي بن خاقان
ويقال إن الشعر لعبد اللّه بن طاهر  -: وقدم زائر على أيب دلٍف فأمر له بألف دينار وكسوٍة مث قال: أليب دلف قال

- :  
  قالً ولو أمهلتنا مل يقلل... ا أعجلتنا فأتاك عاجل برن

  شيئاً، وحنن كأننا مل نفعل... فخذ القليل وكن كأنك مل تقل 



  :لبعض الشعراء يف اجلود وقال بعض الشعراء
  إمنا اجلود للمقل املواسي... ليس جود الفتيان من فضل مالٍ 

  :وقال دعبل يف حنوه
  آخر الدهرفلست مبولٍ نائالً ... لئن كنت ال تويل يداً دون إمرة 

  !وأي خبيلٍ مل ينل ساعة الوفر! ... فأي إناٍء مل يفض عند ملئه
  ولكنه املعطي على العسر واليسر... وليس الفىت املعطي على اليسر وحده 

أراد عبد : أخربين غري واحد من قريش قالوا: بني عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا العباس وسخاء عبيد اهللا ابن الكليب قال
اللّه ابنا العباس أن يقتسما مرياثهما من أبيهما مبكة، فدعي القاسم ليقسم، فلما مد احلبل قال له عبد  اللّه وعبيد

  .يا أخي، الدار دارك ال ميد واللّه فيها اليوم مطمٌر: فقال له عبيد اهللا. أقم املطمر، يعين احلبل الذي ميد: اهللا
ر العباس، كان عبد اهللا أعلم الناس، وعبيد اهللا أسخى من أراد العلم والسخاء واجلمال فليأت دا: وكان يقال

  .الناس، والفضل أمجل الناس
أنا : فقال! لو اختذت لولدك من هذا املال ذخراً: لعبد اهللا بن عتبة باع عبد اهللا بن عتبة أرضا بثمانني ألفاً، فقيل له

  .الوقسم امل. أجعل هذا املال ذخراً يل عند اهللا، وأجعل اهللا ذخراً لولدي
إن أول ما عرف به سؤدد خالد بن عبد اللّه القسري أنه مر يف : يف أول سؤدد خالد بن عبد اهللا القسري ويقال

بعض طرق دمشق وهو غالم فأوطأ فرسه صبياً فوقف عليه، فلما رآه ال يتحرك أمر غالمه فحمله، مث انتهى به إىل 
  .فأنا صاحبه، أوطأته فرسي ومل أعلم إن حّدث هبذا الغالم حّدث املوت: أول جملس مر به فقال

: فقال. قم بالباب فامنع من ال تعرف وأذن ملن تعرف: بني عدي بن حامت وابن له قال عدي بن حامت البنٍ له حّدٍث
  .ال واللّه، ال يكون أول شيٍء وليته من أمر الدنيا منع قومٍ من الطعام

  لبين زياد العبسيني وضيف هلم
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األخبار: كتاب    عيون 
وري : املؤلف  لدين ا قتيبة  بن   ا

ضاف بين زيا ٍد العبسيني ضيٌف، فلم يشعروا إال وقد احتضن أمهم من خلفها، : حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  .ال يضار الليلة عائذ أمي، إنه عاذ حبقويها : فرفع ذلك إىل ربيع بن زياد الكامل فقال

أحّدث رجلٌ يف الصالة خلف عمر بن اخلطاب، فلما سلم : ر بن عبد اهللا املدائين قالبني عمر بن اخلطاب وجري
يا أمري املؤمنني : أعزم على صاحب الضرطة إال قام فتوضأ وصلى فلم يقم أحٌد، فقال جرير بن عبد اهللا: عمر قال

فقال . ما صاحبنا فيقضي صالتهاعزم على نفسك وعلّينا أن نتوضأ مث نعيد الصالة، فأما حنن فتصري لنا نافلةً، وأ
  .رمحك اللّه، إن كنت لشريفاً يف اجلاهلية فقيهاً يف اإلسالم: عمر

عبد اهللا بن جدعان التيمي حني كرب، وشعر لقيس الرقيات فيه كان عبد اللّه بن جدعان التيمي حني كرب أخذ بنو 
: فإذا دنا منه لطمه مث قال. ادن مين: منه قال تيم عليه ومنعوه أن يعطي شيئاً من ماله، فكان الرجل إذا أتاه يطلب

  .اذهب فاطلب بلطمتك أو ترضى، فترضيه بنو تيم من ماله
  : -حني فخر بسادة قريش  -وفيه يقول ابن قيس الرقيات 
  تبع اللطم نائلٌ وعطاء... والذي إن أشار حنوك لطماً 

  :شعر البن جدعان وابن جدعان هو القائل
  وهاب ما ملكت كفي من املال... دى خلقي إين وإن مل ينل مايل م

  وال تغريين حالٌ عن احلال... ال أحبس املال إال ريث أتلفه 
كانت عنبة بنت عفيٍف : ملشايخ طيء عن عنبة بنت عفيف، وشعر هلم اهليثم عن محاد الراوية عن مشايخ طيء قالوا

ت، وكانت موسرةً فحبسوها يف بيٍت سنةً يطعموهنا أم حامت ال تليق شيئاً سخاًء وجوداً، فمنعها إخوهتا من ذلك فأب
قوهتا رجاء أن تكف، مث أخرجوها بعد سنٍة وظنوا أهنا قد أقصرت ودفعوا إليها صرمةً، فأتتها امرأة من هوازن 

  :واللّه لقد مسين من اجلوع ما آليت معه أال أمنع سائالً شيئاً، وقالت : فسألتها فأعطتها الصرمة وقالت
  فأليت آال أمنع الدهر جائعا... عضين اجلوع عضةً  لعمري لقدماً

  فإن أنت مل تفعل فعض األصابعا... فقوال هلذا الالئمي اآلن أعفين 
  سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا... فماذا عساكم أن تقولوا ألختكم 

  فكيف بتركي يا بن أم الطبائعا... وال ما ترون الدهر إال طبيعةً 
كان حامت جواداً شاعراً، وكان حيثما نزل : ابن الكليب عن أبيه عن رجاالت طيء قالوا لرجاالت طيء يف حامت

عرف منزله، وكان ظفراً إذا قاتل غلب، وإذا غنم أهنب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر 
  .ال يقتل واحد أمه: أطلق، وكان أقسم باهللا

عبيد اللّه بن زياد عروة بن أذينة أخا أيب بالل فقطع يديه ورجليه وصلبه  أخذ: لعبيد اهللا بن زياد أبو اليقظان قال
  .انظروا هؤالء املوكلني يب فأحسنوا إليهم فإهنم أضيافكم: على باب داره، فقال ألهله

اكتب علّي : كان سعيد بن العاص إذا أتاه سائلٌ فلم يك عنده ما سأل قال: لسعيد بن العاص سفيان بن عيينة قال
  .لتك سجالً إىل أيام يسريمبسأ

بني مالك بن أمساء وأعرايب باعه ناقة له باع أعرايب ناقةً له من مالك بن أمساء، فلما صار الثمن يف يده نظر إليهم 



  :فذرفت عيناه، مث قال 
  كرائم من ربٍ هبن ضنني... وقد تنزع احلاجات يا أم معمرٍ 

  .خذ ناقتك وقد سوغتك الثمن: فقال له مالك
بيد اهللا بن أيب بكرة اشترى عبيد اللّه بن أيب بكرة جاريةً نفيسةً فطلبت دابةٌ حتمل عليها فلم توجد، فجاء جود ع

  .اذهب باجلارية إىل منزلك: رجل بدابٍة فحملها، فقال له عبيد اللّه
ار أبيه، فرآه عبيد باع ثابت بن عبيد اللّه بن أيب بكرة دار الصفاق من مقاتل بن مسمع نسيئةً مث اقتضاه فلزمه يف د

يا ثابت أما وجدت لغرمائك حمبساً : قال. بثمن دار الصفاق: مب؟ قال. قال. حبسين ابنك: ما لك؟ قال: اهللا فقال
  .إال داري، إدفع إليه صكه وأعوضك

منازلٌ األشراف يف األطراف يتناولون ما يريدون : ما لك تنزل يف األطراف؟ فقال: يف سكن األطراف قيل لرجل
  .قدرة ويتناوهلم من يريدهم باحلاجةبال

لعدي بن حامت ملا شاخ وكرب مث بينه وبني ابن دارة الشاعر ملا كرب عدي بن حامت آذاه برد األرض وكان رجالً حليماً 
  فنهشت األرض فخذيه فجمع

قومه، بىن لكم يا بين ثعل، إين لست خبريكم إال أن تروا ذلك فقد كان أيب مبكاٍن مل يكن به أحٌد من : قومه فقال
من حي ال حيمدون على اجلود وال يعذرون على : الشرف ونفى عنكم العار فأصبح الطائي إذا فعل خرياً قال العرب

البخل، وقد بلغت من السن ما ترون وآذاين برد األرض فأذنوا يل يف وطاٍء فواهللا ما أريده فخراً عليكم وال احتقاراً 
سةً وقعد حوله إال أن احلق عليه أن يذل يف عرضه وينخدع يف ماله وال ما على من وضع طنف: لكم، وسأخربكم

يا أبا طريف ضع الطنفسة والبس . مث غدوا عليه فقالوا. دعنا اليوم: فقال القوم. حيسد شريفاً وال حيقر وضيعاً
 على حسبه، أمسك عليك حىت أنبئك مبايل فتمدحين: فقال. قد مدحتك: فبلغ ابن دارة الشاعر فأتاه وقال. التاج

  :يل ألف ضائنٍة وألفا درهم وثالثة أعبٍد، وفرسي حبيٌس يف سبيل اهللا، هات اآلن فقال
  تالقي الربيع يف ديار بين ثعل... حتن قلوصي يف معٍد وإمنا 

  حساماً كلون امللح سل من اخللل... وأبقى الليايل من عدي بن حامت 
  فمثلكم فعل وأن تفعلوا خرياً... أبوك جواٌد ما يشق غباره 

  .وشاطره ماله. أمسك عليك، ال يبلغ مايل أكثر من هذا: فقال
يا غالم أعطه عرياً وبغالً وبرذوناً وفرساً وبعرياً : من كرم معن وجوده جاء رجل إىل معنٍ فاستحمله عرياً فقال معٌن

  .وجاريةً، ولو عرفت مركوباً غري هذا ألعطيتكه
  .عن بين إسرائيل وال حرج وعن معنٍ وال حرجحّدث عن البحر وال حرج و: وكان يقال

فقال . إمنا أنت عبٌد: احلكم بن عوانة ورجل من كلب قال رجلٍ من كلب للحكم بن عوانة وهو على السند
  .فأعطاه مائة رأس من السيب. واهللا ألعطينك عطيةً ال يعطيها العبد: احلكم

اليت كان يأكل . كتب العجم أن جامات كسرى لكسرى ورجل من أصحابه سرق جاماً ذهبية له وقرأت يف بعض
فيها كانت من ذهب، فسرق رجلٌ من أصحابه جاماً وكسرى ينظر إليه، فلما رفعت املوائد افتقد الطباخ اجلام 

مث دخل عليه الرجل بعد . ال تتعن فقد أخذها من ال يردها ورآه من ال يفشي عليه: فرجع يطلبها، فقال له كسرى
نعم : يا فالن هذا، يعين السيف، من ذاك؟ قال: ومنطقته ذهباً، فقال له كسرى بالفارسيةذلك وقد حلى سيفه 

  .وهذا، وأشار إىل منطقته



مل يكن خلالد بن برمك أٌخ إال بىن له داراً على قدر كفايته ووقف على أوالد : جود خالد بن برمك ألخوته قالوا
  .من جاريٍة هو وهبها لهاإلخوان ما يعيشهم أبدا ومل يكن إلخوانه ولٌد إال 

البن املقفع وجار له ركبه دين فأراد بيع داره بلغ ابن املقفع أن جاراً له يبيع داراً له لدينٍ ركبه وكان جيلس يف ظل 
لنهيك . ال تبع: ما قمت إذاً حبرمة ظل داره إن باعها معدماً وبت واجداً، فحمل إليه مثن الدار وقال: داره، فقال

باع هنيك بن مالك بن معاوية إبله وانطلق بثمنها إىل مًنى فجعل ينهبه، والناس : ية قال أبو اليقظانبن مالك بن معاو
  .لست مبجنوٍن ولكين مسٌح أهنبكم مايل إذا عز الفتح: فقال. جمنونٌ: يقولون

خبمسني درمهاً، وأتى عبد اللّه بن جعفر قهرمانه حبسابه فكان يف أوله حبلٌ : بني عبد اهللا بن جعفر وقهرمانه قال
فهو اآلن مثل . إن كان أبرق فأنا أجيزه: فقال عبد اهللا. إنه أبرق: فقال القهرمان. لقد غلت احلبال. فقال عبد اللّه

  .مضروب باملدينة
يا هذا، إنك قد اخترتين جاراً : ما كان يقوله أبو سفيان جلار إذا نزل به كان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له

  .علّي دونك، وإن جنت عليك يٌد فاحتكم علي حكم الصيب على أهلهفجناية يدك 
  : -يثين على قوم حبسن اجلوار  -لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء 

  ورائي بركن ذي مناكب مدفع... هم خلطوين بالنفوس ودافعوا 
  يعدك وإن حتبس يدك ويشفع... وقالوا تعلم أن مالك إن يصب 
وعكرمة بن أي مجل وعياش بن أيب ربيعة وروى عبد اللّه بن بكر السهمي عن  حديث الكرام احلارث بن هشام

حامت بن أيب صغرية عن حبيب بن أيب ثابت أن احلارث بن هشام وعكرمة بن أيب جهل وعياش بن أيب ربيعة خرجوا 
عكرمة، فنظر إليه  ادفعه إىل: يوم الريموك حىت آنبتوا، فدعا احلارث بن هشام مباء ليشربه، فنظر إليه عكرمة فقال

فما وصل إىل عيا شٍ حىت مات وال عاد إليهم حىت ماتوا، فسمي هذا حديث . ادفعه إىل عياش: عياٌش فقال عكرمة
  .الكرام

  تعلّيق املؤلف على احلديث

وهذا احلديث عندي موضوع ألن أهل السرية يذكرون أن عكرمة قتل بوم أجنادين وعياٌش مات مبكة، واحلارث 
يف طاعون عمواس لرجل أعطى امرأ ةً سألته ماالً كثرياً أعطى رجلٌ امرأةً سألته ماالً عظيماً، فالموه  مات بالشأم

إن كانت ترضى باليسري فإين ال أرضى إال بالكثري وإن كانت : فقال. إهنا ال تعرفك وإمنا كان يرضيها اليسري: وقالوا
  .ال تعرفين فأنا أعرف نفسي

  :قال بعض الشعراء
  ونفس امرٍء يف حقها ال يهينها... مالٍ ال يقي الذم ربه وما خري 

  :لعبد اهللا بن معاوية يف كرم النفس وقال عبد اهللا بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر
  ويقصر دون مبلغهن حايل... أرى نفسي تتوق إىل أمورٍ 
  ومايل ال يبلغين فعايل... فنفسي ال تطاوعين ببخلٍ 

  :وقال أيضاً
  منعاً ولو ذهبت باملال والولد... يوماً فأتبعها  وال أقول نعم

  وال مددت إىل غري اجلميل يدي... وال اؤمتنت على سرٍ فبحت به 
  :لكعب بن سعد الغنوي، ولزهري وقال كعب بن سعد الغنوي



  حمافظةً بيين وبني زميلي... وذي ند بٍ دامي األظل قسمته 
  ي علي أكيليالؤثر يف زاد... وزاٍد رفعت الكف عنه جتمالً 

  ويغضب منه صاحيب بقول... وما أنا للشيء الذي ليس نافعي 
  :وقال زهري

  على معتفيه ما تغب نوافله... وأبيض فياضٍ يداه غمامةٌ 
  قعوداً لديه بالصرمي عواذله... غدوت عليه غدوةً فوجدته 
  مجوعٍ على األمر الذي هو فاعله... فأعرضن منه عن كرمي مرزأ 

  ولكنه قد يذهب املال نائله... هب اخلمر ماله أخي ثقٍة ال تذ
  كأنك تعطيه الذي أنت سائله... تراه إذا ما جئته متهلالً 

أضل فريوز بن حصني سوطه يوماً، فأعطاه رجلٌ سوطاً فأمر له : بني فريوز بن حصني وصاحب السوط املدائين قال
: فأمر له بألف دهم، مث أتاه بعد حول فقال .صاحب السوط: من أنت؟ قال: بألف درهم، مث أتاه بعد حول فقال

  .فانقطع عنه. أعطوه ألف درهم ومائة سوٍط: قال. صاحب السوط: من أنت؟ قال
  :لشاعر ميدح نيب شيبان قال الشاعر

  نريان قومي فشبت فيهم النار... ين محدت بين شيبان إذ مخدت !
  ال حيسب اجلار فيهم أنه جار... ومن تكرمهم يف احملل أهنم 

  .وآلخر يف أل املهلب وقال آخر
  بعيداً قصي الدار يف زمنٍ حمل... نزلت على آل املهلب شاتياً 

  وإكرامهم حىت حسبتهم أهلي... فما زال يب إلطافهم وافتقادهم 
  :وقال آخر

  فإن جلاري منهما ما ختريا... ذا كان يل شيئان يا أم مالٍك !
  :شعر لعمرو بن األهتم وقال عمرو بن األهتم

  لصاحل أخالق الرجال سروق... ذريين فإن الشح يا أم هيثمٍ 
  على احلسب العايل الرفيع شفيق... ذريين وحطي يف هواي فإنين 
  وقد كان من ساري الشتاء طروق... ومستمنحٍ بعد اهلدوء دعوته 

  فهذا مبيٌت صاحلٌ وصديق... فقلت له أهالً وسهالً ومرحباً 
  ألحرمه إن الفناء مضيق. ..أضفت فلم أفحش عليه ومل أقل 

  ولكن أخالق الرجال تضيق... لعمرك ما ضاقت بالٌد بأهلها 
  .للعباس بن عبد املطلب ثوبٌ لعاري بين هاشم، وجفنةٌ جلاره، ومقطرةٌ جلاهلهم: كان يقال

  :شعر لبكر بن النطاح يف مدح جواد قال بكر بن النطاح
  ض حياتهلقاسم من يرجوه بع... ولو خذلت أمواله جود كفه 

  جلاد له بالشط رمن حسناته... ولو مل جيد يف العمر قسماً لزائرٍ 
  :الفرزدق ميدح املهالبة وقال الفرزدق

  دفع املكاره عن ذوي املكروه... إن املهالبة الكرام حتملوا 



  وكرمي أخالقٍ حبسن وجوه... زانوا قدميهم حبسن حديثهم 
  .الشرف يف السرف: كان يقال

  :ل قال عامر بن الظفيلولعامر بن الطفي
  تسوق من األيام داهيةً إدا... إذا نزلت بالناس يوماً ملمةٌ 

  ومل هند عنها باألسنة أوهتدا... دلفنا هلا حىت نقوم ميلها 

  إذا ما التقينا كان أخفى الذي أبدى... وكم مظهرٍ بغضاءنا ود أنه 
  ننا تندىمشائلنا تنكي وأميا... مطاعيم يف الألواء مطاعني يف الوغى 

  :شعر حلامت الطائي، ومثله جلابر بن حيان وقال حامت طيء
  إذا ما مددناها وحاجتنا معا... أكف يدي من أن تنال أكفهم 
  مكان يدي من جانب الزاد أقرعا... وإين ألستحيي رفيقي أن يرى 

  :وقال جابر بن حبان
  ّيفلن يقسموا خلقي الكرمي وال فعل... فإن يقتسم مايل بين ونسويت 

  هلم عند عالت النفوس أباً مثلي... وما وجد األضياف فيما ينوهبم 
  سأورثه األحياء سرية من قبلي... أهني هلم مايل وأعلم أنين 

بني سعيد بن عمرو ويزيد بن املهلب يف سجنه، وشعر لعدي بن الرقاع ميدح يزيداً كان سعيد بن عمرو مؤاخياً 
يا أمري املؤمنني، يل : د العزيز يزيد ومنع من الدخول عليه، أتاه سعيٌد فقالليزيد بن املهلب، فلما حبس عمر بن عب

على يزيد مخسون ألف درهم وقد حلت بيين وبينه، فإن رأيت أن تأذن يل فأقتضيه؛ فأذن له فدخل عليه فسر به 
فحلف يزيد فامتنع سعيٌد . واهللا ال خترج إال وهي معك: كيف وصلت إيل؟ فأخربه، فقال يزيد: يزيد، وقال

  :ليقبضنها، فقال عدي بن الرقاع
  حبا زائراً يف السجن غري يزد... مل أر حمبوساً من الناس واحداً 
  خبمسني ألفا عجلت لسعيد... سعيد بن عمرو إذ أتاه أجازه 

  :وقال بعض الشعراء
  إذا نزل األضياف أن أجتهما... وإين حلاللٌ يب احلق، أتقي 
  حلبنا هلم منهم بأسيافنا دما... ها إذا مل تذد ألباهنا عن حلوم

  :شعر يف عدوى اجلود دخل شاعر على املهدي فامتدحه، فأمر له مبال فلما قبضه فرقه على من حضر وقال
  وماخلت أن اجلود من كفه يعدي... ملست بكفي كفه أبتغي الغىن 
  أفدت وأعداين فبددت ما عندي... فال أنا منه ما أفاد ذوو الغىن 

حّدثين : أخربين وكيع قال: اء عن صديق هلم يهودي بالبصرة أخربين أبو احلسن علّي بن هارون اهلامشي قالأليب العين
كان بالبصرة لنا صديٌق يهودي وكان ذا مالٍ وقد تأدب وقال الشعر وعرف شيئاً من العلوم وكان : أبو العيناء قال

العلم واألدب ومل يترك لولده مرياثاً، فعوتب على ذلك  له ولٌد ذكوٌر، فلما حضرته الوفاة مجع ماله وفرقه على أهل
  :فقال

  فاليوم ال حنلةٌ وال صدقه... أريت مايل أبر من ولدي 
  ه ومن كان صاحلاً رزقه... من كان منهم هلا فأبعده الل 



  .وحّدثين األخفش هبذا اخلرب عن املربد عن الرياشي، واهللا أعلم
  األول ويتلوه يف أول اجملد الثاين اجلزء الرابع وبه كتاب الطبائعمت اجلزء الثالث، وبه ينتهي اجمللد 
  كتاب الطبائع واألخالق املذمومة

  تشابه الناس يف الطبائع وذمهم

حّدثنا حيىي بن هاشم الغساين عن : لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف تشابه الناس بآبائهم حّدثين حممد بن عبيد قال
الناس بأزماهنم أشبه منهم : قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه: ب بن سعد قالإمساعيل بن أيب خالد عن مصع

  .بآبائهم
قال أبو : حّدثنا عبد اللّه بن املبارك عن سفيان قال: وحّدثين حسني بن احلسن املروزي قال: وأليب الدرداء قال

  .وجدت الناس أخرب تقله: الدرداء
حدّثنا شريح بن النعمان عن : حّدثين حممد بن عبيد قال: تهماً قالعمر بن اخلطاب وقد مر بقوم يتبعون رجالً م

ال مرحباً هبذه الوجوه : املعاىف بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مر بقوم يتبعون رجالً قد أخذ يف ريبٍة فقال
  .اليت ال ترى إال يف الشر

حّدثنا الصلت بن مسعود : ين حممد بن داود قالوحّدث: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف طبائع الناس وأخالقهم قال
لغط قوٌم عند رسول : حّدثنا عصام بن علّي عن األعمش عن أىب إسحاق عن عبيد ة أن الوليد السوائي قال: قال

لو هنيتهم أن يأتوا احلجون ألتاه بعضهم ولو مل تكن له : " فقال! يا رسول اهللا لو هنيتهم: صلى اهللا عليه وسلم، فقيل
  " . حاجةٌ

قال : وحّدثنا عن عفان عن مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير قال: ملطرف وغريه يف اختالف الناس قال
  .هم الناس وهم النسناس وناٌس غمسوا يف ماء الناس: مطرف

  .لو أمرنا باجلزع لصربنا: قال يونس بن عبيد
  .إال وفيه شيٌء ما هنينا عنه: لو هني الناس عن فت البعر لفتوه، وقالوا: وكان يقال

  :لشاعر يف بين جوين وقال الشاعر
  جلوساً ليس بينهم جليس... وملا أن أتيت بين جوينٍ 

  لديهم، أنين رجلٌ يؤوس... يئست من اليت أقبلت أبغي 
  تشاهبت املناكب والرؤوس... إذا ما قلت أيهم ألي 

  .ال يزال الناس خبري ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا: ويقال
  :راء يف اختالف الناس وقال آخرلبعض شع

  وكلهم جيمعهم بيت األدم... الناس أسواٌء وشىت يف الشيم 
  : -يذكر قوماً  -وقال آخر 

  لذي شيبٍة منهم على ناشيٍء فضالً... سواٌء كأسنان احلمار وال ترى 
  :وقال آخر

  سواسيةٌ كأسنان احلمار



  .كل عزٍ دخل حتت القدرة فهو ذليل: املرء تواٌق إىل ما مل ينل والعجم تقول: وكان يقال
  .كل مقدورٍ عليه مملولٌ حمقوٌر: وقالوا

  :وقال الشاعر
  أحب شيٍء إىل اإلنسان ما منعا... وزاده كلفاً باحلب أن منعت 

  :وقال آخر
  ويف الناس زيف مثل زيٌف الدراهم... ترى الناس أسواء إذا جلسوا معاً 

  .هم بعضاًالناس سيلٌ وأسراب طريٍ يتبع بعض: ويقال
  :لطرفة بن العبد وغريه وقال طرفة

  ال ترك اللّه له واضحه... كل خليلٍ كنت خاللته 
  ما أشبه الليلة بالبارحه... كلهم أروغ من ثعلبٍ 

  :وقال آخر
  أظٌيب كان أمك أم محار... فإنك ال يضرك بعد حولٍ 
  وماج اللؤم واختلط النجار... فقد حلق األسافل باألعايل 

  وسيق مع املعلهجة العشار... د مثل أيب قبيسٍ وعاد العب
  .سيقت اإلبل احلوامل يف مهر اللئيمة: يقول

أمسع حسيساً : كنت عند احلسن فقال: بلغين عن إمساعيل بن حممد بن جحادة عن أبيه، قال: للحسن قال أبو حممد
  .وال أرى أنيساً، صبيانٌ حيارى ما هلم تفاقدوا عقوهلم وفراش نار وذبان طمع

لو قسمت يف الناس مائة ألف درهم كان أكثر لالئميت من لو : لألصمعي، وابن اجلهم وقال أبو حامت عن األصمعّي
  .أخذهتا منهم

  .منع اجلميع أرضى للجميع: وحنوه قول حممد بن اجلهم
  :شعر البن بشري، وغريه وقال ابن بشري

  أنا يف هذا من أوهلم... سوءةً للناس كلهم 
  أين أدناهم من أفضلهم... سبهم لست تدري حني تن
  :وقال هنار بن توسعة

  وجربت أقواماً بكيت على سلم... عتبت على سلم فلما فقدته 
  .ما بكيت من زمان إال بكيت عليه: وهذا مثل قوهلم

  :وقال األحنف بن قيس 
  فأخربه إال بكيت على أمس... وما مر يوٌم أرجتي فيه راحةً 

وأبو قبيس جبل مبكة، واملراد به الرجل الشريف . ن اجلبل طوالً، وقيل اجلبل العظيموفسره بأنه قطعة م: وقال آخر
  .كما يراد بالفند الرجل الوضيع

ورواه سيبويه يف كتابه عن خداش بن زهري وصار مع املعلهجة . املرأة اللئيمة األصل الفاسدة النسب: املعلهجة
  .العشار

  الباقي من الناس أعتبا لكنا على... ونعتب أحياناً عليه ولو مضى 



  :وقال آخر
  فأبدى الكرب عن خبث احلديد... سبكناه وحنسبه جليناً 

ال يزال يف الناس بقيةٌ ما : حّدثين األصمعّي عن ابن أيب الزناد عن أبيه قال: وحّدثين أبو حامت، قال: أليب الزناد قال
  .تعجب من العجب

  رجوع املتخلق إىل طبعه

جع إىل طبعه بلغين أن أعرابياً رىب جرو ذئب حىت شب وظن أنه يكون أغىن عنه من ألعرايب رىب جرو ذئب ور
  :الكلب وأقوى على الذب عن املاشية فلما قوي وثب على شاٍة فقتلها وأكل منها فقال األعرايب

  فما أدراك أن أباك ذيب... أكلت شويهيت وربيت فينا 
  ولدت بقفرٍة ونشأت عندي: ويروى

  فليس بنافعٍ أدب األديب... اع سوٍء إذا كان الطباع طب
  :للخرميي يف غلبة الطبع وقال اخلرميي

  وهل ميلك البحر أال يفيضا... يالم أبو الفضل يف جوده 
  :مثله أليب األسد، ولكثري وقال أبو األسد

  فقلت هلا هل يقدح اللوم يف البحر... والئمٍة المتك يا فيض يف الندى 
  ومن ذا الذي يثين السحاب عن القطر... لندى أرادت لتثين الفيض عن عادة ا

  مواقع ماء املزن يف البلد القفر... موقع جود الفيض يف كل بلدٍة 
  :وقال كثري

  يدعه ويغلبه على النفس خيمها... ومن يبتدع ما ليس من سوس نفسه 
  :لزهري بن أيب سلمى، وغريه وقال زهري

  ختفى على الناس تعلموإن خاهلا ... ومهما تكن عند امرٍء من خليقٍة 
  :وأنشدين ابن األعرايب لذي اإلصبع العدواين

  وإن ختلق أخالقاً إىل حني... كل امرء راجعٌ يوماً لشيمته 
  :وقال آخر

  إن التخلق يأىب دونه اخللق... ارجع إىل خلقك املعروف ديدنه 
  :لكثري يف التطبع وترك األهواء وقال كثري يف خالف هذا

  ويف ترك أهواء الفؤاد املتيم... للمرء وازٌع  ويف احللم واإلسالم
  وأخالق صد قٍ علمها بالتعلم... بصائر رشٍد للفىت مستبينةٌ 

  :مثله للمتلمس، وللطائي وحنوه للمتلمس
  ولن تستطيع احللم حىت حتلما... جتاوز عن األدنني واستبق ودهم 

  :وقال الطائي
  الصبا ولدودا قدماً نشوعاً يف... لبس الشجاعة إهنا كانت له 

  فينا وبأس قرحيٍة مولودا... بأسا قبيلًيا وبأس تكرمٍ 



  :أبو جعفر الشطرجني يصف جارية سوداء وقال أبو جعفر الشطرجني موىل املهدي يف سوداء
  قائمةً يف لونه قاعده... أشبهك املسك وأشبهته 
  أنكما من طينٍة واحده... ال شك إذ لونكما واحٌد 
  :وقال أبو نواس أليب نواس، وللرياشي

  وتراه فيه طبيعةً أصال... تلقى الندى يف غري عرضاً 
  كانت نتيجة قوله فعل... وإذا قرنت بعاقلٍ أمالً 

  :وأنشدنا الرياشي
  إين رأيت األحساب قد دخلت... ال تصحنب امرًءا على حسب 

  أباً كرمياً يف أمٍة سلفت... مالك من أن يقال إن له 
  فكل نفسٍ جتري كماطبعت.. .بل اصحبنه على طبائعه 

  :للعباس بن مرداس يف غلبة الطبع وقال العباس بن مرداس
  ولكن أبوك أبو سامل... إنك مل تك كابن الشريد 

  على أذين قنقذٍ رازم... محلت املئني وأثقاهلا 
  د والعرق يسري إىل النائم... وأشبهت جدك شر اجلدو 

  :مثله لبعض العبديني وقال بعض العبديني
  وهذا ابن أخرى ظهرها مشترك... ا يستوي املرءان هذا ابن حرٍة وم

  أال إن عرق السوء ال بد يدرك... وأدركه خاالته فخذلنه 
  باب الشيء يفرط فينتقل إىل غري طبعه

ال ينبغي اللجاج يف إسقاط ذي اهلمة والرأي وإذالته فإنه إما : من كتاب اهلند يف معىن العنوان قرأت يف كتاب للهند
رس الطبع كاحلية إن وطئت فلم تلسع مل يغتر هبا فيعاد لوطئها، وإما سجح الطبع كالصندل البارد إن أفرط يف ش

  .حكه عاد حاراً مؤذياً
  :وقال أبو نواس

  أقلل وأكثر فأنت مهذار... قل لزهري إذا حدا وشدا 
  تى صرت عندي كأنك النار... سخنت من شدة الربودة ح 
  كذلك الثلج باردٌ حار... يت ال يعجب السامعون من صف

  .إمنا ملح القرد عند الناس إلفراط قبحه: ويقال
  :وللطائي قال الطائي

  والنار قد تنتضى من ناضر السلم... أخرجتموه بكرٍه من سجيته 
  وأنتم نصب سيل الفتنة العرم... أمن عًمى نزل الناس الرىب فنجوا 
  غلو القوم يف اهلممحدا إليها ... أم ذاك من مهمٍ جاشت فكم ضعٍة 

  .من التوقي ترك اإلفراط يف التوقي: وكان يقال
  باب احلسد



أخربنا عبد الرزاق عن معمر عن إمساعيل بن أمية : حّدثنا إسحاق بن راهويه قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فما املخرج : قيل" احلسد ثالثةٌ ال يسلم منهن أحٌد الطرية والظن و: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  " .إذا تطريت فال ترجع، وإذا ظننت فال حتقق، وإذا حسدت فال تبغ : " منهن يا رسول اللّه؟ قال
حصتك من الباغي حسن املكاشرة، وذنبك إىل احلاسد دوام النعم من اللّه : لبكر بن عبد اهللا وقال بكر بن عبد اهللا

  .عليك
كنت أرى قوماً دوين يف املنزلة عند السلطان يدخلون مداخل ال : عٍ اجلذاميولروح بن زنباعٍ وقال روح بن زنبا

  .أدخلها فلما أذهبت عين احلسد دخلت حيث دخلوا

  :شعر البن محام وقال ابن محام
  وال خري فيمن ليس يعرف حاسده... متىن يل املوت املعجل خالٌد 

  :وللطائي وقال الطائي
  ت أتاح هلا لسان حسودطوي... وإذا أراد اهللا نشر فضيلٍة 

  ما كان يعرف طيب عرف العودا... لوال اشتعال النارفيما جاورت 
  للحاسدالنعمى على احملسود... لوال التخوف للعواقب مل تزل 

إنه ليس من أحد إال وهو يعرف عيب نفسه : احلجاج يصف عيوبه بني يدي عبد امللك وقال عبد امللك للحجاج
ما يف الشيطان : قال عبد امللك. أنا جلوٌج حقودٌ حسود: قال. لتفعلن: قال. ري املؤمننيأعفين يا أم: فعب نفسك قال
  .شٌر مما ذكرت

احلسد من تعادي الطبائع واختالف التركيب وفساد مزاج البنية : لبعض احلكماء يف احلسد قال بعض احلكماء
  .وضعف عقد العقل واحلاسد طويل احلسرات

أقل ما لتارك احلسد يف تركه أن يصرف عن نفسه عذاباً ليس مبدركٍ : د قال ابن املقفعالبن املقفع يف احلسد واحلاس
به حظًا وال غائظ به عدًوا، فإنا مل نر ظاملاً أشبه بظلومٍ من احلاسد، طول اسٍف وحمالفة كآبٍة وشدة حترقٍ، وال يربح 

لنعمة فال جيد هلا طعماً وال يزال ساخطا على من زارياً على نعمة اهللا وال جيد هلا مزاالً ويكدر على نفسه ما به من ا
ال يترضاه ومتسخطاً ملا لن ينال فوقه، فهو منغص املعيشة دائم السخطة حمروم الطلبة، ال مبا قسم له يقنع وال على 

ناس هلا ما مل يقسم له يغلب، واحملسود يتقلب يف فضل اهللا مباشراً للسرور منتفعاً به ممهالً فيه إىل مدة وال يقدر ال
ال أبا : أحيسد املؤمن أخاه؟ قال: على قطعٍ وانتقاصٍ للحسن البصري يف حسد املؤمن أخاه قيل للحسن البصري

  .إذا أردت أن تسلم من احلاسد فعم عليه أمورك: وكان يقال. لك، أنسيت إخوة يوسف
  .إذا أراد اهللا أن يسلط على عبد ه عدواً ال يرمحه سلط عليه حاسدا: ويقال
  -وذكر ولده الذين ماتوا  -: يب يرثي أوالده وقال العتيبالعت

  وقد أقرحوا بالدموع العيونا... وحىت بكى يل حسادهم 
  يرى حاسديه له رامحينا... وحسبك من حاد ٍث بامرٍء 

  :ما أسرع حسد الناس إىل قومك؛ فقال: لسفيان بن معاوية، ولغريه قيل لسفيان بن معاوية
  وال ترى للئام الناس حسادا... دةً إن العرانني تلقاها حمس

  :وقال آخر
  شتم الرجال وعرضه مشتوم... وترى اللبيب حمسداً مل جيترم 



  فالقوم أعداٌء له وخصوم... حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه 
  حسداً وظلماً إنه لذميم... كضرائر احلسناء قلن لوجهها 

  .سد عدو مهٌني ال يدرك وتره إال بالتميناحلا: ليحىي بن خالد يف احلاسد وقال حيىي بن خالد
ال : لألحنف وقال األحنف. من سبب عداؤته النعمة: أي األعداء ال حتب أن يعود لك صديقاً؟ قال: قيل لبعضهم

  .صديق مللولٍ وال وفاء لكذوبٍ وال راحة حلسوٍد وال مروءة لبخيلٍ وال سؤدد لسييء اخللق
كل الناس استطيع أن أرضيه إال حاسد نعمٍة فإنه ال يرضيه إال : ال معاويةوملعاوية يف استحالة إرضاء احلاسد وق

  .زواهلا
  :لشاعر يف مثل ذلك املعىن وقال الشاعر

  إال عداوة من عاداك من حسد... كل العداوة قد ترجى إماتتها 
  .احلاسد عدٌو لنعميت متسخط لقضائي غري راضٍ بني عبادي: ويف بعض الكتب يقول اهللا

  .قد طلبك من ال يقصر دون الظفر وحسدك من ال ينام دون الشفاء: لوكان يقا
  :للحجاج يتمثل بقول سويد بن أيب كاهل يف خطبة له وخطب احلجاج يوماً برستقباذ بقول سويد بن أيب كاهل

  جلل الرأس بياٌض وصلع... كيف يرجون سقاطي بعدما 
  قد متىن يل موتاً مل يطع... رب من أنضجت غيظا صدره 

  عسراً خمرجه ما ينتزع... راين كالشجا يف حلقه وي
  فإذا أمسعته صويت إنقمع... مزبداً خيطر ما مل يرين 

  فهو يزقو مثل ما يزقو الضوع... مل يضرين غري أن حيسدين 
  وإذا خيلو له حلمي رتع... وحيييين إذا القيته 

  وإذا ما تلكف شيئاً ال يضع... قد كفاين اهللا ما يف نفسه 
  : حسد أهل الفضل وقال آخرلشاعر يف

  قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا... إن حتسدوين فإين ال ألومكم 
  ومات أكثرنا غيظاً مبا جيد... فدام يل ولكم ما يب وما بكم 
  ال أرتقي صعداً فيها وال أرد... أنا الذي جتدوين يف حلوقكم 
به يف السماء، يعين حسد إبليس آدم، وأول ذنب احلسد أول ذنبٍ عصي اللّه : لبعضم يف احلسد وقال بعضهم

  .عصي اللّه به يف األرض، يعين حسد ابن آدم أخاه حىت قتله
  :شعر أليب زيد األعرايب وأنشدين شيخٌ لنا عن أيب زيد األعرايب

  ثاين رأس كابن عواء... ال تقبل الرشد وال ترعوي 
  ما كنت إال كابن حواء... حسدتين حني أفدت الغىن 

  لكنين محال أعباء... تقليين وال ذنب يل  وأنت
  ينضح على النار من املاء... من يأخذ النار بأطرافه 

بني قيس بن زهري والربيع بني زياد يف بالد غطفان مر قيس بن زهري ببالد غطفان فرأى ثروةً ومجاعاٍت وعدداً فكره 
يا أخي إنك ال تدري، إن مع الثروة والنعمة : إنه يسوءك ما يسر الناس؛ فقال له: ذلك، فقال له الربيع بن زياد

  .التحاسد والتخاذل، وإن مع القلة التحاشد والتناضر



ما أطول اهللا : رأيت أعرابياً قد أتت له مائةٌ وعشرون سنةً، فقلت له: بني األصمعّي وأعرايب معمر قال األصمعي
  .تركت احلسد فبقيت: فقال! عمرك 

  بن احلكم الثقفي! لزيد بن احلكم الثقفي وقال زيد
  بك الغيظ حىت كدت بالغيظ تنشوي... متألت من غيٍظ علي فلم يزل 

ما كنت تقوله للرجل وهو حاضٌر : حلماد بن سلمة يف الغيبة وقال محاد بن سلمة ٤١٠،٤١١، ٤٠٩نقص ص
  .فقلته من خلفه فليس بغيبٍة

قد استدللت على : ألشراف فقال لهلبعض األشراف يرد على رجل اغتاب رجالً عاب رجلٌ رجالٌ عند بعض ا
  .كثرة عيوبك مبا تكثر من عيب الناس، ألن الطالب للعيوب إمنا يطلبها بقدر ما فيه منها 

  :قال بعض الشعراء
  على عيب الرجل ذوو العيوب... وأجرأ من رأيت بظهر غيبٍ 

  :البن األعرايب يف النهي عن الغيبة وأنشد ابن األعرايب
  كلك ذو عيب وأنت عياب... خياب اسكت وال تنطق فأنت 

  :وأنشدين أيضاً
  وابن أب متهم الغيب... رب غريبٍ ناصح اجليب 

  مشتمل الثوب على العيب... وكل عيا بٍ له منظٌر 
أتركتها؟ : عتبة بن عبد الرمحن وحبه للغيبة وكان عتبة بن عبد الرمحن يغتاب الناس وال يصرب، مث ترك ذلك، فقيل له

  .ين واللّه أحب أن أمسعهانعم، على أ: قال
بني عمرو بن مرثد وأحد جلسائه أتى رجلٌ عمرو بن مرثٍد فسأله أن يكلم له أمري املؤمنني، فوعده أن يفعل، فلما 

إن كنت صدقت يف وصفك إياه فقد كذبت يف : فقال عمرو. إنه ليس مستحقًا ملا وعدته: قام قال بعض من حضر
اً كانت اليد موضعها، وإن مل يكن مستحقًا فما زدت على أن أعلمتنا أن لنا ادعائك مودتنا، ألنه إن كان مستحق

  .مبغيبنا عنك مثل الذي حضرت به من غاب من إخواننا
ألن الرجل يزين فيتوب، : كيف ذلك؟ قال: قيل" إن الغيبة أشد من الزنا : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث

  .يغفر حىت يغفر له صاحبهافيتوب اهللا عليه، وصاحب الغيبة ال 
مل يكفك أن اغتبته : فقال له. يا أبا سعيد إين اغتبت رجالً وأريد أن أستحله: بني احلسن ورجل قال رجل للحسن

  .حىت أرعدت أن تبهته
أمسك أيها : بني قتيبة بن مسلم ورجل يغتاب عنده آخر اغتاب رجلٌ رجالً عند قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة

  .لّه لقد تلمظت مبضغٍة طاملا لفظها الكرامالرجل، فوال
غالمي حر لوجه اللّه : أفهمت ما معه من الريبة؟ فقال اآلخر: مر رجلٌ جبارين له ومعه ريبةٌ، فقال أحدمها لصاحبه

  .شكراً له إذا مل يعرفين من الشر ما عرفك
دار بني سعد : حلصني عن طارق قالبني سعد بن أيب وقاص ورجل وقع عنده يف خالد بن الوليد شعبة عن حيىي بن ا

مه إن ما بيننا مل يبلغ : بن أيب وقاصٍ وبني خالد بن الوليد كالٌم، فذهب رجلٌ ليقع يف خالٍد عند سعٍد، فقال سعٌد
  :أي عداوةٌ وشٌر وقال الشاعر. ديننا

  ومناع خريٍ وسباهبا... ولست بذي نريبٍ يف الكرام 



  عشرية وآغتاهباأضاع ال... وال من إذا كان يف جانب 
  وال أتعلم ألقاهبا... ولكن أطاوع ساداهتا 

  :وقال آخر
  وال حمالة من هزٍء وألقاب... ال يأمل اجلار خرياً من جوارهم 

  :للفرزدق وقال الفرزدق
  وما خلت عين ودهم يتصرم... تصرم مين ود بكر بن وائلٍ 

  وقد ميأل القطر اإلناء فيفعم... قوارص تأتيين وحيتقروهنا 
  بعض الضبيني أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الضبينيل

  أبوه الذي يدعى إليه وينسب... أال رب من يغتابين ود أنين 
  فيغلبها فحلٌ على النسل منجب... على رشدٍة من أمه أو لغيٍة 

  وأي امرئٍ ب يغتال منه الترهب... فباخلري ال بالشر فاطلب موديت 
  :وقال آخر يف حنوه
  مالمتهم ألقوا على غاريب حبلي... ني ومل أبل وملا عصيت العاذل

  على شيميت أو أن قيمها مثلي... وهازئٍة مين تود لوابنها 
ال، إن الذي ال عيب فيه ال ينبغي : هل من أحٍد ليس فيه عيٌب؟ قال: لبزرمجهر فيمن ليس فيه عيب قيل لبزرمجهر

  .أن ميوت
  :مثله ملوسى شهوات وقال يف مثل هذا موسى شهوات

  عابه الناس غري أنك فإين... يس فيما بدا لنا منك عيٌب ل
  غري أن ال بقاء لإلنسان... أنت خري املتاع لو كنت تبقى 

  :أليب األسود الدؤيل وقال أبو األسود الدؤيل
  يرمى ويقرف بالذي مل يفعل... وترى الشقي إذا تكامل عيبه 

إذا أردت أن تلقى من النعمة عليك أعظم منها : خاً له فقالبكر بن عبد اهللا ينصح أخاً له لقي بكر بن عبد اللّه أ
أرأيت لو . عليه وهو أشكر للنعمة لقيته، وإذا شئت أن تلقى من أنت أعظم منه جرماً وهو أخوف هللا منك لقيته

 أحدمها مهتوٌك لك ستره وال يذنب ذنباً إال رأيته وال يقول هجراً إال مسعته فأنت حتبه على ذلك: صحبك رجالن
ال؛ : وتوافقه وتكره أن تفارقه، واآلخر مستور عنك أمره غري أنك تظن به السوء فأنت تبغضه، أعدلت بينهما؟ قال

فهل مثلي ومثلك ومثل من أنت راٍء من الناس إال كذلك؟ إنا نعرف احلق يف الغيب من أنفسنا فنحبها على : قال
أنزل الناس منك ثالث منازل، فاجعل من هو أكرب : مث قال. ذلك، وتظن الظنون على غرينا فنبغضهم على ذلك

منك سًنا مبنزلة أبيك، ومن هو تربك مبنزلة أخيك، ومن هو دونك مبنزلة ولدك، مث أنظر أي هؤالء حتب أن هتتك له 
النيب صلى اهللا عليه وسلم والعالء بن احلضرمي وشعر للعالء بني يدي الرسول صلى اهللا ! ستراً وتبدي له عورةً

حّدثنا صاحل بن الصقر عن عبد اهللا بن زهري : سلم يف التحبب إىل ذوي األضغان سعيد بن واقد املزين قالعليه و
؟ فقرأ عبس وزاد " أتقرأ من القرآن شيئاً : " وفد العالء ابن احلضرمي على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال

ني شرا سيف وحًشى؛ فصاح به النيب صلى اهللا عليه وهو الذي أخرج من احلبلى، نسمةً تسعى، من ب: فيها من عنده
  :؟ فأنشده" هل تروي من الشعر شيئاً : " مث قال" . كف فإن السورة كافيةٌ : " وسلم وقال له



  حتيتك القرىب فقد ترفع النعل... حي ذوي األضغان تسب قلوهبم 
  وإن خنسوا عنك احلديث فال تسل... وإن دحسوا بالكره فاعف تكرماً 

  وإن الذي قالوا وراءك مل يقل... الذي يؤذيك منه مساعه فإن 
  " .إن من الشعر حكما وإن من البيان سحراً : " فقال النيب عليه السالم

أنت إذاً أكرم : بلغين أنك تقع يف؛ قال: قال رجل لبكر بن حممد بن علقمة: وحّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  :ض الشعراءلبعض الشعراء وقال بع! علّي من نفسي

  فيكشف اللّه ستراً عن مساويكا... ال تلتمس من مساوي الناس ما ستروا 
  وال تعب أحداً منهم مبا فيكا... واذكر حماسن ما فيهم إذا ذكروا 

  .ال حيرز اإلنسان من شرار الناس إال قربه: أليب الدراء وقال أبو الدرداء
إن الوالة جعلوا العيون على العوام وأنا : لعزيز ملزاحمٍ موالهعمر بن عبد العزيز ملزاحم مواله قال عمر بن عبد ا

  .أجعلك عيين على نفسي، فإن مسعت مين كلمةً تربأ يب عنها أو فعاالً ال حتبه فعظين عنده وأهنين عنه
ه بن الزبري تنقص ابن لعامر بن عبد اللّ: بني عامر بن عبد اهللا بن الزبري وابن له تنقص علياً كرم اهللا وجهه العتيب قال

  علي بن أيب طالب عليه السالم؛ فقال

ال تتنقصه يا بين، فإن بين مروان ما زالوا يشتموه ستني سنةً فلم يزده اهللا إال رفعةً، وإن الدين مل ينب شيئاً : له أبوه
  .فهدمته الدنيا، وإن الدنيا مل تنب شيئاً إال عادت على ما بنت فهدمته

  :ءلبعض الشعراء وقال بعض الشعرا
  فإذا انتهت عنه فأنت حكيم... ابدأ بنفسك فاهنها عن غيها 

  بالقول منك ويقبل التعليم... فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى 
  عاٌر عليك إذا فعلت عظيم... ال تنه عن خلقٍ وتأيت مثله 

  :وقال آخر
  مراٌد لعمري ما أراد قريب... ويأخذ عيب الناس من عيب نفسه 

  :وقال آخر
  ودع لوم نفسٍ ما عليك تليم... نفساً عليك ذنوهبا  لك اخلري، مل

  وخيفى قذى عينك وهو عظيم... وكيف ترى يف عني صاحبك القذى 
  :كان رجلٌ من املتزمتني ال يزال يعيب النبيذ وشرابه فإذا وجده سًرا شربه؛ فقال فيه بعض جريانه

  تبول نبيذاً مل يزل يستبيلها... وعيابٍة للشرب لو أن أمه 
إياهم : قال. ال: أفتسمعين أقول فيهم شيئاً؟ قال: قال. إين ألرمحك مما تقول الناس فيك: رجل لعمرو بن عبيد وقال
  .فارحم

  :قال أعرايب المرأته
  ظلوم العشرية حسادها... وإما هلكت فال تنكحي 
  لديه ويبغض من مسادها... يرى جمده ثلب أعراضها 

  باب السعاية



: قدمت من مكة فلقيين الشعيب فقال:  روى وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قالبني عطاء بن السائب والشعيب
ال يسكن مكة سافك دمٍ، وال : مسعت عبد الرمحن بن عبد اللّه بن سابط يقول: يا أبا زيٍد أطرفنا مما مسعت؛ قلت

وما يعجبك من : ال الشعيبآكل رباً، وال مشاٌء بنميم؛ فعجبت منه حني عدل النميمة بسفك الدماء وأكل الربا؛ فق
بني مصعب بن الزبري واألحنف بن قيس عاتب مصعب بن ! وهل تسفك الدماء وتركب العظائم إال بالنميمة! هذا

أخربين بذلك : الزبري األحنف بن قيس على شيٍء بلغه عنه، فاعتذر إليه األحنف من ذلك ودفعه؛ فقال مصعٌب
  .الثقة ال يبلغ كال أيها األمري، إن: الثقة؛ فقال األحنف

  :شعر لألعشى يف إطاعة الواشني قال األعشى
  صديقاً وإن كان احلبيب املقربا... ومن يطع الواشني ال يتركوا له 

يا أمري املؤمنني، لو مل يكن من عيبهم إال أهنم : لرجل يف السعاة وذكر السعاة عند املأمون فقال رجلٌ ممن حضر
  .اللّه لكفاهم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون إىل

: بني بالل بن أيب بردة وساعٍ، وحديث للنيب صلى اهللا عليه وسلم سعى رجلٌ إىل بالل بن أيب بردة برجل؛ فقال له
أخربنا : انصرف حىت أسأل عما ذكرت، وبعث يف املسألة عن الساعي فإذا هو لغري أبيه الذي يدعى له، فقال باللٌ

  " .الساعي بالناس لغري رشدة : " سول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال ر: حّدثين أيب قال: أبو عمرو قال
  :لبعض الشعراء وقال الشاعر
  فال تدع الصديق لقول واشي... إذا الواشي نعى يوماً صديقاً 

لألمري عندي : بني الوليد بن عبد امللك وساعٍ جباره أتى رجلٌ الوليد بن عبد امللك وهو على دمشق ألبيه، فقال
: جاٌر يل عصى وفر من بعثه، قال: إن كانت لنا فأظهرها، وإن كانت لغرينا فال حاجة لنا فيها؛ فقال: قالنصيحةٌ؛ ف

أما أنت فتخرب أنك جار سوء، فإن شئت أرسلنا معك، فإن كنت صادقاً أقصيناك، وإن كنت كاذباً عاقبناك، وإن 
  .بل تاركين: قال. شئت تاركناك

  :والنمامني وقال عبد ة بن الطبيب شعر لعبد ة بن الطبيب يف الوشاة 
  متنصحاً وهو السمام املنقع... وأعصوا الذي يسدي 

  حرباً كما بعث العروق األخدع... يزجي عقاربه ليبعث بينكم 
  عسلٌ مباٍء يف اإلناء مشعشع... حران ال يشفي غليل فؤاده 
  بني القبائل بالعداوة ينسع... ال تأمنوا قوماً يشب صبيهم 

  يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا... تروهنم خالنكم إن الذين 
  وأبت ضباب صدورهم ال تنزع... فضلت عداوهتم على أحالمهم 

  حدجوا قنافذ بالنميمة مترغ... قوٌم إذا دمس الظالم عليهم 
  :أليب دهبل اجلمحي يف الوشاة وقال أبو دهبلٍ اجلمحي

  حلبل أحوجوحنن إىل أن يوصل ا... وقد قطع الواشون ما كان بيننا 

  فراحوا على ما ال حنب وأدجلوا... رأوا عورةً فاستقبلوها بألبهم 
  فلم ينههم حلٌم ومل يتحرجوا... وكانوا أناساً كنت آمن غيبهم 

  :مثله لبشار وقال بشار
  عني واشٍ وتتقي أمساعه... تشتهي قربك الرباب وختشى 



  تشتهي شربه وختشى صداعه... أنت من قلبها حمل شرابٍ 
  :يب نواس يف هذا املعىن وقال أبو نواسوأل

  أرود منه مراد موموق... كنت من احلب يف ذرى نيق 
  شٍ كذبةً لفها بتزويق... حىت ثناين عنه ختلق وا 

  منه وقد فزت بعد ختريق... جبت قفا ما منته معتذراً 
  من فرص اللص ضجة السوق... كقول كسرى فيما متثله 

قلما مينع القلب من القول إذا تردد عليه، فإن املاء : د ال ختبو وقرأت يف كتاب للهندمن كتاب اهلند يف أن نار احلق
ألني من القول واحلجر أصلب من القلب، وإذا احندر عليه وطال ذلك أثر فيه، وقد تقطع الشجرة بالفؤوس فتنبت 

زع والقول إذا وصل إىل ويقطع اللحم بالسيوف فيندمل واللسان ال يندمل جرحه، والنصول تغيب يف اجلوف فتن
للنار املاء، وللسم الدواء، وللحزن الصرب، وللعشق الفرقة، ونار آحلقد ال : القلب مل ينزع، ولكل حريقٍ مطفئٌ

  .ختبو
  :لطرفة بن العبد يف ضرر النميمة وقال طرفة بن العبد

  عريض موضحةٌ عن العظم... وتصد عنك خميلة الرجل ال 
  كلم األصيل كأوسع الكلم. ..حبسام سيفك أو لسانك وال 
وجرح آللسان : والقول ينفذ ما ال تنفذ اإلبر مثله المرئ القيس وقال امرؤ القيس: وله يف نفاذ القول وحنوه قوله

: كجرح اليد بني عبد امللك بن مروان ورجل أراد اخللوة به سأل رجلٌ عبد امللك بن مروان آخللوة؛ فقال ألصحابه
إياك وأن متدحين فإين أعرف بنفسي منك، أو تكذبين فإنه ال رأي : يأ الرجل للكالم قال لهإذا شئتم تنحوا؛ فلما هت

  .أقلين: لكذوبٍ، أو تسعى بأحٍد إيل، وإن شئت أن أقيلك أقلتك؛ قال
قبول السعاية شٌر من السعاية، ألن السعاية داللةٌ والقبول : لذي الرياستني يف قبول النميمة وقال ذو الرياستني

، وليس من دل على شيٍء كمن قبل وأجاز، فامقت الساعي على سعايته وإن كان صادقاً للؤمه يف هتك إجازةٌ
العورة وإضاعة احلرمة، وعاقبه إن كان كاذباً جلمعه بني هتك العورة وإضاعة احلرمة مبارزةً هللا بقول البهتان 

  .والزور
  :لبعض الشعراء وقال بعض احملّدثني لعبد الصمد بن املعذل

  ولكنما سب األمري املبلغ... عمرك ما سب األمري عدوه ل
  .أراه شتمك: فأكب مث قال. إن فالناً شتمك: بني الوليد بن عبد امللك ورجل وقال رجلٌ للوليد بن عبد امللك

  .إين وأخي عاصماً ال نساب أحداً: إن فالناً شتمك؛ فقال له: وأتى رجلٌ ابن عمر فقال له
كان بني حامت طيء وبني أوس بن حارثة ألطف ما يكون بني : وأوس بن حارثة عوانة قالبني النعمان وحامت طيء 

  .ال تقدر على ذلك: قالوا. واللّه ألفسدن ما بينهما: اثنني؛ فقال النعمان بن املنذر جللسائه
وما : ؟ قاليا أوس ما الذي يقول حامتٌ: فدخل عليه أوٌس، فقال. بلى فقلما جرت الرجال يف شيء إال بلغته: قال

أبيت اللعن، صدق؛ واللّه لو كنت أنا وأهلي وولدي حلامت ألهنبنا : يقول إنه أفضل منك وأشرف؛ قال: يقول؟ قال
  :يف جملسٍ واحٍد، مث خرج وهو يقول

  أرى حامتاً يف قوله متطاوال... يقول يل النعمان ال من نصيحٍة 
  نا كان حاوالوما النصح فيما بين... له فوقنا باٌع كما قال حامتٌ 



له عشرة ذكورٍ أخسهم ! صدق، أين عسى أن أقع من أوس: مث دخل عليه حامت فقال له مثل مقالته ألوسٍ؛ قال
  :مث خرج وهو قول. أفضل مين

  وهيهات يل أن أستضام فأصرعا... يسائلين النعمان كي يستزلين 
  بقولٍ أرى يف غريه متوسعا... كفاين نقصاً أن أضيم عشرييت 

  .ما مسعت بأكرم من هذين الرجلني: نعمانفقال ال
يعقوب بن داود أيام كان مع املهدي ذكر يعقوب بن داود أيام كان مع املهدي أنه وافاه يف يوم واحٍد مثانون رقعةً 

  .كلها سعايةٌ، منهم ستون ألهل البصرة، وعشرون لسائر البالد
أحتب أن أقبل منك ما قلت فيه على أن نقبل منه : بني االسكندر وبعض الوشاة وشى واشٍ إىل آإلسكندر؛ فقال له

  .فكف عن الشر يكف عنك الشر: قال. ال: ما قال فيك؟ قال

لست أنفك فيما بيين : كتاب رجل سعي به إىل عاملٍ كتب بعض إخواننا من الكتاب إىل عاملٍ وكان سعي به إليه
ئاً ولست به فأبق، أو أكون ذا ذنبٍ ومل إما كنت حمسناً وإنك لكذلك فاربب، أو مسي: وبينك من إحدى أربع

  " .وال تطع كل حالٍف مهنيٍ مهازٍ مشاء بنميم " أتعمد فتغمد، أو مقروفاً وقد تلحق به حيل األشرار فتثبت 
  ؟

  باب الكذب والقحة

ن داود حّدثنا سليمان ب: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف املواضع اليت يصلح فيها الكذب حّدثين أمحد بن اخلليل قال
قال : عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أيب هنٍد عن شهر بن حوشب عن الزبرقان عن النواس بن مسعان قال

ال يصلح الكذب إال يف ثالثة مواضع احلرب فإهنا خدعةٌ، والرجل يصلح بني : " رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
  " .اثنني، والرجل يرضي امرأته 
أخربنا سفيان بن حسني عن الزهري عن محيد لن عبد الرمحن : حدّثنا بربر بن هارون قال :حّدثين حممد بن عبيد قال

  " .مل يكذب من قال خرياً وأصلح بني اثنني : " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه قال
قال أبو األسود : ة قالحّدثنا أبو داود عن عمران عن قتاد: حّدثين عبدة بن عبد اهللا قال: أليب األسود الدؤيل قال

  .إذا سرك أن تكذب صاحبك فلقنه: الدؤيل
للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن املؤمن ال يكون كذاباً حّدثين حممد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن 

خبيالً؟ أفيكون : قال" . نعم : " أيكون املؤمن جباناً؟ قال: قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم: صفوان بن سليم قال
  " .ال : " أفيكون كذاباً؟ قال: قال" . نعم : " قال

عاتب إنسا نٌ كذاباً علرب : حّدثين سهل بن حممد عن األصمعي قال: بني رجل عاتب رجال على الكذب قال
أكره أن أقول ال : أصدقت قط؟ قال: وقيل لكذوب: قال. يا بن أخي لو تغرغرت به ما صربت عنه: الكذب؛ فقال

  .فأصدق
  .حّدثٌ من فيك وحّد ثٌ من فرجك: احلّدث حدّثان: بن عباس وقال ابن عباسال

  .من ثقل على صديقه خف على عدوه، ومن أسرع إىل الناس مبا يكرهون قالوا فيه ما ال يعلمون: ملديين وقال مديين
  :لبعض الشعراء ومثله قول الشاعر



  ذموه باحلق وبالباطل... ومن دعا الناس إىل ذمه 
  أسرع من منحدر سائل... سوء إىل أهلها مقالة ال

  .كل ما أصاب الصائم شًوى ما خال الغيبة والكذب: قال جماهد: جملاهد بلغين عن وكيع عن أبيه عن منصور قال
  .اشترط خصلةً واحدة ال يزيد عليها، لقلت ال تكذبين: لو صحبين رجل فقال: وقال سليمان بن سعد

الكذب فجور، والنميمة سحٌر، فمن كذب فقد فجر، ومن : ابن عباس يقولالبن عباس يف الكذب والنميمة كان 
  .من فقد سحر
  .أسرع االستماع وأبطئ التحقيق: وكان يقال
  .وكانوا حيلفون فيحنثون ويقولون فال يكذبون. ما خان شريٌف وال كذب عاقلٌ وال اغتاب مؤمٌن: قال األحنف

طبيعة العقعق، يعين السرق، وروغان الثعلب، يعين اخلب، : الثةاجتمع فيه ث: لرجل يذم آخر ذم رجل رجالً فقال
  .وملعان الربق، يعين الكذب

  .النمام والكذاب واملدين والفقري: األذالء أربعة: أصناف األذالء ويقال
  .ال هتاونن بإرسال الكذبة يف اهلزل فإهنا تسرع يف إبطال احلق: قال ابن املقفع

  .الكذب واملروءة: اثنان ال جيتمعان أبداً:  جيتمعان وقال األحنفلألحنف يف أن الكذب واملروءة ال
  .من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه: وقالوا

  .يا بين اختذ الكذب كنزاً؛ أي ال خترجه: األحنف البنه: لألحنف يوصي ابنه وقال
  .هإذا انقطع وصلت: أما حلديثك هذا آخٌر؟ فقال: وقيل ألعرايب كان يسهب يف حديثه

  .زعموا زاملة الكذب: البن عمر وقال ابن عمر
  .علة الكذوب أقبح علة، وزلة املتوقي أشد زلة: كان يقال

  :وفيه يقول الشاعر. راح يكذب: اشتهار املهلب بالكذب كان املهلب كذاباً وكان يقال له
  مزونًيا بفقحته الصليب... تبدلت املنابر من قريش 

  أصبح قادماً كذٌب وحوبو... فأصبح قافالً كرٌم وجوٌد 
  .أما هذه فواحدةٌ يشهد هبا عليك: ما كذبت كذبةً قط؛ قال: بني أيب حنيفة ورجل قال رجل أليب حنيفة
  .من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب مل جيز صدقه: مليمون بن ميمون وقال ميمون بن ميمون

عن يل ظٌيب فرميته فراغ عن سهمي :  -كان كذاباً و -أليب حية النمريي وكان كذاباً قال أبو حية النمريي 
  .فعارضه واهللا السهم، فراغ فراوغه السهم حىت صرعه ببعض اخلبارات

  .رميت ظبيةً فلما نفذ السهم ذكرت بالطبية حبيبةً يل فشددت وراء السهم حىت قبضت على قذذه: وقال أيضاً
إين ألذكرها وبيين وبينها : ما بلغ من شدة حتك هلا؟ قال :ألعرايب يذكر مبلغ حبه المرأة وصف أعرايب امرأة فقيل

  .عقبة الطائف فأجد من ذكرها ريح املسك
  :بني الفرزدق وسليمان بن عبد امللك يف كذب الشعراء أنشد الفرزدق سليمان بن عبد امللك

  وسادسةٌ متيل إىل مشام... ثالثٌ واثنتان فهن مخٌس 
  غالق اخلتاموبت أفض أ... فبنت جبانيب مصرعا ٍت 
  ومجر غضاً قعدن عليه حامي... كأن مفالق الرمان فيه 

. وحيك يا فرزدق، أحللت بنفسك العقوبة، أقررت عندي بالزنا وأنا إماٌم وال بد يل من أحدك: فقال له سليمان



: قال. دفإن كتاب اهللا هو الذي يدرأ عين احل: قال. بكتاب اللّه: بأي شيء أوجبت على ذلك؟ قال: فقال الفرزدق
والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أهنم يف كل واٍد يهيمون وأهنم يقولون ما ال يفعلون فأنا قلت يا : يف قوله: وأين؟ قال

  .أمري املؤمنني ما مل أفعل
  :لبعض الشعراء يف ذلك املعىن وقول الشاعر

  أكثر ما يأيت على فيه الكذب... وإمنا الشاعر جمنونٌ كلب 
  :وقال الشاعر

  ية بعض ما حيكى عليه... ب الكذوب من البل حس
  من غريه نسبت إليه... مهما مسعت بكذبٍة 

  :وقال بشار
  واليأس أيسر من عدات الكاذب... ورضيت من طول العناء بيأسه 

وأكذب من . أكذب من سالئٍة وهي تكذب خمافة العني على مسنها: من أقوال العرب يف الكذب والعرب تقول
  .أن يطلب من هنائه جمرب ألنه خياف 

  .وأكذب من يلمعٍ وهو السراب
: مسعت ابن سريين يقول: حدّثنا شبيب بن شيبة أبو معمر اخلطيب قال: البن سريين منصور ابن سلمة اخلزاعي قال

  .الكالم أوسع من أن يكذب ظريٌف
  .ممل ينس ولكنهما من معاريض الكال" ال تؤاخذين مبا نسيت : " وقال يف قول اللّه عز وجل
  .أصدق يف صغار ما يضرين ألصدق يف كبار ما ينفغين: للقيين يف الصدق وقال القيي

  .أنا رجل ال أبايل ما استقبلت به األحرار: وكان يقول
أبا اجلاهلية تفاخره أم : جلرمي يف قلة احلياء نافر رجل من جرم رجالً من األنصار إىل رجل من قريش، فقال للجرمي

: كيف تفاخره وهم آووا رسول اهللا ونصروه حىت أظهر اللّه اإلسالم؟ قال اجلرمي: سالم؛ فقالباإل: باإلسالم؟ فقال
  .فكيف تكون قلة احلياء

  .إمنا قويت على خصومي بأين مل أستتر قط بشيء من القبيح: وقال آخر
  .لكعبة لسرقها لو دق وجهه باحلجارة لرضها، ولو خال بأستار ا: ألعرايب يذكر رجالً وذكر أعرايب رجالً فقال
  .أهبت األحياء وأستشهد املوتى: بأي شيء غلبت الناس؟ قال: ألسدي يف غلبته للناس قيل لرجل من بين أسد

  :شعر لطريح الثقفي يذم قوماً وقال طريٌح الثقفي يذم قوماً
  شراً أذيع وإن مل يعلموا كذبوا... إن يعلموا اخلري خيفوه وإن علموا 

احلرص : القناعة واحلسد، واثنان ال يفترقان أبداً: اثنان ال يتفقان أبداً: ال يفترقان وكان يقالاثنان ال يتفقان واثنان 
  .والقحة

  :وقال الشاعر
  أو يفخروا ال حيفلوا... إن يبخلوا أو يغدروا 
  ن كأهنم مل يفعلوا... يغدوا عليك مرجلي 
  ٍن لونه يتخيل... كأيب براقش كل لو 

: فضل بن حيىي هجا أبو اهلول احلمريي الفضل بن حيىي مث أتاه راغباً إليه؛ فقال له الفضلبني أيب اهلول احلمريي وال



  .بالوجه الذي ألقى به ريب وذنويب إليه أكثر؛ فضحك ووصله: قال! ويلك بأي وجه تلقاين
  .رمتين بدائها وانسلت: من أمثال العريب يف الوقاح ومن أمثال العرب يف الوقاح

  :الشاعرلبعض الشعراء وقال 
  صبوٌر على سوء الثناء وقاح... أكولٌ ألرزاق العباد إذا شتا 

  .توضؤوا فإن ما تقولون شٌر من احلّدث: الغيبة توجب الوضوء قال رجلٌ لقوم يغتابون ويكذبون
  .احلّدث وأذى املسلم: ما يوجب الوضوء؟ قال: قلت لعبيدة: وبلغين عن محاد بن زيد عن هشام عن حممد قال

بعثين أبو موسى األشعرّي من البصرة إىل : اخلطاب روى الصلت بن دينار عن عقبة عن أنس بن مالك قاللعمر بن 
بكر بن وائل وبنو متيم، كذب : كيف يصلح أهل بلٍد جل أهله هذان احليان: عمر؛ فسألين عن أحوال الناس مث قال

  .بكٌر وخبل متيٌم

البحر كثري العجائب، وأهله أصحاب : د البحريني فقاللبعض احلكماء ذكر بعض احلكماء أعاجيب البحر وتزي
تزيٍد، فأفسدوا بقليل الكذب كثري الصدق، وأدخلوا ما يكون فيما يكاد ال يكون، وجعلوا تصديق الناس هلم يف 

  .غريب األحاديث سلماً إىل ادعاء احملال
  .الصدق أحياناً حمرٌم: كان يقال: لألصمعي حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

حّدثنا أبو حنيفة عن معن : لعبد اهللا بن مسعود يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم حّدثين شيٌخ لنا عن أيب معاوية قال
ما كذبت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال كذبةً : قال عبد اهللا بن مسعود: بن عبد الرمحن عن أبيه قال

هذا يغلبين على الرحال؛ : وسلم فجاء رجلٌ من الطائف فقلت واحدةً، كنت أرحل لرسول اهللا صلى اهللا عليه
: " فرحل هبا؛ فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم. الطائفية املكية: أي الرحال أحب إىل رسول اللّه؟ فقلت: فقال

  .فعدت إىل الرحال" . مروا عبد اللّه فلريحل لنا : " فقال. الطائفي: من رحل لنا هذا؟ فقالوا
  ء اخللق وسوء اجلوار والسباب والشرباب سو

حّدثنا أبو داود عن صدقة بن موسى عن : للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف سوء اخللق والبخل حّدثين زياد بن حيىي قال
خصلتان ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مالك بن دينار عن عبد اهللا بن غالب عن أيب سعيد اخلدري قال

  " .نٍ سوء اخللق والبخل جتتمعان يف مؤم
وحّدثين أمحد بن اخلليل عن أزهر بن مجيل عن إمساعيل بن حكيم عن الفضل بن عيسى عن حممد بن املنكدر : قال

  " .سوء اخللق : " يا رسول اهللا ما الشؤم؟ قال: قيل: عن جابر قال
قال رسول اهللا صلى اهللا : حلسن قالحدّثنا يونس عن ا: حّدثنا بشر بن املفضل قال: وحّدثين أبو اخلطاب قال: قال

  " .املستبان ما قاال فعلى البادئ منهما ما مل يعتد املظلوم : " عليه وسلم
صحب أيوب رجلٌ يف طريق مكة : حّدثين شيخ مبًنى قال: وحّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي قال: أليوب قال

  .إين ألرمحه لسوء خلقه: فآذاه الرجل بسوء خلقه؛ فقال أيوب
لو أطعنا املساكني : قال أبو األسود: وحّدثين عبد الرمحن عن األصمعي قال: أليب األسود، وله أيضاً يوصي بنيه قال

ال جتاودوا اللّه فإنه أجمد وأجود، ولو شاء أن يوسع على الناس : وأوصى بنيه فقال. يف أموالنا كنا أسوأ حاالً منهم
  .أنفسكم يف التوسع فتهلكوا هزالً كلهم حىت ال يكون حمتاٌج لفعل، فال جتهدوا

أريد : أين تريد؟ قال: فعشاه مث ذهب ليخرج، فقال. علّي به: من يعشي اجلائع؟ فقال: ومسع رجالً يقول: قال



  .هيهات، علّي أال تؤذي املسلمني الليلة، ووضع يف رجله األدهم حىت أصبح: أهلي؛ قال
ال أدعها للشيطان؛ : راً فسقطت من يد األعرايب مترةٌ فأخذها وقالوأكل أعرايب معه مت: بني أعرايب وأيب األسود قال

  .ال واهللا وال جلربيل: فقال أبو األسود
اعتزل حربنا فإن : ابن الزبري لرجل نظر ابن الزبري يوماً إىل رجل وقد دق يف صدور أهل الشأم ثالثة أرماحٍ فقال

  .بيت املال ال يقوم هلذا
إمنا بطين شربٌ يف شرب : و عبيد ة أنه كان يأكل يف كل سبعة أيام أكلةً ويقول يف خطبتهوالبن الزبري أيضاً وذكر أب

  .وما عسى أن يكفيين
  :شعر أليب وجزة ميدح ابن الزبري وقال أبو وجزة موىل آل الزبري

  أفضلت فضالً كثرياً للمساكني... لو كان بطنك شرباً قد شبعت وقد 
  نبك منك على دنيا وال دينال ... فإن تصبك من األيام جائحةٌ 

  :وفيها يقول
  حىت فؤادك مثل اخلز يف اللني... ما زلت يف سورة األعراف تدرسها 

  :وفيها يقول
  يرجو الفالح لعندي حق مغبون... إن امرأً كنت مواله فضيعين 

  :وألخر يف ابن الزبري وفيه يقول آخر 
  أيت أبا بكر وربك غالٌبعلى أمره يبغي اخلالفة بالتمر

  .أكلتم متري وعصيتم أمري: ذا حني قاله
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  وحفيف نافجٍة وكلب موسد... من دون سيبك لون ليلٍ مظلمٍ 
  ومسيف قومك الئمٌ ال حيمد... وأخوك حمتملٌ عليك ضغينةً 

  ال بل أحبهما إليك األسود... والضعيف عندك مثل أسود ساخلٍ 
  :مث هجاه ومدح أعرايب سعيد بن سلم فقالألعرايب مدح سعيد بن سلم 
  سعيدبن سلمٍ ضوء كل بالد... أيا سارياً بالليل ال ختش ضلةً 

  جواٌد حثا يف وجه كل جواد... لنا سيٌد أرىب على كل سيٍد 
  :فلم يعطه شيئاً، فقال يهجوه
  وليس ملدح الباهلي ثواب... لكل أخي مدحٍ ثواٌب يعده 

  فكان كصفواٍن عليه تراب...  مدحت ابن سلمٍ واملديح مهزةٌ
  :املمزق احلضرمي يهجو الباهليني وقال فيهم املمزق احلضرمي 

  غالماً زيد يف عدد اللئام... إذا ولدت حليلة باهليٍ 
  عليه مثل منديل الطعام... وعرض الباهلي وإن توقى 

  لقصر عن مساماة الكرام... ولو كان اخلليفة باهلًيا 
أصلح اهللا األمري، بالباب أألم : يبة بن مسلم ودخل قدامة بن جعدة على قتيبة بن مسلم فقالبني قدامة بن جعدة وقت

  .سلويل رسول حماريب إىل باهلي، فضحك قتيبة: ومن ذاك؟ قال: العرب؛ قال



  :وقال آخر 
  وأستوثقوا من رتاج الباب والدار... قوٌم إذا أكلوا أخفوا كالمهم 

  وال تكف يٌد عن حرمة اجلار.. .ال يقبس اجلار منهم فضل نارهم 
  :لعمر بن عبد العزيز الطائي احلمصي وقال عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل محص

  صد قبيٌح ولفظٌ ليس باحلسن... مست املديح رجاالً دون قدرهم 
  رجل البعوضة من فخارة اللنب... فلم أفز منهم إال مبا محلت 

  :وقال آخر
  إىل جنب بييت ال يالم وال يعطي.. .أالم وأعطي والبخيل جماوري 

  .منع اجلميع أرض للجميع: وحنو هذا قوهلم
  :وقال بشار

  وكذاك من يعطيك من كدره... أعطى البخيل فما انتفعت به 
كأنك تأمل أن تعيش : الدهر أعرض منه؛ قيل له: ما لك ال تنفق فإن مالك عريٌض؟ قال: قيل خلالد بن صفوان

  .ف أن أموت يف أوله وال أخا: الدهر كله؛ قال
عبد اهللا خبيل؟ : قد رضيت بقول الناس: قلت مرةً للحزامي: بني اجلاحظ واحلزامي يف البخل والسخاء قال اجلاحظ

ألنه ال يقال فالنٌ خبيلٌ إال وهو ذو مال، فسلم يل املال وأدعين : كيف؟ قال: قلت. ال أعدمين اهللا هذا االسم: قال
سخي إال وهو ذو مال، فقد مجع هذا االسم املال واحلمد ومجع هذا االسم املال  وال يقال: بأي اسم شئت؛ قلت

يف قوهلم خبيلٌ تثبيٌت إلقامة املال يف ملكه، ويف قوهلم سخي إخباٌر عن : هاته؛ قال: بينهما فرٌق، قلت: والذم؛ قال
ومحد، واملال راهن نافع  خروج املال عن ملكه، واسم البخل اسم فيه حزم وذم، واسم السخاء اسم فيه تضييٌع

ومكرٌم ألهله معٌز، واحلمد ريٌح وسخريةٌ واستماعه ضعٌف وفسولةٌ، وما أقل واهللا غناء احلمد عنه إذا جاع بطنه 
من شأن من استغىن عنك أال : حملمد بن اجلهم وكان حممد بن اجلهم يقول! وعري جلده وضاع عياله ومشت عدوه

ذهب عنك، فمن ضن بصديقه وأحب االستكثار منه وأحب التمتع به احتال يف يقيم عليك، ومن احتاج إليك أال ي
دوام رغبته بأن يقيم له ما يقوته ومينعه ما يغنيه عنه، فإن من الزهد فيه أن تغنيه عنك ومن الرغبة فيه أن حتوجه 

فمن أغىن صديقه . كأجع كلبك يتبع: إليك؛ وإبقاؤك مع الضن به أمر من إغنائك له مع الزهد فيه؛ وقيل يف مثلٍ
فقد أعانه على الغدر وقطع أسبابه من الشكر؛ واملعني على الغدر شريك الغادر، كما أن مزين الفجور شريك 

  .الفاجر
الثلث، : " يزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وأوصى عند موته، وقال يف وصيته: وله يوصي قال
ثلث كثٌري، واملساكني حقوقهم يف بيت املال، إن طلبوا طلب الرجال أخذوه، ؛ وأنا أزعم أن ثلث ال" والثلث كثري 

  .وإن جلسوا جلوس النساء منعوه، فال يرغم اللّه إال أنفهم وال يرحم اللّه من يرمحهم
بني سوار ورجلني تنازعا أرضاً عنده تقدم رجالن من قريش إىل سوارٍ أحدمها ينازع مولًى له يف حد أرض أقطعها 

فرفع سوار . الشحيح أعذر من الظامل: ؛ فقال!أتنازع موالك يف حد أرض أقطعها أبوك إياه : مواله؛ فقال سوارأبوه 
  .اللهم اردد على قريش أخطارها: يده مث قال

  :شعر للخزرجي وقال اخلزرجي
  وجود احلجاز فيه اقتصاد... إن جود املكي جودٌ حجازٌي 



  ه األقراص واألمدادقد غذت... كيف ترجو النوال من كف معٍط 
ال إله إال اهللا حممٌد رسول " يف شقٍ : لسليمان بن مزاحم وقد نظر إىل درهم نظر سليمان بن مزاحم إىل درهم فقال

  ويف" اللّه 

  .، ما ينبغي أن يكون هذا إال معاذةً وقذفه يف ا لصندوق" اهللا ال إله إال هو احلي القيوم " وجه آخر 
  :ا عبد الرمحن بن هانئ صاحب األخفش عن األخفش للخليل شعر للخليل يف خبيل أنشدن

  ومل يك خبلهما بدعه... كفاه مل ختلقا 
  كما نقصت مائةٌ تسعه... فكٌف عن اخلري مقبوضةٌ 

  وتسعمئيها هلا شرعه... وكٌف ثالثة آالفها 
  :أبو علّي الضرير يهجو املعلى وينسبه للبخل قال أبو علّي الضرير

  إىل كرم ويف الدنيا كرمي... ملعلى لعمر أبيك ما نسب ا
  وصوح نبتهما رعي اهلشيم... ولكن البالد إذا آقشعرت 
  :وآلخر يف خبيل وقال آخر
  وأخرت إنفاق ما جتمع... أمن خوف فقرٍ، تعجلته 

  وهل كنت تعدو الذي تصنع... فصرت الفقري وأنت الغين 
إين : الفقر وأمره باإلبقاء على نفسه ؛ فكتب إليه رد رجل كرمي على رجلٍ خوفه الفقر خوف رجلٌ رجالً جواداً

  .أكره أن أترك أمراً قد وقع، ألمر لعله ال يقع
  :أليب الشمقمق يعرض ببخيل وقال أيب الشمقمق

  حسبت اخلبز يف جو السحاب... رأيت اخلبز عز لديك حىت 
  ولكن خفت مرزئة الذباب... وما روحتنا لتذب عنا 
  :مثله لدعبل وقال دعبلٌ

  ال والرغيف، فذاك الرب من قسمه... دق أليته إذ قال جمتهداً ص
  على جراذقه كانت على حرمه... قد كان يعجبين لو أن غريته 
  فإن موقعها من حلمه ودمه... فإن مهمت به فآفتك خببزته 

  :ولبعض الشعراء يف مثل ذلك املعىن وقال الشاعر
  كل يا معاوي من طعامه... ارفق حبفصٍ حني تأ 

  من مضغ ضيٍف والتقامه... وت إيسر عنده امل
  ل به يروع يف منامه... وتراه من خوف النزي 

  أو كسر عظمٍ من عظامه... سيان كسر رغيفه 
  إن كنت ترغب يف كالمه... ال تكسرن رغيفه 
  فاحفظ رغيفك من غالمه... وإذا مررت ببابه 

  :ومثله أليب نواس وقال أبو نواس
  إذا ما انشق يرفا ي... خبز إمساعيل كالوش 
  عة فيه كيف خيفى... عجباً من أثر الصن 



  أحذق األمة كفا... إن رفاءك هذا 
  ف من اجلرذق نصفا... فإذا قابل بالنص 

  ال ترى موضع إشفى... أحكم الصنعة حىت 
  ور ما غادر حرفا... مثل ماجاء من النت 

  عمل أبدع ظرفا... وله يف املاء أيضاً 
  بئر كي يزداد ضعفا... مزجه العذب مباء ال 

  مثل ما يشرب صرفا... فهو ال يشرب منه 
  باب احلمق

ما أحوجك إىل مدرجٍ شديد الفتل جيد اجلالز عظيم الثمرة : الشعيب لرجل استجهله قال الشعيب لرجل استجهله
: هذا؟ فقالوما : فقال. لدن املهزة يأخذ منك فيما بني عجب الذنب ومغرز العنق فتكثر له رقصاتك من غري جذل

  .بعض األمر
حّدثين القومسي عن حممد بن الصلت األسدي عن أمحد بن بشري عن : يف إثابة كل إنسان على قدر عقله قال

يا رب لو كان لك : كان يف بين إسرائيل رجل له محاٌر، فقال: األعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال
  .إمنا أثيب كل إنسان على قدر عقله: أوحى اللّه إليهفهم به نٌيب، ف. محاٌر لعلفته مع محاري هذا

البن سريين عن رجل أمحق رأى مناماً حّدثين حممد بن خالد بن خداش عن أبيه عن محاد بن زيد عن هشام بن 
، حسان عن حممد بن سريين أن رجالً رأى يف املنام أن له غنماً وكأنه يعطى هبا مثانيةً مثانيةً، ففتح عينه فلم ير شيئاً

  .هاتوا أربعةً أربعةً: فغمض عينه ومد يده وقال
بني أحد العباد، وكان أمحق، ورجل مر رجل من العباد وعلى عنقه عصا يف طرفيها زبيالن قد كادا حيطمانه، يف 

. عدلت الرب هبذا التراب، ألنه كان قد أمالين يف أحد جانيب: ما هذا؟ قال: أحدمها بر ويف اآلخر تراٌب، فقيل له
ما : امحل اآلن؛ فحمله، فلما رآه خفيفاً قال: ذ رجلٌ زبيل التراب فقلبه وجعل الرب نصفني يف الزبيلني وقال لهفأخ

  !أعقلك من شيخ

بأيب دعومها عندكم حىت جيتمع يل مثن : حفر أعرايب لقوم قرباً يف أيام الطاعون بدرمهني، فلما أعطوه الدرمهني قال
  .ثوب

عمرو بنت جندب بن عمرو بن مجعة السدوسي عند عثمان بن عفان، وكانت ألم عمرو بنت جندب كانت أم 
  .حاجيتك ما يف فمي؟ وهي أم عمرو وأبان ابين عثمان: محقاء جتعل اخلنفساء يف فيها مث تقول

 حدّثنا زيد بن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده: لبعض والة بين أمية على املدينة إبراهيم بن املنذر قال
رأيت طارقاً وهو والٍ اخللفاء من بين أمية على املدينة يدعو بالغداء فيتغدى على منرب رسول اللّه صلى اهللا : قال

  .عليه وسلم، ويكون فيه العظم املخ فينكته على رمانة املنرب فيأكله
زوان، أما جتد فيه بعرياً يا غ:  -ورأته يقرأ يف املصحف  -أم غزوان الرقاشي البنها قالت أم غزوان الرقاشي البنها 

  .يا أمه، أجد واهللا فيه وعداً حسناً ووعيداً شديداً: لنا ضل يف اجلاهلية؟ فما كهرها وقال
. وثاٌب: ما امسك؟ قال: قال ابن أيب عتيق لرجل: بني ابن أيب عتيق ورجل سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى قال

عالمة : أليب الدرداء يف عالمات اجلاهل قال أبو الدرداء! فاهواخال: قال. عمرو: فما كان اسم كلبك؟ قال: قال



  .العجب، وكثرة املنطق فيما ال يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه: اجلاهل ثالثٌ
أغمي على رجل من األزد فصاح النساء واجتمع اجلريان وبعث أخوه إىل غاسل املوتى فجاء فوجده حياً بعد؛ فقال 

  .غ من غسله حىت يقضياغسله فإنك ال تفر: أخوه
حبسبكم داللةً على عيب اجلهل أن كل إنسان ينتفي منه ويغضب إذا نسب : ألردشري يف عيب اجلهل وقال أردشري

  .ليه!
  .ال يغرنك من اجلاهل قرابةٌ وال أخوة وال إلٌف فإن أحق الناس بتحريق النار أقرهبم منها: وكان يقال

كثرة االلتفات : خصلتان ال تعدمانك من اجلاهل: عمر بن عبد العزيز لعمر بن عبد العزيز يف خصال اجلاهل قال
  .وسرعة اجلواب

  .إياك ومؤاخاة األمحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك: عمر بن اخلطاب ينهي عن مؤاخاة األمحق وقال عمر بن اخلطاب
  .ألن أزاول أمحق أحب إيل من أن أزاول نصف أمحق؛ يعين األمحق املتعاقل: وقال بعضهم

بطول حليته، وبشناعة : هلشام بن عبد امللك فيما يعرف به األمحق وقال هشام بن عبد امللك يعرف محق الرجل بأربعٍة
أما هذا فقد جاء : كنيته، ونقش خامته، وإفراط شهوته ؛ فدخل عليه ذات يوم شيٌخ طويل العثنون، فقال هشام

: ما نقش خامتك؟ قال: أبو الياقوت ؛ وقالوا: ك؟ فقالما كنيت: بواحدة، فانظروا أين هو من الثالث؛ فقيل له
أي الطعام : وجاءوا على قميصه بدمٍ كذبٍ ويف حكاية أخرى وتفقد الطري فقال ما يل ال أرى اهلدهد؛ فقيل له

مصاصة لعمر بن عبد العزيز مسع عمر بن عبد العزيز رجالً ينادي : جلنجبني، ويف حكاية أخرى: تشتهي؟ فقال
  .لو كان له عقلٌ كفاه أحدمها: أبا العمرين، فقاليا : رجالً

إن الطويل ال خيلو من أن يكون فيه :  -وكان يلي واسط  -أليب العاج وايل واسط وقال أبو العاج يوماً جللسائه 
أن يفرق الكالب، أو يكون يف رجله قرحةٌ، أو يكون أمحق، وما زلت وأنا صغٌري يف رجلي قرحةٌ، وما : إحدى ثالث

  .الكالب أحٌد فرقي، وأما احلمق فأنتم أعلم بواليكمفرق 
  .األمحق أعلم بشأنه من العاقل بشأن غريه: ويقال

  :شعر لبشار وقال بشار
  ألن يساراً يف غد خلليق... خليلي إن العسر سوف يفيق 

  صحوت ألن ماق الزمان أموق... وما كنت إال كالزمان إذا صحا 
  ى الدهر فيه كربةٌ ومضيقأر... ذريين أشب مهي براحٍ فإنين 

  .فالن إىل من يداوي عقله أحوج منه إىل من يداوي بدنه: وقال رجل
  .إذا كثر األدب ونقص العقل: مىت يكون األدب شراً من عدمه؟ قال: لبعض احلكماء قيل لبعض احلكماء

ان بغري وفاٍء، واألجر من احلمق التماس الرجل اإلخو: من كتاب اهلند يف احلمق واحلمقاء وقرأت يف كتاب للهند
: ثالثة يهزأ هبم: وفيه. بالرياء، ومودة النساء بالغلظة، ونفع نفسه بضر غريه، والعلم والفضل بالدعة واخلفض

مدعي احلرب ولقاء الزحوف وشدة النكاية يف األعداء وبدنه سليمٌ ال أثر به، ومنتحل علم الدين واإلجتهاد يف 
أيضاً من كتاب اهلند يف مخسٍة يعملون . األمثة، واملرأة اخللية تعيب ذات الزوج العبادة وهو غليظ الرقبة أمسن من

  جبهل

مستعمل الرماد يف جنته بدالً من الزبل، ومظهر مستور عورته، والرجل يتزيا بزي املرأة : من يعمل جبهلٍ مخسةٌ: وفيه
  .يه وال يسأل عنهواملرأة تتزيا بزي الرجل، واملتملك يف بيت مضيفه، واملتكلم مبا ال يعن



األدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد األمحق سكراً، كما أن النهار يزيد كل ذي بصر بصراً ويزيد : وفيه
  .اخلفافيش سوء بصر

  .وكانوا يكرهون م ن يزيد منطق الرجل على عقله
  :لبعض الشعراء يف جاهل قال الشاعر يف جاهل 

  عون بالنشبطون ويستمت... ما يل أرى الناس يأخذون ويع 
  تشكو جراحات ألسن العرب... وأنت مثل احلمار أهبم ال 

استرحت من حيث تعب : فقال األحنف. ما أبايل أمدحت أم هجيت: بني األحنف ورجل مسع األحنف رجالً يقول
  .الكرام

 بن عامر لعامر بن كريز، وهو من محقى قريش، وقد مسع ابنه عبد اهللا وهو خيطب كان عامر بن كريز أبو عبد اهللا
إنه واللّه خرج من هذا، وأشار : من محقى قريش، نظر إىل ابنه عبد اهللا وهو خيطب فأقبل على رجل إىل جانبه وقال

  .إىل ذكره
العاص بن هشام، من محقى قريش ومن محقى قريش العاص بن هاشم أخو أيب جهل وكان أبو هلب قامره فقمره ماله 

ه فاختذه عبداً وأسلمه قيناً، فلما كان يوم بدر بعث به عن نفسه فقتل ببدر مث داره مث قليله وكثريه وأهله ونفس
  .كافراً، قتله عمر بن اخلطاب، وكان خال عمر

األحوص بن جعفر ومن محقى قريش األحوص بن جعفر بن عمرو بن حريث، قال له يوماً : من محقى قريش أيضاً
أنا شاٍك وال : عليه ذلك، فرجع إىل أهله يلومهم ويقول هلمأتشتكي شيئاً؟ وأعادوا ! ما بال وجهك أصفر: جمالسوه
  .ألقوا علّي الثياب وابعثوا إىل الطبيب! تعلمونين

ومتارض مرةً فعاده أصحابه وجعل ال يتكلم، فدخل شراعة بن عبيد اللّه بن الزندبوذ وكان أملح أهل الكوفة، 
واخلمر يومئذ ثالث قناين . اخلمر ثالثني قنينة بدرهميا فالن كنا أمس باحلرية فأخذنا : فعرف أنه متمارٌض فقال

واستوى جالساً، فنثر أهله على شراعة . كذا مين يف كذا من أم الكاذب: بدرهم، فرفع األحوص رأسه وقال
  .فشربا يومهما. أجلس ال جلست وهات شرابك: السكر؛ فقال له شراعة

ر بن عبد امللك بن مروان، وكان أبوه ينهاه أن جيالس من محق بكار بن عبد امللك بن مروان ومن محقى قريش بكا
مرددٌ يف : أنا واهللا كما قال األول: خالد بن يزيد بن معاوية ملا يعرف من محق ابنه، فجلس يوماً إىل خالد، فقال بكار

  .أغلق أبواب املدينة لئال خيرج البازي: بين اللخناء ترديدا وكان له بازٍ فقال لصاحب الشرطة
عاوية بن مروان من محقى قريش، بينه وبني طحان ومن محقى قريش معاوية بن مروان أخو عبد امللك بن أيضاً مل
بينا هو واقف بباب دمشق ينتظر عبد امللك على باب طحان نظر إىل محار الطحان يدور الرحا ويف عنقه . مروان

تين سآمةٌ أو نعسةٌ فإذا مل أمسع صوت رمبا أدرك: مل جعلت يف عنق احلمار جلجالً؟ فقال: جلجلٌ، فقال للطحان
ومن : أرأيت إن قام وحرك رأسه ما علمك أنه قائم؟ قال الطحان: اجللجل علمت أنه قام فصحت به؛ فقال معاوية

  !.حلماري مبثل عقل األمري
هنا من نسوة إ: مألتنا أبنتك البارحة بالدم؛ فقال: بني معاوية بن مروان وأيب امرأته وقال معاوية هذا أليب آمرأته

  .خيبأن ذلك ألزواجهن
  .لو كنت عنيناً ما زوجناك: فقال له. لقد نكحت ابنتك بعصبة ما رأت مثلها قط: وقال له أيضاً يوماً آخر

لعن اللّه الوليد أخي فإنه : سليمان بن يزيد بن عبد امللك ومن محقى قريش سليمان بن يزيد بن عبد امللك، قال يوماً



  .أسكت فواهللا لئن كان هم لقد فعل: فقال له قائل. لقد أرادين على أن يفعل يبكان فاجراً، واللّه 
هو أمحق : لعائشة بنت عثمان يف أخي سعيد بن العاص خطب سعيد بن العاص عائشة بنت عثمان على أخيه، فقالت

  .ال أتزوجه أبداً، له برذونان أشهبان فهو حيتمل مؤونة اثنني ومها عند الناس واحٌد
رجل أنه كان له صديق له برذونان يف شيٍة واحدة فكنا ال نظن إال أن له برذوناً واحداً، وغالمان يسميان  وأخربين

  .يا فتح الصغري: يا فتح الكبري، وإذا دعا آلخر قال: مجيعاً بفتح، وكان إذا دعا واحداً قال
بن جليم فرساً له يف حلبة فجاء أرسل ابن لعجل : لعجيل بن جليم وقد سأله ابنه عن اسم لفرسه قال أبو عبيدة

  .افقأ إحدى عينيه ومسه األعور: يا أبت، بأي شيء أمسيه؟ فقال: سابقاً، فقال ألبيه

  :لبعض الشعراء يهجو بين عجل وقال الشاعر
  !وأي عباد اهللا أنوك من عجل... رمتين بنو عجلٍ بداء أبيهم 

   اجلهلفأضحت به األمثال تضرب يف... أليس أبوهم عار عني جواده 
دغة لقٌب، وامسها مارية : هي دغة بنت مغنج؛ ويقال: اليت يضرب هبا املثل يف اجلهل، فيقال" دغة " ومن عجل 
  .بنت زمعة

أريد أن أبيع حصيت من : ومن عجل حيان بن غضبان ورث نصف دار أبيه فقال: حليان بن غضبان قال أبو اليقظان
  .الدار وأشتري النصف الباقي فتصري كلها يل

  :ومن القبائل املشهور فيها احلمق األزد شعر ألزدي يف املهلب بن أيب صفرة قال رجلٌ منهم يف املهلب بن أيب صفرة
  أبيض وضاٌح كتيس احللب... نعم أمري الرفقة املهلب 

  :من أشعار األزديني ومن أشعارهم! حسبك رمحك اهللا: ينقص بالقوم انقضاض الكوكب فلما أنشده املهلب، قال
  كأهنا عومةٌ يف جوف راقود... رب جاريٍة يف احلي حالية يا 

  :وقال آخر منهم 
  وأسنانه بيٌض وقد طر شاربه... زياد بن عمرٍو عينه حتت حاجبه 

  :شعر لعمر بن جلا يصف إبالً وقال عمر بن جلٍأ يصف إبالً
  تالطم األزد على عطائها... تصطك أحليها على دالئها 
  :بو حية النمرييأليب دحية النمريي وقال أ

  لغط العتيك على خوان زياد... وكأن غلي دناهنم يف دورهم 
واهللا ما أنت بصاحب هذا األمر، : بني أزدي ويزيد بن املهلب كتب مسلمة بن عبد امللك إىل يزيد بن املهلب

نك خملداً حىت قدم اب: صاحب هذا األمر مغموٌر موتوٌر وأنت مشهوٌر غري موتورٍ، فقام إليه رجل من األزد فقال
  .يقتل فتصري موتوراً

أصلح اهللا األمري، إن امرأيت : أيضاً بني أزدي وعبيد اللّه بن زياد قام رجل من األزد إىل عبيد اهللا بن زياد فقال
يف كم أنت من العطاء؟ : هلكت وأردت أن أتزوج أمها وأزوج ابين ابنتها وهذا عريفي، فأعين يف الصداق ؛ فقال

  .حطا عنه أربعمائٍة، يكفيك ثالمثائٍة: ٍة ؛ قاليف سبعمائ: قال
ال يهولنكم ما ترون فإن عامتها : لقبيصة بن املهلب ومن محقى األزد قبيصة بن املهلب، رأى جراداً يطري فقال

  .موتى
  .رأيت غرفةً فوق بيت: وقال يوما



  .اذهب إىل بياض املالء: وقال لغالمه
ب كالب بن صعصعة، خرج أخوته يشترون خيالً وخرج معهم كال بني كالب بن صعصة وأخوته ومن محقى العر

فرجع ! يا مائق، هذه بقرةٌ أما ترى قرنيها: فرسٌ اشتريته، قالوا: ما هذا؟ قال: ٌب فجاء بعجل يقوده؛ فقال له أخوته
  :إىل بيته فقطع قرنيها، فأوالده يدعون بين فارس البقرة شعر للكميت قال الكميت

  خبيل عن العجل املربقع ما صهل...  وذبه ولوال أمري املؤمنني
: شذرة بن الزبرقان وكان شذرة بن الزبرقان من احلمقى، دخل يوم اجلمعة املسجد فأخذ بعضاديت الباب مث قال

أفيلج مثلي على مجاعة مثل هؤالء وال يعرف : قال. هذا يوٌم ال يستأذن فيه: السالم عليكم، أيلج شذرة؟ فقالوا له
استعمل معاوية رجالً من كلب؛ فذكر اجملوس يوماً : من كلب استعمله معاوية مث عزله عوانة قاللرجل ! مكانه
: فبلغ ذلك معاوية، فقال. لعن اهللا اجملوس ينكحون أمهاهتم، واهللا لو أعطيت عشرة آالف ما نكحت أمي: فقال

  .أترونه لو زادوه فعل؛ وعزله! قبحه اهللا
سأل القوم احلارث بن : نتهم يف بناء مسجد حّدثين أبو حامت عن األصمعي قالللحارث بن جران وقد سأله قوم إعا

  .قريوه وعلّي الودع: جران أن يعينهم يف تأسيس مسجد؛ فقال
إن اللّه ال يقار على املعاصي عباده، وقد أهلك : لوايل اليمامة وسبب تسميته مبقوم الناقة خطب وايل اليمامة فقال

  .فسمي مقوم الناقة. انت تساوي مائيت درهمأمةً عظيمةً يف ناقة ما ك
: فقيل له. من وجد بعريي فهو له: ليزيد بن ثروان وقد شرد له بعري شرد بعٌري هلبنقة، وامسه يزيد بن ثروان، فقال

  .إنكم ال تدرون ما حالوة الوجدان: وما ينفعك من هذا؟ قال
أنظر إىل خامتي فإن : كيف تعرف الريح؟ قال: للربيع بني املنصور والربيع والقاسم بن حممد الطلحي وقال املنصور

أضرب بيدي إىل خصييت : فسأل القاسم بن حممد الطلحي عن ذلك؛ فقال. كان سلساً فهي مشالٌ وإال فهي جنوٌب
  .فإن كانتا قد قلصتا فهي مشالٌ وإن كانتا متدليتني فهي جنوٌب

  من أخبار أيب كعب القاص

يف كبد محزة ما قد علمتم، فادعوا اهللا أن : ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالإ: قال أبو كعب القاص يف قصصه
  .يطعمنا من كبد محزة
  .ليس يف خٌري وال فيكم، فتبلغوا يب حىت جتدوا خرياً مين: وكان يقول يف قصصه

ئب؛ فإن يوسف مل يأكله الذ: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا؛ قالوا: وقال هو أو غريه يف قصصه
  .فهذا اسم الذئب الذي مل يأكل يوسف: قال

  .لقاص يضرب مثالً يف الكافر واملؤمن
مثل الكافر مثل قصر اإلسكاف : كان قاٌص يقص يف املسجد فيقول: حّدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا عن عمه قال

  .خارجه حسن وداخله خمرأةٌ، ومثل املؤمن مثل قصر زريب جداره كاحلٌ وداخله زهرةٌ
  .إمنا مثلها مثل أير محارٍ، بينا هو قد أنعظ إذ طفيء! أخزى اهللا الدنيا! وما الدنيا: ولويق
  .املؤمن غذاؤه فلقةٌ ومسكته شلقةٌ ودواؤه علقةٌ ومرقته سلقةٌ: وقال

فقال . ال تتهم اللّه يف قضائه: بني داود املصاب وصاحب له أصابت داود املصاب مصيبةٌ فاغتم؛ فقال له صاحٌب له
  .واهللا ما صاحيب غريه: قال. نعم: أقول لك شيئاً وتكتمه؟ قال: وددا

إن محلتها يف الرب : وبينه وبني رجل استشاره يف محل أمه إىل البصرة واستشاره رجل يف محل أمه إىل البصرة، وقال



  .خذ هبم سفتجةً: خفت عليها اللصوص، وإن محلتها يف املاء خفت عليها الغرق؛ فقال
طني وجمنونني دعا بعض السالطني جمنونني ليضحك منهما، فأمسعاه فغضب فدعا بالسيف؛ فقال بني بعض السال
  .كنا اثنني وقد صرنا ثالثةً: أحدمها لآلخر

أتراين ال : قال. ما أراك تعرف اهللا: بني ابن سيابة ورجل اهتمه بعدم معرفة اهللا قال رجل البن سيابة موىل بين أسد
  .خزاينأعرف من أجاعين وأعراين وأ

  .ما قرعتها سوطاً قط: كيف برك بأمك؟ قال: ألعرايب وسئل عن بره بأمه قيل ألعرايب
  .أحب أن تنشأ على أديب: فقال! وحيك؛ تضرب أمك: أيضاً ألعرايب ضرب أمه وقيل آلخر وهو يضرب أمه

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  ونطبيباً يداوي من جنون جن... جنونك جمنون ولست بواجٍد 

  :وقال آخر
  وشيطانه بني األهلة يصرع... وكيف يفيق الدهر كعب بن ناشبٍ 

  :شعر ألعرايب وذكر اهللا عز وجل وقال أعرايب وذكر اللّه عز وجل
  وأبوك ميدر حوضه يف عام... خلق السماء وأهلها يف مجعٍة 

أصلح اللّه األمري، : دٍة فقالبني أبو العاج وصاحب شرطته كان أبو العاج وايل واسط، وأتاه صاحب شرطته بقوا
وإمنا أتيتين هبا : للزنا؛ قال: ملاذا؟ قال: قال. جتمع بني الرجال والنساء: وأي شيء تصنع؟ قال: قال. هذه قوادةٌ

  .خل عنهم لعنك اهللا! لتعرفها منزيل
يبذل هذا : رأة؛ قالينكح كما تنكح امل: وما يصنع؟ قال: خمنثٌ؛ قال: ما هذا؟ قال: وأتاه يوماً مبخنٍث، فقال له

  .اذهب يابن أخي فارتد هلا! آسته وأحظر أنا عليه
إن اللّه خلق السموات واألرض يف ستة أشهرٍ؛ فقيل : لوكيع بن أيب أسود خطب وكيع بن أيب أسوٍد خبراسان فقال

  .واللّه لقد قلتها وأنا أستقلها: إهنا ستة أيام ؛ فقال: له
رجلٌ عند سليمان بن عبد امللك وهو يومئذ ويل عهٍد وقدامه جدي، فقال  بني سليمان بن عبد امللك ورجل تغدى

  .لو كان هذا هكذا كان رأس األمري مثل رأس البغل: كل من كليته فإهنا تزيد يف الدماغ؛ فقال: له سليمان
رح؛ أجريت اخليل فطلع منهم فرٌس سابٌق فجعل رجل من النظارة يكرب ويثب من الف: صاحب اللجام أبو عبيد ة
  .ال ولكن اللجمام يل: يا فىت، هذا الفرس فرسك؟ قال: فقال له رجل إىل جانبه

يا : بني أبو عتاب وعمرو بن هداب دخل أبو عتاب على عمرو بن هداب وقد كف بصره والناس يعزونه، فقال
  .يك ودق ظهركأبا زيٍد، ال يسوءنك ذهاهبما، فإنك لو رأيت ثواهبما يف ميزانك متنيت أن اهللا قطع يديك ورجل

. اللهم أبدلين به قائداً خرياً منه: بني أعمى وقائده كان رجل يقود أعمى بكراٍء، فكان األعمى رمبا عثر فيقول
  .اللهم أبدلين أعمى خرياً منه: ويقول القائد

رت به أليب بكر الشيباين ادعى أبو بكر الشيباين إىل العرب ذات ليلة فأصبح من الغد على الشمس فقعد فيها فثا
: واهللا إنك تشبه العرب، فغضب وقال: إمنا حنن إبل؛ فقال له قائل: مرةٌ، فجعل حيك جسده بأظفاره مخشاً ويقول

  .أنا واللّه حرباء تنضبٍة، يشهد يل سواد لوين وغؤور عيين وحيب للشمس! أيقال يل هذا
  أبو السفاح يوصي عند موته



إن أحبت : قل خرياً يا أبا السفاح؛ فقال: قالوا. كرام قوم طخفةإنا ل: أوصه؛ فقال: قيل أليب السفاح عند موته
  .إذا مات غالمي فهو حر: قل خرياً؟ قال: امرأيت فأعطوها بعرياً؛ قالوا

أخربوين عن أيب : قل ال إله إىل اهللا، فأعرض، فأعادوا عليه مرارا، فقال: ولرجل عند موته وقيل لرجل عند موته
  .ال أرغب بنفسي عنه: قال! وما أنت وأبو طالب: اطالب أقاهلا عند موته؟ قالو

أنا يف آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم : أيضا لعجري السلويل عند موته وملا احتضر العجري السلويل قال لقوم عنده
  .من أيام اآلخرة، واللّه لئن وجدت يل عند اهللا موضعاً ألكلمنه فيكم

  .مل يأن هلم بعد: فقال. قل ال إله إال اللّه: ن حارثة عند موتهمثله ألوس بن حارثة، وغريه وقيل ألوس ب
ال تدع : قالوا. قد شاء اهللا ذلك: قل إن شاء اهللا، قال: أنا مغفور يل؛ قالوا: أال توصي؟ قال: وقيل آلخر عند موته

  :الوصية، فقال لبين أخيه
  واحتفظا باجللة اجلالد... بين حريث ارفعا وسادي 

  عاديفإمنا حوليهما األ
: الغضبان والغريان والسكران؟ قالوا. ثالثة من اجملانني وإن كانوا عقالء: لسهل بن هم هارون قال سهل بن هارون

  :فما تقول يف املنعظ؟ فضحك وقال
  بصاحبك الذي ال تصبحينا... وما شر الثالثة أم عمرو 

جاج جلدة ما بني عيين، ال وإن احلجاج جلدة إن احل: إال إن أمري املؤمنني عبد امللك كان يقول: للوليد قال الوليد
  .وجهي كله

  :هذا كما قال اهللا تعاىل: العتاب بن ورقاء حيث على اجلهاد خطب عتاب بن ورقاء فحث على اجلهاد وقال
  علّينا وعلى الغانيات جر الذيول... كتب القتل والقتال 

  :ةشعر يف الربيع وايل اليمامة وقال آخر يف الربيع وإىل اليمام
  وأن الربيع العامري رقيع... شهدت بأن اهللا حق لقاؤه 

  دماء كالب املسلمني تضيع... أقاد لنا كلباً بكلب ومل يدع 
مات رمحه اللّه يوم كذا : بني شاب دخل على املنصور والربيع دخل شاب على املنصور فسأله عن وفاة أبيه، فقال

أبني : فا اللّه عنه من املال كذا وكذا؟ فانتهزه الربيع وقالوكذا، وكان مرضه رضي اهللا عنه كذا وكذا، وترك ع
ال ألومك، إنك مل تعرف حالوة اآلباء؛ فما علم أن املنصور : فقال الشاب! يدي أمري املؤمنني توايل الدعاء ألبيك

  .وكان الربيع لقيطاً. ضحك مثل ضحكه يومئذ
! ادن: املنصور فاستجلسه ودعا بغدائه فقال للفىت هامشي دخل على املنصور والربيع دخل رجل من بين هاشم على

هذا كان يسلم من بعيد وينصرف، فلما : قد تغذيت؛ فلما خرج استخف به الربيع ودفع يف قفاه، وقال. فقال
استدناه أمري املؤمنني وأمره باجللوس ودعاه إىل طعامه تبذل بني يديه فبلغ من جهله بفضيلة املنزلة اليت صريه فيهم 

  .قد تغذيت، وإذاً ليس عنده ملن تغدى مع أمري املؤمنني إال سد خلة اجلوع: لأن قا
مات رجل من جند أهل الشام فحضر احلجاج : للحجاج على قرب رجل من جند أهل الشام يونس اهلجري قال

حدهم فنزل نفر منهم، فقال أ! لينزل قربه بعض إخوانه: جنازته، وكان عظيم القدر، فصلى وجلس على قربه وقال
إن كنت ما علمتك لتجيد الغناء وتسرع رب الكأس، ولقد وقعت يف موقع ! رمحك اللّه أبا فالن: وهو يسوي عليه

سوء ال خترج نه إىل الدكة؛ فما متالك احلجاج أن ضحك فأكثر، وكان ال يكثر الضحك يف جد وال هزل، مث قال 



  :ي حبيس لو مسعه يتغىنأصلح اهللا األمري، فرس: قال! هذا موضع هذا! ال أم لك: له
  يا لبيىن أوقدي النارا

إنا : وكان امليت يلقب سعنة، وكان من أوحش خلق اللّه صورة وأدمهم؛ فقال احلجاج. النتشر األمري على سنعة
ومل يبق أحد حضر القرب إال . ما أبني حجة أهل العراق يف جهلكم يا أهل الشأم: أخرجوه عن القربة؛ مث قال! اهللا

  .كاًاستفرغ ضح
لوال ما رأيت عليك من سيما : بني داود بن املعتمر وامرأة تبع داود بن املعتمر امرأة ظن أهنم من الفواسد، فقال هلم

إمنا يعتصم مثلي من مثلك بسيما اخلري، فإذا : اخلري مل اتبعك؛ فضحكت املرأة وأسندت ظهرهم إىل احلائط مث قالت
  .فاللّه املستعان صار سيما اخلري هو الدال ملثلك على مثلي

  .كان هبلول اجملنون يتغىن بقرياط وال يسكت إال بدانقٍ

وكان رجل يهوى جارية ختتلف يف حوائج أهلها، وكانت إذا خرجت إيل السوق ومل يعلم خبروجهم مث رجعت 
أيها  يا: " إن وعدته شيئاً فأخلفت قال" لو كنت أعلم بالغيب الستكثرن من اخلري : " فرآهم قال وهو يسمعهم

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ : " فإن تغضبت لشيء بلغها عنه قال" الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون 
  " .فتبينوا 

من هذا امليت؟ : بني امرأة تبكي على قرب وأمحق مر بعض احلمقى بامرأة قاعدة على قرب وهي تبكي، فرق هلم وقال
ألمحق ! أبعده اهللا أما علم أن من حفر حفرة وقع فيها: حيفر القبور؛ قال. ه؟ قالتفما كان عمل: زوجي؛ قال: قالت

أحّدث على باب رجل أحّدث رجل من احلمقى ليلة على باب رجل، فلما خرج الرجل زلق ووقع على ذراعه 
  :قالفانكسرت، واجتمع اجلريان وجعلوا خيتصمون ويوقعون الظنون وهو ناحية يسمع كالمهم، فلما أكثروا 

  ويصلى حرها قوم براء... رأيت احلرب جينيهم رجال 
  .أنت صاحبنا: فأخذوه وقالوا

رأيت رؤيا نصفها حق ونصفهم باطل، رأيت كأن على عنقي بدرة : لداود املصاب وقد رأى رؤيا قال داود املصاب
  .فمن ثقلهما أحّدثت فاستيقظت فرأيت احلّدث ومل أر البدرة

  .بلغين أن جالوت قتل مظلوماً. بكاء شديداً، فسئل عن سبب بكائه فقال األعرايب رئي أعرايب يبكي
يعين ذكره  -يا عم إين أشتهي أن أضع هذا : بني أمحق وشيخ رأى رجل أمحق شيخاً يف احلمام أعكن البطن، فقال له

  .يا بن أخي فأين يكون استك حينئذ: يف سرتك؛ فقال له الشيخ -
: ات عنده نزل يهودي على أعرايب فمات عنده، فقام األعرايب يصلي عليه فقالألعرايب وقد نزل عليه يهودي وم

  .اللهم إنه ضيف وحق الضيف ما قد علمت، فأمهلنا إىل أن نقضي ذمامه مث شأنك والكلب
كان بني اثنني عبد فقام أحدمها فجعل يضربه؛ فقال : بني اثنني شركاء يف عبد وحّدثين عبد الرمحن عن األصمعّي قال

  .إمنا أضرب حصيت: ما تصنع؟ قال: اآلخر شريكه له
: أبو من؟ قال: قال. ابن عبيد اللّه: ابن من؟ قال: قال. عبد اهللا: ما امسك؟ قال: بني أعرايب ورجل قال أعرايب لرجل

  .أشهد إنك لتلوذ باهللا لواذ يتيم جبان: قال. أبو عبد الرمحن
أيت رجلني بالبصرة على باب مويس يتنازعان يف العنب ر: لبعضهم عن رجلني بالبصرة يتنازعان قال بعضهم

أيهما أطيب، فجرى بينهما كالم إىل أن تواثبا، فقطع الكويف إصبع البصري وفقأ البصري عني : النريوزي والرازقي
  .الكويف، مث مل ألبث إال يسرياً حىت رأيتهما متصافيني متنادمني



يف غب مساء واألرض ندية والسماء متغيمة والريح مشال وإذا شيخ  مررت: وقال مثامة: بني مثامة وشيخ حيتجيم قال
أصفر كأنه جرادة، وقد قعد على قارعة الطريق وحجام حيجمه على كاهله وأخدعيه مبحاجم كأهنا قعاب وقد مص 

  .ملكان الصفار الذي يب: يا شيخ مل حتتجم؟ قال: دمه حىت كاد يستفرغه؛ فوقفت وقلت
ميوت إن . فرجع وهو يقول! إنه مل ميت: ى الطمحان قوماً يعود علّيالً هلم عزاهم به؛ قالواالطمحان يعود مريضاً أت

  .شاء اهللا، ميوت إن شاء اهللا
ما محقه؟ : فقيل له! كان الغاضري من أمحق الناس: لنافع عن محق الناضري أبو حامت عن األصمعّي عن نافع قال

البحر من حفره؟ وها حفر فأين نبيثته؟ أترى أمري املؤمنني يقدر  :قال يل مرة. فجعل يتربث، فلما أكثر عليه قال
على أن حيفر مثله يف ثالثة أيام؟ لشاعر أمحق وشريف دخل رجل من احلمقى من الشعراء على رجل من األشراف 

  :فقالما أحوجين إىل املنفعة فهاته : إين قد امتدحتك بشعر مل متدح قط بأنفع لك منه؛ قال: يقال يف نسبه، فقال
  ابناء سبعني وقد نيفوا... سألت عن أصلك فيما مضى 

  مهذب جوهره يعرف... فكلهم خيربين أنه 
  .لعنك اهللا ولعن من سألت ومن أجابك! قم يف لعنة اهللا ويف سخطه: فقال له

جارية يا عم، إن ولد : جاء رجل من األعراب إىل عمه فقال: بني أعرايب وعمه وحّدثىن أبو حامت عن األصمعي قال
بلغين أن العزل : قال! لو عزلت: مث جاءه مرة أخرى فقال له مثل ذلك؛ فقال له عمه! ففعل. آل فالن مين فافتده

  .مكروه
حنن قوم مل : فقال: بلغين عن شيخ جزع على ميت جزعاً شديداً؛ فقيل له يف ذلك: وحّدثنا األصمعّي قال: قال

  .نتعود املوت
  .أكلت قليل أرز فأكثرت منه: ومل؟ قال: ما أريد؛ قيل: كل؛ قال: ردم السدوسيقيل لك: أبو احلسن اجلعفري قال

  ألعرايب أفعل بعريه

إنه ملا : إن بعريك كان أعرابياً قال. ضل بعري ألعرايب فجعل ينشده إىل أن دخل اإلمارة فأخذ منها بعرياً؛ فقيل له
  .أكل من مال اإلمارة تبخت

ملا ويل مروان وجه حبيش ابن دجلة القيين إىل املدينة وكان : م عن ابن عباس قالحلبيش بن دجلة وأهل املدينة اهليث
يا أهل : يصعد املنرب ومعه الكتلة من التمر فيأكلهم مث يلقي النوى على وجوه أهل املدينة مييناً ومشاالً، مث يقول

أحب أن أريكم هوانكم على املدينة، إين ألعلم أن هذا املكان يف حرمته وموضعه ليس موضع أكل شرب، ولكين 
  .اللّه

  .لو مل أكن أمحق كنت ولد زناً: ما لك أمحق؟ قال: قيل ملعلم بن معلم
  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  فصرت إذاً بعد املشيب معلماً... فإن كنت قد بايعت مروان طائعاً 

  :وقال آخر
  طفليروح على أنثى ويغدو على ... وكيف ترجي العقل والرأي عند من 

حتول أبو عبد اهللا الكرخي إىل اخلريبة فادعى الفقه وظن : أليب عبد اهللا الكرخي وقد ادعى أنه فقيه ابن املدائين قال
يا أبا : أن ذلك جيوز ملكان حليته ومسته، فألقى على باب داره البواري وجلس فجلس إليه قوم فقال له رجل منهم

حيتجم رمحك اهللا؛ فقال له : فه فخرج عليها دم، أي شيء يصنع؟ قالعبد اهللا، رجل يف الصالة أدخل إصبعه يف أن



  .ظننت أنك فقية ومل أدر أنك طبيب: السائل
احلمد هللا الذي : إين أجد يف قفاي حكة فترى يل أن أحتجم؟ فقال الشعيب: بني الشعيب ورجل قال رجل للشعيب

  .نقلنا من الفقه إىل احلجامة
  .أو ما يرضى أن يفلت رأساً برأس: م من شهر رمضان هل يؤجر؟ قالرجل استمىن يف يو: وقال له آخر

بني التيمي وقوم نازع التيمي رجل من بين عمه يف حائط بينهما فبعث إىل قوم يشهدهم، فأتاه مجاعة من القبائل، 
  .أشهدكم مجيعاً أن نصف هذا احلائط يل: فوقف هبم على ذلك احلائط وقال
: أيها القاضي أكتب إنكاره؛ فقال القاضي:  شيء يدعيه عليه، فأنكر الرجل، فقالوقدم آخر رجالً إىل القاضي يف

  .اإلنكار يف يدك مىت شئت
إنا لوقوف على حدود دار لنقسمهم وحنن : ملسعدة بن طارق الذراع وسيد بين متيم قال مسعدة بن طارق الذراع
حّدثوين عن هذه : فأمسكنا عن الكالم، فقال يف خصومة، إذ أقبل سيد بين متيم وموسرهم واملصلي على جنائزهم،

  .فأنا منذ ستني سنة أفكر يف كالمه فما أدري ما عىن: الدار هل ضم منهم بعضنا إىل بعض أحداً؛ قال مسعدة
يا فىت، أذعن هلا حبقها، قبليه عافاك اهللا : إن هذا قبلين؛ فقال: بني أيب ضمضم وجارية أتت جارية أبا ضمضم فقالت

  " .واجلروح قصاص : " فإن اهللا يقولكما قبلك، 
ألقيت على رجل فريضة فاشتدت عليه فجعل حيسب غريها؛ فقالوا له : لألصمعي حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

  .عسى أن يكون ترك غري ما ذكروا: يف ذلك؛ فقال
لو رويت . ألشعب قال بعض الطالبيني: بني بعض الطالبيني وأشعب حّدثين حممد بن عمر عن ابن كناسة قال

حّدثين نافع عن : فحّدثنا؛ قال: واهللا قد مسعت احلديث ورويته؛ قال: احلديث وتركت النوادر كان أنبل لك؛ قال
هذا حديث حسن : خلتان من كانتا فيه كان من خالصة اهللا؛ قال: ابن عمر أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال

  .نا األخرىنسي نافع واحدة ونسيت أ: فما مها؟ قال
استشهد : لثالثة بصريني أخوة وكان بالبصرة ثالثة أخوة من ولد عتاب بن أسيد كان أحدهم حيج عن محزة ويقول

اخطأا السنة يف ترك األضحية، وكان اآلخر يفطر عن : قبل أن حيج، وكان اآلخر يضحي عن أيب بكر وعمرو يقول
  .يد، فمن صام عن أبيه وأمه فأنا أفطر عن أمي عائشةغلطت يف صومها أيام الع: عائشة أيام التشريق ويقول

كنا يف منزل رجل من الدهاقني وفينا شيخ منهم، فأتى رب البيت بدهن طيب : لثمامة وشيخ من الدهاقني قال مثامة
ادهنوا أستاهكم تأمنوا احلزاز، : فدهن بعضنا رأسه وبعضنا حليته ومسح بعضنا شاربه وبعضنا يديه، فقال أحدهم

وها على وجوهكم؛ فأخذ شيخ منهم بطرف إصبعه فادخله يف أنفه ومسح حاجبيه، فعمد الشيخ إىل بقية وأمر
  .إنه مع هذا يضرين: وحيك؛ هل رأيت أحداً أيت بدهن طيب فصبه يف أذنه؟ قال: الدهن فصبه يف أذنه؛ فقلنا له

مل كنوك أبا : ىن أبا خارجة، فقلت لهكان عندنا رجل يك: البن املبارك عن أيب خارجة قال عبد اهللا بن املبارك
  .ألين ولدت يوم دخل سليمان بن علّي البصرة: خارجة؟ قال
  لشيخ إباضي

ذكر يل ذاكر عن شيخ من اإلباضية أنه جرى ذكر الشيعة عنده فأنكر ذلك واشتد غضبه؛ : قال عمرو بن حبر
جدها قط إال يف مسخوط عليه مثل شؤم وشر أنكر مكان الشني يف أول الكلمة ألين مل أ: ما أنكرت؟ قال: فقلت له

وشيطان وشح وشغب وشيب وشك وشرك وشتك وشيعة وشطرنج وشاكي وشاينء وشحج وشوصة وشابشيت 
  .ما تقوم هبؤالء قائمة أبداً: وشكوى؛ فقلت



على ما الدليل . عجبت ملن يأخذه النوم هو ال يزعم أن االستطاعة مع الفعل؛ فقلت له: ومسعت رجالً يقول: قال
  :مثل قول رؤبة. مثل ماذا؟ قال: األشعار الصحاح؛ قلت! سبحان اللّه. ذلك؟ فقال

  ما إن يقعن األرض إال وفقا
  :وقوله

  يهوين شىت ويقعن وفقا
  :وقوله

  مكر مفر مقبل مدبر معاً
  .بلى ويف دون هذا: هل يف هذا مقنع؟ قلت: مث قال" وقعا كعكمي عري : " وقوهلم يف املثل
د بنعل وعد رجل رجالً من احلمقى أن يهدي له من مكة نعالً، فطال عليه االنتظار، فأخذ قارورة ألمحق وقد وع

انظر يف هذا املاء هل يهدي يل بعض إخواين نعال حضرمية؟ ألشعب وقال : فبال فيهم مث أتى هبا الطبيب مث قال
  .له يهدى يل فيه شيءلع: ومب؟ قال: زد فيه طوقاً؛ قال: مر أشعب برجل طبقاً وقال له: الزيادي

رأيت أشعب بسوق املدينة معه قطيفة قد ذهب مخلها : حّدثنا إبراهيم بن القعقاع قال: أبو حامت عن األصمعي قال
حتترق : وما هو؟ قال: أبرأ إليك من عيب فيها؛ قال: من يشتري مين الرمدة؟ فأتاه رجل فساومه؛ قال: وهو يقول

  .إن أنت لبستها
عه واجلابر سقط أعرايب من بعري له، فانكسرت ضلع من أضالعه فأتى اجلابر يستوصفه؛ بني أعرايب كسر أضال

أي بأيب أنت من داخل أم من خارج؟ : خذ متراً جيداً فانزع أقماعه ونواه واعجنه بسمنٍ مث أضمده عليه؛ قال: فقال
  .ه أنفعضعه حيث تعلم أن: ال أبا لشانئك هو من داخل أنفع يل؛ قال: من خارج؛ قال: قال

ال وكلنا اهللا إىل : نرجو أن يكون لك شفيعاً؛ ففال. ألعرايب وقد مات ابن صغري له مات ابن صغري ألعرايب، فقيل له
  .شفاعته، حسبه املسكني أن يقوم بأمر نفسه

: لما هذا؟ قا. ألعرايب وقد مسع اإلمام خيطب يف املسجد جاء أعرأيب إىل املسجد واإلمام خيطب، فقال لبعض القوم
يقول ما يرضى األعراب أن يأكلوا حىت حيملوا معهم، . فما يقول صاحب املنرب؟ قال: يدعون الناس إىل الطعام؛ قال

  .يا هذا، إن الذين يفعلون ما تقول سفهاؤنا: فتخطى األعرايب الناس حىت دنا من الوايل فقال
اللهم شكراً؛ فأتاه ابن : كلما قرعه بسوط قالبني احلجاج وأعرايب أخذ احلجاج لصاً أعرابياً فضربه سبعمائة سوط ف

ولئن شكرمت ألزيدنكم : " واهللا ما دعا احلجاج إىل التمادي يف ضربك إال كثرة شكرك، ألن اللّه يقول: عم له فقال
  :اللهم نعم؛ فانشأ األعرايب يقول: إن هذا يف كتاب اهللا؛ فقال: فقال" 

  فاعف عينأسرفت يف شكرك ... يا رب ال شكر فال تزدين 
  باعد ثواب الشاكرين مين
  .فبلغ احلجاج فخلى سبيله

: وما هو الستوق بأيب أنت؟ قال: هذا ستوق؛ فقال األعرايب: بني أعرايب وصرييف جاء أعرايب إىل صرييف بدرهم؛ قال
نعم؛ فكسره . أكسره فإن كان كذلك فأنا منه برىء؟ قال: ليس كذلك؛ قال: داخله حناس وخارجه فضة؟ قال

  .بأيب أنت، مىت أموت؟ فأنا أشهد أنك تعلم الغيب: ما رأى النحاس قالفل
امحلوين على محار فإنه مل ميت عليه كرمي قط فلعلّي أن : للحطيئة عند وفاته وشعر له ملا حضرت احلطيئة الوفاة قال

  :أبقى، مث متثل



  رأيت جديد املوت غري لذيذ... لكل جديد لذة غري أنين 
  .هو رجل حيتال لنفسه: فما بال أبيك؟ قال: دعا رجل مبكة ألمه؛ فقال له قائل: ة املدائين قاللرجل يدعو ألمه مبك

نعم خرجت إىل الشأم فنزلت أنا : أرأيت أحداً قط أطمع منك؟ قال: ألشعب يف شخص أطمع منه قيل ألشعب
ا من أمه، فأتى الراهب وقد الكاذب منا كذا من الراهب يف كذ: ورفيق يل بدير فيه راهب، فتالحينا يف أمر فقلت

بأيب من الكاذب منكما؟ إسحاق بن سليمان بن علّي وقد مر على قاص مر إسحاق بنب سليمان : أنعظ وهو يقول
  .اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيغه: ، فتنفس مث قال" يتجرعة وال يكاد يسيغه : " بن علّي اهلامشي بقاص وهو يقرأ

  .باحلرائر؟ ذاك عند اهللا عظيم، ولكن مساعاة هبذه اإلماء: أفيكم زناً؟ قال: قلت ألعرايب: األصمعّي عن أبيه
  بني علّي بن أيب طالب وطائفة شباب قريش

فنحينا له عن . جاءنا علّي بن أيب طالب رمحه اهللا وحنن يف املسجد شباب من شباب قريش: موسى بن طلحة قال
أنتم لشيوخكم خري من مهرة فإنه إذا كرب الشيخ فيهم شدوه  يا بين أخي،: هاهنا يا عم، فقال: األسطوانة وقلنا
فيه بقية من عاللة، وإن مل يثب قدموه فضربوا عالوته . ثب فيه، فإن وثب خلوا سبيله وقالوا. عقاالً مث يقال له

  .ال يصيبك عندنا بالء: وقالوا
  .لكسلا: ما مينعك أن تكون مثل أبيك؟ قال: لبحر بن األحنف قيل لبحر بن األحنف

  .لو كنت كذلك جئت أباك مبثلك: يا زانية؛ فقالت: وقال يوماً لزبراء جارية أبيه
مات جارك فالن فمر لنا : جاء قوم إىل رجل من الوجوه فقالوا له: لرجل من الوجوه طلب منه كفن أبو احلسن قال

وأتى رجل رجالً فقال ! ك شيءأفنملي إىل أن يتيسر عند: ما عندنا اليوم شيء ولكن تعودون؛ قالوا: بكفن؛ فقال
بينهما كما بني السماء إىل قريب من : أصلحك اهللا، تعرينا ثوباً نكفن فيه ميتاً؟ قال قاسم التمار يف كالم له: له

  .األرض
  .رأيت إيوان كسرى فإذا هو كأمنا رفعت اليد عنه أول من أمس: وقال أيضاً

ل اهلينايب له زبيل مملوء حصاً للتسبيح، فكان يسبح بواحدة لعبد امللك بن هالل اهلينايب كان عبد امللك بن هال
سبحان اللّه عددك، فإذا : واحدة، فإذا مل طرح ثنتني ثنتني مث ثالثاً ثالثاً، فإذا زاد مالله طرحه قبضة قبضة وقال

  .احلمد هللا بعدد هذا كله: ضجر أخذ بعرى الزبيل وقال
كيف القبلة يف : تمي ألمر وقع، فحضر وقت صالة الظهر فقالواللرستمي وقوم نزلوا عنده دخل قوم منزل الرس

  .إمنا نزلناها منذ شهر: دارك هذه؟ فقال
مرضت فلقيت : بني الشعيب وشيخ من جهينة املدائين عن علّي بن جماهد عن محيد بن أيب البختري أن الشعيب قال

يهم، فانصرفت ذات يوم فلما كنت يف جهينة ابن احلر فأمرين أن أمشي كل يوم إىل الثوية؛ فكنت أغدو كل يوم إل
لقد : الظاهرة إذا شيخ منهم قاعد على طنفسة متكيء على وسادة، فسلمت مث ألقيت نفسي على الرمل؛ فقال

إن أهلي كانوا يتخوفون علّي : مث قال. أدام اهللا لك ذلك: قد مجعتهما؟ قال: جلست جلسة عاجز أو ضعيف؛ قلت
النساء والقطاف يف املشي، فواهللا إهنبم لريون الشخص واحداً وأراه اثنني، ولقد تركت  نقصان البصر وترك: ثالثاً

  .أدام اهللا لك ذلك: النساء فما يل فيهن من حاجة، وإين ألمشي فامهلج، قلت
 وإين" وما كنا له مقرنني " اللهم إنك قلت . ركب يزيد بن هنشل النهشلي بعرياً وقال: ليزيد بن هنشل قال املدائين

  .لبعريي هذا ملقرن؛ فنفر به فطرحه وبقيت رجله يف الغرز، فجعل يضرب برأسه كل حجر ومدر حىت مات
اختصمت الطفاوة : طفاوة وبنو راسب حدّثنا أبو حامت عن األصمعّي قال: البن عرباض حيكم يف رجل يدعيه فريقان



م أبني من ذلك، يلقى يف النهر فإن طفا فهو احلكم بينك: وبنو راسب يف رجل يدعيه الفريقان إىل ابن عرباض، فقال
  .لطفاوة، وإن رسب فهو لبين راسب

مب أوصي؛ مايل للذكور دون : أوص؛ قال: ملا حضرت احلطيئة الوفاة قيل له: للحطيئة عند وفاته املدائين قال
أوص يا أبا . الشعر؛ فقيل لهويل للشعر من راوية . لكين آمر به؛ مث قال. فقال! إن اللّه مل يأمر هبذا: اإلناث؛ فقالوا

: أعتق عبد ك يساراً؛ قال: قيل. أوصيهم باملسألة ما عاشوا فإهنا جتارة لن تبور. مليكة للمساكني بشيء؛ قال
ليس إال : اوصي أن تأكلوا ماله وتنيكوا أمه؛ قالوا: فالن اليتيم ما توصي فيه؟ قال. قيل. اشهدوا أنه عبد ما بقي

  .محار فإنه مل ميت عليه كرمي لعلّي أجنو؛ ومات مكانهامحلوين على : قال! هذا
يا بين أوصيكم بالناس شراً، كلموهم نزراً، : سعد بن زيد يوصي ملا حضرت سعد بن زيد الوفاة مجع ولده قال

  .وانظروا اليهم شزراً، وال تقبلوا هلم عذراً؛ قصروا األعنة، واشحذوا األسنة، تأكلوا القريب، ويرهبكم البعيد
يا بين إين ألعلم أن قوماً سيأتونكم قد أقرحوا جباههم : يع يوصي بنيه وملا حضرت وكيعاً الوفاة دعا بنيه فقاللوك

وعرضوا حلاهم يدعون أن هلم على أبيكم ديناً فال تقضوهم، فإن أباكم قد محل من الذنوب ما إن غفر اهللا له مل 
  .تضرره، وإال فهي مع ما تقدم
   من بين العنرببني سوار القاضي وأعرايب

وهجيناً لنا، مث خط : إن أيب وتركين وأخاً يل، وخط خطني ناحية، مث قال: تقدم رجل من بين العنرب إىل سوار فقال
ال : املال بينكم أثالثاً إن مل يكن وارث غري كم فقال له: كيف ينقسم املال بيننا؟ فقال: خطاً آخر ناحية، مث قال

أيأخذ اهلجني كما : املال بينكم سواء؛ فقال األعرايب: هجيناً لنا؛ فقال سوارأحسبك فهمت، إنه تركين وأخي و
إذا ال : تعلم واللة أنك قليل اخلاالت بالدهناء؛ فقال سوار: أجل؛ فغضب األعرايب وقال: آخذ ويأخذ أخي؟ قال

  .يضرين ذلك عند اهللا شيئاً
أرأيت : تدري كم تصلي يف كل يوم وليلة؟ فقالما أحسبك : بني أعرايب وبعض العمال قال بعض العمال ألعرايب

  :نعم؛ قال األعرايب: إن أنبأنك بذلك جتعل يل عليك مسألة؟ قال
  مث ثالث بعدهن أربع... إن الصالة أربعة وأربع 
  مث صالة الفجر ال تضيع

! من نفسكأفتحكم بني الناس وأنت جتهل هذا . ال أدري؛ قال: كم فقار ظهرك؟ قال: قد صدقت، فسل؛ قال: قال
حملمد بن اجلهم الربمكي أخربين رجل حضر جملس حممد بن اجلهم الربمكي أنه دخل عليه رجل يكتب يف حوائج له؛ 

: أبقاك اللّه وحفظك وأمت نعمته عليك؛ فقال له حممد بن اجلهم: فقرأها ووعده قضاءها؛ فنهض وهو يدعو له وقال
  .كتايب إليك وأنا يف عافية

  طبائع اإلنسان

إين حني : اإلنسان من التوراة حّدثين عبد الرمحن بن عبد املنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد يف التوراة طبائع
خلقت آدم ركبت جسده من أربعة أشياء مث جعلتهم وراثة يف ولده تنمي يف أجسادهم وينمون عليهم إىل يوم 

ء مث جعلت فيه نفساً وروحاً، فيبوسة كل رطب ويابس وسخن وبارد، وذلك ألين خلقته من تراب وما: القيامة
جسد من قبل التراب، ورطوبته من قبل املاء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح، مث خلقت اجلسد 

بعد هذا اخللق األول أربعة أنواع اخللق اآلخر وهي مالك اجلسد بإذين وقوامه، ال يقوم اجلسد إال هبن وال تقوم 



املرة الصفراء واملرة السوداء والدم والبلغم، مث أسكنت بعض هذه اخللق يف بعض فجعلت مسكن واحدة إال هبن، 
اليبوسة يف املرة السوداء ومسكن الرطوبة يف الدم ومسكن الربودة يف البلغم ومسكن احلرارة يف املرة الصفراء، فأميا 

زيد وال ينقص كملت صحته واعتدل بنيانه، جسد اعتدلت فيه هذه الفطر األربع فكانت كل واحدة منهن ربعاً ال ي
وإن زادت واحدة منهن غلبتهن وقهرهنن ومالت هبن ودخل على أخواهتا السقم من ناحيتهم بقدر ما زادت، وإذا 
كانت ناقصة تقل عنهن ملن هبا وعلوهنا وأدخلن عليها السقم من نواحيهن لقلتها عنهن حىت تضعف عن طاقتهم 

  .وتعجز عن مقاومتهن
وجعل عقله يف دماغه وشرهه يف كليته، وغضبه يف كبده، وصرامته يف قلبه، : يف مثل ذلك املعىن قال وهب لوهب

  .ورعبه يف رئته، وضحكه يف طحاله، وحزنه وفرحه يف وجهه، وجعل فيه ثالمثائة وستني مفصالً
 الزناد عن أبيه عن األعرج حّدثنا بشر بن عمر عن أيب: حّدثين زيد بن أخزم قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كل ابن آدم تأكل األرض إال عجب الذنب منه خلق وفيه : " عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .يركب 

اخلنث يعتري األعراب واألكراد والزنج واجملانني وكل صنف إال : لبعض احلكماء يف التخنث وقالت احلكماء
  .نثاخلصيان فإنه ال يكون خصي خم

كل ذي ريح منتنة وذفر كالتيس وما أشبهه، إذا خصي نقص نتنه وذهب صنانه غري اإلنسان فإن نتنه يشتد . وقالوا
وكل شيء من احليوان خيص فإن عظمه يدق، فإذا دق عظمه استرخى حلمه وتربأ . وصنانه حيد وعرقه خيبث ورحيه

  .من حلمه خال اإلنسان فإنه إذا خصي طال عظمه وعرض
  .اخلصي واملرأة ال يصلعان، واخلصي تطول قدمه وتعظم. وقالوا

وبلغين أنه كان حملمد بن اجلهم برذون رقيق احلافر فخصاه فجاد حافره، اعترب ذلك باإلنسان إذا خصي عظمت 
  .رجله

واخلصي يشتد وقع رجله ألن معاقد عصبه تسترخي، ويعتريه االعوجاج والفدع يف أصابعه، : يف طبائع اخلصي قالوا
ويزعم قوم أن أعمارهم . وتسرع دمعته، ويتخدد جلده، ويسرع غضبه ورضاه، ويضيق صدره عن كتمان السر

  .وتلك علة طول عمر البغل: تطول لترك اجلماع، قالوا
  .علة قصر عمر العصفور كثرة سفاده: وقالوا
. امرأة أن تظهر على وجههاوشأن الغريق إذا كان رجالً مث ظهر على املاء أن يظهر على قفاه، وإن كان : قالوا

  .والرجل إذا ضربت عنقه سقط على وجهه مث يقلبه ذكره إذا انتفخ

ويف الناس من ال يسقط ثغره وال . ويف الغلمان من ال حيتلم أبداً، ويف النساء من ال حتيض أبداً، وذلك عيب: قالوا
وكذلك اخلنزير . لضب ال تسقط له سنوا. يستبدل منه، منهم عبد الصمد بن علّي ذكروا أنه دخل قربه برواضعه

  .يريدون ال آتيك أبداً" ال آتيك سن احلسل : " ولذلك تقول العرب يف مثل هلم. ال يلقي شيئاً من أسنانه
  .إنه ليس شيء من احليوان يستطيع أن ينظر إىل أدمي السماء إال اإلنسان، وذلك لكرامته على اهللا: وتقول األطباء
وقد رأينا . لذلك ال حتيض احلوامل.  يغتذي دم احليض يسيل إليه من السرة بغذائه؛ وقالواإن اجلنني: ويقول بعضهم

  .محلت فالنة سهواً، إذا حاضت على احلمل. والعرب تقول. من احلوامل من حتيض
  :للهذيل ميدح رجالً قال اهلذيل ميدح رجالً

  ورضاع مغيلة وداء معضل... ومربئ من كل غري حيضة 



  . تر عليه دم حيض يف محلهم، ودل على أنه قد يكونفأعلمك أهنا مل
فإذا خرج اجلنني من الرحم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يغتذيه إىل الثديني، ومها عضوان ناهدان، : قالوا

وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث : " يقول اهللا عز وجل. عصبيان، فغرياه وجعاله لبناً
  " .دم خالصاً سائغاً للشاربني و

وأصحاب املعادن واحلفائر إذا هامجوا على نفق يف . واإلنسان يعيش حيث حتيا النار ويتلف حيث ال تبقى النار: قالوا
  .بطن األرض أو مغارة قدموا مشعة يف طرف قناة فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا يف طلب ما يريدون وإال أمسكوا

وكان قيس بن زهري . الرجل إذا كان ذكراً والعرب تتشاءم ببكر ولد الرجل إذا كان ذكراً تشاؤم العرب ببكر ولد
  .أزرق بكراً بني بكرين

لعبد اهللا بن احلارث عن بكر البكرين حّدثين حممد بن عائشة عن محاد عن قتادة عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل 
  .مة؛ يعين من الشياطنيبكر البكرين شيطان خملد ال ميوت إىل يوم القيا: قال
  .وابن املذكرة من النساء واملؤنث من الرجال أخبث ما يكون، ألنه يأخذ بأخبث خصال أبيه وخصال أمه: قالوا

  :شعر لعمرو بن معد يكرب قال عمرو بن معد يكرب
  ت بني املغارة واألمحق... ألست تصري إذا ما نسب 

ابة تبطئ عن احلبل، إذا واقعها الفحل يف األيام اليت جيري املاء كل امرأة أو د. لبعض احلكماء وقال بعض احلكماء
  .يف العود فإهنم حتمل بإذن اهللا

  .إذا أردت أن تذكر املرأة فأغضبها مث قع عليهم: لعبيد اهللا بن احلسن قال عبيد اهللا بن احلسن
الدار عشرة أشواط فإن رمحها إذا أردت أن حتبل املرأة فمشها يف عرصة : للحارث بن كلدة وقال احلارث بن كلدة

  .ينزل فال تكاد ختلف
  .إن املرأة إذا لقحت يف قبل الظهر يف أول الشهر عند تبلج الفجر مث أذكرت جاءت به ال يطاق: والعرب تقول

  .قال الشاعر ومجع هذه املعاين 
  ر وقد الح للصباح بشري... لقحت يف اهلالل عن قبل الظه 

  .رأة وهي مذعورة مث أذكرت أجنبتإذا أكره الرجل امل. ويقولون
  :أليب كبري اهلذيل قال أبو كبري اهلذيل

  كرهاً وعقد نطاقها مل حيلل... محلت به يف إليك مزودٍة 
  سهداً إذا ما نام ليل اهلوجل... فأتت به حوش اجلنان مبطناً 
  ورضاع مغيلة وداء معضل... ومربئ من كل غرب حيضة 

باقياً من حيضة وال محلته وهي ترضع وال أرضعته وهي حامل؛ فكانت العرب تكره  مل تر عليه يف محلهم دماً: يقول
  .ذلك وتسب به

لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة مث ذكرت أن : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أي يطرحه" ثره إنه ليدرك الفارس فيدع: " ويف حديث آخر" فارس والروم يفعلونه فال يضرهم 

  .رأيت جدة ابنة إحدى وعشرين سنة: أخربنا حيىي بن آدم عن احلسن قال: حّدثين إسحاق بن راهويه قال
  .وأول أوقات محل املرأة تسع سنني، وهو أول وقت الوطء: قال

  .ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعائشة وهي بنت تسع



حّدثين الليث عن ابن عجالن أن امرأته محلت له مرة وأقامت . صاحل فيمن محلت أكثر من سنة وقال عبد اهللا بن
  .مخس سنني حامالً مث ولدت له، ومحلت له مرة أخرى ثالث سنني مث ولدت

. ومحلت موالة لعمر بن عبد العزيز ثالث سنني حىت خافت أن يكون يف جوفهم داء مث ولدت غالماً: قال الليث
  .وكانت أمه تأيت أهلنا ورأيت أنا ذلك الغالم: قال الليث

ويف بعض احلديث أن عيسى بن مرمي عليه السالم ولدته أمه لثمانية أشهر، ولذلك ال يولد مولود لثمانية أشهر 
  .فيعيش

حّدثين ثابت بن جابان العجلي أن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة : وروى زيد بن احلباب عن ابن سنان قال
  .وولد شعبة لسنتني. رون فإنه روى عن جويرب أن الضحاك ولد لسنتنيفأما يزيد بن هم . عشر شهراً

حّدثنا أبو عاصم عن عبد اللّه بن : لعمر بن اخلطاب يف تزويج املرأة يف غري عشريهتا حّدثنا الرياشّي أو رجل عنه قال
  .النزائع يا بين السائب، إنكم قد أضويتم فانكحوا يف: مؤمل عن ابن أيب مليكة أن عمر رمحه اهللا قال

  .بنات العم أصرب، والغرائب أجنب، وما ضرب رؤوس األبطال كابن عجمية: وقال األصمعّي قال رجل: قال
اغتربوا ال تضووا، أي انكحوا يف الغرائب فإن القرائب يضوين : للعرب يف الزواج من الغرائب والعرب تقول

  .األوالد
  :لبعض الشعراء قال الشاعر

  مل يتناسب خاله وعمه.. .إن بالالً مل تشنه أمه 
  :وقال آخر

  فجاءت به كالبدر خرقاً معمما... تنجبتها للنسل وهي غريبة 
  ملا وجدوا غري التكذب مسلما... فلو شامت الفتيان يف احلي ظاملاً 

  .أجنب النساء الفروك، ألن الرجل يغلبها على الشبه لزهدها يف الرجال: وكان يقال
  .األصمعّي أن املنجبة اليت تنزع بولدها إىل أكرم اجلدينلألصمعي وحّدثين أبو حامت عن 

إن الرجل يستفرغ ولد امرأتني، يولد . يقال: حّدثنا حرب بن قطن قال: حلرب بن قطن أبو حامت عن األصمعّي قال
  .له وهو ابن تسعني سنة
  .ال تلد امرأة بعد مخسني سنة: لعائشة وقالت عائشة

الزنج شرار اخللق وأردؤهم تركيباً ألن بالدهم سخنت فأحرقتهم األرحام، : ماءلبعض احلكماء يف الزنج قالت احلك
  .وكذلك من بردت بالده فلم تطبخه األرحام، وإمنا فضل أهل بابل لعلة االعتدال

  .والشمس شيطت شعورهم فقبضتها، والشعر إذا أدنيته إىل النار جتعد، فإن زدته تفلفل، فإن زدته احترق: قالوا
يب األمم أفواهاً لزنج وإن مل تسنت، وكل إنسان رطب الفم كثري الريق فهو طيب الفم؛ وخلوف فم أط. وقالوا

  .الصائم يكون خلثورة الريق؛ وكذلك اخللوف يف آخر الليل
كل احليوان إذا ألقي يف املاء سبح إال : ولبعض احلكماء أيضاً يف وقوع احليوان واإلنسان يف املاء وقالت احلكماء

  .القرد والفرس األعسر، فإن هذه تغرق وال تسبح إال أن يتعلم اإلنسان السباحةاإلنسان و
والرجل إذا ضربت عنقه فألقي يف املاء قام يف وسط املاء وانتصب ومل يلزم القعر : إذا ضربت عنق الرجل قالوا

  .هنا تظهر منكبة على وجههاجارياً كان املاء أو ساكناً، حىت إذا جيف انقلب وظهر بدنه كله مستلقياً إال املرأة فإ
  .كل من قطعت يداه مل جيد العدو، وكذلك الطائر إذا قطعت رجاله مل جيد الطريان: من قطعت يداه وقالوا



ال أن يترك عزمه أو سوم !وليس يف األرض هارب من حرب أو غريهم يستعمل احلضر إال أخذ عن يساره : قالوا
  .أحنى على شؤمى يديهفجاءك على وحشيه، و: ولذلك قالوا. طبيعته
كل ذي عني من ذوات األربع من السباع والبهائم الوحشية واإلنسية فإمنا األشفار جلفنه األعلى إال : وقالوا

  .األعلى واألسفل: جلفنيه -نعين اهلدب  -اإلنسان فإن األشفار 
  .هليس يف األرض إنسان إال وهو يطرب من صوت نفسه ويعتريه الغلط يف شعره وولد: قالوا

  :قال الطائي
  هو بابنه وبشعره مفتود... ويسيء باإلحسان ظناً ال كمن 
كل ذي جلد فإن جلده ينسلخ إال جلد اإلنسان؛ فإنه ال ينسلخ كما تنسلخ جلود : يف جلد اإلنسان واألنعام وقالوا

  .األنعام ولكن اللحم يتبعه
و حامت عن األصمعّي عن ابن أيب طرفة اهلذيل عن جلندب بن شعيب يف أن ألبان النساء تغري وجه املولود حّدثين أب

إذا رأيت املولود قبل أن يغتذي من لنب أمه فعلى وجهه مصباح من البيان؛ يريد أن ألبان . جندب بن شعيب قال
  .اللنب يشتبه عليه؛ يراد أنه ينزع باملولود يف شبه الظئر: النساء تغريه؛ ولذلك قوهلم
  :لبعض الشعراء قال الشاعر

  لواضح الوجه حيمي ساحة الدار... رضع الدهر إال ثدي واحدة مل أ
  بني عمر بن اخلطاب وعلّي رضي اهللا عنهما يف امرأة ولدت لستة أشهر

حدّثنا عبد الوارث عن يونس عن احلسن أن عمر أيت بامرأة ولدت لستة أشهر فهم هبا؛ فقال . وحّدثين الزيادي قال
والوالدات يرضعن أوالدهن . " ، وقال" ومحله وفصالة ثالثون شهراً . " وجل قد يكون هذا، قال اللّه عز: له علّي

  " .حولني كاملني 
اختصم رجالن يف غالم مها يدعيه؛ فسأل عمر أمه؛ : بني عمر وقائفني سأهلما عن غالم أبو حامت عن األصمعّي قال

أعلن أم أسر؟ : سأهلما؛ فقال أحدمهاغشيين أحدمها مث هرقت دماً، مث غشيين اآلخر، فدعا عمر قائفني ف: فقالت
ما كنت أرى أن مثل . فضربه عمر حىت اضطجع مث سأل اآلخر؛ فقال مثل قوله؛ فقال. اشتركا فيه: قال. أسر: قال

وركب الناس يف أرجلهم وركب . وقد علمت أن الكلبة يسفدهم الكالب فتؤدي إىل كل فحل جنله. هذا يكون
  .ر كفه يف رجليهذوات األربع يف أيديها، وكل طائ

  ما نقص خلقه من احلريان

الفرس ال طحال له، والبعري ال مرارة له، : أليب عبيدة يف معىن هذا العنوان حّدثين أبو حامت عن أيب عبيد ة قال
  :قال زهري. والظليم ال مخ لعظمه

  من الظلمان جؤجؤه هواء... كأن الرحل منهم فوق صعلٍ 
والسمكة ال رئة هلا ولذلك ال . وصفن البعري ال بيضة فيه. ألسنة هلا وال أدمغة وكذلك طري املاء وحيتان البحر ال

  .تتنفس، وكل ذي رئة يتنفس
  املشتركات من احليوان

الراعي بني الورشان واحلمامة والبخايت من اإلبل بني العراب والفواجل واحلمري األخدرية من األخدر وهو فرس كان 
والزرافة بني الناقة من نوق . مري فضرب فيها، وأعمارها كأعمار اخليلألردشري توحش فحمى عاناٍت من احل



الوحوش وبني البقرة الوحشية وبني الضبعان وامسها اشتركاوبلنك أي بني اجلمل والكركند؛ وذلك أن الضبعان 
هاة فألقحها ببالد احلبشة يسفد الناقة فتجيء بولد خلقه بني الناقة والضبع، فإن كان ولد الناقة ذكراً عرض للم

  .ومسيت زرافة ألهنا مجاعة وهي واحدة كأهنم مجل وبقرة وضبع؛ والزرافة يف كالم العرب اجلماعة. زرافة
  .الكالب تسفدهم الذئاب يف أرض سلوقية فيكون منها الكالب السلوقية. وقال صاحب املنطق

  املتعاديات
وبني احلدأة والغداف . الغراب وابن عرس عداوةوبني . وبني الفأرة والعقرب عداوة. بني البوم والغراب عداوة

. وبني ابن آوى والدجاج عداوة. وبني احلية وبني ابن عرس عداوة. وبني العنكبوت وبني العظاءة عداوة. عداوة
وبني البوم وبني مجيع الطري عداوة، ألن البومة ردية البصر ذليلة بالنهار فإذا كان الليل . وبني السنور واحلمام عداوة

 يقو عليها شيء، والطري تعرف ذلك من حاهلا فهي بالنهار تضرهبا وتنتف ريشها، وحلرصهم على ذلك صار مل
وبني . وبني احلمار وبني عصفور الشوك عداوة، ومىت هنق احلمار سقط بيض عصفور الشوك. الصائد ينصبهم للطري

. والثعلب مصادق للحية. ادق للثعلبوالغراب مص. وبني احلية واخلنزير عداوة. احلمار وبني الغراب عداوة
إن األسد والنمر خمتلفان، واألسد : ويقال. وبني األسد وبني الفيل عداوة. واجلمل يكره قرب الفرس أبداً ويقاتله

  .والبرب متفقان
  األمثال املضروبة بالطبائع

كت وانتعشت، فيستدلون ؛ والقردان تكون عند املاء فإن قربت اإلبل منهم حتر" أمسع من قراد " فالن : يقال
، وذلك أنه يكون يف عرض اجلبل فال " أحزم من فرخ العقاب " أمسع من فرس و " و . بذلك على إقبال اإلبل

" أنوم من فهد و " أخف رأساً من الذئب و " أهدى من قطاة ومحامة و " أحلم من حية و " و . يتحرك فيسقط
وهو " أصنع من تنوط " و " أحذر من غراب " و . رجهاأظلم من حية وذلك ألهنم تدخل حجرة احلشرات وخت

أسرق من " و . وهي دويبة تعمل بيتاً من قطع العيدان" أصنع من سرفة " و . طائر يصنع عشاً مدىل من الشجر
ألنه من الطري الذي " أمحق من عقعق : " وهو العقعق؛ ويقال أيضاً" أسرق من كندش " و . وهي فأرة برية" زبابة 
  .وذلك ألهنا ال جتيد عمل العش فرمبا وقع البيض فانكسر" أخرق من محامة " و . راخهيضيع ف

  :شعر لعبيد بن األبرص قال عبيد بن األبرص
  عيت بيضتها احلمامه... عيوا بأمرهم كما 

  نشمٍ وآخر من مثامه... جعلت هلم عودين من 
  .قرنت النشم بالثمام وهو ضعيف فتكسر ووقع البيض فانكسر: يقول

  نصيحة عيسى عليه السالم للحواريني

، " أعق من ضب " و . كونوا حلماء كاحليات وبلهاً كاحلمام: ويف اإلجنيل أن املسيح عليه السالم قال للحواريني
أموق " ، و " أروغ من ثعلب " و . وهي تأكل ولدها من شدة حمبته" أبر من هرة " ألنه يأكل ولده من اجلوع و 

أمسح " و . ، وهي النحل" أصنع من الذبر " و . ألنه يقع على أنف امللك وتاجه" من ذباب أزهى " و " من رمخة 
أصرد " و . الرحا، ألهنم تلفظ ما تطحنه ال حتبس منه شيئاً: هي العنز تسمح باحللب، ويقال: ، ويقال" من الفظة 

أحلم من فرخ " و . ن وهي تتبختر، وهي األمة هتا" أخيل من مذالة " أحل من اخلنفساء و " و " من عني حرباء 
الصافر : ، وهو ما صفر من الطري، ويقال هو" أجنب من صافر " و . ، وهي القردة" أكيس من قشة " الطائر و 

الرمخة تبيض، يف أعايل اجلبال والشواهق : ، واألنوق" أبعد من بيض األنوق " أمن من صبح و " و . باملرأة للريبة



أشجع من ليث : هو األسد، كأنه قال: ، قال بعضهم" أشجع من ليث عفرين " و . ئرحيث ال يبلغه سبع وال طا
أحن من " و . هو دابة مثل اخلرباء يتحدى الراكب ويضربه بذنبه. ليوث تعفر من نازعهم وتصره، وقال األصمعّي

أزىن من " و . ضفادع، وهي ال" أروى من النقاقة " أسرع من عدوى الثؤباء و " و . ، وهي الناقة املسنة" شارف 
  وهي ناقة" أشأم من الزرقاء " أخدع من ضب و " و . إنه رجل من هذيل كان كثري الزنا: ، ويقول بعضهم" قرد 
  األنعام

للنيب صلى اهللا عليه وسلم حّدثين يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهلي عن األسود بن عبد الرمحن عن أبيه عن 
وذلك أنه ستر عورهتم " ما خلق اهللا دابة أكرم عليه من النعجة : " هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: جده قال

  .ومل يستر عورة غريهم 
كان لنا مجل يعرف كشح احلامل من . حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن إهاب بن عمري قال. إلهاب بن عمري وقال

  .غري أن يشمها
فمائة : غىن؛ قيل: فمائة من الضأن؟ قالت: قىن؛ قيل: من املعز؟ قالت ما تقولني يف مائة: البنة اخلس قيل البنة اخلس

وسأل دغغل عن " أصرد من عنز جرباء : " والعرب تضرب املثل يف الصرد باملعزى فتقول. مىن: من اإلبل؟ قالت
  .لكراممعزى مطرية، عليها قشعريرة، إال بين املغرية؛ فإن فيهم تشادق الكالم، ومصاهرة ا: بين خمزوم، فقال

االست جهوى، : قالت املعزى: للعرب فيما تقول على ألسنة البهائم وقالت العرب فيما تقول على ألسنة البهائم
والضأن تضع مرة يف السنة وتفرد وال تلتئم، واملاعز قد تلد : قالوا. والذنب ألوى؛ واجللد رقاق، والشعر دقاق

والربكة والعدد يف الضأن، وكذلك اخلنازير تضع األنثى منهم  مرتني يف السنة، تضع الثالثة وأكثر وأقل، والنماء
اجلواميس ضأن البقر، والبخت ضأن اإلبل، والرباذين ضأن اخليل، واجلرذان : ويقال. عشرين خنوصاً وال مناء فيهم

السوداء  إنه يورث اهلم وحيرك: يقول األطباء يف حلم املاعز. ضأن الفأر، والدلدل ضأن القنافذ، والنمل ضأن الذر
ويورث النسيان وخيبل األوالد ويفسد الدم، وحلم الضأن يضر مبن يصرع من املرة إضراراً شديدا حىت يصرعهم يف 

. وأوان الصرع األهلة وأنصاف الشهور؛ وهذان الوقتان مها وقت معد البحر وزيادة املاء والدم. غري أوان الصرع
  :الدم والدماغ ومجيع الرطوبات قال الشاعر ولزيادة القمر إىل أن يصري بدراً أثر يف زيادة

  فهم نعجون قد مالت طالهم... كأن القوم عشوا حلم ضأن 
  :إهنم ترتضع من خلفها، وهي حمفلة حىت تأيت على كل ما فيه؛ قال ابن أمحر: ويف املاعزة

  كالعنز تعطف روقيها فترتضع... إين وجدت بين أعيا وجاملهم 
يف قصري نبت مل ينبت ما تأكله املاعزة ألن الضائنة تقرضه بأسناهنم واملاعزة تقتلعه وإذا رعت الضائنة واملاعزة 

وإذا محل على املاعزة فحملت أنزلت التنب يف أول احلمل إىل الضرع، والضائنة ال تنزل . وجتذبه فتنثره من أصله
وذكور كل " الضأن فربق ربق رمدت " و " رمدت املعزى فرنق رنق " اللنب إال عند الوالد، ولذلك تقول العرب 

وأصوات الذكور من كل شيء أجهر وأغلظ إال إناث . شيء أحسن من إناثه إال التيوس فإهنم أقبح من الصفايا
  .البقر فإهنم أجهر أصواتاً من ذكورهم

إذا ورم حياؤها ورجت شعرهتا : بأي شيء تعرف محل شاتك؟ قال: ألعرايب يف صفة الشاة احلامل قيل ألعرايب
  .ستفاضت خاصرهتاوا

  .لبين عقيل ماعزة ال ترد، جتتزئ بالرطب: قال األصمعّي



إن أردت أن تعرف ما لون جنني النعجة : معرفة لون جنني النعجة يف كتب الروم وقرأت يف كتاب من كتب الروم
  .فانظر إىل لساهنا فإن اجلنني يكون على لونه

  .تسفدهاوقرأت فيه أن اإلبل تتحامى أمهاهتا وأخواهتا فال 
  .وكل ثور أفطس، وكل بعري أعلم وكل ذباب أقرح: قالوا

  .البعري إذا صعب وخافه الناس استعانوا عليه حىت يربك ويعقل مث يركبه فحل أخر فيذل: يف إذالل البعري وقالوا
بعري مذبوب إذا عرض له داء يدعو الذباب إىل : ويقولون. والعرب تعرف البعري املغد بسقوط الذباب عليه

  .املسقوط عليه
مما فضل اهللا به الكبش أن جعله : لبعض القصاص يف فضل اهللا على البعري وسخطه على التيس وقال بعض القصاص

  .مستور العورة من قبل ومن دبر، ومما أهان به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشوف القبل والدبر
اللهم : كان يف مناجاة عزير: ن وهب بن منبه أنه قالمن مناجاة عزير حّدثين عبد الرمحن بن عبد املنعم عن أمية ع

إنك اخترت من األنعام الضائنة، ومن الطري احلمامة، ومن النبات احلبلة، ومن البيوت بكة، وإيلياء، ومن إيلياء بيت 
  .املقدس

اهللا عليك، إين يا رسول اهللا، صلى : للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث أن امرأة أتت النيب عليه السالم فقال
: ، قالت" ما ألواهنم؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اختذت غنماً أبتغي نسلهم ورسلهم وإهنم ال تنمو

من كانت له غنم سود فليخلطهم بغفر فإن دم عفراء أزكى من دم " ، وبعث إىل الرعيان " عفري : " سود، فقال
  " .سوداوين 

واألبل إذا أدبرت أدبرت وإذا أقبلت أدبرت وال يأيت نفعهم . بلت وإذا أدبرت أقبلتالغنم إذا أقبلت أق: " وقال
  " .إال من جانبهم األشأم 

  :واألقط قد يكون من املعزى؟ قال امرؤ القيس
  كأن قرون جلتها عصي... لنا غنم نسوقهم غزاز 
  وحسبك من غىن شبع وري... فتمأل بيتنا أقطاً ومسناً 

  .هلاته خيرجها: شقشقة البعري: وقالوا
  :شعر خمارق بن شهاب يف الغنم ومن أحسن ما قيل يف الغنم قول خمارق بن شهاب يف تيس غنمه

  دالء وفيهم واتد القرن لبلب... وراحت أصيالنا كأن ضروعهم 
  شديخ ولون كالوذيلة مذهب... له رعثات كالشنوف وغرة 
  مكنبيواصلها دان من الظلف ... وعينا أحم املقلتني وعصمة 

  عطاها كمما يعطو ذرى الضال قرهب... إذا دوحة من خمرف الضال أذبلت 
  من احلسن يف األعناق جزع مثقب... أبو احلور والغر اللوايت كأهنا 
  وضيف ابن قيس جائع يتحوب... ترى ضيفها فيها يبيت بغبطة 

  .رجل ميدح تيسه ويهجو ابن عمهسيد كرمي من : كيف املخارق فيكم؟ قال: فوفد ابن قيس هذا على الثعبان فقال
محراء املقدم شعراء املؤخر إذا أقبلت حسبتها نافراً، وإذا أدبرت : للعجاج يصف شاة قال العجاج يف وصف شاة

  .أي كأهنم تعطس، يريد من أي أقطارهم رأيتهم وجدهتم مشرقة. حسبتها ناثراً
اشتر يل شاة فقماء كأهنا تضحك، مندلقة خاصرتاها، : قال أعرايب يهزأ بصاحبه: ألعرايب يهزأ بصاحبه قال األصمعي



من مسنها حيسب أنه ال . يقول. العنق: أىن هلذه عطل؛ العطل: فكيف العطل؟ قال: هلا ضرع أرقط كأنه جيب؛ قال
  .عنق هلا

جفاالً  أوتد رخاالً وأجز: قالت الضائنة. مما تقوله العرب على ألسنة البهائم ومما تقوله العرب على ألسنة البهائم
أجز مرة وذلك أن الضائنة إذا جزت مل يسقط من صوفهم شيء : تقول. وأحلب كثباً ثقاال ومل تر مثلي ماالً حفاالً

أحلب دفعاً ثقاال من اللنب، وذلك ألن : إىل األرض حىت يؤتى عليه؛ والكثب مجع كغبة وهي الدفعة من اللنب، تقول
  .لبنهم أدسم وأخثر من لنب املعز فهو أثقل

  لسباع وما شاكلهاا

إنه ليس شيء من السباع أطيب أفواهم من الكالب، وال يف الوحوش أطيب أفواهاً من . يف طيب األفواه يقال
  .الظباء
وليس يف األرض فحل من مجيع . ليس شيء أشد خبراً من أسد وصقر، وال يف السباع أسبح من كلب. ويقال

واألسد ال يأكل احلار وال يدنو من النار وال يأكل احلامض . كلبأجناس احليوان لذكره حجم ظاهر إال اإلنسان وال
  .وكذلك أكثر السباع
واألسد إذا بال شغر كما يشغر . إن األسد يذعر بصوت الديك وال يدنو من املرأة الطامث: للروم وتقول الروم

  .لكلبالكلب؛ وهو قليل الشرب للماء، وجنوه يشبه جنو الكلب، ودواء عضته دواء عضة الكلب ا
  .العيون اليت تضيء بالليل عيون األسد والنمور والسنانري واألفاعي: احليوانات اليت تضيء عيوهنم يف الليل وقالوا

  .، وهي الذئبة ألهنا تدع ولدها وترضع ولد الضبع" أمحق من جهيزة " والعرب تقو ل هو 
  :؛ قال الكميتالضبع إذا صيدت أو قتلت عال الذئب أوالدهم وأتاهم باللحم: ويقولون

  لدى احلبل حىت عال أوس عياهلا... كما خامرت يف بيتها أم عامر 
  .الذئب: أوس
أمراض الكالب وأمراض . الضب أيضاً: األسد والكلب والسنور، ويقال: ثالثة من احليوان ترجع يف قيئها. وقالوا

  .الكلب وهو جنون، والذحبة والنقرس: الكالب ثالثة
دماء امللوك شفاء من عضة الكلب الكلب واجلنون واخلبل؛ قال : للفرزدق والعرب تقول فوائد دماء امللوك وشعر

  :الفرزدق
  شفاء من الداء اجملنة واخلبل... من الدارميني الذين دماؤهم 

دواء عضة الكلب الكلب الذراريح : للخيل بن أمحد يف دواء عضة الكلب وبلغين عن اخلليل بن أمحد أنه قال
العتيق يصنع؛ وقد ذكر كيف صنعته وكم يشرب منه وكيف تتعاجل به، والكلب الكلب إذا والعدس والشراب 

  .عض إنساناً فرمبا أحاله نباحاً مثله مث أحبله وألقحه بأجر صغار تراهم علقاً يف صور ا لكالب
كان األسود : مداواة احملل بن األسود عتيبة بن مرداس من داء الكلب وشعر البن فسوة يف ذلك قال أبو اليقظان

فمن ولده احملل، وقد داوى احملل عتيبة . بن أوس بن احلمرة أتى النجاشي فعلمه دواء الكلب، فهو يف ولده إىل اليوم
  :بن مرداس فأخرج منه مثل جراء الكالب علقاً، قال ابن فسوة حني برأ

  هررت إذا ما الناس هر كليبها... ولوال دواء البن احملل وعلمه 
  مولعة أكتافهم وجنوهبا... ه أوالد زارع وأخرج بعد اللّ



  .مجع كلب على غري قياس مثل عبد وعبيد: الكليب
شعر المرأة رجل من بين العنرب عضه كلب كلب وعض رجالً من بين العنرب كلب كلب فبال علقاً يف صور 

  :الكالب، فقالت امرأته
  لعمري هنية املتعجب... أبالك أدراصاً وأوالد زارع 

  .ال أريد ال أريد، أو شيئاً يف معىن ذلك: يطلب املاء أشد طالب، فإذا أتوه به صاح عند معاينته ويزعمون أنه
وإناث الكالب حتيض يف . ومتام محل الكلبة ستون يوماً، فإن وضعت يف أقل من ذلك مل تكد أوالدها تعيش. قالوا

وذكور السلوقية تعيش عشرين . لك الوقتالكلبة وال تريد السفاد يف ذ" كل سبعة أيام وعالمة ذلك أن يرم ثفر 
  .وليس يلقي الكلب شيئاً من أسنانه سوى النابني. سنة، واإلناث تعيش اثنيت عشرة سنة

  .وعالمة سرعة الكلب أن يطول ما بني يديه ورجليه ويكون قصري الظهر. عالمة سرعة الكلب قالوا
راط الغضف وزرق العينني وعظم املقلتني وصف الكلب ويوصف الكلب بصغر الرأس وطول العنق وغلظها وإف

وطول اخلطم مع اللطافة وسعة الشدقني ونتوء احلدقة ونتوء اجلبهة وعرضها، وأن يكون الشعر الذي حتت حنكه 
طاقة ويكون غليظاً، وكذلك شعر خديه، ويكون قصري اليدين طويل الرجلني عريض الظهر طويل الصدر، يف ركبته 

وإذا هرم الكلب أطعم السمن مراراً فإنه يعود كالشاب، وإذا حفى : ل األذناب قالواويكره للذكور طو. احنناء
والكلب من احليوان . وإذا بلغ أن يشغر فقد بلغ اإللقاح. دهنت أسته وأجم ومسح على يديه ورجليه القطران

  .إلذي حيتلم
  .سافد شكله وشبههإنه يسفدهم كلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدي إىل كل : قالوا يف الكلبة

أألم من : " ما جاء يف الكلب من األمثال قعد مجاعة من أصحابنا يعدون ما جاء يف الكلب من األمثال فحفظت منه
" و " أمسن كلبك يأكلك " ، و " نعيم كلب يف بؤس أهله " ، و " أجع كلبك يتبعك " ، و " كلب على عرق 

جلس فالن مزجر " ، و " أبول من كلب " و " ة حومل أجوع من كلب" ، و " أحرص من كلب على عقي صيب 
هو كالكلب يف األذى ال يعتلف " ، و " الكلب م حب أهله إليه الظاعن " ، و " الكالب على اجلقح " و " الكلب 

  " .وال يدع الدابة تعتكن 
  الذئب

ا ال يكادان يوجدان كذلك، الذئب إذا سفد الذئبة فالتحم الفرجان وهجم عليهما هاجم قتلهما كيف شاء، إال أهنم
إن الذئب إذا رأى إنساناً : وتقول الروم. ألن الذئب إذا أراد السفاد توخى موضعاً ال يطؤه أنيس خوفاً على نفسه

  .قبل أن يراه اإلنسان أبح الذئب صوت ذلك اإلنسان
  :يه فيمزقه؛ قال الشاعريف طبع الذئب حمبة الدم، ويبلغ به طبعه أنه يرى الذئب مثله قد دمي فيثب عل: وقالوا

  بصاحبه يوماً أحال على الدم... وكنت كذئب السوء ملا رأى دماً 
  .والفرس إذا وطئ أثر الذئب ثقلت قائمته اليت وطئ هبا: قالوا

لقد رأيت : من كتاب علّي رضي اهللا عنه إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما ويف كتاب علّي رضي اهللا عنه إىل ابن عباس
بن عمك قد حرب، والزمان قد كلب، قلبت البن عمك ظهر اجملن بفراقه مع املفارقني، وخذالنه مع العدو على ا

  .اخلاذلني، واختطفت ما قدرت عليه من األموال اختطاف الذئب األزل دامية املعزى
  :ن ثورإن الذئب رمبا نام بإحدى عينيه وفتح األخرى؛ وقال محيد ب. يف نوم الذئب وشعر حلميد بن ثور ويقولون



  بأخرى املنايا فهو يقظان هاجع... ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 
والذئب أشد السباع مطالبة، وإذا عجز عوى عواء استغاثة فتسامعت الذئاب فأقبلت حىت جتتمع على اإلنسان 

  .فتأكله؛ وليس شيء من السباع يفعل ذلك
  الفيل

  .لسان الفيل مقلوب طرفه إىل داخل: قالوا
  .لوال أن لسانه مقلوي لتكلم: يف لسان الفيل واهلند تقول من أقوال اهلند

وليس يف مجيع احليوان شيء لذكوره ثدي يف صدره إال . والفيل إذا ساء خلقه وصعب عصبوا رجليه فسكن
  .والفيل يفزع من السنور. والفيل املغتلم إن مسع صوت خنوص من اخلنازير ارتاع ونفر. اإلنسان والفيل
ظهر : وقال صاحب املنطق. ايب الفيل مها قرناه خيرجان مستبطنني حىت خيرقا احلنك وخيرجا أعقفنيوتزعم اهلند أن ن

  .فيل عاش أربعمائة سنة
إنه سجد لسابور ذي األكتاف وأليب جعفر، والفيلة تضع . رأيت فيالً أيام أيب جعفر قيل: وقال حّدثين شيخ لنا قال

  .يف سبع سنني
  الفهد
ائحة الفهد، فإذا مسن الفهد عرف أنه مطلوب وأن حركته قد ثقلت فأخفى نفسه حىت السباع تشتهى ر: قالوا

. ويعتري الفهد داء يقالع له خانقة الفهود، فإذا اعتراه أكل العذرة فربأ. ينقضي الزمان الذي تسمن فيه الفهود
  .والوحشي املسن منها يف الصيد أنفع من اجلرو املربب

  األرنب
وقضيب الذكر من األرانب رمبا كاد من عضم، وكذلك قضيب . تسمن إال بزيادة اللحماألرنب حتيض وال: قالوا

وإنفحة األرنب إذا شربتهم املرأة من بعد أن تطهر من احمليض منعت من . واألرنب تنام مفتوحة العني. الثعلب
  .والكلف إن طلي بدم األرنب أذهبه. احلبل

  القرد والدب
حّدثين سلم بن قتيبة عن هشام عن : حّدثين حممد بن خالد بن خداش قال: لعمرو بن ميمون يف قردة زنت قال

  .زنت قردة يف اجلاهلية فرمجهم القرود ورمجتهم معهم. حصني وأيب بلج عن عمرو بن ميمون قال
  .وليس شيء جيتمع فيه الزواج والغرية إال اإلنسان والقرد: قالوا
م فتهرب به يف املواضع العالية من الذر والنمل حىت تثغد والديسم جرو الدب تضعه أمه وهو كفدرة حل: قالوا

  .أعضاؤه
  مصايد السباع العادية

  " .بلغ السيل الزىب " قد : تصطاد بالزىب واملغويات، وهي آبار حتفر يف أنشاز األرض، فلذلك يقال: السباع العادية
ادية أن يؤخذ مسك من مسك البحر الكبار ومما تصاد به السباع الع: يف مصائد السباع العادية قال صاحب الفالحة

السمان فتقطع قطعاً مث تشرح مث تكتل كتالً مث تؤجج نار يف غائط من األرض يقرب فيه السباع مث تقذف تلك 
الكتل يف النار واحدة بعد واحدة حىت ينتشر دخان تلك النار وقتار تلك الكتل يف تلك األرض مث تطرح حول تلك 

جعل فيها اخلربق األسود واألفيون وتكون تلك النار يف موضع ال ترى فيه حىت تقبل السباع النار قطع من حلم قد 



  .لريح القتار وهي آمنة فتأكل من قطع اللحم ويغشى عليها فيصيدها الكامنون هلم كيف شاءوا
  النعام

وال يزاالن يتلونان ويزدادان  إن الصيف إذا أقبل وابتدأ البسر يف احلمرة ابتدأ لون وظيفيه باحلمرة: قالوا يف الظليم
  .خاضب: محرة إىل أن تنتهي محرة البسر، ولذلك قيل له

إن كل ذي رجلني إذا انكسرت إحدى رجليه قام على األخرى وحتامل على ظلع غريه فإنه إذا : ويف الظليم
  :انكسرت إحدى رجليه جثم، ولذلك قال الشاعر يف نفسه وأخيه

  لى ما بنا من ذي غىن وفقريع... فإين وإياه كرجلي نعامٍة 
  .ال غىن بواحد منا عن اآلخر: يقول

  :وقال آخر
  على أختهم هنضا وال باستها حبوا... إذا انكسرت رجل النعامة مل جتد 

وعلة ذلك أنه ال مخ له يف ساقيه، وكل عظم فهو ينجرب إال عظماً ال مخ فيه؛ وزماخر الشاء ال تنجرب؛ قال : قالوا
  :الشاعر

  ولست بنهاض وعظمك زخمر... ظلع برجل نعامة أجدك مل ت
  .أي أجوف ال مخ فيه

  شعر لذي الرمة يذكر الظليم

  :والظليم يغتذي املرو والضخر فتذيبه قانصته بطبعهم حىت يصري كاملاء؟ قال ذو الرمة يذكره
  من الئح املرو واملرعى له عقب... أهلاه آء وتنوم وعقبته 

  :وأليب النجم قال أبو النجم
  يف سرطم هاد على التوائه... رو يلقيه إىل أمعائه وامل

والظليم يبتلع اجلمرة ورمبا ألقي احلجر يف النار حىت إذا صار كأنه مجرة قذف به بني يديه فيبتلعه ورمبا ابتلع أوزان 
  .احلديد

ريش واجلناحني واملنقار يف النعامة ويف النعامة إهنم أخذت من البعري املنسم والوظيف والعنق واخلزامة، ومن الطائر ال
  :فهو ال بعري وال طائر؛ وقال أوس بن حجر

  وأرفع صويت للتعام املخزم... وتنهى ذوي األحالم عين حلومهم 
  .جعله خمزماً للخرقني؟ اللذين يف عرض أنفه يف موضع اخلزامة من البعري

  :شعر ليحىي بن نوفل قال حيىي بن نوفل
  نا إذا ما قيل طرييتعاصي... ومثل نعمامة تدعى بعرياً 
  من الطري املربة يف الوكور... فإن قيل امحلي قالت فإين 

وذلك أهنم رمبا خرجت لطلب الطعم " أموق من نعامة " هذا : شعر البن هرمة يف النعامة وتقول العرب يف املثل
  :فمرت ببيض نعامة أخرى فحضنته وتركت بيضها؛ ولذلك قال الشاعر وهو ابن هرمة

  وقدحي بكفي زندا شحاحا... ندى األكرمني وإين وتركي 
  وملبسةٍ بيض أخرى جناحا... كتاركة بيضها بالعراء 

  :ولسهم بن حنظلة وقال سهم بن حنظلة



  رأيت جفاء ونوكاً كبريا... إذا ما لقيت بين عامر 
  ومينعا نوكهما أن تطريا... نعمام متد بأعناقها 

جو بنو عامر ويضرب هبم املثل يف الشراد والنفار؟ قال بشر بن أيب يف نفور النعامة، وشعر لبشر بن أيب خازم يه
  :خازم

  فكانوا غداة لقونا نعاما... وأما بنو عامر بالنسار 
  .ير يد مروا منهزمني

  :ورمبا حضنت النعامة أربعني بيضة أو حنوهم وأخرجت ثالثني رأال، قال ذو الرمة
  و منقلبأبو ثالثني أمسى وه... كأنه خاضب بالسي مرتعه 

  .الترائك: والبواقي من بيضها الذي ال تنقفه يقال هلم
يف عدو الظليم وأشد ما يكون الظليم عدواً إذا استقبل الريح ألنه يضع عنقه على ظهره مث خيرق الريح وإذا 

  .استدبرها كبته من خلفه
  :روالنعامة تضع بيضها طوالً مث تغطيها كل بيضة مبا يصيبها من احلضن؛ قال ابن أمح

  وضعن وكلهن على غرار
  :وقال آخر

  على غرار كاستواء املطمر
  :واملطمر خيط البناء، إال أن ثعلبة بن صعري خالف ذلك فقال يذكر الظليم والنعامة

  ألقت ذكاء ميينها يف كافر... فتذكرا ثقالً رثيداً بعدما 
  .املنضود بعضه على بعض: والرثيد
  :إلنسان ومل تره ال تنفر منه إذا رأته خال النعام فإنه شارد أبداً؛ قال ذو الرمةالوحش يف الفلوات ما مل تعرف ا: قالوا

  أخو اإلنس من طول اخلالء املغفل... وكل أحم املقلتني كأنه 
  .أنه ال ينفر من الناس ألنه يف خالء ومل ير أحداً قبل طلك: يريد

السلطان دمي وهربت وترددت يف  كنت حني خلعين قومي وأطل: لألحيمر السعدي وقال األحيمر السعدي
البوادي ظننت أين قد جزت خنل وبار أو قريب منهم، وذلك أين كنت أرى النوى يف رجع الذئاب وكنت أغشى 
الظباء وغريهم من هبائم الوحش فال تنفر مين، ألهنا مل تر أحداً قبلي وكنت أمشي إىل الظيب السمني فآخذه، وعلى 

  .النعام فإنه مل أره قط إال نافراً فزعاً ذلك رأيت مجيع تلك الوحوش إال
  الطري

: حدّثنا أبو عتاب قال. حّدثين زياد بن حيىي قال: إعجاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم النظر إىل احلمام األمحر قان
م كان النيب عليه السال: حّدثنا طلحة بن يزيد الشامي عن بقية بن الوليد عن عبد اللّه بن أيب كبشة عن أبيه قال

  .يعجبه أن ينظر إىل األترج وإىل احلمام األمحر
ليس شيء يغيب أذناه إال وهو يبيض، وليس شيء يظهر أذناه : للرياشي عن علّي بن أيب طالب حّدثين الرياشّي قال

  .إال وهو يلد؛ وروي ذلك عن علّي بن أيب طالب عليه السالم
ية بن عمرو عن أيب إسحاق عن ابن جريج قال ابن للنيب صلى اهللا عليه وسلم حّدثين حممد بن عبيد عن معاو



  " .أربع ال يقتلن النملة والنحلة واهلدهد والصرد " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : شهاب
  دعاء داود عليه السالم

  " .يا رازق النعاب يف عشه : " كان من دعاء داود النيب عليه السالم: بلغين عن مكحول قال
ا فقص عن فراخه خرجت بيضاً فإذا رآها كذلك نفر عنها فتفتح أفواهها ويرسل اهللا هلم ذباباً وذلك أن الغراب إذ

  .فيدخل يف أجوافها فيكون غذاءها حىت تسود، وإذا اسودت عاد الغراب فغذاها ويرفع اهللا عنهم الذباب
بن كثري عن عبد امللك بن حيىي  حّدثين أمحد بن اخلليل عن حممد بن عباد عن الوليد: للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وله صلى اهللا عليه " ال تطرقوا الطري يف أوكارها فإن الليل أمان اهللا : " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: قال
وسلم يف الديك األبيض حّدثين أبو سفيان الغنوي عن معاوية بن عمرو عن طلحة بن زيد عن األحوص بن حكيم 

الديك األبيض صديقي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. جل من األنصار قالعن خالد بن معدان عن ر
  .وكان النيب عليه السالم يبيته معه يف البيت" . وصديق صديقي وعدو عدو اهللا حيرس دار صاحبه وسبع أدور 

الطري وهي اليت تغتدي  الطري ثالثة أضرب، هبائم الطري وهو ما لقط احلبوب والبزور، وسباع: يف أصناف الطري قالوا
اللحم، واملشترك وهو مثل العصفور يشارك هبائم الطري يف أنه ليس بذي خملب وال منسر وإذا سقط على عود قدم 

وسباع الطري تقدم إصبعني وتؤخر إصبعني ويشارك سباع الطري بأنه يلقم فراخه وال . أصابعه الثالث وأخر الدابرة
  .اد والنمليزق وأنه يأكل اللحم ويصطاد اجلر

  .والعصفور شديد الوطء، والفيل خفيف الوطء، والورشان يصرغ يف كل شهر مرة: قالوا
  .وأسوأ الطري هداية األسود، واألبيض ال جييء من الغاية لضعف قوته وأجودهم هداية الغرب والنمر: قالوا

ف املوضع الذي يكون فيه احلمام يعجب بالكمون ويأل: لصاحب الفالحة يف طبائع احلمام قال صاحب الفالحة
ومما يصلحن عليه ويكثرن أن تدخن بيوهتن بالعلك؛ . الكمون، وكذلك العدس وال سيما إذا أنقعا يف عصري حلو

كوة يف مسك البيت وكوة : وأسلم مواضعها وأصلحها أن يبىن هلا بيت على أساطني خشب وجيعل فيه ثالث كوى
  .من قبل مهب اجلنوب من قبل املشرق وكوة من قبل املغرب، وبابان

  .والسذاب إذا ألقي يف الربج حتامته السنانري الربية: قال
للكليب يف فضل أمساء كنائن نوح عليه السالم حّدثين ابن أيب سعد عن علّي بن الصباح عن أيب املنذر هشام بن حممد 

قد . قال هشام. ام منت الفروخ وسلمت من اآلفاتحّدثين أن أمساء كنائن نوح إذا كتنب يف زوايا بيت مح: قال
  .جربته أنا وغريي فوجدته كما قال أيب

  " .زذقت نبث " واسم امرأة يافت " أذنف نشا " ، واسم امرأة حام " حملث حمو " واسم امرأة سام بن نوح : قال
دواء الكباد الزعفران والسكر الكباد واخلنان والسل والقمل، ف: وأمراض احلمام أربعة: يف أمراض احلمام قالوا

ودواء اخلنان أن يلني لسانه يوماً أو اثنني . الطربزذ وماء اهلندباء جيعل يف سكرجة مث ميج يف حلقه قبل أن يلتقط شيئاً
بدهن البنفسج مث بالرماد وامللح ويدلك هبما حىت تنسلخ اجللدة العلّيا اليت غشيت لسانه مث يطلى بعسل ودهن ورد 

ودواء السل أن يطعم املاش املقشور وميج يف حلقه لنب حليب ويقطع من وظيفيه عرقان ظاهران يف أسفل . حىت يربأ
ودواء القمل أن تطلى أصول ريشه بالزنبق املخلوط بدهن البنفسج، يفعل به ذلك مراراً حىت . ذلك مما يلي املفصل

  .يسقط قمله، ويكنس مكانه الذي يكون فيه كنساً نظيفاً
والطري الذي خيرج من وكره بالليل البومة والصدى واهلامة والضوع والوطواط : لذي خيرج يف الليل قالوايف الطري ا

  .واخلفاش وغراب الليل



إذا خرج فرخ احلمامة نفخ أبواه يف حلقه الريح لتتسع احلوصلة من بعد التحامها وتنبثق، فإذا اتسعت زقاه : قالوا
  .يطان ليدبغا به احلوصلة، مث زقاه بعد احلبعند ذلك اللعاب مث زقاه سورج أصول احل

مل أر شيئا قط يف رجل وامرأة إال وقد رأيته يف احلمام، رأيت محامة ال تريد إال : للمثىن بن زهري قال املثىن بن زهري
ذكرها، ورأيت محامة ال متنع شيئاً من الذكور، ورأيت محامة ال تزيف إال بعد شدة طلب، ورأيت محامة تزيف 

ر ساعة يطلبها، ورأيت محامة وهي متكن آخر ما تعدوه، ورأيت محامة تقمط محامة، ورأيت محامة تقمط الذكر، للذك
ورأيت ذكرا يقمط الذكر، ورأيت الذكر يقمط ما لقي وال يزواج، ورأيت ذكراً له أنثيان حيضن مع هذه وهذه 

  .ويزق مع هذه وهذه
  البيض

  يف أصناف البيض

منه ما يكون من السفاد؛ ومنه ما يكون من التراب، ومنه ما يكون من نسيم : أربعة أشياءوالبيض يكون من : قالوا
الريح يصل إىل أرحامها؛ ومنه شيء يعتري احلجل وما شاكله يف الطبيعة، فإن األنثى منه رمبا كانت على سفالة 

ة تكون جبنب الفحال الريح اليت هتمت من شق الذكر يف بعض الزمان فتحتشي من ذلك بيضاً، وكذلك النخل
وحتت رحيه فتلقح بتلك الرحية وتكتفي بذلك، والدجاجة إذا هرمت مل يكن لبيضهم مح، وإذا مل يكن للبيضة مح مل 
خيلق فيهم فرخ، ألنه ال يكون له طعم يغذوه؛ والفرخ والفروج خيلقان من البياض وغذاؤمها الصفرة، وإذا باضت 

عالمات موهتم؟ والطائر إذا نتف ريشه احتبس بيضه وإذا مسع صوت  الدجاجة بيضتني يف اليوم كان ذلك من
  .الرعد الشديد

  اخلفاش

عجائب اخلفاش أنه ال يبصر يف الضوء الشديد وال يف الظلمة الشديدة وحنبل وتلد وحتيض . خصائص اخلفاش قالوا
فاً عليه، ورمبا ولدت وهي وترضع وتطري بال ريش، وحتمل األنثى ولدهم حتت جناحهم ورمبا قبضت عليه بفيها خو

وهلم أذنان وأسنان وجناحان متصالن برجليها، وأبصارها تصح على طول العمر، وإمنا يظهر يف القمر منهم . تطري
  .املسنات

  .اخلفاش فأر يطري: لبعض احلكماء وقال بعض احلكماء
  اخلطاف والزرزور

  .اخلطاف والرزور يتبع الربيع حيث كان: قالوا
والزرزور ال ميشي ومىت وقع باألرض مل يستقل وأخذ، وإمنا يعشش يف األماكن . حدى عينيه فترجعوتقلع إ: قالوا

املرتفعة فإذا أراد الطريان رمى بنفسه يف اهلواء فطار، وإذا أراد أن يشرب املاء انقض عليه فشرب منه اختالسا من 
  .غري أن يسقط باألرض

  العقاب واحلدأة
ات يف أكثر حاالهتم فإذا فرخت غذت اثنني وباعدت عنها واحداً فيتعهد فرخها العقاب تبيض ثالث بيض: قالوا

  .كاسر العظام، ويغذوه حىت يكرب ويقوى: طائر يقال له
العقاب واحلدأة يتبدالن فتصري العقايف حدأة واحلدأة : لصاحب الفالحة يف العقاب واحلدأة وقال صاحب الفالحة



  .عقاباً
  .يصري الذكر منها أنثى وتصري األنثى ذكراًوكذلك األرانب تتبدل ف: قال

العقاب إذا اشتكت كبدهم من رفعهم الثعلب واألرنب يف اهلواء : لصاحب املنطق يف العقاب قال صاحب املنطق
  .وحظهم لذلك وأشباهه تعاجلت بأكل األكباد حىت تربأ

  الغراب
تلقط ما يسقط من التمر يف القلبة وأصول الغربان ال تقرب النخل املواقري وإمنا تسقط على النخل املصرومة ف

  .الكرب وعلى إناث الغربان احلضن وعلى الذكور أن تأيت اإلناث بالطعم، واإلوزة دون الذكر
  .والغربان أكتم شيء للسفاد

  القطا
  :والقطا ال تضع بيضهما أبداً إال أفراداً؛ قال أبو وجزة: قالوا

  رماً غري أزواجباتت تباشر ع... وهن ينسنب وهناً كل صادقة 
الناس، : احليوان الذي ال يصلح شأنه إال برئيس أو رقيب احليوان الذي ال يصلح شأنه إال برئيس أو رقيب

  .والغرانيق، والكراكي والنحل؛ فأما اإلبل والبقر واحلمري فتتخذ رئيساً من غري رقيب
  باب مصايد الطري

من أراد أن حيتال للطري والدجاج حىت يتحرين ويغشى : لصاحب الفالحة يف طرق صيد الطري قال صاحب الفالحة
عليهن حىت يصيدهن عمد إىل احللتيت فدافه باملاء مث جعل يف ذلك املاء شيئاً من عسل مث أنقع فيه براً يوماً وليلة مث 

  .طه مسنألقى ذلك الرب للطري فإهنم إذا التقطته حتريت وغشي عليهم فلم تقدر على الطريان إال أن تسقى لبناً خال
وإن جعل مخر يف إناء . وإن عمد إىل طحني بر غري منخول فعجن خبمر مث طرح للطري واحلجل فأكلن منه حترين: قال

  .وجعل فيه بنبيذ فشربن منه غشي عليهن
ومما يصاد به الكراكي وغريها من الطري أن يوضع هلن يف مواقعهن إناء فيه مخر وقد جعل فيه خربق أسود : قال

  .شعري فإذا أكلن منه أخذهن الصائد كيف شاء والنقع فيه
ومما تصاد به العصافري بأسهل حيلة أن تؤخذ شبكة يف صورة احملربة اليهودية : من طرق مصائد الطري قال غريه

املنكوسة وجيعل يف جوفهم عصفور فتنقض عليه العصافري ويدخلن عليه وما دخل منهم مل يقدر على اخلروج فيصيد 
  .الواحد مائتني وهو وادع الرجل يف اليوم

ويصاد طري املاء بالقرعة وذلك أن تؤخذ قرعة يابسة صحيحة فريمى هبم يف املاء فإهنم تتحرك فإذا أبصرهم : قال
الطري تتحرك فزع فإذا كثر ذلك عليه أنس حىت لرمبا سقط عليهم، مث تؤخذ قرعة فيقطع رأسها وخيرق فيها موضع 

م ويدخل املاء فيمشي إليهم مشياً رويداً فكلما دنا من طائر أدخل يده يف املاء عينني مث يدخل الصائد رأسه فيه
فقبض على رجليه مث غمسه يف املاء مث دق جناحه وخاله فبقي طافياً فوق املاء يسبح برجله وال يطيق الطريان، 

  .هموسائر الطري ال ميكن انغماسه فإذا فزع من صيد ما يريد رمى بالقرعة مث يلتقطهم وحيمل
  احلشرات

أخربنا هشام بن عبد : حّدثنا عبد اهللا بن الربيع قال. لعبد اهللا بن عمر عن أصناف الفار حّدثين يزيد بن عمرو قال
: الفأرة يهودية ولو سقيتهم ألبان اإلبل ما شربتهم، والفار أصناف: اهللا عن قتادة عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال



  .منهن الزباب وهو أصم
  :بن حلزة قال احلارث بن حلزةشعر للحارث 

  ال تسمح اآلذان رعدا... وهم زباب حائر 
هو قرون : وفأرة البيش، والبيش سم قاتل؛ ويقال" أسرق من زبابة " هو : واخللد وهو أعمى؛ وتقول العرب

  .السنبل، وله فأرة تغتذيه ال تأكل غريه، ومن غري هذا فأرة املسك وفارة اإلبل أفاحت أرواحهم إذا عرقت
الثعبان واألفعى واهلندية؛ فأما سوى هذه فإمنا يقتل مبا ميده من الفزع، ألنه : ومن احليات ما يقتل وال خيطئ: قالوا

إذا فزع تفتحت منافسه فوغل السم إىل مواضع الصميم وعمق البدن، فإن هنشت النائم واملغمى عليه والطفل 
  .الصغري واجملنون الذي ال يعقل مل تقتل

فاعي تقطع فتهبت وناهبم يقطع بالعكاز فينبت حىت يعود يف ثالث ليال؛ واحلية إن ننفث يف فيهم محاض وأذناب األ
ومن الناس من يبصق يف فم احلية فيقتلها . " األترج وأطبق حليها األعلى على األسفل مل تقتل بعضتها أياماً صاحلة

  .بريقه
بطيخ واحلرف واخلردل املوخف واللنب واخلمر، وليس واحليات تكره ريح السذاب والشيح، وتعجب باللفاح؛ وال

يف األرض حيوان أصرب على جوع من حية؛ مث الضب بعدها فإذا هرمت صغرت يف بدهنا وأقنعها النسيم ومل تشته 
  الطعام، ولذلك قال الراجز
  حارية قد صغرت من الكرب

صبة مرة أوهنتهم القصبة يف تلك الضربة إن احلية إن ضربتهم بق. لصاحب الفالحة يف احلية وقال صاحب الفالحة
  .وحريهتم، فإن أحلت عليهم بالضرب انسابت ومل تكترث

  .ومن جيد ما يعاجل به امللسوع أن يشق بطن الضفددع مث يرفد به موضع لسعة العقرب. ما يعاجل بن امللسوع قال
فيه بعض املاء صاح، ولذلك ال يف الضفاع والضفدع ال يصيح حىت يدخل حنكه األسفل يف املاء، فإذا صار يف 

  :تسمع للضفادع نقيقاً إذا خرجن من املاء، قال الراجز
  حىت ينق والنقيق يتلفه... يدخل يف األشداق ماًء ينصفه 

  :يريد أن النقيق يدل عليه حية البحر، كما قال اآلخر
  فدل عليهما صوهتا حية البحر... ضفاع يف ظلماء ليلٍ جتاوبت 

. ه إن اخنرق فيه خرق مبقدار منخر الثور حىت تدخله الريح استحال ذلك السبخ ضفادعإن: وقال يف السبخ
  " .أجحظ عينا من ضفدع " و " أرسح من ضفدع : " والضفادع ال عظام هلا، ويضرب هبا املثل يف الرسح؛ فيقال

  .وكل شيء يأكل فهو حيرك فكه األسفل إال التمساح فإنه حيرك فكه األعلى: قالوا
واجلعل ،إذا دفنته يف . عاد يف مصر من صاد منه مسكة مل تزل يده ترعد وتنتفض ما دام يف شبكته أو شصهمسك الر

والعري إذا ابتلع يف . الورد سكنت حركته حىت يتوهم من رآه قد مات، فإذا أعدته إىل الروث حترك ورجع يف حسه
  .ساء فإهنا يسرج على ظهرها فتصرب ومتشيوأطول شيء ذماء اخلنف. علفه خنفساء قتلته إن وصلت إىل جوفه حية

  .والضب يذبح فيمكث ليلة مث يقرب من النار فيتحرك
  .واألفعى إذا ذحبت تبقى أياماً تتحرك وإن وطئها واطئ هنشته، ويقطع ثلثها األسفل فتعيش وينبت ذلك املقطوع

  .والكلب واخلنزير جيرحان اجلرح القاتل فيعيشان
  :ويقال لذكره نزك وأنشد: قال. حران، خربين بذلك سهل عن األصمعي أو غريه وللضب ذكران وللضبة: قالوا



  على كل حاٍف يف البالد وناعل... سبحل له نزكان كانا فضيلة 
  .والذبان ال تقرب قدراً فيهم كمأة. وكذلك احلردون

  .وسام أبرص ال يدخل بيتاً فيه زعفران
  .الذباب لئال يسقط عليه ومن عضه الكلب الكلب احتاج إىل أن يستر وجهه من

  .وخرطوم الذباب يده، ومنه يغين، وفيه جيري الصوت كما جيري الزافر الصوت يف القصبة بالنفخ
والذرة اتذخر يف الصيف للشتاء فإذا خافت الَعفَن على . ليس شيء يذخر إال اإلنسان والنملة والفأرة: قالوا

فإن خافت أن ينبَت احلب نقرت . كثُر ما َتفعلُ ذلك ليالً يف القمراحلبوب أخرجتها إىل ظاِهر األرض فشًَررَْتها، وأ
  .وسط احلبة لئال تنبَت

  .والسلَْحفَاة إذا أكلت أفْعى أكلت سَْعَترا َجَبلياً
  .وابُن ِعْرسٍ إذا قاتل احليةَ أكل السذَاَب

  .والكالب إذا كان يف أجوافها عود أكلت ُسنبلَ القَمح
  .أكل السراطني واأليِّلُ إذا هنشته احليةُ

  .فلذلك ُيظّن أن السراطَني صاحلة ملن نُهَِش من الناس: البن ماسويه قال ابن ماسويه
والَوَزع، يُزاقُّ احلياِت وُيقارُِبها، وَيكرع يف اللنب واملََرق مث يَُمخع يف اإلناء، وأهلُ السجن يعملون من الوزع ّمساً 

أهنم ُيدخلون الوزَعة قارورةً مث َيصبون فيها من الزيت ما يغُمرها أنفذَ من سم البِيش ومن ريق األفاعي، وذلك 
ويضعوهنا يف الشمس أربعني يوماً حىت تتهّرأ يف الزيت، فإن ُمِسَحْت على اللُّقمِة منه َمسحةٌ وأكله آكل مات من 

  .يومه
  .ُء على زرع تنكّبه اجلراُدواجلراُد إذا طَلع فُعِمَد إىل الُتْرُمس واحلَنظَل فطبِخا مباء مث ُنضَح ذلك املا

  .وإذا ُزرع َخرَْدل يف نواحي زرع جنا من الَدَبى
  .وإذا أخذ املُْردَاسَْنًج فُعجِن بعجني مث طُرح للفأر فأكلته ُمّوتن عنه، وكذلك بُرايةُ احلديد
ط لك مجيعاً مث دّق وُعجِن خبل وإذا أِخذ األفْيون والشُّونِيز والبارد وقرنُ األيل وبَاُبوَنج وِظلٌف من أظالف املعز فَُخِل

عتيق مث قُِطَع قطعاً فُدخن بقطعة منه نفرت لذلك احلّياتُ اهلوامُّ والنملُ والعقارُب، وإن أحرَِق منه شيء وُدَخن به 
  .هرب ما وَجَد منها تلك الريَح

  .والنملُ هتُرُب من ُدَخان أصول احلَنْظَل
ذَابٍ وخَْربقٍ فَُحق ذلك مجيعاً وطُرِحَ يف قرية النمل قتلها ومنعها ظهورهن يف ما يقتل النمل وإن ُعِمَد إىل كربيت وَس

  .من ذلك املوضع ذهنب
يف طرد البعوض والبعوُض هتُرب من دخان القَلْقَِديس إذا ُدخن به ومعه حبُّ السوس، وهتُرب من دخان الكربيت 

  .والِعلْك
وحلُم القُنفذ نافع من اجلُذام والسل والتشُنج . ٌع من الصْرعحلُم ابنِ عرس ناف: منافع حلم احليوان وقالت األطباء

والعقرب إذا ُشقَّ بطنُها مث ُشد . ووجع الكُلَى، ُيجفُف ُويشرب وُيطَعُمه العليلُ مطبوخاً ومشو وُيضمُد به املتشنج
يف َتنُّور، فإذا  وقد جتعل يف جوف فَخار مشدود الرأس ُمطَني اجلوانب مث يوضع الفّخاُر. على موضع اللسعة نفعت

صارت العقربُ َرماداً ُسقَي مْن ذلك الرماِد َمن به احلصاة مقداَر نصف دانق وأكثر فُيفََتت احلصاةَ من غري أن يضر 
بشيء مم سائر األعضاء واألخالط وقد َتلسُع العقرُب َمْن به ُحمَّى عتيقة فتقلُع؛ وتلسُع املفلوَج فيذهُب عنه 



هن وُتترك فيه حىت يأخذَ الُدهُن منها وَيجتذَب قُواها فيكون ذلك الدُّْهُن ُمفرقاً لألورام الفاِلجِ، وتلقى يف الد
  .الغليظة

من طبع العقرب ومن طبع العقرب أنك إن ألقيتها يف ماء غَْمرٍ بقيت يف وسط املاء ال َتطفو وال تَرُسُب؛ وهي من 
  .احليوان الذي ال َيسَبُح

وولد العنكبوت َينُسجُ . وإمنا تَْنُسُج من العناكب األنثى، والذكر هو اخلْدَرُنق.  َتدوراِنوعُني اجلرادة وعُني األفعى ال
  .والقَْملُ ُيخلق يف الرؤوس على لون الشعر إن كان أسوَد أو أبيَض أو خمضوباً باحلِّناء. ساعةَ يولُد

  .احلُلْكاُء ُدَويبَّة تغوص يف الرمل كما يغوص طائُر املاء يف املاء
  .شحمةُ األرض: اتُ النّقا كذلك، وهي اليت ُيقال هلاوبن

  " .أْصَنُع ِمْن ُسْرفٍَة : " وأم ُحَبْينٍ ال ُتقيُم مبكان تكون فيه السْرفَةُ، والّسرفةُ دوَيَبة ُيضرُب هبا املثلُ يف الّصنعة فيقال
  :شعر ألعرابية يف أفعى ومن أحسنِ ما قيل يف األفعى قول امرأة من األعراب

  كالقُْرص فُرِْطَح من دقيقِ شعريِ... ْت لَهَازُِمه ِعزِيَن وراسُه ُخِلقَ
  َملقاَك كفَّةَ ِمْنَجلٍِ مأطور... وكأن َملْقاُه بكلّ َتُنوفٍَة 

  مسراُء طاحت من نِفيض َبريرِ... ُويدير عيناً للوِقاع كأهنا 
  ملاسرجويه وقد سُئل عن السموم وعالجها

لعقرب ُيعاجلَ باالسفيوش فينفعه، وآخر ُيعاجل بالبندق فينفعه، وآخر َيشرُب األنقاس َنجُد ملسوعَ ا: قيل ملاسرجويه
فتنفعه، وآخر يأكلُ التفاَح احلامَض فينفعًه، وآخر َيطليه بالِقلْي واخلل فيحَمُده، وآخر َيْعِصُب عليه الثوَم احلارَّ 

، وآخر يعاجل بالنُّخَالة احلاّرة فيحمَدها، وآخر َيحجِمُ املطبوَخ، وآخر ُيدِخلُ يده يف ِمْرَجلٍ حار ال ماء يه فيحَمُده
ملا اختلفت الّسموُم يف : فقال! ذلك املوضَع فيحَمده، مث رأيناه يتعاجل بعُد بذلك الشيِء للسعة أخرى فال حيمده

  .أنفسها باجلنس والقدر والزمان، وباختالف ما القاه اختلَف الذي يوافقه على حسب اختالفه
  .ّد ما تكون لسعُتها إذا خرج اإلنسانُ من احلّمام، لتفّتح املنافس وَسَعةِ اجملاري وُسخُونة البدنوأش: قالوا

  .ما من شيء يضّر إال حيمل منفعة: قال أبو بكر البحرّي: ألي بكر البحري وحّدثين أبو حامت عن األصمعَي قال
إهنا " ما أقلّ علمه هبا، : فقال. رب أُضر وال أنفُعأنا مثلُ العق: إن قائالً قال: لبعض األطباء وقيل لبعض األطباء

لتنفع إذا ُشّق بطُنها مث شُئت على موضع اللّسعة؛ وقد جتعل يف جوف فخار مشدود الرأس ُمطّين اجلوانب مث ُيوضع 
حلصاةُ ففّتها من الفخار يف َتنُور فإذا صارت العقربُ َرماداً ُسِقَي من الرماِد مقدارَ نصف دانق أو أكثر قليالً َمْن به ا

ولَسعتِ . وقد تَلسُع العقرُب َمن به احلَمى العتيقةُ فُتقِلُع عنه. غري أن يضر بشيء من سائر األعضاء واألخالط
وقد ُتلقَى العقرُب يف الدهن وتترك فيه حىت يأخذَ الدهُن منها وَيجتذبَ . العقرب رجالً مفلوجاً فذهب عنه الفاجل

  .رقاً لألورام الغليظةقواها فيكون ذلك الدهُن ُمف
ولَسعت أعرابياً عقرب بالبصرة، وِخيَف عليه فاشتد جزُعه، : بني أعرايب لسعته عقرب وبعض الناس قال أبو عبيدة

ليس شي خرياً ِمْن أن تُْغَسلَ له ُخِصيةُ زِجني عَرَِق ففعلوا، وكان ذاك يف ليلٍَة ومدة، فلما َسقَوْه : فقال بعض الناس له
  .أجُد طعَم قِْرَبٍة جديدٍة: طعَم ماذا َتجُِد؟ قال: لهقَطَب؛ فقيل 

إن الذباب إذا : قال يل َبخِْتَيشُوع وسلمويه وابن ماسويه: بني املأمون وسلمويه وخبتيشوع وابن ماسويه قال املأمون
ذبابة سكن  دِلَك على موضع لسعة الزُّنبور َهَدأ وسكن األملُ، فلسعين ُزنبور فحككُت على موضعه أكثر من عشرين

كان هذا الزنبورُ : األملُ إال يف قدر الزمان الين كان يسكن فيه من غري عالج، فلم يبَق يف يدي منهم إال أن يقولوا



  .حنقاً غاضباً، ولوال ذلك العالُج قتلَك
ُه هبذا قوم وقد ُيَمو. ومما ينفع من اللسعة أن ُيصريوا على موضعها قطعةَ َرصاصٍ رقيقةً وُتشد عليه أياماً: قالوا

  .فيجعلونه خاَتماً فيدفعونه إىل امللسوع إذا ُنهِشَ يف إصبعه
ال تتهاونوا بكثري مما َتَرْون من عالج العجائز، فإن كثرياً منه وقع إليهن من : حملمد بن اجلَْهم قال حممد بن اجلَْهم

بصر، النظر وتشديِد مراكز الشعر يف قدماء األطباء، كالذبان يلقَى يف اإلمثِد فيسحُق معه، فيزيُد ذلك يف نور ال
  .حافات اجلفون

ويف أمة من األمم قوٌم يأكلون الذَبانَ فال يرَمدون، وليس لذلك يأكلونه، ولكن كما يأكل غريهم فراخ : قال
  .الزنانري

حرج اجملًرُب للسع العقرب أن ُيسقَى من الًزراوَند املد: البن ماسويه يف عالج لسع العقرب وقال ابن ماسوِيه
  .وُيشرَب عليه ماء بارد، ويُمضغ ويوضَع على اللسعة

وللسع األفاعي واحليّات ورقُ االس الرطب ُيْعَصُر وُيسقَى من مائه قدَر نصف رطل، وكذلك ماء املَْرزَْنجُوش : قال
وم القاتلة ولألدوية والسم. وماء ورق التفاح املدقوق واملعصور مع املطبوخ، وُيضمد املوضُع بورق التفاح املدقوق

  .البندق والتني والسذابُ ُيطعم ذلك العليلُ
والثُّوم وامللح وَبْعر الغنم نافع جّداً إذا ُوِضَع على موضع لسعة احلية إال أن تكون اَصلةً، فإن األَصلَةَ ُتوضعُ : قال

  .على لسعها الكُلْيتان مجيعاً بالزيت والعسل
وإن طَلَى أحد به يديه أو جسده مل َيلدغْ . سع قَملة الّنسر كان دواء لهواِخلطمي إذا أِخذَ ورقُه فلُق مث ُوضع على ل

  .وإن لَدغَ أحداً زنبوٌر فآذاه فشرب من مائه نفعه. ذلك املوضَع منه ُزْنبور
  .والبشكول وهو الطرَشقوُق إن ُدق فُضمد به لسعةُ العقرب نفع إذا أغلي أو ُشرِب من عصريه

  .ى نفسه السموَم التَني مع الشُّونِيز على الريق َوقاهوإن أَخذَ َمْن حذَر عل: قالوا
  النبات

  لكُليب أيب وائل

حدثنا قريُش بن أنس عن كُلَْيب ابن وائل رجل من املُطٌَّوعة : حدثين إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال
" والعرب تقول يف مثل هذا هو  " .حممد رسول اهللا " رأيت ببالد اهلند شجراً له ورد أمحر مكتوب فيه ببياض : قال

  .، وهو نبت ضعيف ينبت بالغيم" أشكَر من الَبْرَوقَة 
  .ويزعم قوم أن الناَرجيلَ هو خنل املُقْل قَلبه ِطباُع البلد

بني الكُْرنب وبني الكَْرم عداوة، فإذا ُزرَع الكرنب : لصاحب الفالحة يف الكرنب والكَْرم وقال صاحب الفالحة
وقُضبان . َبلَ أحدمها وتشنج، ولذلك ُيبطىء السُّكُْر عمن أكل منه ورقاٍت على ريق النفس مث شربحبضرة الكَرم ذَ

  .الرمان إذا ضُرَِب هبا ظهُر رجل اشتد عليه األمل
  .ُيضاِحكُ الشمَس: وكل َزهر ونَْورٍ فإنه ينحرُف مع الشمس ُوحيَول إليها وجهَه؛ ولذلك يقال: وقالوا

  :لألعشى قال األعشى
  خضراُء جَاَد عليها ُمْسبِلٌ هَِطل... ا روَضةٌ من رياض احلَْزِن ُمعِشبةٌ م

  ُمَؤَزز بَِعميم النَبِت ُمكْتَهِلُ... ُيضاحُك الشمَس منها كوكٌب َشرٌِق 



  :وقال آخر
  فَُنوَّاُره مِيلٌ إىل الشمس َزاِهرُه

  .واخلًُباَزي يَنضمُّ ورقًُه بالليل وَينفِتُح بالنهار
  .ُر َينبتُ يف املاء فيغيب الليلَ كلّه ويظهُر إذا طلعِت الشمُسوالًنيلُوفَ

  .إن اخذ فُجفَِّف يف الظل مث سقطَ يف النار مل َيحترِق: يف الطحلب وقالوا يف الطحلُب
هو من العود، الذي ًصِلَب عليه : وذكروا أن قَّساً راهَن على صليب يف عنقه من خشب أنه ال َيحترق، وقال

َيفِتُن بذلك َخلْقاً حىت فَِطَن له بعُض أهل النظر فأتاهم بقطعة، تكون بكرِمانَ فكان أبقى على النار منِ املسيُح، فكاد 
  .والطلَُق كذلك ال يصري مجراً. صليبه

  .وِطالُء النفاطني طَلٌَق وِخطِْمي وَمغرَةٌ
  .ماُم إذا أعَتَق حتول حبقاًإذا أِخذَ بِزرُ السذاب الربّي وُزرع وطال به ذلك َتحّول حرمالً، والّن: وقالوا
  .والقُْسطُ إمنا هو َجَزر حبرّي: قالوا
بالسند نبٌت من احلشيش ُيسّمى تِرِيَّةً، إذا أخذ فطُبخ مث صُفِّي ماؤه فجُِعلَ يف وِعاء مل يلَبث إال يسرياً حىت : قالوا

  .يشتد ويسِكر شارَبه إسكاَر اخلمر
من أراد أن يضّر َمبْبقَلٍَة َعَمد إىل شيء من ُخرء البَط : ل صاحب الفالحةلصاحب الفالحة يف إفساد البقل والرمان قا

  .فخلط به كل من ملح مث طُرَِحا يف ماٍء فِديفَا فيه فُينَضُح ذلك املاُء على البقل فإنه يَفُْسُد
لَ السمك يف املاء ومن أراد قت. ومن أراد إفساَد الرمان الكثري ألقى يف أضعافه نَوىَ التمر وامللح واجلرِيش: قال

  .فُدّق وطُرِحَ يف املاء فإنه ميوت مسُك ذلك املاَء؛ واملازريون يفعل ذلك" ما ِهي زهره " القائم َعَمد إىل نبت يسمى 
ومما َيجِص له الشجر أن ُيعَمد إىل ِمسمار من حديد فُيحَمى بالنار حىت تشتّد ُحمرته مث يَدّق يف أصل الشجرة، : قال

وتد من طَْرفاَء فُيثقََب أصل الشجرة بِمثقَب حديد ُيَجعلَ ذلك العوُد على قدر الثقب يف اِملثقَب  وأن ُيْعَمد إىل
  .فتجّف الشجرةُ إن كان ِغلظُ العوُد على قدر الثقب

ما بالُ األكََرِة وُسكَانِ البساتنيِ مع أكلهم الكُراثَ : ملاسرجويه يف أن النظر إىل اخلضرة فضائل قيل ملاسرجويه
فكَّرتُ يف ذلك فلم أجهْد ِعلّةً طولَ : تمَر وُشربِهم احلار على الّسمِك املاحل أقل ُعمياناً وعُورَاناً وُعمَشاناً؟ قالوال

  .ُوقوع أبصارهم على اخلضرة
  احلجارة

َحجرُ سنقيال إذا ُربط على بطن صاحب االستسقاء َنَشَف منه املاَء والدليل على : ألرسطاطاليس قال أرسطاطاليس
: ك أنه يوزن بعد أن كان على بطنه فيوجُد قد زاد يف وزنه؛ وذاكرُت هبذا رجالً من علماء األطّباء فعرفه، وقالذل

وحجر املغناطيس َيجِذُب احلديَد من ُبْعٍد وإذا ُوِضَع عليه َعلقَه، فإن ُدِلَك بالثُوم بطلَ . هذا احلجر مذكور يف التوراة
  .عملُه
وِمن احلجارة حصاةٌ يف صورة النواة َتسَبُح . ُيدبران فيستحِيالن حجارةً ُسوداً َتصلُح لألرجاءوالّرماُد ؤالقِلُْي : قالوا

وحجر يُوضع على حرف التنور فيتساقط . ومنها َخَرَزة العُقْر إن كانت يف َحقْو املرأة فال َتحَْبلُ. يف اخلل كأهنا مسكة
  .خبُز التنور كله

ومن احلجارة . فيِه فأكل شيئاً يف جوفه فإن هو مل َيْنُبذْه من كفه ِخيَف عليهومبصر حجر َمْن قَبَض عليه بِجمبع كَ
  .الَنشُف، ليس شيء من احلجارة َيطْفُو على املاء غريه وفيه ُحفَر ِصغَاٌر



  .الرصاص قد يدبُر فيستحيلُ ُمْردَاسَْنجاً: قالوا
  .األورام وحجر الباَزْهر ُيفًرُق. وإقليمياء النحاس يدبر فيصُري ُتوِتياء

  .الشب اليماين وباليمن جبل يقطر منه ماء، فإذا صار إىل األرض ويَبَِس استحال وصار شباً، وهو هذا الشب اليماين
أربعةُ أشياَء قد مألِت الدنيا ال تكون إال : لألصمعي يف أشياء ال تكون إال باليمن حّدثنا الرياشي عن األصمعي قال

  .ِخلطُْر والَعْصبالَوْرُس والكُْنُدُر وا: باليمن
  .ومبصرحجر ُتحركه فسمعُ يف جوفه شيئاً َيتقلقلُ كالنواة

: بني شريح ورجلني اختصما إليه حدثين شيخ لنا عن علي بن عاصم عن خالد احلَذَّاء عن حممد بن سريين قال
ُرَد على : ل له شريحفقا. إين استودعُت هذا وديعةً فأىب أن يدردها علّي: اختصم رجالن إىل شُرَْيح، فقال أحُدمها

يا أبا أميةَ، إنه حجر إذا رأته احلُْبلَى ألقْت ولَدها وإذا َوقَع يف اخلل غَلَى، وإذا ُوِضع يف : قال. هذا الرجل وديَعته
  .التنُور بََرَد فسكتَ شرَيٌح ومل َيقُلْ شيئاً حىت قاما

  اجلن

ّ  
  .الشياطُني َمرَدةُ اجلن، واجلان َضَعفةُ اجلن: قالوا
 -يعين إبليس عليه لعنة اهللا  -قال : هد عن إبليس وبلغين عن حيىي بن آدم عن َشرِيٍك عن لَْيث عنِ ُمجاهد قالجملا
  .أعِطيَنا أنا نََرى وال ُنَرى، وأنا ندُخل حتت الثََرى، وأن شيخنا ُيَرّد فًَىت: 

شيِخ من أهل املدينة  -َيْعلَى بن ُعقْبة حّدثين : بني عبداهللا بن الزبري ورجل من اجلن حّدثنا عبد الرمحن عن عمه قال
أن عبد اهللا بن الزبري باَت بالقَفْر، فقام ليَْرَحلَ فوجَد رجالً طُوله شِرباِن عظيَم اللحية على :  -مولًى آلل الزَُّبري 

أخذ السوطَ مث الَوِلّية، فنفَضَها فوقع مث وَضَعها على الراحلة، وجاء وهو بني الشَْرَخنيِ، فنفَض الرحلَ مث شده، و
: ففتح فاه، قال. افتح فاك أنظر: قال. رجلٌ من اجلن: وما أَزت؟ قال: قال. أنا أَزُب: َمْن أنَت؟ قال: أتاه، فقال

  .مث قَلََب السوطَ فوضعه يف رأس أَزب حىت شقه! لقد ُشًوه ُحلوقُكُم! أهكذا ُحلوقُكُم
: ة رضي اهللا عنها حدثين خالد بن حممد األزدي قالبني بنت عوف بن عفراء ورجل من اجلن مث بينها وبني عائش

حدثين أنس بن : حدثنا إسحاق بن أيب طلحة األنصاري قال: حدثنا ِعكرِمة بن عفار قال: حدثنا عمر بن يونس قال
كانت بنُت عوف ابن عفراء ُمضطجَِعةً يف بيتها قائلة إذا استيقظَْت وزجني على صدرها آخذاً حبلقها، : مالك قال

فأمسكَين ما شاء اهللا وأنا حينثذ قد َحرَُمْت علي الصالةُ، فبينا أنا كذلك نظرتُ إىل سقف البيت َيْنفَرِج، حىت : قالت
نظرُت إىل السماء فإذا صحيفة صفراء َتهِوي بني السماء واألرض حىت وقَعْت على صدري، فنشرها وأرسل َحلقي 

مث ضرب بيده على . جتنب ابنةَ العبد الصاحل إنه ال سبيل لك عليهامن َرّب لُكَيزٍ إىل لُكيزٍ، ا: فقرأها، فإذا فيها
لوال هذه الصحيفةُ لكان دم، أي لذحبُتِك؛ فاسودْت ركبيت حىت صارت مثلَ رأس الشاة، فأتيت : ركبيت وقال

ن شاء يا بنة أخي، إذا ِحضِت فألزِمي عليك ثيابِك فإنه ال سبيل له عليِك إ: فذكرت هلا ذلك؛ فقالت يل. عائشة
  .فحفظها اللّه بأبيها وكان اسُتشهِدَ يوم بدر. اهللا

بني عجوز وجين أبو يعقوب الثقفّي عن عبد امللك بن ُعمري عن الّشْعّيب عن زياد بن النضر أن عجوزاً سألت جِّنّياً 
ذُباب املاء الطويل  اْعمِدي إىل: إن بنيت َعروٌس وقد مترط َشَعرُها من َمحى رِْبع هبا، فهل عندَك دواء؟ فقال: فقالت

أصفَر وأمحَر وأخضَر وأزرَق وأبيَض وأسوَد : القوائم الذي يكون بأفواه األهنار فاجعليه يف سبعة ألوان من الِعْهنِ
وأغَرب، مث اجعليه يف وسطه وافِتِليه بأصبعك هكذا مث اعِقديه على َعُضدها اليسرى، ففعلَْت فكأّنها النشِطَْت من 



  .ِعقَالٍ
أخربين حممد بن مسلم الطائفّي يف حديث ذكره أن : سلم الطائفي حّدثين أبو حامت عن األصمعي قالحملمد بن م

  .الشياطني ال تستطيُع أن تغَيَر َخلْقَها ولكنها ُتَسخُر
دخلُت ِمرَْبداً : حدثنا النفاُس بن قَْهم قال: حّدثنا أبو عمرو بن العالء قال: وللنهاس بن قهم، ولغريه وقال األصمعي

  .لنا فإذا فيه شيء كالَعجْول له قرنان وله رِيشٌ ينظُر إيلٌ كأنه شيطان

َمْن ُيحرك : َسِمع رجلٌ بأرض ليس هبا أحٌد قائالً من حتته يقول: حدثنا عبد الرمحن بن عبداهللا عن عمه قال
ْون أن األصمعي مسع هذا، ُشَعرياِتي؟ ذاك َمِقيلي، وِظل َمظَفي، حاشا الغزيل وعبد امللك ومجعِه األْدم، وكانوا َيَر

  .وذاك أنه كان يف آخر عمره وقد أصابه َمٌس مث ذهب عنه
أخربنا عمر بن اهليثم عن ُعَمري بن : بني ُعمري بن ضبيعة وصاحب له وجين حّدثين سهل بن حممد عن األصمعي قال

كذا مسعته يقول،  -َعَرضْت لنا عجوز  -أو رفيق له آخر ذكره  -بينا أنا أسريُ يف فالٍة أنا وابن ظبيانَ : ضَبْيعة قال
إين ُمْنقَطٌَع يب يف هذه الفالة فلو : وصيب يبكي؛ فقال -ورأيُت يف كتاب حممٍد ابنه  -أو شيخ  -إن شاء اهللا 
فحمله خلفَه، فمكثنا ساعة فنظم يف وجه عمري وتنفّس فخرج ِمْن ِفيِه نارٌ ! لو أردفتَه: فقال صاحُب عمري! حتّملتماين
ما ُترِيُد مّني؟ فكّف عنه ومل ُيْعِلم صاحَبه مبا رأى؛ فمكث هنيهةً : ار األتون فأخذَ له عمٌري السيَف؟ فبكى وقالمثلُ ن

ما تريد مين؟ وبكى؛ فتركه ومل يْعِلم صاحبه؛ مث عاد الثالثةَ ففغر يف وجهه؛ : مث عاد، فأخذ له السيَف؛ فبكى وقال
ما فَعلُته قطّ يف وجه رجل إال ذهب ! قاَتلكَ اللُه ما أشد قلَبك: وقالفحمل عليه بالسيف؛ فلما رأى اجلَد وثَب 

  .عقلُه
بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو أيوب األنصاري والغول بلغين عن حممد بن عبد اهللا األسدّي عن سفيان عن ابن 

انت الغولُ جتيء، فشكاها إىل أيب ليلى عن أخيه عن عبد الرمحن عن أيب أيوب األنصاري أنه كان يف َسفَْرة له وك
فجاءت فقال هلا ذلك، فأخذها " إذا رأيَتها فقُل باسم الِله أجييب رسولَ اهللا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ففعلْت ذلك " إهنا عائدة : " فأخربه؛ فقال" ما فَعل أسريك : " ال أعودة فأرسلها فقال له النيب عليه السالم: فقالت
فأتى النيب عليه . آيةَ الكرسّي: أرِسلْين وأعلَمك شيئاً تقوله فال يضّرك شيء: ثاً، وقالت يف آخرهامرتني أو ثال

  " .َصَدقَْت وهي كذُوٌب : " السالم فأخربه؛ فقال
حدثنا عبد الصمد عن مهام عن حيىي : بني عمر بن عبد العزيز وعامل عمان يف شأن ساحرة حّدثين زيدُ بن أخَزَم قال

إنا أتِيَنا بساحرة فألقيناها يف املاء فطَفَْت؛ فكتب إليه عمُر : ري أن عامل ُعَمانَ كتب إىل عمَر بن عبد العزيزبن أيب كث
  .لَْسَنا من املاِء يف شيء، إن قامِت البينةُ وإال فََخل عنها
ابن أيب احلسني  حدثنا ابن ُجريج عن: حدثنا أبو عاصم قال: للنيي صلى اهللا عليه وسلم حدثين يزيد بن عمرو قال

نِعَمتِ الذْخنةُ اللبانُ واللُبانً ُدخنةً األنبياِء ولن َيدُخلَ بيتاً خن : " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: املكي قال
  " .فيه بِلَُباٍن ساِحر وال كاِهن 

معاوية من ولد أمساء بن حدثين عبداهللا بن مروان بن : بني سفيان بن عيينة وأعرابية حدثين عبداهللا بن أيب سعيد قال
: وما احلزأ؟ قالت: من يشتري مين احلََزأ؟ فقلُت: مسعتُ أعرابيةً تقول: مسعت سفيان بن عيينة يقول: خارجةَ قال

شيء ُيصيبُ : الطَّشةُ: سألتُ ابن ُمَناِذرٍ فقال: قال عبد اهللا. يشتريه أكايسُ النساء للطَّشة واخلافية واإلقالِت
يريد أن املرأةَ إذا ولدت ميوُت أوالُدها فال يبقى هلا ولد؛ . ِقلةُ الولد: واإلقالُت. اجلن: واخلافيةُ. الصبيانَ كالزُّكام



  .امرأة ِمقْالَت: يقال
  بني شيخ من بين منري وقوم من اجلن املسلمني

أياماً فأمسيُت عشيَّةَ  أْضللْت أباعر يل بالشَُريِف فخرجتُ يف ُبغَاِئها فذأْبُت: بلغين عن شيخ منِ بين ُنمري أنه قال
بواب ُموِحش وقد كَدْدتُ راحليت فاختليُت هلا من الشجر وأصبُت هلا من املاء مث قَيدتُها واضجعُت مغموماً، فلما 

مث ! ال َرْيَعة عليك: َجرى وَسُن النوم يف عيين إذ َهمس قَدٌم قريباً مين، فانتبهُت فزِعاً وإذا شيخ يتنحنح وهو يقول
أضللُت أباِعَر يل وأنا يف : فقلت. ما بك أيها املسلم:  جاء آخر وآخر حىت تألّفوا أربعة فقالواسلّم وجلس؛ مث
فاجترأت . كُّن لك ما كّن، وقد ودعَن فبِّن، وِصرنَ حيث صِرنَ، فال تتَعّنَين: فقال يل األول منهم. طلبها؛ منذ أيام

علموين مما علمكم اهللا : نعم وإهلنا إهلكم واحدة فقلت: قالوا. أِمن اخلافيِة أنتم نشدتكم بإهلكم؟: على املسألة فقلت
إن رَبكُُم اللُّه الِذي َخلََق السموَاِت واألرَض يف ِسَتِة أيامٍ : " إذا أردَت ِحفظَ ماِلَك فاقرأ عليه: قالوا. شيئاً أنتفع به

يف َخالٍء وَمحك فاقرأ املعَوذتني، وإن  إىل آخر ثالث اآليات، وآية الكرسي، وإذا أمسيَت" مث اْسَتَوى َعلَى الْعَْرش 
حببَت أال يعَبثَ بك وال بأهلك وولدك عابثٌ منا فعليك بالديِك األبيض؛ واجعل يف حجور صبيانك بَرِمياً، يعين 

فحدثوين كحديثنا تلك الليلة، فلما أصبحت . خيطاً من صوف أبيض وأسود، واحَتشُوا باإلذخر يُنشر يف الصوف
  .رجعُت
كانت وفاةُ زِياد بالَعْرفَِة ظهرْت يف إصبعه، واشتد عليه الوجع فجمع األطباء فشاورهم يف قطع إصبعه، : دائّينقال امل

يف قليب ويف : أجتد الوجَع، اإلصبع أم جتده يف قلبك واإلصبع؟ قال: فأشار عليه بعضهم بذلك، وقال له رجل منهم
غِمسها يف اخلّل، فكان ذلك ُيخفف عنه بعَض الوجع، فمكث وأمره أن َي. ِعش سليماً وُمْت سليماً: قال. إصبعي

. أنا النقاُد فوق الرقَْية قد كفيُتكم الرجلَ: بذلك سبعة عشر يوماً مث مات؛ وَسِمع أهل احلبس ليلةَ مات قائالً يقول
  .والعرب تدعو الطاعونَ رماَح اجلن

واهللاّ . يعين الطاعونَ" إنه َوْخٌز من اجلّن " ليه وسلم للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطاعون وقال النيبّ صلى اهللا ع
  .أعلم

صورة ما جاء خبامتة اجلزء الرابع من النسخة اخلطية اليت نقل عنها األصل الفتوغرايف مت كتاب الطبائع وهو الكتاب 
املني وصالته على واحلمد للّه رب الع. الرابع من عيون األخبار البن قتيبة ويتلوه يف الكتاب اخلامس كتاب العلم

  .خري خلقه حممد النيب وآله وصحابته وأهل بيته أمجعني
وكتبه الفقري إىل رمحة اهللا تعاىل إبراهيم بن عمر بن حممد بن علي الواعظ اجلزري وذلك يف شهور سنة أربع وتسعني 

  .ومخسمائة هجرية
وسنعتمد يف مراجعة اجلزء . م ١٨٩٩إىل هنا ينتهي آخر القسم املطبوع من هذا الكتاب مبدينة غوتنغن سنة 

  .اخلامس إىل آخر الكتاب على األصل الفتوغرايف، وعلى املصادر اليت يعول عليها يف تصحيح الكتاب
لسديف موىل بين هاشم : جاء بعد خامتة اجلزء الرابع من النسخة اخلطية اليت نقل عنها األصل الفتوغرايفّ ما يأيت

إمارتنا غلبةً بعد " اللهم إنه قد صار فينا دولةً بعد الِقْسمة، و : اشم يقوليناجي ربه كان ُسَديف موىل بين ه
املشورة؛ وعهُدنا مرياثاً بعد االختيار لألمة، واْشتُرِيت املالهي واملعازف بسهم اليتم واْألْرَملَة؛ وَحكََم يف أبشار 

ستْحَصدَ زرُع الباطل، وبلغ ُنْهيَته، واستجمعَ اللهم وقد ا. املسلمني أهلُ الذمة وتوىل القيام بأمورهم فاسُق كل حملة
. طريدُه، اللهم فافتح له من احلق يداً حاصدة ُتبَدد مشلَه، وُتفرق ناَمته، ليظهر احلق يف أحسن صوره، وأمت نُوره

  .والسالم



باسم : " الدعاء كانوا يتوقَون ظُلمَ السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هذا: دعاء يف التوقي من ظلم السلطان وقيل
، أخذت مسعك وَبصَرك بسمع اهللا " اْخَسئُوا فيها وال ُتكَمون " ، " إين أعوذُ بالرمحنِ منَك إن كُْنَت تَِقيا " اللّه، 

وبصره، وأخذُت قّوتَك بقوة اّهللا، بيين وبينك سْتُر النبوة الذي كانت األنبياء َتستتر به من َسطَوات الفراعنة؛ جربيلُ 
  " .والسالم . وميكائيلُ عن ِشمالك، وحممد أمامك، واهللا مطل عليك َيحجزك مين ومينعين منك عن ميينك،

أما بعد، فإذا دعتك : " كتاب عمر بن عبد العزيز إىل بعض عماله يعظه وكتب ُعمر بُن عبد العزيز إىل بعض َعَماله
  " .والسالم . تأيت إليهم، وبقاَء ما يأتون إليكقدرُتك على الناس إىل ظلمهم، فاذكُْر قدرةَ اللّه عليك وَنفَاَد ما 

  .والسالم. مظلوماً ال َينَْتِصر، وظاملاً ال يْنتََهر: كيف تركَت الناس؟ قال: وقَِدم رجلٌ من بعض النواحي فقيل له
  :شعر يف احلبس يف احلبس

  ما بالُ سجنِك إال قال مظلوُم... ما يدُخلُ السجَن إنسانٌ فتسألُه 
  :َحِدثنيوقال بعض املُ

  غيبها الدهُر يف تقلُبه... إن الليايل اليت ُشغِفُت هبا 
  شيء بقَلْبِي إال فُجِعُت به... للّه أمري ما ملُت قط إىل 

  ألوم َخلْقاً على جتبه... عرفُت حظي من الزمان فال 
  به الليايل حىت ُرمِيُت به... وكل سَْهم أعمدُته وقَفْت 

ن اخلوارج وُحكي أن عبد امللك بن مروان أَتْوُه برجل من اخلوارج فأراد قتله، بني عبد امللك بن مروان ورجل م
دعه يا عبَد امللك، فإن ذلك أرحب لشدقه، وأصح : فأدخل على عبد امللك ابن له صغري وهو يبكي؛ فقال اخلارجي

فأعجب عبدُ امللك بقوله . ْبرهتالدماغه، وأذهب لصوته، وأحرى أالَ تأىب عليه عينه إذا حَفََزْتُه طاعةُ اهللا فاستدعى َع
فأمر عبُد . ما ينبغي أن َيشَغل املؤمَن عن قول احلق شيٌء: أَما يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ فقال: وقال له متعجباً

  .امللك حببسه، وَصفََح عن قتله
  بسم اللّه الرمحن الرحيم

  كتاب العلم والبيان

  العلم

حدثنا عيسىِ بن ُيونس عن األوزاعي : ن األغلوطات حدثين الزيادي قاليف هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع
هنَى رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : عن عبد اهللا بن سعد عن الضنَابِِحي عن معاوية بن أيب سفيان قال

  .يعين ِصعَاب املسائل: األغْلُوطات، قال األوزاعي
مسعت ِعْمران بن ُحَدير ُيحَدث : يل بن حمّمد عن األصمعي قالبني كعب األخبار وقوم من أهل الشام حدثين ُسَه

كيف رأيكم يف أيب ُمسلم اخلَْوالين؟ : قال كعب األحبار لقوم من أهل الشام: عن رجل من أهل الشام قد مساه، قال
ذلك اجلامة تكونُ يف القوم إن أزَهَد الناس يف احلاكم أْهلُه، وإنْ مثل : فقال! ما أْحَسَن رأَيَنا فيه وأْخذَنا عنه: فقالوا

فََيْرغَُب فيها الغَُرباء، وَيْزَهُد فيها القَُرباء، فَبيَنا ذلك غَاَر ماؤها وأصاب هؤالء منفعتها، وبقي هؤالء ينفكون، أي 
  .يتندمون

َهرَ لعيسى عليه السالم ويف اإلجنيل أن عيسى صلى اهللا عليه ملّا أراهم العجائب، وضرب هلم األمثال واحلكمة، وأظْ



أَو لَْيست أمُّه مَْرَيَم وأُخوه يعقوَب ويوسَف ومشعونَ وَيُهوذا وأخواته ! أليس هذا ابَن النَّّجار: هلم هذه اآلياِت، قالوا
  .إّنه ال ُيسب النيب وال َحيقَّر إال يف مدينته وبِيئَِته: فقال هلم عيسى! كلّهن عندنا

مب : قيل لَدغْفَل النّسابة: حّدثنا األصمعي قال: الرياشي قاللدغفل النسّابة وقد سُئل عن حتصيله علمه حدثنا 
  .بلْساٍن َسؤُول وقلبٍ َعقُول، وكنُت إذا لَِقيُت عاِلماً أخذُت منه أعطيته: أدركَت ما أدركَت من العلم؟ فقال

أسلم عن رؤبة  حدثنا الَعالَء بن: حدثنا األصمعي قال: بني رؤبة بن العجاج والنسابة البكري حدثين أبو حامت قال
قصرت وًعرفْت، لعلك من : قال. أنا ابن العجاح: فقلت. من أنت: أتيت الّنسابة البكرّي فقال يل: بن العّجاج قال

. ما أعداُء املُُروءَة: قال. أرجو أال أكونَ كذلك: قلت. قوم إن سكتُّ عنهم مل يسألوين، وإن تكلمُت مل َيُعوا عَني
إن للِعلْم آفةً وُهجنة : مث قال. سوء إن رأوا حسناً سَترُوه، وإن َرأوا سيئاً أذاعوهبنو عم ال: قال. ُتخربىن: قلت

  .وَنكداً، فآفُته نسياُنه، ونكده الكذُب فيه، وُهجنته نشره عند غري أهله
  .ال يََزال املرء عاملاً ما طَلَب الِعلَْم فإذا ظَن أنْ قد َعِلَم فقد جَهِلَ: يف طلب العلم كان يقال

صلى اهللا عليه وسلم يف أربعة أسباب لطلب العلم ُتدخل النار حدثين شيخٌ لنا عن حممد بن ُعبيد عن الصلْت  للنيب
من تعلم الِعلَْم ألربعة دخل : " بن ِمْهَران عن رجل عن الشعيب عن عبد اللّه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .أو ُيمِيلَ به وجوَه الناس أو يأُخذَ به من األمراء  لُيباِهَي به العلماَء أو ميارِيَ به السفهاَء. النار
ما من عبد ُيْخِلص : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدثين عن أيب معاوية عن حجاج عن مكحول قال

  " .العبادة هللا أربعني يوماً إلّا ظهرت ينابيُع اِحلكْمة من قلبه على لسانه 
  نصيحة لقمان البنه

  .يا ُبَني، اغُْد عاملاً أو متعلَماً أو ُمستِمعاً أو ُمِحباً، وال تكن اخلاِمَس فتهلك: كَم لُقمان أنه قال البنهوقرأت يف ِح
وللنيب صلى اهللا عليه وسلم يف محل العلم حّدثين حممد بن داود عن ُسوَيد بن سعيد عن إمساعيل عن ابن عياش عن 

حيمل هذا العِلَْم من كلّ َخلَف : " قال النيبّ صلى اهللا عليه وسلم: الُمَعاذ بن رِفاعة عن إبراهيم بن عبد الرمحن ق
  " .عدولُه َيْنفُون عنه حتريفَ الغالني وانتحالَ املُْبِطلني وتأويلَ اجلاهلني 

: قال علي عليه السالم: لعلي عليه السالم وروى أبو خالد بن األمحر عن عمرو بن قيس عن أيب إسحاق قال
ال َيْرُجَونّ عَْبٌد إال رّبه، وال َيخافّن إال ذنَبه، وال : لْتم املَِطي فيهّن ال ُتِصيبوهنَّ قبل أن ُتحركوا مثلَهنكَِلماٌت لو َرحَّ

واعلموا أن منزلة الصرب من . اللّه أعلُم: َيسَْتحيي من ال يعلم أن يتعلم، وال يستحيي إذا سُِئل عّما ال َيْعلَم أن يقول
  .اجلسد، فإذا ذهب الرأُس ذهب اجلسد، وإذا ذهب الصرب ذهب اإلمياناإلميان كمنزلة الرأس من 

من حق العاِلم عليك إذا أتيَته أن ُتسلَم على القوم عامةً وَتُخصَّه بالتحية، وأن َتْجِلَس قدَّاَمة وال ُتِشريَ : وكان يقول
ه أحداً، وال تَسارَّ يف جملسه، وال تأُخذَ بيدك، وال َتْغِمَز بعينك، وال تقولَ قال فالن خالفاً لقوله، وال تَغتاَب عند

  .بثوبه، وال ُتلَح عليه إذا كَسل، وال تَْغَرَض من صحبته لك، فإمنا هو مبنزلة النخلة ال يزال يسقط عليك منها شيء
لعلم يا كَُمْيل، العلم خري من املال، ألن ا: وله عليه السالم يف أن العلم خري من املال وفيما قال علي عليه السالم

  .َيحُرُسك وأنت حُرس املال، واملال َتْنقُصه النفقة، والعلم يزكو على األنفاق
  .قيمةُ كلٌ امرء ما ُيحسن: وقال

  .ويقال إذا أرذل اهللا عبداً َحظَر عليه الِعلَم
  :لبعض الشعراء وقال الشاعر

  وإن مل يكن يف قومه حبسيبِ... ُيعد رفيعَ القوم َمن كان عاِلماً 



  وما عاِلم يف بلدةٍ بغريبِ... ضاً عاش فيها بعلمه وإنْ حل أر
ما وًرثت اآلباُء األبناَء شيئاً أفضلَ من األدب، ألهنا َتكتِسب املال باألدب باجلهل ُتْتلفه : لبزرمجهر قال ُبُزْرجِمْهر

  .فتقُعد ُعدما منهما
كرون األخبار، وتتدارسون اآلثار، ما يل إذا رأيُتكم تتذا: بني خالد بن صفوان ورجل وقال رجل خلالد بن صفوان

  .ألنك ِحمار يف مسالخ إنسان: وتتناشدون األشعار، َوقََع َعلَي النوُم؟ قال
بني الوليد بن يزيد ورجل من ثقيف خرج الوليُد بن يزيد حاّجاً ومعه عبُد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر فكانا 

عليه رجل من ثَِقيف فأِذنَ له وَسَتَر الشطْرَْنج مبْندِيل، فلفا دخل سلم  ببعض الطريق َيلَْعبان بالشًطْرَْنج فاستأذن
أفتعرف : قال. شغلتين عنه أموٌر وهََنات! ال، يا أمري املؤمنني: أقرأَت القرآن؟ قال: فسأله حاَجَته؛ فقال له الوليد

فكََشفَ : قال. ال: من أيام العرب شيئاً؟ قالأفعِلمَت : قال. ال: قال. أفَرَْويت من الَشعر شيئاً: قال. ال: الِفقْه؟ قال
  .اْسكُت فما معنا أحد: قال! يا أمري املؤمنني: فقال له عبد اهللا بن معاوية. شاهك: اِملنديل عن الَشطْرَْنج وقال

حيثُ العاِلُم إذا اغترب فمعه من ِعلْمه كَاٍف، كاألسد معه قَوُته اليت َيعِيش هبا : من كتاب اهلند ويف كتاب للهند
  .َتوجه

  :العلم أشرُف األحساب، واملودةُ أشدُّ األسباب، قال الشاعر: وكان يقال
  للمرِء َزْيٌن إذا مها اجتمعا... اِحللُْم والعِلُْم خلًتا كَرم 

  إال جبمع لذا وذاك معا... ِصنْوان ال َيسَتِتمّ حسنُهما 
  رتفعاِحلُْم فنال الَعالَء وا... كم من وضيع مسا به الِعلُْم وال 

  أمخله ما أضاع فاّتضعا... ومن رفيع البِنا أَضاَعُهما 
كادَ العلماُء أن يكونوا أْربابا، وكل عزٍّ مل ُيَؤكَد بعِلْم فإىل ذُلّ ما : لألحنف والبن املقفع يف العلماء قال األحنف

  .يصري
جِبًَنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزواهلما، إذا أكرمك الناس ملالٍ أو ُسلْطاٍن فال تْع: والبن املقفّع وقال ابن املُقَفَّع

  .ولكْن ليُْعجِبك إن أكرموك ِلِدين أو أدب
  " .َمثَلُ العلماء يف األرض مَثَل النجوم يف السماء : " ويف بعض احلديث املرفوع

  يف فضل العلم

  .اسُتِدل على فضل العلم أنه ليس أحٌد ُيِحّب أن له حبظه منه َخطَراً: وكان يقال
  .ِعلُْمك من ُروحك، وَمالُك من َبدَنك: ن حبيب، وأيب األسود قال يونس بن حبيبليونس ب

  .امللوك ُحكَاٌم على الناس، والعلماء ُحكَاٌم على امللوك: قال أبو األسود
لُ فما با: فقيل له. العلماء: العلماُء أفضلُ أم األغنياء؟ فقال: لبزرمجهر يف فضل العامل على الغين قيل لبُُزْرجِمهْر

ملعرفة العلماء بفضل الغَِنى وجَهل األغنياء بفضل : العلماء بأبواب األغنياء أكْثَُر من األغنياء بأبواب العلماء؟ فقال
  .العلم

  " .ليس املَلَُق من أخالق املؤمن إال يف طلب الِعلْم : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث
وجدتُّ عاّمة علم رسول : لَلُْت طالباً، فعَزْزُت مطلوباً؛ وكان يقولذَ: البن عباس رضي اهللا عنهما قال ابن عّباس

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند هذا احلّي من األنصار، إنْ كنُت ألقِيل بباب أحدهم ولو شئُت أذن يل، ولكن أبتغي 
  .بذلك ِطيب نفسه



الث اِحلفْظُ، والرابع العقل، واخلامس أوَّلُ العلم الصمت والثاين االستماُع، والث: يف درجات العلم وكان يقال
  .نشرُه

َوملا َبلَغَ أُشدَُّه واْسَتَوى : " َمن أحسَن ِعباَدةَ اللّه يف شبيبته لقاه اهللا احلكمة يف ِسنِّه، وذلك قولُه: للحسن قال احلسن
  " .أَتيَْناُه ُحكْماً وِعلْماً َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني 

َمن التمسين فلم َيجِْدنِي فَليفَْعلْ بأحسنِ : تقول احلكمةُ: امل قال بعض احلكماء من الصحابةيف احلكمة، وصفات الع
  .ما يْعلم، وليترك أقبح ما َيعلم، فإذا فََعلَ ذلك فأَنا معه وإن مل َيعرِفْين

حُسد من فوقه، وال يأخذ ال َيْحِقُر َمن دونه يف العلم، وال َي: ال يكون الرجلُ عاملاً حىت يكونَ فيه ثالثٌ: وكان يقال
  .على علمه ثَمناً

  .ُيسَتَحبّ للعامل إذا علَم أال ُيَعَنف، وإذا ُعلَم أال يأَنف: البن عيينة فيما ُيستحب للعامل وقال ابن ُعيينة
  .ال تكن كعلماء زمن اهلَْرج إن علَموا أنِفوا وإن ًعلُّموا َعنفُوا: لغيالن ويف كالم لَغْيالن
إن العاملَ احلكيم َيدعو الناسَ إىل علمه بالَصْمت والَوقَار، وإن العاِلم األخَْرق : حكمة لُقْمان من حكم لقمان ويف

  .َيطُْرد الناس عن علمه باهلََدر واإلكثار
  .َسلْ َمسْألَةَ احلَْمقَى واحفَظْ ِحفظَ األكياس: إلبراهيم بن منصور قال إبراهيم بن منصور

  :وتدبّره وأنشد ابن األعراّيبشعر البن األعرايب يف طلب العلم 
  قدر وأبعَدها إذا مل ُتقْدرِ... ما أقرَب األشياَء حَني َيُسوقُها 

  َمن َيْسَع يف عمل بِفقْهٍ َيْمهَرِ... فسل الفَِقيَه تكُْن فقيهاً مثلَُه 
  ال خَري يف عمل بغري تدبُّرِ... وتدبر األمَر الين ُتْعىن به 
  وَيخِيُب جِّد املرَء غَري مقصَر...  فلقد َيجِدُ املرُء وهو مقٌَصر

  واملنِكُرون لكل أمرٍ مُْنكَرِ... ذهب الرجالُ املُقَْتَدى بفََعاهلم 
  بعضاً لَيْدفََع ُمْعوِر عن معورِ... وبقيت يف َخلٍَف ُيَزيِّن بعضُهم 

  :مثله لبعض الشعراء وقال الشاعر
  لُ السكوِت على اجلَْهلمتاُم العمى طو... ِشفَاُء العمى طولُ السؤال وإّنما 

  .خريُ ِخصال املرء السؤالُ: وقال بعضهم
  .إذا جلست إىل عامل فسل تفَقُهاً وال َتَسلْ َتَعُنتاً: ويقال

َمن استَتر َعن الطلَب باحلََياء لَبَِس للجهل ِسرَْبالَه، فقَطُِّعوا َسرَابِيلَ احلياء فإّنه : للحسن يف طلب العلم قال احلسن
  .إَني وجدُت الِعلْم بني احلياء والستْر: رق ِعلُْمه، وقال َمن َرق وجُهه

  .منزلة اجلهل بني احلياء واألَنفة: للخليل يف منزلة اجلهل وقال اخلليل
قُرِنت اهلْيَبةُ باخلَْيبة، واحلياُء باِحلْرمان، : لعلي بن أي طالب كّرم اهللا وجهه وقال علي بن أيب طالب عليه السالمِ

  .املؤمن فلَيطْلُْبها ولو يف َيَدْي أهل الشرك واِحلكْمة ضالةُ
تعلموا العلم فإنْ تكونوا ِصَغاَر قوم فعسى أنْ تكُونوا ِكبَاَر : نصيحة عروة بن الزبري لبنيه وقال ُعْروةُ بن الزُّبَْير لبنيه

لَْمك َمْن َيْجَهل، وَتَعلَم َعلم ِع: يف تعلُّم العلم وتعليمه وكان يقال! قوم آَخرِين، فيا سوءتا ماذا أقبح من جهل بشيخ
  .ممن َيْعلَم، فإنك إذا فعلَت ذلك َعِلمَت ما َجهِلَت وَحِفظَْت ما َعِلمت



بُِبكُور كُبكُور : بِم أدركَت ما أدركَت من العلم؟ فقال: لبزرمجهر وقد سُئل عن إدراكه العلم قيل لُبُزْرجِمْهر
  .اِحلمَارالغَُراب، وِحْرصٍ كحرص اِخلنْزير، وَصْبرٍ كصرب 
طلُب العلم يف الصِّغر كالًنقش يف احلََجر، وطلُب العلم يف الِكَبر : للحسن يف طلب العلم يف الّصغر وقال احلسن

  .كالنقش على املاء
  .التفقه على غري علم كِحمار الطاحونة يدور وال َيبَْرح: ويقال

  " .لّ ارمحوا غنياً افتقر ارمحوا عاملاً ضاع بني ُجهال ارمحوا عزيزاً ذَ" للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث املرفوع 
  .أحق الناس بالرمحة عامل جيوز عليه ُحكْمُ جاهل: ويقال

يا َبين إسرائيلَ ال ُتلْقُوا اللؤلَُؤ إىل اخلنازير، فإّنها ال َتْصنع : للمسيح عليه السالم يف احلكمة قال املسيح عليه السالم
  .كْمةَ َمن ال يُريدها، فإن احلكمةَ أفضلُ من اللؤلؤ، ومن ال يرِيدها َشُر من اخلنازيربه شيئاً، وال ُتْعطُوا اِحل

  .عاِلم معانٌِد خري من مْنصف جاهل: لدميقراط، وغريه قال دميقراط
  .اجلاهل ال يكون مُنِصفاً؛ وقد يكون العاملُ معانداً: وقال آخر
  .ل، وفتنة العامل الفاجرَتعوذُوا باّهللا من فتنة العابد اجلاه: قال ُسفْيان
إّنك طلبت قليالً يف قليل فأعجزك، طلبت املال وهو : اِحلْرفَةُ يف أهل العلم؛ ولغريهم الثرْوة، فقال: قيل للحسن

  .قليل يف الناس، يف أهل العلم وهم قليل يف الناس
  :شعر للخزميي، وآلخر وقال اخلَُزْيمي

  دوَد قريناُت احلماقاتإن اجل... ال َتْنظَُرنّ إىل عَقْل وال أدبٍ 
  :وقال آخر

  إال تََزيْدُت َحْرفاً حتته ُشوُم... وما ازددُت من أديب َحْرفا أَسر بِِه 
  أىن تَوجه منها فهو حمروم... إن املُقدم يف ِحْنقٍ بَصنْعته 

  :شعر الطائي حملمد بن عبد امللك وقال الطائّي حملمد بن عبد امللك
  َولُود وأمُّ العلم َجذَّاُء حاِئلُ... ها أبا َجعْفرٍ إنّ اجلََهالة أم

َيهتف العلم بالعمل فإن أجابه : َمن طلب الرياسة بالعلم سريعاً فاته ِعلم كثٌري؛ وقال: لسفيان الثوري قال الثْورِي
  .وإال ارحتل

  .ُيغفَر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن ُيغفَر للعامل ذنب واحد: لبعض أهل العلم قال بعض أهل العلم
ال َيمنعنكم سوُء ما تعلمون منا أن َتقْبلوا أحسَن ما : بالل بن أي بردة شعر للخليل بن أمحد قال بالل بن أيب ُبرْدةل

  .تسمعون
  :شعر للخليل بن أمحد وقال اخلليل بن أمحد

  َينفَْعك قويل وال َيْضُرْرك تقصريي... اْعَمل بعلمي وال َتْنظُر إىل عملي 
قد أوتيَت علماً فال ُتطِْفئَّن نوَر علمك بظُلْمة الذنوب فَتبقى يف الظلمة يوَم يسعى أهلُ إّنك : كتب رجل إىل أخ له
  .العلم بنور علمهم

لوال العلُم مل ُيطْلب العمل، ولوال العملُ مل ُيطلب : لبعض احلكماء يف اقتران العلم والعمل وقال بعض احلكماء
  .ن أَدَعه ُزْهداً فيهالعلم، وألن ادًع احلقَّ جهالً به أحب إيل من أ

إن العاِلَم إذا مل َيْعَمل بعلمه َزلّت موعظُته عن القول كما َيزلّ : مثله ملالك بن دينار، ولغريه وقال مالك بُن دِينار



  .القَطُْر عن الَصفَا
  .إذا خرج الكالُم من القلب َوقََع يف القلب، وإذا خرج من اللسان مل جياوِز اآلذان: وحنوه قولُ زياد

  .العلماُء إذا َعِلُموا كِملوا، فإذا َعِملوا ُشِغلوا، فإذا ُشِغلوا فُقدوا، فإذا فُقدوا طُِلُبوا فإذا طُِلُبوا هََرُبوا: يقالو
  .ما أحسَن الرجلَ ناطقاً عاِلماً وُمسَتمعاً واِعياً وواعياً عاِمالً: قال احلسن

  .ئة َيْعَملُهاإين ألحَسب الرجل َيْنَسى العلَم باخلطي: وقال ابن مسعود
  .إذا تََرك العاملُ قولَ ال أدري أِصيبت مقاِتلُه: وقال ابن عباس

  :شعر ليزيد بن الوليد بن عبد امللك وقال يزيد بن الوليد بن عبد امللك
  َتَناهى حديثي إىل ما عِلمُت... إذا ما حتدثتُ يف َمْجِلسٍ 
  وكان إذا ما تناهى قَصَْرُت... ومل أْعُد علمي إىل غريه 

  :وقال آخر
  أطال فأملَى أم تناهى فاقَْصرا... إذا ما انتَهى ِعلْمي تناهيُت عنده 

  كفى الفعلُ عما غََيب املرُء ُمخْبِرا... وخيبُِرين عن غائب املرءِ ِفْعلُه 
  لعمر بن اخلطاب يف تغاير الناس على العلم

  .الناس فيه على العِلْم؛ يتغايرون على األزواج ال أدركُت ال أنا وال أنت زماناً يتَغاَيُر: قال عمُر بن اخلطّاب
  .علم ال ُيقال به ككنز ال ُيْنفَق منه: لسلمان الفارسي قال َسلْمان

العلم علمان علٌم يف القلب فذلك العلم النافع : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أصناف العلم ويف احلديث املرفوع
  " .بن آدم وعلٌم حمس اللسان فذلك ُحّجةُ اهللا على ا

  .ما قُرِن شيء إىل شيء أحسن من ِحلْم إىل علم ومن َعفْو إىل قُْدرة: لعمر بن عبد العزيز قال ُعمر بن عبد العزيز
  .َمن َيزْدْد علماً َيزدْد َوَجعا: أليب الدرداء قال أبو الّدْرَداء
  .باً ألَني أعلُم لقلُت إنِّي ال أْعلَُملوال أن يف قول ال أعلم سَب: ال أعلم قال أفالطون: ألفالطون، وغريه يف قول

  .ليس معي من فضيلة العلم إال علمي بأَني لسُت أعلم: وقال آخر
رجلٌ يدرِي ويْدرِي أنه َيْدرِي فذاك ناس : الرجال أربعة: للخليل بن أمحد يف أصناف الرجال قال اخلليل بُن أمحد

علِّموه، ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذلك فذكَر، ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري فذلك مسترشد ف
  .جاهل فارفضوه

كانت : كتاب كسرى إىل بزرمجهر وهو يف احلبس ورد بزرمجهر عليه كتب ِكْسرى إىل ُبُزْرجِمْهر وهو يف احلبس
أنتِفُع بثمرة  أما ما كان معي اجلد فقد كنُت: فكتب إليه بُُزرِمجْهر. مثرةُ علمك أن صِْرَت هبا أهالً للحبس والقتل

العلم فاآلن إذ ال جد فقد صِرُت أنتفع بثمرة الصرب مع أين إن كنُت فَقْدت كثريَ اخلري فقد استرحت من كثري 
  .من صلح له الُعْمُر صلح له التعلُم: لبزرمجهر ولبعض احلكماء قال ُبُزْرجِمْهر. الشر

  .ت اجلََهالةُ تَقُْبح به فإنّ العلم َيْحُسُن بهإن كان: أحيُسن بالرجل أن يتعلَم؟ فقال: وقيل لبعض احلكماء
  .التودد َزْين العلم: ويقال

  .ما من غاشية أدَوم أَرقاً، وأبطأ ِشَبعاً من عامل: لعمر بن اخلطاب قال عمر بن اخلطاب
اس َمن طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلبه للن: وملالك بن دينار يف طلب العلم قال مالك بن دينار

  .فحوائُج ناس كثريةٌ



للمسيح عليه السالم قال . العلم كثري، والُعمر قصري، والصنعةُ طويلة، والزمان جديد، والتجرِبة خطأ: قال إِتقَْراطُ
إىل مىت َتِصفُون الطريَق للُمْدجلني، وأنتم ُمقيمون مع املتحريين، إمنا ينبغي من العلم القليلُ، : املسيح عليه السالم

  .الكثري ومن العمل
  .لو حدثُت الناَس بكل ما أعلَُم لقالوا َرِحَم اهللا قاِتلَ َسلْمان: سلمان يف علمه قال َسلْمان
  .ال تقل فيما ال تعلم قلَهم فيما َتعلَم: يف القول بغري علم كان يقال

ذا كان سائٌق بال قائد العلم قائد، والعمل، سائق، والنًفْس حَُرون، فإذا كان قائٌد بال سائق َبلَُدتْ إ: وكان يقال
  .َعَدلْت مييناً وِشمَاالً، فإذا اجتمعا أنابت طَْوعاً وكَْرهاً

  .ال يَعرِف الرجلُ خطأ ُمعلَمه حىت يعرَِف االختالف: أليوب يف تعّرف منزلة العلم قال أيُوب
  .غَرِيزة العقل أنْثى وما ُيستفاد من العلم ذَكٌَر ولن يصلَُحا إال معاً: ويقال

إن أبَْغض العلماء إىل اهللا رجل ُيِحث الذكرَ باملَِغيب، ويَُوسع له يف : عليه السالم قال املسيح عليه السالمللمسيح 
إن أولئك قد أخذوا أُجورَهم يف الدنيا، وإن اهللا : اجملالس، وُيدْعى إىل الطعام، وُتفَْرغ له املََزاوِد، حبق أقولُ لكم

  .ُيضاِعف هلم العذاَب يوَم القيامة
من َسًره أن َيَرى : بن عباس رضي اهللا عنهما على قرب زيد بن ثابت ملا ُدلًَي زيد بن ثابت يف قربه قال ابن عباسال

  .كيف ذهب الِعلُْم فهكذا ذََهابُ العلم
  :لبعض الشعراء يف تالقي العلماء وقال بعُض الشعراء يف َتالَِقي العلماء

  الَبعُوض يف الَوسَِط فكيف حالُ... إذا َتالقَى القيُولُ واْزدمحْت 
  :وقال ابن الرقاع

  ولَقِيُت من َشظَِف اخلُطوبِ ِشدَاَدها... ولقد أصبُت من املعيشِة لَذةً 
  عن َحْرِف واحدٍة لكي أزداَدها... وعلمُت حّتى لستُ أسألُ عاِلماً 

ألبيه، وِخدمُته لضيفه، وقياُمه  قياُمه عن جملسه: أربٌع ال َيأْنف منهن الشريُف: يف أربع ال يأنف منهن الشريف ويقال
  .على فََرسه وإن كان له مائةُ عبٍد، وخدمته العاِلم ليأخذَ من علمه

  لعطاء بن مصعب يف غَلَبتْه

ليس للقَُرباء ظََرافَةُ الغَُرباء، : قال. كيف غَلَْبَت على الربامكِة وعندهم َمن هو آدب منك: قيل لعطاء بن ُمْصَعب
بَ االسم، عظيَم الِكبْر، صغري اِجلْرم، كثري االلتواء، شحيحاً باإلمالء؛ فقَربين إليهم َتباعدين كنُت بعيدَ الدار، غري

  .منهم، ورغَبهم يفَّ رغبيت عنهم
تلقَاين سعيد بن َوْهب مع : بني اخلزميي وسعيد بن وهب، مث بينه وبني أنس بن أي شيخ قاد أبو يعقوب اخلَُزْيمٌي 

أين ُتريد؟ : أُدوُر لعليِّ أَمسع حديثاً َحَسناً، مث تلقَّاين أَنس بن أيب شيخ فقلت: د؟ قالأين ُتري: طلوع الشمس فقلت
أنت َحَسنُ : حّدثْين به قال: عندي حديث َحَسن فأنا أطلُب له إنساناً َحَسَن الفهم َحَسَن االستماع، قلت: قال

  .وانالفهم َسيَء االستماع، وما أرى هلذا احلديث إال إمساعيلَ بن غَْز
  :شعر للطائي وقال الطائّي يف حنو هذا

  َتعَّوضه َصفُوٌح من َملُول... وكُْنُت أَعَز من قُنوعٍ 
  به فَقْر إىل فَْهمٍ َجِليل... فِصْرُت أذلَّ من معىن َدقيقٍ 

ون أديباً إذا أردَت أن تكون عاملاً فاقِصد لفّن من العلم، وإذا أردت أن تك: يف الفرق بني العامل واألديب كان يقال



  .فخذ من كل شيء أحَسَنه
  :شعر إلبراهيم بن مهدي قال إبراهيم بن املهدّي

  وُيْحَرُم الرِّزَق َمن مل ُيْؤَت من َتَعبِ... قد ُيْرَزق املرُء مل تتعب رواِحلُُه 
  الرزُق أرَْوغُ شيٍء عن قوي األَدب... مع أنين واجِدٌ يف الناس واحدةً 

  الرزق والَنْوك َمقرونانِ يف َسَبب... فين وَخلٍَة ليس فيها َمن ُيخال
  الرزُق أغرى به من الزم اجلًَربِ... يا ثابَِت العقل كم عاينَت ذا ُحُمقٍ 

الطبيعة النقّية تكتفي من األدب برائحته، ومن : ما رأُس األشياء؟ قال: بني أنوشروان واملوبذ قال أنوِشرْوان للُموَبذ
البذْر يف السٌباخ ضائعاً، كذلك احلكمة متوت مبوت الطبيعة، وكما َتغِلب الَسباخُ  العلم باإلشارة إليه، وكما يذهب

  .قد صدقَت وحبق قلدناك ما قلًدناك: طيَب الَبذْر إىل الَعفَن، كذلك احلكمة َتفُْسد عند غري أهلها؛ قال كسرى
ون وُيَرغبون يف اآلخرة وال َيْرغبون، يكون يف آخر الزمان علماء ُيَزهِّدون يف الدنيا وال َيزَْهُد: قال بعُض السلف

َيْنَهْون عن غشيان الوالة وال ينْتهون، ُيقَربون األغنياء وُيباعدون الفقراء، َوَينْقبِضون عند احلُقَراء، وينبسطون عند 
  .أولئك اجلبارون أعداء الرمحن: الكَُرباء

  .طق، وسنة ماضية، وال أدريكتاب نا: العلم ثالثة: البن عمر يف العلم نافع عن ابن ُعَمر قال
  الكُُتب واحلفظ

اْسلَْم من : مسعت اخلليل بن أمحد يقول: حّدثين قريش بن أَنس قال: للخليل بن أمحد حّدثين إسحاق بن إبراهيم قال
ب ما أفسدَها للجاهل، قال بعض الشعراء يف قوم َيجْمعون الكُُت: فقال. قد جاء يف الَوحدِة ما جاء: فقيل له. الَوْحدة

  :وال َيْعلَمون
  جبيدِها إال كِعلْم األباعِرِ... َزواِملُ لألسفارِ ال ِعلَْم عندهم 
  بأمحاهلا أو راَح ما يف الغََرائزِ... لعمُرك ما َيْدرِي املِطي إذا غدا 

الناًس يكُتبون أحسَن ما َيسمعون، وحيفظون أحسَن ما يكُتبون : ليحىي بن خالد وللشعيب قال حيىي بن خالد
  .حدثون بأحسن ما َيحفظونويت

  .لو أن رجالً حِفظ ما َنِسيُت كان عاملاً: قال الَشْعّيب
َيسمع غَري : كان َيْغلَطً يف علمه من وُجوٍه أربعٍة: لرجلً يصف رجالً كان يغلط يف علمه وَوَصف رجلٌ رجالً فقال

  .َيكُْتب ما ُيقال؛ وَيحفَظ غري ما َيسمع، ويكُتب غَري ما حيفَظ، وُيحدِّث بغري ما
أما أبو : فقال. قد بََعثُوا إىل أيب ُعَبيدة واألصمعي لُيْجَمَع بينهما: أليب نواس عن األصمعي وأيب عبيدة قيل أليب ُنوَاس

  .ُعَبيدة فإن أْمكَنوه من ُشقَره قرأ عليهم أسَاطَري األولني، وأما األصمعي فُبلْبلٌ يف قَفَص يُطر هبم بَنَغماَته
  القرآن

يف أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يكرهون بيع املصاحف واألخذ على التعليم حدثين البن شقيق 
كان أصحاب رسول اللّه صلى : حدثنا عبُد الوارث بن سعيد عن اجلَُريْرِي عن عبد اهللا بن شقيق قال: الٌزيادي قال

  .ا َيكْرهون أن َيأُخذَ املعلُم على تعليم الِغلْمان شيئاًاهللا عليه وسلم َيكَْرهون َبْيَع املصاِحف وَيَرْونه عظيماً، وكانو

لعلي بن أي طالب يف املؤمن والفاجر حدثين حممد بن عبد العزيز عن خالد الكاهلي عن أيب إسحاق عن احلارث عن 
ملؤمن الذي ال َمثَلُ املؤمن الذي يقرأ القرآن مَثَل األتْرجة رُحيها طَيب وطعُمها طيب، ومثل ا: علي عليه السالم قال



يقرأ القرآن مثل الَتْمرة طعُمها طيب وال رِيَح هلاة ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الرَّْيحَانة رحيها طيب وطعمها 
  .ُمرٌّ، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن مثل احلَْنظَلة طعمها ُمر وال رِيَح هلا

ن إىل أرض العدو وحدثين حممد بن ُعَبيد عن معاوية بن عمرو للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن السفر بالقرآ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب إسحاق عن إمساعيل بن أمية ولَْيث بن أيب ُسلَيم عن نافع عن ابن ُعَمر قال

  " .إال ُتَسافروا بالقرآن إىل أرض العدو فإين أخاف أن َيَناله العدو : وسلم
حدثنا خَُرمية ابن أسد : حّدثنا ُعَمْير بن ِعْمران الَعالّف قال: ة حّدثين أبو سفيان الغنوي قاليف االستفتاح بالبسمل

إهنا أّولُ شيٍء كُِتب يف : ويقول" ببسم اهللا الرمحن الرحيم " كان سعيُد بن املُسيب َيستفتح القراءة ب : املُرِّي قال
  .بن داود إىل املرأة املصحف، وأّول الكُُتب، وأّول ما كََتبَ به ُسليمانُ
: حدثنا رجل عن ِعْمران بن ُحَدْير قال: حّدثنا األصمعّي قال: بني عمران بن ُحَدير وأعرايب وحّدثين أبو حامت قال

أرى أشياء تُقْضى : قال. كيف: قالوا. كان هذا من آخر ما َنَزل: فقال" براءة " قرأت عِلى أعراّيب آخر سُورة 
  .كأنّها ليست بتامّة: وقرأُت عليه سُورة األحزاب فقال: قال. وُعهوداً ُتنَْبذُ

: حدثنا سفيانُ بن ُعيَينة عن ابن أيب َنجِيح عن جماهد قال: لعبد اهللا بن مسعود يف احلواميم حّدثين حممُد بن ُعبيد قال
وقعُت يف " حم " إذا وقعُت يف ال : وزاد فيه ِمْسعَر، قال عبد اهللا: قال. ِديباج القرآن" حم : " قال ابن مسعود

  .َرْوضات َدِمثات أتأَنق فيهن
حّدثنا بكر بن خَُنيس عن ضَِرار بن َعْمرو عن احلسن : للحسن يف َحَملة القرآن حّدثين شيٌخ لنا عن املُحارِيب قال

حروفَه، رجل اّتخذه بَِضاعةً ينقله من مصر إىل مصر، يطلُب به ما عند الناس؛ وقوٌم حِفظوا : قراء القرآن ثالثةٌ: قال
وقد كَثَر اهللا هذا الضرَب يف َحَملة القرآن  -وضًيعوا ُحدوده، واستدرُوا به الُوالة، واستطالوا به على أهل بالدهم 

فَسهِر ليلَه وَهَملَت عيناه، . ورجلٌ قرأ القرآن فََبَدأ مبا َيْعلَم من َدواء القرآن فَوَضعه على َداِء قلبِه -ال كثرهم اهللا 
ُشوَع، وارتدَْوا باحلُْزن، ورَكُدوا يف حماريبهم، وَجثَْوا يف بََرانِسهم، فبهم َيسِْقي اهللا الغَْيثَ، ويُْنزِك الًنَصر، َتسَْرَبلوا اخلُ

  .وَيْرفَُع الَبالَء، والِله لََهذا الضَّْربُ يف َحَملَة القرآن أقل من الِكبْريت األمحر
ارثُ األْعوُر عن علّي عليه السالم عن النيبّ صلى اهللا عليه للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل القرآن َرَوى احل

كتاب اهللا فيه َخَبُر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وُحكُْم ما بينكم هو الفصلُ ليس باهلَْول هو الذي ال : " وسلم أنه قال
ه هو الذي َمن تركه من جبارٍ ُتزِيغُ به األهواء وال َتْشَبع منه العلماء وال َيْخلُق عن كثرة الرد وال َتنْقَِضي عجائُب

قََصمه اهللا ومن ابتغى اهلُدى يف غريه أضلَه اللّه هو َحْبلُ اللّه املتني والذَكر احلكيم والصراط املستقيم خذها إليك يا 
  .أعور

ع عن عبد حدثنا مالكُ بن ِمْغول عمن أخربه عن املَُسيَّب بن راف: البن مسعود فيما ينبغي حلامل القران املُحارِّيب قال
ينبغي حلامل القرآن أن ُيعَْرف بليِله إذ الناُس نائمون، وبِحُْزنه إذ الناس َيفَْرحون، وببكائه إذ : اهللا بن مسعود قال

  .الناس َيْضَحكُون؛ وينبغي حلامل القرآن أن يكون عليماً حكيماً ليناً ُمسَتكِينا
قاد رسول اهللا صلى اهللا : عن طلحة بن عبيد اهللا بن كَريز قالللنيب صلى اهللا عليه وسلم وكيع عن أيب َمْعشر املَِديين 

  " .إن من تعظيم َجالَل اهللا إكَرامَ يف الًشْيبة يف اإلسالم وإكراَم اإلمام العادل وإكراَم حامل القرآن : " عليه وسلم
يََتكًَبُرونَ يف األْرض بِغَْيرِ  َسأصرُِف َعن آَيايتَ الَِذيَن: " لبعض املفسرين قال بعُض املفسرين يف قول اّهللا َعز وجل

  .أْحرِمُهم فَْهم القرآن" الَْحق 
  ألعرايب وقد مسع ابن عباس يقرأ سورة من القرآن الكرمي



والِله ما أنقذهم منها : فقَال" . َوكُنُْتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن النًارِ فَأْنقَذَكُْم ِمْنَها " َسِمع أعراّيب ابن عباسٍ وهو يقرأ 
  .ُخذْها من غري فقيه: هو ُيريد أن ُيدِخلَهم فيها، فقال ابن عباسو

  احلديث

حّدثنا حممد بنِ فُضَْيل عن : لألعمش عن إمساعيل بن رجاء حّدثين إسحاُق بُن إبراهيَم بن حبيب بن الَشهيد قال
  .َحِديثه كان إمساعيلُ بن َرَجاء َيجمع ِصْبيانَ الكَُتاب فُيحَدثهم كيال َيْنَسى: األْعمش قال

قال : حدثنا أبو بكر بن عّياش عن األعمش قال: بني حبيب بن أيب ثابت واألعمش وحّدثين إسحاق الَشهيدًي قال
  .لو أنّ رجالً حدَّثين عنك حبديٍث ما بالَْيت أن أرْوِيه عنك: يل حبيب بن أيب ثابت

ألْف عن ألفٍ : عة بن أيب عبد الرمحن قاللربيعة بن أيب عبد الرمحن حّدثين أبو حامت عن األصمعي عن نافع عن ربي
  .خري من واحٍد عن واحٍد إن فالناً عن فالٍن َيْنتَزع الُسَنة من أيديكم

حّدثين ُمنْقذٌ عن أيوب عن : رُوِي عن حممد بن إمساعيل عن ُمعَتِمر قال: وَْيح حدثين الرياشٌي قال: للحسن يف
  .َرْحمة: وَْيح: احلسن قال

َروى ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن ُسهَيل بن أيب صاحل عن أبيه عن : ه وسلم حدثنا الرياشّي قالللنيب صلى اهللا علي
مث ذاكرُت ُسهَْيالً هبذا احلديثِ : أيب ُهَريرة أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قََضى باليمنيِ مع الشاهد؛ قال ربيعة

  .ه عن أيب ُهَريرةفلم َيحفظه، فكان بعد ذلك َيْروِيه عين عن نفسه عن أبي
كان قََتادةُ إذا حدث باحلديث اجليِّد مث : لشعبة عن قتادة يف احلديث حدثين أبو حامت عن األصمعّي عن ُشْعبة قال

  .ذهب جييء بالثاين غْدَوه
الذي : َمن الذي يُْتَرُك حديثه؟ فقال: سئل ُشْعَبةُ: لشعبة وقد ُسِئل عن الين ُيترك حديثه يلغين عن ابن َمْهديٍّ قال

ُيَتهم بالكَِذب، ومن تكثر بالَغلط، ومن خيطئ يف حديث ُمْجَمع عليه فال َيتَهُِم نفَسه وُيقيم على غَلَِطه، ورجل َرَوى 
  .عن املعروفني ما ال َيْعرفه املعروفون

فه، وصاحبِ سفيٍه معلَن بالس: ال يُؤَخذُ العلُم من أربعة: ملالك يف أربعة ال يؤخذ العلم منهم وعن مالك أنه قال
َهوًى، ورجلٍ َيكِذب يف أحاديث الناس وإن كنتَ ال َتَتهمه يف احلديث، ورجل له فضل وتعفّف وصالح ال يعرِف 

  .ما حيدث
  :شعر لألصمعي يرثي سفيان ابن عَيْيَنة حدثين عبُد الرمحن عن األصمعي أنه رَثَى سفيان بن ُعيينة فقال

  وُمسَْتبِيُت أثاراٍت وآثارِ...  فَلَْيْبِك ُسفْيانَ باغي ُسَنٍة َدَرسْت
  وافَِقيُّون من طَارٍ ومن طارِ... وُمْبَتِغي قُْرب إسناٍد وموعظٍة 
  من قاطنِني وُحجاجٍ وُعًمار... أْمسْت جماِلُسه َوْحشاً ُمَعطلةً 

  أو لألحاديِث َعْن َعْمرِو بن دينارِ... َمن للحديث عن الُزهرِيِّ حني ثََوى 
  زهري من أهل بْدوِ أو بإْحضارِ... َمن قال حّدثنا ال  لن َيسَمُعوا بعلي

  من مارقَني وِمن ُجحَاد أقدار... ال َيهنأ الشاِمَت املسًروَر َمْصَرعُه 
  قَْوداً إىل غََضبِ الرمحن والنارِ... وِمن َزناِدقٍة جَْهٌم َيقُودهم 

  رِبُِسًنة اهللا اهتارا باهْتا... وُملِْحدين ومُرتابني قد َخلَطُوا 
  :آلخر يرثي مالك بن أنس وقال آخر يف مالك بن أنس الفقيه

  والسائلون َنواِكُس األذقاِن... َيأَبى اجلَوَاَب فما ُيراَجُع َهْيَبةً 



  فهو املُطاع وليس ذَا ُسلْطاِن... َهْدُي التقّي وعز سلطان التُقَى 
كان : حّدثنا ِهشام بن حسان قال: ن ًسوّار قالحّدثنا حممد ب: هلشام بن حّسان عن احلسن حدّثنا أبو اخلَطَاب قال

  .احلسن ًيحدثنا اليوَم باحلديث ويرُُده الَغَد ويزِيد فيه وينقُص إال أن املعىن واحد
قال ُحذَْيفَةُ بن : حّدثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال: حدّثنا ميمون قال: حلذيفة بن اليمان حدثين أبو اخلطاب قال

  .ب فنقدِّم ونَؤخِّر ونَزيد وَنْنقُص، وال نرِيد بذلك كَِذباإنا قوم َعَر: الَيَمان
  .لو كان هذا احلديث من اخلبز نقص: قال أبو إسحاق الشامّي: أليب إسحاق الشامي وملسعر أبو معاوية قال

  .من أبغضين فجعله اهللا حمّدثاً: قال ِمسعر: أبو أسامة قال

واهللا ألنْ أتصَدق بِِكْسرة أحسن إيلّ : مسعت األعمش يقول: للألعمش ولسفيان يف كراهية التحدث أبو معاوية قا
  .من أن أحتدث بستني حديثاً

  .لوددُت أهنا قُِطعْت من هاميت، وأوَمأ إىل املَْنكب وأين مل أْسَمع منه شيئاً: مسعت سُفْيانَ يقول: أبو أسامة قال
  .بّ أن يكون أْحفَظَ الناس للحديثما أحدث ملَن أِح: ألبن عيينة يف مثل فلك املعىن قال ابن ُعَيينة

  .إَني ألْمسع احلديثَ ُعطال فأَشَنفه وأقرطه وأقلده فَيحسُن، وما زدُت فيه معىن، وال نقصت منه معىن: قال بعضهم
سَأل َحفْص بن غياٍث األعمَش عن إسناد : لألعمش وقد سأله حفص بن غياث عن إسناد احلديث أبو أسامة قال

  .هذا إسناده: وأسنده إىل احلائط وقال حديٍث فأخذ بَِحلْقه
  .هو من املُْرَسلَاِت ُعْرفا: ما إسناده؟ فقال: مثله للسّماك وللحسن وحدث ابن الًسمِّاك حبديٍث فقال له رجل

وما يصنع َمبن؟ أما أنت فقد نالْتك موِعظُته، : يا أبا سعيد، عمن؟ قال: وحدث احلسن حبديث، فقال له رجلٌ 
  .وقامت عليك حجته

  .إذا رأيُت الشيخ مل يطلب الفقَه أحببُت أن أْصفََعه: قال األعمش: لألعمش يف طلب الفقه َيْعلَى قال
  .لوال َتَعلُّم هذه األحاديث كنُت كبعض َبقَايل الكُوفة: قال األعمش: ابن ُعيينة قال

ِسم وبالقُرب منه رجل من حاجَ بني حاج خراساين وابن ُعَيْينة ازدحم الناس يوماً على باب ابن عيينة أيام املَْو
إين : ُخراَسان قد حطّ َمبْحِمله فَدِيس وكُِسَر ما كان معه وانتهب كَْعكُه وَسوِيقُه، فقام يسُري إىل سفيانَ ويدعو وبقول

  .زدنا يف السماع رمحك اللّه: يقول لك: ما يقول؟ فقال بعضهم: ال أِحل لك ما صنعَت؛ فقال سفيان
  :اد الغنوي يف شريك أنشدين أبو حامت عن األصمعي للَعالء بن اِملْنَهال الَغنَوِي يف َشرِيكشعر العالء بن املنه

  فيُقِْصَر حني ُيبصُِره شَرِيُك... ليت أبا شَرِيٍك كان حياً 
  إذا قلنا له هذا أبوكا... وَيْتُرَك من َتدَريه علينا 

  :مثله آلخر يف شريك وقال آخر
  وأمسى شرِيٌك ُمْرَصداً للدراهم.. .حتّرز ُسفيانٌ وفْر بدينِه 

  :وآلخر يف شهر بن حوشب وقال آخر يف َشْهر بن حَْوَشبٍ
  فمن يأمن القراء بعدك يا شهُر... لقد باع شهٌر ديَنه َخبرِيطٍة 

  .وذلك أنه كان دخل بيت املال فَسَرق َخرِيطةً، ورافق رجلًا من أهل الشام فَسَرق َعْيَبَته
  :داب وقال ابن ُمَناِذروالبن مناذر يهجو ابن 

  َوصاةً للكُُهول وللَشبابِ... ومن يبغ الَوَصاةَ فإن ِعْندي 
  وال َتْروُوا أحاديثَ ابن دَاب... خذوا عن مالٍك وعن ابن َعْوٍن 



طلبنا هذا األمر وما لنا : حلبيب بن أيب ثابت مث لسفيان عبد العزيز بن أَبان عن ُسفيان عن حبيب بن أيب ثابت قال
اقطعوها سوف : رأيتم رجالً مّد رِجله فقال: قال زيد بن أْسلَم: نِّية، مث إنّ النية جاءت بعُد؛ فقال سفيانفيه 

  .أجُْبرها
  .حماماة عن اليقني: فقال! ما أكثر َشكّك: لرقبة بن مصقلة قيل لَرقَبَة

: فقال. أنا أُشك فيه: ديث فقالسأل ُشْعَبةُ أيُّوب السْخِتَياينّ عن ح: وبني شعبة وأيوب السختياين وقال بعضهم
  .َشكَُّك أحّب إيل من يقنيِ سبعة

: للشرقي بن قطامي وقد ُسِئل عما كانت العرب تقول يف صالهتا على موتاها حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
ال أدري، : قالما كانِت العرُب تقول يف صالهتا على موتاها؟ ف: قلت للشرَِقي بن قُطَاَمي: حّدثين بعُض الرواة قال

  :كانوا يقولون: فأكِْذب له؛ فقلت
  رَُوْيدَك حىت َيْبَعثَ احلًّق باِعثُْه... ما كنَت َوكَْواكاً وال بَِزوََنٍك 

  .فإذا أنا به ُيحدث به يف املقصورة يوَم اجلمعة: قصرية قال: غليظ، وزونك: َوكَْواك
  :أليب نواس قال أبو نَُواس

  َعْمرو بن ِشْمر عن ابن مسعود. ..حدثين األزرُق احملدثُ عن 
  وكافرٍ يف اجلحيم َمصفوِد... ال ُيخِلُف الوعَد غُري كافرِه 

حدثين ُهْدَبةُ بن عبد الوهاب عن َشقيق الَبلِْخّي : بني شقيق البلخي وعلي بن إسحاق يف أيب حنيفة حدثين ِمهَْيار قال
قد : فقال شَِقيق. ال ُتطْرِه َمبْرو فإهنم ال حيتملون ذلك: إسحاقأنه أطرى يوماً حنيفة رمحه اهللا َمبْرو فقال له علّي بن 

  :َمَدحه ُمساوٌِر الشاعر فقال

  بآبَِدٍة من الفُْتَيا ظَرِيفَْه... إذا ما الناُس يوماً قَاَيسُونا 
  ِتالٍد من طراز أيب حنيفة... أتيناُهْم مبقْياسٍ صحيح 

  يف، صحيفة وأثبتها حبربٍ... إذا مسع الفِقيُه هبا وعاها 
  :قد أجابه بعض أصحابنا: فقال له

  وجاء بِبْدَعٍة َهَنٍة سخيفه... إذا ذُو الرَّأي خَاصَم يف ِقياسٍ 
  وآثارٍ مبَرَّزة شريفة... أتيناهم بقول اّهللا فيها 

  أحلً حراُمه بأيب حنيفه... فكم من فَْرج ُمْحَصَنٍة َعِفيٍف 
  زنا ُعْرساً صحيحهتكون من ال... أقال أبو حنيفة بنت ُصلْبٍ 

من َيدئُنا على شيخ : لرجل وقد مسع منادياً يطلب شيخاً ضاالً فأحضره إىل بِشر املريسي َسِمع رجل منادياً ُينادي
هذا شيخ ضال فَُخذْ بيده؛ وكان : ما مسعُت كاليوم شيٌخ ُينَادي عليه، مث جاء به إىل بِْشر املِريِسي فقال: ضل؟ فقال

  .قرآنبِْشٌر يقول خبلَق ال
  األهواء والكالم يف الّدين

. مب تدعون هذا األمر: بني املأمون وعلي بن موسى الرضي قال املأمونُ يوماً لعلي بن موسى رضي عليهما السالم
إن مل يكن هاهنا شيء : فقال املأمون. قال بقرابة علي من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبقرابة فاطمة رضي اهللا عنها

صلى اهللا عليه وسلم من أهل بيته َمْن هو أقرُب إليه من علي، وَمْن هو يف القرآن !َخلَِف رسول اهللا  إال القرابة ففي
مثلُه، وإن كان بقرابة فاطمةَ من رسول اهللا، فإن احلق بعد فاطمةَ للَحَسن واحلَُسني وليس لعلي يف هذا األمر حق 



زمها مجيعاً ومها حيان صحِيحان، واستوىل علي على ما ال ومها حَيان؛ وإذا كان األمر على ذلك، فإن علّياً قد ابت
  .فما أحاَرا علي بن موسى نطقا. َيجُِب له

  :حدثنا الرياشٌي قال مسعت األصمعي ينشد
  َيرعى الناسَ ضالالً وليس ُبمهتدي... وإَني ألغَْنى الناس عن متكلم 

  :وأنشدين أيضاً الرِّياشي
  حىت إذا فات أْمٌر عاتَب القَدرا.. .وعاجُز الرأي ِمْضيَاع لفُْرَصتِه 

  :وقال آخر
  وما العاُر إال ما َتُجر املَقَادُر... إذا ُعريوا قالوا مقاديُر قَُدَرْت 
  :وأنشدين سَْهلٌ عن األصَمِعي

  إنك إن تُقدرْ لك احلَُمى ُتَحًم... يا أيها املُْضِمُر َهماً ال ُتهم 
  َتَوقَيك وقد َجفً القَلَْمكيف ... ولو غَدْوَت َشاهِقاً من الَعلَم 

  :وأْنَشدين غُريه
  إن كنُت أخطأُت فما أخطأ القَمَر... ِهَي املقاديُر فَلُْمنِي أو فََدْر 

َمن طَلَب الدين بالكالم تََزْنَدق، وَمن : أليب يوسف القاضي يف طاليب الدين والكيمياء واحلديث قال أبو يوسف
  .لَب غراِئبَ احلديث كَذَبطلب املال بالكيْمَياء أفْلَس، وَمن طَ

وهو َمْولًى لبعض أهل املدينة وقد ُحِمل عنه  -ملسلم بن أىب مرمي وقد كُسِرت رجله كان ُمْسِلمُ بن أيب َمْرمي 
: شديداً على القََدرِنة، عائباً هلم ولكالمهم، فانكَسرت رِجلُه فتركها ومل َيْجُبرها، فكُلِّم يف ذلك فقال -احلديثُ 
  .و وأجْبُرها أنا لقد عاندته إذاًَيكِْسرها ه

أترى اهللا عز وجل يف فضله وكََرمه وَعْدله كَلًفََنا ما ال : بني هشام بن احلكم وبني رجل قال رجل ِهلَشام بن احلَكَم
  .قد واهللا فََعل، ولكننا ال َنْستَطيع أن نتكلم: ُنطيق مث ُيَعذَبنا؛ فقال هشام

يا : صاَحَب رجل من القََدرِية َمجُوِسّياً يف َسفَر فقال القَدري: ابنا قالبني قَدري وجموسي حدثين رجلٌ من أصح
فأنا مع : قال اجملوسي. قد شاء اهللا ذلك، الشيطانَ ال َيدَُعك: قال! حىت َيَشاء اهللا: جموسي، ما لك ال ُتْسِلم؟ قال

  .أقوامها
إن اهللا َوَعَد َوْعداً : َعالَء وعمرو بن ُعَبيد فقال عمروبني أبو َعْمرو بن العالء وَعْمرو بن عبيد اجتمع أبو َعْمرو بن ال

ال أقول إَنك أْعَجُم اللسان، ولكن أعجم ! أنت أْعَجم: فقال له أبو َعْمرو. وأْوَعد ايعاداً وإنه مُْنجٌِز وْعَده ووعيَده
  :الوعيد مكرمة مث أنشدأن العرب َتُعد إجناز الَوْعد َمكُْرمة، وَتْرَك إيقاع ! أما تعلم، وَْيَحَك! القَلْب

  ملُْخِلُف إيعادي ومُْنجُِز َمْوعدي... وإين َوإنْ أْوعْدُته أو وَعْدُته 
  بني حبيب بن الشهيد وإياس بن معاوية يف القدري

ما الظلُم يف كالم : ما كلَّمُت أحداً بَعقْلي كفَه إال صاحب القََدر قلت: قال إِياُس بن معاوية: حبيب بن الشهيد قال
  .فإن اهللا له كل شيء: هو أن يَأُخذ الرجلُ ما ليس له، قلت: ؟ قالالعرب

اليقُني بالقدر ال َيمنعُ احلازَِم َتوَقََي املهالك، وليس على أحٍد الّنظرُ يف القدر : من كتاب اهلند ويف كتاب للهند
  .ْزماملَُغيَّب، ولكن عليه العمل باحلَْزم، وحنُن جنَمْع تصديقاً بالقَدَر وأخذاً باحلَ

َسِمعُت رجالً من الرافضة : حّدثنا شََباَبةُ بُن سَوَّارٍ قال: بني ابن سّوار ورافضّي حدثين خالد بن حممد األْزدي قال



كانت : فقال! َتَتَرّحم على َرُجلٍ َمجُوسّي قتل ُعَمَر بَن اخلَطّاب رضي اللّه عنه: فقلت! رِحَم اهللاّ أبا لُْؤلُؤةَ: يقول
  .المَهطعَنُته ِلُعَمر إس

أخربين عاصم بن : حدثنا األصمعي قال: ألمري من أمراء املدينة ورجل شتم أبا بكر وعمر حدثين أمحُد بن اخلليل قال
  .حممد الُعَمرِّي كنُت جالساً عند أمريٍ من أمراء املدينة فأِتيَ برجلٍ شََتم أبا بكر وُعَمر فأسلمه حجاماً حىت حذق

  :حلنفية وقال بعضُ شعراء الراِفضة يف حممد بن احلََنِفّيةلبعض شعراء الرافضة يف حممد بن ا
  أطلْتَ بذلك اجلََبل املُقاما... أال قُلْ للَوِصّي فَدْتك نفسي 

  وًسّمْوك اخلَِليفةَ واِلإمامَا... أَضر مبْعشرٍ َوالَْوَك مّنا 
  ُمقامك عنهُم ستني عاما... وَعاَدْوا فيك أهلَ األرض طُّراً 

  وال وَارْت له أرٌض ِعظاما... لة طَْعَم موٍت وما ذاق ابن خَْو
  تُراجعهُ املالئكةُ الكالما... لقد أمسى مبُورِق ِشْعب رْضوى 

  :شعر لكثري عّزة ميدح علي بن أيب طالب وأوالده وقال كُثَري َعّزة فيه وكان راِفِضّياً يقول بالرَّْجعة
  سَواُء ُولَاةً احلَق أربعةٌ... أال إن األِئّمة من قَُريشٍ 

  ُهُم األسباطُ ليس هبم خَفَاُء... علي والثالثةُ من بَنيِه 
  وِسْبطٌ غَيَّبَتْه كَرَْبالَُء... فِسْبط ِسْبطُ إمياٍن وبِرٍّ 

  َيقُوَد اخليلَ يَقُْدمها اللَِّواُء... وِسْبطٌ ال َيذُوق املوَت حىتِ 
  تغيب ال ُيَرى عنهم زماناًبَِرضَوى عنده َعَسل وماُء

  .كرون أنه دخل ِشْعبا باليمن يف أربعني من أصحابه فلم ُيَر هلم أثروهم يذ
  .لوال أين على ُوضوٍء ألخربُتك مبا تقول الَشيعة: لطلحة بن مصّرف قال طلحة بن ُمصرف لرجل

  :شعر هلارون بن سعد العجلي الزيدي يتربأ من الرافضة قال هارون بن سعد الِعْجلي وكان رَأَْس الزيدية
  فكُلُهمُ يف َجْعفرٍ قال مُْنكَرَا... أن الراِفِضني َتفًَرقُوا أمل َتَر 

  طوائف َسّمْتُه النيبَّ املُطَهرَا... فطائفة قالوا إِلٌه ومنهُم 
  فإَني إىل َريب أفارِق َجْعفَرَا... فإن كان َيْرَضى ما يقولون جعفٌر 
  ن َتَجفَراَبرِئتُ إىل الرمحن مم... ومن َعجب مل أقِْضِه جِلُْد َجفْرِهم 
  َبصريٍ بباب الكُفْر، يف الدين أعورا... َبرِئت إىل الرمحن من كل رافضٍ 

  عليها وإن َيْمضُوا على احلق قصرا... إذا كًّف أهلُ احلق عنِ بْدعة َمَضى 
  ولو قال زِْنجِي حتوَّل أْحَمرَا... ولو قال إن الِفيلَ ضب لصّدقوا 

  ذا هو لإلقبال ُوجه أْدبَراإ... وأْخلَُف من َبْول الَبِعري فإنه 
  كما قال يف عيسى الِفَرى من تَنصرا... فَقُبَح أقوام َرَمْوه بِفْريٍة 

ما أشبهَ تأويل الرافضة للقرآن بتأويل رجل للشِّْعر، : لبعض أهل األدب يف الروافض مسعت بعَض أهل األدب يقول
  :لَ القائلزعموا أن قو! ما مسعُت بأكذََب من بين متيم: فإنه قال يوماً

  وُمجاِشع وأبو الفوارِس َنْهَشلُ... َبْيٌت ُزرَارةُ ُمْحَتبٍ بِفَنائه 
زمزم : فمجاشع؟ قال: البيت بيت اللّه، وُزرارة احلجر؛ قيل له: قال. ما تقول أنت: إمنا هو يف رجال منهم، قيل له



نعم، : وفكر ساعةً مث قال. هنشل أشد: هنشل؟ قال: أبو قُبَْيس؛ قيل: قال. فأبو الفوارس: َجِشعت باملاء؛ قيل له
  !.ِمصباح الكعبة طويلٌ أسوُد فذاك هنشل! هنشل

  :ألعشى مهدان يذكر قتل الرافضة الناَس قال أعشىِ َهْمَدان يذكُر قتلَ الرافضةِ الناَس
  وِكنَدة فاحذرْها ِحذَارك للَخْسِف... إذا ِسْرت يف ِعْجل فِسر يف صحابة 

  ولَْسٌب وإعمال جلندلة القَذِْف... وِغيلَة  ويف شيعة األْعمى زِياٌد
يريد َرْضخهم رؤوَس الناس : السم؛ وإعمال ِجلْندلة القذف: واللْسب. وزياد يعين اخلَْنق. األعمى هو املُغرية

  .باحلجارة
  :مث قال

  َحِميَدةُ واملَْيالَُء حاِضنةُ الِكْسِف... وكُلُُّهُم َشر على أنَ َرأسَهم 
" َوإنْ َيروا ِكْسفاً ِمَن الًسَماِء َساِقطاً : " قي َنَزلَ: و أبو منصور، ُسفَي بذلك ألنه قال ألصحابهوالِكْسُف هذا ه

  .وكان َيِدين َخبْنق الناس َوقَْتِلهم
  :مث قال

  فإن هلم قَْصفا َيدلُ على َحْتِف... َمىت كُنَت يف حًيْي بَِجيلَةَ فاسَتِمْع 
  .كان املغرية َبَجلياً موىل هلم

  َتَداَعْوا عليه بالنُّبَاح وبالَعْزِف... اعَتَزُموا يوماً على قَْتل زَائرٍ  إذا
  :والبن عيينة وكان ابن ُعيينة ُينِشد

  فَال تأخذْ على كِْندَْه... إذا َما َسرك الَعْيُش 
  .يريد أن اخلَّناقني من املنصورية أكثرًهم بالكوفة من ِكْنَدة، منهم أبو قُطْبة اخلَنّاق

قال : حّدثنا األصمعي عن ابن أيب زائدة قال: د بن عبد اللّه للمغرية وشعر يف ذلك حدثين أبو حامت قالقتل خال
  :أخذ خالد بُن عبد اللّه املُِغَريةَ فقتله وَصلََبه بَواِسط عند َمنْظَرة العاشر، فقال الشاعر: ِهَشام بُن القاسم

  عند جِذْع الَعاشِرِ ومن املُِغرية... طال الًتجاُوُر من َبياٍن واقفاً 
  بأيب حنيفة وابن قَْيس الناصر... يا ليته قد شال جِذْعا خنْلٍَة 

  .وهو أّول من قال َخبلْق القرآن" . َهذَا َبَيان للناس : " إيل أشار اهللا إذ يقول: وبيان هذا هو بيان التبان وكان يقول
ة فكان َموْلًى لَبجِيلَة وكان سََباِئياً وصاحبَ سؤال األعمش للمغرية بن سعد عن علي بن أيب طالب وأما املغري

لو شاء ألْحَيا عاداً وثَُموَد وقُروَناً بني : هل كان علي ُيْحي املَوْتى؟ لقال: قلت للمغرية: قال األعمش. نِْيرَْنجَات
  .ذلك كثرياً

إمساعيلَ بنِ ُمسْلم املَكَي  بني إمساعيل بن مسلم املكي ورجل ادعى أنه علي بن أيب طالب َبلَغنِي عن أيب عاِصم عن
: َمن هذا الذي تدُخلون عليه؟ فقالوا: كنُت بالكوفة فإذا قوم من جَِرياين ُيكِْثُرون الدخولَ على رجل، فقلت: قال

فمضيُت معهم وَخبأُت معي َسْوطاً حتَت ِثيايب فدخلُْت فإذا شيخ . اْدِخلُوين معكم: فقلت. هذا علي بن أيب طالب
: أي نعم؛ فأخرجتُ السْوة فما زلت أقنُعه وهو يقول: أنت علي بن أيب طالب؟ فأْوَمأ برأسه: ، فقلت لهأْصلَُع َبطِني

ُجْعلُْت ِفَداك، أنا : قال. ويلك ما قصتك: عليُّ بن أيب طالبٍ َنبَِطي مث قلت له! يا فََسقَة: لتاوي لتاوي، فقلُت هلم
  .بن أيب طالب أنت علّي: رجلٌ من أهل السَواد أخذين هؤالء فقالوا

أنا : دخل ِهشاُم بن احلَكَم على بعض الوالة العباسيني فقال رجل للعباسّي: حّدثين رجل من أصحاب الكالم قال



يا أبا حممد، أما علمَت أن َعِلياً نازع : إن فعلَت ذلك فلك كذا؛ فقال له: فقال له. أقَرِّر ِهشاماً بأن َعِلياً كان ظاملاً
إن قلُت العباَس خِفًت : فأيُّهما كان الظامل لصاحبه؟ فتوقف ِهشاٌم وقال: قال. نعم: ؟ قالالعبّاَس إىل أيب بكر

فيختصم اثنان يف أمر ومها ُمِحقًان مجيعاً؛ : قال. مل َيكُن فيهما ظاملٌ: العباسي، وإن قلت َعِلياً ناقضت قويل، مث قال
إّنما أرادا أن يَُنبِّهاه على ظلْمه، كذلك اختصم هذان إىل أيب  نعم، اختصم املَلَكَان؛ إىل َداُوَد وليس فيهما ظاملٌ: قال

  .بكر لُيَعرفاه ظُلَْمه فأسكَت الرجلَ وأمَر اخلليفةُ هلشام بِصلَة
شعر حلسان بن ثابت ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قال حّسان بن ثابت يف النيبّ 

  :بكر وعمر رضي اهللا عنهماصلى اهللا عليه وسلم وأيب 
  َنضرَهم رهبم إذا ُنِشروا... ثَالَثَة بَرُزوا بَسْبقُِهُم 

  واجتمعوا يف املمات إذْ قُبِروا... َعاُشوا بال فُْرقٍَة حياَتُهم 
  يُْنِكُر من فَْضلهم إذا ذُِكرُوا... فليس ِمن ُمْسلم له َبَصر 

  شعر ألعرايب يف عبد اهللا بن عمر

  :اهللا عليه وسلم وأبا بكر وقال أعراّيب لعَْبد اّهللا بن ُعَمرميدح النيب صلى 
  وإال أبا َبكرٍ َنرُوُح وَنغَْتِدي... إليَك ابن َخْيرِ الناس إال حممداً 

مثله أليب طالب ولعبيد اللّه بن عمر وقال أبو طالب يف ُسهَْيل بن بيضاء، وكان أِسَر فأطْلقه رسول اهللا صلى اهللا 
  :َداٍء، ألنه كان ُمْسلماً ُمكَْرهاً على اخلروجعليه وسلم بغري ِف

  وُسّر أبو َبكْرٍ هبا وُمحمُد... وهم َرجعُوا سَْهلَ بَن بَْيضاء راضياً 
  :وقال ُعَبيد اّهللا بن عمر

  خُري قُرَْيش َمن َمَضى وَمْن غَبَْر... أنا ُعبيُد اهللا َينِمينِي ُعَمْر 
  ْهالً ُعبَيد َاهللا يف ذاك َنظَْرَم... بعَد رسول اهللا والشَّْيخ األغَر 

  :حلسان بن ثابت يرثي أبا بكر رضي اهللا عنه وقال َحّسان بن ثابت يَْرِثي أبا َبكْرٍ َرِضيَ اهللا عنه
  فاذْكُْر أخاك أبا َبكرٍ مبا فََعال... إذا َتذَكَّرَت َشْجواً من أخي ثقٍَة 

  وأوفَاها مبا حََمالبعَد الًنبِي ... خَري الَبرِيَّة أْتقاها وأْعَدهلَا 
  وأولَ الناس منهم َصدق الرُُّسال... والثانِيَ الصادَق احملموَد َمشْهده 
  من الربية مل َيعِدل به َرُجال... وكان ِحّب رسول اهللا قد َعِلُموا 

اْرفُْق بِي فإَني : فقالَحضَْرُت شيطاناً َمرةً : قال جريُر بُن ثَْعلَبة: بني جرير بن ثعلبة وشيطان حدثين ِمْهيَار الرازي قال
  .فخليتُ َسبِيلَه. األعمش: فَمن َتْعرِف من الشيعة؟ قال: فقلُت. من الشِّيعة

شعر أليب هريرة العجلي يف حممد بن علي بن احلسني قال أبو هريرة الِعجْلّي حملمد بن علي بنِ احلَُسني عليهم 
  :السالمِ

  ْرضى به وأتابُِعوأرضى مبا َت... أبا َجعْفَرٍ أنت الَويل أِحبه 
  أحاِديثَ قد ضاقْت هبَن األضَالُِع... أتتْنا رِجال َيْحِملون عليكُُم 
  وَشر األمورِ املُْحَدثَاتُ الَبدائُِع... أحاديثَ أفشاها املُِغَريةُ فيهُم 

: عيد قاللعمر بن عبد العزيز حدثين هارونُ بُن موسى عن احلسن بن موسى األْشَيبِ عن محاد بن زيد عن حيىي بن س
  .َمن َجَعل ِديَنه غََرضاً خلُصومات أكثَرَ التنقُل: قال ُعَمُر بن عبد العزيز



  :قال
  إن مل َيُسْسه أبو َبكْرٍ وال ُعمُر... ما َضر َمن أصبح املأمونُ َساِئَسُه 

  الرّد على املُلِحدين
َدليل على ُحدوث الَعالَم؟  هل من: بني ملحد وبعض أصحاب الكالم قال بعض املُلِْحدين لبعض أصحاب الكالم

. الدليلُ على ُحدُوث العَالَم العَالَُم: احلََركَةُ والسُّكون من الَعالَم، فكأنك إذا قلَت: احلركة والسكون فقال: قال
  .وسُؤالُك إياَي من العَالَم، فإذا جئَت مبسألة من غري العامل جئُتك بدليل من غري العامل: فقال له

هل َنِدَم ُمسيٌء قَط : أسألُك عن حرفني قط، خْربين: َناظََر عنده قال املأمونُ لثََنوي ُيناظر عنده بني املأمون وثََنوي
فالذي نَدمِ هو الذي : قال. بل إحسان: فالًنَدُم على اإلساءة إساءة أو إحسان؟ قال: قال. َبلَى: على إساءته؟ قال
اخلري هو صاحَب الشر، وقد بطل قولُكم، إنّ الذي  فأرى صاحَب: قال. بل هو الذي أساء: أساء أو غُريه؟ قال

فَنِدَم على شيءٍ : قال. فإين أزعم أن الذي أساء غري الذي َنِدم: قال. يْنظُر َنظَر الوعِيد هو الذي ينظُر َنظَر الرمحة
  .كان من غريه أو على شيٍء كان منه؟ فأْسكَته

: قال. ال: يا ِهشام، حولَ الدنيا شيٌء؟ قال: نِ احلَكَم فقال لهبني املوبذ وهشام بن احلكم دخل املُوَبذُ علىِ هشام ب
فكيف أعرِف : ليس ثَم شي َيُردك، وال شيء ُتخْرِج يدك فيه؛ قال: فإن أخرجُت يدي فثَمَّ شيٌء َيُردُّها؟ قال ِهشام

ومل ال َتَرى، : اً، فقلَت يلإين ال أرى شيئ: يا ُموَبذُ؛ أنا وأنت على طََرف الدنيا فقلُت لك يا ُموَبذ: هذا؟ قال له
ليس ِضياء : ومل ال ترى؟ قلَت: يا هشام إين ال أرى شيئاً، فقلُت لك: ليس هاهَنا ظالم مينًعين، قلَت يل: فقلُت لك

فإذا َتكَافأَتا يف التناقض مل تََتكَافأ يف اإلبطال ليس شيٌء؟ : قال. نعم: أنظر به؛ فهل تكافأت اِمللَتان يف التناقض؟ قال
  .شار املُوَبذُ بيده أن أَصبَتفأ

وَمن حَضر  -فََجْوهَُرمها واحد؟ قال املُوَبذُ لنفسه : نعم، قال: قال. مها يف القُّوة سَواء: ودخل عليه يوماً آَخَر فقال
ت ومل ُمختِلٌف اختلفا أيضاً يف اهلَمم واإلرادا: إن َجْوَهرُهما واحد عادا يف َنْعٍت واحد، وإن قلت: إن قلُت -َيْسمعُ 

بني ملحد وهشام ! َهْيهاَت: قال! فكيف ال ُتْسِلم: َيتِفقا يف اخلَلْق، فإن أراد هذا قصرياً أراد هذا طويالً؛ قال ِهشام
أنا أقول باالثنني وقد َعَرفُْت إنصافك فلسُت أخاف ُمَشاغَبَتك فقال ِهشام : بن احلكم وجاءه رجل ُملِْحد فقال له

َحِفظك اللّه، هل يَقْدر أحُدمها أن خيلَق شيئاً ال َيْستِعني بصاحبه عليه؟ : مل ُيقْبِل عليهوهو مشغول بثَْوب يَْنُشره و
  .مل ُيكَلّمين هبذا أَحٌد قبلَك: فقال! واحٌد َخلََق كل شيٍء أصّح لك! فما َتْرجو من اثنني: نعم؟ قال ِهشام : قال

 النصرانية َخَبرْنا عن الشيء الذي أوحَشكَ يف ديننا بعد أْنِسك بني املأمون ومرتّد إىل النصرانية قال املأمون ملُرْتّد إىل
به واسِتيحاِشك ّمما كنَت عليه؛ فإن وجدَت عندنا َدواَء دَاِئك تعاجلَت به، وإن أْخطَأ بك الَشفَاُء وَنَبا عن دائك 

لشريعة، وتَْرجِع أنت يف نفسك إىل الدََّواُء كنَت قد أعذرَت ومل تَْرجِع على نفسك بالئمة، وإن قتلناك قتلناك ُحبكْم ا
أوحشين ما رأيتُ : االستبصار والثقَِة وَتعْلم أّنك مل ُتقََصر يف اجتهاد ومل ُتفَرط يف الدخول من باب احلزم؛ قال املُرَْتدُّ

التشُهد، أحُدمها كاالختالف يف األذان، والتكبري يف اجلنائز، و: لنا اختالفان: من كثرة االختالِف فيكم، قال املأمون
وصالة األعياد، وتكبري التشريق، وُوُجوه الِقراءات، ووجوه الفُْتيا، وهذا ليس باختالٍف، إمنا هو ختُيٌر وسَعة وختفيفٌ 

من اِملْحنة، فمن أذنَ َمثَْنى وأقام مثىن وأقام فَُرادَى، وال َيَتعاَيُرون بذلك وال يَتعَايَبُون، واالختالُف اآلخُر كنحو 
أويل اآلية من كتابنا، وَتأْوبل احلَِديث معِ اجتماعنا على أصل التنزيل واتفاقنا على َعْين اخلرب، فإن كان اختالفنا يف ت

الذي أوحشك هذا حىت أْنكَْرت هذا الكتاَب، فقد َيْنبغي أن يكونَ اللفظُ جبميع التوراة واإلجنيل مَتفَقاً على تأويله 
مجيع اليهود والنصارى اختالٌف يف شيء من التأويالت؛ وينبغي لك أالَ  كما يكون مَتفقاً على تنزيله، وال يكون بني



 حيتاج َتْرجِع إال إىل لَُغٍة ال اختالَف يف تأويل ألفاظها؛ ولو شاء اهللا أن ُيْنزِلَ كُُتَبه وَيْجَعلَ كالَم أنبياِئِه وورثِة رسِله ال
ا ُدِفع إلينا على الكفاية، ولو كان األمُر كذلك لسقَطَت الَبلَْوى إىل تفسري الفََعل، ولكَنا مل َنَر شيئاً من الَدين والدُني

أشَهُد أن ال إلَه إال : قال املرَتد. واِملْحنةُ، وذهبت املسابقةُ واملنافسة ومل يكن تفاضلٌ، وليسِ على هذا َبَنى اهللا الدنيا
  .قَاًاللّه، وأن املَسِيَح َعْبٌد، وأن حممداَ صادٌق، وأنك أمُري املؤمنني َح

  اإلعراب واللحن

مسِعُت َمْولًى آللِ ُعَمر : بني عبد امللك بن مروان ورجل كان يرى رأي اخلوارج حدثين أبو حامتِ عن األْصَمِعّي قال
  :ألسَت القائل: أخذَ عبُد امللك بُن َمْروانَ رجالً كان َيَرى َرأي اخلوارج، رأي َشبِيب؛ فقال له: بنِ اخلطاب يقول

  وِمّنا أِمُري املؤمنني َشبِيُب... والَبِطني وقَْعَنب وِمّنا سوَْيد 
  .فأمر بتخلية سبيله. بالنصب، أي يا أمَري املؤمنني" ومنا أمَري املؤمنني شبيُب : " إمنا قلُت: فقال

إىل أيب كتب َرِفيع بن َسلََمة املعروف َحبَماد : رفيع بن سلمة خياطب أبا عثمان النحوي حّدثين عبُد اللّه بن َحيان قال
  :ُعثمان الَنْحوِي 

  ُت وأتعبُت نفسي به والَبدَنْ... َتفَكّْرُت يف النَّْحو حىت َملل 
  بطولِ املسائل يف كل فَن... وأتعبُت َبكْراً وأصحاَبُه 

  وِمن ِعلْمِه غامض قد َبطَْن... فِمن ِعلِْمه ظاِهر َبٌني 
  وكنُت بباطنه ذَا ِفطَْن... فكنُت بظاهره عاِلماً 

  ُء للفاء يا ليَته مل َيكُن... أنَّ باباً عليه الَعفَا خال 
  من املَقْت أْحسُبه قد لُعِْن... وللواوِ باٌب إىل جَْنبِِه 
  ل لستُ بآِتيك أو َتأِتَيْن... إذا قلُت هاتوا ملا ُيقَا 

  علي النصب قالوا إلْضمار أنْ... اجيبُوا ملا قيل هذا كذا 

  فاعرَِف ما قيل إال بِظَّن. ..أو ما إن رأيُت هلا مَْوِضعا 
  أفَكَر يف أْمرِ أنْ أن أجَْن... فقد ِخفُْت يا َبكُْر ِمن طُول ما 
  .ما رأيُت على رجل أْحسن من فََصاحة، وال على امرأة أحسن من َشْحم: البن سريين قال ابن سِريينِ

م يف َعْين َمن كنَت يف عينه صغرياً، وَيْصُغَر يف إذا سَرك أن َتعْظُ: البن شربمة يف فضل تعلُّم العربية وقال ابن شُْبُرمة
النحو يف : ويقال. عينَك من كان يف عينك عظيماً فتعلم العربيةَ، فإهنا ُتْجرِيك على املَْنِطق وُتْدنِيك من الْسلطان

  .اإلعراُب ِحلْيةُ الكالم وَوْشُيُه: ويقال. الِعلْم مبنزلة اِمللْح يف الِقْدر والراِمِك يف الطيب
  :لبعض الشعراء يف النحو وقال بعُض الشعراء

  واملرُء ًتكْرُِمه إذا مل َيلْحَن... النحُو يَْبُسطُ من لسانِ األلْكَنِ 
  فأَجلها منها ُمقِيُم األلْسُن... وإذا طلبَت من العلوم 

فقال  - ُيريد كيَف أهلُك -. كيف أهِلك، بكسر الالم: بني أعرايب ورجل حلن يف سؤاله قال رجل ألعرايب
  .َصلْباً، ظن أنه سأله عن َهلَكَته كيف تكون: األعرايب

  .إين إذاً لَقَوِي: أَتُجرُّ ِفلَْسِطني؟ قال: إين إذاً لرجلُ ُسوٍء؛ قيل له: أهتِْمز إسراييلَ؟ قال: وقيل ألعرايب
  .أَتْهِمز الفارةَ؟ فقال ة اِهلرةُ َتْهِمُزها: وقيل آلخر



: قضى اهللا لكم احلوائَج على أحِسن الوجوه وأهنُؤها؛ فقال قاسم الّتمار: ول ألصحابهكان بِشٌر املَريِسي يق: وقيل
  :هذا كما قال الشاعر

  َضنْت بشيٍء ما كان يَْرَزُؤها... إنَ ُسلَْيَميِ واهللا َيكْلَُؤها 
اذا؟ ملسلمة بن عبد امللك َوْيَحك يفعل م: أشَهُد أنّ حممداً رسولَ اللّه، بنصب رسول؛ فقال: ِمسَع أعرايب ُمَؤذناً يقول

  .اللحنُ يف الكالم أقبُح من اجلَُدري يف الوجه: يف اللحن، ومثله آلخرين قال َمْسلََمةُ بن عبِد امللك
  .اللحن يف الكالم أقبُح من التفتيق يف الثوب النفيس: وقال عبُد امللك
  .إين ألجُِد غَْمزاً كََغمز اللحم: قال أبو األسَْود
  :أْنشَدين أعرايب: محد وأعرايب قال اخلليل بن أمحدبني اخلليل بن أ

  وأنَت بريٌء من قبائلها الَعشْر... وإن ِكالباً هنه َعْشُر أبطُن 
أليس هكذا قول : َعْشر ابطُنٍ حني أَنثَ ألنه َعَنى القَبِيلة، فلما رأى عَجَبي ذلك، قال: فجعلُت أعَجُب من قوله

  :اآلخر
  ثالث ُشُخوص كاِعباِن وُمْعصُِر... قي فكان َمجَِني عون من كنُت أَت

  .لِئْن أعرَْبنا يف كالمنا حّتى ما نَلَْحن لقد حلَنا يف أعمالنا حىت ما نعرِب : لرجل من الصاحلني قال رجل من الصاحلني
ُحون وحنن ال يَلَْحُنون وَيرَْب! سبحانَ اللِّه: ألعرايب مسع قوماً يلحنون دخلِ أعرايب السوَق فسِمعهم َيلَْحُنون، فقال

إنّ أبيَنا َهلَك، وإن أِخينا غََصبنا على مرياثنا من : بني رجل وزياد دخل رجل على زِياٍد فقال له! نلَحن وال نرَبح
  .ما ضيعَت من نفسك أكثُر مما ضاع من مالك: فقال زياد. أبانا

لُ لَشبِيب بن َشْيَبةَ وهو َيْستَْعِدي قال بال: بني بالل وشبيب بن شيبة قال الرياشي عن حممد بن سالم عن ُيوُنَس قال
  .فالذنًب لكلّ: قد دعوُته لكُل ذلك يأىب؛ قال بالل: قال. أْحِضرْنِيه: على َعْبِد األعلى بن عبد اهللا بنِ عامرٍ قال

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  ليسْت َخبزٍّ وال من َنْسجِ كَتَّان... إما تََرْيين وأثوايب ُمقَارِبة 

  ُعلْوِيَّةً ولَساين غري لَحَّاِن...  املَْجِد ِهًماِتي ويف لَُغيت فإن يف
أْهَدْوا لنا أيراً؛ : فقال! َوْيلَك. ما تقول: فقال. أْهَموا لنا ِهَمار َوْهشٍ: بني زياد وموىل له وقال ِفيلٌ َموْلَى زياٍد لزياٍد

  .األّولُ خَري: فقال زياد
  .أْشَهُد أنك َملَكَت بقََدر: مّرةً أو اثنتني، فقالَسِمع أعرايب والياً َيخْطُب فَلَحن 

هذا قبلَ ! بفتح تاء تنكحوا، فقال سبحانَ اهللا" َوالَ َتْنِكحُوا الُْمْشرِِكَني حََتى ُيْؤِمنُوا : " وَسِمع أعرايب إماماً يقرأ
قبحه اهللا، ال جتعلوه بعدها إِماماً فإنه : َولَا ُتْنِكُحوا فقال" إنه حلَن، والقراءةُ : فقيل له! اإلسالم قبيح فكيف بَْعَده

  :قال الشاعر يف جارية له. ُيِحلُّ ما َحرََّم اللّه

  تذكُريها األْنثَى وتأنيثُ الذَكَْر... أّولُ ما اْسَمُع منها يف السَحْر 
َتبِيُع الدّوابً املَِعيبة أ: والًسْوَءةُ السوُء يف ِذكْر القََمْر بني احلجاج ورجل عجمي قال احلجاج لرجل من الَعَجم َنّخاس

. ما تقول: فقال احلّجاج" . شَرِيكاتنا يف هوازها وًشرِيكاتنا يف مداينها وكما جتيء تكون : من جنُد السلطان؟ فقال
  .ففََسروا له ذلك فَضِحك وكان ال يضَحك

بنصب أن، مث تنبه على " ْم َيْومَِئٍذ أن َربَُّهْم بِهِ" وقرأ يف آخرها " للحجاج أمَّ احلّجاُج قوماً فقرأ والعاديات ضبحاً 
  " .أن رهَُبْم بِهِْم َيْومَِئذ َخبِري " إنّ ملا قبلها ال تكون إال مكسورة فَحذَفَ الّالَم من خبري، فقرأ " الالم يف لََخبِري وأنّ 



أو يصل ومل يقولوا ِلَم قالوا يف َتْصغري واصل : قلُت للخليل بن أمحد: للخيل بن أمحد يف تصغري واصل قال أبو زيد
  .كَرِهوا أن ُيَشبََّه كالمُهم بنبح الكالب: َوْيِصل؟ فقال

  التشادق والَغريب
كان عيسى بُن ُعَمر ال َيَدُع اإلعراَب : بني عيسى بن عمر وبالل بن أيب بردة حدثين سهلٌ عن األصمَعّي قال

ألن يذهَب بعضُ َحق هذا أحّب إليه من أن : الوخاصم إىل بالل بن أيب بردةَ يف جارية اشتراها ُمصَابةً، فق. لشيء
  .ابن طرنوبة: فقال. وَمن يعلم ما تقول: َيلَْحَن؛ فقال له

وبينه وبني عمر بن هبرية وقد ضربه وضربه عمُر بُن ُهَبيْرة ضرباً كثرياً يف وَديعة أودعها إياه إنسانٌ فطلبها، فما 
  .اً يف اَسْيفاط قََبَضها َعشَاُروكوالِله إن كانت إال أثياب: كان يزيد على أن يقول

يا : بني أيب خالد النُّمريي وجارية َتبِع أبو خالد النُّمَْيري صاحبُ الغَريب جارية ُمَتَنقِّبة فكلّمها فلم ُتكلًْمه، فقال
هارونَ جلارية بني سهل بن هارون وجارية رومية له وقال سهلُ بن ! خريدةُ، لقد كنِت عندي َعُروباً أََنِمقُِك وتْشنَِئينا

  .إن أقل ما َيْنِطوي عليه ضمريي من َرِسيس حبك ألجل من كل جليل، وأكثُر من كل كثري: له ُرومية أعجمية
  :شعر مالك بن أمساء يف جارية له وقال مالك بُن أمساء يف جارية له

  حب أم أنتِ أكملُ الناس ُحسنا؟... أُمَغطًى مين على َبصَري لل 
  َيْشتَهِي الناعتون ُيوزنُ َوْزنا... مما وَحديٍث ألَذُُّه هو 

  ناً وأْحلَى احلديِث ما كان لَحْنا... َمْنِطق َصائٌب وَتلَْحُن أحيا 
  .استثقل منها اإلعراَب: قال ابن دَرْيد

أمتعَ اهللا بك، إين أكلت من حلوم هذه : بني أيب علقمة وأعني الطبيب دخل أبو َعلْقََمة علي أْعَني الطبيب فقال له
جلَوَازِل فطَسِئُْت طَْساةً، فأصابين َوَجٌع ما بني الَوابِلَة إىل دَأَية العنُق فلم يزل َيربُو وَيْنِمي حىت خالط اِخللْبَ ا

نعم، خذ خربقاً وشلفقاً وِشْبرِقاً فَزْهزِقُْه وَزقْزِقه واغِْسلْه مباء رَْوثٍ : والَشراِسيَف، فهل عندك دواء؟ فقال أْعَين
  .أفهمُتك كما أفهمتَنِي: مل أفهْم عنك؛ قال أعني: أبو َعلْقمةواشرْبه؛ فقال 

أما املعمعةُ فال أعرِفها، وأما القرقرةُ فهي ُضرَاطٌ مل : إين أجِد َمْعَمعةً يف بطين وقَْرقرةً؛ فقال له: وقال له يوماً آخََر
  .َينفَج

أصلح اللّه األمَري، إنّ يل على : رِمي له قد مطَلَُه حقَّه فقالبني اهليثم بن الُعريان ورجل أتى رجلٌ اهلَيْثََم بَن الًعرْيان بَغ
أصلحك اهللا، إن هذا باعين َعْنَجداً واستنسأُته حْوالً وشرطُت عليه أن : هذا َحقًا قد غلبين عليه؛ فقال له اآلخُر

. فمن بين هاشم: ال، قال: قال. نتأمن بين أمّية أ: فقال له اهليثُم. أعطَيه ُمشاهرة فهو ال يلقاين يف لَقَمٍ إال اقتضانِي
: انَْزع ثياَبه يا جِلَْواز فلما أرادوا َنْزعَ ثيابِه قال! َويِْلي عليك: ال؛ قال: فمن أكفائهم من العرب؟ قال: ال؛ قال: قال

  .دعوه، فلو َتَرك الغريَب يف وقٍت لتركه يف هذا الوقت: قال. أصلحك اهللا، إنّ إزاري ُمَرْعَبل
لبصرة ومّر أبو علقمة ببعض الطُُّرق بالبصرة فهاجت به ِمرةٌ فسقط ووَثَب عليه قوٌم فأقبلوا يعِصرون أليب علقمة با

إفَْرْنِقُعوا ! ما لكمِ َتَتكاكَأون علَي كما تتكأْكَاون على ِذي جِنَّة: إِهباَمه وُيؤذِّنون يف أذنه، فافِْلَت من أيديهم وقال
  .يطانه ِهندٌي، أَما تسمعونه كلّم باهلِندّيةَدُعوه فإنّ ش: فقال رجلٌ منهم. َعَني

  وله خياطب حّجام حيجمه

انظُر ما آُمرك به فاصَنْعه، وال تكن كمن أِمر بأمرٍ فضّيعه، أْنقِ غسل املَحَاجِم واشُدْد قُُضبَ : وقال حلّجام َيْحجُِمه
شرطُك َوخْزاً، ومُضك َنهْزاً، وال ُتكرِهن آبَياً، املَالَزِم وأْرِهْف ظُبّات املَشارِط وأسْرع الوضع وعجل النًْزَع ولْيكُن 



  .فوضع احلّجاُم حمامجه يف جونته ومضى. وال تردن آِتياً
اللهم : بني أعرايب وأيب املكنون النَّْحوي َسِمع أعرايب أبا املكنون الَنْحوي يف َحلْقَته وهو يقول يف دعاء االستسقاء

ّينا؛ اللهم وَمن أراد بنا سوءاً فأِحطْ ذلك السوَء به كإحاطة القالئد على تََرائب رّبناَ وإهلََنا وموالنا صلّ على حممد نب
ارِسْخه على َهاَمته كُرُسوخ الَسجِّيل على َهام أصحاب الِفيل؛ اللهم اْسقنا غَْيثاً ُمغيثاً مَريئاً مَريعاً  -الَولَائد، مث 

يا خليفةَ نوح هذا الطوفان ورّب الكعبة، : فقال األعراّيب. غدقاً ُمثْعَنجِراً ُمَجلْجالً ُمْسَحْنفِراً َهزِجاً َسحا سفُوحاً طََبقاً
  .َدْعين آوِي إىل َجَبلٍ يَْعِصُمين من املاء

كان غالم ُيقَعر يف كالمه، فأتى أبا األسود الدُّؤيل : بني أيب األسود الدؤيل وغالم يقَعر يف كالمه أبو احلسن قال
أخذته احلُمى فَطََبَخْته طَْبخاً وفََضَخْته فَْضخاً وفنخته فَْنخاً : ما فعل أبوك؟ قال: األسود يلتمس ما عنده؛ فقال له أبو

طلقها فتزٌوجت : فما فعلت امرأته اليت كانت ُتجاُره وُتشَاره وتُزاُره وهتارُّه؛ قال: قال أبو األسود" فتركته فَْرخا 
. حرف من الغريب مل يبلغك: د عرفنا َحِظيت؛ فما بِظَيت؟ قالق: قال أبو األسود. غريه فَرِضيت وحَِظَيت وَبظَِيت

  .يابن أخي، كل حرف من الغريب مل يبلغ عمك فاسُتره كما تستر السنًْوُر خُراها: قال أبو األسود
أتيُت باَب كبري دار وهناك َحداد، فأردُت أن أجل الداَر فَدلَظَي َدلْظةً وادرس : لزيد بن كثرية قال زيد بن كثرية

  .الناس عليهم فواهللا إن َزلْنا َنظَارِ َنظَارِ حىت َعقَل الطلُ
  .أتيتُ باَب كبري وإذا الرجالُ َصتِيَتان وإذا أْرمَداُء كثرية وطُهَارةٌ ال أْحِصيهم وحلَاٌم كأهنا آكَام: وقال أيضاً

  :شعر للطائي وقال الطائي 
  رِيبِتركتَ الناسَ يف َشك ُم... أيوسف جئَت بالَعَجب العجيبِ 

  ومل أْسَمع بسراج أديبِ... مسعُت بكل داهيٍة نآٍد 
  إذاً لنفذَت يف ِعلم الُغيوبِ... أَما لَْو أنّ جهلَك كان ِعلْماً 
  َتعَاِطيكَ الغريَب من الَغريبِ... فما لََك بالَغرِيب يد ولكْن 

لك، فلّما ِصْرنا يف الطريق اْهِديَ خرجت مع أيب، نريد سليمان بَن عبد امل: لرؤبة بن العجاج قال رؤبة بن الَعّجاج
 لنا جَْنٌب من لَْحم عليه كََراِفئُ الَشْحم وخريطة من كَْماٍة ووطْب من لََبن فطَبْخنا هذا هبذا، فما زال ِذفَْريَاَي َتنِْتَحان

  "الطبقات، وكذلك كرافئ السحاب : منه إىل أن رجعُت الكََرافئُ
  وصايا املعلّمني

ليكن إصالُحك : ن لعبد الصمد مؤَدب ولده قال ُعتبة بن أيب ُسفيان لعبد الصمد مؤدِّب ولدهمن عتبة بن أيب سفيا
َبين إصالَحك نفسك، فإن ُعيوَبهم معقودة بَعيْبك، فاحلسُن عندهم ما استحسنَت، والقبيُح ما استقبحت؛ وعلِّمهم 

هلم كالطبيب الذي ال يَْعَجل بالدواء حىت َيْعرِف ِسَيَر احلكماِء، وأخالَق األدباء، وهتَددْهم يب وأدَْبهم دوين؛ وكن 
  .الداء؛ وال َتَتِكلََن على عذر مين، فإين قد اتكلُت على ِكفاية منك

علِّمهم السباحة قبل الكتابة، فإهنم َيجدون َمْن يكُتُب عنهم، وال : من احلجاج ملؤدب بنيه قال احلّجاج ملؤدب بنيه
  .َيجِدون َمن َيسَْبُح عنهم

علِّْمهم الصدق كما ُتَعلَمهم القرآن وَجنِّْبهم الًسِفلَةَ فإنّهم : امللك ملؤدب ولده وقال عبد امللك ملؤٌدب ولده من عبد
 أسوأ الناس رَِعةً وأقلُهم أدباً، َوَجَنبُْهم احلََشم فإنّهم هلم َمفَْسدة؛ وأحِف ُشعُوَرهم َتْغلُظْ رِقابُهم، وأطِْعْمهم اللحَم

الشِّعر َيْمُجُدوا وَيْنُجُدوا، وُمْرهم أن َيستاكوا عَْرضاً وَيُمصوا املاء مصاً وال َيعُبُوه َعبا؛ وإذا احتجتَ َيقَْوْوا؛ علَمهم 
  .إىل أن تتناولَهم بأدب فليكن ذلك يف ِسْتر ال يعلَمُ به أحٌد من الغاشية فََيُهونُوا عليه



 ُيْحِكُموه، فإن اصِطكَاَك العلم يف السمع وازدحاَمه يف ال ُتْخرجهم من ِعلْم إىل ِعلْم حىت: وقال آخر ملؤَدب ولده
  .الوَهم َمَضلَةٌ للفهم

  شعر شريح إىل معلم ولده يوصيه به

  :وكان لشَُريح ابن يلَْعب بالكالب، فكَتب ُشرَيٌح إىل ُمعلمه
  طلب اِهلرَاش مع الِغَواةِ الرُّجس... َترَك الصالةَ ألكْلُبٍ َيسعى هبا 

  وِعظَْتُه َوْعظََك لألرِيب الكَيس... َعّضه َمبالََمٍة فإذا َخلَْوَت فَ
  وإذا بلغَت هبا ثالثاً فاْحبِس... وإذا مهَْمَت بَضْربِه فبدَرٍة 

  مع ما ُيَجرُعين أَعز األنْفُس... واْعلَْم بأنك ما فعلَت فنفُسه 
  :وقال آخر لرجل يلعب بالكالب

  كالَب إال الكالبال ُيِحبّ ال... أيها املُْبتلَى حبب الكالبِ 
  إمنا فُقتَها بلُْبس الثياب... لو َتَعريَت وسطها كنَت منها 

  :وقال آخر
  وكَلُْب ِهرَاشٍ ودِيك َصُدوُح... لَتْبكِ أبا أمحٍد ِقردةٌ 
  َهتُوُف الَعِشي وكَْبٌش َنطُو... وطٌري زِجَالٌ وقُْمرِية 

مسعت أيب يقول قال : بن بكر بن عبد اهللا املُزينّ قالمن حكم لقمان بلغين عن أيب احلسن الُعكْلي عن عبد اهللا 
  .ضرُب الوالِد وَلَده كالسَماد للزرع: لقمان

وصية عمر ألهل الشام حّدثين حممد بن ُعَبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن ابن املبارك عن أسامة ابن 
ما كانت تسميه . َسبَاحةَ والرْمي والفُرُوسيةَعلَموا أوالدَكًم ال: كتب عمر إىل أهل الشام: زيد عن مكحول قال

العرب الكامل من الرجال وكانت العرب ُتسَمي الرجل، إذا كان يكُتب وُيحِسن الرًْمي وُيحِسن الَعْوم وهي 
  .السِّباحة ويقول الشَْعر، الكاملَ

  البيان

حيىي بن آدم عن قيس عن األعمش عن حدثنا : للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف البيان حّدثين َعْبدة بن عبد اهللا قال
إن من البيان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِعمارة بن ُعَمري عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال

  .فأطيلوا الصالةَ وأقِْصرُوا اخلُطََب" ِسحراً 
  " .يف اللسان : " قال. يا رسولَ اللّه، فيم اجلَمَالُ: وقال العّباس

  .َعقْلُ الرجل مدفون حتت لسانه: الوكان يق
يريد أنه ال يكون عقلُه إال يف . أكرُه أن يكون عقلُ الرجل على طََرف لسانه: ليزيد بن املهلب وقال يزيد بن املُهلًب

  .الكالم
  :وقال الشاعر

  له َوْجة وليس له لسان... كَفَى باملرء َعْيباً أن تراُه 
  إذا مل ُيسعد احلسَن البيانُ... وما ُحْسُن الرجالِ هلم بَزْين 

  .رحم اهللا أباك، فإّنه كان يَقْرِي الَعْيَن َجَماالً، واألذنَ بياناً: خلالد بن صفوان وقال خالد بن صفوان لرجل



  :شعر للنمر بن تولب وقال الَنِمُر بن تَْولَب
  ومن نفس أعاِلجُها ِعلَاجا... أعذنِي َربِّ من َحَصرٍ وِعيٍّ 

  فإن ملُْضمراِت النفس حَاجا... ي فاْعِصَمين ومن حاجاتِ َنفْس
  :وصف أعرايب رجلًا يتكلّم فُيحِسن فقال

  يَضُع اِهلَناَء مواِضَع النُّقْبِ
  .يُِقلّ احلز: ورمبا قالوا. فالن ُيجِيد احلََز، وُيِصيب املَفِْصل: من أمثال العرب يف البالغة ومثلُه قولُهم

  :عاوية يف عبد اهللا بن عبّاسملعاوية يف عبد اهللا بن عباس وقال م
  ِلِعيٍّ ومل َيثْنِ اللسانَ على ُهجْر... إذا قال مل يَْتُرك مقاالً ومل َيِقْف 

  وَيْنظُرُ يف أعطافه َنظَرَ الَصقْرِ... ُيصَرف بالقول اللسانَ إذا انتحى 
  :وحلسان يف ابن عباس وقال حّسان فيه

  طَاٍت لَا َتَرى بينها فَصالمبلَتقَ... إذا قال مل يَْتُرك مقاالً لقائلٍ 
  لذي إْزَبةٍ يف القول جَِدا وال هَْزال... َشفَى وكَفَى ما يف النفوس فلم َيَدْع 

  فنِلَْت فَُراَها لَا َدنَِيا ولَا َوغْال... َسموَت إىل العلَْيا بغري َمشقٍة 
  .الصمُت َمَناٌم والكالمِ َيقَظةٌ : ويقال
  .بعده إىل الكالم خري الكالم ما مل ُيحْتج: ويقال

  .ألفاظُه قواِلُب معانيه: للعباس بن احلسن الطاليب ذكر العباس بن احلسن الطاليب رجالً فقال
  .كالمه الَوْبلُ على املَْحل، والَعذْبُ البارُِد على الظًَمأ: أعرايب ميدح رجالً ومدح أعرايب رجالً فقال

  :وقال احلُطَيئة
  فَما يُضر وال َمِدحياً َينْفَُع.. .وأخذُت أقطاَر الكالم فلم أَدْع 

  احلطيئة وعمرو بن عبيد

كَذََب، َترََّحه اهللا، إمنا ذلك : فَسِمع ذلك عمُرو بن ُعَبْيد فقال. إمنا ِشعْري َحَسٌب موضوع: وكان احلطيئة يقول
  .التقوى

ما بلغك اجلَنة، وَعَدل بك : ما البالغة؟ فقال: جواب عمرو بن عبيد ملن سأله عن صفة البالغة قيل لعمرو بن ًعبيد
. ليس هذا أريد: قال السائل. فما َبصرك مواِقعَ ُرْشدك، وعواِقَب غَيك: قال. ليس هذا أريد: قال السائل. عن النار

إنا : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. ليس هذا أريد: قال. من مل ُيحِسن االستماع مل ُيْحِسن القول: قال
كانوا خيافون : قال. ليس هذا أريد: قال. ، وكانوا يكرهون أن يزيَد َمْنِطق الرجل على عقله" ء بِكَاٌء َمْعَشر األنبيا

. ليس هذا أريد: قال. من فتنة القول ومن َسقَطات الكالم ما ال خيافون من فتنة السكوت ومن َسقَطَات الصَّْمت
إنك إن أردت تقرير حجة اهللا يف عقول املكلفني، : لقا. نعم: فكأنك إمنا تريد ختري اللفظ حسن إفهام؟ قال: قال

وختفيف املَُؤونة على املُستمعني، وتزيني تلك املعاين يف قلوب املرُِيدين، باأللفاظ املُسَْتْحَسنة يف اآلذان، املقبولة عند 
تاب والسُّنة، كنت قد األذهان، رغبةً يف ُسْرعة استجابتهم، وَنفْي الشواغل عن قلوهبم، باملَْوِعظَة احلسنة من الك

  .اوتيَت فصلَ اخلِطَاب، واستوجبَت على اهللا جزيلَ الثواب
ما رأيت زياداً كاسِراً إْحَدى أَعْينيه واضعاً إحدى رِجليه على األخرى ُيخاطب َرُجلًا : لبعضهم يف زياد قال بعضهم

  .إال رمحُت املُخاطََب



فُيحسن إال أحبْبتُ أن َيْصُمتَ خوفاً من أن ُيسيَء إال زياداً فإنه  ما رأيُت أحداً يتكلم: مثله آلخر يف زياد وقال آخر
  :كلما زاد زاد ُحْسناً، وقال

  زِياداً فلم َتقِْدْر علي َحَباِئلُْه... وقبلَك ما أعييُت كاِسر َعينِه 
ج يف كالمه كان عمًر بن اخلطاب إذا رأى رجالً يُلْجِل: لعمر بن اخلطاب يف عمرو بن العاص قال حممد بن سالم

  !.خالق هذا وخالق َعْمرو بن العاص واحد: قال
لقد رجوُت عثَْرته ملا : لعبد امللك يف عمرو بن سعيد األشدق وتكلم عمرو بن سعيد األْشَدق، فقال عبد امللك

  .تكلم، فأحسن حىت َخِشيت َعثَْرته إن سكت
شيٌء : فقال. ما هذه البالغةُ اليت فيكم: بديقال معاوية لُصحَار الَع: بني معاوية وصحار العبدي أبو احلسن قال
أجل، واهللا إّنا : فقال ُصَحار. هؤالء بالُبْسر أبصُر: فقال رجل من القوم. َتجِيُش به صدُوُرنا مث تَقِْذفُه على ألسنتنا

َتُعدون البالغةَ فيكم؟ ما : فقال معاوية. لنعلم أن الريحَ ُتلقحه وأن الربد ُيعقده وأن القََمر َيْصبغه وأن احلر يُْنِضُجه
يا أمري املؤمنني، حسن اإلجياز : أن ُتجيب فال تبطئ، وتقولَ فال ختطئ، مث قال: وما اإلجياز؟ قال: اإلجياز، قال: قال

  .أال تبطئَ وال ختطئَ
لَته على إن احلسَن َرُجلْ أَمة فلو مح: َوفَد احلسن بن علي على معاوية الشأَم، فقال عمرو بن العاص: أبو احلسن قال

أيها الناس، : اِملْنَبر فتكلم فَسِمع الناُس من كالمه عابُوه؛ فأمره فَصعد اِملْنَبر فتكلم فأحسن؛ وكان يف كالمه أنْ قال
 .ِحنيلو طلبُتم ابناً لنبيكم ما بني َجابَْرس إىل َجاَبلْق مل َتجُِدوه غريي وغَري أخي َوإنْ أدرِي لََعلُه ِفْتَنة لَكُْم ومتاع إلَى 

أجل، تلِْقُحه الشَمال وُتَخرجه : يا أبا حممد، هل َتْنَعت الرُّطََب؟ فقال: فساء ذلك َعْمراً وأراد أن َيقْطع كالمه، فقال
يا أبا حممد، هل َتْنَعُت اخلَِراَءةَ؟ قال نعمِ، ُتبِعد املَْمَشى يف األرض : قال. اجلَُنوب وُيْنِضُجه بَْرُد الليل حبًر النهار

َتتَواَرى من القوم، وال َتْسَتقْبِل الِقْبلَة وال َتْستْدبِرها، وال َتسَْتْنجي بالرْوثَة وال الَعظْم، وال تبول يف  الصْحَصح حىت
  .املاء الراكد؛ وأَخذَ يف كالمه

  .كل شيء ثََنْيَته يقُْصر ما خال الكالَم، فإنك كلما ثنيَته طال: وكان يقال
  .رجلٌ بنفسه، ورجل بلسانه، ورجل مباله: ال ثالثةالرج: للحسن يف أصناف الرجال قال احلسن

فقال ! َبَهرك القولُ: بني صعصعة بن صوحان ومعاوية تكلم َصْعَصعةُ بن ُصوحان عند معاوية فَعرِق، فقال معاوية
  .إنّ اِجليَاَد نضَّاحة للماء: صعصعة
  .أبلغُ الكالم ما سابق معناه لفظَه: ويقال

  ة والبليغمن كتاب اهلند يف صفات البالغ

أّولُ البالغة اجتماُع آلِة البالغة، وذلك أن يكون اخلطيُب رابِطَ اجلأْش، ساِكَن اجلوارح قليلَ : ويف كتاب للهند
اللفْظ ُمَتَخرياً للفظ، ال ُيكلم َسيَد األّمة بكالم األمة، وال امللوَك بكالم السوقة، ويكون يف قَواه فَْضل للَتصرُّف يف 

ق املعاينَ كلَّ التدقيق، وال ُينَقِّح كلّ التنقيح وال ُيصفَيها كلَّ الَتْصِفية وال ُيهذَهبا غايةَ التهذيب، كل طبقة، وال ُيَدقِّ
ويكون قد َتعّود َحذَْف فُضول الكالم وإسقاطَ مْشتَركاِت . وال يفعل ذلك حىتِ ُيصاِدَف حكيماً أو فيلسوفا عليما

  .ى جَِهة الصناعة واملُبالغة ال على جهة االعتراض والتصفُّحاأللفاظ، قد نَظَر يف ِصناعة املَْنِطق عل
أن يكون : ما البيان؟ فقال: مثله جلعفر بن حيىي الربمكي يف البيان وحنو هذا قول جعفر بن حيىي الَبرْمكّي وقيل له

الذي ال بدَّ له منه أن االسم ُيحيط مبعناك وَيْحِكي عن َمْغَزاك، وُتْخرِجه من الشركة وال َتستعني عليه بالِفكْرة، و
  .يكونَ َسليماً من التكلُّف، بعيداً من الصنعة، بريئاً من التعَقد، غَنِياً عن التأويل



  .البليغ َمن طبق املَفِْصل وأغناك عن املفسر: لألصمعي يف البليغ قال األصمعي
ُمسلم إىل احلجاج يشكو ِقفةَ  كتب قَُتيبةُ بن: رد احلجاج على قتيبة بن مسلم وقد اشتكى من أمور قال املدائين

استكْثر يف األلوان لُتِصيَب من كلٌ َصْحفة : َمْرزِثَِته من الطعام وقلة ِغْشيانه النساء وَحَصره على اِملنْرب؛ فكتب إليه
اصتك، شيئاً، واسَتكِْثر من الطُروقَة، ِجتْد بذلك قوةً على ما ُتريد، وأْنزِل الناس َمبْنزِلة رجل واحد من أهل بيتك وخ

  .واْرم ببصرك أَماَمك تبلُغْ حاجتك
  :لبعض الشعراء يف العّي والبالغة قال بعض الشعراء

  ففي البالغة آفات ًتساوِيها... إن كان يف الِعَي آفاٌت ُمقََدَرةٌ 
ل و ه: أأسكُت يا أمَري املؤمنني؟ قال: بني معاوية ورجل تكلم عنده تكلم رجل عند معاوية فَهذَر، فلما أطال قال

  .أعيا الِعيّ بالغةٌ بِعي، وأقبُح اللَّْحن لَْحٌن بإعراب: يف العي واللحن ويقال! تكلمَت
  .احلظ للمرء يف أذنه، واحلظُّ لغريه يف لسانه: وقال أعرايب

  .رب كلمٍة تقول َدْعين: ويقال
  .الصمُت أبلغُ من ِعًي ببالغة: ويقال

  :وحنوه قول الشاعر
  وبعض الًتكَلم أدىن لِعي... ابِ أرى الصمَت أْدىن لبعض الصًَو

إذا كان اإلكثاُر أبلغَ كان اإلجياُز تقصرياً، وإذا كان اإلجياُز كاِفياً؛ : جلعفر الربمكي، وغريه وقال جعفر الَبرَْمكي
  .كان اإلكثاُر عياً
  .الَعيُّ الناطق أعيا من الَعي الصامت: العرُب تقول: قال ابن السماك

  .إذا َوَصف َحبِيباً: مىت يكون العيُي بليغاً؟ فقال: ِمهْرقال أنوِشْرَوان لبُزْرجِ
  .ليس لعي ُمُروءةٌ، وال ملنقوص البيان َبَهاء، ولو َبلَغَ َيأفُوخه أعنانَ ماء: قال ُيوُنس بن حبيب

  :لبعض الشعراء قال بعُض الشعراء
  وصمِت الذي قد كان باحلق أعلما... َعجِبت إلدالل العَيِي بنفسه 

  صحيفةُ لَب املَْرِء أن يتكلَما... َسْتٌر ِللَعِمي وإمنا ويف الصمت 
إذا أنا خاطبتُ جاهالً، وإذا أنا سألتُ : َمْوِطنان ال أسَْتْحيِ عن الِعي فيهما: لسعيد بن العاص قال سعيُد بن العاص

  .حاجةً لنفسي
الناس بني أْرُجِلهم، وَعْوَرةَ فالن َبْينَ رأيُت َعْوراتِ : ألعرايب وقد ذكر رجالً ويعيا ذكر أعرايب رجالً َيْعَيا فقال

  .فَكْيه
  .ذاك من َيَتاَمى املَْجِلس، أبلغُ ما يكون يف نفسه أعيا ما يكون عند جُلَسائه: وعاَب آخُر رجالً فقال

  .الساكُت بني الناِئم واألخَْرس: قال ربيعة الرأي
على الصمت وفضلَ الصمت على الكالم، فقال أليب مسهر يف فضل الكالم على الصمت تذاكر قوم فضلَ الكالم 

  .كال إن النْجَم ليس كالقَمَر، إنك َتِصف الصمَت بالكالم، وال َتِصُف الكالَم بالصمت: أبو ُمسْهِر
اللهم غَفْراً، إن : لسليمان بن عبد امللك يف الكالم وذم قوٌم يف جملس سليمانَ بنِ عبد امللك الكالَم، فقال سليمان

  .َسَن قَدر أن َيْصُمت فُيْحِسن؛ وليس َمن َصَمت فأْحسن قادراً على أن يتكَلم فُيحسنمن تكلم فأْح
  .طول الصمِت ُحْبَسةٌ: لبكر بن عبد اهللا والبن اخلطاب يف الصمت قال بكُر بن عبد اهللا



  .ترك احلركِة ُعقْلَة: وحنوه قول ُعَمر بن اخلطاب
  بني نوفل بن مساحق وامرأته

أما عندي فتطْرِق، : اِحق إذا دخل على امرأته َصَمَت، وإذا خرج من عندها تكلم؛ فقالت لهوكان َنْوفل بن ُمس
  .أدق عن َجِليلِك وجتلَني عن دقيقي: فقال! وأنا عند الناس فَتْنِطق

  .يا بَُني، قد نِدمُت على الكالم ومل أْندَم على السكوت: من ِحكم لقمان ويف حكمة لقمان
النسَناسُ َخلْق بالَيمن ألحدهم َعْين وَيٌد ورِْجل َيقِْفز هبا، وأهل اليمن : ل ابن إسحاقحكاية يف فضيلة الصمت قا

يصطادوهنم؛ فخرج قوٌم يف صيدهم فَرأْوا ثالثةَ َنفَر منهم فأْدَركُوا واحداً فَعقَُروه وذَحبوه وتََواَرى اثنان يف الشجَر، 
ما أنفَع : فأخذوه فذََبُحوه، فقال الذي ذََبحه. إنه أكَلَ ِضرْواً :فقال أحُد االثنني. إنه لَسِمٌني: فقال الذي ذََبحه

  " .حبة اخلضراء : الضْرُو. " فها أنا الصميُت، فأخذوه وذحبوه: قال الثالث! الصمَت
  .إذا فَاَتك األدب فالزم الصمَت: كان يقال

  .ال جيترئ على الكالم إال فَاِئٌق أو مَاِئق: وقال بعضهم
  :وقاد الشاعر ميدح رجالً لشاعر ميدح رجالً

  وفَتًاُق أْبكارِ الكالم املُخََتم... َصُموٌت إذا ما الصمُت زيَن أهلَه 
أْنِصْف أذُنَْيَك ِمن ِفيَك، فإمنا جُُعلَ لك أذَُناِن اثنتان، وفٌَم : أليب الدرداء يف إنصاف األذن من الفم قال أبو الدرداء

  .واحٌد لَتْسَمعَ أكثَر مما تقول
حبق : يف حظ األذن واللسان َحَضر قشريي جملساً من جمالس العرب فأطال الصمَت، فقال له بعضهملقشريي 

  .يا أخي، إنّ حظّ الرجل يف أذُنه لنفسه، وحظَّه يف لسانه لغريه: فقال القَُشْيرِّي. ُسميتم ُخْرسَ العرب
والً فإن فَْوت الصواب أيسُر من أكِثرِ الصمَت ما مل تكن مسؤ: لبعض احلكماء يف الصمت وقال بعضُ احلكماء

َخطَل القول؛ وإذا ناَزعْتك نَفُْسك إىل مراتب القائلني املُِصيبني، فاذكُر ما دون الصواب من َوَجل اخلطأ وفضائح 
  .املُقصَرين

بكالم  يا هذا،: بني اهليثم بن صاحل ورجل تكلم عنده خبطأ تكلم رجلٌ يف جملس اهلَْيثم بن صاحل خبطأ، فقال له اهليثُم
  .مثلك ُرزَِق أهلُ الصمت احملبة

  :شعر أليب نواس يف فضيلة الصمت وقال أبو نُوَاس
  واْمض َعْنُه بَِسالَم... َخلَ َجْنبَْيك لَِرام 

  ُمْت بداِء الصَمِت َخْيٌر لَك من داِء الكلَام
  َجَم فاه بِلَجام... إمنا الساملُ من أل 

  :وقال آخر
  ذا ساسه اجلهلُ لَْيثاً مغرياإ... رأيُت اللسانَ على أهله 

لو كانت الصُحف : حدثنا صاحٌب لنا عن مالك بن دينار أنه قال: ملالك بن دينار حّدثين أبو حامت عن األصمعي قال
  .من عندنا ألقللنا الكالم

 إذا تظّرَف العريب كَثُر كالمه، وإذا تظرف الفارسي كثر: لألصمعي يف تظرف العريب والفارسي وقال األصمعي
  .سكوته

  .إذا كان الشيُء َيكِْفيكَُه التْرُك فاتركه: حلامت الطائي قال حامت طيء



استعن على الكالم بطول الِفكْر يف املَواطن اليت : نصيحة عبد اللّه بن احلسن البنه قال عبد اهللا بن احلسن البنه
  .ع فيها الصوابتدعوك فيها نفُسكَ إىل القول، فإنّ للقول ساعاٍت يُضّر فيها اخلطأ وال ينف

  :شعر إلياس بن قتادة وقال إياس بن قََتادة
  وَنشْتم باألفعال ال بالتكلُم... ُتَعاِقُب أيدينا وَيْحلم رأينا 

كيف رأيتِ : بني ابن السماك وجارية له تكلم ابن السَّمَّاك يوماً وجاريةٌ له تسمع كالمه، فلما دخل إليها قال
إىل أن َيفَْهمه من مل : قالت. أردده حّتى يَفَْهَمه َمن مل َيفَْهْمه: قال! ُتكثر َترَْداده ما أحَسَنه لوال أّنك: كالمي قالت

َمن كان َمْنِطقُه يف غري ذكرٍ فقد لغا، وَمن كان : للمسيح عليه السالم قال عيسى بُن َمْرمي! َيفَْهْمه قد ملَه َمن فَهمه
  .ري فكرٍ فقد هلانظُره يف غري اعتبار فقدَسَها، ومن كان َصْمته يف غ

العباس بن زفر وجرير كان العباس بن ُزفَر ال ُيكلم أحداً حىت َتنْبسطَ الشمس، فإذا اْنفََتل عن صالته ضََرب 
  .وكان َجرِير ال يتكلم حىت تبُزغَ الشمس، فإذا َبَزغت قَذفَ املُْحَصنَات. األعناق وقَطَع األيدي واألْرجل

  .ال ُيعاد احلديث مرتني: التّوراة مكتوب يف: من التوراة قال قََتادة
  .إعادة احلديث أشدُّ من َوقْع الَصْخر: للزهري قال الُزهْرُِي

  من كتاب للعجم

ملك فارس، وملك : أن أربعةً من امللوك اجتمعوا فقالوا كلُهم كلمةً واحدةً كأهنا رمية بسهم: ويف كتب العجم
قد َنِدمُت على : وقال آِخر. كلمت بالكلمة َملَكَْتين ومل أْمِلكهاإذا ت: قال أحدهم. اهلند، وملك الروم، وملك الصني
ما حاجيت : وقال آخر. أنا على رد ما مل أقل أقدُر مين على رد ما قلُت: وقال آخر. ما قلُت ومل أْنَدم على ما مل أقُل

  .إىل أن أتكلّم بكلمة، إن وقعْت علّي ضْرتين، وإن مل تقع علي مل تنفعين
َمْن كان كالمه ال : أسكتتين كلمةُ ابن مسعود عشرين سنة: يف كلمة البن مسعود قال ُزبَْيد اليامّي لزبيد اليامي

  .يوافق فعلَه فإمنا ُيوَبخ نفسه
. الراقي يف جبل طويل، وآكل السمك: ثالثة يؤمرون بالسكوت: من كتاب كليلة ودمنة ويف كتاب كليلة ودمنة

  .واملَُرَوي يف األمر اجلسيم
  :شعراء قال بعض الشعراءلبعض ال

  كالُم واعي الكالم قوُت... قد أفلح الساملُ الصَُّموُت 
  جواُب ما ُيكرُه السكوُت... ما كل نطْقٍ لُه جواٌب 
  ُمستيِقن أنُه ميوُت... يا عجباً المرئ ظَلُومٍ 

ية فتكلموا وصََمَت جلسوا عند معاو: لألحنف يف جملس معاوية بلغين عن أيب أسامة عن ابن َعْون عن احلسن قال
أخافُكم إن َصَدقُْتكم، وأخاف اللّه إن كذبت البن عباس : يا أبا َبْحر، ما لك ال تتكلم، قال: األحنف فقال معاوية

حدثنا أبو احلَكَم َمْروان بن عبد الواحد عن موسى بن أيب درهمِ : حّدثنا احلُمَيدّي قال: حّدثين حممد بُن داود قال
كفىِ بك ظاِلماً أال تزالَ َخاِصماً، وكفى بك آمثاَ ألّا تَزال ُمَمارِياً، وكفى بك : قال ابن عّباس :عن وهب بن منبه قاد

  .كاذباً ألّا تزال ُمحَدثاَ بغري ذكر اهللا تعاىل
  :شعر يف عثرة اللسان وقال بعضهم

  وليس ميوتُ املرُء من َعثْرة الرِّْجل... َيُموُت الفىت من َعثْرٍة بلسانِِه 
  وعثرُته بالرْجل َتبْرا على َمْهل... ه من ِفيِه َتْرِمي برأسِه فعثرُت



من أخذ معاين كثرية فأداها بألفاظ قليلة، أو : لبعض احلكماء يف صفة البالغة ُسِئل بعُض احلكماء عن البالغة، فقال
  .أخذ معاينَ قليلةً فَولّد فيها ألفاظاً كثرية

لو : راهيُم ُيطِيل السكوَت، فإذا تكلمِ انبسط فقلت له ذاَت يومكان إب: بلغين عن أيب إسحاق الفََزاري قال
الكالم على أربعة ُوجُوه، فمنه كالم ترجو منفعته وَتْخشم عاقَبُته، فالفضلُ منه السالمةُ؛ ومنه كالم : فقال! تكلمَت

لسانك؛ ومنه كالٌم ال ترجو منفعَته ال ترجو منفعَته وال ختشى عاقبَته، فأقلُّ ما لَكَ يف تركه ِخفة املَُؤونة على َبَدنك و
. وختشى عاقبته، وهذا هو الدَّاء الُعضال؛ ومن الكالم كالم ترجو منفعته وَتأَمُن عاقبته، فهذا الذي جيب عليك َنشْره

  .فإن هو قد أسقط ثالثَةَ أرباع الكالم: قال
  االستدالل بالعني واإلشارة والنُّصبة

  :رب طرف من لسان قال أعرايب: يقال
  والعني تظهر ما يف القلب أو تصف... إن كامتونا القلى منت عيوهنم 

  :وقال آخر
  تضمره أنبتك عنها العيون... إذا قلوب أظهرت غري ما 

  :آخر
  ي عنوان الذي أبدي... أما تبصر يف عني 

  :شعر لذي الرُّمة وقال ذو الُرمة
  نُه غُري ظاهِرمن الًشوقِ إال أ... َنَعْم هاجت األطاللُ َشْوقاً كَفَى به 
  بِِذي الرْمِث لَمِ ختطر على بال ذَاكِر... فما زِلُْت أطْوِي النفَس حىت كأًنها 
  دلَيالً على ُمستْوَدعات الضمائرِ... َحَياًء وإشْفاقاً من الرَّكْبِ أن َيَرْوا 

  :للحارثي يذكر ميتاً وقال احلارثي يذكُر ميتاً
  َبث والًداِء الَدخيل املَُخامِرِمن ال... أتيناه زَواراً فأجمَدنا ِقرى 

  فأْعجِْب به من ناطقٍ مل ُيَحاوِرِ... وأوَسَعنا ِعلْماً برد جوابِنا 
من َشق أهناَرِك، وغََرس أشجاَرِك، وَجَنى ِثمَاَرِك، فإن مل ُتجِبك حَِواراً، : َسل األرَض فقل هلا: ومثل هذا قولُ القائل

  .أجابْتك اعتبارا
  :و العَتاِهَيةأليب العتاهية قال أب

  دليلٌ حني َيلْقاُه... وللقَلْبِ على القلبِ 
  مقاييس وأشباُه... وللناس من الناس 
  إذا ما هو ماشاُه... ُيقاسُ املرُء باملرِء 

  ن أن َتْنِطق أفواُه... ويف العني غًِنى للعي 
  الشعر

  .خُري الَشْعر ما رًَواك نفَسُه: يقال
  .نقَح املَُحكًكخُري الشعر احلَْوِلي املُ: ويقال

ُسكر ال : كيف تََرى؟ قال: ألعرايب وقد مسع رجالً ينشد شعراً لنفسه َسِمع أعرايب رجالً يُنِشد ِشْعراً لنفسه، فقال



أرأيَت الشاعرين جيتمعان على املعىن الواحد يف لفظ واحد؟ : َحالوةَ له لبعض علماء اللغة قيل لبعض علماء اللغة
  .ت على ألسنتهاُعقول رجالٍ تََواف: فقال

  :شعر لبشار يصف نفسه قال َبّشار َيِصف نفَسه
  .ُيعرُف من ِشعره ومن ُخطَبِْه... َزْوُر ُملوٍك عليه ابََّهةٌ 
ْه... هللا ما راح يف َجَواحنِه    من لُْؤلُؤ ال يُنام عن طَلبِ

  كما يِخُرج ضوُء السراج من لََهبِْه... َيخُرْجن من فيه يف الَندي 
  وال تََملُّ احلديثَ من َعَجبِْه... حلُداثُ غاديةً ترُنو إليه ا

  تأخذ من جِده ومن لَِعبِْه... ِتلَْعابةٌ تَعكُُف امللوُك به 
  ببابه ُمسرعَني يف أدبِْه... َيزدِحُم الناس كلً شارقٍة 

  :للطائي يذكر الشعر وقال الطائي يذكر الشعر
  لنًظَام إذا أصاَب فَريداِمثلَ ا... إن القَواِفَي واملََساِعَي مل َتَزلْ 

  َيْدُعون هذا ُسْؤدداً َمْجُمودا... من أجل ذلك كانِت العرُب األلَى 
  ُجعلت هلا مَِرُر القَرِيض قُُيودا... وَتنِد عندهُم الُعال إال ُعالً 

  :وقال أيضاً
  مغارَِم يف األقوام وهي َمغانُِم... ومل أر كاملعروف ُتدَْعى ًحقوقُه 

  لكاألرض غُفْالً ليس فيها َمَعاِلُم... مل َتر الشعر بينها  وإنّ الُعالَ ما
  له غَُرٌر يف أوجٍه وَمواِسُم... وما هو إال القولُ َيْسرِي فيغتِدي 

  وُيقَْضى ملا َيقْضي له وهو ظاملُ... يرى حكْمةً ما فيه وهو فُكَاهةٌ 
  تُْؤَتى املكارُم ُبغاةُ الُعالَ من أيَن... ولوال ِخاللٌ َسَنها الشعُر ما َدَرى 
ألَني أقولُ البيَت وأخاه، وألنك تقول البيتَ : قال. وملَ ذاَك: أنا أشعُر منك؛ قال: وآلل ُعمر بن لَجأ لبعض الشعراء

  .وابن عفَه
خريُ  :وقال بعضُهم. َيكِفيك من الِقالَعة ما أحاط بالُعُنق: فقال. أال ُتطِيل اِهلَجاء: لعقيل بن علفة قيل لَعِقيل بن ُعلَفة

  .الشِّعر املُطِْمع
أطوف : قال. يا أبا َصْخر، كيف تصنع إذا عسر عليك قولُ الشعر: لكًثري إذا َعُسر عليه قول الشعر قيل لكًثَري

  .بالرِّباع املُْخِلَية والرياض املُعِشبة، فيسُهل علّي أْرَصُنه وشُرع إيلّ أحسنُه
  .اجلاري، والشََّرف العايل، واملكان اخلَِضر اخلايل أو احلايل إنه مل ُيسَتْدَع شارُِد الشعر مبثل املاء: ويقال

: قال. هل تقول اآلن شعراً: بني عبد امللك بن مروان وأرطأة بن ُسَهّية وقال عبُد امللك بن َمْروان ألرْطَاةَ بنِ سَُهّية
  .ما أشَرب، وال أطَْرب، وال أغَْضب؛ وإمنا يكون الشعر بواحدة من هذه

ماتت َعّزة فما أطرب، وذهب الشََباُب فما أْعَجب، ومات ابن : فقال. ما َبِقَي من ِشعرك: وقيل لكُثَيِّرلكُثّير عّزة 
  .وإمنا الشعر هبذه اِخلاللَ -يعين عبَد العزيز بن َمْروان  -لَْيلَى فما أرغَب 

النابغة إذا َرِهب، وزهري امرُؤ القيس إذا رَِكب، و: من أشعُر الناس؟ فقال: لبعضهم يف أشعر الناس وقيل لبعضهم
  .إذا رَِغب، واألعشى إذا طَرِب

إن لنا أحالماً متنًعنا من أن َنظِْلَم، : فقال. إنك ال ُتحِسن اهلجاء: للعجاج يف عدم إحسانه اهلجاء وقيل للعجّاج



  !.وأحساب متنُعنا من أن ُنظْلََم، وهل رأيَت بانِياً ال ُيحِسن أن َيْهِدم
  للمؤلف يف وصف الشعر

الشعر َمْعِدنُ ِعلْم العرب، وِسفُْر ِحكمِتها، وديوان أخبارها، ومسَتوْدُع أيامها، والُسورُ : وقلُت يف وصف الَشعر
املضروُب على مآثرها، واخلَنَدقُ احملجوُز على مفاخرها، والشاهُد الَعْدلُ يوَم الَنفار، واحلُجةُ القاِطعةُ عند اِخلَصام؛ 

ه وما يدَِّعيه لسلفه من املناقب الكرمية والفَعَال احلميد بيت منه، َشدََّت َمساعيه وإن ومن مل يقم عندهم على َشَرف
كانت مشهورة، ودرَست على ُمرور األّيام وإن كانت جِساماً؛ ومن قيدها بقوايف الشعر، وأوثقها بأوزانه، وأشَهرها 

، وأخلصها من اجلَْحد، ورفع عنها كَْيَد الُعدو بالبيت النادر، واملَثَل السائر، واملعىن اللطيف، أخلدها على الدهر
  .وغض عَني احلسود

  .وقد أفردُت للشعراء كتاباً، وللشعر باباً طويالً يف كتاب العرب. وما جاء يف الشعر كثري
  .وذكرت هذه الُنْتفَةَ يف هذا الكتاب كراِهَيةَ أن أْخِلَيه من فَنٍّ من الفنون

  ُحسن التشبيه يف الشِعر
  :بري األسدي يف وصف الثريا من ذلك قولُ ابن الَزبِري األَسدّي يف الثَُّرّياالبن الز

  به راية بيضاُء َتْخِفُق للطْعنِ... وقد الح يف الغَْور الثرَّيا كأمنا 
  .شبه الثُّرَّيا حني تدلت للَمِغيب براية بيضاء ختفق للطعن

  :لعنترة يف الذباب ومن ذلك قولُ عنترةَ يف الذَُباب
  َهزِجاً كفِْعل الشارِبِ املَُنرََنم... الذُباُب هبا فليس بنازِحٍ  وَخالَ

  ِفْعلَ املُِكب على الَزناد األْجذَم... غَرِداً َيُحك ِذَراَعه بذَراِعِه 
  .شًبه حكه يده بيده بَرُجل مقطوع الكفَني يَقَْدح النار بُعوَدْين

  :وألعرايب يف العنب ومن ذلك قولُ أعرايب يف العَِنب
  َيْحِملْنها بأكارع الَنْغَراِن... ْحِملَْن أوِعَيةَ الُسالِف كأّنما َي

طائالً : والنَغُر. " العنب، جعله ظرفاً للخمر، وشبه ُشَعب العناقيد اليت َتحِمل احلب بأرجل النغران: أوعية السالف
  " .مثل العصفور أمحر اِملْنقار 

  :و َنَزل فيهما ماٌء آلخر وقال اآلخر، وكان غَِشي َعْيَنْيه بياٌض أ
  وما ماُء ُسوٍء خان َعْيين بطيبِ... يقولون َماء طيٌِّب خان عينُه 

  بعَْيَنْي غدا يفٍّ عال فوق َمْرقَب... ولكّنه أزمانَ أنظُُر طيب 
  على ماء إنساَنْيهِما املَُتَغيَِّب... كأن ابن َحْجلٍ َمد فضلَ َجناِحه 
  .اخ الزنابري قد مَد على ناظرهشّبه ما عال احلََدقة َجبناح من ِفَر

  :المرئ القيس يف العقاب ومن ذلك قولُ امرئ القيس وذكر الُعقَاب
  لََدى َوكْرِها الُعنّاب واحلََشُف البايل... كأن قلوَب الطري رطباً ويابساً 

  .وشّبه شيئني بشيئني يف بيت واحد. شبه الرطْب بالعُّناب، واليابس باحلََشف
  :ر السيف ومن ذلك قولُ أْوس بن َحَجر وذَكَر السيفوألوس بن حجر وذَكَ

  وَمْدَرج ذَرٍّ خاف َبرْداً فأسهال... كانّ َمَدب النمل يلتِمُس الرَُبى 
  .شبه ِفرِندَ السيف مبدرج الذر ومدّب النمل



  :أليب نواس يف البازي ومن ذلك قولُ أيب نُوَاس يف البازّي
  قُْد ثَمَانيناكأّنه َع... وَمْنِسر أكْلَُف فيه َشغاً 

  :ألعرايب يف امرأة ومن ذلك قولُ أعرايبٍّ يف امرأة
  فلم َيَر الناس َوْجداً مثلَ ما َوَجدا... قامت َتَصَدى له َعْمداً لتقُتلَه 

  وَناِهٍد مثل قَلْب الظَّبِْي ما نََهدا... ِجبيد آَدَم مل ُتعقد قالِئده 
   َيأَمُن األعداَء إن َورَداَصْبر وال... فظل كاحلاِئم اهلَْيَماِن ليس له 

  .شبه ثَْدَيها يف ُنهوده بقلب الظيب يف صالبته، وال نعلم أحداً شبه الثّْدي بقلب الظَّْبي غريه
  :مثله جلحمر الُعكْلي ومن ذلك قولُ جِْحمر الُعكْلي يف امرأة

  مَاوكَْعب كَِذفَْرى ُجْؤذُر الرَّْمل أدَر... على قََدمٍ مكنونة اللوِن َرْخَصٍة 
  .شّبه كعبها بأصل أذُن اجلُْؤذُر، وهو الصغري من أوالد البقر

  :محيد بن ثور يصف فرخ القطاة ومن ذلك قول ُحمَيد بنِ ثَْور يصف فَْرخ القطاة
  إذا هو َمذَ اِجليَد منه لَيطَْعَما... كانً على أشداقِه َنْوَر َحْنَوٍة 

  :دعبل يهجو امرأة ومن ذلك قول ِدْعبل يهجو امرأة
  إذا َسفََرْت بَِدُد الِكشِْمش... كأن الثآلِيلَ يف وجهها 

  ووجٌه كبَْيض القَطَا األبَْرش... هلا َشْعُر ِقْرٍد إذا ازيَنْت 
  :أليب نواس يصف البط ومن ذلك قولُ أيب ُنوَاس يف وصف البطّ

  كأّنما َيصِْفْرنَ من َمالَعق
  :جارية سوداء لبعضهم يف جارية سوداء ومن ذلك قولُ بعض الرّجاز يف

  َتكُْحلُ عينيها ببعض جِلِْدها... كأّنها والكُْحلُ يف ِمْرَودِها 
  :للجعدي يف فرس ومن ذلك قولُ اجلَْعِديّ يف فرس

  يَْرجْع إىل ِدقٍَة وال َهَضَم... ِخيطَ على َزفَْرٍة فََتّم ومل 
  .ذلكهو منتِفخ اجلَْنَبْين، فكأنه َزفَر فانتفخ جنباه مث ِخيطَ على : يقول

  للطرماح يف الثور
  :ومن ذلك قول الطِّرِّماح يصف الثْور

  سيٌف على َشَرف ُيَسل وُيْغَمُد... َيْبدو وُتضِمره البالد كأنُه 
  :قول النابغة للنعمان ومن ذلك قول النابغة للُنعمان

  وإنْ ِخلُت أن املُْنتأى عنك واسُِع... فإَنك كالليل الذي هو ُمْدرِِكي 
  :يف املرأة ومن ذلك قولُه يف املرأة وللنابغة أيضاً

  نَظََر املريض إىل وجوه العُوِد... َنظَرْت إليك حباجٍة مل َتقِْضها 
  .نظْرت إليك ومل َتقِْدر أن تتكلم، كما ينظُر املريُض إىل وُجوه ُعواده وال يَقِْدر أن ُيكلَمهم: يقول

  :لطرفة بن العبد ومن ذلك قولُ طََرفَة
  لَكَالطََول املُْرَخى وثْنيَاُه بالَيِد... ما أخطأ الفََتى  لعمُرَك إنّ املوَت

  لبعض الضبيني يصف أباريق الثرب



  :ومن ذلك قول بعضِ الضَّبِئني يصف أباريق الشََّراب
  إَوٌز بأْعلَى الطَف عوُج احلناجر... كأنّ أباريَق الَشُمول َعِشيةً 

  :أليب اهلندي وحنوه قولُ أيب اهلندّي
  أباريُق مل َيْعلَْق هبا َوَضُر الزُْبِد... ا اهلِْنِدي عن َوطْبِ سامل َسُيْغين أَب

  رِقَاُب بَناِت املاِء َتفَْزًع للرًْعد... ُمقَدَمة قَزا كأنَ رِقَاَبها 
  :لُنصَيب يف عبد العزيز بن مروان ومن ذلك قولُ ُنَصيب يف عبد العزيز بن َمْروان

  ألمِّ بابنِتها الزاِئرْهمن ا... وكلُبك آنُس باملُْعتِفني 
  لعدي بن الرفاع يف ظبية

  :ومن ذلك قولُ َعِلي بن الرِّقاع يف الظبية
  قلم أصاب من احلًواة ِمَداَدها... ُتْزجِي أغّن كأن إِبَْرة َروِقه 

  :ومن ذلك قولُ بشار
  وأسيافََنا ليلٌ َتَهاوى كواِكبُْه... كأن ُمثَار الَنقْع فوق ُرؤوسِهم 

  :لُهومنِ ذلك قو
  كأنّ ُجفوَنها عنها ِقصَاُر... َجفْت عيين عن الَتْغِميض حّتى 

  :ومن ذلك قولُ اآلخر
  إذا ما التقينا ليس ممن أعاتبُْه... ومولًى كأنّ الشمَس بيين وبينه 

  .ال أقِْدُر على النظر إليه من بُْغضه، فكأن الشمس بيين وبينه: يقول
  :ومن ذلك قولُ اآلخر
  ُمًصّبَغاٌت على أرساِن قَصارِ... َمنْزِلٍة  كأن نرياَنهم يف كل

  .األوىل أن ُيشبه املُصبَّغات بالنريان، ال النريان باملصبغات: الناس َيستحسنون هذا، وأنا أَرى أن أقول
  األبيات اليت ال مِثْلَ هلا
  .يبإّنها كلمة ن: حّدثنا ُمْعَتمر عن لَْيث عن طاوس عن ابن عباس قال: حدثين أبو اخلطاب قال

  ويأِتيَك باألخبار من مل ُتَزوَد... َسُتبدي لك األياُم ما كنَت جاهالً 
  :أبرُع بيت قالته العرب قولُ أيب ذَُؤيب: أبرع بيت قالته العرب حدثين الرياشّي عن األصمعي قال

  وإذا تَُرد إىل قليل َتقْنَُع... والنفُس راغبة إذا رغَّبَتها 
  :وأحسن ما قيل يف الِكَبر قولُ ُحمَْيد بن ثَْور اِهلاليل: رحلميد بن ثور اهلاليل يف الكَِب

  وحسُبك داًء أن َتِصح وَتْسلَما... أَرى َبصرِي قد رَاَبين بعد ِصحٍة 
  :ألوس بن حجر وأحسن َمن ابتدأ مرثية أوس بن َحَجر يف قوله

  إن الذي َتكَْرِهني قد َوقَعا... أيتُها النفُس أْجِملي َجَزعا 
  :رب َمن ابتدأ قصيدة النابغةُ يف قولهللنابغة وأغ

  وليلٍ أقاِسيِه بَِطيِء الكواكبِ... ِكلينِي لَِهمٍّ يا أميمة ناِصبٍ 
أحسُن بيٍت قيل يف اجلُْبن قولُ نَْهَشل بن : أحسن بيت قيل يف اجلنب لنهشل بن حري حّدثين اخلَثَْعِميّ الشاعر قال

  :َحري



  إحدامها حىت َتموَت وأسلماب... فلو كان يل نفسان كنُت ُمقاتالً 
  :وبيت املُخبَّل يف قَساوة القلب: ويف قساوة القلب قال

  لنحُن أغلظُ أكباداً من اإلبلَ... ُيْبكَى علينا وال نَْبِكي على أحٍد 
  :وبيت َعبِيد يف االستعفاف: ويف االستعفاف قال

  وسَاِئلُ اهللا ال َيِخيُب... َمْن يسأل الناَس َيْحرِمُوه 
  :وبيت مَْنجوف بن ُمّرة السلمي يف االحتفاظ باملال: حتفاظ املال ملنجوف بن مرة قاليف اال

  جلٌم فإنّ الدهرَ َجم مصائبُْه... وأدفُع عن مايل احلقوَق وإَنُه 
  :وبيت احلُطَيئة يف إكرام النفس: ويف إكرام النفس للحطيئة قال

  ياَء املرء والرمُح شاجِرُهوَيقَْني احل... واكرُِم نفسي اليوَم عن ُسوء طْعَمٍة 
  :وقول كعب يف اإلقدام: لكعب يف اإلقدام قال

  قُدماً وُنلْحِقُها إذا مل َتلْحَقِ... َنِصلُ السيوفَ إذا قًَصْرنَ َخبطْوَِنا 
  :وبيت عمرو بن اإلطْنابة يف الصرب: ولعمر بن اإلطنابة يف الصرب قال
  ْحَمدي أو َتسترحييمكاَنِك ُت... وقَْوِلي كُلَما َجشَأْت وجاشت 

  :لقَطَري بن الفَُجاءة وأحسن من هذا عندي قول قطَرِّي
  من األبطال وَْيَحكِ ال تَُراِعي... وقَْويل كلما َجَشأْت لنفسي 

  على األَجل الذي لِك مل ُتطَاِعي... فإنِك لو سألته بقاء يومٍ 
  :وبيت ِمسكني الدارِمّي يف اجلُود: ملسكني الدارمي يف اجلود قال

  ومل ُيلْهِين عنه الغزالُ املُقَنَُّع... طََعامي طََعام الَضيِف والرَّْحلُ َرْحلُُه 
  :ويف حسن اِجلوَار قوله: ومثله يف حسن اجلوار قال

  وإليه قبلي ُتْنَزلُ القدار... ناري ونارُ اجلارِ واحدة 
  ألّا يكونَ لبابه سِتُْر... ما ضر جاراً يل أجاوُِره 

  :رضي بالقليل َجمِيل، قالوممن : جلميل قال
  يُوافُق طْريف طَرفها حني َتْنظُُر... أقلَب طَْريف يف السماء لعلَُه 

  :وقول اآلخر
  وإّيانا فذاك بنا َتَدانِي... أليس الليلُ ُيلْبِس أم َعْمرو 
  ويعلوها النهار كما عالين... َتَرى َوَضَح النهار كما أراُه 
  :عمرو بن كلْثُوم يف اجلهل وبيت: لعمر بن كلثوم يف اجلهل قال

  فَنجَْهل فوق جهل اجلاهلينا... أال ال َيْجَهلَْن أحٌد علينا 
  :وبيت النابغة يف ترك اإلحلاح : وللنابغة يف ترك اإلحلاح قال

  قََتباً َيعُض بَغارِبٍ ِملَْحاحا... فاستبق ُوَدَك للصديق وال تكن 
  :قول ُمَهلْهِلويف إدراك الثأر : للمهلهل يف إدراك الثأر قال

  حىت بكيُت وما يَْبِكي هلم أحُد... لقد قتلُت بين َبكْرٍ برهِبُم 
  :وبيت ْعْروة بن الَوْرد يف تبليغ العذر يف الطلب: لعروة بن الورد يف تبليغ العذر يف الطلب قال



  وُمبِلغْ نفس ُعذْرَها مثلُ مُْنجِح... ِلُتْبِلغَ ُعذْراً أو تُِفيَد غنيمةً 
  :وبيت مجيل يف إنفاق املال والتوكل على اهللا تعاىل: إنفاق املال والتوكل على اللّه تعاىل قالجلميل يف 

  فإنّ على الرمحن رِزْقَكُُم غدا... كُلُوا اليوَم من رزق اإلله وأَْبِشُروا 
  :ويف الشجاعة قول العباس بن ِمرَْداس: للعباس بن مرداس يف الشجاعة قال

  أَحْتِفي كان فيها أم سِواها... اباِلي أُشدُّ على الكَِتيبة ال 
  :وبيت املتلّمس يف املال وتثمريه: للمتلمس يف املال قال

  وال يبقى الكثُري على الفساِد... قليلُ املال ُتصلحه فَيبْقَى 
  :أهجى بيٍت قيل قولُ الطَرمَّاح يف متيم: للطرماح يف متيم وأخربنا ِدْعبِل بن علّي الشاعر قال: أهجى بيت

  ولو َسلَكْت طُْرقَ املكارِم َضلَِّت... يٌم بطُْرقِ اللُّْؤم أهَدى من القَطَا مت
  :وكذلك قولُ األخْطَل: ولألخطل قال

  قالوا المِّهمُ ُبويل على النارِ... قوم إذا استنَْبَح األضياُف كلَبُهُم 
  :ة واخلُمولوقولُ الطِّرِمّاح يف الِقلّ: قول احلطيئة للزبرقان يف قصر اهلّمة قال غريه

  واقُعْد فإّنك أنت الطاِعُم الكاِسي... َدع املكارَِم تَْرَحلْ ِلُبغيتها 
  وللطرماح يف القلة واخلمول
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األخبار: كتاب    عيون 
وري : املؤلف  لدين ا قتيبة  بن   ا

  :وقولُ الطَرِّماح يف الِقلّة واخلُمول: قال غريه
  من َخلِْفه َخِفَيْت عنُه َبُنو أَسِد... لو كان َيخْفَى على الرَّمحن خافيةٌ 

  :وحنوه قولُ اآلخر
  رِ ال أنت ُحلٌْو وال أنت مُّر... وأنت َملِيح كلحم احلَُوا 

  :قولُ جَريرٍ يف التَّيموكذلك 
  وَتْيماً قلَت أيُّهما العبيُد... وأّنك لو رأيَت عبيد تَْيم 

  وال ُيْسَتأذَُنون وهم ُشُهوُد... وُيقَْضى األمُر حَني َتِغيبَ تيٌم 
  :أحسن ما قيل يف اهليبة شعراً وأحسن ما قيل يف اهليبة

  إال حني يبتِسُمفما ُيكًلّمُ ... ُيْغِضي َحَياًء ُويغضى من َمَهابته 
  :حملمد بن أيب محزة يف مصلوب وأغرب ما قيل يف مصلوبٍ قولُ حممد بن أيب َحْمزة مَْولَى األنصار

  طَوِيلٍ ُتعَفَيَك الرياُح مع القَطْرِ... لََعْمرِي لئن أصبحَت فوَق ُمَشذبٍ 
  وُعوفيَت عند املوت من ضغطة القرب... لقد ِعْشَت مبسوطَ اليدين ُمَرَزأً 

  ومل َتفْقَِد الدنيا فهل لك من شكر... فِْلَت من ِضيق التُراب وغَمه وأ
  :ألعرايب يف جموسي وأغرب ما قيل يف جموسيٍّ قول أعراّيب

  وأنَّك حبر َجوادٌ ِخَضم... َشهِْدُت عليك بِطيبِ املُشَاش 
  إذا ما َترَدَّْيَت فيمن ظَلَْم... وأنَّك سيدُ أهل اجلَحيم 

  :ل يف دعي ومن أغرب ما قيل يف َدِعي قولُ إبراهيم بن إمساعيل البنويإلبراهيم بن إمساعي
  وأثبتوك لقيل األمُر مصنوُع... لو أنّ َمْوَتى متيم كلّها ْنِشرُوا 

  َتَبني الناُس أن الثوَب مرقوُع... مثل اجلديِد إذا ما زِيَد يف َخلَقٍ 
  :وحنوه قولُ اآلخر

  فما العَْيُش إال أن َيبِني خليطُ. ..أجارتَنا َبانَ اخلَِليطُ فأَبِشري 
  وال ِعلَْم يل أن األمَري لِقيطُ... أعاتُبه يف ِعْرِضه ليصوَنه 

  :لدعبل يف مالك بن طوق وحنوه قولُ ِدْعبِل يف مالك بن طَْوق
  ما بني ِذي فََرح منهم وَمْهموم... الناُس كلًُهمُ يسَعى حلَاجته 
  منها َخرَاباً غَري َمْرموم َيُرم... ومالك ظَل مشغولًا بنِْسبته 
  ما بني طَْوقٍ إىل َعْمرو بن كُلْثوم... يبين بيوتاً خراباً ال أنيَس هبا 

  التلطُّف يف الكالم واجلواب وحسن التعريض
: ترك َعِقيل علَياً وذهب إىل ُمعاوية، فقال معاوية: بني معاوية وعقيل بن أيب طالب حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

يا أهل الشأم، إن أخي خٌري لنفسه وشر يل، وإن ُمعاوية : فقال َعِقيل. ل الشأم، ما ظنكم برجلٍ مل يصلُْح ألخيهيا أه
  .شر لنفسه وخري يل



يا أهل الشأم، إن عمة هذا َحَمالة : فقال َعقيل. يا أهل الشأم، إن عّم هذا أبو لََهب: وقال ُمعاوية يوماً: قال
  .أة أيب هلب وهي بنت حَْربوكانت أّم مجيل امر. احلَطَب

قال ُعَبيد : حّدثنا أبو ِهالَل عن قََتادة قال: بني عبيد اهللا بن زياد وقيس بن عباد وحّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
م جييء أبوه يو: قال. لََتقُولَن: فقال! أعِفين أعفاك اهللا: فقال. ما تقول يفّ ويف احلسني: اهللا ابن زَِير لقَيس بن َعّباد

قد علمُت ِغّشك وُخبْثك، لئن فارقتين يوماً ألَضَعّن باألرض : قال. القيامة فيشفََع له، وجييء أبوك فيشفَع لك
  .أكثَرك شَْعراً

  .نِْعَم املرء عمُرو بن ميمون: كيف رِضَاك عن عبد األعلى؟ قال: مليمون بن مهران قيل ملَْيُمون بن ِمْهران
الزبري مر عمر بن اخلطّاب بالصبيان وفيهم عبد اهللا بن الزبري، ففّروا ووقف؛  بني عمر بن اخلطاب وعبد اللّه بن

يا أمري املؤمنني، مل أْجرِم فأخافَك، ومل يكن بالطريق ِضيق فأوسَع : ما لك مل َتِفر مع أصحابك؟ فقال: فقال له عمر
  .لك

قال عبد اهللا بن : تب الربامكة قالجواب رجل لعبد اهللا بن طاهر حّدثين الفضلُ بن حممد بن منصور بن زياد كا
أيها األمري؛ كانت هذه : قلت له" ألمر عظيم " احذر أن ختطئ فأعاقَبك بكذا : طاهر ذاَت يوم لرجل أمره بعمل

  !.عقوبَته على اخلطأ فما ثواُبه على اإلصابة
  بني قرشي وتغليب

أرى : فوقف له وهو يطوف بالبيت، فقال له. ْغِلبِمْن َت: رأى رجل من قريش رجالً له هيئةٌ َرثَّة، فسأل عنه، فقالوا
بطحاء اجلزيرة، وهي يل عونك؛ وبطحاء ذي قار ، وأنا : البطحاوات ثالث: رِْجلني قَلّما وطئتا البطحاء، فقال له

  .أحقُّ هبا منك؛ وهذه البطحاء وسواء العاكُف فيه والبادي
أنّ معاوية عََرض : عّي عن أيب َعْمرو بن العالء أو غريهبني معاوية وعبد الرمحن بن حسان حدثين سَْهل عن األصم

  .أراه أَجشَّ َهزمياً: كيف تراه؟ قال: فرساً على عبد الرمحن بن َحّسان فقال
  :يريد قول النجاِشّي

  أجُش َهزٌِمي والرماُح دََوانِي... وَنجَّى ابن َحْربٍ سابٌح ذُو علَالٍة 
أخربنا : حدثنا أبو َسلَمة عن َمحاد بن سلمة قال: حممد بن عبد العزيز قال بني أيب بكر وطلحة بن عبيد اهللا حّدثين

فقيضوا له طَلَْحة بن . قيِّضُوا أليب بكر رجالًَ يأخذه: داود بن أيب هند عن حممد بن َعبَّاد املخزومي أن قريشاً قالت
. أدعوك إىل عبادة الالت والُعزَّى: ين؟ قالإالَم تدعو: قال. يا أبا بكر قم إيلّ: ُعبيد اهللا، فأتاه وهو يف القوم فقال

. أجيبوا صاحَبكم: فسكت طلحة وقال ألصحابه. فمن أّمهم: قال. بناُت اللّه: قال. َمنِ الَّالت: قال أبو بكر
فأخذ أبو بكر بيده . قم يا أبا بكر، فإين أْشهد أن ال إلهَ إال اهللا وأشهد أنّ حممداً رسولُ اهللا: فسكتوا؛ فقال طلحة

  .أتى به النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم فأسلمف
: بني عمر ورجل عن قندابيل حدثين حممد بن ُعَبيد عن ُمعاوية عن أيب إسحاق عن ًعبيد اللّه بن عمر أنّ عمر قال

ُري يا أمري املؤمنني، ماؤها َوَشل، ومتُرها دَقَل، ولصها بَطَل؛ إن كان هبا الكث: كل ُيخربنا عن قَْندَابِيل؟ فقال رجل
  .ال يسألين اهللا عن أحٍد بعثته إليها أبداً: قال عمر. جاعوا، وإن كان هبا القليلُ ضاعوا

مَرِض زِياٌد فدخل عليه شَُرْيح، فلما : بني مسروق وشريح يف مرض زياد حّدثين أبو حامت قال حدثنا األصمعّي قال
إن ُشَرحياً : فقال مسروق، . ته يأمر ويَْنَهىترك: خرج بعث إليه مسروُق بن األجدع يسأله كيف تركتَ األمري؟ قال

  .تركته يأمر بالوصّية ويَنهم عن البكاء: فسألوه، قال. صاحُب تعريض فَسلُوه



كيف أصبح : والبن شريح أيضاً يف موت ابنه ومات ابن لشُرَيح ومل يشعُر به أحٌد، فغدا عليه قوم يسألون به، وقالوا
  .سكن َعلَُزه ورجاه أهلُه اآلن: فقال. من َتِصل يا أبا أمّية

َهوَِي رجلٌ امرأة مث تزّوجها، فأهَدى إليها ثالثني : حّدثين بعض األعراب قال: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
اقرأ : شاةً وزِقّا من َخْمر، فشرِب الرسولُ يف الطريق بعَض اخلمر وذبح شاةً؛ فقالت للرسول ملّا أراد االنصراف

فلما أتى مواله فأخربه ضربه . وقل له إنّ شهرنا َنقَص يوماً وإن ُسَحْيما راعي شاِئناً أتانا مرثوماً على موالك السالم،
  .حىت أقرِّ

ما تبذل مر : َخطَب أعرايب إىل قوم، فقالوا: ألعرايب خطب إىل قوم مث كره ذلك حّدثين أبو حامت عن األصمعي قال
  .واللّه ما عندي نَقْد، وأين ألكره أن يكون علي َدْين: ، فقالوارتفع السْجف فرأى شيئاً كَرِهَه. الصََّداق

أعز : ما تشتهي؟ قال: قال َسلْم بن قَُتيبة للشَّْعّيب: بني سلم بن قتيبة والشعيب حدّثين عبد الرمحن عن األصمعي قال
  .يا غالم اسقه ماء: مفقود، وأهون موجودة قال

: ن َعْوٍن ابن عمٍّ ُيؤذيه، ولَاَحاه يوماً فقال له ابن عون، ملّا بلغ منهكان الب: بني ابن عون وابن عمه املدائين قال
  .فشهد بعد ذلك عند ُعبيد اّهللا بن احلسن، فرّد شهادَته. لتسكُتّن أو ألشتِمّن ُمَسْيِلَمة

حٌد قط غري غالم ما َخَدعين أ: قال املغرية بن شْعبة: بني املُغرية بن شعبة ورجل شاوره يف امرأة يتزوجها املدائين قال
ال خري لك فيها، إين رأيت رجالًَ قد خال هبا ! أيها األمري: من بين احلارث بن كعب، فإين ذكرت امرأة منهم، فقال

رأيت أباها ! بلى: فقال. أمل تعلمين أنك رأيت رجالًَ يقبلها: مث بلغين بعدُ أنه تزّوجها، فأرسلت إليه فقلت. يقبلها
  .يقّبلها

إن هذا َخطَب : أتى شرحياً القاضَي قوٌم برجل، فقالوا: انري على أنه خناس دواب قال املدائينمن خطب لبائع سن
أفال قلتم أيَّ الدواّب تبيع؟ : أبيع الدوابَّ؛ فلما زّوجناه، فإذا هو يبيع السنانري؛ قال: فسألناه عن حرفته فقال: إلينا

  .وأجاز ذلك
  يعرفه ابن شربمة وسؤال عيسى بن موسى له عن رجل ال

: أتعرفه؟ وكان ُرِمي عنده برِيبة؛ قال: دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده ابن ُشْبُرمَة، فقال له: املدائين قال
ال، ولكين أعلم أن له بيَتاَ : أَعَرفته؟ قال: نعم، إنّ له بيتاً وَشَرفاً وقََدماً، فخلى سبيله فلما خرج قال له أصحابه

  .ِكباه، وقَدمه هي قدمه اليت ميشي عليهايأوي إليه، وشرفه أذناه وَمْن
يعين أنه . إنه لنافذ الطْعنة، َرِكني القعدة: ُسئل الشعّيب عن رجل، فقال: للشعيب وقد سُِئل عن رجل املدائين قال

  .وإنه لَكَما وصفت! ما فعلت: فقال. غََررتنا: َخياط، فأتوه فقالوا
  :من أنت؟ فقال: أيتَ العُْريانُ بن اهليثم بشابٍّ َسكران، فقال له: البني العريان بن اهليثم وابن باقالين املدائين ق

  وإن نزلْت يوماً فسوف تعوُد... أنا ابن الذي ال ينزلً الدهَر ِقْدُرُه 
  فمنهم ِقياٌم حولَها وقُعوُد... ترى الناَس أفواجاً إىل َشْوء نارِه 

. َسلْ عن هذا: يكون سأله َمْن هو، فقال لبعض الُشَرط فظّن أنه من بعض أشراف الكوفة فخاله، مث نِدم على أالّ
  .هو ابن َبيّاع الَباِقلي: فسأل، فقالوا

بني زياد وحارثة بن بدر الغداين دخل حارثةُ بن حبر الُغَداين على زِياد، وكان حارثة صاحب شرابٍ وبوجهه أثر، 
، رِكبت فرساً يل أشقر فََحملين حىت َصدم يب أصلح اهللا األمري: ما هذا األثر بوجهك؟ فقال حارثة: فقال له زياد

  .عََني زياد اللَنب، وعين حارثةُ النبيذَ: أما إنك لو ركبت األشهب مل ُيصبك مكروه: احلائط؛ فقال زياد



لقوم يشربون النبيذ فسقط الذباب يف قدح أحدهم قعد قوم على نبيذ فَسقَط ذُباب يف قََدع أحدهم، فقال رجل 
ما يسرين أنه كان : قال رب املنزل. غطََه فإن كان متيمياً رَسَب، وإن كان أزْدَيا طَفَا: فقال آخر. مّيغطً التمي: منهم

  .وإمنا عىن أن أْزَد ُعَمان مالحون. قال بعضكم حرفاً
امتك ادفعي إيلّ خ: رأى رجلِ يف يد امرأة كانت تأتيه خاَتَم ذهب، فقال هلا: بني رجل وامرأة كانت تأتيه املدائين قال

  .إنه ذَهب، وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود لعلك تعود: فقالت. أذكرك به
حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن ُصهَْيب : أليب بكر يف النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثين الزيادّي قال

خاً ُيْعَرف، ورسول اهللا شابُّ ال ُيعرف، أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ُمردفاً أبا بكر شي: عن أَنس قال
. هذا الرجل يهديين السبيل: يا أبا بكر، َمْن هذا الرجل الذي بني يديك؟ فيقول: فَْيلقَى الرجلُ أبا بكر فيقول

  .فيحسب السامع أنه يهديه الطريق، وإمنا يعين سبيلَ اخلري
ان بن ُمكًمل النمري يف ُيساير ابن ُهبَْيرةً يوماً وهو بني عمر بن هبرية وهو يساير سنان بن مكمل على بغلة كان ِسَن

  :أراد ابن هبرية قول الشاعر. إهنا مكتوبة! كال: غُض من بغلتك؛ قال: على بغلة، فقال له عمر بن هبرية
  فال كَْعباً لغَت وال كلَابَا... فغُض الطَرَف إًنك من ُنَمْيرٍ 

  :وأراد سنان قولَ اآلَخر
  على قَلُوصك واكتْبها بأسيارِ... اً َخلَْوَت به ال تأَمَنن فَزَاري

يا : قال معاوية لألحنف: بني معاوية واألحنف يف الشيء امللفف يف البجاد حدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  :أراد معاوية قول الشاعر. هو السِخينة يا أمري املؤمنني: أحنف، ما الشيء امللفف يف البَِجاد؟ فقال

  فسرَّك أن يعيش فجيء بَزاِد... ٌت من متيم إذا ما مات َمي
  أو الشي امللًفِف يف البَِجاِد... ُخبْبزٍ أو بتمر أو بسمنٍ 

  .وأراد األحنف أن قريشاً ُتًعري بأكل السخينة
  .يعني نور العينني يف سواد الناظر. النور يف السواد: سأل احلََرِسي أبا يوسف القاضي عن السواد؛ فقال: املدائين قال

أنا من : ما أفارقك أو تربأ من علّي فقال: لقي شيطانَ الطاق خارجي فقال: بني شيطان الطاق وخارجي املدائين قال
  .يريد أنه من علي، وبريء من عثمان. علي ومن عثمان بريء

  :بني عمر ورجل عرضت به امرأته مسع عمر بن اخلَطاب امرأةً يف الطَواف تقول
  ُنقَاخ فتلكم عند ذلك قَرِت... رٍَّد فمنهّن من ُتْسقَى عذْب ُمَب

  أَجاج ولوال َخْشيةُ اهللا فَرِت... ومنهن من ُتْسقَى أخَضًر آجنٍ 
فعلم ما تشكو، فبعث إىل زوجها فوجده متغري الفم، فخريه بني مخسمائة درهم أو مجارية من الفَْيء على أن يطلًقها، 

  .فاختار مخسمائة، فأعطاه وطلقها

كنت واقفاً هبذا املكان، : وامرأة يف حممد بن زانة حّدثين أمحد بن حممد أبو نصر الكاتب قالبني أمحد بن حممد 
وأقبلت امرأة من هذه الناحية، وغالٌم من الناحية األخرى أبيضُ الوجه رائعه، ونظرت إليه املرأة، فلما التقيا قالت 

واحََرَباهُ : وتبسم عن ثغر أفلج خمتلف قبيح؛ فقالت. ابن زانة: قال. ابن من: قالت. حممد: قال. ما امسك يا فىت: له
من كنية أيب اخلري النصراين كاتب سعيد : من أين قلت: قالت. قد وقعُت لك عليها: فقلت هلا! على ما قال
  .أراد أن الياء إذا ُنقلت عن أيب اخلري إىل زانة، صار هذا أبا اخلر، وصار هذا ابن زانية. احلاجب

! ما يضحككم: بين ناجية مر ابن أيب َعلْقَمة مبجلس بين ناجية فكََبا محاُره لوجهه فضحكوا؛ فقالالبن أيب علقمة يف 



  .إنه َرأى وجوه قَُريش فَسَجد
يا أبا : للجاحظ يف أىب اهلذيل خياطب حممد بن اجلهم قال عمرو بن حبر قال أبو اهلذيل حملمد بن اجلَْهم وأنا عنده

 أِليق درمهاً، ويدي هذه َصنَاعٌ يف الكَْسب ولكنها يف اإلنفاق َخْرقاء، كم من مائة جعفر، إين رجلٌ منخرِق الكفّ ال
: قال. أسألُك باللّه يا أبا عثمان، هل تعلم ذلك! ألف درهمٍ قََسمتها على اإلخوان يف جملس وأبو عثمان يعلم ذلك

، ومل يرض إذ استشهدين حىت فلم يرَض أن َحَضرتُ حىت استشهدين: قال. يا أبا اهلذيل ما أشك فيما تقول
  .استحلفين

بعث يزيد بن قَْيس األرَحّيب، وكان والياً لعلّي، إىل احلسن واحلسني رضي اللّه عنهم : لعلي بن أيب طالب قال املدائّين
  :على جنب ابن احلنفّية وقال -عليه السالم  -هبدايا بعد انصرافه من الوالية وَتَرَك ابن احلََنِفّية، فضرب علي 

  بصاحِبِك الًذي ال َتْصبِحينا... وما َشرُّ الثالثِة أمَّ عمرو 
  .فرجع يزيد إىل منزله وبعث إىل ابن احلنفية هبدّية سنية

مّر : حّدثين موسى بن حممد قاضي املدينة، قال: بني أعرايب ورجل يف صورة مخسة حدثين أبو حامت عن األصمعي قال
: قال. وما كتابه: قال. لسُت أقرأ، ولكّن كتابه فيه: فقال. كم على امليل :رجل بأعرايب يوقد يف أصل مِيلٍ، فقال

  " .يعين صورة مخسة " ِمْحَجٌن وَحلْقَِة ِسْمط وثالثة أطْباء وَحلْقَة ُمذََنبة 
  :إن عمرو بن مالك بن ُضَبْيعة هو الذي قيل فيه: بني سعد بن مالك وعمرو بن مالك بن ضبيعة قال أبو اليقظان

  وما علََم اإلنسانُ إلّا لَيْعلَما... لْم قبل اليوم ما ُتقَْرُع العصا لذي اِحل
وذلك أن سعد بن مالك كان عند بعض امللوك، فأراد امللك أن يبعث رائداً يرتاد له منزالً ينزِله، فبعث بعمرو فأبطأ 

أتأذَنُ يل فأكلِّمه؟ : ، قال سعد للملكعليه، فآىل امللك لئن جاء ذاما أو حامداً ليقتلنّه؛ فلما جاء عمرو وَسْعد عنده
فأقَرعُ : قال. أقطع ِحْنَو عينك: قال. فأومئ إليه: قال. إذاً أقطع يدك: فأشري إليه قال: قال. إذاً أقطع لسانك: قال

: لفأخذ العصا فضرب هبا عن ميينه مث ضرب هبا عن مشاله مث َهزَّها بني يديه، فلقن عمرو، فقا. اقَرْع: قال. له العصا
أتيُتك من أرض زائرها واقف، وساكنُها خائف، والَشبْعَى هبا نائمة واملهزولةُ ساهرة جائعة، ومل أر ! أبْيَت اللَْعَن

  .ِخْصباً حمالً، وال جدباً منزالً
ف بني معاوية وعمرو بن العاص ملا ُحكَم أبو موسى وقَِدَم ليحكم، دّس معاويةُ إىل َعْمرو رجالً ليعلم علَمه وينظر كي
: رأيه؛ فأتاه الرجل فكلّمه مبا أمره به، فَعّض عمرو على إهبامه ومل ُيجبه، فَنَهض الرجل فأتى ُمعاويةَ فأخربه؛ فقال

  .قاتله اللّه أراد أن ُيعلمين أين فََرْرُت قارحاً
عيسى بن  حّدثنا: حدثين األصمعي قال: بني احلجاج وجرب بن حبيب يف رجل سأله عنه احلجاج حّدثين أبو حامت قال

تركته واهللا جسداً ُيَحرك : سأل احلجاج جرب بن حبيب عن رجل، وكره أن يعاقبه إن دلّ عليه، فقال: عمر قال
  .فتركه: رأُسه ُيَصب يف حلقه املاء، واهللا لئن حُِملَ على سرير ليكوَنّن عليه عورةً؛ قال

  ن لقول عليلعلي بن أيب طالب يف قتل عثمان رضي اهللا عنه وتفسري حممد بن سريي

خَطََبنا علي عليه : حّدثين القاسم بن احلسن عن خالد بن ِخَداش عن َحّماد عن ُمجالد عن ُعَمْير بن روذي قال
لئن مل يدخل اجلنة إال من قتل عثمان ال أدخلها ولئن يدخل النار إال من قتل عثمان ال أدخلها؛ فقيل : السالم فقال

فحدثنا : قال. إنكم قد أكثرِمت يف قتل عثمان، ألَا وإن اهللا قََتله وأنا معه: هم فقالفََخطَب! فَرقَت الناس! ما صنعَت: له
  .أي وسيقتلين معه. كلمة عربّيه هلا وجهان: خالد عن َحّماد عن َحبِيب بن الَشهِيد عن حممد بن ِسريِيَن قال

. وَاِسط: فقال. أين منزلك: ةبني زياد وشريف من أشراف البصرة كىن عن مسكنه وولده سأل زياٌد رجالً بالبصر



كَذَبك يف كل ما سألته، ما له إال ابن واحد، وإن منزلَه : فلما قام، قيل لزياد. تسعة: ما لك من الولد؟ قال: قال
خٌُبرُت بغري : نعم؟ قال: ذكرَت أن لك تسعة من الولد، وأن منزلك بواسط؟ قال: فلما عاد إليه، قال. بالبصرة

َدقوك، دفنت تسعة بنني فهم يل، ويل اليوم ابن واحد ولست أدري أيكون يل أم ال، وأما َصَدقُت وَص: ذلك؛ قال
  .صدقت: منزيل إىل جانب اجلبان بني أهل الدنيا وأهل اآلخرة، فأي منزل أوسط منه؛ قال

لَيخرَجن  يا ُشْرطة اهللا،: قال املختار جلنده: للمختار الثقفي حدثين أبو حامت عن األصمعي عن عيسى بن عمر قال
أعين : إىل قريبِ على الكعبة احلرام دابَّةٌ له ستُّ قوائم وله رأٌس بال ُعُنق، مث التفت إىل رجل إىل جانب فقاَل

  .اليَعسوب
  .ما هو بأعجب الناس إيل: قول إبراهيم إذا مل يعجبه الرجل كان إبراهيم إذا مل يُعجبه الرجل قال

بلغين عن معاوية بن َحيان عن املبارك بن فََضالة عن عبد اهللا بن مسلم قول مسلم بن يسار إذا غضب على البهيمة 
  .أكلتِ مساً قاضياً: كان أيب إذا غَِضب على البهيمة، قال: بن َيسَار، قال

: حدثنا أبو اِملنهال الَبكَْراوّي قال: حدثنا أبو قَُتيبة قال: قول احلسن إذا أِخذ من حليته شيء حدثين زيد بن أخزم قال
  .ال يكن بك السوُء: احلسن إذا أِخذَ من ِلْحيته شيء، قال كان

أتى رجلٌ صاحباً له يف منزله وكان يصلي، : وللحسن أيضاً يف اإلجابة بآية من آيات القرآن الكرمي وقيل للحسن
  .ال بأس: فقال" اْدُخلُوَها بَِسالَم آِمنَِني : " أدخل؟ فقال يف صالته: فقال

وكان ال يسمع من داره يا سائل بورك فيك، وال . ن عليٍّ إذا رأى ُمبتلى أخفى االستعاذةحملمد بن علي كان حممد ب
  .يا عبد اهللا بورك فيك: َسموهم باحلسن اجلميل عباد اهللا، فتقولون: يا سائل خذ هذا، ويقول

كم بني : السالم لعلي بن أيب طالب يف أبعد ما بني املشرق واملغرب والسماء واألرض قيل لعليّ بن أيب طالب عليه
  " .يعين للشمس " مسرية يوم : فكم بني املشرق واملغرب؟ قال: قيل. دعوة مستجابة: قال. السماء واألرض

  .اللهم احفظه ممن َيْخطَفه: رْشم عمر بن مهران كانَ رْشُم عمر بن ِمْهران الذي يرشم به على طعامه
من بني أَسد بإبل له يسقيها، ومعه ابنة له مجيلة عاقلة، لرجل من بني أسد وابنته ومجاعة من بين فزارة خرج رجل 

فإذاً ال تشرب : على أال جتأجئ هبا، قال: حىت دفع إىل ماء لبين فَزَارة، فسأهلم أن يأذنوا له يف سقي إبله؟ فقالوا
فأخذ الدلَو، . اْشُرطْ هلم ما طلبوا وأنا أكفيك: فقالت له اجلارية. إن َرِضيَت وإال فانصرْف: قالوا. ُشْرَب خري

  :وجعلت اجلارية ترجتز وتقول
  ذاُت وِشاحنيِ وذاُت دملُج... جاريةٌ َشبتْ شباَب الُعْسلُج 

  وذات َخلْقٍ ُمستتب ُمدمج... وذات ثَْغرٍ أشنب ُمفلَّج 
  .يف أبيات كثرية، فشربت اإلبل حىت رَوِيْت من غري أن جأجأ هبا

على أن يشرب أحدمها لبناً حازراً وال يتنحنح، فلما شربه وَتقَطّع يف َحلْقه؛  بني أعرابيني تبايعا كبشاً وتبايع أعرابيان
  .وكان ما تبايعا عليه كبشا. َمن فعلها فال أفلح: فقال! فَعلََها ورب الكعبة: كَْبش أملح؛ فقال صاحبه: قال

  .هي للّه عندي: فقالملن هذه الّشاء؟ : قلت ألعرايب معه َشاٌء: جواب أعرايب لألصمعي يف شاء قال األصمعي
حدثنا أبو : حّدثنا أبو داود عن عَمارة بن زاذان قال: جواب سعيد بن جبري للحجاج حدثين أبو اخلَطّاب قال

بل اختر أنت لنفسك، فإن القصاص : فقال له. اْخَتْر أَي ِقْتلٍة شئَت: قال احلّجاج لَسعيِد بن ُجبَْير: الصهباء قال
  .أمامك

  مثة وقد ويل احلرس مكانهقول جعفر بن حيىي هلر



  .ما انتقلت عين نعمةٌ صارت إليك: َويلَ َهْرمثةُ احلرَس مكان جعفر بن حيىي، فقال له جعفر
بني ابن القرية رسول احلجاج إىل هند بنت أمساء يف تطليقها، وجواب هند أمر احلجاُج ابن القِرية أن يأيت هنَد بنت 

كنِت فبِْنِت، وهذه : إن احلّجاج يقول لك: ة آالف درهم؛ فأتاها فقال هلاأمساء فيطلقها بكلمتني، وُيَمَتعها بعشر
كنا فما َحمدنا، وبِّنا فما ندْمنَا؛ وهذه العشرة اآلالف لك ببشارتك إياي : قل له: عشرة آالف ُمْتعة لك؛ فقالت

  .بطالقي
  .ذَكَاُته جدُه: فقال ابنه عنه. ك أو اجلرادالبن سفيان بن ُعَيْينة سئل ُسفيان بن ُعَيْينة عن قول طاُوس يف ذَكَاة السم

ليزيد بن املقنع يف بيعة يزيد بن معاوية اجتمع الناس عند معاوية وقام اخلطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة، فقام 
ة، فإن أمري املؤمنني هذا، وأشار إىل معاوي: رجل من ُعذَرة يقال له يزيد بن املقّنع، واخترط من سيفه شرباً، مث قال

  .أنت سيد اخلطباء: فقال معاوية. َيْهِلْك فهذا، وأشار إىل يزيد، فمن أىب فهذا، وأشار إىل سيفه
مث َيُعدْ : قال ابن شربمة. ِمْن عندنا خََرَج العلُم: بني ابن شربمة وحجازي قال رجل من أهل احلجاز البن ُشْبُرَمة

  .إليكم
فقال ابن . أنتم يا بين هاِشم ُتصابون يف أبصاركم: عاويةُ البن عبّاسقال م: بني معاوية وابن عباس قال املدائّين

  .وأنتم يا بين أمية تصابون يف بصائركم: عباس
  .هو يف نسائكم أْبَين: ما لبَني الَشَبق يف رجالكم؛ فقال: وقال له معاوية

لقد طلبتك يوم : ي لُزْرعة بن َضْمَرةقال ابن ظَْبيان الًتْيم: بني ابن ظبيان التيمي وُزرعة بن ضمرة أبو اليقظان قال
: أفال أدلُك على طابق هو أسخن وأحوج إىل القطع؟ قال: قال. األهواز و ظَفِرُت بك لقطعت منك طَابِقَاً ُسْخنا

  .َبظٌْر بني إْسكََتْي أّمك: قال! بلى
ان العدواين، وكان خرياً من أهل بعث احلجاج إيل الفُضَْيل بن َبزََو: بني احلجاج والفضيل بن بزوان أبو اليقظان قال

أوَ ُيعفيين األمري؟ فأىب وكتب عهده، فأخذه وخرج من عنده فرمى بالعهد : قال. إين أريد أن أوليك: الكوفة، فقال
بل : قال! أمل أكرمك: لستُ هللا وال لألمري بعدّو؛ قال: يا عدو اهللا؛ فقال: وَهَرب، فأِخذَ وأِتَي به احلجاُج، فقال

" إًِنَما جََزاُء الًِذيَن ُيَحارُِبونَ اللّه َوَرسُولَُه : " قال. بل أردت أن تستعبدين: قال! أمل أستعملك: قال. هينينأردَت أن ُت
وأمر رجالً من أهل الشأم أن يضرب . كل ذلك قد استوجبت خبالفك: ما استوجب واحدةً منهن؛ قال: اآلية؛ قال

حدثين حجر بن عبد اجلبار عن عبد امللك بن : سليمان بن أيب شيخ قالُعنقه ما كُتب يف زوايا جملس زياد بالكوفة 
الوايل شديد يف : " كان يف جملس زياد، الذي جيلس فيه للناس بالكوفة، يف أربع زوياه كتاب بقلم جليل: ُعَمْير قال

احملسن ُيجَْزى بإحسانه، . غري عنف، لني يف غري ضعف؛ األْعِطية إلًبانِها، واألرزاُق ألوقاهتا؛ الُبعُوث ال جتََمر
  .كلما رفع رأسه إىل زاوية قرأ ما فيها" واملسيء يُْؤخذ على يديه 

أْبلَى أبو جَْهم بن ِكَنانة يوم الراوية، : وحدثنا أبو سفيان احلمريي قال: بني احلجاج وأبو اجلهم بن كنانة قال سليمان
قد زدناك يف امسك ألفاً الماً فأنت أبو : له احلجاجقال . أنا أبو جهم بن كنانة: من أنت؟ قال: فقال له احلجاج

  .اجلهم، وزدنا يف عطائك ألفاً
بني معاوية وشّداد بن أوس يف املفاضلة بني علي ومعاوية العباس بن َبكار عن ُعَبيد اهللا بن عمر الَغّساين عن الشعيبّ 

علي أقدُم ِهجْرةً، وأكثُر مع : أحبُّ إليك؟ فقاليا شّداد، أنا أفضل أم علي؟ وأينا : قال ُمعاوية لَشّداد بن أوس: قال
رسول اهللا إىل اخلري سابقةً، وأشجُع منك قلباً، وأسلُم منك َنفْساًة وأما احلّب فقد مضى علّي، فأنت اليوم عند 

  .الناس أرجى منه



ه، وسّره وَعالنَيته، فال أنت أعلُمنا بيزيد يف ليله وهنار: قول األحنف ملعاوية يف يزيد قال األحنُف ملعاوية يف كالم
  .تلقمه الدنيا وأنت تذهب إىل اآلخرة

  بني جامع احملارّيب واحلجاج

أَما إهنم لو أحُبوك أطاعوك، على أهنم ما شنئوك : خطب احلّجاُج فشكا سوَء طاعة أهل العراق؛ فقال جامع احملارّيب
هبم إليك، والتمس العافيةَ فيمن عونك ُتْعطَها لنسبك وال لبلدك وال لذات نفسك، فدع ما يباعدهم منك إىل ما يقرِّ

واللّه ما أراين أرّد بين اللًِكيعة إىل : فقال احلجاج. ممن فوقك، وليكن إيقاُعك بعد وعيدك، ووعيدك بعد وعِدك
اِخليَار يومئذ هللا، : قال احلجاج. أيها األمري، إن السيف إذا القى السيف ذهب اِخليار: فقال. طاعيت إال بالسيف

  :فقال جامع! يا َهنَاُه، إنك من ُمحارب: فقال. ولكنك ال تدري ملن جيعله اهللا! أجل: قال
  إذا ما القََنا أمسى من الطعن أمحرا... وللحرب مسيناً وكنا ُمحارباً 

يا حجاج إن َصَدقْناك أغضبناك، : فقال له. واهللا لقد َهَممُت أن أخلع لسانك فأضرَب به وجهك: فقال احلجاج
  .ذَبناك أغضبنا اهللا، فََغضُب األمري أهونُ علينا من غضب اهللاوإن كَ

َضلَلْنا مرةً الطريَق : بني شيخ من قضاعة وعجوز ترشده الطريق قال األصمعي أخربنا شيخٍ من قَضاعة، قال
  .استبِطن الوادَي وكن سيال حىت تبلُغَ: فاسترشدنا عجوز فقالت

أما بعد، فإمنا أنت : كتب معاوية إىل قيس بن سعد: بن الكليب قالكتاب معاوية إىل قيس بن سعد وجواب قيس ا
يهودي، إن ظَِفَر أحبُّ الفريقني إليك َعزَلك واستبدل بك، وإن ظفر أبغُضهما إليك قتلك وزَر بك، وقد كان أبوك 

. طريداً حبَْوران؛ والسالمَوَتَر قوَسه ورمى غََرَضه، فأكثر احلَز وأخطأ املَفِْصل، فخذلك قوُمه، وأعرَد يومُه، مث مات 
أما بعد، فإمنا أنت وثن ابن وثن، دخلت يف اإلسالم كرهاً وِخرِجت منه طوعاً، مل يقُم : فكتب إليه قيس بن سعد

إميانك ومل حيُدث نِفاقك، وقد كان أيب َوَتر قوسه ورمى غرضه، وَشغب عليه من مل يبلُغ كعبه ومل يُشق غُباره، وحنن 
  .رجت منه، وأعداُء الدين الين خرجت إليه؟ والسالمأنصار الدين الذي خ

شََعرت أن : مسعت األعمش يقول خلالد بن صَفْوان: بني األعمش وخالد بن صفوان قال حيىي بن َسعِيد األموي
" صدقَت، مثل محام عنترة، ويقال وردان وبيطار : منزلك ال ُيعرف إال يب حىت يقال عند منزل األعمش؛ فقال خالد

  ." حيان 
فقال . بلغين أنك خُنت أمري املؤمنني: بني الربيع وشريك بني يدي املهدّي قال الربيع ِلشَريك بني يدي املهدّي

  .لو فعلنا ذلك ألتاك نصيُبك: َشرِيك
أرِيُت البارحةَ يف منامي كأين دخلت اجلنةَ فرأيت مجيع ما فيها من : بني عريب ورجل من املوايل قال رجل من العرب

  .فتلك لنا: قال. ال: أصِعدَت الغرف؟ قال: فقال رجل عنده من املوايل. للعرب: ملن هذه؟ فقيل: فقلتالقصور، 
أما بعد، فإن : بني قتيبة بن مسلم وعبيد اللّه بن زياد بن ظبيان وكتب قَُتيبة بن مسلم إىل ُعبيد اهللا بن زياد بن ظَْبيان

يعين مسلم بن عمرو، وكان . ك الشجر كان بَْرَبطُ أبيكمن ذل: فكتب إليه ابن ظَْبَيان. عشمشم أعشى الشجر
  .مغنيِّاً ليزيد بن معاوية

لو كنُت كما تقول أتيتُ : فقالت. يا فاعلة: بني حبر بن األحنف وجارية أبيه قال َبْحر بن األحنف جلارية أبيه َزْبَراء
  .أباك مبثلك

واّهللا لئن كنتَ صدقَت ما فعلَْت حىت وجدَْتك فحلَ : فقال. يابن الفاعلة: مثله بني رجل وابنه وقال رجالً البنه
  .سوء



بني ابنة اخلس ورجل أراد امتحان عقلها أتت ابنةُ اخلُّس ُعكَاظ، فأتاها رجل َيمِتحن عقلَها وميتِحن جواَبها، فقال 
. الفقر يكون كُفْراً: تكاد؛ قال: قال. املنتَِعل يكون راكباً: كاد، فقالت: قال. هاِت: قالت. إين أريد أن أسألِك: هلا
السرار يكون : كاد؛ قالت: قال. الَنَعامة تكون طائراً: كاد؛ قالت: قال. الَعرُوس تكون َمِلكاً: كاد؛ قالت: قال

: قالت. للسباخ ال ينبت كلُؤها وال جيف ثراها: عجبت؛ قال: قالت. هايت: قال. أسألك: مث قالت للرجل. َسَحراً
لشُفْرِك ال ُيحَْرك قعُره وال ُيمأل : عجبت؛ قال: قالت. رُ صغُريها وال َيْهَرم كبُريهاللحجارة ال يكَب: عجبت؛ قال

  .حفُره
كان ُعَرام بن ُشتَْير عند عمر بن ُهَبْيرة، فألقى إليه ابن هبرية َخاَتمه وفصه أخضر، فعقد عرام يف اخلامت : املدائي قال

  :أراد عمر قول الشاعر. َسيْراً
  كَما كُل َضيب من القوم أزرُق... ك يابن ُمكَعَْبرٍ لقد َزرِقَْت عينا

  :وأراد ُعَرام
  على قَلُوصك واكْتُبها بأسيارِ... ال تأمنن فَزَارِياً خلوَت به 

  .قد أزقت نومي، ولو نِمُت كان خرياً لك: أزقُت نوَمك، واستهضمت قوَمك؛ قال األخطل: قال جرير لألخطل
دعين أتكلم، فإن أتيُت على : عاويةُ أن خيطُب بِصفََني فقال له عمرو بن العاصلعمرو بن العاص خيطب بصفني أراد م

قلموا املُْسَتلِْئَمة وأخرو احلُسر، كونوا ِمقص : فأِذنَ له؛ فتكلم بكلمات، قال. ما تريد وإال كنَت من وراء ذلك
  .ومالشارب، أعريونا أيدَِيكم ساعةً، قد بلغ احلق َمفِْصلَه، إمنا هو ظامل أو مظل

بني عبد امللك بن مروان وأعرايب يصف اخلمر حدثين ابن أيب سعد عن حممد بن احلسن التميمي عن عبد اهللا بن 
  :يا أعرايب صف اخلمر فقال : دخل أعرايب على عبد امللك بن مروان؟ فقال له: أمحد بن الَوضَّاح، قال

  يُبهلا يف ِعظَام الشاربني َدب... مشول إذا ُشجت ويف الكأس ُمزة 
  لوجه أخيها يف اإلناء قُطُوُب... ُتريك القَذَى من دوهنا وهي دونه 

يا أمري املؤمنني واهتمك عندي معرفُتك حبسن : قال. لقد اهتمك عندي حسُن صفتك هلا! وحيك يا أعرايب: فقال
  .صفيت هلا

  مقطّعات ألفاظ تقع يف الِكتاب والكالم
  .حسن النية فيما بني وبينكلو أخطأُت سبيلَ إرشادك، ملا أخطأُت سبيلَ 

  .لو خطر ذلك ببايل من فعلك، ما عّرضُت سترَ اإلخاء للَهْتك بيين وبينك
  .وفعلُك كذا إحدى احلُْسَنَيْين بل ألطفهما موقعاً. قد أحسنت يف كذا قدمياً

ا خطرتَ فقَدِّم على نفسك َمْن قدمك على اللّه يعلم أنك م. أنت رجٌك لساُنك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك
  .ببايل يف وقٍت من األوقات إال َمثَّلَ الذكُر منك يل حماسَن تزيدين صبابةً إليك وَضنا بك واغتباطا بإخائك

  .لعل األيام أن ُتسهِّل ألخيك السبيل إىل ما تقتضيه نفُسك من بِرك ومَعاوضتك ببعض ما َسلَف لك
  .ما هذا الغباء العجيب الذي إىل جانبه ِفطنةٌ لطيفة

  .ُم الفَلَتات ِخالُف حكم اإلصرارحك
  .من أخطأ يف ظاهر دنياه وفيما ُيؤخذ بالعني، كان حَرِياً أن خيطئ يف باطن دينه وفيما يؤخذ بالعقل

ومن أّول ما أحب أن أوثَرِك به وأقِضَي فيه واجَب حقك، تنبيُهَك على عظيم ما هللا عندك، وَحثُّك على االزدياد مما 
  .َيزيدك



موضعك فُجِمَع له محدُ إخوانه ورضا ُمعاِمليه واالستقصاُء مع ذلك ملن استكفاه، فقد َعظُمت النعمةُ من كان مبثل 
  .عليه، وال أعلم مبا أمسع فيك إال أنك كذلك واحلمد للّه

قد َحسدك من ال ينام دون الَشفاء، وطلبك من ال ! ما أغىن الفقَري عن احلمد، وأحوَجه إىل ما جيد به طعَم احلمد
  .قصِّر دون الظفر، فاشُدد َحيَازَِميك وكن على َحذرُي

  .أنت َتَتَجىن على مالك لُتتلفه بأسباب الِعلَل، كما يدفع عنِ ماله البخيلُ بوجوه االعتالل
  .أنت طالُب َمغَْنم، وأنا دافعِ َمْغَرم، فإن كنَت شاكراً ملا َمضى، فاعذْر فيما بَقي

  .مكُرك حاضر، ووفاؤك متأخر
  .بعفوك، باذل جملهوديأنا راضٍ 

نوائب األيام رَمتْ به ناحيتك؛ وإذا رأيَته أنبأك ظاهُره عن باطنه ودعاك إىل حمّبته قبوله، وهو يف األدب حبيث 
  .املستغىن عن النسب

  .قد آن أن َتَدع ما تسمع ملا تعلم وإلَّا يكون غُريك فيما ُيبلغك أوثََق من نفسك فيما تعرِفه
رِقٍَة من حاله وُبْعٍد من ُشقَّته، فََنشدُْتك اهللا أن تقدم شيئاً على تصديق ظّنه وسد َخلّته وَبلِّ ما  هذا فالن قد أتاك على

  .َيبست هذه النكبةُ من أدميه، فإنه غَِذي نعمٍة وخديُن ُمروعة
  .أنا أسأل اّهللا أن يُنجز يل ما مل تزل الفَِراسة تَِعدُنِيه فيك

  .احلِّريةُ نسٌب
  .به يف تأخرك، وغضضَت به مىن طَْرفاً طاحماً إليك ونفساً َتّواقةً إىل قُرْبك فهمت ما اعتذرَت

فإن أمري املؤمنني حيب أال َيَدع سبيالً من سُُبل الرب وإن َعفَا وَدثَر . َوَصلَ كتابك فكان موقعه َمْوِقَع الروح من الَبدَن
اهتبل الفرصة يف إنشائها، واختيار َمكرمة ابتدائها، : هلاإال أناره وأوضح َمَحًجته، وال َخلَّة من خالل اخلري ال أولَ 

  .لتجَِب له مسامهةُ الفارِط يف أجره ويكونَ أسوةَ الغابر يف ثوابه
لوال وجوُب تقدمي العذر لصاحب السلطان، يف الذهول عن مواصلة من جيب عليه مواصلته، مبا يستويل عليه من 

  .الشغل بعمله، إذاً لكَثَُر الَعْتُب
  .لكل حسن أبليته، ومعروف أسديَته، ومجيل أتيَته، وَبلَاٍء كان لك ربيَته، أهلٌ يف الدين واحلََسب القدمي إنك
  .عندي أياٍد تشفَُع يل إىل حمبّتك، ومعروف ُيوجب عليك الرب واإلمتام -أعّزك اهللاّ  -لك 

لكرمي فعله وُنواصل الدعاء والذكر مواصلةَ أفعال األمري خمتارةٌ كاألماين، متصلة عندنا كاأليام؛ وحنن خنتار الشكر 
  .بِره

أبدأ بذكر حيك اليت أجارتين على صرف الزمان، َوَوقَْتنِي نوائب األيام، ومثرت يل بقية النعمة وصانت وجهي عن 
استعباد ِمَنن الرجال، وَبَسطْت يل األملَ يف بلوغ ما ناله بك من رفعت خسيسَتَه ونوّهَت بذكره، وأعانتين على 

إتباع مذهب املاضني من سلفي يف الوفاء لكم، محاية النعمة عليهم بكم عن أيدي غريكم، حىت َخلَصْت هلم منكم 
فَعُزوا، ومل يشَغلوا شكرَهم بغريكم حني شكروا، ومل حيتملوا صنيعة لسواكم ملا اعتدوا، ومل تتشعبهم الدنيا عنكم 

  .اضطُروا
راك به ِعَوضاً من الغائب، وَخلَفاً من اهلالك، حقك خمصوصاً بضرائنا إذ كنت إنّ اللّه أحلَّك منا أهلَ البيت حمالً ن

  .ويل َسّرائنا، وكنا لك اجلوارح نألَُم لكل ما أِلَم منها
حنن نعوذ باهللا من َسَخطك، ونستجري به من غََضبك، ونسألك النظر فيما كتبنا به صادقني، كما ِمسعَت قََصص 



  .ا َرقًوهالكاذبني، فإنا على سالمٍة مم
تأتيك، يف الوقت بعد الوقت، على حسب الدواعي، وإن كان حقّك ومين أال تُغبك، لوال ما  -أعزك اهللا  -كتيب 

  .أتذكر من زيادهتا يف ُشغلك
  .أنت احلامل لكل إخوانه، الناهُض بأعباء أهل مودته، الصابُر على ما ناب من حقوقهم

اليوم على ظَلَع ظاهر ورِقَة شدمية، فلما صرفُت أمرُت بإغالق الباب عليالً، وركبُت  -أكرمك اهللا  -كنُت أمس 
  .للمتودع، ووافق ذلك من سوء نيتك وإرصاِدك صديقَك مبا يستدعي َعتَْبك عليه وعتَبه عليك ما وافق

كتب أحياناً أسأل الِكتابَ إليك يف احلاجة، فأتوقف أحياناً توقف املبقي عليك من املؤونة، وأ -أبقاك اهللا  -ال أزال 
كتاب الراجع منك إىل الثقة واملعتمد منك على املقَة، ال أعدَمنا اهللا دوام عزك، وال َسلَب الدنيا بَْهجتَها بك، وال 
  .أخالنا من الصّنع هللا، على يدك ويف كنفك، فإنا ال نعرِف إال نعمتك، وال جند للحياة طعماً وَندى إال يف ِظلّك

لست ألتمس أكثر منه، وقوفاً بنفسي عند احلظ الذي َرضِيَته أنا واللّه أراك يف رتبة إن كان هذا مما ترضاه يل، ف
  .املنعم إجالالً، ومبحل الشقيق من القلب حملةً وإخالصاً

  !.أما شكري فمقصوٌر على سالف أياديك، وبه قصور عنه فكيف يتسع ملا َجددته
  .نفسك، فإهنا أقرب أعدائك إليك َوقَاك اهللا شّر. للّه عندك نَِعم جِسام تتقاضاك الشكر

مّتصالً يب وُمدِخالً الضرر علي يف  -ال أنالك اهللا سوءاً  -ومل أزل وجِالً من حادثة كذا عليك، إذ كان ما ينالك 
  .ُركنٍ منك أعتمد عليه، وكََنٍف لك اْشَتْنرِي به

وال أكثر عيوناً، وال أحسن مقاطَع ومطالع،  َوَصلَ إيلّ كتاٌب منك، فما رأيت كتاباً أسهلَ فنوناً، وال أملس متوناً،
وال أشد على كل َمفْصل حَزا منه؛ أجنزت فيه عدةَ الرأي وبشرى الِفراسة، وعاد الظن بك يقيناً، واألملُ فيك 

  .مبلوغاً
ال غّيبك اهللا عن مواطن العز والصنع، وأشهمك إياها بعلو يدك، وُهبوب رِحيك، واستفادة مجيع أهلها بزمامِ 

  .تكطاع
  .قد رميت غّرضَ احلق بسهم الباطل وحللت ِعقال الشر

  .كنُت ساملاً إن َسِلمُت من َعْتبك
  .أنا أتوسل إليك حبسن ظين بك، وأسألك حبق صربي على ظُلمك ملا أسعفَت مبا سألُتك

  .ليس ينبغي لك أن تستبطئ فهمي وقد أسأَت إفهامي
  !.ائه إال من جهة دوائه، وال يف علته إال من قبل ِحمْيَتهَمْن أبعُد من الُبْرِء من مريضٍ ال يُؤَتى يف د

  .لستُ يف حال يقيم عليها حر أو يرَضى هبا كرمي، وليس يرَضى هبذا األمر إال من ينبغي لك أن ترَضى به
قد ِشْخُت يف ذََراك وَهرِمت يف ظلّك، فإّما رددَت علي شبايب وأعدَت إيل قويت، وإما دفعَت إيلّ ما ينوُب عن 

الشباب وجيُبُر الضعف، وال بّد من أحدمها، فاخَتْر لنفسك واخُرج إلينا من هذا الَدين؛ فقد أمسكنا عن التقاضي ما 
أمكن، وَصَبرنا على املواعيد ما َصلَح؛ وَدعْنا من احلََوالة فإنّ الصنيعةَ ال تتّم باحلَوالة؛ وإن جاز أن تقيم لنا زعيماً 

بالشكر، وإن جاز أن ُنؤمّلك وحيقِّق آمالَنا غريك، جاز أن نشكر غري املُنعم ونأُمل  بالنعمة، جاز أن نقيم لك زعيما
  .غري املصطنع

  .ما أستعظم أن َتسبَِق إىل َحَسنٍ بل أستعظم أن ُتسَبَق إليك وُتغلََب عليه



  .لئن كنَت جاوزَت يب قَْدري عندك لََما بلغتُ بك أملي فيك
  .البِّر ال َيقبضك عن األْنس يب تقصُريك يف

  .بلغتين ِعلّتك فنالين من أملها، وغالين مما مّسك فيها حسبُ حقّك وما خيُّصين من كل حالٍ تصّرفت بك
  :أعتذر إليك من تأخر كتيب عنك بترامي النُّقلة وتقاذُف الغُْربة وعِدم الطمأنينة، فإين منذ شارقُتك كما قال القائل

  ْجلج شخصي جانباً بعد جانبِتُلَ... وكنًت قذَاة األرض واألرض عينُها 
على تشّوقك متزيد، فما أحاِشي بك أحداً، وال أقف لك على حسنٍة بوماً إال أنَسْتنِيها لك فَْضلةُ  -أعَزك اهللا  -إين 
  .غده

احلمد للّه الين جعل األمري معقوَد النّيِة بطاعته، مطوَي القلب على ُمناصحته، مشحوذَ السيِف علىِ عدّوه؛ مث َوَهب 
  .ه الظفَر، ودّوخ له البالد، وشّرد به العدو، وخّصه بَشَرف الفتوح الِعظام شرقاَ وغرباً، وبّراً وحبراًل

  :إىل اهللا أشكو شّدة الوحشة لَغْيبتك، وفَْرطَ اجلََزع من ِفراقك، وظلمةَ األيام بعدك؛ وأقول كما قال حبيب بن أْوس
  للشمس حَتى َتِغَيبارُف فقداً ... َبَني الَبْيُن فقَدها قلّما تع 

ما أنقعه للغليل، وأعَدلَ شهادَته لك بكرم العقد، وصدق الود ! ورد كتاُبك، فيا لَُه وارداً بالرَِّي على ذي ظََمأ
وُحسن املغيب، ورعاية حق التَحرُّم، وبُعِد الشيمة من ِشَيم أهل الزمان إال من َعصم اللّه، وقليلٌ ما هم، وهللا أبواك 

  .لقد أوجداك
أجل اهللا َخطََرك عن االعتذار، وأغناك يف القول عن االعتالل، وأوجب علينا أن نقَنَع مبا فعلَت، ونرضى مبا  قد

أتيت َوَصلَْت أو قَطَعت، إذ َوثقنا ُحبسن نّيتك وَنقَاء طونتك، وألزِمنا أن نأخذ أنفَسنا لك مبا ال ُنحمِّلك مثله، وال 
  .نلتمس منك مقابلة به
إال ما أنا عليه من إيثار التخفيف بقطع الكتب، إال عند حقٍّ يقع فأقضيه، أو نعمٍة ُتحدث فأهنيه  ما أْخر كتيب عنك

  .هبا، والقصِد للزيادة يف البِّر بالزيادة يف الغيب، واستدعاِء دوام الوِداد بانتهاز فَُرص الوصل
أّما شكري لألمري على سالف : بن طاهر كتاب املؤلف إىل حممد بن عبد اللّه بن طاهر وكتبُت إىل حممد بن عبد اهللا

وأّما أملي . وأّما ابتهايل إىل اهللا يف جزائه عين باحلُْسَنى فإخالص النّية عند َمظَانّ القَبول. معروفه فقد غَاَر وأجند
إذ كان فأحياه على بُعد العهد بالؤه عندي، كان ما تقّدم منه شافعاً يف املزيد، وفسحةُ وعِده إياي عند مفارقيت له، 

وأّما َزلَلي يف التأخُّر عما أوجب اهللا علّي له، فمقرونٌ بالعقوبة فيما ُحرِمته من عز رِياسته، وَنباهة . مؤذناً باإلجناز
 -أعّزك اللّه  -مكاتبتك . ُصحبته، وعلو الدرجة به، وإن كنُت سائَر أيام انقطاعي عنه ُمعتلقاً بسبب ال خياَر معه

حقٌّ عّم : القِيك بكتايب هذا فالن، وله علّي حقّان. السعي إليك ُمجِالًّ لقدرك مما أكْبِر وأنا ُمجاوُرك ببلٍد عون
املسلمني فلزمين بلزومه هلم، وحق خّصين باحلُْرمة والِعشرا فرأَيكَ يف كذا إن سَُهل السبيلُ إىل ذلك وَرُحب، وإن 

  .َيُعْق عائق فلسَت على مجيل رأيٍ عندي مبُتََّهم
ن ُيخّص بفضله من يشاء؛ واهللا احلمُد مث له فيما أعطى، وال حّجةَ عليه فيما منع ُمستعِفي السلطاِن أحدُ للمتفضِّل أ

رجلٌ آثر اللَّه وما عنده، وأسأل اللّه توفيقَه؛ ورجلٌ َعَجز عن عمله فخاف بعجزه عواقَب تقصريه، وأستعُني : ثالثٍة
وأعوذُ باهللا من أن أَدَنس نعمةَ اللّه بك علّي وعلى . كثري أّمله اللّه؛ ورجلٌ َسَمْت به نفسه عن قليل هو فيه إىل

  .َسلَفي قبلي بالتصَدي ملن ال ُيشبه دهُره يوَمك، وال أكثُر جهده يف املعروف أقل َعفْوِك
كن كيف شئَت، فإنِّي واحُد أمري خالصة سَرِيريت، أرى ببقائك بقاء ُسروري، وبتمام النعمة عليك متامها عندي، 

ه ليس من نعمة ُيجددها اهللا ألمري املؤمنني يف نفسه خاّصةً اتصلْت برعيته عاّمة، وَشِملْت املسلمني كافّة، وَعظُم فإن



بالُء اللّه عندهم فيها، ووجب عليهم شكره عليها؛ ألن اهللا جعل بنعمته متاَم نعمتهم، وبسالمته هدوءَهم 
ه عن دينهم حفظ حرميهم، وحبياطته َحقْن عمائهم وأْمَن ُسُبلهم واستقامَتهم، وبتدبريه صالح أمورهم وأمنهم، وبذَبِّ

وبِرِْعَيته اتساقَهم وانتظامَهم؛ فأطال اهللا بقاء أمري املؤمنني مَُؤيداً بالنصر، ُمَعزاً بالتمكني، موصى الطلب بالظفر، 
  .ومّدِة البقاء بالنعيم املقيم

غبِ يف َرّب عارفته، احملامي على سالف َبلَائه، املُؤثْرِ الستتمام فهمُت كتابك ومل َتْعدُ يف وعدك ووعيدك سبيلَ الرا
وإين ألرجو أن أكون على غاية ما عليه ذُو منِيٍة حسنٍة شكر ُمصطنعه، وعناية بأداء ما يلَزُمه لويل نعمته، . َصنيعته

وليس مذهيب فيما . نافع مع َسَخطهومراقبٍة لرئيسه يف سرٌ أمره وَعلَانِيته، وإيثار للقليل من مجيل رأيه على كثريِ امل
أشرحه من العذر وأطيل بذكره الكتب، مذهَب من ميوه باالحتجاج وَيحتالُ يف االعتذار، وَمْن ُتطْعمه نفسه يف 

ولو كنُت . سالمة النعمة مع فساد النيِّة، ويف حممود العاقبة مع َشَرهِ النفس، ويف زيادة احلال مع التفريِط يف العمل
له نفسه ذلك سائَر دهره، لقد وجب إىل أن َيضطّرين إىل النزوع عنه تأديُبك وتقوميك، وإين جملتهدٌ أن  ممن سّولْت

  .يكون أثُر فعلي هي املخرب عين عون قويل، وأن يكون ما أُمّت به إليك ظاهَر ِكفاييت دون ِذَمامي
ودخول اخلَلَل، وعلمي بأن طاعةَ السلطان لوال ما أنا بسبيله من العمل، وما يف اإلخالل به من تعريضه لالنتشار 

مقرونة بطاعة األمري، وأنه ال فرَق عنده بني اجلاين على السلطان وعليه، لكنُت اجلوابَ راجالً معظماً ألمره، ُمكبِراً 
مبن لُسْخطه؛ وإن كان اهللا قد جعل عند األمري من إيثار احلق والعمل به، وتقدمي الروّية قبل اإليقاع، واالستئناء 

  .َوَضح ذنبه وظهر ُجرمه عون من وقعْت الشبهةُ يف أمره، ما أّمنين بادرةَ غََضبه ونازلَ َسطْوته
مل أكن أحِسَبين أًحلّ عندك حملَّ َمْن جَهِل حظًه، وَعدم متييَزه، وغَبِي َعّما عليه وعّما له، إذ تومهَت علّي أّني أبيع 

اقياً على األيام بطاعتك، وُعّدةً للنوائب أستظهر هبا من نصرتك، خطرياً من رضاك، ونفيساً من َرأيك، وشرفاً ب
بالثمن البخس احلقري من كذا، أو أن أستبدلَ مبا أنا ذو فاقة إليه من عز كََنفك ومنيع فََراك، ما قد وهب اهللا الغَين 

  .عنده حبمده
ين، ولذلك فقْدَتين يف القاِضني كان ورودك وشخوُصك يف وقتني انطويا عين، وكان ُمقامك يف حالِ شغلٍ منك وم

  .حلقك واملثابرين على لقائك
َوَرَد كتابك مضَمناً من بِّرك وَتطَوُلك ما حّسن شكري، وأثقل ظهري، وأرْتج عن مضاهاتك مبثله قويل؛ فذكرت به 

  :قولَ القائل -إذ حتّيرت عون تأمُّله، وَضُعفُت عن حتمُّله، وَعَجزت عن الشكر عليه عند متّحله  -
  أوَهْت قَُوى شكري فقد ضُعفا... أنت امرؤ أوليَتين نِعماً 

  حّتى أقوَم بشكر ما َسلَفا... ال ُتحِدثَّن إيل عارفةً 
  ألفاظ تقع يف كتب األمان

إين أمنُتك على َعمك ومالك ومََواليك وأتباعك، لك وهلم ذمة اهللا املُوفَى : كتاب أمان هذا كتاب من فالن لفالن
حبقن : كونُ إليه، مث ذمُه األنبياء الذين أرسلهم برسالته وأكرمهم بوحيه، مث ِذَمُم النجباء من خالئفههبا، وعهده املس

عمك وَمْن دخل اُمسه معك يف هذا الكتاب، وسالمِة مالك وأمواهلم وكذا وكذاة فاقبلوا معروضه، واسكنوا إىل 
َوثَق لداِخلٍ يف أمان إال وقد اعتلقتم بأوثق ُعَراه، وجلأمت أمانه، وتعلّقوا حببل ذمته، فإنه ليس بعد ما َوكد من ذلك ُمَت

  .إىل أحرز كهوف والسالم
إن أمري املؤمنني، ِلَما جعل اللّه عليه نّيته يف إقالة العاثر واستصالح الفاسد، : هذا كتاب من فالن: ويف كتاب آخر



على : على ما خرجَت إليه من اخلالف واملعصية رأى أن يتالفاك بعفوه، ويتغمد َزلّاتك بُرْحمه، ويبُسط لك األمانَ
دمك وشعرك وَبشَرك وأهلك وولدك ومالك وَعقَارك؛ فإن أنت أتيَت وَسِمعت وأطعَت، فأنت آمن بأمان اللّه على 

ما أّمنك عليه أمري املؤمنني، ولك بذلك ذمة اهللا وذّمة رسوله، إال ما كان من حق قائم بعينه ملسلم أو معاهد، واهللا 
  .لك راع وكفيل، وكفى باهللا وكيالبذ

إن فالناً استوهب أمَري املؤمنني ذنَبك، وسأله أن َيقبل توبَتك وإنابتك، ويؤمِّنك على دمك وشعرك : ويف كتاب آخر
وبشرك وأهلك وولدك ومالك وَعقَاراتك، على أن تسمع وًتطيع وُتشايع، وتُوايل أولياءه وُتعادي أعداءه؛ فأجابه 

إىل ذلك، لرأيه يف العفو والصفح وما حيتسب يف ذلك من الثواب واألجر، فأنت آمن بأمان اهللا على أمري املؤمنني 
كذا ال تُؤخذ بشيء مما سلق من أحداثك، وال تتبع فيه مبكروه ما أقمَت على الوفاء ومل ُتحِدث َحَدثاً تفَسخ به 

  .به شهيداًأماَنك وجتعل به سبيالً على نفسك واهللا لك بذلك راع كفيل؛ وكفى 
  ألفاظ تقع يف كتب العهود

أَمَره بتقوى اهللا فيما أسْنَد إليه وجعد بسبيله، وأن يُْؤِثَر اهللا وطاعَته آخذاً وُمعطياً، وأعلمه أن اللّه ساِئلُه عّما َعِمل 
فليعترب َمبْن . مسلوباًبه وَجازِيه عليه، وأّنه خارٌج من ُدنياه ُخروَجه من بطن أمه إما َمْغبوطاً حمموداً، وإّما مذموماً 

! كان قبلَه من الُوالَة الذيَن َولُوا مثلَ َما َويل، أين صار هبم َمرُّ الليل والنهار، وما انقلبوا به من أعماهلمِ إىل قبورهم
لَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أنَ َيْومِ َتجُد كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحضراً َوَما َعِم" ويَتزوَّد لنفسه الزاَد النافَع الباقَي 

  " .َبْيَنَها َوَبْيَنُه أَمداً َبِعيداً 
وقد ولّاك أمُري املؤمنني ما والّك من أمور رعّيته، وأشركك فيما أشركك فيه من أمانته، ِثقةً بك، : ويف فصل أخر

ذلك مبا إن أخذَت به أعانك اهللا رجاًء ملتابعتك وإيثارك احلق وأهلَه، ورفِضك الباطلَ وأهلَه؛ وعَهَِد إليك يف 
  .وسددك، وإن خالفَته َخذَلك وعاقبك

فإنّ أمري املؤمنني قد اختارك من إقامة احلج لَوفْد اللّه وَزْور بيته، لألمر العظِيم قدُره، الشريف منزلُته، : ويف احلج
  .ى والسِّرية اجلميلة اليت ُتْشبِه حالَكفعليك بتقوى اهللا؛ وإيثار ُمراقبتِه، ولزوم اهلُدى احملموِد والطريقةِ املُثْلَ

فإن اللّه َنزه اإلسالم عن كل قبيحة، وأكرمه عن كل رذيلة، ورفعه عن كل دنيّة، وشرفه بكل فضيلة، : فصل
  .وجعل سيماء أهِله الوقاَر والسكينةَ

حق األمري عليه يف اخلاّصة وإن أحّق الناس باالزدياد يف طاعته ومناصحته وأداِء األمانة يف عمله َمْن َعظُم : فصل
  .بفضل الصنيعة من األمري عنده، مع حق اهللا عليه يف العاّمة حبَق الوالية

وكنتَ سيفاً من سيوف اهللا، ويكْالً من أنكاله ألهل الشقاق، وَشًجى ملن ابتغى غَري سبيل املؤمنني، قد : فصل
  .ْبَت الدهَر أشطَُرهأحكمتك التجارُِب وَضرستك األمور، وفُرِْرَت عن الذكاء وَحلَ

  .أنت ابن احلّرية واملرّوة، ومن ال يلَحقه عاُر أبوة وال ُبنُوة: فصل
قد التمسُت مواجهتك بشكرك ووصِف ما أجِن لك وأخلص من وفك وأجِلّ من قدرك وأعتّد من إحسانك : فصل

  .فَلَفتين عن ذلك َتَعذُّر اخلَلْوة مع انقباضٍ وحشمة
عن ذَرِيعٍة إليك؛ وما ُتنازِعين نفسي إىل استعانٍة عليك إال أىب ذلك حسُن الظّن باهللا قد أغىن اهللا بكرمك : فصل

  .فيك، وتأميلُ ُنْجح الرغبِة إليك دون الشفعاء عندك
  .مثلك تقّرب إىل اهللا بالتواُضع لنعمته، واإلغاثة ملستغيثه، والعائدِة على راجيه بفضله: فصل
ما أبعَد مذهَبك يف اخلطأ، وأسوأ أثَرِك على ! لعُُزوب عقلك، وأفن تدبريكوقبحاً ! َتباً ملن يأيت رأيك: فصل



لقد . جزالة تقدك، وَمهَانةٌ ُتْضرِعك وَزْهوٌ يعلُوك، وحنْوة يشمَخ هلا عِْرنينك! السلطان، وأقَصرَ باَعك عن النهوض
واجتررَت إليك َسْخطته وَعطَفَْت  انصرف رأُي أمري املؤمنني عنك، ودعوتَ له َعْتَبك، وكشفَت له عن ِقَناع سترك،

  .واللّه الغين احلميد. حنَوك َمْوجَِدته، وكنَت على نصيبك منه والضّن مبنزلتك عنده أوىل تقدُّماً وأقرَب ُرْشداً
رجلٌ جيعل الدنيا ُنْصَب عينه، ينِصب فيها للخاّصة َمكَايد : أصناف أصحاب السلطان أصحاب السلطان ثالثة

العاّمة مهّتِه، ُيذهله عن التقوى اهلوى، وُتنسيه أياُم القدرة العثرةَ، حىت تنصرِم مّدُته وتنقضيَ ويرفَع عن مصلحة 
ورجلٌ ال َيْحِفل مع َصالح اخلاّصة ما دخل من اخللل يف . دولُته، مل يرهتن بدنياه ُشكْراً وال قَّدم هبا إىل َمَعاده ذُخراً

ورجل حاول يف واليته إرضاَء من َويل له وعليه، . قص يف حظ رعيتهأمور العاّمة، وال مع وفور حظه ما أدخل الن
وقد مجع اهللا لك الثقة والرضا ممن فوقك، واالنقياَد واحملبة ممن عونك، وأعاد إىل . وأعانته النّية وَخذَلته الكفاية

ٌع مل تنصِدْع بينهم الناس بك عهَد السلف املاضي وَعَمر بك آثارهم، حىت كأهنم بك أحياء مل حتترمهم منية ومجي
فُْرقة، فلَيْهنِئْك أن َمْن تقدمك من أهل الفضل يف السرية غُري متقدم لك، ومن معك ُمقَصِّر عنك، ومن دونك ُمقتٍف 

  .فال زالت األيام لك، وال زالت النعم عنك، وال انتقلت ُعَرى األمور وأزِّمتها عن يدك. ألثرك
ك، كما أىب ذلك يف مثلك، فلم يزل حض اعَْتَرض مبكروهه دونك، وكم من أَبى طبُع الزمان أن يسَمحَ لنا ب: فصل

  .نعمٍة ذهلْت عنها النفس حني أدبرت خبريك، فإنّ َتَعلُق القلب بك على قَْدرك يف مواهب اهللا وقدرِها عندك

منية، متجاوزاً ومل تأت يف مجيع ما عدّدُت من أياديك شيئاً، وإن كان متناهَياً إىل الغاية، خمتاراً كاأل: فصل
  .لالستحقاق، إال وأنت فوقه واملأمولُ للزيادة فيه

إن كان ما خّبرين به فالن عن َهْزلَ فقد أحوجنا هزلُك إىل اجلهد، وَوقَفَنا موقف املعتذرين من غري : ويف كتاب
  .ِغبنا منك فيهذنب، وإن كان عن حقيقٍة فقد ظهر لنا من ظُلمك وحتريفك ما دلّ على ُزْهدك منا يف مثل الذي َر

كتايب إىل األمري يوم كذا بعد خروجي فيه وَمْن ِقَبلي من املسلمني إىل املًَصلَى وقضائنا ما : فصل يف كتاب العيد
أوجب اهللا علينا من صالة العيد، وحنن خبري حال اجتمع عليها فريق من املسلمني يف عيد من أعيادهم وَمْجمعٍ من 

املصلَّى أفضلَ َمخْرجٍ، ومُنَصَرفُنا عنه أفضل ُمنصَرف، مبا وهب اهللا من سكون العامة جمامعهم؛ وكان َمْخَرجُنا إىل 
فاحلمد هللا على كذا، . وهدوئها والفتها، واحتشاد احلند والشاكرّية بأحسنِ الزِّّي واهليئة، وأظهرِ السالح والُعّدة

  .وَهَنأ اللّه األمري كذا
فأما النوم . إىل ورود كتابك مبا تعتزمه: أنظُر بعنيٍ كليلٍة وأحُضر بقلب غائبالقلب قريُن َولٍَه حليُف َحْيرة، : فصل

  .فلو َمثَل لعيين لنفََرْت إلفاً للسُّهاد
فبايِعُوا ألمري املؤمنني ولفالٍن بعَده على اسم اهللا وبركته وصُنعِ اّهللا وُحسن قضائه لِدينه : فصل يف كتاب َبْيعة

فُّكم، منشرحةً هبا صدورُكم، سليمةَ فيها أهواؤكم، شاكرين هللا على ما وفّق له أمري وِعباده، بيعة منبِسطةً هلا أك
  .املؤمنني

ِلَم ! يا أمري املؤمنني: لألحنف خياطب معاوية وقد عّدد عليه ذنوباً عّدد معاويةُ على األحنف ذنوباً؛ فقال األحنف
غضناك هبا لبني جواحننا، وإن السيوَف اليت قاتلناك هبا لَعلَى أما واهللا إنّ القلوَب اليت أب! تُردُّ األموَر على أعقاهبا

َعَواتقنا، ولئن مدْدَت لنا بشرب من غدرٍ، لنمدُّنّ إليك باعاً من أختر ولئن شئت لتستسقَني كَدَر قلوبنا بصفو 
  .فإين أفعل: قال معاوية. حلمك

: فقال! ابن اإلخناء: سوار يف بعض ما يكلمه بهبني سوار ورجل تقدم رجل إىل سوار، وكان سوّار له ُمبغضاً، فقال 
ففهم، وسأله أن يغفر له ما . خذ له حبقه وخذ يل حبقي: فقال له الرجل. أعدين عليه: فقال له اخلصمِ. ذاك َخْصمي



  .فَرط منه إليه، ففعل
أيف ساقني، لو : ْيه فقالدخل خَُرْيم بن فاتك على معاوية، فنظر إىل ساقَ: بني معاوية وُخَرمي بن فاتك األوزاعي قال

  .يف مثل َعجِيزتك يا أمري املؤمنني: كانتا على جاريٍة عاتق فقال له خَرمي
  اخلطب

  ُخطَب النيب صلى اهللا عليه وسلم
احلمد حنمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل : " تْتَبعُت خُطََب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجدُت أوائلَ أكثرها

وب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فال ُمِضل له ومن ُيضِللْ عليه ونستغفره ونت
أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا : " ووجدت يف بعضها" . فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريكَ له 

  " .وأحدثُّكم على طاعته 
أيها الناس إن لكم َمعَاِلَم فانتهوا إىل معاملكم، وإن لكم نِهايةً : " لثناء عليهووجدت يف خطبة له بعد محد اللّه وا

بني أجلٍ قد مضى ال يدري ما اهللا صانع به، وبني أجل قد بَِقي ال يدري : فانتهُوا إيل هنايتكم؛ إن املؤمَن بني خمافتني
، ومن الشبيبة قبل الكَِبر، ومن احلياة قبل املوت؛ ما اهللا قاضٍ فيه؛ فليأخِذ العبُد لنفسه من نفسه، ومن دنياه آلخرته

  " .والذي نفس حممد بيده ما بعد املوت ُمْسَتعْتب وال بعد الدنيا دار إال اجلنة أو النار 
وتكبري اإلمام يف أن َينزِل عن اِملْنرب أربع . ووجدُت كلّ خطبة مفتاحها احلمًد إال خطبة العيد فإن مفتاحها التكبري

  .ةعشرة تكبري
  خطبة أليب بكر الصّديق رضي اللّه عنه

حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد اهللا القرشي : حدثين الطًَناِفسي عن حممد بن فَُضيلْ قال: حدثين أبو َسْهل قال
 أما بعد، فإين أوصيكم بتقوى اهللا وحَده وأن ُتثنوا: خطبنا أبو بكر رضي اهللا عنه فقال: عن عبد اهللا بن ُعكَْيم قال

إهنُمْ : " عليه مبا هو أهلُه، وَتْخِلطوا الرغبةَ بالرهبة، واإلحلاَف باملسألة؛ فإن اللّه أثىن على زكريا وأهله بيته فقال
مث اعلموا أن اهللا قد ارهتن حبقِّه أنفَسكم، وأَخذَ على ذلك " . كَاُنوا ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت َوَيْدُعوَنَنا َرغَباً َورََهباً 

هذا كتاُب اهللا فيكم ال َتفَْنى عجائُبه وال ُيطفأ نوُره، فصدِّقوه . يقَكم، واشترى منكم القليلَ الفاينَ بالكثري الباقيمواث
مث اعلموا أنكم تغدون وتروحون يف أجلٍ قد غُيَِّب علُمه عنكم، فإن . وانتِصُحوه واستِضيئوا منه ليوم الظُّلمة
فسابقوا يف مََهل؛ فإن قوماً جعلوا . هللا فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إال باللّه استطعتم أال ينقَض إال وأنتم يف عملٍ

فإن من ورائكم طالباً ! آجاهلم لغريهم ونُسوا أنفسهم، فأهناكم أن تكونوا أمثالَهم، والَوَحا الَوَحا، والنجاَء النجاَء
  .حثيثاً مَّره، سريعاً سريه
قد انتهت عنهم األعمال، ووروا على ما قدموا وحلوا عليهم ! من إخوانكمأين َمْن تعرِفون : ويف غري هذه الرواية
  .قد صاروا حتَت الَصْخر واآلكام! أيَن اجلَبّارون الين َبَنوا املدائَن وحصَّنوها باحلوائط. بالْشقَوة والّسعادة

  خطبة أليب بكر أيَضاً رضي اللّه عنه
  .رواها إبراهيم بن حممد من ولد أيب زيد القارئ

فرفع . إن أْشقى الناس يف الدنيا واآلخرة امللوك: ِمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قالَح
ما لكم يا معشرَ الناس إنكم لطَعانون َعجِلون، إن املَِلك زهده اللّه فيما يف يده، وَرغَبه فيما : الناس رؤوسَهم؛ فِقال

وأشرب قلَبه اإلشفاَق، فهو حيسد على القليل، ويتسْخط الكثري، ويسأم  يف يدْي غريه، وانتقصه شطَر أجله،



الرخاَء، وتنقطع عنه لذة البهاء، ال يستعِمل الِعبْرة وال يسكُن إىل الثقة، فهو كالدرهم القِسّى والسّراب اخلادع، 
ه اللّه فأشّد ِحساَبه وأقل عفَوه أال َجذْل الظاهر حزين الباطن، فإذا َوَجَبْت نفُسه وَنَضب عمُره وَضَحا ِظلُّه، حاَسَب

إنّ الفقراء هم املرحومون، وخري امللوك من آمن باللّه، وَحكَم بكتاب اللّه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وإنكم 
ت للباطل فإن كان. اليوم على خالفة نبّوة، وَمفْرِق َمَحجّة، وَسَترْون َبْعدي ُملْكاً عضوضاً، وآفةً َشَعاعاً ودماً ُمفَاحاً

. َنْزَوة، وألهل احلق جَْولة؛ يعفو هلا األثَر، ومتوت السُّنن فالَزُموا املساجد، واستِشريوا القرآن، والزموا اجلماعة
وليكن اإلبراُم بعد التشاًور، والصفقة بعد طُول التناظُر، أي بالدكم خرسة فإن اهللا سيفتح عليكم أقصاها كما فتح 

  .أدناها
  للّه عنه يوم سقيفة بين ساعدةخطبة أيب بكر رضي ا

حنُن املهاجرون أّولُ الناس إسالماً، وأْوسَطُهم داراً، وأكرُمهم . على رِْسِلك: أراد ُعَمر الكالمِ، فقال له أبو بكر
أحساباً، وأحسنُهم ُوجوهاً، وأكثُر الناس وِاليةً يف العرب وأمسُّهم َرِحماً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسلَمنا 

بلكم، وقُدِّْمنا يف القرآن عليكم، فأنتم إخواُننا يف الدِّين، وشركاؤنا يف الفَْيء، وأنصاُرنا على الَعدُّو، اويُْتم ق
وواسَْيُتم، فجزاكم اللّه خرياً؛ حنن األَمراُء، وأنتم الوزراء ال َتِديُن العربُ إال هلذا احلَي من قَريش، وأنتم حمقوقون أال 

  .م من املهاجرين ما ساق اهللا إليهمَتْنفَسوا على إخوانك
  خطبة أليب بكر رضي اللّه عنه

ملا بويع أبو بكر الصّديق رضي اللّه عنه، صَِعد املنربِ فنزل َمْرقاةً من َمقَْعد النيبّ : اهليثم عن ُمجالد عن الشِّْعّيب قال
ت خبريِكم، ولكنه نزل القرآن وسنّ إين َوليُت أمرَكُم ولس: صلى اهللا عليه وسلم فحِمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

اعلموا أيها الناس أن أكيس الكَْيس الُتقَى، وأن أمحَق احلُْمق الفُُجور، وأن أقواكم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عندي الضعيف حىت آُخذَ له حبقه، وأضعفَكم عندي القوُي حىت آخذَ منه احلّق، إمنا أنا متبع ولست مببتِدع، فإن 

  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم. أِعينوين، وإن ُزغُْت فقَوموينحسنُت ف
  خطبة لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

  :وملا َويل عمر صِعد املنرب وقال: قال

ا اقرأو: ما كان اللُه لرياين أرى نفسي أهلًا جمللس أيب بكر، مث نزل عن جملسه َمْرقاة، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
أال وإين أنزلتُ . إنه مل يبلُغ حق ذي حًق أن ُيطاعَ يف معصيِة اهللا. القرآن تُْعَرفوا به، واعَملوا به تكونوا من أهله

: إن استغَنْيُت َعفَفُت وإن افتقرُت أكلُت باملعروف َتقرَم الَبْهَمِة األعرابية: نفسي من مال اهللا مبنزلة َوايل اليتيم
  .القَْضَم ال اخلَْضَم

  بة لعثمان بن عفّان رضي اللّه عنهخط
رمحهما اهللا، لو جلسا هذا اجمللس ما كان بذلك ِمن بأس، فجلس على ِفْروة : وملا َويل عثمان صِعد املنرب فقال: قال

إن أولَ مركب صعٌب، وإن مع اليوم أياماً، وما كُنا ُخطَباء، وإن نعْش لكم : املنرب فرماه الناُس بأبصارهم، فقال
  .طبةُ على وجهها إن شاًء اهللا تعاىلتأتكم اخل

  خطبة لعلّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه
أما بعُد، فإن الدنيا قد أدْبرْت وآذنْت بوََداع، وإن اآلخرةَ قد أقبلْت فأشرفْت باطالع، وإن املضمار : خطب فقال

. ه بل حضور أجله فقد َخِسَر عملهأال وإنكم يف أيام أمل من ورائه أَجل، فمن قصر يف أيام أمل. اليوم وغدا السباق
أال وإنه . أال وإَِني مل أَر كاجلنة ناَم طالبُها، وال كالنار نام هارُبها. أالَ فاعَملوا هللا يف الرغْبة كما تعَملون له يف الرْهَبة



ْعن، وُدِللتم على أال وإنكم قد أِمرمت بالظ. َمن مل ينفعه احلق ضره الباطل، ومن مل يستِقم به اهلَُدى جاَر به الضالل
  .الزاد؛ وإن أخوَف ما خاُف عليكم اتباعُ اهلوى وطولُ األمل

  خطبة علّي عليه السالم بعد مقتل عثمان رضي اللّه عنه
ساعٍ َنجا، وطالب . شُِغلَ َمن اجلنة والناُر أَماَمه. ال يذعي مدع إال على نفسه. أيها الناس، كتاَب اهللا وسّنةَ نبيكم

َهلَك َمن اقتحم، ورَدَي . َملٌَك طاَر َجبناَحْيه، ونيبّ أخذ اللّه بيديه، ال ساِدَس: ثالثة؛ واثنان: النار يرجو، ومقََصر يف
إن اهللاّ أّدب هذه األمةً . َمْنَهج عليه باقي الكتاب وآثاُر النبّوة: اليمُني والشِّمالُ َمَضلَّة، والوْسطى اجلادَّةُ. َمن هَوى
فاستِتروا ببيوتكم، واصْلحوا ذاتَ َبيِْنكم؛ والتوبة من . َهَواَدةَ فيهما عند اإلمام السوِط والسيِف فال: بأدبني
. قد كانت أمور ِملُْتم علّي فيها َمْيلَةً مل تكونوا عندي حممودين وال ًمصيبني. َمن أبدى صَفْحته للحق َهلَك. ورائكم

حق وباطل، . وإن َعَرفتم فارُْووا. وا، فإن أنكرمت فأنِكرواانظر. عفا اهللا عّما َسلَف. واللِّه أن لو أشاُء أن أقول لقلُت
  .ما أدبر شيٌء فأقبل. واهللا لئن أمِّرَ الباطلُ لَقَِدمياً فعل؛ ولئن أَمَر احلق لَرب ولعل. ولكُل أهل

  خطبة أيضاً لعلّي رضي اللّه عنه
فقًْبحاً ! هؤالء يف باطلهم وفََشِلكم عن َحقِّكم يا َعَجباً من جَِد: خطب علّي حني قُِتلَ عاملُه باألْنبار فقال يف خطبته

إن . لكم وتََرحاً حني ِصرت غََرضاً ُيرَْمى، يُغاُر عليكم وال ُتِغريون، وتُغَزون وال َتغزون، وُيعَصى اللُه وتَرضون
املسري إليهم يف الشتاء َحَماَرة القَْيظ، أمهلنا حىت يَْنسِلَخ احلر، وإن أمرُتكم ب: أمرُتكم باملسري إليهم يف احلر قلتم

أمهِلْنا حىت ينسِلَخ الشتاء هذا أوانُ قر؛ كل هذا فِراراً من احلّر والقُر، فأنتم واهللا من السيف أفّر، يا أشباهَ : قلتم
أحالم األطفال وعقول َربَّاِت اِحلَجال؛ أفسدُتم علي رأي بالِعْصيان واِخلذْالن، حىت قالت ! الرجال وال رجال

! هل منهم أحٌد أشدُّ هلا مَِراساً وأطولُ َتْجرِبةً منِّي! هللا أبوهم.  طالب ُشجاٌع ولكن ال ِعلَْم له باحلربابن أيب: قريش
  .لقد هنضت فيها وما بلغُت العشرين فها أنا اآلن قد نيّفُت على الستني، ولكن ال رأَي ملن ال ُيطاع

  خطبة ملعاوية رمحة اللّه
  :خطب معاوية فقال: لبلغين عن ُشَعْيب بن َصفَْوان قا

ا أيها الناس، إّنا قد أصبحنا يف دَْهر َعُنود، وَزمن شديد، ُيَعدُّ فيه احملِسُن ُمسيئاً، ويزداُد الظاملُ فيه ُعُتواً، ال ننتفع مب
الفساد  منهم َمن ال مينعه من: فالناس أربعة أصناف. َعِلمنا، وال َنسأل عما َجهِلْنا، وال نتخوَّف قارِعةً حىت َتُحل بنا

يف األرض إال مَهانةُ نفِسه وكَالل حَده وَنِضيض َوفْره؛ ومنهم املُصِلت لسيفه واملُجِلب خبيله وَرْجِله واملُعِلن بشرِّه، 
ند ا عقد أشَْرط نفَسه وأْوبق ِديَنه حلُطَامٍ يَنتهِزه أو ِمقَْنب يقوده أو ِمْنرب َيفَْرُعه، ولبئس املَْتَجران ترامها لنفسك مثناً ومم

ومنهم َمن يطلب الدنيا بعمل اآلخرة وال يطلب اآلخرة بعمل الدنيا، قد طاَمَن من شخصه وقاَرَب من . اللّه ِعَوضاً
ومنهم من أقعده عن طلب امللك . َخطْوه، وشفَر من ثوبه، وَزخَرَف نفَسه لألمانة، واختذ ِستر اهللا ذَرِيعةً إىل املعصية

فقَصر به احلال عن أمله، فتحلى باسم القناعة وتزّين بِلباس الُزهّاد، وليس من  ُضُؤولةٌ يف نفسه وانقطاع من سببه،
وبقي رجَالٌ غّض أبصاَرهم ذكُر املَْرجِع، وأراَق دموعهم خوُف املَْحشر فهم بني َشرِيد . ذاك يف مََراحٍ وال َمغذًى

ان، قد أمخلْتهم التقّية، وَشِملَتْهم الذَلَة، فهم يف َناد، وخائٍف ُمنقَِمع، وساكِت َمكُْعوم، وداعٍ ُمْخِلص، ومُوَجع ثَكْلَ
َبحر أجَاج، أفواُههم ضامرة، وقلوُبهم ضامرة، وقلوُبهم قَرِحَةٌ، قد ُوِعظُوا حىت َملوا، وقُهِروا حىت ذَلُّوا، وقِتلوا حىت 

وا َمبن كان قبلكم قبل أن َيَتِعظ بكم َمن فلتكنِ الدنيا يف أعينكم أصغَر من ًحثَالة القََرظ وقُرَاضة اجلَلَم، واتِعظُ. قَلُّوا
  .بعدكم، وارفضوها ذَميمةً، فإهنا قد رَفضْت َمن كان أشغَف هبا منِكم

  خطبة ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية



ن إن معاوية كان حَْبالً من ِحبال اهللا، مده ما شاء أن َيُمده، مث قطعه حَني شاء أن َيقطَعه؛ وكان دونَ َم: َخطََب فقال
وقد َوليتُ األمرَ . قَْبله وهو خٌري ممن بعده، وال أَزكًيه عند ربه وقد صار إليه فإن يعف عنه فربمحته، وإن يعاقْبه فبذنبه

  .إذا كَرَِه اهللا أمراً غّيره! وعلى رِْسلكم. بعده، ولستُ أعتذر من َجْهل وال أشتغل بطلب علم
  خطبة لُعْتبة بن أيب ُسفيان

احتبَسْت كُُتب معاويةَ حىت أْرَجَف أهلُ مصر مبوته مث ورد كتابه بسالمته، فصِعد عتبةُ املنرب :  قالأبو حامت عن الُعْتّيب
قد طالت معاتبُتنا إياكم بأطراف الرِّماح وظَُبات السيوف حىت ِصرَْنا َشًجى يف ! يا أهل مصَر: والكتابُ يف يده فقال

فحني اشتدت ُعرىَ احلق عليكم َعقْداً، . أعُينكم ما َتطْرِف عليها جفوُنكملََهواِتكم ما ُتِسيُغنا حلوقُكم، وأقْذَاًء يف 
واسترخْت ُعقُْد الباطل منكم َحالً، أرجفُتم باخلليفة وأردًتم توهَني السلطان وُخضتم احلقَّ إىل الباطل، وأقدُم 

ني باخلََبر السار عنه والعهدِ القريب فاْرَبحُوا أنفَسكم إذ َخِسْرمت ديَنكم، فهذا كتاُب أمري املؤمن! عهدكم به حديثَ
واعلموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم؛ فأصِلحوا لنا ما ظََهر، َنِكلْكُم إىل اهللا فيما َبطَن؛ وأظهُِروا خرياً . منه

  .وعلى اهللا نتوكل وبه نستعني. وإن أسررُتم شراً فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون
  خطبة لُعْتبة أيضاً

يا أهل مصر، خف على ألسنتكم مدُح احلق وال تفعلونه، : سناد أن ُعتبة خطب أهلَ مصر حني هاجوا فقالوهبذا اإل
وإين واللّه ال أداوِي أدواَءكم بالسيف . وذُم الباطل وأنتم تأتُونه كاِحلَمار َيحِْمل أسفاراً أثقله َحْملُها ومل ينفْعه ِعلْمها

كفتين الدَرة، وال أبطئ عن األوىل إن مل تصلحوا عن األخرى؛ ناجزاً بناجز،  ما اكتفيت السًْوط، وال أبلغ السوطَ ما
وَمن حذّر كمن بشر فدعوا قال ويقول من قبل أن يقال فعل ويفعل فإن هذا اليوم الذي ليس فيه ِعقَاب، وال بعده 

  .ِعَتاب
  خطبة لعبد اللّه بن الزَُّبيْر

  :ْصَعب فقالخطب عبد اللّه بن الُزبري حني قُِتلَ أخوه ُم

إنه لن يذلّ من كان احلق معه وإن كان فَْرداً، ولن يعزَّ من كان أولياء . احلمد للّه الذي يُِعز َمن يشاء ُويِذل َمن يشاء
فأما الذي . قتلُ ُمصَْعب رمحه اهللا: أتانا خٌرب من ِقبل العراق أجَزَعنا وأفَرحنا. الشيطان حزبه وإن كان معه األنام

فإن لفراق احلميم لَذَْعةً َيجِدها محيُمه عند املًصيبة به مث َيْرَعوِي بعدها ذَُوو الرأي إىل مجيل الصربِ  أحزَنَنا من ذلك
أال إن أهل العراق أهلَ . وأما الذي أفرحنا من ذلك فعلُمنا أنّ قتله شهادة، وأن ذلك لنا وله اِخليََرة. وكرمي العزاء

إنا واللّه ما منوت حََبجاً وال منوُت إال قتالً، قَْعصاً بالرماح حتَت . يأخذونه به الشَقاق والنِّفاق باعوه بأقلّ مثن كانوا
أال إمنا الدنيا َعارِيةٌ من . ِظالل السيوف، ليس كما متوت بنو مروان واهللا إنْ قُِتل رجلٌ منهم يف جاهلّيٍة وال إسالم

بِل علي ال آُخذْها أْخذَ الَبِطر األِشر، وإن ُتدبر عين ال امللك األعلى الذي ال يَبِيُد ذكُره وال َيذل سلطاُنه، فإن ُتق
  .مث نزل. أْبِك عليها ُبكاَء اخلَرِف املُْهتَر

  خطبة زياد البتراء

ملا قدم : حدثين عبد الرمحن عن األصمعّي عن أيب بكر بن أيب عاصم ببعضها، وحدثين أيب عن اهليثم بن َعِدي، قال
ُربَّ فَرحٍ بإماريت لن تنفَعه، وكاره هلا لن َتُضره؛ فدخل وعليه قَباء : إىل أبياهتا، قال زيادٌ أمرياً على الَبْصرة فنظر

مل يصل فيها على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان : أبيض ورِداء صغري، فصِعد املنرب، فخطب الناَس خطبة بتراء
دت الشهوُد مبا قد ِمسعتم، وإمنا كنت امرأً أما بعد، فقد قال معاوية ما قد عِلمتم، وشهِ: أولَ من خطبها، مث قال



َحفظ اهللا منه ما َضّيع الناُس، وَوَصل ما قطعوا أال وإنا قد وَلينا وَولَيَنا الوالون، وسسنا وساسنا السائسون، وإنا 
هداً من ِكذْبة وأمي اّهللا ما من ِكذْبة أكُرب شا. وجدنا هذا األمرَ ال ُيصلحه إال شّدةٌ يف غري ُعْنف، ولٌني يف غري ضعف

إمام على منرب؛ فإذا مسعتموها مّني فاعتِمُزوها يفّ واعلموا أن عندي أمثالَها، وإذا رأيتموين آمر فيكم باألمر فأنِفذوه 
واميُ اللّه آلُخذن . وامي اهللا إن يل فيكم لَصْرعَى كثرية، فليحذَْر كلّ امرئ منكم أن يكون من َصْرعاي. على إذالله

اْنج سعد فقد قُِتل : " واملطيَع بالعاصي، واملقبلَ باملدبر، حىت تستقيَم يل قََناُتكم، وحىت يقولَ القائل الربيء بالسقيم،
فقال . أيها األمري، أشهد أنك اوتيتَ احلكمةَ وفصلَ اخلطاب: فقال إليه عبد اهللا بن األْهتم التميمي، فقال!. ُسَعْيد
إمنا املرْء جبده، والسيف َحبده، واجلواد بشده، وقد بلغك : يه األحنُف فقالمث قام إل. كَذَبَت، ذاك نّيب اهللا داود: له

مث قام إليه ِمرْداس بن . جُدك أيها األمري ما تري وإمنا احلمدُ بعد الَبالَء، والثناُء بعد العطاء، وإنا ال ُنثْنِي حىت نَْبَتلي
إبراهيَم عليه السالم أدّى عن اللّه يف الذي أديَته، قال اللّه  قد مسِعنا مقالتك أيها األمري، وإنّ خليلَ اهللا: أَدّية، فقال

فقال . وأنت تزُعم أنك تأُخذ الربيء بالسقيم، واملطيَع العاصي، واملقبلَ باملدبر" ال َتزُِر وَازَرةٌ وِْزرَ أخَْرى : " تعاىل
  .مث نزل. وضاًاسكت، فواللّه ما أجِد إىل ما أريد سبيالً، إال أن أخوَض إليه الباطلَ خ: له

إّياَي وَدلَجَ الليل، فإين ال . َحراٌم علّي الطعاُم والشراُب حىت أسوِّيَها باألرض َهْدماً وإحراقاً: وقال يف خطبة له أخرى
وقد أحدثتم . أوَتى ُمبدجل إال سَفَكًت دمه، وإيّاَي وَدْعَوى اجلاهلّية، فإين ال أجد أحداً دَعا هبا إال قطعُت لساَنه

وأحدثنا لكل ذنبٍ عقوبة؛ فمن غَرق قوماً غَرقته، ومن أحرق قوماً أحرقتُه، ومن َنقََب بيتاً نقبُت عن قلبه،  أحداثاً،
وقد كانت بيين وبني أقوام منكم أشياُء قد . وَمْن َنَبش قرباً دفنُته فيه حياً؛ فكُفوا أيديكم وألسنتكم أكَُف عنكم

إين لو علمُت أن أحدكم قد قتله . ن حمسناً فليزدْد، ومن كان مسيئاً فلينزْعجعلُتها دَْبَر أذين وحتت قَدَِمي، فمن كا
السل من ُبْغضي مل أكِشف له ِقناعاً وملا أهِتْك له سِْتراً، حىت يُبدَي يل صَفْحَته، فإذا فعل ذلك مل أناظره؛ فأعينوا على 

  .أنِفسكم وأَتنِفوا أمركم
  خطبة للحجاج حني دخل البصرة

  :سيفاً متنكٌِّب قوساً عربية، فعال املنَرب فقال دخل وهو متقلد
  َمَتى أَضع العمامةَ تعرِفُوين... أنا ابن َجال وطالع الثنَاَيا 

أال فواهللا ألْعِصبَنكم . إن أمري املؤمنني َنكََب عيداَنه بني يديه، فوجدين أمرها ُعوداً وأْصلََبها َمكِْسراً، فوًجهين إليكم
نكم حلَْو الُعود، وألضرِبنكم ضرَب غرائبِ اإلبل، حىت تستقيَم يل قَنَاُتكم، وحىت يقولَ َعْصَب السلَمة، وألحلَُو

ألَا وإياي وهذه السقَفَاَء والزََّرافاِت، فإين ال أوَتى بأحٍد من اجلالسني يف " . أْنُج سعُد فقد قُِتل سعيدا : " القائل
هو إيايَ : وقال يل غريه. عن أيب ُعَبيد يف كتاب غَرِيب احلديث هكذا حدثنيه أمحد بن سعيد. َزَرافٍة إال ضربُت ُعُنقَه

  .وقد فسرتُ احلديثَ يف كتايب املؤلَّف يف غريب احلديث. وهذه الشفَعاَء والزََّرافات
  خطبة للحجاج أيضا

ً  
نُ بينهم، إن طائفةً من أهل العراق، أهل الشقاق والنفاق، نََزغَ الشيطا: أْرَجف الناس مبوت احلجاج، فخطب فقال

واهللا ما يسرين أموَت وأنٌ يل ! وهل يرجو احلجاج اخلريَ إال بعد املوت! فَْمْه! مات احلجاج ومات احلجاج: فقالوا
َربِّ : " ولقد دعا اللّه العبُد الصاحلُ فقال. وما رأيت اهللا رِضَي بالتخليد إال ألهوِن َخلْقه عليه إبليس! الدنيا وما فيها

! فما عسى أن يكون أيها الرجل. ، فأعطاه ذلك إال البقاء" يل ُملْكاً الَ َيْنَبِغي ألَحٍد ِمْن َبْعِدي اغِْفْر ِلي َوَهْب 



كأَني واهللا بكلَ حي منكم ميتاً، وبكل رطب يابساً أفُرع طُولًا يف ِذراع عَْرضاً، وأكلِت !. وكلكمِ ذلك الرجل
. قِْسم اخلبيثَ من ماله؛ إن الذين يعِقلون يعلَمون ما أقولاألرُض حلَمه وَمضتْ صديدة وانصرف احلبيُب من ولده َي

  .مث نزل
  خطبة أخرى للحّجاج حني أراد احلج

أيها الناس إين أريد احلج، وقد استخلفت عليكم ابين هذا، وأوصيته خبالف ما أوَصى به رسولُ اهللا : خطب فقال
لَ من ُمحسنهم، وأن ُيتجاَوز عن ُمسيئهم؛ وإين أمرُته صلى اهللا عليه وسلم، يف األنصار؛ إن رسول اهللا أوَصى أن ُيقَب

ألَا وإنكم ستقولون بعدي مقالةً ال مينُعكم من إظهارها إال خمافيت، . ألّا يقبلَ من حمسنكم وال يتجاوَز مسيئكم
  .مث نزل. ال أحَسَن اهللا لكم اِخلالَفة: أالَ وإين مُعجل لكم اجلواَب! ستقولون بعد ال أحَسَن اهللا له الَصحابة

  خطبة للحجاج أيضا
ً  

سوْطي سيفي، فنِجَادةُ يف ُعنُقي، وقائُمه يف يدي، : من خطبة للحجاج وقول احلسن فيه خطب فقال يف خطبته
  !.ما أغره باهللا! ُبْؤساً هلذا: فقال احلسن! وذَُبابه قالدة ملن اغتر يب

رجل بالطالق أن احلجاج يف النار، مث أتى  بني رجل حلف بالطالق أن احلجاج يف النار وفتوى ابن سريين وحلف
يابن أخي، امض فكن مع أهلك، فإن احلجاجَ إن مل يكن يف النار مل : امرأَته فمنعته نفسها فأتى ِسريِين يستفتيه؛ فقال

  .َيضُرك أن َتزينَ
  خطبة لعمر بن عبد العزيز رمحة اللّه عليه

كان آخر : صَفْوان عن رجل من آل َسِعيد بن العاص، قال حّدثين أبو َسْهل عن إسحاق بن سليمان عن ُشَعيب بن
أما بعد، فإنكم مل ُتْخلَقوا َعَبثاً، ولن : خطبٍة خطب هبا عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنْ َحِمدَ اهللا وأثىن عليه، مث قال

خََرج من رمحة اهللا وُحرِمِ ُتْتركوا سدى، وإنّ لكم َمعاداً يَنزِل اهللا فيه للحكم فيكم لفصل بينكم، فخاب وَخِسر من 
أمل تعلموا أنه ال يأَمن غداً إال من َحِذر اليوَم وخاف، وباع نافداً بباقٍ، وقليالً . جنةً َعْرُضها السمواُت واألرُض

بكثريٍ، وخوفاً بأماٍن؛ أال ترون أنكم يف أْسالب اهلالكني، وستكون من بعدكم للباقني كذلك، حىت ُتَرّد إىل خري 
مث إنكم يف كل يوم ُتشيِّعون غادياً ورائحاً إىل اللّه قد قََضى َنْحَبه، حىت ُتغيَّبوه يف سْدع من األرض يف بطن  !الوارثني

َصْدعِ غري مَوسَّد وال ممهَّد، قد فاَرَق األحباب وباشَر التراَب وواجه حساََب، فهو مرَتَهٌن بعمله، غين عما ترك فقري 
فاَتقُوا اّهللا قبل انقضاء . غٌَين عما ترك فقري إىل ما قدّم! انقضاء َمَواِقيته ونزول املوت بكم فاَتقُوا اّهللا قبل. إىل ما قدّم

َمَواِقيته ونزول املوت بكم أَما إين أقول هذا وما أعلم أنّ عند أحٍد من الذنوب أكثرَ مما عندي، فأستغفر اهللا وأتوبُ 
  .ولهمث رفع طََرَف رِدائه على وجهه فبكى وأبكى من ح. به

  خطبة خلالد بن عبد اللّه يوم عيد

كنَت كذلك ما شئَت أن تكون، ال َيعلم كيف أنت إال أنت، مث ارتأيَت أن ختلَُق : خطب فذكر اللّه وجاللَه مث قال
من ُصنوف : اخلَلْق، فماذا جئَت به من عجائب ُصْنعك، والكبري والصغري من خلقك، والظاهر والباطن من ذرك

أزواجه، كيف أدجمَت قوائم الذرة والَبعُوضة إىل ما هو أعظُم من ذلك من األشباح اليت امتزجْت أفواجه وأفراعه و
  !.باألرواح

سبحانَ َمنِ اجلرادةُ من خلقه، أدَمَج قوائمها، وطّوقها َجَناحها، : وَخطَب يوماً فسقطتْ َجرَادةٌ على ثوبه فقال



  .وَوشى جلَدها، وَسفطها على ما هو أعظُم منها
  للحجاج خطبة

أيها الناس، احفَظُوا فُروجكم، وخذوا األنفس بضمريها، فإهنا أسوكُ شيء إذا أْعِطَيْت، وأعَصى شيء : خطب فقال
  .وإين رأيت الصرب عن َمَحارِم اّهللا أيَسَر من الصرب على عذاب اللّه. إذا ًسئلت

  خطبة سليمان بن عبد امللك
لٍ، ُتضحك باكياً وتُْبكي ضاحكاً، وُتخيف آمناً وُتؤمن خائفاً، وُتفقر إن الداَر داُر غُرورٍ ومنزلُ باط: خطب فقال

اتَّخذوا كتاب اهللا إماماً، وارتُضوا به َحكَماً، واجعلوه لكم ! عباَد اهللا! ُمثرياً وُتثري ُمقْتِراً، َميالةٌ غَرارة لَعّابة بأهلها
علموا عباَد اللّه أن هذا القران جيلو كَْيَد الشيطان كما جيلو ا. قائداً، فإنه ناسٌخ ِلَما كان قبله ومل ينَسْخه كتاٌب بعده

  .ضوُء الصبح إذا تنفّس، ظالَم الليل إذا عسعس
  خطبة يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد

ك، وما أيها الناس، واهللا ما خرجت أشَراً وال َبطَراً ولَا حِْرصاً على الدنيا وال رغبةً يف املل: ِمحد اهللا وأثىن عليه مث قال
يب إطراُء نفسي، وإين لظَلُوٌم هلا إن مل يرَحْمين اّهللا، ولكن خرجت غََضباً هللا وِدينه، داعياً إىل اللّه وإىل سنة نبيه، لَّما 

ُهدمت معاملُ اهلدى، وأطفئ نوُر أهل التقوى، وظََهر اجلبار الَعنِيد، املستِحل لكل ُحْرمة، والراكبُ لكل بِْدعة، 
ساب، وإنه البن َعمِّي يف الًنَسب وكَِفيئي يف احلََسب؛ فلّما رأيُت ذلك استخرُت اللّه يف أمره وسألته الكافُر بيوم احل

منه العباَد، وطّهر منه البالد، . أال َيِكلَين إىل نفسي، ودعوتُ إىل ذلك َمْن أجابين من أهال وِالييت، حىت أراح اهللا
  .َحبْوله وقُّوته ال حبويل وقويت

علّي ألّا أَضَع َحجَراً على حجر، وال لَبِنةً على لبنة، وال أكْرِي هنراً، وال أكنُِز مالًا، وال أعطيه ! إنّ لكمأيها الناس، 
زوجاً وال َولَداً، وال أنقُلُه من بلد إىل بلد حىت أُسد فقَر ذلك البلد وَخصَاصةَ أهله، فإنْ فََضلَ فضلٌ نقلُته إىل البلد 

يف ُبعُوثكم فأفتَنكم وأفِتَن أهليكم، وال أغِْلق بايب دونكم فيأكُلَ قَوِيكم ضعيفكم، وال أِمحلُ وال أَجَمركم . الذي َيِليه
ولكم علي إدراُر الَعطَاء يف كل سنٍة والرزقِ يف كل . على أهل جِْزيتكم ما أْجليهم به عن بالدهم وأقطَُع به َنْسلَهم

فإن أنا َوفَيت لكم فعليكم السمع والطاعة وحسن . شهر، حىت يستوَي بكم احلال فيكونَ أفضلُكم كأدناكم
املؤازرة واملكانفة، وإن مل أِف لكم فلكم أن ختلعوين، إال أن تستتيبوين، فإن أنا تبت قبلتم مين، وإن عرفتم أحداً 

بايعه وَدَخل  يقوم َمقَامي ممن ُيعرف بالَصالَُح يعطيكم من نفسه مثلَ الذي أعطيُتكم فأردمت أن ُتبايعوه، فأنا أولُ َمْن
  .وأقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيَم يل ولكم. أيها الناس، إنه ال طاعةَ ملخلوقٍ يف معصية اخلالق. يف طاعته

يا مبذَر الكنوز ويا سجاداً باألسحار، كانت واليُتك هلم : وكانوا يقرأون يف الكتب. فلما ُبويع َمْروانُ نََبَشه وَصلَبه
  .ك فَصلَبوكرمحةً وعليهم حجة، أخذو
  خطبة أيب محزة اخلارجي

ّ  

خطب أبو محزةَ اخلارجي مبكة فذكر رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم،، مث أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما مبا ُهمْ 
وَويل عثمانُ فسار ِستَّ سنني بسِرية صاحَبْيه وكان عوَنهما، مت سار يف الستّ األواخر مبا أحبط به : أهله، مث قال

مث َويل معاوية لَِعُني . وَويلَ علٌي فلم َيْبلُغ من احلق قَْصداً ومل يرِفْع له مناراً، مث مضى لسبيله. ل، مث مضى لسبيلهاألوائ
مث ويل . رسولِ اهللا وابن لعينه، اّتخذ عباَد اهللا خَوالً، ومالَ اهللا دَوالً، وِديَنه َدغَال، مث مضى لسبيله، فالَعُنوه لعنه اهللا



مث اقتصَّهم خليفةً . وية، يزيد اخلمور، ويزيد القُرود، ويزيد الفهود، الفاسُق يف بَطْنه واملأبون يف فَْرجهيزيُد بن معا
يأكلُ احلراَم، ويلَبس : مث ذكر يزيدَ بَن عبد امللك فقال. فلما انتهى إىل عمر بن عبد العزيز أعرَض عن ذكره. خليفَةَ

شاُر، وهُِتكت األستار، َحَبابةُ عن ميينه وَسالمة عن َيساره تغَنيانه، حىت إذا احلُلّة بألف دينار، قد ضُرَِبت فيها األب
: مث ذكر أصحاَبه فقال. ِطْر إىل النار! نعم! ألَا أطِري: أَخذَ الشراُب فيه كل َمأَْخٍذ قَد ثوَبه مث التفَت إىل إحدامها فقال

، ثَِقيلة عن الباطل أرجلُهم، أْنضاُء ِعبادة، وأطْالح َسَهر، شباٌب واهللا ُمكتهلون يف َشَباهبم، غَضيضةٌ عن الشر أعيُنهم
ينظُُر اللّه إليهم يف جوف الليل مُْنحنِيةً أصالُبهم على أجزاء القرآن، قد أكلت األرض ُركَبَهم وأيدَيهم وجَِباهَهم، 

. ، والسيوَف قد انُتِضيْتواستقلُوا ذلك يف جَْنب اهللا، حىت إذا رأُوا السهام قد فَُوقَْت، والرماَح قد أْشرِعْت
وأْرعدت الكتيبةُ بصواعق املوت، مضى الشاب منهم قدماً، حىت اختلفت رجاله على ُعُنق فرسه، وختضبْت حماِسنُ 

وجهه بالدماء، فأسرعت إليه ِسباُع األرض واحنطَّْت إليه طُري السماء، فكم من عْينٍ يف ِمْنقار طائرٍ طاملا َبكَى 
وكم من كف زَاَيلَْت ِمْعَصَمها طاملا اعتَمَد عليها صاحُبها يف جوف الليل ! ل من خوف اللّهصاحُبها يف جوف اللي

  .اوه أّوه وبكى مث نزل: مث قال! بالسجود هللا
  خطبة لقَطَرِيّ اخلارجّي

لوا فال ُيدعون ِضيفاناً، ُحِملُوا إىل قُبُورهم فال ُيْدَعْونَ ُركْباناً، وأنْزِ: ذَكَر فيها الذي قالوا َمْن أشد منا قوةً، فقال
وجعلوا هلمِ من الضًرِيح أجْناناً، ومن التراب أكفاناً، ومن الرَف جِرياناً، فهم جِريةٌ ال ُيجيبون داعياَ وال َيمنعون 

ا ما فاحذَُرو. َضيماً، إن أخَصبوا مل يفرحوا، أو أقَحطوا مل َيقَْنطوا؛ مجيع أوحاٌد، وجِريةٌ أبعاد، ال َيزُورون وال يُزارون
  .َحذّركم اهللا وانتفعوا َمبَواعظه واعتِصموا حببله

  ويف خطبة ليوسف بن عمر

فكم من ُمَؤَمل أمالً ال يبلُغه، وجِامعٍ ماالً ال يأكله، ومانعٍ ما سوف َيتركُه، ولعله من باطل ! اتقوا اهللا عباَد اهللا
ْصَره وباء بوِْزره، وَوَرد على رّبه َآسفاً الِهفاً، قد َخِسر َجَمَعه، ومن حقٍّ َمَنَعه، أصابه حراماً وَورَّثَه عدواً، إحتمل إ

  .الدنيا واآلخرةَ، ذلك هو اخلُسْرانُ املبني
  ويف خطبة للحجاج
امرأً زور عمله امرأً حاَسبَ نفَسه، امرأً فكر فيما يقرُؤه يف صحيفته : مسعته على املنرب يقول: قال مالك بن ِدينار

ن عند هواه زاجراً، وعند َهَمه آمراً، أخذ بِعَنان قلبه كما يأُخذ ِخبطام َجَمله، فإن قاده إىل ويراه يف ِميزانه، امرأً كا
  .طاعة اهللا َتبِعه، وإن قاده إىل مَْعِصية اهللا كفه

  خطبة للمنصور
تَْبصريه، أيها الناس، إمنا أنا سلطانُ اهللا يف أرضه، أسوُسكم بتوفيقه وَتْسديده وتأيِيده و: خطب املنصور مبكة فقال

وخازُنه على فَْيئه أعَملُ فيه مبشيئته، وأقِْسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، قد َجَعلين عليه قُفْال إذا شاء أن يفَتَحين 
فارغَُبوا إىل اهللا واسألوه يف هذا اليوم الشريف . إلعطائكم وقَْسم أرزاقكم فتحين، وإذا شاء أن يقِفلين عليها أقفلين

الَيْوَم أكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي : " ن فَْضله ما أعلمكم يف كتابه، إذ يقولالين وَهَب لكم فيه م
أن ُيَوفقين للصَّواب والرشاد، وُيلْهَِمين الرأفةَ بكم واإلحسانَ إليكم، ويَفَْتَحين " َوَرِضيُت لَكُُم اِلإْسالَم دِيَناً 
  .لَعْدل عليكمإلعطائكم وقَْسم أرزاقكم با

  خطبة لداود بن علي
ّ  



أحرَز لسانٌ رأَسه، اتعظ امرٌؤ بغريه، اعتَبَر عاقل قبل أن ُيْعَتَبر به، قأمسكَ الفَْضلَ من قوله وقّدم : خطب فقال
إن بكم داًء هذا عواُؤه، وأنا زعيٌم لكم بشِفائه، وما بعد الوعيِد إلّا : مث أخذ بقائم سيفه فقال. الفضلَ من عمله

  .يقاعاإل
  خطبة لدواد بن علّي أيضاً

ملا قام أبو العبّاس يف أول ِخالفته على املنرب قام بوجٍه كورقة املصحف فاسَتْحَيا فلم يتكلَّم؛ فنََهض داودُ بن علّي 
فقلت يف شيِخنا وكبريِنا ويدعو إىل نفسه فال خيتلف عليه اثنان، فانتضَْيًت سيفي : حىت صَِعد املنربة فقال املنصور

أيها الناس، إن : إن فََعلَ ناجزُته، فلما َرِقَي َعَتباً استقبل الناَس بوجهه عون أيب العباس، مث قال: غَطيت ثويب وقلُتو
 أمري املؤمنني َيكَْره أن يتقّدم قولُه فعلَه، وألثَر الِفعال عليكم أْجَور من َتْشقيق املَقَال، وحسبكُم بكتابِ اهللا ُمْمتَثَالً

واهللا قََسماً بَرا ال أريد إلّا اللَه به ما قام هذا املقاَم أحد بعد رسول اهللا . رسولِ اّهللا خليفةً عليكم فيكم، وابن عّم
مث نزل وِشْمتُ : قال أبو جعفر. أحق به من علّي بن أيب طالب وأمري املؤمنني هذا، فلَيظُنَّ ظانكم ولَيهِْمْس هامُسكم

  .سيفي
  خطبة ألعرايب

ّ  
ا دارُ َبلَاء واآلخرةَ داُر بقاء، فُخذُوا أيها الناس ملَقَّركم من َمَمّركم، وال هتِْتكوا أستاركم عند من أما بعد، فإن الدني

أقول قويل هذا، واملسَتغْفَُر اللّه، واملدعُو له اخلليفةُ مث . ال َيخْفَى عليه أسراركم، ففي الدنيا أحيِيتم ولغريها ُخلقتم
  .األمُري جعفر بن سليمان

  أمون يوم اجلمعةخطبة امل
احلمد هللا مستخِلص احلمِد لنفسه، ومستوجبه على َخلْقه، أمحُده وأستعيُنه وأومن به وأتوكَل عليه، وأشَهدُ إنْ ال إلَه 

إال اللُّه وحده ال شريَك له، وأشهد أنّ حممداً عبده ورسولُ أرسله باهلَُدى وِدينِ احلق ليُظهَِره على الدينِ كلَه ولو 
أوِصيكم ِعباَد اهللا بتقوى اهللا وحَده، والعمل ملا عنده، والتنجُّز لوعده، واخلوِف لوعيده، فإنه ال . ركونكَرَِه املُش

فاتَّقوا اللّه عباَد اللّه وباِدرُوا آجالَكم بأعمالكم، وابتاعُوا ما يبقَى به . يسلَم إال من اّتقاه وَرجَاه، وَعِمل له وأَْرضاه
بكم، واستِعدُوا للموت فقد أظلَّكم، وكُونوا قوماً صِيَح هبم فانتبهُوا، وعِلموا أنّ  يزولُ عنكم، وترّحلوا فقد ُجًد

 الدنيا ليْست هلم بدار فاستَْبدلواة فإنّ اهللا مل خيلُقْكم عبثاً ومل يتُركْ ُسًدى؛ وما بني أحِدكم وبني اجلّنة والنار إال املوُت
ِدمها الساعةً الواحدةُ جلديرة بِقَصر املُّدة، وإنّ غائباً حيدُوه اجلديداِن الليلُ وإنّ غايةً تنقُصها اللحظة وَته. أنْ َينزِلَ به

والنهاُر حلرىِ بُسرعة األْوبة، وإنّ قادماً ُحيلّ بالفوز أو بالشِّقْوة ملستِحق ألفضل العدة، فَتقي عبٌد ربَّه، وَنَصح نفَسه، 
وأملَه خادع له، والشيطان ُموكَّل به يَُزيُن له املعصيةَ لريكبها، وقَّدم توبته، وغَلَب شهوَته، فإنّ أجلَه مستور عنه، 

أن يكون عمُره عليه : فيا هلا حسرةً على يف غَفْلة. ُوَمينِّيه التوبةَ لُيَسّوفها، حىتِ هتُجَم عليه منيُته أغفَل ما يكون عنها
ال ُتبطره نعمة، وال ُتقَصر به عن طاعته غَفْلة، وال ُتحلّ ُحجّةَ، أو تؤَديَه أياُمه إىل ْشقْوة نسألُ اهللا جيعلَنا وإّياكم ممن 

  .به بعد املوت فَْزعة، إنه مسيع الدعاء، وبيده اخلُري، وإنه فعال ملا يُريد
  ويف خطبة املأمون يوم األضحى بعد التكبري األّول

من َخال صفوَته، وابَتلَى فيه خليلَه، إنَ يوصكم هذا يوٌم أبانَ اهللا فضلَه، وأوجَب تشريفَه، وَعظّم ُحْرمته، وَوفَق له 
وفََدى فيه من الذَْبح نبئه، وجعله خامتَ األيام املْعلومات من الَعْشر ومتقَدم األيام املعدودات منِ النفْر؛ يوٌم حراٌم من 



: " قال اّهللا جلّ وعّزأيام ِعظام يف شهَر حََرام، يوُم احلجِّ األكرب يوٌم دعا اللُّه إىل َمشَْهده، ونَزل القرآنُ بتعظيمه، 
؛ اآليات؛ فتقربوا إىل اللّه يف هذا اليوم بذبائحكم، وَعظِّموا شعائَر اهللا واجعلوها من طَيبِ "َ َوأذِّنْ يف الناس باحلج 

، مث " َوى مِْنكُْم لَْن َينَالَ اللَّه لُُحوُمَها َولَا دَماؤَُها َولَِكْن يََنالُُه الًتقْ: " أموالَ وبصّحة التقوى من قلوبكم، فإنه يقول
َعظَُم قدُر الدارين وارتفع : التكبري والتحميد والصالة على النيب والوصية بالتقوى، مث قال بعد ذكر اجلنة والنار

فواهللا إنه اِجلدُ ال اللِعُب، وإنه احلقُّ ال الكِذب، وما هو إال املوت ! جزاُء العملني وطالت مّدة الفريقني اهللا للّه
يزان واِحلساب والِقَصاص والَصراط مث العقاب والثَواب، فمن َنَجا يومئٍذ فقد فاز، ومن َهَوى يومئذ فقد والبَْعث واِمل

  .اخلًري كلّه اجلّنة، والشر كله يف النار. خاب
  ويف خطبة املأمون يوم الفطر بعد التكبري األّول

به صياَم شهر رمضان وافتتح به حجَّ بيته احلََرام، فجعله إنّ يومكم هذا يوُم ِعيٍد وُسنَّة وابتهال ورغبة، يوٌم َخَتم اهللا 
خامتةَ الشهر وأّولَ أيام شهور احلّج، وجعله ُمعقِّباً ملفروض صيامكم ومنتفَل قيامكم، أحل فيه الطعاَم لكم وَحرم فيه 

فار، وال صغري مع ال كبَري مع استغ: الصياَم عليكم؛ فاطلبوا إىل اهللا حوائجكَم استغفروه لتفريطكم، فإنه ُيقال
فاتقوا اهللا عباَد اهللا وبادروا األمرَ : مث قال. مث التكبري والتحميد وذكر النّيب عليه السالم والوصية بالتقوى. إصرار

الذي اعتَدلَ فيه يقيُنكم، ومل يتحِضر الشُك فيه أحداً منكم، وهو املوت املكتوُب عليكم، فإنه ال ُتستقالُ بعده 
وال من على َجَزعه وَعلَزه . واعلموا أنه ال شيَء قبله إال دوَنه وال شيَء بعده إال فوقَه. ر قبله توبةَعثْرةٌ، وال ُتْحظَ

وكَُربه، وال ُيعني على القرب وظُلْمته وِضيقه وَوْحشته وهَْول َمطْلَعه ومسألة مالئكته، إال العملُ الصاحلُ الذي أمر اللّه 
د ظهرت ندامُته، وفاتته استقالُته، ودعا من الرَّْجعة إىل ما ال جياب إليه، وبذَلَ من فمن َزلَّت عند املوت قََدمُه، فق. به

وكونوا قوماً سألوا الرَّْجعةَ فأْعطُوها إذ ُمنَِعَها الذين طَلَبوها فإنه ليس ! فاهللا اللَّه عبادَ اّهللا. الِفْدية ما ال يُقَْبلُ منه
واحذَُروا ما حذَّركم اهللا، واَتقوا اليوَم الذي مجَُعكم اهللا فيه لَوْضع . طَ لكميتمَنى متقدون قبلكم إال هذا املهلَ املبسو

فلينظُْر عبٌد ما َيَضعُ يف زاده مما يثقل به، وما ًيِملُ يف صحيفته احلاِفظة . َمَوازينكم، وَنْشر ُصحُفكم احلاِفظِة ألعمالكم
وَُوِضَع الْكَِتاُب فََتَرى : " طال إعراُضهم عنها، قال ملا عليه وله؛ فقد َحكَى اهللا لكم ما قال مفرطون عندها إذ

ولسُت أهناكم عن الدنيا " . وََنَضُع الَْمَوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْوم الِْقَياَمِة : " وقال. اآلية" ! الُْمْجرِمَني ُمْشِفِقَني مما فيه 
وأعظُم ما رأته أعينكم . ا فيها يدعو إىل غريهابأعظَم مما هنْتكم الدنيا عن نفسها، فإنه كل ما هلا ينَهى عنها، وكل م

" فَلَا َتُغرًنكُُم احلَيَاة الدْنَيا َوالَ يَُغرنكُْم بِاهللا الَغرُوُر : " من عجائبها فمُّ كتاب اللّه هلا ونَْهُي اللّه عنها، فإنه يقول
كم هبا وبإخبار اهللا عنها، واعلَموا أنّ قوماً من عباد اهللاّ فانتفعوا مبعرفت. اآلية" إمنَا الَْحيَاةُ الدُْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو : " وقال

  .أدركُتهم ِعصمةُ اللّه فحِذروا َمَصارَِعها، وجاَنُبوا خدائعها، وآثروا طاعةَ اهللا فيها، فأدركوا اجلنَّة مبا تركوا منها
  كالم َمْن أرِتَج عليه

مّرةً فانقطع فخجِل، فبعث إىل قوم من القبائل عابوا  َخطَب أمٌري: لعيسى بن عمر حدّثنا أبو حامت عن األصمعّي قال
أما بعد : قال" أما بعد " اخطُبُوا؛ فقام واحٌد فمّر يف اخلطًبة، حىتٍ إذا بلغ : ذلك َولفَهم، وفيهم يَْربوِعي جَلْد، فقال

  .ينفإنّ امرأيت طالق ثالثا، مل أرِد أن أمجع اليوم فمْنعت: مث قال: أما بعد، ومل يدرِ ما يقول

تري ما أنا فيه وَتلَْمحين ! لعنك اهللا: َبِقي وَنظَر فإذا إنسان ينظر إليه، فقال" أما بعد " وخطب آخر، فلما بلغ 
  .ببصرك أيضاً

  .رأيتُ القََراقري من السُّفُن جترِي بيين وبني الناس: وقال أحدهم: قال
: فقال بعضهم. أقول ماذا. أقولُ وال ِفيَم أقمتموين أّما بعُد فواهللا ما أدرِي ما: وصَِعد الريبوعًي فخطب فقال: قال



مل فعلت ذا؟ فقل يف : فهو قولُ الُشطَار اليوم إذا قيل: قال. الزيُت مبارك، فكُلُوا منه واّدِهنوا: قل يف الزيت؛ فقال
  .شأن الزيت ويف حال الزيت

كر رضي اهللا عنه، خطب فأرِتج عليه، فعاد إىل ليزيد بن أيب سفيان وملا أتى يزيُد بن أيب ُسفْيان الشأم والياً أليب ب
يا أهل الشأْم عسى اهللا أن جيعل من بعد عسرٍ ُيسراً، : احلمد هللا فأرتج عليه، فعاد إىل احلمد هللا مث أرتج عليه، فقال

  .استحسنهفبلغ ذلك َعمرو بن العاص ف. مث نزل. ومن بعد ِعًي بياناً، وأنتم إىل إمامٍ عادل أجوُج منكم إىل إمام قائل
  :لثابت قطنة بسجستان صِعد ثابًت قُطَْنة منرباً بِسجِسْتان فحِمد اهللا مث أرتج عليه، فنزل وهو يقول

  بسيفي إذا َجّد الوَغَي خلَطَيُب... فإال أكُْن فيكم خطيباً فإّنين 
  .لو قلَتها على املنرب كنتَ أخطبَ الناس: فقيل له

واهللا ال أَمجعُ : عبد اّهللا بن عامر بالَبصْرة يوَم أْضَحى، فَمكَث ساعةً مث قاللعبد اللّه بن عامر بالبصرة وأرتج على 
  .عليكم ِعيا ولُؤماً، من أَخذَ شاةً من السوق فهي له ومثُنها علّي

اً، إن هذا الكالَم جييء أحياناً ويعُزُب أحيان: خلالد بن عبد اللّه القسري وارتج على خالد بن عبد اللّه القَْسرِّي فقال
ورمبا طُِلب فأَبى، وكُوبَِر فعسا، فالّتأنِّي جملّيه، أيسُر من التَّعاِطي ألبيه؛ وقد َيخَتِلط من اجلريء َجَنانُه، وينقطع من 

  .الذَرِب لساُنه، فال ُيْبطره ذلك وال َيكِْسره؛ وسأعوُد إن شاء اهللا
  " .فََتى ُحرُوبٍ ال فََتى َمنَابر : " لملَعن بن زائمة وأرتج على َمعن بن زائدة فضرب املنرب برجله مث قا

لعبد ربه اليشكرّي وكان عبد ربه الَيْشكُرّي عامالً لعيسى بن موسى على املدائن، فصِعد املنَرب فحِمد اهللا وارتج 
واهللا إين ألكون يف بييت فتجيُء على لساين ألُف كلمة، فإذا قمُت على أعوادكم هذه جاء : عليه فسكت، مث قال

فمحاها من َصْدري، ولقد كنُت وما يف األّيام أحب إيل من يوم اجلمعة، فِصْرُت وما يف األيام يوم أبغُض  الشيطانُ
لروح بن حامت َصِعَد رَْوح بن حامت املنَبر، فلما رأى َجْمعَ الناس . إيل من يوم اجلمعة، وما ذلك إالّ خلطبتكم هذه

  .فإن أّولَ َمْركبٍ صْعب، وإذا يسر اللّه فَْتَح قُفْل تيسرَنكَسوا رؤوَسكم وغُضُوا أبصاركم، : َحصِر، فقال
لَقَنوا موتاكم شهادةَ أنْ ال : رجل ُدعي ليخطب يف نكاح فأرتج عليه وُدِعي رجلٌ ليخطب يف نكاح فَحِصر، فقال

  !.أماتك اهللا! أهلذا دعوناك: فقالت امرأةٌ حضرْت. إلَه إال اهللا
  .نِْعَم الشيُء اإلمارةُ لوال قعقعةُ الربيد والتشُرف للُخطَب: قال ُعَبيد اهللا بن زِيادلعبيد اللّه بن زياد، ولعبد امللك 

كيف ال يُعجل علي وأنا أعرِض عقلي على الناس يف كل مجعة َمرةً أو : َعجل عليك الشَّيُب؛ فقال: قيل لعبد امللك
  .مرتني

حيا اّهللا هذه : حبر اليمامة، فلما صِعد املنرب أرتج عليه فقال للدندان اهلامشى وَويلَ رجل من بين هاشم ُيعَْرف بالدَْنَدان
  .الوجوَه وجعلين ِفداَءها، إَني قد أمرُت طائفي بالليل أال يرى أحداً إال أتاين به وإن كنت أنا هو مث نزل

  املنابر

  :الشاعر: وقال. ؛ إنه املنرب" وَمقَامٍ كَرِمي " قال بعض املفسرين يف قول اللّه جل وعّز 
  ويف املنابر قَْعداتٌ لنا ذُلُلُ... لنا املساجُد َنْبنِيها وَنْعُمُرها 
  وال هلّن لنا من َمْعشرٍ َبَدلُ... فال َنقِيلُ عليها حني نركَُبها 
  :وقال الكَُمْيت يذكر بين أمية

  ِلَما قال فيها خمطئ حني ينزِلُ... ُمصيٌب على األعواِد يوَم ركُوبِِه 
  له َمشَْرب منها حراٌم ومأكَلُ... وهي َنِصيُبه  ُيَشبِّهها األشباَه



  :وقال بعض املُْحَدثني 
  بَِزاٍك ولو طّهرَته بابن طاهر... فما ِمنٌرب دنسته باسِت ال أفكل 

لألقيشر ومّر األقَْيِشر َمبطَر بن نَاجِية الريبوعي حني غَلََب على الكُوفة يف أيام الًضحاك بن قيس الشّارِي وَمطَرٌ 
  :، فقالخيطُُب

  ال يستِمّر قعوده يَتمرْمَُر... أبين َتميم ما ملنربِ ُملْككم 
  فادُعوا ُخَزْيمةَ يستِقرّ املنُرب... إنّ املنابَر أنكرْت أشباَهكم 
  َمطَراً لعمُرك َبْيعةً ال تظهُر... خلُعوا أِمَري املؤمنني وباَيعُوا 

  ّية أعوُرَبَدلٌ لعمُرك من أَم... واستخلفوا مطراً فكان كقائلٍ 
لقتيبة بن مسلم وقد سقط القضيب من يده وهو خيطب َخطَب قَُتْيبة بن ُمْسلم على منرب ُخرَاسان فَسقَط القِضيبُ 

ليس األمُر على ما ظَّن العدّو وخاف : من يده، فتفاءل له عدّوه بالشّر واغتّم صديقُه، فَعَرف ذلك قَُتيبة فقال
  :الصديُق، ولكنه كما قال الشاعر

  كما قَّر َعْيناً باإليابِ املُسافُر... قْت َعَصاها واستقّر هبا النََّوى فأل
  :لواثلة بن خليفة يهجو عبد امللك بن املهلب وقال واثلةُ بن َخِليفة الًسُدوسّي يهجو عبد امللك بن املَُهلَب

  تقوم عليها يف يديك قضيُب... لقد َصَبرتْ للذُّلِّ أعواد منربٍ 
  وكادت مسامُري احلديد تنوُب...  إذ قُْمَت فوقَه بكى املنُرب الغرُيب

مت كتاب العلم وهو الكتاب اخلامس من عيون األخبار البن قتيبة رمحه اهللا، ويتلوه يف الكتاب السادس كتاب 
  .الزهد

  .واحلمد ّهللا رب العاملني، وصالته على سيدنا حممد النيب وآله أمجعني
نسخة كتبه الفقري إىل رمحة اهللا تعاىل إبراهيم بن عمر بن حممد بن علي الواعظ صورة ما كتبه الناسخ خبطه يف آخر ال

  .اجلزرّي، وذلك يف شهور سنة أربع وتسعني ومخسمائة
التواضع عند الدولة، والعفو عند القدرة، والسخاء مع الِقلّة، والعطّية من : ُبنِي اإلسالُم على مخسة: وقال بعضهم

  .ةغري ِمّنة، والنصيحة للعاّم
  :لبعض الشعراء يف الصرب وقال بعض الشعراء يف الصرب

  ثوَب السكوِت فإن ذلك أسلُم... وإذا ابُتِليتَ ِمبْحنةَ فالبس هلا 
  تشكو الرحيَم إىل الذي ال َيْرَحم... ال تشكَون إىل العباد فإمنا 

  :للشافعي رضي اهللا عنه ُويْرَوى للشافعّي رضي اللّه عنه
  وما لزماننا عيٌب سوانا... ُب فينا َنِعيُب زماَننا والعي

  ولو نطق الزمانُ بنا هجانا... وقد هنُجو الزمانَ بغري ُجْرم 
  وحنن به ُنخادع من يرانا... فُدْنيانا التصُنُع والترائًي 

  ويأكلُ بعُضنا بعضاً ِعيانا... وليس الذئبُ يأكل حلَم ذئبٍ 
  كتاب الزهد

  م السالمما أوحى اهللا عز وجل إىل أنبيائه عليه



  لوهب بن منبه يف ما أوحى اللّه تعاىل به إىل أرمياء

: حدّثنا َخلَف بن َتميم عن أيب ِعْصمة الشامّي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب قال: حدثين حممد بن ُعَبيد قال
ظَْهراَنْي قوِمك  أن قُْم بني: أوَحى اهللا إىل نّيب من أنبياء بين إسرائيل يقال له إرِمياء حني ظهرت فيهم املعاصي

فأخبِرهم أن هلم قلوباً وال يفقهون، وأعيناً وال يبصرون، أذاناً وال يسمعون، وأنِّي تذكرُت صالَح آبائهم، فعطفين 
ذلك على أبنائهم، سلهم كيف وجدوا غب طاعيت، وهل سِعد أحد ممن عصاين مبعصييت، وهل شِقي أحدٌ ممن 

ها فتنزُع إليها، وإن هؤالء القوم تركوا األمر الذي أكرمُت عليه آباءهم، أطاعين بطاعيت؛ إن الدواب تذكُُر أوطاَن
أما أحبارهم فأنكروا حقي؛ وأما قّراؤهم فعبدوا غريي وأما نساكهم فلم ينتفعوا . والتمسوا كرامةَ من غري وجهها

وهبم، عودوا الكذبَ ألسنتَهم، مبا ُعلَُموا من حكميت؛ وأما ُوالهتم فكذَبوا علي وكذَبوا ُرُسلي، خزنوا املكر يف قل
وإين أقسم جباليل وعزيت الهّيجن عليهم جنوداً ال يفقهون ألسنتهم، وال يعرفون وجوههم، وال يرمحون بكاءهم؛ 
وألبتِعثن فيهم مِلكاً جناراً قاسياً، له عساكر كِقطَع سحاب، ومواكُب كأمثال الَعَجاج، كان َخفَقانَ راياِته طَيَرانُ 

فيا ويلَ إيلياء َوُسكانِها . محل فُرسانه كّر العِقبان، يعيدون الُعمران خراباً، ويتركون القُرى وحشةً النسور، وكأنْ
كيف أذلَلهم للقتل، واسلَط عليهم السباء، وأعيُد بعد لََجبِ األعراس صُراخَ اهلام، وبعد صهيل اخليل ُعواءَ 

وألبدلّن رِجاهلم بتالوِة الكتاب . السُرج رََهَج الَعَجاجالذئاب، وبعد ُشرفات القصور مساكَن السباع، وبعد ضوِء 
وألبدلن نساءهم بالطيبِ التراب وباملشي على الزرايب اخلَِبَب؛ . انتهاَر األرباب، وبالعّز الذلَّ، وبالنعمِة العبوديةَ

العذاب، حىت لو  وألدوسنَّهم بألوان: وألجعلًن أجسادهم زبالً لألرض، وعظَامهم ضاحيةً للشمس ويف رواية أخرى
كان الكائُن خاَتماً يف مييين لوصلَت احلرُب إليه؛ مث آلمرنَ السماَء فلتكونَن طبَقاً من حديد، واألرَض فلتكونن 

سبيكة من حناس، أمطرت السماُء وأنبتت األرُض شيئاً يف خالل ذلك فربمحيت للبهائم، مث أحبِسه يف زمن الزرع 
ا خالل ذلك شيئاً سلطُت عِليه اآلفةَ، فإن خَلص منه شيء نزعُت منه الربكةَ، وأرسله يف زمن اِحلصاد، فإن زرعو

  .فإن دَعْوين مل أجبهم، وإن سألوا مل أعِطهم، وإن بكَْوا مل أرمحهم، تضّرعوا صرفت وجهي عنهم
أن اهللا : هبيف ما أوحى اهللا تعاىل به إىل موسى بن منسى بن يوسف حّدثين عبد الرمحن عن عبد املنعم عن أبيه عن و

إين بريء ممن َسَحر أو ُسِحر له، أو َتكَفََن أو ُتكُفَنَ : عّز وجل أوحى إىل موسى بن َمنسَّى بن يوسف أن قُلْ لقومك
له َتطََري أو ُتطُريَ له؛ من آمن يب صادقاً فليتوكل علّي صادقاً، فكفى يب مثيباًة ومن عدل عّني، بغريي فإين خري شريك 

  .به إيلّ، وأِكلُه إىل من توكل عليه؛ ومن وكَلَته غريي فليستعذَ للفتنة والبالء أرّد عليه ما توّسل
يا : أوحى اهللا إىل داود عليه السالم يف الزَّبور: ما أوحى اللّه به إىل داود عليه السالم وحّدثين هبذا اإلسناد قال

طور، ومن الوحي احملفوظ احملجوب من عبدي الشكور إين قد وهبتُ لك الزبوَر، وأتبعُته بنصح مّني من أعني الس
وراء الستور، فاعبْدين به يف األيام والليايل والشهور؛ وأحبْبين من كل قلبك، وحبْبين َخلْقي، وأبِغْض من عبادي كل 

  .ُتذكرهم آالئي: يا رّب، كيف أََحبُبَك إىل خلِقك؛ قال: قال. منافقٍ جهول
أنزل اهللا على إبراهيم عليه السالم عشرين صحيفة، : اإلسناد قاليف ما أنزل على إبراهيم عليه السالم وهبذا 

أيها امللك املسلَّط املغرور املبتلَى، إين مل أبعثك : وكانت ُصُحفه أمثاالً وِعبَراً وتسبيحاً ومتجيداً وهتليالً، فكان فيها
  .لتردَّ عين دعوةَ املظلوم، فإين ال أُرّدها ولو كانت من كافر

  اىل به لَشعْياما أوحى اللّه تع



قم يف قومك أوح على لسانك؛ فلما قام َشْعيا أنطق اللُه لساَنه بالوحي، : وهبذا اإلسناد أن اهللا تعاىل قال ِلشَْعيا
إين استقبلتُ : إن اللّه يقول لكم: يا مساُء اْسَتمِعي، يا أرُض أْنِصيت، فأنصتت األرُض واستمعت السماُء؛ فقال: فقال

مِة وهم كالغنم الضائعِة ال راعَي هلا، فآويُت شاذََّتها، ومجعتُ ضالَتها، وجربُت كِسريها، وداويتُ بين إسرائيلَ بالكرا
مريَضها، وأمسنُت مهزولَها؛ فبِطْرت فتناطحْت، فقتل بعُضها بعضاً حىت مل يبَق منها عظٌم صحيح ُيجرب إليه آخرُ 

جعه، وإنّ الثور مما يتذكر مَْرَجه الذي َسِمَن فيه فينتابه، وإنّ إن احلمار مما يتذكر ارِيَّه الذي َشبع عليه فريا. كسٌري
البعري مما يتذكر وطَنه الذي نُِتج فيه فينرع إليه، وإن هؤالء القوَم ال يذكرون أَنى جاءهم اخلُري وهم أهلُ األلباب 

كيف ترْون يف أرضٍ كانت : قل هلم: وإين ضارٌب هلم مثالً فامسعوه. وأهل العقول، ليسوا بإبلِ وال بقر وال محريٍ
زماناً من زماهنا خربةً مواتاً ال حَْرثَ فيها، وكان هلا رب قوٌي حليم، فأقبل عليها بالِعمارة وكرِه أن ختَرَب أرُضه 

وهو قوٌي وأن يقال له ضًيع وهو عليم، فأحاط عليها سياجاً وشََيد فيها قصراً وأنبط فيها هنراً وصنف فيها ِغراساً 
والرُمان والنخيل واألعناب وألوان الثمار، وولَّى ذلك ذا رأيٍ ومهٍة حفيظَاَ قوياً أميناً؛ فلما جاء إبَّانُ  من الزيتون

بئست األرض أرُضك، ونشري عليه أن : كنا نقول: إمثارها أمثرت َخًروباُ، ما كنتم قائلني له ومشريين عليه؟ قالوا
قل : قال اهللا تعاىل. حيرِق غراَسها حىت تعوَد خربِةً َمواتاً ال ُعمرانَ فيهايقلَع سياجها، ويهِدَم قصرها، ويدِفَن هنرها، و

هلم، إن السياَج ذميت، وإن القصرَ شريعيت، وإن النهر كتايب، وإن القيم نبيّي، وإن الغرَس مثَلٌ هلم، واخلروبَ 
الغنم والبقر وليس ينالين اللحُم  أعمالُهم اخلبيثةُ، وإين قد قضيُت عليهم قضاَءهم على أنفسهم، يتقربون إيل بذبح

وال آكُلُه، وَيَدعون أن يتقربوا إيلّ بالتقوى والكف عن ذبح األنفس اليت حرَّمتُها وُيشيِّدون يل البيوَت وُيَزًوقون يل 
املساجَدة وأي حاجة يب إىل تشييد البيوت ولسُت أسكُنها، وإىل تزويق املساجد ولست أدخلُها؟ إمنا أمرتُ برفعها 

لو كان يقِدُر على أن جيمَع ألفتَنا : ذكََر فيها وأسًَبَح، وُيَنجسون أنفسهم وعقولَهم وقلوهبم وخيًربوهنا، يقولونأل
فاعِمْد إىل عوَدين يابَسنيِ فاكتب فيهما كتاباً مثَّ ائِت نادَيهم . جلمَعها، ولو كان يقدر على أن ُيفقه قلوبنا لفقهها

ن اللّه يأمركما أن تعودا ُعوداَ واحداً؛ فقال هلما ذلك، فاختلطا فصارا ُعوداً إ: أمجَع ما يكونون، فقل للعودين
إين قدرت على أن أفقَه : يا معشر القبائل، إن اللّه يقول لكم: واحداً، وصار الكتاب يف طَرَفَي العوِد كتاباً واحداً

أم كيف ال أقِدر على أن ! فَتكمِ إن شئتالعيدان اليابسة وعلى أن أؤلَِّف بينها؛ فكيف ال أقِدُر على أن أمجَع ألْ
صمنا ُيرفَع صياُمنا وصلَّينا فلم ُتنوَّْر َصالُتنا وزكَينا فلم َتْزك زكاُتنا، ودَعونا مبثل حنني : يقولون! أؤلَف قلوبكم

سلهم ذلك وما : " قال اللّه تبارك وتعاىل. احلمام، و مبثل ُعواء الذئاب، يف كلّ ذلك ال ُيسمُع مّنا وال ُيستجاُب لنا
أِلأنّ خزائين فَنَِيْت؟ ! الذي منعين أن أجيبَهم؟ ألسُت أْسَمَع السامعني وأبَصر الناظرين وأقَربَ اجمليبني وأرحم الرامحني

كيف ومفاتيح اخلري بيدي ال يفتحها وال . أم ألن ذاَت يدي قلْت! كيف ويداي مبسوطتان باخلري انِفق كيف أشاء
أم ألنّ البخل ! يت ضاقت؟ كيف ورمحيت وِسعْت كل شيء، وإمنا يتراحم بفضلها املترامحونأم ألن رمح! ُيغلقها غريي

ولكن كيف أرفُع صيامَهم وهم َيلْبِسونه بقول ! كيف وأنا النفاح باخلريات أجَوُد َمن أعطَى وأكرُم من سُئل. يعتريين
اغَيةٌ إىل من ُيَحاّدين وينتهك حمارمي أم كيف كيف أنوِّر صالَتهم وقلوهبم ص! الزور ويتقّوون عليه بطُْعمة احلرام

إمنا ! أم كيف تزكو صدقاهتم وهي من أموال غريهم! أستجيب دعاءهم وإمنا هو قولٌ بألسنتهم والعملُ يف ذلك بعيد
  .وإن من عالمة رضاي رضا املساكني. أجزِي عليها املغصوبني

  يف ما ناجى اهللا تعاىل به موسى عليه السالم

ال ُتْعجبكما زينة وال ما ُمتَِّع به، وال إىل ذلك أعينكما فإهنا زهرة : يما ناجى اهللا به موسى عليه السالموف: قال وهب
ولو شئت أن أزيِّنكما بزينة يعلم فرعون حني ينظر إليها أن مقدرته تَعجِز عما اوتيتما . احلياة الدنيا وزينة املتَرفني



نكما؛ وكذلك أفعل بأوليائي، إين ألذودُهم عن نعيمها ورخائها كما فعلُت، ولكّني أرغب بكما عن ذلك وأزوِيه ع
يذود الراعي الشفيُق غَنمه عن مراتع اهلَلَكَة، وإين ألمحيهم عيَشها وَسلوهتا كما ُيجَنبُ الراعي الشفيُق إبلَه مبارَك 

.  َيكِْلْمه الطمُع ومل يطبعه اهلوىالُعر، وما ذاك هلََواهنم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كراميت ساملاً موفَّراً مل
واعلم أنه لن يتزيُن العباُد بزينة أبلغَ فيما عندي من الزهد يف الدنيا، إمنا هي زينة األبرار عندي، وأنْقَى ما تََزيَن به 

ئي العباُد يف عيين عليهم منها، لباٌس يُعَرفون به من السكينة واخلضوع، سيماهم النحولُ والسجود، أولئك أوليا
  .فإذا لقيتَهم فاخِفْض هلم جناَحك، وذلل هلم قلبك ولساَنك. حقاً

وأعلم أنه من أهان يل ولياً أو أخافه، فقد بارزين باحملاربة وبادأين وعرَّضين لنفسه ودعاين إليها، وأنا أسرع شيء إىل 
أم يظن الذي يبادرين ! أنه يعجِزينأم يظّن الذي يعاديين فيهم ! ُنصرة أولياء، أفيظّن الذي حياربين فيهم أنه يقوم يل

ما أوحى اهللا به إىل ! كيف وأنا الثائر هلم يف الدنيا واآلخرة، ال أكل نصَرهم إىل غريي! إليهم أنه يسبقين أو يفوتين
يا موسى بن : أوحى اللّه تعاىل إىل موسى عليه السالم بطور سيناء: موسى عليه السالم بطور سيناء ويف التوراة

جبل لُبنان، أنت عبدي وأنا إهلك الديان؛ ال تستذلَّ الفقري، وال َتغبِط الغين بشيء يسري؛ وكن عند  عمران صاحب
  .ذكري خاشعاً، وعند تالوة وحيي طَائعاً؛ أْسِمْعين لذاذةَ التوراة بصوتٍ حزين

ين من نفسك كهمِّك، أنزلْ: ما أوحى اهللا تعاىل به إىل عيسى عليه السالم وفيما أوحى اللّه إىل عيسى عليه السالم
واجعلْين ذخَرك يف َمَعادك، وتقًرْب إيل بالنوافل أدْنِك، وتوكَل عليَّ أكِفك، وال َتَولَّ غريي فأخذُلك؛ إْصرب على 

البالء، وارضَ بالقضاء، وكن كمَسّريت فيك، فإنّ َمسّريت أن أطاعِ، وأْحي ذكري بلسانك، وليكن ُودي يف قلبك 
أِمْت قلَبك باخلشية؛ راع الليلَ لتحري َمَسّريت، واظمأ يل . فلة؛ وكن راهباً يل وراغباَ إيلتيقَظْ يل يف ساعات الغ

قُمْ يف اخلليقة بعديل، واحكم فيهم بنصيحيت، فقد أنزلُت عليك . هناَرك لليوم الذي عندي؛ نافْس يف اخلريات جُهدك
ِغشاء الكَالل؛ وال تكن ِحلْساً كأنك مقبورٌ  شفاَء وساوِس ما يف الصدور من مرض الشيطان، وجالَء األبصارِ من

إبِك على نفسك أيام احلياة بكاَء َمْن قد وّدع . إكَحلْ عينيك ُمبلمولِ احلزن إذا ضِحك البطّالون. وأنت حّي تتنفَس
لصابرين طوَبى لك إن نالك ما وعدتُ ا. األهلَ وقَلَى الدنيا، وتركَ اللذاتِ ألهلها، وارتفعْت رغبُته فيما عند إهله

وما مل يأت أين ! تذوَّق مذاقةَ ما قد خال أين طعُمه. َترَج من الدنيا يوماً فيوماً، وارَض بالُبلَْغة، ولْيكِفك منها اخلَِشُن
  .لو رأت عيناك ما أعددُت ألوليائي لذاب قلبك وزِهقَْت نفُسك شوقاً إليه! لذُّته

  فيما قال عيسى للحواريني

إنّ شجر األرض مبطر السماء تعيش وتزكو، وكذلك القلوب بنور احلكمة : أقول لكم حبقٍّ: وفيما قال للحواريني
إنه من ليس عليه َديٌن أرَوُح وأقل مهًّا ممن عليه دين وإن َحُسَن قضاؤه، وكذلك من : ُتبِصر وَتهتدي؛ حبق أقول لكم

الدابة تزداد على كثرة الرياضة خرياً، وقلوبكم إن . مل يعمل اخلطيئةَ أروُح وأقلُّ َهما ممن عمل هبا وإن حسُْنت توبُته
إنّ اجلسدَ إذا صلَح كفاه القليل من الطعام، وإنّ القلب إذا صح كفاه القليل . ال تزداد على كثرة املوعظة إال قسوةً

فإن يا بين إسرائيل، استمعوا قويل . كم ِمن سراجٍ قد أطفأته الريُح، وكم من عابد قد أفسده الُعْجب. من احلكمة
َمثَل من يستمع قويل مث يعَملُ به مثلُ رجلٍ حكيم أسس بنياَنه على الصفا، فمطرت السماء وسالت األوديةُ وضربته 

الرياُح فثبت بنياُنه ومل َيِخر، َومَثل الذي يستمع قويل مث ال يعَمل بَه مثل رجلٍ سفيهٍ أَسَس بنياَنه على الرمل، 
يا بين إسرائيل، ما ُيغنِي عن األعَمى َسَعةُ نورِ . الريًح فضربته فسقط بنياُنهفمطرت السماُء وسالت األوديةُ وهاجت 

إن قائلَ احلكمة وسامَعها : حبق أقول لكم!. وما يغين عن العامل كثرةُ العلم وهو ال يعَمل به! الشمس وهو ال يُبصرها
يتوقد بالقَِطران يف ليلة مظلمٍة الستضأمت  لو وجدمت سراجاً: حبقٍّ أقول لكم. شريكان، وأْوالمها هبا من حقّقها بعمله



بنوره ومل مينعكم منه نْتُن قَطَرانه، فكذلك ينبغي لكم أن تأخذوا احلكمةَ ممن وجدمتوها عنده قول عيسى عليه 
إن : بلغين أنّ عيسى بن مرمي قال ألصحابه: السالم ألصحابه بلغين عن حممد بن فَُضيل عن عمران بن سليم قال

 وأصحايب فوطنوا أنفَسكم على العداوة والبغضاء من الناس؛ إنكم ال ُتدرِكون ما تطلبون إال بترك ما كنتم إخواين
طوىب ملن . إياكم والَنظْرَة، فإهنا تزرع يف القلب الشهوةَ. تشتهون، وال تنالون ما ُتحبون إال بالصرب على ما تكرهون

وبلغين أن عيسى خرج على : ليه السالم وأصحابه قالبني عيسى ع! كان بصُره يف قلبه ومل يكن قلبه يف بصره
أصحابه وعليه ُجًبةٌ من صوف وكساٌء وتبانٌ حافياً جمزوز الرأس والشاربني باكياً َشعِثاً مصفًَر اللون من اجلوع يابَس 

ي أنزلتُ السالم عليكم يا بين إسرائيل أنا الذ: الشًفتني من العطش، طويلَ شعر الصدر والذراعني والساقني؛ فقال
بييت املساجد، وطييب املاء : أين بيتك يا رُوَح اهللا؟ قال: الدنيا منزلَها، وال عَجب وال فخر، أتدرون أين بييت؟ قالوا

وإدامي اجلوُع، ودابيت رجلي، وسراجي بالليل القمُر، وِصاليت يف الشتاء مشارقُ الشمس وطعامي ما تيسَّر، 
باسي الصوُف، وِشَعاري اخلوف، وُجلَسا الَزْمىن واملساكُني، أصبُح ليس يل وفاكهيت ورَْيحاين ُبقُولُ األرض، ول

  .شيء، وأْمسي وليس يل شيء، وأنا طيب النفس غّين ُمكْثر فمن أغىن وأربح مين
ما يزال َملٌَك كرمي قد صِعد إيلِّ منك بعمل قبيح، أتقرب إليك بالنّعم، وتتمقًَّت إيلَّ ! عبدي: وقرأت يف بعض الكتب

  .ملعاصي خريي إليك نازلٌ، وشرك إيلّ صاعٌدبا
لعلَّك يا إسرائيلُ إذا أنت خرجَت من الربية فدخلتَ األرضَ املقدسة، أرض بين آبائك إبراهيم : ويف التوراة

وإسحاَق، فإهنا َتفِيُض بُراً وشعرياً ولبناً وعسالً، فَورِثَت بيوتاً بناها غُريك وعصرَت كروماً غرسها غريك، فأكلَت 
بشّديت : شربَت وتنَعمَت بشحم لُبابِ القمح، ضربَت بيدك إىلِ صدرك ورحمَت كما ترمح الداّبةُ برجليها، وقلَت

فأقذف الرُّعبَ يف صدرك إذا أنت لِقيتَ ! وبقّويت وبأسي ورِثُت هذه األرض وغلَبُت أهلَها، ونِسيَت نعميت عليك
زمَت، فأِقل رجالَك، وأرَملُ نساءك، وأيَتم أبناءك، وأجعلُ عدوك، وإذا هبت الريُح فتقعقعِ هلا ورِقُ الشجر اهن

السماَء عليك ُنحاَساً واألرض حديداً، فال السماُء ُتمِطر وال األرُض ُتنبِت، واِقلُّ لك الربكةَ حىت جتتمع نِسوةٌ َعْشرٌ 
  .خيتبزن يف َتنُّورٍ واحٍد 

أُجد يف الكتاب : بلغين عن وهب بن منبه قال: ُبْرقان قال لوهب بن منبه بلغين عن عبد الرمحن احملارّيب عن جعفر بن
أنّ قوماً يتدّينون لغري العبادة، وخيِتلون الدنيا بعمل اآلخرة، يلبسون ُمسُوك الضأن على قلوب الذئاب، ألسنتهم 

يعود احلليمُ  أقسمُت ألبعثن عليهم فتنةً! أم إياي خيادعون! أحلى من العسل وأنفُسهم أمّر من الصرب، أيل يغترُّون
  .فيها َحيْران

و

ال جتعلوا كنوزكم يف األرض حيث يفِسدها السوُس والدوُد وحيث ينقُُب السراُق، ولكن : " وقرأتُ يف اإلجنيل
إنَّ العَني هي ِسراُج اجلسد فإذا كانت عينك . اجعلوا كنوزكم يف السماء فإنه حيث تكون كنوزكم تكون قلوبكم

وإنه ال يستطيع أحد أن يعملَ لربْين اثنْين إال أن ُيحب أحَدُهما ُويبِغضَ اآلخر، . يءصحيحةً فإن جسَدك كلَّه ُمِض
وال ُيهمًَنكم ما تأكلون وما تشربون وما . وُيوقِّر أحدمها وُيهَني اآلخَر، فكذلك ال تستطيعون أن تعَملوا هللا وللمال

انظروا إىل طَري السماِء فإهنن ال يزرعن وال تلبسون، أليست النفسُ أفضل من الطعام، واجلسُد أفضلَ من اللباس 
وأيكم الذي إذا ! َيحصدن وال َيجمعَن يف األهْراِء، وأبوكم الذي يف السماء هو الذي يرزقُهَن، أفلستم أفضلَ منهنَّ 

غزِل، أنا فِلَم هتتمون باللباس؟ اعتربوا بسُوس الربية فإنه ال يعملَ وال ي! جهِد قدر أن يزيدَ يف طوله ذراعاً واحداً
إن سليمانَ بوقاره مل يستطع أن يلبَس كواحده منه، فإذا كان اّهللا ُيلبُِس ُعشَب األرض الذي ينبت اليوم : أقول

ماذا نأكل وماذا نشرُب وماذا نلَبُس، : وال هتتفُوا فتقولوا! وُيلقَى يف النارِ غداً، أفلستم يا قليلي اإلمياِن أفضلَ منه



ن الدنيا؛ وإن أباكم الذي يف السماء َيْعلم أنَّ ذلك ينبغي لكم، فابدأوا فالتمسوا ملَكوَت اهللا فإنه إمنا يهتمُّ لذلك اب
وكما َتدِينون . وال ُيهَمّنكم ما يف غٍد، فإن غداً مكتٍف هبّمه، وَحْسُب اليوم شرُه. وِصدِّيقّيته، فإنكم سوف ُتكْفَون

ال ! بِصر القذاةَ يف عني أخيك وال تُبصر الساريةَ يف عينكوكيف ُت. ُتدانون، وباملكيال الذي تكيلون ُيكال لكم
َسلوا ُتْعطواَ وابتُغوا ِجتدوا، واستفتحُوا ُيفتْح لكم، وانظروا . ُتعطوا الكالب القُْدَس، وال ُتلقما لؤلؤكم للخنازير

لطريَق إىل اهلَلَكِة َعرِيضان، الذي ُتحبُّون أن َيأِتَي الناُس إليكم فأتوا إليهم؛ أدخلوا الباَب الضيق، فإن الباَب وا
  " .والذين يسلكوَنهما قليلٌ ! وما أضيق الباَب والطريَق اللذين ُيبلَغان إىل احلياِة. والذين يسلُكوَنهما كثٌري

للثعالبِ ِحجرَةٌ، ولطري السماء : فقال له عيسى. أْتبُعك حيث ذهبَت: بني عيسى عليه السالم ورجل وقال له رجل
  .بن اإلنساِن مكان ُيسنُِد فيه رأَسهِكَنان وليس ال

دع املوَتى َيدفنون : أتأذن يل أن أدِفَن أيب؟ فقال له: وبينه وبني رجل من احلواريني وقال له رجل من احلَوارِيني
  .موتاهم واْتَبْعين

َته، وإين أرسلكم ال َتتزودوا شيئاً، فإن العائلَ حمقوٌق أن ُيطَْعم قُو: من أقوال عيسى للحواريني وقال للحوارِيني
وإذا دخلتم البيَت فسلموا على البيِت، فإن كان . كاِخلرفان بني الذئاب، فكونوا ُحلَماء كاحلياِت وُبلْهاً كاحلَمام

ومن مل ُيؤوِكم ويستَمعْ لقولكم، . ذلَك البيت أهلَاَ لسالمكم فلُيصِْبهم، وإن مل يكن أهالً لسالمكم فإنه يرجع إليكم
يته فانفُضُوا الغباَر عن أرُجِلكم ما ناجى به ُعزير ربه حدثين عبد الرمحن عن عبد املنعم عن أبيه فإذا خرجتم من قَر

اللَهم فإن لك من كلِّ َخلْقٍ خلفَته ِخيَْرةً اخترهتا، وإنك اخترَت من : " كان فيما ناَجى به ُعزَير ربه: عن َوْهب قال
احلمامةَ، ومن البيوت بيَت إيلياء، ومن إيلياَء بيَت املقِدس، ومن  النابت احلْبلة؛ ومن املواشي الضائنةَ، ومن الطري

مجيع اخلالئق آدَم، ومن َولَِد آدَم نوحاً، ومن َولَد نوحٍ إبراهيَم، ومن َولَد إبراهيمَ إمساعيلَ وإسحاَق، من َولَد 
ا كان من َولَد خليلك إبراهيم، إسحاَق إسرائيل؛ اللهًم فأصبحْت ِخيَْرُتك قد متَت ونفذَتْ يف كل ما اخترتَ إال م

فاخلاطئون . فإهنم أصبحوا أعُبداً ألهل معصيتك وخََولًا ألعدائك، فما الذي سلَط علينا ذلك؟ أمن أجل خطايانا
فجاءين امللَُك فكلمين، فبينما أنا كذلك مسعت صوتاً هالين : قال. ولَدونا، أو من أجل ضعفنا؟ فمن ضعٍف خِلقْنا

حاسرةٌ عن رأسها، ناشرةٌ شعَرها، شاقَّة جبْيها، َتلِطُم وجَهها، وتصُرُخ بأعلى صوِتها، وحتثُو  فنظرت، فإذا امرأةٌ
ما بالُِك أيتها املرأةُ وما الذي دهاِك؟ أخربيين : التراَب على رأسها، فأقلبُت عليها وتركُت ما كنُت فيه، فقلُت هلا

  .خَربِك، فقد أصابت املصائُب غَريك
فإن يف اّهللا عزاًء من كلّ : فقلُت. أيها الرجلُ، فإن رّبي هو الذي أبكاين، ومصيبيت أعظُم مما ترىإليك عّني : قالْت

  .مصيبة، وَخلَفَاً من كلّ هالك، وعوضاً من كل فائٍت، فإياه استعيين، وإىل نظره لك فانظري

نُت عند بعلٍ له نِسوة معي وكلهن وُلَد إين كنتُ امرأة كثرياً مايل، عظيماً شَريف، وكنت عاقراً ال وَلََد يل، وك: قالت
له غريي، فملَن به حلب الولد فصرَف وجَهه عّني، فحزنُت وحزن أهلي وصديقي، فلما رأيت هواين عليه وسقوطَ 
منزليت عنده، رِغبُت إىل ريب وَدَعْوُته فأجابين، واستوهبُته غالماً فوهبه يل، فقرْت به عيين، وفرح أهلي، وعطَف اللُه 

جي، وقطَع عّني ألسنةَ ضرائري، فربْيُت غالماً مل حتِملْ أنثى مثلَه ُحسناً ومجاالً ونضَرة ومتاماً، فلما بلَغ أُشده به زو
وكَمل به سروري خطبُت عليه عظيمةَ قومي، وبذلُت دونه مايل، وخرجُت من ُخلعيت، ومجعت رجالَ قومي، فخرج 

ره، خر منه فاندقت عنقُه فمات ابين وضلَّ عملي وبطَلَ نصييب َيمشي بينهم حىت دخلَ بيَته، فلما قَعد على سري
وَتِلَف مايل، فخرجُت إىل هذه الَبرًية أبكيه فيها ال أريُد أن أرى أثراً من آثاره وال أحداً من أصحابه، ولن أبَرحَ 

  .أبكيه حتَّى أحلَق به



ِت هالَك إيلياَء وهي سيدةُ املدائن وأمُّ القَُرى؟ اذكري ربك وراجعيه، فقد أصابت املصائُب غَريك أما رأي: قال ُعَزيٌر
إن هذا ليس يل بعزاء وليسْت يل بشيء منه أسوةٌ، ! إي رِحمك اللُه: أَو ما رأيِت مصيبة أهلها وهم الرجال؟ قالت

هم، وأنا أبكيَ إمنا تبكي مدينةً خرَِبْت، ولو ُتعَمُر عادْت كما كانت، وإمنا تبِغي قوماً وعَدهم اهللا الكَرَّةَ على عدو
  .على أمرٍ قد فات، وعلى ُمصيبة ال أستقيلُها

فإنه ُخِلَق ملا صار إليه، وكل شيء ُخِلَق للدنيا فال بد أن سَيفَْنى، أَما رأيِت مدينتنا أصبحْت خاويةً على : قال ُعَزير
ه، وُهَم ِحصُنه، وأطفئ عروشها بعد ِعمارهتا، وأوحشْت بعد أنسها وأثاثها؛ أَو ما رأيت مسجَدنا كيف غُري حسُن

أو ما رأيتِ ! أَو ما رأيِت عَز أهلها كيف ذَلَّ، وشرفَهم كيف خَُملَ وجمَدهم كيف سقَط، وفخَرهم كيف بطَل! نورُه
أو ما رأيِت نساَء امللوك وبناِتهم يف ! كتاب اللّه كيف أحْرَِق، وويلَ اللّه كيف ُرِفَع، وتابوتَ السكينِة كيف ُسيب

أو ما رأيت األشياخ الذين على وجوههم النوُر والسكينةُ ! حاسرات عن الُسوق والوجوه واألشعار ُبطون األسواقِ
أو ما رأيِت األحباَر والرهبانَ مصفدين يف اإلسار، أو ما رأيِت أبناَء موسى وهارون ! مقَرَّنِني يف احلبال والِقطار

َخدماً للكُفْار؟ أو ما رأيِت قتالنا مل يوار أحداً منهم قٌرب، ُتضرب عليهم السهاُم ويقتسمُهم األشراُر، وولدانَ امللوك 
ومل َيعَهْد أحد منهم إىل ولد، فاحلكماء مبهوتون، والعلماء ميوجون، واحللماء متحّيرون، وأهلُ الرأي ُملْقُون بأيديهم 

  .ُمستسِلمون
لنظر إليها فخمرُت من شدته وجهي فبينا أنا أكلَمها غشى وجهَها نوٌر مثلُ شعاع الشمس حال بيين وبني ا: قال

ورددُت يدي على بصري، مث كشفُت وجهي فإذا أنا ال أِحّسها وال أرى مكانَها، وإذا مدينة قد ُرفعْت يل حصينةٌ 
ما أضعفك يا : بسورها وأبواهبا، فلما نظرُت إىل ذلك خََررتُ َصِعقاً؛ فجاءين امللَك فأخذ بَضبْعي ونعشين وقال يل

  .عمَت أن بك من القوة ما ختاطُب به ربك وُتدِلي بالعذر عن اخلاطئني من بين إسرائيلوقد ز! ُعَزْير
  .مثل الين رأيُت وعاينُت أضعفين وأذهب روحي: قال له ُعَزْير
: فإن املرأةَ اليت كلمْتك هي املدينة اليت تبكي عليها، صورها اهللا لك يف صورة أنثى فكلمتك، فافقَْه عنها: قال امللَك

إهنا ُعَمرتْ زماناً من دهرها عاقراً ال ولد هلا، فكذلك كانت إيلياُء صعيداً من األرض خراَباً ال ُعمرانَ فيها : وهلاأما ق
إن اللّه وهب هلا غالماً عند اليأس، فذلك حني أقبل اهللا عليها بالُعمران : وأّما قوهلا. أكثر من ثالثة آالف سنة

إنه هلك ولدُها حني كمل فيه سروُرها، فذلك حني غيَّر أهلُها نَعم : وأما قوهلا. بهفابتعث اللُّه منها أنبياءه وأنزل كتا
اللّه وبّدلوها ومل يزدادوا بالنعم عليهم إال ُجرأة على اهللا وفساداً، فغري اللّه ما هبم وسلّط عليهم عدوَّهم حىت 

رة كما رأيت عليها حيطاُنها وأبوابُها، جنيها أفناهم، وقد شفَعك اللّه يف قوِمك وكتابك ومدينتك، وسُيعيدها اهللا عام
  .مساجُدها وأهنارها وأشجارها

  بني إبراهيم عليه السالم وصديق له ُيدعى العازر

ملا أمر اهللا إبراهيم أن يذبح إسحاَق عليهما السالم وجيعلَه رباناً، أسر ذلك إىل خليلٍ له : وحدثين هبذا اإلسناد قال
إن اهللا ال يَبتلي مبثل هذا ملَك، ولكنَّه يريد أن ُيجرَبك وخيتَربك، وقد علمَت أنه : لصديقالعازر؛ فقال له ا: يقال له

مل يبتِلك هبذا لَيفتِنك وال لُيضلَك وال ليعنتك وال لينقُص به بصريَتك وإمياَنك ويقيَنك، وال يروعَنك هذا وال َتُسوءنّ 
أهل البالء، حىت كنت أعظمهم يف نفسك وولدك، لريفَعك  باللّه ظّنك، وإمنا َرفع ذلك امسكَ يف البالء على مجيع

بقدر لك عليهم يف املنازل والدرجات والفضائل؛ فليس ألهل الصرب يف فضيلة الصرب إال فضلُ صربك، وليس ألهل 
وليس هذا . الثواب يف فضيلة الثواب إىل فضل ثوابك، وليس ألهل البالء يف جسيم شرف البالء إال فضلُ شرفك

البالء الذي يبتلي اهللا به أولياءه، ألن اهللا أكرمُ يف نفسه وأعدلُ يف حكمه وأعدل يف عبادة من أن جيعل  من وجوه



ذبح الولد الطيِّب بيد الوالد النّيب املصطفَى؛ وأنا أعوذ باهللا من أن يكون هذا مّني حتماً على اللّه أو رّداً ألمره أو 
فإن عزم ربك على ذلك فكن عبداً أحسن علمه بك ة . فيه والظن به ُسْخطاً حلكمه على عباده، ولكن هذا الرجاُء

إين أعلم أنه مل ُيعرضك هلذا البالء العظيم إال حلُسن علمه بك وبصدقك وبصربك، ليجعلك لناس إماماً، وال حول 
  .وال قوة إال باللّه

ا لبِث يف السجن سبع سنني أرسل بني جربيل ويوسف عليهما السالم وحدثين هبذا اإلسناد أن يوسف عليه السالم مل
أرى صورةً : أتعرفين أيها الصديق؟ قال له يوسف: اهللا عز وجل إليه جربيلَ عليه السالمِ بالبشارة خبروجه، فقال له

فما : قال يوسف. أنا الروح األمني، رسول رب العاملني: قال جربيل. طاهرةً وروحاً طيباً ال يشبه أرواح اخلاطئني
أَو مل تعلم أيها الصّديُق أن اهللا يطفَر البيوت : قال جربيل. ذنبني وأنت سيد املرسلني ورأس املقربنيأدخلك مداخل امل

قال . بطُهر النبيني، وأن البقعة اليت حيلون هبا هي أطهر األرضني، وأنه قد طّهر بك السجَن وما حوله يابن الطاهرين
يقني، وُتعّدين مع آبائي املخلصني، وأنا أسٌري بني هؤالء كيف تشّبهين بالصاحلني، وتسّميين بأمساء الصّد: يوسف

مل َيكِلم قلَبك اجلزُع، ومل يغري ُخلُقَك البالُء، ومل يتعاظمك السجُن ومل تطأ فراش سّيدك، ومل : اجملرمني؟ قال جربيلُ
الذي يفُكُّ اهللا به عنّوك،  ُينسك بالُء الدنيا بالَء اآلخرة، ومل تُنسك نفُسك أباك ربك وال أبوك ربَّك؛ وهذا الزمان

وُيْعِتق به رِقك، وُيبَين للناس فيه حكمتك، وُيصدق رؤياك ُوينصفك ممن ظلمك، وجيمع إليك أحبّتك، ويهب لك 
ميلكك ملوكها وُيعبِّد لك جبابرهتا، وُيذلّ لك أعّزهتا، وُيصَغر لك عظماءها، وخيِدُمك ُسوقتها، وخيوّلك : ُملك مصَر

ك مساكيَنها، وُيلقيِ لك املودةَ واهليبةَ يف قلوهبم، وجيعل لك اليَد العليا عليهم واألثر الصاحلَ فيهم، خَولَها ويرَحم ب
وُيري فرعون حلْماً يفَزع منه ويأخذه له كرٌب شديد حىت ُيسهَره وُيذَهب نوَمه ويعّمي عليه تفسريه وعلى السحرة 

  .والكهنة ويعلَمك تأويلَه
إذا أردت أن تسكَن معي غداً يف حظرية القُدس فكن يف الدنيا : تعاىل إىل بعض األنبياء أوحى اهللا: ويف بعض الكتب

وحيداً فريداً مهموماً حزيناً، كالطائر الوحداينّ يظلُّ بأرض الفالة ويرِد ماء العيون ويأكل من أطراف الشجر، فإذا 
  .وعّزَجًن عليه الليل أوى وحده استيحاشاً من الطري واستئناساً بربه جلّ 

احلجاج وصندوق عبد اهللا بن الزبري ملا قُِتلَ عبُد اهللا بن الزَبري وجد احلَجاُج فيما ترك ُصندوقاً عليه أقفال حديد، 
ففتحه فإذا صندوٌق آخُر عليه قُفْل ففتحه فإذا َسفَطٌ فيه درج، ففتحه فإذا صحيفة . إنّ يف هذا شيئاً: فتعْجب؛ وقال

، وامليعاُد ُخلْفاً، واِملقْنُب ألفاً، وكان الولُد غيظاً، والشتاء قيظاً؛ وغاض الكراُم غيضاً، إذا كان احلديث َحلفاً: فيها
  .حدثين بذلك كعب اِحلرب. وفاض اللئام فيضاً، فأعنٌز ُعفٌْر، يف جبل َوْعر، خري من ُملك بين النّضر

  الدعاء

  للنيب صلى اهللا عليه وسلم

قال : " قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جريٌر عن أنس بن مالك قالحدثنا : قال: حدثين أبو مسعود الدارمي
واحدةٌ يل، وواحدةٌ لك يا بن آدم، وواحدة بيين وبينك، فأما اليت يل فتخِلُص يل ال ُتشرِك يب : ربكم عّز وجلّ ثالثة

  " .الدعاُء وعلي اإلجابة شيئاً، وأما اليت لك فأحوُج ما تكون إىل عملك أوفيكه، وأمما اليت بيين وبينك فمنك 
أخربنا زيد بن احلُبَاب : ما يفتتح به النيب صلى اهللا عليه وسلم صالته يف قيام الليل حّدثين َعْبدةُ بن عبد اللّه قال

سألُت عائشةَ رضي اللّه عنها، ما كان : حدثين أزهرُ ابن سعيد عن عاصم بن محيد قال: حدثنا معاوية قال: قال
كان ُيكرب َعشْراً وحيَمُد عشرا ويسبح :  صلى اهللا عليه وسلم به صالَته يف قيام الليل؟ قالتيفتتح به رسولُ اهللا



، ويتعوذ من ضيق " اللهم اغفْر يل واهدين وارزقين وعافين : " عشراً ويهلَل عشراً ويستغفُر اهللا عشراً، ومث يقول
  .املقام يوم القيامة

حدثنا اخلُفَاُف عن أيب الَوْرقاء عن عبد : حسني بن حسن املروزي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح حدثنا
أصبحنا وأصبح امللُك والكربياُء : " كان رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح قال: اهللا بن أيب أوفَى قال

اللهم اجعل أّولَ هذا . له والعظمةُ واخلَلُق واألمُر والليلُ والنهاُر وما يسكن فيهما هللا رب العاملني وحده ال شريك
  " .اللهم إين أسألك خَري الدنيا وخري اآلخرة يا أرحمَ الرامحني . النهار صالحاً وأوسطه فالحاً وآخَره جناحاً

أخربنا حسني بن علّي اجلُْعِفيِ عن إسرائيلي عن احلسني أنه : دعاء االستسقاء للحسني حدثنا إسحاق بن راهويه قال
اللهم اسقنا ُسقْيا واسعةً وادعةً عامةً نافعةَ غَري ضارة تعم هبا حاضَرنا وباديَنا وتزيد هبا يف "  :كان إذا استسقى قال

اللهم أنزل علينا يف أرضنا سكنها، . اللهم اجعله رزَق إمياٍن وعطاَء إمياٍن إن عطاءك مل يكن حمظوراً. رزقنا وشكرنا
  " .وأنبِْت فيها زينتها ومرعاها 

اللهم إنه مل : " يوم استسقى عمر رضي اللّه عنه: عباس روى الكلّيب عن أيب صاحل أن العباس قالدعاء االستسقاء لل
ينزلْ بالء إال بذنب، وال ُيكَشف إال بتوبٍة، وقد توّجه يب القوم إليك ملكاين من نبّيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب 

  .اجلبال بدميٍة ُمطبِقٍَةفأرخت السماُء شابيب مثلَ . ونواصينا بالتوبة، فاسقنا الغيث،
مسعت عمر بن عبد : دعاء عمر بن عبد العزيز عشية عرفة بعرفة وروى سفيان بن عيينة عن أيب عبد امللك قال

اللهم زِدْ يف إحسان حمسنهم، وراجْع مبسيئهم إىل التوبة، وُحطْ من ورائهم : " العزيز عشية عرفه بعرفة وهو يقول
  " .بالرمحة 

حدّثنا عبد اهللا بن املبارك : اهللا عليه وسلم عند انصرافه من جملس حّدثنا حسني بن حسني قالدعوات النيب صلى 
كان رسول اللّه : أخربنا حيىي بن أيوب عبيد اهللا بن زحر عن خالد بن أيب عمران عن عبد اللّه بن عمر قال: قال

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا  ال: صلى اهللا عليه وسلم ال يكاد يقوم من جملس إال دعا هبؤالء الدعوات
وبني معاصيك، ومن طاعتك ما ُتبلغنا به إىل رمحتك، ومن اليقني ما هتونُ به علينا مصيباُت الدنيا وَمتِّعنا بأمساعنا، 
ا وال أبصارنا، واجعل ذلك الوارثَ منا، وانصرنا على من ظلمنا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكرب مهّن

  " .مبلغ علمنا، وال تسلَط علينا من ال يرمحنا 
كان شّداد : لشّداد بن أوس مث للنيب صلى اهللا عليه وسلم بلغين عن يونس عن األوزاعّي عن حّسانَ بن ُعطًَية قال

مذ  ما تكلمت بكلمة: ائِتنا بالسفرة َنعبث هبا، فأنكرت منه، فقال: بن أوس يف سفر، فنزلنا منزالً فقال لغالمه
مسعت رسول اهللا : أسلمت إال وأنا أخِطمها وأّزمها غري كلميت هذه فال حتفظوها عين، واحفظوا عين ما أقول لكم

اللهم إين أسألك الثباتَ يف : إذا كنز الناُس الذهَب والفّضة فاكنزوا هؤالء الكلمات: " صلى اهللا عليه وسلم يقول
أسألك حسَن عبادتك أسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً، وأسألك األمر والعزميةَ يف الرشد وأسألك شكر نعمتك و

  " .من خري ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، أستغفرك ِلما تعلم، إنك أنت عالم الغيوب 
  من أدعية النيب صلى اهللا عليه وسلم

ان من دعاء رسول اّهللا صلى ك: حدّثنا أبو سلمة احلوسّي عن سامل بن عبد اهللا قال: بلغين عن الوليد بن مسلم قال
اللهم ارزقين عينني هطّالتني تبكيان بذروف الدموع وتشفيانين من خشيتك قبل أن تكون الدموع : " اهللا عليه وسلم

  " .دماً واألضراس مجراً 
أيب حّدثين احلارث بن ِعنبة عن العالء بن كثري عن : حدثنا عمر بن ِعمران قال: حّدثين أبو سفيان الَغْنوِّي قال



يا موضَع كلّ شكوى ويا شاهَد كلّ َنجَْوى بكل : " أنه كان حيفظ من دعاء النّيب صلى اهللا عليه وسلم: األسقع
  " .سبيل أنت مقيم تََرى وال تَُرى وأنت باملنظَر األعلى 

ن منّبه دعاء عيسى عليه السالم للمرض والعميان واجملانني حّدثنا عبد الرمحن عن عبد املنعم عن أبيه عن وهب ب
اللهم أنت إله َمْن يف السماء : " كان دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والزِّْمَنى والعميان واجملانني وغريهم: قال

وإله َمْن يف األرض ال إله فيهما غُريك، وأنت جبار َمْن يف السماء وجبار َمْن يف األرض ال جباَر فيهما غريك، وأنت 
َمْن يف األرض ال َحكََم فيهما غُريك، وأنت مِلك مْن يف السماء ومِلك َمْن يف األرض ال  َحكَُم َمْن يف السماء وَحكَُم

مِلك فيهما غريك؛ قُدرُتك يف األرض كقدرِتك يف السماء، وسلطاُنك يف األرض كسلطانك يف السماء؛ أسألك 
هذا يُقرأ للفزع على اجملنون : قال وهب. بامسك الكرمي ووجهِك املنري إُملِكك القدمي، إنك على كلّ شيء قدير،

  .وُيكتب له ويغسل ويسقى، فيربأ بإذن اهللاّ أّي ذلك شاء فعل
كان من دعاء املِسيح حني أخذه اليهود ليْصلُبوه : من دعاء املسيح حني أخذه اليهود وحّدثين أيضاً هبذا اإلسناد قال

 دنّوك، الرفيع على كل شيء َخلْقك، أنت الذي اللهم أنت القريب يف علوك، املتعايل يف: " بزعمهم فرفعه اهللا إليك
نفذ بصرك يف خلقك، وَحسَِرت األبصار دون النظر إليك وَعِشَيْت دونك ومشخ بك العلّو يف النور؛ أنت الذي 

َجلّيت الظُّلََم بنورك فتباركت اللهم خالق اخللق بقدرتك مقدر األمور حبكمتك، مبتِدَع اخللق بعظمتك، القاضي يف 
بعلمك؛ أنت الذي خلقَت سبعاً يف اهلواء بكلماتك، مستوِياتِ الطباق مذعِناٍت لطاعتك، َسَما هبّن العلّو  كل شيء

بسلطانك فَأجْبَن وهّن دخان من خوفك، فأَتْيَن طائعاٍت بأمرك، فيهن مالئكتك يسّبحون قدَسك بتقديسك وجعلتَ 
علَت فيهّن مصابيَح ُيهتد هبا يف ظُلمات البحر والرب فيهّن نوراً جيلو الظالم، وضياًء أضوا من مشس النهار، وج

ورجوماً للشياطني، فتباركَت اللهم يف مفطور مسواتك، وفيها َدحَوت من أرضك، وَدحوهتا على املاء، فأذللت هلا 
 املاء املتظاهر فذل لطاعتك وأذعن ألمرك وخضع لقوتك أمواجِ البحار، ففّجرَت فيها بعد البحار األهناَر، وبعد
األهنار العيونَ الِغزار والينابيَع؛ مث أخرجت منها األشجاَر بالثمار، مث جعلَت على ظهرها اجلبالَ أوتاداً فأطاعتا 

ُتنزِل الغيث وُتنِشئ السحاَب، . أطواُدها، فتباركت اللهم يف صنعك، فمن يبلغ صفةَ قدرتك ومن ُينَعُت نعتك
ال إله إال . ال إله إال أنت سبحانك أمرَت أن يستغفرك كلُّ خاطئ. لنيوتفُك الرقاَب وَتقِْضي احلّق وأنت خري الفاص
أشهد أنك لست بإله استحدثناه، وال رب يبيد ذِكُره، وال كان لك . أنت إمنا خيشاك من عبادك العلماء األكياس

مل تِلد ومل أشهدُ أنك أحد صمٌد . شركاُء يقضون معك فندعو وَندَُعك، وال أعانك أحٌد على َخلِْقك فنشك فيك
  " .اجعل يل من أمري فرجاً وخمرجا . يكن لك كفواً أحٌد، ومل تتخذ صاحبةً وال ولدا

  " .أشهد أنك لسَت بإله استحدثناه، إىل آخره : " وهذا الدعاء ُعوذَةٌ للشقيقة وغريها من قولك: قال وهب
اإلخالص : " ُعَيينة عن ابن عباس قال حّدثنا سفيان بن: البن عباس يف كيفية الدعاء حّدثين حممد بن ُعَبيد قال

هكذا، وبسط يده اليمىن وأشار بإصبعه من يده اليسرى، والدعاء هكذا، وأشار براحتيه إىل السماء، واالبتهال 
  " .هكذا، ورفع يديه فوق رأسه ظهوُرمها إىل وجهه 

كان داود إذا دعا يف جوف : قال دعاء داود يف الليل حدثين عبد الرمحن عن عبد املنعم عن أبيه عن وهب بن منّبه
وإمنا يغفر العظيمَ . اللهم نامِت العيونً وغارتِ النجوُم وأنت حّي قّيوم اغفر يل ذنيب العظيم إنك عظيم: " الليل قال

اللهّم تساقطت القَُرى وأبِطل ذكرُها وأنت دائبٌ . العظيُم، إليك رفعُت رأسي عامرَ السماء نظَر العبيد إىل أرباهبا
  " .َر ُمعد كرسيَّ القضاء الده

  من حتميد داود



. احلمد للّه عدد قطَر املطر، وورق الشجر، وتسبيح املالئكة، وعدَد ما يف الّرب والبحر: " وكان من حتميده: قال
، واحلمد للّه عدَد أنفاس اخلَلْق ولَفْظهم وطَْرفهم وِظالهلم، وعدَد ما عن أْيمانِهم ومشاِئلهم، وعدَد ما قهره ملكُه

واحلمد للّه عدَد ما جتري به الرياُح، وحتمله السحاُب، وعدَد ما . ووِسعه ِحفظُه، وأحاطت به قُدرته، وأحصاه علُمه
واحلمُد للّه عدَد كل شيء أدركه بصرُه، ونفذَ فيه . خيتِلف به الليلُ والنهاُر، وتسري به الشمُس والقمُر والنجوُم

واحلمد للّه الذي أسأله . لذي أدعوه فُيجِيُبين وإن كنُت بطيئاً حني يدعوينواحلمد للّه ا. علًمه، وبلغ فيه لطفًه
واحلمد . واحلمد هللا الذي أستعِفيه فُيعافيين، وإن كنُت متعرضاً ملا ُيهِلكين. فيعطيين، وإن كنُت خبيالً حني َيستقرًِضين

واحلمد للّه الذي . ين مل يظِلمين سيديللّه الذي َحلُم يف الذنوب عن عقوبيت حىت كأين ال ذنَب يل، ولو يؤاِخذُ
واحلمد هللا الذي تُمِسي أبواب امللوك . أرجوه أياَم حيايت، وهو ذُْخرِي يف آخريت، ولو َرجوُت غريه النقطع رجائي
واحلمد هللا الذي أخلو به يف كل . مغلقةً دوين، وباُبه مفتوح لكل ما شئُت من حاجايت بغري شفيع فيقضيها يل

واحلمد هللا الذي حتبب إيلَّ وهو عين غَنِي، فرّبي أمحدُ . عنده سّري يف أي ساعة شئُت من ساعايت حاجاتى، وأضُع
  " .شيء عنده وأحقُه حبمده 

يا ُعَديت عند كربيت، ويا صاحيب يف َوْحَديت، ويا ِغياثي عند : " دعاء يوسف عليه السالم وكان من دعاء يوسَف
ذا انقطعتْ حيليت، إهلي وإله آبائي إبراهيَم وإسحاَق ويعقوَب، اجعل يل فرجاً شديت، وَمفزَعي عند فاقيت، ورجائي إ

  !.وخمرجاً واقض حاجيت
اللهم ال تؤدْبين بعقوبتك، وال متكُْر يب يف حيلتك، وال : " دعاء بكّاء بين إسرائيل وكان َبكاء بين إسرائيل يقول

ملي فتقبل، كما شئَت تكون مشيئتك، وإذا عزمتَ تؤاخذين بتقصريي عن رضاك، عظيم خطيئيت فاغِفْر، ويسري ع
ميضي عزُمك؛ فال الذي أحسَن استغىن عنك وعن َعونك، وال الذي أساء استبد بشيء خيُرج به من قُدرِتك؛ فكيف 

ْنَسى؛ إلُه األنبياء وويل األنبياء، وبديُع مرتبة الكرامة، جديد ال يبلى، حفيظٌ ال َي! يل بالنجاة وال توجُد إال من ِقَبِلك
دائٌم ال يبيد، حي ميوت، يقظانُ ال ينام؛ بك عرفُتك، وبك اهتديُت إليك، ولوال أنت مل أْعرِ ما أنَت؛ فتباركت 

  " .وتعاليَت 
ال : " حدَثُت عن حمّمد بن النضر احلارثي أنّ النيبّ صلى اهللا عليه وسلم قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال األزدّي

أهل القبلة فإنه من يقطع الشهادةَ عليهم فأنا منه بريٌء إنّ اهللا كتمنا ما يصنع بأهل القبلة تقطعوا الشهادة على 
  " .كتاب اللّه أو كلمةً من سّنة يف دين اهللا حثا اهللا له من الثواب حثواً ! من َعلّم آيةً: " وقال
سألك التوفيق حملَابِّك األعمال وحسن اللهم إين أ: " وقال األوزاعّي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  " .الظن بك وصحة التوكل عليك 
حدثنا بعض أشياخنا : لعلي بن أيب طالب عليه السالم وقد مسع رَجالً يدعو عند الكعبة حممد بن بشر الَعْبِدي قال

عن مسع، وال ُتغِلطه  يا من ال يشَغلُه مسٌع: اعتمر علي عليه السالم ورجالً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: قال
والذي نفسي بيده لو قلتها وعليك : فقال علي. املسائل وال يربمه إحلاُح امللحني؛ أذقْين َبْرَد عفوك وحالوةَ مغفرتك

  .ملُء السموات واألَرضني ذنوباً لُغِفر لك
هبا علي، وللناس َتبِعاٍت  اللهم إن لك علي حقوقاً فتصَدْق: دعاء أعرايب عند امللتزم دعا أعرايب عند امللتَزم فقال

  .فتحملها عين، وقد أوجبَت لكل ضيف ِقرى، وأنا ضيفُك فاجعلْ ِقراي الليلة اجلنةَ
اللهم وإن . اللهم إليك خرجُِت، وما عندك طلبُت، فال حترمين خَري ما عندك لشّر ما عندي: مثله آلخر وقال آخر



  .على مصيبته كنَت مل ترحم نَصيب وَتَعيب فال حترمين أجَر املصابِ
  من كتاب لشيخ للمؤلف

اللهّم إنه من هتيأ و تعبأ، وأعد واستعّد لوِفَادة خملوقٍ َرجاَء رفِده وطَلََب َنيِله، فإن هتّيئي : وقرأتُ يف كتابٍ لشيخ لنا
صاحل اللهّم إين مل آَتك بعمل . وتعبئي وإعدادي واستعدادي لك رجاَء رِفدك وطلَب نائلك الذي ال خطَر وال مِثلَ

قّدمُته، وال شفاعِة خملوقٍ رجوته، أتيتك ُمقِرا بالظُلم واإلساءِة على نفسي، أتيُتك بأّني ال حجةَ يل، أرجو عظيمَ 
فيا َمْن رمحته . عفوك الذي عدَت به علي اخلَطّائني، مث مل مينعك عكوفُهم على عظيم اجلُرم أن ُجدَت هلم باملغفرة

  .العظيمواسعةٌ، وفضلُه عظيم اغفر الذنبَ 
اللهم ال ُتدِخلنا الناَر بعد إذ أسكنَت : قال الفضل بن عيسى الٌرقاِشي: للفضل بن عيسى الرقاشي ابن عائشة قال

  .قلوَبنا توحيَدك؛ وإين ألرجو أال تفعلَ، ولئن فعلَت لتجمعَن بيننا وبني قوم عاديناهم فيك
  .ْن أن أمَنع الدعاَء أخوُف مّني من أن أمَنع اإلجابةَألنا ِم: أليب حازم بلغين عن ابن عَيْينةَ عن أيب حازم قال

  :لبعض الشعراء يف وصف دعوة أنشدنا حممد بن عمر لبعض الشعراء يف وصف دعوة
  َمَحالً ومل يقطع هبا البيد قاطُع... وسارية مل َتْسرِ يف األرض تبتغي 

  ا القْيَد مانُعلِوْرد ومل َيقُصْص هل... َسرْت حيث مل َتْسرِ الركاُب ومل تَُنْخ 
  بأوراقه فيه مسٌري وهاجُع... َتحل وراَء الليل والليلُ ساقط 

  إذا قََرع األبواَب منهن قارُع... َتفََتحُ أبواُب السماء ودوَنها 
  على أهلها واهللا راٍء وسامع... إذا أوفدْت مل يرُورِ اللُه وفَدها 

  هللا صانعأرى جبميل الظَن ما ا... وإين ألرجو اللَه حىت كأنين 
  :وقال آخر

  علي فما ينفك أن يتفًرجا... وإين ألدعو اهللا واألمُر ضَيق 
  أصاب له يف دعوِة اهللا َمخرجا... وُرث فىت ُسًدْت عليه وجوُهُه 

  :وحنوه
  فأضيُق األمر أدناه من الفرج... إذا تضايَق أمٌر فانتظر فرجاً 

يا هذا، إن الرجلَ ينام علىِ : العرب مالٌ فكتَب إىل آِخذه كتاب رجل من العرب آلخر أخذ له ماالً أِخذَ لرجلٍ من
الثكْل، وال ينام على احلََربِ؛ فإّما رددَته، وإما عرضُت اَمسك على اهللا تعاىل كل يوم وليلٍة مخَْس مراٍت رد بكر بن 

بن عبد اهللا يسأله أن اشتكَى أيب فكتب إىلِ بكر : عبد اللّه على رجل طلب منه أن يدعو له قال عبد الرمحن بن زياد
حيّق ملن عِمل ذنباً ال ُعذر له فيه، وتوقَع موتاً ال بد له منه، أن يكون وجالً مشِفقاً، سأدعو : يدُعَو فكتب إليه بكر

لك، ولسُت أرجو أن ُيستجاَب يل بقوة يف عملٍ، وال براءٍة من ذنبٍ، والسالم إلبراهيم بن أدهم َخلَُف بُن متيم عن 
اللهم احُرْسنا بعينك اليت ال تناُم، : قولوا: قال لنا إبراهيم بن أدهم حني عَرض لنا السبُع: ن كُلَيب قالعبد اجلبّار ب

فما زلُت أقولُها مذ : قال َخلف. واجعلنا يف كََنفك الذي ال يُرام، وارمحنا بقدرتك علينا، ال َنهِلُك وأنت رجاؤنا
  .مسعُتها، فما َعرض يل قط ِلٌص وال غُريُه

  .من أقام بأرضنا فلُيكثر من االستغفار، فإنْ مع االستغفار القُطَاَر : ايب يف االستغفار قال أعراّيبألعر
كلمات عرب هبّن العالء بن احلضرمي البحر إىل أهل دارين بلغين عن موسى بن مسعود الًنْهدي عن سفيان الثوري 

ن ُحدَير األسدّي أن العالء بَن احلضَرمّي عَرب إىل أهل عن قُدامة بن َحَماطَة الَضّيب عن خالد بن ِمْنجاب عن زياد ب



  .يا حليُم يا حكيُم يا علُي يا عظيُم: َدارِيَن البحر هبذه الكلمات
حّدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدَّْستََوائّي عن ّمحاد عن إبراهيم عن : دعاء لقضاء احلاجة حّدثين حممد بن ُعَبيد قال

اللهم إّني أستخريك بعلمك، وأستقدُرك بقُدرتك، وأسألك : اد احلاجةَ صلَى ركعتني مث قالعبد اهللا يف الرجل إذا أر
 -من فضلك العظيم فإنك تقِدُر وال أقِدُر، ومتِلك وال أمِلك، وتعلَُم وال أعلَُم، إن كان هذا األمُر الذي أريده 

تغي فيه اخلَِيَرةَ فَيسْره يل وبارْك يل فيه، وإن كان خرياً يل يف ِديين وخرياً يل يف معيشيت وخرياً يل فيما أب -وتسمّيه 
شَراً يل يف ِديين شّراً يل يف معيشيت وشّراً يل فيما أبتغي فيه اخلَري فاصرفه عّني، ويَسْر يل اخلَري حيث كان مث رَضين 

  .به
  من دعاء لبعض الصاحلني

ليه بدين بعافيتك، ونالته يدي بفضل نعمتك، اللهم إًني أستغفرك من كل ذنبِ قَوَِي ع: ومن دعاء بعض الصاحلني
وانبسطُت إليه بَسَعة رزقك، واحتَجبُت فيه عن الناس بَسْترك، اّتكَلُْت فيه على أنَاِتَك وِحلْمك، وعولُت فيه على 

  .كرمي عفوك
وأستغِفُرك َما اللهّم إين أستغفرك ملَا تبًت إليك منه مث عدُت فيه، : " َمن قال: األوزاعي يف دعاء األوزاعّي قال

وعدُتك من نفسي وأخلفُتك، وأستغفرك ملَا أردُت به وجَهك فخالَطَه ما ليس لَك، وأستغفرك للًنعم اليت أنعمَت هبا 
غفر اهللا له ولو كانت ذنوُبه َعَددَ " علّي فتقوْيُت هبا على معصيتك، وأستغفرك لكل ذنبٍ أذنبُته أو معصيٍة ارتكبتها 

  .وقَطْرِ السماءورق الشجر، ورمل عاجل، 
اللهّم إين أعوذً بك من شر السلطان، ومن شّر ما جترِي به أقالمُهم وأعوذ بك أن : دعاء مطرف وكان ُمطَرِّف يقول

أكونَ  أقولَ قولًا حقّاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك، وأعوذ بك أن أتزًين للناس بشي َيشيُنين، وأعوذ بك أن
ِعربةً ألحٍد من َخلْقك، وأعوذ بك أن يكونَ أحٌد من َخلْقك أسعد مبا علّمَتين مّني، وأعوذ بك أن أستغيثَ مبعصيٍة 

  .لك من ُضر ُيصيبين
شهدُت مالَك بن : بني مالك بن دينار وقوماً سألوه أن يدعو اهللا لالستسقاء األزدّي عن عبد الواحد بن زيد قال

إنين واهللا أستبطئُ : نعم قال: قالوا! تستبِطؤون املطَر: قال. يا أبا حيىي ادُع اللَه أن َيسقَيَنا: هدينار يوماً وقيل ل
  .احلجاَرة

اللهم ارَحْم غُْربيت يف الدنيا، وَمصرعي عند املوت : مسعُت عطاًء الُسلَِمّي يقول: لعطاء الُسلمي قال أبو كعب
  .ووحديت يف القبور، وُمقامي بني يديك

حّدثنا أمحد بن عبد : اللّه تعاىل قسَم األخالق على العباد كما قسم األرزاق حدثين حممد بن عبد العزيز قاليف أن 
إن اهللا تعاىل قسَم بينكم أخالقَكم كما : حّدثنا ُزهري عن ُزبيد اليامي عن ُمرةَ عن عبد اهللا قال: اهللا بن يونس قال

فمن ضن باملال أن . ْن حيب ومن ال حيب، وال يؤيت اإلميانَ إال من ُيِحبقسَم بينكم أرزاقَكم، إن اهللا ُيؤِتي املالَ َم
  " .ُينفقه، وهاب العدًو أن ُيجاهده، والليلَ أن يكابدَه فلُيكِثْر من سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلَه إال اهللا واهللا أكرب 

  .عافية، وأكرمين بالتقوىاللهّم أغنين بالِعلْم، وزيين باِحللْم، وجفَلين بال: ومن جاِمع الدعاء
اللهم ال َتِكلْنا إىل أنفسنا فنعجِز، وال إىل الناس فَنضِيَع، اللهّم اجعلْ : من دعاء أيب اجمليب وكان من دعاء أيب اجمليب

  .خَري عملي ما قارَب أجلي
  .ستغناء عنكاللهم أغنِين باالفتقار إليك، وال ُتغنِين باال: من دعاء عمرو بن عبيد ومن دعاء عمرو بن عبيد

كانوا : مسعت ابن عون يقول: البن عون فيما كانوا يستحبون من الدعاء ابن عائشة عن سالم بن أيب ُمِطيع قال



اللهم عبُدك وابن عبدك وابن أمَِتك لعبيدك وإمائك، أنا الذليلُ وال أنتصر، وأنا الظامل وال : َيستحبون من الدعاء
فما أمتها ابن عون حىت أجهَش بالبكاء . تغفر يل وترْمحين أكْن من اخلاسرينأغتفر، عملُت سوءا وظلمُت نفسي وإلّا 

.  
اجعلْين لك َشكاراً، لك ذَكّاراً، لك : " من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم
َحْوبيت وأجْب دعويت وثبت حجيت واهِد رهاباً، لك مطيعاً، إليك ُمخبِتاً، لك أواهاً ُمنيباً، رب َتقبلْ توبيت واغِسلْ 

  " .قليب وسدْد لساين 
  املناجاة

كنُت بالكوفة فخرجُت يف بعض الليل : دعاء لبعضهم حدثين عبد اهللا بن هارون عن ُسلَيم بن منصور عن أبيه قال
ن وراء الباب كالمَ حلاجة وأنا أظُن أين قد أصبحُت فإذا علي ليلٌ فِملُْت إىل بعض أبواهبا أنتظر الصبَح فسمعُت م

فوعزتك وَجالِلك ما أردُت مبعصييت خمالفَتَك، وما َعَصيُتك إذ عصيُتك وأنا بَنكاِلَك جاهل، وال : رجلٍ وهو يقول
بعقوبتك وال بنظرَك ُمستِخٌف، ولكن سولْت يل نفسي، وأعانين على ذلك ِشقَْويت، وغرين َستُْرك املْرَخى علي، 

فاآلنَ من عذابك َمْن يستنِقذُين وحببل َمْن أعتصُم إن قطعَت حبلَك عين، فوا سوأتاه  فعصيُتك جبهل وخالفُتك جبهل،
! ُحطُوا؛ أفمع املثقلني أُحط أم مع املخفَني أُجوز: جُوُزوا، وللمثِْقلني: إذا قيل للِمخفَني! من الوقوف بني يديك غدا

أما ! ويف كم أعوُد! ي كثُرت َمعاِصي فِمْن كَْم أتوُبكُلما طال عمر! كلّما كَبِرْت ِسين كَثُرْت ذنويب؛ ويليِ! ويلي
  !.آن يل أن أستحيَي من َرَيب

كان داوُد النيب عليه السالُم : من مناجاة داود عليه السالم بلغين عن الوليد بن ُمسلم عن عثمان بن أيب العاتكة قال
ْحبها، وإذا ذكرت رمحَتك ارتد إيل إذا ذكرتُ خطيئيت ضاقت علي األرُض بُر! سبحانكَ إهلي: يقول يف مناجاته

  .أتيُت أطباَء عبادك لُيداووا يل خطيئيت فكلهم عليك َيُدلُين! ُروحي، سبحانك إهلي
مهك عطًلَ علي اهلموَم، وحالف بيين وبني : كان داوُد الطائي يقول: لداود الطائي حّدثين بعُض أشياخنا قال

  .الشهواِت، ومنعين اللذْاِت، فأنا يف طلبك أيها الكرُمي مطلوٌب السُّهاِد، وشّدةُ الشفَق من لقائك أوبَق عليَّ
تعبدَ ضيغم قائماً حىت اقِعَد، وقاعداً حىت استلقَى، وُمستلقياً حىت أفحم؛ فلما َجهِد رفع بصَره إىل : لضيغم وقال
استنارت قلوُبها وسبحانك عجباً للخليقة كيف ! سبحانك، عجباً للخليقة كيف أرادْت بك بَدالً: السماء وقال
  .وعجباً للخليقة كيف أنَسْت بسواك! بذكر غريك

سبحانك، ما أضيَق الطريَق على من مل تكن : كانت امرأة من التابعني تقول: المرأة من التابعني ُعتبة أبو الوليد قال
  .دليلَه، سبحانك ما أوحَش الطريَق على مل تكن أنيَسه

كانوا : كان ُعروة بن الُزبري يقول يف مناجاته بعد أن قُِطعْت رجلُه ومات ابُنه :مناجاة عروة بن الزبري أبو احلسن قال
لَْيمُُنكَ . أربعةً، يعين بنيه، فأخذَت واحداً وأبقيَت ثالثةً، وكن أربعاً يعين يدْيه ورِجليه؛ فأخذَت واحدةً وأبقيَت ثالثاً،

  .لئن كنَت أخذتَ لقد أبقيَت، ولئن كنَت ابتليَت عافيَت
جلربيلَ : يونس وجربيل عليهما السالم وأعبد أهل األرض ويف حديث بين إسرائيل أن يوُنس عليه السالُم قالبني 

فدلَه على رجل قد قَطَع اجلُذاُم يديه ورِجلْيه، وذهب ببصَره، فسِمعه . ُدلين على أعبِد أهل األرض: عليه السالم
  .يل فيك األملَ يا باُر يا َوُصولًمّتعَتين ما شئَت، وسلبَتين حني شئَت، وأبقيَت : يقول

اللهّم اقطع حوائجي من الدنيا بالشوق إىل لقائك، واجعل قُرَّةَ : من دعاء لبعض الصاحلني ومن دعاء بعض الصاحلني



عيين يف عبادتك، وارزقين غَم خوفِ الوعيِد، وشوَق رجاِء املوعود، الَلهّم إنك تعلم ما يصِلُحين يف دنياي وآخريت 
  .ِفيافكن يب ح
  باب البكاء

حدثين جّدي عن أَنس بن مالك : بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وفىت من األنصار حّدثين أبو مسعود الدارِمّي قال
إن أمي ُتكثر البكاَء وأخاف على بصرها أن : جاء فًتى من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: قال

يا رسول اهللا، أرأيَت إن ذهب بصري يف : فذهب معه فدخل فقال هلا يف ذلك؛ فقالت! يذهب، فلو أتيَتها فوَعظَتها
فإن ذهب بصري يف الدنيا مث صرت إىل : قالت" . نعم : " قال. الدنيا مث صرتُ إىل اجلنة، أيُبدلين اهللا خرياً منه

  " . ال إن أّمك ِصَديقةٌ: النار، أفيُِعيد اهللا بصري؟ فقال النّيب عليه السالم للفىت
لثابت بن سعيد يف ثالث أعني ال متسها النار حدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن 

ثالث أعنيٍ ال متسها النار؛ عني حَرَسْت يف سبيل اللّه؛ وعٌني سهِرْت يف كتاب : األوزاعي عن ثابت بن سعيد قال
  .اهللا، وعٌني بكْت يف سواد الليل من خشية اهللا

ال يكون البكاُء إال من فضل فإذا اشتد احلزنُ ذهب : حدثنا أبو إبراهيم قال: إبراهيم أبو حامت عن الُعتيب قالأليب 
  :البكاء وأنشد

  ولئن تركنا ذاك للكِرب... فلئن بكيناه َيِحقُّ لنا 
  وملثله َمجدْت فلم َتجرِ... فلمثله جرت العيونُ َدماً 

  عن َعْمرو بن العاص يف حيىي بن زكريا

: بلغين عن أيب احلارث الليث بن سعد عن أبيه عن ابن لَهِيَعة عن أيب قَبِيلٍ عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
دخل حيىي بن زكرّيا بيَت املقدس وهو ابن ثَمانِي حجج، فنظر إىل عباِد بيت املقدس قد لبُِسوا مدارَع الشعَر، 

جمتهديهم، قد خرقوا التراقَي، وسلكوا فيها السالسلَ، وشّدوها إىل وَبرانسَ الصوف، ونظر إىل متهجِّديهم، أو قال 
إين مل أخلق : يا حيىي هلمَّ فلنلعْب قال: حنايا بيت املقدس، فهاله ذلك؛ فرجع إىل أبوبه فمر بِصبياٍن يلعبون فقالوا

عاه الشعر ففعال، مث رجع إىل بيت فأتى أبويه فسأهلما أن ُيَدرِّ" وآتيناه احلكمَ صبّيا : " للَّعب، فذلك قول اهللا تعاىل
املقدس فكان خيُدمه هناراً وَيصيُح فيه ليالً، حىت أتت له مخَس عشرة سنة، وأتاه اخلوُف فساح ولزم أطراَف األرض 

وِغَريانَ الَشعاب، وخرج أبواه يف طَلبه فوجداه حني نزال من جبال التِّيِه على ُبحرية األردنّ وقد قعد على َشِفري 
وعزِتك ال أفوُق بارَد الشراب حىت أعلَم أين مكاين : رية وأنقَع قدميه يف املاء وقد كاد العطشُ يذحبُه وهو يقولالُبَح

منك فسأله أبواه أن يأكلَ قُرصاً كان معهما من َشعري، ويشرَب من املاء ففعلَ وكفَر عن ميينه فمدُح بالبِّر، قال اللّه 
ورده أبواه إىل بيت املقدس فكان إذا قام يف صالته بكى، ويبكي " ْم َيكُْن َجباراً َعصًِيا وََبراً بَِواِلَدْيِه وَلَ: " عز وجل

" يا حيىي : زكريا لبكائه حىت ُيغَمى عليه، فلم يزل كذلك حىت خر دموُعه حلَم َخّديه، وبَدْت أضراُسه، فقالت له أمه
أنِت وذاِك، فَعَمَدْت إىل ِقطَْعْيت لًبودٍ : قال" . لو أذنَت يل الختذُت لك لبداً ِليوارَي أضراسَك عن الناظرين 

فألصقتهما على خّديه، فكان إذا بكى استنقعْت دموُعه يف القطعتني فتقوُم إليه أمُُّه فتعِصرُهما بيديها، فكان إذا نطر 
  .محنياللَهم هذه دموعي وهذه أَمي وأنا عبُدك وأنت أرحُم الرا: إىل دموعه جتري على ذراَعيْ أَمِه قال

َمن ! وحيك يا يزيُد: كان يزيُد الرقاشي يقول: ليزيد الرقاشّي بلَغين عن أيب معاوية عن أيب إسحاق اخلَِميسّي قال
يا معشر َمنِ املوت موعده، والقُْرب بيُته : مث يقول! ومن ذا يترَضى لك ربك من بعدك! َمن يصلَي عنك! يصوُم عنك



  .أشفاُر عينيهفكان يبكي حىت تسقطَ : قال! أال تبكون
: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف البكاء من خشية اهللا بلَغين عن حممد بن فَُضيل عن الَعالء بن املسًيب عن احلَسن قال

َما مْن قطرٍة أحب إىل اهللا ِمْن قطرِة دمٍ يف سبيله وقطرِة دمعٍ يف جوف الليل من : " قال النيبّ صلى اهللا عليه وسلم
" أحبُّ إىل اهللا من َجْرعِة مصيبة ُموجِعة رّدها بصربٍ وحُسن عزاؤه، وجرعِة غيٍظ كظَم عليها  خشيته، وما من جْرعٍة

.  
كان يف وجنَتي ابن عباس خطَّان : ملعتمر بن سليمان عن رجل يف بكاء ابن عباس ُمعَتِمر بن سليمان عن رجلٍ قال

  .من أثر الدموع
: حدثنا سَنار عن جعفرٍ قال: داود عن سعيد بن ُنَصْير قال بني سيار بن جعفر وحممد بن واسع حدثين حممُد بن

وكنت إذا رأيت وجَهه حسبُته : كنُت إذا أحسسُت من قليب بقسوة أتيُت حممَد بن واسعٍ فنظرتُ إليه نظرةً؛ قال
  .وجَه ثَكلَى
  .أخوك َمْن وَعظَك برؤيته قبلَ أن يعظَك بكالمه: وكان يقال

َعجيج كعجيج النساء وال عزم، وخدعةٌ كخدعة إخوة يوسف جاءوا : َمن حولَه فقالتكلم احلَسن يوماً حىت أبكَى 
  .أباهم ِعشاًء يبكون

فقََد مالكُ بن دينار مصحفَه يف جملسه؛ فنظر إليهم كلَهم : ملالك بن دينار وقد فقد مصحفه يف جملسه أبو عاصم قال
الكمد أبقَى : مرزوق قال عبد العزيز بن مرزوقيبكون؛ فقال كلُّكم يبكي فمن سَرق املصحف؟ لعبد العزيز بن 

  .وكانت له ُشَعريات يف ُمقدمَّ ُصْدغه فإذا رق نتفها أو مَدها إىل فوق فتقلَص دمُعه. للحزن
  .ُهَو هلا شفاعة: فقال. إنا خناف على عينك العمى من طول البكاء: لغالب بن عبيد اللّه قيل لغالب بن عبيد اهللا

  :اء قال بعض الشعراءلبعض الشعراء يف البك
  وَيشِفَي مين الدمُع ما أتوجًع... سأبكيك حىت ُتنِْفَد العُني ماَءها 

  :مثله لبعض الكتاب وقال بعض الكتابِ يف مثله
  أّنه لألحزان تسهيلُ... إبك فمن أنفع ما يف البكا 

  ُحْزنٌ على اخلّدين حملول... وهو إذا أنت تأملَته 
  لعفرية العابدة يف البكاء

كيف يسأم ذو داء من شيء يرجو أن يكونَ له : أال تسأمني من طول البكاء؛ فبكت مث قالت: ل لُعفَيْرةَ العابدةقي
  !.فيه من دائه شفاء

ما : رأيت أبا سليمان الداراينّ يبكي، فقلت له: بني ابن أيب احلواري وأيب سليمان الداراين قال ابن أيب احلوَارِي
  .لك الغم الذي ليس فيه فرٌح، وذلك األمِد الذي ليس له انقطاٌعإمنا أبِكي لذ: ُيبكيك؟ فقال

أتيُت الشأَم، فمررُت بدير َحْرَملَة، وبه راهٌب كأن عينْيه ِعْدالً مَزاٍد؛ : بني بعضهم وراهب بدير حرملة قال بعضهم
جلي مل َيتبيَّْن فيه يا مسلًم، أبِكي على ما فرطُت فيه من عمري، وعلى يومٍ مضى من أ: فقال. ما ُيبكيك: فقلُت
  .أسلَم وغََزا فقُِتل يف بالد الروم: مث مررُت بعد ذلك فسألُت عنه؛ فقالوا: قال. عملي

يا أشعثُ، تعالَ حىت نبكَي على املاء البارد يف يوم : دخلُت على يزيد الرقَاشّي فقال يل: ليزيد الرقاشي أشعث قال
  .وكان قد صام ثالثني أو أربعني سنة. َع يبسبقين العابدون وقُِط! واهلفاه: مث قال. الظمأ

أخربين عن لُْبس النصارى هذا السواَد، ما : قلُت لثوبانَ الراهب: بني زيد احلمريي وثوبان الراهب زيد احلمريّي قال



يرمحك : وكلّكم معشَر الرهبان قد أصيَب مبصيبة؟ فقال: قال فقلُت. هو أشبه بلباس أهل املصائب: املعىن فيه؟ قال
  .فال أذكر قولَه ذلك إال أبكاين: قال زيد! وأّي مصيبٍة أعظُم من مصائب الذنوب على أهلها! هللا

: دخلت على أيب سليمان وهو يبكي، فقلت: أيضاً بني ابن أيب احلواري وأيب سليمان الداراين ابن أيب احلَوارّي قال
نَس كلُ خليلَ خبليله، فَرَش أهلُ احملبة أقَدامهم، يا أمحد، إنه إذا َجن الليلُ وهدأت العيونُ وأ: قال. ما ُيبكيك

بعيين َمْن تلذَذَ : وجرت دموعُهم على خدودهم ُيسمع هلا وقٌع على أقدامهم، وقد أشرف اجلليلُ عليهم فقال
أم كيف أبيُت ! هل أخربكم أحٌد أن حبيباً بعذَُب أحباءَه! بكالمي واستراح إيلَّ، فما هذا البكاء الذي أراه منكم

  .فيب حلفُت أن أكشَف هم يوَم القيامة عن وجهي ينظرون إيل! قوماً، وعند البيات أجدهم وقوفاً يتملقونين
  .كنتُ أبكي لصخر من القتال، فأنا أبكي له اليوم من النار: للخنساء يف بكائها على أخيها صخر قالت خنساء

إذا تكلمت أبكيَت النساَ، وإذا تكلَّم غُريك يُبكهم؟  يا أبِت، ما لََك: بني عمر بن ذر وأبيه قال عمر بن ذَرٍّ ألبيه
  .يا بين، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة املسأجرَة: فقال

هْب يل من قلبك اخلشوَع، : بعض ما أوحى به اللّه تعاىل إىل نيب من أنبيائه ويف بعض ما أوحى اهللا إىل نيبٍّ من أنبيائه
  .وَع، وادُعين، فإين قريبومن َبَدنك اخلضوَع، ومن عينك الدم

  .استغزروا العيون بالتذكر: لعمر وكان عمر يقول
  التهجد

أخربين َمْعمَر : حدثنا عبد اللّه بن املبارك قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا حسني بن حسن املَْرَوزي قال
كنت أتيُت عند ُحجرة النيب : ّي قالواألوزاعُي عن حيىي بن أيب كَِثري عن أيب سلَمة عن أيب َزَمعة بن كعب األسلم

: " اهلَوِي من الليل، مث يقول" سبحانَ اهللا رب العاملني : " صلى اهللا عليه وسلم فكنت أمسُع، إذا قام من الليل
  .اهلَوًِي" سبحانَ الِله وحبمده 
قام رسول اهللا صلى : ْعبة يقولمسعُت املُغريةَ بن ش: حدثنا سفيان بن ُعَيينة عن زياد بن ِعالَقَة قال: حدثنا حسني قال

أفال : " يا رسول اهللا، قد غفر اللّه لك ما تقّدم من ذنبك وما تأخر؛ قال: اهللا عليه وسلم حىت توزمت قدَماه فقيل
  " .أكون عبداً شكوراً 
بن عبد اهللا عن أخربنا ّمحاد بن سلَمة عن ثابت البَُناين عن ُمطَرف : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال: حّدثنا حسني قال

  .أتيُت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي وجلوفه أزيز كأزيز اِملْرَجل: أبيه قال
إذا أنا منُت مث استيقظُت مث منتُ : قال يزيد الًرقَاشٌي: ليزيد الرقاشي بلغين عن َربَاح عن مْعتِمر عن رجل قد ّمساه قال

  .يعين بالنهار. ُمفال نامت عيناَي، وعلى املاِء الباردِ السال
ال يشهد : قال عبيدة بن هالل الثَّقفي: بني عمر وعبيدة بن هالل الثقفي وروى جَرير عن عطاء بن السائب قال

  .فبلغ ذلك عمَر فأقسم عليه لُيفطرن العيدين. علّي ليل بنومٍ وال مشٌس بإفطارٍ
  قول عبيدة بن هالل ألهله

يا أهاله، الدُلَْجةَ : كان يقول ألهله: مّي عن جده ُعَمري بن حبيب قالوروى َمحاد بن َسلَمة عن أيب جعفر اخلَط
  .الدُلَْجةَ، إنه من يسبِق إىل املاء يظمأ؛ يا أهالَ، الدجلةَ الدُّجلةَ، إنه من يسبق إىل الظلّ َيْضَحى

هلوهم، ولوال الليلُ ما  أهلُ الليل يف ليلهم ألذُّ من أهل اللهو يف: ألي سليمان الداراين قال أبو سليمان الداراينّ
  .أحببُت البقاء



قول عيسى عليه السالم للحواريني خرج عيسى عليه السالم على احلواريني، وعليهم الَعَباُء وعلى وجوههم النور، 
  .يا أبناء اآلخرة، ما تنَغم املتنَغمون إال بفضل نعيمكم: فقال

إهنم َخلَوا بالرمحن فألبسهم : حسن الناس وجوهاً؛ فقالما بالُ املتهجدين من أ: للحسن يف املتهّجدين وقيل للحسن
  .نوراً من نوره

اللهمً اشفين من النوم باليسري، : كان رجل يقال له مهام يقول: هلمام ُحَصْين بن عبد الرمحن عن إبراهيم قال
ختربكم أنه مل يتوَسدها إن ُجَمةَ مهام : وكان ُيصبح وُجفَُته مَُرخلة؛ فيقول بعُضهم لبعض. وارزقين سهراً يف طاعتك

  .الليلة
كان أحُدهم إذا بلغ أربعني سنةً طوى فراَشه، وكان بعضهم حييي الليلَ، : لعبد اللّه بن داود قال عبد اهللا بن داود

  " .عند الصباح َيْحَمُد القوُم السَرى : " فإذا نظر إىل الفجر قال
يا : أخذ الفُضَيل بن عياض بيدي مث قال: لبني الفضيل بن عياض وحسني بن حسن حّدثنا حسني بن حسن قا

هأنذا مطلع ! كذََب من ادعى حمبيت وإذا أَجنَّه الليلُ نام عين، أليس كل حبيبٍ ُيحب خلوةَ حبيبه: حسني، يقول اهللا
على أحبّائي، إذا أَجمًهم الليلُ جعلُت أبصارَهم يف قلوهبم، ومثلُت نفسي بني أعينهم فخاطَبوين على املشاهدة 

  .موين على احلضوروكلَ
كنَّا نعازي عطاء اخلُراساين فكان ُيحيي : حدثين عبد الرمحن بن يزيد قال: لعطاء اخلراساين الوليد بن مسلم قال

يا عبد الرمحن بن يزيد، ويا يزيد بن يزيد، : الليلَ صالةً، فإذا مضى من الليل ثُلُثُه أو أكثُر نادانا وحنُن يف ِفسطاطنا
، قوموا فتوَضؤوا وصلُّوا، فإن قياَم الليل وصياَم هذا النهار أيسُر من شرب الصديِد ومن ويا هشام بن الغاز

  .ُمقطّعات احلديد، فالَوَحا الوحا مث النجاَء النجاء، ويُقبل على صالِتِه
لعلي كرم اهللا وجهه يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالك بن ِمْغَول عن رجل يف ُجْعفي عن السدّي 

واّهللا، لقد رأيُت أثرأ : صلفى عليُّ الغداة مث جلس حىت ارتفعت الشمُس كأن عليه كآبةً، مث قال: عن أيب أراكة قال
يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رأى أحداً ُيشبِههم، واللّه إن كانوا لَُيصبحون ُشْعثاً غُبْراً صُفْراً، بني 

توا يتلُون كتاَب اهللا، يراوحون بني أقدامهم وجباههم، إذا ذكروا اهللا مادوا كما مييدُ اْعينهم ُركَبِ اِملْعَزى، قد با
  .يريد أهنم يستقلّون ذلك. الشجر يف يوم ريح، واهنملت أعينُهم حىت ُتبل ثيابَهم، وكأهنم واهللا، باتوا غافلني

إن أهلَ : بو َعلْقََمة عن أيب هريرة قالحدثنا أ: أليب هريرة يف أهل السماء وأهل الذكر احملاريب عن اإلفريقي قال
  .السماء لَريْون بيوَت أهل الذكر ُتضيُء هلم كما تضيء الكواكُب ألهل األرض

كونوا ينابيعَ : لعبد اهللا بن عيسى َيْعلَى بن ُعبَْيد عن حممد بن َعْون عن إبراهيم بن عيسى عن عبد اهللا بن عيسى قال
ت، جددَ القلوب، ُخلقانَ الثياب، سُرَج الليل، تْعَرفوا يف أهل السماء، وَتْخفَوا العلم، مفاتيَح اهلدى، أحالس البيو

  .يف أهل األرض
حدثنا أبو : حدثنا أبو الربيع الزَّهْراين قال: إلبراهيم النخعي يف الرجل يرى الضوء بالليل حدثين حممد بن داود قال

هو من الشيطان، لو كان هذا فضالً ألوثر أهلُ : لليل؛ قالَعَوانة عن املغرية بن إبراهيم، يف الرجل يرى الضوَء با
  .بدر
  املوت

حدثين عيسى بن ميمون عن حممد بن : بني حممد بن كعب وعمر بن عبد العزيز حدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
ما ابيض من أنظر إىل : ما تنظُر يا حممد؟ قلت: نطرت إىل عمر بن عبد العزيز فأدمتُ النظَر إليه؛ قال: كعب قال



أَما واللّه لو رأيتين يف القرب بعد ثالثة؛ وقد سالتْ حدقتاي على : فقال. شعرك، وحنَلَ من جسمك، وتغيَّر من لونك
  .وجنّيت، وسال منخراي صديداً ودوداً، لكنتَ أشد َنكَرة

مكليها َعْشُر سنَني، وهي  دخلُت بعضَ اجلَبَابني، فإذا أنا جباريٍة ما أحسبها أتت: جلارية ترثي ميتا وقال األصمعي
  :تقول

  إذا كنت يف القرب قد أحلدوكا... َعِدمُت احلياةَ وال نلتها 
  وأنت بيمناك قد وّسدوكا... وكيف أذوق لذيذ الكرى 

  :شعري! يا أخاه: بلغين أن داود الطائّي مر بامرأة تبكي عند قربٍ وهي تقول: قال األزدّي
  يك إذاً ساالوأُي عين... بأَي خديك تبدي البِلى 

حّدثنا جعفر بن : حدّثنا حممد بن نصر املعلم قال: شعر ملالك بن دينار وقد أتى القبور حّدثين حممد بن مرزوق قال
  :سليمان عن مالك بن دينار أنه قال

  ن أين املعظَّم واحملتقَْر... أتيت القبوَر فناديُته 
  وأين املزكَى إذا ما افتخَْر... وأين املدلُ بسلطانه 

  :فنوديُت من بينها وال أرى أحداً: قال
  وماتوا مجيعاً وماَت اخلبَْر... تفانَْوا مجيعاً فما ُمخبٌِر 

  وتُْمَحى حماسُن تلك الصَُّوْر... تروُح وتغدو بناُت الثرى 
  أَمالك فيما ترى ُمعتبَْر... فيا سائلي عن أناس َمضَْوا 

  .فرجعت وأنا أبكي: قال
  :أنه قرئ على قربٍ بالشام شعر على قرب بالشام بلغين

  غُلُْب الرجال فلم تنفعهم القُلَلُ... باتوا على قُلَل األجبال حتُرسُهم 
  فأسِكنوا ُحفْره يا بئس ما نزلوا... واستُْنزِلوا بعد عزٍّ من معاقلهم 
  أين األسرةُ والتيجانُ واحلُلَلً... ناداُهُم صارٌخ من بعد ما ُدفنوا 

  من دوهنا ُتضَرُب األستاُر والِكلَلُ... ت ُمحخبةً أين الوجوُه اليت كان
  تلك الوجوُه عليها الدوُد تقتتلُ... فأفصَح القُرب عنهم حني ساء هلم 

  فأصبحوا بعد طول األكل قد أِكلُوا... قد طال ما أكلوا دهراً وما َنِعموا 
  :وقال آخر

  يف نعيم وسرور وغََدْق... ربَّ قوم َعَبروا من عيشهم 
  مث أبكاهم دماً حني َنطَْق... لدهُر زمانا عنُهُم سكتَ ا

: بني النعمان وعدي بن يزيد نزل الُنعمان ومعه ِعدي بن زيد يف ظل شجرٍة عظيمٍة لَيلُْهَوا، فقال له عدي بن زيد
  :ال؛ قال تقول: قال. أتدري ما تقولُ هذه الشجرةُ
  الزليشربون اخلمَر باملاِء الز... رب شَْرب قد أناخوا عندنا 
  وكذاك الدهرُ حاالً بعد حال... مث أضًحْوا لَعب الدهُر هبم 

  :إلبراهيم بن مهدي وقال إبراهيم بن املهدي
  قد كان ُيْعَمر باللذات والطربِ... باهللا ربك كم بيٍت مررَت به 



  فصار من بعدها للويل واحلربِ... طارْت ُعقاُب املنايا يف سقائفه 
  :ي أنشدنا أبو عبد الرمحن صاحب األخفش عن األخفش للخليل بن أمحد العروضيشعر للخليل بن أمحد الفراهيد

  ال مَْزَحلٌ عنه وال فَْوت... كن كيف شئَت فقَصُرك املوُت 
  زال الغَنى وتقَوَض البيُت... بينا ِغَنى بيِِت وهبجُته 

حدّثنا أبو حممد : الطََّنافسّي قالشعر ملالك بن دينار وقد كان خيرج إىل القبور كل مخيس حّدثين يزداد بن أسد عن 
  :كان مالك بن دينار خيرج إىل القبور كل مخيس على ِحمار قوطراينّ؛ ويقول: قال

  وجوه يف القبورِ أِحبُّهنَْه... أال َحي القبوَر ومن بِهِنَّْه 
  إذاً ألجبنين من وجِدِهنَْه... فلو أنّ القبور مسعَن صويت 

  اْبُت حبسرٍة من عنِدِهَنْهف... ولكّن القبورَ صمَنت عين 
  .مث يبكي ونبكي

أخبِْرين : بني معاوية بن أي سفيان وُعَبْيد بن شرية اجلُْرمهّي قال معاوية بن أيب سفيان لُعبَيد بن شرية اجلُْرُهمّي
يث إين نزلُت حبي من قُضاعة فخرجوا جبنازِة رجل من ُعفَرة يقال له حُر: فقال. بأعجبِ شيٍء رأيَته اجلاهليَّة

وخرجُت معهم، حىت إذا واَرْوه يف حفرته انتبذُت جانباً عن القوم وعيناي تذْرِفان مث متثلت بأبياِت شعرٍ كنتُ 
  :أرويها قبل ذلك بزماٍن طويلٍ

  خَْيٌر لنفسك أم ما فيه تأخري... أوائلُها : جتري أمور وال َتْدرِي
  دارت مياسرفبينما العسُر إذ ... فاستقدرِ اهللا خرياً وارَضَيَن به 
  إذ صار يف الرمس تعفوه األعاصري... وبينما املرُء يف األحياِء مغتبطاً 

  وذو قرابته يف احلّي مسرور... يبكي الغريُب عليه ليس يعرفه 
ال واهللا؛ إال أين : قلُت. يا عبَد اهللا، هل لك علم بقائل األبيات: وإىل جانيب رجلٌ يسمع ما أقول، فقال يل: قال

والذي حتِلُف به إن قائلَها لصاحبنا الذي دفنَّاه آنفاً، وهذا الذي ترى ذو قرابته أسر الناس : فقال. زماٍن  أرويها منذُ
فعجبُت ملا ذكره يف شعره وما صار إليه من أمره وقوله، كأنه ينظر إىل . مبوته، وإنك لغريب وتبكي عليه وصفَت

  .هبْت مثالًفذ" إنً البالء موكُل بالقول : " مكاين جنازته، فقلت
خٌري من احلياة ما إذا فقدَته أبغضَت لفقده احلياةَ، وشر : ألعرايب فيما هو خري من احلياة وشر من املوت قال أعرايب

  .من املوت ما إذا نزل بك أحببت لنزوله املوت
  :شعر أليب زبيد وأليب العتاهية وقال أبو ُزَبيد

  ون َنْصبَ العوِدغََرضا للمن... ميِلُك املرُء بالرجاِء ُويضحي 
  فمصيٌب أو صاف غري بعيد... كلّ يومٍ ترميه منها بَرْشقٍ 

  :وقال أبو العتاهية
  َوَنعَْتك أزمنة ُخفُْت... َوَعظَْتك أحداث ُصُمْت 

  َتبلى وعن صور ُشُتْت... وتكلَّمْت عن أوجٍه 
  رِ وأنت حي مل متًْت... وأرتك قَربَك يف القبو 
  .دَ سفر أولُ َمْنقَلٍة منه املوُتأْبع: ألعرايب وقال أعرايب

  :وقال بعض احملَدثني! أَو صحيٌح َمن املوُت يف ُعنِقه: فقال. مات فالنٌ أصح ما كان: وقيل ألعراّيب



  إن مل تبادر فهو الفوت... امسْع فقد أمسعك الصوُت 
  آخُر هذا كلَه املوُت... بل كُلْ إذا شئت وِعْش ناعما 

  :يف قصصه وكان صاحل املّري يقول يف قََصصهما كان يقوله صاحل املّري 
  فماَت املؤفَلُ قبل األَملْ... مؤمِّل دنيا لتبقَى له 

  فعاش الفسيلُ ومات الرُجلْ... وباَت ُيروِّي أصولَ الفَسيل 
  :ملسلم بن الوليد وقال مسلم بن الوليد

  وبكَى أحَبابُهم مث ُبكُوا... كم رأينا من أناس هلكوا 
  ودُفُم لو قدموا ما تركوا... ن بعدُهُم تركوا الدنيا مل

  ورأينا ُسوقةً قد َملَكوا... كم رأينا من ملوٍك سوقةَ 
  فاستداروا حيث دار الفلَُك... قَلَب الدهُر عليهم َورِكا 

 بيتان كانا على جدار من ُجدر القسطنطينية حدثين أيب عن أيب العتاهية أنه قرئ له بيتان على جدارٍ من ُجُحر كنيسة
القسطنطينية ما اختلف الليلُ والنهار وال دارْت جنوُم السماء يف الفلَِك إال بنقل السلطانَ عن َملٍك كان حيدث 

  :الدنيا إىل َمِلِك وقال آخر
  من َعًد يوماً مل يأِت من أَجِلْه... ما أنزل املوَت حق منزِلِه 

  كانا قرينْيه منتَهى أملِْه... والصدق والّصُرب يبلُغان مبن 
  فإنّ ُجل اهلالك يف زلِلْه... عليك صدق اللسان جمتهدا 

  :للطرماح وقال الطِّرماح
  على َشرَجع ُيْعلَى بُدكنِ املطارف... فيا رّب ال جتعلْ وفايتِ إن أتت 

  يصابون يف فجٍّ من األرض خائف... ولكن أجِْز يومي شهيداً وُعْصبةً 
  الون عند املواقفُهدى اهللا نزَّ... عصائُب من شتَّى يؤلفُ بينهم 

  ُهدى اهللا نزَّالون عند املواقف... إذا فارقوا دنياُهم فارقوا األذى 
  كِضْغِث اخلَالَ بني الرياح العواِصف... فأقتل قَْعصاً مث ُيرَمى بأعظمي 
  دُويَن السماء يف نسورٍ عواِئف... ويصبِح حلمي بطَن طري مقيلة 

. اّتخذ نوح بيتاً من ُخصٍّ، فقيل له لو بنيت بيتاً: َهيب بن الَوْرد قاللنوح عليه السالم وقد بىن بيتاً من خص ُو
  .هذا ملن ميوت كثٌري: فقال

أليب الدرداء إذا رأى جنازة، وشعر للبيد بلغين عن إمساعيل بن َعّياش عن ُشرَحبْيل بن مسلم أن أبا الَدرداء كان إذا 
  :وهذا مثل قول لبيد. ي فإنا غادونروح: إغِْدي فإّنا رائحون، أو قال: رأى جنازةً قال

  لكاملغتدي والرائح املتهجرِ... وإنا وإخواناً لنا قد تتابعوا 
ما من مولود يولد إال ويف سّرته : هلالل بن إساف بلغين عن َوِكيع عن َشريك عن منصور عن هالل بن إِساف قال

  .من تربة األرض اليت ميوت فيها

  :أّول شعر قيل يف ذم الدنيا قول ابن َخذّاق: صمعيأول شعر قيل يف ذم الدنيا قال األ
  أم هل له من ِحَمام املوت من واقي... هل للفىت من بناِت الدهر من راقي 
  وألبسوين ثياباً غَري أخالقِ... قد رجَّلوين وما ُرجِّلُت من َشَعٍث 



  وأدرجوين كأّني طي خمراقِ... وطيَّبوين وقالوا أّيما رجلٍ 
  فإمنا مالُنا للوارث الباقي... ولَع بإشفاقِ هَون عليك وال ُت

جاء رجل إىل النيب : بني النيب صلى اهللا عليه وسلم ورجل ال حيب املوت حممد بن فُضَيل عن ُعبيد اهللا بن ُعَمري قال
"  يديك قدمه بني: " قال. نعم: قال" هل لك مال؟ : " يا نيبً اهللا، ما يل ال أحبُّ املوت؟ فقال له: عليه السالم فقال

.  
إنّ املرَء مع ماله إن قدمه أحبَّ أن َيلْحق به وإن أخَّره أحب أن : " فقال النيب عليه السالم: قال. ال أطيق ذلك: قال

  " .يتخلَف معه 
أال ندعو لك طبيباً؟ : قيل للربيع بن خْيثم يف مرضه: للربيع بن خيثم يف مرضه احملارّيب عن عبد امللك بن ُعَمري قال

قد كانت فيهمِ أطباُء، فما " وعاٍد وثَُموَد وأصحاَب الَرَس وقُُروناً بَني ذلَك كثرياً : " ِظروين؛ مث فكر فقالأن: قال
  .أرى املداوى َبِقي وال املداَوى؛ هلك الناعُت واملنعوُت له، ال تدعوا يل طبيباً

كان عمر بن عبد العزيز ليس له : قالشعر كان يتمثل به عمر بن عبد العزيز دائماً إسحاق بن سليمان عن أيب أمحد 
  :ِهجَريى إال أن يقول

  كما اغتّر باللذاتِ يف النوم حاملُ... ُتَسر مبا َيبلَى وتفَرحُ باملىن 
  وليلُك نوٌم والردَى لك الزُم... هناُرك يا مغروُر سهٌو وغَفْلةٌ 

  كذلك يف الدنيا تعيُش البهائُم... وسعُيك فيما سوف تكره غبُه 
ستقبل يوماً ليس مبستكمله، ومنتِظرٍ غدا ليس من أجله، لو رأيتم األجل ومسريَه، ألبغضتم األمل كم من م
  .وغروَره

  ليل َيكُّر عليهُم وهنارُا... ال يلبث القُرَناء أن يتفّرقوا 
: ن أيب هريرةأليب هريرة حيىي بن آدم عن عبد اللّه بن املبارك عن عبد الوهاب بن َوْرد عن سامل بن َبشري بن َحَجل ع

أَما إين ال أبكي على دنياكم ولكين أبكي على ُبْعدِ سفري وقلّة زادي، وأين أمسيتُ يف : أنه بكى يف مرضه فقال
  .ُصعوٍد مهبِطُه على جنةٍ أو نار، وال أدري على أّيهما يؤخذ يب

ال؛ مث تركها ساعةً مث قال : حنا؟ قالتهل أصب! وحيِك: ملا احُتِضر معاذٌ قال جلاريته: ملعاذ ملا احُتِضر أبو َجَناب قال
مرحباً باملوت، مرحبا بزائر جاء على فاقٍة، ال : أعوذ باللّه من صباح إىل النار مث قال: نعم؛ فقال: فقالت! أنظُرِي: هلًا

لكن كنت أحب اللهّم إنك تعلم أين مل أكن أحب البقاءَ يف الدنيا لكَْري األهنارِ وال لغرس األشجارِ، و! أفلَح َمْن َنِدم
  .البقاَء ملكابدة الليل الطويل ولظمأ اهلواجر يف احلر الشديد وملزامحِة العلماء بالرُّكَبِ يف حلَق الذَكر

ملا احُتِضر عمُرو بن العاص جعل يده يف موضع الُغل من عنقه مث : لعمرو بن العاص عند احتضاره أبو الَيقْظان قال
  .هنيتنا فرِكبنا، اللهم إنه ال َيسعُنا إال رمحُتك؛ فلم يزل ذلك ِهجرياه حىت قُبَضاللهم إنك أمرَتنا ففَرّطْنا، و: قال

ما حال من يريد : ما حالُك؟ فقال: ألزاذمرد يف احتضاره وقد ُسِئل عن حاله قيل ألزاذمَْرد بن اهلِْربذ حيين احًتِضر
َدُم على ملٍك جّبارٍ قد قَدم إليه العذَر بال سفراً بعيداً بال زاد، وينزلُ حفرةً من األرض مُوِحشة بال مؤنس، ويَقْ

  .ُحجٍة
حّدثين حممد بن إمساعيل عن : حّدثين الَعالء بن الفضل قال: ألمية بن أيب الصلت عند وفاته حدثين َعبدةُ الصفاُر قال

رفع رأسه إىل مسعتُ أميةَ بن أيب الصلْت عند وفاته وأغمَي عليه طويالً مث أفاق، و: أبيه عن جده عن جد أبيه قال
مث أغمَي عليه طويالً مث أفاق . لبيكما لبيكما، هأنذا لديكما، ال عشرييت َتحِميين، إال مايل َيفِديين: سقف البيت وقال



  :فقال
  صائٌر مرة إىل أن يزوال... كل عيش وإن تطاولَ دهراً 
  يف رؤوس اجلبال أرَعى الُوُعوال... ليتين كنُت قبل ما قد بدا يل 

  .سُهمث فاضت نف
  للمنصور عند موته

اللهّم إن كنتَ تعلَم أين قد ارتكبُت ألموَر العظاَم جُرأة مّني عليك، : قال املنصور عند موته: احلكَم بن عثمان قال
  .فإنك تعلم أين قد أطعُتك يف أحب األشياء إليك شهادِة أن ال له إال أنت، َمًنا ِمْنك ال َمنُّا عليك

  :ء أنه كان يوماً نائماً، فأتاه آتٍ يف منامه فقالوكان سبُب إحرامه من اخلضرا
  وُعرَِّي منه أهلُه ومنازلُه... كأّني هبذا القصر قد باَد أهلُه 

  إىل َجَدٍث تُبَنى عليه جنادله... وصار عميدُ القوم من بعد نعمٍة 
  تَُبكِّي عليه ُمْعوِالتٍ حالئله... فلم يبق إال رمسُه وحديثُه 

  :نام فأتاه اآليت فقال فاستيقظ مرعوباً مث
  سُنوَك وأمُر اهللا ال بد واقع... أبا جعفرٍ حانت وفاتك وانقضت 

  أبا جعفرٍ عنك املنيةَ دافع... فهل كاهن أعددَته أو منجم 
فقام واغتسل وصلَى ولىب وجتًهز للحج، فلما صار يف الثلث األؤل اشتدت علُته، . يا ربيع آئِْتين بطَهوري: فقال

  .ا ربيع ألِقين يف حرم اللّه، فمات ببئر ميموني: فجعل يقول
: ال إله إال اللّه حدثين حممد بن داود عن سعيد بن نصري عن العباس بن طالب قال: فيمن يذهله احتضاره عن قول

  .اشرب واسقين: قل ال إله إال اهللا، فقال: كنُت بالشامٍ فسمعُت رجالً وهو يف املوت يقال له: قال الربيع بزة
قل ال إله إال : وقيل لرجل بالبصر. ده يا ذده وده وداوزده : قل ال إلَه إال اهللا؛ فقال: رجالً باألهواز قيل لهورأيت 
  :اهللا، فقال

  كيف الطريُق إىل محفَام ِمنجاب... يارب قائلة يوماً وقد لَغِبْت 
قَن ميَتك، فإذا قاهلا فدعه يتكلم ل: أليب معمر ىف تلقني امليت حّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن معمر عن أبيه قال

  .بغريها من أمر الدنيا وال ُتضجِْره
بلى، أوصيكم مبا : أال تُوصي قال: ملا احُتِضر أيب قلنا له: وصية والد مالك بن ضيغم لبنيه قال مالك بن ضيغم

وأوصيكم بصلة " وتن إال وأنُتْم مْسِلُمونَ َيا َبنًِي إنً اهللا اصطَفَى لَكُُم الديَن فَالَ َتُم: " أوصى به إبراهيُم بنيه ويعقوُب
  .الرحم وحسنِ اجلوار وفعل ما استطعتم من املعروف، وادفنوين مع املساكني

ألن تكونَ يف : يف املوت؛ قال: قال. كيف َتجدك: بني عمر بن عبد العزيز وابنه وقال عمر بن عبد العزيز البنه
  .وأنا واهللا ألن يكون ما ُتحّب أحّب إيلَّ من أن يكون ما أِحّب: قال. ميزاين أحّب إيل من أن أكون يف ميزانك

لسيبويه النحوّي يف احتضاره احتضر سيبويه النحوي فوضع رأسه يف حجر أخيه فقطَرت قَطرةٌ من دموع أخيه على 
  :خدّه، فأفاق من غشيته وقال
  !إىل األمد األقصى ومن يأمن الدهرا... أخيْني كّنا فّرق الدهر بيننا 

قد : أوص؛ فقال: قيل هلَرِم بن حبئان: صية َهرِم بن حبان أبو أسامة عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هاللو
  .صَدقَتين نفسي يف احلياة، ما يل شيء أوِصي فيه، ولكن أوصيكم خبواتيم سورة النحل



  :قال الشاعر
  إال وشيء ميوُت من جسدْه... ما ارتّد طرفُ امرىء بلحظته 

  :وقال آخر
  والقُرب وارثُ ما يسعى له الرُجلُ... املرء يشقَى مبا يسَعى لوارثه 

: وصية الربيع بن خيثم حدثين حممد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن أيب حّيان التيمّي عن أبيه قال
إين رضيت باهللا ربا : باًأوَصى الربيُع بن خيثم وأشهَد على نفسه وكفَى باهللا شهيداً وجازياً لعباده الصاحلني وُمثي

وباإلسالم ديناً ومبحمد رسوالً، وأوِصي نفسي ومن أطاعين أن يعُبَد اللّه يف العابدين وحيمده يفٍ احلامدين وينصحَ 
  .ألًا ُتشِعروا يب أحداً وُسلُوين إىل رّبي َسالً: جلماعة املسلمني؛ وأوَصى أهله

ملا مات : مسعُت عمر بن جرير املهاجري يقول: محد بن يونس قاللعمر بن ذّر عند موت ابنه ذز حدثين حممد بن أ
  أَنى: اآلن يضيع الشيخ ألنه كان به باّراً؛ فسمعها الشيُخ فقال: ذّر بن عمر بن ذر قال ألصحابه

 رمحك اهللا يا ذراً ماعلينا بعدك من خصاصٍة وما: فلما واراه التراَب وقف على قربه وقال! أضيُع واهللا حيّ ال ميوت
بنا إىل أحٍد مع اهللا حاجةٌ، وما يسرُّين أَني كنت املقدَم قبلَك، ولوال هولُ املطًلَع لتمنّيُت أن أكون مكاَنك، لقد 

اللهّم : مث رفع رأَسه إىل السماء فقال! شغلين احلزنُ لك عن احلزن عليك، فيا ليت شعري ماذا قلَت وما قيل لك
مضينا وتركناك، ولو : مث قال عند انصرافه. بْ حقَك فيما بينك وبينه لهإّني قد وهبُت حقَي يف بيين وبينه له، فه

  .أقمنا ما نفعناك
حّدثنا : لعائشة رضي اللّه عنها يف وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهلا أيضاً على قرب أبيها حّدثين حممد بن عبيد قال

عبد الواحد بن أيب َعْون عن القاسم بن حممد عن ُشرَيح بن الّنعمان عن عبد العزيز بن أيب َسلمة املاجُِشون عن 
تُوِّيف رسولُ اهللا؛ فواهللا لو نزل باجلبال الراسيات ما نزل بأيب هلاضَها، إشرأب النفاق : " عائشة رضي اهللا عنها قالت

: " هذا تقولباملدينة وارتدت العرُب، فواهللا ما اختلفوا يف نقطة إال طار أيب حبظها وغََنائها يف اإلسالم وكانت مع 
  " .من رأى عمَر بن اخلطاب عرَف أنه ُخِلَق غََناًء لإلسالم، كان واهللا أحوزِّياً نسيَج وحده، قد أعد لألمور أقراَنها 

لقد قمَت بالدين حني وهى َشْعبُه وتفاقم َصْدعه؛ ورجفت جوانُبه؛ إنقبضَت ! رِحمك اهللا يا أبِت: " وقالت عند قربه
ت فيما َوُنوا فيه واستخففَت من دنياك استوطنوا وصغَّرَت منها ما عظموا ورَعيت دينك فيما مما أصَغْوا إليه، ومشر

أغفلوا، أطالوا ِعنان األمن واقَتدت مطي احلذر، ومل هتِضم دينك ومل َتِشْن غَدك ففاز عند املسامهة ِقْدُحك وخفً مما 
  " .استوزروا ظهُرك 

فلقد كنتَ للدنيا ُمذُالً بإدبارِك عنها ولآلخرة ِمعزاً بإقبالك ! يا أبِت َنضر اللّه وجهك: " وقالت أيضاً عند قربه
عليها؛ ولئن كان أجل الرزايا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُرْزؤك وأكربَ املصائب فقُدك إنّ كتاَب اهللا ليَِعدُ 

صرب عليك، وأستعيُضه منك باالستغفار جبميل العزاءه عند أحسنِ العَِوض منك، فأنا أتَنَجز من اهللا َموعده فيك بال
  " .لك؛ عليك سالُم اهللا ورمحتُه، توديَع غري قاليٍة حلياتك وال زاريٍة على القضاء فيك 
إن كنتَ ! رحِمك اهللا أبا حممد: " للحسني بن علي على قرب أخيه احلسن قال احلسني بن علي عند قرب أخيه احلسن

لّه عند تداُحض الباطل يف مواطن التقية حبسن الروية، وتستشف جليلَ َمعاظم الدنيا لَُتباِصُر احلق َمظَاًنه، وتؤِلر ال
بعنيِ هلا حاقرة، وُتفيُض عليها يداً طاهرةَ األطرافِ نقيةَ األسرِة، وترَدُع بادرةَ غربِ أعدائك بأَيسرٍ املؤونة عليك؛ 

ح وَرحياٍن وجنِة نعيم؛ أعظَم اهللا لنا ولكم األجرَ وال غَرَو وأنت ابن ساللة النبوة ورضيُع ِلبان احلكمِة، فإيل َرْو



  " .عليه، ووهَب لنا ولكم النبوةَ وُحْسَن األَسى عنه 
  تأبني ابن السماك لداود الطائي

أن ابن السفَاك قال يوم مات داوُد الطائّي يف كالم : حدثين عبد الرمحن بن احلسني السعيدّي عن حممد بن ُمْصَعب
هللا نظر بقلبه إىل ما بني يديه من آخرته، فأعَشى بصُر القلب بصَر العني، فكًان كأنه ال ينظر إىل إن داود رمحه ا: له

ما إليه تنظرون، وكأنكم ال تنظرون إىل ما إليه ينظر، فأنتم منه تعَجبون وهو منكم يعَجب، فلما رآكم راغبني 
استوحش منكم، فكنتُ إذا نظرتُ إليه نظرت مذهولني مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولَكم وأماتت حبتها قلوَبكم 

يا داود ما أعجب شأنك بني أهل زمانك؛ أَهنت نفَسك وإمنا تريد إكراَمها، وأتعبتهِا وإمنا . إىل، حي وسطَ أمواٍت
قبَرَتها تريد راحتَها، أخشنَت املطعَم وإمنا تريد ِطيَبه وأخشنَت امللبَس وإمنا تريد ِليَنه، مث أمَت نفَسك قبل أن متوَت، و

قبلَ أن ُتقَبر، وعذَبتها وملا ُتعذب، وأغنيتها عن الدنيا لكيال ُتذكَر، رغبْت نفُسك عن الدنيا فلم ترها لك قدراً إىل 
اآلخرة، فما أظنُّك إال وقد ظَِفرت مبا طالبت؛ كان سيماك يف سرك ومل يكن سيماك يف عالنيتك، تفقًهَت يف دينك 

احلديثَ وتركتهم ُيحَدثُون، وخَرِْسَت عن القول وتركتهم ينطقون، ال َتحُسد  وتركت الناس ُيَغنُّون، ومسعَت
األخياَر، وال تعيُب األشراَر، وال تقبل من السلطان عطية، وال من اإلخوان هدية؛ آنُس ما تكون إذا كنَت باهللا 

ال أحَسُبك إال وقد ! َمكخالياً، وأوحُش ما تكون آنُس ما يكون الناس؛ فمن ِمسع مبثلك وصربَ صَربك وعَزم عز
أتعبت العابدين بعَدك، سجنتَ نفَسك يف بيتك فال ُمحَدثَ لك وال جليَس معك وال فراَش حتتك وال ستَرعلى بابك 

داود ما كنتَ . وال قلةَ ُيَبْرد فيها ماؤك وال صحفةَ يكون فيها غَداؤك وَعشاؤك، ِمطْهََرُتك قلُبك وقَْصعُتك َتْوُرك
ولكن زَِهدَت فيه ملا بني يديك، فما أصغَر ما ! ارَده وال من الطعام طيَبُه وال من اللباس ليَِّنه، بلىتشتهي من املاء ب

بذلت وما أحقَر ما تركتَ يف جنب ما أملَت، فلما ِمتَّ َشَهَرك ربك مبوتك، وألبَسك رداَء عصلك وأكثَر تبَعك، 
لْتتكلّم اليوم عشريُتك بكلِّ ألسنتها، فقد أوضحَ ربك فلو رأيَت من حضَرك عرفَت أنّ ربَّك قد أكرمك وشرفك، فَ

فضلَها بك، وواهللا لو مل َيْدُع عبداً إىل خريٍ بعمله إال ُحْسُن هذا الَنشرِ من كثرة هذا الَتَبع، لقد كان حقيقاً باالجتهاد 
  .واجلهد ملن ال ُيضيع ُمطيعاً وال ينسى صنيعاً شاكراً وُمثيباً

اللهم إين أرجوك له وأخافك عليه، فحقق :  ابنه وقف حممد بن سليمان على قرب ابنه فقالحملمد بن سليمان عند قرب
  .رجائي وآمن خويف

اللهم عبُدك وولُد عبدك وقد ُردَّ إليك : ملالك بن أنس عند قرب ابنه مات ابن ألَنس بن مالك فقال أَنٌس عند قربه
مث رجع فأكلَ وشربَ . اَب السماء لُروحه وتقبلْه بقبولٍ حسنِفارأْف به وارْمحه، وجاِف األرَض عن بدنه، وافتح أبو

  .وادهن وأصاب من أهله
  :شعر جلرير يرثي امرأته وقال جرير يف امرأته

  ليل َيكُُر عليهم وهناُر... ال يلَبث القُرَناُء أن يتفّرقوا 
  والطيِّبون عليِك واألبراُر... صلّى املالئكةُ الذين ُتِخريُوا 

واهللا ما كان مالُك لعِرِسك، وال مهُّك لنفسك، وما كنَت إال : ابنها وقفْت أعرابّية على قرب ابنها فقالت أعرابية ترثي
  :كما قال القائل

  وإن كانت الفحشاُء ضَاَق هبا ذَْرعا... رحيُب النراع باليت ال َتِشيُنه 
كان سفيان : لْت بن مسعود قالشعر لعدّي بن زيد كان سفيان بن عيينة يستحسنه حدثين حممد بن داود عن الَص

  :بن ُعَيينة يستحسن شعر عدي بن زيد



  مث عاٌد من بعدهم ومثوُد... أين أهلُ الديار من قوم نوحٍ 
  ماط أفضت إىل التراب اخلدوُد... بينما هم على األسرة واألن 

  بعد ذا الوعُد كلُه والوعيُد... مث مل ينقَض احلديثُ ولكن 
  ضل عنهم َسُعوطهم واللًُدود...  وأطباُء بعَدهم ِحلقوهمٍ

  وهو أدىن للموتِ ممن يعوُد... وصحيٌح أضحى يعود مريضاً 
  :أخذه علّي بن اجلهم فقال

  فنجا ومات طبيُبه والُعوَُّد... كم من عليل قد ختَطاه الردى 
  لربعي بن حراش

أتيتُ : ن ُعَمري عن رْبِعي بن حِراش قالأخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن عبد امللك ب: حدثين َعْبدة بن عبد اهللا قال
فوجدُت أخي ُمَسًجى عليه بثوب، فأنا عند رأسه أترَحم عليه وأدعو له إذ كََشفَ . مات أخوك: أهلي فقيل يل

إين ُتلُقَيُت بَرْوح : فقال! بعد املوت! وعليَك السالم، سبحان اهللا: فقلنا. السالم عليكم: الثوَب عن وجهه فقال
ًب غريِ غضبان، وكساين باباً من سندسٍ وإْستََربق، وإين وجدتُ األمَر أيسَر مما تظنون وال تتِكلوا؛ إين ورَْيحان ور

  .استأذنت ريبِّ أن أخربكم وأبّشَركم، إمحلوين إىل رسول اهللا، فقد ُعهِد إيلّ ألَّا أبَْرَح حىت ألقاه مث طَِفيء
د عن إسحاق بن منصور عن عمارة بن زاذان عن ثابت أن ملطرف عن أهل القبور حدثين أبو سهل عن علّي بن حمم

هذا ُمطَرٌف يروح : ُمطرفاً كان يبدو على دابته بني املقام فأغفى فإذا أهلُ القبور جلوس على شِفَاه قبورهم يقولون
  .يوٌم صاحلٌ سالم،: نعم، وما تقول الطُري يف جوف السماء، يقولون: قالوا. هل تعرفون يوَم اجلمعة: قلُت. إىل اجلُمعة

حدثنا ُسفيان بن ُعَيينة عن أيب الربري عن : عن جابر يف عني أيب زياد اليت حفرها معاوية حدثين حممد بن عبيد قال
من كان : نادْوا باملدينة -ُتسفَى عَني أيب زياد : قال سفيان -ملا أراد معاوية أن َتجرَِي العُني اليت حفرها : جابر قال

. فأتيناهم فأخرجناهم رِطَباً يتثَنون، وأصابت اِملسحَاة رِْجلَ رجلٍ منهم فانفَطَرْت دماً: قال جابر. له قتيل فليأِت قتيلَه
  .ال ُينِكرُ بعَد هذا ُمنِكر أبداً: قال أبو سعيد اخلدري

بن  حدثنا ابن ُعيينة عن عمرو بن دينار عن ُعَبيد: يف أن أهل القبور يتوكفون األخبار حّدثين حممد بن ُعبيد قال
فيقولون إنا هللا وإنا ! أمل يأتكم: ما فعل فالنٌ؟ فيقول: أهلُ القبور يتَوكَفُون األخباَر فإذا أتاهم امليت سألوه: ُعَمري قال

  .إليه راجعون، ُسِلَك به غُري سبيلنا
: عفر قالللربيع بن صبيح ومحيد الطويل يف ثابت البناين بعد موته حدثين عبد الرمحن العَْبدي عن جعفر بن أيب ج

شهِدُت ثابتاً الُبَناين يوم مات وشهده أهلُ الَبصرة، فدخلُت قَربه : حدثنا أبو جعفر السائح عن الربيع بن َصبِيح قال
أنا وُحميَد الطويلُ وأبو جعفر حسن مما يلي رأَسه فلما ذهبُت أَسَوي عليه اللَبِنةَ سقطَْت من يدي فلم أَر يف اللحد 

أن اخُتِطَف صاحُبنا وضًج الناُس فسوينا على اللحد وحثونا التراَب؛ فلبم يكن حلُميٍد ِهًمةٌ  أحداً، وأصغى إيلً ُحميٌد
إال أين انِكر أن يكون أحد من ! ما ينكَُر هللا قدرة: حىت أتى سليمان بن علّي وهو أمٌري على الَبصرة فأخربه، فقال

َعْدالن َمْرضِيان، فبعثَ : الربيع بن َصبيح وَحَسن؛ قال نعم،: أهل زماننا ُيفَْعلُ هذا به، فهل علم به أحد سواك قال
  .أمناَء جريانه فنبشوا عنه فلم جيدوه يف قربه

ألعرابية تدعى أم غسان املكفوفة وحدثين أيضاً عن أعرابّية كان ُيقال هلا أم غَّسان مكفوفٍة وكانت تعيشُ ِمبغَزهلا 
اهللا ما رِضَي يل، وأستعُني اّهللا على بيٍت ضيق الفِناء قليلِ رضيُت من . احلمُد للة على ما قضى وارتَضى: وتقول

  .الِكَواِء وأستعني اهللا على ما ُيطالَع من نواحيه



  :ما فعلْت جارتك؟ فقالت: وماتت جارةٌ هلا فقيل هلا
  وصارت إىل بيتها األتلد... تقَّسم جاراُتها بيَتها 

  .ألنّ اهللا وجل اليثين يف رمحِته وحلِمِه: كيف ذلك؟ قالت: فقيل هلا .إن تقبل اهللا مين صالةً مل يعذَبْين: وقالت يوماً
من كُِتَبْت له حسنةٌ دخلَ اجلّنةَ، ومل أعر ما تفسريه حىت مسعت أّم غسانَ تقول " وكنُت مسعُت حديثَ معاذ : قال

  .هذا، فعرفت تأويلَه
  الِكَبر واملشيب

حدّثنا أبو داود عن عبد اجلليل بن عطية عن َشْهر بن َحْوَشب : للنىب صلى اهللا عليه وسلم حدثين أبو اخلطاب قال
َمْن شاَب َشيبةً يف اإلسالم كانت له نوراً : " مسعُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن عمرو بن َعْنَبَسة قال

  " .يوَم القيامة ما مل َيخضْبها أو َينِتفْها 
مررُت بالبادية وإذا شيٌخ قاعد على شِفريِ قربٍ، وإذا يف : ين فَزارة قاليف الِكَبر أبو حامت عن األصمعي عن شيخ من ب

  :القبور رجالٌ كأهنم الرماحُ يدِفُنون رُجالً والشيُخ يقول
  ِقْدماً أَبى ربك إال ما َتَرى... احثُوا على الدَيَسم من َبْرد الثرى 

  .بنوه: ه؟ قالَمن الذين َيدِفنون: فقلت له. إبين: َمن امليُت؟ فقال: فقلت له

دخل يونس بن حبيب املسجَد ُيهادى بني اثنني من الكرب : بني يونس بن حبيب ورجل حدثنا أبو عبد الرمحن قال
وحنوه قولُ . هو ما َتَرى فال َبلَْغَته: قال! بلغَت ما أرى يا أبا عبد الرمحن: فقال له رجلٌ كان يَتَّهِمه على موّدته

  :الشاعر
  لَْغتَهيا عائَب الشيبِ ال َب

.من بلغ السبعنيَ اشتكَى من غري ِعلة : " من الزبور ويقال يف الزبور  "  
  .ال تسأل نفَسك العاَم ما أعطتك يف العام املاضي: حملمد بن حسان النبطي وقال حممد بن حّسان النبِطي

سّره بنوه ساءته نفسه من : لضرار بن عمرو الضّبّي رأى ضرار بن عمرو الضّيب له ثالثةَ عشر ذكراً قد بلغوا فقال
  :شعر البن أيب فنن قال ابن أيب فََننٍ

  وخانه الثِّقتاِن السمُع والبصُر... من عاش أخلقت األيام جِّدَته 
  إن الشباَب جنونٌ برؤه الكِبَُر... قالت َعهِدُتك جمنوناً فقلت هلا 

بني يَدي، وُيدرِكين خلفي، وأنسى احلديثَ، يسبِقُين َمْن : ما بَِقي منك؟ قال: قيل لشيخ: لشيخ معّمر أبوعبيدة قال
  .وأذكر القدَمي، وأنُعُس يف املال، وأسَهرُ يف اخلال، وإذا قمُت قربت األرُض مّني، وإذا قعدُت تباعدْت عين

  :لشاعر يف الِكرب قال الشاعر
  إن الشباَب جنون برؤه الكُِرب... قالت َعهِدتك جمنوناً فقلُت هلا 

  ان والعريان بن اهليثمبني عبد امللك بن مرو
أجُِدين قد ابيض مين ما كنُت أحب أن يسود، : كيف َتجدك؟ قال: قال عبد امللك بن مروان للُعريان بن اهلَيثم

  :واسوّد مّني ما كنُت أحّب أن يبَيّض واشتّد مّني ما أحب أن يلني والن ما أِحبّ أن يشتد وقال 
  الِعشاء وُسعَال بالسحْرنوُم ... َسلْنِي أَنبئَْك بآياِت الِكَبْر 

  وِقفةُ الطعم إذا الزاًد حضَْر... وِقلّةُ النوم إذا الليلُ اعتكَْر 
  وتركًَك احلسناءَ يف قُْبل الطهُْر... وسرعةُ الطرِف وَتحميُج النظر 



  والناس َيْبلَون كما َتبلَى الشَّجَْر
  :شعر حلميد بن ثور، وغريه وقال محيد بن ثور

  وَحسُْبك داًء أن تِصح وَتسلما... عد صّحة أرى بصري قد رابين ب
  :وقال الكميُت

  أمسى فالنٌ ِلِسَنه َحكَما... ال َتغبط املرَء أن يُقالَ له 
  على الوجه طولُ ما َسلما... إن سرَه طولُ عمره فلقد أضَحى 

  :للًنمر بن َتْولب
  فكيف ُترى طولَ السالمِة َيفَعلُ... َيود الفىت طولَ السالمة والغَنى 

  :وقال آخر
  فأالهنا اإلصباُح واإلمساُء... كانت قنايت ال َتلُني لغامز 

  لُيِصحنِي فإذا الّسالمةُ داُء... ودعوُت ريب بالسالمة جاهداً 
  :وقال أبو العتاهية

  أسرَع يف نقص امرىٍء متامُُه
  :وقال عبد احلميد الكاتب

  وأعقب ما ليس باآلِئل... ترحل ما ليس بالقافل 
  وهلفي على السلف الراحل... اخللَف النازل فلهفي من 

  بكاَء املولًهة الثاكل... أبكَي على ذا وأبكي لذا 
  وَتْبكي على ابن هلا واصل... ُتَبكَي من ابن هلا قاطعٍ 

  ورًد التَقَى َعَنَد الباطل... تقضت غَواياُت لُسكر الصبا 
ي حممد بن سالّم اجلُمِحّي عن عبد القاهر بن كتاب احلجاج إىل قتيبة بن مسلم وشعر للحجاج بن يوسف التيم

إين نظرُت يف سَنك فوجدُتك ِلَديت وقد بلغت اخلمسني وإن امرأً سار : كتب احلجاج إىل قتيبة مسلم: السري قال
  :فسمع به احلجاج بن يوسف التيمي فقال. إىل مخسني عاماً لقريب منه

  وت طبيُبلدائك إال أن مت... إذا كانت السبعون ِسنك مل يكن 
  إىل منهل من وِْرده لقريُب... وإن امرأً قد سار سبعني ِحجة 

  خلوُت ولكن قل علي رقيُب... إذا ما خلوَت الدهر يوماً فال تقل 
  وُخلفَت يف قَْرٍن فأنت غريُب... إذا ما انقضى القَْرن الذي أنت منُهم 

  :شعرللبيد وقال لبيد
  صا ُتحَنى عليها األصابُعلزوُم الع... أليس ورائي إن تراخت منييت 

  أِدب كأين كلما قمُت راكُع... أخرب أخباَر القروِن اليت مضت 
  :مثله آلخر وقال آخر يف مثله

  كأين خَاِتلٌ يدنو لصيد... حنتين حانيات الدهر حْتى 
. ال مريضما لك ُتْدِمُن إمساَك العصا ولسَت بكبريٍ و: لرجل من احلكماء وشعر لبعضهم وقيل لرجل ِمن احلكماء

  .ألذكرَ أين مسافر: فقال



  :قال الشاعر
  علي وال أين حتنيُت ِمن ِكَبْر... محلُت العصا ال الضعُف أوجَب محلَها 

  ألعِلَمها أن املقيَم على َسفَْر... ولكنين ألزمُت نفسَي محلها 
  .يا بّين وُتحَتَصدون : اه فقالأْحَصْدَت يا عّم: بني شيخ من العرب وغالم ومرَّ شيخ من العرب بغالمٍ فقال له الغالم

  .ُيحصد: قالوا. يا معشر الشيوخ، الزرُع إذا بلغ ما ُيصَنع به: موعظة للحسن قال احلسُن يف موعظة له
  :قال الشاعر. يا معشر الشباب كم من زرع مل يبلغ أدركته آفةٌ

  والدهُر غّيرين وما َيَتغُري... الّدهر أبالين وما أبليُته 
  فمشيُت فيه وكلّ يومٍ يَقصًُر...  خبيٍط مَربمٍ والّدهر قّيدين

  :لعمارة بن عقيل وقال ُعَمارة بن َعِقيل
  كأهل الديار قَوضوا فتحًملوا... وأدركُت ِملَء األرض ناساً فأصبحوا 

  وأخَرى تُقََضي حاجَها وتََرَحلً... وما حنن إال ُرفقةَ قد ترَحلت 
واللّه لقد كنُت انكر الشعرةَ البيضاء فقد صرُت أنكر السوداء، : قالألعرايب يذكر الشيب ذكر أعرايب الشيَب ف

  .فيا خري َبَدلٍ ويا شرَّ مبدول
  :لبعض الشعراء يف الشيب وقال بعض الشعراء

  رأس إال من فضل َشيب الفؤاِد... شاب رأسي وما رأيُت مشيَب ال 
  ونعيمٍ طالئُع األجساِد... وكذاك القلوب يف كل بؤسٍ 

  رت شيئاً أنكرُت لونَ السواِد... َي البياَض فإن ُعم طال إنكار
أرى املوَت يطلبين وأراين ال أفوته، أِعوذ : إلياس بن قتادة يف الشيب رأى إياس بن قَتادة َشعرة بيضاءَ يف حليته، فقال

  .بك يا رّب من فَُجاءاِت األمور، يا بين سعد قد وهبت لكم شبايب فهبوا يل شيبيت، ولزم بيته
  .الشيب ِخطام املنية: ل يف الشيب قال قيس بن عاصمأقوا

  .الشيُب بريُد اِحلمام: قال آخر
  .الشيب تَْوأم املوت: قال آخر
  .الشيب تاريخ املوت: قال آخر
  .الشيب أّول مراحل املوت: قال آخر
  .الشَّيب متهيد احلمام: قال آخر
  .الشيب عنوان الكَِبر: قال آخر

  :قال َعبِيُد بن األبرص
  شَّْيُب شٌني ملن يشيبوال

  .َشْيب الشَعَر موُت الشَّعَر، وموُت الشَعرِ ِعلَّةُ موِت البشر: ويقال
  :قال الشاعر

  فوقَّرين عنه املشيُب وأدبا... وكان الشباب الغُض يل فيه لذةٌ 
  وأهالً وسهالً باملشيب ومرحبَا... فَسقْياً وَرعياً للشبابِ الذي مضى 

  :أليب ُدلََفويقال هي  -وقال أعرايب 



  كأمنا نبَتْت فيه على َبَصري... يف كل يوم من األيام نابتةٌ 
  ملا قرضُتِك عن مهَي وال ِفكَري... لئن قََرضتِك باملقراض عن بصري 

  :وقال أعراّيب
  َيِدت دبيَب الصبح يف غََسق الظلَْم... أَرى الشيَب مذ جاوزُت مخسني دائباً 

  ومل أر مثلَ الشيب ُسماً بال ألَْم ...هو السم إال أنه غُري ُمؤملٍ 
  :وقال آخر

  وحََنْيَن صدَر قَناِته فتَحاَنى... قََصراحلواِدثُ خطَوه فتداَنى 
  فأراه منه ِشدة ولََيانَا... صِحَب الزمانَ على اختالف فُُنونه 

  أنَضى ثالثَ عمائم ألوانَا... ما بالُ شيخٍ قدختدد حلُمه 
  وأجد أخرى بعد ذاك ِهجَانَا... سوداَء داجية وَسحَق ُمفَوٍف 

  وكأمنا ُيْعَنى بذاك سِوانَا... مث املماُت وراء ذلك كلَِه 
  :وقال آخر يذكر الشباَب

  وكان كاملْيِت مل يترك له َعِقبَا... ملا مضى ظاِعناً عنا فودعنا 
  وصلَ الغَوانِي وعاَب الشيَب َمْن لَِعبا... ُعدنا إىل حالة ال نستطيُع هلا 

  :مود الوراق وقال حممود الوراقشعر حمل
  وُبْعِد فوات األملْ... بكيُت لقُرب األجلْ 

  بُعقْب شباب َرَحلْ... ووافِد شيب طرا 
  وشيب كأن لًم َيَزلْ... شَباب كأن مل يكن 

  وجاء بشريُ األَجلْ... طََواَك بشُري البقا 
  كذاك انتقال الدَولْ... طََوى صاحب صاحباً 
  :شباب وقال أبو األسود يذم الشباَبأليب األسود يذم ال

  وكان كجارٍ بان يوماً فودعَا... غدا منك أسباُب الشبابِ فأسرعا 
  قتلُتك ِعلماً قبل أن تتصدعَا... فقلت له فاذَهْب ذميماً فليَتنِي 
  عليه فبئَس اخللتاِن ُهَما مَعا... جنيَت علي الذنَب مث خذلَتين 

  رَِهينةَ ما أجين من الشر أمجعَا...  وكنَت سَراباً ما َضَحا إذ تركَتين
  :وقال آخر

  ليس املشيب بناقص ُعْمرِي... استنكرْت شييب فقلُت هلا 
  أملي بكل رفيعِة الذَكر... وَتنفََسْت يب ِهمة وصلَْت 

لعمر بن اخلطاب يف اخلضاب روى عبد اهللا بن حَفْص الطاِحي عن زكريا بن حيىي بن نافع األزدي عن أبيه أن عمر 
  .اْخِضبُوا بالسواد، فإنه أْنٌس للنساء وَهيبةٌ للعدو: بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

  :شعر لعمر بن املبارك اخلزاعي قال عمُر بن املبارك اخلزاعي
  ولكَفي ُمبَدام... َمْن ِالذنِي َمبالم 

  وانثَنى َشن ُعَرامي... َعقَّ عظُم اجلْهل مين 



  يب التؤاميب إىل الَش... ومتشى الفَذ من َشي 
  يف ِسلِك الَنظاَم... َنظَْمَك الذر إىل الدرة 

  :شعر أليب العتاهية وقال أبو العتاهيِة
  ونادْتك باسم سِواك اخلطُوُب... نَعى لك ظل الشبابِ املشيب 

  فكل الذىنِ هو أت قَرِيُب... فكن ُمستعداً لداعي املنون 
  ات الطبيُبفعاَش املريُض وم... وقبلَك داَوى املريَض الطبيُب 
  فكيف ترى حال َمن ال يتوُب... َيخاُف على نفسه َمْن يتوُب 

ال يأمُن َمْن قطع يف مخسِة دراهم خَري ُعضوٍ : مسعتُ يونَس بن حبيب يقول: ليونس بن حبيب حممد بن سالم قال
  .منك أن يكون عقابه هكذا غداً

  الدنيا

قال رسول : حّدثينِ جّدي خِراش عن أنس بن مالك قال: قالللنيب صلى اهللا عليه وسلم حّدثين أبو مسعود الدارمي 
َمْن أصبحت الدنيا مهه وسدمه نَزع اّهللا الغَِنى من قلبه، وصري الفقَر بني عينيه ومل يأته : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الِغَنى بني عينيه وأتته  من الدنيا إال ما كُتَب له، ومن أصبحِت اآلخرةُ مهَّه وسدمه نزَع اللُه الفقَر من قلبه وَصري
  " .الدنيا وهي راِغمة 

حدّثنا أبو الربيع عن ّمحاد عن علي : بني النيب صلى اهللا عليه وسلم والضّحاك بن سفيان حّدثين حممد بن داود قال
 .اللحُم واللُنب: ؟ قال" ما طَعامَك : " بن زيد عن احلسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للضحّاك بن سفيان

فإنّ اّهللا ضرَب ما خيرُج من ابن آدم مثالَ للدنيا : " قال. مث يصُري إىل ما قد َعلمَت: قال" . مث يصري إىلِ ماذا : " قال
. "  

. انطلقوا حىت أرَِيكم الدنيا: وكان بشُري بُن كعبٍ يقول ألصحابه إذا فرغ من حديثه: لبشري بن كعب يف الدنيا قال
أنظروا إىل َعَسلهم وَسمْنِهم وإىل دَجاجهم وبطهم صار : قِ، وهي يومئذ مَْزَبلَةٌ، فيقولفيجيُء فيقُف هبم على السُّو

  .إىل ما َترْون
حدثنا حممد بن سعيد القُزويين عن عمرو بن أيب قيس عن : للنيب صلى اهللا عليه وسلم حّدثين هارون بن موسى قال

فََمْن ُيرِِد اهللا أنْ : " ى اهللا عليه وسلم عن قول اللّهسُئلَ رسولُ اهللا صل: هارون بن عنترة عن عمرو بن مرة قال
يا نّيب اهللا هل : ، قالوا" إذا دخل النوُر القلَب وانفسحَ ُشرِح لذلك الصدُر : " فقال" يهِدَيُه َيْشَرحْ َصْدَرُه ِلإلْسالَم 

ر الغرور واالستعدادُ للموت قبل ُنزول نعم اإلناَبةُ إىل دار اخللود والَتجاِفي عن دا: " لذلَك َآيةٌ يُعَرُف هبا؟ قال
  " .املوِت 

  لوهب بن منبه

رأينا ورقةً َيهفُو هبا الريُح تأرسلْنا بعضَ الفِتياِن فأتانا هلا : بلغين عن الُعتيب عن حبيب الَعدوي عن وهب بن منبه قال
منه مث حُوِسبوا به، وما أَخذَ منها أهلُها  الدنيا دار ال ُيسلَُم منها إال فيها، ما أخذَ أهلُها منها هلا خرجوا: فإذا فيها

لغريها خرجوا منه مث أقاموا فيه، وكأن قوماً من أهل الدنيا ليسوا من أهلها،، هم فيها كمن ليس فيها، عِملوا مبا 
اآلخرة،  ُيبِصرون وباَدُروا ما حيذَرون، تتقلُّب أجسادُهم بني ظهَراَنْي أهل الدنيا، وتتقلُّب قلوهبم بني ظهراَنيْ أهل

  .فسألت عن الكالم فلم أجد يعرفه. َيرْون الناس ُيعظّمون وفاةَ أجسامهم وهم أشُد تعظيماً ملوت قلوب أحيائهم



  .الدنيا قنطرةٌ فاعُبُروها وال تعُمُروها: للمسيح عليه السالم وقال املسيح عليه السالم
َمْن َخدَمين فاخُدِميه، وَمْن : " اىل أوحى إىل الدنياأن اللّه تع: ما أوحى به اللّه تعاىل إىل الدنيا ويف بعض الكتب

  .َخدَمك فاستْخِدميه
  :لبعض العابدين يذكر الدنيا قال بعضُ العابدين َيذكُر الدنيا

  مبنزلٍة ما بعدها مُتَحًولُ... لقد غَرت الدنيا رجاالً فأصبحوا 
  وراض بأمرٍ غَريه َسيُبَدل... فساِخطُ أمرٍ ال يَُبَدلُ غَريه 

  وخمَتلٌَج من دون ما كان يأُملُ... بالغُ أمرٍ كان يأُملُ دونه و
  :وقال آخُر يذكر الدنيا

  وكَرُّها َنكٌد وُملْكَُها ُعَولُ... ُحتوفُها َرَصد وعيُشها َرنق 
  :وقال آخر

  وَتْعتَرِض الدنيا فنلهو ونلعُب... نراُع لذكر املوت ساعةَ ذكره 
  وما كنَت منه فهو شيء ُمحًبُب. ..وحنن بنو الدنيا ُخِلقنا لغريها 

  .دخلنا يف الدنيا ُدخوالً أخرجََنا منها: ليحىي بن خالد وقال حيىي بن خالد
: لعلي بن أيب طالب يف يصف الدنيا ذم رجلٌ الدنيا عند على بن أىب طالب رضى اهللا عنه، فقال علي عليه السالم

عنها، وداُر ِغًنى ملن َتزود منها، َمْهبِطُ وحي اهللا، ومصلَى مالئكته،  الدنيا دار ِصدقٍ ملن َصّدقها، وداُر َنجاة ملن فَهِم
وَمسجُِد أنبيائه، ومَْتَجُر أوليائه، رَبِحُوا منها الرَمحةَ واحْتَسُبوا فيها اجلنةَ؛ فمن ذا يذمها وقد آذََنتْ ببينها وناَدتْ 

وترهيباً؛ فيا أيها الذامُّ الدنيا املعلّلُ نفَسه، مىت َخَدعَْتك بِفراقها وَشبَهتْ بسرُورها الّسروَر وببالئها البالَء ترغيباً 
كم مَرضَت بيديك، وًعللَت ! أم مبضاجع أمهاتك يف الثرى! أمبصارع آبائك يف البِلَى! الدنيا أم مىت استذمت إليَك

  .بكفّيك، تطلُب له لشفاء، وتستوصُف له األطباَء، غداة ال ُيغين عنه دواؤك، وال ينفعك بكاؤك
  :شعر إلبراهيم بن أدهم العجلي كان إبراهيم بن أدهم الِعجلي يقول

  فال ديننا يبقَى وال ما ُنَرقَُع... ُنَرقَع دنيانا بَتمزِيق ديننا 
  .أما ما مضى فُحلٌْم وأما ما بقي فَأماينٌ! وما الدنيا: أليب حازم يف الدنيا قال أبو حازم

اِختِذ الدنيا ِظئْراً واآلخَرة " أوحى اللّه تعاىل إىل نّيب من األنبياء : ه قال سفيانُلسفيان فيما أوحى به اهللا لنيب من أنبيائ
  " .أماً 

  :ما أعلمُ لنا وللدنيا مَثالً إال ما قال كُثَيٌِّر: للشعيب قال الشعّيب
  لَدَْيَنا وال َمقليةٌ إن َتقلًِت... أسيئي بنا أو أحِسين ال َملُوَمة 

  .املستغين عن الدنيا بالدنيا كاملطفئ الناَر بالتِّْبنِ: كر بن عبد اهللالبكر بن عبد اللّه قال ب
  .الدنيا كلّها غموٌم، فما كان فيها ِمن سرورٍ فهو ربح: البن مسعود قال ابن مسعود

  .َمْن كَُرَمْت عليه نفُسه هانت عليه الدنيا: حملمد بن احلنفية قال حممد بن احلنفية
  .مَثَلُ الدنيا واآلخرِة َمثَلُ رجل له ضَرتان إن أرضى إحدامها أسخط األخرى: احلكماء يف الدنيا واآلخرة وقال بعُض

  .ترك لكم امللوُك احلكمةَ فَاتُركوا هلم الدنيا: قال سفيان
  .إن الدنيا قد استوَدقَْت وأنعظَ الناُس: وقال آخر

  .َمْن أرادَ الدنيا فَلْيتهيأ للذل: قال ُوَهيُب بن الورد



  .إمنا رِضَي بالُدوِن َمْن رضي بالدنيا: إنك لَترَضى بالدون؛ فقال: ن واسعقيل حملمد ب
  .َمْن مل ير الدنيا خطَراً لنفسه: فقال. َمْن أعظُم الناس َخطَراً: قيل لعلّي بن احلسني

  .اآلخرة ألنْ ُتطلََب الدنيا بأقبح ما ُتطلَُب به الدنيا أحسُن ِمْن أن ُتطلََب بأحسنِ ما ُتطلَُب به: كان يقال
  .مم َهمَك؟ أبالدنيا فقد فرغ اهللا منها أم باالخرة فزادك اهللا مهاً: قالِت امرأةٌ لبعلها ورأته مهموماً

ما داؤه؟ : حُب الدنيا أصلُ كلً خطيئٍة واملالُ فيها داٌء كثري؛ قيل: قال املسيُح: للمسيح يف حب الدنيا الثوري قال
  .َيْشَغلُه إصالُحه عن ذكر اهللا: وإن َسلم؟ قال: قيل ال َيسلُم صاحبه من الفخر والكرب؛: قال

حّدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد : لبأي الدرداء خياطب أهل محص بلغين عن حممد بن فَُضيل قال
إن َمْن قبلكم مجعوا  يا أهل ِحْمَص، ما يل أراكم جتمعونَ كثرياً، وتبُنونَ َشديداً، وتأُملُون بعيداً: عن أيب الدرداء قال

يا : ويف رواية أخرى. كثرياً وَبنَْوا شديداً وأَملوا بعيداً فصار مجعهم بُوراً وصارْت مساكُنهم قبوراً وأملُهم غُروراً
أال إن عاداً ومثوَد كانوا ! أهل دمشق، ما لكم جتمعون ما ال تأكلون، وتبنون ما ال تسكنون، وتأُملُون ما ال تدركون

لعبد الواحد بن اخلطاب ! بني ُبصَرى وَعَدن أمواالً وأوالداً وَنَعماً، فمْن َيشَترِي ِمين ما تركوا بدرمهني قد مألوا ما
أقبلَنا قافلني من بالد الروم نُريدُ البصرةَ، حىت إذا كنا بني : بلغين عن داود بن احملرب عن عبد الواحد بن اخلطّاب قال

يا مستورُ يا : يقول -َسِمعته االذانُ ومل َتَرهُ العيون  -بني تلك الرمال الرَصافة ومحص مسعنا صائحاً يصيًح من 
فإن كنَت ال تعِقلُ َمْن أنتَ يفِ سْتره فاتقِ الدنيا فإهنا ِحَمى اهللا؛ فإن كنَت ال تعِقلُ ! أْعِقلْ يف ِسْتر َمْن أنَت! حمفوظُ

  .كيف تًتِقيها فََصْريها شوكاً مث انظر أين تضُع قدميَك منها
لو ُسِئلَت الدنيا عن نفسها ما أحَسَنْت أن تصَف نفَسها ِصفَةَ أيب : للمأمون وشعر أليب النواس يف الدنيا قال املأمون

  :ُنواسٍ يف هذا البيت
  له عن َعدو يف ثياب َصِديقِ... إذا اختََبر الدنيا لَبِيب تكشَّفَْت 

فَفُت الدنيا على وجهها، فليَسْت يل زوجة متوُت وال أنا الذي كَ: للمسيح عليه السالم قال املسيُح عليه السالم
  .بيٌت َيخَرُب

  :شعر أليب العتاهية قال أبو العتاهية
  ليس الترفُّع رفَع الطني بالطنيِ... يا َمْن ترفََّع للُدنيا وزِينتها 

  فانظُر إىل َمِلٍك يف زَِي ِمسكنيِ... إذا أردت شريَف الناس كُلَهِم 
  :قال آخر وذكر الدنياشعر آلخر يف الدنيا و
  تَوقَعْ زواالً إذا قيل َتم... إذا َتم أمر دنا نقُصه 

  :وقال آخر
  وابِك ليوم تسكُُن احلافرْه... ال َتْبكِ للدنيا وال أهِلها 

  فاجتَمعوا يفً ساحة الساِهرَْه... واْبِك إذا صِيَح بأهل الثرى 
  آمال من يسكنك اآلخرة... ويلك يا دنيا لقد قصرت 

  ات الزهاد عند اخللفاء وامللوكمقام

  مقام صاحل بن عبد اجلليل بني يدي املهدي



ّ  

إنه ملا سَُهلَ علينا ما توَعَر علىِ غرينا من الوصول إليك، قُمنا َمقَاَم األداء عنهم وعن رسول اللة صلى اهللا : قام فقال
ر الِكتمان وال َسيما حني اتَسْمَت بَِميَسم عليه وسلم بإظهار ما يف أعناقنا من فريضِة األمر والنهي عند انقطاع ُعذ

التواضع وَوَعدتَ اهللا وَحَملَةَ كتابه إيثار احلق على ما سواه، فجمعَنا وإياَك َمشْهد من مشاهد التمحيص ِلُيَتَم ُمؤَدينا 
لعالنية، وُيَحلَينا ِحليةَ على موعود األداء وقابِلَُنا على موعود القبول، أو يَزيدنا تَمِحيصُ اهللا إيانا يف اختالف السر وا

َمْن حجب اللُه عنه العلم عذبه على اجلهل، : الكذابني، فقد كان أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقولون
وأَشدُّ منه عذاباً َمْن أقبل إليه العلُم وأدبَر عنه، ومن أهدى اهللا إليه علماً فلم يعَمل به فقد َرِغَب عن هديه اهللا وقَصر 

فأقبل ما أهَدى اهللا إليَك من ألسنتنا قبولَ حتقيقٍ وعمل ال قبولَ مسعٍة ورياٍء فإنه ال يعلَمك مَنا إعالٌم ملا َتجَهلُ أو هبا، 
مواطأةٌ على ما تعلُم أو تذكٌري من غفلةَ؛ فقد وطًَن اللّه عز وجل نبيه عليه السالم على نزوهلا تعزية عما فات 

فأطِْلع اهللا على " وإما يَْنَزغنك ِمن الَشْيطَانِ نَْزغٌ فاْستَِعذْ بِاللّه : " املخَرج فقال وحتصيناً من التمادي وداللةً على
  .وال حول وال قوة إال باهللا. قلبَك مبا ُينٌَورُه من إيثار احلق وًمنَابذةِ األهواء

  مقام رجل من الزّهاد بني يدي املنصور

اللَهم إين أشكو إليَك ظهورٍ البغي والفساد يف األرض وما حيولُ بني  :بينما املنصوُر يطوُف ليالً إذ مسع قائالً يقول
فخرج املنصوُر فجلس ناحية من املسجد وأرسل إىل الرجل يدعوه، فصلى الرجلُ ركعتني . احلق وأهله من الطمع

هور البغي ما الذي مسعُتَك تذكُر من ظ: واستلَم الركَن وأقبل مع الرسول فسلم عليه باخلالفة، فقال املنصوُر
يا أمري : والفساد يف األرض وما حيول بنيِ احلق وأهله من الطمع؟ فواهللا لقد َحَشْوَت َمَساِمعي ما أرَمَضنِي، قال

. املؤمنني إن أمنتين على نفسي أنبأُتك باألمور من أصوهلا، وإال احتجزُت منَك واقتصرُت على نفسي ففيها يل شاِغل
. إن النيب دخله الطمُع حىت حال بينه وبني ما ظهر من البغي والفساد ألنَت: قالأنَت آمُن على نفسك فقل ف: فقال
وهل دخل أحد من : قال! وحيك وكيف يدخلُين الطمُع والصفراُء والببضاءُ يف قبضيت واحللو واحلامض عندي: قال

اهتممَت جبمع أموالِهم، إن اهللا تبارك وتعاىل استرعاك املسلمَني وأموالَهم فأغفلَت أمورهم و! الطمع ما دخلَك
وجعلَت بينك وبينهم حجاباً من اجلص واآلُجر وأبواباً من احلديد وَحَجَبةً معهم السالُح مث سجنَت نفَسَك فيها 

عنهم، وبعثَت ُعَمالَكَ يف جباية األموال ومجعها وقويتَهم بالرجال والسالح والكراع، وأمرَت بأال يدُخلَ عليك من 
ن نفر مسيتَهم، ومل تأمر بإيصال املظلوم وال امللهوف وال اجلائع العاري وال الضعيِف الفقري، وال الناس إال فالنٌ وفال

أحٌد إال وله يف هذا املال حق، فلما رآك هؤالء النفر الذين استخلصتَهم لنفسك وآثرتَهم على رعيتَك وأمرتَ أال 
! هذا قد خان اهللا فما بالنا ال خنونه وقد سجن لنا نفسَه :ُيحَجبُوا عنك، َتْجيب األموال وجتمعها وال تَقِسُمها قالوا

فَأمتروا بأال يصلَ إليك ِمْن علم أخبار الناس شيء؛ إال ما أرادوا، وال خيرَج لك عاملٌ فيخالَف أمَرُهم إال قصبوه 
وهابوهم، فكان أولَ  عندك وَنفَْوه حىت تسقطَ منزلُته وَيْصُغرَ قدُره، فلما انتشر ذلَك عنَك وعهم، أعظَمُهم الناُس

َمْن صانعَهم ُعمالَُك باهلدايا واألموال ِلَيقَْوْوا هبا على ظلم رعيتَك، مث فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك 
لينالوا به ظلَم من دوهنم، فامتألت بالُد اهللا بالطمع بغياً وفساداً، وصار هؤالء القوم ُشركاءك يف سلطانك وأنت 

لم حِيلَ بينه وبني دخول مدينتك؛ فإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك قد هنيَت عن غافل، فإن جاء ُمتظ
ذلَك، وأوقفت للناس رجالً ينظر يف مظاملهم، فإن جاء ذلك الرجل فبلَغَ بطاَنَتكَ خُربه سألوا صاحَب املظامل أال يرفعَ 

منهم؛ فال يزال املظلوُم خيتلف إليه ويلوذ به ويشكو  َمظِْلَمَته إليك، فإن املتظلَم منه له هبم ُحرمة، فأجاهبم خوفاً



ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه، فإذا اجهَِد واحرَج وظََهْرَت، صََرخ بني يديك، فُضرِبَ ضَْرباً ُمبَّرحاً، ليكون 
إىل الَصني فقدِمتها  وقد كنُت يا أمري املؤمنني أسافر! نكاالً لغريه، وأنت َتنظر فال ُتنِكر، فما بقاُء اإلسالم على هذا

أَما إين لست أبكي للبلية : مرةً وقد أِصيَب َمِلكُها بسمعه، فبكى يوماً بكاًء شديداً فحثه جلساؤه على الصرب فقال
أما إذ ذهب مسعي فإن بصري مل يذهب نادُوا : النازلة يب، ولكين أبكي ملظلوم بالباب يصُرُخ وال أمسُع صوَته؛ مث قال

فهذا يا أمري . َس ثوباً أمحرَ إال متظلٌم، مث كان يركب الفيل طرفَْي هناره، وينظر هل يرى مظلوماًيف الناس أالً يلَب
  املؤمنني ُمشرٌك باهللا غلبْت رأفُته باملشركني ُشَح

فإن كنت إمنا جتمع املال ! نفسه وأنت مؤمٌن باهللا من أهل بيت نبيه ال تغلب رأفتَك باملسلمني على شح نفسك
أراك اهللا ِعبَراً يف الطفل يسقط من بطن أمه وما له على األرض مال، وما من مال إال ودونه يد شحيحة لولدك، فقد 

حتويه فما يزالُ اهللا يلطُُف بذلك الطفل حىت تعظُمَ رغبةُ الناس إليه، ولست بالذي ُتعطي بل اهللا يعطي من يشاء ما 
ما أغىن عنهم ما مجعوا من الذهب : اك اهللا ِعَبراً يف بين أميةَيشاء، وإن قلت إمنا أمجع املال لَتشديد السلطان فقد أر

والفضة وأعدوا من الرجال والسالح والكَُراع حىت أراد اهللا بكم ما أراد، وإن قلَت إمنا أمجع املالَ لطلب غايٍة هي 
ما أنَت عليه يا أمَري املؤمنني؛  أجسُم من الغاية اليت أنا فيها، فواهللا ما فوق ما أنَت فيه إال منزلةٌ ال تدرك، إال خبالف

فكيف تصنع بامللِك الذي خولك ُملَك الدنيا وهو ال : قال. ال: هل ُتعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ قال املنصور
ولكَن باخللود يف العذاب األليم، قد رأى ما قد عِقَد قلبك وَعِملته جوارُحك ونظر إليه ! يعاقب من عصاه بالقتل

يداَك ومشت إليه رجالك، هل يغين عنك ما َشَحْحَت عليه من ُملك الدنيا إِذا انتزَعه من يدك بصُرك واجترحته 
يا أمري املؤمنني إن : فكيف أحتال لنفسي قال! وحيَك! يا ليتين مل أْخلَْق: فبكى املنصور وقال. ودعاَك إىل احلساب

: قال. تك رشدوَك، وشاوْرهم يف أمرك ُيسددوكللناس أعالماً يفزعون إليهم يف دينهم ويرَضْون هبم فاجعلهم بطاَن
خافوا أن حتِملَهم على طريقتك ولكن إفَتحْ بابَك وسَفَل حجاَبك وانُصرِ املظلوَم : قال. قد بعثت إليهم فهربوا مين

 واقَمْع الظاملَ وخذ الفيء والصدقاِت مما حل وطاَب واقِسمه باحلق والعدل على أهله وأنا الضامن عنهم أن يأتوك
  .وُيسِْعدوك على صالح األمة

  .وجاء املؤذَنون فسلموا عليه فصلى وعاد إىل جملسه وطُِلَب الرجلُ فلم يوَجْد
  مقام آخر واملنصور خيطب

َخطَب املنصوُر فحِمد اهللا ومضى يف كالمه، فلما انتهى إىل أن أشهد أن ال إله إال اهللا وثََب رجل من أقصى املسجد 
مسعاً ملن فَهِم عن اهللا وذكَر به وأعوذ باهللا أن أكون جباراً عصياً وأن تأخذين : فقال املنصور. أذَكرك َمْن تذكُر: فقال

قام : العزة باإلمث لقد َضلَلُْت إذاً وما أنا من املهتدين، وأنَت والِله أيها القائل ما أردَت هبا اهللا ولكن حاولَت أن يقال
ت، فاهَتبِلها ويلَك إذ عفوُت، وإياكم معشرَ الناس وأختَها؛ فإن املوعظة فقال فعوقب فَصَبر، وأهوِنْ بقائلها لو َهَمْم

وأشهد أن : مث رجع إىل خطبته فقال. علينا نزلت ومن عندنا انبثْت فردوا األمر إىل أهله ُيْصِحُروه كما أورعوه
  .حممداً عبُده ورسولُه

  مقام َعْمرو بن ُعَبيد بني يدي املنصور
فوَجمَ . أعطاك الدنيا بأسرها، فاشَترِ نفسك ببعضها، واذكر ليلةً َتَمخُض عن يوم ال ليلةَ بعدهإن اهللا : قال للمنصور

  .يا َعْمرو غَمْمت أمري املؤمنني: أبو جعفر من قوله؛ فقال له الربيع
بشيء من  إن هذا َصِحبك عشرين سنة مل َيَر لك عليه أن َيْنصَحَك يوماً واحداً وما َعِملَ وراَء ذلك: فقال َعْمرو



قال . خامتي يف يدك فتعالَ وأصحابك فاكفِنِي: فما أصنع؟ قد قلُت لَك: قال أبو جعفر. كتاب اهللا وال سنة نبيه
  .ادُعنا بعدلك تْسُخ أنفسنا بعونك؛ ببابك ألف َمظِلمٍة اردْد منها شيئاً نْعلَمْ أنك صادق: َعْمرو

  مقام أعراّيب بني يدي سليمان
: قال. يا أمَري املؤمنني بكالم فيه بعُض الِغلظِة فاحَتِملُْه إن كرهَته، فإن وراءه ما ُتحبه إن قلَته إين ُمكَلمَك: قام فقال

فإين سأطِلُق لساين مبا خَرَِسْت عنه األلُسُن، ِعظَتَك تأديةً ِلحق اهللا وحق إمامتك، إنه قد : قال. هاِت يا أعراٌيب
تاعوا دنياَك بدينهم ورَِضاكَ بسخط رهبم، خافوكَ يف اهللا ومل خيافوا اهللا اكتنفَكَ رجال أساءوا االختياَر ألنفسهم، فاب

فيَك، فهم حَْرٌب لآلخرة سلم للدنيا، فال تأَمنْهم على ما ائتمنك اهللا عليه، فإهنم لن يألوا األمانة تضييعاً واألمة 
ْصِلْح دنياهم بفساد آخرتَك، عسفاً وخسفاً، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولني عما اجتَرْحَت، فال ُت

أما أنت يا أعرايب فقد سلَلَت لسانَك، وهو أقطعُ : قال سليمان. فإن أعظم الناس غَبْناً َمْن باع آخرته بدنيا غريه
  .أجلْ، لكَ ال عليَك: فقال. سيفيَك

  مقام أعراّيب بني يدي هشام

ا الثانية فأكلِت الشْحم، وأما الثالثة فهاَضِت العظَم، أتْت على الناس ِسُنون، أما األوىل فَلََحتِ اللحَم، وأم: قال
وإن كانت لكم ! وعندكم فضولُ أموال، فإن كانت هللا فاقِسموها بني عباده، وإن كانت هلم ففيَم ُتحظَُر عنهم

أكل : لفتصدقوا عليهم هبا فإن اهللا َيجْزِي املتصدقني؛ فأمر هشام مبال فقُِسم بني الناس وأمَر لألعرايب مبال، فقا
فال حاجةَ يل فيما يبعثُ الئمةَ على الناس : ال وال يقوم ذلك بيُت مال املسلمني؛ قال: املسلمني له مثل هذا؟ قالوا

  .على أمري املؤمنني
  مقام األوزاعّي بني يدي املنصور

يا أمريَ : لُتما الذي بَطأ بك عين؟ ق: دخلُت عليه فقال: ذكره عبُد اهللا بن املبارك عن رجل من أهل الشأم قال
انظر ما تقول، فإن مكحوالً حًدثين عن عطية بن َبشريٍ أنّ : قلُت. االقتباُس منك: املؤمنني وما الذي تريد مين؟ فقال

َمْن بلَغه عن اللّه نصيحةٌ يف دينه فهي رمحة من اهللا ِسيقَْت إليه، فإن قَبِلَها من : " رسول اّهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ال كانْت ُحّجةً من اهللا عليه، ليزداد إمثاً، ولَيزْداَد اهللا عليه غضباً، وإن بلغه شيء من احلق فرِضَي فله اهللا بشكرٍ وإ

  .، فال جتَهلَن" الرضا، وإن َسِخط فله السخط، ومن كرَهه فقد كره اهللا، ألن اهللا هو احلق املبني 
  .تسمع وال تعمل مبا تسَمُع: وكيف أجهل؟ قال: قال

مث كلمه . أمِسْك: فانتهَره املنصور وقال! تقول ألمري املؤمنني هذا: فسل علي الربيُع السيَف وقال: قال األوزاعي
إنك قد أصبحت من هذِه اخلالفة بالذي أصبحت به، واهللا َسائَلَُك عن صغريها : األوزاعي، وكان يف كالمه أن قال

ما ِمْن راعٍ يبيُت : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوكبريها وفتيلها ونقريها، ولقد حدثين ُعروةُ بن ُروَْيم أن ر
فحقيق على الوايل أن يكون لرعيته ناظراً، وملَا استطاع من َعوراهتم " غاّشاً ِلرعيته إال ًحّرَم اهللا عليه رائحةَ اجلنِة 

فقد كانت بيد رسول اهللا؛  ساتِراً، وبالِقسط فيما بينهم قائماً، ال يتخْوف حمسنُهم منه رَهقاً وال مسيئهم عدواناً؛
!. إقِذفْها متأل قلوَبهم ُرعباً! يا حممُد ما هذه اجلريدةُ بيدَك: " جرب يستَاُك هبا ويردُع عنه املنافقَني، فأتاه جربيلُ فقال
خر يا أمري املؤمنني إنْ املغفورَ له ما تقدم من ذنبه وما تأ! فكيف َمْن سفَك دماءهم وَشقَق أبشارهم وأهنَب أمواهلم

يا حممد إن اهللا مل يبعَثَْك جباراً تكِسرُ : " دعا إىل الِقصاص من نفسه خبدش خدشه أعرابياً يتعمده، فهبط جربيل فقال
واعلم كل ما يف يدك ال يعِدلُ ضربةً منِ شراب اجلنة وال مثرةً من مثارها؛ قال رسول اللّه صلى اهللا " . قرونَ أَمتك 
إن الدنيا تنقِطُع ويزولُ نعيمها، " . من اجلنة أو قُذَة خْيٌر له من الدنيا بأسرها لَقَاب قوس أحدكم : " عليه وسلم



يا أمري املؤمنني، ولو أنّ ثوباً من ثياَب أهل النار ُعلًَق بني السماء واألرض . ولو بقي امللُك ملن قبلَك مل يِصل إليَك
ر ُصبَّ على ماء األرض آلجَنه فكيف مبن يتجرعُه، ولو ولو أن ذَنُوباً من صديد أهل النا! ألذاهم فكيف َمْن يَتقمُصه

وقد قال عمر ! أنَ َحلقةً من سالسل جهنم ُوِضَعْت على جبل لذاب فكيف َمْن ُسِلَك فيها وُيَردُّ فضلُها على عاتقه
ورٍة، وال ُيحنُِق يف احلق ال ُيقََوم أمَر الناس ال َحصيُف العقدة، بعيُد الِغرة، ال َيطَِّلُع الناُس منه على َع: " بن اخلطاب

  " .على برٍة، وال تأُخذُُه يف اهللا لومةُ الئم 
أمري َيظِْلُف نفَسه وعمفالَه، فذلك له أجُر اجملاهد يف سبيل اهللا وصالُته سبعونَ ألَف صالةٍ : واعلم أن السلطان أربعة

لُ أثقالَه وأثقاالً مع أثقاله؛ وأمري َيظِلف َنفَسه ويُد اهللا بالرمحة على رأسه ُترفرُف؛ وأمري رَتَع ورَتع ُعَمالُه، فذاك ِمح
  .ويرَتُع ُعمَّالُه، فذاكَ الذي باع آخرَته بدنيا غريه؛ وأمري يرَتُع وَيظِْلُف ُعمالَُه، فذاَك شر األكياس

ملنه وأشفَقَن واعلم يا أمري املؤمنني أنك قد ابُتِليَت بأمر عظيم ُعرَِض على السَّمواِت واألرض واجلِبال فأبَني أن حي
أنْ الصغرية التبسُم، " اال ُيغَاِدرُ صِغَرية وال كَبَِرية إال أحصاها : منه؛ وقد جاء عن َجَدَك يف تفسري قول اللّه عز وجل

  .والكبريةَ الضحُك

فاعيذك باهللا أن ُيخيل إليك أن قرابتك برسول اللّه صلى اهللا عليه ! فما ظنكم بالكالم وما عملته األيدي: وقال
يا صفية عمة حممد ويا فاطمة بنت حممد : " وسلم تنفع مع املخالفة ألمره؛ فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكان جدك األكرب سأل رسولَ اهللا صلى اهللا عليه " . استوهبا أنفسكما من اهللا إين ال أغين عنكما من اهللا شيئاً 
، نظراً لعمه وشفقة عليه أن يليَ " لك من إمارة ال ُتحِصيها  أي عٌم نفٌس ُتِحييها خٌري: " وسلم إمارةً؛ فقال

هذه نصيحيت إن قبلَتها فلنفسك عملَت، وإن . فيجوَرعن سنته جناَح بعوضة، فال يستطيَع له نفعاً وال عنه دفعاً
  .رددهتا فنفسك َبخْسَت، واللّه املوفق للخري واملعُني عليه

  . نستعُنينقبلها ونشكُر عليها، وباهللا! بلى: قاىل
  مقام خالد بن صفوان بني يدي هشام

وفدُت عليه فوجدته قد بدأ يشرُب الدهَن، وذلك يف عام باكَر َوْسِميُّه وتتابَع وليه وأخفت األرُض : قال خالد
ضُربْت له  ُزخُرفَها، فهي كالزراًىب املبثوثة والقَُباطي املنشورة، وثراها كالكافور لو ُوِضَعْت به َبْضعة مل ُتَتّرْب، وقد

سرادقاُت حَِبرٍ بعث هبا إليه يوسُف بن عمر من اليمن تتألأل كالعقْيان، فأرسل إيلَ فدخلت عليه، ومل أزل واقفاً، مث 
يا أمري املؤمنني، أمت اهللا عليك نعمه ودفع عنك نقمه؛ هذا َمقاٌم َزيََّن اهللا به ذكر : نظر إليئ كاملستنِطق يل؛ فقلت

راين وجه أمري املؤمنني، وال أرى ملقامي هذا شيئاً هو أفضل من أنت أنبه أمري املؤمنني لفضل وأطاب به َنْشري، إذ أ
نعمة اهللا عليه ليحَمَد اهللا على ما أعطاه، وال شيء أحضُر من حديث سلف مللك من ملوك العجم إن أذن يل فيه 

  .هات: قال. حّدثته به
السن وِصحةُ الطباع وَسَعةُ املُلك وكثرة املال، وذلك باخلََوْرنق،  كان رجلِ من ملوك األعاجم ُجِمعَ له فَتاُء: قلُت

هل علمتم أحداً أويت مثل الذي أوتيُت؛ فقال رجل من بقايا َحَملة : فأشرف يوماً فنظر ما حوله فقال ملن حضره
لُ، أم هو شيء أرأيت ما ُجِمَع لك، أشيء هو لك مل يزل وال يزو: فقال. قل: فقال. إن أِذنت يل تكلمت: احلجة

بل شيء كان ملن قبلي فزال عنه وصار إيل ! ال: كان ملن قبلك زال عنه وصار إيل وكذلك َيزُولُ عنك؟ قال
: فُسرِرَت بشيِء تذهب لذته وتبقى َتبَِعتُه، تكون فيه قليالً وُترَْتهن به طويالً؛ فبكى وقال: وكذلك يزول عين قال

أن ُتقيَم يف ُملكَك فتعملَ فيه بطاعة ربَك، وإما أن ُتلقي عليك أمساحاً مث  إما: إىل أحد أمرين: أين املهرُب؟ قال



حياة ال متوت وشباب ال يهرم : فما يل إذا فعلت ذلك؟ قال: تلحق جببل تعبد فيه ربَك حىت يأيت عليك أجلَُك؛ قال
  :زيدوأنشد قول عدي بن . وصحة ال تسقم وملك جديد ال يبلى؛ فأتى جبالً فكان فيه حىت مات

  بَح يوماً وللُهَدى َتفْكُِري... وَتفَكَْر َرب اخلَوْرَنقِ إذ أص 
  لُك والبحُر ُمعْرِضا والسدِيُر... َسره حالُه وكثرةُ ما مي 

  طةُ حي إىل املمات يصُري... فارَعَوى قلُبه فقال وما غب 
منني لِتحدثه وُتلهَِيه وقد عَرفت لقد كسبت نفَسك شراً، دعاك أمري املؤ: فبكى هشام وقامِ ودخل؛ فقال يل حاجبه
قد أمر لك جبائزٍة وأِذنَ لك : فأقمُت أياماً أتوقًُع الشر، مث أتاين حاجُبه فقال. علَته فما زِْدَت على أن َنعيَت إليه َنفْسَه

  .يف االنصراف
  مقام حممد بن كعب القرظيّ بني يدي عمر بن عبد العزيز

منها خرج الناُس مبا ينفعهم ومبا يضرهم، وكم قومٍ قد غرهم مثلُ الذي إمنا الدنيا سُوٌق من األسواق، ف: قال
أصبحنا فيه حىت أتاهم املوُت فاستوعبَهم فخرجوا من الدنيا ُمرِملَني مل يأخذوا ِلما أحبوا من اآلخرة عَدةً وال ملا 

لذي ُتحب أن يكون معك إذا فانظر ا. كرهوا ُجَنةً، واقتسم ما مجعوا من مل حيَمْدهم وصاروا إىل من ال يعِذرُهم
قِدْمَت، فقَدمه بني يديك حىت خترجَ إليه؛ وانظر الذي تكره أن يكون معك إذا قدْمَت، فابتغ به البَدل حيث جيوز 

يا أمري املؤمنني، إفتح األبواَب، وسَهل . البدلُ، وال تذَهنبَ إىل ِسلَْعٍة قد بارت على غريك ترجو جواَزها عنك
  .ظلوَماحلجاَب، وانُصر امل

  مقام احلسن عند عمر بن ُهَبرية

إن أمري املؤمنني يكتب إيل يف األمر، إن : كتَب ابن ُهَبرية إىل احلسن وابن ِسريين والشعْيب فقُِدم هبم عليه، فقال هلم
: احلسنفقال له ابن سريين والشعّيب قَوالً َرقَّقا فيه، وقال له . فعلته خفُت على ديين، وإن مل أفعله خفُت على نفسي

. يا بن هبرية، َخِف اهللا يف يزيد وال ختْف يزيَد يف اهللا. يا بن هبرية، إن اهللا مينُعك من يزيَد، وإن يزيد ال مينُعَك من اهللا
يا بن هبرية، إنه يُوِشُك أن يبعثَ اهللا إليك َملَكاً فُينزلََك عن سريرك إىل َسَعِة قصرك، مث خيرجك عن سعِة قصرك إىل 

فأمر له بأربعة آالف درهم . يا بن هبرية إنه الطاعة ملخلوق ِفي معصية اخلالق.  ال يُْنجِيك إال عملَُكِضيقِ قربك، مث
  .َرققْنا فََرقََق لنا: وأمر البن سريين والشعيب بألفني فقاال

  باب من املواعظ

  كالم للَحسن
. املعاينة؟ فكأن قد! فماذا تنتظرون أمتكُم آخرُ األمم وأنتم آخرُ أمتكم، وقد أسْرَع خبياركم: قال يف كالم له
ذهبت الدنيا حلال مباهلا، وبقيت األعمالُ أطواقاً يف أعناق بين آدم؛ فيا هلا موعظةً لو وافقَْت من ! هيهات هيهات

القوب حياةً؛ إنه واهللا ال أمةَ بعد أمتكم، وال نيب بعد نبيكم، وال كتاَب بعد كتابكم، أنتم تُسوقون الناَس والساعةُ 
َمْن رأى حممداً صلى اهللا عليه وسلم فقد رآه غادياً رائحاً مل يضح . سوقكم؛ وإمنا يُنتظَر بأولكم أن يلَحَق آِخركمت

عالم تعرجون؟ أسرعَ . لَبِنة على لَبِنة وال قصبة على قصبة، ُرِفع له علٌم فشمَر إليه؛ فالَوحا الَوحا، والنجاُء النجاء
قد صحبُت أقواماً كانت صحبتهم قَرةَ العني وَجلَاَء الصدور، وكانوا من حسناهتم ل. خبياركم وأنتم كل يوم َترذلون

أًن ُترًد عليهم أشفَق منكم من سيئاتكم أن تُعذًبوا عليها، وكانوا فيما أحل اهللا هلم من الدنيا أزهَد منكم فيما حرم 
الَنسناس، لو تكاشفتم ما تدافنتم؛ َتَهاديُتم إين أمسع حسيساً، وال أرى أنيساً، ذهب الناُس، وبِقيتُ يف . اهللا عليكم



يابن آدم، إن دين اللّه ليس بالتحلي وال بالتمين، ولكنه ما وقَر يف القلوب وَصَدقته . األطباَق ومل تَهاَدُوا النصائَح
  .األعمالُ

  كالم لبعض الزهاد
صيته، فإن أقل ما َيجُِب ملهِديها أال جتعلَها ال تغتّرنَ بطول السالمة ِمع تضييع الشكر، وال ُتْعِملَن نعمةَ اهللا يف مع

. م الراهَن بكرم اِجلوَارِ، واستفِتح باَب املزيد ُحبسن التوكل!واسَتْدع شارَد النّعم بالتوبِة، واستد. ذريعةَ إىل خمالفته
ُر املروءِة، قَصُي اجمللس، ال أو ما َعِلْمَت أن املستشعَر لذُل اخلطيئة املخرَج نفَسه من كُلَف الطاعة َنِطُف الثَّناِء، َزِم

يشاور وهو ذو َبزلَاَء، وال ُيَصَدُر وهو مجيل الرَُّواِء، غامُض الشخص ضئيلُ الصوتِ َنْزرُ الكالم يتوقع اإلسكاتَ 
عند كلّ كلمٍة، وهو َيرى فضلَ مزيته وصريَح لبِه وحسَن تَفِضيِله، ولكن قَطعه سوء ما جىن على نفسه، ولو مل 

وكيف ميتيع ُسقوط القدرِ وظََن املتفرس َمْن ُعرَي ِمن ِحلْية . ه عيونُ اخلليقة هلجَست العقولُ بإدهانهَتطِلْع علي
ولو مل َيَتَغش ثوب سريرته وقبيَح ما أجَن من خمالفة ربه لقطعه العلُم بقبيح ما قارفَ ! التقوى وُسِلَب طبائَع اهلَُدى

  .الرباءة يف الندّيعن اقتدار ذَوِي الطهارة الكالم وإدالل أهل 
  كالم لغَْيالن

إن التراجَع يف املواعظ ُيوِشُك أن ُيذِْهَب يوَمها ويأيت يوُم الصاخة، كلُّ اخللقِ يومئذ ُمصِيخ يستمُع ما ُيقالُ له 
 فاصُمت اليوم عما ُيْصمِتَك يومئذ، وَتَعلَْم ذلك. وُيقَضى عليه، وَخَشَعت األْصواُت للرمحن فال تسَمع إال َهمساً

حىت تعلََمه، وابتِغه حىت َتجده، وباِدْر قبل أن تفجأَك دعوةُ املوت، فإهنا َعنيفة إال بَِمْن رحم اهللا، فيُقِْحمَك يف دار 
إين رأيُت قلوب الِعباد يف الدنيا ختشع . تسمُع فيها األصوات باحلسرة والويل والثبور، مث ال ُيقالُون وال ُيستعَتبونَ

د هذا، فانظُر إىل نفسك أعبدُ اهللا أنت أم َعدُوه، فيا ُرًب ُمتعّبد بلسانه، ُمعاٍد له بفعله أليسر من هذا وتَقُسو عن
فاعرِف نفَسَك وَسلْ عنها . ذلول يف اإلنسياق إىل عذاب السعري يف أمنية أضغاِث أحالم يَعربها باألمانِي والطنون

يعَملَ، فإن الرب جلّ ثناؤه ال يعِذر بالتعذير والتغرير، الكتابَ املنَري، سؤال من ُيِحب أن يعلم، َوعلَم من ُيحّب أن 
إكْتس نصيحيت، فإهنا كُسَوةُ تقَوى ودليلٌ على مفاتح اخلري، وال تكن كعلماء زمن . ولكن يعِذُر باِجلد والتشمري

  .واّهللا املستعان. اهلَْرج إن ُوِعظُوا أنِفُوا، وإن َوَعظُوا َعُنفُوا
  كتاب رجل إىل بعض الّزهاد

إنّ يل نفساً ُتِحبُّ الدَّعةَ، وقلباً يألف اللذاِت، ومهةً َتْستثِقلُ الطاعةَ، وقد وهَّمُت نفسي اآلفات، : تب إليهك
ما أستعنيُ  -رمحك اهللا  -وَحذَّرُت قليب املوت، وزجرُت ِهَميت عن التقصري؛ فلم أرَض ما رجع إيلَّ منهن، فاهِد يل 

  .وت قبلَ االستعدادبه على ما شكوتُ إليك؛ فقد خفُت امل
كثر تعّجيب من قلَب يألَُف الذنَب، ونفسٍ تطمئُن إىل البقاء، والساعاُت َتنقُلُنا واألياُم َتطوِي أعمارَناة : فكتب إليه

  .والسالم! فكيف يألُف قلٌب ما ال ثباَت له، وكيف تنام عٌني ال حترِي لعلها ال تطرُِف بعد َرقدهتا إال بني يدي اللّه
  من العبّاد إىل صديق له وكتب رجل

إين ملّا رأيُت الناَس يف اليقني متفقني، ويف العمل متفاوتني، ورأيت احلجةَ واجبة، فلم أر يف يقنيٍ قََصَر بصاحبه عن 
عملٍ حجٍة، وال يف عملٍ كان بغريِ يقنيٍ منفعةً؛ ورأيُت من تقصريِ أنفسنا يف السعي ملرجّو ما ُوِعَدْت واهلَربِ من 

ا ُحذََرْت، حىت أسلمها ذلك إىل أن َضُعفَْت منها النيةُ وقلّ التحفّظُ واستوىل عليها السَّقَط واإلغفالُ َمُخوف م
واشتَعلَْت منها الشهوةُ، ودعاها ذلك إىل التمّرغ يف فضائح اللّذاِت، وهي تعلم أن عاقبَتها الندُم، ومثرَتها العقوبة، 

جبُت لعمل امرئٍ كيف ال يشبُِه يقيَنه، ولعلم موقنٍ كيف ال يرتبط رجاءه ع -ومصَريها إىل النار إن مل يعًف اللُّه 



وزادين عجباً أّنين رأيت طالب الدنيا أجدَّ من . وخوفه على ربه، حىت ال يتكون الرغبة منه إال إليه والرهبة منه إال له
يف الدنيا قد صار حني نيلَ حتفاً  طالب اآلخرة، وخائفَها أتعَب من خائف اآلخرِة، وهو يعلم يقيناً أنه ُرب مطلوبٍ

لطالبه، وأنه ُربَّ َمُخوٍف فيها قد لَِحَق كَْرهاً باهلارب منه فصار حظاً له، وأن املطلوَب إليه من أهلها ضعيٌف عن 
اربُ واعلم أن جِمَاَع ما يسعى له الطالُب وَيهُرُب منه اهل. نفسه حمتاجٌ إىل ربه َمملوٌك عليه مالُه خمزونةٌ عنه قدرُته

فلم أْدر حني صار هذا . أحدمها أجلُه، واآلخر رزقُه، وكالمها بعينه شاهد على أنه ال ميِلكُه إال الذي خلقه: أمران
وكيف، حني ! اليقنيِ يف موضع اإلميان يقيناً ال شك فيه، كيف صار يف موضع العمل شبيهاَ بالشك الذي ال يقَني فيه

ف يف أمر الدنيا، فيكون خائُف اآلخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه صرباً له على اخُتِلَف يف أمر اآلخرة، مل ُيْخَتلْ
جتشم املكروه، وجتّرعاً منه لُغَصص الغيظ، واحتماالً منه لفادح الّنَصب، وعمأل له بالسخرة، وحتفظاً من أن ُيضِمَر 

  لٍ أو فعل؛ ولو علمه ماله على غش أو َيًهم له خبالف، ولو فعل ذلك ما علمه منه حىت َيظَهَر له بقو

قََدر له على قطع أجل مل َيفَْن ورزقٍ مل ينفَد؛ فإن ابُتِلَي بالسَخِط من سلطانه فكيف حزنه ووحشُته، وإن أنَِس منه 
رِضاً عنه فكيف ُسروُره واختيالُه؛ة فإن قارَف ذنباً إليه فكيف تضعضه واستخذاؤه، فإن ندبه ألمر فكيف ِخفَّته 

عنه فكيف َحذُره واّتعاظُه وهو يعلم أن خاِلقَه ورازقَه يعلَمُ ِسرَّه وجهَره، ويراه يف متقلبه ومثواه،  وإن هناه! ونشاطه
وُيعايُنه يف فضائحه وعورته، فلم َيزْعُه عنها حياء منه وال تقيةٌ له، قد أمره فلم يأمتر، وزجَره فلم يزدجر، وَحذَره 

ر، وستره فلم يزدْد بالستر إال تعرضا للفضائح، وكفاه فلم يقنع فلم حيذر؛ ووعده فلم يرغَْب، وأعطاه فلم يشك
بالكفاية، وَضِمَن له يف رزقه ما هو يف طَلَبِه ُمشيٌح، ويقَّظَه من أجله ملا هو عنه اله وفرغه من العمل ملا هو عنه بغريه 

سأل عما يفعل وهم مشغول؛ فسبحان من َوِسَع ذلك حلمه وتغمده من عباده عفوة؛ ولو شاء ما فعلوه؛ وال ُي
  .ُيسْألُونَ

إين رأيُت اللّه تبارك وتعاىل جعلَ اليقَني بأعظم املواضع يف أمر الدنيا والدين، فهو غايةُ العامل وبصرِ البصري : فأجابه
وفهم السامع، ليس كسائر األشياء اليت تدخلها الشبهاُت وَيجرحها اإلغفال ويشوهبا الَوْهُن؛ وذلك أن اللّه تعاىل 

وإمنا جََعلَ القلَب لليقني َمغرِساً، ألنه جعل اخلمَس اجلوالب . َمغرَِسه القلَب؛ وأغصانه العملَ، ومثرته الثواَب جعل
فإذا صارت األشياء إليه ميز بينها العقل . السمَع والبصَر واجملسةَ واملَذَاقَةَ واالسترواَح: لعلم األشياء كلّها إىل القلب
ولوال معرفة القلب بالعقل الذي . ، فكان هو املثبَت هلا واملوجه كلّ واحٍد منهن جهَتهامث صارت بأمجعها إىل اليقني

جعله اهللا لذلك، مل يفُرْق مسٌع بني صوتنيِ خمتلفنيِ، وال بصر بني صورتني متقاربتني، وال جمسة بني شيئني غري 
فلما صار اليقنيِ يف التشبيه . ة عند اللّه تعاىلولليقني بعد ذلك منزلة ُيعَرُف هبا الضاّر والنافع يف العاقب. متشاهبني

كالشجرة النابتة يف القلب أغصاُنها العملُ ومثرهتا الثواُب، أخرب ذلك أنه قد تكون الشجرة نابتة األصل بال أغصان 
 بيقني؛ كما يكون اليقني نابتاً بال عمل، وأنه كما ال تكون األغصان نابتة بال أصل، فكذلك ال يكون العمل نافعاً إال

وكما أنه ال ُتخِلًف الثمرةُ يف الطيب والكثرةِ إذا كان األصل نابتاً واألغصان ملتفَة، فكذلك يكون الثواب ملن صح 
منهّن األملُ املثبطُ، والنفُس األمارةُ بالسوء، واهلوى : وقد تعرِض لألعمال عوارُض من الِعلل. يقينه وَحُسَن عمله

اري من ابن آدم جمَرى الدم، يضررن بالعمل والثواب، وال يبلغِ ضرُرهن اليقني، فيكون املزين للباطل، والشيطانُ اجل
ذلك كبعض ما َيعرُِض للشجرة من عوارض األفات فَتذْوِي أغصاهنا وتنثًر ورقَها وَتمنع مثرَتها واألصل ثابت؛ فإذا 

ينه، وأن يقيَنه ال يرتبط رجاءه وخوفه فماذا يُعجبك من عمل امرئ ال يشبه يق. جتلّت اآلفةُ عادت إىل حال صالحها
فإمنا العجب من خالف ذلك؛ ولََعْمري لو أشبَه عملُ امرئ يقيَنه فكان يف خوفه ورجائه كاملعايِن ِلَما . على ربه



ُيعايِنه بقلبه من الوقوف بني يدي اهللا والنظر إىل ما وَعد وأوَعَد، لكان ما يعتلج على قلبه من خطرات اخلوف 
عن الرجاء، حىتِ يأَتي على نفسه أّولَ حلظة ينظر هبا إىل النار خوفاً هلا أو إىل اجلنة أسفاً عليها إذا ُحرَِمها،  شاغالً له

! وإذاَ لكان املوقن بالبعث بقلبه كاملعاين له يوم القيامة وكيف يستطيع من كان كذلك أن يعقلَ فضالً عن أن يعملَ
، فإن اهللا عّز وجل خلق اإلنسان ضعيفاً " ّبه كخائف الدنيا لسلطانه كيف مل يكن خائف اآلخرة لر: " وأما قولك

وجعله عجوالً، فهو لضعفه موكًل خبوف األقرب فاألقرب مما يكره، وهو بعجلته موكل حبّب األعجل فاألعجل مما 
الذي لوال ما  يشتهي؛ وزاده حِرصاً على املخِلص من املكروه وطلباً للمحبوب حاجُته إىل االستمتاع مبتاع الدنيا

ومع ذلك إن . طُبَع عليه القلُب من حبه وسَُهل على املخلوقني من طلبه، ملا انتفع بالدنيا ُمنتفع وال عاض فيها عائٌش
عسى أن أكون ابتليُت به لذنبِ سلف مْني، : مكاره الدنيا وحماهبا عند ابن آدم على وجهني، أما املكروه فيقول فيه

سى أن أكون ُرزِقُته حبسنٍة كانت مين فهو ثواب ُعجلَ، وهو مع هذا يعلم أن حلوَم ع: وأما احملبوب فيقول فيه
املخلوقني إىل الضيق، وأن قلوَب أكثر ُمَسلِطيهم إىل القسوة، وأن العيَب عنهم مستور، فليس يلتمس ملتمسهم إال 

ومن طباع اإلنسان . نيتهعلَم الظاهر وال يضع إال به، وال يلتفُت من امرئ إىل صالح سريرته عون صالح عال
اللؤُم، فليس يَرَضى إذا ِخيَف إال بأن ُيِذلّ، وال إذا ُرجَِي إال بأن ُيتِعَب، وال إذا غَِضبَ إال بأن ُيخَضعَ له، وال إذا 

إذا  أمَر إال بأن ُينفًذَ أمُره، وال ينتفع املتشفُع بإحسانه عنده إذا أساء وال املطيُع بكثرة طاعته يف املعصية الواحدة
عصى، وال يَرى الثواَب الزماً له وال العقاَب حمجوراً عليه، فإن عاقب مل َيسَتْبقِ، وإن غَِضَب مل يتَثبْت، وإن أساء مل 

َيعتِذر، وإن أذنبَ إليه مذنب مل َيغفرة واللطيُف اخلبري يعلُم السريرةَ فيغِفُر هبا العالنيةَ، وميحو باحلسنة عشراً من 
بةِ الساعة عن ذنوب مائة عام، إن ُدِعيَ أجاب، وإن اْسُتغِفر غَفَر، وإن اطيَع شكر، وإن السيئات، ويصفحُ بتو

رمحُته الىت وسعت كلً شيء، وشهادةُ احلق اليت ال يزكو إال هبا : ُعِصَي َعفَا، ؤِمن وراِء عبده بعد هذا كله ثالث
  عمل

طٌ لألمل مُثبطٌ عن العمل إال َمْن شاء اهللا وقليل ما وشفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا كله مثَبٌت لليقني باس
فال َتحِمل َنطََف عملك على صحة يقينك فُتوِهَن إمياَنك، وال تُرَخْص لنفسك يف ُمقارفة الذنوب، فيكون . هْم

لى يقيُنك خصماً لك وُحّجةً عليك؛ وكَذّب أملَك وجاِهد شهوَتك، فإهنما داءاك املخوفان على دينك املعتوناِن ع
عة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا كله مثَبٌت لليقني باسطٌ لألمل ُمثبطٌ عن .وأسأل اهللا الغنيمة لنا ولك. َهلكتَك

فال َتحِمل َنطََف عملك على صحة يقينك فُتوِهَن إمياَنك، وال ُترَخْص لنفسك . العمل إال َمْن شاء اهللا وقليل ما هْم
خصماً لك وُحّجةً عليك؛ وكَذّب أملَك وجاِهد شهوَتك، فإهنما داءاك املخوفان يف ُمقارفة الذنوب، فيكون يقيُنك 
  .وأسأل اهللا الغنيمة لنا ولك. على دينك املعتوناِن على َهلكتَك

  موعظة مستعملة

: كان أهل اخلريِ يكتب بعضهم إىل بعض هبؤالء الكلمات: وكيع عن ِمْسَعر عن زيد العمي عن عون بن عبد اهللا قال
ِملَ آلخرته كفاه اهللا أمر دنياه، ومن أصلَح ما بينه وبني اهللا أصلح اللّه ما بينه وبني الناس، ومن أصلح سريرَته َمن َع

  .أصلح اهللا له عالنيَته
  موعظة لعمرو بن عتبة

مرة سفراً كان أبونا ال يرفُع املواعظَ عن أمساعنا، فأراد : العتّيب عن أبيه عن أيب خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال
يا َبنِي تألَفُوا النعم حبسن ُمجاَورِهتا، والتِمُسوا املزيَد فيها بالشكر عليها، واعلموا أن النفوَس أقبلُ شيء ملا : فقال



أعطيت وأْعطى شيٍء ملا سِئلَْت، فاِمحلوها على مطيٍَّة ال ُتبِطئ إذا ُرِكَبْت، وال ُتَسبق وإن ُتقُدمت، عليها جنا َمْن 
  .التوبة: يا أبانا ما هذه املطيةً؟ قال: وأدرك َمْن سابَق إىل اجلنة؛ فقال األصاغُر! رهرب من النا
  صفات الزهَّاد

سأل احلوارّيون عيسى عليه السالم : لعيسى عليه السالم حدثين عبد الرمحن العبدي عن حيىي بن سعد السعدّي قال
نظروا إىل باطن الدنيا حني نظر الناُس إىل ظاهرها، وإىل آجل هم الذين : قال. يا ُروحَ اهللا َمْن أولياُء اللّه: فقالوا

الدنيا حني نظر الناُس عاجلها، فأماتوا منها ما َخُشوا أن ُيميَتهم وتركوا منها ما علموا أن سيتركُُهم، فصار 
م من رفيعها استكثارهم منها استقالالً، وفرُحهم مبا أصابوا منها حزناً، فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضه

بغري احلق وَضعوه، فهم أعداء ما ساملَ الناُس وِسلُْم ما عاَدوْا، َخلُقَت الدنيا عندهم فليَس يعمروهنا، وماتت يف قُلوهبم 
فليس ُيحبوَنها، يهدُموهنا ويبنون هبا آخرهتم، ويبيعوهنا ويشترون هبا ما يبقى هلم؟ ونظروا إىل أهلها َصْرَعى قد خلت 

فأحَيْوا ذكر املوت وأماتوا ذكَر احلياة، هبم نطق الكتاُب وبه نطقوا، وهبم عِلَم الكتاب وبه َعِملوا، ال  منهم املَثُالُت
  .يرون نائالً ما نالوا، وال أمناً دون ما يرجون، وال خوفاً دون ما حيذرون

إن قوماً : املّصيصيبني عمر بن عبد العزيز وشاب زاهد يف الدنيا وحدثين أيضاً عن أنس بن مصلح عن أيب سعيد 
يا فََتى ما الذي بلغ : دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه يف مرض، فإذا فيهم شاب ذابلٌ ناحلٌ، فقال له عمر

يا أمري املؤمنني ذقتُ حالوة الدنيا : لَتْصُدقَننَّي؛ قال: فقال عمر. يا أمَري املؤمنني أمراض وأسقام: بك ما أَرى؟ قال
ر يف عيين زهرهتا وحالوُتها، واستوى عندي حجُرها وذهُبها، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً، فوجدُتها مرة فصُغ

وإىل الناس ُيساقُون إىل اجلنة وإىل النار، فأظمأت لذلك هناري وأسهرت له ليلي، وقليلٌ حقري كل ما أنا فيه يف جنب 
  .ثواب اهللا وجنب عقابه

: ق بن سليمان عن أخيه عن الفياض عن زبيد اليامي عن معاذ بن جبلللنيي صلى اهللا عليه وسلم بلغين عن إسحا
إنّ اهللا حيب األخفياَء األتقياَء األبرياَء الذي إذا غابوا مل ُيفتَقدوا، وإذا : " أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .َحَضرُوا مل ُيعرفوا، قلوبُهم مصابيُح اهلدى خيرجون من كل غرباء ُمظِلَمة 
  :ي عليه السالم يف التعلُم وعن وكيع عن عمرو بن منبه عن أوفَى بن دهلم قاللعل

تعلّموا العلَم ُتعَرفُوا به واعَملُوا به تكونوا من أهله، فإنه يأيت من بعدكم زمان يُنِكر فيه احلق : قال علي عليه السالم
أولئك أئمة اهلدى ومصابيُح العلم ليسوا بالُعْجل ِتسعةُ أعِشرَائهم ال ينجو فيه إال كل ُنَوَمٍة، يعين امليَت الذكر، 

  .املذايِيع الُبذُرِ
إن الدنيا قد ارحتلت ُمدبِرةً وإنّ اآلخرةَ قد ارحتلَتْ : لعلي أيضاً يف الدنيا واألخرة وقال علي عليه السالم أيضاً

الدنيا، ألَا إن الزاهدين يف الدنيا  ُمقْبِلٍة، ولكل واحدة منهما َبُنون، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء
ألَا َمن اشتاق إىل اجلنة َسلَا عن الشهوات، ومن أشفق من النار . اختذوا األرض بساطاً والتراَب ِفرَاشاً واملاء ِطيباً

دين رَجع عن احلُرمات، وَمْن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات أي إن هللا عباداً كمن رأى أهلَ اجلنة يف اجلنة خملَّ
وأهلِ النار يف النار ُمَعذّبني، شرورهم مأمونة، وقلوهبم حمزونة، وأنفُسهم عفيفة، وحوائجهم َخِفيفة، صَبُروا أياماً 

ربنا ربنا : قليلةً لعقىب راحة طويلة؛ إما بالليل فصافّو أقدامِهم، جتري دموعُهم على خدودهم، جيأًرون إىل اللّه
مَْرَضى، وما : النهار فحلماُء ُعلَماُء بَررةٌ أتقياء كأهنم الِقدَاُح ينظُر إليهُم الناظر فيقوليطلُبون فَكَاَك رِقَاهبم؛ وأما ب
  .ُخوِلطُوا، ولقد خالط القوَم أمٌر عظيم: بالقوم من َمَرضٍ، ويقول

يا ُبين كن : للعون بن عبداهللا بن عتبة حّدثنا إسحاق املعروفُ بابن َراَهَوْيهِ أن عون بن عبد اللّه بن عتبة كان يقو



كمن نأى به عمن نأى عنه يقٌني ونزاهة، ودُنوُّه ممن دنا منه لني ورمحة، ليس نأيه تكرباً عظمة، وال دنوه بَِخْدع وال 
ِخلَاَبٍة، يَقتدي مبن قبله، وهو إماُم من بعده، ال يعجل فيمن رابه ويعفو إذا تبني له، ينقص يف الذي له ويزيد يف الذي 

ِحلُمه وال حيُضُر جهله؛ اخلري منه مأمول والشّر منه مأمون، إن ُرجَِي خاف ما يقولونَ واستغفَر ملا ال عليه، ال يعُزُب 
. يعلمون، إن عصته نفُسه فيما كرَِهْت مل ُيِطعها فيما أحبت، َيْصُمتُ ليسلََم وخيلو ليغَنم وينِطُق ليفَْهَم ُوخيالطُ ِليعلم

لو قدر :  من نفسه فيما ذهَب وينَسى اليقَني فيما رجا وطلَب، يقول فيما ذهبوال تكن يا ُبّين ممن يُْعَجُب باليقني
ابتغ أيها اإلنسانُ؛ تغلبه نفُسه على ما يظّن يغلُبها على ما يستيِقُن، طال عليه األملُ : شيء كان، ويقول فيما بقي

ِذر، ُعفَر فيما يتذكر فيه من تذكّر، فهو من ففتَر، وطال عليه األمُد فاغتّر؟ واعِذرَ إليه فيما عمر وليس فيما ُعَمر مبع
الذنب والنعمة ُموقَر، إن أعطي مل يشكر، وإن ُمنَِع مل َيعِذْر، ُيحب الصاحلَني وال يعمل عملَهم وُيبِغضُ املسيئني وهو 

خلقه،  أحُدهم؛ يرجو األجَر يف البغض على ظنه وال خيَشى اليقَني من نفسه، خيشى اخللَق يف ربه والخيشى الرب يف
َيعوذ باهللا ممن هو فوقه، وال يريد أن ُيعيذَ اهللا منه َمْن هو حتته، خياف على غريه بأدىن من ذنبه ويرجو لنفسه بأيسرَ 

من عمله، ُيبصر العورةَ من غريه وُيغِفلُها من نفسه وإن صلى اعترض، وإن ركع رَبض، وإن سجد َنقَر، وإن َجلس 
َسوََّف، وإن َحّدثَ أخلَف، وإن ُوِعظَ كَلَح، وإن ُمِدَح فَرَِح، َيحُسدُ أن ُيفَْضلَ، َشَعَر، وإن سألَ أحلَف، وإن سئل 

الصمُت ُحكْم، وهذا ما ليس يل به ِعلم؛ وإن : ويزَهُد أن َيفُضل، إن أِفيَض يف اخلري َبرَِم وَضُعَف واستسلَم وقال
وِي والنعام وبني اخلال والعّم والَءَم ما ال يتالءم؛ يتعلًم ُيحَسُب يب ِعيُّ، فتكلّم جيَمع بني األرا: أِفيَض يف الشّر قال

  .للرياء، ويتفقَّه للرياء، ويبادر ما يفَنى، ويُواِكلُ ما يبقى
مسعت أبا الرّبيع األعرج عمرو بن سليمان : للحسن بن علي حدثين حممد بن داود عن أيب ُشرَيح اخلُوَاَرزِْمي قال

  :يقول

ربكم عن صديق كان يل من أعظم الناس يف عيين، وكان رأًس ما َعظُم به يف عيين صَِغَر أال أخ: قال احلسُن بن علي
كان خارجاً من سلطاِن بطنه فال يَتشََهى ما ال حيلّ وال يكنُِز إذا وجد، وكان خارجاً من سلطان . الدنيا يف عينه

ُم، كان أكثَر دهرِه صامتاً، فإذا قال َبذَ القائلني، كان اجلهالة فال َيُمد يداً إال على ثقٍة ملنفعة، كان ال يتَشكَى وال يتربَّ
ضعيفاً مستضَعفاً فإذا جاء اِجلد فهو الليث عادياً، كان إذا جامع العلماء على أن يسمع أحرَص منه على أن يقولَ، 

ا عََرض له كان إذا غُِلَب على الكالم مل ُيغلَب على السكوت، كان ال يقول ما يفعل ويفعلَ ما ال يقول، كان إذ
. أمران ال يدري أّيهما أقرُب إىل احلق َنظَر أقَرهبما من هواه فخالفه، كان ال يلوُم أحداً على ما قد َيقَع العذُر يف مثله

  .كان ال يقول حىت يرى قاضياً َعْدالً وشهوداً عدوالً: زادين غريه
ه لكُمَْيل حني ذكر ُحَجَج اّهللا يف األرض من كالم علي بن أيب طالب لكُميل بن زياد ويف كالم علي رضي اللّه عن

َهَجم هبم لعلُم على حقائق األمور، فباشروا َرْوَح اليقني، واستالنوا ما اسَتْوعر املُْتَرفُون، وأنِسوا مبا ستَْوحش : فقال
  .منه اجلاهلون، وَصِحبوا الدنيا بأبداٍن أرواُحها معلّقة باملََحلّ األعلى؛ هاه سوقاً إىل رؤيتهم

واهللا : قال. َتْعلم أحداً يعمل بعمل احلسن:  رجل ويونس بن عبيد يف احلََسن بن علي قال رجل ليونس بن ُعبَيدبني
كان إذا أقبل فكأنه أقبل من َدفْن َحِميه وإذا : قال. فِصفْه لنا: قيل! ما أعرِف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله
  .كِرت الناُر فكأهنا مل ُتْخلَق إلّا لهجلس فكأنه أسريٌ أِمر بَضْرب ُعُنقه، وإذا ذُ

أخربنا َمْعَمر : حّدثنا عبد اهللا بن املبارك قال: لشقيق بن سلمة عن قّراء زمانه حّدثنا حسني بن حسن املَْرَوزّي قال
ما َمثَلُ قُّراء هذا الزمان إال كمثل غنم ضوائَن ذاتِ صوف عجاٍف أكلْت من : األعمش عن شقيق بن َسلَمة قال

ْمض وشَرِبت من املاء حىت انتفخت خواصرها، فمّرْت برجل فأعجبتهْ؛ فقام إليه فَعَبط منها شاةً فإذا هي ال احلَ



  .افٍّ لك؛ سائر اليوم: ُتْنقى، مث عبط أخرى فإذا هي كذلك، فقال
إذا شئَت : الأخربنا معمر عن حيىي بن املختار احلسن ق: حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال: للحسن حدّثنا حسني قال

لَِقيَته أبيضَ بضاً حديد النظر مَيَت القلب والعمل، أنت أبصًر به نفسه؛ َتَرى أبداناً وال قلوب، وتسمع الصوَت وال 
  .أنس، أخصبُ ألَسنٍة وأجدُب قلوب

ليس الزهدُ يف الدنيا قصرِ األمل، : قال ُسفْيان: لسفيان يف الزهد حدثين أبو سهل عن علي بن حممد عن وكيع قال
  .بأكل الَغِليظ وال لُْبس الَغِليظ

لو أنّ رجالً يف ترك الدنيا مثلُ أيب ذّر وأيب الَدْرداء : وقال يوسف بن أسباط: مثله يف الزهد ليوسف بن أسباط قال
إنك زاهد، ألن الزهد ال يكون إال على ترك احلالل املَْحض، واحلالل احملض ال نعرِفه اليوم، : وَسلْمان، ما قلنا له

وإمنا اللنيا حاللٌ وحراٌم وُشُبهات؟ فاحلاللُ حساٌب، واحلرام عذاد والشبهات عتاث ث فأنزِل الدنيا منزلةَ املَْيتة ُخذْ 
منها ما ُيِقيمك، فإن كان ذلك حالالً كنت زاهداً فيها، وإن كان حراماً مل تكن أخذَت منها إال ما ُيِقيمك كما يأخذ 

  .كان العتابُ يسرياً املضطر من امليتة، وإن كان عتاٌب
. ليس الزهد بترك كلّ الدنيا، ولكن الزهدَ التهاونُ هبا وأخذُ البالغ منها: ولبعضهم يف الزهد ومثله قولُ بعضهم

أخذوا ، فأخرب أهنم زَهدوا فيه وقد " َوَشَرْوة بِثََمنٍ َبْخسٍ دَراِهَم َمْعدُودٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزاِهِديَن : " قال اللّه تعاىل
  .له مثناً

. الرضا عن اهللا والرمحةُ للَخلْق درجةُ املرَسلني، وما تعرف املالئكةُ املقّربون حّد الرضا: قال أبو سليمان الداراينّ
وليس : قال. أرجو أن أكون قد نِلُت من الرضا طََرفاً، لو أنه تبارك وتعاىل أدخلين النار كنُت بذلك راضياً: وقال

  .بلسانك وقلُبك ُمقتِصٌر على املصيبة، ولكن هو أن حتمده بلسانك وقلُبك مسلٌّم راضٍاحلمد له أن حتمَده 
  بني ابن أي احلواري وأي سليمان الداراين

أنه الذي يلقَى " إالَ َمْن أَتى اهللا بِقَلْب َسلِيمٍ : " بلغين يف قول اللّه تعاىل: قلت أليب سليمان: وقال ابن أيب احلََوارّي
كل قلب فيه ِشْرٌك فهو : وقال. ما مسعُت مذ ثالثني سنة أحًسَن من هذا: أحٌد غُريه، فبكى وقال ربَّه وليس فيه

ينبغي للخوف أن يكون أغلَب على الرجاء، فإذا : وقال. وما يف األرض أحد أجُِد له حمبةً ولكن رمحة: قال. ساقط
  .غَلَب الرجاُء على اخلوف فََسد القلُب

  .أصل الزهد الرضا عن اهللا: هد وقال الفُضَْيل بن عياضللفضيل بن عياض يف أصل الز
واهللا ما رأيُت قُراَء زمان قط أغلظَ رقاباً : أن رجلًا ُيكىن أبا سعيد كان يقول: احلسني بن علي عن عبد امللك بن أجبر
  .وال أدق ِثياباً وال آكلَ ملُخ العيش منكم

انظروا قوماً إذا ذُِكُروا بالقراءة فال : قال مطرف: قالملطرف أبو أسامة عن ّمحاد بن زيد عن إسحاق بن سويد 
  .تكونوا منهم، وقوماً إذا ذُِكُروا ذُكروا بالفُجور فال تكونوا منهم، كونوا بني هؤالء وبني هؤالء

 إن استطعتَ أن تعرِف وال ُتْعَرف وَتسأل وال ُتْسأل ومتشي: وصية ابن حمرييز لرجل أوصى ابن ُمَحيْرِيز رجالً فقال
  .وال ُيْمَشى إليك، فافعل

  .ما أحبَّ اّهللا عبداً إال أحب أالَ ُيْشَعر به: أليوب قال أيّوب
جاء شَُريح بن عبيد إىل أيب عائد : بني أيب عائذ األزدي وشريح بن عبيد إسحاق بن سليمان عن جرير بن عثمان قال

يا بن : قال! إرخاَء طََرف الِعمامة من اجلانب األيسر: يا أبا عبد اّهللا، لو أحييَت سنةً قد تركها الناس: األْزدي فقال
  .تركها الناس فتركناها، ما أِحب أن أعَرَف يف خريٍ وال شّر! أخي، ما كان أحسنها



  كالم من كالم الزهّاد
: حٌد ثنا عبد اللّه بن املبارك قال: بني عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية ورجل حدثنا حسني بن حسن املروزّي قال

يا فالنُ، هل أنت على حالٍ أنت فيها : قال عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية لرجل: نا عبداهللا بن عبد العزيز قالأخرب
. ما َشَخصْت نفسي لذلك: فهل أنت ُمجمع على التحول إىل حال ترضى هبا؟ قال: قال. ال: مستعد للموت؟ قال

فهل رضَي مبثل : قال. ال: فهل تأمن املوت أن يأتَيك؟ قال: قال. ال: فهل بعد املوت دار فيها ُمْستعَتٌب؟ قال: قال
حدثين غري واحد عن ُمعاوية بن : حّدثنا عبد اللّه بن مبارك قال: أليب الدرداء حدثنا حسني قال! هذا احلال عاقل

يس أضحكين مؤمل الدنيا واملوُت يطلبه، وغافلٌ ول: أضحكين ثالثٌ وأبكاين ثالث: قال أبو الدرداء: قُرة قال
حممَد وِحْزبه، وهَْولُ : وأبكاين ِفراق األحبة. مبغفول عنه، وضاحٌك ملَء فيه وال يدرِي أراض اهللا عنه أم ساخطٌ عليه

  .املُطلَع، والوقوُف بني يدي اهللا يوم تبدو السرائر، مث الأدري إىل اجلنة أو إىل النار
  .تضَحُك ولعل أكفاَنك قد خرجْت من القَصار: يقوللعبد اللّه بن ثعلبة احلنفي كان عبد اهللا بن ثعلبة احلنفّي 

أال تراه كيف َيزْوِيها عنه : أصلُ الزهد الرضا عن اهللا وقال: وقال الفُضَيل: للفضيل بن عياض، وللسري قال
صَبِراً ومرة تسقيه مّرةً : وُيَمْرِمُرها عليه بالُعْري مَرةً وباجلُوع مرة وباحلاجة مرة، كما تصنع الوالدةُ الشفيقةُ بولدها

  .ُحَضضاً، وإمنا تريد بذلك ما هو خري له
أما زهُدك يف : أوحى اللّه تعاىل إىل بعض األنبياء. ليس من أعالم احلّب أن حتب ما ُيبْغضه حبيُبك: وقال السرّي

  .ولّياًالدنيا فتَعجلك الراحةَ لنفسك، وأما انقطاُعك إيلّ فتعززك يب، ولكن هل عاديَت يل عدّواً أو واليَت يل 
بلغَنا أن ِحبْراً من أحبار بين إسرائيل كان يغشاه : ملالك بن دينار عن حرب من أحبار بين إسرائيل قال مالك بن دينار

فَسقَط عن سريره فانقطع ُنَخاعه : قال! مَْهالً يا بّين مهالً: الرجال والنساء، فَغَمز بعضُ بنيه النساء فرآهم فقال
ما يكونُ من جنسك حرب أبداً، ما كان غضُبك يل إال أن قلَت يا : وقيل له. يف اجليوش وأسقطت امرأُته وقُِتل بنوه

  .بْين َمْهالً يا بّين مهالً
إرَض باهللا صاحباً : مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: إلبراهيم بن أدهم، والبن احلارث وغريمها َضْمرة بن ربيعة قال

  .ودَع الناس جانباً
إبراهيم بن أدهم، وساملٍ : أربعة رفعهم اهللا بغري كبريِ عملٍ يف الظاهر إال بِِطيب املَطْعم: كان بِْشر بن احلارث يقول

  .اخلواص، وُوهَْيب املكَي، ويوسف بن أسباط

َسدُ : أربع ليس عليك يف واحدٍة منهّن حساٌب : مسعت ابن ُعَيينة يقول: وحدثين أبو حامت أو غريه عن الُعْتيب قال
إنّ لََك ألَّا َتُجوَع ِفيَِها َولَا َتعَْرى َوأنك الَ َتظَْمأ ِفيَها َولَا : " الَعطْشة، وستر العورة، واالستكنان؛ مث تالاجلَْوعة، وَبْرُد 

  " .َتْضَحى 
من رجا شيئاً طلبه، : نرجو وخناف؛ قال: كيف أنتم؟ قال: قال علي عليه السالم لرجل: بلغين عن َيْعلى عن ُسفْيان
وما أعري ما رجاُء رجل ! ب منه، ما أعري ما خوُف رجل عََرضت له فلم َيَدْعها ملا خيافومن خاف من شيء َهَر

  .نزل به بالٌء فلم يصرب عليه ملا يرجو
وبلغ . إن كان الفضلُ يف اجلماعة فإن السالمةَ يف العزلة: بلغين عن عيسى بن يونس عن األوزاعّي عن مكحول قال

َركِبُت مع : بني ابن املبارك وحممد بن النضر احلارثي قال ابن املبارك! أحسن منهمسعتم كالماً : الفَُضيلَ هذا فقال
: ما تقول يف الصوم يف السفر؟ فقال: بأي شيء أستخرج منه الكالم؟ فقلت: حممد بن النَّْضر احلارثّي السفينةَ فقلُت

  .إمنا هي املباَدرة، فجاءين واهللا بفتوى غري فتوى إبراهيم والَشعيب



الثقة مبا يف يد : فقال. ما مالُك: قيل أليب حازم: زم الزاهد حّدثين عبد الرمحن بن عبد اللّه عن األصمعي قالألي حا
  .اهللا واليأُس مما يف أيدي الناس

إنه ليس شيء من الدنيا إال وقد كان له أهلٌ قبلكم، فآِثْر نفسك أيها املرء بالنصيحة على ولدك، : وقال أبو حازم
عامل فيه مبعصية اهللا فتشقَى مبا مجعتَ له، وعامل فيه بطاعة اهللا : ُتخلف مالك يف يد أحد رجلني واعلم أنك إمنا

  .فتسَعَد مبا َشِقيَت له؛ فارُج ملن قدمَت منهم رمحة اللّه، وثْق ملن َخلفَت منهم برزق اهللا
ن كنت ال ترَضى منها مبا يكفيك إن كنت إمنا تريد من الدنيا ما َيكفيك ففي أدناها ما يكفيك، وإ: وقال أبو حازم

  .فليس فيها شيء ُيغنيك
  .موعُدك اجلنة: ونظر أبو حازم إىل الفاكهة يف السوق فقال

أنا أنظُرك؛ ففكر : ليس عندي مثنه؛ قال: يا أبا حازم، هذا مسٌني فاشتر منه؛ قال: ومّر باجلزارين فقال له رجل منهم
  .أنا أنظُر نفسي: ساعة مث قال
  .إين ألرضى أن يتقي أحدُكم على ِدينَه كما يتقي على َنْعله: َحلَف أبو حازم جللسائه :قال ُسفيان

حدثنا عيسى بن يونس عن عبداهللا بن سعيد ابن أيب : للنيي صلى اهللا عليه وسلم حدثين حممد بن زياد الزيادي قال
ةُ والفََراغُ نعمتان مغبونٌ فيهما كثري الصّح: " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: هند عن أبيه عن ابن عّباس قال

  " .من الناس 
مسعُت احلسن : حّدثنا أبو ربيعة فَْهد بن َعْون عن ّمحاد بن سلَمة عن يعقوب قال: للحسن حّدثين حممد بن عبيد قال

  .ابن آدم، إمنا أنت عَدٌد، فإذا مضى يوم فقد مضى بعُضك: يقول
 بن بكر بن حبيب السَّهمي عن احلسن بن ذَكْوان َرفََع احلديثَ إىل النيب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عبد اهللا

باإلخالص يف السّر والَعلَانية، والَعذْل يف : أوصاين رّبي بتسع ِخصالٍ وإين ُموصِيكم هبا: " صلى اهللا عليه وسلم، قال
َمْن قطعين، واعطي َمْن َحَرمين، وأن  الرضا والَغَضب، والقَْصد يف الفقر والغَنى، وأن أعفَو عّمن ظَلَمين، وأِصلَ

  .يكون َصْميت َتفَكُّراً، وَمْنطِقي ِذكْراً، وَنظَري عرباً
وجٌه طليٌق : البِر شيء َهيِّن: كان ابن عمر يقول: البن عمر مسلم بن إبراهيم عن ّمحاد بن َسلَمة عن ُحَميد قال

  .وكالٌم لّين
  .اتّقُوا الّسحّارة، فإهنا تسَحُر قلوَب العلماء: لمسعت مالكاً يقو: ملالك جعفر بن سليمان قال

  .َوِعدُت أنّ رزقي يف َحَصاة أمّصها حىت أموت، ولقد اختلفُت إىل اخلَالَء حىت استحَيْيُت من ريب: ومسعته يقول: قال
: الليف اجلوعُ ثالثَ خ: ألسد بن موسى يف اجلوع بِْشر بن ُمصِلح عن أيب سعيد املصيصي عن أسد بن موسى قال

  .حياةُ القلب، وَمذلَة النفس، ُويورث العقلَ الدقيق السماوي
كان احلسن إذا عاد : يف سلوك احلسن إذا عاد مريضاً أو شيع جنازة سامل بن سامل البَلخّي عن السرّي بن حيىي قال

  .مريضاً مل ننتفع به يوماً وليلة، وإذا شيع جنازةً مل ينتفع به أهلُه وَولده وإخواُنه ثالثاً
  بني إبراهيم بن أدهم ورجل

: قال إبراهيم. يا أبا إسحاق، احبّ أن تقَبلَ مين هذه اجلُّبة كُسوةً: قال رجل إلبراهيم بن أدهم: َخلَف بن متيم قال
 فَيُسرُّك أن: قال. ألفان: كم عندك؟ قال: فإين غين؛ قال: قابل. إن كنَت غنّياً قَبِلُتها منك، وإن كنَت فقرياً مل أقَبلْها

  .أنت فقري؛ ال أقَبلها: نعم، قال: تكون أربعة آالف؟ قال
زَوجك وخّولك : دخلت أنا وحيىي بن سليمان على الفَُضيل نعوُده؛ فقال: للفُضَْيل يف مرضه قال ًعَبيد اللّه بن عمر



وغَطّى  مث َشَهق َشهقةً، وأضجعه رجل كان عنده! وَصَرف وجوَه الناس إليك وأنت تشغلك عنه َمْن أنت وما أنت
  .عليه ثوباً وهو ال يعقل، ونزلنا

الّسرُ أملُك بالَعلَانَِية من الَعالَنية : قال أبو حازم: أليب حازم بكار بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبداهللا بن مسلم قال
مل بالعلم، بالسر، والفعلُ أملُك بالقول من القول بالفعل، فإذا كنتَ يف زمانٍ يُْرَضى فيه من الفعل بالقول ومن الع

  .فأنت يف شَر زمان وشّر أناس
إنْ : ذكرُت أليب سليمان امرأيت والشغلَ هبا، فقال: بني ابن أيب احلواري وأيب سليمان الداراين ابن أيب احلواري قال

 ورأيته: علم اهللا قلبك أنك ُتريد الفراغَ له فّرغك، وإن كنت إمنا تريد الراحة منها لتستبدل هبا، فهذه محاقة قال
حني أراد اإلحرام فلم يلبث حىت ِسْرنا ملياً وأخفه كالَغْشي وجعل رأَسُه عند ركبتيه فجعل َمْحِمله يِِخّف وَمْحِملي 

يا موسى ًمرْ " يا أمحد، َبلَغين أن اهللا تبارك وتعاىل أوحى إىل موسى عليه السالم : يثقُلُ حىت سرنا َهوَِياً، مث أفاق فقال
وحيك يا أمحد بلغين أنه من " . قلوا من ذكري، أذكُر َمْن ذَكَرين منهم بلعنة حىت يسكت ظَلَمةَ بين إسرائيل أن ُي

ال لبيَك وال َسْعَدْيَك حىت ترّد ما يف يديك؛ فما يؤمِّننا أن يقال لنا : " حج من غري حله مث لىب، قال له تبارك وتعاىل
  .ذلك
ُيشري لك إىل شيء من اخلري دونه ليَرْبح عليك َشِعريةَ؛ جييببك وأنت يف شيء من اخلري ف: وقال أبوِ سليمان: قال

  " .يعين إبليَس 
حبق أقول لكم، إن َمْن طلب الفردوَس فخبُز الشعري له والنوم يف املزابل : للمسيح عليه السالم قال املسيح ألصحابه

  .مع الكالب كثري
كنا أجّنةً يف بطون أمهاتنا : كحول قالملكحول مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن محزة عن داود بن أيب هند عن م

فَسقَط من َسقَط وكنا فيمن َبِقي، مث كنا َمَراضع فََهلك منا من هلك وَبِقي من بقي، وكنا أيفاعاً، وذكر مثل ذلك، 
  .وهل َبِقيت حالةٌ ننتقل إليها! مث ِصرنا شبّاناً، وذكر مثل ذلك، مث صرنا شيوخاً ال أبا لك فما ننتظر وما نريد

اجلنني يف بطن أّمه ال يطلُب وال حيَزن وال يغتم، فيأتيه اهللا برزقه من ِقَبل سُّرته، وغذاؤه يف بطن : وقال مكحول: قال
أمه من دم حيضها، فمن ثَم ال َتحيض احلامل، فإذا سقط استَهل استهاللة إنكاراً ملكانه، وقُِطعت ُسّرته وحوؤل اهللا 

! يا وحيك! أين يل بالرزق: صْنع له وَيتناوله بكفّه، حىت إذا اشتّد وعقل قالرزقه إىل ثدي أمه مث حوله إىل الشيء ُي
" مث قرأ ! هو املوت أو القتل وأين يل بالرزق: أنت يف بطن أمك ويف ِحْجرها ُتْرَزق حىت إذا َعقَلَت وَشبَبت قلَت

  . "َيْعلَُم ما َتْحِمل كُلُّ أنْثَى َوَما َتغِيُض األْرَحام َوَما َتْزدَاُد 
كان حممد بن النْضر احلارثيّ إذا مل يكن يف صالة استقبل : حملمد بن النضر احلارثي عبد امللك بن عبد العزيز قال

ال إلَه إال اهللا وحده ال شريك له له امللُك وله احلمُد وهو : بلغين أنه َمْن قال: الِقْبلَة، فقََعدنا إليه بعد العصر فقال
  .قد أكثرت الكالم:  ُدُبر صالة العصر، ُرِفع له عملُ َنيبٍ؛ مث قالعلى كل شيء قدير، ألَف مرٍة يف

لداود، ومثله بني هشام بن عبد امللك وسامل وقال سعيد بن عمر الِكْندي دخل رجلٌ على َداود وهو يأكل خبزاً 
  .أدُعه حىت أشتهيه: قال! كيف تشتهي هذا: يابساً قد بلّه يف املاء مبِلْح جَرِيش، فقال له

  .أما تَأجِمه: الزيت ة قال: ما أدمكْ؟، قال: و هذا قول هشام بن عبد امللك لساملوحن
  .إذا أَجمُته تركته حىت أشتهيه: قال
إذا أصْبَت : لو بردَت املاء فقال داود: وكان ماء داود يف َدنَ ُمقري يف الصيف والشتاء، فقال له بعض أصحابه: قال



: قال حممد بن واسع: حملمد بن واسع سعيد بن عمرو عن رجل قال! ِحّب املوتيف مثل هذا اليوم ماًء بارداً فمىت ُت
  .لو كان للذنوب رِيٌح ما جلس إيل منكم اثنان

سهم يف فَْيء املسلمني، أو عطّية عن ظَْهر يٍد، أو إرثٍ بكتاب : ال يطيبُ املَالُ إال من أربع: وقال حممد بن واسع
كفر بعد إسالم، أو زنا بعد إحصان، أو قََتل فُيقْتل، أو : مسلم إال هبذه اِخلصَالاهللا، أو جتارة من حالل؛ وال ًيقْتل 
  .حارب اهللا ورسولَه وقَطَع الطريَق

وال ُيسََمى : قال. واللّه لَْحملُ الكَاَرات أهونً من العبادة: لثابت الُبناين قال سليمان بن املُِغرية مسعت ثابَتاَ يقول
  .َخْصلة من كلّ خريٍ حىت يكون فيه الصوُم والصالةُ، فإهنما من حلمه ودمه الرجلُ عابداً وإن كانت فيه

كان عيسى بن ُعقْبة يسجد حىت إن العصافري لَيقَعن : عيسى بن عقبة أبو نعيم عن األعمش عن يزيد بن َحيان قال
  .على ظَْهره وينزِلْن، ما َيْحسَْبَنه إلّا جِْرَم حائط

شكا أهل مكة إىل : لقحط حدثين حممد بن داود عن عبد الصمد بن يزيد قالللفضيل وقد شكا إليه أهل مكة ا
استخريوا اهللا و ال َتَخريوا عليه، فكم من عبد : ومسعته يقول: قال! أمدبراً غري اهللا تريدون: الفَُضيل القَْحطَ؛ فقال

  .ِسَر فصار َنصْرانياً "اما رأيتموه سأل رّبه طََرُسوَس فأعِطيَها فا ! ختري لنفسه أمراً كان هالكه فيه
َبكَى حىت َعِمي، ! أبو يونس، ومن أبو يونس: قال وكيع: لوكيع يف أيب يونس وحّدثين أيضاً عن سعيد بن نصري قال

  .وطاف حىت أقِْعد، وصلى حىت َحِدب
صلى : قال حممد بن عبد اللّه األنصارّي عن َبهْز بن حكيم: لبهز بن حكيم يف وفاة ُزرارة حدثين حممد بن عبيد قال

، فخر " فَإذَا ُنِقَر يف الًناقُورِ فَذِلَك َيْومَئٍذ َيْوٌم َعِسري َعلَى الكَاِفرِيَن غَْيُر َيِسريٍ " بنا ُزرَارةُ بن أوىف الَغداةَ، فقرأ اإلماُم 
  .َمْغِشّياً عليه، فحملناه مَيتّاً

الصالةُ : مسعُت عمر بن عبد العزيز قول: للعمر بن عبد العزيز يف الصالة والصوم والصدقة ابن أيب احلَوَاري قا
  .تبلَغك نصَف الطريق، والصوُم يبلّغك باَب امللك، والصََّدقةُ ُتْدِخلك عليه

: لقد قَِدم املدينةَ مرة وأنا هبا، فقلت -ثالثاً  -رمحه اهللا : أليب حنيفة عن أيوب ذكر أبو حنيفة رمحه اهللا أيوَب فقال
  .ه بَسقْطة، فقام من القرب َمقاماً ما ذكرُته قط إال اقشعرّ جِلْديألقُعدنّ له، لعلي أتعلق علي

حّج احلجاج فنزل بعضَ اِملياه ودعاء بالَغَداء، : بني احلجاج وأعرايب روى ابن عيّاش عن سعيد بن أيب َعُروَبةَ قال
 بني َشْملتني من َشَعرٍ نائم، انظر من َيتَغدى معي وأسألُه عن بعض األمر؛ فنظر احلاجُب فإذا هو بأعرايبٍّ: فقال حلاجبه

إنه دعاين َمْن هو خٌري منك : قال. اغِسلْ يدك وَتَغذَ معي: ائت األمَري فأتاه؛ فقال له احلجاج: فضربه برجليه وقال
: قال! يف هذا اليوم احلاّر: قال. اّهللا تعاىل دعاين إىل الصوم فُصمت: قال. من الذي دعاك؟: فأجبته؛ فقال له احلجاج

ً ليس ذاك إيل؛ قال: إن ضمنَت يل البقاَء إىل غد؛ قال: فأفِطر وتصوم غداً؛ قال: صُمُت ليوم أحرَّ منه؛ قال نعم :
  .إنك مل ُتطَيبه وال اخلبًاز، ولكن طّيبته العافية: إنه طعاٌم طيب؛ قال: قال! فكيف تسألين عاجالً بآجل ال تقدر عليه
كنا يف طريق مكة فجاء : هذا حّدث األصمعي عن َشبيب بن شيبة قالألعرايب أعتق جارية لوجه اهللا تعاىل وحنو 

نعم؛ وحضر غداؤنا : أفيكم كاتب؟ قلنا: أعرايبٌّ يف يوم صائٍف شديدِ احلّر ومعه جاريةٌ سوداء وصحيفة، فقال
الدنيا كانت ومل إن : فقال! يف احلر وشدته وجَفَاء البادية: إين صائم؛ قلنا: قال! لو دخلَت وأصبَت من الطعام: فقلنا

أكتب وال تزيدن على : مث نبذ إلينا الصحيفة، وقال. أكن فيها، وستكون وال أكون فيها، وال أِحّب أن أغَْبَن أيامي
هذا ما أعتق عبُد اللّه بن عقيل الكاليب، أعتق جاريةً له سوداَء يقال هلا لؤلؤة، ابتغاَء وجه اهللا تعاىل : ما أقول حرفاً

  .وإنه ال سبيلَ له عليها إال سبيلَ الَولَاء، اِملنةُ هللا عليها وعليه واحدةوجوازِ الَعقَبة، 



  .فحدثت هبا الرشيَد، فأمر أن ُيعَتَق عنه ألُف َنَسمٍة أو مائةُ نسمة، وُيكَتَب هلم هذا الكتاب: قال األصمعي
األخضَر بالذهب األمحر، فإذا الذي بِتُ أَتمَّنى ليليت كلها، فكََبسُت البحر : خلالد بن صفوان قال خالد بن َصفْوان

بني رجل وآخر من ولد معاوية رأى رجل رجالً من َولَد ُمعاوية يعَمل ! َيكفيين من ذاك رغيفان وكُوزان وِطْمران
  .رمحك اهللا، ما فَقَْدنا إال الفضولَ: هذا بعد ما كنتم فيه من الدنيا فقال: على بعريٍ له، فقال

عالمةُ الَتوبة اخلروُج من اجلهل، والنَدُم على الذنب، : مسعُت بعَض العباد يقول لبعض العباد يف عالمة التوبة
والَتجايف عن الشهوة، واعتقاُد َمقِْت نفسك املسَؤلة، وإخراُج املَظلمة، وإصالُح الكَْسرة، وتركُ الكذب وقطُع 

  .الِغيبة، واالنتهاُء عن ِخْدن السْوء
لو علمَت مين ما أعلم من نفسي : يا أخي، إين ألحّبك يف اللّه؛ قال اآلخر: هبني زاهدين لَِقي زاهد زاهداً فقال ل

  .لو علمُت منك ما تعلم من نفسك، لكان يل فيما أعلم من نفسي ُشْغل عن ُبْغضك: قال له األول. ألبغضَتين يف اهللا
لَغ بنا اجلَْهد إىل أن نأُخذَ النََّوى قد َب: " للثوري كان الثًورّي مستخفّياً بالَبصْرة، فورد عليه كتاب من أهله، وفيه

يا : فحّرك ذلك من قلبه، وَرَمى بالكتاب إىل أخ له؛ فقرأه فدَمعْت عيُنه، مث قال!. فنُرضَّه مث خنِلطَه مع التنب فنأكلَه
حدثكَ به مث امسعْ حديثاً أ: ، لو أنك حّدثَت الناس اتَسعت واتسع هؤالء؛ فأطرق َملياً مث رفع رأَسه وقال.أبا عبد اهللا

َحْوراُء َضِحكتْ يف وجه زوجها فبعَدتْ : فقيل. ما هذا النور: رُئَي ُنورٌ يف اجلنة َتجدد فقيل: ال أكلَمك بعده سنة
  .ثناياها، فََترى يل أن أغرر بتلك وأصَري إىل ما تقول

يف ناحية، فنادْوه فأشرف بني قوم مسافرين وراهب أراد قوم سفراً فحادوا عن الطريق وانَتْهوا إىل راهبٍ منفردٍ 
إنا : وأومأ إىل السماء، فعِلموا الذي أراد، قالوا. هاهنا: إنا قد َضلَلْنا فكيف الطريُق؟ قال هلم: عليهم، فقالوا

َسلوا وال ُتكثروا، فإنّ النهار لن يرجِع والعمَر لن يعود والطالَب حثيثٌ يف طلبه ذو : قال. سائلوك، أفُتجِيبنا أنت
: إىل املُقََدم، قالوا: فإالَم املوئلُ؟ قال: فقالوا. على نِّياهتم: فقال. ما اخللُق عليه غداً عند مليكهم: ااجتهاد؛ قالو

  .مث أرشدهم إىل املََحًجة وانقمع. َتَزودوا على قدر سفركم، فإنّ خَري الزاد ما َبلَّغَ املَحل: قال. أوِصنا
مجيُع املواعظ منتظمةٌ يف : ِعظْين ِعظَةً نافعة؛ فقال: اهبقلت لر: بني راهب ورجل طلب منه أن يعظه وقال آخر

  .ُتجِمُع على طاعته، فإذا أنت قد حَويَت املواعظ واألذكار: قال. ما هو: حرف واحدة قلت
  .هللا عندي: ملن هذه املاشية؟ قال: قيل ألعرايبٍّ معه ماشية: ألعرايب معه ماضية األصمعّي

لقد أمهلكم حىت كأنه أمهلكم، أّما تستحُيون من اللّه من طوال ما : يف كالمه البن السماك كان ابن السماك يقول
  .اجتهدوا يف العََمل، فإنْ قََصر بكم ضعٌف فكُفُوا عن املعاصي: لبكر بن عبد اللّه قال بكر بن عبد اهللا! ال تستحُيون

  :ُوينشد ما أَشًد ِفطَام الكبري: ملالك بن دينار كان مالك بن دينار يقول يف قََصصه
  ومن الَعناِء رياضةُ اهلَرِم... وَترُوُض ِعْرَسك بعد ما َهرَِمْت 

  :شعر ألعرايب تاب عن سرقة اإلبل كان أعرايب يسرِق اإلبلَ ُيَسَمى يزيَد، مث تاب وقال
  فقد تاب مما تعلمون يزيد... ألَا قُلْ لُرْعيان املََخاِئض أمهلُوا 
  َتزَود من أعماهلا لسعيُد. ..وإنً امرأً ينجو من النار بعد ما 

  :شعر لنصيح األسدي وقال نصيح األسدّي
  ركوُب املعاصي عامداً واحتقارها... كفى َنطَفاً باملرء يا أم صاحل 

  :وخلالد بن معدان كان خالد بن معدان يقول
  ندمَت على التفريطِ يف زمن... إذا أنَت مل تزَرْع وأبصرتَ حاصداً 



ما أرى إساءةً تبهُبُر عن عفو اهللا فال تأَيس، ورمبا أخذ اللّه على الصغري فال : بن َعّمار ملنصور بن عمار قال منصور
  .تأمن

للنيب صلى اهللا عليه وسلم وَروى َوكيع عن إبراهيم بن إمساعيل عن ُعَتيبة بن ِسْمعان عن ُمَسْيكَة عن عائشة رضي 
يا رسول اهللا، : فة فيها خبزُ شعريٍ وقطعةٌ من الكَرِش، فقالتاهللا عنها أهنا أتْت رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم بَصْح

استقبل عامَر بن عبد قيس رجل يف " . بل كلها أمسكتم إال هذا : " ذََبحنا اليوم شاةً فما أمسكنا منها إال هذا؛ قال
  .املقربون: فقال. من َسَبق يا شيخ: يوم َحلْبة، فقال

: أين ربُّك؟ قال: خرج رأى شيخاً يطا يف عباءة، فأنكر مكانه، فقال أعرايب وأيت به عثمان وأقِعد يف دهليزه، فلما
  .باِملْرصاد

  بني سليمان بن عبد امللك وأيب حازم

ألنكم َعّمرمت الدنيا وأخربتم اآلخرة، فأنتم : ما بالُنا َنكَره املوت؟ قال: قال سليمان بن عبد امللك أليب خازم
  .ىل اخلرابتكرهون أن تنتقلوا من الُعْمران إ

نَِعُم اهللا أكثُر من أن ُتْشكَر إال ما أعانَ عليه، وذنوُب ابن آدم أكثُر من أن يسلم منها إال ما : للحسن قال احلسن
  .عفا اهللا عنه
  .تنفق ِديَنك يف َشْهوتك َسَرفاً، ومتَنُع يف حق اهللا درمها، ستعلَم بالُكَُع: وقال احلسن

إمنا يأيت : فقال. يا ُروح اهللا، ما تصَنع عند هذه: بيت ُمومسٍة، فقيل له للمسيح عليه السالم خرج املسيح من
  .الطبيُب إىل املَْرضى

كلما زادوك شراً زِدت : ومر بقوم َشَتموه فقال خرياً، ومر بآخرين شتمون فقال خرياً؛ة فقال رجل من احلوارِيني
  .كل إنسان ُيعِطي مما عنده: فقال! خرياً، كأنك ُتْغريهم بنفسك

فأين : بني أيب حازم وسليمان بن عبد امللك أخرب أبو حازم سليمانَ بن عبد امللك بوعيد اهللا للمذنبني؛ فقال سليمانُ
  .قريٌب من احملسنني: رمحةُ اللّه؟ قال

ال أرَضى نفسي : ِعظْين؛ فقال: بني حممد بن كعب وعمر بن عبد العزيز قال عمُر بن عبد العزيز حملمد بن كعب
  .صلي بني الغين والفقري، فأِميل على الفقري واوَسع للغينلك، إين أل

  .لقد وَلََدْت أّمكم حزناً طويالً: نظرت امرأة إىل أخرى وحولَها عشرة من َولَدها كأهنم الصقور، فقالت
: ما؟ قاالما ُيبكيك: بني فىت حيتضر ووالديه احُتِضر فًتى كان فيه زهٌو، فَرفَع رأَسه فإذا أبواه َيبكيان، فقال هلما

  .ال َتْبكيا، فواللّه ما َيُسرُّين أن الذي بيد اهللا من الرمحة بأيديكما: اخلوُف عليك إلسرافك على نفسك؛ فقال
يا بن آدم ال حتِملْ هًم يومك الذي مل يأِت على يومك : لعلي بن أيب طالب قال علي بن أيب طالب كرم اللّه وجهَه

فيه رزقُك، واعلم أنك ال تكِسُب من املال شيئاً فوق قُوتك إال كنت فيه  الذي أنت فيه، فإنْ يُك من أجلك يأِت
  .خازناً لغريك

  :شعر للنابغة قال النابغةُ يف حنوه
  جذار غٍد لكل غٍد طعام... ولست حبابس لغٍد طعاماً 

صعوُد غَُنيماتْ ومن أعجب ما تذاكَْرنا : بني حذيفة وسلمان تذاكر ُحذَْيفة وَسلْمان أمَر الدنيا، فقال َسلْمان
الغامدي سريَر ِكْسَرى، وكان أعرايب من غامٍد َيْرَعى شُويهاٍت له، فإذا كان الليلُ َصريها إىل عرصة إيوان كسرى، 

  .ويف العرصه سريُر ُرخامٍ كان جيِلس عليه كسرى، فَتْصَعد غَُنيمات الغامدي ذلك السرير



وقد : فقال. إنك قد أحدثَت بعد ُوضُوئك: َوس إليه الشيطانُبني أيب حازم والشيطان دخل أبو حازم املسجَد فَوْس
  .َبلَغ هذا من نصحك
  .يكفينا من خضمكم القضم، ومن َنَضكم الَعَنُق: للزبري قال الزبري

إين ألجد يف قليب داء ال أجد له دواء، أجد قَْسوةً شديدة وأمالً بعيداً، : بني أم الدرداء ورجل قال رجل ألم الدرداء
  .طًلع يف القبور واشَهِد املوتىإِ: قالت

  .راحَتها أريد: قال! لو أرحتَ نفسَك: للربيع بني خيثم قيل للربيع بن َخْيثَم
لو أنزل اهللا كتاباً أنه معذَب رجالً واحداً ِخلفُت أن أكونَه، أو أنه راحم : لبعض الصاحلني قال رجل من الصاحلني

  .حمالةَ ما ازددُت إال اجتهاداً لئال أرجَِع على نفسي بالئمة واحداً لرجوُت أن أكونه، أو أنه ُمَعذَيب ال
  .َدُعونا من الثناء، وأِمدُونا بالدعاء: لعوف بن أى مجيله أثىن قوٌم على عوف بن أيب جِميلة، فقال هلم

  .اًمن ال ُيبايل أن يراه الناُس مسيئ: ضْن َشر الناس، قال: لبعض العباد يف صفة شر الناس قيل لبعض الُعباد
  .لقد وارت األرُض أقواماً لو رأوين معكم الستحييُت منهم: للِمسور بن خمرمة قال اِملسور بن َمْخَرمة

: قال. وما هي: قيل. عجبُت ملن َيْهِلك والنجاة معه: لعلي بن أيب طالب قال علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه
  .االستغفار

س ُسفْيان الثورَي وال يتكلّم، وكان سفيان حيب أن يتكلم ليسمع بني سفيان الثوري وفىت جيالسه كان فًتى ُيجال
يا أبا عبد : فقال الفىت. يا فىت، إن َمْن كان قبلَنا مروا على خيل وَبِقينا على محري َدبِرة: له: كالمه، فمّر به يوماً فقال

ق النعالُ خلف الرجال قلّ ما َتلَْبث إن َخفَ: للحسن قال احلسن! اهللا، إنْ كّنا على الطريق فما أسرَع حلُوقَنا بالقوم
  .احلْمقى

أكَُنوا الِكْبَر يف قلوهبم وأظهروا التواُضَع يف  -ثالثاً  -! ما هلم تفاقدوا: وذُِكر عنده الذين يلَبسون الصوَف، فقال
يح قْدرٍ ودخل عليه رجلٌ فوجد عنده ر. لباسهم، واهللا ألحُدهم أشدُّ ُعْجباً بِكسائه من صاحب اِملطرفَ مبطرفه

  .نعم ال رغيفي مالك وصحناه فرقد: يا أبا سعيد، إنّ قْدَرك لطيبة؛ قال: طَيبة، فقال
بني أيوب وأيب قالبة وقد هرب من تويل القضاء طُِلب أبو ِقلَابة للقضاء فلَِحق بالشام َهرَباً، فأقام حيناً مث قَِدم 

يا : لَت بني الناس َرجَوُت لك يف ذلك أجراً؛ قال يللو أنك َوليَت القضاَء وَعَد: فقلت له: الَبْصرة؛ قال أيوب
يا أبا : بني أيب حازم وامرأة قالت امرأة أيب حازم يوماً له! أيوب، إذا َوقَع السابح يف البحر فكم عسى أن َيْسَبح
ن هذا كله ُبٌد، م: فذكرِت الثياَب والطعاَم واحلَطَب؛ فقال. حازم، هذا الشتاء قد َهَجم وال بّد لنا مما ُيصلحنا فيه

  .املوَت مث البعثَ مث الوقوَف بني َيَدي اهللا تعاىل مث اجلنةَ أو الناَر: ولكن ُخذي ما ال بّد منه
  :شعر أليب العتاهية قال أبو الَعَتاِهية

  عامداً أو دون جهدْك... أطع اللّه ُجبْهِدْك 
  لب من طاعة عبِدْك... أعِط موالك كما تط 

  :وقال أيضاً
  وال أراهم َرُضوا يف العيش بالدون... بأدىن الذَين قد قَنِعوا  أرى اناساً

  تغىن امللوًك بدنياهم عن الدين... فاستْغنِ بالدِّين عن ُدنيا امللوِك كما اس 
  :شعر حملمد بن حازم وقال حممد بن حازم

  وال َسَخاء يف طاعٍة َسَرُف... ما الفقُر عاٌر وال الِغَنى شرُف 



  وكل شيء أخّرَته َتلَُف... قََدُمه ما لََك إال شيٌء ُت
  ناه وَتْصلَى حبّره أَسُف... َتْركَُك ماالً لوارثٍ يته 

  :أليب العتاهية وقال أبو الَعَتاِهَية
  وحبَُّك للدنيا هو الذُّلُّ والندم... أال إمنا الَتقْوى هي الِعُز والكََرْم 

  اكَ أو حجمإذا صَححَ التقوى وإن َح... وليس على عبِِد تقي نقيصة 
  .الرضا مبكروه القضاء أرفُع درجات اليقني: لعلي بن احلسني قال علّي بن احلسني

إذا شككتَ يف شيء فَدعه بني حذيفة ورجل خيشى ! ما أيَسرَه: قال! ما أَشَد الوَرَع: البن سريين قيل البن سريين
  .كنَت ُمنافقاً مل ختَش لو: فقال. أخشى أن أكونَ منافقاً: أن يكون منافقاً قال رجل حلُذْيفة

  :شعر حملمود الوراق وقال حممود الوراق
  وُمشاِهداً لألمر غَري مشاهِد... يا ناظراً يرُنو بعيَنْي راقٍد 

  َدَرَك اِجلَناِن هبا وفوَز العابِد... تصل الذنوَب إىل الذنوبِ وترجتي 
  منها إىل الدنيا بذنبٍ واحِد... ونسيت أن اهللا أخرج آدماً 

  :ح اليمن وقال َوضَاخ اليمنلوضْا
  ألسَت ختَشى تقاُرَب األجل... َما لَك َوضاُح دائَم الَغَزل 

  آلمل دون منتهى األمل... يا موُت ما إن تزالُ معترضاً 
  وُحوت حبرٍ وَمعِْقلَ الوَِعل... تنال كَفّاك كل ُمْسهِلة 

  لَلتُنجْيك بعد العشثَار والز... صل لذي العرِش واّتِخذْ قََدماً 
أخاف أن أشَبع : قال. ما لك جتوع وأنت على خزائن األرض: ليوسف عليه السالم قيل ليوسف عليه السالم

  .فأنَسى اجلائَع
  :شعر ألمية بن أيب الصلت وقال أمية بن أيب الَصلْت

  جّنة حفْتْ به حدائقُها... مها طريقان فائز دخلَ ال 
  شقَى هبا ُمَرافقُهاطان َي... وِفرقة يف اجلحيم َمْع فَرقٍ الشي 

  مهت خبري فما عوائقُها... تعرِف هذا القلوب حقا إذا 
  جنة دنيا واهللا ماِحقُها... وصدّها للشقاء عن طلب ال 

  يعلم أن البصَري رامقُها... عبٌد دعا نفَسُه فعاتبها 
  هو وحب احلياة سائقُها... اقترب الوعد والقلوُب إىل الل 

  حتيا قليالً واملوُت الحقُها... أن ما رغبةُ النفس يف البقاء و
  دوها حثيثاً إليه سائقها... أَمامها قائٌد إليه ويح 

  كان يراها باألِمس خالقها... قد أيقنت أهنا تصري كما 
  من عيشٍة ُمرٍة ُمفارقها... وأن ما َجًمعْت وأعجبها 

  للموِت كأس واملرُء ذائقها... َمنح مل ُميْت َعْبطةً ميت َهَرماً 
إن صفاء الزهد يف الدنيا وكمالَه أال تأخذ من الدنيا شيئاً وال تتركه إال اهللا، فإذا : ض الزهاد قال بعض الزهادلبع

كنت كذلك كان أْخذَُك تركاً ومعاملُتك هللا فيها رِحباً، وإن صفاء الرغبة يف الدنيا وكمالَها تأخذ منها شيئاً وال 



أخذاً وفوُت ما فات عليك منها حي لرجل حبسه بعض امللوك مث غفل تتركه إال هلا، فإذا كنت كذلك كان تركَُك 
إن كل يوم ميِضي من : قل له: عنه َحَبس بعُض امللوك رجالً مث غَفَل عنه إىل أن َمَضى عليه زمان؛ فقال للموكَل به

  .والسالم. نعيمك ميضي من بؤسي، واألمُر قريٌب، واحلَكَُم اهللا عز وجل
  مبسم اهللا الرمحن الرحي

  كتاب اإلخوان

  احلث على اختاذ اإلخوان واختيارهم

أخربنا العجليّ : حدثنا األصمعي قال: لبعض األدباء ينصح ابنه وحيثه على اختاذ األصدقاء حدثنا سهل بن حممد قال
هنا يا بّين، إذا دخلت املصر فاستكثر من الصديق فأما العدو فال يهمّنك؛ وإياك واخلطب فإ: قال بعض األدباء البنه
  .مشوار كثري العثار

أن داود النيب عليه : وبلغين عن األوزاعي عن حيىي بن كثري: نصيحة النيب داود البنه سليمان عليهما السالم قال
يا بّين، ال تستبدلّن بأخٍ لك قدمي أخاً مستفاداً ما استقام لك، وال تستقلّنّ : " السالم قال البنه سليمان عليه السالم

لبعضهم يف طلب اإلخوان وعدم التفريط هبم " واحٌد، وال تستكثرنّ أن يكون لك ألف صديق  أن يكون لك عدٌو
  .أعجز الناس من فّرط يف طلب اإلخوان، وأعجز منه من ضّيع من ظفر به منهم: وكان يقال

  :شعر البن األعرايب وأنشد ابن األعراّيب" املرء كثٌري بأخيه : " يف األثر ويف احلديث املرفوع
  ولكّن إخوان الثقات الذخائر... ك ما مال الفىت بذخريٍة لعمر

وجدت أعراض الّدنيا وذخائرها بعرض : أليب اجلراح العقيلي يف االستكثار من اإلخوان قال أبو اجلّراح العقيلي
 الرجل بال: املتالف إال ذخرية األدب وعقيلة اخللّة، فاستكثروا من اإلخوان واستعصموا بعرا األدب وكان يقال

  :إخوان كاليمني بال مشال شعر لبعضهم قال الشاعر
  هلم رجلٌ عند اإلمام مكني... إذا مل يكن للقوم عّز ومل يكن 

  ترى أمشالً ليست هلّن ميني... فكانوا كأيدٍ أوهن اللّه بطشها 
  .إذا بلغين موت أخٍ فكأمنا سقط عضٌو مين: أليوب السختياين قال أيوب الّسختياين

  :لغريه وقال القطاميشعر للقطامي، و
  وإذا يصيبك واحلوادث مجةٌ حدثٌ حداك إىل أخيك األوثق

  ::وقال آخر
  كساع إىل اهليجا بغري سالح... أخاك أخاك إنّ من ال أخا له 

  مهل ينهض البازي بغري جناح... وإنّ ابن عّم املرء فاعلم جناحه 
  :وقال الثّقفّي

  الذي ليست له عضد إنّ الذليل... من كان ذا عضٍد يدرك ظالمته 
  ويأنف الّضيم إن أثري له عدد... تنبو يداه إذا ما قلّ ناصره 

  :وقال آخر
  وأسلم من موّدة ذي الفسوق... وبغضاء التقّي أقلّ ضرياً 



  فأكثر ما استطعت من الّصديق... ولن تنفّك حتسد أو تعادى 
  :ر إىل الفضل بن سهلكتاب الفضل بن سيار إىل الفضل بن سهل شعراً وكتب الفضل بن سّيا

  لك والنصح لذي الوّد كبري... يا أبا العباس إّني ناصٌح 
  إنّ إخوانك يف اخلري كثري... ال تعدنّ ليوم صاحل 

  إنّ يوم الشّر صعٌب قمطرير... وليكن للشّر ما أعددهتم 
  يا أبا العباس والعمر قصري... هذه السّوق اليت آملها 

طبقةٌ كالغذاء ال يستغىن عنه، وطبقةٌ كالدواء ال : اإلخوان ثالث طبقات: املأمونللمأمون يف طبقات اإلخوان قال 
  حيتاج إليه إال أحياناً، وطبقة كالداء ال حيتاج إليه أبداً للحسن بن علي يف االختالف إىل املسجد

مسعت : ن قالحدثنا إمساعيل بن زكريا عن سعيد بن طريف عن عمري بن املأمو: حدثين سعيد بن سليمان قال: قال
آيةً حمكمةً، وأخاً مستفاداً، وعلماً : من أدام االختالف إىل املسجد أصاب مثاين خصال: احلسن بن علّي يقول

  .مستطرفاً، ورمحةً منتظرةً، وكلمةً تدلّه على هدًى أو تردعه عن ردًى، وترك الذنوب حياًء أو خشيةً
الصاحب رقعةٌ يف قميص الرجل، : كان يقال: عن أبيه قالوحدثين أبو حامت عن األصمعّي : أقوال يف الصاحب قال

  .فلينظر أحدكم مب يرقع قميصه
  .ما وجدنا شيئاً أبلغ يف خري أو شّر من صاحب: كان يقال: وحدثين أبو حامت عن األصمعّي عن أبيه أنه قال

ا يف األرض أقلّ منهما وال اثنان م: قال يونس: حدثنا سليمان بن املغرية قال: وحدثين الرياشّي عن األصمعّي قال
درهمٌ يوضع يف حقٍّ، وأٌخ يسكن إليه يف اللّه علقمة بن لبيد ينصح ابنه وحّدثين شيخ لنا عن حممد : يزدادان إال قلّةً

يا بّين، إذا نزغتك إىل صحبة الرجال : علقمة بن لبيد العطاردّي البنه: قال: بن مناذر عن سفيان بن عيينة قال
م من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصةٌ مانك؛ وإن قلت صّدق حاجةٌ، فأصحب منه

قولك ، وإن صلت شدّ صولك؛ وإن مددت يدك بفضلٍ مّدها، وإن رأى منك حسنةً عّدها؛ وإن سألته أعطاك، 
يك منه وإن سكّت عنه ابتداك، وإن نزلت بك إحدى امللّمات آساك؛ من ال يأتيك منه البوائق، وال ختتلف عل

  .الطرائق، وال خيذلك عند احلقائق؛ وإن حاول حويالً آمرك، وإن تنازعتما منفساً آثرك
إنّ فيك جهالً، فداو بعض ما فيك ببعضٍ، : القرظي لعمر بن العزيز قال حممد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز
منهم من تكون منزلتك عنده على قدر  وآخ من اإلخوان من كان ذا مغالةٍ يف الّدين وّنيٍة يف احلق، وال تؤاخ

وإذا غرست غراساً من املعروف فال تبقّين أن حتسن . حاجته إليك، فإذا قضى حاجته منك ذهب ما بينك وبينه
  .تربيته

خري اإلخوان من استغنيت عنه مل يزدك يف املودّة، وإن : لألحنف بن قيس يف خري اإلخوان وقال األحنف بن قيس
  .صك منها، وإن عثرت عضدك، وإن احتجت إىل مؤونته رفدكاحتجت إليه مل ينق

  :وقال الشاعر
  ومن يضّر نفسه لينفعك... إنّ أخاك الّصدق من مل خيدعك 

  شتت مشل نفسه ليجمعك... ومن إذا ريب زمانٍ صدعك 
  وإن رآك ظاملاً سعى معك

  :شعر حلجّية بن املضّرب وقال حجية بن املّضرب
  جيبك وإن تغضب إىل الّسيف يغضب... أخوك الذي إن تدعه مللمٍة 



  :أنت كما قال أعشى بأهلة: وكتب رجلٌ إىل صديق له
  على الّصديق وال يف صفوه كدر... من ليس يف خريه مّن فيفسده 
  وليس فيهأذا ياسرته عسر... وليس فيه إذا استنظرته عجلٌ 

  :ه وجههلعلي بن أيب طالب كّرم اللّه وجهه وقال علّي بن أيب طالب كّرم اللّ
  من الدّهر مل يربح هلا الّدهر وامجا... أخوك الذي إن أحوجتك ملمةٌ 

  عليك أموٌر ظلّ يلحاك الئما... وليس أخوك احلّق من إن تشّعبت 
  :وقال آخر

  فأنت احلالل احللو والبارد العذب... إذا كان إخوان الرجال حرارةً 
  مركبه صعبإذا رامه األعداء ... لنا جانٌب منه دميثٌ وجانٌب 

  كما اهتّز حتت البارح الغصن الرطب... وتأخذه عند املكارم هّزةٌ 
  :وقال آخر

  قبل السؤال ويلقى الّسيف من دوين... أبكي أخاً يتلقّاين بنائله 
  فاستعجلت بأخٍ قد كان يكفيين... إنّ املنايا أصابتين مصائبها 

من تراخى : رسال ألكثم بن صيفّي وقال أكثم بن صيفّيرأس املوّدة اإلست: من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب للهند
  .تألف، ومن تشّدد نفّر، والشرف التغافل

  .العاقل فطٌن مغافلٌ: حلامت يف العاقل وقال حامت
من عالمة الصديق أن يكون : من كتاب اهلند يف عالمة الصديق، وشعر للعتايب يف ذلك وقرأت يف كتاب للهند

  .صديق عدواًلصديق صديقه صديقاً ولعدّو 
  :قال العتايب يف ذلك

  صديقك، إن الرأي عنك لعازب... توّد عدّوي مث تزعم أّنين 
  ولكن أخي من صّدقته املغايب... وليس أخي من وّدين رأي عينه 

  .إمنا أحّب أخي إذا كان صديقاً: أخوك أحّب إليك من صديقك؟ قال: لبزر مجهر قيل لبزر مجهر
  لبعضهم
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األخبار: كتاب    عيون 
وري : املؤلف  لدين ا قتيبة  بن   ا

  .إن أحب إخواين إيلّ، من كثرت أياديه علّي: وقال بعضهم
  :شعر لرجل يف أخٍ له وقال رجل يف أخٍ له

  يقوم هلا وأقعد ال أقوم... وكنت إذا الشدائد أرهقتين 
  :وقال آخر

  فأصبحت أشجى لدى ذكره... أٌخ طاملا سّرين ذكره 
  فأصبحت أغدو إىل قربه... أغدو إىل قصره  وقد كنت

  عن الناس لو مدّ يف عمره... وكنت أراين غنّياً به 
  فأمري جيوز على أمره... إذا جئته طالباً حاجةً 

  .كان واللّه يتحّسى مرار اإلخوان ويسقيهم عذبه: أعرايب يصف رجالً وصف أعرايب رجالً قال
  :وقال أعرايب

  على العالّت بّساماً جوادا...  أٌخ لك ما تراه الّدهر إال
  وأعطى فوق منيتنا وزادا... سألناه اجلزيل فما تلكّا 

  فأحسن مث عدت له فعادا... فأحسن مث أحسن مث عدنا 
  تبّسم ضاحكاً وثىن الوسادا... مراراً ال أعود إليه إالّ 

  املوّدة بالّتشاكل
القرابة تقطع واملعروف يكفر، ومل ير كتقارب : بن عباسقال ا: لعبد اللّه بن عباس بلغين عن ابن عيينة أته قال

  .القلوب
ال حاجة بك إىل اخلطبة، قد جاءتك زناً : فقال. جئتك أخطب إليك موّدتك: بني العرجّي ورجل قال رجل للعرجّي

  .فهو ألذّ وأحلى
  :شعر للكميت بن معروف، وللطائي وقال الكميت بن معروف

  إذا صّد عنه ذو املوّدة يقرب...  ما أنا بالّنكس الدّنئ وال الذي
  له مذهٌب عين فلي عنه مذهب... ولكنه إن دام دمت وإن يكن 
  به النفس ال وّد أتى وهو متعٌب... أال إنّ خري الوّد وّد تطّوعت 

  :وقال الطائي
  وإخوايت أسوةٌ عندي وإخواين... ذو الوّد وذو القرىب مبنزلٍة 

  إن فّرقوا يف األرض جرياينفهم و... عصابة جاورت آداهبم أديب 
  أبداننا بشآمٍ أو خراسان... أرواحنا يف مكاٍن واحٍد وغدت 

  :شعر عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة لعمر بن عبد العزيز وقال عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة لعمر بن عبد العزيز
  كمثلك إين مبتغٍ صاحباً مثلي... ابن يل فكن مثلي أو ابتغ صاحباً 

  من القوم إال مسلٌم كاملٌ العقل... زيٌز إخائي، ال ينال موّديت ع



  إذا مل يؤلّف روح شكل إىل شكل... وما يلبث اإلخوان أن يتفّرقوا 
  :وقال الطائي

  كما ينظم الشمل الشتيت الشمائل... ولن تنظم العقد الكعاب لزينٍة 
ت منك جوهر نفسي، فأنا غري حمموٍد على إين صادف: كتاب كاتب لصديق له كتب بعض الكّتاب إىل صديق له

  .االنقياد لك بغري زمامٍ، ألن النفس يتبع بعضها بعضاً
حدّثنا يزيد بن خلف عن يعقوب بن كعب عن بقّية عن : حّدثين حممد بن داود قال: أبو الدرداء لسلمان قال

تكن الدار من الدار بعيدةً فإنّ إن : كتب أبو الّدرداء إىل سلمان: صفوان بن عمرو عن شريح عن أيب عبيٍد قال
  .الرّوح من الرّوح قريٌب، وطري السماء على إلفه من األرض يقع

  :شعر أليب العتاهية وقال أبو العتاهية
  إذا ما هو ما شاه... يقاس املرء باملرء 

  دليلٌ حني يلقاه... وللقلب على القلب 
  مقاييٌس وأشباه... وللشكل على الشكل 

  ن أن تنطق أفواه... عي ويف العني غًين لل
  :للمساحقي وقال املساحقي

  مودّتك األرذال دون ذوي الفضل... يزّهدين يف وّدك ابن مساحق 
  زمانك، إنّ الرّذل للّزمن الّرذل... وأنّ شرار الناس سادوا خيارهم 

  باب احملبة

بشار عن حيىي بن سعيد عن ثور بن حّدثين أمحد بن اخلليل عن حممد بن : للنيب صلى اللّه عليه وسلم يف احملبة قال
قال النيبّ صلى : يزيد عن حبيب بن عبيد عن املقدام بن معد يكرب، وكان أدرك النيبّ صلى اللّه عليه وسلم، قال

  جملاهد" إذا أحّب أحدكم أخاه فليعلمه أنه حيّبه : " اللّه عليه وسلم

أن : ثالثٌ يصفني لك وّد أخيك: يث عن جماهد قالوحّدثين حممد بن داود عن أيب الّربيع عن ّمحاد بن زيد عن ل
أن تعيب على الناس ما : وثالثٌ من العّي. تبدأه بالسالم إذا لقيته، وتوسع له يف اجمللس، وتدعوه بأحّب أمسائه إليه

  .تأيت، وأن ترى من الناس ما خيفى عليك من نفسك، وأن تؤذي جليسك فيما ال يعنيك
  .أي ال تسرف يف حبك وبغضك. وال بغضك تلفاً ال يكن حّبك كلفاً: وكان يقال

  .أحبّوا هوناً فإنّ أقواماً يف حّب قوم فهلكوا: للحسن يف اإلعتدال يف احلب وحنوه قول احلسن
  .من وجد دون أخيه ستراً فال يهتكه: وكان يقال

  :شعر لعمر بن أيب ربيعة وقال عمر بن أيب ربيعة
  ادف قلباً فارغاً فتمكّنافص... أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى 

قتلت عكّاشة بن : بني عمر بن اخلطاب وطليحة األسدي قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه لطليحة األسدّي
  .فمعاشرةً مجيلةً يا أمري املؤمنني، فإنّ الناس يتعاشرون على البغضاء: قال! ال حيّبك قليب! حمصنٍ

اليت حسنت بك كأهنا  -الشوق إليك وإىل عهد أيامك : كتاب رجل إىل صديق له وكتب رجلٌ إىل صديق له
يفوت الصفات؛ ومما جّدد الشوق وكثّر دواعيه تصاقب الدار، وقرب  -أعياٌد، وفصرت بك حىت كأهنا ساعات 



  .اجلوار؛ متم اللّه لنا النعمة املتجّددة فيك بالنظر إىل الغّرة املباركة اليت ال وحشة معها وال أنس بعدها
  .املؤمن ال حييف على من يبغض وال يأمث فيمن حيّب: احلسن للحسن قال

إنه ليبلغ من حس شفاعة احملبة أنّ احلبيب يسيء فيظّن به : يف بعض الكتب يف شفاعة احملبة وقرأت يف بعض الكتب
إذا شئت أن  كلّ ذنبٍ: وفيه. الغلط ويذنب فيحتّج له بالّدالّة، وذنبه ال حيتمل التأويل وال خمرج له يف جواز العقول

وليس الصغري من الذنب ما صّغره احلّب، وإمنا الصغري ما . تنساه نسيته وإن شئت أن تذكره ذكرته، فليس مبخوٍف
يصلح معه القلب وال يزال حاضراً الدهر، وإال ما كان من نتاج الؤم ومن " ال " وليس الذنب إال ما . صّغره العدل

  .فإنّ الغفران يتغّمده واحلرمة تشفع فيه نصيب املعاندة، فأما ما كان من غري ذلك
لساين رطب : من كتاب رجل إىل صديق له، وشعر معقل ملخارق وكتب رجل إىل صديق له يف فصل من كتاب

  :وحنوه قول معقل أخي أيب دلف ملخارقٍ . بذكرك، ومكانك من قليب معموٌر مبحبّتك
  يونٌلقد سخنت بالبني منك ع... لعمري لئن قّرت بقربك أعٌني 
  مكانك من قليب عليك مصونٌ... فسر وأقم وقٌف عليك ّموديت 

وما مينعك من ذلك وما : واللّه أحّبك، قال: بني شبيب بن شيبة ورجل ذكر أنه حيبه وقال رجل لشبيب بن شيبة
  .يريد أن احلسد موكّلٌ باألدىن فاألدىن! أنت يل جبارٍ وال أخٍ وال قرابة

ومل ال حتبين وأنا أخوك يف كتاب : قال. إين ألحّبك: ال رجل لشهر بن حوشبٍمثله بني شهر بن حوشب ورجل ق
  :شعر لبشار، ولغريه قال بشاٌر! اللّه ووزيرك على دين اللّه ومؤونيت على غريك

  تدين إليك فإنّ احلبّ أقصاين... هل تعلمني وراء احلّب مزلةً 
  :وقال غريه

  اكاوحّب ألنك أهلٌ لذ... أحّبك حّبني يل واحٌد 
  فحسٌن فضلت به من سواكا... فأّما الذي أنت أهلٌ له 

  فلست أرى احلسن حىت أراكا... وأما الذي يف ضمري احلشا 
  ولكن لك املّن يف ذا وذاكا... وليسلي املّن يف واحٍد 
  :وقال املسّيب بن علسٍ

  وعني أخي الّرضا عن ذاك تعمي... وعني الّسخط تبصر كلّ عيبٍ 
  :وية وحنوه لعبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفرلعبد اللّه بن معا

  وال بعض ما فيه إذا كنت راضيا... فلست براٍء ذي الوّد كلّه 
  ولكّن عني الّسخط تبدي املساويا... وعني الّرضا عن كلّ عيبٍ كليلةٌ 

إمنا جيزع من فقد احلّب يا أمري املؤمنني، : قال. إين ألبغضك: بني بعض اخللفاء ورجل وقال بعض اخللفاء لرجل
  .املرأة، ولكن عدلٌ وإنصاٌف

  :لشريح وقال شريٌح
  وال تنطقي يف سوريت حني أغضب... خذي العفو مّني تستدميي مّوديت 

  إذا اجتمعا مل يلبث احلّب يذهب... فإين رأيت احلّب يف الصدر واألذى 
طقت األلسن بالفروع، وال يظهر الودّ السليم إال إذا ثبتت األصول يف القلوب ن: ألعرايب يف التشاكل وقال أعراّيب

  .من القلب املستقيم



  .من مجع لك مع املوّدة الصادقة رأياً حازماً، فامجع له مع احملبة اخللصة طاعةً الزمةً: وقال آخر
عليه؛ رأيت اخلليل بن أمحد فوجدته قاعداً على طنفسٍة، فأوسع يل فكرهت التضييق : للخليل بن أمحد قال اليزيدّي

  .إنه ال يضيق سّم اخلياط على متحاّبني وال تسع الدنيا متباغضني: فقال
  :مدح أبو زبيد للوليد بن عقبة وقال أبو زبيد للوليد بن عقبة

  أو يزل مثلما تزول الظالل... من خينك الصفاء أو يتبّدل 
  د حيايت حىت تزول اجلبال... فاعلمن أنين أخوك أخو العه 

  أبداً ما استقلّ سيفاً محالٌ... ي مبالٍ ليس خبلٌ عليك مّن
  إذا كان لليدين مصال... فلك النصر باللسان وبالكّف 

  غري أن ليس للمنايا احتيال... كلّ شيٍء حيتال فيه الرجال 
  :شعر للمنخل اليشكري وقال للمنّخل اليشكري

  وحيّب ناقتها بعريي... وأحّبها وحتّبين 
واللّه لكأنّ القلوب واأللسن ريضت له، فما تعقد إال على وّده، وال : رجالً فقال ألعرايب يذكر رجالً وذكر أعراّيب

  .تنطق إال حبمده
وللّه لوودت أنّ يل بكلّ عشرٍة من أهل العراق رجالً من أهل : لعبد اللّه بن الزبري قال عبد اللّه بن الزّبري ذات يوم

  :مثلك كما قال األعشيمثلنا و: فقال أبو حاضرٍ. الشأم صرف الدينار بالدرهم
  غريي وعلّق أخرى غريها الرجل... علّقتها عرضاً وعلّقت رجالً 

  .أحّبك أهل العراق وأحببت أهل الّشأم وأحّب أهل الشأم عبد امللك بن مروان
 فتمنعين: قال. واللّه ال أحّبك حىت حتبّ األرض الّدم: بني عمر وأيب مرمي الّسلويل وقال عمر أليب مرمي الّسلويل

  .فال ضري: قال.ال: لذلك حقّاً؟ قال
: قال. ال أحّبها: مل تطلقها؟ قال: أيضاً بني عمر ورجل هّم بطالق امرأته وقال عمر أيضاً لرجل هّم بطالق امرأته

  :أوكل البيوت بنيت على احلب وأين الرعاية والتذّمم شعر ألعرايب يف احلب قال أعرايب
  ك من وجٍد علّي جنونأصاب... أحّبك حّباً لو بليت ببعضه 

  فسبٌت وأما ليله فأنني... لطيٌف مع األحشاء أما هناره 
اللّه يعلم أنين أحّبك لنفسك فوق حمّبيت إياك لنفسي، ولو أين : كتاب رجل إىل صديق له وكتب رجلٌ إىل صديق له

ثار حظّك على حظّي؛ أحدمها يل وعليك واآلخر لك وعلّي، آلثرت املروءة وحسن األحدوثة بإي: خريت بني أمرين
  .وإين أحّب وأبغض لك، وأوايل وأعادي فيك

هّون فقد يفرط احلّب فيقتل ويفرط الغّم فيقتل ويفرط الّسرور فيقتل؛ وينفتح القلب : لبعضهم وقال بعضهم
  .للسرور، ويضيق وينضّم للحزن واحلّب

  .شق مرض قلبٍ ضعفالع: العشق اسم ملا فضل عن احملبة وقال بعضهم: أقوال يف العشق وقالوا
  :وقال بعض الشعراء

  إليه بالء الّسوء إال حتّببا... فتّم على معشوقٍة ال يزيدها 
  ما جيب للصديق على صديقه



حدثنا عبد اللّه بن : للنيب صلى اللّه عليه وسلم فيما جيب للمسلم على أخيه املسلم حدثنا أمحد بن اخلليل قال
قال النيب صلى اللّه عليه : ارث عن علّي بن أيب طالب عليه السالم قالموسى عن إسرائيل عن ابن اسحاق عن احل

يّسلم عليه إذا لقيه، وجييبه إذا دعاه، ويشتّمه إذا عطس، ويعوده إذا : للمسلم على املسلم خصالٌ سٌت: " وسلم
بن احلاكم عن حدثنا القاسم : حدثين شبابة قال: قال" مرض، وحيضر جنازته إذا مات، وحيّب له ما حيّب لنفسه 

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : إمساعيل بن عيّاشٍ عن هشامٍ بن عروٍة عن أبيه عن عائشٍة رضي اللّه عنها قالت
ملعاذ بن جبل " أعن أخاك ظاملاً أو مظلوماً، إن كان مظلوماً فخذ له حبقه، وإن كان ظاملاً فخذ له من نفسه : " وسلم

و بكر الطربّي عن عبد اللّه بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري حدثنا أب: وحدثين القومسّي قال
إذا آخيت أخاً فال متاره وال تشاره وال تسأل عنه، فعسى أن توافق عدّواً فيخربك : قال معاذ بن جبل: بن بكري قال

  .مبا ليس فيه فيفّرق بينكما
  :املعىنشعر للنمر بن تولب وقال الّنمر بن تولبٍ يف هذا 

  جزاء مغلٍ باألمانة كاذب... جزى اللّه عّنا محزة بنة نوفلٍ 
  علّي وقد واليتها يف النوائب... مبا سألت عّني الوشاة ليكذبوا 

  البن سريين

قال ابن : حدثين سعيد بن منصور عن جرير عن عبد احلميد عن عنبسة قال" : قال " وحدثين حممد بن داود : قال
  .مبا يكره، وال حتملّن كتاباً إىل أمري حىت تعلم ما فيه ال تكرم أخاك: سريين

  .يستحسن الّصرب عن كلّ أحدٍ إال عن الصديق: وكان يقال
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  وإن هّونت ما قد عّز هانا... إذا ضّيفت أمراً ضاق جّدا 
  فكم أمراً تصّعب مث النا... فال هتلك بشيء فات يأساً 

  على كلّ األذى إال اهلوانا... قي إن جفاين سأصرب عن رفي
ابذل لصديقك دمك ومالك، وملعرفتك رفدك وحمضرك، وللعامةّ بشرك وحتيّتك، : البن املقفع وقال ابن املقفع

  .ولعدّوك عدلك، وضّن بدينك وعرضك عن كلّ أحٍد
الد بن عبد اللّه بن أيب بكرة قضاء ويل خ: خلالد بن عبد اللّه بن أيب بكرة ملا ويل قضاء البصرة قال أبو اليقطان

  .وما خري رجلٍ ال يقطع ألخيه قطعةً من دينه: البصرة فجعل حيايب؛ فقيل له يف ذلك؛ فقال
إهنا كانت تأتينا أيام : " وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على عجوزٍ، فقال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم قالوا
  " .ن خدجية، وإن حسن العهد من اإلميا

إنّ املعرفة لتنفع عند األسد اهلصور والكلب العقور فكيف عند الكرمي : البراهيم النخعي فال إبراهيم الّنخعّي
  :احلسيب وقال اخلليل بن أمحد

  إال املؤّمل دواليت وأيامي... وفّيت كلّ صديقٍ وّدين مثناً 
  :ساعدة الصديقولعمربن أيب ربيعة يف مساعدة الصديق وقال عمر بن أيب ربيعة يف م

  إذا نظرت ومستمعاً مسيعاً... وخلّ كنت عني الّنصح منه 
  وقلت له أرى أمراً شنيعاً... أطاف بغيٍة فنهيت عنها 

  أىب وعصى أتيناها مجيعاً... أردت رشاده جهدي فلّما 



  :لبعض الكوفيني وقال بعض الكوفيني
  وإن كانت معّتقة عقاراً... فإن يشرب أبو فّروخ أشرب 

  وإن كانت خنانيصاً صغاراً... يأكل أبو فرّوخ آكل وإن 
أما واللّه ربّ يومٍ كتّنور الطّاهي رقّاصٍ بشرارة، قد رميت : قول أعرايب ألخٍ له وقال رجل من األعراب ألخٍ له

  :بنفسي يف أجيج هليبه فأحتمل منه ما أكره ملا حتّب شعر البن األعرايب، ولكثري وغريمها وأنشد ابن األعرايب
  خمافة أن أعيش بال صديق... أغمض للصديق عن املساوي 

  :وقال كثّري
  وعن بعض ما فيه ميت وهو عاتب... ومن ال يغّمض عينه عن صديقه 

  جيدها وال يسلم له الدهر صاحب... ومن يتتّبع جاهداً كلّ عثرٍة 
  :وقال آخر

  ومل يك عّما ساءين مبفيق... إذا ما صديقي رابين سوء فعله 
  خمافة أن أبقى بغري صديق... أشياء منه تريبين  صربت على

  :ومن املشهور يف هذا قول النابغة
  على شعٍث أّي الرجال املهذّب... ولست مبستبقٍ أخاً ال تلّمه 

  :من لك بأخيك كلّه وأنشدين الّرياشي: وكان يقال
  قد يقبل املعروف نزرا... إقبل أخاك ببعضه 
  سّر عصراإنساء عصراً ... وأقبل أخاك فإنه 
  :وحنوه قول اآلخر

  تلّون ألواناً علّي خطوهبا... أٌخ يل كأيام احلياة إخاؤه 
  دعتين إليه خلّةٌ ال أعيبها... إذا عبت منه خلّةً فهجرته 

  :شعر لعبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر وقال عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر
  أصرب عند الزمان من رجله... اصرب إذا عّضك الزمان،ومن 

  نفسك حىت تعّد من خوله... وال هتن للّصديق تكرمه 
  حيمل أثقاله على مجله... حيمل أثقاله عليك كما 

  تصفح عما يكون من زهللا... ولست مستبقياً أخاً لك ال 
  عهد ويؤيت الصديق من قبله... ليس الفىت بالذي حيول عن ال 
الذي يغفر زللي، : أّي إخوانك أحبّ إليك؟ قال: ه إليه وقيل خلالد بن صفوانخلالد بن صفوان يف أحب إخوان

  .ويقبل عللي ويسّد خللي
  :لبشار وقال بشار

  ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه... إذا أنت مل تشرب مراراً على القذى 
  :شعر اخلرميي أليب دلف وقال اخلرميي أليب دلف

  لشيخ وصيفمن العاملني ... متلك إن كنت ذا إربٍة 



  اإلنصاف يف املودّة
  .ال خري لك يف صحبة من ال يرى لك مثل ما ترى له: كان يقال

  :شعر جلرير، وغريه، يف معىن هذا العنوان وقال جرير
  علّي من احلق الذي ال يرى ليا... وإّني ألستحي أخي أن ترى له 

  :وله أيضاً
  ان يعقلعلى طرف اهلجران إن ك... إذا أنت مل تنصف أخاك وجدته 

  إذا مل يكن عن شفرة السيف معدل... ويركب حّد السبف من أن تضيمه 
  ميينك، فأنظر أّي كف تبّدل... ستقطع يف الدنيا إذا ما قطعتين 

  :وقال آخر
  وأخوك نافعك الذي ال يكذب... يا ضمر أخربين ولست مبخربي 
  وأمنتم فأنا البعيد األجنب... هل يف القضّية أن إذا استغنيتم 

  أشجينكم فأنا احملّب األقرب... إذا الشدائد بالشدائد مّرةً و
  فيكم على تلك القضية أعجب... عجباً لتلك قضّية وإقاميت 

  ويل الثّماد ورعيهن اجملدب... وملا لكم طيب البالد ورعيها 
  وإذا حياس احليس يدعى جندب... وإذا تكون كريهة أدعى هلا 
  أّم يل إن كان ذاك وال أبال ... هذا لعمركم ااّصغار بعينه 

: العدل: فقال" إنّ اللّه يأمر بالعدل واإلحسان : " سئل علي كرم اللّه وجهه عن قول اللّه تعاىل: وقال ابن عيينة
  .التفّضل: اإلنصاف، واإلحسان

  :وقال الشاعر
  وطوت أمّية دوننا دنياها... صبغت أمّية يف الدماء رماحنا 

  .ن حيكم عليه هبا، ومن سأل مسألة فلريض بأن يعطى بقدر بذلهمن سّن سّنةً فلريض أ: ويقال
  :وقال أبوالعتاهية

  أسأت إجابة وأسأت مسعا... إذا ما مل يكن لك حسن فهمٍ 
  إذا ما ضقت باإلنصاف ذرعا... ولست الّدهر مّتسعاً بفضلٍ 

  :وقال ّمحاد عجرد
  قد أراكم حتكمونا... ليت شعري أّي حكم 

  ين وأنتم تأخذونا.. .أن تكونوا غري معط 
  :وقال آخر

  وجيهل منك احلّق فالترك أمجل... إذا كنت تأيت املرء تعرف حقّه 
  ويف األرض عّمن ال يؤاتيك مرحل... ويف العيس منجاةٌ ويف اهلجر راحةٌ 

  :وقال بشار
  هنت وما يف اهلون من مقام... إن كنت حاولت هواناً فما 
  زلٍ ناٍء ومرعًى وخامعن من... يف الناس أبدال ويل مرحلٌ 



  وال رسولٌ فعليك السالم... ال نائلٌ منك وال موعٌد 
  :وقال آخر

  ومهما قال فاحلسن اجلميل... له حقٌّ وليس عليه حقٌّ 
  عليه لغريه وهو الرسول... وقد كان الرسول يرى حقوقاً 

أخذه دعبلٌ . اؤك يف الكارةأحّق من يشركك يف الّنعم شرك: ألكثم بن صيفي وشعر لدعبل وقال أكثم بن صيفّي
  :فقال

  عند السرور ملن آساك يف احلزن... وإنّ أوىل الربايا أن تواسيه 
  من كان يألفهم يف املنزل اخلشن... إنّ الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا 
  :البن األعرايب وأنشد ابن األعراّيب

  على نازحٍ من أهلها ال ألومها... فإن آثرت بالوّد أهل بالدها 
  ومن هو ثاوٍ عندها ال يرميها... يستوي من ال ترى غري ملٍّة  فال

أحّق الناس باإلحسان من أحسن اللّه إليه، وأوالهم : قول رجل لبعض السلطان وقال رجلٍ لبعض السلطان
  .باإلنصاف من بسطت القدرة بني يديه؛ فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من احلق

  :لبين العباس قال املستهلّ بن الكميت لبين العباس شعر املستهل بن الكميت
  وخفناكم إنّ البالء لراكد... إذا حنن خفنا يف زمان عدوّكم 

  مداراة الناس وحسن اخللق واجلوار

حّدثنا عبد اللّه بن املبارك " : قال " حّدثنا احلسني بن احلسن : بني رجل ووهب بن مّنبه يف معىن هذا العنوان قال
إنّ الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وقد حدّثت نفسي أالّ : جاء رجل إىل وهب بن مّنبه فقال: لعن وهيب قا

ال تفعل، فإنه ال بّد للناس منك وال بّد لك منهم؛ هلم إليك حوائج، ولك إليهم حوائج، : فقال له وهٌب. أخالطهم
  .ولكن كن فيهم أصمّ مسيعاً، وأعمى بصرياً، وسكوتاً نطوقاً

  للّه بن عمرو بن العاصالعبد ا

مسعت أيب حيّدث : حّدثنا عبد اللّه بن املبارك عن موسى بن علّي بن رباح قال: وحّدثنا حسني بن احلسن قال: قال
حسن خليقٍة، : أربع خاللٍ إن أعطيتهّن فال يضّرك ما عدل به من الّدنيا: عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال
  .ظ أمانٍةوعفاف طعمٍة، وصدق حديٍث، وحف

قال عبد : وبلغين عن وكيع عن مسعر عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد اللّه بن باباه قال: لعبد اللّه بن مسعود قال
  .خلطوا الناس وزايلوهم: اللّه بن مسعود

قال صعصعة بن صوحان : نصيحة صعصعة بن صوحان البن أخيه عن وكيع عن سفيان عن حبيب بن ميمون قال
  .قيت املؤمن فخالطه، وإذا لقيت الفاجر فخالفه، ودينك فال تكلمّنهإذا ل: البن أخيه

أليب الدرداء وروي أبو معاوية عن " كن وسطاً وامش جانباً : " للمسيح عليه السالم قال املسيح صلّى اللّه عليه
  .نا لتلعنهمإّنا لنكشر يف وجوه أقوام وإنّ قلوب: قال أبو الّدرداء: األحوص بن حكيم عن أيب الزاهرّية قال

أقتلت زيداً؟ : بني عمر رضي اللّه عنه ولبيدة العجلي ودخل لبيدة العجلّي على عمر رضي اللّه عنه، فقال له عمر
يا أمري املؤمنني، قد قتلت رجالً يسّمى زيداً، فإن يكن أخاك فهو الذي أكرمه اللّه بيدي ومل يهّني به مث مل ير : فقال



  .من عمر بعد ذلك مكروهاً
مل جتلس إىل فالٍن وقد عرفت : قلت أليب: حممد بن أيب الفضل اهلامشي وأبيه قال حممد بن أيب الفضل اهلامشّيبني 

  .أخيب ناراً وأقدح عن وّد: عداوته؟ فقال
  :شعر للمهاجر بن عبد اللّه الكاليب وقال املهاجر بن عبد اللّه الكالّيب

  بغضاء مّني على عمدوأدين أخا ال... وإّني ألقصي املرء من غري بغضٍة 
  له مصرعاً يردي به اللّه من يردي... ليحدث وّداً بعد بغضاء أو أرى 

كنت رديف أيب، فلقيه جرير على بغلٍ فحّياه أيب وألطفه؛ فلّما مضى : بني عقال بن شبة وألبيه وقال عقال بن شّبة
قد يدفع باحتمال مكروهٍ : ية قال ابن احلنفّيةالبن احلنف! يا بّين، أفأوّسع جرحي: قال! أبعد ما قال لنا ما قال: قلت

  .ما هو أعظم منه
  .للحسن يف حسن السؤال، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد يف املعيشة نصف املؤونة

  .من ابتغى اخلري اتّقى الشّر: البن الشهاب مدح ابن شهابٍ شاعٌر فأعطاه، وقال
إنّ حسن اخللق وحسن اجلوار : وقال"  امليزان اخللق احلسن أّول ما يوضع يف: " يف األثر ويف احلديث املرفوع

  .يعمران الديار، ويزيدان يف اإلعمار
  .من حّسن اللّه خلقه وخلقه كان من أهل اجلنة: وقال

  :لبعض الشعراء قال الشاعر
  أبيض بّساٌم وإن مل يعجب... فًىت إذا نبّهته مل يغضب 

  له كاألجنب أقصى رفيقته... موكّل النفس حبفظ الغّيب 
  .حسن اخللق خري قرينٍ، واألدب خري مرياٍث، والتوفيق خري قائٍد: من كتاب العجم وقرأت يف كتب العجم

ما تبايل املرأة إذا نزلت بني بيتني من األنصار : لعائشة رضي اللّه عنها يف األنصار وقالت عائشة رضي اللّه عنها
  .صاحلني أالّ تنزل من أبويها

حسن اجلوار عمارة للدار، وصدقة السّر مثراةٌ :  حسن اجلوار وصدقة السر وقال جعفر بن حممدجلعفر بن حممد يف
ثالثةٌ من قريش أحسنها أخالقاً وأصبحها : للمال لعبد اللّه بن عمرو بن العاص وقال عبد اللّه بن عمرو بن العاص
أبو بكر الصّديق، وأبو عبيدة : طل مل يكذّبوكوجوهاً وأشّدها حياًء، إن حّدثوك مل يكذبوك، وإن حّدثتهم حبًق أو با

  .بن اجلرّاح، وعثمان بن عفان رضي اللّه عنهم
  :شعر ليزيد بن الطثرية وقال يزيد بن الطثرية

  أشّم ترى سرباله قد تقدّدا... وأبيض مثل السيف خادم رفقٍة 
  لفدّاك رسالً ال تراه مربدّاً... كرمي على عالّته لو تّسبه 

  وحيسب ما يدعي له الدهر أرشدا... ذا ما دعوته جييب بلبيه إ
كّف األذى، وحسن اخللق وجمانبة الّريب : من تزّود مخساً بلّغته وآنسته: من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب للهند

  :والنّبل يف العمل، وحسن األدب شعر للمّرار ولغريه، يف مداراة القرابة وقال املرّار يف مداراة القرابة
  فال خيرق املوىل وال جابر العظم... املوىل كعظمٍ جربته أال أّنما 

  :وقال آخر يف مداراة الناس
  إذا شئت القيت آمراًر ال أشاكله... وأنزلين طول النّوى دار غربٍة 



  ولو كان ذا عقلٍ لكنت أعاقله... فحامقته حىت يقال سجّيةً 
  :وقال بشاٌر

  غٍد خلليق وإنّ يساراً يف... خليلّي إنّ العسر سوف يفيق 
  صحوت وإن ماق الزمان أموق... وما أنا إال كالزمان إذا صحا 

  التالقي والزيارة

حدثنا الفضل بن دكنيٍ عن طلحة بن عمر عن عطاء عن أيب : للنيب صلى اللّه عليه وسلم حدثنا حممد بن عبيد قال
عفر بن سليمان يف حبيب بن سويد وقال جل" زر غباً تزدد حباً : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: هريرة قال
حبيب بن سويد واّد الّصديق، حسن : دخل حبيب بن سويد على جعفر بن سليمان باملدينة؛ فقال جعفر: األصمعّي

  .الثناء، يكره الزيادة اململّة، والقعدة املنسية
دة يف الّرحل، واملؤاكلة، ومعرفة الزيا: ثالثة أشياء تزيد يف األنس والثّقة: من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب للهند

  .األهل واحلشم
  شعر للطائي وقال الطائي
  موافقةً على ظهر الطريق... وحظّك لقيةٌ يف كل عامٍ 

أخربنا اسحاق بن إبراهيم الّصواف عن موسى بن : للنيب صلى اللّه عليه وسلم فيمن عاد مريضاً أو زار أخاً قال
من عاد : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ثمان بن أيب سودة قاليعقوب الّسدوسّي عن أيب الّسنان عن ع
من كتاب رجل إىل صديق " أن طبت وطاب ممشاك تبوأت من اجلنة منزالً : مريضاً أو زار أخاً ناداه مناٍد من السماء

  :مثلنا، أعّزك اللّه، يف قرب جتاورنا وبعد تزاورنا ما قال األول: له كتب رجل إىل صديق له
  أبعد مع قربنا تالقينا... ما أقرب الدار واجلوار وما 

  :وكلّ غفلةً منك حمتملةٌ، وكل جفوٍة مغفورةٌ، للّشغف بك، والثّقة حبسن نيّتك، وسآخذ بقول أيب قيس
  وتعتلّ عت إتياهنّن فتعذر... ويكرمها جارهتا فيزرهنا 

  :شعر ألعرابية وقالت أعرابية
  أزوركم إذ مل أجد متعلّالً...  فال حتمدوين يف الزيادة إّنين

طال العهد باإلجتماع حىت كدنا نتناكر عند : كتاب رجل إىل صديق له يستزيره وكتب رجل إىل صديق له يستزيره
  .التالقي، وقد جعلك اللّه للّسرور نظاماً، ولألنس متاماً، وجعل املشاهد موحشةً إذ خلت منك

  :شعر لسهل بن هارون وقال سهل بن هارون
  وإال لقاء املرء ذي اخللق العايل... ا العيش إال أن تطول بنائل وم

  :لبشار وقال بشار
  ّب وتغشي منازل الكرماء... تسقط الطري حيث تلتقط احل 

كلّ بّر تأتيه فأنت : قد تصّديت للقائك غري مّرة فلم يقض ذلك، فقال له اآلخر: بني صديقني قال رجل لصديق له
  .تأيت عليه

  :عرايب، ولغريه قال ابن األعرايبشعر البن األ
  لترجعين يوماً عليك الرواجع... وأرمي إىل األرض اليت من ورائكم 

  :وقال آخر



  على سفرٍ يسري به وهو ال يدري... رأيت أخا الدنيا وإن بات آمنا 
  وزورة ذي ودٍّ أشّد به أزري... تثاقلت أال عن يدٍ أستفيدها 

  :وقال آخر
  تكلمت الضمائر يف الصدور... نا أزور حممداً وإذا التقي

  وقد رضي الضمري عن الضمري... فأرجع مل أمله ومل يلمين 
  :ال تعفّروا األقدام إال أقدارها؛ وأنشد: لسفيان بن عيينة كان سفيان بن عيينة يقول

  شرف امللوك وال ختيب الزّّور... نضع الزيارة حيث ال يزري بنا 
  .وامش ميلني وأصلح بني اثنني، وامش ثالثة أميال وزر أخاً يف اللّه امش ميالً وعد مريضاً،: وكان يقال

  :لبعض احملدثني
  وإن شئت أن تزداد حّباً فزر غبّا... إذا شئت أن تقلى فزر متتابعاً 

  :وقال آخر
  ق يراك كالثوب استجدّه... أقلل زيارتك الّصدي 

  أالّ يزال يراك عنده... إنّ الصديق ميلّه 
ما أخلو وإن كان اللقاء قليالً من سؤالٍ أو مطلعٍة لك، فقليب يقوم : نده قال رجل لصديق لهقول رجل لصديق ع

  .مقام العيان
لوال ما : وقال آخر. قد مجعتنا وإياك أحوالٌ ال يزري هبا بعد اللقاء وال خيلّ هبا تنازح الديار: وقال آخر لصديق له

  .العني للجفوة، مل أتوقّف على مطلعٍة حىت أصري إليكيف بديه اللقاء من احلرية والتعّرض به قبل معرفة 
  :لبعض الشعراء وقال الشاعر
  ولكّن وجهي يف الكرام عريض... وما يل وجٌه يف اللئام وال يٌد 

  إذا أنا القيت اللئام مريض... أصّح إذا القيتهم وكأّنين 
  :لعلي بن اجلهم وقال علّي بن اجلهم

  أّني وإن كنت ال ألقاه ألقاه... أبلغ أخاً ما توىل اللّه صحبتنا 
  وإن تباعد عن مثواي مثواه... وأن طريف موصول برؤيته 
  وكيف أذكره إذ لست أنساه... اللّه يعلم أين لست أذكره 

  املعاتبة والتجّني
ال ق: حّدثنا حممد بن داود عن املضاء عن فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر قال: أليب الدرداء يف معاتبة األخ قال

  !.معاتبة األخ خٌري من فقده، ومن لك بأخيك كلّه: أبو الّدرداء
  .التجّني وافد الّصرم: وكان يقال

إن ظلمت أخوك فأذهب فعاتبه فيما بينك وبينه، فأن أطاعك فقد رحبت : بعض ما جاء يف اإلجنيل وقرأت يف اإلجنيل
م، فإن مل يستمع فأنه أمره إىل أهل البيعة، فإن مل أخاك وإن هو مل يطعك فأستتبع رجالً أو رجلني يشهدان ذلك الكال

  .يستمع من أهل البيعة فليكن عندك كصاحب املكس
  :شعر البن أيب فنن وقال ابن أيب فنن

  وتعتب من غري جرمٍ علّيا... إذا كنت تغضب من غري ذنبٍ 



  عددتك ميتاً وإن كنت حيّا... طلبت رضاك فإن عّزين 
  فأصبحت من أكثر الناس شيّا... قنعت وإن كنت ذا حاجٍة 

  فأكثر منه الذي يف يديّا... فال تعجنبّ مبا يف يديك 
  :وأليب هنشل يعاتب صديقه وقال أبو هنشل يعاتب صديقاً له

  وزرت البيت من غري الطريق... عدلت عن الّرحاب إىل املضيق 
  وليس الظلم من فعل الصديق... وتظلم عند طاعتك املوايل 

  ومتنعه من اخللّ الشفيق... ألقاصي جتود بفضل عدلك ل
  ورّب البيت والركن الوثيق... أّما والراقصات بذات عرق 

  ستحملين على مضض العقوق... لقد أطلقت يل هتماً أراها 
  :وآلخر وقال آخر

  ّر هاج أّوله العتاب... فدع العتاب فرّب ش 
  :للجعدي وقال اجلعدي
  يعتب فعاتبته مث مل... وكان اخلليل إذا رابين 

  سواي وما ذاك باألصوب... هواي له وهوى قلبه 
  إذا ما القرينة مل تصحب... فإين جريء على صرمه 

ما أشكوك إال إليك، وال أستبطئك إالّ لك، وال أستزيدك إال بك، : لرجل يعاتب صديقه قال رجلٌ لصديق له يعلتبه
  .نكعتيب تكون منك،أو عقيب الغىن ع: فأنا منتظٌر واحدة من اثنتني

قد محيت جانب األمل فيك وقطعت الرجاء لك، وقد أسلمين اليأس منك إىل العزاء عنك، فإن نزعت : وقال آخر
  .من اآلن فصفٌح ال تثريب فيه، وإن متاديت فهجٌر ال وصل بعده

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  وال يف صديق ال تزال تعاتبه... وال خري يف قريب لغريك نفعها 

  ويف لك عند اجلهد من ال تناسبه... القرىب مراراً ورّبما  خيونك ذو
  :ألوس بن حجر وقال آخر وهو أوس بن حجر

  وأغفر عنه اجلهل إن كان أجهال... وقد أعتب ابن العمّ إن كان ظاملاً 
 احلال بيننا حتتمل الدّالّة، وتوجب األنس والثّقة، وتبسط: كتاب رجل إىل صديق له وكتب رجل إىل صديق له

قد جعلك اللّه ممن حيتمل الدّالّة الكبرية لذي احلرمة اليسرية، : وكتب رجل آخر إىل صديق له. اللسان باالستزادة
  .ورفعك عن أن تبلغ استزادة املستزيد بعنف احلميّة

مثله شعر " لك العتىب بأن ال رضيت : " من أقوال العرب ملن عوتب فلم يعتب والعرب تقول ملن عوتب فلم يعتب
  :شر بن أيب خازم وحنوه قول بشر بن أيب خازملب

  يوم الّنسار فأعتبوا بالّصيلم... غضبت متيٌم أن تقتل عامٌر 
ليكن إيقاعك بعد : العتاب قبل العقاب وهذا حنو قول اآلخر: قول أوس بن حارثة البنه وقال أوس بن حارثة البنه

  وعيدك، ووعيدك بعد وعدك بني إياس بن معاوية وشيخ أعرايب



خرجت يف سفر ومعي رجل من األعراب، فلّما كان ببعض املناهل لقيه ابن عّم له فتعانقا : وقال إياس بن معاوية
أنعما عيشاً، إن املعاتبة تبعث التجّني، والتجّني يبعث : وتعاتبا وإىل جانبهما شيٌخ من احلّي، فقال هلما الشيخ

أنا ابن جتربة : من أنت؟ قال: فقلت للشيخ. مثرته العداوةاملخاصمة، واملخاصمة تبعث العداوة، وال خري يف شيء 
أن يبقى املرء أحدوثةً : فماذا رأيت أمحد؟ قال: قلت. العلم به: ما أفادك الدّهر؟ قال: الدهر ومن بال تلّونه فقلت له

  .فلم أبرح ذلك املاء حىت هلك الشيخ وصلّيت عليه: قال. حسنة بعده
لى مودّتك من عارض يغّريه وعتابٍ يقدح فيه، وأؤّمل نائياً من رأيك يغين عن أنا أبقي ع: وقال رجل لصديق له

  .اقتضائك
تأّنينا إفاقتك من سكر غفلتك، وترقّبنا انتباهك من وسن رقدتك، : من كتاب العتايب وقرأت يف كتاب العتايب

الغلظ فيك، فها حنن قد وصربنا على جتّرع الغيظ فيك حىت بان لنا اليأس من خريك، وكشف لنا الصرب عن وجه 
  .عرفناك حّق معرفتك يف تعّديك لطويل حّق من غلظ يف اختيارك

  :وقال الشاعر
  فآخر مهجورٍ وأول معتب... فأّيهما يا ليل إن تفعلي بنا 

جيب على املرؤوس : كتاب حممد بن عبد امللك إىل احلسن بن وهب وكتب حممد بن عبد امللك إىل احلسن بن وهب
الرئيس حّق مرتبته بعلمه، وكان تفضيله إمنا وقع له خبفته على القلب وحملّه من األدب، أن يقابل ذلك إذا جتاوز به 

  :معىن بيت شريح. مبثله إن كان حمامياً على حملّه، وإال فلن يؤمن عليه
  إذا اجتمعنا مل يلبث احلّب يذهب... فإين رأيت احلّب يف الّصدر واألذى 

  باب الوداع

حدثنا مسلم حدثنا سلم : حدثنا حممد بن خالد بن خداش قال: عليه وسلم يف معىن هذا العنوان قال للنيب صلى اللّه
أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن عمر

وحدثين حممد بن : قال" ملك وآخر عمرك أستودعك اللّه دينك وأمانتك وخواتيم ع: " كان يقول إذا ودع رجالً
: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن أيب كعب األزدي عن موسى بن ميسرة عن أنس بن مالك: عبد العزيز قال

يف حفظ اللّه وكنفه زّودك اللّه التقوى : " فقال. إين أريد سفراً غداً: أن رجالً أتى النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
رأيت احلسن وّدع : للحسن يودع رجالً املعتمر عن إياس بن دغفل قال" وجّهك للخري حيث كنت وغفر ذنبك و

  :رجالً وعيناه هتمالن وهو يقول
  رزيئة مالٍ أو فراق حبيب... وما الدّهر إال هكذا فاصطرب له 
  :ووّدع رجلٌ صديقاً له وهو يقول: شعر لرجل وّدع صديقاً قال

  فقدك مثل افتقاد الندّميو... وداعك مثل وداع الربيع 
  نفارقه منك أو من كرم... عليك السالم فكم من وفاٍء 

  :وقال الطائي
  رف فقداً للشمس حىت تغيبا... بّين البني فقدها، قلّما تع 

  :وقال جرير
  قبل الرحيل وقبل لوم العذّل... يا أخت ناجية السالم عليكم 

  ما مل أفعل يوم الرحيل فعلت... لو كنت أعلم أنّ آخر عهدكم 



  لقنعت أو لسألت ما مل يسأل... أو كنت أرهب وشك بنيٍ عاجلٍ 
ما أمسك؟ : دخلت على الواثق حني أمر حبملي، فقال يل: بني الواثق وبكر املازين وبلغين عن بكر املازينّ أنه قال

  :قالت: ما قلت عند وداعك؟ قلت: قال. بنّية: من خلّفت ورائك؟ قلت: قال. بكّر: فقلت
  فإنا سواٌء ومن قد يتم... غبت عّنا وخلّفتنا  إذا

  فإنا خبري إذا مل ترم... أبانا فال رمت من عندنا 
  د جنفى وتقطع مّنا الّرحم... أبانا إذا أضمرتك البال 

  :قلت ما قال جرير: فما قلت هلا أنت؟ قال: قال
  ومن عند اخلليفة بالّنجاح... ثقي باللّه ليس له شريٌك 

عقيل بعدما باعوه كان ابين عقيلٍ عبٌد رضيعٌ بلبان بعضهم فباعوه، فقال حني شخص به مواليه شعر لعبد لبين 
  :شعراً

  فكيف إذا سار املطّي بنا شهراً... أشوقاً وملّا ميض يب غري ليلٍة 
  :ملسلم بن الوليد، وغريه، يف الوداع وقال مسلم بن الوليد

  وع زايله الّنصللكالغمد يوم الّر... وإّني وإمساعيل عند وداعه 
  فكالوحش يدنيها من األنس احملل... فإن أغش قوماً بعدهم وأزورهم 

  :وقال آخر عند توديعه
  وتدنو مبن ال يستلذّ له قرب... عجبت لتطويح الّنوى من حنّبه 

  :وقال آخر
  كما مييل نسيم الريح بالغصن... مالت توّدعين والقلب يغلبها 

  يا ليت معرفيت إّياك مل تكن. ..مث استمرت وقالت وهي باكيةٌ 
بقي علينا أن نكّف من غرب الّشؤون، ونستعني على فرقة الوحشة : قول رجل آلخر وّدعه وقال آخر لرجل وّدعه

  .بالكتب، فإهنا ألسٌن ناطقة، وعيونٌ رامقة
  :شعر للبحتري وقال البحتري

  تلقاء شامك أو عراقك... اللّه جارك يف انطالقك 
  ري يوم سرت ومل أالقك... ي ال تعذلّني يف مس

  للبني تفسح غرب ماقك... إّني خشيت موافقاً 
  ع عند ضّمك واعتناقك... وعلمت ما يلقال املوّد 

  وخرجت أهرب من فراقك... فتركت ذاك تعّمداً 
  اهلدايا

حّدثنا : مران قالحدّثنا عمري بن ع:حّدثنا يزيد بن عمرو قال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم يف املصافحة واهلدية قال
تصافحوا فإنّ " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : احلارث بن عتبة عن العالء بن كثري عن مكحول قال

  " .املصافحة تذهب غلّ الصدور، وهتادوا فإنّ اهلدّية تذهب بالّسخيمة 
: اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال رسول: حّدثنا بشر بن املفّضل عن يونس عن احلسن قال: وحّدثين أبو اخلطاب قال



  " .لو أهديت يل ذراعٌ لقبلت، ولو دعيت إىل كراع ألجبت " 
  " .هتادوا حتاّبوا فإن اهلدية تفتح الباب املصمت وتسلّ سخيمة القلب : " ويف حديث آخر

كان ابن عمر : قالمسعت نافعاً حيّدث : حّدثنا عبد الرمحن بن عبد اللّه عن األصمعّي قال: البن عمر يف اهلدايا قال
  .اهلدايا من أمراء الفتنة: يقول

كان احلارث بن عبد اللّه بن أيب : بني عمرو بن عبيد اللّه واحلارث بن عبد اللّه وروى الّزبري بن بكّار عن عمه قال
ربةٍ ربيعة جيلس وعمرو بن عبيد اللّه بن صفوان، ما يكادان يفترقان، وكان عمرو يبعث إىل احلارث يف كلّ يوم بق

. ال تبعثوا للحارث باللنب فإنا ال نأمن أن يرّده علينا" : فقال " من ألبان إبله، فاختلف ما بينهما فأتى عمرٌو أهله 
يا هذا ال جتمعّن علينا : فلما راح احلارث بعمرو قال. ال: هل أتاكم اللنب؟ قالوا: وانقلب احلارث إىل أهله فقال

  .فحملها من ردم بين مجح إىل أجياد. ت هذا فال حيملها إليك غرييأّما إذ قل: اهلجر وحبس اللنب فقال
للنضر بن احلارث وقد بعث هبدية إىل صديق له وبعث النضر بن احلارث إىل صديق له يسكن عّبادان بنعلني 

  .بعثت إليك هبما وأنا أعلم أن بك عنهما غًىن، ولكّني أحببت أن تعلم أنك مين على ذكرٍ: خمصوفتني وكتب إليه
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  كالّسحر جتتلب القلوبا... إنّ اهلدّية حلوةٌ 
  حىت تصّيره قريبا... تدين البغيض من اهلوى 

  وة بعد نفرته حبيبا... وتعيد مضطغن العدا 
و أما بعد، فل: بني صديقني أهدى أحدمها لآلخر عبداً أسود أهدى رجلّ إىل صديق له عبداً أسود، فكتب إليه

  .علمت عدداً أقلّ من واحد أو لوناً شّراً من األسود لبعثت به إيلّ
ال أقلّ من واحد وال : وكيف؟ فقال: قيل. خبيثٌ قليل: وهذا نظري قول اآلخر وقد سئل كم لك من الولد؟ قال

  .أخبث من بنت
قد قبلتها باملوقع ورددهتا : جواب أمري لرجل أهدى له هدية أهدى رجلٌ إىل بعض األمراء هديةً، فكتب إليه األمري

  .باألبقاء
من أهديت إليه هدّية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها؛ فأهدى إليه صديقٌ : البن عباس يف اهلدية وكان ابن عباس يقول

أمل ختربنا أنّ من أهديت له هدّية وعنده قوٌم فهم : ثياباً من ثياب مصر وعنده أقوام فأمر برفعها، فقال له رجل
  .إمنا ذلك فيما يؤكل ويشرب ويشم، فأما يف ثياب مصر فال: فقال! شركاؤه فيها

  :خللف األمحر وقال خلٌف األمحر
  وكنت إذا ماغاب أنشده ركبا... أتاين أٌخ من غيبٍة كان غاهبا 
  كما دّس راعي الّسوء يف حضنه الوطبا... فجاء مبعروٍف كثريٍ فدّسه 
  ت أحتف هبا الكلبافقال بنفسي قل... فقلت له هل جئتين هبدّيٍة 

  وال أمتىن أن رأيت هلا قربا... بلّيٍة " من " هي النفس ال أرثي هلا 

  .األنس سّهل سبيل املالطفة، فأهديت هدّية من ال حيتشم، إىل من ال يغتنم: أهدي رجل إىل صديق له وكتب إليه
مة عن حبابة بنت عجالن عن أّمها أم حّدثنا أبو سل: بني النيب صلى اللّه عليه وسلم وحّدثنا أمحد بن اخلليل قال

ما جزاء : قلت للنيب صلى اللّه عليه وسلم: حفص عن صفّية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع اخلزاعّية قالت
ما أقبحه، لو أهديت إيلّ ذراع : " يكره رّد اللّطف؟ قال: قلت" . النصيحة والدعاء : " الغّين من الفقري؟ قال



  " .اع ألجبت، هتادوا فإنه يضعف احلّب ويذهب بغوائل القلوب لقبلت، ولو دعيت إىل كر
حّدثين خالّد بن يزيد الباهليّ : ليزيد بن عمر بن هبرية وقد أهديت إليه هدايا وحّدثين حممد بن سالّم اجلمحّي قال

خلف بن  أهديت ليزيد بن عمر بن هبرية يف يوم املهرجان هدايا وهو أمري العراق فضفّت بني يديه؛ فقال: قال
  :خليفة وكان حاضراً

  تسّبح يف بعض عيداهتا... كأنّ مشاميس يف بيعٍة 
  ن وصفّوا كرمي هدّياهتا... وقد حضرت رسل املهرجا 

  فأشخصته فوق هاماهتا... علوت برأسي فوق الرؤوس 
  تغيظ هبا بعض جارهتا... ألكسب صاحبيت صحفةً 

  :تلك اهلدايا، وينشد فأمر له جبامٍ من ذهب، مث أقبل يفّرق بني جلسائه
  فليس ينقصها التبذير والسّرف... ال تبخلّن بدنيا وهي مقبلةٌ 

  فاحلمد منها إذا ما أدبرت خلف... فإن تولّت فأحرى أن جتود هبا 
بني رجل من أصحاب السلطان وبعض العمال كتب رجلٌ من أصحاب السلطان إىل بعض العمال يستهديه مهارةً 

أّما املهارة فإن أهل عملنا يصونوهنا صيانة األعراض، ويستروهنا ستر احلرم، : يه العاملفكتب إل. من ناحية عمله
  .ويسومون هبا مهور العقائل؛ وأنا مستخلص لك منها ما يكون زين املربط ومحالن الصديق، إن شاء اللّه

وّدقت كان أهبى هلا، وإذا  اهلدّية إذا كانت من الصغري إىل الكبري، فكلّما لطفت: لبعضهم يف اهلدية وقال بعضهم
  .كانت من الكبري إىل الصغري، فكلّما عظمت وجلّت كان أوقع هلا وأجنع

  :أليب السمط وكتب أبو السمط
  لنا بك كلّ يوم مهرجان... بدولة جعفرٍ حسن الزمان 
  وإشراٌق ونوٌر يستبان... ليوم املهرجان بك اختيالٌ 

  ما نسج اللسان وخري الوشي... جعلت هدّييت لك فيه وشياً 
إنك تعرف : بني قتادة وحسام بن مصك أهدى حسام بن مصّك إىل قتادة نعالً رقيقة، فجعل قتادة يزهنا بيده، وقال

  .سخف عقل الرجل يف سخف هدّيته
  :وقال الشاعر

  على ما كان من خبلٍ ومطل... سقى حجّاجنا نوء الثرّيا 
  اً بقفلوسدّوا دوهنا باب... هم مجعوا النعال وأحرزوها 
  وعشر دجاج بعثوا بنعل... فإن أهديت فاكهةً وجدياً 
  وعشرٍ من رديء املقل حسل... ومسواكني طوهلما ذراٌع 

  على نعلٍ فدّق اللّه رجلي... فإن أهديت ذاك ليحملوين 
  تغيم مساؤهم من غري وبل... أناس تائهون هلم رواٌء 

  عكلولكّن الفعال فعال ... إذا انتسبوا ففرٌع من قريش 
لوال أنّ البضاعة قّصرت يب عن بلوغ اهلمة ألتبعت املسابقني : لرجل أهدى هدية لصديقه كتب رجل إىل صديقه له

وكرهت أن تطوي صحيفة الّرب، وليس يل فيها ذكر، فبعثت إليك باملبتدأ بيمنه وبركته، واملختوم بطيبه . إىل بّرك
  .جراب ملح، وجراب أشنان: ورائحته



  :أهدى للحسن بن وهب قلماً أهدي للطائّي إىل احلسن بن وهب قلماً وكتب إليهشعر للطائي وقد 
  ه بشيء فكن له ذا قبول... قد بعثنا إليك أكرمك الل 

  ر وال نيلك الكثري اجلزيل... ال تقسه إىل ندى كفّك الغم 
  إنّ جهد املقلّ غري قليل... واغتفر قلّة اهلدّية مّني 

فضل بن الربيع وقد أرسل إليه نعالً وبعث أبو العتاهية إىل الفضل بن الربيع بنعلٍ وكتب مثله من أيب العتاهية إىل ال
  :معها

  تسعى هبا قدٌم إىل اجملد... نعلٌ بعثت هبا لتلبسها 
  جلدي جعلت شراكها خّدي... لو كان ميكن أن أشّركها 

  :لبعض الشعراء، وللمهدي وقال بعض الشعراء يف حنو ذلك
  إحتاف من خطر الصديق بباله... أحتفنا به أو ما رأيت الورد 

  يهدي لعظم فراقه وزياله... لو كان يهدي المريٍء ما ال يرى 
  عن ذاك واستهديت بعض خصاله... لرددت حتفته عليه وإن علت 

  :وقال املهدّي
  جاءت فماذا صنعت بالفؤاد... تفّاحةٌ من عند تفّاحٍة 

  صرهتا يف الّرقاديقظان أم أب... واللّه ما أدري أأبصرهتا 
إين تصفّحت أحوال األتباع الذين جيب : وكتب بعض العمال إىل صديق له: كتاب بعض العمال إىل صديق له قال

عليهم اهلدايا إىل الّادة يف مثل هذا اليوم والتأّسي هبم يف اإلهداء، وإن قّصرت احلال عن قدرك، فرأيتين إن أهديت 
ك، ورميت بطريف إىل كرائم مايل فوجدت أكثرها منك، فكنت إن أهديت نفسي فهي ملٌك لك ال حظّ فيها لغري

شيئاً منه كاملهدي مالك إليك ومنفق نفقتك عليك؛ وفزعت إىل موّديت فوجدهتما خالصني لك قدميني غري 
زلٍة من ومل أقس منزلةً من شكري مبن. مستحدثني، ورأيت إن أنا جعلتهما هّدييت مل أجّدد هلذا اليوم بّراً وال لطفاً

نعمتك إال كان الشكر مقصّراً عن احلق، وكانت النعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة؛ ومل أسلك سبيالً ألتمس هبا بّراً 
أعتّد به أو لطفاً أتوّصل إليه، إال وجدت رضاك قد سبقين إليه، فجعلت األعتراف بالتقصري عن حقّك هدّيًه إليك؛ 

  :وقد قلت يف ذلك
  أو أهد مايل فهو من ماله... ملكه  إن أهد نفسي فهي من

معاوية بن أيب سفيان وقريش ملا قدم معاوية املدينة منصرفاً من مكة بعث إىل احلسن واحلسني وعبد اللّه بن جعفر 
وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن الزّبري وعبد اللّه بن صفوان بن أمّية هبدايا من كسًى وطيبٍ وصالٍت من املال مث 

إن شئتم : فلما خرج الرسل من عنده، قال ملن حضر. ليحفظ كلّ رجلٍ منكم ما يرى ويسمع من الرّد: هقال لرسل
أّما احلسن فلعله ينيل نساءه شيئاً من الطّيب وينهب : أخربنا يا أمري املؤمنني قال: قالوا. أنبأناكم مبا يكون من القوم

بأيتام من قتل مع أبيه بصفّني فإن بقي شيء حنر به اجلزر وأما احلسني فيبدأ . ما بقي من حضره وال ينتظر غائباً
اقض به ديين، فإن بقي شيء فأنفذ به عدايت وأما عبد اللّه ! يا بديح: وسقى به اللنب وأما عبد اللّه بن جعفر فبقول

بري فيأتيه وأما عبد اللّه بن الز. بن عمر فيبدأ بفقراء عدّي بن كعب، فإن بقي شىء اّدخره لنفسه ومان به عياله
خذوا من الرسول معاوية ما بعث به، : رسويل وهو يسّبح فال يلتفت إليه مث يعاوده الرسول فيقول لبعض كفاته

: وصله اللّه وجزاه خرياً؛ ال يلتفت إليها وهي أعظم يف عينه من أحٍد مث ينصرف إىل أهله فيعرضها على عينه ويقول



قليلٌ من كثري وما كل رجلٍ من : وأما عبد اللّه بن صفوان فيقول. ماً ماارفعوا، لعلّي أن أعود هبا على ابن هند يو
أنا ابن : قريش وصل إليه هكذا، ردّوا عليه؛ فإن رّد قبلناها فرجع رسله من عندهم بنحو مما قال معاوية فقال معاوية

  .أعلم بقريش من قريش! هند
إين : قولوا له: سريين فدعوت اجلارية فسمعته يقولأتيت ابن : بني يونس بن عبيد وابن سريين قال يونس بن عبيد

  .مكانك حىت أخرج إليك: معي خبيص؛ فقال: سأنام؛ فقلت: نائم يريد
  .هديةٌ حسنة وحممل خفيف: إن فالناً يقرئك السالم؛ فقال: بني رجل وأيب الدرداء قال رجل أليب الّدرداء

  :براحٍ وكتب إليها" راح " ا لرجل بعث هبدية إىل جارية وبعث رجل إىل جارية ييقال هل
  ك وإن كان قد ملك... قل ملن ميلك امللو 

  وبعثنا إليك بك... قد شربناك فأشريب 
شعر لعبيد بن األخطل إىل رجل أهدى له شاة مهزولة أهدى رجل إىل عبيد بن األخطل شاةً مهزولة فكتب إليه 

  :عبيد
  وعجل وأكرمها أّوال... وهبت لنا يا أخا منقرٍ 

  وأنزهلا الذّلّ دار البلى... اً أضّر هبا دهرها عجوز
  سقوها الغريقون واحلنظال... سلوحاً حسبت بأن الّرعاء 

  أصاب على جوعه سنبال... وأجدب من ثور زّراعٍة 
  هلا الشمس من مفصلٍ مفصال... وأزهد من جيفٍة مل تدع 
  فخلت حراقيفها جندال... فأهوت مييين إىل جنبها 
  فخلت عراقيبها مغزال... قوهبا وأهوت يساري لعر

  تؤدي إيلّ وال مأكال... فقلت أبيع فال مشرباً 
  فأقذر حبنبلها حنبال... أم أجعل من جلدها حنبالً 

  من العجب كّبر أو هلّال... إذا هي مّرت على جملس 
  حيثّ وإن هرولت هروال... رأو آية خلفها سائقٍ 

  ستكمالبشحم وحلمٍ قد اس... فكنت أمرت هبا ضخمةً 
  وما كنت أحسب أن يفعال... ولكّن روحاً عدا طوره 

  بإست آمه بظرها األغرال... فعّض الذي خانين حاجيت 
  وعلّقت يف جيدها جلجال... فلوال مكانك خضّبتها 

  فتعلم أين هبا مبتلي... فجاءت لكيما حاهلا 
  فقد زدتين فيهم عّيال... سألتك حلماً لصبياننا 
  وما زلت يب حمسناً جممال...  فخذها وأنت هبا حمسٌن

  :لدعبل وقد أهدي له بأضحّية وبعث رجل إىل دعبل بأضحّية، فكتب إليه
  وكنت حرّياً بأن تفعال... بعثت إيلّ بأضحّيٍة 

  كأنك أرعيتها حرمال... ولكنها خرجت غثةً 
  فسبحان رّبك ما أعدال... فإن قبل اللّه قرباهنا 



  .أمثان اجلداء بالعراق: كيف أمثان الّنعال مبكة؟ قال: ل لرجل قدم من مكةلرجل سئل عن مثن النعال مبكة قي
  :شعر ملسلم بن الوليد وقال مسلم بن الوليد

  ومّن مبا يهوى عليه وعّجال... جزى اللّه من أهدى التّرنج حتيةً 
  وأشبه يف احلسن الغزال املكّحال... أتتنا هدايا منه أشبهن رحيه 

  لكان إىل قليب ألذّ وأوصال... له ولو أنه أهدى إيلّ وصا
  :شعر لرجل إىل صديق له شرب دواء وكتب رجل إىل صديق له شرب دواًء

  إليك غداة شربك للدواء... تأنق يف اهلدّية كلّ قومٍ 
  ملوضع حرميت بك واإلخاء... فلّما أن مهمت به مدالّ 

  لعبدك فاقتصرت على الّدعاء... رأيت كثري ما أهدي قليالً 
وجدت املوّدة منقطعة ما كانت احلشمة عليها متسلّطة، وليس يزيل سلطان احلشمة إال : رجل إىل صديق لهوكتب 

  املؤانسة، وال تقع املؤانسة إال بالّرب واملالطفة
  العيادة

حدثنا شريك عن أيب نصري : حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يزيد بن عمرو قال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم قال
  .عاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجالً من األنصار من رمٍد كان بعينه: أنس بن مالك، قالعن 

عيادة " ثالثة ال يعادون صاحب الّدمل والرمد والضرس : " ومن حديث أيب هريرة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم
 عن إمساعيل بن عيّاش عن أرطأة بن أبو الدرداء جلارٍ له نصراين وحدثين القاسم بن احلست عن ابن األصفهاين

  .أن أبا الدرداء عاد جاراً له نصرانياً: املنذر
  .عيادة الّنوكي أشّد على املريض من وجعه: قال الشعيب" النوكي " للشعيب يف عيادة احلمقى 

عبد اللّه لقوم  قال بكر بن: بني بكر بن عبد اللّه وقوم عادوه فأطالوا عنده شيبان عن أيب هدّية عن أيب هالل قال
  .املريض يعاد، والصحيح يزار: عادوه فأطالوا عنده

  .إن كان لكم يف الدار حُق فخذوه وانصرفوا: مثله لعليل أطال عنده عوّاده عاد قوٌم عليالً فأطالوا عنده، فقال هلم
إذا دخلت على : قبةبني رقبة ورجل عاده فنعى رجاالً عاد رجل رقبة، فنعى رجاالً اعتلّوا مثل علّته، فقال له ر

  .مريضٍ فالتنع إليه املوتى، وإذا خرجت من عندنا فال تعد إلينا
بلغين أنك مريض، فضاق واللّه علّي األمر العريض، ! بأيب أنت: ألعرايب يعود أعرابياً عاد أعراّيب أعرايباً فقال

رزة شيح ما مّسها عرنني قطّ، وأردت إتيانك فلم يكن يب هنوض؛ فلما محلتين رجالن، وليستا حتمالن؛ أتيتك جب
  .فأمشمها واذكر جنداً، فهو الشفاء بإذن اللّه

  :شعر لكثري قال كثري
  تقلّب للبني طرفاً غضيضا... أال تلك عّزة قد أقبلت 

  فقلت هلا ال أطيق النهوضا... تقول مرضت وما عدتنا 
  وكيف يعود مريٌض مريضا... كالنا مريضان يف بلدٍة 

  :وقال آخر
  وتذنبون فنأتيكم فنعتذر... نا أتيناكم نعودكم إذا مرض

  :لبشار وقال بشار



  لقلت يب ال بك ّمحاكا... لو كانت الفدية مقبولةً 
  :شعر إىل عليل وكتب آخر إىل عليل

  نفسي الفداء له من كلّ حمذور... نبئت أّنك معتلٌّ فقلت هلم 

  رأجر العليل وأّني غري مأجو... يا ليت علّته يب غري أنّ له 
  :وكتب آخر إىل عليل

  وإخالص شكرٍ ال يغيّره الدهر... أقول حبقٍّ واجبٍ لك الزمٍ 
  أراداك كانا يب وكان لك األجر... يب السوء واملكروه ال بك كلّما 

  :وقال آخر يف مثله
  فعقباك منها أن يطول لك العمر... فأن تك ّمحى الغّب شفّك وردها 

  لكان يب الشكوى وكان لك األجر.. .لو نعطى املىن فيك واهلوى ! وقيناك
ويف " حّصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا الباليا بالدعاء " يف األثر ويف احلديث املرفوع 

فمن : " قال. أنا: قال عمر" . من أصبح منكم صائماً؟ : " حديث آخر أنه صلى اللّه عليه وسلم قال يوماً ألصحابه
قال " فمن فيكم تصّدق بصدقة؟ : " قال. أنا: قال عمر" فمن عاد مريضاً؟ : " قال. أنا: قال عمر" ؟ شّيع جنازةً

  " .وجبت وجبت وجبت : " فقال صلى اللّه عليه وسلم. أنا: عمر
إمتام عيادتكم املريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على : " أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: ويف حديث آخر

  " .يده ويسأله كيف هو، ومتام حتياتكم املصافحة  رأسه أو
  :لبعض الشعراء وقال الشاعر

  حظّي فإين يف الدعاء جلاهد... إن كنت يف ترك العيادة تاركاً 
  وأيت على غلٍ الضمري احلاسد... فلرمبا ترك العيادة مشفٌق 

ذا اشتكى الرجل مث عويف ومل حيدث خرياً ومل إ: كان يقال: حدّثنا العتّيب عن أبيه قال: للعتيب عن أبيه أبو حامت قال
  .إن فالناً داويناه فلم ينفعه الدواء: يكّف عن سوء، لقيت املالئكة بعضها بعضاً وقالت

أطلع معاوية يف بئر باألبواء فأصابته لقوة، فاعتمّ : حّدثنا القحذمّي قال: ملعاوية وقد أصيب بلقوة وقال أبو حامت
إما : أيها الناس؛ إنّ ابن آدم بعرض بالء: الشّق الذي أصيب فيه، مث أذن للناس فقال بعمامٍة سوداء وسدهلا على

معاتٌب ليعتب، وإما معاقب بذنب، أو مبتلّي ليؤجر، فإن عوتبت فقد عوتب الصاحلون قبلي، وإين ألرجو أن أكون 
فما أحصي صحيحي وملا  منهم؛ وإن عوقبت فقد عوقب اخلطّاؤون قبلي، وما آمن أن أكون منهم؛ وإن مرض مّني

وإين وإن كنت عاتباً على خاّص منكم فإين . عوفيت أكثر، ولو أن أمري إىل ما كان يل على رّبي أكثر مما أعطاين
فرفعوا أصواهتم بالبكاء ! وقد أصبت ترون، فرحم اللّه امرأً دعا يل بعافية. حدب على مجاعتكم، أحبّ صالحكم

  .والدعاء
ورجل من أصحابه أراد مساهرته مرض أبو عمرو بن العالء مرضةً، فأتاه أصحابه وأبطأ بني أيب عمرو بن العالء 
أنت معاىفً وأنا مبتلًي، فالعافية ال تدعك تسهر : قال. أريد أن أساهرك: ما يبطىء بك؟ قال: عنده رجل منهم؛ فقال

  .البالء الصرب واألجر واملرض ال يدعين أنام، فاسأل اللّه أن يسوق إىل أهل العاقية الشكر، وإىل أهل
اشتكى رجل من : ألعرايب اشتكى فجعل الناس يعودونه وأكثروا عليه حّدثين عبد الرمحن عن األصمعّي قال

كما قلت : كيف أصبحت وكيف كنت؟ فلما أكثروا عليه قال: األعراب، فجعل الناس يدخلون عليه فيقولون



  .لصاحبك
وقع رجل من أهل املدينة فوثئت رجاله، فجعل الناس يدخلون : قال مثله لرجل من أهل املدينة كتب قصته يف رقعة

وسأله دفع إليه " عائد " عليه ويسألونه، فلما أكثروا عليه وأضجر كتب قّصته يف رقعٍة، فكان إذا دخل عليه 
  .الرقعة

يء إال انصرف كان رجل من أهل السّواد حمدوداً ال يقصد يف ش: لرجل حمدود من أهل السواد اهليثم بن عدّي قال
عنه، فغاب مّرةً فأطال، فلما قدم أتاه الناس فجعلوا يسألونه عن حاله وما كان فيه، وكان فيه برٌم، فأخذ رقعةً 

  :فكتب فيها
  من املشرقني إىل املغربني... وما زلت أقطع عرض الفالة 
  وأستمطر اجلدي والفرقدين... وأطوي الفيايف أرضاً فأرضاً 

  إىل أن رجعت خبفّي حنني... موم وأطوي وأنشر ثوب اهل
  بعيداً من اخلري صفر اليدين... فقرياً وقرياً أخا عسرٍة 

  طويل الشّقا زاين الوالدين... كئيب الّصديق هبيج العدّو 
  وطرحها يف جملسه، فكلّ من سأله عن حاله دفع إليه الرقعة لنبطي وقع يف موضع عال وقوم يسألونه كيف وقع

كيف وقعت؟ فلما أكثروا عليه : رمحن عن عمه أن نبطّياً وقع من موضع عالٍ، فدخلوا يسألونهحّدثنا عبد ال: قال
  .هكذا وقعت: أخذ جّرةً وألقاها من يده وقال

كان عندنا رجلٌ أحدب فسقط يف بئر فذهبت حدبته فصار : لرجل أحدب وقع يف بئر فصار آدراً أبو اخلطاب قال
  .الذي جاء شّر من الذي ذهب: ب حدبته، فجعل يقولآدر، فدخلوا يسألونه ويهنئونه بذها

سقط ابن شربمة القاضي عن : شعر ليحىي بن نوفل احلمريي يف سقوط ابن شربمة القاضي عن دابته املدائّين قال
  :داّبته فوثئت رجله، فدخل حيىي بن نوفل احلمريّي عليه فقال

  فدّس أحاديثه اهلينمة... أقول غداة أتاين اخلبري 
  أبن يل وعّد عن اجلمجمة... يل من خمربٍ ما تقول؟ لك الو

  ة مثقلةٌ رجله مؤملة... فقال خرجت وقاضي القضا 
  وخفت اجمللّلة املعظمة... فقلت وضاقت علّي البالد 

  إن اللّه عاىف أبا شربمة... فغزوان حّر وأّم الوليد 
  وما عتق عبٍد له أو أمه؟... جزاًء ملعروفه عندنا، 

يا أبا معمر، من غزوان وأم الوليد؟ : لس جار ليحىي بن نوفل يعرف منزله، فلما خرج تبعه وقالويف اجمل: قال
  .أو ما تعرفهما؟ مها سنّوران يف البيت: فضحك وقال

دخلنا على أيب الّدقيش وهو شاٍك، : حدّثنا الّرياشي عن أيب زيد قال: أليب الدقيش وقد سئل عن حاله يف مرضه قال
: أجدين أجد ما ال أشتهي، وأشتهي ما ال أجد، ولقد أصبحت يف شّر زماٍن وشّر أناسٍ: دك؟ قالكيف جت: فقلنا له

  .من جاد مل جيد ومن وجد مل جيد
أجدين أذوب وال أثوب، : كيف جتدك؟ قال: لعمرو بن العاص وقد مرض مرةً: مثله لعمرو بن العاص، وغريه قيل

  !.هذاوأجد جنوي أكثر من رزئي، فما بقاء الشيخ على 
  .أنا مبلٌّ غري مستقلّ، ومتماثلٌ غري متحامل: سئل عليلٌ عن حاله فقال



  .أجدين مل أرض حيايت ملويت: كيف جتدك؟ قال: وقيل آلخر
! وينزل منزالً موحشاً بال أنيس! ما حال من يريد سفراً طويالً بال زاٍد: ما حالك؟ قال: وقيل لرجل من املعجم

  !.ر بال حّجةويقدم على جبّار قد قّدم العذ
  .بشرٍّ، أصبحت أجرب مبسوراً: كيف حالك؟ قال: قيل لعكرمة

  .ما كلّها كما أشتهي: كيف أنت، وكيف أحوالك؟ فقال: قيل لشيخ من العّباد: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
  .متام العّدة وانقضاء املدّة: ما تشتكي؟ قال: قيل آلخر

أّي شيء تشتكي؟ : مرض أبو الّدرداء، فعاده صديٌق له فقال: وية بن قّرة قالأليب الدرداء يف مرضه وبلغين عن معا
  .هو أمرضين: فندعوا لك بالطيب؟ قال: قال. اجلنة: فأّي شيء تشتهي؟ قال: قال. ذنويب: قال

  :سئل رجلٌ عن حاله فقال
  حىت إذا حنن وجدنا مل نرد... كنا إذا حنن أردنا مل جند 

ة أرجف الناس بعلّة معاوية وضعفه، فدخل عليه مصقلة بن هبرية، فأخذ معاوية بيده مث بني معاوية ومصقلة بن هبري
  :يا مصقل: قال

  لك مثل جندلة املراجم... أبقي احلوادث من خلي 
  لك فامتنعت من املظامل... قد رامين األقوام قب 

ى اللّه منك جبالً راسياً وكًأل مرعّياً ، فقد أبق" أبقي احلوادث من خليلك : " أّما قول أمري املؤمنني: فقال مصقلة
فقد كان الناس ! ، فمن ذا يرومك أو يظلمك" قد رامين األقوام قبلك : " وأما قولك. لصديقك وّمساً ناقعاً لعدّوك

فأعطاه معاوية فخرج؛ فسئل عنه . مشركني فكان أبو سفيان سّيدهم، وأصبح الناس مسلمني وأصبحت أمريهم
  .غمزةً كاد يكسر منها يدي وأنتم تزعمونه مريضاً واللّه لغمزين: فقال

يا أمري : دخل كثّير عّزة على عبد امللك بن مروان، فقال: بني كثّير عّزة وعبد امللك بن مروان وقال املدائّين
املؤمنني، لوال أنّ سرورك ال يتّم بأن تسلم وأسقم لدعوت اللّه أن يصرف ما بك إيلّ، ولكن أسأل اللّه لك أيها 

  :فضحك وأمر له مبال؛ فقال. ألمري العافية ويل يف كنفك النعمة
  ليت الّتشكّي كان بالعواد... ونعود سّيدنا وسّيد غرينا 
  باملصطفى من طاريف وتالدي... لو كان يقبل فديةٌ لفديته 

  :آلخر وقال آخر
  إنّ لبغين يف صحة اجلسم... ال تشكون دهراً صححت به 
  بلذاذة الدنيا مع الّسقم؟...  هبك اخلليفة، كنت منتفعاً

  بني املسور وابن عباس

ا

: قال ابن عباس! يا أبا عباس هالّ ساعةً غري هذه: إعتلّ املسور فجاءه ابن عباس يعوده نصف النهار؛ فقال املسور
  .إنّ أحّب الساعات إيلّ أن أؤّدي فيها احلّق أشقّها علّي

وكيف ! كيف أنت؟ بنفسي أنت: وكتب رجل إىل صديق لهكتاب رجل إىل صديق له يعتذر لتخلّفه عن عيادته 
لوال ! وكيف قوتك ونشاطك؟ ال عدمته ما وال عدمنا مها منك، وأعادك اللّه إىل أحسن ما عّودك! كنت؟ الزلت

عوائق يوجب العذر هبا تفّضلك مل أدع تعّرف خربك بالعني، فإهنا أشفى للقلب وأنقع للغليل وأشّد تسكيناً لالعج 
  .الشوق



لئن ختلّفت عن عيادتك بالعذر الواضح من العلّة ملا : هتنئة بالعافية واعتذار عن عدم العيادة وقرأت فصالً يف كتاب
أغفل قليب ذكرك وال لساين فحصاً عن خربك يف ممساك ومصبحك وتنقل احلال بك تبعث من تقسم جوارحه 

وملا بلغتين إفاقتك كتبت مهنئاً بالعافية خمرباً . لضراءوصبك، وزاد يف أملها أملك، ومن تّتصل بك أحواله يف السراء وا
  .بالعذر، معفّياً من اجلواب إال خبرب السالمة إرساالً
  :شعر لعبد بين احلسحاس وقال عبد بين احلسحاس

  وواحدةٌ حىت بلغن مثانيا... جتّمعن من شّتى ثالث وأربٌع 
  قطامياوهنٌد ودعٌد واملىن و... سليمى وسلمى والرّباب وزينٌب 

  أال إنّ بعض العائدات دوائيا... وأقبلن من بعض اخليام يعدنين 
  :وقال عبد اللّه بن مصعب الّزبريّي" عائد الكلب " شعر لعبد اللّه بن مصعب الزبريي 

  منكم وميرض كلبكم فأعود... ما يل مرضت فلم يعدين عائد 
  "ب بين عائد الكل" ، وولده اآلن يسّمون " عائد الكلب " فسّمي 

  التعازي وما يتمثّل به فيها
: قال عبد الوهاب الثّقفّي: البن جريح يعّزي عبد الوهاب الثقفي حّدثين حممد بن داود عن غّسان بن الفضل قال

  .إنه من مل يسل أهله إمياناً واحتساباً سال كما تسلو البهائم: أتاين ابن جريح مبكة يعّزيين عن بعض أهلي، فقال
أما بعد، : ألسلمي يعّزي املهدي يف ابنته كتب إبراهيم بن حيىي األسلمّي إىل املهديّ يعّزيه عن ابنتهإبراهيم بن حيىي ا

وأعلم أنّ املاضي قبلك هو الباقي . فإن أحّق من عرف حّق اللّه فيما أخذ منه من عظّم حّق اللّه عليه فيما أبقى له
النعمة فيما يعافونة منه مثله لسهل بن هارون وحنوه قول بعدك وأنّ أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم عليهم من 

  .التهنئة على آجل الثواب، أوىل من الّتعزية على عاجل املصيبة: سهل بن هارون
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  للّه يف ظلّ املكاره كامنه... كم من يٍد ال يستقلّ بشكرها 
 فمه وسقطت مقادمي فم معاوية فشّق ذلك عليه، فقال له يزيد بن يزيد بن معمر السلمي ملعاوية وقد سقطت مقادمي

  .واللّه يا أمري املؤمنني، ما بلغ أحدٌ سّنك إال أبغض بعضاً، ففوك أهون علينا من مسعك وبصرك: معمر الّسلمّي
فمصيبتك  إن مل تكن مصيبتك أحدثت يف نفسك موعظةً: لصاحل املّري يعّزي رجالً وقال صاحل املّرّي لرجل يعّزيه

  .بنفسك أعظم
  .وحنوه شرٌّ من املرزئة سوء اخللف عنها

  :ومثله قول الشاعر
  فلفقد العزاء فيه أجلّ... إن يكن ما به أصبت جليالً 

يا أمري املؤمنني، ما عند اللّه : لشبيب بن شيبة يعزي املهدي عن ابنته عّزى شبيب بن شيبة املهدّي عن بانوقة، فقال
  .وثواب اللّه خٌري لك منهاخري هلا مما عندك، 

أيها األمري، مم جتزع؟ املوت : لرجل يعزي عبد اللّه بن طاهر عن ابنته عّزى رجلٌ عبد اللّه بن طاهر عن ابنته فقال
  :أكرم نزّال على احلرم شعر جلرير وقال جرير

  على املرء من أصحابه من تقّنعا... وأهون مفقوٍد إذا املوت ناله 
  :وقال آخر



  كنعمة عورٍة سترت بقرب... عمة مشلت كرمياً ومل أر ن
  .ال أراك اللّه بعد هذه املصيبة ما ينسيكها: وعّزى رجل رجالً فقال

  :شعر لرجل يعزي عمر بن عبد العزيز وقال رجل لعمر بن عبد العزيز
  ملا قد ترى يغذي الصغري ويولد... تعّز أمري املؤمنني فإنه 

  كلّ على حوض املنيةّ موردل... هل ابنك إالّ من ساللة آدمٍ 
عّوضك اللّه : أليب بكر رضي اللّه عنه يعزي عمر عّزى أبو بكر عمر رضي اللّه عنهما عن طفل أصيب به، فقال

  .منه ما عّوضه منك
  :شعر حملمود الورّاق وقال حمموٌد الورّاق

  مصائبه قبل أن تنزال... ميثّل ذا اللّب يف نفسه 
  ملا كان يف نفسه مثالً... فإن نزلت بغتةً مل ترعه 

  فصّير آخره أوال... رأى اهلّم يفضي إىل آخر 
  وينسى مصارع من قد خال... وذو اجلهل يأمن أيامه 

  ببعض مصائبه أعوال... فإن بدهته صروف الزمان 
  لعلمه الصرب عند البال... ولو قّدم احلزم يف أمره 

ى موسى بن املهدّي سليمان بن أيب جعفر عن ابن له، موسى بن املهدي يعزي سليمان بن أيب جعفر عن ابن له عّز
مثله لرجل يعزي موسى بن املهدي عن ابن له وعّزى رجل ! أيسّرك وهو بلّية وفتنة وحيزنك وهو صالة ورمحة: فقال

كان لك من زينة احلياة الدنيا، وهو اليوم من الباقيات الصاحلات رد عمر بن : موسى بن املهدّي عن ابن له فقال
د العزيز على بعض عماله عّزاه عن ابنه سهيالً توفّي سهيل بن عبد العزيز بن مروان فكتب إىل عمر بن عبد عب

  :العزيز بعض عّماله وأطنب يف كتابه؛ فكتب إليه عمر
  وحسيب بقاء اللّه من كل هالك... حسيب حياة اللّه من كل ميٍت 
  فيما هنالكفإنّ شفاء النفس ... إذا ما لقيت اللّه عّني راضياً 

أما بعد فإن استطعت أن يكون شكرك للّه : البن السماك يعّزي الرشيد كتب ابن السماك إىل الرشيد يعزيه بابن له
حني قبضه أكثر من شكرك له حني وهبه فإنه حني قبضه أحرز لك هبته، ولو سلم مل تسلم من فتنته؛ أرأيت حزنك 

أّما هو فقد خلص من الكدر، وبقيت أنت ! فترضاها البنك أرضيت الدار لنفسك! على ذهابه وتلّهفك لفراقه
واعلم أن املصيبة مصيبتان إن جزعت وإمنا هي واحدة إن صربت، فال جتمع األمرين على نفسك . معلّقاً باخلطر

فإن أما بعد، : كتاب عبد اللّه بن طاهر إىل أيب دلف وردّ أبو دلف عليه كتب ابن الّسماك إىل الرشيد يعّزيه بابن له
استطعت أن يكون شكرك للّه حني قبضه أكثر من شكرك له حني وهبه، فإنه حني قبضه أحرز لك هبته، ولو سلم مل 

أّما هو فقد ! أرضيت الدار لنفسك فترضاها البنك! تسلم من فتنته؛ أرأيت حزنك على ذهابه وتلهّفك لفراقه
مصيبتان إن جزعت، وإمنا هي واحدة إن صربت، واعلم أن املصيبة . خلص من الكدر، وبقيت أنت معلقاً باخلطر

  .فال جتمع األمرين على نفسك
املصائب حاّلة ال بدّ : كتاب عبد اللّه بن طاهر إىل أيب دلف وردّ أبو دلف عيه كتب عبد اللّه بن طاهر إىل أيب دلف

الرضا ويبسط أمله فيما عنده  منها، فمنها ما يكون رمحةً من اللّه ولطفاً بعبده، وآية ذلك أن يوفقّه للصرب ويلهمه
ومنها ما يكون سخطاً وانتقاماً، أّوله حزن وأوسطه قنوط وآخره ندامة، وهي . من الثواب اآلجل واخللف العاجل



وإن يك ما نالك اآلن . ومل تزل عادة اللّه عندك اإلخالف واإلتالف. املصيبة حقّاً اجلامعة خلسران الدنيا واآلخرة
  .مواضي األيام، فاألجر املأمول على قدر ذلك أعظم مما أتى عليك يف
وما وضح للناس من . إن تكن املصيبة جلّت، فإن فيما أكرمين اللّه به من مجيل رأي األمري: وكتب أبو دلف إليه

  .فضل عنايته وابتدائه إّياي بكتبه، ما عّجل العوض من املفقود
وحقيٌق مبن . لّه ببقاء األمري عوضاً وافياً وخلفاً كافياًلئن كانت املصيبة جلّت، إن فيما أبقى ال: ويف كتاب آخر

  .وأحق ما صرب علبه ما ال يستطاع دفعه. عظمت النعمة عليه فيما أبقى اللّه أن حيسن عزاؤه عما أخذ منه
 أسأل اللّه أن يسد بك ما مثلت األيام من مكانه،: لبعض الكتاب يف تعزية وقرأت يف كتاب لبعض الكتّاب يف تعزيٍة

ويعّمر ما أخلت من مشاهده وأوطانه حىت ال يعفو الداثر، وأن يستقبل لكم أيامكم بأحسن ما أمضاها ملن منكم، 
  .فيجعلكم اخللف الذي ال وحشة معه وال وحشة عليه، ويتوالكم ويتوالنا فيكم مبا هو أهله وولّيه

حها، وال على أملٍ يف القلب ال يدفع أن يظهر ال لوم على دمعٍة ال متلك أن تسف: يف الّتعازي وقرأت يف كتاب تعزيٍة
فيك، وال عذر يف سوامها مما أحبط أجرك وأمشت عدوك وضّعف رأيك، ومل يرجع إليك فائتاً وال إىل شقيقك مبكانه 

واعلم أن فرق ما بني ذي العقل وذي اجلهل يف مصيبتهما تعّجل العاقل من الصرب ما . روحاً وال إىل من خلّف حفظاً
  .اجلاهليتأجل 

لو كانت النوائب مدفوعة عن أحٍد بكثرة من يقيه ذلك من إخوانه ويفديه منه باألخص من : وقرأت يف كتاب تعزية
  .أعّزته واألنفس من ماله، سلمت من ملّمها، وكان سبقي إىل ذلك أبرز سبق، وحظّي بالتقّدم فيه أوفر حظّ

ولو كان يف الوسع أن أعلم كنه ما خامر قلبك . يل موجع مصيبتك يل مصيبةٌ، وما نالك من أملها: وقرأت يف كتاب
من أملها محلت مثله إىل نفسي، فإين أحّب أن أكون أسوتك يف كل ساّر وغامٍّ، وأالّ أمتّتع بأيام غمومك، وال أقّصر 

  .فيها عن مقدار حالك
لنا مبا يقلّ االنتفاع به وتعظم نسأل اللّه حسن االستعداد ملا نتوكّفه ونتوقّع حلوله، وأالّ يشغ: وقرأت يف كتاب

الّتبعة فيه عّما حنتاج إليه يوم جتد كلّ نفس ما عملت من خريٍ حمضراً، وما عملت من سوٍء توّد لو أنّ بينها أمداً 
  .بعيداً، وأن جيعل ما وهب لنا من الصرب والعزاء إمياناً وإيقاناً، وال جيعله ذهوالً ونسياناً

  .إذا قدمت املصيبة تركت التعزية، وإذا قدم اإلخاء قبح الثناء: بن خارجةألمساء بن خارجة قال أمساء 
وحنوه . أن فقدي إياه أّمنين من املصيبة بعده: فقالت! ما أحسن عزاءك: ألعرابية مات ابنها قيل ألعرابية مات ابنها

  :قول الشاعر
  فلم يبق يل شيء عليه أحاذر... وكنت عليه أحذر املوت وحده 

  :ومثله
  من األجر يل فيه وإن سّرين األجر... كنت أستعفي اإلله إذا اشتكى وقد 

  :شعرالبن العتاهية وقال أبو العتاهية
  فكذا يبلى عليهن احلزن... وكما تبلى وجوهٌ يف الثّرى 

  " .من يرد اللّه به خرياً يصب منه : " يف األثر ويف احلديث
  .ؤمناملصيبة املوجعة تدّر ذكر اللّه يف قلب امل: ويقال

مررت بأعرابّية وبني يديها فًىت يف الّسياق، مث رجعت ورأيت يف : بني األصمعي وأعرابية مات ابنها قال األصمعي
  :فما هذا السّويق؟ فقلت: واريناه؛ فقلت: ما فعل الشاّب؟ فقلت: يدها قدح سويق تشربه، فقلت هلا



  حلدثانعلى البؤس والبلوى ويف ا... على كلّ حالٍ يأكل القوم زادهم 
  .ماترك حّب الغداء والعشاء يل حزناً: كيف حزنك اليوم على ولدك؟ فقال: ألعرايب قيل ألعراّيب

  .إمنا اجلزع قبل املصيبة، فإذا وقعت فاله عّما أصابك: لعمر بن عبد العزيز وقال عمر بن عبد العزيز
حلسني فجزع عليه، مث أخرب مبوته حملمد بن علي بن احلسني يف موت بعض أهله اشتكى بعض أهل حممد بن علّي ا

  .ندعوا اللّه فيما حنّب، فإذا وقع ما نكره مل خنالف اللّه فيما أحّب: فسّري عنه؛ فقيل له يف ذلك، فقال
إذا ما قضى اللّه فيه ما قضى فما أحبّ : لعبد اللّه يف موت عتبة بن مسعود ملا مات عتبة بن مسعود قال عبد اللّه

  .أّني دعوته فأجابين
  :شعر لرجل من طّييء قال رجل من طّيي
  ولكن إذا ما شئت أسعدين مثلي... فلوال األسى ما عشت يف الناس ساعة 

  :وقال آخر
  سلوت على األيام مثل البهائم... إذا أنت مل تسا اصطباراً وحسبةً 

يا أمري : بن عبد امللك فقالبني حممد بن الوليد بن عتبة والوليد بن عبد امللك عّزي حممد بن الوليد بن عتبة الوليد 
املؤمنني، ليشغلك ما أقبل من املوت إليك، عمن هو يف شغل مما دخل عليه، وأعدد لنزوله عّدة تكون لك حجاباً 

  .من اجلزع وستراً من النار
  .فقال يا حممد، أرجو أال تكون رأيت غفلة تنّبه عليها وال جزعاً يستتر منه، وما توفيقي إال باللّه

وذكّر فإنّ الذّكرى : " يا أمري املؤمنني، إنه لو استغىن أحٌد عن موعظٍة بفضلٍ لكنته، ولكّن اللّه يقول: دفقال حمم
  " .تنفع املؤمنني 

  :شعر للطائي وقال الطائّي
  وحيزن ملّا صار وهو له ذخٌر... ويفرح بالشيء املعار بقاؤه 

  ابنك الصّرب فإنّ ابنك احملمود بعد... عليك بثوب الصرب إذ فيه ملبٌس 
  :وقال أيضاً

  ومهما يدم فالوجد ليس بدائم... أمالك إنّ احلزن أحالم نائم 
  إىل آدم أم هل تعّد ابن سامل... تأّمل رويداً هل تعّدنّ ساملاً 

  :وقال آخر
  واعلم بأن الدهر غري خملّد... اصرب لكلّ مصيبٍة وجتلّد 

  باد مبرصدوترى املنية للع... أو ما ترى أنّ احلوادث ّمجةٌ 
  فاذكر مصابك بالنّيب حممد... وإذا أتتك مصيبةٌ تشجي هبا 

  لرجل يعّزي الرشيد

  .يا أمري املؤمنني، كان لك األجر ال بك، وكان العزاء منك ال عنك: عّزي رجاللرشيد فقال
وال يفتنكم، أثابكم ال حيزنكم اللّه : ما يعزي به أهل جنران بعضهم بعضاً يعّزي أهل جنران بعضهم بعضاً هبذا الكالم

  .اللّه ثواب املّتقني وأوجب لكم الصالة والرمحة
ريصفر ربعك، وال يوحش بيتك، وال يضع أجرك، : لبعض الزبرييني يعّزي رجالً عّزى بعض الّزبّرييني رجالً فقال

  .رحم اللّه متوفّاك، وأحسن عليك



  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  فدينا وأعطينا بكم ساكن الظهر... ى أسكّان بطن األرض لو يقبل الفد
  عليها ثوى فيها مقيماً إىل احلشر... فيا ليت من فيها عليك وليت من 

  فلما توفّى شطره مال يف شطري... وقامسين دهري بينّ بشطره 
  عليه هلا دين قضاه على عسر... فصاروا ديوناً للمنايا ومن يكن 
  ثكلً وقٌرب على قرب فثكلٌ على... كأّنهم مل يعرف املوت غريهم 

  فلما توفّوا مات خويف من الدهر... وقد كنت حّي اخلوف قبل وفاهتم 
  وليس أليام الّرزّية كالصرب... فللّه ما أعطى وللّه ما جزى 

  وحسبك منهم مسلياً طلب األجر... فحسبك منهم موحشاً فقد بّرهم 
أعطاك اللّه على مصيبتك أفضل ما : اليهود فقاللشبيب بن شيبة يعّزي يهودياً عّزى شبيب بن شيبة رجالً من 

  .أعطى أحداً من أهل ملّتك
  :للعتيب وقال العتيب

  أحشاء من مل ميت له ولد... ما عاجل احلزن واحلرارة يف ال 
  إال ليال ليست هلا عدد... فجعت بأبّين ليس بينهما 

  دّهر وحزين جيّده األبد... وكلّ حزٍن يبلى على قدم ال 
  :وقال أيضاً

  يبقّي البنات ويفين البنينا... أال يزجر الدهر عنا املنونا 
  فلم يبق يل يف جفوين جفونا... وأحنى علّي بال رمحٍة 

  أفقّي هبم أعني احلاسدينا... وكنت أبا سبعٍة كالبدور 
  كمّر الدراهم بالناقدينا... فمّروا على حادثات الزمان 

  م أمجعيناإىل أن أبادهت... فأفنتهم واحداً واحداً 
  وألقني هذا إىل دافينا... وألقني ذاك إىل ضارحٍ 

  ن يفين األوائل فاألّولينا... وما زال ذلك دأب الزما 
  فقد أقرحوا بالدموع اجلفونا... وحّتى بكى يل حسادهم 

  ترى حاسديه له رامحينا... وحسبك من حادثٍ بامرىء 
  لونافأضحوا إىل بطنها ينق... وكانوا على ظهرها أجنماً 

  فحزين جيّدده يل السنونا... فمن كان يسليه مّر السنني 
  بأن املنون ستلقى املنونا... ومما يسكّن وجدي هبم 

ليس مع العزاء مصيبةٌ وال مع : تعزية أليب بكر رضي اللّه عنه كان أبو بكر رضي اللّه عنه إذا عّزى رجالً قال
ه؛ اذكروا فقد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تصغر مصيبتكم؛ اجلزع فائدة؛ املوت أهون مما قبله وأشدّ مما بعد

  .وعظّم اللّه أجركم
إن جتزع فأهل ذلك الّرحم، وإن تصرب : تعزية لعلّي رضي اللّه عنه وكان علّي رضي اللّه عنه إذا عّزى رجالً يقول
  .ففي اللّه عوٌض من كل فائٍت؛ وصلى اللّه على حممد، وعظّم اللّه أجركم



  :عرايب ولغريه وقال أعراّيبشعر أل
  ووجهك معفوٌر وأنت سليب... أيغسا رأسي أو تطيب مشاريب 

  وليس ملن وارى التراب نسيب... نسيبك من أمسى يناجيك طرفه 
  كما كنت أستحييه وهو قريٌب... وإين ألستحي أخي وهو ميٌت 

  :وقال أعراّيب
  وتقّدمواأقمنا قليالً بعدهم ... وما حنن أال مثلهم غري أننا 

  :وقال آخر
  من األجر يل فيه وإن سّرين األجر... وقد كنت أستعفي اإلله إذا اشتكى 

  فكيف ببني صار ميعاده احلشر... وأجزع أن ينأى به بني ليلٍة 
  :وقال آخر

  لكاملغتدي والرائح املتهجّر... وإّنا وإخواناً لنا قد تتابعوا 
  :لسليمان األعجمي وقال سليمان األعجمّي

  عدمته كّف مغترسه... مغروسٍ يعاش به  رّب

  أقرب األشياء من عرسه... وكذاك الدهر مأمته 
  :شعر متثّل به معاوية بن أيب سفيان ومتثّل معاوية بن أيب سفيان يوماً فقال

  وأوحش من جريانه فهو سائر... إذا سار من خلف امرىٍ وأمامه 
  :وقال آخر

  ك ساعةً ما حنريراعنا ذا... وإذا قيل مات يوماً فالنٌ 
  ه إذا غّيبته عنا القبور... نذكر املوت عند ذاك وننسا 

  :وقال آخر
  ونلهو حني ختفي ذاهبات... نراع من اجلنائز قابلتنا 
  فلما غاب ظلّت راتعات... كروعة ثلٍّة ملغار سبع 

  :وقال أبو نواس
  ل وإنا لباألثر... سبقونا إىل الّرحي 

األمري أذكر اللّه من أن يذكّر به، وأعلم مبا : تب رجل أىل بعض األمراء يف تعزيةتعزية رجل إىل بعض األمراء وك
قضاه على خلقه من أن يدلّ عليه، وأسلك لسبيل الراشدين يف التسليم ألمره والصرب على قدره والتنّجز لوعده، 

فزاده اللّه . لدعاء يف قضاء حقّهمن أن ينّبه من ذلك على حظّه، أو أن حيتاج معّزيه عند حادث املصيبة إىل أكثر من ا
وقد . توفيقاً إىل توفيقه، وأحضره رشده، وسّدد للصواب غرضه، وتوالّه باحلسىن يف مجيع أموره، إنه مسيع قريب

كان من حادث قضاء اللّه يف املتوفّى ما أنقض وأرمض، وفجع وأوجع، علماً مبا دخل على األمري من النقص، وعلى 
فأعظم اللّه لألمري . ى أنسه من الوحشة، إىل ما خّصين منه مباّس الّرحم وأوشج القرابةسروره من اللوعة، وعل

األجر، وأجزل له الذّخر، وعصمه باليقني، وأجنز له ما وعد الصابرين؛ ورحم املتوفّى ولقّاه األمن والرّوح، وفسح 
  .هم فيها وال هم حيزنونله يف املضجع، ومجعه وإيّاه بعد العمر الطويل يف الدار اليت ال خوف علي

حنن حنمد اللّه أّيها األمري إذ أخذ على ما أبقى منك، وإذ سلب على ما وهب بك؛ فأنت : تعزية إىل أمري ويف كتاب



العوض من كل فائت، واجلابر لكلّ مصيبة، واملؤنس من وحشة كلّ فقد؛ وحّق ملن كنت له ولّياً وعضداً أن يشغله 
  .اجلزع على غريك محد اللّه على النعمة بك عن

ليس املعّزي : كتاب من سعيد بن محيد حملمد بن عبد اللّه يعزيه عن أمه وكتب سعيد بن محيد أىل حممد بن عبد اللّه
على سلوك السبيل اليت سلكها الناس قبله واملضّي على السّنة اليت ّسنها صاحلو السلف له؛ وقد بلغين ما حدث من 

ين من أمل الّرزية وفاجع املصيبة ما ينال خدمة الذين خيصهم ما خّصه من النعم، قضاء اللّه يف أم األمري، فنال
فأعظم اللّه لألمري األجر، وأجزل له املثوبة والذخر، وال أراه يف نعمٍة . ويتصرفون معه فيما تناوله اللّه به من احملن

. حملرز للثواب، إنه هو الكرمي الّوهابعنده نقصاً، ووفّقه عند النعم للشكر املوجب للمزيد، وعند احملن للصرب ا
ولو كانت السبيل إىل الشخوص إىل باب األمري . ورحم اللّه املاضية رمحة من رضي سعيه وجازاه بأحسن عمله

سهلة، لكان اللّه قد أجلّ األمري عن أن يعّزيه مثلي بالرسول دون اللقاء، وبالكتاب دون الّشفاه، ولكن الكتاب 
  .إىل احلركة، وقبول العذر عمّن حيل بينه وبني الواجب لقاء من ال سبيل له

وّمما حّركين للكتاب تعزيتك مبن ال ترميك األيام مبثل احلادث فيه، وال تعتاض مما : مثله البن مكرم والبن مكرم
صالة كان اللّه مجعه لك عنده من امليل إليك والصرب على مكروه جفائك، مع ما كان اللّه أعاره من قّوة العقل وأ

الرأي، ومدّ له من عنانه إىل قصوى الغايات، فإنا للّه وإنا إليه راجعون على ما أفاتتنا األيام منه حني متّ واستوى، 
وغاىل يف املروءة وتناهى، وعند اللّه حيتسب املصاب به؛ وعظّم اللّه لك فيه األجر، ومّهل لك يف العمر، وأجزل لك 

وقد خلف من أنت أحّق الناس به من عجوزٍ . فأنت سداد ملته وجابر رزّيتهفكلّ ماضٍ من أهلك . العوض والذّخر
وليت تربيتك وحياطتك يف طبقات سّنك، وولٍد ربوا يف حجرك ونبتوا بني يديك، ليس هلم بعد اللّه مرجع سواك، 

، واللّه جيزيه وال مقيل إال يف ذراك؛ فأنشدك اللّه فيهم فإنه أخرب أحواهلم بعمارة مروءته، وقطعهم بصلة فضله
  .جبميل أثره وخيلفه فيهم مبا هو أهله
وقد جرى قضاء اللّه يف هذه النازلة ما نطق عما نالك وأبقىعندك، وهو حّق : تعزية من كتاب ويف فصل من كتاب

  .مثلها وقدر ملّمها

النفوس، وأن  لو كان ما ميّسك من أذى يشتري أو يفتدي، رجوت أن أكون غري باخلٍ مبا تضّن به: ويف فصل آخر
فأعظم اللّه أجرك، وأجزل ذخرك، وال خذل صربك وال فتنك؛ وال جعل . أكون ستراً بينك وبني كل ملمٍّ وحمذورٍ
  .للشيطان حظاً فيك وال سبيالً عليك

قدم رجل من عبسٍ، ضريٌر حمطوم الوجه، على الوليد؛ فسأله عن سبب ضّره، : بني الوليد وعبسّي املدائين قال
ليلةً يف بطن واٍد وال أعلم على األرض عبسّياً يزيد ماله على مايل، فطرقنا سيلٌ فأذهب ما كان يل من بّت : فقال

أهلٍ ومالٍ وولد إال صبّياً رضيعاً وبعرياً صعباً، فنّد البعري والصّيب معي فوضعته واّتبعت البعري ألحبسه، فما جاوزت 
لبعري، فرحمين رحمةً حطم هبا وجهي وأذهب عيين، فأصبحت ال إال ورأس الذئب يف بطنه قد أكله، فتركته وأتبعت ا

وكان عروة بن . اذهبوا به إىل عروة ليعلم أن يف الناس من هو أعظم بالًء منه: فقال الوليد. ذا مالٍ وال ذا ولد
فأبقيت  -يه يعين بن -كانوا أربعة : الّزبري أصيب بابنٍ له وأصابه الداء اخلبيث يف إحدى رجليه فقطعها، فكان يقول

أمحدك، لئن كنت أخذت . فأخذت واحدة وأبقيت ثالثاً -يعين يديه ورجليه  -ثالثة وأخذت واحداً، وكّن أربعاً 
إن كنتم : وشخص إىل إىل املدينة فأتاه الناس يبكون ويتوّجعون؛ فقال. لقد أبقيت، ولئن كنت أبقيت لقد عافيت

  .م تعدّونين للّسان واجلاه فقد أبقى اللّه خرياً كثرياًتعدّونين للّسباق والّصراع فقد أودى، وإن كنت
  :شعر لعلي بن اجلهم وقال علّي بن اجلهم



  فاز بفضل احلمد واألجر... من سبق الّسلوة بالصرب 
  يصبح بني الذّم والوزر... يا عجباً من هلعٍ جازعٍ 
  أعظم من جائحة الدهر... مصيبة اإلنسان يف دينه 

  :الشعراء لبعض الشعراء وقال بعض
  أيُّ شيٍء فتلك... ليت شعري ضلةً 

  للفىت حيث سلك... واملنايا رصٌد 
  حني تلقى أجلك... كلّ شيء قاتل 

  للمنايا بدلك... ليت نفسي قّدمت 
  للفىت مل يك لك... أيُّ شيٍء حسنٍ 

  :وقال آخر
  ٌس أن تدوم له السالمة... غّر امرؤ منته نف 

  ائك يا دعامهن دواء د... أعيا األويل ! هيهات
  :شعر لصفة الباهلية ترثي أختها وقالت صفّية الباهلّية يف أختها

  حيناً بأحسن ما تسموا له الشجر... كنا كغصنني يف جرثومةٍ مسوا 
  وطاب قنوامها واستنظر الثمر... حىت إذا قيل قد طالت فروعهما 

  يبقي الزمان على شيٍء وال يذر... أخىن على واحدي ريب الزمان وال 
  جيلو الّدجى فهوى من بيننا القمر... كّنا كأجنم ليلٍ وسطنا قمٌر 

  :للطائي وغريه ومن هذا أخذ الطائي قوله
  جنوم مساٍء خّر من بينها البدر... كأنّ بين تبهان يوم وفاته 

  :وقال آخر
  فهم ينقصون والقبور تزيد... لكلّ أناسٍ مقٌرب بفنائهم 

  وبيٌت مليٍت بالفناء جديد. ..وما إن يزال رسم دارٍ قد اخلقت 
  فداٍن وأّما امللتقى فبعيد... هم جرية األحياء أّما جوارهم 

  :وقال آخر
  أفناهم حدثان الدهر واألبد... ال يبعد اللّه أقواماً لنا ذهبوا 

  وال يؤوب إلينا منهم أحد... مندّهم كلّ يومٍ من بّيتنا 
  :وقال النابغة

  هذا عليها وهذا حتتها بايل.. .حسب اخلليلني أنّ األرض بينهما 
  :وقال آخر

  فحال قضاء اللّه دون رجائيا... وقد كنت أرجو أن أمالّك حقبةً 
  عليك من األقدار كان حذاريا... أال ليمت من شاء بعدك إمنا 

  :وقال آخر
  ولكنه وارى ثياباً وأعظما... لعمرك ما وارى التراب فعاله 



  :لفضالة بن شريك فضالة بن شريك
  بفادحةٍ مسدن هلا مسودا... احلدثان نسوة آل حربٍ رمى 

  ورّد وجوههن البيض سودا... فرّد شعورهّن السود بيضاً 
  :وقال آخر

  جبوار قربك والديار قبور... أّما القبور فإّنهّن أوانٌس 
  فالناس فيه كلّهم مأجور... عّمت مصيبته فعّم هالكه 
  منشور فكأنه من نشرها... رّدت صنائعه عليه حياته 

  :ملنصور الّنمري منصور الّنمرّي
  فإنّ له ذكراً سيفين اللياليا... فإن يك أفنته الليايل فأوشكت 

  :شعر لطفيل يذكر املوت وقال طفيلٌ يذكر املوت
  وصرف املنايا بالرجال تقلّب... مضوا سلفاً قصد السبيل عليهم 

  :وقال هشام أخو ذي الّرّمة
  عزاًء وجفن العني مآلن مترع.. .تعزّيت عن أوىف بغيالن بعده 

  ولكّن نكء القرح بالقرح أوجع... ومل تنسين أوىف املصيبات بعده 
لست أحتاج مع علمك مبا يف الصرب عند نازل املصيبة من : لبعض الكّتاب ويف فصل من كتاب لبعض الكتّاب

وال إىل إخبارك عّما أنا . ء احلقّنيالفضيلة، وما يف الشكر عن حادث النعمة من احلظ، إىل أكثر من الدعاء يف قضا
  .عليه من االرمتاض لضرّائك واجلذل بسرائك، ملعرفتك بشركيت لك واتصال حالك يب يف األمرين

  التهاين

حدّثنا أبو عبد اللّه " قال " حّدثنا ميمون : حّدثنا أبو قتيبة قال: بني احلسن ورجل يهّنئه حّدثين زيد بن أخزم قال
شكرت الواهب، : لعله يكون بغّاال، ولكن قل: فقال. ليهنئك الفارس: ند احلسن، فقال رجلكنت ع: النّاجي قال

  .وبورك لك يف املوهوب، وبلغ أشّده، ورزقت بّره
على اليمن : " كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا دعا ملتزّوج قال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم قال جماهد

أبو األسود يهىنء رجالً تزّوج قال أبو األسود لرجل " لرزق الواسع واملوّدة عند الرمحن والسعادة والطري الصاحل وا
  .باليمن والربكة، وشّدة احلركة، والظفر يف املعركة: يهّنئه بتزويج

: " بالرفاء والبنني وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهى أن يقال: هنى النيب صلى اللّه عليه وسلم عن قول
إن أّول من هّنأ : لعطاء بن أيب صيفي الثقفي يعّزي يزيد بن معاوية ويهنئه يف مقام واحد وكان يقال" ّرفاء والبنني بال

عّزى يزيد بن معاوية بأبيه وهنّأه باخلالفة، ففتح للناس باب . وعّزى يف مقام واحد عطاء بن أيب صيفيّ الثّقفّي
قضى معاوية حنبه، فغفر اللّه ذنبه؛ ووليت الرياسة، . فة اللّهأصبحت رزئت خليفةً وأعطيت خال: الكالم، فقال

وعظّم اللّه يف أمري املؤمنني . وكنت أحّق بالسياسة؛ فاحتسب عند اللّه أعظم الرّزية واشكر اللّه على أعظم العطّية
  .أجرك،وأحسن على اخلالفة عونك

أعظم اللّه أجرك يف : ق مكة بعد وفاة أيب العبّاسمثله ألعرابية واملنصور العباسي وقلت أعرابّية للمنصور يف طري
  .أخيك؛ المصيبة على األمة أعظم من مصيبتك، وال عوض هلا أعظم خالفتك



اخطب علّي هند بنت أمساء، وال تزد على ثالث : بني احلجاج وأيوب بن القّرّية قال احلجّاج أليوب بن القّريّة
بل : ن، واألمري معطيكم ما تسألون أفتنكحون أم ترّدون؟ قالواأتيتكم من عند من تعلمو: فأتاهم فقال. كلمات

أقّر اللّه عينك، ومجعٍ مشلك، وأنبت ريعك؛ على الثبات : فرجع ابن القّرية إىل احلّجاج فقال. أنكحنا وأنعمنا
  .والنبات، والغىن حىت املمات؛ جعلها اللّه ودوداً ولوداً، ومجع بينكما على الربكة واخلري

خبري منتقلٍ، وعلى : اب يهّنىء رجالً بدار انتقل إليها كتب بعض الكتّاب إىل رجل يهنئه بدار انتقل إليهالبعض الكّت
  .أمين طائر، وألحسن إّبان، أنزلك اللّه عاجالً وآجالً خري منازل املفلحني

  :هتنئة ابن الرقاع ملتزّوج وقال ابن ملتزّوج
  با وما طلعابالّسعد ما غا... قمر السماء ومشسها اجتمعا 

  فيمن رأيناه ومن مسعا... ما وارت األستار مثلهما 
  وهتّنأ طول احلياة معاً... دام الّسرور له هبا وهلا 

قد بلغين ما هّيأ اللّه لك : هتنئة رجل لصديق بالدخول على أهله وكتب رجل إىل صديق له يهنئه بالدخول على أهله
لنعمة، وكنت أسوتك يف السرور، وشاهدتك بقليب، ومثلت ما من اجتماع الّشمل، بضمّ األهل؛ فشركتك يف ا

أنت فيه لعيين، فحللت بذلك حملّ املعاين للحال وزينتها، فهنيئاً هنأك اللّه ما قسم لك، وبالّرفاء والبنني، وعلى 
  .طول التعمري والسنني

  من بعض الكتّاب إىل عامل

د استفاض من مجيل أثرك فيماتلي من أعمالك وخطمك حنن من السرور، مبا ق: وكتب آخر من الكتّاب إىل عامل
وزّمك إّياها حبزمك وعزمك، وانتياشك أهلها من جور من وليهم قبلك، وسرورهم بتطاول أّيامك والكون يف ظلّ 
جناحك، يف غاية من ختّصه وتعّمه نعمك، وجتول به احلال حيث جالت بك، فاحلمد للّه الذي جعل العاقبة لك، ومل 

ا آمالنا منكوسةً فيك، كما ردّها على غرينا يف غريك وهنيئأ هنأك اللّه نعمه خاّصها وعاّمها، وأوزعك يردد علين
  .شكرها وأوجب لك بالشكر أحسن املزيدر فيها

احلمد للّه الذي أرشد أمرك، وخصّ : هتنئة كلتب لنصراين أسلم وكتب رجلٌ من الكّتاب إىل نصراين قد أسلم يهنئه
أوضح فضيلة عقلك ورجاحة رأيك؛ فما كانت اآلداب اليت حويتها واملعرفة اليت أويتها؛ لتدوم بالتوفيق عزمك، و

بك على غوايٍة وديانةٍ شائنٍة ال تليق بلبك وال يربح ذوو احلجا من موجيب حقّك ينكرون إبطاءك وتركك البدار إىل 
: " ، وقال" ن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وم: " الّدين القّيم الذي ال يقبل اللّه غريه وال يثيب إال به، فقال

واحلمد للّه الذي جعلك يف سابق علمه ممن هداه لدينه، وجعله من أهل واليته، " . إنّ الّدين عند اللّه اإلسالم 
التأثّم وهنأك اللّه نعمته، وأعانك على شكره؛ فقد أصبحت لنا أخاً ندين مبوّدته ومواالهتبعد . وشّرفه بوالء خليفته

ال جتد قوماً يؤمنون باللّه واليوم اآلخر يواّدون من : " من خلطتك وخمالفة احلّق مبشايعتك؛ فإنّ اللّه عّز وجلّ يقول
  " .حاّد اللّه ورسوله ولو كانواآباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم 

مهاجرك، وسالمة بدأتك ورجعتك، وإعظامه املّنة  احلمد للّه على متام: هتنئة حبّج وكتب رجلٌ من الكّتاب هتنئةً حبجٍّ
بأوبتك؛ وشكر اللّه سعيك، وبرّ حّجك، وتقّبل نسكك؛ وجعلك ممنٍ قلبه مفلحاً منجحاً، قد رحبت صفقته، ومل ترب 
جتارته، وال أعدمك نّيةً تفضل عملك، وتوفيقاً حيوط دينك، وشكراً يرتبط نعمتك؛ فهنأكم اللّه النعمة، ومجعكم يف 

فإّنكم زين السلطان،  -أّيده اللّه بالطاعة والنصيحة  -ر اخلالفة، وجعلكم ساسة األّمة واملتقّدمني عند اإلمام دا
  .وعمدة اإلخوان، وأضداد أكثر أهل الزمان



ملا ّمحلين اللّه من أياديك،  -أعّزك اللّه  -أنا : هتنئة بفطام مولود وكتب إىل رجل عن صديق له يهّنئه بفطام مولود
أودعين من إحسانك، وألزمين من شكرك، آخذ نفسي مبراعاة أمورك، وتفقّد أحوالك، وتعّرف كلّ ما حيدثه اللّه و

عندك، ألقابله مبا يلزمين، وأقضي احلّق فيه عّني مبيلغ الوسع ومقدار الطاقة، وإن كانا ال يبلغان واجبك، وال 
بلّغه من أحوال البلوغ ورقّاه فيه من درجات النمّو، فنعمةٌ من  "و " وكلّ ما نقّل اللّه الفىت . يستقالّن بثقل عارفتك

وكتب أيلّ وكيلي املقيم ببابك يذكر ما وهبه اللّه من سالمته . اللّه حادثةٌ تلزم الشكر، وحّق جيب قضاؤه بالتهنئة
يف هذه احلال  عند الفطام، وصالح جسمه عند الطعام، وسلوته عن أّول الغذاء، وسرورك ومن يليك مبا وهب اللّه

من عافيته وحسن املدافعة عنه؛ فأكثرت للّه احلمد، وأسهبت يف الدعاء والرغبة، وتصّدقت عنه مبا أرجو أن يتقّبله؛ 
فاحلمد للّه املتطّول علينا قبله مبا هو أهله، واجملري لنا فيما يوليك على . وكتبت مهنئاً بتجّدد النعمة عندكم فيه

نعم، وصاهنا عندك من الغري، وحرسها بالشكر، وبلغ بالفىت أقصى مبالغ الشرف، وهنأك اللّه ال. حسن عادته
  .وجعلك من األمل فيه والرجاء له على العيان واليقني، مبّنه فضله

وقد . احلّق للسادة عندما جيّدده اللّه هلم من نعمه يف الدعاء من جالئل حقوقهم على أوليائهم: هتنئة حبّج إىل صاحبه
ولوال أنّ الطاعة من حدوده، مل أنتظر إذنك يل . ك مبا ال يسعين معه اّدخارٍ جمهوٍد يف تعظيمه وشكرهخّص اللّه حقّ

وأنا أسأل اللّه الذي أوفدك إىل . يف تلقّيك راجالً باألوبة، إذ كان الكتاب هبا دون الّسعي بأبلغ نصيبٍ من التقصري
ملاً، وأصدرك عنه غامناً؛ ومّن بك على أوليائك وخدمك، بيته احلرام، وعمر بك مشاهدة العظام؛ وأوردك حرمه سا

  .أن يهنئك مبا أنعم به عليك يف بدأتك ورجعتك؛ بتقّبل الّسعي وجنح الطّلبة وتعريف اإلجابة
  هتنئة بوالية

كان  فإنه ليس من نعمٍة جيّددها اللّه عندك، والصنع اجلميل حتدثه لك األّيام، إال: وكتب بعض الكّتاب هتنئةً بوالية
ارتياحي له واستبشاري به واعتدادي مبا يهب اللّه لك من ذلك، حسب حقّك الذي توجبه، وبّرك الذي أشكره، 

وبلغين خرب الوالية اليت . وإخائك الذي يعّز وحيلّ عندي موقعه؛ فجعل اللّه ذلك فيه وله، ووصله بتقواه وطاعته
سألت اللّه أن يعّرفك مينها وبركتها، ويرزقك خريها وليتها، فكنت شريكك يف السرور وعديلك يف اإلرتياح، ف

وعادهتا، وحيسن معونتك على صاحل نّيتك يف اإلحسان إىل أهل عملك والتألف هلم، واستعمال العدل فيهم 
  .ويرزقك حمبتهم وطاعتهم، وجيعلهم خري رعّية
وعسى أن . " ، لقول اللّه عّز وجلّفإن أكثر اخلري فيما يقع بكره العباد: كتاب إىل معزول وكتب رجلٌ إىل معزول

فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اللّه فيه : " وقال أيضاً" تكرهوا شيئاً وهو خٌري لكم وعسى أن حتّبوا شيئاً وه شرٌ لكم 
وعندك حبمد اللّه من املعرفة بتصاريف األمور، واإلستدالل مبا كان منها على ما يكون، مغًىن عن " خرياً كثرياً 

وقد بلغين انصرافك عن العمل على احلال اليت انصرفت عليها من رضا رعيّتك وحمّبتهم وحسن . يف القول اإلكثار
ثنائهم وقوهلم، ملا بقّيت من األثر اجلميل عند صغريهم وكبريهم، وخلّفت من عدلك وحسن سريتك يف الداين منهم 

فاحلمد للّه على ما . جلّ قدرها ووجب شكرها والقاصي من بلدهم؛ فكانت نعمة اللّه عليك يف ذلك وعلينا، نعمةً
أعطاك، ومنح فيك أولياءك وأرغم به أعداك، ومكّن لك من احلال عند من والّك؛ فقد أصبحنا نعتّد صرفك عن 

  .عملك منحاً جمّدداً، جيب به هتنئتك، كما جيب التوّجع لغريك
عوائق أشغالٍ يوجب العذر هبا تفّضلك ويبسطه  لوال أنّ: أيضاً هتنئة حبج وكتب رجلٌ من الكتّاب يف هتنئة حبّج

وانا أسأل اللّه أن . احتمالك، لكنت مكان كتايب هذا مهنّئاً لك باألوبة، وجمدّداً بك عهداً، وحميياً نفسي بالنظر إلك
  .يشكر سعيك، ويتقّبل حّجك، ويثبت يف علّيّين أثرك، وال جيعله من الوفادة إليه آخر عهدك



ال مهّنئ أوىل ما يكون مهنئاً، تعظيماً لنعمه فيما جّدد اللّه لك يا موالي : ب وكتب بعض الكتّابهتنئة لبعض الكتا
فهنأك اللّه جتّدد النعم، . بالوالية، مّني؛ إذ كنت أرجو هبا انضمام نشري، وتاليف اللّه بعنايتك املتشّتت من أمري

  .لك بالسالمة، إنه مسيع قريب وبارك لك يف الوالية، وافتتحها لك بالّصنع اجلميل، وختمها
  باب شرار اإلخوان لشيب بن شيبة يف خالد بن صفوان

  .ذاك رجلٌ ليس له صديٌق يف السّر وال عدوٌّ يف العالنية: ذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال
  :لبعض الشعراء وقال الشاعر

  به وهو داعٍ للوصال أمني... وإنّ من اخلالّن من تشحط الّنوى 
  فحلّو وأّما غيبه فظنون... م صديق العني أّما لقاؤه ومنه

أخربوين : لعيينة بن حصن قبل إسالمه أقبل عيينة بن حصن إىل املدينة قبل إسالمه، فلقيه ركٌب خارجون منها؛ فقال
اتل رجل أسلم فهو معه يق: الناس فيه ثالثة رجال: ، فقالوا" يعين النيبّ صلى اللّه عليه وسلم " عن هذا الرجل 

قريشاً وأفناء العرب، ورجل مل يسلم فهو يقاتله، ورجل يظهر اإلسالم إذا لقى أصحابه ويظهر لقريش أنه معهم إذا 
  .فأشهدوا أّني منهم، فما فيمن وصفتم أحزم من هؤالء: قال. املنافقون: ما يسّمى هؤالء؟ قالوا: لقيهم؛ فقال

: وكتب رجلٌ على باب داره. لثّقات، واحفظين من الّصديقاللّهم اكفين بوائق ا: دعاء لرجل وكان يدعو فيقول
  .جزى اللّه من ال يعرفنا وال نعرفه خرياً، فأّما أصدقاؤنا فال جزوا ذلك، فأّنا مل نؤت قطّ إال منهم

  :شعر إبراهيم بن العباس إىل حممد بن عبد امللك الزيات وكتب إبراهيم بن العبّاس إىل حممد بن عبد امللك الزّيات
  فلما نبا صرت حرباً عوانا... نت أخي بإخاء الزمان وك

  فأصبحت فيك أذّم الزمانا... وقد كنت أشكو إليك الزمان 
  فهأنا أطلب منك األمانا... وكنت أعّدك للنائبات 

  :شعر حملمد بن مهدي وقال حممد بن مهدّي
  أّيام جنري جماري الّسلق... كان صديقي وكان خالصيت 

  عّد اطّراحي من صاحل اخللق... معاً  حىت إذا راح وامللوك
  وقلت هذا الوداع فانطلق... خلّيت ثوب الفراق يف يده 

  قّر وفارقت فرقة اخللق... لبسته لبسة اجلديد على ال 
  :وقال آخر

  مواصالً لك ما يف وّده خلل... ذا رأيت أمراً يف حال عسرته 
  نتقلفإنه بانتقال احلال ي... فال متّن له أن يستفيد غًىن 

" يف " لوال أّني أشفقت من أشتات ظين : كتاب رجل لصديق له أعرض عنه وكتب رجلٌ إىل صديق أعرض عنه
إجابتك إىل ما يعلم اللّه براءيت منه فيك ولك ملعجبك ولكفيتك مؤونيت، ثقةً بأنّ ازديادك من معرفة الناس سترّدك 

ع مولّيا، ومل آس على مدبر ومل أسامح نفسي على إلّي؛ فإن رجعت قبلت ومتّسكت واغتبطت وإن أصررت مل أتب
فكم من زمان تركتك فيه وسومك مث أىب قليب ذلك، فكررت وعطفت . تعلّقها بك، ومل أساعدها على نزاعها إليك
وما من كرٍة يل إليك إال وهي داعيٍة إىل ما أكرهه من استخفافك . أسًى على أّيامي معك وما تؤكّد بيين وبينك

فهمت ما استحققت به عليك ما أشكوه اخلّف حممل ما يكون منك علّي وال جست يف عتباك ورضاك ونفورك ولو 



وقد وزعين ما ضربته يل من األمثال يف كتابك عن استبطائك على أين ال أستزيد إال من أحتاج : ويف جواب كتاب
  :إىل صالحه وأرغب يف يقّيته؛ وقد قيل

  وصل جتّنى اجلرمامن كثرة ال... يأبني إال جفوةً وظلما 
ويف كل ما أجبتين ظلمت يف معارضيت عن مسخي جوابك بإحياشي ويف اعتدادك علّي مبا أنت جانيه وعليك احلجة 

فيه، وما أنكر اخلالف بني األب وابنه واألخ وشقيقه إذا وقعت املعاملة، ولذلك سبب ال أعرفه بيين وبينك قطّ، 
  .مل أعارض نعمك بال وال أمرك بنهيفإين مل أخالفك ومل أشاححك ومل أنازعك و

  :شعر للحسن بن وهب وقال احلسن بن وهب
  هلا فيك إذ قّرت وكّف نزاعها... سأكرم نفسي عنك حسب إهانيت 

  من األمر إال قلّ منه امتناعها... هي النّفس ما كلفتها قطّ خطةً 
  فأجهدها إذ قلّ منك انتفاعها... صدقت لعمري أنت أكرب هّهمها 

  وغّيب عنه نورها وشعاعها... أعمى فاتت الشمس طرفه  هب أّني
  :ولعبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر وقال عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر

  فكّشفه التحميص حىت بدا ليا... رأيت فضيالً كان شيئاً ملفّقاً 
  ليا فإن عرضت أيقنت أن ال أخاً... فأنت أخي ما مل تكن يل حاجة 

  بلوتك يف احلاجات إال متاديا... فال زاد ما بيين وبينك بعدما 
  وال بعض ما فيه إذا كنت راضيا... فلست براٍء عيب ذي الوّد كلّه 
  ولكّن عني الّسخط تبدي املساويا... فعني الرضا عن كلِّ عيب كليلةٌ 

  وحنن إذا متنا أشّد تغانيا... كالنا غينٌّ عن أخيه حياته 
أما بعد، فقد عاقين الشّك فيك عن : ن عبد اللّه بن معاوية إىل بعض إخوانه وكتب ايضاً إىل بعض إخوانهأيضاً م

عزمية الرأي يف أمرك؛ ابتدأين بلطف عن غريه خربة، مث أعقبتين جفاًء من غري ذنب؛ فأطعمين أوّلك يف إخائك، 
اً، وال أنا يف غٍد وانتظاره منك على ثقة؛ فسبحان وآيسين آخرك من وفائك؛ فال أنا يف غري الرجاء جممٌع لك اطّراح

  .من لو شاء كشف بإيضاح الرأي يف أمرك عن عزمية الرأي فيك، فأقمنا على ائتالف، أو افترقنا على اختالف
حنن نستكثرك باعتزالك، ونستدمي صلتك جبفائك، ونرى : كتاب رجل إىل صديق له وكتب رجلٌ إىل صديق له

  .وم جلميل رأيكالزيادة يف الغّم أد
  :شعر لكثري، ولغريه ومثله قول كثري

  تدلّلت واستكثرهتا باعتزاهلا... وإن شحطت يوماً بكيت وإن دنت 
  :وحنوه قول الكميت

  أذايت وإن يعدل به الضيم أغضب... وقد خيذل املوىل دعائي وجيتدي 
  فأونس من بعض الصديق ماللة الّدنّو فأستبقيهم بالتجّنب

  :وقال آخر
  يذهلك األدىن عن األقدم... ما أعلم ذو ملٍة إنك 

  :وقال عبد احلمن بن حسان
  مستشعراً أبداً من خيفٍة وجال... ال خري يف الودّ ممن ال تزال له 



  ظناً وتسأل عّما قال أو فعال... إذا تغّيب مل تربح تسيء به 
  :وملّرة بن حمكان وقال مّرة بن حمكان

  اً عدواً ووجهاً طليقاوصدر... ترى بيننا خلقاً ظاهراً 
  :وحنوه قول املرّار

  سلم اللسان حمارب اإلسرار... كذٌب ختّرصه علّي لقومه 
يا بّين، إياك وصحبة : قالت أعرابية البنها: حدثنا العّتيب قال: نصيحة أعرابية البنها وحدثين أبو محزة األنصارّي قال

  .من موّدته بشره فإنه مبنزلة الريح
وأٌخ ذو نّية يقتصر بك . أٌخ خيلص لك وّده، ويبلغ يف حمبتك جهده: اإلخوان ثالثة: ن يقالأصناف اإلخوان وكا

  .وأٌخ يلهوق لك لسانه، ويتشاغل عنك بشانه، ويوسعك من كذبه وأميانه. على حسن نّيته، دون رفده ومعونته
  :شعر للمثقّب العبدي، وألوس بن حجر وقال املثقب العبدي

  فأعرف منك غثّي من مثيين...  فإما أن تكون أخي بصدقٍ
  عدّواً أتقيك وتتّقيين... وإال فاجتنبين واختذين 
  :وقال أوس بن حجر

  يسوءك إن ولّى ويرضيك مقبالً... وليس أخوك الدائم العهد بالذي 
  وصاحبك األدىن إذا األمر أعضال... ولكن أخوك النائي ما دمت آمناً 

  :وقال آخر
  إذا مل يكن أصل املوّدة يف القلب... لعمرك ما وّد اللسان بنافعٍ 

  .ليس ململولٍ صديٌق، وال حلسوٍد غًىن، والنظر يف العواقب تلقيح العقول: أليب حارثة املدين وقال أبو حارثة املدينّ
  :شعر للعباس بن األحنف، وآلخرين قال العباس بن األحنف

  دواحىت إذا أيقظوين يف اهلوى رق... أشكو الذين أذاقوين موّدهتم 
  بثقل ما ّمحلوين يف اهلوى قعدوا... واستنهضوين فلّما قمت منتهضاً 

  :وحنوه قول اجملنون
  بقولٍ حيلّ العصم سهل األباطح... وأدنيتين حىت إذا ما سبيتين 

  وخلّفت ما خلّفت بني اجلوانح... جتافيت عّني حني ال يل حيلةً 
  :وقال آخر

  ل مّر احلادثات بقاءعلى طو... وال خري يف ودّ إذا مل يكن له 
  :وأنشد ابن األعرايب

  ومن حبله إن مّد غري متني... حلا اللّه من ال ينفع الوّد عنده 
  يقطع هبا أسباب كلّ قرين... ومن هو إن حيدث له الغري نظرةً 

  .صاحب السوء جذوةٌ من النار: ويقال
لفاجر فإنه يزّين لك فعله وحيّب لو أنك مثله ال تؤاخ ا: " لعلي بن أيب طالب عليه السالم وقال علّي عليه السالم

وال األمحق فإنه جيتهد بنفسه لك وال ينفعك . ويزّين لك أسوأ خصاله، ومدخله عليك وخمرجه من عندك شني وعار
وال الكذّاب فإنه . ورمبا أراد أن ينفعك فيضّرك، فسكوته خٌري من نطقه، وبعده خري من قربه، وموته خري من حياته



شعر رآه أبو قبيل " معه عيش، ينقل حديثك وينقل احلديث إليك حىت إنه ليحّدث بالصدق فما يصّدق  ال ينفعك
  :أسرت ببالد الروم فأصبت على ركن من أركاهنا: يف بالد الروم قال أبو قبيل

  وإّياك وإّياه... وال تصحب أخا اجلهل 
  حليماً حني آخاه... فكم من جاهل أردى 

  إذا ما هو ماشاه ...يقاس املرء باملرء 
  مقاييس وأشباه... وللشيء على الشيء 
  دليلٌ حني يلقاه... وللقلب على القلب 

  :شعر لعدي بن يزيد وقال عدّي بن يزيد
  فإنّ القرين باملقارن نقتدي... عن املرء ال تسأل وأبصر قرينه 

  :وللرياشي وأنشد الرياشي
  امثلك مل تؤت بأمثالك... إن كنت ال تصحب إال فًىت 
  واملسك قد يستصحب الّرامكا... إنّ لك الفضل على صحبيت 
  فجد على ضعفي بإسالمكا... هبين أمراً جئت أريد اهلدى 

أحبّ أن تكون على يقني أّني بك ضنني، أريدك ما أردتين، وأريدك أن تنوب : ليحىي بن خالد وكتب حيىي بن خالد
والذي هاجين . وإن وقعت القادير خبالف ذلك مل أعد ما جيبعّني ما كان ذلك يب وبك مجيالً حيسن عند إخواننا، 

على الكتاب أنّ أبا نوح معروف بن راشد سألين أن أبوح له مبا عندي، واللّه يعلم أّني ما تبدلت وما حلت عن 
  .عهد، فجمعنا اللّه وإياك على طاعته وحمّبة خليفته

رم واطمئن إليه؛ وواصل العاقل ؤغري ذي الكرم، ثق بذي العقل والك: من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب للهند
واحترس من سّيء أخالقه وانتفع بعقله؛ وواصل الكرمي غري ذي العقل وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك؛ وأهرب من 

  .الئيم األمحق
  :شعر حلماد عجرد وقال ّمحاد عجرد

  ما دمت من دنياك يف يسر... كم من أخٍ لست تنكره 

  يلقاك بالتّرحيب والبشر.. .متصّنع لك يف موّدته 
  حي الغدر جمتهداً وذا الغدر... يطري الوفاء وذا الوفاء ويل 

  دهٌر عليك عدا مع الدهر... فإذا عدا، والدهر ذو غري، 
  يقلي املقلّ ويعشق املثري... فارفض بإمجالٍ أخوة من 

  يف العسر إّما كنت واليسر... وعليك من حااله واحدةٌ 
  !من خيلط العقيان بالّصفر...  ال ختلطّنهم بغريهم

  :لسويد بن الصامت وقال سويد بن الصامت
  مقالته بالغيب ساءك ما يفري... أال رّب من تدعو صديقاً ولو ترى 

  وبالغيب مأثوٌر على ثغرة الّنحر... مقالته كالّشحم ما كان شاهداً 
  زرمن الّضغن والّشحناء بالّنظر الّش... تبني لك العينان ما هو كامتٌ 
  وخري املوايل من يرش وال يربي... فرشين خبريٍ طاملا قد بريتين 



  :وقال آخر
  أشفق من والٍد على ولد... وصاحبٍ كان يل وكنت له 

  أو كذراعٍ نيطت إىل عضد... كّنا كساقٍ تسعى هبا قدٌم 
  خطوي وحلّ الزمان من عقدي... حىت إذا دانت احلوادث من 
  عيين ويرمي بساعدي ويدي... احولّ عّني وكان ينظر من 
  ليست بنا وحشة إىل أحد... وكان يل مؤنساً وكنت له 

  كنت كمسترفٍد يد األسد... حىت إذا استرفدت يدي يده 
  :لبعض األعراب وقال بعض األعراب

  إخوان غدرٍ عليه قد جبلوا... إخوان هذا الزمان كلّهم 
  وصارثوب الّرياء يبتذل... طووا ثياب الوفاء بينهم 

  من شربوا عنده ومن أكلوا... وهم املستحّق وصلهم أخ
  وبني من كان معدماً عمل... وليس فيما علمت بينهم 

  :بني رجل وصاحبه وقال دعبل
  هوانا وقلبانا مجيعاً معاً معا... أبا مسلم كّنا حليفي موّدة 

  وأرأب منك الّشعب أن يتصّدعا... أحوطك بالوّد الذي ال حتوطين 
  ختّرقت حىت مل أجد فيك مرقعا... أجد فيك حيلةً فال تلحيّني مل 

  وجّشمت قليب قطعها فتخشّعا... فهبك مييين استأكلت فاحتسبتها 
  :وقال يزيد بن احلكم الثّقفي

  وعينك تبدي أنّ قلبك يل دوي... تكاشرين كرهاً كأنك ناصٌح 
  وشّرك مبسوطٌ وخريك منطوي... لسانك ماذّي وقلبك علقٌم 

  وأنت عدّوي ليس ذاك مبستوي... يت إن لقيته عدّوك خيشي صول
  ولست ملا أهوى من األمر باهلوي... أراك إذا مل أهوا ألمراً هويته 

  أذاك فكل جيتوي قرب جمتوي... أراك اجتويت اخلري مّني وأجتوي 
  بأجرامه من قلّة الّنيق منهوي... وكم موطنٍ لوالي طحت كما هوى 

ر حاجته فعند ذهاب احلاجة ذهاب املوّدة ألحد احلكماء يف ثالثة ال يعرفون إال يف إيّاك ومن موّدته على قد: ويقال
ال يعرف احلليم إال عند الغضب، وال الشجاع إال : ثالثة ال يعرفون إال يف ثالثة مواطن: ثالثة مواطن وقال احلكيم

  .يف احلرب، وال األخ إال عند احلاجة إليه
  :شعر جلرير قال جرير

  فإن عرضت أيقنت أن ال أخا ليا...  تكن يل حاجةٌ فأنت أخي ما مل
  فحالك إين مستمٌر حلاليا... تعّرضت فاستمررت من دون حاجيت 

  ليايل أرجو أنّ مالك ماليا... وإّني ملغروٌر أعلّل باملىن 
  نزعت سناناً بعد قناتك ماضيّا... بأّي جناٍد حتمل السيف بعدما 

  وخافا املنايا أن تفوتكما بيا... أال ال ختافا نبويت يف ملّمٍة 



  :أليب العتاهية وقال أبو العتاهية
  حبك الدّهر أخوه... أنت ما استغنيت عن صا 

  ساعةً ّجمك فوه... فإذا احتجت إليه 
  :وقال آخر

  وإن أثروا فليس لنا موايل... موالينا إذا افتقروا إلينا 
  .ض الحجرة ويرتع وسطاًيرب: والعرب تقول فيمن شركك يف الّنعمة وخذلك عند الئبة

  للحجاج يتمثل بشعر قعنب ابن أم صاحب

فأخربه بعض من حضر، فتمثّل بشعر قعنب بن أمّ . حلن األمري: حلن احلجاج يوماً، فقال الناس: قال املدائّين
  :صاحب

  وإن ذكرت بسوٍء عندهم أذنوا... صّم إذا مسعوا خرياً ذكرت به 
  ءة أو تقًى للّه ما فطنوامرو... فطانةٌ فطنوعها لو تكون هلم 

  مّني وما مسعوا من صاحل دفنوا... إن يسمعوا سّيئاً طاروا به فرحاً 
  باب القرابات والواد

حّدثنا إسحاق بن سعيد : حّدثنا أبو داود قال:للنيب صلى اللّه عليه وسلم يف صلة الرحم حّدثين زيد بن أخزم قال
كنت عند ابن عبّاس، فأتاه رجل فمّت إليه برحم بعيدٍة، :  قالأخربين أيب: القرشي من ولد سعيد بن العاص قال

إعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه ال قرب بالّرحم إذا : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: فالن له وقال
  " .قطعت وإن كانت قريبةً وال بعد هبا إذا وصلت وإن كانت بعيدةً 

حّدثين القاسم بن احلكم عن إمساعيل بن عّياش عن : واألمانة والرحم حّدثين شبابة قاللعبد اللّه بن دينار يف النعمة 
النعمة تقول يا رّب كفرت، واألمانة تقول يا ربّ : إحذروا ثالثاً، فإهنّن معلّقات بالعرش: عبد اللّه بن دينار قال

  .أكلت، والّرحم تقول يا رّب قطعت
إمنا ّمسوا : قال حمارب بن دثار: حّدثنا عيسى بن يونس قال: لّزيادّي قالحملارب بن دثار يف صلة الرحم حّدثين ا

  .أبراراً ألهنم بّروا اآلباء واألبناء، وكما أنّ لوالدك عليك حقاً، فكذلك لولدك عليك حّق
أيب للنيب صلى اللّه عليه وسلم حّدثين أبو سفيان الغنوّي عن عبد اللّه بن يزيد عن حيوة بن شريح عن الوليد بن 

" أبّر الّرب أن يصل الرجل أهل وّد أبيه : " الوليد عن عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال
حدّثنا كثري بن زيد عن أبيه عن جّده عن النّيب صلى اللّه : حّدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال: حّدثين القومسّي قال.

وحّدثين " . نفسهم وموىل القوم من أنفسهم وحليف القوم من انفسهم ابن أخت القوم من أ: " عليه وسلم قال
قال أبو القاسم : أيضاً عن خالد بن خملد عن سليمان بن بالل عن عبد اللّه بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال

  " .الّرحم شجنةٌ من الرمحن قال هلا من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته : " صلى اللّه عليه وسلم
كان : قال عثمان: حدّثنا ّمحاد بن زيد عن حبيب عن ابن سريين قال: لعثمان رضي اللّه عنه حّدثين الّزيادّي قال

  .عمر مينع أقرباءه ابتغاء وجه اللّه، وأنا أعطي قرابيت لوجه اللّه، ولن يرى مثل عمر
حّدثنا حممد بن ثور عن معمر : موسى قالحّدثنا إبراهيم بن : للنيب صلى اللّه عليه وسلم حّدثين أمحد بن اخلليل قال

من سّره أن ميّد : " عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علّي عليه السالم عن النيبّ صلى اللّه عليه وسلم قال



  " .له يف عمره ويوّسع له يف رزقه فليصل رمحه 
: بن عيسى عن عبيد بن أيب اجلعد قال حدّثنا سفيان عن عبد اللّه: حّدثنا أبو نعيم قال: حّدثين أمحد بن اخلليل قال

ال يزيد يف العمر إال الّرب وال يرّد القدر إالّ الدعاء وإنّ الرجل ليحرم الرزق : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  " .بالذّنب يصيبه 

عتيبة عن الّنخعيّ حّدثنا سعيٌد عن مطر عن احلكم بن : حّدثنا عبد األعلى قال: حّدثين حممد بن حيىي القطعّي قال
أو ما : " فقال. إنّ والدي يأخذ مين مايل وأنا كاره: أتى رجا النّيب صلى اللّه عليه وسلم فقال: عن ابن عمر قال

  " .علمت أنك ومالك ألبيك 
أن رجالً كان يف زمن عبد امللك : أخربين بعض العرب: يف العقوق حّدثن عبد الرمحن بن عبد اللّه عن األصمعّي قال

  :فقال الشيخ" منازل " مروان، وكان له أب كبري، وكان الشاّب عاقّاً بأبيه، وكان يقال للشاّب  بن
  جزاًء كما يستنجز الّدين طالبه... جزت رحمٍ بيين وبني منازلٍ 

  إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه... ترّبت حىت صار جعداً مشردالً 
  الذي ال يغالبهلوى يده اللّه ... تظلّمين مايل كذا ولوى يدي 
  على جبل الرّّيان النقّض جانبه... وإّني لداعٍ دعوةً لو دعوهتا 

فسبق رسل األمري، . أخرج من خلف البيت: فبلغ ذلك أمرياً كان عليهم، فأرسل إىل الفىت ليأخذه، فقال له الشيخ
  :مث ابتلي الفىت بابن عقّه يف آخر عمره فقال

  حني كانت كاحلّين عظاميعلى ... تظلّمين مايل خليٌج وعقّين 

  وما بعض ما يزداد غري عرام... ختّيرته وازددته ليزيدين 
  :شعر حيىي بن سعيد البنه وقال حيىي بن سعيد موىل تيم كويفّ البنه

  تعلّ مبا أجين عليك وتنهل... غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً 
  لشكواك أالّ ساهراً أمتلمل... إذا ليلةٌ نالتك بالشكو مل أبت 

  طرقت به دوين وعيين هتمل... كأّني أنا املطروق دونك بالذي 
  إليها جرى ما أبتغته وآمل... فلّما بلغت الوقت يف العّدة اليت 
  كأنك أنت املنعم املتفّضل... جعلت جزائي منك جبهاً وغلظةً 

  كما يفعل اجلار اجملاور تفعل... فليتك إذ مل ترع حّق أبّويت 
  .قد جعل اللّه يف الصديق الباّر عوضاً من الّرحم املدبرة: اسم بن حممدللقاسم بن حممد قال الق

  .مر ذوي القرابات أنّ يتزاوروا وال يتجاوروا: لعمر بن اخلطاب إىل أيب موسى
  .تباعدوا يف الّديار تقاربوا يف املوّدة: مثله ألكثم بن صيفي وقال أكثم بن صيفّي

  .عدّوك وعدّو عدّوك: ول يف ابن عمك؟ قالما تق: ألعرايب يف ابن عمه قيل ألعراّيب
  :شعر لقيس بن زهري وقال قيس بن زهري

  وسيفي من حذيفة قد شفاين... شفيت النفس من محل بن بدرٍ 
  وقد كانوا لنا حلي الزمان... قتلت بإخويت سادات قومي 
  فلم أقطع هبم إالّ بناين... فإن أك قد بردت هبم غليلي 
: لى معركة اجلمل قال علّي بن أيب طالب كّرم اللّه وجهه، حني تصفّح القتلى يوم اجلمللعلي بن أيب طالب عند قت



  :ويف مثل قول القائل. شفيت نفسي وجدعت أنفي
  فإذا رميت يصيبين سهمي... قومي هم قتلوا أميم أخي 

  ولئن قرعت ألوهنن عظمي... ولئن عفوت ألعفون جلالً 
د القتيل قتل رجلٌ من العرب ابن أخيه فدفع إىل أخيه ليقيده، فلّما أهوى بني رجل من العرب قتل ابن أخيه، ووال

  :بالسيف أرعدت يداه فألقى السيف من يده وعفا عنه وقال
  إحدى يدّي أصابتين ومل ترد... أقول للنفس تأساًء وتعزيةً 

  هذا أخي حني أدعوه وذا ولدي... كالمها خلٌف من فقد صاحبه 
  :لبعض الشعراء وقال بعضهم

  نفاديكم مبرهفة الّنضال... بكره سراتنا يا آل عمرو 
  ونقتلكم كأّنا ال نبايل... فنبكي حني نذكركم عليكم 

  :وقال عدّي بن زيد
  على املرء من وقع احلسام املهّند... وظلم ذوي القرىب أشّد مضاضةً 

  :وقال غريه
  وإن كان موالي وكنتم بين أيب... سآخذ منكم آل حزٍن حلوشبٍ 

  تصب جائحات النّبل كشحي ومنكيب... كنت ال أرمي وترمي عشرييت إذا 
حّدثنا الوليد بن سلم عن حممد بن السائب البكرّي عن : حّدثنا أبو اخلطاب قال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم قال

صغريهم  حقٌّ كبري اإلخوة على: " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال
  " .كحّق الوالد على ولده 

" . أنفك منك وإن ذنّ : " للعرب يف العطف مع القرابة والعرب تقول يف العطف على القرابة وإن مل يكن وادّاً
  " .عيصك منك وإن كان أشباً : " ومثله

  :شعر للنمر بن تولب وقال الّنمر بن تولب
  خالك من سعد غريباً فال يغررك... إذا كنت من سعٍد وأّمك فيهم 

  إذا مل يزاحم خاله بأبٍ جلد... فإن ابن أخت القوم مصغًى إناؤه 
  :شعر أمية بن أيب عائذ إلياس بن سهم وقال أمّية بن أيب عائذ إلياس بن سهم

  رداؤك فاصطن حسنه أو تبذّل... أبلغ إياساً أنّ عرض ابن أختكم 
  مدى اخلال معتليوكلّ ابن أخت من ... فإن تك ذا طولٍ فإّني ابن أختكم 

  فمهما تكن أنسب إليك وأشكل... فكن أسداً أو ثعلباً أو شبيهه 
  وإن ابن أخت اللّيث رئبال أشبل... وما ثعلٌب إال ابن أخت ثعالبٍ 

  :شعر بشر بن املغرية بن أيب صفرة إىل عمله وكتب بشر بن املغرية بن أيب صفرة إىل عّمه هبذه األبيات
  وأمسى يزيد يل قد ازورّ جانبه... د جفا جفاين األمري واملغرية ق

  وشبع الفىت لؤٌم إذا جاع صاحبه... وكلّهم قد نال شبعاً لبطنه 

  تنوب، فإن الدّهر جّم عجائبه... فيا عّم مهالً واّتخذين لنوبٍة 
  ومثلي ال تنبو عليك مضاربه... أنا السيف إال أن للسيف نبوةً 



لوك دخل رجل من أشراف العرب على بعض امللوك، فسأله عن أخيه، لرجل من األشراف يعيب أخاه عند بعض امل
إّني آلكل حلمي وال أدعه ! مهالً: فأوقع به يعيبه ويشتمه، ويف اجمللس رجل يشنؤه فشرع معه يف القول؛ فقال له

  .آلكل
  :والبيت املشهور يف هذا. القرابة حمتاجة إىل املوّدة، واملوّدة أقرب األنساب: ويقال
  وإذا املوّدة أقرب األنساب... قرابة ال تقّرب قاطعاً فإذا ال

  .إمنا أحّب أخي إذا كان صديقاً: أخك أحّب إليك أم صديقك؟ فقال: لبزر مجهر يف األخ الصديق وقيل لبزر مجهر
  :شعر خلداش بن زهري، وآلخرين وقال خداش بن زهري

  وواغره يف الصدر ليس بذاهب... رأيت ابن عمي بادياً يل ضغنه 
  :وأنشدنا الّرياشي

  ملن كان قد ساس األمور وجّربا... حياة أيب الّسيار خٌري لقومه 
  لكنا على الباقي من الناس أعتبا... ونعتب أحياناً عليه ولو مضى 

  :وقال الشاعر
  ومل أر ذالًّ مثل نأي عن األهل... ومل أر عّزاً المرىٍء كعشريه 
  ثل املال أرفع للّرذلومل أر م... ومل أر مثل لفقر أوضع للفىت 

  إذا عاش وسط الناس من عدم العقل... ومل أر من عدمٍ أضّر على الفىت 
للمهلهل وقد زّوج ابنته يف اليمن كان مهلهلٌ صار إىل القبيلة من اليمن يقال هلم جنٌب، فخطبوا إليه فزّوجهم وهو 

  :كارٌه الغترابه عن قومه، ومهروا ابنته أدماً؛ فقال
  جنبٍ وكان احلباء من أدم... األراقم يف أنكحها فقدها 

  رّمل ما أنف خاطبٍ بدم... لو بأبانني جاء خيطبها 
  :شعر لألعشى وقال األعشى

  مصارع مظلومٍ جمّراً ومسحبا... ومن يغترب عن قومه ال يزال يرى 
  يكن ما أساء النار يف رأس كبكا... وتدفن منه الصاحلات وإن يسيء 

  أتاين كرميٌ ينغض الرأس مغضبا... ه ورّب بقيع لو هتفت جبّو
  :لرجل من غطفان وقال رجل من غطفان

  على دخنٍ أكثرت بثّ املعاتب... إذا أنت مل تستبق وّد صحابٍة 
  لعدوة عرّيضٍ من الناس عائب... وإّني ألستبقي أمرأ الّسوء عّدةً 
  إذا مل جتاوهبا كالب األقارب... أخاف كالب األبعدين ونبحها 

. ملك حادث: ما تقول يف موت الوالد؟ قال: اللّه بن أيب بكرة ورجل قال رجل لعبيد اللّه بن أيب بكرة بني عبيد
صدٌع يف : فموت الولد؟ قال: قال. قصّ اجلناح: فموت األخ؟ قال: قال. عرس جديد: فموت زوج؟ قال: قال

  .الفؤاد ال جيرب
  .العقوق ثكل من مل يثكل: وكان يقال

أنا منه كأيب : إىل العباس رضي اللّه عنهم شكا عثمان علّياً إىل العباس رضي اللّه عنهم؛ فقاللعثمان يشكو علياً 
  .العاّق، إن عاش عقّه وإن مات فجعه



يا أبت، إن عظيم حقّك علّي ال يذهب صغري حقّي عليك، والذي متّت به إيلّ أمّت : بني رجل وأبيه وقال رجل ألبيه
  .ى سواءمبثله إليك، ولست أزعم أّنا عل

إن اللّه مل يضرك يل فأوصاك يب، : بني زيد علي بن حلسني وابنه حيىي وقال زيد بن علي بن احلسني البنه حيىي
  .ورضيين لك فلم يوصين بك

يا أمري : بني ألحنف ومعاوية ملا غضب على ابنه يزيد غضب معاوية على يزيد ابنه فهجره؛ فقال له األحنف
نا وعماد ظهورنا، وحنن هلم مساء ظليلة، وأرض ذليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا املؤمنني، أوالدنا مثار قلوب

  .فأعطهم، وال تكن عليهم قفالً فيملّوا حياتك ويتمّنوا موتك
عذابّ رعف به الدهر، فليتين قد أودعته القرب، : فقال -وكان عاقّاً  -كيف ابنك؟ : ألعرايب عقّه ابنه قيل ألعراّيب

  .يقاومه الصرب، وفائدةٌ ال جيب فيها الشكرفإنه بالء ال 
صغريهم حىت يكرب، ومريضهم حىت يربأ، : أّي ولدك أحبّ إليك؟ قال: لبعضهم يف أحب أوالده إليه قيل لبعضهم

  .وغائبهم حىت يقدم
ه بل أغنانا اللّ: فقال عمر. خدمك بنوك: بني عمر بن اخلطاب ورجل ناول عمر بن اخلطاب رجالً شيئاً؛ فقال له

  .عنهم
  للحسن وقد ولد له غالم

احلمد : فقال احلسن. بارك اللّه لك يف هبته، وزادك من أحسن نعمته: وولد للحسن غالم، فقال له بعض جلسائه
للّه على كلّ حسنة، ونسأل اللّه الزيادة يف كل نعمة، وال مرحباً مبن إن كنت عائالً أنصيب، وإن كنت غنياً أذهلين، 

عياً، وال بكّدي له يف احلياة كّداً، حىت أشفق له من الفاقة بعد وفايت، وأنا يف حالٍ ال يصل إيلّ ال أرضى بسعيي له س
  .من غّمه حزن وال من فرحة سرور

  :عاتب أعرايب ابنه يف شرب النبيذ، فلم يعتب وقال: شعر البن األعرايب عاتبه أبوه على شرب النبيذ قال األصمعي
  اآلن طاب يل اخلمر! غضبت علّي... أمن شربٍة من ماء كرم شربتها 

  أن أعقك والسكر: إيلّ لذيذٌ... سأشرب فاغضب ال رضيت، كالمها 
  :شعر الطرماح البنه صمصامة وقال الطرماح البنه صمصامة

  هلا شافع يف الصدر مل يتربح... أصمصام إن تشفع ألمك تلقها 
  أذحبي لذحبك يا صمصام قلت هلا... هل احلّب إالّ أّنها لو تعرضت 

  تراثي وإيّاك امرؤ غري مصلح... أحاذر يا صمصام إن متّ أن يلي 
  يقول له الناهي ملكت فاسجح... إذا صّك وسط القوم رأسك صكّةً 

  :البن األعرايب، وغريه وأنشد ابن األعرايب
  دفنت بنييت يف قعر حلد... أحّب بنييت ووددت أين 

  البؤس بعديخمافة أن تذوق ... وما يب أن هتون علّي لكن 
  :وحنوه قول آخر

  ومل أجب يف الليايل حندس الظّلم... لوال أميمة مل أجزع من العدم 
  ذلّ اليتيمة جيفوها ذوو الّرحم... وزادين رغبةً يف العيش معرفيت 

  فيهتك السّتر من حلمٍ على وضم... أحاذر الفقر يوماً أن يلّم هبا 



  كرم نّزالٍ على احلرمواملوت أ... هتوى حيايت وأهوى موهتا شفقاً 
  :وقال أعرايبّ يف ابنته

  حّرى عليك ودمع العني منسجم... يا شقّة النفس إن النفس واهلةٌ 
  إىل احلمام فيبدي وجهها العدم... قد كنت أخشى عليها أن تقّدمين 

  هتدا العيون إذا ما أودت احلرم... فاآلن منت فال همّ يؤرقين 
  :وقال أعشى سليم
  إذا ما البيوت لبسن اجلليدا... وافٍد نفسي فداؤك من 

  فصرت أباً يل وصرت الوليدا... كفيت الذي كنت أرجى له 
  ألعشى مهدان يف خالد بن عتاب بن ورقاء

  :بن ورقاء" بن عّتاب " وقال أعشى مهدان يف خالد 
  فما مات من يبقى له مثل خالد... فإن يك عتاٌب مضى لسبيله 
  " .ريح الولد من ريح اجلنة : " يف األثر ويف احلديث املرفوع

  " .إّنكم لتجّبنون وإنكم ملن رحيان اللّه : وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألحد ابين بنته
  :ألعرابية وقالت أعرابية

  ريح اخلزامى بالبلد... يا حّبذا ريح الولد 
  .هذا يدلّك على تفضيلهم اخلزامى: حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

  .إبنك رحيانك سبعاً، وخادمك سبعاً، مث عدوٌّ أو صديق: ان يقالوك
فلم يلبث . مل نره: قالوا. دنينٌري: فقال. صفه: بني أعرايب يبحث عن ابنه وقوم مّر أعرايبٌّ ينشد ابناً له بقوم، فقالوا

لو سألت عن هذا : واقال. نعم هو هذا: ما وجدت ابنك يا أعراّيب؟ قال: القوم أن جاء على عنقه جبعلٍ؛ فقالوا
  .ألخربناك، ما زال منذ اليوم بني أيدينا
  :لشاعر يف امرأة قال الشاعر يف امرأة

  ليل سحرياً وقرقف الصّرد... نعم ضجيج الفىت إذا برد ال 
  زّين يف عني والًد ولد... زّينها اللّه يف العيون كما 

  :بري يرقّص وقال الزبري وهو يرقّص ابناً لهللز" من كان له صيبٌّ فليستصب له : " يف األثر ويف احلديث
  مبارٌك من ولد الّصديق... أبيض من آل أيب عتيق 

  :ألذّه كما ألذّ ريقي ألعرايب يذكر أوالده وقال أعراّيب
  حططن من بعضٍ إىل بعض... لوال بنّياٌت كزغب القطا 
  يف األرض ذات الطّول والعرض... لكان يل مضطرٌب واسٌع 

  أكبادنا متشي على األرض... بيننا  وإمنا أوالدنا
  المتنعت عيين من الغمض... لو هّبت الريح على بعضهم 

  من مرقبٍ عالٍ إىل خفض... أنزلين الدهر على حكمه 

  فليس يل مالٌ سوى عرضي... وابتّزين الدهر ثياب الغىن 
ألنه كان يركب يف عشرة من ولده، سعد العشرية، : إمنا قيل: لبعض النّسابة يف سعد العشرية قال بعض الّنّسابني



  .فكأهنم عشرية
من سّره بنوه ساءته : لضرار بن عمرو الضيب وقال ضرار بن عمرو الّضّيب، وقد رئي له ثالثة عشر ذكراً قد بلغوا

  .نفسه
  :شعر لبشر بن أيب خازم قال بشر بن أيب خازم

  وليس هلم عالني أّم وال أب... إذا ما علوا قالوا أبونا وأمّنا 
  :وقال آخر

  وليس منك إذا ما كعبك اعتدال... أنا ابن عّمك إن نابتك نائبةٌ 
  :للرياشي، وغريه وأنشدنا الّرياشي

  فإنّ فيها للدّيار العمران... الّرحم بلّها خبري البالّن 
  وإمنا اشتقّت من اسم الرمحن... وآمر املال وبنت الّصغران 

  :وقال املعلوط
  وخيش الذي أخشى يس سري هارب... ّيدا ومن يلق ما ألقى وإن كان س

  ورهطي، وما عاداك مثل األقارب... خمافة سلطاٍن علّي أظّنه 
يا : بني عثمان بن عفان وابنته اوزوجها دخل عثمان بن عفّان على ابنته وهي عند عبد اللّه بن خالد بن أسيد، فقال

فأفعل، فلغالٌم : قال! لعلّك تغريها: فقال لزوجها. يغريين ال، ما: ما يل أراك مهزولةً؟ لعلّ بعلك يغريك؟ فقالت: بنّية
  .يزيد اللّه يف بين أمّية أحّب إيلّ منها

  :شعر للنعمان بن بشري يف القريب قال النعمان بن بشري
  وأدرك للموىل املعاند بالظلم... وإين ألعطي املال من ليس سائالً 

  الشدائد من صرمفما بيننا عند ... وإين مىت ما يلقين صارماً له 
  ولكنما املوىل شريكك يف العدم... فال تعدد املوىل شريكك يف الغىن 

  وغّشك واستغىن فليس بذي رحم... إذا مّت ذو القرىب إليك برمحه 
  أذاك ومن يرمي العدّو الذي ترمي... ولكّن ذا القرىب الذي يستخفّه 

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  بنايت أّنهن من الّضعاف... ا لقد زاد احلياة إيلّ حّب

  وأن يشربن رنقاً بعد صايف... خمافة أن يرين البؤس بعدي 
  فتنبوا العني عن كرمٍ عجاف... وأن يعرين إن كسي اجلواري 

. أنت من أبّر الناس وال نراك تؤاكل أّمك: لعلي بن احلسني وقد سئل عن عدم مؤاكلته أّمه قيل لعلّي بن احلسني
  .سري يدي إىل ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتهاأخاف أن ت: قال

ما مشيت هناراً قط إال مشى خلفي، وال ليالً : كيف كان بّر ابنك بك؟ قال: لعمر بن ذر يف بّر ابنه به قيل لعمر ذّر
  .إال مشى أمامي، وال رقي سطحاً وأنا حتته

بن عمرو عن زائدة عن عطاء بن السائب عن  بني عمر ورجل كبري يذكر ابنه حّدثين حممد بن عبيد عن معاوية
  :كنت عند عمر فأتاه رجل فأنشده: عثمان بن أيب العاص قال
  وأّمك ما تسيغ هلا شرابا... تركت أباك مرعشةً يداه 



  على بيضاهتا ذكرت كالبا... إذا غّنت محامة بطن وجٍّ 
بكى عمر وكتب إىل يزيد بن أيب سفيان يف أن ف. هاجر إىل الشأم وترك أبوين له كبريين: مّم ذاك؟ قال: فقال عمر

مرّبعة كالب بالبصرة إليه تنسب : قال أبو اليقظان. برّ أبويك وكن معهما حىت ميوتا: يرّحله، فقدم عليه، فقال
  .والعواّم تقول مرّبعة الكالب

  :شعر أليب علي الضرير قال أبو علي الضرير
  خلربلبشراك ملا أتاين ا... أتيتك جذالن مستبشراً 

  غالماً فأهبجين ما ذكر... أتاين البشري بأن قد رزقت 
  ت، أمسيته باسم خري البشر... وأّنك، والرشد فيما فعل 

  ومن قبل يف الذّكر ما قد طهر... وطّهرته يوم أسبوعه 
  ه قد قارب اخلطو منه الكرب... فعّمرك اللّه حىت ترا 

  وإخوته وبنيهم زمر... وحىت ترى حوله من بنيه 
  ويرجى لنفع وخيشى لضّر... ىت يروم األمور اجلسام وح

  فإن املزيد لعبٍد شكر... وأوزعك اللّه شكر العطاء 
  ن منكم وبارك فيمن غرب... وصلّى على الّسلف الصاحلي 

  .وهذا قد وقع يف باب التهاىنء أيضاً
  للمأمون يف بّر الفضل بن حيىي بأبيه

بن حيىي بأبيه، بلغ من بّره به أن حيىي كان ال يتؤّضأ إال مباء مسّخن ومها يف  مل أر أحداً أبّر من الفضل: قال املأمون
السجن، فمنعهما السّجان من إدخال احلطب يف ليلة باردة، فقام الفضل حني أخذ حيىي مضجعه إىل قمقم كان 

  .يسّخن فيه املاء، فمأله مث أدناه من نار املصباح، فلم يزل قائماً وهو يف يده حىت أصبح
  :ألعرايب يّرقص ابنه رقّص أعرايبٌّ ابنه وقال

  قد كان ذاق الفقر مث ناله... أحّبه حّب الّشحيح ماله 
إذا يريد بذله بدا له بني عمرو بن العاص ومعاوية يف البنات دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة، 

ألهنن يلدن األعداء : ومل؟ قال: قال. انبذها عنك: فقال. هذه تفّاحة القلب: من هذه يا أمري املؤمنني؟ فقال: فقال
ال تقل ذاك يا عمرو، فو اللّه ما مّرض املرضى وال ندب املوتى وال أعان : فقال. ويقّربن البعداء، وورثن الضغائن

  ما أعلمك إال ّحببتهّن إيلّ: على األحزان مثلهن، وإنك لواجٌد خاالً قد نفعه بنو أخته فقال له عمرو
  عتذاراال

لو قابلت : األعتراف يهدم األقتراف كتاب اعتذار لبعض الكّتاب كتب بعض الكّتاب إىل بعض العمال: كان يقال
حقّك علّي مبتقّدم ومؤكّد احلرمة إىل ما جّدده اللّه لك بالسلطان والوالية، مل أرض يف قضائه بالكتاب دون جتّشم 

لدار منك؛ غري أن الشغل مبا ألفيت عليه أموري من األنتشار الّرحلة ومعاناة السفر إليك، ال سيما مع قرب ا
وعالئق اخلراج وغري ذلك مما ال خيار معه؛ أحلّين يف الظاهر حملّ املقصّرين؛ وإن وهب اللّه فرجةً من الشغل وسّهل 

ياً ورائحاً عليك، إن سبيالً إليك، مل أختلّف عّما يل فيه احلظّ من جماورتك والتنّسم برحيك والتيّمن بالنظر إليك، غاد
  :شاء اللّه تعاىل كتاب ابن اجلهم وهو يف احلبس إىل جناح كتب ابن اهلجم إىل جناح من احلبس



  فضلك مأوًى للصّفح واملنن... إن تعف عن عبدك املسىء ففي 
  فعّد ملا تستحق من حسن... أتيت ما استحّق من خطا 

  :للحسن بن وهب يعتذر وكتب احلسن بن وهب
  ال سّيما عن غري ذي ناصر... العفو من القادر ما أحسن 

  فما له غريك من غافر... إن كان يل ذنٌب وال ذنب يل 
  أن يفسد األول باآلخر... أعوذ بالوّد الذي بيننا 

أحتّج : اعتذار جعفر بن حيىي لرجل استبطأه العطاء كتب رجلٌ إىل جعفر بن حيىي يستبطئه، فوقّع يف ظهر كتابه
  :قضاء، وأعتذر إليك بصادق النّية لبعض الشعراء قال بعض الشعراءعليك بغالب ال

  وغريك بالعذر ال تعذر... وتعذر نفسك إّما أسات 
  ويف عينك اجلذع ال تبصر... وتبصر يف العني منه القذى 

  :وقال بعض الشعراء
  إخوان يف التفضيل والقدر... ياذا املمّيز لألخاء ولل 

  ألنس أن قصّرت يف بّريبا... ال يقبضنك عن معاشريت 
  عّني استعنت عليه بالعذر... إين إذا ضاق امرؤ جبداً 

أقيلوا : " وفيه" من مل يقبل من معتذرٍ صادقاً كان أو كاذباً مل يرد علّي احلوض : " يف األثر ويف احلديث املرفوع
ما :  أيب عبيد اللّه الكاتب فقالبني أيب عبيد اللّه الكاتب ورجل اعتذر إليه إعتذر رجل إىل" ذوي اهلنات عثراهتم 

  .رأيت عذراً أشبه باستئناف ذنبٍ من عذرك
أعجل الذنوب عقوبةً العذر، واليمني الفاجرة، ورّد التائب وهو يسأل العفو : ما قيل يف أعجل الذنوب وكان يقال

  .خائباً
قد : إىل إبراهيم فقال له املعاذر مكاذب إبراهيم النخعي يرد على رجل اعتذر إليه اعتذر رجل: وقال مطّرف

  .عذرتك غري معتذرٍ، إن املعاذير يشوهبا الكذب
  :ما اعتذر مذنٌب إال ازداد ذنباً وقال الشاعر. ويقال

  خلط احتجاجاً باعتذار... ال ترج رجعة مذنب 
  .ال يدعوّنك أمر ختلصت منه إىل أمر لعلك ال تتخلص منه: اعتذر رجل إىل سلم بن قتيبة، فقبل منه وقال

  :لبعض الشعراء وقال الشاعر
  شرار الرجال من يسيء فيعتذر... فال تعذراين يف اإلساءة إنه 

  :وقال ابن الطّثرّية
  وإما مسيئاً تاب بعد وأعتبا... هبيين امرأً إما بريئاً ظلمته 

  طبيباً فلما مل جيده تطّببا... وكنت كذي داٍء تبّغي لدائه 
  اعتذار لبعض الكّتاب

توّهمت، أعزك اللّه، نفرتك عند نظرتك إىل عنوان كتايب هذا بإمسي، ملا تضمنّته من : ب معتذراًكتب بعض الكّتا
الّسخيمة علّي، فأخليته منه؛ وانتظرت باستعطافك من طويّتك يف عاقبة امتداد العهد، وأمنت اضطغانك لنفي الّدين 

عاود بني النّظراء، واإلقرار املثّبت لألقدام، احلقد، واختصرت من اإلحتجاج املنتسب إىل اإلصرار، واإلعتذار املت



على أنك إن حرمتين رضاك اّتسعت بعفوك، وإن أعدمنيهما توغّر صدرك مل تضق من الّرقة علّي . اإلستسالم لك
ومن حدود . من مصيبة احلرمان؛ وإن قسوت رجعت بك عواطف من أياديك عندي نازعةٌ بك إىل استتمامها لدّي

وال نعمة على جمرم إليه أجزل من الظفر، وال عقوبة جملرم أبلغ . لة سوء من خّولوا باإلحسانفضائل الرؤساء مقاب
كتبت وإنا على ما حتّب بشراً إن تغمدت ّزليت، وكما حتب ضراً إن تركت إقاليت، . من الندم؛ وقد ظفرت وندمت
  .وخبريٍ يف كلتا احلالتني ما بقيت

وكم عسى أن يكون متاديك يف عتبك؛ ! أن يكون انتظاري لعطفك كم عسى: وكتبت يف كتاب اعتذار واستعطاف
لقد استحييت واستحييت من ذلّي وعّزك، وخفضي جناحي . لوال أين مضطٌر إىل وصلك وأنت مطبوع على هجري

  .ونأيٍ جبانبك
شفع يل يف قد أودعين اللّه من نعمك ما بسطين يف القول مدالًّ به عليك، ووكّد من حرميت بك ما : ويف كتاب آخر

الذنوب إليك، وأعلقين من أسبابك ماال أخاف معه نبوات الزمان علّي فيك، وأّمنتين حبلمك وأناتك بادرة غضبك؛ 
  .فأقدمت ثقةً بإقالتك إن عثرت، وبتقوميك إن زغت، وبأخذك بالفضل إن زللت

على أن أمل الشوق . وعتبك أفدحأنا عليلٌ منذ فارقتك، فإن جتمع علّي العلّة : من كتاب اعتذار ويف كتاب اعتذار
  :قد بلغ بك يف عقوبيت؛ وحضرين هذا البيت على ارجتالٍ فوصلت به قويل

  جفوت وإّما تغتفر فلك الفضل... لك احلق إن تعتب علّي ألنين 
أهنيت عذري ألنتهي إىل تفضّلك بقبوله وإن أبلك ميح إفراطي يف الّرب بك تفريطي فيه وإىل ذلك ما أسالك تعريفي 

  .خريك ألراح إليه، وأستزيد اللّه يف أسره لك
أنا املقّر بقصوري عن حقّك واستحقاقي جفاءك، وبفضلك من عذلك أعوذ، فو اللّه لئن تأخّر : ويف فصل آخر

كيف يسالك أو ينساك أٌخ مغرٌم بك يراك زينة .كتايب عنك، ما أستزيد نفسي يف شكر مودّتك، ولطيف عنايتك
  !مشهدة ومغيبة

  عندي وال بالذي أوليت من نعم... ساك ال أيديك واحدةٌ وكيف أن
  :ويف آخر الكتاب

  من التقصري عذر أخٍ مقّر... إذا اعتذر الصديق إليك يوماً 
  فإن الصفح شيمة كلّ حّر... فصنه عن عتابك واعف عنه 

  :شعر للخليل بن أمحد يف اإلعتذار وقال اخلليل بن أمحد
  أو كنت أجهل ما تقول عذلتكا ...لو كنت تعلم ما أقول عذرتين 

  وعلمت أنك جاهلٌ فعذرتكا... لكن جهلت مقاليت فعذلتين 
ألنا ال نريد من العميان : ما بالكم ال تعاتبون اجلهلة؟ قال: لبزر مجهر وقد سئل عن عدم معاتبة اجلهلة قيل لبزر مجهر

  .أن يبصروا
  :شعر البن الدمينة وقال ابن الّدمينة

  ببعض األذى مل يدر كيف جييب... عرضوا له  بنفسي وأهلي من إذا
  به ضعفةٌ حىت يقال مريب... ومل يعتذر عذر الربيء ومل تزل 

أنا من ال حياّجك عن نفسه، وال يغالطك عن جرمه، وال : لرجل يعتذر إىل صديقه وكتب رجل إىل صديق له يعتذر
  . يستميلك إالّ باإلعتراف بالّزلةيلتمس رضاك إالّ من جهته، وال يستعطفك إال باإلقرار بالذنب، وال



لست أدري بأّي شيء استجزت تصديق ظنك حىت أنفذت علّي به حكم قطيعتك، فواللّه ما : وقرأت يف كتاب
  .صدق علّي وال كاد، وال استجزت ما توّهمته فيمن ال يلزمين حقّه

قى والنّهى؛ والظّن واإلسراع إىل ذوي وأعيذك باللّه من بدارٍ إىل حكم يوجب اإلعتذار، فإن األناة سبيل أهل الّت
  .اإلخاء ينتجان اجلفاء، ومييالن عن الوفاء إىل اللّقاء

إلمساعيل بن عبد اللّه يعتذر يف آخر يوم من شعبان قال إمساعيل بن عبد اللّه وهو يعتذر إىل رجل يف آخر يوم من 
  .مٍ عظامٍ، ما كان ما بلغكواللّه فإين يف غّبر يومٍ عظيم، وتلقاء ليلة تفّتر عن أيا: شعبان

  كتاب اعتذار

إنك حتسن جماورتك للنعمة، واستدامتك هلا، واجتالبك ما بعد منها بشكر ما قرب، : وقرأت يف كتاب معتذرٍ
واستعمالك الصفح ملا يف عاقبته من مجيل عادة اللّه عندك؛ ستقبل العذر على معرفٍة منك بشناعة الذنب، وتقيل 

  .ى يقنيٍ من صدق النّية، وتدفع السيئة باليت هي أحسنالعثرة وإن مل تكن عل
قد أغناك اللّه بالعذر : بني جعفر الربمكي ورجل اعتذر إليه اعتذر رجلٌ إىل جعفر بن حيىي الربمكي، فقال له جعفر

  .مّنا عن اإلعتذار، وأعنانا باملوّدة لك عن سوء الظن بك
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  إليك فلم تغفر له فلك الذنب... ن ذنبه جاء تائباً إذا ما امرٌؤ م
بني احلسن وورد بن عاصم املربسم وقد هجاه مث اعتذر له كان احلسن بن زيد بن احلسن والياً للمنصور على 

  :املدينة، فهجاه ورد بن عاصم املربسم فقال
  ومهما قال فاحلسن اجلميل... له حقٌّ وليس عليه حقٌّ 
  عليه ألهلها وهو الرسول... حقوقاً وقدكان الرسول يرى 

  :فطلبه احلسن فهرب منه، مث مل يشعر إال وهو ماثلٌ بني يديه يقول
  وتشهد يل بصفّني القبور... سيأيت عذري احلسن بن زيٍد 

  يلوذ جمريها حفظ اجملري... قبوٌر لو بأمحد أو عليًّ 
  وأنت برفع ما رفعا جدير... مها أبواك من وضعا تضعه 

  .احلسن كرمه، فقام إليه فبسط له رداءه وأجلسه عليهفاستخف 
علّو الّرتبة واّتساع القدرة وانبساط اليد بالّسطوة، رمبا أنست ذا احلنق احملفظ : يف كتاب ملعتذر ويف كتاب ملعتذرٍ

فبعثته من األحرار فضيلة العفو وعائدة الصّفح وما يف إقالة املذنب واستبقائه من حسن السماع ومجيل األحدوثة، 
ومهّتك جتلّ . على شفاء غيظه، وحّركته على تربيد غلّته، وأسرعت به إىل جمانبة طباعه وركوب ما ليس من عادته

نبت يب عنك غّرة احلداثة فرّدتين إليك : فصل يف اإلعتذار ويف فصل. عن دناءة احلقد، وترتفع عن لؤم الظّفر
الضرورة، ثقةً بإسراعك إيلّ وإن كنت أبطأت منك، وقبولك  احلنكة، وباعدتين عنك الثقة باأليام فأدنتين إليك

العذر وإن كنت ذنويب قد سدت عليك مسالك الّصفح؛ فأّي موقٍف هو أدىن من هذا املوقف لوال أن املخاطبة فيه 
  !.وأّي خطٍّة هي أودى بصاحبها من خطٍّة أنا راكبها لوال أهنا يف رضاك! لك

إن : فقال عمرو: حلجاج يوماً خبالد بن يزيد يعيبه وينتقصه وعنده عمرو بن عتبةبني احلجاج وعمرو بن عتبة أوقع ا
يا بن عتبة، إنا : فقال احلجّاج معتذراً. خالداً أدرك من قبله وأتعب من بعده بقدميٍ غلب عليه وحديث مل يسبق إليه

ثقنا لكم به، وعلمنا أنكم لنسترضيكم بأن نغضب عليكم، ونستعطفكم بأن ننال منكم، وقد غلبتم على احللم، فو



  .حتبون أن حتلموا، فتعّرضنا للذي حتبون
! يا لقيط: بني أيب مسلم وقائٍد له تطاول عليه وقع بني أيب مسلم وبني قائد له كالم، فأرىب عليه القائد إىل أن قال له

ألمري، واللّه ما أيها ا: فأطرق أبو مسلم، فلما سكتت عنه فورة الغضب ندم وعلم أنه قد أخطأ واعتذر وقال
فال . إين أحبّ أن أستوثق لنفسي: فقال. قد فعلت: قال. انبسطت حىت بسطتين وال نطقت حىت أنطقتين فاغفر يل

  !.كنت تسيء وأحسن، فلما أحسنت أسيء! سبحان اللّه: أبو مسلم
  :شعر للطائي

  أمانيه واستخذي حبقّك باطله... وكم ناكٍث للعهد قد نكثت به 
  وجثمانه إذ مل حتطه قبائله... ار بالذنب روحه فحاط له اإلقر

  :وقال آخر
  من زلّة منك ما جتانبها... حىت مىت ال تزال معتذراً 
  ينهاك عن مثلها عواقبها... ال تّتقي عيبها عليك وال 
  أيسر من توبةٍ تقارهبا... لتركك الذنب ال تقارفه 

ختطّى ذنبك إىل عذرك، وإن كنت من أحدمها على يقنيٍ ومن سأ: أعرايب خياطب ابن عم له قال أعراّيب البن عمٍّ له
  .اآلخر على شّك؛ ليتّم املعروف مّني إليك، ولتقوم احلّجة مين عليك

  عتب اإلخوان والتباغض والعداوة

حدّثنا عبد الوارث عن يزيد بن القاسم عن معاذة أهنا مسعت هشام : للنيب صلى اللّه عليه وسلم حّدثين الّزيّادي قال
ال حيلّ ملسلم أن يصارم مسلماً فوق ثالٍث، وأّيهما " مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : ن عامر يقولب

  " .فعل فإهنما ناكثان عن احلّق ما داما على صرمهما وإن ماتا ال يدخالن اجلنة 

  :لبعض الشعراء يف توارث العداوة، ومثله أليب بكر رضي اللّه عنه قال بعض الشعراء
  فلن تبيد ولآلباء أبناء... سّن الضغائن آباٌء لنا سلفوا 

  .العداوة تتوارث: هذا مثل قول أيب بكر الّصّديق رضي اللّه عنه
إذا كانت املوجدة عن علّة كان الرضا مرجّواً، وإذا كانت غري علة كان : من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب اهلند

رضا أخيه فال يرضى، وأعجب من ذلك أن يسخطه عليه طلبه ومن العجب أن يطلب الرجل . الرضا معدوماً
  .رضاه

  :قال بعض حملدثني
  وال جتعلّن صديقاً عدوّاً... فال تله عن كسب وّد العدّو 

  إذا هيج فارق ذلك اهلدوّا... وال تغتر هبدوّ امرىٍء 
  :وقال آخر

  شاب املرارة باحلالوة... إحذر موّدة ماذقٍ 
  صداقة والعداوةحيصي العيوب عليك أيام ال

  :شعر أليب األسود الدؤيل وقال أبو األسود الّدؤيلّ
  به سنةٌ حلّت مصيبته حقدي... إذا املرء ذو القرىب الّضغن أجحفت 



  :شعر حممد بن أبان الالحقي خياطب أخاه إمساعيل وقال حممد بن أبان الالّحقي ألخيه إمساعيل
  الناس قبلي وأنت سننتها يف... تلوم على القطيعة من أتاها 

  :وقال آخر
  وإن بان جريان علّي كرام... ورّوعت حىت ما أراع من الّنوى 

  وعيين على هجر الصديق تنام... فقد جعلت نفسي على اليأس تنطوي 
  :وألمحد بن يوسف قال أمحد بن يوسف الكاتب

  وال بيننا عقدنا اإلخاء... ما على ذا كّنا افترقنا بسندا 
  ر على غدرهم وننسى الوفاء... الّسم نطعن الناس باملثقّفة 

  .بأن يزداد فضالً يف نفسه: مباذا ينتقم اإلنسان عدّوه؟ قال: ألفالطون قيل ألفالطون
  .إحذر معاداة الذليل، فرمبا شرق بالذّباب العزيز: وكان يقال

  :كتاب رجل إىل صديق له جتّني عليه كتب رجل من الكتاب إىل صديقٍ جتّنى عليه
  مبا الذنب فيه وال شكّ لك... ال ذنب يل عتبت علّي و

  إىل اللوم من قبل أن أبدرك... وحاذرت لومي فبادرتين 
  خذ اللّّص من قبل أن يأخذك... فكّنا كما قيل فيما مضى 

  :وقال آخر
  زمانٌ ترى يف حّد أنيابه شغبا... رأيتك ملا نلت ماالً، ومّسنا 
  جتعل غناك لنا ذنبافأمسك وال ... جعلت لنا ذنباً لتمنع نائالً 

  :وقال آخر
  ومن ذا الذي يرضي األخالّء بالبخل... تريدين أن أرضى وأنت خبيلةٌ 

  خليلك إال باملوّدة والبذل... وجّدك ال يرضى إذا كان عاتباً 
  قليالً يقطّع ذاك باقية الوصل... مىت جتمعين مّناً كثرياً ونائالً 

  :من رجل لصديق له كتب رجل إىل صديق له
  لقد سّرين أّني خطرت ببالك... ن ساءين أن نلتين مبساءٍة لئ

  :وقال آخر
  ضاقت علّي برحب األرض أوطاين... إذا رأيت ازوراراً من أخي ثقٍة 

  فالعني غضيب وقليب غري غضبان... فإن صددت بوجهي كي أكافئه 
  :إلبراهيم بن العباس، وآخرون وقال إبراهيم بن العباس

  حىت انصرفت بقلبٍ ساخٍط راضي ...وقد غضبت فما غضيب 
  :وقال زهري

  ختبّرك العيون عن القلوب... وما يك يف عدوّ أو صديقٍ 
  :وقال دريد

  وال النظر الصحيح من السقيم... وما ختفى الضغينة حيث كانت 
  :وقال ابن أيب خازم



  ومن العيش ما صفا... خذ من الدهر ما كفى 
  ء على منزلٍ عفا... ال تلّحن بالبكا 

  خان ذو الوّد أو هفا... لّ عنك العتاب إن خ
  لك يت لك اجلفا... عني من ال حيّب وص 

  :ألعرايب يذكر أعداًء وقال أعراّيب يذكر أعداًء
  والضغّن أشوة أو يف وجهه كلف... يزّملون جنني الّضغن بينهم 

  والعني تظهر ما يف القلب أو تصف... إن كامتونا القلى منّت عيوهنم 
  :مية وقال ابن أيب أميةألبن أيب أ

  ختّرصتها يل فيك الظنون... كم فرحٍة كانت وكم ترحٍة 
  تضمره أنبتك عنها العيون... إذا قلوٌب أظهرت غري ما 

  :وقال آخر

  ّي عنوان الذي أبدي... أما تبصر يف عني 
  :وقال آخر

  إذا ما التقينا ليس ممّن أعاتبه... وموىلً كأنّ الشمس بيين وبينه 
  .أنظر إليه، فكأن الشمس بيين وبينه" أن " أقدر  ال: يقول
  :ومثله

  كأنّ الشمس من قبلي تدور... إذا أبصرتين أعرضت عّني 
  :شعر للنمر بن تولب يف اإلعراض وقال النّمر بن تولب يف اإلعراض

  بدا حاجٌب منها وضّنت حباجب... فصّدت كأن الشمس حتت قناعها 
  :المثله أليب نواس أخذه أبو نواس، فق

  أبدى ضياًء لثماٍن بقني... يا قمراً للّنصف من شهره 
  .يريد أنه أعرض بوجهه فبدا له نصفه
  :شعر يف الضغينة وقال آخر يف الضغينة

  كما طّر أوبار اجلراب على الّنشر... وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغٌن 
  :وقال آخر يف حنوه

  النفوس كما هياوتبقى حزازات ... وقد ينبت املرعى على دمن الثّرى 
  :وقال األخطل

  كالعّر يكمن حيناً مث ينتشر... إنّ الضغينة تلقاها وإن قدمت 
  وأعظم الناس أحالماً إذا قدروا... مشس العداوة حىت يستقاد هلم 

ثما ينتكث، كاملاء إن أطيل إسخانه ليس بني عداوة اجلوهرّية صلٌح إال ري: من كتاب اهلند وقرأت يف كتابٍ للهند
  .فإنه ال ميتنع من إطفاء النار إذا صّب عليها

إن كنا لنعّدك من أكابر أصحاب : بني سعد بن أيب وقّاص وعّمار بن ياسر قال سعد بن أيب وقّاص لعمّار بن ياسر
موّدة : أّيما أحّب إليك: الق. حممد صلى اللّه عليه وسلم، حىت إذا مل يبق من عمرك إال ظمء احلمار فعلت وفعلت



  .للّه علّي أالّ أكلمت أبداً: قال. مصارمةٌ مجيلة: على دخلٍ أو مصارمةٌ مجيلة؟ قال
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء يف صديقٍ له تغّير

  عيين ويرمي بساعدي ويدي... احول عّني وكان ينظر من 
  :وقال املثقّب العبدّي

  ّر هبا رياح الصيف دوينمت... وال تعدي مواعد كاذباٍت 
  عنادك ما وصلت هبا مييين... فإين لو تعاندين مشايل 

  كذلك أجتوي من جيتويين... إذاً لقطعتها ولقلت بيين 
  :وقال الكميت

  عزاًء إذا ما النفس حّن طروهبا... ولكّن صرباً عن أخٍ عنك صابرٍ 
  هباكفاك ملا ال بّد منه شرو... رأيت عذاب املاء إن حيل دوهنا 

  فال رأي للمجهود إال ركوهبا... وإن مل يكن إال األسنة مركٌب 
العدّو إذا أحدث صداقة لعلٍة أجلأته إليها فمع ذهاب العلة رجوع العداوة، : من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب للهند

  .كاملاء يسخن فإذا رفع عاد بارداً
  :تستطع أن تقطع يد عدّوك فقّبلها قال الشاعرإذا مل : حملمد بن يزداد الكاتب قال حممد بن يزداد الكاتب

  بغيٌض إىل كل امرىٍء غري طائل... لقد زادين حّباً لنفسي أنين 
  ودوين فعل العارف املتجاهل... إذا ما رآين قطّع الطرف دونه 
  من الّضيق يف عينيه كفّة حابل... مألت عليه األرض حىت كأهنا 

إعتزل عدّوك واحذر صديقك إال األمني، وال : بن اخلطاب رضي اللّه عنه لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه قال عمر
  .أمني إال من خشي اللّه

كنا مع أسد بن عبد اللّه خبراسان، فبينا حنن : أخربين رجل من األزد قال: بني أزدي ومتيمي اهليثم عن ابن عّياش قال
فوقف أسد ! الغريق الغريق: ربه املوج وهو ينادينسري معه مقد مّد هنٌر فجاء بأمرٍ عظيم ال يوصف، وإذا رجل يض

فوثبت عن فرسي وألقيت عّني ثيايب مث رميت بنفسي ! إحلق الرجل! وحيك: فقال. نعم: هل من سابح؟ فقلت: وقال
فواللّه ما . إمض راشداً: قلت. من بين متيم: ممن الرجل؟ قال: يف املاء، فما زلت أسبح حىت إذا كنت قريباً منه قلت

واللّه : فقال! غّرقت رجالً مسلماً! أما اتقيت اللّه! وحيك: فقلت له: ت عنه ذراعاً حىت غرق؛ فقال ابن عياشتأخر
  .لو كنت معي لبنةٌ لضربت هبا رأسه

  .إهنا متيميةٌ: أال تدعو ألمك؟ فقال: طاف رجل من األزد بالبيت وجعل يدعو ألبيه؛ فقيل له
انب املوتور وكن أحذر ما تكون له ألطف ما يكون بك، فإنّ السالمة ج: من كتاب اهلند وقرأت يف كتاب للهند

  .بني األعداء توّحش بعضهم من بعض، ومن األنس والثقة حضور آجاهلم
  لبزر مجهر وقد أراد امللك أن يقتله ويتزوج ابنته

  .ينه وبني شعاره موتورةلو كان ملككم حازماً ما جعل ب: أراد امللك قتل بزر مجهر وأن يتزّوج ابنته بعد قتله؛ فقال
ال تناصّنب رجالً حىت تنظر إللى سريرته؛ فإن تكن له سريرةٌ حسنةٌ فإن اللّه مل يكن خيذله : أليب حازم قال أبو حازم

  .بعداوتك إياه، وإن كانت سريرته رديئةً فقد كفاك مساويه، لو أردت أن تعمل بأكثر من معاصي اللّه مل تقدر
  .عدّوي أن ألقي عليه النملة وهو ال يشعر لتؤذيهإين ألغتنم يف : قال رجل



  :شعر لألفوه األودي وقال األفوه األودي
  فلم أر غري خالّبٍ وقايل... بلوت الناس قرناً بعد قرٍن 
  فما طعٌم أمّر من السؤال... وذقت مرارة األشياء مجعاً 

  وأصعب من معاداة الرجال... ومل أر يف اخلطوب أشّد هوالً 
  :وقال آخر

  عداوة غري ذي حسبٍ ودين... بالٌء ليس يشبهه بالٌء 
  ويرتع منك يف عرضٍ مصون... يبيحك منه عرضاً مل يصنه 

  مشاتة األعداء

واللّه لئت عظم مصابنا : لعمرو بن عتبة وقد بلغه مشاتة قوم به بلغ عمرو بن عتبة مشاتة قوم به يف مصائب؛ فقال
شبّاناً يّشبون احلروب، وسادةً يسدون املعروف، وما خلقنا : أبقى اللّه لنامبوت رجالنا لقد عظمت النعمة علينا مبا 

  .ومن مشت بنا إال للموت
مشاتة : أّي شىء كان أشّد عليك يف بالئك؟ قال: أليوب النيب يف مشاتة األعداء قيل أليوب النّيب عليه السالم

لك شكاةً شديدةً وبلغه أنّ هشاماً سّر بذلك، األعداء ليزيد بن عبد امللك يعاتب هشاماً إشتكى يزيد بن عبد امل
  :فكتب إىل هشام يعاتبه، وكتب يف آخر الكتاب

  فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد... متّنى رجالٌ أن أموت، وإن أمت 
  مىت مّت ما الداعي علّي مبخلد... وقد عملوا، لو ينفع العلم عندهم 

   موعديصادفه يوماً على غري... منّيته جتري لوقٍت وحتفه 
  هتّيأ ألخرى مثلها فكأن قد... فقل للذي يبغي خالف الذي مضى 

  :للفرزدق وقال الفرزدق
  حوادثه أناخ بآخرينا... إذا ما الدّهر جّر على أناسٍ 

  سيلقى الشامتون كما لقينا... فقل للشامتني بنا أفيقوا 
  :ألعرايب ذهبت إبله أغري على رجلٍ من األعراب فذهب بإبله فقال

  لوال مشاته أعداٍء ذوي إحن... الذي أنا عبدٌ يف عبادته ال و
  وأنّ شيئاً قضاه اللّه مل يكن... ما سّرين أن إبلي يف مباركها 

  :لعدي بن زيد العبادي وقال عّدي بن زيد العبادّي
  لك فانظر ألّي حالٍ تصري... أرواٌح مودٌع أم بكور 

  س نذيرت فهل بعده إلن... وابيضاض السواد من نذر املو 
  ر أأنت املّربأ املوفور... أّيها الشامت املعّير بالّده 

  أم لديك العهد الوثيق من األيام أم أنت جاهلٌ مغرور
  ذا عليه من أن يضام جمري... من رأيت املنون خلّدن أم من 

  وإن أم أين قبله سابور... أين كسرى كسرى امللوك أنوشر 
   إليه واخلابورة جتىب... وأخو احلضر إذ بناه وإذ دجل 

  ساً فللطّير يف ذراه وكور... شاده مرمراً وجلّله كل 



  ملك عنه فبابه مهجور... مل يهبه ريب املنون فباد ال 
  رف يوماً وللهدى تفكري... وتبّين ربّ اخلورنق إذ أش 

  لك والبحر معرضاً والّسدير... سره حاله وكثرة ما مي 
  إىل املمات يصريطة حيٍّ ... فارعوى قلبه فقال وما غب 
  مة وارهتم هناك القبور... مث بعد الفالح وامللك والّنع 
  فألوت به الّصبا والّدبور... مث أضحوا كأهنم ورٌق جّف 

ملا قبض النيب صلى اللّه عليه : مشاتة نساء كندة مبوت النيب صلى اللّه عليه وسلم وشعر لرجل منهم قال ابن الكليب
  :ة وحضرموت فخضنب أيديهّن وضربن بالدفوف، فقال رجل منهموسلم مسع مبوته نساء من كند

  أنّ البغايا رمن أّي مرام... أبلغ أبا بكرٍ إذا ما جئته 
  وخضنب أيديهّن بالعالّم... أظهرن من موت النيب مشاتة 

  كالربق أومض من متون غمام... فأقطع، هديت، أكفّهّن بصارمٍ 
  .وقطّع أيديهّن فكتب أبو بكر إىل املهاجر عامله، فأخذهّن
فإنه يترّبص بك الدوائر، ويتمّنى لك الغوائل، وال يؤّمل صالحاً إال : يف ذكر عدو وقرأت يف كتاب ذكر فيه عدّو

  .يف فسادك، وال رفعٍة إال يف سقوط حالك والسالم
تأليف أيب آخر كتاب اإلخوان، وهو كتاب السابع من عيون األخبار، : وجد باألصل يف آخر هذا الكتاب ما نّصه

وكتبه الفقري إىل اللّه تعاىل إبراهيم بن عمر بن حممد بن . حممد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الّدينورّي رمحة اللّه عليه
وصلى اللّه على سيدنا حممد النّيب وآله . علّي الواعظ اجلزرّي، وذلك يف شهور سنة أربع وتسعني مخسمائة

  .الطاهرين
قيل قدم املهدي أمري املؤمنني، وقيل الرشيد، :  -وهو من زيادة الناسخ  -ما يأيت  ويف هذه الصفحة عينها وجد

  :فتلقّاه الناس، وتلقّاه أبو دالمة يف مجلة الناس، فأنشده
  بقرى العراق وأنت ذو وفر... إين نذرت لئن رأيتك ساملاً 

  ولتمألن درامهاً حجري... لتصلّني على النّيب حممد 
اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد، وأما األخرى فلست أفعل، فقال أبو . أما األوىل فنعم: نيفقال له أمري املؤمن

  .يا أمري املؤمنني ما نذرت إال الثنني، فضحك وأمر حىت مألوا حجره دراهم: دالمة
  :شاعر

  فإذا هلا من راحتيك نسيم... ولقد تنسمت الرياح حلاجيت 
  لذي ضمن النجاح كرميإن ا... ولرّبما استيأست مث أقول ال 

  كتاب احلوائج

  استنجاح احلوائج

حّدثين : حّدثنا حممد بن اخلصيب قال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم يف كتمان احلوائج حّدثين أمحد بن اخلليل قال
: " قال رسول اللّه صلى اللّه: أوس بن عبد اللّه بن بريدة عن أخيه سهل بن عبد اللّه بن بريدة عن بريدة قال



  " .ستعينوا على احلوائج بالكتمن فإنّ كلّ ذي نعمٍة حمسوٌد إ
ال تطلبوا احلوائج يف غري حينها، وال : خلالد بن صفوان يف طلب احلاجة ومفتاح جناحها قال خالد بن صفوان

  .تطلبوها إىل غري أهلها، وال تطلبوا ما لستم له بأهلٍ فتكونوا للمنع خلقاء
إّني ألعرف أمراً ال يتالقى به اثنان إالّ وجب الّنجح : ع العقل قال شبيب بن شيبةلشبيب بن شيبة يف جنح السؤال م

فقال . العاقل ال يسأل ما ال جيوز وال يرّد عما ميكن" العقل، فإنّ : " ما هو؟ قال: فقال له خالد بن صفوان. بينهما
  .نعيت إيلّ نفسي؟ إّنا أهل بيتٍ ال ميوت منا أحّد حىت يرى خلفه: له خالد

يوصون  -وهم من بين عسل بن عمرو بن يربوع  -كان بنو ربيعة : وصية بين ربيعة ألوالدهم أبو اليقظان قال
  :إستعينوا على الناس يف حوائجكم بالتثقيل عليهم، فذاك أجنح لكم قال الشاعر: أوالدهم فيقولون

  ألخي احلاجات عن طلبه... هيبة اإلخوان مقطعةٌ 
  مات ما أّملت من سببه... فإذا ما هبت ذا أملٍ 

  :أليب نواس، وغريه، يف طلب احلاجات وقال أبو نواس
  من الناس إال املصبحون على رجل... وما طالب احلاجات ّممن يرومها 

  أصبت من اإلحلاح مسحاً على خبل... تأنّ مواعيد الكرام فرّبما 
  :والبيت املشهور يف هذا

  فتح منها كلّ ما ارتتجافالصرب ي... إنّ األمور إذا انسدت مسالكها 
  ومدمن القرع لألبواب أن يلجا... أخلق بذي الصرب أن حيظى حباجته 

  إذا استعنت بصربٍ أن ترى فرجا... ال تيأسّن وإن طالت مطالبةٌ 
  :وقال آخر

  للصرب عاقبةً حممودة األثر... إّني رأيت، ولألّيام جتربةٌ 
  إالّ فاز بالظّفرواستصحب الصرب ... وقلّ من جّد يف أمر يطالبه 

يريدون أن الرجل قد خيرق " . رّب عجلة هتب ريثاً : " من أمثال العرب يف الصرب يف طلب احلاجة والعرب تقول
  .ويعجل يف حاجته فتتأّخر أو تبطل بذلك

  .يريدون أن الشراب الذي يتّرشف رويداً رويداً أقطع للعطش وإن طال على صاحبه" . الّرشف أنقع " وتقولك 
  :لعامر بن خالد بن جعفر خياطب يزيد بن الصّق وقال عامر بن خالد بن جعفر ليزيد بن الّصقشعر 

  ساءك ما سّرك مّني من خلق... إنك إن كلّفتين ما مل أطق 
  دعاء يف استنجاح احلوائج

إليك  اللّهم إّني بك أستفتح، وبك أستنجح، ومبحّمد نبيك: وكانوا يستنجحون حوائجهم بركعتني يقولون بعدمها
أتوّجه، اللّهم ذلّل يل صعوبته، وسّهل يل خزونته، وارزقين من اخلري أكثر مما أرجو، واصرف عّني من الشرّ أكثر مما 

  .أخاف
  :شعر للقطامي يف التأين بطلب احلاجة وقال القطامّي

  وقد يكون مع املستعجل الّزلل... قد يدرك املتأّني بعض حاجته 
قلت يف : من أهل الكوفة عرف باملرؤة عمرو بن حبرٍ عن إبراهيم بن السّندّي قالبني إبراهيم بن السندي ورجل 

أيام والييت الكوفة لرجلٍ من وجوهها، كان ال جيّف لبده وال يستريح قلمه وال تسكن حركته يف طلب حوائج 



الّنصب وقوّاك على  خّبرين عن الشيء الذي هّون عليك: الرجال، وإدخال املرافق على الضغفاء وكان رجالً مفّوهاً
قد واللّه مسعت تغريد الطري باألسحار، يف أفنان األشجار؛ ومسعت خفق أوتار العيدان، وترجيع : التعب ما هو؟ قال

أصوات القيان احلسان؛ ما طربت من صوٍت قطّ طريب من ثناء حسنٍ بلساٍن حسنٍ على رجلٍ قد أحسن، ومن 
للّه أبوك لقد حشيت كرماً فزادك اللّه : فقلت: قال إبراهيم. لب شاكرشكر حّر ملنعمٍ حّر، ومن شفاعة حمتسب لطا

ألين ال أبلغ اجملهود وال أسأل ما ال جيوز، وليس صدق : كرماً، فبأّي شيء سهلت عليك املعاودة والطلب؟ قال
غب أوجب العذر أكره إيلّ من إجناز الوعد، ولست إلكداء السائل أكره مّني لإلجحاف باملسؤول، وال أرى الرا

ما مسعت كالماً قطّ أشدّ : قال إبراهيم. علّي حقّاً للذي قّدم من حسن ظنه من املرغوب إليه الذي احتمل من كلّه
  :شعر ملصعب يف طلب احلوائج وقال مصعٌب. موافقة ملوضعه وال أليق مبكانه من هذا الكالم

  ومقّصر أودى به التقصري... يف القوم معتصٌم بقّوة أمره 
  يف دار معجزٍة وأنت خبري... منزلة الذليل وال تقم ال ترض 

  طلب احلوائج كلّه تغرير... وإذا مهمت فأمض مهّك إمنا 
  .إذا أحببت أن تطاع، فال تسأل ما ال يستطاع: وكان يقال

  .احلوائج تطلب بالرجاء، وتدرك بالقضاء: ويقال
  االستنجاح بالّرشوة واهلديّة

: مسعت سفيان الثورّي يقول: دية حّدثين زيد بن أخزم عن عبد اللّه بن داود قاللسفيان الثوري يف االستنجاح باهل
  .إذا أردت أن تتّزوج فأهد لألّم

  " .من صانع مل حيتشم من طلب احلاجة : " والعرب تقول
  .إذا كانت حاجتك إىل كاتبٍ فليكن رسولك الطمع: مليمون بن ميمون قال ميمون بن ميمون

  .نعم الشيء اهلدّية أمام احلاجة: اهلدية لنيل احلاجة وقال علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنهلعلي بن أيب طالب يف 
  :لرؤبة،ولغريه، يف الرشوة وقال رؤبة

  وسألوا أمريهم فأنكدوا... ملا رأيت الّشفعاء بلّدوا 
  وسّهل اللّه هبا ما شّددوا... نامستهم برشوٍة فأقردوا 

  :وقال آخر
  على الوجه حىت خاصمتين الدراهم... كببته  وكنت إذا خاصمت خصماً
  علّي وقالوا قم فإنك ظامل... فلما تنازعنا اخلصومة غلّبت 

يريدون من طلب " من خيطب احلسناء يعط مهراً : " للعرب يف البذل لطلب احلاجة والعرب تقول يف مثل هذا املعىن
  :حاجةً مهّمةً بذل فيها وقال بعض احملدثني

  يوماً بأجنح يف احلاجات من طبق... متت صداقته ما من صديقٍ وإن 
  مل خيش نبوة بوّابٍ وال غلق... إذا تلّثم باملنديل منطلقاً 

  لرغبٍة يكرمون الناس أو فرق... ال تكذبّن فإنّ الناس مذ خلقوا 
  :وقال آخر

  أمضى وال أجنح من درهم... ما أرسل األقوام يف حاجٍة 



  رسول الرجل املسلم نعم... يأتيك عفواً بالذي تشهيت 
  االستنجاح بلطيف الكالم

: بني أيب بكر اهلجرّي واملنصور حّدثين سهل بن حممد عن األصمعّي قالك دخل أبو بكر اهلجرّي على املنصور فقال
يا أمري املؤمنني نغض فمي وأنتم أهل بيت بركة، فلو أذنت يل فقبلت رأسك لعل اللّه يشّدد يل منهم؟ فقال أبو 

يا أمري املؤمنني، أهون علّي من ذهاب درهم من اجلائزة أالّ تبقى يف فمي : فقال. ر منها ومن اجلائزةاخت: جعفر
  .حاكّة

كنت أرى أّنه ليس يف لدنيا رقية إال رقية : وحّدثنا األصمعّي عن خلف قال: خللف يف رقية اخلبز قال أبو حامت
  .من الكالم لطلب احليلةيعين ما تكلّفه الناس . احلّيات، فإذا رقية اخلبز أسهل

األجل آفة األمل، واملعروف ذخرية األبد، : بني الفضل بن سهل ورجل يسأله قال رجلٌ للفضل بن سهل يسأله
  .والّرب غنيمة احلازم، والتفريط مصيبة أخي القدرة؛ فأمر وهباً كاتبه أن يكتب الكلمات

حافظ من يضّيع نفسه عنده، ويا ذاكر من ينسى نصيبه يا : من رقعة رفعت إىل الفضل بن سهل ورفع إليه رقعةً فيها
منه، ليس كتايب إذا كتبت استبطاء، وال إمساكي إذا أمسكت استغناًء؛ لكّن كتايب إذا كتبت تذكرةٌ لك، وإمساكي 

  .إذا أمسكت ثقةً بك
. يب رجاٌء حداين إىل بابكما قصّرت يب مهّةٌ صّيرتين إليك، وال أّخرين ارتياٌد دلّين عليك، وال قعد : وقال رجل آلخر

  .وحبسب معتصمٍ بك ظفٌر بفائدٍة وغنيمٍة، وجلٌء إىل موئلٍ وسنٍد
قد : للهذيل بن زفر يستعني بيزيد بن املهلّب دخل اهلذيل بن زفر على يزيد بن املهلّب يف محالٍت لزمته، فقال له

وف إالّ وأنت أكثر منه وليس عظم شأنك عن أن يستعان بك أو يستعان عليك، ولست تصنع شيءاً من املعر
  .العجب أن تفعل، وإمنا العجب من أالّ تفعل

  :شعر للحمدوّي يف احلسني بن أيوب قال احلمدوينّ يف احلسني بن أيوب وايل البصرة
  ال زال بابك مغشّياً ومأهوال... قل البن أّيوب قد أصبحت مأموال 

  لطان موصوالوصل إذا كنت بالس... إن كنت يف عطلٍة فالعذر مّتصلٌ 
  كان املولّي وأعطى البشر معزوال... شّر األخالّء من ويلّ قفاه إذا 

  يف اخلصب قام به يف اجلدب مهزوال... من مل يسّمن جواداً كان يركبه 
  لو قد فرغت لقد ألفيت مبذوال... افرغ حلاجتنا ما دمت مشغوالً 

  :وقال آخر
  مال ما اّتصل الّشغلتناط بك اآل... وال تعتذر بالشّغل عّنا فإمنا 

قد عرضت قبلك حاجةٌ، فإن جنحت بك فألفاين منها حظّي : بني رجل وبعض الوالة وأتى رجلٌ إىل صديقٍ له
  .والباقي حظّك، وإن تعتذر فاخلري مظنون بك والعذر مقّدم لك

  .قد عذرك الشّغل يف إغفال احلاجة وعذرين يف إنكارك: ويف فصلٍ آخر
ب أالّ أشكو حايل مع علمك هبا، وال أقتضيك عمارهتا بأكثر من قدرتك عليها؛ فلرّبما قد كان جي: ويف فصل آخر

  .وما استصغر ما كان منك إال عنك، وال أستقلّه إال لك. نيل الغىن على يدي من هو دونك بأدىن من حرميت
ة الزمان فيها وتبادر فوت إن رأيت أن تصفّد يداً بصنيعٍة باقٍ ذكرها مجيلٍ يف الدهر أثرها، تغتنم غّر: وقال آخر



  .اإلمكان هبا، فافعل
أصلح اهللا األمري؟ حنن، وإن : بني زياد وأعرايب يسأله العطاء قدم على زياٍد نفٌر من األعراب فقام خطيبهم فقال

 كانت نزعت بنا أنفسنا إليك وأنضينا ركائبنا حنوك التماساً لفضل عطائك، عاملون بأنه ال مانع ملا أعطى اهللا وال
معطي ملا منع؛ وإمنا أيها األمري خازنٌ وحنن رائدون، فإن أذن لك فأعطيت محدنا اهللا وشكرناك، وإن مل يؤذن لك 

. تاهللا ما رأيت كالماً أبلغ وال أوجز وال أنفع عاجلة منه: مث جلس؛ فقال زياد جللسائه. فمنعت محدنا اهللا وعذرناك
  .مث أمر هلم مبا يصلحهم
. خّبرت بوفاتك فغمتين، مث جاءتين وفادتك فسرتين: دخل العتايب على املأمون، فقال له املأمون بني العتايب واملأمون

. لو قسمت هذه الكلمات على أهل األرض لوسعتهم؛ وذلك أنه ال دين إال بك وال دنيا إال معك: فقال العتايب
  .يداك بالعطية أطلق من لساين: قال. سلين: قال

يا أمري املؤمنني، كربت سين ورّق عظمي، وبليت : يز قال نصيب لعمر بن عبد العزيزبني نصيب وعمر بن عبد العز
  .فرقّ له عمر ووصله. ببّنياٍت نفضت عليهن من لوين فكسدن علّي

إين سألت األمري : مسألة رجل ألسد بن عبد اهللا واعتالل أسد عليه سأل رجل أسد بن عبد اهللا فاعتل عليه؛ فقال
رأيتك حتّب من لك عنده حسن بالء، فأحببت أن أتعلق منك حببل : وما محلك على ذلك؟ قال: قال. من غري حاجٍة

  .مودة
مسألة بعض احلكماء لبعض ملوك العجم لزم بعض احلكماء باب بعض ملوك العجم دهراً فلم يصل إليه، فتلطف 

  " .رورة أقدماين عليك األمل والض" السطر األول : وكان فيها أربعة أسطرٍ. للحاجب يف إيصال رقعٍة ففعل
  " .والعدم ال يكون معه صٌرب على املطالبة " والسطر الثاين 

  " .االنصراف بال فائدةٍ مشاتةٌ لألعداء " والسطر الثالث 
زه؛ فأُعطي ستة عشر ألف مثقال : فلما قرأها وقع يف كل سطرٍ" . فإما نعم مثمرةٌ، وإما ال مرحيةٌ " والسطر الرابع 

  .فضة
  د بن واسع لقتيبة بن مسلممسألة حمم

أتيتك يف حاجٍة رفعتها إىل اهللا قبلك، فإن تقضها محدنا اهللا : دخل حممد بن واسع على قتيبة بن مسلم، فقال له
  .فأمر له حباجته. وشكرناك، وإن مل تقضها محدنا اهللا وعذرناك

يعاً كرميني، وإن شئت منعتها وكنا إين أتيتك يف حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا مج: وقال له أيضاً يف حاجٍة أخرى
  .مجيعاً لئيمني

بني خالد بن عبد اهللا ورجل جاء يسأله أتى رجل خالد بن عبد اهللا يف حاجٍة، فقال له، أتكلّم جبرأة اليأس أم هبيبة 
  .فسأله حاجته فقضاها. بل هبيبة األمل: األمل؟ قال

هي عن الطلب إليك، فصن وجهك عن رّدي، وضعين من مل أصن وج: أليب مساك يسأل رجالً وقال أبو ّمساٍك لرجل
  .كرمك حبيث وضعت نفسي من رجائك

. ما يكّف وجهي ويعجز عن بّر الصديق: ما مالك؟ قال: بني املنصور ورجل تلطف للسؤال قال املنصور لرجل
  .ووصله. لقد تلطّفت للسؤال: فقال

سل، فليس ميكنك ذلك يف : قال. ك اهللا يا أمري املؤمننييبقي: فقال. سل حاجتك: وقال ملنصور لرجلٍ أمحد منه أمراً
ومل يا أمري املؤمنينن ؟؟؟فواهللا ال أستقصر عمرك وال أرهب خبلك وال أغنم مالك وإن سؤالك : فقال. كل وقٍت



  .فأمر حىت ملىء فوه دّراً. لزيٌن، وإن عطاءك لشرف، وما على أحٍد بذل وجهه إليك نقٌص وال شٌني
ودابة أتصيد : قال. لك كلب: كلٌب؛ قال: قال. سل حاجتك: وأيب دالمة قال أبو العباس أليب دالمة بني أيب العباس
وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه؛ : قال. وغالم: وغالم يركب الدابة ويصيد؛ قال: قال. ودابة: عليها؛ قال

قد : البّد من ضيعٍة هلؤالء؛ قال: قال. ودار: ليا أمري املؤمنني، هؤالء عيال والبّد من دارٍ؛ قا: قال. وجارية: قال
فأنا أقطعك : قال. ليس فيها نباٌت: وأي شيٍء الغامرة؟ قال: قال. أقطعتك مائة جريبٍ عامرٍة ومائة جريب غامرة

. أما هذه فدعها: أقبل يدك؛ قال: قال. عامرةً" كلها لك " قد جعلتها : ألفاً ومخسمائة جريبٍ من فيا يف أسٍد؛ قال
  .ما منعت عيايل شيئاً أهون عليهم فقداً منها: الق

أشكو إليك ثقل الشرف؛ : ما يل أراك وامجاً ال تنطق؟ قال: بني عبد امللك بن مروان ورجل قال عبد امللك لرجل
  .أعينوه على محله: قال

كم عيالك؟ : له بني زياد ورجل تلطف يف السؤال منه رأى زياد على مائدته رجالً قبيح الوجه كثري األكل، فقال
. ما أحسن ما تلطفت يف السؤال: قال. أنا أمجل منهم وهّن آكل مين: أبن هّن منك؟ قال: قال. تسع بنات: قال

  .وفرض له وأعطاه
ما أحسن : قال. أشكو إليك قلة اجلرذان: مسألة عجوز لقيس بن سعد وقفت عجوز على قيس بن سعد فقالت

  .ماً ومسناً ومتراًهذه الكناية؟ إمألوا بيتها خبزاً وحل
  .اللهم أقلّ صبياننا وأكثر جرذاننا: لبعض القصاص وقال بعض القصاص يف قصصه

كان سليمان بن عبد امللك يأخذ الويل بالويل واجلار باجلار؛ فدخل عليه رجلٌ وعلى رأسه وصيفةٌ روقةٌ فنظر إليها؛ 
: " هات سبعة أمثالٍ يف االست وخذها؛ فقال: قال! بارك اهللا ألمري املؤمنني فيها : أأعجبتك؟ قال: فقال سليمان

" است مل تعود اجملمر حتترق : " قال. اثنان: ؛ قال" است البائن أعلم : " قال. واحد: قال" . صر عليه الغزو استه 
عاد " : قال. مخسة: قال" ! اسيت أخبثي : " قال. أربعة: ؛ قال" احلّر يعطي والعبد يبجع باسته : " قال. ثالثة: ؛ قال

أخذت اجلار باجلار : ليس هذا من ذاك؛ قال: ؛ قال" ال ماءك أبقيت وال حرك أنقيت : " ؛ قال" سالها يف استها 
  .خذها: قال! كما يفعل أمري املؤمنني

يا أمري املؤمنني، واهللا حلمدها خريٌ : بني يزيد بن املهلب وسليمان قال يزيد بن املهلّب لسليمان يف محالٍة كلمة فيها
  .نها، ولذكرها أحسن من مجعها، ويدي مبسوطةٌ بيدك فابسطها لسؤاهلام

  بني عبد امللك بن مروان وعمرو بن عتبة وقد سأله أن ال يقطع عطاءه

قطع عبد امللك بن مروان عن آل أيب سفيان أشياء كان جيريها عليهم، لتباعٍد كان بينه وبني خالد بن يزيد بن 
يا أمري املؤمنني، أدىن حقّك متعٌب وتقصيه فادٌح، ولنا مع حقك علينا حٌق : ة فقالمعاوية؛ فدخل عليه عمرو بن عتب

عليك، لقرابتنا منك وإكرام سلفنا لك؛ فانظر إلينا بالعني اليت نظروا هبا إليك، وضعنا حبيث وضعتنا الرحم منك، 
. من ظن يستغين بنفسه فسنكله إليهاأفعل، وإمنا يستحق عطييت من استعطاها، فأما : وزدنا بقدر ما زادك اهللا؛ فقال

يد اهللا ! أما عمرو فقد أعطى من نفسه أكثر مما أخذ، أو باحلرمان يتهددين: يعّرض خبالد؛ فبلغ ذلك خالداً، فقال
  .فوق يده مانعةٌ، وعطاؤه دونه مبذول

ه أن يرفعها إىل مسألة رجل للحجاج برقعة سلمها ليزيد بن أيب مسلم أتى رجل يزيد بن أيب مسلم برقعٍة يسأل
فإين أسألك أن : فقال له الرجل. ليست هذه من احلوائج اليت ترفع إىل األمري: احلجاج؛ فنظر فيها يزيد فقال

: فأدخلها وأخربه مبقالة الرجل؛ فنظر احلجاج يف الرقعة، وقال ليزيد. ترفعها، فلعلها توافق قدراً فيقضيها وهو كاره



  .قضيناها وحنن كارهونإهنا وافقت قدراً وقد : قل للرجل
  :لبعض الشعراء خياطب بشر بن مروان دخل بعض الشعراء على بشر بن مروان فأنشده

  يف ساعة ما كنت قبل أنامها... أغفيت عند الصبح نوم مسهٍد 
  مغنوجةٍ حسن علّي قيامها... فرأيت أنك رعتين بوليدٍة 

  دمهاء مشرفٍة يصل جلامها... وببذرٍة محلت إيلّ وبغلٍة 
  عوضاً يصيبك بردها وسالمها... دعوت ريب أن يثيبك جنةً ف

  .إين اهللا ما رأيت إال شهباء: فقال. يف كل شيء أصبت إال يف البغلة فإين ال أملك إال شهباء: فقال له بشر
. فاستعملين على البصرة: قال. إين ال أصل إىل ذلك: قال. أقطعين البحرين: مسألة رجل ملعاوية قال رجل ملعاوية

: وحيك أرضيت بعد األوليني هبذا قال: فقيل له. ذاك لك: قال. تأمر يل بألفني: قال. ما أريد عزل عاملها: قال
  .اسكتوا لوال األوليان ما أعطيت هذه

مسألة أعرايب لبعض الكتاب جاء أعرايب إىل بعض الكتاب فسأله، فأمر الكاتب غالمه بيمينه أن يعطيه عشرة دراهم 
  :فقال األعرايب وقميصاً من قمصه؛

  بغ واضمم إىل القميص قميصا... حّول العقد بالشمال أبا األص 
  وأرى يف قميصكم تقليصا... إن عقد اليمني يقصر عين 

لقد : سألين أعرايب فقال يف مسألته: مسألة أعرايب: حّول عقد اليمني وهو عشرة إىل عقد الشمال وهو مائة: يقول
مشيت حىت انتعلت الدم وحىت سقط من رجلي خبص حلمٍ وحىت أن وجهي  جعت حىت أكلت النوى احملرق ولقد

رحم اهللا امرأً مل متجج أذناه كالمي، وقدم لنفسه معاذاً : حذاٌء لقدامي، فهل من أخٍ يرمحنا؟ وسأل آخر قوماً فقال
يدعو إىل إخباركم، من سوء مقامي، فإن البالد جمدبة، واحلال مصعبة، واحلياء زاجر مينع من كالمكم، والعدم عاذر 

اللهم غفراً : ممن الرجل؟ فقال: فقال له رجل من القوم. والدعاء أحد الصدقتني فرحم اهللا امرأً أمر مبري، ودعا خبري
  .ممن ال تضرك جهالته، وال تنفعك معرفته؛ ذلّ االكتساب، مينع من عز االنتساب

غالم حترمين فواهللا ببييييسسش ما زلت قبلةً ألملي : بني أعرايب ورجل حرمه العطاء سأل أعرايب رجالً فحرمه؛ فقال
  .قد أحسنت بدءاً، فما ينكر ملثلك أن حيسن عوداً: ال تلفتين عنك املطامع، فإن قلت

ويح أما : دخلت على أشعب وعنده متاع حسن وأثاثٌ، فقلت له: بني ابن أيب عتيق وأشعب قال ابن أيب عتيق
  .يا فديتك معي واهللا من لطيف السؤال ما ال تطيب نفسي بتركه: تستحي أن تسأل وعندك ما أرى فقال

  :شعر للصلتان العبدي قال الّصلتان العبدّي
  وحاجة من عاش ال تنقضي... نروح ونغدو حلاجاتنا 
  وتبقى له حاجةٌ ما بقي... متوت مع املرء حاجاته 
  أتى بعد ذلك يوٌم فيت... إذا ليلةٌ هّرمت يومها 

  :وقال آخر
  جعلتها لليت أخفيت عنوانا... ون أخرى قد سنحت هبا وحاجٍة د

  :لدعبل اخلزاعي يف طلب حاجة له كتب دعبلٌ إىل بعض األمراء
  إليك إال حبرمة األدب... جئتك مستشفعاً بال سبب 



  غري ملحٍّ عليك يف الطلب... فاقض ذمامي فإّنين رجلٌ 
  من يعتمد يف حلاجة ويستسعى فيها

  لم فيمن يعتمد يف احلاجةللنيب صلى الّه عليه وس

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : روى هشيم عن عبد احلميد بن جعفر عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب مصعب قال
  " .اطلبوا احلوائج إىل حسان الوجوه : " وسلم

  " .ن الرجل إعتمد حلوائجك الّصباح الوجوه، فإنّ حسن الوجوه الصورة أّول نعمٍة تتلقّاك م: " ويف حديث آخر
  :شعر المرأة من ولد حّسان بن ثابت قالت امرأةٌ من ولد حّسان بن ثابت

  فًىت ذاق طعم العيش منذ قريب... سل اخلري أهل اخلري قدماً وال تسل 
  :ومن املشهور قول بعض احملدثني

  ه دعاين فال عدمت الّصالحا... حسن ظّن إليك أكرمك اللّ 
  ه إذ قال مفصحاً إفصاحااللّ... ودعاين إليك قول رسول 
  فتنقّوا هلا الوجوه الّصباحا... إن أردمت حوائجاً عند قومٍ 

  :وقال آخر
  من كان أفضلهم أبوه األّول... إنا سألنا قومنا فخيارهم 

  وتبّخلت أبناء من يتبّخل... أعطى الذي أعطى أبوه قبله 
فوت احلاجة خٌري من طلبها إىل غري أهلها، : وانخلالد بن صفوان يف طلب احلاجة إىل غري أهلها وقال خالد بن صف

  .وأشّد رمن املصيبة سوء اخللف منها
ال تطلّنب حاجتك : قال مسلم بن قتيبة: ملسلم بن قتيبة فيمن ال تطلب احلاجة إليه حدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

يريد أن ينفعك فيضّرك، وال إىل رجل عند  إىل كذّابٍ فإنه يقرهبا وهي بعيٌد ويبّعدها وهي قريب، وال إىل أمحق فإنه
  .من تسأله احلاجة مأكلةٌ، فإنه ال يؤثرك على نفسه

  :شعر أليب عون يف عدم مساءلة األعراب أنشدنا الّرياشّي أليب عوٍن
  محدت اللّه إذ مل يأكلوين... ولست بسائل األعراب شيًء 

ال تطلّنب إىل لئيم حاجةً، فإن طلبت : يمون بن ميمونمليمون بن ميمون يف النهي عن طلب احلاجة من لئيم وقال م
  .فأّجله حىت يروض نفسه

عطاء احلوائج عند الشباب أسهل منها عند الشيوخ : لعطاء هارون بن معروٍف عن ضمرة عن عثمان بن عطاء، قال
ّبي إّنه هو الغفور سوف أستغفر لكم ر" وقول يعقوب " ال تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم : " مث قرأ قول يوسف

  " .الّرحيم 
  :شعر لبشار وقال بشاٌر

  فنّبه هلا عمراً مث من... إذا أيقظتك حروب العدا 
  وال يشرب املاء إال بدم... فًىت ال يبيت على دمنٍة 

  فيغدو على نعم أو نقم... يلذّ العطاء وسفك الدماء 
ائجك باجلّيد اللسان، وال املتسّرع إىل الّضمان، فإنّ ال تنزل مهّم حو: أليب عّباد الكاتب وقال أبو عّباد الكاتب



العجز مقصوٌر على املتسّرع؛ ومن وعد ما يعجز عنه فقد ظلم نفسه وأساء إىل غريه؛ ومن وثق جبودة لسانه ظّن أنّ 
  .يف فصل بيانه ما ينوب عن عذره وأن وعده يقوم مقام إجنازه

م الرضّي، فإن مثقاالً من شّدة احلياء والعّي، أنفع يف احلاجة من عليك بذي احلصر البكّي، وبذي اخلي: وقال أيضاً
  .قنطارٍ من لساٍن سليٍط وعقلٍ ذكّي؛ وعليك بالّشهم الّندب الذي إن عجز أيأسك، وإن قدر أطعمك

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  واقعد فإنك قائماً كالقاعد... ال تطلّنب إىل لئيم حاجة 
  تضرب يف حديٍد بارد!هيهات ... موهلم يا خادع البخالء عن أ

  :وقال آخر
  وإن مل تنل جنحاً فقد وجب الّشكر... إذا الشافع استصقى لك اجلهد كلّه 

  :وقال آخر
  من جاهه فكأّنها من ماله... وإذا امرٌؤ أسدى إليك صنيعةً 

ه احلوائج قام إليها مث قام هبا، ومل تقعد كان واللّه إذا نزلت ب: أعرايب يذكر رجالً بعلو اهلّمة ذكر أعراّيب رجالً، فقال
  .به عالّت النفوس

  :قال الشاعر
  وال استعنتك إال قلت مشغول... ماإن مدحتك إال قلت ختدعين 

كان شبيب بن شيبة رجالً شريفاً يفزع إليه أهل البصرة يف حوائجهم : يف شهامة شبيب بن شيبة ابن عائشة قال
أجل أطفىء هبفورة : إنك تكابر الغذاء فقال: لطعام شيءاً مث ركب؛ فقيل لهفكان إذا أراد الركوب تناول من ا

جوعي، وأقطع به خلوف فمي، وأبلغ يف قضاء حوائجي، فخذ من الطعام ما يذهب عنك الّنهم؛ ويداوي من 
  .اخلوى

  :قال بعض احملدثني
  إليك وال عّرضته للمعاير... لعمرك ما أخلفت وجهاً بذلته 

  وخلّت لديه ماله غري وافر... حملامد عرضه فًىت وفرت أيدي ا
  :وقال آخر

  إليك سوى أّني جبودك واثق... أتيتك ال أديل بقريب وال يٍد 
  وإن قلت يل عذراً أقل أنت صادق... فإن تولين عرفاً أكن لك شاكراً 

أبصارنا شاخصةٌ إليك أيدينا ممدودةٌ إليك بالرغبة، وأعناقنا خاضعةٌ لك بالذّلّة، و: وقال رجلٌ آلخر يف كالمه
  .بالشكر؛ فافعل يف أمورنا حسب أملنا فيك، والسالم

  اإلجابة إىل احلاجة والرّد عنها
إّني أتيتك يف حاجةٍ : للعباس بن حممد وعلي بن عبد اللّه بن العباس يف معىن هذا العنوان قال رجل للّعباس بن حممد

إين أتيتك يف : علّي بن عبد اللّه بن العّباس لرجل قال له وهذا خالف قول. اطلب هلا رجالً صغرياً: صغريٍة؛ قال
  .هاهتا، إنّ الرجل ال يصغر عن كبري أخيه وال يكرب عن صغريه: حاجةٍ صغريٍة فقال له علّي بن عبد اللّه
أمثلي يؤتى يف ! إذاً ال تقضى: قال. أتيتك يف حاجٍة ال تنكيك وال ترزؤك: بني األحنف ورجل قال رجل لألحنف

بني رجل ورقبة جاءه مع قوم يسألونه حاجة جاء قوٌم يكلمونه يف حاجٍة هلم ومعهم رقبو، ! ٍة ال تنكي وال تزرحاج



جئناك نطلب منك فضل التوّسع فأدخلت علينا هّم الضّمان بني عمر وبن : تضمنوهنا؟ فقال له رقبة: فقال لرقبة
: ال فقال عمرو: له أحٌد من حشمه شيئاً إال قالعبيد وحقص بن سامل أتى عمرو بن عبيد حفص بن سامل، فلم يسأ

  .ليست يف اجلّنة" ال " فإنّ " ال : " أقلّ من قول
: للنيب صلى اللّه عليه وسلم كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا سئل ما جيد أعطى، وإذا سئل ما ال جيد قال

  " .يصنع اللّه " 
  :عةشعر لعمر بن أيب ربيعة قال عمر بن أيب ربي

  بني أذين وعاتقي ما تريد... إنّ يل حاجةً إليك فقالت 
اللّهم هذا سائلنا وحنن : أي قد تضمّنته لك فهو يف عنقي يف إجابة حاجة رجل سأل رجلٌ قوماً؛ فقال له رجل منهم

  .سؤالك، وأنت باملغفرة أجود مّنا بالعطاء، مث أعطاه
أنصفنا من رّدنا يف حوائجنا إىل اللّه عّز : قال السائل. هب بسالماذ: ويف رّد اإلجابة سأل رجلٌ رجالً حاجةً؛ فقال

  .وجلّ
ال ؟أذكرها : ما هي؟ قال: ويل إليك حاجةٌ؛ قال: إنّ يل إليك حاجةً؛ قال مثامة: بني مثامة ورجل قال رجل لثمامة

: عطيتك؛ قال مثامةرجعت عما أ: حاجيت أال تسألين هذه احلاجة؛ قال: قد فعلت؛ قال: حىت تتضّمن قضاءها؛ قال
  .لكّني ال أرّد ما أخذت

متّشي قوٌم إىل األصمعّي مع رجل اشترى منه مثرة خنله، فناله : بني األصمعي ورجل اشترى منه مثرة خنلة قال احلافظ
هي ما تريدون شيخكم عليه، ! أمسعتم بالقسمة الّضيزى: فيها خسرانٌ وسألوه حسن النظر له؛ فقال األصمعّي

مث . إذهبوا فاشتروا يل طعام الّسو على هذا الوجه والشرط! على أن يكون اخلسران علّي والربح لهإشترى مّني 
ها هنا واحدةٌ هي لكم دوين، وال بّد من اإلحتمال لكم إذ مل حتتملوا يل، هذا ما مشيتم معه إال وأنتم توجبون : قال

أغنيته عنكم، ولكن ال أعرفه وال يضّرنين  حقّه وحتّبون رفده، ولو كنت أوجب له مثل الذي توجبون لقد كنت
  .فقاموا ومل يعودوا، وأيس التاجر فخرج له من حقّه. حبّق؛ فهلّم فلنتوزع هذا اخلسران بيننا بالسواء

يا بّين، تعلّموا الرّد فإنه أشّد من : يزيد بن عمري األسيدي ينصح بنيه بردّ السؤال قال يزيد بن عمري األسيدي لبنيه
ألن يعلم بنو متيم أن عند أحدكم مائة ألف درهم أعظم له يف أعينهم من أن يقسمها فيهم، وألن يقال اإلعطاء، و
  .سخٌي وهو فقري: خبيلٌ وهو غٌين، خٌري له من أن يقال: ألحدكم

  :شعر إلسحاق بن إبراهيم وقال إسحاق بن إبراهيم
  أهدي السالم تعرّضاً للمطمع... النصر يقرئك السالم وإمنا 

  وأرح فؤادك من تقاضي األضلع... ع لبانته بيأسٍ عاجلٍ فاقط
مل يطمع أحداً قطّ يف ماله إال ليشغله بالطمع فيه عن : مثامة يعّرض مبحمد بن اجلهم ذكر مثامة حممد بن اجلهم فقال

باب  غريه، وال شفع لصديقٍ وال تكلّم يف حاجة متحّرمٍ به، إال ليلقن املسؤول حّجة منع، وليفتح على السائل
  .حرماٍن

  :شعر سهل بن هارون إىل موسى بن عمران كتب سهل بن هارون إىل موسى بن عمران
  أليب اهلذيل خالف ما أبدي... إنّ الضمري إذا سألتك حاجةً 
  حبل الرجاء ملخلف الوعد... فأمنعه روح اليأس مث امدد له 

  يف غري منفعٍة وال رفد... وألن له كنفاً ليحسن ظّنه 



  وعناؤه فأجبهه بالرّد... لت شقاوة جّده حىت إذا طا
حاجة : ما اجلرح الذي ال يندمل؟ قالت: حلّبى املدينية يف اجلرح الذي ال يندمل والذل والشرف قيل حلىب املدينّية

فما الشرف؟ : قيل. وقّوف الشريف بباب الدينء مث ال يؤذن له: فما الذل؟ قالت: قيل هلا. الكرمي إىل اللئيم مث يرّده
  .اعتقاد املنن يف رقاب الرجال: لتقا

  .ما سألين قطّ أحٌد فرددته إال رأيت الغىن يف قفاه: ملعن بن زائدة قال معن بن زائدة
: قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه: لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه روى علّي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال

  .املرء إذا يئس استغىن عنهأعلمتم أن الطمع فقٌر، وأن اليأس غًىن، وأن 
  .كلّ ممنوعٍ مستغًىن عنه بغريه، وكلّ مانع ما عنده ففي األرض غًىن عنه: وقال آخر يف كالمٍ له

  .أرخص ما يكون الشيء عند غالئه: وقد قيل
من سأل حاجةً فقد عرض نفسه : لشريح يف سؤال احلاجة ومنعها قال شريح" والدر يترك من غالئه : " وقال بشار

هذا بذّل البخل، وهذا بذّل : ى الّرق، فإن قضاها املسؤول استبعده هبا، وإن رّده عنها رجع حّراً ومها ذليالنعل
  .الرّد

  .من سألك مل يكرم وجهه عن مسألتك، فأكرم وجهك عن رّده: وقال بعضهم
  .هبا أو مبيسور من القول للنيب صلى اللّه عليه وسلم وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ال يرّد ذا حاجةٍ إال

ما أحّب أن أرّد أحداً عن حاجٍة؛ فإنه ال خيلو : ألمساء بن خارجة يف متنعه عن رد ذي حاجة وقال أمساء بن خارجة
  .من أن يكون كرمياً فأصونه، أو لئيماً فأصون منه نفسي

  :هاوقال أعراّيب سأل حاجة فرّد عن: شعر ألعرايب وقال أعرايبّ سأل حاجة فرّد عنها
  إال أرى اللّه يكفي فقد ما منعوا... ما مينع الناس شيئاً كنت أطلبه 

بني احلسن بن علي ورجل جاء يسأله حاجة، ومثله مع أخيه احلسني وعبد اللّه بن عمر أتى رجلٌ احلسن بن علّي 
محالة مفظعٍة؛ فقال  إن املسألة ال تصلح إال يف غرمٍ فادحٍ أو فقر مدقع أو: رضي اللّه عنهما يسأله؛ فقال احلسن

  .فأمر له مبائة دينار. ما جئت إال يف إحداهّن: الرجل
مث أتى الرجل احلسني بن علي رضي اللّه عنهما فسأله، فقال له مثل مقالة أخيه، فرّد عليه كما رّد على احلسن، 

  .كره أن يساوي أخاه. مائة دينار، فنقصه ديناراً: كم أعطاك؟ قال: فقال
إين : د اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما فسأله فأعطاه سبعة دنانري ومل يسأله عن شيء فقال الرجل لهمث أتى الرجل عب

إهنما غّراً ! وأّنى جتعلين مثلهما! أتيت احلسن واحلسني، واقتّص كالمهما عليه وفعلهما به؛ فقال عبد اللّه وحيك
  .العلم غّرا املال

جاء شيٌخ من بين عقيلٍ إىل عمر بن : أبو حامت عن األصمعّي قال بني شيخ من بين عقيل وعمر بن هبرية حّدثين
وأنا : أنا العقيليّ الذي سألك منذ أيام؛ فقال عمر: هبرية، فمّت بقرابٍة وسأله فلم يعطه شيئاً؛ فعاد إليه بعد أيام فقال

ذاك األم : برية احملارّيب؛ فقالإين سألتك وأنا أظنك يزيد بن ه! معذرةً إىل اللّه: الفزاري الذي منعك منذ أيام؛ فقال
  .يا حرسيّ اسفع بيده! لك، وأهون بك علّي، نشأ يف قومك مثلي ومل تعلم به، ومات مثل يزيد وال تعلم به

بني عبد اللّه بن الزبري وأعرايب أتى عبد اللّه بن الزبري أعراٌيب يسأله، فشكا إليه نقب ناقته واستحمله؛ فقال له ابن 
إين أتيتك مستوصالً ومل آتك مستوصفاً، فال محلت : ؛فقال األعراّيب....سبٍت واخصفها بلهب وافعلارقعها ب: الزبري

  .إن وصاحبها: فقال! ناقةٌ محلتين إليك



وتقول " جاء على غبرياء الظهر : " من أمثال العرب فيمن رجع خائباً والعرب تقول ملن جاء خائباً ومل يظفر حباجته
  " .جاء على حاجبه صوفةٌ " ؛ و " ي حنني جاء خبفّ: " هي والعواّم

  :شعر أبو عطاء السندي يف عمر بن هبرية وقال أبو عطاء السّندي يف عمر بن هبرية
  طلبت هبا األخوة والثناء... ثالثٌ حكتهّن لقرم قيسٍ 

  فعند اللّه أحتسب اجلزاء... رجعن على حواجبهن صوٌف 
  "جاء خبفي حنني " األصل يف قول العرب 

أن إسكافاً من أهل احلرية ساومه أعراٌيب خبفّني، فاختلفا حىت أغضبه، فازداد " جاء خبفي حنني : " صل يف قوهلمواأل
غيظ األعراّيب؛ فلما ارحتل أخذ حنٌني أحد خفّيه فألقاه على طريقه مث ألقى اآلخر يف موضع آخر؛ فلما مّر األعرايب 

معه اآلخر ألخذته، ومضى؛ فلما انتهى إىل األخر ندم على تركه ولو كان ! ما أشبه هذا خبّف حنني: بأحدمها قال
األّول، وأناخ راحلت فأخذه ورجع إىل األّول، وقد كمن له فعمد إىل راحلته وما عليها فذهب به؛ وأقبل األعرايبّ 

  .ّخبفي حنني: ما الذي أتيت به؟ قال: ليس معه غري اخلفّني؛ فقال له قومه
فإن جاء وملّا تقض حاجته وقد أصيب ببعض ما معه، " جاء ثانياً من عنانه : " حاجته قيلفإن جاء وقد قضيت : قالوا
  :يقول بشار" . ذهب يبتغي قرناً فلم يرجع بأذنني : " قالوا

  قرناً فلم يرجع بأذنني... فكنت كالعري غدا يبتغي 
  .اللّه إىل دعوٍة ال حتضرها نّية وكلكم: فقال! بورك فيك: ألعرايب وقد سأل قوماً سأل أعراّيب قوماً، فقيل له

امحلين : بني الوليد وأعرايب أرسل الوليد خيالً يف حلبٍة، فأرسل أعراٌيب فرساً له فسبقت اخليل؛ فقال له الوليد
  .إن هلا حرمةً، ولكين أمحلك على مهر هلا سبق اخليل عام أّول وهو ريّض: عليهما؛ فقال

بنصب احللي، " شغل احللي أهله أن يعار : " ه شأنه عن احلاجة يسأهلامن أقوال العرب وتقول العرب فيمن يشغل
املنتوق الذّنب وهو املهلوب؛ يريدون أنه : فأنّ املعار" أحّق اخليل بالركض املعار : " فأّما قوهلم. من العارية: ويعار

  .أعرت الفرس إذا نتفته: أخّف من الذيّال الذنب، يقال
  .؛ يريدون أنه ليس عنده ما يعطي" بييت يبخل ال أنا : " قدر فرّدوتقول العرب ملن سئل وهو ال ي

  .ال، ولكن كذبك مايل: قال. كذبتين: ووعد رجلٌ رجالً فلم يقدر على الوفاء مبا وعده؛ فقال له
 وأصله أن رجالً ضاف: قال أبو زيد" . أىب احلقني العذرة : " وتقول العرب فيمن اعتذر باملنع بالعدم وعنده ما سئل

" . أىب احلقني العذرة : " قوماً فاستسقاهم لبناً، وعندهم لٌنب قد حقنوه يف وطبٍ، فاعتذروا أنه ال لنب عندهم؛ فقال
  " .العذرة طرف البخل : " ويقال

  :شعر للطائي يذكر املطل وقال الطائي يذكر املطل
  دخاناً للصنيعة وهي نار... وكان املطل يف بدٍء وعوٍد 

  يكن نسٌب فبينهما جوار... ا وإن مل نسيب البخل مذ كان
  إىل جوٍد وبعض اجلود عار... لذلك قيل بعض املنع أدىن 

  :إلمساعيل القراطيسي يف الفضل بن الربيع قال إمساعيل القراطيسيّ يف الفضل بن الربيع
  ك ما أخطأت يف منعي... لئن أخطأت يف مدح 
  بواٍد غري ذي زرع... لقد أحللت حاجايت 

البحر ومعه ثالثون رجالً من بين أسد بن عبد " يف " بن الزبري وحكيم بن حزام غزا املنذر بن الزبري  بني املنذر



يا بن أخي، إين قد جعلت طائفةً من مايل للّه عّز وجلّ، وإين قد صنعت أمراً : العّزى؛ فقال له حكيم بن حزام
الها اللّه إذاً، بل نأخذ ما تعطي، فإن حنتج إليه : رفقال املنذ. ودعوتكم له، فأقسمت عليك ال يرّده علّي أحٌد منكم

  .نستعن به وال نكره أن يأجرك اللّه، وإن نستعن عنه نعطه من يأجرنا اللّه فيه كما أجرك
  :الغمر فأعطاه درمهني، فرّدمها وقال: شعر ألعرايب وقد سأل رجالً فأعطاه درمهني سأل أعرايبٌّ رجالً يقال له

  ليغين عين فاقيت درمها غمر... مل يكن جعلت لغمرٍ درمهيه و
  سريعني يف نقض املروءة واألجر... وقلت لغمر خذمها فاصطرفهما 

  تسّميت غمراً واكتنيت أبا حبر... أمتنع سؤّال العشرية بعد ما 
يع يف شعر أليب العتاهية يف الفضل بن الربيع وقد سأله حاجة فلم يقضها له اختلف أبو العتاهية إىل الفضل بن الرب

  :حاجٍة له زماناً فلم يقضها له، فكتب
  !جئتك يف حاجٍة تقول غدا... أكلّ طول الزمان أنت إذا 
  !عندك ما عشت حاجٍة أبدا... ال جعل اللّه يل إليك وال 

  :وقال آخر
  فما انتفاعك من حبسي وترديدي... إن كنت مل تنو فيما قلت يل صلةً 

  من غري عسرٍ آفة اجلود واملطل... فاملنع أمجله ما كان أعجله 
  :وقال آخر

  فنصف لساين يف امتداحك مطلق... بسطت لساين مث أوثقت نصفه 

  وباقي لسان الشكر باليأس موثق... فإن أنت مل تنجز عدايت تركتين 
  :وقال آخر

  ليت جود اللسان يف راحتيكا... يا جواد اللسان من غري فعلٍ 
  املواعيد وتنّجزها

كان واللّه وعد اخلري وىف، وإذا : ر بن الطفيل ذكر جّبار بن سلمى عامر بن الطّفيل فقالجلبار بن سلمى يف عام
  .أوعد بالشرّ أخلف وعفا

  :شعر أليب عمرو بن العالء وأنشد أبو عمرو بن العالء يف نثل هذا املعىن
  ويأمن مّني صولة املتهدّد... وال يرهب ابن العّم ما عشت صوليت 

  ليكذب إيعادي ويصدق موعدي... دته وإّني إن أوعدته أو وع
  .وعد الكرمي نقٌد، ووعد اللئيم تسويف: وكان يقال

أبو الفضل والعباس الّرقاشّيني " شعر عبد الصمد بن الفضل خلالد بن ديسم وقال عبد الصّمد بن الفضل الّرقاشّي 
  :خلالد بن ديسم عامل الّرّي" البغدادّيني 

  وضاق علينا رحبها ومعاشها.. .أخالد إنّ الّرّي قد أجحفت بنا 
  أضاء لنا برٌق وكّف رشاشها... وقد أطمعتنا منك يوماً سحابةٌ 

  وال ماؤها يأيت فتروى عطاشها... فال غيمها يصحو فيؤيس طامٌع 
  :شعر أليب احلجاج وقال رجل يف احلّجاج

  من اخلوف يف جّو السماء حملّق... كأنّ فؤادي بني أظفار طائر 



  مىت ما يعد من نفسه الشّر يصدق... كنت أعلم أنه حذار امرىء قد 
كنت مىت شئت أجد من يعد وينجز، فقد أعياين من يعد : لعمرو بن احلارث يف اخللف بالوعد قال عمرو بن احلارث

  .وال ينجز
ولون وكانوا يفعلون وال يقولون، فقد صاروا يقولون ويفعلون، مث صاروا يقولون وال يفعلون، مث صاروا ال يق: قال

  .وال يفعلون
  :شعر لبشار، ولغريه، يف ذلك املعىن قال بشار

  فكنت كاملزن مل ميطر وقد رعدا... وعدتين مث مل تويف مبوعديت 
  :وقال آخر" برقٌ خلّب : " هذا مثل قول العرب ملن يعد وال يفي
  قد بلوناك حبمد اللّه إن أغىن البالء

  دك واجلحد سواء... فإذا جلّ مواعي 
  :وقال آخر

  ووقت إذا ما رأس حولٍ جتّرما... هلا كلّ عامٍ موعٌد غري ناجزٍ 
  وإن وعدت خرياً أراث وأعتما... فإن أوعدت شّراً أتى دون وقته 

فلما كان ! لعبد اللّه بن عمر وقد زّوج ابنته لرجل من قريش وعد عبد اللّه بن عمر رجالً من قريش أن يزّوجه ابنته
  :كرهت أن ألقى اللّه عّز وجلّ بثلث اتّفاق شعر للطائي وقال الطائي: إياها، وقالعند موته أرسل إليه فزّوجه 

  خلقاً وتنجز إجناز الذي حلفا... تقول قول الذي ليس الوفاء له 
" إّنه كان صادق الوعد وكان رسوالً نبياً : " وأثىن اللّه تبارك وتعاىل على نبّيه إمساعيل صلى اللّه عليه وسلم فقال

  :ر، ولغريه، يف املدح وقال بشار ميدحشعر لبشا
  ومات العناء بال أو نعم... إذا قال متّ على قوله 

  قريٌب وبالفعل حتت الّرجم... وبعض الرجال مبوعده 
  ولست بواجده عندكم... كجاري السّراب ترى ملعه 
  :وقال العّباس بن األحنف

  لو كان علّلين بوعٍد كاذب... ما ضّر من قطع الرجاء ببخله 
  :وقال آخر

  من آخر غال الّصدق منه غوائله... عسى منك خٌري من نعم ألف مّرٍة 
  :وقال نصيب

  ويفعل فوق أحسن ما يقول... يقول فيحسن القول ابن ليلى 
  :وقال زياٌد األعجم
  لو كنت تفعل ما تقول... للّه دّرك من فًىت 

  د وحّبذا صدق البخيل... ال خري يف كذب اجلوا 
كان عرقوب : قال ابن الكلّيب عن أبيه. ب يف اخللف بالوعد والعرب تضرب املثل يف اخللف بعرقوبمن أمثال العر

فلما . إذا أبلح: فلما أطلع أتاه، قال. إذا أطلع خنلي: رجالً من العماليق؛ فأتاه أٌخ له فسأله شيئاً؛ فقال له عرقوب
إذا صار متراً جّده من الليل ومل يعط أخاه : أتاه، قالإذا أرطب : فلما أزهى أتاه، قال. إذا أزهى: أبلح أتاه، فقال



  .شيئاً
  :شعر لكعب بن زهري، ولغريه، يف هذا املعىن قال كعب بن زهري

  وما مواعيدها إالّ األباطيل... كانت مواعيد عرقوبٍ هلا مثالً 
  :وقال األشجعّي

  مواعيد عرقوب أخاه بيترب... وعدت وكان اخللف منك سجّيةً 

  .على البصريني يف كتاب سيبويه بالتاء وفتح الراء هكذا قرأته
  :وقال الشاعر

  نعم، أقضها قدما وذلك من شكلي... مىت ما أقل يوماً لطالب حاجٍة 
  ومل أوذه منها جبرٍّ وال مطل... وإن قلت ال، بّينتها من مكاهنا 

  من اجلود بداءاً مث يتبع بالبخل... وللبخلة األوىل أقلّ مالمةً 
  :يف امرأة وقال أبو نواس المرأة أليب نواس

  فحّويل رحلها عنها إىل نعم... أنضيت أحرف ال مما هلجت هبا 
  إن كنت حاولت يف ذا قلّة الكلم... فهي تعدهلا " ال " أو حّوليها إىل 

  يا من تناهى إليه غاية الكرم... قستم علينا فعارضنا قياسكم 
  .ويف هذا معًىن لطيٌف

قد أفردتك برجائي بعد اللّه، وتعّجلت راحة اليأس ممن جيود : ب رجلٌ إىل صديق لهمن رجل إىل صديق له كت
  :بالوعد ويضّن باإلجناز، وحيسد أن يفضل، ويزهد أن يفضل، ويعيب الكذب وال يصدق وقال آخر

  ومن شيمي مراقبة الثّقات... وذي ثقٍة تبّدل حني أثرى 
  العدات فراراً من مؤونات... فقلت له عتبت علّي إمثاً 

  سألتك حاجةً حىت املمات... فعد ملوّديت وعلّي نذٌر 
  :شعر يف أصحاب النبيذ وقال آخر يف أصحاب النبيذ

  هبا قطعوا برد الشتاء وقاظوا... مواعيدهم ربٌح ملن يعدونه 
  :وقال مسلم

  وكفّك باملعروف أضيق من قفل... لسانك أحلى من جىن النحل موعداً 
  إىل أجلٍ ناولته طرف احلبل... إذا انتهى متّني الذي يأتيك حّتى 

شعر خلف بن خليفة ألبان بن الوليد وقد وعده وأبطأ عليه وسأل خلف بن خليفة أبان بن الوليد أن يهب له 
  :جاريةً، فوعده وأبطأ عليه؛ فكتب إليه

  هتمّ زماناً عنده مبقام... أرى حاجيت عند األمري كأّنما 
  وصدق احلياء ملجٌم بلجام ...وأحصر من إذكاره إن لقيته 
  وبالليل تقضي عند كلّ منام... أراها إذا كان النهار نسيئةً 

  من امليت حّياً مفصحاً بكالم... فيا رّب أخرجها فإنك خمرٌج 
  وكيف صاليت عندها وصيامي... فتعلم ما شكري إذا ما قضيتها 

  خشيت ملا يب أن أزور غالمي... وإن حاجيت من بعد هذا تأّخرت 



شعر أمية بن أيب الصلت لعبد اللّه بن جدعان وقال أمّية بن أيب الّصلت لعبد " أجنز حرٌّ ما وعد : " العرب تقولو
  :اللّه بن جدعان

  حياؤك إن شيمتك احلياء... أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
  كفاه من تعرضه الثناء... إذا أثىن عليك املرء يوماً 

  :للطائي وقال الطائي
  ء تقاضيته بترك الّتقاضي... عوين على املر  وإذا اجملد كان

  .حقيٌق على من أورق بوعٍد، أن يثمر بفعل: كلمات يف استنجاز املواعيد وقال الزّهرّي
  .من أخرّ حاجة رجلٍ فقد تضمّن قضاءها: وقال املغرية
  :وقال الشاعر

  وحسيب أن أراك وأن تراين... كفاك مدكراً وجهي بأمري 
  ويعرف حاجيت ويرى مكاين... شأين وكيف أحثّ من يعين ب

  :وقال الشاعر
  أذكرهتا فيما ذكرتا... يا صاح قل يف حاجيت 
  ح إذا شقيت مبا طلبتا... إنّ الّسراح من النجا 

  :وقال آخر
  ٌر بوعدٍ جرى به املقدار... يف تصديك للمطالب إذكا 

، وحث متيقٍظ واستبطاء ذاكرٍ؛ إال أن إن من العجب إذكار معينٍّ: كتاب لصديق وكتب بعض الكتاب إىل صديقٍ له
  .وكتايب تذكرةٌ والسالم. ذا احلاجة ال يدع أن يقول يف حاجته، حلّ بذلك منها أو عقل

  :شعر للطرماح وقال الطرماح
  أم ليس عندك يل خبريٍ مطمع... أحلسن منزليت تؤخر حاجيت 

  :ملخلد بن يزيد بن املهلّبشعر محزة بن بيض ملخلد بن يزيد بن املهلب وقال محزة بن بيضٍ 
  وقا مرحباً جيب املرحب... أتيناك يف حاجٍة فاقضها 

  مىت يعدوا عدةً يكذبوا... وال تكلّنا إىل معشرٍ 
  :وقال بعض احملدثني

  وحاجيت ال أراك تقضيها... حوائج الناس كلّها قضيت 
  أم نبت احلرف يف نواحيها... أناقة اللّه حاجيت عقرت 

  ن عبد العزيزشعر جرير لعمر ب

  :وقال جريٌر لعمر بن عبد العزيز
  أم تكتفي بالذي بلّغت من خربي... أأذكر الّضّر والبلوى التيب نزلت 

  :وقال آخر
  وحسبك بالّتسليم مّني تقاضيا... أرواح لتسليم عليك وأغتدي 
  عناًء وباليأس املصّرح ناهيا... كفى بطالب املرء ما ال يناله 

  :وقال آخر



  حنج األمور بقّوة األسباب... ّسبب الضّعيف وإمنا ما أنت بال
  يدعى الطبيب لكثرة األوصاب... فاليوم حاجتنا إليك وإمنا 

أنا أنّزهك عن التجّمل يل بوعٍد يطول به املدى ويعتزله : كتاب إىل سلطان كتب بعض الكّتاب إىل بعض السلطان
ختلس األمور منك اختالس من يرى يف عاجلك عوضاً الوفاء، وأحّب أن يتقرر عندك أن أملي فيك أبعد من أن أ

من آجلك، ويف الراهن من يومك بدالً من املأمول يف غدك، وأال تكون منزليت يف نفسك منزلة من يصرف الطرف 
عنه وتستكره النفس عليه ويتكلّف ما فوق العفو له، وأن خيتار بني العذر والشكر؛ فاللّه يعلم أنّ أثر احلظّني عندي 

  .هما عليك، وأصوهبما حلايل عندكأحقّ
ومن مذهيب الوقوف . ذو احلرمة ملوٌم على فرط الّدالة، كما أنّ املتحّرم به مذموٌم على التناسي واإلزالة: ويف كتاب

والثاين أن أرى . أحّدمها أالّ أرضى بدون احلّق أزيد يف احلّق: بنفسي دون الغاية اليت يقّدمين إليها حقّي، ألمرين
من احلظّ زهيداً إذا أتىمن جهة اإل رهاق ويل ذمام املّودة الصادقة اليت كلّ حرمٍة تبٌع هلا، وحق الشكر النفيس 

الذي جعله اللّه وفاًء بالنعم وإن جلّ قدرها؛ وأنت مراعي املعايل وحافظ بقّية الكرم؛ فأّي سبيل للعذر، بل أي 
أّول املعروف مستخٌف، وآخره : د بن يوسفقال أمح! موضع لإلكداء بني حرميت ورعايتك، وذمامي وكرمك

ربٌ الصنيعة أشّد من : ولذلك قيل. مستثقل؛ يكاد أّوله يكون للهوى دون الرأي، وآخره للرأي دون اهلوى
  .ابتدائها

  " :بن هبرية " شعر أبو العطاء السندي يف يزيد بن عمر بن هبرية قال أبو عطاء الّسندي يف يزيد بن عمر 
  رجعن إيلّ صفراً خائبات... م قيسٍ ثالثٌ حكتهن لقو

  فقال الناس أّيهما الفرات... أقام على الفرات يزيد شهراً 
  مجيع الناس مل يبلل هلايت... فيا عجباً لبحرٍ فاض يسقي 
  حال املسؤول عند السؤال

  :شعر يف معىن هذا العنوان قال الشاعر
  وأعطى فوق منيتنا وزادا... سألناه اجلزيل فما تلكّا 

  تبّسم ضاحكاً وثىن الوسادا... اراً ما أعود إليه إالّ مر
  :وقال آخر

  تركوه ربّ صواهلٍ وقيان... قوٌم إذا نزل الغريب بدارهم 
  سّدوا شعاع الشمس بالفرسان... وإذا دعوهتم ليوم كريهٍة 

  لتلّمس العالّت بالعيدان... ال ينقرون األرض عند سؤاهلم 
  عند السؤال كأحسن األلوان... بل يبسطون وجوههم فترى هلا 

  :وقال آخر
  ويعدّ احلمد خري الّتجارة... جيعل املعروف والّرب ذخراً 

  خلته بشّرته ببشاره... وإذا ما جئته جتتديه 
  وترى الوجه منه استناره... فترى يف الطّرف منه حياًء 

  :وقال آخر
  أوراح يف آل الرسول الغضاب... إذا غدا املهدّي يف جنده 



  كالضوء جيري يف ثنايا الكعاب... املعروف يف وجهه بدا لك 
  :للعتيب، ولزهري وأنشدين العتّيب

  مواقع ماء املزن يف البلد القفر... له يف ذرى املعروف نعمى كأهنا 
  عليه مصابيح الطالقة والبشر... إذا ما أتاه السائلون توقدت 
  :واملشهور يف هذا قول زهري

  كأّنك تعطيه الذي أنت سائله. ..تراه إذا ما جئته متهلّالً 
  :شيئاً؛ فقال" فلم يعطه " ألعرايب وقد سأل رجالً فرّده وسأل رجل من األعراب رجالً 

  فصادفت جلموداً من الّصخر أملسا... كدحت بأظفاري وأعملت معويل 
  وأطرق حىت قلت قد مات أو عسى... تشاغل ملا جئت يف وجه حاجيت 

  مث تنفّسا" املوت " يفوق فواق .. .وأمجعت أن أنعاه حني رأيته 
  فأفرخ تعلوه الكآبة مبلسا... فقلت له ال بأس، لست بعائٍذ 

  :ملسلم، وغريه وقال مسلم

  "نعم " فضالً على " ال " فلم يقل ... أطرق ملا أتيت ممتدحاً 
  فقمت أبغي الّنجاء من أمم... فخفت إن مات أن أقاد به 

  يدع اإلعتالل بالعدممل ... لو أنّ كنز البالد يف يده 
  :وقال احلارث الكندي

  حباجتنا تلّون لون ورس... فلما أن أتيناه وقلنا 
  يرينا أنه وجٌع بضرس... وأض بكفّه حيتكّ ضرساً 
  وقلت أسّره أتراه ميسي... فقلت لصاحيب أبه كزاز 
  حناذر أن نزنّ بقتل نفس... وقمنا هاربني معاً مجيعاً 

دخل أعراّبي على املساور الّضيب وهو بندار الّري، : الضيب فرّده خائباً قال األصمعيألعرايب دخل على املساور 
  :فسأله فلم يعطه شيئاً، فأنشأ يقول

  فما زال يسعل حىت ضرط... أتيت املساور يف حاجٍة 
  ومّسح عثنونه وامتخط... وحّك قفاه بكر سوعه 

  ألخرى تقطّع شرج السفط... فأمسكت عن حاجيت خيفةً 
  للطّخ بالسلح وشي النمّط... م لو عدت يف حاجيت فأقس

  فقلت من الّضراط جاء الغلط... وقال غلطنا حساب اخلراج 
  .فهرب من غري عزل إىل بالد أصبهان" من الضرط جاء الغلط : " فكان العامل كّلما ركب صاح به الّصبيان: قال

  :بة بن مسلملنهار بن توسعة يف قتيبة بن مسلم وقال هنار بن توسعة يف قتي
  وكلّ باب من اخلريات مفتوح... كانت خراسان أرضاً إذ يزيد هبا 

  كأمنا وجهه باخللّ منضوح... فبّدلت بعده قرداً نظيف به 
  :جلرير يف يزيد وقال جرير

  زوى بني عينيه علّي احملاجم... يزيد يغضّ الطّرف دوين كأّنما 



  إال وأنفك راغم وال تلقين... فال ينبسط من بني عينيك ما انزوى 
  :وقال آخر

  يف وجهه شاهّد من اخلرب... ال تسأل املرء عن خالئقه 
إنك لتعرف فجور : قال حممد بن واسع: حملمد بن واسع حّدثين أبو حامت عن األصمعي عن األبّح عن البّيت قال

  .الفاجر يف وجهه
  :شعر أليب العتاهية قال أبو العتاهية

  بلؤم الفعال وقد أرعدوا. ..ما يل أرى الناس قد أبرقوا 
  م رّد وأحشاؤه ترعد... إذا جئت أفضلهم للسال 
  ل يف عينه احلّية األسود... كأنك من خشية للسؤا 

  :لبعضهم يف زياد وقال آخر
  فأجلأه الزمان إىل زياد... إذا ما الرّزق أحجهم عن كرميٍ 

  كأن عليه أرزاق العباد... تلقّاه بوجٍه مكفهر 
  :وقال أخر

  مذ نظرت عينه إىل عدمي... خليلٌ ما مّسين عدٌم ويل 
  وقبل هذا هتللّ اخلدم... بّشرين بالغىن هتللّه 
  تعرف قبل اللقاء يف احلشم... وحمنة الزائرين بينةٌ 

  العادة من املعروف تقطع

  انتزع العادة ذنّب حمسوّب أليب األسود الدؤيل: كان يقال
  " :الدؤيل " وقال أبو األسود 

  غاله يف الوّد حىت ودعه... عن أمريي ما الذي  ليت شعري
  وشديد عادةٌ منتزعه... ال هتّني بعد إذ أكرمتين 

  وكالماً قلته يف اجملمعة... أذكر البلوى اليت أبليتين 
  إنّ خري الربق ما الغيث معه... ال يكن برقك برقاً خلّباً 

  :لألعشى واملشهور يف هذا قول األعشي
  واغفر جلاهلها ورّو سجاهلا... رب هلا عّودت كندة عادةً فاص

ألعرايب يف القطع بعد العطاء سأل أعراّبي قوماً، فرّق له رجلٌ منهم فضّمه إليه وأجرى له رزقاً أياماً مث قطع عنه؛ 
  :فقال األعرايب

  رأى أنه ال يستقيم له الّسرو... تسّرى فلّما حاسب املرء نفسه 
اد الكاليب مع أعراب سنة القحمة، فأجرى عليهم رجلٌ رغيفاً لكل رجلٍ مث مثله أليب زياد الكاليب وقدم أبو زي

  :قطعه؛ فقال أبو زياد
  فما يأتين من نعمة اللّه أكثر... إن يقطع العباس عنا رغيفة 

لبعض الشعراء وقال " اخلري عادةٌ والشّر جلاجةٌ : " يف األثر ويف احلديث" العادة طبيعةٌ ثانيةٌ : " واحلكماء تقول
  :بعض الشعراء لرجل من األشراف



  أحداً سواك إىل املكارم ينسب... ولقد ضربنا يف البالد فلم جند 
  أوالً فأرشدنا إىل من نذهب... فاصرب لعادتك اليت عودتنا 

شوى أخوك حىت إذا : " من أقوال العرب وتقول العرب فيمن اصطنع معروفاً مث أفسده باملّن أو قطعه حني كاد يتّم
كان رجل جيري علّي رغيفاً يف كلّ يوم، وكان يقول إذا أتاه : أليب كعب القاص قال أبو كعب القاّص"  أنضج رمّد
  .لعنك اللّه ولعن من بعث بك، ولعنين إن تركتك حىت أصيب خرياً منك: الرغيف

  :وقال الشاعر" خذ من الّرضفة ما علها : " والعرب تقول يف مثل هذا
  إنّ اللئيم مبا أتى معذور... وخذ القليل من اللئيم وذّمه 

  موسوم يف موضع العذار، وليس هو من العذر: ومعذور
  الشكر والثناء

" النيب " قال : للنيب صلى اللّه عليه وسلم حّدثين شيخ لنا عن وكيع عن سفيان عن منصور عن هالل بن أساف قال
اللّه عزوجلّ يقسم الثناء كما يقسم الرزق  إذا صلى أحدكم فليدن عليه من ستر بيته فإنّ: " صلى اللّه عليه وسلم

قلت للنّيب : قال أبو ذّر: وحّدثين أيضاً عن وكيع عن سعيد عن أيب عمران اجلوين عن عبد اللّه بن الّصامت قال" 
وقال النيب صلى اللّه " تلك عاجل بشرى املؤمن : " الرجل يعمل العمل وحيّبه الناس؟ قال: صلى اللّه عليه وسلم

مضاعفة الثناء كما تضاعف " إذا أردمت أن تعلموا ما للعبد عند اللّه فانظروا ماذا يتبعه من الثناء : " لمعليه وس
الثناء يضاعف كما تضاعف احلسنات؛ يكون الرجل سخيّاً : كان يقال: احلسنات حّدثين أبو حامت عن األصمعّي قال

  .هفيزيد اللّه يف سخائه، ويكون شجاعاً فيزيد اللّه يف شجاعت
قال رجلٌ لعمر بن اخلطّاب رضي اللّه : بني عمر بن اخلطاب ورجل وحّدثين أبو حامت عن األصمعّي عن العمرّي قال

فهل ائتمنته : قال. ال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال: ال قال: سافرت معه؟ قال: قال. إنّ فالناً رجل صدقٍ: عنه
لبعض احلكماء ! أراك رأيته يرفع رأسه وخيفضه يف املسجد؟؟ فأنت الذي ال علم لك به: قال. ال: على شيء؟ قال

حّق الّنعمة أن حتسن : إذا قصرت يدك عن املكافأة فليطل لسانك بالشكر وقال آخر: يف الشعر قال بعض احلكماء
  .لباسها، وتنسبها إىل ولّيها، وتذكر ما تناسى عندك منها

  :شعر لبعض احلارثيني وقال بعض احلارثّيني
  لكّنه يشتهي محداً مبّجان... علم أنّ احلمد ذو مثن عثمان ي

  حىت يروا قبله آثار إحسان... والناس أكيس من أن حيمدوا أحداً 
  :حلماد عجرد، مث البن حطان وقال ّمحاد عجرد

  إذا أتى دون ما أوليت يومان... قد ينقضي كلّ ما أوليت من حسنٍ 
  الواصل الّداين وطمعت فأنت... تنأى بوّدك ما استغنت عن أحٍد 

  وحنظلٌ كلّما استغنيت خطبان... الّشهد أنت إذا ما حاجةٌ عرضت 
  :وقال عمران بن حطّان

  بأّني إذا أنزلتها بك منجح... وقد عرضت يل حاجةٌ وأظنين 
  فإنك يف بذل العطّية أربح... فإن أك يف أخذ العطّية مرحباً 

  دنيا، فحظّك أرجحوشكري يف ال... ألنّ لك العقىب من األجر خالصاً 
  :ملعاوية بن أيب سفيان يعاتب قريشاً وقال معاوية بن أيب سفيان يعاتب قريشاً



  وإن أنا أعطيت الكثري فال شكر... إذا أنا أعطيت القليل شكومت 
  وقد كان يل فيما اعتذرت به عذر... وما ملت نفسي يف قضاء حقوقكم 

  السها فهروتشتم عرضي يف جم... وأمنحكم مايل وتكفر نعميت 
  وضاقت قلوٌب منهم حشوها الغمر... إذا العذر مل يقبل ومل ينفع األسى 
  يزيدكم غّياً؟؟ فقد عظم األمر... فكيف أداوي داءكم ودواؤكم 
  وأبلغ شيٍء يف صالحكم الفقر... سأحرمكم حىت يذلّ صعابكم 

  :لطريح الثقفي، وللخرميي وقال طريح الثّقفّي
  فقّصرت مغلوباً وإين لشاكر... صنعت يب سعيت ابتغاء الشكر فيما 
  :للخرميي ومثله قول اخلرميّي
  وأنت ملا استكثرت من ذاك حاقر... ألنك تعطيين اجلزيل بداهةً 

  :ومثله قوله أيضاً
  أنه عندك حمقور صغري... زاد معروفك عندي عظماً 

  وهو عند الناس مشهوٌر كبري... تتناساه كأن مل تأته 
املواجهة بالشكر ضرٌب من امللق، منسوب من عرف هبا إىل التخلق : ل رجل لبعض السلطانقول رجل لسلطان قا

غري أين من االعتراف مبعروفك ونشر ما . وأنت متنعين من ذلك وترفع احلال بيننا عنه، ولذلك تركت لقاءك به
لى ما أرجو أن أكون قد تطوي منه واإلشادة بذكره عند إخوانك واالنتساب إىل التقصري مع اإلطناب يف وصفه، ع

  .بلغت به حال احملتمل للصنيعة، الناهض حبّق النعمة
  :شعر البن عنقاء الفزاري قال ابن عنقاء الفزارّي

  إىل ماله حايل أسّر كما جهر... رآين على ما يب عميلة فاشتكى 
  على حني ال بدو يرّجى وال حضر... دعاين فآساين ولو صّد مل أمل 

  وأوفاك ما أسديت من ذّم أو شكر... يت فعله فقلت له خرياً وأثن
  :شعر يف الشكر وقال آخر

  أيادي مل متنن وإن هي جلّت... سأشكر عمراً إن تراخت منييت 
  وال مظهر الشكوى إذا النعل زلت... فًىت غري حمجوب الغىن عن صديقه 
  فكانت قذى عينيه حىت جتلّت... رأى خليت من حيث خيفى مكاهنا 

مسار األصّم، والباذر يف السبخة، واملسرج يف : أربعةٌ ليست ألعماهلم مثرة: د وقرأت يف كتاب للهندمن كتاب اهلن
  .الشمس، وواضع املعروف عند من الشكر له

إنه للبحتري، فبعثت إليه أسأله عنه فأعلمين أنه ليس : لبعض الشعراء يف الشكر وقال بعض الشعراء احملدثني، وقيل
  :له

  إذا ما تأمله الناظر... ٌص يبني فلو كان للشكر شخ
  فتعلم أّني امرؤ شاكر... لبينته لك حىت تراه 

  يسحّركه الكلم السائر... ولكنه ساكٌن يف الضمري 
  :وقال آخر



  لعزة ملٍك أو علّو مكان... فلو كان يستغين عن الشكر سيٌد 
  فقال اشكروين أيها الثقالن... ملا أمر اهللا اجلليل بشكره 

  :وقال آخر
  بإحساننا إن الثناء هو اخللد... أثنوا علينا ال أبا ألبيكم ف

  :وقال رجل من غينٍّ
  ومن الثناء مهالك وخلود... فإذا بلغتم أهلكم فتحدثوا 

  :لعائشة رضي اهللا عنها تتمثل بشعر يف شكر النعمة وكانت عائشة رضي اهللا عنها تتمثل بقول الشاعر
  ليك مبا فعلت كمن جزىأثىن ع... جيزيك أو يثين عليك وإن من 

  :شعر احلارث بن شداد يف علي بن الربيع احلارثي وقال احلارث بن شداد يف علّي بن الربيع احلارثي
  رأٌس وكيف يسوى الرأس والقدم... الناس حتتك أقدام وأنت هلم 
  أثنوا عليك بأن يثنوا مبا علموا... فحسبنا من ثناء املادحني إذا 

  :وقال آخر
  فإين عند منصريف مسول... عليك أثين بأي اخلصلتني 

  علّي فمن يصّدق ما أقول... أباحلسىن وليس هلا ضياٌء 
  وأنت البحر من ذهبٍ يسيل... أم األخرى ولست هلا بأهلٍ 

  :لبشار وقال بشار
  فيما أقول فأستحيي من الناس... أثين عليك ويل حال تكذبين 

  يف ذاك إفالسي ميشي فخاصمين... قد قلت إن أبا حفصٍ ألكرم من 
لست تشبه حالنا يف احلرمة، وال نشبه حالك يف اجلاه : من بعض الكتاب إىل وزير وكتب بعض الكتاب إىل وزير

وليس بعد حرميت حرمةٌ، وال فوق سبيب سبب، وال بعد حالك حالٌ يرجتى، . والقدر، وال ظاهر ما حنن عليه الباطن
ئاً وال أنتظره؛ وال أتوقع حقاً أزيده يف حقوقي، وال تتوقع فائدة تزيدها وال بعد منزلتك منزلةٌ تتمىن، وال تنتظر شي

  .وكم حتتال باأللفاظ، ومتوه باملعاين، والناس حيتجون بالعمل ويقضون بالعيان. يف ذات يدك
  :لبعض الشعراء يف قلة الشكر وقال بعض الشعراء

  رإىل الناس ما جريت من قلة الشك... وزهدين يف كل خريٍ صنعته 
  :شعر أليب اهلول يف أيب املراء عتبة بن عاصم وقال أبو اهلول يف أيب املراء عتبة بن عاصم

  فحزناً عليها بابن عتبة عاصم... إذا فاخرتنا من معدٍّ عصابةٌ 
  وخيتال يف عرضٍ من الذم سامل... جيّر رياط احلمد يف دار قومه 

  من رجل لبعض السلطان

وجب حقاً ال جيب عليه، ومسح حبق جيب له، وقيل واضح العذر، واسكثر قليل مثلك أ: وقال رجل لبعض السلطان
  .ال زالت أياديك فوق شكر أوليائك، ونعمة اهللا عليك فوق آماهلم فيك. الشكر

وما عجز الناس . ما أنتهي إىل غايٍة من شكرك، إال وجدت وراءها غايةً من معورفك حيسرين بلوغها: وكتب آخر
فال زالت أيامك ممدودةً بني أمل لك تبلغه، وأمل فيك حتقّقه، حىت تتملّى من األعمار أطوهلا، . عنه فاهللا من ورائه

  .وتنال من اهلبات أفضلها



أحدمها لك، واآلخر بك، فأّما األمل لك فقد بلغته، وأما األمل بك : كان يل فيك أمالن: وحنو هذا قول آخر
  .فأرجو أن حيقّقه اهللا ويوشكه

يام القدرة وإن طالت قصريةٌ، واملتعة هبا وإن كثرت قليلةٌ، واملعروف وإن أسدي إىل من يكفره أ: ويف كتاب آخر
  .مشكوٌر بلسان غريه

من ذلك قدمياً وال جّددت منه حديثاً، إال  -أعزك اهللا  -وما ذكرت : لبعض الكّتاب ويف كتاب بعض الكّتاب
اجب حّق اهللا علّي يف كشر نعمك فبتوفيقه وعونه، فإن أقض و. وأصغر أملي فيك فوقه إن كان استحقاقي دونه

  .وإن أقّصر عن كنهه فعن غري تقصريٍ يف بلوغ اجلهد فيه
أما ما بذل األمري من ماله، فذلك ما قد سبق الرجاء بل اليقني إليه، معرفةً مين بطوله وكرمه، : ويف هذا الكتاب

اهللا إال إليه، وال أفزع حلادثٍة إىل غريه، وال أتضاءل لنائبة وما يرشدين أملي بعد . وليس ينكر أياديه وال بدع صنائعه
ومال األمري الكثري املذخور عند انقطاع . ولو عجزت عن النهضة ملا حاولت االستقالل واالنتعاش إال به. معه

وال كنز أوىل احليل، وال معّنٌف طالبه، وال خمّوٌف على الرد عنه واهبه، وال عائق منعٍ دونه، وال تنغيص من ورائه؛ 
  .بالصون وأن جيعل وقفاً على النوائب والعواقب من كنز من هذه حاله

  .افعلوا حىت أثين: ّجمدنا بشعرك؛ فقال: بني بين متيم وسالمة بن جندل قالت بنو متيم لسالمة بن جندل
  :شعر لعمرو بن معد يكرب وحنوه قول عمرو بن معد يكرب

  ت ولكن الرماح أجّرتنطق... فلو أن قومي أنطقطتين رماحهم 
إن معروفك كان من غري : فقال. واهللا ما شكرت معرويف عندك: بني قرشي وأشعب قال رجل من قريش ألشعب

  .حمتسبٍ، فوقع عند غري شاكر
  :شعر أليب نواس، وآخرين وقال أبو نواس

  أوهت قوى شكري فقد ضعفا... أنت امرؤ أوليتين نعماً 
  تك بالتصريح منكشفاوال... فإليك بعد اليوم تقدمةً 

  حىت أقوم بشكر ما سلفا... ال حتدثّن إيلّ عارفةً 
  :وقال أبو خنيلة

  وما كلّ من أقرضته نعمةً يقضي... شكرتك إنّ الشكر حبلٌ من التقى 
  ولكن بعض الذكر أنبه من بعض... فأحييت من ذكري وما كان مّيتاً 

  :آخر
  عروف معروفإن اهتمامك بامل... ألشكرّنك معروفاً مهمت به 
  فالشيء بالقدر احملتوم مصروف... وال ألومك إن مل ميضه قدٌر 

فقال . اجملوسّي يوليين خرياً فأشكره، ويسلّم علّي فأرّد عليه: بني رجل وسعيد بن جبري وقال رجل لسعيد بن جبري
  .لو قال يل فرعون خرياً لرددت عليه مثله: سألت ابن عباس عن حنو هذا، فقال يل: سعيد
  :ر البن األعرايب أنشد ابن األعرايبشع

  وظنون بفالٍن حسنه... أهلكتين بفالٍن ثقيت 
  نلت خرياً منه من بعد سنه... ليس يستوجب شكراً رجلٌ 

  .ال تثق بشكر من تعطيه حىت متنعه؛ فإن الصابر هو لشاكر، واجلازع هو الكافر: لبعضهم وقال بعضهم



  :ألوس بن حجر وقال أوس بن حجر
  وقصدك أن يثىن عليك وحتمدي... و جيزيك عين مثّوٌب سأجزيك أ

وهو نبت ضعيف ينبت بالسحاب إذا نشأ " أشكر من الربوق " فالنٌ : من أمثال العرب يف الشكور والعرب تقول
  .وبأدىن مطر
  :وقال الشاعر

  ألطيب نفساً عن نداك على عسري... لئن طبت نفساً عن ثنائي فإنين 
  على شّدة اإلعسار منك إىل شكري... ةً فلست إىل جدواك أعظم حاج

  :وقال آخر
  من بّره أن فاته شكري... حسب امرئٍ إن فاتين غرُض 

  عين اتسعت عليه بالعذر... إين إذا ضاق امرؤ جبداً 
  :شعر الطائي إىل إسحاق بن إبراهيم وقال الطائي إلسحاق بن إبراهيم

  سوعاجنماً عن الركب العفاة ش... وحمّجب حاولته فوجدته 

  شكري فرحنا معدمني مجيعا... أعدمته ملا عدمت نواله 
  :وقال

  أناسٍ فقد أرىب نداه على جهدي... فإن يك أرىب عفو شكري على ندى 
  :وقال

  وقليب رائٌح برضاك غادي... وكيف جيور عن قصٍد لساين 
  لسان املرء من خدم الفؤاد... ومما كانت العلماء قالت 

  :وقال
  على الثناء وما شكري مبخترم... مبّتهمٍ  أبا سعيٍد وما وصفي

  إين لفي الشكر أحظى منك يف النعم... لئن جحدتك وما أوليت من نعمٍ 
  تبّسم الصبح يف داجٍ من الظلم... أنسى ابتسامك واأللوان كاسفةً 
  رّد الصقال هباء الصارم اخلذم... رددت رونق وجهي يف صحيفته 
  حقنت يل ماء وجهي أم حقنت دمي ...وما أبايل، وخري القول أصدقه، 

  :وقال
  أمتّ إليك آماالً طواال... فال تكدر حياضك يل فإين 
  إذا ما غّب يوٌم كان ماال... وفر جاهي علّي فإن جاهي 

  :وقال
  به من الشكر مل حتمل ومل تطق... يا مّنةً لك لوال ما أخفّفها 
  قيفإنين خائٌف منه على عن... باهللا أدفع عين ثقل فادحها 

  :شعر لبشار يف عمر بن العالء وقال بشار يف عمر بن العالء
  وقول العشرية حبٌر خضم... دعاين إىل عمرٍ جوده 

  ألمدح رحيانةً قبل شّم... ولوال الذي زعموا مل أكن 



  .ملن فوقك بالطاعة، ولنظريك باملكافأة، وملن دونك باإلفضال عليه: الشكر ثالث منازل: مراتب الشكر ويقال
  :إلبراهيم بن املهدي يشكر املأمون قال إبراهيم بن املهدي يشكر املأمون شعر

  وقبل رّدك مايل قد حقنت دمي... رددت مايل ومل متنن علّي به 
  هي احلياتان من موٍت ومن عدم... فأبت منك وقد جللتين نعماً 

  واملال حىت أسل النعل من قدمي... فلة بذلت دمي أبغي رضاك به 
  إليك لو مل تعرها كنت مل تلم... وى عارّيٍة رجعت ما كان ذاك س

  مقام شاهد عدلٍ غري مّتهم... وقام علمك يب فاحتج عندك يل 
  :للخثعمي وقال آخر، وبلغين أنه اخلثعمي

  ٌر إىل جنب قربه فاعقراين... فاذهبا يب إن مل يكن لكما عق 
  ن دمي من نداه لو تعلمان... وانضحا من دمي عليه فقد كا 

ما : سليمان بن عبد امللك ورجل وفد عليه شاكراً وفد رجل على سليمان بن عبد امللك يف خالفته؛ فقال له بني
أما الرغبة فقد وصلت إلينا وفاضت يف : وكيف ذاك؟ قال: قال. ما أقدمين عليك رغبةٌ وال رهبةٌ: أقدمك؟ قال

ل أمري املؤمنني علينا وحسن سريته فينا من الظلم، رحالنا وتناوهلا األقصى واألدىن منا، وأما الرهبة فقد أمنا بعد
  .فنحن وفد الشكر

  :الفرزدق ميدح عمرو بن عتبة وقال الفرزدق يف عمرو بن عتبة
  ما كانت البصرة احلمقاء وطنا... لوال ابن عتبة عمرٌو والرجاء له 
  أو قلت أودع يل ماالً رآه لنا... أعطاين املال حىت قلت يودعين 

  وكلما زدت شكراً زادين مننا... شكري ومّنته فجوده متعٌب 
  وال يريد على معروفه مثنا... يرمي هبمته أقصى مسافتها 

وما ضاع مالٌ . ما زال فالنٌ يعطيين حىت ظننت أنه يودعين ماله: ألعرايب يف كرم أحدهم هذا مثل قول األعراّيب
  .أورث احملامد

سراٌج يوقد يف مشسٍ، ومطٌر جودٌ يف سبخٍة، وحسناء تزّف إىل عّننيٍ، : مخسة أشياء ضائعةٌ: مخسة أشياء ضائعة ويقال
  .وطعاٌم استجيد وقّدم إىل سكران، ومعروٌف صنيع إىل من ال شكر له

  .الشكر زيادةٌ ف النّعم وأمانٌ من الغري: قول يف الشكر وكان يقال
  .ة، وإذا قدم اإلخاء قبح الثناءإذا قدمت املصيبة تركت الّتعزي: ألمساء بن خارجة وقال أمساء بن خارجة

قد : لروح بن حامت وقد أرسل إىل كاتب له بدراهم بعث روح بن حامت إىل كاتب له بثالثني ألف درهم، وكتب إليه
  .بعثت هبا إليها، وال أقلّلها تكّبراً، وال أكثّرها متنّناً، وال أستثيبك عليها ثناء، وال أقطع عنك هبا رجاء

  .ال ثناء مع كرب: أشياء ال ثبات هلا ويف كتاب للهند من كتاب اهلنديف ستة

ظلّ الغمام، وخلّة األشرار، وعشق النساء، واملال الكثري، والّسلطان اجلائر، والثناء : سّتة أشياء ال ثبات هلا: وفيه
  .الكاذب

  .أي تطنّنب يف لثّناء قبل االختيار" ال هترف قبل أن تعرف : " من أمثال العرب والعرب تقولك
  :شعر أليب نواس وهو يف احلبس إىل الفضل بن الربيع وكتب أبو نواس من احلبس إىل الفضل بن الربيع

  كيٍد أبو العباس موالها... ما من يٍد يف الناس واحدٍة 



  وسرى إىل نفسي فأحياها... نام الثّقات على مضاجعهم 
  من أن أخافك خوفك اللّه... قد كنت خفتك مث آمنين 

  وجبت له نقٌم فألغاها... و مقتدرٍ فعفوت عّني عف
  :والبيت املشهور يف هذا قول الّنجاشّي

  وال تذّمّن من مل يبله اخلرب... ال حتمدنّ امرأً حىت جتّربه 
  :شعر يف اختبار الرجال وقال آخر يف االختبار

  ألفيتهم شّتى على األخبار... إنّ الرجال إذا اختربت طباعهم 
  حىت تبّين خطّة اإلصدار...  ال تعجلّن إىل شريعة مورٍد
  :أنشدين أبو العالية: أليب العالية وقال الّرياشّي

  ومل أذمم اجلبس اللئيم املذمما... إذا أنا مل أشكر على اخلري أهله 
  وشّق يل اللّه املسامع والفما... ففيم عرفت اخلري والشّر بامسه 

وده يرجع إليه؛ ولوال رجوعه إليه ملا جاد عليك، ولو هتيأ له كلّ من كان، ج: البن التوءم يف اجلواد قال ابن الّتوءم
وإمنا يوصف باجلود يف احلقيقة ويشكر على النفع . ذلك املعىن يف سواك ملا قصد إليك، فليس جيب له عليك شكٌر

ى يف حّجة العقل، الذي إن جاد عليك فلك جاد، ونفعك أراد، من غري أن يرجع إليه جوده بشيٍء من املنافع عل
: فإن شكرنا الناس على بعض ما جرى لنا على أيديهم، فألمرين. جهٍة من اجلهات، وهو اللّه وحده ال شريك له

. أحدمها التعّبد؛ وقد أمر اللّه تعاىل بتعظيم الوالدين وإن كانا شيطانني، وتعظيم من هو أسنُّ مّنا وإن كّنا أفضل منه
املعاين، فالسابق إليها حّب من جرى هلا على يديه اخلري وإن كان مل  لن النفس ما ال حتّصل األمور ومتّيز: واآلخر

إال ترى أن عطّية الرجل صاحبه ال ختلو أن تكون للّه أو لغري اللّه؛ فإن كانت للّه فثوابه . يردها ومل يقصدها إليها
يكون إعطاؤه إياي  على اللّه؛ وكيف جيب يف حّجة العقل شكره وهو لو صادف ابن سبيل غريي ملا أعطاين؛ وإما

للذكر؛ فإن كان كذلك فإمنا جعلين سلماً إىل حاجته وسبباً إىل بغيته؛ أو يكون إعطاؤه إياّي طلباً للمكافأة؛ فإمنا 
ذلك جتارةٌ؛ أو يكون إعطاؤه خلوف يدي أو لساين أو اجترار معونيت ونصريت، وسبيل هذا معروٌف؛ أو يكون 

  .فؤاده من العصر واألمل، فإمنا داوى بتلك العطّية من دائه ورفّه من خناقه إعطاؤه للرمحة والّرقة وملا جيد يف
  :حنو هذا قول الشاعر: وكان حممد بن اجلهم يقول

  وال عظّموك وال عظموا... لعمرك ما الناس أثنوا عليك 
  ت من الصاحلات وال قّدموا... وال شايعوك على ما بلغ 

  ك ما مججمواإىل أن يعيبو... ولو وجدوا هلم مطعناً 
  وجدت مبا مل يكن يلزم... ولكن صربت ملا ألزموك 
  لساناً مبا سرّهم ينعم... وكان قراك إذا ما لقوك 

  وتصغري ما عظّم املنعم... وخفض اجلناح ووشك النجاح 
  إىل أن جيلّوا وأن ينعموا... فأنت بفضلك أجلأهتم 

  :شعر خللف بن خليفة األقطع وقال خلف بن خليفة األقطع
  متيت هبا عسراً وحتيي هبا يسراً... يف اليأس من أن تسأل الناس راحةٌ و

  إذا كنت تبغي أن يعّد هلا شكرا... وليس يٌد أوليتها بغنيمة 



  فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغىن فقرا... غىن النفس يكفي النفس ما سّد فاقةً 
بن حّسان سأل بعض الوالة حاجةً فلم يقضها له، بلغين أنّ عبد الرمحن : شعر لعبد الرمحن بن حسان قال ابن عائشة

  :فسأهلا آخر فقضاها له؛ فقال
  تولّى سواكم أجرها واصطناعها... ذممت ومل حتمد وأدركت حاجيت 
  ونفٌس أضاق اللّه باخلري باعها... أىب لك كسب احلمد رأٌي مقصٌر 

  عصاها وإن مهّت بشرٍّ أطاعها... إذا هي حثّته على اخلري مّرةً 
ما شيء حتدثونه يا : قال رجلٌ يوماً البن عيينة:  ابن عيينة ورجل سأله عن الثناء على اللّه تعاىل وقال ابن عائشةبني

أّيما عبٍد كانت له إيلّ حاجةٌ فشغله الثناء علّي عن سؤال : يقولون إن اللّه تعاىل يقول: ماهو؟ قال: أبا حممد؟ قال
أما مسعت قول أمّية بن أيب الّصلت يف عبد اللّه ! ا بن أخي، وما تنكر من هذاي: فقال له. حاجته، أعطيته فوق أمنّيته

  :بن جدعان
  كفاه من تعرضه الثناء... أثىن عليه املرء يوماً 

إن هو أعطاه محد غري الذي أعطاه وإن : يف طلب الرجل احلاجة إىل أخيه فتنةٌ: وكان يقال! فكيف بأكرم األكرمني
  .ههو منعه ذم غري الذي منع

  :أنشدنا كيسان لدكني الراجز: شعر لدكني الراجز حّدثنا الّرياشّي قال
  فكل رداٍء يرتديه مجيل... إذا املرء مل يدنس من اللؤم عرضه 
  فليس إىل حسن الثناء سبيل... إذا املرء مل يصرع عن اللؤم نفسه 

  .أول منازل احلمد السالمة من الذم: أول منازل احلمد وكان يقال
  :ة بن أذنية قال عروة بن أذينة اللّيثيشعر لعرو

  منك وإن كنت ال تصّغرها... ال تتركن إن صنيعةٌ سلفت 
  عندك يف اجلّد لست أذكرها... إىل امرىء أن يقول إن ذكرت 

  وإنّ مّنا هبا يكّدرها... فإنّ إحياءها إماتتها 
  فاللّه جيزي هبا ويشكرها... وإن تولّى امرٌؤ بشكر يٍد 

  .أحيوا املعروف بإماتته: ف ويقالإحياء املعرو
كان مسعدة الكاتب أبو عمرو بن مسعدة : أليب مهرو بن مسعدة يف خري مواضع املعروف أبو سفيان احلمريّي قال

أما بعد، فإنه لن : موىلً خلالد القسرّي، وكان يف ديوان الرسائل بواسط، وكان موجزاً يف كتبه، فكتب إىل صديق له
  .والسالم. وخري مواضع املعروف ما مجع األجر والشكر. أجٌر من اللّه وشكٌر منّا: نا أمرانيعدمك من معروفك عند

وما أتأملّ يف وقت من األوقات وال يومٍ : كتاب بعض الكتاب ألحد العمال وكتب بعض الكّتاب إىل بعض العمّال
حيسر الشكر ويثقل الظهر، ألنك  من األيام آثار أياديك لدّي، ومواقع معروفك عندي، إى نّبهين التأمل على ما

أنعشت من عثرة، وأهنضت من سقطه، وتالفيت نعمةً كانت على شفا زوالٍ ودروس، وتلقّيت ما ألقيت عليك من 
  .والسالم. الكلّ بوجٍه طليق وباع رحيب

  الترغيب يف قضاء احلاجة واصطناع املعروف



حّدثنا داود بن احملّبر عن حممد بن احلسن : مد مب عبيد قالللنيب صلى اللّه عليه وسلم يف معىن هذا العنوان حدثين حم
قال رسول : اهلمداين عن أيب محزة عن علّي بن احلسني عن أبيه عن جّده علّي بن أيب طالب رضوان اللّه عليه قال

يسعى من ترك معونة أخيه املسلم والسّعي معه يف حاجته قضيت أو مل تقض كلف أن : " اللّه صلى اللّه عليه وسلم
وله " ومن ترك احلّج حلاجٍة عرضت له مل تقض حاجته حىت يرى رؤوس احمللّقني . يف حاجة من ال يؤجر يف حاجته

حّدثنا ابن عيينة عن يزيد بن عبد اللّه بن أيب بردة : صلى اللّه عليه وسلم يف الشفاعة إليه حّدثين حممد بن عبيد قال
اشفعوا إيلّ ويقضي اللّه على لسان : " ل اللّه صلى اللّه عليه وسلمقال رسو: عن أبيه عن جّده عن أيب موسى قال

  " .نبّيكم ما شاء 
قال : بلغين عن جعفر بن أيب جعفر املازّني عن ابن أيب الّسرّي عن إبراهيم بن أدهم عن منصور بن املعتمر قال

وإن أحببت أن حيبك الناس فال يقع يف  إن أحببت أن حيبك اللّه فأزهد يف الدنيا: " رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
البن عيينة عن ابن املنكدر يف أفضل األعمال حّدثين حممد بن داود عن " يدك من حطامها شيء إال نبذته إليهم 

: أّي األعمال أفضل؟ قال: قيل البن املنكدر: ليس أقول لكم إالّ ما مسعت: قال ابن عيينة: حممد بن جابر قال
  .اإلفضال على اإلخوان: أّي الدنيا أحّب إليك؟ قال: وقيل. ملؤمنإدخال السرور على ا

  لزرير العطاردي يف قضاء أيب رجاء العطاردي حاجات الناس

صلّى بنا أبو رجاء العطارديّ العتمة مث أوى إىل : حدّثنا زرير العطاردّي قال: حدثين أبو حامت عن األصمعّي قال
إنّ لطارق الليل حقّاً، وإنّ بين فالن خرجوا إىل سفوان وتركوا كتبهم وشيئاً أبا رجاٍء، : فراشه، فأتته امرأة فقالت

إهنا : فانتعل أبو رجاء وأخذ الكتب وأّداها وصلّى بنا الفجر، وهو مسرية ليلٍة لإلبل، والناس يقولون. من متاعهم
  .أربعة فراسخ

: حّدثنا ابن املبارك عن محيٍد عن احلسن قال: للحسن يف قضاء احلاجة حّدثين أمحد بن اخلليل عن حممد بن سعيد قال
  .ألن أقضي حاجةً ألخٍ أحّب إيلّ من أن أعتكف سنةً

يا أمري املؤمنني، منع املوجود : فقال. أنت متالٌف: دعاء لعمرو بن معاوية العقيلي قال املأمون حملمد بن عّباد املهلّّيب
البن عباس، وللنيب صلى اللّه " ٍء فهو خيلفه وهو خري الرازقني وما أنفقتم من شي: " سوء ظّن باهللا، يقول اللّه تعاىل

هذا حنو قول النيب . صاحب املعروف ال يقع، فإن وقع وجد مّتكأً: عليه وسلم يف املعروف وكان ابن عّباس يقول
: ل أيضاًالبن عباس أيضاً يف املعروف وكان ابن عبّاس يقو" املعروف يقي مصارع الّسوء : " صلى اللّه عليه وسلم

  .ما رأيت رجالً أوليته معروفاً إالّ أضاء ما بيين وبينه، وال رأيت رجالً أوليته سوءاً إالّ أظلم ما بيين وبينه
إن احلاجة تعرض للرجل قبلي فأبادر بقضائها خمافة أن يستغين : جلعفر بن حممد يف قضاء احلاجة قال جعفر بن حممد

  .هلا عنده موقععنها أو تأتيه وقد استبطأها فال يكون 
  :شعر يف قضاء احلاجة وقال الشاعر

  زوال اقتدارٍ أو غًىن عنك يعقب... وبادر بسلطان إذا كنت قادراً 
  :وقال آخر يف مثله

  ففكّك عنهم شباة العدم... بدا حني أثرى بإخوانه 
  فبادر قيل انتقال الّنعم... وذكّره احلزم غّب األمور 

من صنع املعروف لعاجل اجلزاء، فهو كملقي احلّب ليصيد به الطري ال : هندمن كتاب اهلند وقرأت يف كتاب لل
  .لينفعه



رجل بدأين بالسالم، ورجلٌ وّسع يل يف اجمللس، : ثالثة ال أكافئهم: البن عباس رضي اللّه عنهما قال ابن عباس
ومن : قيل. عين إال اهللا جلّ وعّزورجل قال غّبرت قدماه يف املشي إيلّ إرادة التسليم علّي؛ فأما الرابع فال يكافئه 

  .رجل نزل به أمٌر فبات ليلته يفكر مبن ينزله، مث رآين أهالً حلاجته: هو؟ قال
  .رّب املعروف أشّد من ابتدائه: أقوال يف املعروف وقال سلم بن قتيبة

  .االبتداء باملعروف نافلة، ورّبه فريضة: ويقال
نعم، من أحببت له اخلري وبذلت له : روف من غري أن يرزأ شيئاً؟ قالهل يستطيع أحد أن يفعل املع: قيل لبزرمجهر

  .الوّد، فقد أصاب نصيباً من معروفك
ما توسل إيلّ أحٌد بوسيلٍة هي أقرب به إىل ما حيب من يدٍ سلفت مين إليه، : جلعفر بن حممد قال جعفر بن حممد

  .األوائل أتبعتها أختها ألحسن رهبا وحفظها؛ ألن منع األواخر يقطع شكر
إين : خلالد بن عبد اهللا القسري يف رجل كان يبغض قام رجل من جملس خالد بن عبد اهللا القسري؛ فقال خالد

ففعل، فما لبث أن خّف على . أوله أيها األمري معروفاً: فقال رجل من القوم. ألبغض هذا الرجل وما له إيلّ ذنب
  .قلبه وصار أحد جلسائه
تعجيله وتصغريه وستره، فإنه إذا عّجله : ال يتّم املعروف إال بثالٍث: وف قال ابن عباسالبن عباس يف إمتام املعر

  .هّنأه، وإذا صّغره عظمه، وإذا ستره متّمه
  :مثله شعر للخرميي وقال اخلرميي يف حنو هذا

  أنه عندك حمقورٌ صغري... زاد معروفك عندي عظماً 
  كبري وهو عند الناس مشهوٌر... تتناساه كأن مل تأته 

  :شعر للطائي وقال الطائي
  وعظمت عن ذكراه وهو عظيم... جوٌد مشيت به الضراء تواضعاً 

  فنشرته والشخص منه عميم... أخفيته فخفيته وطويته 
  .ستر رجلٌ ما أوىل، ونشر رجلٌ ما أويل: وكان يقال

  .املّنة هتدم الصنيعة: وقالوا
  :قال الشاعر

  ليس الكرمي إذا أسدى مبنان ...أفسدت باملّن ما أسديت من حسنٍ 
ال خري يف املعروف إذا : فقال. فعلت بفالٍن كذا وفعلت به كذا: بني ابن شربمة ورجل قال رجل البن شربمة

  .أحصي
كلّ معروٍف صدقةٌ وما ألنفق الرجل على أهله ونفسه وولده صدقةٌ وما وقى املرء به : " يف اآلثر ويف بعض احلديث
  " .ٍة أنفقها فعلى اللّه خلفها مثلها إال يف معصيٍة أو بنياٍن عرضه فهو صدقة وكلّ نفق

فضل جاهك تعود به على أخيك صدقةٌ منك عليه، ولسانك تعّبر به عن أخيك صدقةٌ منك : " ويف احلديث املرفوع
  " .عليه، وإماطتك األذى عن الطريق صدقةٌ منك على أهله 

  .بذل اجلاه زكاة الشرف: وكان يقال
  :ء وقال بعض الشعراءلبعض الشعرا

  لشرب صبوحٍ أو لشرب غبوق... وليس فىت الفتيان من راح واغتدى 



  لضّر عدوٍّ أو لنفع صديق... ولكن فىت الفتيان من راح واغتدى 
  .ال يزّهدّنك يف املعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه من مل تصنعه إليه: البن عباس قال ابن عباس

  :وقال ّمحاد عجردشعر حلماد عجرد يف اجلود 
  حىت تراه غنّياً وهو جمهود... إنّ الكرمي ليخفي عنك عسرته 
  تقدر على سعٍة مل يظهر اجلود... إذا تكرمت أن تعطي القليل ومل 

  رزق العيون عليها أوجٌه سود... وللبخيل على أمواله عللٌ 
  ترجى الثّمار إذا مل يورق العود... أورق خبريٍ ترّجى للنوال فما 

  فكلّ ما سّد فقراً فهو حممود... النوال وال متنعك قلّته  بثّ
  " .من حقر حرم : " والعرب تقول

يعين . أحدهم حيقر الشيء فيأيت ما هو شّر منه: قال سلم بن قتيبة: لسلم بن قتيبة حّدثين عبد الرمحن عن عمه قال
  .املنع

  :وقال الشاعر
  ا أعطيت جمهوديما كان عندي إذ... وما أبايل إذا ضيٌف تضّيفين 

  ومكثٌر من غًىن سّيان يف اجلود... جهد املقلّ إذا أعطاك مصطرباً 
  " .أفضل الّصدقة جهد املقلّ " يف األثر ويف احلديث املرفوع 
  :للربيق اهلذيل وقال الربيق اهلذيلّ

  على نفسه ومشيٌع غناه... أبو مالكس قاصٌر فقره 
أيها الناس عليكم : عر للحطيئة وكان خالد بن عبد اللّه يقول على املنربخلالد بن عبد اللّه يف إتيان املعروف، وش

والبيت املشهور . باملعروف، فإنّ فاعل املعروف ال يعدم جوازيه، وما ضعف الناس عن أدائه قوي اللّه على جوازيه
  :يف هذا قول احلطيئة

  ال يذهب العرف بني اللّه والناس... من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه 
  .إنه يف بعض كتب اللّه عّز وجل: ويقال

إن أحسن الناس عيشاً من حسن عيش الناس يف : لوهب بن منبه يف اإلفضال على اإلخوان قال وهب بن منّبه
  .عيشه، وإنّ من أللّذّة اإلفضال على اإلخوان

طيت فأمضيت وما إّنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أع" يف األثر ويف احلديث املرفوع 
  " .سوى ذلك فهو ملك الوارث 

  :شعر لبشار يف إنفاق املال وقال بشار
  خري ديناريك ديناٌر نفق... أنفق املال وال تشق به 

إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فإهنا ال تفىن وإذا أدبرت عنك : لبزر مجهر يف اإلنفاق وشعر يف اجلود قال بزر مجهر
  .فأنفق فإهنا ال تبقة

  :ذه بعض احملدثني فقالأخ
  وأنفق على ما خّيلت حني تعسر... فانفق إذا أنفقت إن كنت موسراً 
  وال البخل يبقي املال واجلّد مدبر... فال اجلود يفين املال واجلّد مقبلٌ 



  .ال يعّد عائشاً من ال يشارك يف غناه" كتاب كليلة " من كتاب كليلة ودمنة ويف 
  .أما إنه ليس لك حىت خيرج من يدك: نعم، قال: أحتّب درمهك هذا؟ قال: اً؛ فقال لهمّر احلسن برجلٍ يقلّب درمه

  .كن وصيّ نفسك وال جتعل أوصياءك الرجال: بني الربيع بن خيثم وأخ له قال الربيع بن خيثم ألخٍ له
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  وأوثر نفسي على الوارث... سأحبس مايل علي حاجيت 
  أحّب من املبطىء الرّائث... ل ما أشتهي أعاذل عاج

  .زمٌن خؤون، ووارثٌ شفون؛ فال تأمن اخلؤون وكن وارث الشّفون: لعبيد اللّه بن عكراش قال عبيد بن عكراًش
احلدثان والقدر، كالمها ميّر على الغثّ : لك يف مالك شريكان إذا جاءا أخذا ومل يؤامراك: أليب ذّر وقال أبو ذّر

ورثة ينتظرون مىت متوت فيأخذون ما حتت يديك وأنت مل تقّدم لنفسك؛ فإن استطعت أالّ تكون أخّس والسمني، وال
  .الثالثة نصيباً فافعل

من رزقه اللّه رزقاً حسناً فليكن أسعد : لسعيد بن العاص يف احلث على اإلنفاق وقال سعيد بن العاص يف خطبة له
: فقال معاوية. صلحٍ فال يقلّ عليه شيٌء، وإّما مفسٍد فال يبقى له شيءإّما م. الناس به فإنه إمنا يترك ألحد رجلني

  .مجع أبو عثمان طريف الكالم

  :شعر حلطائط بن يعفر يف اجلود وقال حطائط بن يعفر
  يل املال رّبا حتمدي غّبه غدا... ذريين أكن للمال رّبا وال يكن 
  الً خملّداأرى ما ترين أو خبي... أريين جواداً مات هزالً لعلّين 
  أكان اهلزال حتف زيٍد وأربد... وقلت ومل أعي اجلواب تبّيين 

الدراهم ميسٌم تسم محداً أو ذّما؛ فمن حبسها كان هلا، ومن أنفقها كانت له، وما كلّ من : ألعرايب قال أعراّبي
  .أعطي ماالً محداً، وال كلّ عدمي ذميم

  :وقال بعض احملدثني
  ذا أنفقته فاملال لكفإ... أنت للمال إذا أمسكته 

حدّثنا النعمان بن هالل عن عبد اللّه بن : للنيب صلى اللّه عليه وسلم حّدثين يزيد بن عمرو عن يزيد بن مروان قال
  " .تنزل املعونة على قدر املؤونة : " قال رسول للّه صلى اللّه عليه وسلم: دينار عن عبد اللّه بن عمر قال
الدراهم ميسٌم تسم محداً أو ذّماً؛ فمن حبسها كان هلا، ومن : بن العاص قال أعراّيببني معاوية ووردان موىل عمرو 

  .أنفقها كانت له، وما كلّ من أعطي ماالً أعطي محداً، وال كلّ عدمي ذميم
  :وقال بعض احملدثني

  فإذا أنفقته فاملال لك... أنت للمال إذا أمسكته 
حدّثنا النعمان بن هالل عن عبد اللّه بن : مرو عن يزيد بن مروان قالللنيب صلى اللّه عليه وسلم حّدثين يزيد بن ع

  " .تنزل املعونة على قدر املؤونة : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: دينار عن عبد اللّه بن عمر قال
: يا تلذّه؟قالما بقي من الدن: بني معاوية ووردان موىل عمرو بن العاص قال معاوية لوردان موىل عمرو بن العاص

. حنن أحّق هبما منك: قال. اجلديث احلسن أو ألقى أخاً قد نكبه الدهر فأجربه: وما هو؟ قال: قال. العريض الطويل
  .إن أحّق هبما منك من سبقك إليهما: قال

  :ألعرايب يف التزود باملعروف وقال أعرايب



  فما اسطعت من معروفها فتزوّد... وما هذه األيام إال معارةٌ 
  متوت وال ما حيدث اللّه يف غد... إنك ال تدري بأّية بلدٍة ف

  ذراعني من قرب األحّبة يبعد... يقولون ال تبعد، ومن يك بعده 
  :وقال آخر

  أفسدت ما تعطي مبا تفعل... إن كنت ال تبذل أو تسأل 
كانوا يرون اصطناع : ممضى لنا سلٌف أهل تواصلٍ، اعتقدوا منناً، واختذوا أيادي ذخريةً ملن بعده: قال بعضهم

املعروف عليهم فرضاً، وإظهار الرب حقاً واجباً، يف حال الزمان بنشٍء اختذوا مننهم صناعةً، وبّرهم مراحبةً، وأياديهم 
  .جتارةً واصطناع املعروف مقارضة كنقد السوق خذ مين وهات

وبين مروان، فتشاحوا فيه، فلما  وقع مرياثٌ بني ناس من آل أيب سفيان: بني عمرو بن عتبة وولده قال العتيب
إن لقريش درجاً تزلق عنها أقدام الرجال، وأفعاالً ختشع هلا : انصرفوا أقبل عمرو بن عتبة على ولده، فقال هلم

رقاب األموال، وألسناً تكلّ معها الشفار املشحوذة، وغاياٍت تقصر عنها اجلياد املنسوبة؛ ولو كانت الدنيا هلم 
مث إن أناساً منهم ختلقوا بأخالق العوام، فصار هلم رفق . م، ولو اختلف ما نزينت إال هبمضاقت عن سعة أحالمه

باللؤم وخرق يف احلرص، لو أمكنهم قامسوا الطري أرزاقها؛ إن خالفوا مكروهاً تعّجلوا له الفقر، وإن عجلت هلم 
  .نعمة أخروا عليها الشكر، أؤلئك أنضاء فكر الفقر وعجزة محلة الشكر

  :احلجازيني قال بعض احلجازينيلبعض 
  فعلت كفعل أيب البختري... فلو كنت تطلب شأو الكرام 

  فأغىن املقلّ عن املكثر... تتبع إخوانه يف البالد 
  القناعة واالستعفاف

يف النهي عن سؤال الناس حّدثين شيخٌ لنا عن وكيع عن ابن ذئبٍ عن حممد بن قيس عن عبد الرمحن بن ( للنيب 
. أنا يا رسول اهللا: فقال ثوبان" . من يتقبل يل بواحدٍة وأتقبل له باجلنة؟ (: " قال رسول اهللا : بان قاليزيد عن ثو

  .فكان ثوبان إذا سقط سوطه من يده نزل فأخذه ومل يسأل أحداً أن يناوله إياه" . ال تسأل الناس شيئاً : " قال
قال عمر : عبد الرمحن احملاريب عن األعمش عن جماهد قاللعمر بن اخلطاب يف القناعة واالقتصاد وحّدثين أيضاً عن 

ليس من عبٍد إال وبينه وبني رزقه حجاٌب، فإن اقتصد أتاه رزقه وإن اقتحم هتك احلجاب ومل يزد يف : رضي اهللا عنه
  .رزقه
  " .إن الصفا الزالل الذي ال تثبت عليه أقدام العلماء الطمع (: " للنيب 

وح القدس نفث يف روعي أن نفساً لن متوت حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف إن ر: " وقال عليه السالم
  " .الطلب 

  :شعر البن حازم قال ابن حازم
  إذا حتارس أهل املال أحراس... للناس مالٌ ويل ماالن ما هلما 

  ومايل اليأس مما ميلك الناس... مايل الرضا بالذي أصبحت أملكه 
  .الرضا عن اللّه، والغىن عن الناس: مامالك؟ قال: زم املدينّ، وقال له بعض امللوكأخذ هذا من قول أيب حا

  :لبشار بن بشر يف اإلستعفاف وقال بشار بن بشر



  وإينّ ملشنوء إيلّ اغتياهبا... وإين لعٌف عن فكاهة جاريت 
  زءوراً ومل تأنس إيلّ كالهبا... إذا غاب عنها بعلها مل أكن هلا 

  وال عاملاً من أّي حوٍك ثياهبا... اديث سّرها ومل أك طالباً أح
  ويكفيك سوءات األمور اجتناهبا... وإن قراب البطن يكفيك ملؤه 

  فذرها ألخرى لّينٍ لك باهبا... إذا سّد باٌب عنك من دون حاجٍة 
  :البن أيب حاوم وقال ابن أيب حازم

  لذي احلجا وخزة اللّسان... أوجع من وخزة الّسنان 
  فإنه خري مستعان... لّه واستعنه فاسترزق ال

  فمن مكاٍن إىل مكان... وإن نبا منزلٌ حبرٍ 
  ينسب فيه إىل هوان... ال يثبت احلّر يف مكاٍن 

  عليه يوماً يد الزمان... احلّر حرٌّ وإن تعّدت 
مان احلنفّي عن لعامر بن عبد قيس العنربي يف أربع آيات من كتاب اللّه تعاىل حّدثين حممد بن داود عن جابر بن عث

أربع آياٍت من : أن عامر بن عبد قيس العنربي كان يقول: حّدثين املعلّى بن زياد القردوسي: يوسف بن عطّية قال
ما يفتح اللّه للنّاس : " كتاب اللّه إذا قرأهتّن مساًء مل أبال على ما أمسي، وإذا تلوهتّن صباحاً مل أبال على ما أصبح

وإن يردك خبريٍ فال راّد لفضله يصيب به من يشاء من " . " ا ميسك فال مرسل له من بعده من رمحٍة فال ممسك هلا وم
إلبراهيم بن أدهم يف " سيجعل اللّه بعد عسرٍ يسراً " . " وما من دابٍة يف األرض إالّ على اللّه رزقها " . " عباده 

ال جتعل بينك وبني اللّه منعماً عليك، : مقال إبراهيم بن أده: القناعة حّدثين عبد الرمحن عن بشر بن مصلح قال
  .وعّد النعم منه عليك مغرما

  :أبرع بيت قالته العرب بيت أيب ذؤيبٍ اهلذيلّ: يف أبرع بيت قالته العرب حّدثين الّرياشّي عن األصمعي قال
  وإذا ترّد إىل قليلٍ تقنع... والنّفس راغبةٌ إذا رغّبتها 

: حّدثنا أبو عمرو الّصفّار عن احلجاج بن األسود قال: األصمعّي، قال للحجاج بن األسود قال أبو حامت عن
فجزعت إىل املسألة ، ولو صربت لكان خرياً هلا ولقد بلغين أن األنسان : احتاجت عجوٌز من العجز القدم، قال

  .لو صرت إيلّ لكفيتك: يسأل فيمنع، ويسأل فيمنع، والّصرب منتبذٌ ناحيةً يقول
  .اليأس حّر والّرجاء عبٌد: و العّز ما التحفت القناعة، ويقالأنت أخ: وكان يقال

بالقناعة وصية سعد بن أيب وقاص البنه : قال" فلنحيينّه حياةً طيبةً : " وقال بعض املفّسرين يف قول اللّه عزوجلّ
  .عةٌ فليس يغنيك مالٌيا بّني إذا طلبت الغىن فأطلبه بالقناعة، فإن مل تكن لك قنا: وقال سعد بن أيب وقّاص البنه عمر

  :شعر لعروة بن أذينة وأليب العتاهية يف القناعة بالرزق وقال عروة بن أذينة
  أنّ الذي هو رزقي سوف يأتيين... لقد علمت وما اإلسراف يف طمع 

  ولو قعدت أتاين ال يعّنيين... أسعى له فيعّنيين تطلبه 
  :وقال أبو العتاهية

  كلّ ما يف األرض ال يغنيكاف... إن كان ال يغنيك ما يكفيكا 
الغىن والفقر جيوالن يف طلب القناعة فإذا وجداها قطناها حّجت أعرابيةٌ على ناقٍة هلا، : يف القناعة وقال بعضهم

  :وقال الشاعر. ما معي إال ما يف ضرعها: أين زادك؟ قالت: فقيل هلا



  سبب املطامع من غٍد وغد... يا روح من حسمت قناعته 
  مل ميس حمتاجاً إىل أحد... ه مّتهماً من مل يكن للّ

خري الشّيم القناعة، ومناء العقل بالتعلّم شعر للنمر بن تولب، وآلخرين : ألردشري يف القناعة والتعلّم وقال أردشري
  :وقال الّنمر بن تولب

  وإىل الذي يهب الرغائب فارغب... ومىت تصبك خصاصة فارج الغىن 

  وعلى كرائم صلب مالك فاغضب.. .ال تغضّنب على امرىء يف ماله 
  :وقال أبو األسود

  فكلّ قريبٍ ال ينال بعيد... وال تطمعن يف مال جارٍ لقربه 
  :وقال كعب بن زهري

  بعد الثّراء ويثري العاجز احلمق... قد يعوز احلازم احملمود نيّته 
  فضل الذي بالغىن من فضله نثق... فال ختايف علينا الفقر وانتظري 

شكوت من يرمحك إىل من ال يرمحك بني هشام بن عبد امللك وسامل بن : إىل قوم ضيقاً فقال له بعضهموشكا رجلٌ 
أكره أن أسأل يف بيت : قال. سلين حاجتك: عبد اللّه وقال هشام بن عبد امللك لسامل بن عبد اللّه ودخال الكعبة

  .اللّه غري اللّه
أيف مثل هذا املوضع تسأل : ف ورأى رجالً يسأل يف املوقف فقاللسامل بن عبد اللّه وقد رأى رجالً يسأل يف املوق

  :شعر البن املعذّل يف التعفف عن سؤال البشر وقال ابن املعذّل! غري اللّه عزوجل
  وهان عليها أن أهان لتكرما... تكلفين إذالل نفسي لعّزها 

  فقلت سليه رّب حيىي بن أكثما... تقول سل املعروف حيىي بن أكثم 
املساكني ال يعودون مريضاً وال يشهدون جنازةً وإذا سأل الناس اللّه : باس يف سؤال الناس وقال ابن عباسالبن ع

  .سألوا الناس
  .وكان احلسن يطرد السؤّال يوم اجلمعة، وال يرى هلم مجعة

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  وقلّ ما جتد الراضني بالقسم... حٌب الرياسة داٌء ال دواء له 

  :عر حملمود الورّاق يف احتجاب امللوك وقال حمموٌد الورّاقش
  عن كلّ طالب حاجةً أو راغب... شاد امللوك قصورهم وحتّصنوا 

  وتنوقوا يف قبح وجه احلاجب... غالوا بأبواب احلديد لعّزها 
  راجٍ تلقّوه بوعٍد كاذب... وإذا تلّطف للّدخول إليهم 

  اذا الضّراعة طالباً من طالبي... فارغب إىل ملك امللوك وال تكن 
  :وجد على ميلٍ يف طريق مكة

  دع الدنيا لشانيكا... أال يا طالب الّدنيا 
  وظلّ امليل يكفيكا... إىل كم تطلب الدنيا 

إذا كانت لك إيلّ حاجة فاكتب هبا رقعةً فإين : بني مطّرف بن عبد اللّه وابن أخيه قال مطّرف بن عبد اللّه البن أخيه
  .ك عن ذلّ السؤالأضّن بوجه



  :أليب األسود وقال أبو األسود
  مبدحك من أعطاك والوجه وافر... وإن أحق الناس إن كنت مادحاً 

  :شعر كان معاوية يتمثل به وكان معاوية يتمثّل هبذين البيتني
  ومن املروءة غري خايل... وفًىت خال من ماله 
  فكفاك مكروه السؤال... أعطاك قبل سؤاله 

  :وقال آخر
  بكفّيك سيب اللّه فاللّه أوسع... با مالٍك ال تسأل الناس والتمس أ

  إذا قلت هاتوا أن مييلوا فيمنعوا... فلو تسأل الناس التراب ألوشكو 
  :واملشهور يف هذا قول عبيد

  وسائل اللّه ال خييب... من يسأل الناس حيرموه 
  .قد رفعتها إىل من ال ختذل احلوائج دونه: الفق. سل حوائجك: بني سليمان وأيب حازم قال سليمان أليب حازمٍ

أي املخلوق يرزق فإذا سخط قطع رزقه، واللّه " : وهو خري الرازقني : " قال بعض املفّسرين يف قول اللّه عّز وجلّ
  .عّز وجل يسخط وال يقطع

  :شعر يف كراهة الطلب إال من اللّه عز وجل وقال الشاعر
  إنّ ذلك وهٌن منك بالّدينف... ال تضرعّن ملخلوقٍ على طمعٍ 
  فإمنا هو بني الكاف والنون... واسترزق اللّه رزقاً من خزائنه 

  :شعر للخليل بن أمحد يف اإلستعفاف وقال اخلليل بن أمحد
  ويف غًىن غري أين لست ذا مال... أبلغ سليمان أّني عنه يف سعٍة 

  حالميوت هزالً وال يبقى على ... شحاً بنفسي، إين ال أرى أحداً 
  وال يزيدك فيه حول حمتال... فالرزق عن قدرٍ ال الضعف مينعه 
  :للمعلوط، وغريه وقال املعلوط
  فقٌري يقولوا عاجٌز وجليد... مىت ما ير الناس الغّين وجاره 

  ولكن حظوظٌ قّسمت وجدود... وليس الغىن والفقر من حيلة الفىت 
  :وقال آخر

  الفىت من حيث حيرم صاحبهويعطى ... خييب الفىت من حيث يرزق غريه 
  :وقال أبو األسود

  جتعلها منك سائر األبد... ليتك آذنتين بواحدٍة 
  فإنّ فيها برداً على كبدي... حتلف أالّ تّربين أبداً 

  يف ناظري حّيٍة على رصد... إن كان رزقي إليك فارم به 
حرفةٌ يقال فيها خٌري من : رضي اللّه عنه لعمر بن اخلطاب يف تفضيل العمل على مسألة الناس وقال عمر بن اخلطّاب

  .مسألة الناس
عند خماطبيت جاهالً، وعن مسأليت : موطنان ال أستحي من العّي فيهما: لسعيد بن العاص وقال سعيد بن العاص

  .حاجةً لنفسي



: صل قاللشريح وقد جاءه رجل يستقرض منه حّدثن حممد بن عبيد عن أيب عبد اللّه عن حممد بن عبد اللّه بن وا
حاجتك عندنا فأت منزلك فإّنها ستأتيك، إّني ألكره أن : جاء رجلٌ إىل شريح يستقرض دراهم؛ فقال له شريٌح

  .يلحقك ذّهلا
وصية أيب عاصم لبنيه حّدثين الّريلشّي عن األصمعّي عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته 

  .سب الرجلإّياكم واملسألة، فإهنا آخر ك: فقال
  :شعر يف القناعة والتعفّف وقال بعض احملدثني

  وأخرجين حسن العزاء إىل الصّرب... عّودت نفسي الّضيق حىت ألفته 
  وقد كنت أحياناً يضيق به صدري... ووّسع قليب لألذى األنس باألذى 

  لسرعة لطف اللّه من حيث ال أدري... وصّيرين يأسي من الناس راجياً 
  :وقال آخر
  ما الذّلّ إال يف الطّمع... بعلمي لو نفع  حسيب

  عن قبح ما كان صنع... من راقب اللّه نزع 
  إال كما طار وقع... ما طار شيء فارتفع 
  احلرص واإلحلاح

إذا كان القدر حقّاً فاحلرص باطلٌ : من كتاب لبزر مجهر يف احلرص والقدر ملا قتل بزر مجهر وجد يف منطقته كتاباً
  .يف الناس طباعاً فالثّقة بكلّ أحٍد عجّز وإذا كان املوت لكل أحٍد راصداً فالطمأنينة إىل الدنيا محٌقوإذا كان الغدر 

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  وأخو احلوائج وجهه مملول... من عّف خّف على الّصديق لقاؤه 

ج، فإنّ العجل إذا أفرط يف مّص أمه ال يكثر الرجل على أخيه احلوائ: من كتاب اهلند يف اإلحلاح ويف كتاب للهند
  .نطحته وحنّته

  :شعر لعّدي بن زيد وقال عديّ بن زيد
  والرزق قد يسبق جهد احلريص... قد يدرك املبطىء من حظّه 

احلرص حمرمةٌ، واجلنب مقتلةٌ، فانظر فيما رأيت ومسعت أمن قتل يف : البن املقفع يف احلرص واجلنب وقال ابن املقفع
أكثر أم من قتل مدبراً، وانظر من يطلب إليك باإلمجال والتكرم أحّق أن تسخو نفسك له بالعطّية أم  احلرب مقبالً

  .من يطلب ذلك بالّشره واحلرص
  :وقال الشاعر

  وعلّ إدراكه يدين إىل عطبة... كم من حريص على شىء ليدركه 
  :وقال آخر

  وفيها منّيته لو شعر... ورّب ملّح على بغيٍة 
  :الرجل امللّح والعرب تقول يف الرجل امللّح يف احلوائج الذي ال تنقضي له حاجةٌ إال سأل أخرى قول العرب يف

  ال يرسل الساق إال ممسكاً ساقاً
وأصل املثل يف احلرباء، إذا اشتد عليه حّر الشمس جلأ إىل شجرة مث توقّى يف أغصاهنا فال يرسل غصناً حّىت يقبض 

  .على آخر



  :وقال الشاعر
  ال يرسل السّاق إالّ ممسكاً ساقاً... ح له حرباء تنضبٍة أّنى أتي

ال فقر وال بالء كاحلرص والّشره، وال غىن كالّرضا : من كتاب كليلة ودمنة يف احلرص والشره ويف كتاب كليلة
  .والقناعة، وال عقل كالّتدبري، وال روع كالكّف، وال حسب كحسن اخللق

احلرص واحلسد بكرا الذنوب وأصل املهالك؛ أّما احلسد فأهلك : املقفعالبن املقفع يف احلرص واحلسد قال ابن 
  .إبليس، وأما احلرص فأخرج آدم من اجلنة

: مخسة حرصاء، املال أحبّ إليهم من أنفسهم: أيضاً من كتاب كليلة ودمنة يف مخسة حرصاء ويف كتاب كليلة
حر، واحلاوي يلسع يده احلّية، واملخاطر على شرب املقاتل باألجرة، وحفّار القّين واألسراب، والتّاجر يركب الب

  .السّم
بني مالك بن دينار ورجل حمبوس كان حريصاً خبيالً دخل مالك بن دينار على رجل حمبوسٍ قد أخذ مبال عليه وقّيد، 

. يل: الملن هذه؟ ق: فرفع مالك رأسه فرأى سلّةً، فقال! يا أبا حيىي، أما ترى ما حنن فيه من هذه القيود: فقال له
هذه وضعت القيود يف : فأمر هبا أن تنزل، فأنزلت فوضعت بني يديه، فإذا دجاٌج وأخبصةٌ، فقال مالك: قال

  .رجلك
  ألشعب

  .أنا أطمع وأّمي تيقن فقلّ ما يفوتنا: كان أشعب يقول
  :شعر للنابغة وقال النابغة

  ولرّب مطعمٍة تعود ذباحا... واليأس عما فات يعقب راحةً 
  :الضرير وقال أبو علي الضريرأليب علي 

  فما منكم على شكري حريص... فإّني قد بلوتكم مجيعاً 
  ورّبتما غال الشيء الّرخيص... وأرخصت الثناء فعفتموه 

  وشرّ الزاد ما عاف اخلصيص... فعفت نوالكم ورغبت عنه 
  :ألعرايب يهجو احلريص وقل أعراّيب

  سوف تستوفيهلك رزٌق و... أّيها الدّائب احلريص املعّنى 
  من يدي من تريد أن تقتضيه... قّبح اللّه نائالً ترجتيه 

  طيك عفواً وماء وجهك فيه... إمنا اجلود والسماح ملن يع 
  ه وإن كان فوق ما يكفيه... ال ينال احلريص شيئاً فيكفي 

  س وأسخطهم مبا يرضيه... فسل اللّه وحده ودع النا 
  ال مانعاً ملا يعطيهلّه و... ال ترى معطياً ملا منع ال 

آخر كتاب احلوائج، وهو الكتاب الثامن من عيون األخبار البن قتيبة " : وجد باألصل بآخر هذا اجلزء ما يأيت " 
وكتبه الفقري إىل رمحة اللّه تعاىل إبراهيم بن عمر بن حممد بن علّي الواعظ اجلزرّي، وذلك يف شهور . رمحة اللّه عليه

ويتلوه . واحلمد للّه رّب العاملني، وصالته وسالمه على سّيدنا حممد النّيب وآله أمجعني. ئةسنة أربع وتسعني ومخسما
  .الكتاب التاسع وهو كتاب الطعام، واللّه املوفّق للصّواب

  :شعر يف االستعفاف ويف االستعفاف" :  -وهو من زيادات النّساخ  -وفيه كذلك " 



  الياس إنّ غىن نفسك يف... عليك باليأس من الناس 
  إذ كان يف حالة إفالس... كم صاحب قد كان يل وامقاً 

  أقول لو قد نال هذا الغنىصّيرنيمنه على الرّاس
  وعّده النّاس من النّاس... حىت إذا ما صار فيما اشتهى 

  مّني وملّا يرض بالقاسي... قطّع بالصّد حبال الصّفا 
  :آخر وقد أحسن

  وقليلٌ فاعلوه... إنّ للمعروف أهالً 
  تبتذل فيه الوجوه... أهنأ املعروف مامل 

  حبك الدّهر أخوه... أنت ما استغنيت عن صا 
  ساعةً ّجمك فوه... فإذا احتجت إليه 
  ل من الناس ذووه... إمنا يعرف الفض 

  سائالً ما وصلوه... لو رأى الناس نبّياً 
بو العيناء إىل أيب القاسم بن عبيد اللّه بن من أيب العيناء إىل أيب القاسم بن عبيد اللّه بن سليمان يسأله وكتب أ

وولدي وعيايل زرٌع من زرعك، إن سقيته راع وزكا، وإن جفوته ذبل  -أعّزك اللّه  -أنا : سليمان رقعة يقول فيها
وقد مّسين منك جفاٌء بعد برٍّ وإغفالٌ بعد تعّهد، فشمت عدوٌّ، وتكلّم حاسد، ولعبت يب ظنونٌ؛ وانتزاع . وذوى
  :مث كتب يف آخرها. شديٌدالعادة 

  فشديٌد عادةٌ منتزعه... ال هتّني بعد إكرامك يل 
  :آخر

  أغدو إىل عملٍ إالّ بال أمل... مايل معاٌش سوى ضدّ املعاش فال 
  فكّرت فيه وما أنفّك من شغل... وليس يل شغلٌ جيدي علّي إذا 
  وما أروح وال أغدو إىل عمل... كلّ امرىء رائٌح غاٍد إىل عمل 

  وإمنا أنا بعض الناس يف املثل... ست يف الناس موجوداً كبعضهم ول
  :وآخر

  يفىن وتبقى منه آثاره... املرء بعد املوت أحدوثةٌ 
  لكّنه تنشر أسراره... يطويه من أّيامه ما طوى 

  تطيب بعد املوت أخباره... وأحسن احلاالت حال امرىٍء 
  إذا خلت من شخصه داره... يفىن ويبقى ذكره بعده 

  :شعر حلبيب الطائي وقال حبيب الطائي
  أو ذكر سّيئةٍ يسري هبا الكلم... وما ابن آدم إالّ ذكر صاحلٍة 

  جاءت بأخبارها من بعدها أمم... أما مسعت بدهرٍ باد أّمته 
  :شعر يف البخل يف البخل
  فذقت من العيش جهد البالء... طرقت أناساً على غّرٍة 



  مفاتيحه يف السماء فذاك... فأّما القديد وأشباهه 
  يشّم ويدعي له بالبقاء... وأما الّسويق ففي عيبٍة 

  أتذكر شيئاً خيب للّدواء... ومن حاول اخلبز قالوا له 
  كتاب الطعام

  صنوف األطعمة

قال عمر بن : بني عمر بن اخلطاب واألحنف قال أبو حممد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الّدينورّي رمحة اللّه عليه
ما مها بأحّب األطعمة : فقال عمر. الزّبد والكمأة: أيّ الطعام أحّب إليك؟ قال: رضي اللّه عنه لألحنف اخلطاب

  .إليه، ولكنه حيبّ اخلصب للمسلمني
فقال . ليس شيٌء أبغض إيلّ من التمر والزّبد: قال رجلٌ يف جملس األحنف: األحنف والتمر والزبد قال األصمعّي

  .له رّب ملومٍ ال ذنب: األحنف
ليكتب كلّ رجلٍ يف رقعٍة أحّب الطعام : قال احلّجاج جللسائه: احلجاج والزبد والتمر عن أيب عمرو بن العالء قال

  .فإذا يف الّرقاع كلّها الزّبد والتمر. إليه وجيعلها حتت مصالّي
  .ة والّسميذةالعصيدة واهلريسة واحليس: الكبادات أربع: قال مدينّ: ملدين يف الكبادات عن األصمعّي قال

قال مالك بن حقبة حلّسان بن : بني مالك بن حقبة وحسان بن الفريعة يف احليس عن األصمعّي عن حزم قال
  .ثالثة أسقية يف وعاء: قال. احليس: ما تزّودت إلينا؟ قال: الفريعة

رقطاء من  أشتهي ثريدةً دكناء من الفلفل،: قال بعض ألعراب: لبعض األعراب يشتهي طعاماً قال األصمعّي
  .احلّمص، ذات جفافني من اللحم، هلا جناحان من العراق، أضرب فيها ضرب ويلّ الّسوء يف مال اليتيم

  .أي أطيبه ما ويل العظم، كأنه عاذ به. أطيب اللحم عّوذه: يقال: البن األعرايب يف اللحم وقال ابن األعراّيب
ف " مّر الفرزدق بيحىي بن احلصني بن املنذر الّرقاشّي، : قالبني الفرزدق وحيىي بن احلصني بن املنذر عن أيب عبيدة 

يعين ! وهل يأىب هذا إال ابن املراغة: هل لك يا أبا فراسٍ يف جديٍ مسني ونبيذ زبيبٍ جّيد؟ فقال الفرزدق: قال له" 
  .جريراً

  .قد أعّدت لك: قال شواٌء وطالٌء وغناٌء؛: قال: ما حتبّ أن يعّد لك: بني األحوص وجرير وقال األحوص جلرير
واللّه أشتهي كشكّيةً، ومّد هبا صوته فخرجت منه : بني املدين اشتهى الكشك وصديق له وقال مدينّ لصديق له

  .ما أسرع ما لفحتك يابن عّم: ريح؛ فقال له
أر فيها إال أتيت فالناً فأتاين مبرقٍة كان فيها مسقّى، فلم : قال شيخ من أهل ملدينة: لشيخ مدين وعن األصمعّي قال

  .كبداً طافيةً، فغمست يدي فوجدت مضغة، فمددهتا فامتّدت حىت كأين أزمر يف ناي
: أيّ شيء أطيب حلماً؟ قال: بني كسرى وأعرايب أدخل أعراّيب على كسرى ليتعّجب من جفائه وجهله؛ فقال له

: قال كسرى. اجلمل: قيل؟ قالفأّي شيء أهنض باحلمل الث: اجلمل قال: فأّي شيء أبعد صوتاً؟ قال: قال. اجلمل
يطبخ حلم اجلمل مباٍء وملح، : كيف يكون حلم اجلمل أطيب من البطّ والّدجاج والفراخ والّدّراج واجلداء؟ قال

كيف يكون اجلمل أبعد صوتاً وحنن نسمع الصوت : قال. ويطبخ ما ذكرت مباٍء وملح حىت يعرف ما بني الطعمني
ضع لكركّي يف مكان اجلمل يف مكان الكركيّ حىت تعرف أّيهما : ال األعراّيبمن الكركّي من كذا وكذا ميالً؟ ق



كيف تزعم أنّ اجلمل أمحل للحمل الثقيل ولفيل حيمل كذا وكذا رطالً؟ ليربك الفيل : قال كسرى. أبعد صوتاً
ر بن سليمان جلعفر بن سليمان عن جعف.: ويربك اجلمل وليحمل على الفيل محل اجلمل، فإن هنض به أمحل لألثقال

  .الطّيب والقدر، ولكن تطيّبهما إصابة القدر: شيئان ال يزهدمها كثرة النفقة طيباً: قال
كان أبو عبد الرمحن الثوريّ : أبو عبد الرمحن الثوري والرؤوس وفيما أجاز لنا عمرو بن حبر اجلاحظ من كتبه قال

األلوان الطّيبة، وكان يسمّيه مّرةً اجلامع ومّرةً يعجب بالرؤوس ويصفها، ويسمّي الرأس عرساً ملا جتّمع فيه من 
الرأس شىء واحد وهو ذو ألواٍن عجيبٍة وطعومٍ خمتلفٍة؛ وكلّ قدرٍ وكلّ شواٍء فإمنا هو شىء : الكامل، ويقول

وفيه الشحمة اليت بني أصل األذن ومؤخر " واحد، والرأس فيه الدماغ وطعمه مفرد، والعنيان وطعمهما مفرد، 
أطيب من املّخ وأنعم من الزّبد وأدسم من الّسالء، مث " خاصةً " على أن هذه الّشحمة " عمها على حدة العني وط

  .يعّد أسقاطه كلها

الرأس سيدّ البدن وفيه الّدماغ وهو معدن العقل ومنه يتفّرق العصب الذي فيه احلّس، وبه قوام البدن، وإمنا : ويقول
ملدركة والعني هي باب األلوان، والنفس هي السامعة الذائقة وإمنا األنف القلب باب العقل؛ كما أنّ النفس هي ا

  .واألذن بابان ولوال أنّ العقل يف الرأس ملا ذهب العقل من الضربة تصيبه؛ ويف الرأس احلواّس اخلمس
  :وكان ينشد

  وغودر عند امللتقى مثّ سائري... مهو ضربوا رأسي ويف الرأس أكثري 
إال يف زيادة الشهر ملكان زيادة الدماغ وال يشتريه إاليوم السبت ألن الرؤوس يوم السبت وكان ال يشتري الرأس 

أكسد للفضالت اليت تبقى يف منازل الّتجار عن يوم اجلمعة وكان إذا فرغ من غدائه يوم الرأس، عمد إىل القحف 
طسٍت فيه ماء وال يزال يعيد ذلك  وإىل اللّحيني فوضعه قرب بيوت النمل والذّر فإذا اجتمعن عليه أخذه ونفضه يف

  .على تلك املواضع حىت يقلع النمل والذّر من داره، فإذا فرغ من ذلك ألقاه مع احلطب فاستوقده يف الّتنور
األرز األبيض بالّسمن املّسلي بالسكر الطّربزذ، : قال أبو صوّارة أو ابن دقّة: يف األرز األبيض بالسمن األصمعّي قال

  .ل الدنياليس من طعام أه
ليلة العقرب، وليلة اهلريسة، وليلة جّدة إىل : أطول الليايل ثالث: وقال أبو صّوارة أو ابن دقّة:أطول الليايل قال

  .مكة
أطعموين حفنة : قال أبو كامل موىل علّي رضي اللّه عنه: أليب كامل بن الزبد األصمعّي عن جعفر بن سليمان قال

  .زبٍد مث اختموا سراويلي ثالثاً
ليس هو الذي يؤكل فيه : فقال" إن اللّه يبغض البيت اللّحم : " يف حديث: بني الثوري ورجل وقال رجل للثّورّي

  .اللحم، وإمنا هو الذي يؤكل فيه حلوم الناس
خري متراتكم : " للنيب صلى اللّه عليه وسلم يف التمر عن أيب الّصّديق الناجي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال

يا غالم أنضج العصيدة تذهب : لعمر يف العصيدة وعن ابن عمر عن عمر أنه قال" ربين يذهب بالداء وال داء فيه ال
  .حرارة الزيت

بيٌت ليس فيه : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: للنيب صلى اللّه عليه وسلم يف التمر أيضاً وعن عائشة قالت
أضافنا فالن فأتانا حبنطة كأهنا مناقري الغربان، ومترٍ كأنه : ٌخ من أهل البادية قالأيضاً يف التمر شي" متر جياٌع أهله 

  .أعناق الوّز يوحل فيه الضّرس
مترنا جرد فطٌس يغيب فيه الضّرس، كأن نواه ألسن الطري،تضع التمرة يف فيك فتجد : قال أعراّيب: األصمعّي قال



  .حالوهتا يف كعبيك
رجلٌ رجلني يف اجلاهلية فخّيرها مب يعّشيهما، فاختار أحدمها اللحم واختار اآلخر أسر : األصمعّي عن أبيه قال

  .التمر، فعشّيا وألقيا يف الفناء وذلك يف شتاٍء شديٍد، فأصبح صاحب اللحم خامداً، وأصبح صاحب التمر تزّر عيناه
غّراء الطّرف صفراء السائر عليها  مترة نرسيانةٌ: ما رأيك يف أكل اجلرّي قال: قيل ألعراّيب: وقال غري األصمعّي

  .وما أحّرمهما: مث أدركه الورع فقال. مثلها زبداً أحّب إيلّ منها
  :وقال بعض األعراب

  وخيالً من الربينّ فرساهنا الزّبد... أال ليت يل خبزاً تسربل رائباً 
إنّ يف التمر أدمه : قال! مر واحدكيف وسعر الدقيق والت: ورأى أعرايبٌّ دقيقاً ومتراً فاشترى التمر؛ قيل له: قال

  .وزيادة حالوٍة
  .من أكل التمر وتراً مل يضرّه: قالت عائشة: عن زياد الّنمريّي قال

  .أطيب التمر صيحانّية مصلّبة: حّدثين شيٌخ عاملٌ قال: األصمعّي قال
ن أكله على ثقلٍ من خال على التمر فالعجوة، وم: كان يقال: حّدثين رجلٌ من آل حزمٍ قال: األصمعّي قال
  .فالصّيحاينّ

أجتعل عسلةً يف أخثاء : قال أعراّيب يفّضل الّرطب على العسل: ألعرايب يف تفضيل الرطب على العسل األصمعّي قال
قيل : يف أطيب انواع التمر وقال األصمعّي! البقر كعسلٍة يف جّو السماء هلا حمارس من جريٍد وذوائب من زمرٍد

. نوى الصيحاّني: انظروا أّي النوى أكثر؟ قالوا: مر أطيب؟ فدعا بأنواع التمر، فلّما أكلوا قالأّي الت: البن القدّاح
  .هو أطيب: قال

أي ال خيرج مع أصحابه " أبرماً قروناً : " العرب تقول للبخيل األكول: للعرب يف البخيل األكول وقال األصمعّي
  .شيئاً ويأكل مترتني مترتني
  :وقال النابغة يصف متراًشعر للنابغة يصف متراً 

  إذا طار قشر التمر عنها بطائر... صغار النوى مكنوزةٌ ليس قشرها 
  احلسن والفالوذج

  .ما عاب هذا مسلٌم! فتات الربّ بلعاب النحل خبالص الّسمن: مسع احلسن رجالً يعيب الفالوذج فقال
يا أبا سعيد، أخاف : فقال. ك ال تأكل الفالوذجيا أبا يعقوب، بلغين أن: احلسن وفرقد السبخي وقال لفرقدٍ السّبخّي

أما مسعت قول اللّه ! يف الّصيف واحلاّر يف الشتاء" وهل تؤّدي شكر املاء البارد ! يا لكع: فقال. أالّ أؤّدي شكره
: حتكيم شيخ يف الطعام الرومي والفارسي األصمعّي قال" يأّيها الّذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم : " تعاىل

أّما الرومّي فذهب باحلشو : اختصم رومّي وفارسيّ يف الطعام، فحكّما بينهما شيخاً قد أكل طعام اخللفاء، فقال
  .واألحشاء، وأما الفارسّي فذهب بالبارد واحللواء

 يا أصمعّي حّدثنا: كنا عند الرشيد فقدّمت إليه فالوذجةٌ، فقال: جشع مزّرد أخي الشماخ وهنمه وعن األصمعّي قال
إن مزّرداً أخا الشمّاخ كان غالماً جشعاً وكانت أّمه تؤثر عياهلا بالطعام عليه وكان ذلك : فقلت. حبديث مزّرٍد

حيفظه، فخرجت أّمه ذات يوم تزور بعض أهلها، فدخل مزّرٌد اخليمة وعمد إىل صاعي دقيقٍ وصاعٍ من متر وصاعٍ 
  :من مسن مث جعل يأكله وهو يقول

  أغرت على العكم الذي كان مينع... ناهتا وملّا غدت أمي متري ب



  إىل صاع مسنٍ فوقه يتريّع... لبكت بصاعي حنطةٍ صاع عجوٍة 
  رؤؤس نقاٍد قطّعت يوم جتمع... ودّبلت أمثال األثايف كأهنا 

  محى أّمنا مما حتوز وترفع... وقلت لبطين أبشر اليوم إنه 
  ا يوم تشبعوإن كنت غرثاناً فذ... فإن كنت مصفوراً فهذه دواؤه 

  " .يا أصمعّي " كلوا باسم اللّه، هذا يوم تشبع : فضحك الرشيد حىت استلقى على ظهره، مث قال
إبعث إيلّ عسالً من عسل خالّر، من النّحل األبكار، : وكتب احلجاج إىل عامله بفارس: احلجاج يطلب عسالً قال

  .من الّدستفشار الذي مل متّسه النار
أن أرسل إيلّ بعسلٍ أخضر يف سقاء، : كتب بعض اخللفاء إىل عامله بالطائف: األصمعّي مثله لبعض اخللفاء وقال

  .أبيض يف اإلناء، من عسل النّدغ والّسحاء، من حداب بين شبابة
  .والعرب تصف العسل بالربودة

ن أفضل للنيب صلى اللّه عليه وسلم وشعر لألعشى ويف حديث ابن عباس أنّ النيب صلى اللّه عليه وسلم سئل ع
  .يعين العسل" احللواء البارد : " الشراب قال
  :وقال األعشى

  رد من عسل النحل... كما شيب مباٍء با 
استدار كما يستدير " األرض " أجود العسل الذهّيب الذي إذا قطرت منه قطرةٌ على وجه : يف العسل ومنافعه ويقال

  .الزئبق ومل ينقش ومل خيتلط باألرض والتراب
  .أجوده ما يلطخ على فتيلٍة مث تشعل فيه النار فيعلق: والروم تقول

  .من أدام أكل العسل ودهن جسمه زاد اللّه بذلك يف عمره: وسئل ديقراطيس العامل عما يزيد يف العمر فقال
  .والعسل إن جعل فيه اللحم الطرّي بقي كهيئته حىت يننت

  .بع عسالً مث يشربه مباٍء سواٍء فإنه يربأ بإذن اللّه تعاىلمن كان به داء قدٌمي فليأخذ درمهاً حالالً وليشتر : ويقال
  .وكان احلسن يعجبه إذا استمشى الرجل أن يشرب اللنب والعسل

ويزعم أصحاب الطبائع أن العسل إذا ديف باملاء وخلط معه زيٌت أو دهن مسسمٍ نافٌع ملن شرب الّسموم واألدوية 
  .القاتلة يتقيأ به

: " أنه قال -وال أعلمه إالّ عن النّيب صلى اللّه عليه وسلم  -ن مهران عن ابن عباس قال يف إكرام اخلبز ميمون ب
كانت امرأةٌ : إلمرأة من بكر بن وائل يف السويق األصمعّي قال" أكرموا اخلبز فإنّ اللّه سخّر له السموات واألرض 

للّه عليه وسلم، وكان العّباد يغشوهنا من بكر بن وائل تنزل الطّفاوة وكانت قد أدركت بعض أصحاب النيب صلى ا
إنه طعام املسافر، وطعام العجالن، وغذاء املبكّر، وبلغة ! ال تفعل: يف منزهلا؛ فعاب عائٌب عندها الّسويق، فقالت

املريض، ويشّد فؤاد احلزين، ويرّد من نفسٍ الضّعيف؛ وهو جيٌد يف الّتسمني ونقاوة البلغم، ومسمونه يصفّي الدم، 
  .كان ثريداً، وإن شئت كان خبيصاً، وإن شئت كان خبزاً إن شئت

خّوضي : لغّسان بن عبد احلميد يف السويق أيضاً وكان غّسان بن عبد احلميد كاتب سليمان بن علّي يقول جلاريته
  .لنا سويقاً فأخثريه، فإنّ الرجل ال يستحي أن يزداد ماًء فريقّقه، ويستحي أن يزداد سويقاً فيخثره به

  عبد اللّه بن معاوية يف الطربزدشعر ل



مّر عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر بعبد احلميد بن علّي وهو يف مزرعته وقد عطش، فاستسقاه فخاض له 
  :سويق لوزٍ فسقاه إياه؛ فقال عبد اللّه

  ولكّن املالح بكم عذاب... شربت طربزداً بغريض مزٍن 
  مبّسك إنه طاب الشراب ...بالطّربزد طاب لكن " هو " وما 

  يطيب إذا مشيت به التراب... وأنت إذا وطئت تراب أرضٍ 
  وحتييها أياديك الّرطاب... ألن نداك ينفي احملل عنها 

  .ال تسقوا نساءكم السّويق، فإن كنتم ال بّد فاعلني فاحفظوهّن: للحسن يف السويق والنساء وقال احلسن
قال : ساء غلمةٌ وهي للرجال غفلةٌ للنيب صلى اللّه عليه وسلم عن ابن عمر قالالّسمنة للّن: للرقاشي وقال الّرقاشّي

أبو يزيد وشرب اللنب احلار الّرياشيّ " اللّنب والسّواك والّدهن : ثالثةٌ ال ترّد: " رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  .راًرأيت رجالً كأنّ أسنانه الذّهب لشربه اللّنب حا: مسعت أبا يزيد يقول: قال

عبد من أنت؟ : قارٌص فقل: أّي اللّنب أطيب؟ فإن قال: إذا قلت للّرجل: لذي الّرمة األصمعّي عن ذي الّرمة أنه قال
  .ابن من أنت؟: فقل. احلليب: وإن قال

إنك : بني قريشي وامرأة من البادية مّر رجل من قريشٍ بامرأة من العرب يف باديٍة، فقال، هل من لنبٍ يباع؟ فقالت
  .مٌ أو قريب عهد بقوم لئامٍلئي

  .اللنب أحد اللّحمني: وكان يقال
  .من تصّبح بسبع موزاٍت وبقدحٍ من لنب إبلٍ أوارك جتّشأ خبور الكعبة: لبعض املدنيني وقال بعض املدنّيني

ولٌنب خبٌز مخري : وما هو؟ قالت: قال. نعم: هل من قرًى؟ فقالت: بني معاوية وامرأة وقف معاوية على امرأٍة فقال
  .فطري وماٌء منري
  .اللنب احلامض حيلب عليه احلليب، وهو أطيب اللنب: والرّثيئة" . إنّ الرّثيئة تفتأ الغضب : " والعرب تقول

  :شعر لبعض األعراب يف اللنب قال بعض األعراب
  فاضرب عليه جبرعٍة من رائب... وإذا خشيت على الفؤاد جلاجةً 

أن أطبخ : أنّ نبّياً من األنبياء شكا إىل اللّه تعاىل الضعف، أوحى اللّه إليه: رّاقيف طبخ اللنب باللحم وعن مطر الو
  .اللنب باللحم، فإنّ القّوة فيهما

كنت أشرب رثيئةً جتّرها الشّفتان جّراً، وقارصاً إذا جتّشأت : أعرايب يصف خصب البادية وصف أعراّيب البادية فقل
  .مبنامسها، وخالصةً يشّمها الكلب فيعطسجدع أنفي، ورأيت الكمأة تدوسها اإلبل 

  .إنّ اللنب إذ سّخن بالنار وسيط بعوٍدمن عيدان شجر الّتني راب من ساعته: يف ترويب اللنب وتقول األطّباء
وإن أراد صاحبه أالّ يروب وإن كان فيه روبة جعل فيه شيئاً من احلبق، وهو الفوذنج النهرّي،فإنه يبقى : وقالوا
  .كهيئته
  من أخبار العرب يف مآكلهم ومشارهبمأخبار 

مكثت ثالثاً ال أذوق طعاماًوأشرب فيهّن شراباً، فدعوت اللّه تعاىل، وإذا دعا : للمعلّى الربعي املعلّى الّربعّي قال
 العبد اللّه بقلبٍ صادقٍ كانت معه من اللّه عٌني بصريةٌ، فدفعت إىل ذئبني يف جفرٍ، فرميتهما فقتلتهما، مث أتيت جفراً

فاشتويت واحتذيت  -يعين شبه الّزفري  -فيه ماء فاستقيت، مث أتيتهما وإذا مها علىمهيديتيهما، وإذا هلما حنفةٌ 
  .واذّهنت



أضافين رجل من األعراب فجاءين بقدرٍ مجاعٍ ضخمةٍ " : شيخ من سليم " بني ابن قرفة وصياد أعرايب قال ابن قرفة 
ذا بضعة تنماتّ يف فمي، وبضعة كأّنها بضع ساقٍ، وبضعة كأهنا شحمٌ ليس فيها شيء من طعام إال قطع حلم، فإ

  .إين رجل صّياد، مجعت بني ذئبٍ وظيبٍ وضبع: ما هذا؟ فقال: زخٌم؛ فقلت
: فقال املدينّ. نأكل ما دّب ودرج إال أّم حبنيٍ: ما تأكلون وما تدعون؟ قال: بني مدين وأعرايب قال مدينّ ألعراّيب

  .العافيةليهينء أّم حبنيٍ 
لرجل من بين هالل على مائدة الفضل بن حيىي قعد على مائدة الفضل بن حيىي رجلٌ من بين هالل بن عامر، فذكروا 
الّضّب ومن يأكله، فأفرط الفضل يف ذّمه وتابعه القوم، فغاط اهلاليلّ ما مسع منهم، ومل يكن على املائدة عرّيب غريه، 

  :ا فراخ الّزنانري، فلم يشك األعراّيب أهنا ذّبان البيوت، فقال حني خرجمث مل يلبث أن أيت الفضل بصحفٍة فيه
  وبعض إدام العلج هام ذباب... وعلجٍ يعاف الضبّ لؤماً وبطنةً 

  لقالوا لقد أوتيت فصل خطاب... ولو أنّ ملكاً ناك أّمه 
  " :رجل من العرب " شعر أليب اهلندي، مث لبعض األعراب وقال أبو اهلندي 

  وإّني ألشهي قديد الغنم... ّضباب فما عفتها أكلت ال
  أتيت به فاتراً يف الّشبم... وحلم اخلروف حنيذاً وقد 

  فما زلت منها كثري السّقم... فأّما البهطّ وحيتانكم 
  فلم أر فيها كضّب هرم... وقد نلت منها كما نلتم 

  وبيض الدجاج شفاء القرم... وال يف البيوض كبيض الّدجاج 
  وال تشتهيه نفوس العجم... باب طعام العريب ومكن الّض

  :وقال بعض األعراب
  ملا تركت الّضّب يعدو بالواد... وأنت لو ذقت الكشى باألكباد 

  :ونزل رجل من العرب برجل من األعراب فقدم إليه جراداً؛ فقال
  إليه دجوجّي من الليل مظلٌم... حلى اللّه بيتاً ضّمين بعد هجعٍة 

  هو العنز إال أنه يتكلم... داً بفنائه فأبصرت شيخاً قاع
  ومل يك برقان الّدىب يل مطعم... أتانا بربقان الّدىب يف إنائه 

  فهل ذاق هذا، ال أبا لك، مسلم... فقلت له غّيب إناءك واعتزل 
  :لبعض لعباسني وقال بعض العباسيني

  قة حنو العذيب فالّصنّني... ليت شعري مىت ختّب يب ال 
  وجبيناً وقطعةً من نون... وخبز رقاقٍ حمقباص زكرةً 

  :وقال بعض األعراب
  ترى أبتغي من صيده وأخاتله... أقول له يوماً وقد راح صحبيت 

  وشالت مشايل زايل الّضّب باطله... فلما التقت كفّي على فضل ذيله 
  متّشي على القيزان حوالً حالئله... فأصبح حمنوذاً نضيجاً وأصبحت 

  تطلّى بورسٍ بطنه وشواكله... تني كأمنا شديد اصفرار الكشي
  حلى اللّه شاريه وقّبح آكله... فذلك أشهى عندنا من نتاجكم 



  :للفرزدق يعّير بين أسد بأكل الكالب وبنو أسدٍ تعّير بأكل الكالب؛ قال الفرزدق
  وكان مسيناً كلبه فهو آكله... إذا أسدّي جاع يوماً ببلدٍة 

  :الناس وتعّير أيضاً بأكل حلوم الناس، كما قال الشاعر آلخر يعري بين أسد بأكل حلوم
  فال تأكل له ابداً طعاما... إذا ما ضفت ليالً فقعسّياً 

  وخري الزاد ما منع احلرام... فإنّ اللحم إنسانٌ فدعه 
ات صادوا حّي: كنت بالبادية فرأيت ناساً حول نارٍ، فسألت عنهم فقالوا: لرجل يف قوم يأكلون احليات قال رجل

فأتيتهم فرأيت رجالً منهم قد أخرج حّيةً من اجلمر ليأكلها فامتنعت عليه، فجعل ميّدها كما .فهم يشتووهنا ويأكلوهنا
عجل عليها قبل أن : ميّد عصيب مل ينضج، فما صرفت بصري عنه حّتى لبج به فمات، فسألت عن شأنه فقيل يل

  .تنضج وتعمل يف ّمسها النار
فاشتروه فطبخه حىت هتّري، وأكل .إشتروا يل حلماً: فون حلماً قال رجل من األعراب لولدهبني أعرايب وأوالده يص

ما أنا مبطعمه أحداً منكم إال من أحسن وصف أكله؛ فقال : منه حىت انتهت نفسه، وشرعت إليه عيون ولده فقال
آكله حىت ال يدري ألعامه : آلخرفال ا. قالك لست بصاحبه. آكله يا آبت حىت ال أدع للذٍة فيه مقيال: األكرب منهم

أنت صاحبه، هو : قال. أدقّه يا أبت دقّاً وأجعل إدامه املّخ: فقال األصغر. لست بصاحبه: قال. هو أم لعامٍ أّول
  .لك

  :شعر ألعرايب سقط بعريه فذحبه وأكله بينا أعراّيب يسري وهو يوضع بعريه إذ سقط بعريه فنحره وأكله، فأنشأ يقول
  يشبع حلماً ويقلّ عمله... ن ميوت مجله إن الّسعيد م

شعر لسلويل سكر فذبح بعريه ومّر رجلٌ من سلول بفتياٍن يشربون فشرب معهم؛ فلما أخذ منه الشراب قام إىل 
  :بعريه فنحره، وقال

  ودعاين من مالمٍ وعذل... علّالين إمنا الّدنيا علل 
  اجلملواسقياين أبعد اللّه ... وأنشال ما أغّرب من قدريكما 

  آداب األكل والطعام

: " مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: من حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أيب هريرة قال
بلغين أنه من غسل يده قبل الطعام كان يف سعة من : وعن عبد الرمحن بن عراٍك قال" األكل يف السّوق دناءةٌ 

  .الّرزق حىت ميوت
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللّمم مسرة بن : وء قبل الطعام وبعده عن احلسن أنه قالللحسن يف الوض

  جندب

  .لو مات ما صلّيت عليه: قال. إنّ أباك أكل طعاماً كاد يقتله: قيل لسمرة بن جندبٍ: وعنه قال
لّدين قلٌب خنيب، وبطٌن رغيب، بئس العون على ا: قال أبو الّدرداء: أليب الدرداء وعن شرحبيل بن مسلم قال

  .ونعظٌ شديٌد
  .امسح باستك أوذر: فقال عمر. يا جارية هات الّدستورد: بني اجلارود وعمر أكل اجلارود مع عمر طعاماً مث قال

إن من ورائكم زماناً شديداً، : كنا نأيت فرقداً السّبخّي وحنن شببةٌ فيعلمنا: نصيحة فرقد السبخي ألصحابه قال جعفر
وإذا أكل أحدكم فال حيلّّن . وا األزر على أنصاف البطون، وصّغروا اللّقم، وشّددوا املضغ، ومصوا املاء مّصاًفشّد



وإذا جلس أحدكم ليأكل فليقعد على أليتيه، وليلزق بطنه بفخديه، وإذا فرغ فال يقعد وليجئ . إزاره فتّتسع أمعاؤه
  .وليذهب؛ واحتموا فإن من ورائكم زماناً شديداً

ساقي القوم : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: نيب صلى اللّه عليه وسلم وعن عبد اللّه بن أيب أوىف قاللل
: قال يل بالل بن أيب بردة: طعام عبد األعلى بن عبد اللّه بن عامر وعن اجلارود بن أيب سربة قال" آخرهم شرباً 

. حدثين عنه: أّيهاً واللّه؛ فقال: ؛ فقلت -اللّه بن عامر يعين عبد األعلى بن عبد  -أحتضر طعام هذا الشيخ؟ 
نأتيه وكان سكّيتاً، إن حدثنا أحسن احلديث، وإن حّدثناه أحسن اإلستماع، فإذا حضر الغداء جاء خبّازه : فقلت

بس كي حي: وما يريد بذاك؟ قلت: قال. بطّةٌ بكذا، ودجاجةٌ بكذا وكذا: ما عندك؟ فيقول: فمثل بني يديه؛ فيقول
كلّ إنساٍن نفسه إىل ما يشتهي، فإذا وضع اخلوان خّوى ختوية الظليم فما له إال موضع مّتكئه فيجّد ويهزل، حىت 

  .إذا رآهم قد فتروا وكلّوا أكل معهم اجلائع املقرور حىت ينّشطهم بأكله
وأن تكثر عليه األيدي، أن يكون حالالً، : إذا اجتمع للطعام أربٌع كمل: ما يستحب أن جيتمع للطعام وكان يقال
  .وإن يفتح باسم اللّه، وخيتتم حبمد اللّه

إّني : ّمسوا إذا أكلتم ودنّوا ومسّتوا أبرويز لصحايب طعامه وشرابه قال أبرويز لصحايب طعامه وشرابه: وكان يقال
وشرايب ما سلّطتكما على املعيشة، وأشركتكما يف احلياة، وجعلتكما أمينني على نفسي، وولّيتكما من طعامي 

التوسعة فيه مروءةٌ والتضييق فيه دناءة؛ فاجعاله يف فضله على ما سواه كفضلي على من سواي، ويف كثرته ككثرة 
وال يشهدنّ طعامي الذي آكل عٌني تراه وال نفٌس حتّسه وال يٌد تداوله خال نفساً . من معي على من مع غريي

على من أضاع، وتنقطع الشبهة فيه عمن غفل وألجعل صاحب واحدةً؛ وإمنا أفردته بذلك لتستحكم احلّجة فيه 
  .ذاك رهناً بدم نفسه إن هو قّصر يف صنعه أو أوقع بغائلٍة

أنه كامن له جاٌم من حّب رّماٍن مدقوقٍ : حدذثين إبراهيم بن صاحل: إبراهيم بن صاحل وحب الرمان األصمعّي قال
  .لوانيسّف منه بني كل لونني ملعقةً حىت يعرف اختالف األ

كان أبو عبد الرمحن الثّورّي يقعد ابنه معه : أبو عبد الرمحن الثوري وولده وفيما أجاز لنا عمرو بن حبرٍ من كتبه قال
خبط املالّحني والفعلة، وهنش " دع عنك " إياك وهنم الصبيان وأخالق النوائح، و : على خوانه يوم الرأس، مث يقول

واعلم أنه إذا كان يف الطعام شيء طريفٌ . فإنّ حظّك الذي وقع وصار إليك األعراب واملهنة، وكل من بني يديك؛
وأنت قد تأيت . أو لقمةٌ كرميةٌ أو بضعة شهّيةٌ، فإمنا ذلك للشيخ املعظّم والصيبّ املدلّل، ولست واحداً منهما

إليك منك، وإمنا  الدعوات، وجتيب الوالئم، وتدخل منازل اإلخوان، وعهدك باللحم قريٌب، وإخوانك أشّد قوماً
وأنا بعد أكره لك املواالة بني اللحم؛ فإن اللّه يبغض . هو رأس واحٌد، فال عليك أن تتجاىف عن بعضٍ وتصيب بعضاً

  .أهل البيت اللّحمني
  .مدمن اللحم كمدمن اخلمر: وكان يقال

إّياكم وهذه اجملازر، فإنّ هلا : يقولحلمٌ يأكل حلماً، أٌف هلذا عمالً؟؟؟؟؟؟؟ وكان عمر : ورأى رجالً يأكل حلماً، فقال
  .ضراوةً كضراوة اخلمر

يا بّين عوّد نفسك األثرة وجماهدة اهلوى والشهوى، وال تنهش هنش الّسباع، وال ختضم خضم الرباذين، وال تدمن 
. ةً وال سبعاًاألكل إدمان الّنعاج، وال تلقم لقم اجلمال؛ فإن اللّه تعاىل جعلك إنساناً وفّضلك، فال جتعل نفسك هبيم

  .واحذر سرعة الكظّة وسرف البطنة



  :وقال األعشى. إذا كنت بطيناً فعّد نفسك من الّزمين: قال بعض احلكماء
  نة ّمما تسفّه األحالما... والبط .....................

امليتة فقد مات  واعلم أنّ الّشبع داعية البشم، وأن البشم داعية الّسقم، وأنّ السقم داعية املوت، فمن مات هبذه
  .ميتةً لئيمةً، وهو مع هذا قاتل نفسه، وقاتل نفسه أألم من قاتل غريه

يا بّين، واللّه ما أّدى حّق الركوع والسجود ذو كظمة، وال خشع للّه ذو بطنة، والصوم مصّحة، والوجبات عيش 
  .الصاحلني

در احلارث بن كلدة حيث يزعم أنّ الدواء هو  فللّه. أي بّين، ألمرٍ ّما طالت أعمار اهلند، وصّحت أبدان األعراب
  .األزم، وأنّ الداء إدخال الطعام إثر الطعام

أي بّين، مل صفت أذهان األعراب، وصّحت أبدان الرّهبان، مع طول اإلقامة يف الصوامع حىت مل تعرف النقّرس وال 
يف تدبريٍ جيمع لك صّحة البدن، وذكاء وكيف ال ترغب . وجع املفاصل وال األورام، إال لقلّة الّرزء وخفّة الزاد

أي بّين، مل صار الضبّ أطول شيء ذماًء إال أنه ! الذهن، وصالح املعي، وكثرة املال، والقرب من عيش املالئكة؟
إفهم . يتبلّغ بالنسيم؛ ومل قال الرسول صلى اللّه عليه وسلم إنّ الصوم وجاء إالّ ليجعله حجازاً دون الشهوات

  .إنه مل يقصد به إالّ إىل مثلكتأديب اللّه، ف
أي بّين، قد بلغت تسعني عاماً ما نغص يل سّن، وال انتشر يل عصٌب، وال عرفت ذنني أنف، وال سيالن عني، وال 

فإن كنت حتّب احلياة فهذه سبيل احلياة، وإن كنت تريد املوت . سلس بول؛ ما لذلك علّةٌ إالّ التخفيف من الزاد
  .ظلم نفسه فال يبعد اللّه إالّ من

كانت يل ابنة جتلس معي على املائدة فتربز كفّاً كأهنا طلعة، يف ذراع كأنه : أبو هنشل وابنته، مث ابنه وقال أبو هنشل
ّمجارة، فال تقع عينها على أكلة نفسية إال خّصتين هبا، فزّوجتها وصرت أجلس معي على املائدة ابناً يل فيربز كفّاً 

  .كربة، فواللّه ما تسبق عيين إىل لقمة طّيبة إالّ سبقت يده إليهاكأنه كرنافة يف ذراع كأنه 
سس عمرو بن العاص ملعاوية يوم التحكيم قال عمرو بن العاص ملعاوية يوم حتكّم .غلبت بطنيت فطنيت: وقال بعضهم

  .بطيناًأكثروا الطعام، فواللّه ما بطن قوٌم قطّ إال فقدوا بعض عقوهلم، وما مضت عزمة رجل بات : احلكمان
  .أقلل طعاماً حتمد مناماً: وكان يقال

  .ليس لشعبة خري من جوعة حتفزها: كان يقال: األصمعّي قال
ما أقبح بالرجل : فقال عبد امللك. ما يفّ فضل: بني عبد امللك ورجل دعا عبد امللك بن مروان إىل الغداء رجالً فقال

، عندي مستزاد، ولكن أكره أن أصري إىل احلال اليت يا أمري املؤمنني: فقال! أن يأكل حىت ال يبقى فيه فضل
  .استقبحها أمري املؤمنني

  .عملي منذ ستني سنة: ما أحسن أكلك؟ قال: وقال لشيخ
  .إنّ ابن آدم أسري اجلوع، صريع الشبع: للحسن وقال احلسن

ألنا : وكيف ذاك؟ قال: الهل اّتخمت قطّ؟ قال ال؛ ق: عبد امللك وأبا الزعرية وسأل عبد امللك أبا الزعرية فقال
  .إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دقّقنا، وال نكظّ املعدة وال خنليها

جنبوا جملسنا ذكر النساء والطعام، فإين أبغض الرجل أن يكون وّصافاً لبطنه وفرجه، وإنّ : لألحنف وقال األحنف
  .من املروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه

بلغين أنّ أقواماً لبسوا املطارف العتاق، والعمائم الّرقاق؛ وأوسعوا دورهم،وضّيقوا : لألصمعي األصمعّي قال



قبورهم؛ وأمسنوا دوابّهم، وهّزلوا دينهم؛ طعام أحدمها غصب، وخادمه سخرة، يّتكىء على مشاله، ويأكل من غري 
! أين يتاماك! أين مساكينك!  دينكوهل حتطم إال! يا جارية هايت حاطوماً؛ ويلك: ماله؛ حىت إذا أدركته الكظّة قال

  !.أين أين! أين ما أمرك اللّه به
الطعام ال يؤكل أالّ على شهوة، : مدار صالح األمور يف أربع: لبعض احلكماء يف صالح األمور قال بعض احلكماء

  .واملرأة ال تنظر إال إىل زوجها، وامللك ال يصلحه إال الطاعة، والرعّية ال يصلحها إال العدل
من أكل : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ن حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعن أيب هريرة قالم

  " .من سقط املائدة عاش يف سعٍة وعويف يف ولده وولد ولده من حلمق 
الدماغ إىل من أحتسن أن تأكل الرأس؟ قال نعم، أخبص عينيه، وأسحى، خّديه، وأفّك حلييه،، وأرمي ب: وقيل ألعرايب

  .أّنا من قبيلة تبقي املخّ يف اجلماجم: وكانوا يكرهون أكل الدماغ؛ ولذلك يقول قائلهم. هو أحوج مّني إليه
  .يا بينّ ال تأكل ألية الشاة ألهنا طبق االست وقربيٌب من اجلواعر: دعبل البنه دعبل قال

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء

  فال رفعت ميىن يدّي طعامي... إذا مل أرى إالّ آلكل أكلةً 
  وال جوعةٌ إن جعتها بغرام... فما أكلةٌ إن نلتها بغنيمٍة 

يعين حىت . ال خترج يا بّين من منزلك حىت تأخذ حلمك: لألصمعي عبد امللك بن عمري عن عمه عن األصمعّي قال
  .تتغذّى

  :وقال هالل بن جشم
  مور اجتناهباويكفيك سوءآت األ... وإنّ قراب البطن يكفيك ملؤه 

إذا أكلت فضّم شفتيك، وال : أن رجالً من خدم دار اململكة أوصى ابنه فقال: وصية رجل لولده وقرأت يف اآليني
وال تلقمّن بسكّني أبداً، وإذا كان يف يدك سكّني وأوردت التقاماً . وال تّتخذنّ خاللك قصبا. تتلفّّنت مييناً ومشاالً

وال تسمح . وال تتخلّل بعود آس.  جتلس فوق من هو أسّن منك وأرفع منزلةوال. فضعها على مائدتك مث التقم
وال جتلس على حائط أو باب أو تكتب عليهما . وال ترق ماء وأنت قائم وال حتفر أرضاً بأظفارك. بثياب بدنك

خاطك، وال فتلعن، وال تسترح على أسكفّة فتجّهل، وال تستنج مبدر فيورثك البواسري، وال متتخط حيث يسمع امت
  .تبصق يف األماكن املنظّفة

خذ الشعرة من : بني معاوية ورجل يؤاكله وأجلس معاوية على مائدته رجالً يؤاكله، فأبصر يف لقمته شعرة، فقال
مث خرج ! واللّه ال أكلت معك أبداً! وإنك لتراعيين مراعاة من يبصر الشعرة يف لقميت: فقال له الرجل. لقمتك

  :االعراّيب وهو يقول
  يالحظ أطراف األكيل على عمد... وللموت خٌري من زيارة باخلٍ 

دعاء لسعيد بن جبري وكان سعيد بن جبري إذا فرغ من طعامه قالك اللهّم أشبعت وأوريت فهّنئنا، وأكثرت وأطنب 
  .فزدنا

  اجلوع والصوم

  .اجلوع أعلم: أّي الطعام أطيب؟ قال: قيل لبعض احلكماء
  .جلوع، ما ألقيت إليه قبلهنعم اإلدام ا: وكان يقال



أكثر الصيام، وأطل : يقول. نصيحة لقمان البنه قال لقمان البنه يا بّين، كل أطيب الطعام، ومن على أوطأ الفراش
  .بالليل القيام

  :شعر ألعرايب إشتاق أعراّيب بالبصرة إىل البادية فقال
  أال سبيل إىل أرضٍ هبا جوع... أقول باملصر ملّا ساءين شبعي 

  جوٌع يصّدع منه الرأس برقوع... ال سبيل إىل أرضٍ هبا عرٌس أ
  :وقال آخر

  وقد يزيدك جوعاً عادة الشّبع... وعادة اجلوع فاعلم عصمةٌ وغًىن 
فقهاءكم أظرف من " أن " يا أخي، إين ألعجب من : قلت لرجلٍ من أهل البادية: بني العتيب وبدوي العتّيب قال

" من : " وما تدري مل ذاك؟ قلت ال قال: واّمنا، وجمانينكم أظرف من جمانينا، قالفقهائنا، وعواّمكم أظرف من ع
  !.اجلوع؛ أال ترى أن العود إمنا صفا صوته خللّو جوفه

أّما ملن قدر فإذا جاع، : أّي وقت الطعام فيه أطيب وأفضل؟ قال: لبعض حكماء الروم وقيل لبعض حكماء الّروم
  .وأّما ملن مل يقدر فإذا وجد

أما اللّه لئن أثرمتوه : عرايب يف هالل شهر رمضان ونظر أعرايبّ إىل قومٍ يلتمسون هالل شهر رمضان، فقالأل
  .لتمسكّن منه بذنايب عيشٍ أغرب

  .بني يديها ثالثون كأهنا القباطّي: فقال! أال تصوم البيض من شعبان: وقيل آلخر
  .باليأس من فطور القابلة: مب تتسّحر الليلة؟ فقال: ملدينّ يف السحور وقيل ملدينّ

  :وقال. إين ال أشرب على مثيلة: فقال. إشرب: قيل ألعراّيب: الّرياشّي قال
  مبقّلةٌ صفراء شحٌم مجيعها... إذا مل يكن قبل النبيذ ثريدة 

  على غري شيٍء أوجع الكبد جوعها... فإنّ النبيذ الصّرف إن كان وحده 
أبا عمرٍ ولقد أتاك : ابن عمٍّ له باحلضر، فأدركه شهر رمضان؛ فقيل لهألعرايب يف شهر رمضان قدم أعراّيب على 

. ال بل بالنهار: أبا لليل أم النهار؟ قالوا: قال. اإلمساك عن الطعام: وما شهر رمضان؟ قالوا: قال. شهر رمضان
صام أياماً فلم يصرب، ف. تضرب وحتبس: فإن مل أصم فعلوا ماذا؟ قالوا: أفريضون بدالً من الشهر؟ قالوا ال قال: قال

  :فارحتل عنهم وجعل يقول
  هتّيأ أبا عمرٍ ولشهر صيام... يقول بنو عّمي وقد زرت مصرهم 

  سالٌم عليكم فاذهبوا بسالم... فقلت هلم هاتوا جرايب ومزودي 
  علّي وال مّناع أكل طعام... فبادرت أرضاً ليس فيها مسيطٌر 

  :ته امرأته يف الصوم، فزجرها وأنشأ يقولوأدرك أعرابّياً شهر رمضان فلم يصم؛ فعذل
  ويف القرب صوٌم يا أميم طويل... أتأمرين بالّصوم ال دّر دّرها 
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األخبار: كتاب    عيون 
وري : املؤلف  لدين ا قتيبة  بن   ا

! أال تأكل: عبد اللّه بن الزبري والصيام دعا عبد اللّه بن الزبري احلسني فحضر وأصحابه، فأكلوا ومل يأكل؛ فقيل له
  .الّدهن واجملمر: وما هي؟ قال: إّني صائٌم، ولكن حتفة الصائم قيل: فقال

  أخبار من أخبار األكلة

  .أحّب أن أرزق ضرساً طحوناً، ومعدةً هضوماً، وسرماً نثوراً: قال رجلٌ: قال األصمعّي
رأيت عمر يلقي إليه لصلع من التمر : مسعت أنس بن مالك يقول: ألنس بن مالك عن إسحاق بن عبد الّه قال

  .فيأكله حىت حشفه
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  ٍد مبا يلقي إىل املعدةوهّم سع... هّم الكرمي كرمي الفعل يفعله 
أكلي احلاّر، وشريب القاّر، واتكائي على مشايل، وأكلي من غري : ما أمسنك؟ قال: لرجل مسني وقيل لرجل رئي مسيناً

  .مايل
  .قلّة الفكرة، وطول الّدعة، والّنوم على الكظّة: ما أمسنك؟ قال: وقيل آلخر

القيد والّدعة، ومن : ن القبعثري يف حبسه ما أمسنك؟ قالاحلجاج والغضبان بن القبعثري قال احلّجاج للغضبان ب
  .كان يف ضيافة األمري فقد مسن
  .أرى عليك قطيفةً من نسج أضراسك: وقال آخر لرجل رآه مسيناً

آكل لباب الّرب بصغار املعز، وأّدهن بدهن البنفسج، وألبس : فقال. إنك حلسن الّشحمة لّين البشرة: وقيل آلخر
  .الكّتان
: من مايل أو من مال غريي؟ قالوا: كم تأكل يف كل يوم؟ قال: يسرة األكول قيل مليسرة األكول وأنا أمسعطعام م

  .اخبز واطرح: فمن مال غريك؟ قال: قالوا. دونان: من مالك قال
لى يريدون أنّ الذي ال يشتهي أن يأكل إذا نظر إىل من يأكل هاجه ذلك ع" . العاشية هتيج اآلبية : " والعرب تقول

  .األكل
  :جرير يهجو بين اهلجيم قال جرير

  ثطّ اللّحى متشاهبو األلوان... وبنو اهلجيم سخيفةٌ أحالمهم 
  بعمان أصبح مجعهم بعمان... ال يسمعون بأكلٍة أو شربٍة 

  صعر األنوف لريح كلّ دخان... متأبطني بنيهم وبناهتم 
ناولوه : ان منهوماً وجعل ينهش ويتعّرق، فقال املغريةبني املغرية ورجل يؤاكله قعد رجلٌ على مائدة املغرية وك

  .كلّ امرىٍء سكّينه يف رأسه: فقال الرجل. سكّيناً
  .ألن اللحم ظاغن والثريد باقٍ: ما لكم تأكلون اللحم وتدعون الثريد؟ فقال: ألعرايب يف اللحم وقيل ألعراّيب

ال ندعه يربد هنم هالل بن أسعر وزوجته قال أبو : قال فإذ برد؟: قال. الّسخني: ما تسمعون املرق؟ قال: وقيل آلخر
كان هالل بن أسعر الّتميمّي، من بين دارم بن مازن شديداً أكوالً؛ يزعمون أنه أكل مجالً إال ما محل على : اليقظان



! نا بعريانكيف تصل إيلّ وبن: ظهره منه، وأكل مرةً فصيالً، وأكلت امرأته فصيالً، فلما ضاجعها مل يصل إليها؛ فقال
دعا عّباد بن أخضر هالل بن أسعر إىل وليمٍة، فأكل مع الناس حىت : أيضاً يف هنم هالل بن أسعر األصمعّي قال

ال؛ فأتوه بكل خبزٍ يف البيت فلم : شبعت؟ قال: فرغوا مث أكل ثالث جفاٍن تصنع كلّ جفنٍة لعشرة أنفسٍ؛ فقال له
هل لك يف متر شهريزٍ : لوان اخلبز علم أنه قد أضّر هبم فأمسك؛ فقالوايشبع، فبعثوا إىل اجلريان؛ فلّما اختلفت أ
نعم؛ فأتوه جبرابٍ : فهل لك يف الّسويق؟ قال: ال؛ قالوا: أشبعت؟ قال: ولنبٍ؟ فأتوه به فأكل منه قواصر؛ فقالوا له

بة؟ فأيت به فغسله وصّب أعندكم توٌر تغتسلون فيه من اجلنا: نعم؛ قال: هل عندكم نبيذٌ؟ قالوا: ضخم مملوء؛ فقال
  .الّسويق فيه وصّب عليه النبيذ، فما زال يفعل ذلك حىت فين

  هنم سليمان بن عبد امللك

قدم سليمان بن عبد امللك الطائف وقد عرفت شجاعته، فدخل هو : الشّمردل وكيل آل عمرو بن العاص قال
ماالً " ناهيك مبالكم هذا " : لبستان ساعةً مث قال فجال يف ا: وأيوب ابنه بستاناً لعمرو؛ قال" وعمر بن عبد العزيز 

فجاء حىت أقلى صدره على . يا أمري املؤمنني، إهنا ليست جبرارٍ ولكنها جرب الّزبيب: فقلت! الوال جراٌر فيه" 
إن عندي جلدياً تغدو عليه بقرةٌ وتروح ! بلى واللّه: أما عندك شيء تطعمين؟ قلت! ويلك يا مشردل: غصن، مث قال

يا أبا : فقال. اعجل به؛ فأتيته به كأنه عكّةٌ، وتشّمر فأكل ومل يدع ابنه وال عمر حىت أبقى فخذاً: خرى؛ قالأ
دجاجاٌت سٌت كأهنن ! بلى واللّه: أما عندك شيء؟ فقلت! ويلك يا مشردل: إّني صائٌم؛ مث قال: حفصٍ هلّم؛ قال

: مث قال: حىت أتى عليهّن" بفيه "  يعري عظمها مث يلقيها فأتيته هبّن، فكان يأخذ رجل الدجاجة حىت. رئالن الّنعام
اعجل هبا؛ فأتيته بعسٍّ يغيب : فقال. إن عندي حلريرةً كقراضة الذّهب! بلى واللّه: أما عندك شيء؟ فقلت! ويلك

ائنا؟ يا غالم، أفرغت من غد: فيه الرأس، فجعل يتلقّمها بيده ويشرب، فلما فرغ جتّشأ كأنه صاح يف جّب؛ مث قال
فأتين هبا قدراً قدراً؛ فأتاه به وبقناع عليه رقاٌق؛ فأكثر ما : نيٌف ومثانون قدراً،؛ قال: وما هو؟ قال: قال. نعم: قال

أكل من قدرٍ ثالث لفمٍ وأقلّ ما أكله لقمةٌ، مث مسح يده واستلقى على فراشه، وأذن للناس ووضعت اخلوانات 
  .فجعل يأكل مع الناس

ال تقطع : ملا استخلف سليمان قال يل: إين ألعرف الطعام الذي يأكله سليمان؛ قال: يراينّ أنه قالاخلطّاّيب عن الّد
لقّمنيه، : فأتيته بزنبيلني أحدمها بيضإل واآلخر تٌني؛ فقال. عّني ألطافك اليت كنت تلطفين هبا قبل أت أستخلف
  .فجعلت أقشر البيضة وأقرهنا بالتينة حىت أكل الزّنبيلني

كان عبيد اللّه بن زياد يأكل كلّ يومٍ أربع جرادق أصبهانية وجبناً قبل : يد اللّه بن زياد العتيب عن أبيه قالطعام عب
  .غدائه

عددت للحجاج أربعاً ومثانني لقمةً رغيٌف من خبز ملاء فيه ملء كفّه مسٌك : طعام احلجاج وعن سلم بن قتيبة قال
  .طرٌي

مافعل ابنك " : معاوية " لعبد الرمحن بن أيب بكرة ابن أكولٌ؛ فقال له  معاوية وعبد الرمحن بن أيب بكرة وكان
  .مثله ال يعدم علّةً: قال. اعتلّ: الّتلقامة؟ قال

: لقمان؛ قال: ما امسك؟ قال: أليب األسود أكل أبو األسود الدؤيل وأقعد معه أعرابياً فرأى له لقماً منكراً؛ فقال له
  .صدق أهلك، إنك لقمان

  :راق وابن أيب ليلى ولد البن أيب ليلى غالٌم فعمل األخبصة للجريان، فلما أكلوا قام مساورٌ الورّاق فقالمساور الو
  بعد لثّريد فال هناه الفارس... من ال يدّسم بالثريد سبالنا 



  :وقال العجيف يف أمه
  إّما إىل جّنة إّما إىل نار... يا ليتما أمنا شالت نعامتها 
  وال برّياً ولو حلّت بذي قار... ها هجراً ليست بشعىب وإن أسكنت

  كأمنا وجهها قد طلي بالقار... تلّهم الوسق مشدوداً أشظّته 
  وهي صناع األذى يف األهل واجلار... خرقاء يف اخلري ال هتدي لوجهته 

شيء يف تلك جعلت فداك، أّي : أليب احلارث مجيز رأى أبو احلارث مجّيزٌ سلّةُ بني يدي رجلٍ من امللوك، فقال له
  .فأعّضين به: قال. بظر أّمك: الّسلّة؟ فقال

لو مل تأكل أترك مؤاكلتهم إال لنزوعي عن األسوارّي لتركتها، : مل ال تأكل الناس؟ فقال: هنم احلارثّي قيل للحارثّي
ر وكان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عيناه وسك. ما ظّنكم برجل هنش بضعة حلم بقرٍ فانقلع ضرسه وهو ال يدري

وسدر وترّبد وجهه وغضب ومل يسمع ومل يبصر، فلما رأيته وما يعتريه ويعتري الطعام منه صرت ال آذن له إال 
وحنن نأكل اجلوز والتمر وتناول القطعة منه كجمجمة الثّور كدمها كدماً، وهنشها طوالً وعرضاً، ورفعاً وخفضاً، 

ثالث؛ وال رمى بنواٍة قطّ، وال نزع قمعاً وال نفى عنه قشراً، حىت يأيت عليها؛ مث ال يقع عّضه إال على األنصاف واأل
  .وال فّتشه خمافة السوس والدود

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  كأنك عند رأسي عقربان... تبيت تدهده القّران حويل 

  شكرتك والطعام له مكان... فلو أطعمتين محالً مسيناً 
  :وقال بعض األعراب
  لعمرك عندي يف احلياة مبارك... ّي وكفّها وإنّ طعاماً ضّم كف

  ومن أجلها أهوي يدي فأدارك... فمن أجلها أستوعب الزاد كلّه 
  :وقال آخر

  قريب املراث من املرتع... عريض البطان جديد اخلوان 
  ونصٌف ملأكله أمجع... فنصف النهار لكرياسه 

يعجبين خضده وبرده : يعجبك من هذا القند؟ قالما : قيل ألعراّيب: ألعريب يف عسل قصب السكر األصمعّي قال
يا : املضغ واألكل الشديد خالد بن صفوان وجاريته قال خالد بن صفوان يوماً جلريته: اخلضد: قال األصمعّي

: قال. ما عندنا منه شيء: جارية، أطعمينا جًنب، فإنه يشهّي الطعام ويهيج املعدة، وهو يعّد من محض العرب، قالت
  .واللّه ما علمت ليقدح يف األسنن ويستويل على البطن وأنه من طعام أهل الذّمة ألعلمك إنه
  .إذا كثرت املقدرة، ذهبت الشهوة: كان يقل

  :شعر لبعض الظرفاء وقال بعض الظرفاء
  وأوىف عليه منجلٌ حبصاد... زرعنا فلما سلّم اللّه زرعنا 

  دأضّر علينا من ديب وجرا... بلينا بكوفّي حليف جماعٍة 
من دخل على : " قال النيب صلى اللّه عليه وسلم: من حديث النيب صلى اللّه عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر قال

عن أيب هريرة أن رسول اللّه " غري دعوة دخل سارقاً وخرج مغرياً ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله 
أن ابن : ابن عمر وعن جماهد" سول فإنّ ذلك له إذنٌ إذا دعي أحدكم فجاء مع الر: " صلى اللّه عليه وسلم قال



كلوا باسم اللّه فإين صائم للنيب : عمر كان إذا دعي إىل طعام وهو صائم جييب، وكان يهيء اللقمة بيده مث يقول
دخلنا على النيب صلى اللّه عليه وسلم، فأيت بطعام فعرض علينا : صلى اللّه عليه وسلم وعن أمساء بنت رفيد قالت

لعلي بن أيب طلب رضي اللّه عنه دعا رجل علّي بن أيب طالب " ال جتمعّن كذباً وجوعاً : " فقال. ال نشتهيه: فقلنا
  .نأتيك على أالّ تتكلّف ما ليس عندك، وال تّدخر عن ما عندك: رضوان اللّه عليه إىل طعام، فقال

  .شّر اإلخوان من تكلّف له: وكان يقول
. هذه بكر زيارة ومل نستعدد، فلعل تقصرياً فيم أحبّ بلوغه: جالً إىل الغداء مث قال لهمن آداب الدعوة دعا رجل ر

  .حرصك على كراميت يكفيك مؤونة التكلّف: فقال اآلخر
أتين الزبري بن دمحان يوماً فسألته أن يقيم : بني إسحاق ملوصلي والزبري بن دمحان قال إسحاق بن إبراهيم املوصلّي

  :فقلت له. ل إيلّ الفضل بن الربيع وليس ميكنين التخلّف عنهقد أرس: عندي، فقال
  ونله مع الالّهني يوماً ونطرب... أقم يا أبا العواّم وحيك نشرب 

  فخذه بشكر واترك الفضل يغضب... إذا ما رأيت اليوم قد خريه 
  :وقال بعض احملدثني

  ومىت نلس يدعنا التطفيل... حنن قوم مىت دعينا أجبنا 
  وأتانا فلم جيدنا الرسول... دعينا فغبنا  ونقل علّنا

: نصيحة طفيل العرائس ألصحابه كان طفيل العرائس الذي ينسب إليه الطّفيليونّ يوصي أصحابه فيقول ألحدهم
" وإن . إذا دخلت عرساً فال تتلّفت تلّفت املريب، وختّري اجملالس، وأجد ثيابك، واعمل على أهنا العقدة اليت تشغل

كثري الزحام فمر وأنه وال تنظر يف عيون أهل املرأة وال عيون أهل الرجل، فيظن هؤالء أنك من  العرس" كان 
وإن كان البّواب غليظاً وقاحاً فأبدأ به ومره واهنه من غري أن تعّنف عليه، وعليك بكالم بني . هؤالء أنك من هؤالء
  .النصيحة واإلدالل

  .ّي وإال فدعينإن أقسمت عل: عرض رجل على رقبة الغداء؛ فقال
  :شعر لطفيلي ومن أشعار الطّفيلني

  فاحلمد يل ال لك يف الدعوة... دعوت نفسي حني مل تدعين 
  إخالفه يدعو إىل جفوه... وقلت ذا أحسن من موعٍد 

  :وقال آخر
  فأودي مبا تقرى الضيوف الضّيافن... إذا جاء ضيّف جاء للضيف ضيفن 

  :اهيم املوصلّيشعر إلسحاق املوصلي وقال إسحاق بن إبر
  ذبح الّدجاج وال شىّء الفراريج... نعم الصديق صديٌق ال يكلّفين 

  وإن تشّهى فزيتون بطسّوج... يرضي بلونني من كشك ومن عدس 
لسعيد بن أسعد األنصاري كان سعيد بن أسعد األنصاري إمام اجلامع بالبصرة طفيلّياً؛ فإذا كانت وليمةٌ سبق الناس 

إين أبادر برد املاء، وصفو لقدور، ونشاط اخلباز، : فقيل له يف ذلك فقال. عهم البسط وخدمإليها، فرمبا بسط م
  .وخالء املكان، وغفلة الذّّبان، وجفاف املنديل

  لطفيلي



  .أربعة أرغفٍة: كم اثنان يف اثنني قال: وقيل لبعض الطفيلّيني
  باب الضيافة وأخبار البخالء على الطعام

عليه وسلم يف حق الضيف عن املقدام أيب كرمية أنه مسع رسول اللّه صلى اللّه عليه  من حديث النيب صلى اللّه
أّيما مسلم ضافه قوٌم فأصبح الضيف حمروماً كان له على كلّ مسلم نصره حىت يأخذ بقرىب ليلته من : " وسلميقول

  " .زرعه وماله 
  .لت برجل ومل يقرك فقاتلهإذا نز: قال أبو هريرة: أليب هريرة روى ابن العجالن عن أبيه قال
اخلري أسرع إىل مطعم الطّعام من : " قال رسول الّه صلى اللّه عليه وسلم: للنيب صلى اللّه عليه وسلم عن أنس قال

  " .الشّفرة يف سنام البعري 
  .ليس يف الطعام سرٌف: قال. قلت للحسنك إنك تنفق من هذه األطعمة وتكثر: احلسن وداود داود قال

  .ليس يف الطعام وال يف النساء سرٌف: ال الثورّيللثوري وق
إنّ : " من حديث النيب صلى الّله عليه وسلم، مث البن عباس عن أيب هريرة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال 

  " .من الّسّنة أن ميشي الرجل مع ضيفه إىل باب الدار 
  .ل وألقى للخبّاز درمهاًرأيت ابن عباس يف وليمة فأك: عن عبد الرمحن بن عباس قال
بأنا ال نتكلّف ما ليس : كيف ضبطتم القرى؟ قال: سئل أقرى أهل اليمامة للضيف: يف قرى الضيف األصمعّي قال

  .عندنا
: عن عون بن عبد اللّه قال.قد أعياين أن أنزل على رجل يعلم أين لست آكل من رزقه شيئاً: عن بعض الّنساك قال

ما هذا مبشبعه وال : ٍة، فابتلي برجل عند فطره وقد أيت بقرصني فألقى إليه أحدمها، مث قالضلّ رجلٌ صائمٌ يف عام سن
. سل: فلما أوى إىل فراشه آتاه آت فقال. مبشبعي، وألن يشبع واحد خري من أن جيوع اثنان؛ وألقى إليه اآلخر

  .فإين أسأل أن يغاث الناس: قال. قد فعل ذلك بك: قال. أسأل املغفرة: فقال
هل لك أن : أنّ رجالً جهده اجلوع، ففطن له رجلٌ من األعيان، فلّما أمسى أتى به رحله، فقال المرأته: ن احلسنع

ففعلت . فإذا قّدمت الطعام فادين إىل السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه: قال. نعم: نطوي ليلتنا هذه لضيفنا؟ قالت
إىل السراج كأّنها تصلحه فأطفأته، فجعل األنصارّي يضع  وجاءت بثريدة كأهنا قطاة فوضعتها بني أيديهما، مث دنت

يده يف القصعة مث يرفعها خالية؛ فأطلع على ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فلما أصبح األنصارّي صلّى مع 
؛ "  أنت صاحب الكالم الليلة؟: " رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الفجر، فلما سلّم أقبل على األنصارّي وقال

. كن ذاك يا رسول اللّه: قال -قوله المرأته  -كذا وكذا : أّي كالمٍ يا رسول اللّه؟ قال: ففزع األنصارّي وقال
  " .فواللّه لقد عجب اللّه من صنعكما الليلة : " قال

لعرسات؟ هل رأيت يف الناس ا: كان عمر بن عبد العزيز إذا قدم عليه بريٌد قال: لعمر بن عبد العزيز األصمعّي قال
  .يعين اخلصب للمسلمني

  .كنا يف قدر تفور، وكأس تدور، وغناء يصور، وحديث ال خيور: فيم كنتم؟ قال: وقيل ألعراّيب كان يف جملس
  عذري حيّدث مبا رأى يف حضر املسلمني

إىل ضيف له من بن يزيد بن معاوية كان نازالً حبلب على اهليثم بن يزيد الّتنوخّي، فبعث " بن خالد " بلغين أن حممد 
: نعم، ؤرأيت أموراً معجبة: قال. حّدث أبا عبد اللّه ما رأيت يف حاضرة املسلمني من أعاجيب ألعراس: عذرة فقال



منها أين رأيت قرية عاصم بن بكر اهلاللّي، فإذا أنا بدورٍ متباينة، وإذا أخصاٌص منظٌّم بعضها إىل بعض ، وإذا هبا 
هذا أحد العيدين األضحى أو : هم ثياب حكو هبا ألوان الزّهر،فقلت لنفسيناس كثٌري مقبلون ومدبرون وعلي

خرجت من أهلي يف عقب صفر وقد مضى العيدان قبل ذلك؛ : الفطر؛مث رجع إيلّ ما عزب عّني من عقلي، فقلت
جهه فرش قد وأدخلين بيتاً قد جنّد يف و" فأدخلين داراً قوراء " فبينما أنا واقٌف ومتعّجب أتاين رجل فأخذ بيدي 

هذا األمري الذي حيكى لنا : مّهدت وعليها شاٌب ينال فروع شعره كتفيه، والناس حوله مساطان؛ فقلت يف نفسي
السالم عليك أيها األمري ورمحة اللّه وبركاته؛ فجذب رجلٌ : جلوسه وجلوس الناس حوله؛ فقلت وأنا ماثلٌ بني يديه

رّب عروسٍ رأيت ! واثكل أّماه: ومن هو؟ قال عروس؛ قلت: اجلس فإن هذا ليس باألمري؛ فقلت: بيدي وقال
بالبادية أهون على أصحابه من هن أّمه؛ فلم ألبث إذ دخلت الرجال عليها هناٌت مدّوراٌت من خشب وقضبان، أّما 

ألقيت بني ما خّف فيحمل محالً، وأّما ما ثقل فيدحرج، فوضعت أمامنا وحتلّق القوم حلقاً حلقاً، مث أتينا خبرقٍ بيضٍ ف
أيدينا، فظننتها ثياباً ومهمت عندها أن أسأل القوم خرقاً أقطع منها قميصاً، وذلك أين رأيت نسجاً متالحكاً ال تبني 

صنف من اخلبز ال أعرفه " فيما زعموا " له سدًى وال حلمة؛ فلما بسط القوم أيديهم إذا هو يتمّزق سريعاً وإذا هو 
مث أتينا . امضٍ وحاّر وبارد، فأكثرت منه وأنا الأعرف ما يف عقبه من الّتخم والبشممث أتينا بطعام كثري من حلوٍ وح

وكان يف جانيب رجل ناصح يل . ال حاجة يل فيه، أخاف أن يقتلين: بشرابٍ أمحر يف عساس، فلما نظرت إليه قلت
كثرت من الطّعام، وإن يا أعراّيب، إنك قد أ: كان ينصح يل من بني أهل اجمللس، فقال -أحسن اللّه جزاءه  -

ال : قالوا" من أهلي " األشياخ " أيب و " فلما ذكر البطن تذكرت شيئاً كان أوصاين به  -شربت املاء انتفخ بطنك 
 -فلم أزل أتداوى به وال أملّ من شربه، فتداخلين  -فإذا اختلف فأوص " يعين البطن " تزال حّياً م دام شديداً 

من نفسي، وبكاء ال أعرف سببه وال عهد يل مبثله، واقتداٌر على أمر أظن معه أين " صلف ال أعرفه  -نالك اخلري 
هبتم " لو أردت نيل السقف لبلغته ولو شأوت األسد لقتلته، وجعلت ألتفت إىل الرجل الناصح يل فتحدثين نفسي 

أحدهم قد : علينا شياطني ربعةٌيابن الزنية؛ فينما حنن كذلك إذ هجم : أسنانه وهشم أنفه، وأهم أحياناً بأن أقول له
علّق يف عنقه جعبة فارسية مشنجة الطرفني دقيقة الوسط قد شبحت باخليوط شبحاً منكراً، وقد ألبست قطعة فرو 

كفيشلة احلمر فوضع طرفها يف فيه فضرب " سوداء " مث بدر الثاين فاستخرج من كّمه هنة . كأهنم خيافون علها القّر
علم اللّه  -كأنه " ، مث حسبعلى جحرة فيها فاستخرج منها صوتاً مالئماً مشاكالً بعضه بعضاً فيها فاستتّم هبا أمرهم

مث بدر الثالث عليه عليه قميص وسخ وقد غرق شعره بالّدهن معه مرآتان فجعل ميري إحدامها على " . ينطق  -
ال ساقني هلما، فجعل يقفز كأنه يثب مث بدر الرابع عليه قميٌص قصري وسراويل قصري وخفّان أجذمان . األخرى مرياً

مث ما برح مكانه حىت كان أغبط القوم عندي، ! معتوه ورّب الكعبة: على ظهور العقارب، مث التبط باألرض، فقلت
مث أرسلت إلينا النساء أن أمتعونا من هلوكم، فبعثوا هبم إليهن وبقيت . ورأيت الناس حيذفونه بالدراهم حذفاً منكراً

وكان معنا يف البيت شاٌب ال آبه له، فعلت األصوات له بالدعاء، فخرج فجاء خبشبة . يف آذاننا األصوات تدور
عينها يف صدرها فيه خويطاٌت أربعة، فاستخرج من جنبها عوداً فوضعه على أذنه، مث زّم اخليوط الظاهرة، فلما 

" وغًىن عليه " أحسن قينة رأيتها قطّ، وإذ هي ! أحكمها وعرك آذاهنا حّركها مبجسٍة يف يده، فنطقت ورّب الكعبة
" فلست أعرفها " ماهذه الداّبة؟ ! بأيب أنت وأمّي: فاستخفينّ يف جملسي حىت قمت فجلست بني يديه، فقلت

فما هذا اخليط ! بأيب أنت وأمي: يا أعراّيب، هذا الرببط الذي مسعت به فقلت: فقال! لألعراب وما خلقت إال حديثاً
: ألبّم؛ قلت: فالرابع؟ قال: املثلث؛ قلت: فالثالث؟ قال: مثىن؛ قلت: فما الذي يليه؟ قال: قلت زير؛: األسفل؟ قال

  آمنت



  .ه أّوالً وبالبم ثانياً.باللّه أّوالً وبالبم ثانياً
  :شعر للخرميي يف إكرامه الضيف وقال اخلرميي

  وخيصب عندي واحمللّ جديب... أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
  ولكّنما وجه الكرمي خصيب... ضياف أن يكثر القرى وما اخلصب لأل

  :مثله ألرطأة بن سهية، وغريه وقال أرطأة بن سهيّة
  إذا أغدف السّتر البخيل املواكل... وإّني لقواٌم إىل الضيف موهناً 

  على ثقٍة مّني مبا أنا فاعل... دعا فأجابته كالٌب كثريةٌ 
  إال تصان احلالئل يل النفس... وما دون ضيفي من تالٍد حتوزه 

  :آخر
  على األهل حىت تستقلّ مراجله... إذ نزل األضياف كان عذّوراً 

  .يسّوىء خلقه حىت يطعم أضيافه، إلعجاله إياهم وخلوف تقصريٍ يكون منهم: يقول
  :لدعبل وقال دعبل

  وما يفّ إال تلك من شيمة العبد... وإين لعبد الضيف من غري ذلٍة 
  :وقال آخر

  ومل يلهين عنه الغزال املقنّع... لّضيف والبيت بيته حلايف حلاف ا
  وتعلم نفسي أنه سوف يهجع... أحدثه، إن احلديث من القرى 

  :وقال الفرزدق يف العذافر
  بأكثر خرياً من خوان عذافر... لعمرك ما األرزاق يوم اكتياهلا 

  وحلّ على خّبازه بالعساكر... ولو ضافه الّدّجال يلتمس القرى 
  ألشبعهم يوماً عداء العذافر... أجوجٍ ومأجوج كلّهم بعّدة ي

  :وقال مسكني الدارمّي
  وإليه قبلي تنزل القدر... ناري ونار اجلار واحدةٌ 
  أالّ يكون لبابه ستر... ما ضّر جاراً يل أجاوره 

راحت معزى بني أيب الرمكاء ورجل ضافه ضاف رجلٌ من كلب أبا الرّمكاء الكلّيب، ومع الرجل فضلة من حنطة، ف
أال تسقون ضيفكم؟ : الرّمكاء، فحلب وشرب، مث حلب وسقى ابنه، مث حلب وسقى امرأته؛ فقال الرجل" أيب " 

هل من رحًى؟ فأسرعوا هبا حنوه، : فاستخرج الرجل ما عكمه من طعام وقال. ما فيها فضل: فقال أبو الرّمكاء
ال عهد لنا باخلبز؛ فقال : يقول لك أبو الرمكاء: يقولفطحن وعجن وأوقد خبزته فنفضها، فإذا رسول أيب الرمكاء 

  :مث أكل وارحتل ، وقال. ما فيها فضل: الرجل
  من احملض ما يطوي عليه فريقد... بات أبو الرمكاء مل يسق ضيفه 

  ونارٍ وباتت وهي تورى وتوقد... فقمت إىل حّنانٍة فوق أختها 
  جلوع واحلّي سّهدرسائل تشكو ا... فلما نفضت اخلبز بالعود أقبلت 
  قدميٌ له حولٌ كريب مطّرد... وقال أبو الرمكاء باخلبز عهده 
  وال مطمٌع حىت يلوح لنا الغد... فقلت أال ال فضل فيها لباخلٍ 



  يئن كما أنّ السليم املسّهد... فبات أبو الرمكاء من فرط رحيها 
ة األذان، خمافة أن تسمعه اآلذان، فيهلّ عليهم ألغوا من الصال: أعرايب يصف قوماً خبالء ذكر أعراّيب قوماً فقال

  .الّضيفان
  :لبعضهم وغريه يف البخالء وقال بعضهم يف ذلك

  وقالوا ال تنم للّديدبان... أقاموا الّديدبان على يفاعٍ 
  فصفّق بالبنان على البنان... فإن أبصر شخصاً من بعيٍد 

  انيصلّون الصالة بال أذ... تراهم خشية األضياف خرساً 
  :وقال زياد األعجم

  وقدرك كالعذراء من دوهنا ستر... وتكعم كلب احلي من خشية القرى 
  :وقال آخر

  خمافة أن يضرى بنا فيعود... وإين ألجفو الضيف من غري عسرة 
  :وقال آخر

  عندي وفضل هراوٍة من أرزن... أعددت للضيفان كلباً ضارياً 
  عض الزمان األلزنمتشكياً ... ومعاذراً كذباً ووجهاً باسراً 

  .للضيفان أعددهتا: قال. إين ضيف: عجراء من سلم، قال: ما هذه؟ قال: رأى رجلٌ احلطيئة وبيده عصا؛ فقال
  :وقال آخر

  إال تنفخه حويل إذا قعدا... وأبغض الضيف ما يب جلّ مأكله 
  حىت أقول لعلّ الضيف قد ولدا... ما زال ينفخ جنبيه وحبوته 

  :فاً وقال محيٌد األرقط يذكر ضيفاًمحيد األرقط يذكر ضي
  تأوب ناري أصفر العقل قافل... إذا ما أتانا وارد املصر مرمالً 

  وخري عشاء الضيف ما هو عاجل... فقلت لعبدي اعجال بعشائه 
  أبن يل ما احلجاج بالناس فاعل... فقال وقد ألقى املراسي للقرى 

  ت آكلفكل ودع األخبار ما أن... فقلت ما هلذا طرقتنا 
  إىل الزور ما ضّمت عليه األنامل... جتّهز كفّاه فيحدر حلقه 

  بياناً وعلماً بالذي هو قائل... أتانا ومل يعدله سحبان وائلٍ 
  من العّي ملا أن تكلّم باقل... فما زل منه اللقم حىت كأنه 

  :وقال أيضاً يف حنو ذلك
  حقائب وعباٌء فيه بعرين... ومرملني على األقتاب برهم 

  هجناً، أال جدعت تلك العرانني... مقدمني أنوفاً يف عصائبهم 
  وكلّ ما سطروا للقم متكني... يسطرون لنا األخبار إذ نزلوا 

  كأن أظفارهم فيها سكاكسن... باتوا وجلتنا الصهباء بينهم 
  وليس كلّ النوى تلقي املساكني... فأصبحوا والنوى عايل معّرسهم 

  :وقال أيضاً يف حنو ذلك



  وقد ضجعت للغور تالية النجم... اوٍ عوى والليل مستحلس الندى وع
  صديقاً لنا إالليأنس باللقم... فسلّم تسليم الّصديق ومل يكن 

  لقمت لسمٍت أم سريت على علم... فقلت له والنار تأخذ صدره 
  :لبعض الرجاز وقال بعض الرجاز

  يقول إين خاطٌب وقد كذب... بّرح بالعينني خطّاب الكثب 
  وإمنا يطلب عّساً من حلب

  :وقال آخر
  إن زرتكم أبداً إال معي زادي... إين ملثلكم من سوء فعلكم 

  :محاد عجرد يهجو حريثاً وقال ّمحد عجرد
  مبا يصلح املعدة الفاسده... حريثٌ أبو الصلت ذو خربٍة 

  فعّودهم أكلةً واحده... ختّوف ختمة أضيافه 
أحّب أن حتدثين عن العرب وجهدها وضنك : قال زياٌد لغيالن بن خرشة :زياد وغيالن بن خرشة عن قتادة قال

توالت على العرب سنون تسٌع يف : حّدثين عّمي قال: فقال غيالن. عيشها، لنحمد اهللا على النعمة اليت أصبحنا هبا
نه بعريي أو فمكثت سبعاً ال أطعم شيئاً إال ما ينال م. اجلاهلية حطمت كل شيء، فخرجت على بكرٍ يل يف العرب

من حشرات األرض، حىت دفعت يف اليوم السابع إىل حواء عظيم، فإذا بيٌت جحش عن احلّي فعملت إليه فخرجت 
لو كان عندنا شيء آلثرناك به، : فقالت. طارق ليلٍ يلتمس القرى: من؟ قلت: إيلّ امرأة طوالةٌ حّسانةٌ، فقالت

ففعلت حىت . نظر إىل أعظمها، فإن يك يف شيء منها خري ففيهوالدّالّ على اخلري كفاعله، حّس هذه البيوت مث ا
هل عندك : يا فالن؛ فأجابه، فقال: فقال. طارق ليل يلتمس القرى: من؟ قلت: دفعت إليه، فرحب يب صاحبه وقال

قد  بلى،: فهل عندك شراب؟ قال ال؛ مث تأوه فقال: قال. طعاٌم؟ فقال ال؛ فواهللا ما وقر يف أذين شيء كان أشّد منه
فحدّثي عّمي أنه شهد فتح . فأتى العطن فابتعثها. فأت به: قال. بقّينا يف ضرع الفالنة شيئاً لطارق إن طرقك

فما مسعت شيئاً قطّ : أصبهان وتستر ومهرجا وكور األهواز وفارس وجاهه عند السلطان وكثرة ماله وولده، قال
فاضت من جوانبها وارتفعت عليها مشكرةٌ " و " ا كان أشد من شخب تيك االقة يف تلك العلبة؛ حىت إذا مأله

كجمة الشيخ، أقبل هبا يهوي حنوي، فعثر بعود أو حجر، فسقطت العلبة من يده، فحّدثين أنه أصيب بأبيه وأّمه 
فلما رأى ذلك رّب البيت خرج شاهراً سيفه فبعث . وولده وأهل بيته فما أصيب مبصيبٍة أعظم من ذهاب العلبة

فجعلت أهوي بالبضعة إىل : قال. يا عبد اهللا اصطل واحتمل: إىل أعظمها سناماً ودفع إليه مدية وقالاإلبل مث نظر 
النار فإذا بلغت إناها أكلتها، مث مسحت ما يف يدي من إهالتها على جلدي وقد كا قحل علّي عظمي حىت كنه شنٌّ، 

ال عليك أال ختربنا بأكثر : زياٌد احلديث وقالوقطع . مث شربت شربة ماٍء وخررت مغشياً علّي فما أفقت إىل السحر
  .أبو علي عامر بن الطّفيل: من هذا، فمن املنزول به؟ قلت

  :لبعض الشعراء يهجو قوماً قال بعض الشعراء يهجو قوماً
  يتخللون صبابةً للزاد... وتراهم قبل الغداء لضيفهم 

  :آلخر يهجو أيب املقاتل وقال آخر
  تل حني تأكل من طعامه... إستبق وّد أيب املقا 
  أو كسر عظمٍ من عظامه... سّيان كسر رغيفه 



  يل به يرّوع يف منامه... فتراه من خوف النز 
  فاحفظ رغيفك من غالمه... فإذا مررت ببابه 

  :وقال آخر
  ال والرغيف، فذاك الّرب من قسمه... صّدق ألّيته إن قال جمتهداً 

  ذقه كانت على حرمهعلى جرا... قد كان يعجبين لو أنّ غريته 
  فإن موقعها من حلمه ودمه... إن رمت قتلته خببزته 

كان على مائدته رغيفا بينهما نقرة : كيف كان طعامه؟ قال: طعام أيب دلف قلت لرجل كان يأكل مع أيب دلف
  :جوزٍة؛ وقال

  ويضرب باحلسام على الرغيف... أبو دلٍف يضّيع ألف ألٍف 
  كن دونه ضرب السيوفول... أبو دلٍف ملطبخه قتاٌر 

  أليب الشمقمق، مث لدعبل
  :وقال أبو الشمقمق

  حسبت اخلبز يف جّو السحاب... رأيت اخلبز عّز لديك حىت 
  ولكن خفت مرزئة الذئاب... وما روحتنا لتذّب عنا 

  :وقال دعبل
  !ف بغري الكنيف كيف جيود... إ من ضّن بالكنيف على الضي 

  هذا لبابه إقليد قبل... ما رأينا وال مسعا حبشٍّ 
  ه فعندي إن شئت فيه مزيد... إ يكن يف الكنيف شيء ختّبا 

شوي جلعفر بن سلمان : خبل جعفر بن سليمان اهلامشي قال أبو حممد: وهلذا الشعر قصة قد ذكرهتا يف باب الشعراء
ال أخبز يف هذا التنور  واهللا! من هذا الذي تعاطى فعقر: اهلامشي دجاٌج ففقد فخذٌ من دجاجٍة فأمر فنودي يف داره

  !.أتؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا: فقال ابنه األكرب! شهراً أو يرّد
  :قال بعض الشعراء

  وهارباً منه من اخلوف... يا تارك البيت على الضيف 
  فارجع فكن ضيفاً على الضيف... ضيفك قد جاء خببزٍ له 

  :أبو نواس وخبز إمساعيل وقال أبو نواس
  ي إذا ما شّق يرفا... وش خبز إمساعيل كال

  عة فيه كيف خيفى... عجباً من أثر الصن 
  أحذق األمة كفّا... إن رفاءك هذا 

  ف من اجلردق نصفا... فإذا قابل بالنصر 
  ور ما غادر حرفا... مثل ما جاء من النت 
  ال يرى موضع إشفى... أحكم الصنعة حىت 

  عملٌ أبدع ظرفا... وله يف املاء أيضاً 
  بئر كي يزداد ضعفا... ذب مباء ال مزجه الع



  مثل ما يشرب صرفا... فهو ال يشرب منه 
احنروا : هرمة فقلت" ابن " نزلت ببنت : بني عبد العزيز بن عمران وبنت ابن هرمة عن عبد العزيز بن عمران قال

: ال؛ قلت: ة؛ قالتفدجاج: ال، قلت: ال؛ فشاة؛ قالت: فبقرة، قالت: واهللا ما هي عندنا؛ قلت: ال جزوراً؛ قالت
  :فأين قول أبيك

  أبتاع إال قريبة األجل... ال أمتع العوذ بالفصال وال 
  .أشهد أهنا ابنيت، وأشهد أن داري هلا دون الذكور من أوالدي: فبلغ ابن هرمة ما قالت، قال. ذاك أفناها: قالت

  :خبل ابن أيب فنن قال ابن أيب فنن
  لقرب من طوقأدعو له با... ال أشتم الضيف ولكنين 
  مات إىل اخلبز من الشوق... بقرب من إن زاره زائٌر 

من أخبار البخالء دخل على ابنٍ لرجلٍ من األشراف داخلٌ وبني يديه فراريج، فغطّى الطبق مبنديله وأدخل رأسه يف 
  .كن يف احلجرة األخرى حىت أفرغ من خبوري: جيبه وقال للداخل عليه

كلوا : دخل رجل على رجلٍ قد تغّدى مع قومٍ ومل ترفع املائدة قال هلم: ن كتبه قالوفيما أجاز لنا عمرو بن حبر م
  .يريد كلوا ما كسر ونيل منه وال تعرضوا إىل الصحيح. وأجهزوا على اجلرحى

ويقول لزائره إذا : قال!. أّي ابن زانيٍة يأكل من هذا رغيفني! يزعمون أن خبزي صغار: وقال لقوم يؤاكلونه: قال
لو : وإن قال ال، قال. لوال أنك تفدّيت لغّديتك بطعامٍ طّيب: تغّديت اليوم؟ فإن قال نعم، قال: نده املكثأطال ع

  .فال يكون له على الوجهني ال قليلٌ وال كثري. كنت تغّديت لسقيتك مخسة أقداح
ليس : دك؟ قالمل تأكل وح: قلت لرجلٍ من أهل خراسان: بني أيب نواس وخراساين وحكي عن أيب نواس أنه قال

علّي يف هذا املوضع سؤال، إمنا السؤال على من آكل مع اجلماعة، ألن ذاك تكلّف وأكلي وحدي هو األكل 
  .األصلّي

  خبل احلزامّي

وكّنا عند داود بن أيب بواسط أيام واليته كسكر، فأتته من البصرة هدايا، وكان فيها زقاق دوشابٍ فقسمها بيننا، 
إمنا جيزع احلزامّي من اإلعطاءوهو عدوّه، فأما اآلخذ فهو :  احلزامّي، فأنكرنا ذلك وقلنافكلّنا أخذ ما أعطي، غري

ضالّته وأمنّيته؛ فإته لو أعطي أفاعي سجستان، وثعابني مصر، وجرّارات األهواز ألخذها، إذ كان اسم األخذ واقعاً 
ته أضعاف رحبه، وأخذه من أسباب اإلدبار؛ وضيع: عليها؛ فسألناه عن سبب ذلك، فتعّسر قليالً مث باح بسّره وقال

هذا مل خيطر ببايل قطّ،، ولكن أّول ذاك كراء احلّمال، فإذا صار إىل : أّول وضائعه احتمال ثقل الّسكر؛ قال: قلت
املنزل صار سبباً لطلب العصيدة واالرّزة والستندفود، فإن بعته فراراً من هذا البالء صيّرمتوين شهرة، وإن أنا حبسته 

ذهب يف العصائد وأشباهها، وجذب ذلك شراء الّسمن، مث جذب السمن غريه، وصار هذا الدّوشاب علينا أضرّ 
من العيال؛ وإن أنا جعلته نبيذاً احتجت إىل كراء القدور وإىل شراء احلّب وإىل شراء املاء، وإىل كراء من يوقد حتته؛ 

نان ولصابون، وازدادت يف لطّعم على قدر الزيادة يف العمل؛ فإن ولّيت ذلك اخلادم اسوّد ثوهبا وغّرمتنا مثن األش
فإن فسد ذهبت النفقة باطالً ومل نستخلف منها عوضاً بوجه من الوجوه، ألن خلّ الّداذّي خيصب اللّحم ويغّير 

شربه وجاد وصفا فلم جند بّدا من  -وأعوذ باللّه  -وإن سلم . لالصطباغ" إال " الطّعم ويسّود املرقة وال يصلح 
ومل تطب أنفسنا بتركه؛ فإن قعدت يف البيت أشربه مل ميكن ذلك إال بترك سالف الفارسّي املعّسل، والّدجاج 

املسّمن، وجداء كسكر وفاكهة اجلبل والنّقل اهلّش والّرحيان الغّض، عند من ال يغيض ماله، وال تنقطع ماّدته، وعند 



املؤنس والّسماع احلسن؛ وعلى أين إن جلست يف البيت أشربه من ال يبايل على أي قطريه سقط، مع فوت احلديث 
مل يكن بّد من واحد، وذلك الواحد ال بّد له من حلمٍ بدرهم، ونقلٍ بطسّوج، ورحياٍن بقرياط، ومن أبرارٍ للقدر 

أهل فإن كان الندمي غري موافقٍ ف. وحطبٍ للوقود؛ وهذا كله غرم وشؤم وحرمان وحرفة وخروجٍ من العادة احلسنة
السجن أحسن حاالً مين، وإن كان موافقاً فقد فتح اللّه على مايل به باباً من التلّف، ألنه حينئذ يسري يف مايل 

فإذا علم الصديق أن عندي داذياً أو نبيذاً دّق على الباب دّق املدلّ، فإن . كسريي يف مال غريي ّممن هو فوقي
من أكون عنده، " مين " يف استحسان حديث الناس كما يستحسنه وإن بدا يل . حجبناه فبالء، وإن أدخلناه فشقاء

إنّ : " فقد شاركت املسرفني، وفارقت إخواين الصاحلني، وصرت من إخوان الشياطني؛ واللّه تقّدست أمساؤه يقول
؛ فإذا صرت كذلك فقد ذهب كسيب من مال غريي، وصار غريي يكتسب مّني؛ " املبذرين كانوا إخوان الشياطني 

أعوذ باللّه من ! ا لو ابتليت بأحدمها مل أقم به فكيف إذا ابتليت بأن أعطي وال آخذ، وبأن أوكل وال آكلوأن
هذا الّدوشاب دسيٌس من احلرفة، . اخلذالن بعد العصمة، ومن احلور بعد الكور؛ ولو كان هذا يف احلداثة أهون

ما أخوفين أن يكون أبو سليمان قد ملّين . املرارةوكيٌد من الشيطان، وخدعةٌ من احلسود، وهو احلالوة اليت تعقب 
  !.فهو حيتال يل احليل

  احلارثي

الوحدة خٌري من جليس السوء، وجليس السوء خري من أكيل السوء؛ ألن كل أكيلٍ : وحكي عن احلارثي أنه قال
تأثر علّي باملخ، وال جليس وليس كل جليس أكيالً؛ فإن كان ال بّد من املؤاكلة وال بّد من املشاركة فمع من اليس

ينتهز بيضة البقيلة؛ وال يلتقم كبد الدجاج، وال يبادر إىل دماغ الّسالّءة، وال خيتطف كلية اجلدي، وال يزدرد 
قانصة الكركّي، وال ينتزع شاكلة احلمل، وال يبتلع سّرة السمك، وال يعرض لعيون الرؤوس، وال يستويل على 

بني يديه، وال يالحظ ما بني يدي غريه، وال " ما " ط الفراخ، وال يتناول إال صدور الّدرّاج، وال يسابق إىل أسقا
ميتحن اإلخوان باألمور الثمينة، وال ينتهك استار الناس بأن يشتهي ما عسى أال يكون موجوداً؛ فكيف تصلح الدنيا 

على العراق والقطنة، وإن  ويطيب العيش مبن إذا رأى جزورية التقط األكباد واألمسنة، وإذا عاين بقريةً استوىل
عاين بطن مسكٍة اخترق كلّ شيء فيه، وإنأتوا جبنب شواٍء اكتسح ما عليه، وال يرحم ذا سنٍّ لضعفه، وال يرّق على 

وأشّد من كل ما وصفناه أن الطبّاخ رمبا أتى . حدٍث حلّدة شهوته، وال ينظر للعيال، وال يبايل كيف دارت احلال
والعادة يف مثل ذلك اللون أن يكون لطيف الشخص صغري احلجم، فيقّدمه حاّراً ممتنعاً، باللون الظريف الطّريف، 

" ورمبا كان من جوهرٍ بطيء الفتور، وأصحابنا يف سهولة ازدراد احلاّر عليهم يف طبائع الّنعام، وأنا يف شدة احلاّر 
بادرت خمافة الفوت وأردت أن أشاركهم  يف طباع الّسباع، فإن نظرت إىل أن ميكن أتوا على آخره، وإن أنا" علّي 

  .يف بعضه مل آمن ضرره؛ واحلاّر رمبا قتل ورمبا أعقم ورمبا أبال الدم
أنتم هلذا أترك مين، فإن زعمتم أنين أكثر ماالً : وعوتب على تركه إطعام الناس معه وهو يتخذ فيكثر، فقال: قال

عم أبداً وتأكلوا أبداً، فإذا أتيتم من أموالكم من البذل على وأعّد عّدةً، فليس بني حايل وحالكم من التفاوت أن أط
  .قدر احتمالكم، علمت أنكم اخلري أردمت، وإىل تزييين ذهبتم، وإال فإنكم إمنا حتلبون حلباً لكم شطره

كلّكم إن اللّه ال يستحي من احلق، و: كان أبو مثامة أفطر ناساً وفتح بابه فكثر عليه الناس، فقال: أليب مثامة قال
واجب احلق، ولو استطعنا أن نعّمكم بالّرب كنتم فيه سواًء ومل يكن بعضكم أوىل به من بعضٍ؛ كذلك أنتم إذا عجزنا 

أو بدا لنا، فليس بعضكم أحّق باحلرمان واإلعتذار إليه من بعض، ومىت قرّبت بعضكم وفتحت بايب هلم وباعدت 
  .فانصرفوا ومل يعودوا. ع اآلخرين حجّةاآلخرين، مل يك يف إدخال البعض عذٌر، وال يف من



قاتل اللّه رجاالً كّنا نؤاكلهم، ما رأيت قصعةً رفعت : وكان حممد بن أيب املؤّمل يقول: خبل حممد بن أيب املؤمل قال
من بني أيديهم إال وفيها فضلٌ، وكانوا يعلمون أن إحضار اجلدي إمنا هو شيء من آيني املوائد الّرفيعة، وإمنا جعل 

لقافية وكاخلامتة وكالعالمة لليسر والفراغ، ومل حيضر للتفريق والتخريب، وأن أهله لو أرادوا به سوءاً لقّدموه كا
  .هذا املدفوع عنه: ولذلك قال أبو احلارث مجّيز حني رآه ال ميّس. لتقع احلّدة به

ردت أن متّتع عينيك بنظرة واحدة ولقد كانوا يتحامون بيضة البقيلة، ويدعها كلّ واحٍد لصاحبه، وأنت اليوم إذا أ
  .منها ومن بيضة الّسالّءة مل تقدر على ذلك

اآلدام أعداء اخلبز، وأعداها له املاحل؛ فوال أن اللّه أعان عليها باملاء وطلب آكله له ألتى على احلرث : وكان يقول
  .والّنسل

أطعمين شيئاً أو هات : ّريّ أو أصغر، وإذا قالاسقين ماًء أتاه بقلّة على قدر ال: ما بال الرجل إذا قال: وكان يقول
أما إنه لوال رخص املاء وغالء اخلبز ملا . لفالن طعاماً، أتاه من اخلبز مبا يفضل عن اجلماعة، والطعام والّشراب أخوان

هذا . عنصرهكلبوا على اخلبز وزهدوا يف املاء؛ ولناس أشدّ شيٍء تعظيماً للمأكول إذا كثر مثنه وكان قليالً يف منبته و
اجلزر الصايف والباقالء األخضر أطيب من كّمثرى خراسان واملوز البستاين، وهذا الباذجنان أطيب من الكمأة، 

  .ولكنهم لقصر مهمهم وأذهاهنم يف التقليد والعادة ال يشتهون إال على قدر الثمن
يعرف مقدار ما أكل حىت ينال من  وذلك أن الرجل ال. لو شرب الناس املاء على طعامهم ملا اّتخموا: وكان يقول

  :ويف قول الناس. املاء شيئاً، ألنه رمبا كان شبعان وهو ال يدري

" هذا ماٌء منٌري يصلح عليه : بلخ؛ ويف قول العرب" هنر " ماٌء دجلة مرأ من ماء الفرات، وماء مهران أمرأ من ماء 
يكون عليه النفّاطات أمرأ من املاء الذي تكون عليه  إن املء الذي: دليلٌ على أن املاء ميرىء؛ حىت قالوا" املال 

  " .فإنّ ذلك أمرأ " فعليكم بشرب املاء على الغداء . القيّارات
ال تلقوا نوى التمر والّرطب وتعّودوا ابتالعه، فإن النوى يعقد : وكان الثّورّي يقول لعياله: الثورّي وعياله قال

واللّه لو . ّشحم؛ واعتربوا ذلك ببطون الّصفايا ومجيع ما يعتلف الّنوىالشحم يف البطن، ويدىفء الكليتني بذلك ال
محلتم أنفسكم على قضم الّشعري واعتالف القتّ لوجدمتوها سريعة القبول، وقد يأكل الناس القّت قداحاً، والّشعري 

ع النوى وأعلفه الّشاء، فريكاً، ونوى البسر األخضر، ونوى العجوة؛ وإمنا بقيت عليكم اآلن عقبة؛ أنا أقدر أن أبتل
  .ولكين أقول هذا بالنظر لكم

من كلين بقشوري فقد أكلين، ومن مل يأكلين بقشوري : كلوا الباقالء بقشوره، فإن الباقالء يقول: وكان يقول هلم
  .أن تصريوا طعاماً لطعامكم، وأكالً ملا جعل أكالً لكم" إىل " فإن آكله؛ فما حاجتكم 

لو كان يف منزيل سوق : م يقدروا على أكل اخلبز، فربح قواهتم يف تلك األيام؛ ففرح وقالوحّم هو وعياله فل: قال
  .األهواز ونطاة خيرب رجوت أن أستفضل يف كل سنة مائة دينار

، فلما " يف شهر رمضان " ودعا موسى بن جناح مجاعةً من جريانه ليفطروا عنده : موسى بن جناح وجريانه قال
وكيف ال : مث وقف وقفةً مث قال. ال تعجلوا، فإنّ العجلة من عمل الشيطان: يهم مث قال هلموضعت املائدة أقبل عل

امسعوا ما أقول لكم، فإن فيه حسن املؤاكلة والتبّعد من " . وكان األنسان عجوالً : " تعجلون واللّه تعاىل يقول
ماًء فأمسكوا أيديكم حىت يفرغ، فإنكم  إذا مّد أحدكم يده ليسقي: األثرة، والعاقبة الرشيدة، والسرية احملمودة

منها أنكم تنّغصون عليه يف شربه، ومنها أنه إذ أراد اللّحاق بكم فلعلّه يتسرع إىل لقمٍة حاّرة : جتمعون عليه خصاالً
مل تبدأ بأكل اللحم؟ : وهلذا قال بعضهم وقد قيل له. فيموت، وأدىن ذلك أن تبعثوه على احلرص وعلى عظم اللّقم



وأنا وإن كان الطعام طعامي فإين كذلك أفعل؛ فإذ رأيتم فعلي خيالف قويل فال . ن اللّحم ظاعٌن والثريد مقيٌمأل: قال
فرمبا نسي بعضنا فمّد يده وصاحبه يشرب، فيقول له يدك يا ناسي، ولوال شيء : قال بعضهم. طاعة يل عليكم

ّد حباهتا لعّدها، لتفّرقها وقلّتها، وهي مقدار نصف فأتانا بأرّزٍة لو شء أحدنا أن يع: قال. يا متغافل: لقلت لك
  .اجرش يا أبا كعب: سكّرجة؛ فوقعت يف فمي قعطةٌ، وكنت إىل جنبه، فسمع صوتاً حني مضغتها، فقال

وكّنا نسمع باللئيم الراضع، وهو الذي يرضع احللب فال حيلبه يف اإلناء لئالّ يسمع صوت : اللئيم الراضع قال
ارتضع من : مث رأيت أبا سعيد املدائين قد صنع أعظم من ذلك -لئال يضيع من اللنب شيءٌ : هموقال بعض -احللب 

  .دنّ خالّ حىت فين ومل خيرج منه شيء
إن يف داري :  -للجار " ورمبا قال "  -وكان الكندّي ال يزال يقول للساكن من سكّاننا : من أخبار الكندي قال

ت من ريح القدر الطّيبة، فإذا طبختم فرّدو شهوهتا بغرفة أو بعلقة فإن النفس امراةً هبا حبلٌ، والومحى رمبا أسقط
  .عبٌد أو أمة: يرّدها اليسري، وإن مل تفعل ذلك وأسقطت فعليك غّرةٌ

نزلنا داراً بالكراء للكندّي على شروط، فكان يف شرطه على السكّان أن يكون له روث الداّبة، وبعر : وقال بعضهم
لعلوفة؛ وأال خيرجوا عظماً وال خيرجوا كناسة، وأن يكون له نوى التمر، وقشور الّرمان، والغرفة الشاة، ونشوار ا

  .من كل قدر تطبخ للحبلى يف بيته؛ وكان يف ذلك يتنّزل عليهم، فكانوا لطيبه وإفراط خبله حيتملون ذلك
  من خبل سهل بن هارون

ديث حىت اضطره اجلوع إىل أن دعا بغدائه، فأيت بصحفٍة أقمنا يوماً عند سهل بن هارون، فأطلنا احل: وقال دعبل
عدملّية فيها مرق حلم ديٍك عاسٍ هرمٍ ليس قبلها وال بعدها غريها، ال ختّز فيه السكني، وال تؤثر فيه األضراس، 
رقاً فاطّلع يف القصعة وقلّب بصره فيها، فأخذ قطعة خبز يابسٍ فقلب هبا مجيع ما يف الصفحة ففقد الرأس، فبقي مط

وال تسأل " ما ظننت أنك تأكله : ومل؟ قال: رميت به؛ قال: أين الرأي؟ قال: ساعةً، ثو رفع رأسه إىل الغالم وقال
والرأس رئيس، ! وألّي شيٍء ظننت ذلك؟ فواللّه إين ألمقت من يومي برجله فكيف من يرمي برأسه: قال" ! عنه 

ما أريد، وفيه عرفه الذي يتّربك به، وفيه عينه اليت يضرب هبا وفيه احلواس اخلمس، ومنه يصيح الديك، ولوال صوته 
، ودماغه عجبٌ لوجع الكلية، ولن ترى عظماً قطّ أهّش من عظم رأسه؛ فإن " شراب كعني الديك : " املثل فيقال

! نقأو ما علمت أنه خريٍ من طرف اجلناح ومن الساق ومن الع. كان من نبلٍ أنك ال تأكله فإنّ عندنا من يأكله
  .لكين أدري أنك رميت به يف بطنك، واللّه حسبك: قال. ال واللّه ال أدري أين هو، رميت به: قال. أنظر أين هو

ما : مررت ببعض طرقات الكوفة، فإذا رجل خياصم جاراً له، فقلت: لبعضهم يف خبيلني وحكي عن رجل أنه قال
يقاً يل زارين فاشتهى علّي رأساً، فاشتريته وتغذّينا به ال واللّه إال أنّ صد" : أحدمها " بالكما ختتصمان؟ فقال 

وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أجتّمل هبا عند جرياين فجاء هذا فأخذها وتركها على باب داره يوهم أنه 
  .اشتراه

ومل . العقر خذها فإهنا بيضة: وتناول رجل من بني يدي أمريٍ من األمرء بيضةً وهو معه، فقال: أيضاً يف البخل قال
  .يأذن له بعد ذلك

وقّدمت مائدة لرجلٍ عليها أرغفة على عدد الرؤوس ورغيٌف زائد يوضع على الّصحاف، فلما أنفد القوم : قال
يبتلي على يد : فتغافل، فأعاد عليه، فقال. إكسر هذ الرغيف وفّرقه بينهم: خبزهم التفت إىل رجلٍ إىل جانبه فقال

  .غريي
كان املغرية بن عبد اللّه الثقفّي وهو على الكوفة جديٌ يوضع على مائدته بعد : في قال املدائّينمن خبل املغرية الثق



يا هذا، أتطالب هذا البائس : الطعام ال ميّسه هو وال غريه، فقدم أعرايبٌ يوماً فأكل حلمه وتعّرق عظامه؛ فقال
  !.ههل أرضعتك أّم! وأبيك إنك لشفيق عليه: قال! هل نطحتك أمه! بذهل؟

، فعّشى " أحد " كان لزياد بن عبد اللّه احلارثي جدٌي ال ميسه : بني زياد بن عبد اللّه احلارثي وأشعب قال املدائين
أما : يف شهر رمضان قوماً فيهم أشعب، فعرض أشعب يوماً للجدي من بني القوم، فقال زياد حني رفعت املائدة

وما : أو غري ذلك أيها األمري؟ قال: قال أشعب. فليصلّ هبم أشعب: قال. ال: ألهل السجن إماٌم يصلّي هبم؟ قالوا
  .ال آكل حلم جدي أبداً: هو؟ قال

وكان املغرية بن عبد اللّه الثّقفيّ يأكل وأصحابه متراً فانطفأ السراج، وكانوا يلقون : املغرية بن عبد اللّه الثقفي قال
  :بالكعبتني؟ شعر لألعشى، وآلخرين قال األعشىمن ذا يلعب : النّوى يف طسٍت، فسمع صوت نواتني؛ فقال

  وجاراتكم سغٌب يبنت مخائصا... تبيتون يف املشيت مالًء بطونكم 
  :وقال آخر

  فذاك من كظٍّة والضيف من جوع... وضيف عمروٍ وعمرٌو ساهران معا 
  :وقال آخر

  إذا يكون هلم عيٌد وإفطار... وجريٍة ال ترى يف الناس مثلهم 
  وليس يبلغنا ما تنضج النار... ونا من دخاهنم إن يوقدوا يوسع

  :وقال مساعة بن أشول
  حلي اللّه سهماً ما أدّق وأألما... نزلنا بسهمٍ والسماء تلفّنا 
  خبيلٌ ذكرنا ليلة هلضب كردما... فلما رأينا أنه عامت القرى 

  جالال بأوصال الرّديفني مرمجا... فقمنا ومحلنا على األين والوجى 
  يدقّ بصوان اجلالميد حتما... يم القنان كأمنا يدّق خراط

  فًىت من عيون النعرقني مسلماً... فجئنا وقد باض الكرى يف عيوننا 
  رعت باجلواء البقل حوالً جمّرما... تناج إليه هجمةٌ واتكّية 

  مزاداً سقا فيه املزّود معصما... كأنّ بأحقيها إذا ما تنّعمت 
  مبنزلٍة من آخر الليل مكرما. ..فبات رفيقي بعد ما ساء ظّنه 
  رأى بعضها من بعض أنسائها دما... ولو أهنا مل يدفع العيس ّزمها 

  :وقال محيد األرقط
  له حرجٌف نكباء والليل عامت... ومستنبحٍ بعد اهلدوء وقد جرت 

  يشّب هلا ضوء من النار جاحم... رفعت له خملوطةً فاهتدى هبا 
  زعه يف أخدعيه احملاجمتنا... فأطعمته حىت غدا وكأمنا 

  رعايا احلمى مل يلتفت وهو قائم... كزمهان يفطو املشي لو جعلت له 
  فلم يستطع ملا غدا وهو عامت... حريٌص على التسليم لو يستطيعه 

  :وقال األعشى
  على األطواء خّنقت الكالبا... إذا حلّت معاوية بن عمرو 

  :وقال آخر



  ويابنة ذي الربدين والفرس الورد... أيا بنة عبد اللّه وابنة مالٍك 
  أكيالً فإين غري آكله وحدي... إذا ما عملت الزاد فالتمسي له 

  أخاف مذمّات األحاديث من بعدي... بعيداً قصّياً أو قريباً فإنين 
  خفيف املعى بادي اخلصاصة واجلهد... وكيف يسيغ املرء زاداً وجاره 
  اف األكيل على عمديالحظ أطر... وللموت خٌري من زيادة باخلٍ 
  :وقال مّرة بن حمكان السّعدي
  غّدي بينك فلن تلفيهم حقبا... فقلت ملا غدوا أصي قعيدتنا 
  وقد هجعت ومل أعرف هلخم نسبا... أدعى أباهم ومل أقرف بأمهم 

  :حلماد عجرد يف خبيل وقال ّمحاد عجرد
  له حياٌء وله خري... زرت امرأً يف بيته مّرةً 

  إنّ أذى الّتخمة حمذور... وانه يكره أن يتخم إخ
  بالصوم والصائم مأجور... ويشتهي أن يؤجروا عنده 

  :مثله لبعض احملدثني وقال بعض احملدثني
  فغّداين برائحة الطعام... أبو نوحٍ نزلت عليه يوماً 
  فقّدمه على طبق الكالم... وجاء بلحمٍ ال شيٍء مسنيٍ 

  اك بال مداممداًم بعد ذ... فلما أن رفعت يدي سقاين 
  وكنت كمن تغّدى يف املنام... فكان كمن سقى الظمآن آال 

  :لعروة بن الورد وقال عروة بن الورد
  وأنت امرٌؤ عايف إنائك واحد... إين امرٌؤ عايف إنائي شركةٌ 

  جبسمي مّس احلّق واحلّق جاهد... أهتزأ مّني أن مسنت وأن ترى 
  احاملاء واملاء باردوأحسو قر... أقّسم جسمي يف جسومٍ كثريٍة 

  باب القدور واجلفان

  :الفرزدق وقدر ابن جبار ذكر الفرزدق عقبةً بن جّبار املنقري وقدره فقال
  على احلفوف بكت قدر ابن جبّار... لو أن قدراً من طول حمبسها 

  وال رأت بعد نار القني من نار... ما مّسها دسٌم مذ فّض معدهنا 
  :وقال

  عذارٍ يطّلعن إىل عذار... ها كأنّ تطلّع الّترعيب في
  :الكميت وقال الكميت

  أراجيز أسلم هتجو غفاراً... كأنّ الغطامط من غليها 
  :وقال آخر

  ترى الفيل فيها طافياً مل يفّصل... وقدرٍ كجوف الليل أمحشت غليها 
  :ابن الزبري ميدح ابن خارجة وقال ابن الّزبري ميدح أمساء بن خارجة

  مقطّعةً أعضاؤه ومفاصله... فوق خوانه ترى البازل البخّيت 



  :الرقاشي وابن يسري وقال الّرقاشّي
  تناول بعد األقربني األقصيا... لنا من عطاء اللّه دمهاء جونةٌ 
  هلا فاستقلّت فوقهّن األثافيا... جعلت أالالً والّرجام وطخفةً 

  إذا ما أتانا يابس اجلنب طاويا... مؤّديةً عنا حقوق حممٍد 
  إذا مل يرح وايف مع الصبح غاديا... يسريٍ كي ينفّس كربه  أتى بن

  :فأجابه ابن يسري
  هبا أحٌد عيباً سوى ذاك باديا... وثرماء ثلماء النواحي وال يرى 
  رؤوب ملا قد كان منها مدانيا... إذا انقاض منها بعضها مل جتد هلا 

  داعياعلى الّشعب ال تزداد إال ت... وإن حاولوا أن يشعبوها فإهنا 
  ومل متتط اجلون الثالث األثافيا... معّوذة إلرجال مل توف مرقباً 

  إلينا وال جازت هبا العيس واديا... وال اجتزعت من حنو مكة شقّةً 
  جماورةٌ فيضاً من البحر جاريا... ولكّنها يف أصلها موصلّيةٌ 

  وتعقب فيما بني ذاك املزاديا... أتتنا تزّجيها اجملاذيف حنونا 
  هتيل عليها الرّيح ترباً وسافيا... ملن هذي القدور اليت أرى  يقول

  قدور رقاشٍ إن تأّمل دانيا... فقالوا ولن خيفي على كل ناظرٍ 
  فقالوا إذ ما مل يكّن عواريا... فقلت مىت باللحم عهد قدوركم 
  تكون بنسسج العنكبوت كما هيا... من اضحى إىل أضحى وإالّ فإهنا 

  وشكواهم أدخلتهم يف عياليا... يل يف وجوههم فلما استبان جلهد 
  أال أبشروا هذا اليسرييّ جائبا... ينادي ببعضٍ بعضهم عند طلعيت 

  :أليب نواس وقال أبو نواس
  مركّبة آلذان أّم عيال... ودمهاء تثفيها رقاٌش إذا شتت 
  وتنزهلا عفواً بغري جعال... يغّص حبيزوم لبعوضة صدرها 

  ألخرجت ما فيهاا بعود خالل... اً جمّزالً ولو جئتها مالي عبيط
  ربيع اليتامى عام كلّ هزال... هي القدر قدر الشيخ بكر بن وائلٍ 

  :وقال أيضاً
  وقدرالّرقاشّيني زهراء كالبدر... رأيت قدور الناس سوداً من الّصلى 

  ألحرجت ما فيها على طرف الظّفر... ولو جئته مألي عبيطاً جمّزالً 
  ثالثٌ كحظّ الثاء من نقط احلرب... في بفنائهم يثّبتها للمعت

  وسعٍد وتعروها فراضبة الفزر... تروح على حيذ الرّباب ودارمٍ 
  وتغلب والبيض االلّهاميم من بكر... وللحّي عمرٍ ونفحةٌ من سجاهلا 
  أمامهم احلويلّ من ولد الذّّر... إذا ما ينادي بالرحيل سعى هبا 
وذكر غريه أنه وقع . كان لعبد اللّه بن جدعان جفنة يأكل منها القائم والراكب: يدةجفنة ابن جدعان وقال أبو عب

  .فيها صّيب فغرق



  :لألشعر وقال األشعر
  فال أنت حلٌو وال أنت مّر... وأنت مليٌخ كلحم احلوار 

  بأنك للضيف جوٌع وقٌر... وقد علم الضيف والطارقون 
أما مائدته فمقنة وأما : خالد أبا احلارث ّمجيزاً عن طعام رجلٍ، فقالبني حيىي بن خالد وأيب احلارث سأل حيىي بن 

  .صحافه فمنقورةٌ من حّب اخلشخاش، وبني الرغيف والرغيف نقرة جوزة، وبني اللون واللون فترة نّيب
ق وال فلهذا ثوبك خمّر: قال. نعم، الذّباب: فيأكل معه أحٌد؟ قال: قال. الكرام الكاتبون: فمن حيضرها؟ قال: قال

جعلت فداءك، واللّه لو ملك بيتاً من بغداد إىل الكوفة مملوءاً إبراً، يف : قال أبو احلارث! يكسوك وأنت معه وبفنائه؟
كل إبرٍة خيط، مث جاءه جربيل وميكائيل معهما يعقوب يضمنان عنه إبرة خييط هبا قميص يوسف لذي قّد من دبرٍ، 

  .ما أعطاهم
  :لبعضهم يف خبيل وقال بعضهم

  لكنت أّول مدفوٍن من اجلوع... ولو عليك اتكايل يف الغذاء إذاً 
  سياسة األبدان مبا يصلحها من الطعام وغريه

وال أعدوها، قال " يف نفسي " صف يل صفةً آخذ هبا : نصيحة تياذوق طبيب احلجاج قال احلجاج لتياذوق متطّببه
حم إال فتّيا، وال تأكله حىت ينعم طبخه، وال تشر بّن دواءً ال تتزّوج من النساء إال شاّبة، وال تأكل من الل: تياذوق

إال من علةً، وال تأكل من الفاكهة إال نضيجها، وال تأكل طعاماً إال أجدت مضغه، وكل ما أحببت من الطعام 
واشؤب عليه، وإذا شربت فال تأكل عليه شيئاً، وال حتبس الغائط والبول، وإذا أكلت بالنهار فنم، وإذا أكلت 

  .بالليل فتمّش ولو مائة خطوٍة
: حّدثين أيب عن شيوخ من أشجع قال: يهود خيرب روى عبد العزيز بن عمران عن احلليس بن حّيان األشجعّي قال

بشرب اخلمر، وأكل الفوم، وسكون اليفاع، وجتّنب بطون األودية، : مب صححتم خبيرب؟ قالوا: سألنا يهود خيرب
  .ر وسقوطهواخلروج من خيرب عند طلوع الفج

أخربين عن صفاء لونك وغلظ : بني احلجاج واحلكم بن املنذر بن اجلارود قال احلجّاج للحكم بن املنذر بن اجلارود
نبيذ الّدقل يف الصيف : قال فما شرابك؟ قال. ألنه منتنةٌ منفخةٌ: ومل؟ قال. ال: قصرتك، أشرب اللنب فهو منه؟ قال

  .ونبيذ العسل يف الشتاء
إين أدىفء رجلّي يف الشتاء، وأغفل غاشية : قال. إنك حسٌن الكدنة: ك وأعرايب قال عبد امللك ألعرايببني عبد املل

  .الغّم، وآكل عند الشهوة

من ابتدأ غذاءه بامللح أذهب اللّه عنه سبعني : لعلي بن أيب طالب رضي اللّه عنه عن علّي رضي اللّه عنه أنه قال
ومن أكل كلّ يوم إحدى وعشرين . سبع مترات عجوٍة قتلت كلّ داء يف بطنه ومن أكل كلّ يومٍ. نوعاً من البالء

وحلم البقر داء، ولبنها شفاء، . واللحم ينبت اللحم والثريد طعام العرب. زبيبٍة محراء مل ير يف بدنه شيئاً يكرهه
ك يذيب اجلسد والّشحم خيرج مثليه من داٍء ومل يستشف الناس بشيء أفضل من الّرطب والسّم. ومسنها دواء

فليباكر الغداء وليقلل غشيان الّنساء وخيّفف  -وال بقاء  -ومن أراد البقاء . وقراءة القرآن والسواك يذهب البلغم
  .قلّة الّدين: وما خفّة الّرداء يف البقاء؟ قال: الرداء، وليلبس احلذاء قيل

اب الربّ بصغار املعز، وأّدهن حبام البنفسج، آكل لب: فقال. إنك حلسن الّسّحنة: لبعضهم يف سياسة البدن قيل لرجل



  .وألبس الكتّان
شرب املاء على الّريق، والنوم على غري وطأٍة، وكثرة : ثالثة أشياء تورث اهلزال: يف أشياء تورث اهلزال ويقال

  .الكالم برفع الصوت
على األمتالء، وأكل القديد دخول احلماّم على بطنٍة، واجملامعة : أربع خصالٍ يهدمن العمر ورمبا قتلن: ويقال

  .جمامعة العجوز: اجلاّف، وشرب املاء البارد على الّريق، وقيل
  " .ثالثة أشياء تورث الّنسيان أكل الّتفّاح احلامض وسؤر الفأرة ونبذ القملة : " من األثر ويف احلديث

: شياء تقصد إىل العقل باألفسادأربعة أ: ويقال" احلجامة يف النّقرة والبول يف املاء الراكد : " ويف حديث آخر
  .اإلكثار من البصل، والباقالء، واجلماع، واخلمار

طول الّنظر يف املرآة واألستغراب يف الّضحك، : ثالثة أشياء ختلق العقل وتفسد الذّهن: إلبراهيم النظام وقال الّنظّام
  .ودوام النّظر إىل البحر

  .عشاء الليل يورث العشا: وكان يقال
  ترك العشاء بلحم األليتني: والعرب تقول" ترك العشاء مهرمة : " حلديثويروى يف ا
  باب احلمية

إنك : الدواء هو األزم يعين احلمية جلالينوس وقيل جلالينوس: للحارث بن كلدة قال احلارث بن كلدة طبيب العرب
ا ليأكل للعّمي يف احلمية غرضي من الطّعام أن آكل ألحيا وغرض غريي من الطعام أن حيي: تقلّ من الطّعام؛ قال

ليس الطبيب من : وكان يقال. من احتوى فهو على يقنيٍ من املكروه، ويف شّك مما يأمل من العافية: وقال العمّي
  :محى امللك ومنعه الشهوات، إمنا الطبيب من خالّه وما يريد وساس بدنه لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء

  برء الداء خبط املغفّلوعلة ... وّربت حزمٍ للّسقم علّةً 
  .احلمية للصحيح ضاّرة كما أهنا للعليل نافعة: ويقال

أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى صهيباً يأكل متراً وبه رمّد، فقال : احلمية يف احلديث الشريف ويف احلديث
بد الرمحن بن عوف عن أبيه عن يا رسول اللّه إمنا أمضغ هبذه إبراهيم بن ع: فقال" أتأكل التمر وبك رمد؟ : " له

ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والّشراب فإن اللّه يطعمهم : " قال رسول اللذه صلى اللّه عليه وسلم: قال: جدّه
  "ويسقيهم 

  باب شرب الدواء
عليه  حدثنا بعض أصحابنا يرفعه إىل النيب صلى اللّه: للنيب صلى اللّه عليه وسلم قال عبد اللّه بن بكر الّسهمّي

لبعض احلكماء يف شرب الدواء وكانت " من استقل بدائه فال يتداوين فإنه رّب دواء يورث الداء : " وسلم قال
مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب ينقيه، : إياك وشرب الدواء ما محلت صحّتك داءك وقالوا: احلكماء تقول

  .ولكنه خيلقه ويبليه
قد أوثق حاجبيه خبرقة، وسألته " كبرياً " كسرى شيخاً " طبيب " لقيت : لطبيب كسرىة عن يزيد بن األصّم قال

  .سهمٌ يرمي به يف جوفك أخطأ أو أصاب: عن دواء املشي؛ قال
من كان : وفسّره املفّسر فقال. الدواء من فوق، والدواء من حتت، والدواء ال فوق وال حتت: ألبقراط قال أبقراط

اء، ومن كان داؤه حتت سّرته حقن، ومن مل يكن به داٌء يف بطنه فوق سرّته سقي داؤه يف بطنه فوق سّرته سقي الدو
الدواء، ومن كان داؤه حتت سرّته حقن، ومن مل يكن به داٌء ال من فوق وال من حتت مل يسق الدواء، فإن الدواء إذا 



  .مل جيد داء يعمل فيه وجد الصّحة فعمل فيها
  عبد العزى بن عبد املطلب

ما بعيين بأس، ولكن : كان عبد العّزى بن عبد املطّلب يشتكي عينه وهو مطرقٌ أبداً؛ وكان يقول: قظانقال أبو الي
اكحلوا عني عبد العّزى معي؛ فيأمر من يكّحلين معه لريضيه بذلك فأمرض : أخي احلارث إذا اشتكت عينه يقول

  .عيين
  :البن األمحر قال ابت أمحر شفي بطنه

  وأقبلت أفواه العروق املكاويا... لّدة شربت الّشكاعى والتددت أ
  إذا اللّه حمّ املرء أن ال تداويا... شربنا وداوينا وما كان ضارنا 

  " .داووا مرضاكم بالّصدقة ووحّصنوا أموالكم بالّزكاة واستقبلوا أنواع الباليا بالدعاء : " يف ألثر ويف احلديث
  احلدث واحلقنة والّتخمة

إن طول اجللوس على اخلالء يرفع احلرارة إىل الرأس، ويورث : قال لقمان البنه: لقمان البنه عن وهب قال
  .فكتب حكمته على باب احلّش. االباسور وتيجع له الكبد؛ فأجلس هويىن وقم هويىن

  .إذا خرج االطعام قبل ستّ ساعات فهو مكروه، وإذا بقي أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو مرض: وكان يقال
وشعر ألعرايب وكان أبو ذفافة الباهلّي اشتكى، فأشار عليه األطّباء باحلقنة فامتنع؛ فأنشأ أعرّيب  شكاية أيب ذفافة

  :يقول
  لقد سّرين واللّه وقّاك شرّها نفارك منها إذ أتاك يقودها

  على شكوة وفراء يف استك عودها... كفى سوءةً الّ تزل جمّبياً 
أنا : فقال. إمنا يتوالّها منك لطبيب: د بن زياد باحلقنة فتفّحشها؛ فقالواعبيد اللّه بن زياد واحلقنة وأشاروا على عبي

  .بالصاحب آنس
وقال . أكل الّتمر: ما أذهب األشياء لإلعياء؟ فقل بعضهم: سأل احلّجاج جلساءه: احلجاج وجلسائه قل املدائّين

  .الّتمريخ: وقال بعضهم. احلمام: بعضهم
  .إلعياء قضاء احلاجةأذهب األشياء ل: لفريوز وقال فريوز

وحدثين بعض األطباء أن رجالً شرب خبث احلديد املعجون فبقي يف جوفه، فاشتد عليه وجعه؛ فسحقت له قطعةٌ 
  .من املغناطيس وسقي إياه، فتعلق باخلبث وخرج مع الغائط

  .ع يف الربيةإن اللحم على اللحم يقتل السبا: وقال تياذوق طبيب احلجاج للحجاج: لتياذوق طبيب احلجاج قال
: واحلفس -كان يل ظٌيب فمر بعجني قد هييء للخشكنان، فكل منه فحفس : قالت جارية لنا: مث قال يل جعفر

  .فسلخ فوجد قد شرق بالدم -احلبط وانتفاخ البطن 
  .هكذا يصاب اإلنسان إذا بشم): طبيب لنا(وقال يونس 

م إين أسألك ميتةً كميتة أيب خارجة، أكل بذجاً، الله: قال بعض األعراب: لبعض األعراب يدعو اهللا األصمعي
  .وشرب معسالً، ونام يف الشمس، فلقي اهللا شبعان رّيان دفآن

  .اللهم اجعل التخمة دائي وداء عيايل: وقال آخر من األعراب
  .من بال ومل يضرط كتبت استه من الكاظمني الغيظ: البن شبابة قل ابن شبابة موىل بين أسد

  باب القيء



ال تفعل، فإن املعدة تضفز إىل القيء . بن سليمان عن جعفر بن سليمان أنه قال إلنسان أكول يقيء إذا أكل جلعفر
  .كما تضفز الدابة إىل العلف، فال ينضج الطعام

 إن مل أقيء نبيذاً: قال مزيد. نكهته ال تنيبء عنه: ملزّبد وأخذ مزّبد شارباً فاستنكه، فأيت به الوايل فاستنكهوه، فقالوا
  .فمن يل عشاًء

  .قيء كلب يف قحف خنزير: ما تأكل؟ قال: رئي اجلّمال يأكل فقيل له
  النكهة

دواؤه الزبيب يعجن بسعتر مث يؤكل أسبوعني أو ثالثة : لتياذوق الطبيب يف البخر سئل تياذوق عن البخر فقال
  .فجّرب فذهب

بخر؛ وحيتاج إىل أكله من يشاهد السلطان إنه يطيب الفم ويذهب ال: للروم يف البخر وتقول الروم يف الكرفس
  .وحمافل الناس وكان أكثر كالمه السرار

اجلزر املشوي واخلبز املقلو بالزيت أو بالسمن إذا مضغ ورمي : ملنع رائحة البصل والثوم من الفم قالت األطباء
ورق الزيتون الطري والفوم إن أكله آكلٌ فأحب أن يقطع رائحته مضغ . بثفله قاطٌع لرائحة البصل من الفم

  .ومتضمض بعده باخلل
والبخر ال يكاد يكون يف املالحني ألكلهم . وحّب األترج مطّيب للّنكهة. والسعد قاطع لرائحة النبيذ من الفم

  .املالح
أن رئيس احلرم أمر جواري امللك أال يأكلن الثوم والبصل والكّراث واللفّاح : ما يورث البخر وقرأت يف اآليني

  .الرطب واملشمش؛ فإنه يورث البخرواحلّمص 
  باب املياه واألشربة

وأمحد املياه ما كان . معرفة خفّة املاء بأن يكون سريع الغليان ويكون سريع الربد: لألطباء يف املياه قالت األطباء
  .قبالة املشرق وجمراه جمرى الشمال ومروره على الطني األمحر وعلى الرمل

  .الكدر فيصفو سريعاً أن يلقى فيه قطٌع من خشب الساج أو قطٌع من آجرٍّ جديٍدومما يصفّي من املاء : قالوا
  :قال بعض احملدثني
  وماؤها البارد الزالل... مينع أمه بالشمال 

  جيري به الثلج يف مثال... يصيح فيها وقايتونا 
جعله يف قدر جديدة من خزف  من أراد أ يعذب له املاء الّزعاق: يف حتلية املاء املّر الغليظ وقال صاحب الفالحة

  .وغطى فاها بأسحال مث أوقد حتتها حىت تغلي وحيصل فيها نصف ذلك املاء مث صفّاه وتركه، فإنه جيده شروباً
ماء دجلة يقطع شهوة الرجال ويذهب بصهيل اخليل ونشاطها، ومن مل يأكل الدسم عليه احنل : يف ماء دجلة وقالوا

  .م للطعام من غريه من املياه وأسرعها برداًعظمه ويبس جلده، وهو مع هذا أهض
وزيادة أّوله وآخره . والنّيل يستقبل الشمال وينصب يف وقت زيادة األدوية ويزيد يف وقت نقصاهنا: ماء النيل قال

  :معها؛ وال تكون التماسيح إال فيه؛ قال الشاعر
  إذ قيل يل إمنا التمساح يف النيل... أضمرت للنيل هجراناً ومقليةً 

  فما أرى النيل إال يف البواقيل... فمن رأى النيل رأى العني من كثبٍ 
  .والسقنقور أيضاً ال خيرج إال منه



قذف الفرات يف املّد رّمانةً كأهنا البعري البارك، : البن مزاحم وروي يف احلديث عن الضّحاك بن مزاحم أنه قال
  .وحتّدث أهل الكتاب أهنا من اجلنّة

ينبغي للماء الغليظ الذي ليس يعذب أن يطبخ حىت يذهب منه نصفه، مث يطرح فيه : ن ماسويهالبن ماسويه وقال اب
  .السويق أو الطني األمحر فإنه يلطفه ويذهب غائلته ويعذبه ومينع مدره

اجلالب قاطع . الفقّاع املتخذ من دقيق الشعري نافع من اجلذام: منافع الفقع واجلالب والسكنجبني قالت األطباء
  .السكنجبني نافع من الذّحبة إذا كانت من حرار، يشرب ويتغرغر به. دم احليض لكثرة

  باب اللحمان وما شاكلها

حلم املاعز يورث اهلّم، وحيرك السوداء، ويرث النسيان، وخيبل األوالد : لألطباء يف حلم املاعز والضأن قالت األطباء
والضأن نافع من املّرة السوداء . اللحمان ما خصي من ملعزوأمحد . ويفسد الدم؛ وهو ضارٌّ ملن سكن البالد الباردة

وأوان . إال أن املمروري الذين يصرعون إذا أكلوا حلم الضان اشتد هبم ذلك حىت يصرعوا يف غري أوا الصرع
  .الصرع األهلّة وأنصاف الشهور

  :يف اللحم قال الشاعر
  فهم نعجون قد مالت طالهم... كأن القوم عّشوا حلم ضأٍن 

  .وحلم الدجاج اهلوم شّر اللحمان وأغلظها. واللحم أقلّ الطعام جنواً: لواقا
  .يف البيض، وحب الرمان والبيض إن سلق باخللّ مث أكل بالسماق وحّب الرمان املفلّق وامللح واملّري عقل الطبيعة

ا وطلوعها، واملخ والدماغ منافع الزبد واملخ والدماغ والزبد إن طلي على منابت أسنان الطفل كان معيناً على نباهت
  .يفعالن ذلك

  مضاّر األطعمة ومنافعها
عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج عليهم وهم  -يف الكمأة والعجوة الكمأة والفطر ( للنيب 

وهي الكمأة من املّن وماؤها شفاٌء للعني والعجوة من اجلنة : " يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري األرض، فقال
ثالثة أشياء رّبما : لألصمعي يف اجلراد والفطر وحلوم واإلبل األصمعي عن بعض مشاخيه قال" شفاء من السقم 

  .صرعت أهل البيت عن آخرهم اجلراد، وحلوم اإلبل، والفطر
فإنه  إن أردأ الفطر ما نبت حتت ظالل الشجر، وأردأه كلّه ما كان يف ظلّ شجر الزيتون: أردأ الفطر وتقول األطباء

  .قتال
  .والكمثّرى إذا طبخ مع الفطر أذهب ضرره: قالوا
  .والفطر يورث الذحبة: قالوا

إن الطبيب بعث أن حيلب يف : ألعرايب أكل فطراً فأصيب بذحبة قدم أعرايب املصر فأكل فطراً، فأصابته ذحبة، فقيل له
  .وإن مّت: قال. تموت إذاًف: قالوا. مازلت أمسع باللئيم الراضع وال واهللا ال أكونه: فقال. فيك

إن أكل آكلٌ الفطر فأضّر به، سقي الكرنب املعصور وسقي من خرء الدجاج وزن : ترياق الفطر وتقول األطباء
  .درمهني مع خل وعسلٍ مطبوخ وقيء به

  .والكمأة تورث وجع القولنج والسكتة والفاجل ووجع املعدة: مضار الكمأة قالوا
  .فيه كمأة والذباب ال يقرب قدراً: قالوا



  .ومن أراد اختاذ الكمأة اليابسة جعلها يف الطني احلّر يوماً وليلةً مث غسلها واستعملها
  أعرايب يبيع الكمء

كنا يف طريق مكة باخلزميية، فأتانا أعرايبٌّ بكمأةٍ يف كساٍء قدر ما أطاق، : بلغين عن فًىت من أهل الكتاب أنه قال
يف است املغبو عوٌد : " فاشتريناها منه ودفعنا الثمن إليه، فلما هنض قال له بعضنا. بدرمهني: بكم الكمأة؟ قال: فقلنا
  .بل عودان؛ وضرب األرض برجله، فإذا حنن على الكمأة: قال" . 

  :قال بعض الشعراء
  سوداء مما قد سقى السواين... جنيتها متأل كّف اجلاين 

  كأهنا مدهونةٌ بالبان
  .ذًىوهذه صفة أجود الكماة وأقلّها أ

  البصل والثوم

هل تدرون ما ولدي هؤالء؟ : نصر بن سّير والبصل دخل داخلٌ على نصر بن سيّار وحوله بنون له صغاٌر، فقال
  .هؤالء بنو البصل؛ وكان يأكله نيئاً ومطبوخاً

وإن دقّ . ماعإنه يشّهي إىل الطعام إن أكل مشوّياً أو نيئاً، ويشّهي إىل اجل: منافع البصل واألطّباء تقول يف البصل
وإن وضع مع امللح والّسذاب على عّضة . وإن اكتحل مبائه مع العسل جال البصر. وشم وعطّس وشّهى الطعام

  .واإلكثار منه يفسد العقل. الكلب الذي ليس بكلبٍ نفع
  .واملسلوق منه يدر البول والدمعة

  .العصافري إن أكلت بالّزجنبيل والبصل هيجت شهوة اجلماع وأكثرت املّين
بعث سليمان النّيب عليه السالم بعض عفاريته وبعث معه رجالً : بني سليمان النيب ورجل عن طارق بن شهاب قال

فمّر على أهل بيت يبكون فضحك، ودخل إىل السوق ونظر إىل الناس فرفع رأسه . رّده إيلّ وانظر إىل صنيعه: وقال
فلما رّده إىل سليمان . يوزن وزناً، فضحك" وهو " والفلفل  "كيالً " إىل السماء وهّزه، ونظر إىل الثّوم وهو يكال 

مل ضحكت من أهل البيت؟ ومل هززت رأسك حني نظرت إىل السوق؟ ومل : عليه السالم وأخربه مبا جرى منه، قال
اس يف أّما أهل البيت فإنّ اللّه أدخل مّيتهم اجلّنة وهم يبكون عليه؛ ونظرت إىل الن: ضحكت من الثّوم والفلفل؟ قال

الّسوق واملالئكة من فوق رؤوسهم والناس ميلون واملالئكة سراعا يكتبون، فهززت رأسي؛ ونظرت إىل الثوم وهو 
  .شفاٌء يكال كيالً، وإىل الفلفل وهو داٌء يوزن وزناً

إين مررت برجلٍ يشتري خفّني ويقول : " مم كنت تضحك؟ قال: أن سليمان عليه السالم قل: وعن وهبٍ
ومررت بعجوز . رطي عليك أنّ ألبسها عشر سنني ال يتخّرقان؛ فعجبت كيف شرط أمله ونسي أجلهش: لصاحبها

دهرية تتكّهن وخترب الناس مبا ال يعلمون والذّي سخّر لك الريح وأذلّ لك اجلّن وعبّد لك الشياطني إّني ألعلم يف 
. حتتها، وقد ماتت هزالً وجوعاً وحاجةًبيتها حتت فراشها مطمورة فيها قناطري من ذهب وفّضٍة وهي ال تدري ما 

ومررت بإخرى دهريةٍ تطّبب وكان هبا مّرةً داٌء، فأكلت البصل فصادفت منه برءاً، فظّنت أنه حسم داءها وشفاها، 
فهي تصفه للناس من كل داء؛ وقد كانت يف ظهرها ريٌح حبست منذ زماٍن فأكلت الثّوم أحداً وعشرين يوماً 

ا كيف تدع أن تصفه ومررت برجلٍ على شاطىء هنر يستقي منه يف قلةٌ له ومعه بغلة، فلما فشفيت منه؛ فعجبت هل
سقى البغلة مأل القّلة بأذن القلةّ وذهب لبعض حاجته فنفرت البغلة وكسرت القلة؛ فجعل يلعن الشيطان وبّرأ عقله 



ت الرمحة ملّ رجل منهم فقام، وجاء ومررت بقومٍ يذكرون اللّه فاجتهدوا ونصبوا وابتهلوا، فلما أظلّ. ونسي فعله
آخر مل ينصب معهم فجلس جملسه، فنزلت لرمحة فدخل فيها معها وحرمها األّول؛ فعجبت من سعادة هذ وشقوة 

  .هذ
إنّ الثّوم إذا شوي بالنار ووضع على الّضرس املأكول ودلكت به األسنان ليت يعرض : منافع الثوم وتقول األطّباء

  .ولريح، أذهب ما فيها بإذن اّهللا من الوجع فيه لوجع من الرطوبة
  .وهو ينفع من العطش احلدث من البلغم، ويقوم مقام الّترياق يف لسع اهلواّم، واألمراض الباردة: قال

حّرةٌ من " فيه " وإن أكله من ظهر . إنه دواء ملن صابه وجع السّقي يف بطنه: للروم يف الثوم وتقول الروم يف الثّوم
وإن دّق الثّوم يابساً فأغلي بسمن ولنب مث جعله من يشتكي ضرسه يف فيه سخناً فأمسكه . ه أبرأهشرًى أو غري

  .ساعة، ذهب وجع ضرسه؛ وهو نافع ملن اجتوى
  الكراث

  .الكرّاث الّنبطيّ إذا أدمن كانت فيه أحالٌم رديئة، وولّد خباراً يف الرأس رديئاً: قالت األطباء
وإن سلق أو طحن وأكل أو ضّمد به البواسري . ندر واستعط به سكّن الّصداعوإن صبّ يف مائه خلٌ ودقاق ك
  .العارضة من الرطوبة نفع فيها

وماء الكراث إذا خلط مبثله من ألبان النساء ودهن الورد والكندر وكّحل به عني من أصابته غشاوة يف عينه فلم 
  .وأكل البصل نافعٌ لذلك أيضاً. يبصر ليالً نفعه
  ّنبيطالكرنب والق

  .الكرنب معٌني على األكثار من النبيذ إذا أكل وهو مدٌر للبول: قالوا
  .بني الكرنب والكرم عداوةٌ؛ وال يكاد يصلح الكرم والكرنب إذا جتاوزا : للروم يف منافع الكرنب وقالت الروم

معه محل، وشرب مائه مع بزر الكرنب بعد احليض أسهل املّين وأفسد ومل يكن " املرأة " إن احتملت : قالت األطباء
الّشيح األرمّين غري املطبوخ أو ماء الترمس املنقع خمرٌج حلبّ القرع نت البطن والقسط أيضاً خاصةً بزره يفسد املّين 

  .إذ احتملته املرأة بعد طهرها ومقدار ما حيتمل وزن درمهني
ق وسقي املرأة اليت تأخر حيضها الكرنب إن طبخ وخلط ماؤه باحلندقو: أيضاً من منافع الكرنب وتقول الروم

  .حاضت حلينها
شكوت : وإذا خلط ماء الكرنب بالبنج كان نافعاً للّسعال وصفة حنني الطبيب لعلة يف احللق قال أبو حممد: قالوا

فتغرغر بعقيد . هي بينةّ يف عينك: إىل حننيٍ الطبيب علةً كنت أجدها يف حلقي ال أكاد أبتلع معها ريقي؛ فقال
  .مخريٍ ثالثة أيام يف كل يوم ثالث مرات؛ ففعلت ذلك يوماً واحداً فذهب العنب مع

وإذا دّق الكرنب وخلط به شيء من زاج األساكفة وشيء من خلّ فأوجف ذلك : لعالج الربص واجلرب قالوا
  .باخلطمي مث طلي به برص أو جرٌب نفع بإذن اللّه تعاىل

  السّلجم والفجل
والفّجل هاضٌم : إنه مهيّج للجماع زائد يف املين، وبزره نافٌع من السموم قالوا: لفجلمنافع الفجل تقول األطباء يف ا

للطعام فإن أكل بزره بعسل كان دواء من الّسعال والفواق وإذا شدخت قطعة فجل فطرحت على عقرب ماتت؛ 
ها من اهلوام مل يضاّر ذلك وإذا طلى أحٌد يده مبائه مث قبض على حّيٍة و غري. وماؤه وبزره للسموم مبنزلة التّرياق

وإن دّق بزره مع الكندر وطلي به البهق األسود يف احلّمام أذهبه، وإن شرب ماء ورقه نفع من : املوضع قالوا



  .األرقان احلادث من الطحال
  الباذجنان

 إيب عن أيب والباذجنان مكلف للوجه يورث داء السرطان واألورام الّصلبة وحّدثين: أليب احلارث يف الباذجنان قالوا
فقد رأيناك تأكله على خوان : ال آكله لون العقرب وشبه احملجمة قيل له: احلارث ّمجيزٍ أنه مسعه يقول يف الباذجنان

  .كان ميتةً وأنا مضطّر: قال! فالٍن
  اخليار والقثّاء

وإن أصابت . ألسى نفعهوبزر القثّاء إذا شربه من به ّمحى ا. شّم اخليار نافع ملن أصابه الغشي من احلرارة: قالوا
  .رضيعاً ّمحى فألزقت به خيارتني متّسان جلده إحدامها عن ميينه واألخرى عن مشاله، أقلعت احلّمى عنه

  الّسلق
  والّسلق إن دّق مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرأس ذهب باألتربة وأطال الشعر: قالوا
  اهلليون
  واهلليون مدرّ للبول، نافع من القولنج: قالوا
  قرعال

إذا شوي القرع بالنار مث عصر فجعل من مائه يف أذن من اشتكى أذنه نفعه، وإن دهنت منابت شعر اللّحية : قالوا
  بدهن القرع املّر، قثاء احلمار مذاباً فيه شيٌح أرمينّ أسرع فيها نبات الّشعر

  البقول
  .واجلرجري زائد يف الباه واإلنعاظ مدّرللبول: اجلرجري قالوا
  .م أنّ من أكل اجلرجري مث ضرب بالسياط هّون عليه بعض ذلك اجللدوتذكر الرو

وتزعم الروم أنّ ماءه ينفع من عّضة ابن . وهو ينفع من ذفر اإلبطني إذا أكل على الريق وطلي اإلبطان مبائه: قالوا
  .عرسٍ

  .واإلنعاظ زيادة بّينة إن ذرّ بزر اجلاجري مدقوقاً يف البيض وحشي كان ذلك زائداً يف الباه: وقال بعض األطباء
  :أكله أعراّيب فأنعظ شهراً، فقال الفرزدق يفخر به: قال أبو حامت عن القحذمي قال

  ثالثني يوماً مث زادهم عشرا... ومنا التميمّي الذي قام أيره 
  .والّسذاب قاطع لشهوة اجلماع: الّسذاب قالوا
  .مباء سخنٍ أو نبيذ مخسة عشر يوماً أسقطت ولدهاإن أكلت امرأة حاملٌ أربعة مثاقيل كلّ يوم : وقالت الروم

  :وقال بعض الشعرء
  جليلٍة يف الّرقاب... كم نعمٍة للّسذاب 
  إالّ ذوي األلباب... الناس عنها غفولٌ 
  لوال مكان الّسذاب... فاحلمد للّه شكراً 

  مغّنيات القحاب... لّغيب األرض نسل ال 
  واهلندباء" الرجلة " البقلة احلمقاء 



  .والبقلة احلمقاء إذا مضغت أذهبت الطّرش، وإذا أكلت أذهبت شهوة اجلماع: لواقا
إن نظر ناظٌر عند رؤية اهلالل إىل اهلندباء فحلف بإله القمر أالّ يأكل هندباء وال حلم فرسٍ، سلم يف : والروم تقول

  .كلّ شهر حيلف فيه من وجع الضرس
" وإذا شرب بزره مباٍء بارٍد . نافٌع لتغيري املاء ومن يتأذّى باحتالماخلّس إذا أكل على الريق : اخلس قالت األطباء
  " .قطع شهوة اجلماع 

. واخلردل إن أكثر من أكله أورث ضعفاً يف البصر، وهو مكثّر للّنب مدرّ للبول، وهو نافع من الصّرع: اخلردل قالوا
وتزعم الروم أن ماءه يصلح لألطفال . رطوبةوإن اكتحل مبائه بعد أن يغلى عليه ويصفّى جال البصر الضعيف من ال

  .وهو يفسد الذهن ويورث االّنسيان ويضعف البصر. من احلّمى إذا أصابتهم
  .النّعناع يسكّن القيء، وينفع من الفواق احلادث من البلغم إذا شرب مع الّنّمام: النعناع واحلبق قالت األطباء

ٌع للّرمد إذا دّق وخنل واكتحل به، وإن مضغه ماضٌع ووضعه على احلبق الذي على شطوط األهنار ناف: وتقول الروم
  .عينه نفعه

وإن أخذ من الفوذنخ اجلبلّي أوقّية . يدر الطّمث" فإنه "  -الفوذنج واحلندقوق والطرخون وأما الفوذنخ النّهري 
  .وطبخ بنصف رطل من ماٍء حىت يبقى الثلث ويشرب، سّهل الّسوداء

ق يورث وجع احللق، ويذهب بضرره من يأكل بعده الكزبرة الّرطبة والبقلة احلمقاء احلندقو: وقالت األطباء
  .واهلندباء

  .والطّرخون يؤكل مع الكرفس
  .والراسن ينفع من قطار البول إذا كان من برٍد، ويقّوي املثانة: الراسن والكشوث قالوا

  .والكشوث يذهب باألرقان: قالوا
  .لثعلب قاطٌع لدم احليض إن شرب أو احتملوعنب ا: عنب الثعلب والكرفس قالوا

  .الكرفس إذا طبخ وشرب كان دواًء من وجع الكليتني ومن األسر: وقالوا
  باب احلبوب والبزور

حب الفلفل واحلبة اخلضراء واحلمص تقول األطّباء يف حّب الفلفلك إذا خلط بالّسمسم وعجن بعسل الطّربزذ 
  .يزيد يف اجلماع

  .ة اخلضراء وشرب ألبان اإلّيل عليها تبعث الّشهوةوالعرب تزعم أنّ احلّب
  :قال جرير

  على احلّبة اخلضراء ألبان إّيل... أجعثن قد القيت عمران شارباً 
  .واحلّمص زائد يف اجلماع، مكثٌر للمّين، حمّسن للّون، زائدٌ يف لنب املرضع، يدّر دم احليض، وإن خلط بالباقالء أمسن

بلغين أنّ أباك كان ذا منزلٍة من ابن سريين، فما حفظت عنه؟ : قلت البن أيب عطارد :سويق العدس األصمعّي قال
  .يا أبا عطارد، إن سويق العدس بارد وهو يدفع الّدم: قال يل ابن سريين: قال أيب: قال

األرحام وجيفّف إنّ اخلردل نافٌع من ّمحى الّربع واحلمّيات املتقادمة ووجع : اخلردل، احلرف، والباقالء قالت األطّباء
  .من البلغم، وينزل الرطوبة من الرأس وإن أكل مع الّسلق املسلوق نفع من الصّرع، وإن طلي الربص به زال... 

وإن سّخن باملاء احلارّ . احلرف خيرج حّب القرع من البطن وينفع من عرق الّنسا ووجع الورك: وقالت األطباء
  .طبيعة ونفع من القولنجوشرب منه وزن أربعة دراهم أو مخسة أسهل ال



إنه إذا أدمن أكلّ البصر، وأحال األحالم أضغاثاً ال ينتفع هبا وال جيد عابر : وقال رجل من قدماء األطّباء يف الباقالء
  .الرؤيا إىل تأويلها سبيالً

  .هاودهن الّشاهدانج نافٌع لوجع األذن العارض من الربد والعلل املتقادمة من" القنّب " دهن الشاهدانج 
  باب الفاكهة

إذا : مسعت علّي بن أيب طالب رضي اللّه عنه يقول: لعلي بن أيب طالب يف الزمان عن معمر بن خثم عن جّدته قالت
  .وذلك يوم اجلمعة على املنرب. أكلتم الرّمان فكلوه يشحمه فإنه دباغ للمعدة

  .ألنه مبخرة جمفرة جمعرة: مل تبغض الرّمان؟ قال: قيل ألعراّيب: ألعرايب يف الرّمان األصمعّي
التّني اليابس إذا أكل، وخبار : شيئان يورثان القمل: وقال حيىي بن خالد: ليحىي بن خالد يف ما يورث القمل قال

  .اللّبان إذا تبخّر به
ورق اخلوخ وأقماعه إن دّق وعصر وشرب أسهل حّب القرع والدّيدان واحلّيات : اخلوخ واألّترج وقالت األطباء

  .دة يف البطن، وإن صّب ماء ورقه يف األذن أمات الديدان فيها، وإن تّدلك بورقه بعد النّورة قطع رحيهااملتولّ
وحّب األترج نافٌع من الّسموم التفاح وورق التفّاح الغّض إن . وّمحاض األترج إن لطخ به الكلف والقوب أذهبه

  .يقرح موضعهدّق بالّرفق مخسةً أو ستةً مث ضمد به الوشم قلعه من غري أن 
  اجلزر

من بات ويف بطنه جزرةٌ أو : " حّدثين رجلٌ من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: عن الّزهرّي قال
إن دّق وشرب باملطبوخ الشديد نفع من لسع : الفستق واللّفاح والفستق" جزرتان أو ثالث أمن القولنج والّدبلية 

وتدفع مضّرته بالقيء بالّشراب والعسل واإلسهال وشّم الفلفل واخلردل . آكله سّم، ورمبا قتل: س واللّفاح.اهلواّم
  .واجلندبادستر والّسذاب والّتعطس

سلوا امللك : أن بزر مجهر قال ألهل احلبس: وحّدثين شيٌخ من الّدهاقني عاملٌ بأيام العجم: لبزر مجهر يف األترّج قال
. لطيبكم، وحلمته لفاكهتكم، واحلمّاض لصباغكم، واحلّب لدهنكمأن يرزقكم مكان األدم األترّج، ليكون القشر 

  .فكان ذلك أّول ما عرفت به حكمته
  باب مصاحل الطعام

  .االعجني ميلك: يف ملك العجني قال رئيس من رؤوساء الطبّاخني
  " .أملكوا العجني فإنه أحد الّريعني : " ويف احلديث املرفوع

  .املاء احلاّر مرّات مث بالبارد ويشربيغسل ب: يف ما يصلح الطعام الّسويق
  .يتقّبل به الطبيخ: وامللح
  .ينضج العدس ويصلحه لألكل: واخللّ
وال يؤكل من الفاكهة إال ما نضج على شجره، ويلقى ثفله وعجمه، ويؤكل على ريق . ينقع مث يطبخ: الباقلّى
  .النّفس
  .وال يؤكل من الرأس إال أسنانه وعيونه. إال لّبهوال يؤكل من القّنب . يقطف وميهل أّياماً مث يؤكل: والعنب
  .يشّق وحيشى بامللح، ويترك ساعةً يف املاء البارد، مث يصّب عنه ويعاد إىل املاء مراراً، مث يسلق بعد ذلك: الباذجنان
  .يؤكل باخللّ بعد غسله باملاء من اخللّ: الكرب



  .يؤكل وسط الطعام ويصبّ يف اخلل: الزيتون
  .شترغاز خلّه وال يعرض جلسمهويؤكل من األ

تنّصف ويقشر عنها قشرها، وتسلق باملاء وامللح مث تستعمل بالّسعتر والفلفل، وتقلى بالّزيت الّركاّيب، : والكمأة
  .وكذلك الفطر

  .يسلقان باملاء وامللح، ويصّب ماؤمها مث يستعمالن: الّسلق والكرنب
  .متسح مث تؤكل وال تغسل باملاء: والبقول
  .وما اصفّر أمحد مما اسوّد. وأمحد البسور اجليسران. الّتمور اهلريونوأمحد 
وال يؤكل السمك الطّرّي إال حاّراً باخلردل يف . خريه وشّره وخري الّسمك الّشّبوط والبناينّ واملّياح: السمك

وخري . اريسوشّر الّسمك كباره السم. وأقلّ الّسمك أذّى املمقور. الشتاء، ويف الصيف باخللّ وباألباريز
  .خٌري من أكل احلمر،وشّرها الّسود" وأكلها " السماريس البيض، 

البيض وخري البيض بيض الشّواّب من الدجاج، وال خري يف بيض اهلرمة، وأخّف البيض الرقيق، وأثقله البيض 
  .الصلب

  .وال يعرض من الرأس للّدماغ وال للّسان، وال الغلصمة وال اخلراطيم
العنق هادية الشاة وهي أبعدها من : " ويف احلديث املرفوع. م العنق خفيٌف سريع اإلهنضامحلم عنق الشاة وحل

  .يشرب قبل الطّعام وال يشرب بعده: والقفّاع" األذى 
يؤكل بعده الفوذنج فإنه يذهب بنفخته : ال يؤكل وال يشرب إال بعد وضع الشاة بشهرٍ وحنوه والباقلّى: واللّنب
  .اخلردل الّرطب، ويشرب بعده ماء الرّّمان والّسكنجبني املعمول بالسكّريؤكل بعده : اللّوبياء
  .تؤكل بالفلفل الكثري واملّرّي وال جيعل فيها الّسمن: اهلريسة
  .تطبخ بالفوذنج والّسذاب والكرفس: واملضرية

  .إذا خلط باخللّ أو أغلي على النار مث رفعت رغوته عاد كاملغسول: الزيت الزيت الّركاّيب
  .عليكم بالزّيت، فإن خفتم ضرره فأثخنوه باملاء فأنه يصري كالّسمن: أن عمر رضي اللّه عنه قال:  احلديثويف

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : من حديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم يف زيت الزيتون عن عقبة بن عامر قال
" سالم زيت الّزيتون ادّهنوا به فإنه شفاٌء من الباسور عليكم بالّشجرة اليت نادى اللّه منها موسى عليه ال: " وسلم

يعجن باخللّ ويغسل باملاء ورماد البلّوط أو رماد الكرم مراراً بعد أن ينعم دقّه وخنله، مث يغسل باملاء : اخلردل اخلردل
  .مض وماء الزّبيبالقراح ويرّش باملاء حىت خترج رغوته ويكثر خلّه، وخيلط معه اللّوز احللو أو ماء الّرمان احلا

األصمعي " ما يأيت " أ " جاء بعد خامتة اجلزء التاسع من النسخة اخلطية اليت نقل عنها األصل الفتوغرايف يف 
  وهارون الرشيد

يا أصمعّي، إن حّدثين حبديثٍ يف العجز : دخلت على هارون الرشيد وبني يديه بدرةٌ، فقال: قال األصمعّي
نعم يا أمري املؤمنني؛ بينا أنا يف صحارى األعراب يف يومٍ شديد الربد والرّيح : فقال. فأضحكتين وهبتك هذه البدرة

يا أعراّيب؛ ما : وإذا بأعراّيب قاعٍد على أمجٍة وهو عريان، قد احتملت الّريح كساءه، فألقته على األمجة؛ فقلت له
وما مينعك من أخذ : فقلت. منتظر هلا جاريةٌ وعدهتا يقال هلا سلمى، أنا: أجلسك ها هنا على هذه احلالة؟ فقال

! أمسعين للّه أبوك: فقلت. نعم: فهل قلت يف سلمى شيئاً؟ فقال: فقلت له. العجز يوقفين عن أخذه: كسائك؟ فقال
  :فأخذته فألقيته عليه؛ فأنشأ يقول: قال. ال أمسعك حىت تأخذ كسائي وتلقي علّي: فقال



  لقيين عليهافيبطحها وي... لعلّ اللّه أن يأيت بسلمى 
  تطّهرنا وال نسعى إليها... ويأيت بعد ذاك سحاب مزٍن 

  .فأخذها األصمعّي وانصرف. أعطوه البدرة: فضحك الرشيد حىت استلقى على ظهره، وقال
إين لست كمن باعك دينه : بني احلسن بن زيد وابن هرمة ويروى أن احلسن بن زيد ملا ويل املدينة قال البن هرمة

وف ذّمك فقد رزقين اللّه بوالدة نبّيه عليه السالم املمادح وجنبين املقابح، وإنّ من حقّه علّي أالّ رجاء مدخك أو خ
وأنا أقسم لئن أتيت بك سكران الضربّنك حّداً للخمر وحّداً للسكر، وألزيدن . أغضي على تقصري يف حّق رّبه

  :فتوكل إليهم؛ فنهض ابن هرمة وهو يقولفليكن تركك هلا للّه تعن عليه وال تدعها للناس . ملوضع حرمتك يب
  وأّدبين بآداب الكرام... هناين ابن الرسول عن املدام 
  خلوف اللّه ال خوف األنام... وقال يل اصطرب عنها ودعها 
  هلا حّب متكّن يف عظامي... وكيف تصّبري عنها وحّبي 
  وطيب النفس يف خبث احلرام... أرى طيب احلالل علّي خبثاً 

  اخلرب أبو العباس املّربد يف كتاب الكاملذكر هذا 
  بسم اللّه الرمحن الرحيم

  كتاب النساء

  يف أخالقهن وخلقهن وما خيتار منهن وما يكره

  للنيب صلى اللّه عليه وسلم
تنكح املرأة لدينها وحسبها وحسنها : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: عن جماهد عن حيىي بن جعدة قال

ما أفاد رجلٌ بعد اإلسالم خرياً من امرأٍة ذات دين تسّره إذا نظر أليها : " مث قال" . الّدين تربت يداك فعليك بذات 
  " .وتطيعه وحتفظه يف نفسها وماله إذا غاب عنها 

  .ال تدخل املرأة على زوجها يف أقلّ من عشر سنني: لعائشة رضي اللّه عنها وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت
  .وأدخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأن بنت تسع سنني :قالت عائشة

فهيّنةٌ لّينةٌ : النساء ثالث: كان يقال: أخربنا شيٌخ من بين العنرب قال: يف أصناف النساء والرجال األصمعّي قال
يضعه " قملٌ  غلٌ" عفيفة مسلمة تعني أهلها على العيش وال تعني العيش على أهلها، وأخرى وعاٌء للولد، وأخرى 

فهٌني لّيٌن عفيٌف مسلٌم، يصدر األمور مصادرها، ويوردها : والرجال ثالثة. اللّه يف عنق من يشاء ويفكّه عمن يشاء
مواردها، وآخر ينتهي إىل رأي ذي اللّّب واملقدرة فيأخذ بأمره، وينتهي إىل قوله، وآخر حائرٌ بائٌر، ال يأمتر لرشٍد، 

  .وال يطيع مرشداً
خري نسائكم : أيب طالب يف خري النساء عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علّي بن أيب طالب عليه السالم قال لعلي بن

  .العفيفة يف فرجها، الغلمة لزوجها
ما رفع أحٌد نفسه بعد اإلميان باللّه مبثل منكح صدقٍ، وال وضع نفسه : لعروة بن الزبري وعن عروة بن الّزبري قال

  .لعن اللّه فالنة، ألقت بين فالن بيضاً طواالً فقلبتهم سوداً قصاراً: مث قال. منكح سوء بعد الكفر باللّه مبثل
  :لبعض الشعراء قال بعض شعراء بين أسد

  وأّول خبث القوم خبث املناكح... وأّول خبث املاء خبث ترابه 



ٍة قصرها، فإنّ الطويلة تلد القصري ال مينعكم من تزّوج امرأٍة قصري: قال ابن زبري: البن زبري، مث لعمر قال األصمعّي
  .والقصرية تلد الطويل؛ وإياكم واملذكّرة فإهنا ال تنجب

أنظر إىل : كيف ذاك؟ قال: قيل له. ال أتزّوج امرأةً حىت أنظر إىل ولدي منها: قال رجل: أبو عمرو بن العالء قال
  .أبيها وأمّها فإهنا جتّر بأحدمها
  . السائب، إنكم قد أضويتم فانكحوا يف النزائعيا بين: عن ابن ملكية أنّ عمر قال

  يف أنواع النساء

  .بنات العّم أصرب، والغرائب أجنب، وما ضرب رؤوس األبطال كابن أعجمّية: قال رجل: األصمعّي قال
ع النساء أربع، فمنهّن معمع هلا شيئها أمجع، ومنهن تبع تضّر وال تنفع، ومنهّن صد: عن أوىف بن دهلم أنه كان يقول

  .تفّرق وال جتمع، ومنهن غيث مهع إذا وقع ببلد أمرع
وهي : ومنهن القرثع: كان عبد اللّه بن عمري يزيد فيه: فذكرت بعض هذا احلديث أليب عوانة فقال: قال األصمعّي

  .اليت تلبس درعها مقلوباً، وتكحل إحدى عينيها وتدع األخرى
: ثالث من الفواقر: قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه: للعمر بن اخلطاب يف ثالث دواهي عن علّي بن يزيد قا

جار مقامٍة، أن رأى حسنةً سترها، وإن رأى سيئةً أذاعها؛ وامرأةٌ إن دخلت لسنتك، وإن غبت عنها مل تأمنها؛ 
  .وسلطانٌ إن أحسنت مل حيمدك، وإن أسأت قتلك

وكان شيخاً مسناً من أهل  -ع بن أيب غاضرة حّدثنا مجي: الزبرقان يف أحب كنائنه وأبغضهم إليه األصمعّي قال
أحّب كنائين إيلّ الذليلة يف نفسها، : كان الزبرقان يقول: قال -البادية من ولد الّزبرقان بن بدر من قبل النساء 

ي وأبغض كنائين إيلّ الطّلعة اخلبأة، اليت متش. العزيزة يف رهطها، الربزة احليّية اليت يف بطنها غالم ويتبعها غالم
  .الّدفقّى وجتلس اهلبنقعة، الذليلة يف رهطها، العزيزة يف نفسها، اليت يف بطنها جارية وتتبعها جاريةٌ

من تزوّج امرأةً فليتزّوجها عزيزةً يف قومها، ذليلةً يف نفسها، : خلالد بن صفوان بلغين عن خالد بن صفوان أنه قال
  .ةً على زوجهاحصاناً من جارها، ماجن. أّدهبا الغىن وأذّهلا الفقر

  :الفرزدق يصف النساء وقال الفرزدق يصف النساء
  وإذا هم خرجوا فهّن خفار... يأنسن عند بعوهلّن إذا خلوا 

أطلب يل بكراً كثّيب أو ثيباً كبكر، ال " : الدالل " خلالد بن صفوان يطلب امرأة، وآلخرين وقال خالد بن صفوان 
، قد عاشت يف نعمة وأدركتها حاجةٌ، فخلق " فتحنن ومل تفت فتمحن  مل تقر" ضرعاً صغرياً وال عجوزاً كبرية 

النعمة معها وذلّ احلاجة فيها، حسيب من مجاهلا أن تكون ضخمةً من بعيد، مليحةً من قريب، وحسيب من حسبها أن 
  .تكون واسطةً يف قومها، ترضى مين بالسّنة، إن عشت أكرمتها وإن مّت ورّثتها

كلّ شيء : يريد. بغين امرأةً بيضاء البياض، سوداء السواد، طويلة الطول، قصرية القصرا: وقال رجل لصاحب له
  .منها أبيض فهو شديد البياض، وكل شيء منها أسود فهو شديد السواد، وكذلك الطول والقصر

أي ال " راً ، وال نؤنس جا" أي ال جتعل دارها آهلة بدخول الناس عليها " ابغين امرأةً ال تؤهل داراً : وقال آخر
قال أعراّيب البن : قال األصمعّي" أي ال تنم وتغري بني الناس " ، وال تنفث ناراً " تؤنس اجلريان بدخوهلا عليهم 

جعدةً، تقوم فال تصيب قميصهامنها إال مشاشة منكبيها، وحلميت ثديها . اطلب يل امرأة بيضاء، مديدةً فرعاء: عّمه
فقال له ابن . ذا استلقت فرميت حتتها باألترّجة العظيمة نفذت من اجلانب اآلخرورانفيت أليتيها ورضاف ركبتيها، إ

  !.وأّنى مبثل هذه إال يف اجلنان: عمه



خرج أبو زرعٍ واألوطاب متخض، فلقي امرأةً معها ولدان هلا كالفهدين يلعبان : وحنو قوله يف األترّجة قوم أّم زرعٍ
  .حتت خصرها برمّانتني فطلّقين ونكحها

  .ابغين امرأةً شقّاء مقّاء، طويلة اإللقاء، منهوسة الفخذين، نافحة الّصقلني: اختيار اجلواري وقال آخريف 
  :شعر البن األعرايب أنشد ابن األعراّيب

  من الناس فانظر من أبوها وخاهلا... إذا كنت تبغي أّيماً جبهالة 
  كقّدك نعال إن أريد مثاهلا... فإهنما منها كما هي منهما 

  سيأيت عليه شؤمها وخباهلا... الذي ترجو من املال عندها  فإن
البن . البكر كالذّرة تطحنها وتعجنها وختبزها، والثّيب عجالة راكبٍ متٌر وسويٌق: يف البكر والثيب وكان يقال

جييء ولدي  أخاف أن: طلّق زياٌد امرأته حني وجدها لثغاء، وقال: األعرايب يف تطليق زياد لزوجته وقال ابن األعراّيب
  :ألثغ، وقال

  متيس يف املوشّي واملصبّغ... لثغاء تأيت حبيفسٍ ألثغ 
الّدين رقٌّ فانظر عند من : املرأة غلٌّ فانظر ماذا تضع يف عنقك؛ وهو من قول ابن املقفّع: أقواهلم يف املرأة ويقال

  .تضع نفسك
  :أنشد ابن األعراّيب

  ن أسقى على عطشٍ فضالوأكره أ... أحّب اخلالوّي النزيه من اهلوى 

  .أكره املرأة اليت أكثرت األزواج وإن كنت مضطراً إليها: يقول
خطبت امرأةً من بين أسد فجئت ألنظر إليها وبيين وبينها رواقٌ : خالد احلذاء وامرأة خطبها وعن خالد احلذّاء قال

اء مملوٍء لبناً أو نبيذاً فشربته حىت كفأته يشّف، فدعت جبفنٍة مملوءة ثريداً مكلّلة باللحم فأتت على آخرها، وأتت بإن
يا عبد : يا جارية ارفعي الّسجف؛ فإذا هي جالسةٌ على جلد أسٍد وإذا شابةٌ مجيلةٌ، فقالت: على وجهها، مث قالت

أستخري اللّه : أنا أسدة من بين أسد على جلد أسد وهذا مطعمي ومشريب، فإن أحببت أن تتقّدم فافعل، فقلت: اللّه
  .فخرجت ومل أعد. وأنظر

: " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأّم سليم تنظر إىل امرأة فقال: للنيب صلى اللّه عليه وسلم وعن أنس قال
  " .مشّي عوارضها وانظري إىل عقبها 

  :شعر للنابغة وقال النابغة
  وال تبيع جبنيب خنلة الربما... ليست من الّسود أعقاباً إذا انصرفت 

  .إذا اسوّد عقب املرأة اسوّد سائرها: صمعّيوقال األ
رد علي بن احلسني على عبد امللك يف جارية تزوجها تزّوج علّي بن احلسني أّم ولٍد لبعض األنصار، فالمه عبد امللك 

ا إن اللّه قد رفع بااإلسالم اخلسيسة وأمتّ النقيصة، وأكرم به من اللؤم فال عار على مسلم، هذ: يف ذلك، فكتب إليه
إن علّي بن احلسني يتشّرف من حيث :فقال عبد امللك. رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد تزّوج أمته وامرأة عبده

  .يّتضع الناس
كان أهل املدينة يكرهون اّتخاذ أمهات األوالد حىت نشأ فيهم : لألصمعي يف رغبة الناس بالسراري األصمعّي قال

، ففاقوا أهل املدينة فقهاً وورعاً " بن عمر " ، وسامل بن عبد اللّه " ن أيب بكر ب" علّي بن احلسني والقاسم بن حممد 
  .فرغب الناس يف الّسراري



عجبنا من رجل أخفى شعره مث أعفاه، أو قّصر شاربه مث أطاله، أو : ملسلمة بن عبد امللك وقال مسلمة بن عبد امللك
  .كان صاحب سرارّي فاّتخذ املهريات

  :جلٌ من أهل املدينةشعر ملديين قال ر
  أّم من الروم أو سوداء عجماء... ال تشتمّن امرأً يف أن تكون له 

  مستودعات ولألحساب آباء... فإمنا أّمهات الناس أوعيةٌ 
  ورمبا أجنبت للفحل سوداء... ورّب واضحٍة ليست مبنجبٍة 

افعل، وإّياك واجلمال الفائق، فإنه : قال لهلرجل شاور حكيماً يف التزّوج بلغين أن رجالً شاور حكيماً يف الّتزّوج ف
  :أما مسعت قول القائل: فقال. ما هنتين إال عما أطلب: فقال. مرعًى أنيق

  إال وجدت به آثار منتجع... ولن تصادف مرعًى ممرعاً أبدا 
يف ال أعجب وك: قال. إنك ملعجب باإلماء: عمر بن الوليد والوليد بن يزيد وقال عمر بن الوليد للوليد بن يزيد

  .هبّن وهّن يأتني مبثلك
خري نسائكم اليت تدخل قيساً وخترج ميساً : أليب الدرداء يف خري النساء وشرهّن ويروى عن أيب الّدرداء أنه قال

وقد فسرت . ومتأل بيتها أقطاً وحيساً، وشرّ نسائكم الّسلفعة، اليت تسمع ألضراسها قعقعة، وال تزال جارهتا مفّزعة
  .غريب احلديث هذا يف كتاب

أّي النساء أشهى؟ : بني معاوية وعقيل بن أيب طالب يف أشهى النساء وأسوأهن وقال معاوية لعقيل بن أيب طالب
قال . هذا واللّه النّقد العاجل: قال معاوية. اجملانية ملا ترضى: فأّي النساء أسوأ؟ قال: قال. املؤاتية ملا هتوى: قال
  .بامليزان العادل: عقيل
  ء من الرجالاألكفا

إذا جاءكم من ترضون خلقه : " قال النيبّ صلى اللّه عليه وسلم: للنيب صلى اللّه عليه وسلم عن أيب هريرة قال
  .وخلقه فزّوجوه إنكم إال تفعلوه تكن فتنةٌ يف األرض وفساٌد عريض

  " . احلسب املال والكرم التقوى: " وعن احلسن عن مسرة عن النّيب صلى اللّه عليه وسلم قال
يا رسول اللّه، املرأة مّنا يكون هلا الزوجان يف الدنيا فتموت فألّيهما تكون يف : قالت أّم حبيبة: وعن أنسٍ قال
  " .يا أّم حبيبة، ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة " خلقاً " ألحسنهما : " اآلخرة؟ قال

: " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: و الّدرداءقال أب: خطب معاوية أّم الّدرداء فقالت: عن عطّية بن قيس قال
  .فلست مبتزّوجة بعد أيب الدرداء حىت أتزّوجه يف اجلنة إن شاء اللّه تعاىل" املرأة آلخر زوجيها 

  .إمنا حرم أزواج النيبّ صلى اللّه عليه وسلم على من بعده ألّنهّن أزواجه يف اجلّنة: ويقال
  هلعمر بن اخلطاب رضي اللّه عن

ال تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإّنهنّ : قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه: عن هشام بن عروة عن أبيه قال
  .حيبنب ما حتّبون

بلى، ال أريده أخا فالن وال ابن فالن وال : أال تتزّوجني؟ فقالت: قيل البنة اخلُّس: البنة اخلُّس ابن األعراّيب قال
  .لسمني األحلم، ولكن أريده كسوباً إذا غدا، ضحوكاً إذا أتىالظريف املتظّرف وال ا

عينها هاّج وملؤها راّج ومتشي وتفاّج؛ : ما بال ناقتك؟ قالت: بينها وبني أبيها وكان أبوها قد كّف بصره فقال



  .ما صنعت حىت اضطرمت: فعقلتها؛ فقال. يا بنّية عقليها: فقال
  .فزّوجوه: قال. نعم: أموسر من عقلٍ ودينٍ؟ قالوا: قال. نٌ خيطب فالنةفال: ألعرايب يف كفاية الزوج قيل لعراّيب

  .ألنك أصبح اللّحية: ومل؟ قال: قال. ال: أمنكحي أنت؟ قال: قال رجل ألعراّيب: عن عيسى بن عمر قال
على حد عقيل بن علفة وعبد امللك بن مروان وكان عقيل بن ّعلفة غيوراً، فخطب إليه عبد امللك بن مروان ابنته 

  .إن كنت ال بّد فاعالً فجّنبين هجناءك: بنيه، وكانت لعقيل إليه حوائج، فقال له
هشام ويل املدينة وخال " إبراهيم بن " وكان  -وله مع إبراهيم بن هشام وخطب إليه إبراهيم بن هشام بن إمساعيل 

  :فرّده ألنه كان أبيض شديد البياض، فقال -هشام بن عبد امللك 
  بت عرقه إالّ امحرارا... لقرشّي ملّا  رددت صحيفة

  .يعين العجم يسّمون احلمراء
قال عبد امللك بن مروان المرأٍة من قريشٍ تزّوجت رجالً : بني عبد امللك بن مروان وقرشية بن األعرايب قال

  يا أمري املؤمنني: أتنكح احلّرة عبدها؟ فقالت: مغموصاً عليه
  وة األرامل اليتامىالّنس... إنّ املهور تنكح األيامي 
  املرء ال تبغي له سالماً

  :خطب رجلٌ إىل رجلٍ فلم يرضه فأنشأ يقول: البن األعريب وقال ابن األعرايب
  ما رّخص اجلوع عندي أّم كلثوم... قل للذين سعوا يبغون رخصتها 

  ساقت إليه أباها جلّةٌ كوم... املوت خري هلا من بعل منقصٍة 
  .لعل الضيفة حتملهم على أن ينكحوا غري االكفاء: يف عام سنٍة يقول" فكن " نكّاحاً  عمر اخلري وكان عمر اخلري

  :بني املساور واملرّار وقال املساور للمّرار
  وأن رّبي ينجيين من النار... ما سرين أن أمي من بين أسٍد 

  وأن يل كل يومٍ ألف دينار... وأهنم زّوجوين من بناهتم 
  :فأجابه املرار
  وإمنا أنت دينار ابن دينار... من عبسٍ ومن أسٍد  فلست لألم

  فإن أمكم من جارة اجلار... وإن تكن أنت من عبس وأمهم 
  .الفرج: واجلار. االست: وجارة جلار. عبد ابن عبد: دينار ابن دينار

  :ألعرايب يف امراة دلته على زوجة وقال بعض االعراب
  صوفٍة جبمالعلى امرأٍة مو... أقول هلا ملا أتتين تدلّين 

  إن اغتفرت مين ثالث خصال... أصبت هلا وهللا بعالً كما اشتهت 
  ورقّة إسالمٍ وقلّة مال... فمنهن فسٌق ال يبارى وليده 

ال؛ : أفزّوجه؟ قال: أنا ابن الذي خطب إىل معاوية؛ فقال ابن هبرية: بني ابن هبرية ورجل وقال رجل البن هبرية
  .فقال ما صنعت شيئاً

خطب رجل من بين كالب امرأة، فقالت له : ل من بين كالب خطب امرأة أبو احلسن املدائين قاللشيخ يف رج
فانصرف فسأل عن أكرم احلّي عليها، فدلّ على شيخ فيهم كان حيسن احملضر يف األمر . حىت أسأل عنك: أمها

: أنا ربيته، قالت: ه عنه فقاليسأل عنه، فسأله أن حيسن عليه الثناء وانتسب له فعرفه؛ مث إن العجوز مشرت فسألت



فكيف : قالت. حامي قومهم وكهفهم: كيف شجاعته؟ قال: قالت. مدرة قومه وخطيبهم: كيف لسانه؟ قال
فدنا الفىت . ما انثىن وال احنىن! ما أحسن واهللا ما أقبل: فأقبل الفىت فقال الشيخ. مثال قومه وربيعهم: مساحته؟ قال
. ما دنا وال ثىن! ما أحسن واهللا ما جلس: مث جلس، فقال. ما جار وال خار! سلّمما أحسن واهللا ما : فقال الشيخ

. وال بربرها وال فرفرها. ما أغنها وال أطنها! ما أحسن واهللا ما ضرط: فذهب الفىت ليتحرك فضرط، فقال الشيخ
! ما أحسن واهللا ما خطا: لفأسرع الفىت، فقا. ما انفتل وال اخنزل! ما أحسن واهللا ما هنض: فنهض الفىت خجالً فقال
  .وّجه إليه من يرده لو سلح لزّوجناه: قالت العجوز. ما ازور وال اقطوطى

  خالد بن صفوان خيطب امرأة

أنا خالد بن صفوان؛ واحلسب على ما قد علمتيه، وكثرة املال على ما قد : خطب خالد بن صفوان امرأة فقال
إن احلرة إذا دنت مين أملتين، وإذا : وما هي؟ قال: قالت. تدعنيبلغك، ويفّ خصال سأبينها لك فتقدمني علّي و 

: فقالت. تباعدت عين أعلتين، وال سبيل إىل درمهي وديناري، ويأيت علّي ساعةٌ من املالل لو أن رأسي يف يدي نبذته
  .قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرت، وفيك حبمد اهللا خصالٌ ال نرضاها لبنات إبليس، فانصرف رمحك اهللا

  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء
  بعيشك فانظري أين اخليار... أال يا ليل إن خيّرت فينا 
  له ثاٌر وليس عليه ثار... فال تستنكحي قدما غبيا 

  :وقال آخر المرأته
  ظلوم العشرية حّسادها... فإما هلكت فال تنكحي 

  لديه ويبغض من سادها... يرى جمده ثلب أعراضها 
  :وقال آخر

  أغّم القفا والوجه ليس بأنزعا... تنكحي إن فّرق الدهر بيننا  فال
  ولكن أذّيا حلمه ما توّسعا... من القوم ذا لونني وّسع بطنه 

  إذا لقوم هشّوا للفعال تقنعا... ضروباً بلحييه على عظم زوره 
حفصة " أيب " بن بشري حيىي بن إلبراهيم بن النعمان وقد زّوج ابنته ملوىل عثمان بن عفان زّوج إبراهيم بن النعمان 

  :موىل عثمان بن عفان ابنته على عشرين ألف درهم، فعّير فقال
  مقاالً فال حتفل مقالة الئم... فما تركت عشرون ألفاً لقائل 

  به سنةٌ قبلي وحّب الدراهم... فإن أك قد زّوجت موىل فقد مضت 
وتزوج أيضاً خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس . عثمان وحيىي هذا جّد مروان الشاعر، وكان يهودياً فأسلم على يد

  :فقال القالخ. بن عاصم سّيد أهل الوبر
  لظاملاً كنت منك العار أنتظر... نبئت خولة قالت حني أنكحها 

  يف فيك مما رجوت الترب واحلجر... أنكحت عبدين ترجو فضل ماهلما 
  والغرر برذنتها وهبا التحجيل... للّه دّر جياٍد أنت سائسها 

: قال. ال أرضاها لك: بني ابن عباس ورجل خطب يتيمة له خطب رجلٌ إىل ابن عباس يتيمةً له؛ فقال ابن عباس
  .اآلن ال أرضاك هلا: فقال ابن عباس! وما هذا: قال. ألهنا تتشرف وتنظر: ومل، ويف حجرك نشأت؟ قال

أّم عثمان بنت سعيد وبعث إليه مبالٍ كثري؛ فلما زياد وسعيد بن العاص كتب زياٌد إىل سعيد بن العاص خيطب إليه 



. إنه أكثر من ذلك: فقال احلاجب. قرأ الكتاب أمر حاجبه بقبض املال واهلدايا، فلم قبضه أمره بقسمه بني جلسائه
  .غىنأما بعد، فإنّ اإلنسان ليطغى ن رآه است. بسم اللّه الرمحن الرحيم: ففعل؛ مث كتب إىل زيٍد. أنا أكثر منها: فقال

: بني لقيط بن زرارة وقيس بن خالد خطب لقيط بن زرارة إىل قيس بن خالد ذي اجلّدين الّشيباينّ؛ فقال له قيس
ألّني عرفت أّني إن عالنتك مل : وما محلك أن ختطب إيلّ عالنيةً؟ فقال: قال. لقيط بن زرارة: ومن أنت؟ قال

  .واللّه عندي عزباً وال غريباًكفء كرمي، ال تبيت : فقل. أفضحك وإن ساررتك مل أخدعك
  .فزّوجه ابنته وساق عنه

زّوجها ممن يتقي اللّه، فإن أحّبها : إن يل بنّية وإهنا ختطب، فمّمن أزّوجه؟ فقال: للحسن يف الزوج قال رجل للحسن
  .أكرمها، وإن أبغضها مل يظلمها
ت عتبة بن ربيعة بعد أن مات عنها يزيد بن أيب خطب عمر بن اخلطّاب أّم أبان بن: أّم أبان وخطّاهبا قال أبو اليقظان

يٌد له : مث خطبها الّزبري، فقالت. ال يدخل إال عابساً وال خيرج إال عابساً، يغلق أبوابه ويقلّ خريه: سفيان، فقالت
نب ليس للنساء منه حظّ إال أن يقعد بني شعبهن األربع ال يص: وخطبها علّي، فقالت. على قروين ويٌد له يف السّوط

رددت من رددت مّنا : وخطبها طلحة فأجابت فتزّوجها؛ فدخل عليها علّي بن أيب طالب فقال هلا. منه غريه
أما إنك تزّوجت أمجلنا مرآةً وأجودنا كفّاً وأكثرنا : فقال. القضاء والقدر: فقالت! وتزّوجت ابن بنت احلضرمّي

  .خرياً على أهله
  احلّض على النكاح وذّم التبّتل

أنّ النّيب صلى اللّه عليه وسلم قال : ى اللّه عليه وسلم يف احلض على النكاح عن عكّاف بن وداعة اهلاليلّللنيب صل
فأنت إذاً من إخوان الشياطني إن كنت من رهبان النصارى فاحلق هبم : " قال. ال: قال" يا عكّاف ألك امرأة؟ : " له

  " .وإن كنت مّنا فمن سّنتنا النكاح 

ال زمام وال خزام وال رهبانّية يف اإلسالم وال تّبتل وال : " ل اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالعن طاوس أنّ رسو
  " .سياحة يف اإلسالم 

لتنكحّن أو ألقولّن لك ما قال عمر أليب : قال يل طاوس: طاوس إلبراهيم بن ميسرة عن إبراهيم بن ميسرة قال
  .ما مينعك من النكاح إال عجٌز أو فجور. الزوائد

خذي أحسن زينتك مث اجلسي عند رأسي، لعلّ اللّه أن يرزقك : قال علقمة المرأته: علقمة المرأته عن إبراهيم قال
  .من بعض عّوادي خرياً

  .الّتعطّر، والّنكاح، والّسواك، واخلتان: أربٌع من سنن املرسلني: ويف بعض األخبار
  باب احلسن واجلمال

خطب رسول اللّه : شة رضي اللّه عنها عن عائشة رضي اللّه عنها قالتبني الرسول صلى اللّه عليه وسلم وعائ
: ما رأيت طائالً؛ فقال: ؟ فقلت" كيف رأيت : " صلى اللّه عليه وسلم امرأة من كلبٍ، فبعثين أنظر إليها؛ فقال يل

  .ما دونك سّر: فقالت" . لقد رأيت خاالً خبّدها اقشعّر كل شعرٍة منك على حدٍة " 
أصبحت : دخل أبو األسود على عبيد اللّه بن زياد فقال: قال:ّ سود الدؤيل وعبيد اللّه بن زياد القحذمّيبني أيب األ

  :مجيالً، فلو تعلّقت معاذةً فظّن أنه يهزأ به فقال
  مرّ اجلديدين من آٍت ونطلق... أفين الشباب الذي أبليت جّدته 



  ذعة احلدقشيئاً خياف عليه ل... مل يبقيا يل يف طول اختالفهما 
دخلت على قتادة بن ملحان، فمّر رجل يف أقصى الدار : قتادة بن ملحان وحيان بن عمري عن حّيان بن عمري قال

  .إنّ النيب صلى اللّه عليه وسلم مسح وجهه: فرأيته يف وجه قتادة، فقال
 يشينه ووّسع عليه يف من كان يف صورٍة حسنٍة ونصب ال: كان يقال: لعون بن عبد اللّه عن عون بن عبد للّه قال

  .الرزق، كان من خالصة اللّه
  :أبيات يف احلسن واجلمال وقال احلكم بن قنرب

  كملت لو أنّ ذا كمال... ليس فيها ما يقال له 
  كائٌن من حسنها مثال... كلّ جزٍء من مالحتها 

  مل ترد من نفسها بدال... لو متّنت يف متاعتها 
  :وقال بعض احملدثني

  حبسنك حّتى كلّهم يل غادر... عاذلون حججتهم فلما رأوك ال
  :وقال أيضاً

  وتاه وحّق له أن يتيها... حتّير من حسنه فهمه 
  فلم ير فيه لشيٍء شبيها... رأى غريه ورأى نفسه 

  :وقال األعشي يف وصف امرأة
  تدلّت علّي بأمثارها... فأفضيت منها إىل جّنٍة 

يؤّم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه، فإن كانوا : ن عائشة رضي اللّه عنها قالتلعائشة رضي اللّه عنها فيمن يؤم القوم ع
  .يف القراءة سواًء فأصبحهم وجهاً

ما رأيت مصعباً خيتال بالبالط إال غرت على بثينة، وبينهما : جلميل بن معمر يف حسن مصعب وقال مجيل بن معمر
  .ثالثة أّيام

دخلت املسجد باكراً، وإذا مبصعب بن الزّبري والناس حوله، فلما : مصعب بن الزبري والشعيب عن الّشعّيب قال
إذا أنا قمت فاتبعين؛ وجلس : فدنوت منه حىت وضعت يدي على مرفقته؛ فقال. أدن: أردت اإلنصراف قال يل

معه  "فدخلت . أدخل: قليالً، مث هنض فتوّجه حنو دار موسى بن طلحة فتتّبعته؛ فلما أمعن يف الدار التفت إيلّ وقال
فإذا حجلةٌ، فطرحت يل وسادةٌ فجلست عليها، " أدخل، فدخلت معه : ومضى حنو حجرته وتبعته، فالتفت إيلّ فقال

نعم، هذه سّيدة نساء العاملني : يا شعّيب، هل تعرف هذه؟ قلت: ورفع سجف القبّة، فإذا أمجل وجٍه رأيته قطّ؛ فقال
  :هذه ليلى، مث متثّل: عائشة بنت طلحة؛ فقال

  إىل اليوم أخفي إحنةً وأداجن... زلت من ليلى لدن طّر شاريب  وما
  وحتمل يف ليلى علّي الضغائن... وأمحل يف ليلى قومٍ ضغينةً 

: إىل املسجد فإذا مصعٌب مبكانه؛ فقال يل" فلما كن العشيّ رحت " فخرجت؛ " . فقم " إذا شئت يا شعّيب : مث قال
: ال؛ قال: أتدري دخلناك؟ قلت: ال؛ قال: ؟ قلت" قطّ " إلنساٍن  هل رأيت مثل ذلك: فدنوت؛ فقال يل. ادن

فما انصرف .أعطه عشرة آالف درهم وثالثني ثوباً: أيب فروة فقال" عبد اللّه بن " مث التفت إىل . لتحّدث مبا رأيت
  .ئشة، ومبثل كارة القّصار، ونظري إىل عا" درهم " بعشرة آالف : أحدٌ مبثل ما انصرفت به" يومئٍذ " 

  أليب الغصن األعرايب



فنظرت وإذا جارية كأنّ ! الصّقيل الصّقيل: خرجت حاّجاً، فلّما بقباء تداعى أهله وقالوا: أبو الغصن األعراّيب قال
إّنا سفٌر وفينا أجٌر، فأمتعينا بوجهك؛ : وجهها سيٌف صقيلٌ، فلّما رميناها باحلدق ألقت الربقع على وجهها، فقلنا

  :ف الّضحك يف وجهها وهي تقولفانصاعت وأنا أعر
  لقلبك يوماً أتعبتك املناظر... وكنت مىت أرسلت طرفك رائداً 

  عليه وال عن بعضه أنت صابر... رأيت الذي ال كلّه أنت قادٌر 
بني فتاة حسناء وعمتها ومّر رجلٌ بناحية البادية فإذا فتاة كأحسن ما تكون؛ فوقف ينظر إليها، فقالت له عجوز من 

  :يا عمتاه، يظّن كما قال ذو الّرّمة: ما يقيمك على الغزال الّنجدي وال حظّ لك فيه؟ فقالت اجلارية :ناحية
  قليالً فإّني نافع يل قليلها... وإن مل يكن إالّ تعلّل ساعٍة 

  :وقال بعض احملدثني
  واخلال يف خّد الفتاة مليح... اخلال يقبح بالفىت يف خّده 

  والشيب يف رأس الفتاة قبيح... ه والّشيب حيسن بالفىت يف رأس
ما غدا بك؟ : بني شريح ورجل رأى رجلٌ شرحياً جيول يف بعض الطّرق فقال: اجلمال مرحوٌم: وقال جعفر بن حممد

  .عسيت أن أنظر إىل صورة حسنة: فقال
ما يل عمود ما تقولني ذاك و: قال! ما أمجلك: بني خالد بن صفوان وامرأة قالت امرأة خالد بن صفوان له يوماً

أما عمود اجلمال فطول : ما عمود اجلمال وما رداؤه وما برنسه؟ قال: قالت. اجلمال، وال علّي رداؤه وال برنسه
ما : ولكن لو قلت. القوام ويف قصٌر؛ وأّما رداؤه فالبياض ولست بأبيض؛ وأما برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع

  .أحالك وما أملحك، كان أوىل
كان يسّمي جيش ابن األشعب جيش الطواويس، لكثرة من : يش ابن األشعب أبو اليقظان قالأليب اليقظان يف ج

  .كان فيه من الفتيان املنعوتني باجلمال
  :مسع عمر بن اخلطاب قائالً باملدينة يقول: وقال أبو اليقظان: عمر بن اخلطاب ومعقل بن سنان قال

  لبقيع مرّجالإذا معقلٌ راح ا... أعوذ برّب الناس من شّر معقلٍ 
  .إحلق بباديتك: يعين معقل بن سنان األشجعّي، وكان قدم املدينة؛ فقال له عمر
  :يف مجال نصر بن حجاج البهزّي ومسع امرأةً ذات ليلة تقول

  أم هل سبيلٌ إىل نصر بن حجّاج... أال سبيل إىل مخرٍ فأشرهبا 
فأتى جماشع بن  -دعا به عمر فسريه إىل البصرة وهذا نصر بن حجّاج بن عالط البهزّي، وكان من أمجل الناس، ف

أحّبك حّباً لو : مسعود الّسلمّي فدخل عليه يوماً وعنده امرأته مشيلة وكان جماشع أمّياً، فكتب نصر على األرض
فكّب جماشٌع على الكتابة إناًء مث أدخل كاتباً . فكتبت هي وأنا واللّه كذلك. كان فوقك ألظلك أوحتتك ألقلّك

  :فقال نصر بن حّجاج -فأخرج نصراً وطلّقها  فقرأه،
  ويف بعض تصديق الظنون أثام... وما يل ذنٌب غري ظّن ظننته 

  وما نلت ذنباً إنّ ذا حلرام... لعمري إن سّيرتين أو حرمتين 
  وبعض أماينّ النساء غرام... أأن غّنت الذّلفاء ليالً مبنيٍة 

  يل يف الّندّي كالم بقاٌء وما... ظننت يب الظّن الذي ليس بعده 
  وقد كان يل باملكّتني مقام... فأصبحت منفّياً على غري ريبٍة 



  وآباء صدًق سالفون كرام... ومينعين ّمما متّنت تكّرمي 
  وحالٌ هلا مع عفٍّة وصيام... ومينعها ّمما متّنت حياؤها 

  وقد خّف مّني كاهلٌ وسنام... وهاتان حاالنا فهل أنت راجعي 
  :شعر للقيط بن زرارة، ولغريه قال لقيط بن زرارة: ا الشعر مصنوعاًوأنا أحسب هذ

  دجى الليل حىت نظّم اجلزع ثاقبه... أضاءت هلم أحساهبم ووجوههم 
  :قال أبو الطّمحان القيين

  وجوه بين ألمٍ وينهل بارقه... يكاد الغمام الغّر يرعد أن رأى 
  :وقال آخر

  صدعن الّدجى حىت ترى الليل ينجلي... وجوٌه لو أنّ املعتفني اعتشوا هبا 
إّنا مسعنا بكم شعرنا أحسنكم " : رضي اللّه عنه " لعمر بن اخلطاب، مث لعلي بن أيب طالب قال عمر بن اخلطاب 

  .وجوهاً، وإذا اختربناكم كانت اخلربة أوىل بكم

" يعين " احة، وحظوة بصباحة، وفصاحة، ومساحة، ورج: خصصنا خبمس: قال علّي بن أيب طالب كّرم اللّه وجهه
  .هم أغدر وأفجر وأمكر؛ وحنن أفصح وأصبح وأمسح: وسئل عن أمّية فقال" . النساء " عند 

من : من هذا الذي هو أرقم يتلّمظ؟ ورأت علّياً فقالت: المرأة يف الزبري وعلّي ومصعب رأت امرأة الزبري فقالت
ذي كأنه ديناٌر هرقلي؟ لسكينة بنت احلسني يف ابنتها من هذا ال: هذا الذي كأنه كسر مث جرب؟ ورأت طلحة فقالت
  .واللّه ما ألبستها أّياه إالّ لتفضحه: ألبست سكينة بنت احلسني ابنةً دّراً كثرياً وقالت

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء يذكر نساًء مع جارية
  وسترن وجه الشمس بالشمس... أقبلن يف رأد الّضحاء هبا 
  .خلوت هبا والقمر يرينيها، فلّما غاب أرتينه: مرأةً قالذكر بعض األعراب ا
  :وقال بعض الشعراء

  له سيمياء ال تشّق على البصر... غالٌم رماه اللّه باحلسن يافعاً 
  ويف أنفه الّشعري ويف وجهه القمر... كأنّ الثّرّيا علّقت يف جبينه 

  ل وأتزرترّدى بثوبٍ واسع الذّي... وملّا رأى اجملد استعريت ثيابه 
  ذليل بالً ذلّ ولو شاء النتصر... إذا قيلت العوراء أغضى كأنه 

  :بني أعرايب وأمه قال غالٌم من األعراب ألّمه
  بأّني طويلٌ وأّني حسن... نشدتك باللّه هل تعلمني 

  :قال! فكان ماذا!قبحك اللّه: قالت
  غداة الصّباح وأمحي الظّعن... وأّني أقّمص بالّدار عني 

  :قال الشاعر! فهالّ كان ذا قبل: قال عّمه
  وتغيب فيه وهو جثل أسحٌم... بيضاء تسحب من قيام شعرها 

  وكأنه ليلٌ عليها مظلم... فكأّنها فيه هناٌر ساطع 
  :وقال الطائّي

  نوراً وتبدو يف النهار فيظلم... بيضاء تبدو يف الظالم فيكتسي 



زال يكوهنا، لوال ما متّ منها ونقص منه البن األعرايب يف كاد الغ: أعرايب يصف امرأة وصف أعراّيب امرأة فقال
  .احلالوة يف العينني، واجلمال يف األنف، واملالحة يف الفم: احلالوة واجلمال واملالحة قال ابن األعراّيب

  :قال أعراّيب يصف امرأةً
  فزارّية العينني طائّية الفم... خزاّعية األطراف مّرية احلشا 

، وهو " أي أصيب بعنيٍ " املقّنع الكندي من أمجل الناس وكان يتقنع ألنه كان مىت سفر لقع  املقنع الكندي كان
  :القائل

  حلّ العراق وحلّ الشام واليمنا... ويف الظّعائن واألحداج أملح من 
  مشس النهار وبدر الليل لو قرنا... جنّيةٌ من نساء اإلنس أحسن من 

خرجت حاّجاً خمتفياً، فلّما كنت ببعض الطريق أتتين جاريتان : ثّقفّي قالاحلكم بن صخر وجارية احلكم بن صخر ال
مث . من بين عقيل مل أر أحسن منهما وجوهاً، وال أظرف ألسنةً وال أكثر علماً وأدباً، فقّصرت هبما يومي فكسوهتما

ضع فإذا أنا بإحدامها، حججت من قابلٍ ومعي أهلي، وقد أصابتين علّةٌ فنصل هلا خضايب، فلّما صرت إىل ذلك املو
أنا احلكم بن : قلت! تعرفين وأنكرك؟! فدًى لك أيب وأمي: قالت! فالنة: فدخلت علّي، فسألت مسألة منكر فقلت

ما : قلت. إين رأيتك عاماً أّول شاّباً سوقةً وأراك العام ماكاً شيخاً، ويف دون هذا ينكر املرء صاحبه: قالت. صخر
  :ن عمٍّ هلا وخرج هبا إىل جند فذلك حيث يقولتزوجها اب: فعلت أختك؟ قالت

  فحسيب من الّدنيا قفولٌ إىل جند... إذا ما قفلنا حنو جنًد وأهله 
: قلت -تعين نفسها  -ما مينعك من شقيقتها يف حسبها، ونظريهتا يف مجاهلا؟ : فقالت. لو أدركتها لتزّوجتها: فقلت

  :مينعين من ذلك ما قال كثّير
  أبينا وقلنا احلاجبّية أّول... كي تزيلنا إذا وصلتنا خلّةٌ 

  :فكثّير بيين وبينك، أليس هو القائل: فقالت
  يف وصل غانيٍة من وصلها خلف... هل وصل عّزة إال وصل غانيٍة 

  .فسكت عّياً عن جواهبا
أيت امرأة سافرةً من بينا أنا أرمي اجلمار ر: أبو حازم املدين وامرأة حسناء التقاها يف موسم احلج قل أبو حازم املدينّ

: قالت! تسفرين يف هذا املوضع فتفتنني الناس! يا أمة اللّه، أما تتقني اللّه: أحسن الناس وجهاً ترمي اجلمار، فقلت
  :أنا واللّه يا شيخ من اللوايت قل فيهّن الشاعر

  ولكن ليقتلن لربيء املغفّال... من الالّء مل حيججن يبغني حسبة 

  .ه أالّ يعذّب هذا الوجه بالنارفإّني أسأل اللّ: قلت
  :شعر ألعرايب، وآلخرين قال أعراّيب

  لوالك مل حتسن الدنيا ومل تطب... يا زين من ولدت حّواء من ولٍد 
  نال اخللود فلم يهرم ومل يشب... أنت اليت من أراه اللّه صورهتا 

  :وقال أعراّيب
  تبّسماثغوٌر عن األفواه كي ت... إذا هّن أبدين اخلدود وحسّرت 
  هلّن بال وهمٍ وإن كّن أظلما... أجاد القضاة العادلون قضاءهم 

  " :وقال عروة بن أذينة " 



  خلقت هواك كما خلقت هوًى هلا... إنّ اليت زعمت فؤادك ملّها 
  شفع الفؤاد إىل الضمري فسلّها... فإذا وجدت هلا وساوس سلوٍة 
  وأجلّهابلباقٍة فأدقّها ... بيضاء باكرها النعيم فصاغها 
  :وقال أعراّيب يرقص ابناً له

  بارك ملن حيّبه ويدينه... يا ربّ رّب مالٍك بارك فيه 
  أجزع نورٍ غربت أواخيه... ذكرين ملّا نظرت يف فيه 

  دينار عنيٍ بيٍد تربيه... والوجه ملا أشرقت نواحيه 
رأيت لباساً على امرأةٍ أزين من  ما رأيت لباساً على رجل أزين من فصاحٍة، وال: البن شربمة وقال ابن شربمة

  .شحمٍ
  .ذلك عنوان نعمة اللّه عندي: إنك حلسن الكدنة فقال: ألعرايب حسن الكدنة قيل ألعراّيب

  .ال حيسن حنر املرأة حىت يعظم ثدياها: للحجاج قال احلّجاج
  :شعر للمرار العدوي وقال املرّار العدوّي

  ملّا ينكسرضخمة الثّدي و... صلته اخلدذ طويلٌ جيدها 
  .ال حتسن املرأة حىت تروي الرضيع، وتدىفء الّضجيع: لعلي بن أيب طالب وقال علّي بن أيب طالب عليه السالم

أضللت إبالً يل، فخرجت يف طلبهّن، فهبطت وادياً وإذا أنا بفتاةٍ : بني أسدي وامرأة عن رجل من بين أسٍد قال
: قالت. أضللت إبالً يل فأنا يف طلبها: ما يل أراك مدلّها؟ فقلتيا فىت، : أعشى نور وجهها نور بصري؛ فقالت يل

الذي أعطاكهّن أخذهّن وإن شاء : قالت. نعم ولك أفضلهّن: أفأدلّك على من هي عنده وإن شاء أعطاكها؟ قلت
علٌ؟ ألك ب: فأعجبين ما رأيت من مجاهلا وحسن كالمها، فقلت. ردهّن، فسله من طريق اليقني ال من طريق اإلختبار

فما قولك يف بعل تؤمن بوائقه، وال تذّم خالئقه؟ : قلت. قد كان، ودعي فأجاب فأعيد إىل ما خلق منه: قالت
  :فرفعت رأسها وتنفّست وقالت
  ماء اجلداول يف روضات جنّات... كّنا كغصنني يف أصلٍ غذاؤمها 

  دهٌر يكّر بترحاٍت وفرحات... فاجتثّ خريمها من جنب صاحبه 
  أالّ يضاجع أنثى بعد مثوايت... إن خانين زمٌن  وكان عاهدين

  أالّ أبوء ببعل طول حميايت... وكنت عاهدته إن خانه زمٌن 
  حىت توفّي قريباً مذ سنيّات... فلم نزل هكذا والوصل شيمتنا 
  عن الوفاء خالٌف بالتحّيات... فاقبض عنانك عّمن ليس يردعه 

دخل متّمم بن نويرة على عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه : و اليقظانبني متّمم بن نويرة وعمر بن اخلطاب قال أب
يا أمري املؤمنني، أما واللّه إّني مع ذلك ألركب اجلمل الثّفال، : قال! ما أرى يف أصحابك مثلك: فقال له عمر

  .فداٍء ولقد أسرين بنو تغلب يف حديث، فأطلقوين له بغري. وأعتقل الرّمحٍ الّشطون، وألبس الّشملة الفلوت
املنظر حمتاٌج إىل القبول، واحلسب حمتاٌج إىل األدب، والّسرور حمتاٌج إىل األمن، والقرابة حمتاجة إىل : كان يقال

  .املوّدة، واملعرفة حمتاجة إىل الّتجارب، والشرف حمتاج إىل التّواضع، والنجدة حمتاجةٌ إىل اجلّد
  :قال احلسن بن وهب

  دي طرف من نظراأن يعا... ما ملن متّت حماسنه 



  ولنا أن نعمل البصرا... لك أن تبدي لنا حسناً 
  باب القبح والّدمامة

ألمري من أمراء العراق يف امرأة قبيحة أخربنا بعض أشياخ البصرة أنّ رجالً وامرأته اختصما إىل أمري من أمراء 
يعمد أحدكم إىل : امل مال معها، فقالالعراق، وكانت املرأة حسنة املنتقب قبيحة املسفر، وكان هلا لسانٌ، فكأن الع

عليك اللعنة، كالم : فأهوى الزوج فألقى الّنقاب عن وجهها، فقال العامل. املرأة الكرمية فيتزّوجها مث يسيء إليها
  .مظلوم ووجه ظامل

  لرجل من البصرة تزوج ومنع من اخلروج

قدم رجلٌ مّنا البصرة فتزّوج امرأةً، فلّما دخل هبا وأرخيت الّستور وأغلقت األبواب عليه، ضجر : أبو زيد الكالّيب
ال ينبغي لك أن خترج إال بعد سبعة : األعراّيب وطالت ليلته، حىت إذا أصبح وأراد اخلروج منع من ذلك وقيل له

  :أيام؛ فقال
   حّبذا األرواح والبلد القفرأال... أقول وقد شّدوا عليها حجاهبا 
  وال حّبذا منها الوشاحان والّشذر... أال حّبذا سيفي ورحلي ومنرقي 

  فكان حماقاً كلّه ذلك السهر... أتوين هبا قبل احملاق بليلٍة 
  وكحلٌ بعينيها وأثواهبا الّصفر... وما غّرين إالّ خضاٌب بكفّها 

  والذي أمره األمر فقلت أال ال... تسائلين عن نفسها هل أحبّها 
  وأشهد عند اللّه ما ينفع العطر... تفوح رياح املسك والعطر عندها 

  :لبعض الشعراء يصف امرأة قبيحة وقال آخر
  كأمنا نيط ثوباها على عود... أعوذ باللّه من زالّء فاحشٍة 

  ويف الذّنايب ويف العرقوب حتديد... ال ميسك احلبل حقواها إذا انتطقت 
  كأهنا من حديد القني سفّود... من ساقٍ هلا حنٌب أعوذ باللّه 
  :وقال أخر

  هلا ندٌب من حكّها غري دارس... موّترة العلباء القفا 
  غباب حرباٍء حتّوز شامس... إذا ضحكت حالت غضونٌ كأهنا 

  مغاران من جلٍد من القّد يابس... كأن وريديها رشاء حمالٍة 
  :وقال آخر

  هل يصلح اخللخال يف رجل الذّيب.. .يا عجبا والّدهر ذو تعاجيب 
  اليابس الكعب احلديد العرقوب

  :ألخر يف عجوز تزّوجها وقال آخر
  ووجٌه كوجه القرد بل هو أقبح... هلا جسم برغوٍث وساقا بعوضٍة 

  وتعبس يف وجه الّضجيع وتكلح... وتربق عيناها إذا ما رأيتها 
  ار يفتحوتفتحال كانت فماً لو رأيتهتوّهمته باباً من الن

  أمامهم كلباً يهّر وينبح... فما ضحكت يف الناس إال ظننتها 
  تعّوذ منها حني ميسي ويصبح... إذا عاين الشيطان صورة وجهها 



  بأّي مجال ليت شعري متلّح... وقد أعجبتها نفسهافتملّحت 
  :سفرت فإذا هي غولٌ؛ فقال ألعرايب يف امرأة كالغول رأى أعرايبّ امرأة يف شارٍة وهيئة، فظّن هبا مجاالً، فلما

  علّي ولوال ذاك مّت من الكرب... فأظهرها رّيب مبّن وقدرٍة 
  قلت هلا السّاجور خٌري من الكلب... فلّما بدت سّبحت من قبح وجهها 

بني سعيد بن بيان واألخطل كان سعيد بن بيانٍ التّغلّيب سيّد بين تغلب، وكانت حتته بّرة وكانت من أمجل النساء، 
م األخطل الكوفة على بشر بن مروان، فدعاه سعيد بن بياٍن واحتفل وجنّد بيوته واستجاد طعامه وشرابه، فلما فقد

يا أبا مالك، أنت رجل : شرب األخطل جعل ينظر إىل وجه بّرة ومجاهلا، وإىل وجه سعيد وقبحه، فقال له سعيد
أنا واللّه : فقال سعيد. ما لبيتك عيٌب غريك: ألخطلفقال ا! تدخل على اخللفاء وامللوك فأين ترى هيئتنا من هيئتهم

  :وطرده فخرج األخطل وهو يقول. أمحق منك يا نصراينّ حني أدخلك منزيل
  وبّرة عند األعور ابن بيان... وكيف يداويين الطبيب من اجلوى 
  بضيقة بني الّنجم والدّبران... فهالّ زجرت الطّري إذ جاء خاطباً 

  :قبحه قال عبد بين احلسحاس يذكر قبحهعبد بين احلساس يذكر 
  بوجٍه براه اللّه غري مجيل... أتيت نساء احلارثّيني غدوةً 
  وال دونه إن كان غري قليل... فشّبهنين كلباً ولست بفوقه 

ما ذممت مّني يابن أخي؟ : ؛ فقال" تسمع باملعتدّي ال أن تراه : " بني األحنف ورجل عابه بقبحه قال رجل لألحنف
  .لقد عبت علّي ما مل أؤامر فيه: قال. الّدمامة وقصر القامة :قال

قدم علينا األحنف الكوفة مع مصعب بن الّزبري، فما رأيت خصلةً تذّم إال : قبح األحنف قال عبد امللك بن عمري
خفيف  كان صعل الرأس، متراكب األسنان، أشدق، مائل الذّقن، ناتىء الوجه، غائر العني،: وقد رأيتها يف األحنف

  .العارض، أحنف الّرجل، ولكنه إذا تكلّم جال عن نفسه
  :كان احملارش قبيحاً فقال فيه هبّنقة: شعر هلبّنقة يف قبح حمارش أبو اليقظان قال

  إذاً ما قربت الّدهر باب أمري... لو كان وجهي مثل وجه حمارشٍ 
  .إذاً يصرف عنه وجهه: وء؛ فقال جلساؤهصرف عنك الّس: وأخذ حمارش قذاةً عن عبيد اللّه بن زياد؛ فقال:قال

  .حليته حمجمه: سئل مدينّ عن حلية رجلٍ، فقال
  :أنشدين يبتاً حسناً أولّك به كورةً؛ فقال: املأمون وحممد بن اجلهم قال املأمون حملمد بن اجلهم

  حسنت مناظرهم لقبح املخرب... قبحت مناظرهم فحني خربهتم 
  :فاستزاده، فأنشده

  فطيب تراب القرب دلّ على القرب... ا قربه عن عدّوه أرادوا ليخفو
  .فوالّه الّدينور ومهذان

  :ألعرايب يف امرأته قال أعراّيب يف امرأته
  فإن عاجلته صار فوق احملاجر... وال تستطيع الكحل من ضيق عينها 

  فإن حلقا كانا ثالث غرائر... ويف حاجبيها حّرةٌ لغرارٍة 
  وآخر فيه قربةٌ ملسافر...  وثديان أّما واحٌد فكموزٍة

رأت قريبة ابن سيلبة موىل ابن أأسد عندي، فقلت : بني إسحاق املوصلي وقريبة ابن سيابة وقال إسحاق املوصلّي



  .لو كان داًء ما بريء منه! عاّمةً؟؟" اللّه " ما له قّبحه : يا أّم البهلول كيف ترين هذا؟ قالت: هلا
  :اتكٌ يف سعيد بن سلمشعر فاتك يف سعيد بن مسلم وقال ف

  طالبه املعروف يف باهله... وإنّ من غاية حرص الفىت 
  تلعنه من قبحه القابلة... كبريهم وغٌد ومولودهم 

  :األسعر اجلعفي يذكر قوماً قال األسعر اجلعفّي يهجو قوماً
  يد يكفي الثالثة شّق اإلزار... زعانف سوٌد كخبث احلدي 

  :نواس يذكر امرأةًأبو نواس يذكر امرأة وقال أبو 
  عالم قتلت هذا املستهاما... وقائلٍة هلا يف وجه نصحٍ 

  أأمجع وجه هذا واحلراما... فكان جواهبا يف حسن سرٍّ 
إن : من أخبار املغرية بن شعبة كان املغرية بن شعبة قبيحاً أعور، فخطب امرأةً، فأبت أن تتّزوجه، فبعث إليها

  .فتزّوجت به. أيراً تزّوجتيين مألت بيتك خرياً، ورمحك
  .عسلٌ ميانيةُ يف ظرف سوء: وسئلت عنه امرأةٌ طلّقها فقالت
  :شعر لدعبل، ولغريه أنشدنا دعبل

  ألّص وأسرق من كندش... بليت بزمّردٍة كالعصا 
  ووجه كبيض القطا األبرش... هلا شعر قرٍد إذا اّزينت 
  إذا سفرت بدد الكشمش... كأنّ الثاليل يف وجهها 

  :اّيبوقال أعر
  عن الفتيان شراًّ ما بقينا... جزى اللّه الرباقع من ثيابٍ 

  ويزهني القباح فيّزهينا... يوارين املالح فال نراها 
  :وقال آخر

  وينفع أهله الرجل القبيح... رأوه فازدروه وهو حّر 
للّه عليها بدنةً حني تراه، ذو الرمة ومّية كان ذو الّرّمة يشّبب مبّية، وكانت من أمجل النساء ومل تره قطّ، فجعلت 

  :فقال ذو الّرمة! وابؤساه! واسوءتاه: فلما رأته رأته رجالً دميماً أسود، فقالت
  وحتت الثياب الّشني لو كان باديا... على وجه ميٍّ مسحةٌ من مالحٍة 

  وإن كان لون املاء أبيض صافيا... أمل تر املاء خيبث طعمه 
دخلت أعرابية على محدونة بنت الرشيد، فلما خرجت : حاق املوصلّي قالأعرابية تصف محدونة بنت الرشيد إس

واللّه لقد رأيتها وما رأيت طائالً، كأنّ بطنها قربة، وكأنّ ثديها دبةّ، وكأن استها ! وما محدونة: سئلت عنها، فقالت
  .رقعة، وكأن وجهها وجه ديٍك قد نفش عفريته يقاتل ديكاً

ترخي ذيلها على عرقويب نعامة، وتسدل : امرأةً حسناء اللفظ قبيحة الوجه، فقال أعرايب يصف امرأة ذكر أعراّيب
  :شعر لدعبل يف كاتب وقال دعبل يف كاتبٍ" وهي اخلرقة اليت تنزل هبا القدر عن النار " مخارها على وجه كاجلعالة 

  طللٌ حتّمل ساكنوه فأوحشا... متّت مقابح وجهه فكأنه 
  رك رحب دبرك كنت أكمل من مشى... لصد لو كان الستك ضيق صدرك أو 

: لبعض املعلمني كان بعض املعلّمني يقعد أبناء املياسري واحلسان الوجوه يف الظلّ، ويقعد اآلخرين يف الّشمس، ويقول



  .يا أهل اجلنة، ابزقوا يف وجوه أهل النار
كأهنم نقبوا اجلّنة وخرجوا منها، أبناء هذه األعاجم : لرجل من أبناء املهاجرين وقال رجل من أبناء املهاجرين

  .وأوالدنا كأهنم مساجر الّتنانري
  بني أيب املهلهل ومّي

ارحتلت إىل الرمل يف طلب مّي صاحبة ذي الّرّمة، فما زلت أطلب موضعها حىت أرشدت : أبو املهلهل احلدائّي قال
أنا مّي؛ فتعّجبت : ن منزل مّي؟ قالتأي: إليه، فإذا خيمةٌ كبرية على باهبا عجوٌز هتماء، فسلّمت عليها مث قلت

يا فالنة، : ال تعجّنب فإين سأقوم بعذره عندك، مث قالت: قالت! عجباً من ذي الرّمة وكثرة قوله فيك: وقلت
اسفري؛ فلما سفرت حتّيرت ملا رأيت من مجاهلا وبراعتها؛ : فخرجت من اخليمة جاريةٌ ناهدة عليها برقع فقالت

  .عذره اللّه ورمحه، فاستنشدهتا فجعلت تنشد وأنا أكتب: فقلت. وأنا يف سّنها علقين ذو الرّمة: فقالت
  :أبو نواس يف الرقاشي وقال أبو نواسٍ يف الّرقاشّي

  لو مّت يا أخرق مل أهجكا... قل للّرقاشّي إذا جئته 
  ال تدنس األعراض من شعركا... دونك عرضي فاهجه راشداً 

  بأهجى لك من وجهكا كنت... واللّه لو كنت جريراً ملا 
  باب السّواد

  .لو وجدنا بيضاء لسفدناها: ما رغبتكم يف السّواد؟ قال: قيل ملدينّ: ملّدين يف السواد األصمعّي قال
  :شعر أليب حازم املدين يتغزل بالسود وكان أبو حازم املدينّ ينشد

  فإّني معجبٌ ببنات حام... ومن يك معجباً ببنات كسرى 
  :يف وصف السود وقال أبو حنشأليب حنش، وغريه، 

  ولون أيب احلجناء لون البهائم... رأيت أبا احلجناء يف الناس حائراً 
  وأن كان مظلوماً له وجه ظامل... تراه على ما الحه من سواده 
  :وقال آخر يف وصف أسود
  كأمنا وجهك ظلّ من حجر

  :وقال آخر
  كأمنا قّمص من ليط جعل

  :وقال آخر يف وصف سوداء
  تكحل عينيها ببعض جلدها... والكحل يف مرودها كأهنا 

  .بعرة عليها رعاف: لبعضهم يف سوداء نظر رجل إىل سوداء عليها معصفٌر، فقال
  .الذين أعرقت فيهم الّسودان: أّي الرجال أخّف أرواحاً؟ قال: قيل لرجل: األصمعّي قال

  .ج مسراء فطلّقها فعلّي مهرهامن تزّو: لعلي بن أيب طالب وقال علّي بن أيب طالب عليه الّسالم
  .يا بنّية تعوّذين: فقالت. يا أّماه، ما أمّر بأحٍد إالبزق علّي: اخلنفساء ألمّها: قالت: يقال

عبد امللك ووفد أهل الكوفة وفد على عبد امللك وفد أهل الكوفة، فلما دخلوا عليه وكلّهم، رأى فيهم أدمل عايل 
  :ا تولّى متثّل عبد امللك بقول عمرو بن شأسٍاجلسم، فلما كلّمه راقه بيانه، فلم

  فإّني أحبّ اجلون ذا املنكب العمم... فإن عراراً إن يكن غري واضحٍ 



أنا واللّه : ما الذي أضحكك؟ فقال" : فلما جيء به قال . " علّي به: فالتفت األدمل إىل عبد امللك وضحك؛ فقال
  .فقّدمه وسامره حىت خرج. عراٌر من بين بين أثرى

  :لبعض الشعراء يف جارية سوداء قال رجل من الشعراء يف جاريٍة سوداء
  قائمةً يف لونه قاعده... أشبهك املسك وأشبهته 
  أنكما من طينٍة واحدة... ال شّك إذ لونكما واحد 

  :وقال جرير
  إىل تيمّيٍة كعصا املليل... ترى الّتيميّ يزحف كالقرنيب 
  مشية اجلعل الّدحولومتشي ... تشني الزعفران عروس تيم 
  شوى أّم احلبني ورأس فيل... يقول اجملتلون عروس تيم 

  :وقال آخر
  أحّب حلبّها سود الكالب... أحّب حلبّها الّسودان حىت 

  باب العجز واملشايخ

: خاصم رجلٌ امرأته إىل زياٍد، فكأن زياداً شدّد عليه، فقال الرجل: لرجل خاصم امرأته إىل زياد األصمعّي قال
لح اللّه األمري، إنّ خري نصفي الرجل آخرمها، يذهب جهله ويثوب حلمه وجيتمع رأيه، وإن شّر نصفي املرأة أص

  .اسفع بيدها: آخرمها، يسوء خلقها وحيّد لساهنا وتعقم رمحها؛ فقال
  :لبعض األعراب يف عجوز وقال بعض األعراب

  ذّهباوإن حبوك على تزوجيها ال... ال تنكحّن عجوزاً إن دعوك هلا 
  فإنّ أطيب نصفيها الذي ذهبا... وإن أتوك وقالوا إهنا نصٌف 

  :ضجر أعراّيب بطول حياة امرأته، فقال: ألعرايب ضجر من امرأته وقد شاخت األصمعّي قال
  هلّنك يف الدنيا لباقية العمر... ثالثني حوالً ال أرى منك راحةً 
  يف بيضة العقر أكن من نساء الناس... فإن أنفلت من حبل صعبة مّرةً 

  :أبو األسود يف امرأته وقال أبو األسود يف امرأته أّم عوف

  عجوزاً ومن حيبب عجوزاً يفّند... أيب القلب إال أّم عوف وحبّها 
  ورقعته ما شئت يف العني واليد... كسحق اليماين قد تقادم عهده 

  :لبعضهم يشبب بعجوز وقال آخر يشبب بعجوزٍ
  وقاتليت يا للّرجال عجوز...  عجوٌز عليها كرةٌ ومالحة

  ملا تركتنا باملياه جنور... عجوٌز لو أن املاء ملك ميينها 
  :كانت لرجل من األعراب امرأة عجوز، وكانت تشتري العطر باخلبز؛ فقال

  وقد غارت العينان واحدودب الظهر... عجوٌز ترّجى أن تكون فتّيةً 
  عطّار ما أفسد الّدهرولن يصلح ال... تدّس إىل العطّار سلعة أهلها 

ما لك عندي ذنٌب غريه : فقال! بعد صحبة مخسني سنة: بني أيب اجلندي وامرأته طلّق أبو اجلندّي امرأته؛ فقلت له
  :لبعض األعراب وقال بعض األعراب



  إىل مضاجعٍة كالّدلك باملسد... ال بارك اللّه يف ليل يقربين 
  دي إال على وتدفيما ملست ي... لقد ملست معّراها فما وقعت 
  جسم الّضجيع فيضحي واهي اجلسد... وكلّ عضو هلا قرنٌ تصلّ به 

  :للطائي، وغريه، يف أحلى الرجال عند النساء وقال الطائي
  من كان أشبههم هبّن خدودا... أحلى الرجال من النساء مواقعاً 

  :وقال امرؤ القيس
  ه وقّوساوال من رأين الشيب في... أراهّن ال حيبنب من قلّ ماله 

  :وقال علقمة بن عبدة
  خبٌري بأدواء النساء طبيب... فإن تسألوين بالنساء فإنّني 

  فليس له يف وّدهّن نصيب... إذا شاب رأس املرء أو قلّ ماله 
  وشرخ الشباب عندهّن عجيب... يردن ثراء املال حيث علمنه 

  :وقال آخر
  الكموضع شيبهّن من الرج... أرى شيب الرجال من الغواين 

  :وقال آخر
  تزّف إىل شيخ من القوم تنبال... أيا عجباً للخود جيري وشاحها 

  فويل الغواين من بين العّم واخلال... دعاها إليه أنه ذو قرابٍة 
  :وقال ذو الّرمة خبالف قول األول
  ولكن جرت أخالقهن على البخل... وما الفقر أزرى عنّدهن بوصلنا 

  :وقال املّرار يف مثله
  له عن تقاضي دينهنّ مهوم... غواين للجفاء وال الذي وليس ال

  مناهّن حالٌّف هلّن أثيم... ولكّنما يستنجز الوعد تابٌع 
  فييأس من ألباهبّن عدمي... وما جعلت ألباهبن لذي لغىن 

عثمان بن عفان رضي اللّه عنه وزوجته بنت الفرافصة كن عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه تزّوج نائلة بنت 
فلما قدمت . وكان ولّيها مسلماً وهو أخوها، فحملها الفرافصة -والفرافصة يومئذٍ نصراينّ  -فرافصة الكليبّ ال

ما جتّشمت : فقالت. إّما أن تقومي إيلّ وإّما ان أقوم إليك: على عثمان وضع هلا سريراً وله آخر، فقال هلا عثمان
فقامت حىت جلست معه على السرير، فوضع قلنسوته فإذا هو . إليك من عرض الّسماوة أبعد ّمما بيننا، بل أقوم أنا

إين ملن نسوة أحبّ : قالت. يا بنة الفراقصة، ال يهولّنك ما ترين من صلعيت، فإن وراء ذلك ما حتبّين: أصلع، فقال
ومسح رأسها . ذك إليك: قالت. اطرحي إزارك: اطرحي درعك؛ مث قال: فقال. بعولتهن إليهّن الكهول الّصلع

  .دعا هلا بالربكة؛ فكانت أحّب نسائه إليه، وولدت منه جاريةً يقال هلا مرميو
خطب دريد بن الّصمةّ خنساء بنت عمرو، فبعث : خلنساء بنت عمرو يف دريد الصمة وقد خطبها بن الكلّيب قال

  .ة يل فيهال حاج: فقالت. وهويبعثر: أنظري إذا بال أيقعي أم يبعثر؟ فقالت هلا اجلارية: جاريتها فقالت
إهنا شابةٌ طريةٌ من أمرها ومن مرها؛ : تزّوج رجل امرأة باملدينة فقالوا له: لرجل تزوج عجوزاً االصمعّي قال

لبيك اللهم لبيك، هذه : ويدلسون له عجوزاً، فلما دخل هبا زع نعليه، وهم يظنون أنه يضرهبا، فقلدها إيامها وقال



  .بدنةٌ؛ فأسكتوه وافتدوا منه
شباب املرأة من مخس عشرة سنة إىل ثالثني : املرأة عن عبد اهللا بن حممد بن عمران القاضي عن أبيه قالأطوار عمر 

  .سنةً، وفيها من الثالثني إىل األربعني مستمتٌع، وإذا اقتحمت العقبة األخرى حسلت
  شعر جلهم يف عجوز تزوجها

  :ل هبا إذا هي عجوز، فقالتزوج مجهٌم امرأة من بين فقعسٍ وباع إبالً له ومهرها، فلما دخ
  كما ملت نفسي يف عجوز بين مشس... وما ملت نفسي مذ فطمت بلحيٍة 

  وبعت تالد املال بالثمن البخس... وبنت ومل أغنب غداة اشتريتها 
  قمامة إن النفس تقتل بالنفس... فإن مات جهٌم غيلةً فاقتلوا به 

  :لبعض الشعرء
  الشباب شفيعاً أيها الرجلوب... كفاك بالشيب ذنباً عند غانيٍة 

خرب احلارث بن سليل األسدي وزوجته خطب احلارث بن سليل األسدي إىل علقمة بن حفصة الطائي وكان شيخاً، 
الكهل اجلحجاح، الواصل : أي الرجال أحب إليك. أي بنية: فقالت. أريدي ابنتك على نفسها: فقال ألم اجلارية

  .يا أمتاه: طماح؟ قالتاملّناح، أم الفىت الوّضاح، الذهول ال
  كحّب الرعاء أنيق الكال... إن الفتاة حتب الفىت 

يا أمتاه، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيايب، ويبلي : قالت. يا بنية، إن الشباب شديد احلجاب، كثري العتاب: فقالت
إىل قومه؛ فإنه جلالس  فلم تزل هبا حىت غلبتها على رأيها؛ فتزوج به احلارث مث رحل هبا. شبايب، ويشمت يب أترايب

ما يبكيك؟ : يوماً بفناء ملظلته وهي إىل جانبه، إذ أقبل شباب من بين أسد يعتلجون، فتنفست مث بكت؛ فقال هلا
فذهبت مثالً  -" جتوع احلرة وال تأكل بثدييها " ثكلتك أمك : ؛ فقال!ما يل وللشيوخ الناهضني كالفروخ: قالت

  .فاحلقي بأهلك، وال حاجة يل فيك أما وأبيك لرب غارٍة شهدهتا؛.  -
خرج رجل إىل الغزو فأصاب جارية وضيئة، وكان يغزو على فرسه : بني رجل وزوجته أراد أن يغريها الرياشي قال
  :ويرجع إليها، فوجد يوماً فضالً من القول فقال

  إذا بقيت عندي احلمامة والورد... أال ال أبايل اليوم ما فعلت هند 
  وبيضاء صنهاجيةٌ زاهنا العقد... ني إذا جرى شديد مناط املنكب

  حلاجة نفسي حني ينصرف اجلند... فهذا أليام احلروب وهذه 
  :فنمي الشعر إليها فقالت

  غينا وأغنتنا غطارفة املرد... أال أقره مين السالم وقل له 
  شباباً وأغزاكم حواقلة اجلند... حبمد أمري املؤمنني أقرّهم 
  ونازعين يف ماء معتصر ورد... رّجلٌ إذا شئت غناين رفلٌ م

  على كتٍد ملساء أو كفل هند... وإن شاء منهم ناشئ مد كفه 
  شهوداً فتقضوها على النأي والبعد... فما كنتم تقضون حاجة أهلكم 
  .اهللا أجلّ يف عيين، وأنت أهون علي: أكنت فاعلةً؟ فقالت: فلما بلغه الشعر أتاها، وقال

ما بكت العرب شيئاً ما بكت الشباب، وما بلغت ما هو :  الشباب قال أبو عمرو بن العالءأليب عمرو بن العالء يف
  .أهله



لبعض األعراب وقد أسن كانت لبعض األعراب امرأة ال تزال تشاّره وقد كان أسن وامتنع من النكاح، فقال له 
  " .يعين ذكره " ال، إنه قد مات الذي كان يصلح بيننا : ما يصلح بينكما أبداً؟ فقال: رجل

  :شعر رجل لصديق له تزوج عجوزاً قال رجلٌ لصديقٍ له
  أتيت على اخلمس واألربعينا... أعّنست نفسك حىت إذا 

  فال بالّرفاء وال بالبنينا... تزّوجتها شارفاً فخمةً 
  وال ولد ترجتي أن يكونا... فال ذات مال تزّوجتها 
  مسينا لعلّك تعطى بغثٍّ... هبا أبداً فالتمس غريها 

  .كنت أخاف إذا أنا شخت ال تريدي النساء، فإذا أنا ال أريدهّن: ألنو شروان قال أنوشروان
  :شعر ألعرايب يف العجوز قل أعراّيب

  تسيل من غري بكًى دموعها... إنّ العجوز فارٌك ضجيعها 
  كأنّ م يضيفها يضيعها... متّدد الوجه فال يطيعها 

  :و النجمأليب النجم يف أم اخليار وقال أب
  شبت وحّنى ظهري احملّني... قد زعمت أّم اخليار أّني 

  فقلت ما داؤك إال سّني... وأعرضت فعل الّشموس عّني 
  :العاص" أيب " يف الشيب واخلضاب قال يزيد بن احلكم بن " لن جتمعي وّدي وأن تضّني " 

  إذا سألتك حليتك اخلضابا... فما منك الّشباب ولست منه 
  إذا ذهبت شبيبته وشابا... بري من الغواين وما يرجو الك
  :وقال آخر

  وافر عن مالحظة القتري... فالغواين " " 

  ولست مسّوداً وجه الّنذير... فقلت هلا املشيب نذير عمري 
  :لسعد بن أيب وقاص، آلخرين يف اخلضاب كان سعد بن أيب وقاص خيضب بالسّواد، ويقول

  ليت ما يسوّد مها هو األصلفيا ... أسّود أعالها وتأىب أصوهلا 
  :وقال أسود بن دهيم

  تشببت وابتعت الشباب بدرهم... ملا رأيت الّشيب عيب بياضه 
  :وقال حممود الوّراق

  يف كلّ ثالثٍة يعود... يا خاضب الّشيب الذي 
  فكأنه شيٌب جديد... إنّ الّنصول إذا بدا 

  مكروهها أبداً عتيد... وله بديهة روعٍة 
  د فلن يعود كما تريد... ا أرا فدع املشيب كم

  :البن األعرايب، ولغريه يف الشيب أنشد ابن األعراّيب
  يف مفرقي فمنحتها إعراضي... ولقد أقول لشيبٍة أبصرهتا 

  عّممت منك مفارقي ببياض... عّني إليك فلست من خري ولو 
  فيما ألذّ وإن فزعت ملاضي... ولقلّما أرتاع منك وإنين 



  وعلّي أن ألقاك باملقراض... لظهور بلّميت فعليك ما اسطعت ا
  :وقال الفرزدق

  وما خري ليل ليس فيه جنوم... تفاريق شيبٍ يف الّسواد لوامٌع 
  :وقال غيالن بن سلمة

  عمراً يكون خالله متنفّس... الّشيب إن يظهر فإنّ وراءه 
  ولنحن حني بدا ألّب وأكيس... مل ينتقص مّني املشيب قالمةً 

  :وقال الطائي
  وآل ما كان من عجبٍ إىل عجب... ابدت أسًى أن رأتين خملس القصب 

  فالسيف ال يزدرى أن كان ذا شطب... ال تنكري منه ختديداً ختلّله 
  فإنّ ذاك ابتسام الرأي واألدب... وال يؤرقك إمياض القتري به 

  :وقال آخر
  فقلت وهل قبل الثالثني ملعب... يقولون هل بعد الثالثني ملعٌب 

  بدت شيبةٌ يعرى من اللّهو مركب... د جلّ قدر الّشيب إن كان كلّما لق
  باب اخللق

  الطول والقصر

و شديد  -أنّ النيبّ صلى اللّه عليه وسلم رأى رجالً قصرياً : للنيب صلى اللّه عليه وسلم عن عمرو بن شعيب
من رأى : " ه صلى اللّه عليه وسلمقال رسول اللّ: عن سامل بن عبد اللّه عن أبيه عن جّده قال. فسجد -القصر 

منكم مبتلى فقال احلمد للّه الذي عافاين مما ابتالك به وفّضلين على كثريٍ ممن خلقه تفضيالً عافاه اللّه من ذلك البالء 
  " .كائناً ما كان 

  :لبعض الشعرء وقال بعض الشعراء
  من تطاول بزياد... من تعادر من يسامح 

  د من إيادببعي... من تباراين نسيين 
  :إسحاق املوصلي يف غالمه وقال إسحاق املوصلّي يف غالمه

  كأنك من فراسخ دير سعد... ذهبت مساجةً وذهبت طوالً 
  :العاص يّعري أخاه يزيد بالقصر؛ فقال يزيد" أيب " كان يعلى بن احلكم بن : ليزيد بن احلكم وقل أبو اليقظان
  هّم يعلى الطول والقصر وإمنا... هّم الّرجال العال أخذاً بذروهتا 
  :مما قيل يف القصار وقال أبو حامت
  يعضّ القراد باسته وهو قائٌم... يكاد خليلي من تقارب شخصه 

  :وقال آخر وكان قصرياً
  له باخلصال الصاحلات وصول... فإالً يكن عظمي طويالً فإنّين 

  :وقال أوىف بن مولٍة يف مثل ذلك
  إذا حلّ أمٌر ساحيت جلسيم. ..فإن أك قصداً يف الرجال فإنّني 



  :وقال آخر
  هناالً وأسباب املنايا هناهلا... وملّا التقى الّصفان واختلف القنا 

  وأنّ أشداّء الّرجال طواهلا... تبّني يل أنّ القماءة ذلةً 
  :وقال الغطّمش الّضّيب

  ألرجلهم منها مثاين أنعل... ولو وجدوا نعل الغطّمش ال حتذوا 
دخل املغرية بن شعبة على : اللّه يثفل إىل ذروة البعري من طوله، وكانت نعله ذراًعا األصمعّي قال كان جرير بن عبد
  :معاوية، فقال معاوية

  تقل جعلّ يسّنت يف لنبٍ حمض... إذا راح يف قوهّيٍة متلبساً 
  ملا انكسرت من قرب بعضك من بعض... وأقسم لو خّرت من استك بيضةٌ 

  اللحى
ال تصافني من ال شعر على عرضيه وإن كانت الدنيا خراباً إالّ : ن ال حلية له قال بعض احلكماءلبعض احلكماء فيم

  منه

  :والذّي زّين الرجال باللحى وقال بعض احملدثني: لعائشة رضي اللّه عنها كانت عائشة رّبما قالت
  كأهنا حلية جربيل... يا حليةً طالت على نوكها 

  يالً لوفّى ألف قنديلل... لو كان ما يقطر من دهنها 
  حسبتها بنداً على الفيل... ولو تراها وهي قد سّرحت 

والبلد الطّيب : " فقال -وكانت كبريةً  -ما هذه اللّحية؟ : لبعض جمانني الكوفة قال رجل لبعض جمانني الكوفة
  " .خيرج نباته بإذن رّبه والذي خبث ال خيرج إال نكداً 

  :ل مروان بن أيب حفصةالبن أيب حفصة يف حلية رباح وقا
  فضيّقتها بلحيته رباح... لقد كانت جمالسنا فساحاً 
  هلا يف كلّ زويٍة جناح... مبعثرة األسافل واألعايل 

  :وقال آخر
  من اهلدبات متأل عرض صدري... أنفّش حليةً عرضت وطالت 
  إذا أنا مل أعقّصها بظفري... أكاد إذا قعدت أبول فيها 

  :وقال أعرايب
  عظمت جوانبها طويله... بلحيٍة  ال تفخرنّ

  ياح كأهنا ذنب احلسيله... جتري مبفرقها الر 
  العيون

: إن الناس إذا رأونا معاً قالوا: بني إبراهيم النخعي واألعمش قال إبراهيم الّنخعيّ لسليمان األعمش وأراد أن مياشيه
  .ا ونسلمما عليك أن يسلمو: قال. ما عليك أن يأمثوا ونؤجر: قال. أعور وأعمش

  :البن عباس ملا كّف بصره وقال ابن عباس بعد ما كّف بصره
  ففي فؤادي ومسعي منهما نور... إن يأخذ اللّه من عيّين نورمها 



  ويف فمي صارٌم كالسيف مأثور... قليب ذكّي وعرضي غري ذي دخلٍ 
  :للخرميّي فأخذ اخلرميّي هذا املعىن فقال

  ا نور عنيٍ خبافكم قبله... فإن تك عيين خبا نورها 
  أرى نور عيين إليه سرى... فلم يعم قليب ولكنّما 
  سراجاً من العلم يشفي العمى... فأسرج فيه إىل ضوئه 
  :وقال اخلرميّي أيضاً

  إذا التقيا عمن حيّييين... أصغي إىل قائدي ليخربين 
  أفصل بني الشّريف والّدون... أريد أن أعدل الّسالم وأن 

  أخطئ والّسمع غري مأمون... ه أن أمسع ما ال أرى فأكر
  لو أن دهراً هبا يواتيين... للّه عيين اليت فجعت هبا 

  تعمري نوحٍ يف ملك قارون... لو كنت خيّرت، ما خذت هبا 
  :ألعور ومتاشى أعوران، فقال أحدمها

  نريد السوق ليس لنا نظري... أمل ترين وعمراً حني منشي 
  يننا رجلٌ ضريروفيما ب... أماشيه على ميىن يديه 

  :شعر يف طاهر بن احلسني وقال قائلٌ يف طاهر بن احلسني
  نقصان عنيٍ وميٌني زئده... يا ذا اليمينني وعنيٍ واحده 

يا ربّ : جاءت رجالً أعور نشّابةٌ فأصابت عينه الصحيحة، فقال: ألعور أصيبت عينه الصحيحة وقال األصمعّي
  .وأنا يضاً على حممل
رية حوالء شترى أبو األسود جاريةً حوالء فغار امرأته أّم عوٍف، وكانت ابنة عّمه، وكانت أليب األسود يف جا

  :من يشتري حوالء؛ فلّما كثرت عليه قال: تشاّره يف كلّ يوم وتقول
  سوى أنّ يف العينني بعض التأخّر... يعيبوهنا عندي وال عيب عندها 

  داح املؤخّرمهفهفة ألعلى ر... فإن يك يف العينني سوٌء فإهنا 
احلمد للّه الوهوب اجملزل : هشام بن عبد امللك وأيب النجم أنشد بو النجم هشام بن عبد امللك ارجوزته اليت أوّهلا

  فلم يزل هشام يصفّق بيديه استحساناً هلا، حىت إذا بلغ قوله يف صفة الشمس
  صغواء قد كادت وملّا تفعل... فهي يف األفق كعني األحول 

  .وكان هشام أحول. ه وإخراجهأمر بوجء رقبت
  :لبعض الشعراء يف زرقة العيون وقال آخر

  فقلت دعوها كلّ نفسٍ ودينها... يقولون نصرانّيةٌ أّم خالٍد 
  فقد صّورت يف صورٍة ال تشينها... فإن تك نصرانّيةً أّم خالٍد 

  كذاك عتاق الطري زرقاً عيوهنا... أحبك أن قالوا بعينك زرقةٌ 
كان ال ... وقرأت يف اآليني أن الرجل إذا اجتمع فيه قصر وسبوطة وحولٌ وعسم وشدٌق  من كتاب اآليني

  .يستعمل يف دار امللك، وحيال بينه وبني التصدير للملك، وكذلك املرأة الربشاء والربصاء



  :لبعض الشعراء يف رجل من املعمرين وقال بعض الشعراء يف صحة البصر مع اهلرم
  ليس يقيناً لعمره أمد... إن معاذ بن مسلمٍ رجلٌ 

  قد ضّج من طول عمرك األبد... قل ملعاٍذ إذا مررت به 
  هر وأثواب عمره جدد... قد شاب رأس الزمان واكتهل الّد 

  تسحب ذيل احلياة يا لبد... يا نسر لقمان كم تعيش وكمٍ 
  وأنت فيها كأنك الوتد... قد أصبحت دار آدمٍ طلالً 
  كيف يكون الصداع والرمد ...تسأل غرباهنا إذا حجلت 

  األنوف

ما : أعرابياً أنفه كأنه كوٌر من عظمه، فرآنا نضحك فقال" رأيت : " ألعرايب عظيم األنف عن أيب زيد قال
  .واهللا لقد كنا يف قوم ما يسّموننا إال األفيطس! يضحككم

يا : وهي بنت عتبة بن ربيعة، قالتبني عقيل بن أيب طالب وامرأته عن الوليد بن بشار أن امرأة عقيل بن أيب طالب، 
بين هاشم ال حيّبكم قليب أبداً، إنّ أيب وابن عمي أبو فالن بن فالن كان أعناقهم أباريق فضٍة، ترد أنوفهم قبل 

  .إذا دخلت النار فخذي على يسارك: فقال هلا عقيلٌ. شفاههم
  :لبعض الشعراء يف كرب األنف قال بعض الشعراء يذكر الكرب

  بيضاً نبنت مجيعاً تؤاما... على حاجّيب  أرى شعراٍت
  ب أحسبهّن صياراً قياما... ظللت أهاهي هبّن الكال 

  ت شخصاً أمامي رآين فقاما... وأحسب أنفي إذا ما مشي 
  :وقال بعض احملدثني

  إليه فكلّمه من خلفه... إذا أنت أقبلت يف حاجٍة 
  هم مل يسمع الصوت من أنف... فإن أنت واجهته يف الكال 

  :وقال آخر
  أنفه ضعفٌ لضعفه... إن عيسى أنف أنفه 

  ب بقرنيه وظلفه... وهو لو يستنشق الثو 
  تغرق اخللق بنصفه... لثوى يف منخرٍ يس 
  يه قد مال بعطفه... لو تراه راكباً والت 

  ج وعيسى ردف أنفه... لرأيت األنف يف السر 
  :وقال قنعب يف الوليد بن عبد امللك

  كمثل املعني أىب أن يبوال... اً له فقدت الوليد وأنف
  كما يعلم الناس ومخاً ثقيال... أتيت الوليد فألفيته 

  البخر والننت
يريدون . أبو الذّّبان لشدة خبره: كان يقال لعبد امللك بن مروان: يف شدة خبر عبد امللك بن مروان قال أبو اليقظان
: ونبذ إىل امراٍة له تفّاحةً قد عّضها، فأخذت سكّيناً؛ فقال هلا: قال. أن الذباب يسقط إذا قارب فاه من شّدة رائحته

  .أميط عنها األذى، فطلقها: ما تصنعني؟ قالت



  :وقال مسلٌم
  ح من فسوفاك إمثاً وزورا... أنت تفسو إذا نطقت ومن سّب 

  :وقال آخر
  حىت يداوي ما بأنفك أهرن... ال تدن فاك من األمري وحنّه 

  فلجحر أنفك يا حممد أننت... منٌنت إن كان للظّربان جحٌر 
  :شقيق بن السليك المرأته وقال شقيق بن السليك العامرّي المرأته

  وإما أتيت فال بالبنينا... إذا ما نكحت فال بالّرفاء 
  جتّن احلليلة منه جنونا... تزّوجت أصلع يف غربٍة 

  أعّد جلنبيك سوطاً متينا... إذا ما نقلت إىل بيته 
  إذا هّن أكرهن يقلعن طينا... يف شدقه  كأنّ املساوك

  وبني ثناياه غسالً جلينا... كأن توايل أضراسه 
  :احلكم بن عبدل يهجو حممد بن حسان وقال احلكم بن عبدل حملمد بن حّسان بن سعد

  ولو طليت مشافره بقند... فما يدنو إىل فمه ذباٌب 
  وشيكاً إذا مهمن له بورد... يرين حالوةً وخيفن موتاً 

  :ألعرايب، مث لعبد الرمحن بن عائشة وقال أعرايب
  نفحة خرٍء من كواميخ القرى... كأن إبطّي وقد طال املدى 

  :وقال عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن بن عائشة
  ق فإبطاي يف عدا الفقاح... من يكن إبطه كآباط ذا اخلل 

  بشبيه السالح أو بالسالح... يل إبطان يرميان جليسي 
  جالٌس بني مصعبٍ وصباح... ننت هذا وهذا  فكأين من

  .يعين مصعب بن عبد اهللا بن مصعب، وصباح بن خاقان األهتمي
  الربص

  .سيف اهللا جاله: ما هذا بك يا بلعاء؟ فقال: برص بلعاء بن قيس كان بلعاء بن قيس برص؛ فقال له قائل
  :شعر البن حبناء، مث أليب مسهر وقال البن حبناء

  ال ملعتيك وال أخوايل العوق... حني تنسبين  إين امرٌؤ حنظليٌّ
  إن اللهاميم يف أقراهبا بلق... ال حتسّنب بياضاً يفّ منقصةً 
  :أليب مسهر وقال أبو مسهرٍ

  فكلّ كرميٍ ال أبا لك أبرص... أيشتمين زيٌد بأن كنت أبرصاً 
  :لبعض النهشليني يف الربص وقال بعض النهشليني

  صلع الرأس ويف اجللد وضح.. .نفرت سودة مّني إذا رأت 
  يفرج الكربة عّنا والكلح... قلت يا سودة هذا والذي 
  زّين الطّرف حتاسني القزح... هو زيٌن يل يف الوجه كما 

  :وقال آخر



  ووضحاً أوىف على خصيلي... يا كأس ال تستنكري حنويل 
  يكمل بالعزة والتحجيل... فإنّ نعت الفرس الّرحيل 

  :وقال آخر
  ال يضرر الطّرف تواليع البهق... عدٍ ال تعييب بالّزرق يا أخت س

  إذا جرى يف حلبة اخليل سبق
  :لبيد يهجو الربيع بن زياد العبسي ونساء بين عبس ملا أنشد لبيدٌ النعمان بن املنذر قوله يف الربيع بن زياٍد العبسي

  إن استه من برصٍ ملّمعه... مهالً أبيت اللعن ال تأكل معه 
إن كنت فعلت لقد كانت يتيمةً يف حجرك رّبيتها، وإال : فقال لبيٌد! واهللا لقد نكت أّمه! أبيت اللعن: قال الربيع

يعين أنّ نساء بين عبسٍ . وإن كانت هي الفاعلة فإهنا من نسوٍة فّعلٍ لذلك! تكن فعلت ما قلت فما أوالك بالكذب
  .فواجر

  :لزياد األعجم، ومثله لكثري وقال زياٌد األعجم
  إال رأيت على باب استه القمرا... ن يدّبح منهم خارىٌء أبداً ما إ

  .يعين أهنم برص األستاه
  :وقال كثّير يف حنو ذلك

  وحيشر يف أستاه ضمرة نورها... وحيشر نور املسلمني أمامهم 
ن مروان، كان أمين بن خرميٍ أبرص وكان أثرياً عند العزيز ب: بشر بن مروان وأمين بن خرمي األبرص املدائين قال

فلحق ببشر بن مروان !. أنا ملولة وأنا أؤاكلك مذ كذا: فقال له. أنت طرٌف ملولة: فعتب عليه أمين يوماً فقال له
قد حّدثت نفسي البارحة : فدخل عليه يوماً وبني يديه لنب قد وضع؛ فقال له. فأكرمه واختّصه ومل يكن يؤاكله

  .ن، وال أرى أحداً أحّق به منك، فدونكهبالصوم، فلما أصبحت أتوين هبذا وهم ال يعلمو
أصاب أبا عّزة اجلحمّي وضٌح، فكان ال جيالس، فأخذ شفرة : برص أيب عزة اجلحمي وشفاءه منه عن أيب جعدة قال

  :وطعن يف بطنه فمارت الشفرة وخرج ماٌء أصفر وبرىء، فقال
  ورّب من يرعى بياض حلدي... ال هّم رّب وائل وهند 
  أبرأتين من وضحٍ جبلدي... ابن عبد أصبحت عبداً لك و

  مع ما طعنت اليوم يف معّدي
  العرج

لشاعر أعرج يف دولة العرجان كان عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب أعرج وويل شرطة الكوفة، 
  :والقعقاع بن سويد كان أعرج، فقال بعض الشعراء وكان أعرج

  فهذي دولة العرجانعمالً ... ألق العصا ودع التناوش والتمس 
  يا قومنا لكليهما رجالن... ألمرينا وأمري شرطتنا معاً 

  :شعر لرجل أعرج، ولغريه وقال رجل من الُعرج
  ألفت قنايت حني أوجعين ظهري... وما يب من عيب الفىت غري أنين 

  :وقال آخر
  جعلت العصا رجالً أقيم هبا رجلي... وما يب من عيب الفىت غري أنين 



  :زياد الكاليبوقال أبو 
  أرى بعصا الطرفاء إحدى النجائب... ألفت عصا الطرفاء حىت كأمنا 

  :وقال أبو اخلطاب النّهديلّ
  قد صرت أمشي بثالاث أرجل

  :وقال آخر
  فاليوم أمشي على أخرى من الشجر... قد كنت أمشي على رجلني معتمدا 

  :وقال األعشى
  أطاع األمريا د صدر القناة... إذا كان هادي الفىت يف البال 

  األدر
كان عندنا رجل أحدب، فسقط يف بئر فذهبت حدبته فصار آدر، فدخلوا : ألحدب صار آدراً قال أبو اخلطاب

  .الذي جاء شٌر من الذي ذهب: يهنئونه، فقال
  :شعر لطرفة وقال طرفة

  وأن كنتم يف قومكم معشراً أدرا... ما ذنبنا يف أن أداءات خصاكم 

  خرانق تويف بالّضغيب هلا نذرا... ثياهبم  إذا جلسوا خّيلت حتت
  :اجلعدي يصف آدراً وقال اجلعدي

  وأخرى مل توّجع من سقام... كذي داٍء بإحدى خصيتيه 
  على شعراء تنقض بالبهام... فضّم ثيابه من غري برٍء 

  اجلذام

وفّروا من اجملذوم كالفرار من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: للنبيصلى اهللا عليه وسلم عن أيب حمرييز قال
  " .ال تدميوا النظر إىل اجملذومني فإذا كلّمتموهم فليكن بينكم وبيهم حجاب قيد رمح : " ويف حديث آخر" األسد 

  " .باسم اهللا : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ادهن بدأ حباجبه األمين مث قال: عن قتادة قال
أنّ جمذوماً دخل على عبد : عبد اللّه بن احلارث وجمذوم وعن قتادة" نف أمانٌ من اجلذام نبات الشعر يف األ: " وقال

  .بلغين أنه ملعون: ومل؟ قال: أخرجوه قالوا: اللّه بن احلارث فقال
مّر سليمان بن عبد امللك باجملذومني يف طريق مكة، فأمر : إحراق سليمان بن عبد امللك للمجذومني أبو احلسن قال

  .لو كان اللّه يريد هبؤالء خرياً ما ابتالهم هبذا البالء: هم، وقالبإحراق
  .امشأّز رجلٌ من رجل به بالء، فما مات حىت ابتلي مبثل ذلك البالء: عن إبراهيم قال

  باب املهور
خطب جّدي أبو طلحة أّم سليم فأبت أن : مهر أم سليم ملحان األنصارية إسحاق بن عبد اللّه بن أيب طلحة قال

  .إذا أسلم فهو صداقي فأسلم فكان صداقها إسالمه: زوّجه حىت يسلم وكان مشركاً وقالتتت
  .زّوج سعيٌد ابنته على درمهني: عن املطّلب بن أيب وداعة الّسهمي قال

صداق فاطمة بنت النيب صلى اللّه عليه وسلم أخربنا حممد بن علّي بن أيب طالب أنّ علّياً أصدق فاطمة بنت النّبي 
بلغين أنا البدن الذي تزّوج عليه فاطمة : وأخربين ابن أيب جنيح قال: قال حممد. للّه عليه وسلم بدناً من حديدصلى ا



  .كان مثنه ثلثمائة درهم
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالّدرع : عن ابن أيب عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه أنّ علّياً عليه السالم قال

  .ومثانني درمهاً وزّوجين عليها فباعها بأربعمائة
أعظم الّنكاح بركةً : " للنيب صلى اللّه عليه وسلم عن جماهد عن ابن عّباس أنّ النّبي صلى اللّه عليه وسلم قال

جلارية من العرب أخربنا " اللّهم أذهب ملك غّسان وضع مهور كندة : " وقال يف احلديث اآلخر" أيسره موؤنة 
السعيدة اليت يتزوجهاّ ابن عمها فيمهرها : قالت جارية من العرب لبنات عّم هلا" : ال ق" بعض أصحاب األخبار 

بتيسني وكلبني وعريين فينبتّ التّيسان وبنبح الكلبان وينهق العريان، والشقّية اليت يتزّوجها احلضّري فيطعمها 
جاء : ما بذله خاطب كمهر ويقال" و سرجاً تعين إكافاً أ" اخلمري، ويلبسها احلرير، وحيملها ليلة الّزفاف على عوٍد؛ 

  :فما تبذل؟ فأنشأ يقول: قالوا. أنا فالن بن فالن، وأنتم ال تسألون عّني أعلم يب منكم: خاطٌب إىل قوم فقال
  بأّني ال أريد إىل النساء... أال بلغ لديك بين يزيٍد 

  ثريداً بالغداة وبالعشاء... سوى وّدي هلّن وأنّ عندي 
فبقي عاراً عليهم إىل اليوم ما أصدق به عمرو بن اخلطاب وابنه . أقم كفيالً بالقصعتني وصل به: همفقال شيخ من

أصدق عمر بن اخلطّاب أّم كلثوم بنت علّي أربعني ألفاً، وأصدق عبد اللّه بن : وابن سريي قال بعض نقلة األخبار
  .سريين امرأته الّسدوسّية عشرة آالف درهمعمر ابنة أيب عبيد أخت املختار عشرة آالف درهم، وأصدق حممد بن 

  :ألعرايب يف املهور قال أعراّيب
  هو البيع إال أنّ من شاء يكذب... يقولون تزويٌج وأشهد أنه 

  أوقات عقد النكاح
كان أشياخنا يستحّبو يوم اجلمعة سبب اختيار آخر النهار على أوله يف النكاح وقال : عن ضمرة بن حبيب أنه قال

ذهبوا إىل تأويل القرآن : مسعت من خيرب عن اختيار الناس آخر النهار على أّوله يف الّنكاح، قال: اءبعض العلم
واّتباع السّنة يف الفأل، ألن اللّ ّمسى الليل يف كتابه سكناً وجعل النهار نشوراً؛ وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 

بال الليل لعقدة الّنكاح تيّمناً مبا فيه من اهلدوء واإلجتماع، ؛ فأثر الناس استق" أصدقها الفأل : " وسلم يف الطيّرة
  .على صدر النهار ملا فيه من التفّرق واإلنتشار

  النكاح يف شوال

إنه يشول باملرأة فعلقه : وأما كراهية الناس للنكاح يف شوّال، فإن أهل اجلاهلّية كانوا يطّيرون منه ويقولون: قال
  .بالنيب صلى اللّه عليه وسلم، ألنه نكح عائشة رضي اللّه عنها يف شّوالاجلّهال منهم، وأبطله اللّه 

  خطب النكاح

حدّثنا أبو غّسان مالك عبد الواحد عن معتمر : حّدثين حممد بد داود قال: من خطب خالد القسري يف النكاح قال
حسناً مجيالً، وعد اللّه ذكرمت أمراً :  -وكان مجع اخلطب فكا يستحسن هذه ويذكرها  -عن خالد القسرّي قال 

فيه الغين والّسعة، فال خلف ملوعود اللّه وال رادّ لقضاء اللّه، إذا أراد مجاع أمرٍ فال فرقة له، وإذا أراد فرقة أمر فال 
  .قد نكحت: قال. نعم: عرضت كذا، فإذا قال. مجاع له

احلمد للّه العّزة : لعزيز أخته؛ فقالعتبة إىل عمر بن عبد ا" بن " لعمر بن عبد العزيز وخطب حممد بن الوليد 
أما بعد، فقد حسن ظّن من أودعك حرمته واختارك ومل خيتره عليك؛ . والكربياء وصلى اللّه على حممد خامت األنبياء



  .إمساٌك بعروٍف أو تسريحٌ بإحساٍن: وقد زّوجناك على ما يف كتاب اللّه
حنن من قد عرفتم، كّنا عبدين فأعتقنا : ل من قريش فقاللبالل احلبشي خطب باللٌ على أخيه امرأةً من بين حس

اللّه، وكّنا ضالّين فهدانا اللّه، وفقريين فأغنانا اللّه، وأنا أخطب على أخي خالٍد فالنة، فإن تنكحوه فاحلمد للّه، وإن 
فلما نصرفا قال خالد . هو باللٌ، وليس مثله يدفع، فزّوجوا أخاه: تردوه فاللّه أكرب، فأقبل بغضهم على بعضٍ فقالوا

صدقت ! مه: قال بالل! أال ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم! يغفر اللّه لك: لباللٍ
  .فأنكحك الّصدق

أما بعد، فإن اللّه مجع : خطبة احلسن البصري كان احلسن البصرّي يقول يف خطبة الّنكاح بعد محد اللّه والثناء عليه
ح األرحام املتقطعة، واألسباب املتفّرقة، وجعل ذلك يف سّنٍة من دينه ومنهاج واضح من أمره؛ وقد خطب هبذا النكا

  " .يرمحكم اللّه " إليكم فالن وعليه من اللّه نعمة، وهو يبذل من الّصداق كذا، فاستخريوا اللّه وردّوا خرياً 
العرب تستحّب من اخلاطب اإلطالة، ومن  كان رجاالت قريشٍ من: لألصمعي يف رجاالت قريش قال األصمعّي

  .املخطوب إليه اإلجياز
احلمد للّه : لعمر بن عبد العزيز وأتى رجلٌ عمر بن عبد العزيز خيطب أخته، فتكلّم بكالم جاز احلفظ؛ فقال عمر
بت منا؛ وقد ذي الكربياء وصلى اللّه عللى خامت األنبياء؛ أما بعد، فإن الّرغبة منك دعت إلينا، والرغبة فيك أجا

  .إمساٌك مبعروٍف أو تسريحٌ بإحساٍن: زّوجناك على ما يف كتاب اللّه
احلمد للّه، : فلّما اجتمعوا فقال. اليوم يعّب عبابه: ملا زوج شيٌب ابنه سوّارٍ القاضي قلنا: لسّوار القاضي العتّيب قال

  .بكم متنعنا من اإلكثار، وإنّ فالناً ذكر فالنةأما بعد، فإنّ املعرفة منا ومنكم وبنا و. وصلى اللّه على رسول اللّه
  :حضرت ابن الفقري خيطب على نفسه امرأةً من باهلة فقال: حّدثين رجل قال: البن الفقري العتّيب قال

  ولكن أخالقاً تذّم ومتدح... فما حسٌن أن ميدح املرء نفسه 
مررت حباضر وقد اجتمع : أبو عثمان قال وحدّثين: أليب عثمان يذكر إجابة خاطب قال" وإن فالنة ذكرت يل " 

: فوقفت أنظر، فتكلّم الشيخ فقال. هذا سّيد احليّ يريد أن يتزّوج مّنا فتاةً: ما مجعهم؟ فقالوا: فيه، فسألت بعضهم
احلمد للّه، وصلى اللّه على رسول اللّه، أما بعد ذلك، ففي غري ماللٍة من ذكره والصالة على رسوله؛ فإن اللّه جعل 

وإن فالناً ذكر فالنة وبذل هلا من الصذداق كذا، وقد زّوجته . ناكحة اليت رضيها فعالً وأنزهلا وحياً سبباً للمناسبةامل
  .فقليب على رؤؤسنا غرائر الّتمر. هاتوا نثاركم: مث قال للفتيان على رأسه. إّياها، وأوصيته اللّه هلا

ن يل بقليلٍ من كالمي كثرياً من كالم غريي إال يوماً واحداً، فإّنا ما متّنيت أ: وقال شّبة بن عقّال: خطبة أعرايب قال
خرجنا مع صاحب لنا نريد أن زّوجه، فمررنا بأعرايبٍّ فأتبعنا، فتكلّم القوم فجاء خبطبٍة فيها ذكر السموات واألرض 

  .أنا: من جييبه؟ قال األعراّيب: واجلبال؛ فلما فرغ قلنا

احلمد للّه رّب العاملني : مث قال! واللّه ما أدري ما حتتاطك وتلصاقك منذ اليوم: فقال فجثا لركبته مث أقبل على القوم
أّما بعد فقد توّسلت حبرمٍة، وذكرت حقّاً وعظمت عظيماً، فحبلك موصول، . وصلى اللّه على جممٍد خري املرسلني

  .وفرضك مقبول؛ وقد زّوجناها إيّاك وسلّمناها لك؛ هاتوا خبيصكم
احلمد للّه، قد ملكت باسم : زّوج سلم بن قتيبة ابنته من يعقوب بن الفضل فقال: بة قال ابن عائشةلسلم بن قتي

  .اللّه
احملمود اللّه واملصطفى رسول : للمأمون حضر املأمون إمالكاً وهو أمري، فسأاله بعض من حضر أن خيطب، فقال

ومل " ا األيامى منكم والّصاحلني من عبادكم وإمائكم وأنكحو: " اللّه، وخري ما عمل به كتاب اللّه؛ قال اللّه تعاىل



يكن يف املناكحة آيةٌ منزلّة وال سنةٌ متّبعةٌ إال ما جعل اللّه يف ذلك من تألف البعيد وبّر القريب، وليسلرع إليها 
م وقد بذل هلا املّوفق ويبادر إليها العاقل اللّبيب وفالنٌ من قد عرفتموه يف نسب مل جتهلوه خطب إليكم فالنة فتاتك

من الّصداق كذا، فشفّعوا شافعنا وأنكحوا خاطبنا، وقولوا خرياً حتمدوا عليه وتؤجروا؛ أقول قويل هذا، وأستغفر 
  .اللّه يل ولكم

  وصايا األولياء للنساء عند اهلداء

أخيه، فلما أراد زّوج عامر بن الظّرب ابنته من ابن : حّدثنا إبراهيم العامرّي قال: لعامر بن الظرب العتّيب قال
مري ابنتك أالّ تنزل مفازةً إال ومعها ماٌء فإنه لألعلى جالٌء ولألسفل نقاء؛ وال تكثر مضاجعته، : حتويلها قال ألمّها

فلم تلبث إال شهراً حىت جاءته مشجوجةً؛ . فإنه إذا ملّ البدن ملّ القلب؛ وال متنعه شهوته، فإن احلظوة يف املوافقة
بّين ارفع عصاك عن بكرتك، فإن كانت نفرت من غري أن تنفّر فذلك الداء الذي ليس له دواء، يا : فقال البن أخيه

فرّد عليه صداقه وخلعها؛ فهو . وإن مل يكن بينكما وفاٌق، ففراق اخللع أحسن من الطالق؛ ولن تترك مالك وأهلك
  .أّول من خلع من العرب

يا : الفرافصة الكلّيب البنته حني جّهزها إىل عثمان رضي اللّه عنهوصية الفرافصة الكليب البنته، ومثله للزبرقان قال 
الكحل واملاء، تطهّري : بنّية إنك تقدمني على نساء قريشٍ وهّن أقدر على الطّيب منك، فال تغليب على خصلتني

  .حىت يكون رحيك ريح شّن أصابه املطر
أتسمعني؟ ال أعّرفّن ما طلبت، كوين له أمةً يكن لك  :كان الّزبرقان بن بدر إذا زّوج ابنةً له دنا من خدرها وقال

  .عبداً
اقلعي زّج رحمه فإن أقّر فاقلعي سنانه، فإن أقّر فاكسري : قالت امرأةٌ البنتها عند هدائها: امرأة البنتها أبو احلسن

  .ارالعظام بسيفه، فإن أقّر فاقطعي اللّحم على ترسه، فإن أقّر فضعي اإلكاف على ظهره فإمنا هو مح
إيّاك والغرية فإهنا مفتاح الطّالق، وعليك بالزينة، وأزين : وصية أبو األسود الدؤيل البنته قال أبو األسود البنته

  :الزينة الكحل؛ وعليك بالطّيب، وأطيب الطّيب إسباغ الوضوء؛ وكوين كما قلت ألمك يف بعض األحايني
  حي أغضب وال تنطقي يف سوريت... خذي العفو مين تستدميي موّديت 

  إذا اجتمعتا مل يلبث احلّب يذهب... فإين وجدت احلّب يف الصدر واألذى 
  باب سياسة الّنساء ومعاشرهتّن

مسعت مسرة بن جندبٍ يقول على منربٍ : حّدثنا شيٌخ لنا قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم عيسى بن يونس قال
رأة خلقت من ضلع عوجاء فإن حترص على إقامتها تكسرها إمنا امل: " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: البصرة

  " .فدارها تعش هبا 
  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء
  أال إنّ تقومي الضلوع انكسارها... هي الّضلع العوجاء لست تقيمها 
  ألبس عجيباً ضعفها واقتدارها... أجتمع ضعفاً واقتداراً على الفىت 
النساء عورةٌ فاستروها : قال عمر بن اخلطّاب رضي اللّه عنه: عن احلسن قال لعمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

  .بالبيوت، وداووا ضعفهّن بالسكوت
ال تسكنوا نساءكم الغرف، وال تعلّموهّن الكتاب، واستعينوا عليهّن بالعري، وأكثروا هلنّ : ويف حديث آخر لعمر

  .من قول، فإنّ نعم تغريهّن على املسألة



احلافظني، : من خلّفت يف أهلك؟ فقال: قيل لعقيل بن علّفة وكان غيوراً: بن علفة قال األصمعّي من غرية عقيل
  .يعين أنه جييعهّن فال ميزحن، ويعريهّن فال ميرحن. العري واجلوع

  :شعر لكثري وقال كثيّر
  وأبدين مّني هيبةً ال جتّهما... وكنت إذا ما جئت أجللن جملسي 

  قدمياً فما يضحكن إالّ تبّسما... منها حياذرن مّني غريةً قد عل
  مبؤخر عنيٍ أو يقلّنب معصما... تراهّن إالّ أن يؤّدين نظرةً 

  رجيعة قول بعد أن تتفّهما... كواظم ال ينطقن إالّ حمورةً 
  أسّر الّرضا يف نفسه وحتّرما... وكّن إذا ما قلن شيئاً يسّره 

. إّياك ومشاورة النساء، فإن رأيهّن إىل أفنٍ، وعزمهّن إىل وهنٍ: عالبن املقفع يف سياسة النساء وقال ابن املقفّ
وليس خروجهّن بأشّد من . واكفف عليهّن من أبصارهّن حبجابك إّياهّن، فإنّ شّدة احلجاب، خٌري لك من االرتياب

ها، فإن ذلك أنعم وال متّلكّن امرأةً ما جاوز نفس. دخول من ال تثق به عليهّن، فإن استطعت أالّ يعرفن عليك فافعل
حلاهلا وأرخى لباهلا؛ وأدوم جلماهلا، وإمنا املرأة رحيانة وليست بقهرمانة، فال تعد بكرامتها نفسها، وال تعطها أن 

وال تطل اخللوة مع النساء فيمللنك ومتلّهّن؛ واستبق من نفسك بقّيةً، فإنّ إمساكك عنهّن وهّن . تشفع عندك لغريها
وإّياك والتغاير يف غري موضع غرية، فإنّ يدعو الصحيحة . ن يهجمن عليك على انكساريردنك باقتدار، خري من أ

  .منهّن إىل الّسقم
  .هي ضرب من البخل: وقال أيضاً. الغرية هبيمّية: املأمون يف الغرية كان املأمون يقول

  :شعر اخلرميي يف الغرية أنشدين حممد بن عمر للخرميّي
  أقبح الغرية يف غري حنيو... ما أحسن الغرية يف حينها 

  مّتبعاً فيها لقول الظّنون... من مل يزل متهماً عرسه 
  خياف أن يربزها للعيون... يوشك أن يغريها بالذي 

  منك إىل عرضٍ صحيح ودين... حسبك من حتصينها وضعها 
  فيتبع املقرون حبل القرين... ال يطلعن منك على ريبٍة 

  :للشنفرى، وآلخرين وقال الشنفرى
  وبيضا القرى مل حتذريين... ا أصبحت بني جبال قوٍّ إذ

  أمانتكم وإما أن ختوين... وإما أن تؤذيين وترعى 
  ومل أنكر عليك فطلّقيين... إذا ما جئت ما أهناك عنه 
  بسوطك ال أبا لك فاضربيين... فأنت البعل يومئٍذ فقومي 

  :أنشدين عبد الرمحن عن عمه للرخيم العبدي
  فاليوم تضربه إذا ما هو عصى... ليلة بعلها كنا وال تعصي احل

  والشيخ أجدر أن يهاب ويتقى... ويقلن بعداً للشيوخ سفاهةً 
  :وقال آخر

  كثرياً فترعى نفسها أو تضيعها... وإين ألخلي للفتاة خباءها 
  إذا زّين الفحشاء للنفس جوعها... وإين لعفٌّ عن مطاعم مجٍة 



  :قال جران العود
  عليكم إذا ما ربنكم بالضرائر... قد قال قولةً ولكن مسعن الشيخ 

  عرى املال عن أبنائهن األصاغر... وال تأمنوا مكر النساء وأمسكوا 
  إذا كنت منه جاهالً مثل خابر... فإنك مل ينذرك أمراً ختافه 

. لف امرأةمنعين علمي بالنساء كثرياً منهن، فقد غشيت أ: جلعفر بن سليمان األصمعّي عن جعفر بن سليمان قال
  .وإن اهللا لو حيلّ لرجل ابنته مل تنفعه أو تعزبه

واهللا لرّبما قّبلت ! ما تروي إال شيطاناً: أميازح األمري أهله؟ قال: قيل للحجاج: احلجاج ونسائه أبو احلسن قال
  .أمخص إحداهّن

كان : مجعهّن؟ قالكيف تقدر على : لرجل من العرب يف حسن املعاشرة قيل لرجل من العرب كان جيمع الضرائر
  .لنا شباٌب يصابرهّن علينا، مث كان لنا مالٌ يصّبرهّن لنا، مث بقي خلق حسن، فنحن نتعاشر به ونتعايش

كلّ شيء يلهو به الرجل باطلٌ : : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .بته أهله إال تأديبه فرسه، ورميه عن قوسه، ومالع

  .العيال سوس املال: يف األوالد والعيال ويقال
  .وجدت مكابدة العزبة أيسر من مكابدة العيال: للكسائي يف ترك التزوج عوتب الكسائي يف ترك التزوج، فقال

كل وكان يأ. خيبز يف بييت كلّ يومٍ ألف رغيٍف، كلهم يأكله حالالً غريي: لعمارة بن محزة عن عمارة بن محزة قال
  .فالنٌ رّب البيت، وإمنا هو كلب البيت: ويقولون. رغيفاً واحداً

  .إن يف قصري الساعة أللف حممومٍة: لعيسى بن علّي عن عيسى بن علي قال يف مرضٍ مرضه مبدينة السالم للناس
  للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلنفاق على األهل

دينار أعطيته مسكيناً ودينار أعطيته يف رقبٍة ودينار : " لم قالعن جماهد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وس
  " .أعطيته يف سبيل اهللا ودينار أنفقته على أهلك هو أعظم أجراً 

  حمادثة النساء

  :لبشار يف حمادثة النساء قال بشار
  ض وفيه الصفراء والبيضاء... وحديٍث كأنه قطع الرو 

  :عرايبمثله البن األعرايب وغريه وأنشد ابن األ
  راعي سنني تتابعت جدبا... وحديثها كالغيث يسمعه 

  ويقول من فرحٍ هيا ربّا... فأصلح مستمعاً لدّرته 
  :وقال القطامي

  مواقع املاء م ذي الغلة، الصادي... وهّن ينبذن من قول يصنب به 
  :وقال األخطل

  تساقط احللي حاجايت وأسراري... قد تكون هبا سلمى حتّدثين 
  .بعقدٍ انقطع فتساقط لؤلؤه شبه كالمها

  :وقال جران العود



  غريضاً أتى أصحابه وهو منضج... حديث لو أن اللحم يصلى حبره 
  :وقال أعراّيب" كأن حديثها سكر الّشراب : " وقال بشّار وذكر امرأة

  على اجملتىن الرحيان أمرغ خاضله... ونازعتنا ضحياً خفّياً كأنه 
  تقّضض من أعلى أباٍن عواقله.. .بوحي لو أن العصم تسمع رجعه 

  :وقال بشار
  هاروت ينفث فيه سحرا... وكأنّ حتت لساهنا 

  قطع الّرياض كسني زهرا... وكأن رجع حديثها 
  :ألعرايب أمحق وقال بعض األعراب احلمقى

  من املاء والّدوشاب ميتزجان... حديثك أشهى حني آتيك طارقاً 
  من االربينّ والّصرفان كثرياً... كأنّ على عينيك تسعني جلّةً 

  :آخر
  لبا نعجٍة سّوطته بدقيق... كأنّ على فيها وما ذقت طعمه 

  وفوقاه مسٌن والنضّي سويق... رمتين بسهمٍ نصله قرويةّ 
  :لذي الّرمة واحلسن يف هذا قول ذي الّرّمة

  دموٌع كففنا ماءها باألصابع... وملا تالقينا جرت من عيوننا 
  جىن النحل مموزجاً مباء الوقائع... كأنه ونلنا سقاطاً من حديث 

  :وقال آخر
  بزيٍت لكي يكفيك فقد احلبائب... أنخ فاخترب قرصاً إذا اعترك اهلوى 

  نسيت وصال الغانيات الكواعب... إذا اجتمع اجلوع املّبرح واهلوى 
  وراجع متر مع لبأ ورائب... فدع عنك تطالب الغواين وحّبها 

  باب النظر
ال يزين فرجك ما غضضت بصرك يف األحتفاظ من العني : لسالم يف النظر قال املسيح عليه السالمللمسيح عليه ا

  :احتفظ من العني، فإهنا أمنّ عليك من اللسان وقال بشار: وقال رجلٌ ألخيه
  فكامت حديثك أومنّه... على النفس من عينها شاهٌد 

  :وقال الفرزدق
  م أبداً رحاالوال تقرب هل... فال تدخل بيوت بين كليبٍ 

  يكدن ينكن باحلدق الرجاال... فإنّ هبا لوامع مربقاٍت 
  .يا بّين نظرك هذا حيبل: بني أشعب وابنه نظر أشعب يوماً إىل ابنه وهو يدمي النظر إىل امرأة، فقال

  :لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء يف هذا املعىن
  لت مّنيبنظرته أثىن لقد حب... ويل نظرةٌ لو كان حيبل ناظٌر 

  : -وذكر الظبية وخشفها  -ذو الرمة وقال ذو الّرمة 
  وكم من حمبٍ رهبة العني هاجر... وهتجره إالّ اختالساً بطرفها 

يا بين منري، واللّه ما أخذمت بواحدةٍ : ألعرابية يف بين منري مّرت أعرابّيةٌ بقوم من بين منري، فأداموا النظر إليها، فقالت



  :وال بقول جرير" . قل للمؤمنني يغضّوا من أبصارهم : " للّهال بقول ا: من اثنتني
  فال كعباً بلغت وال كالبا... فغّض الطّرف إنك من منريٍ 

  .فاستحيا القوم من كالمها وأطرقوا
  :للطائي وقال الطائّي

  وناصر العزم يف الذنوب... مريب احلزن يف القلوب 
  فيه ومن منظرٍ عجيب... ما شئت من منطق أريبٍ 

  على مغّنى به كئيب... ملّا رأى رقبة األعادي 
  صار رقيباً على الرقيب... جّرد يل من هواه طرفاً 
  .رّب طرٍف أفصح من لساٍن: فصاحة الطرف ويقال

  :وقال الشاعر
  جعال الصدور ملا جتّن قبورا... ومراقبني يكّتمان هوامها 

  يتناسخان من اجلفون سطورا... يتالحظان تالحظاً فكأمنا 
  :وقال أعراّيب

  والعني تظهر ما يف القلب أو تصف... إن كامتونا القلى منّت عيوهنم 
  :وقال آخر يف مثله

  تضمره أنبتك عنها العيون... إذا القلوب أظهرت غري ما 
  :وقال آخر

  عنوان الذي أبدي... أما تبصر يف عيّين 
  :وقالت أعرابيةّ

  ما يتكلّمشرقٍ من العربات ... وموّدع يوم الفراق بلحظه 
  :وقال أعراّيب

  فتفهم جنوانا العيون النواظر... وما خاطبتها مقلتاي بنظرٍة 
  رسوالً فأّدى ما جتّن الضمائر... ولكن جعلت الوهم بيين وبينها 

  :وحنوه قول أيب العتاهّية
  لئن غبت عن عيين ملا غبت عن قليب... أما والذي لو شاء مل خيلق النوى 

  أناجيك عن قربٍ وما أنت يف قريب... أنين يوّهمنيك الشوق حّتى ك
  :وقال أمحد بن صاحل بن أيب فنن

  فأثّر يف خّديه فاقتّص من قليب... دعا طرفه فأقبل مسرعاً 
  فقال على رغمٍ فتنت فما ذنيب... شكوت إليه ما أالقي من اهلوى 

، واثىن من ذكر، وأرٌض من مطر، عٌني من نظر: أربٌع ال يشبعن من أربع: يف أربع ال يشبعن من أربع كان يقال
  .وأذنٌ من خرب

رأيت رجالً يف طريق مكة وعديله جاريةٌ يف : بني إسحاق بن أمحد ورجل حّدثين إسحاق بن أمحد بن أيب هنيك قال
  .إمنا أخاف عليها عينيها ال عيون الناس: احململ وقد شّد عينيها وكشف الغطاء؛ فقلت له يف ذلك؛ فقال



ما : رّشيني امرأةٌ عربّيةٌ، ودخل عليها خصّي لزوجها وهي واضعةٌ مخارها، فحلقت رأسها وقالتوكان عند بعض الق
  .كان ليصحبين شعٌر نظر إليه غري ذي حمرمٍ

  باب القيان والعيدان والغناء

كان رجلٌ من آل جعفر بن أيب طالب، يهوى جاريةً، فطال : بني جعفرّي وجارية يهواها قال إسحاق بن إبراهيم
قد شغلتين هذه عن ضيعيت وعن كل أمري فاذهب بنا حىت نكاشفها، فقد وجدت بعض : به، فقال للّزبريّي ذلك
  :فأتيناها؛ فلما أتيناها قال هلا اجلعفرّي أتغنّين. الّسلّو

  عليكم يف دياركم السالم... وكنت أحّبكم فسلوت عنكم 
  :ال، ولكين أغّني: فقالت

  آثار من ذهب العفاءعلى ... حتّمل أهلها منها فبانوا 
  :أتغنّين: فاستحيا وأطرق ساعةً وازداد كحلفاً، مث قال

  وإن ظلمت كنت الذي أتنّصل... وأخنع للعتىب إذا كنت ظاملاً 
  :نعم، وأغّين: قالت

  وإن تدبروا أدبر على حال باليا... فإن تقبلوا بالوّد نقبل مبثله 
  .ما أحٌدفتقاطعا يف بيتني، وتواصال يف بيتني، ومل يشعر هب

  :وقال أمحد بن صاحل بن أيب فنن
  وميل مسعٍ إىل قيان... أعددت للحرب شرب كأسٍ 

  فصاحةً منطق اللسان... تظلّ أوتارهّن حتكي 
  وحي بناٍن إىل بنان... ما بني ميىن وبني يسرى 
  أبداه ّمبان ناطقان... ضمري قلب بقرع كفٍّ 

  :العودلبعض الكتاب يف العود وقال بعض الكتّاب وذكر 
  كأنه فخذٌ نيطت إىل قدم... وناطق بلسان ال ضمري له 

  يبدي ضمري سواه منطٌق لفم... يبدي ضمري سواه يف الكالم كما 
  :لشاعر يذكر مغنية وقال آخر يذكر مغنّية

  إذا رّجعت يف صوهتا كيف تصنع... أمل ترها ال يبعد اللّه دارها 
  حلقها يترجّعإىل صلصل يف ... متّد نظام القول مث ترّده 

  :شعر يف القيان وقال بعض احملدثني يف القيان
  مالٍ يقلّنب حنوه احلدقا... إذا رأين القيان أمحق ذا 
  لنب فؤاداً حبّبه علقا... وبالتغّني وبالتدلّل يس 

  سلخاً رفيقاً وبّدد الورقا... حىت إذا ما سلخن جلدته 
  وا من دونه الغلقايش، وشّد... قلن ادخلوا، ذا الطّوير قد طرح الّر 

  وبات يرعى اهلموم واألرقا... فبنت يرعني يف درامهه 
  للقاسم بن حممد يف الغناء



أخربوين، إذا مّيز أهل احلّق وأهل الباطل ففي أيّ الفريقني : ذكر عند القاسم بن حممد الغناء والّسلو عنه، فقال هلم
  .فيهفال حاجة يل : قال. يف فريق الباطل: يكون الغناء؟ قالوا

  :بني سكينة بنت احلسني والغريض ومعبد قدمت سكينة بنت احلسني مكة، فأتاها الغريض ومعبد فغنياها
  إنك إن مل تفعلي حترجي... عوجي علينا رّبة اهلودج 

  .إال اجلديني احلار والبارد ال يدرى أيها أطيب: واهللا ما لكما مثلٌ: فقالت
ليس خيلو أحٌد يف بيته وال يف سفره إال وهو يشدو، فإن هو أساء يف ذلك  :يف إجادة الغناء واإلساءة فيه قال بعضهم
  .ستر اهللا عليه، وإن هو أحسن فضحه اهللا

خرج شريٌح إىل مكة فشّيعه قوم، فانصرف بعضهم من النجف بعد السفرة، ومضى معه قوم، : لشريح قال اهليثم
حقّهم بالطعام، وأما أنتم فأغّنيكم، ورفع عقريته أما أصحاب النجف فقد قضينا : فلما أرادوا أن يودعوه، قال

  :وغّنى
  حشدت وأكرمت زّوارها... إذا زينب زارها أهلها 
  وإن مل يكن يل هوًى دارها... وإن هي زارهتم زرهتا 

كان عندنا مبرو قاصٌّ يقّص فيبكينا، مث خيرج بعد ذلك طنبوراً صغرياً من : خرب القاص مبرو عن علّي بن هشام قال
  :ه فيضرب ويغين ويقولكّم

  يا إين تيمار بايد أندكي شادي
  .ينبغي مع هذا الغم قليل فرحٍ: معناه

عالم تعطيه امللوك هذه األموال : ابن عيينة وجميب له عن ابن جامع قدم ابن جامع مكة خبريٍ كثري، فقال ابن عيينة
  :ه وقالما يقول؟ فاندفع رجل حيكي: قال. يغنيهم: وحيبونه هذا احلباء؟ قالوا

  وأارفع من مئزري املسبل... أطّوف بالبيت فيمن يطوف 
  :فقال! أحسنت، هيه: قال

  ح أتلو من احملكم املنزل... وأسجد بالليل حىت الصبا 
  :فقال! هيه! جزاه اهللا عن نفسه خرياً: فقال

  يسخر يل رّبة احململ... عسى كاشف الكرب عن يوسٍف 
  !.ا اخلبيث، اللهم ال تسخرها لهأمسك أمسك، قد علمت ما حن! آه: فقال
  التقبيل

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اختلى مع نسائه أقعى : من أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ابن أسد قال
  .وقّبل

  :أخربيين عن قول كثري: بني أم البنني وعّزة قالت أّم البنني لعّزة صاحبة كثري
  وعّزة ممطولٌ مغّنى غرميها... قضى كلّ ذي دينٍ فوفّى غرميه 
  .أجنزيها وعلّي إمثها: قالت أم البنني. وعدته قبلةً فحرجت منها: أخربيين ما ذلك الّدين؟ قالت

. ليس هذا زنا عندنا: قال. القبلة والّضمة: ما الزنا عندكم؟ قال: بني رجل وأعرايب يف معىن الزنا قال رجل ألعراّيب
  .ليس هذا زنا، هذا طالب ولد: فقال األعرايب. بها األربع مث جيهد نفسهأن جيلس بني شع: قال فما هو؟ قال

  " :آخر " لبعض الشعراء يف التقبيل وقال 



  حىت وجلت على خفّي املوجل... فدخلت خمتفياً أصّر ببيتها 
  ألنّبهّن احلّي إن مل خترج... قالت وعيش أخي ونعمة والدي 

  ينها مل حترجفعلمت أن مي... فخرجت خيفة قوهلا فتبسمت 
  شرب النزيف بربد ماء احلشرج... فلثمت فاها قابضاً بقروهنا 

  مبخّضب األطراف غري مشنج... فتناولت رأسي لتعرف مسه 
  :وقال بعض الشعراء

  أقّبل بساماً من الثغر أبلجا... وما نلت منها حمرماً غري أنين 
  وأترك حاجات النفوس حتّرجا... وألثم فاها تارةً بعد تارٍة 

  :وقال آخر
  وإّني إليها من صباً حلليم... لعمري إين ما صبوت وما صبت 

  وأطعم مسكيناً هبا وأصوم... سوى قبلٍة أستغفر اهللا ذنبها 
  :أليب نواس وقال أبو نواس

  عند التثام احلجر األسود... وعاشقني التفّ خّدامها 
  كأمنا كانا على موعد... فاشتفيا من غري أن يأمثا 

  ملا استفاقا آخر املسند... الناس إّيامها لوال دفاع 
نقل أيب : ما أخفّ النقل على النبيذ؟ فقال له: بني املتوكل وخبتيشوع قال املتوكل، أو غريه من اخللفاء، لبختيشوع

  :ما هو؟ فأنشده: فقال. نواس
  مائي مخٌر ونفلي القبل... ما يل يف الناس كلهم مثل 

  :وقال بعض احملدثني
  فهاك قد جئت فاقتصيه أضعافا... بالكره وجدت هبا  غضبت من قبلٍة

  تستجوري ما رآه اهللا إنصافا... مل يأمر اهللا إال بالقصاص فال 
  الدخول بالنساء واجلماع

قد أكثر الناس فيها : قال -ما تقول يف متعة النساء؟ : قلت البن عباس: ابن عباس واملتعة عن سعيد بن جبري قال
  :حىت الشاعر
  يا صاح هل لك يف فتوى ابن عباس... شيخ ملا طال جملسه قد قلت لل

  تكون مثواي حىت رجعة الناس... هل لك يف رخصة األطراف آنسٍة 
  .فنهاين عنها وكرهها: قال -

" وأنت على اجملّرب : " أبكٌر أنت أم ثّيٌب؟ قالت: أن رجالً قعد من امرأة مقعد النكاح مث قال: لألصمعي األصمعي
.  

إين ألطيل الظمأ وأورد فال : ما عندك للنساء؟ قال: وابن مشاخ قال احلجاج ألكتل بن مشّاخ العكليبني احلجاج 
  .أشرب

  .إن منعت غضبت، وإن تركت عجزت: ما عندك يف النكاح؟ قال: ملدين يف النكاح وقيل ملدين



  .قإذا أردمت احلظوة عند النساء فأفحشوا يف النكاح وحسنوا األخال: لألحنف قال األحنف
  .ما رأيت منهوماً بالسناء إال رأيت ذلك يف مّنته: ملعاوية قال معاوية

  .لذة املرأة على قدر شهوهتا، وغريهتا على قدر حمبتها: قال آخر
  :لعيسى بن موسى دعا عيسى بن موسى جباريٍة له، فلم يقدر على غشياهنا، فقال

  لطمعوالنفس هتلك بني العجز وا... القلب يطمع واألسباب عاجزةٌ 
  :مقاتل بن طلبة قال مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم

  تنيك بأيديها وتعيا أيورها... رأيت سحيماً فاقد اهللا بينها 
  :وقال آخر

  فعيٌّ وأما أيره فخطيب... ويبعث يوم احلشر أما لسانه 
  :وقال آخر

  حياة اللسان وموت النظر... ويعجبين منك عند اجلماع 
أسرت عنزة احلارث بن ظامل، فمرت به امرأةٌ منهم فرأت كمرةً سوداء، :  املدائين قالالمرأة يف احلارث بن ظامل

رأيت حشفةً سوداء من : " قالت" وكيف عرفت ذلك؟ : قالوا. احتفظوا بأسريكم فإنه ملٌك وخدن ملك: فقالت
  .فروم النساء

  .ما تضّيق املرأة به رمحها م رامكٍ أو عجم زبيب أو غريه: والفرم
  .يابن املستفرمة بعجم الزبيب: بد امللك ب مروان إىل احلجاجوكتب ع

قم يا خري الفتيان : كان امرؤ القيس مفّركاً، فبينما هو يوماً مع امرأة قالت له: بني امرئ القيس وامرأة قال اهليثم
: صنعت؟ قالت ما محلك على ما: فلم يقم، فكررت عليه، فقام فوجد الليل حباله، فرجع إليها فقال هلا. قد أصبحت

  .محلين عليه أّنك ثقيل الصدرن خفيف العجز، سريع اإلراقة
إذا " أنك " يكرهن منك : قالت. اصدقيين عّما تكره النساء مين: بني أيب عبيدة وجارية له قال أبو عبيدة جلاريٍة له

  .أنت صدقتيين، إن أهلي كاوا أرضعوين بلنب كلبٍة: قال. عرقت فحت بريح كلبٍ
كلما وقع بيين ! لعنك اهللا: غاضبت امرأة زوجها، فجال عليها جيامعها؛ فقالت: مرأته قال األصمعيبني رجل وا

  !.وبينك شرٌّ جئتين بشفيعٍ ال أقدر على ردّه
كتب عبيد اهللا بن زياد إىل أمساء بن : زواج عبيد اهللا بن زياد هبند بنت أمساء بن خارجة اهليثم عن ابن عّياش قال

رة خيطب إليه هند بنت أمساء فزّوجه؛ فلقيه عمرو بن حارثة وحممد بن األشعث بن قيس وحممد خارجة ووايل البص
فقال عقيبة . قد كان ما كان: فقال! خطب إليك وليس له عليك سلطانٌ فزوجته وقد عرفته: بن عمري، فقالوا

  :األسدّي
  كما أرضت فيشلة األمري... جزاك اهللا يا أمساء خرياً 

  عظيم مثل كركرة البعري... ملسك منه بصدرعٍ قد يفوح ا
  جتيد الرهز من فوق السرير... لقد زوجتها حسناء بكراً 

فبلغ اخلرب عبيد اهللا بن زياد، فلما استعمل على الكوفة تزوج عاشة بنت حممد بن األشعث، وزّوج أخاه سلم بن 
فاشتركوا : قال ابن عّياش. حممد بن عمريٍ زيادٍ بنت عمرو بن احلارث بن حريٍث، وزّوج أخاه عبد اهللا بن زياٍد ابنة



  .واهللا يف اللوم مجيعاً
  البن املبارك

وينبغي ملن كان كذلك أن يكون يف وهن الكّرة وموت ! ألستم تعلمون أّني قد أرميت على املائة: قال ابن املبارك
: قال. صدقت: قالوا. الغزل الّشهوة وانقطاع ينبوع الّنطفة، وأن قد يكون قد مال جبينه إىل النساء وبفكره إىل

وينبغي أن يكون عّود نفسه تركهن، وهذا والتخلي بّه دهراً أن تكون العادة ومترين الطبيعة وتوطني النفس قد حطّ 
: قالوا. من ثقل منازعة الشهوة ودواعي الباه، وقد علمت أنّ العادة قد تستحكم ببعضٍ عمن ترك مالبسة النساء

ن ملن مل يذق طعم اخللوة هبّن ومل جيالسهّن متبذّالٍت ومل يسمع خالبتهن للقلوب وينبغي أن يكو: قال. صدقت
واستمالتهن لألهواء، ومل يرهّن متكّشفاٍت وال عارياتٍ أن يكون إذا تقّدم له ذلك مع طول الترك أالّ يكون بقي معه 

ىل خالطهن حمسوم أن يكون اليأس وينبغي ملن علم أّنه جمبوٌب وأن سببه إ: قال. صدقت: قالوا. من دواعيهّن شيء
وينبغي ملن دعاه الزّهد يف الدنيا إىل أن : قال. صدقت: قالوا. من أمنت أسبابه إىل الزهد والّسلوة وإىل موت اخلاطر

خصى نفسه ومل يكرهه على ذلك أٌب وال عدوٌّ وال سباه ساب أن يكون مقدار ذلك الّزهد مييت الذكر وينسي 
وينبغي ملن سخت نفسه عن الشكر وعن الولد وعن أن يكون مذكوراً بالعاقب الصاحل : الق. صدقت: قالوا. العزم

" و " أن يكون قد نسي هذا الباب إن كان مّرةً منه على ذكره، وأنتم تعلمون أين مسلت عيين يوم خصيت نفسي 
 -ناب وكانت اآللة قائمة أوليس لو مل أكن هرماً ومل يكن هاهنا اجت: قال. صدقت: قالوا. قد نسيت كيفية الّصور

لكان يف ذلك ما يقطع  -إال أين مل أذق حلماً منذ ثالثني سنة ومل متتلىء عروقي من الّشراب خمافة الزيادة يف الّشهوة 
فإن بعد ما وصفت لكم ال أمسع نغمةً المرأة إال أظن أنّ : قال. صدقت: قالوا. الدواعي ويسكّن حركةً إن هاجت

ما تراءى فؤادي عن ضحك إحداهن حىت أظّن أنه قد خرج من فمي، فكيف ألوم عليهّن عقلي قد اختلس، ولرّب
  !.غريي

  .أفحشته اللّذة: قال. إذا خلوت بأهلي أتكلّم بكالم أستحي منه: قال رجل البن سريين" بني ابن سريين ورجل " 
الّزندبوذ ال يأيت النساء، وكان كان شراعة بن : للموصلي يف شراعة بن الزندبوذ إسحاق بن إبراهيم املوصلّي قال

  :إنه عّنٌني؛ فقال: يقال
  اللّه يعلم أّني غري عّنني... قالوا شراعة عّنني فقلت هلم 

  فقّربوين إىل بيت ابن رامني... فإن ظننتم يب الظّن الذي زعموا 
  .وكان ابن رامني صاحب قياٍن، وكانت الزرقاء جاريته

  :شدين ابن كناسةأن: بني إسحاق وابن كناسة قال إسحاق
  وللّسّر كتمانٌ وللعني منظر... لقد كان فيها لألمانة موضٌع 

  !.فأين املوافقة: قال. ما بقي شيء: قلت
اختلف يف : من أفقه الناس؟ قلت: قال يل صاحل بن حّسان: بني اهليثم وصاحل بن حسان يف أفقه الناس اهليثم قال

  :أفقه الناس وضّاح اليمن حيث يقول: قال. ذلك
  وقالت معاذ اللّه من فعل ما حرم... إذا قلت هايت نوّليين تبّسمت 

  وأنبأهتا ما رّخص اللّهفي اللّمم... فما ناولت حىت تضّرعت عندها 
فزّوجه؛ فقال . زّوجين امرأة من كلب: بني هشام واألبرش يف نساء كلب قال هشام بن عبد امللك لألبرش الكلّيب

يا أمري املؤمنني، إن نساء كلبٍ : فقال األبرش. ا إىل كلب فوجدنا يف نسائهم سعةوتزّوجن: له ذات يوم يهزل معه



  .خلقن لرجال كلبٍ
إن نساء : وجدنا يف نساء كندة سعةً؛ قال الكندّي: ومسع رجلٌ من كندة رجالً يقول: لكندي يف نساء كندة قال

  .كندة مكاحل فقدت مراودها
ال أرجع : ، فلما دخل هبا عابثها فضرطت فخرجت غضيب إىل أهلها، وقالتبني أعرايب وامرأته تزّوج أعرايبّ امرأةً
  :فعادت ففعل؛ فبينما هو يداعبها إذ حبقت أخرى؛ فقال األعرايب. عودي ألفعل: حىت يفعل مثل ما فعلت؛ فقال هلا

  واللّه حىت زدت يف قرضك... طالبتين ديناً فلم أقضك 
  بك مل أقضكإن كان ذا دأ... فال تلوميين على مطله 

حنن لنا صدوع يف صفاً، ليس : ألعرابية عجز عنها زوجها تزّوج رجلٌ أعرابّية فعجز عنها؛ فقيل هلا يف ذلك، فقالت
  .لعاجزٍ فينا حظّ

  أبو سفيان بن حرب يذكر زوجته صعبة بعدما طلقها

أبو سفيان بن حربٍ فلم  كانت صعبة أّم طلحة بن عبيد اللّه من بنات فارس، تزّوجها: اهليثم عن ابن عياش قال
  :تزل به هنٌد حىت طلّقها، فتزّوج هبا عبيد اللّه؛ وتتّبعتها نفس أيب سفيان فقال

  بعيدان والوّد قريب... إنا وصعبة فيما ترى 
  فعند الفتاة مجالٌ وطيب... فإالّ يكن نسٌب ثاقٌب 
  يزول هبا يذبلٌ أو عسيب... هلا عند سّري هبا خنرةٌ 

  فللوبر صار الغزال الربيب... اعجبوا فيا لقصيٍّ أال ف
  :ألعرابية جلس أعراٌيب إىل أعرابّيٍة، وعلمت أنه إمنا جلس إليها لينظر ابنتها، فضربت بيدها على جنبها وقالت

  بعينيك عينيها فهل ذاك نافع... وما لك منها غري أنك ناكٌح 
  :ألمين بن خرمي وقال أمين بن خرمي

  لو ادرك مّني العذارى الشّبابا.. .لقيت من الغانيات العجابا 
  عناء شديد إذا املرء شابا... ولكّن مجع العذارى احلسان 

  ويصبحن كلّ غداٍة صعابا... يرضن بكل عصا رائضٍ 
  وحيدثن بعد اخلضاب اخلضابا... عالم يكحلّن حور العيون 

  فال حترموا الغانيات الضّرايا... ويربزن إال ملا تعلمون 
  ط أصبحن خمرنطماٍت غضابا... لّ اخلال إذا مل خيالطن ك

  وحييي اجتناب اخلالط العتابا... مييت العتاب خالط النساء 
العرجيّ يف يوم غاب عذّاله واعد العرجيّ امرأة من الطائف فجاء على محار ومعه غالم، وجاءت املرأة على أتان 

هذا يوٌم غاب : حلمار على األتان؛ فقال العرجّيومعها جارية؛ فوثب العرجّي على املرأة، والغالم على اجلارية، وا
  .عذّاله

  باب القيادة

إنك ملنقّر، قالت عائشة رضي : أنه سئل عن الواصلة فقال: لعائشة رضي اللّه عنها عن الواصلة عن ابن األشوع
اصلة أن تكون ليست الواصلة باليت تعنون، وما بأٌس إذا كانت املرأة زعراء أن تصل شعرها، ولكن الو: اللّه عنها



  .بغّياً يف شبيبتها، فإذا أسنت وصلته بالقيادة
كانت ظلمة اليت يضرب هبا املثل يف القيادة صبيةً يف الكّتاب، فكانت تضرب دويّ : خرب ظلمة القوادة قالوا

  .الصبيان وأقالمهم، فلما شبت زنت، فلما أسنت قادت، فلما قعدت اشترت تيساً تنّزيه على العنز
أنّ رجالً من السلطان كان ال يزال يأخذ قّوادة فيحبسها مث يأتيه من يشفع فيها فيخرجها؛ : كر املدائّينللمدائين وذ

فالنة القوّادة جتمع بني الرجال والنساء ال يتكلّم فيها إال زاٍن؛ فكان إذا كلّم : فأمر صاحب شرطته فكتب يف قّصتها
  .تحيياًأخرجوا قّصتها، فإذا قرئت قام الشفيع مس: فيها قال

  :شعر جلران العود وقال جران العود
  طويل العصا أو مقعٍد يتّزحف... يبلّغهّن احلاج كلّ مكاتب 

  مكاتبٍة ترمي الكالب وحتذف... ومكمونٍة رمداء ال حيذروهنا 
  هلا فهي أمضى من سليٍك وألطف... رأت ورقاً بيضاً فشّدت حزميها 

  :للفرزدق وقال الفرزدق
  ويدخل رأسه حتت القرام... مّني يبلّغهّن وحي القول 

  :حلميد بن ثور وقال محيد بن ثور
  لتستيقنا ما قد لقيت وتعلما... خليلّي إين أشتكي ما أصابين 

  أبثّكما منه احلديث املكتمّا... فال تفشيا سّري وال ختذال أخاً 
  وجاوزمتا احلّيني هنداً وخثعما... وقوال إذا جاوزمتا أرض عامرٍ 

  أبوا أن يريقوا يف اهلزاهز حمجما... م بن رّبان إهنم نزيعان من جر
  وال حتمال إال زناداً وأسهما... وخّبا على نضوين مكتفليهما 
  وال تبديان سّراً وال حتمال دما... وزاداً غريضاً خفّفاه عليكما 
  وإن خفتما أن تعرفا فتلّثما... وإن كان ليلٌ فالويا نسبيكما 
  ركابٌ تركناها بثليث قّوما... ت وقوال خرجنا تاجرين فأبطأ

  متّول منكم من رأيناه معدما... ولو قد أتانا بّزنا ودقيقنا 
  وال تستلّجا صفق بيع فيلزما... ومّدا هلم يف الّسوم حىت متكّنا 

  وخلّيتما ما شئتما فتكلّما... فإن أنتما اطمأننتما فأمنتما 

  لب منه متّيمالنا قد تركت الق... وقوال هلا ما تأمرين بصاحبٍ 
  إليك وما نرجوك إال توّهما... أبيين لنا إّنا رحلنا مطّينا 

  :املأمون لرسول بعث به وقال املأمون لرسول بعث به
  وأخلفتين حىت أسأت بك الظّنا... بعثتك مرتاداً ففزت بنظرة 

  فيا ليت شعري عن دنّوك ما أغىن... وناجيت من أهوى وكنت مقرّباً 
  ومتّعت باستسماع نغمتها أذنا... الس وجهها وردّدت طرفاً يف جم

  لقد سرقت عيناك من وجهها حسنا... أرى أثراً منها بعينيك مل يكن 
  :وقال بعض احملدثني

  ل خمرباً خبالف ظّين... يا سوء منقلب الّرسو 



  ن شغلتين وشغلت عّني... إّني أعيذك أن تكو 
  :تهشعر زيد بن عمرو يف أمته وقال زيد بن عمرو يف أم

  فهي أبداً يزين هبا وتقود... إذا طمثت قادت وإن طهرت زنت 
  باب الزنا والفسوق

إهنا مجيلة فال : عالم حتسبها مع ما تعرف منها؟ فقال: قيل لرجل يف امرأته وكانت ال تّرد يد المسٍ: العتيب، قال
  .تفرك وأّم عيال فال تترك

  :لبعض األعراب وقال بعض األعراب
  ألوٍف تسّوي صاحل القوم بالّرذل... واسعة احلبل أملّا على دارٍ ل

  يبيتون فيها من مدافع من خنل... يبيت هبا احلدّاث حىت كأمنّا 
  لراحوا وكلّ القوم منها على وصل... ولو شهدت حجّاج مكة كلّهم 

  :بني الفرزدق وسليمان بن عبد امللك أنشد الفرزدق لسليمان بن عبد امللك القصيدة اليت تقول فيها
  وسادسة متيل إىل مشام... ثالثٌ واثنتان فهّن مخٌس 

  وبتّ أفّض أغالق اخلتام... فبنت جبانيب مصرعات 
  ومجر غّضى قعدن عليه حامي... كأن مفالق الرّمان فيها 

مب : أقررت عندي بالزنا وأنا إماٌم، وال بّد يل من إقامة احلّد عليك فقال: أحللت نفسك يا فرزدق: فقال سليمان
: " فإن كتاب اللّه يدرأ عّين، قال اللّه جلّ ثناؤه: بكتاب اللّه قال: بت ذلك علّي يا أمري املؤمنني، فقالأوج

  .فإنا قلت ما مل أفعل" وأهنّم مااال يفعلون . والشعراء يتّبعهم الغاوون أمل تر أهنّم يف كلّ واٍد يهيمون
وما ليلة : قالوا. ليلة الدير: قال. خبّرنا عن أدىن ذنوبك: ّينأبو الطمحان القيين وليلة الدير قيل أليب الطّمحان القي

نزلت على ديرانيةّ فأكلت طفيشالً هلا بلحم اخلنزيرٍ، وشربت من مخرها وزينت هبا وسرقت كساءها : الدير؟ قال
  :ومضيت شعر لعمر بن أيب ربيعة وقال عمر بن أيب ربيعة

  يف الطواف وذنويب جمموعةٌ... يقصد الناس للطواف احتساباً 
  :جلرير يف الفرزدق وقال جريرٌ يف الفرزدق

  فجاءت بوزوازٍ قصري القوائم... لقد ولدت أّم الفرزدق فاجراً 
  لريقى إىل جاراته بالّسالمل... يوّصل حبليه إذا جّن ليله 

  ليأمن قرداً ليله غري نائم... وما كان جاٌر للفرزدق مسلٌم 
  وشبت فما ينهاك شيب اللّهازم. ..أتيت حدود اللّه إذ كنت يافعاً 

  ولست بأهل احملصنات الكرائم... تتّبع يف املاخور كلّ مريبٍة 
  مداخل رجسٍ باخلبيثات عامل... هو الرجس يأهل املدينة فاحذروا 
  طهوراً ملا بني املصلّى وواقم... لقد كان إخراج الفرزدق عنكم 

  عال واملكارموقصّرت عن باع ال... تدلّيت تزين من مثانني قامة 
إىل " قالت امرأة العزيز اآلن حصحص احلّق " قرأ قارىء : إلمساعيل بن غزوان يف امرأة العزيز وقال عمرو بن حبر

  .ال واللّه ما مسعت بأغزل من هذه الفاسقة: ، قال إمساعيل بن غزوان" ذلك ليعلم أّني مل أخنه بالغيب : " قوله تعاىل
  .أما واللّه يب مترست: فقال إمساعيل ومسع بكثرة مراودهتا يوسف عنها



ألعراّيب بات ضيفاً على حضرّي بات أعرايبّ ضيفاً لبعض احلضر فرأى امرأةً فهّم أن خيالف إليها يف أولّ الليل فمنعه 
  :الكلب مث أراد ذلك نصف الليل فمنعه ضوء القمر مث أراد ذلك يف الّسحر فإذا عجوٌز قائمة تصلّي، فقال

  غري العجوز وغري الكلب والقمر... شيئاً كنت أكرهه مل خيلق اللّه 

  وهذه شيخةٌ قوامة السحر... هذا نبوٌح وهذا يستضاء به 
حججت فرأيت امرأةً من : عمر بن أيب ربيعة وامرأة من كلب يف موسم احلج املنصور عن أبيه حممد بن علّي، قال

إين أحّب : ويتبعها كلّ يومٍ، فقالت لزوجها ذات يوم كلبٍ شريفةً قد حّجت فرأها عمر بن أيب ربيعة فجعل يكلّمها
على رسلك يا : فراحت متوكئة على زوجها فلما أبصرها عمو ولّى فقال. أن أتوكأ عليك إذا رحت إىل املسجد

  :فىت
  وتّتقي مربض املستأسدة احلامي... تعدو الذئاب على من ال كالب له 

ان أبو ذؤيب يهوى امرأة من قومه، وكان رسوله إليها رجالً يقال ك: بني أيب ذؤيب وخالد بن زهري الّرياشي قال
  :خالد بن زهري، فخانه فيها، فقال أبو ذؤيب: له

  وهل جيمع الّسيفان وحيك يف غمد... تريدين كيما جتمعيين وخالداً 
  فتحفظين بالغيب أو بعض ما تبدي... أخالد ما راعيت مّني قرابةً 

  :مالك بن عومير، فأجابه خالٌد: ّم له يقال لهوكان أبو ذؤيب خان فيها ابن ع
  وأّول راض سّنةً من يسريها... وال تعجنب من سريٍة أنت سرهتا 

  وأنت صفّي نفسه ووزيرها... أمل تتنقّذها من ابن عوميرٍ 
  :سألت امرأةٌ زوجها احلّج فأذن هلا وبعث معها أخاه، فلما انصرفا عنه سأله عنها، فقال

  إال اّتهامي فيها صاحب اإلبل... أخّبره  وما علمت هلا عيباً
  يغيّران وما بالرحل من مثل... كنا هناراً إذا ما الّسري جّد بنا 

  فال نزال نرى آثار مغتسل... وخيلفون كثرياً يف منازلنا 
  واللّه أعلم بالنّيات والعمل... فاللّه أعلم ما كانت سرائرهم 

  .مذ ماتت العجوز: عهدك يا أبا فراسٍ بالّزنا؟ فقال مىت: بني الفرزدق ورجل قال رجلٌ للفرزدق
لقيط يف سوق حيىي ببغداد رمي ببغداد يف سوق حيىي قمطرةٌ فيها صٌيب وحتته مضّربات حرير، وعند رأسه كيٌس فيه 

ن اشترى له هذا الشقّي ابن الشقّية، ابن الّسكباح والقلّية، ابن القدح والّرطلية؛ رحم اللّه م: مائة دينار ورقعةٌ فيها
  .هذا جزاء من عضل ابنته: هبذا الذهب جاريةً تربيه؛ ويف آخر الّرقعة

لو أبصرت فالناً العيدان لتّحركت أوتارها ولو رأته مومسة : أعرايب يذكر ماجناً ذكر أعراّيب رجالً ماجناً فقال
  .لسقط مخارها

  :لبعض األعراب قال بعض األعراب
  مرّجل الرأس ذو بردين مزّاح... ماذا يظن بليلي إذا أملّ هبا 
  يف كفّه من رقى إبليس مفتاح... حلٌو فكاهته خّز عمامته 

هو أكثر ذنوباً من الدّهر، تفد إليه مواكب الّضاللة، ويرجع : أيضاً أعرايبّ يذكر ماجناً ذكر أعراّيب رجالً ماجناً فقال
  .من عنده مدّون األيام

أقلٌ الناس إىل أعدائهم وأكثرهم جترماً على أصدقائهم يصومون عن  هم: آلخر يذكر قوماً وذكر آخر قوماً فقال



  .املعروف، ويفطرون على الفحشاء
  .ولكن يف رجلّي! ال: هل يف يديك عملٌ؟ قالت: قلت ألمٍة ظريفة: بني األصمعي وأمة قال األصمعّي

  ......................فقال أبو نواس! بني أيب نواس وقيان قالت جوارٍ من القيان أليب نواس بناتك
  :شعر أليب املهند يف راهب قال أبو املهند

  بأنّ النساء عليه حرام... وأفجر من راهبٍ يدعّدعي 
  ويغنيه يف البضع عنها الغالم... حيّرم بيضاء ممكورةً 

  ويف اللّيل بالدّير منه عرام... إذا ما مشى غّض من طرفه 
  يث األناموعند اللّصوص حد... ودير العذارى فضوٌح له 

هؤالء اللصوص نزلوا العذارى ليالً، فأخذوا القّس فشّدوه وثاقاً، مث أخذ كلّ رجل منهم جاريةً،، فوجدوهنّ 
  .مفتّضاٍت قد افتضهّن القّس كلّهّن

  :لسهل بن هارون يف خمّنث قال سهل بن هارون
  حتّرك كل ذي خنٍث إليه... إذا نزل املخّنث يف رباعٍ 
  وصار الّربع مدلوالً عليه... ايا وصارت دوهنم مأوىاخلب

  :آلخر وقال آخر
  على امرأٍة موصوفٍة جبمال... أقول هلا ملا أتتين تدلّين 

  إن اغتفرت فيه ثالث خصال... أصبت هلا واللّه زوجاً كما اشتهت 
  ورقّة إسالمٍ وقلّة مال... فمنهّن فسُق ال ينادي وليده 
  األصمعي وابن روح املهليب

عمدت إىل : دخلت على ابن روح بن حامت املهلّّيب وحضر اإلذن وهو عاكّف على غالم، فقلت له: قال األصمعّي
  :فقال! املوضع الذي كان أبوك يضرب فيه األعناق ويعطي فيه اللّهى، وتركب فيه ما تركب

  أسأنا يف ديارهم الصّنيعا... ورثنا اجملد عن آباء صدقٍ 
  وء يوشك أن يضيعابنات الّس... إذا احلسب الرفيع تواكلته 

  باب مساوئ النساء

شّدة النّفاس، وباحليض، وبالنجاسة يف بطنها : عاقب اللّه املرأة بعشر خصال: لوهب بن منبه عن وهب بن منّبه قال
وفرجها، وجعل مرياث امرأتني مرياث رجل واحد، وشهادة امرأتني كشهادة رجل، وجعلها ناقصة العقل والّدين ال 

  .وال يسلّم على النساء، وليس عليهّن مجعة وال مجاعةٌ، وال يكون منهّن نّيب، وال تسافر إال بويلّ تصلي أيام حيضها،
  .ما هنيت امرأة قطّ عن شيء إال أتته: وكان يقال

  :وقال طفيل يف هذا املعىن
  منها املرار وبعض املّر مأكول... إن النساء كأشجارٍ نبنت معاً 

  فإّنه واقٌع ال بّد مفعول.. .إنّ النساء مىت ينهني عن خلقٍ 
إنكم ابتليتم بفتنة الضّّراء فصربمت، وإين أخاف عليكم فتنة : قال معاذ: ملعاذ يف النساء عن رجاء بن حيوة قال

الّسّراء، وإن من أشّد من ذلكم عندي النساء، إذا حتلّني الذّهب ولبسن ريط الشأم وعصب اليمن، فأتبعن الغّين، 



  .جيدوكلّفن الفقري ما ال 
  :لبعض الشعراء قال بعض الشعراء

  عليك شجاً يؤذيك حني تبني... متّتع هبا ما ساعفتك وال تكن 
  لغريك من خالّهنا ستلني... وإن هي أعطتك اللّيان فإّنها 

  فليس ملخضوب البنان ميني... وإن حلفت ال ينقصن النأى عهدها 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عند عبد اللّه بن أيب بكر كانت عاتكة : خرب عاتكة بنت زيد أبو علّي األموّي قال

  :فطلّقها وأنشأ يقول. طلّقها: الصّديق رضي اللّه عنه، وكانت قد غلبته يف كثريٍ من أمره؛ فقال له أبوه
  وخلٌق سوٌي ما يعاب ومنطق... هلا خلٌق سهلٌ وحسٌن ومنصٌب 

  :فرمي يوم الطائف بسهم؛ فلما مات قال ترثيه
  عليك وال ينفّك جلدي أغربا... نفّك عيين سخينةً وآليت ال ت

  أعّز وأمحى يف اهلياج وأصربا... فللّه عٌني ما رأت مثله فًىت 
  إىل املوت حىت يترك الرّمح أمحرا... إذا شرعت فيه األسّنة خاضها 

أن أدخل رأسي على  ياأمري املؤمنني اتأذن يل: مث خطبها عمر بن اخلطّاب، فلما أومل قال عبد الرمحن بن أيب بكر
  :فأدخل رأسه فقال. نعم، يا عاتكة استتري: عاتكة؟ قال

  عليك وال ينفكذ جلدي أصفرا... وآليت ال تنفّك عيين قريرةً 
مث تزّوجها الّزبري بعد . غفر اللّه لك! كلّ النساء يفعلن هذا! ما أردت إىل هذا: فنشجت نشجاً عالياً؛ فقال عمر

: ال خترجي؛ فقالت: انت خترج باللّيل إىل املسجد وهلا عجيزةٌ ضخممة؛ فقال هلا الّزبريعمر وقد خال من سّنها، فك
ال متنعوا إماء اللّه مساجد اللّه : " وكان يكره أن مينعها، لقول النّيب صلى اللّه عليه وسلم. ال أزال أخرج أو متنعين

ما لك : عجيزهتا؛ فكانت ال خترج بعد ذلك؛ فقال هلا ، فقعد هلا الّزبري متنكراً يف ظلمة اللّيل، فلما مّرت به قرص" 
  .كنت أخرج والناس ناٌس، وقد فسد الناس فبييت أوسع يل: ال خترجني؟ فقالت

احتضر رجلٌ من العرب وله ابن يدّب بني يديه؛ وأم الّصيبّ جالسةٌ : لرجل من العرب خياطب امرأته قال املدائّين
  :عند رأسه؛ واسم الصّيب معمر فقال

  ويقذف يف أيدي املراضع معمر... إّني ألخشى أن أموت فتنكحي و
  ويشغلكم عنه خلوٌق وجممر... وترخى ستوٌر دونه وقالئٌد 

  .فما لبث أن مات، مث تزّوجت، مث صار معمٌر إىل ما ذكر
ر بن أنّ شاّبني كانا متآخيني على عهد عم: عمر بن اخلطاب وشاب قتل يهودياً كان عند امرأة أخيه عن احلسن

اخلطاب رضي اللّه عنه، فأغزى أحدمها، فأوصى أخاه بأهله؛ فانطلق يف ليلٍة ذات ريح وظلمٍة إىل أهل أخيه 
  :يتعّهدهم، فإذا سراجٌ يف البيت يزهر، وإذا يهوديٌّ يف البيت مع أهله وهو يقول

  خلوت بعرسه ليل الّتمام... وأشعث غّره اإلسالم مّني 
  على جرداء الحقة احلزام ...أبيت على ترائبها ويضحي 

  فئاٌم ينهضون إىل فئام... كأنّ جمامع الّربالت منها 
فرجع الشاّب إىل أهله، فاشتمل السيف حىت دخل على أهل أخيه فقتله مث جّره وألقاه يف الطريق؛ فأصبح اليهود 

: نادى عمر يف الناّسوصاحبهم قتيلٌ ال يدرون من قتله، فأتوا عمر بن اخلطاب فدخلوا عليه وذكروا ذلك له، ف



أنشد اللّه رجالً علم من هذا القتيل علماً : الصالة جامعةً، فاجتمع الناس فصعد املنرب فحمد اللّه وأثىن عليه، مث قال
ال يقطع اللّه يدك، وهدر دمه البن عباس يف مثل : فقامالشاّب فأنشده الشعر وأخربه خربه؛ فقال عمر. إال أخربين به

: كان قبلكم رجلٌ صاحل له امرأة سوٍء فعرض له رجل فقال: مثل املرأة الّسوء: ابن عباس يقولاملرأة السوء كان 
فرجع الرجل إىل . إين رسول اللّه إليك بأنّه قد جعل لك ثالث دعوات فسل ما شئت من دنيا أو آخره مث هنض

فاجعل ! أتك ويف صحبتك وبناتك مّينألست امر: ما يل أراك مفكراً حمزوناً؟ فأخربها؛ فقلت: منزله؛ فقلت له امرأته
اللهم اجعلين أحسن الناس : لك دعوةٌ؛ فقلت: أمّنا، فلم يزلن به حىت قال: فأىب فأقبل عليه ولده وقلن. يل دعوة
اللهّم اجعلها خنزيرةً : فصارت كذلك، وجعلت توطىء فراشها وهو يعظها فال تّتعظ، فغضب يوماً فقال. وجهاً

اللّهم : ين بناته م نزل بأمهّن بكني وضربن وجوههن ونتفن شعورهن، فّرق هلن قلبه فقالفتحوّلت كذلك؛ فلما رأ
  .أعدها كما كانت أوالً؛ فذهبت دعواته الثالث فيها

دخلت على عبد الرمحن بن : بني عبد اللّه بن عكرمة وامرأة عبد الرمحن بن احلارث قال عبد اللّه بن عكرمة
" أجدين واللّه باملوت، وما مويت بأشّد علّي من متّتع : كيف جتدك؟ فقال: ه، فقلتاحلارث بن هشام املخزوميّ أعود

شأن : فحلفت له وآلت أال تتزّوج بعده، فغشي وجه نوٌر، مث قال.  -يعين امرأته  -هشام، أخاف أن تتزّوج " أّم 
  :فتزّوجت بعمر بن عبد العزيز؛ فقلت. مث مات. املوت أن ينزل مىت شاء

  وإن تعست فلليدين وللفم... اً فال يهنئّنها فإن لقيت خري
  :قد بلغين بيتك الذي متثلّت به، وما مثلي ومثل أخيك إالّ كما قال الشاعر: فبلغها، فكتبت إيلّ

  قضت حنبها بعد احلنني املرجّع... وهل كنت إال واهلاً ذات ترحٍة 
  من األرض أو تقنع بألٍف فتربع... مىت تسل عنه تّدكر بعد طّيٍة 

  ويف غري من قد وارت األرض فاطمع... فدع عنك من قد وارت األرض شخصه 
فبلغ ذلك مّني كلّ غيٍظ، واحتسبت حساهبا، وإذا هي قد أعجلت عّدهتا، وقد بقي عليها أربعة أّيام، فدخلت على 

  .عمر فأخربته بذلك، فنقض الّنكاح وعزل عن املدينة
ريد أخو اخلنساء خرج يف غزوٍة فقاتل فيها قتاالً شديداً فأصابه صخر بن الشريد وزوجته وأمه كان صخر بن الّش

كيف أصبح صخٌر اليوم؟ : جرٌح رغيٌب ،فمرض فطال مرضه وعاده قومه، فقال عائٌد من عّواده يوماً المرأته سلمى
: ذا؟ قالتأنت القائلة كذا وك: فسمع صخٌر كالمها فشّق عليه، وقال هلا. ال حّيا فريجى وال ميتاً فينسى: قالت

أصبح حبمد اللّه صاحلاً وال يزال : كيف أصبح صخرٌ اليوم؟ فقالت: مث قال عائٌد آخر ألّمه. نعم غري معتذرٍة إليك
  :فقال صخر. حبمد اللّه خبريٍ ما رأينا سواده بيننا

  وملّت سليمى مضجعي ومكاين... أرى أمّ صخرٍ ما متلّ عياديت 
  يك ومن يغتّر باحلدثانعل... وما كنت أخشى أن أكون جنازةً 

  فال عاش إالّ يف أذى وهوان... فأّي امرئٍ ساوى بأمٍّ حليلةً 
  وقد حيل بني العري والّنزوان... أهّم بأمر احلزم لو أستطيعه 

  وأمسعت من كانت له أذنان... لعمري لقد أنبهت من كان نائماً 
  .ا، مث نكس من طعنته فماتفلما أفاق عمد إىل سلمى فعلّقها بعمود الفسطاط حىت فاضت نفسه

أردشري وابنة ملك لسواد وقرأت يف سري العجم أنّ أردشري سار إىل اخلضر، وكان ملك السّواد متحصناً فيها، 
وكان من أعظم ملوك الطوائف، فحاصره فيها زماناً ال جيد إليه سبيالً، حىت رقيت ابنة ملك الّسواد يوماً، فرأت 



إن أنت شرطت يل أن تتزّوجين دللتك على موضع تفتتح منه : ابةً وكتبت عليهاأردشري فعشقته فنزلت وأخذت نش
  مث رمت بالنشّابة. هذه املدينة بأيسر حيلٍة وأخّف مؤونٍة

مث ألقاه إليها؛ فكتبت إليه تدلّه على املوضع؛ فأرسل . لك الوفاء مبا سألت: حنو أردشري؛ فكتب اجلواب يف نّشابٍة
هو وجنوده، وأهل املدينة غاّرون، فقتلوا ملكها وأكثر مقاتلتها وتزّوجها؛ فبينما هي  إليه أردشري فافتتحه ودخل

ذات ليلٍة على فراشه أنكرت مكاهنا حىت سهرت لذلك عاّمة ليلتها، فنظروا يف الفراش فوجدوا حتت احملبس ورقةً 
كان أكثر غذائي : به؛ فقالت من ورق اآلس قد أثّرت يف جلدها، فسأهلا أردشري عند ذلك عما كان أبوها يغذوها

ما أحدٌ ببالغٍ لك يف احلباء واإلكرام مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه عدك على : فقال أردشري. الشهد والّزبد واملّخ
مث أمر بأن تعقد قروهنا بذنب فرسٍ . جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقّه جهد إساءتك، ما أنا بأمنٍ ملثله منك

  . جيرى؛ ففعل ذلك حىت تساقطت عضواً عضواًشديد املراح مجوحٍ مث
أن أخوين كان ألحدمها زوجة وكان : مسعت أيب حيّدث ع ناسٍ من أهل الشأم: بني أخوين وزوجة أحدمها العتيب

يف أهله، فهويته امرأة الغائب، فأرادته على نفسها فامتع؛ فلما قدم أاخوه سأهلا عن حاهلا، " اآلخر " يغيب وخيلفه 
مث . ولكن للّه علّي أالّ أكلمّه أبداً! وإين ال أفضحه!أخي وابن أمّي: فقال! حال امرأة تراود يف كلّ حنيٍ ما: فقالت

حّج وحّج أخوه واملرأة فلما كانوا بوادي الّدوم هلك األخ ودفوه وقضوا حجّهم ورجعوا؛ فمّروا بذلك الوادي 
  :ليالً فسمعوا هاتفاً يقول

  عليك الأهل الّدوم أن تتكلما... ترى أجّدك متضي الّدوم ليالً وال 
  ومرّ بوادي الّدوم حّياً لّسلما... وبالّدوم ثاوٍ لو ثويت مكانه 

واللّه : فقال. هذا مقام العائذ كان من أخيك ومّين كيت وكيت: فظنّت املرأة أنّ النداء من السماء، فقلت لزوجها
  :رب أخيه وقالففارقها وضرب خيمةً على ق. لو حلّ قتلك لوجدتين سريعاً

  كالمك ملا صرت رمساًوأعظما... هجرتك يف طول احلياة وأبتغي 
  أنا منك فيها كنت أسوا وأظلما... ذكرت ذنوباً فيك كنت اجترمتها 

  .ومل يزل مقيماً حىت مات ودفن جبنب أخيه، فالقربان معروفان
  :شعر لألخطل وقال األخطل

  قلني مقاالواحملسنات ملن ... املهديات ملن هوين مسبةً 
  وإذا مذلت يكّن عنك مذاال... يرعني عهدك ما رأيناك شاهداً 

  ووجدت دون عداهتن مطاالً... وإذا وعدنك نائالً أخلفنه 
  نسٌب يزيدك عندهن خباالً... وإذا دعونك عمّهن فإنه 

: عنها، فقالت لهكان عند رجلٍ من قريش امرأة حيّبها، فسافر : قرشّي وامرأته عن حيىي بن طفيلٍ اجلشمّي قال
: فناوهلا، فألقت الروثة وقالت. ناولين بعرةً وروثةً وحصاةً: أشيعّك، فشيعتهّ ثالث مراحل؛ فلما مضى قالت خلادمها

فسمعها رجل على املاء . حّص أثرك: وعر سفرك؛ وألقت احلصاة وقالت: راث خربك؛ وألقت البعرة وقالت
فأخربه باخلرب، فقام على املاء، فلما أمسى أقبل حنو . أعّز الناس إيلّامرأيت و: ما هذه منك؟ قال: فلحقه، فقال له

  .منزله فوجد معها رجالً، فقتلهما مجيعاً
  باب الوالدة والولد



أبا األسود قبل أن  -امرأة أيب األسود الدؤيل  -بني أيب األسود وزوجته عند زياد يف ولدمها خاصمت أّم عوٍف 
صدقت أنت أحّق به : فقال زياد. وةً ووضعته كرهاً، ومحلته خفاً ومحلته ثقالًفقالت أّم عوٍف وضعته شه. تضعه

  .فدفعه إليها
  :للرياشي أنشدنا الّرياشي

  فهو كالكابلّي أشبه خاله... غلبت أّمه أباه عليه 
  :وقال آخر

  الالخلق منه وال قوام... واللّه ما أشبهين عصام 
  منت وعرق اخلال ال ينام

رأسه أو صوته أو : ال خيطىء الرجل من أبيه خلةً من ثالٍث: والقيافة فيهم -بعض بين أسدٍ لبعض بين أسد وقال 
  .مشيته

ولدت امرأيت لستة أشهر؛ فقال : من ترك وأهله أشبهه ولده قال رجل للجمان: قال! ما أشبه ولدك بك: قيل لرجل
الفرزدق بأنه  -امرأة الفرزدق  -رت نوار كان أبوها ضارباً للفرزدق وقد عيّرته زوجته بعدم اإلجناب عّي: اجلمان

  :ال ولّد له؛ فقال الفرزدق
  يوّرثه يف الورثني األباعدا... وقالت أراه واحداً ال أخا له 

  بّين حوايلّ األسود احلوارد... لعلّك يوماً أن تريين كأمنا 
  أقام زماناً وهو يف الناس واحد... فإنّ متيماً قبل أن يلد احلصى 

  .سبطة ولبطة وحبطة وغريهم: لك ولدهفولد بعد ذ
  .استغفر إذا جامعت؛ فولد يل بضعة عشر ذكراً: كنت مئناثاً فقيل يل: للزيادي بلغين عن الّزيادي قال

مّر عيسى عليه السالم على بقرة قد اعترض : البن عباس فيما يكتب للمرأة إذا عسرت والدهتا عن ابن عبّاس قال
يا خالق النّفس من النفس ويا خمرج النفس من : فقال. لمة اللّه، أدع اللّه أن خيلصينيا ك: ولدها يف بطنها؛ فقالت

باسم اللّه، ال إله إالّ هو الكرمي، : فإذا عسر على املرأة والدهتا فليكتب هلا. النفس خلّصها؛ فألقت ما يف بطنها
" ، " يروهنا مل يلبثوا إالّ عشّيةً أو ضحاها كأهنم يوم " سبحان اللّه رّب العرش العظيم، واحلمد للّه ربّ العاملني، 

  .اآلية" كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إالّ ساعةً من هنارٍ 
  باب الطالق

بني رجل " إنّ أبغض احلالل إىل اللّه الطّالق : " للنيب صلى اللّه عليه وسلم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
فالن بن املطّلب بن حنطب املخزوميّ : كان باملدينة قاضٍ، يقال له: ألصمعّي قالوامرأته عند القاضي ابن حنطب ا

أجعلتين وأسأت : ، خاصمت إليه امرأةٌ زوجها، وكانت قالت" أخت مروان بن احلكم : وأم املطّلب" قد أدركته 
" ما " أنت طالٌق إن كّن : فقال! إيلّ، واللّه ما تستطيع فئران بيتك أن ميشني من اجلهد وما يقمن إال على الوطن

ورّبك إن اإلبل لتكون باملكان : فخبّرته مبا قالت وقال؛ فقال ابن املطّلب يطلب له املعاذير. يقمن إالّ على الوطن
كأمنا أشكلت عليه، : فقال الزوج حني رآه حيتال لئال يفّرق بينهما. اجلديب اخلسيس املرعى فتقيم به حلبّ الوطن

  .هي طالٌق عشرين
يكفيه من : عباس يف رجل طلق امرأته عدد جنوم السماء طلّق رجل امرأته عدد جنوم السماء؛ فقال ابن عّباس البن



  .ذلك هقعة اجلوزاء
  :ألعرايب طلق امرأته مث ندم وطلّق رجلٌ من األعراب امرأةً، وكان له منها ابٌن يقال له ّمحاٌد، وندم فقال

  ذلفاء مين فادن يا ولدي أنت ابن... فديت باألّم ّمحاداً وقلت له 
  إين وجدت ثالثاً أشأم العدد... ال يقربّن ثالثاً منكم أحٌد 

  :لعلي بن منظور يف الطالق وقال علّي بن منظور
  وفقدت عاقبة الطّالق... ما للطالق فقدته 
  حتت السموات الطّباق... طلّقت خري حليلٍة 

  :كتب إليهالألصمعي كان األصمعّي طلق امرأةً مث تبعتها نفسه؛ ف
  فما رأينا بعدكم مثلكم... هل رأيتم بعدنا مثلنا " و " 

  منه وال جنمع من عندكم... نصيب من يعجبنا خلوةٌ 
  لصونكم وليس من شكلكم... قد اختذنا بعدكم مبدعاً 
  ن الصون والبذل مجيعاً لكم... إن شئتم مل نتخذه وكا 

  :أعرايب المرأته وقال أعرايبّ المرأته
  بعيشٍ مثل مشرقة الّشمال... طالق وأنت مّني متّنني ال

  :ألعرايب طلق امرأته أميمة وطلّق أعرايبُّ امرأته وقال
  وعتقت من رقّ الوثاق... رحلت أميمة بالطّالق 

  قليب ومل تبك املآقي... بانت فلم يأمل هلا 
  ألرحت نفسي باإلباق... لو مل أرح بطالقها 
  ل الفراقه النفس تعجي... ودواء ما التشتهي 

  ن اثنني يف غري اتفاق... والعيش ليس يطيب يب 
  :البن كناسة، وغريه كانت حملمد بن كناسة امرأة يبغضها، فمّر مبصلوب فقال

  ثالثون حوالً كامالً هل تبادل... أيا جذع مصلوبٍ أتى دون صلبه 
  بأضجر مّني بالذي أنا حامل... وما أنت باحلمل الذي قد محلته 

  :وقال آخر
  ال أنا يف لذٍّة وال فرسي... خبسٍف يف شّر منزلٍة  بّت

  وأنا ذا ال يسوغ يل نفسي... هذا على اخلسف ال قضيم له 
  ذاك دواء اجلوامح الشّمس... جتّهزي للطّالق وارحتلي 

  ألذّ عندي من ليلة العرس... ليليت حني بت طالقةً 
ق امرأته، فقال له شيخ من يب مضر كان أسّن شكا الفرزد: الفرزدق وشيخ من بين مضر عن عيسى بن عمر قال

  !.ما أعلمك من شيخ! قاتلك اللّه: ؛ فقال" يعين الطالق ! " أفال تكسعها باحملرجات: منه
  خلالد بن صفوان

ما بتّ ليلةً أحّب إيلّ من ليلٍة طلّقت فيها نسائي، فأرجع والستور قد هتكت، ومتاع البيت : قال خالد بن صفوان
  .إيلّ إحداهن بسليلٍة مع بنيت فيها طعامي، وتبعث يل األخرى بفراشٍ أنام عليه قد نقل، فتبعث



يريدون الّتضييق علينا، ضيق اللّه : ما بالك تطلّقني؟ قالت: المرأة كانت تطلّق كثرياً قيل المرأة كانت تطلّق كثرياً
  !.عليهم

أي ال أقرب ناحيةً هي . ا واألرض من ورائهاطلّقته: ما صنعت؟ قال: لرجل طلق امرأته طلّق رجل امرأته؛ فقيل له
  .هبا

  :قول أعرايب المرأهتد وقال أعرايبّ المرأته
  وأفنيت عمري عاماً فعاما... أنّوهت بامسي يف العاملني 

  وأنت الطالق ثالثاً متاما... فأنت الطالق وأنت الطالق 
شيطان قد أولع يب يوسوس يل وحيّدثين أين طلّقت إنّ ال: أتى رجلٌ أبا حازم فقال: بني رجل وأيب حازم األصمعّي قال

أفتكذّبين وتصّدق ! سبحان اللّه يا أبا حازم: وأنا أحّدثك أنك قد طلقتها، أو مافعلت؟ فقال: فقال له. امرأيت
  :شعر ألعرايب طلق امرأته وقال أعراّيب وقد طلق امرأته! الشيطان

  كران رأيا وال عقالخبريٍ من الّس... وما أنا إذ فارقت أمساء طائعاً 
  أبيت هبا ضيفاً كأن مل أكن بعال... وما زال صرف الدهر حىت رأيتين 

  :وقال آخر
  ألفقر مّني إنين لفقري... لئن كان يهدي برد أنياهبا العال 
  فهل يأتيّني بالطالق بشري... لقد كثر األخبار أن قد تزّوجت 

  باب العّشاق سوى عشّاق الشعراء
وّجهين عامل املدينة إىل يزيد بن عبد : زيد بن عبد امللك يف عاشقني حممد بن قيس األسدّي قالبني حممد بن قيس وي

امللك وهو خليفة فخرجت، فلما قربت املدينة بليلتني أو ثالث وإذا أنا بامرأٍة قاعدٍة على قارعة الطريق، وإذا رجلٌ 
يا فىت، هل لك يف : الشاب؛ مث تأّملتين فقالترأسه يف حجرها كلّما سقط رأسه أسندته، فسلّمت فرّدت ومل يرّد 

هذا ابين، وكان إلفاً البنة عّم له : فقالت! وما أحّب األجر أيلّ وإن رزئت فيه! سبحان اللّه: أجرٍ ال مرزئة فيه؟ قلت
رى عيباً أن تربّيا مجيعاً، مث حجبت عنه، فكان يأيت املوضع واخلباء، مث خطبها إىل أبيها فأىب عليه أن يزّوجها؛ وحنن ن

تزّوج املرأة من رجل كان هبا مغرماً، وقد خطبها ابن عّم هلا وقد زّوجت منذ ثالٍث، فهو على ما ترى ال يأكل وال 
  :فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل علّي وقال! يشرب وال يعقل، فلو نزلت إليه فوعظته

  أخبلٌ باحلبيبة أم صدود... أال ما للحبيبة ال تعود 
  فما لك مل تري فيمن يعود... ي مجيعاً مرضت فعادين قوم

  وفقد اإللف يا سكىن شديد... فقدت حبيبيت فبليت وجداً 
  وحويل من بين عّمي عديد... وما استبطأت غريك فاعلميه 

  إليك ومل ينهنهين الوعيد... فلو كنت الّسقيمة جئت أسعى 
فدخلين أمٌر ال يعلمه إالّ اللّه، فاغتممت ! ثاًفاضت واللّه نفسه ثال: مث سكن عند آخر كلمته؛ فقالت العجوز: قال

مات بأجله واستراح ّمما كان فيه، وقدم على ! هّون عليك: فلما رأت العجوز ما يب قالت. وخفت موته لكالمي
فركبت . رّب كرمي؛ فهل لك يف استكمال األجر؟ هذه أبيايت منك غري بعيدة، تأتيهم فتنعاه إليهم وتسأهلم حضورهم

فبينما أنا أدور إذا امرأة . اتاً منها على قدر ميلٍ، فنعيته إليهم وقد حفظت الشعر، فجعل الرجل يسترجعفأتيت أبي
: م تنعى؟ قلت! أيها الّناعي، بفيك الكثكث، بفيك احلجر: قد خرجت من خبائها جتّر رداءه ناشرةً شعرها، فقالت



فماذا الذي قال قبل موته؟ : قالت. نعم: قلتبالذي أرسل حممداً واصطفاه، هل مات؟ : فقالت. فالن بن فالن
  :فأنشدهتا الشعر، فو اللّه ما تنهنهت أن قالت

  معاشر كلّهم واشٍ حسود... عداي أن أزورك يا حبييب 
  وعابونا وما فيهم رشيد... أشاعوا ما مسعت من الدواهي 

  فدور الناس كلّهم حلود... وأّما إذ ثويت اليوم حلداً 
  وال هلم وال أثرى العبيد... فواقا  فال طابت يل الدنيا

مث مضت معي ومع القوم تولول حىت انتهينا إليه، فغّسلناه وكفّّناه وصلّينا عليه، فأكّبت على قربه؛ وخرجت لطّييت 
هل رأيت يف طريقك شيئاً؟ : حىت أتيت يزيد بن عبد امللك، وأوصلت إليه الكتاب؛ فسألين عن أمورالناس، قال

امض الساعة قبل ! للّه أنت يا حممد بن قيس: وحّدثته احلديث؛ فاستوى جالساً، مث قال.للّه عجباًنعم، رأيت وا:قلت
أن تعرف جواب ما قدمت له، حىت متّر بأهل الفىت وبين عّمه، ومتّر هبم إىل عامل املدينة، وتأمره أن يثبتهم يف شرف 

ببين عمه مث ارجع إيلّ حىت ختربين باخلرب، وتأخذ جواب العطاء، وإن كان أصاهبا ما أصابه، فافعل ببين عّمها ما فعلت 
قرب املرأة، أكّبت على قربه، ومل : فمررت مبوضع القرب، فرأيت إىل جانبه قرباً آخر، فسألت عنه فقيل. ما قدمت له

هم يف شرف فجمعت بين عّمها وبين عّمه، وأثبّت. ميتةً" إال " تذق طعاماً وال شراباً، ومل ترفع عنه إىل ثالثة أيام 
  .العطاء مجيعاً

خرجت يف طلب ناقٍة يل، : لرجل من بين متيم يف عاشقني ماتا عشقاً عن هشام بن حّسان عن رجل من بين متيم قال
حىت وردت على ماٍء من مياه طيٍء، فإذا أنا بعسكرين بينهما دعوة فإذا أنا بفىت شابٍّ وجاريٍة يف العسكر، وإذا هو 

  :ا وهو مريض، فرفع عقريته وقالقد مسع نربةً من كالمه
  أخبلٌ باملليحة أم صدود... أال ما للمليحة ال تعود 

  إليك ومل ينهنهين الوعيد... فلو كنت املريضة كنت أسعى 
فسمعتصوته فخرجت تعدو، فأمسكها النساء، وأبصرها فأقبل ينشد، فأمسكه الرجال فأفلت وأفلتت، فاعتنقا 

أما واللّه لئن كنتما مل جتتمعا : األخبية حىت وقف عليهما، فاسترجع هلما، مث قالوخّرا ميتني؛ فخرج شيخ من تلك 
  .فدفنهما يف قرب وحلد. هذا ابن أخي، وهذه ابنيت: من هذا؟ قال: فقلت: قال. حيّين ألمجعّن بينكما مّيتني

  :وكانت حتّبه فطلّقهاقال عبد اللّه بن عجالن صاحب هند اليت عشقها : عبد اللّه بن عجالن عن ابن سريين قال
  وأصبحت من أدىن محوّتها محا... أال إنّ هنداً أصبحت لك حمرماً 

  يقلّب بالكفّني قوساً وأسهما... وأصبحت كاملقمور جفن سالحه 
  :فيه قال الشاعر: قال األصمعّي. ومّد هبا صوته مث مات

  فقد مات ابن عجالن... إن مّت من احلّب 
أما ! ما بال قلوبكم كأهنا قلوب طريٍ تنماث كما ينماث امللح يف املاء: عراّيب من العذريّنيألعرايب من العذريني قيل أل

  .إننا ننظر إىل حماجر أعنيٍ ال تنظرون إليها: جتلدونّ؟ فقال
  !.عذّرّي وربّ الكعبة: فقالت جارية مسعته. من قوم إذا أحبواّ ماتوا: ممّن أنت؟ فقال: وقيل ألعراّيب

كان أخوان من بين كّنة من ثقيف، أحدمها : مري يف أخوين من بين كّنة عن عبد امللك بن عمري قاللعبد امللك بن ع
ذو أهل، واآلخر عزٌب، وكان ذو األهل إذا غاب خلفه العزب يف أهله؛ فغاب غيبةً له؛ فجاء العزب يوماً فطلعت 

بذراعيها، فوقعت يف قلبه، وجعل يذوب عليه امرأة األخ، وهي ال تعلم مبكانه، وعليها درع يشّف، فسترت وجهها 



واستحيا أن يذكر ما به؛ فانطلق أخوه إىل . ال أدري: يا أخي، ما لك؟ قال: حىت صار كأنه خيطٌ، فقدم أخوه فقال
أّما العينان فصحيحتان وأما اجلسم : فلما نظر إليه قال. امحله إيلّ: احلارث بن كلدة طبيب العرب، فوصفه له؛ فقال

هو ما أقول لك فاسقه الشراب : قال! ترى أخي باملوت وتزعم أنه عاشق: ظن أخاك إال عاشقاً قالفذائب وال أ
  :فسقاه اخلمر، فقال الشعر ومل يكن الشعر من شأنه فقال

  ت باخليف أزر هنّه... أملّا يب إىل األبيا 
  م يف دور بين كنّه... غزال ما رأيت اليو 
  ويف منطقه غنّه... غزال أكحل العني 

  :واللّه ما أراه إال كما قال ولكن ال أدري من عين فسقاه شربةً أخرى فقال: فقال أخوه
  اسلموا مثت اسلموا... أيها احلّي اسلموا 
  واربعوا كي تكلموا... ال تولوا وتعرضوا 

  حبر ريا حتحم... خرجت مزنة من ال 
  عم أين هلا حم... هي ما كّنيت وتز 

فلما أفاق ذهب على . قال غريه. وهي طالٌق إن تزوجتها: قال. فإن شئت فتزوجهايا أخي هي طالٌق ثالثاً، : قال
  .وجهه حياًء ومل يرجع، فهو فقيد ثقيف

  خرب عباس واجلارية اليت هويها

خرج أناس من بين حنيفة يتنزهون إىل جبل هلم، فبصر فىت منهم يقال له عباس جباريٍة فهويها، : عن أيب مسكني قال
فطلبوا إليه أن يكّف وأن ينصرف معهم فأىب، وأقبل يراسل . اهللا ال أنصرف حىت أرسل إليهاو: وقال ألصحابه

انصرف : اجلارية حىت وقع يف نفسها، فأقبل يف ليلٍة إضحيانٍة متنكباً قوسه وهي بني إخوهتا نائمةٌ، فأيقظها؛ فقالت
اهللا علّي إن أعطيتين يدك حىت أضعها على  واهللا للموت أيسر مما أنا فيه، ولكن: فقال! وإال أيقظت إخويت فقتلوك

فأمكنته من يدها، فوضعها على فؤاده مث انصرف؛ فلما كان من القابلة أتاها وهي يف مثل . فؤادي أن أنصرف
. إن أمكنتيين من شفتيك أرشفهما انصرفت مث ال أعود إليك: حاهلا، فقالت له مثل مقالتها، ورّد عليها وقال

ما هلذا الفاسق يف هذا : شفهما مث انصرف؛ فوقع يف قلبها منه مثل النار؛ ونذر به احلي، فقالوافأمكنته من شفتيها فر
إن القوم يأتونك اهللا فاحذر، فلما أمسى قعد على مرقب ومعه : فأرسلت إليه. اهنضوا بنا إليه حىت خنرجه منه! اجلبل

فلما كان يف آخر الليل وذهب السحاب قوسع وأسهمه، وأصاب احلي من آخر النهار مطٌر وندًى فلهوا عنه؛ 
وطلع القمر، خرجت وهي تريده وقد أصاهبا الطل، فنشرت شعرها وأعجبتها نفسها ومعها جاريةٌ من احلي، 

هل لك يف عباسٍ؟ فخرجتا متشيان، ونظر إليهما وهو على املرقب، فظن أهنما ممن يطلبه، فرمى بسهم أخطأ : فقالت
  :ت األخرى، فاحندر من اجلبل وإذا هو باجلارية يف دمها؛ فقالوصاح! فما قلب اجلارية ففلقه
  ت وال إزالة للقدر... نعب الغراب مبا كره 

  فاصرب وإال فانتحر... تبكي وأنت قتلتها 
  !.مث وجأ يف أوداجه مبشاقصه، وجاء احلي فوجدومها مقتولني فدفنومها

من أهل مكة يذكرون أن القس، وهو موىل لبين خمزوم، مسعت مشاخينا : خرب القس وسالمة املغنية قال خالد األرقط
كان عند أهل مكة مبنزلة عطاء بن أيب رباح، وأنه مّر يوماً بسالمة وهي تغين، فوقف يسمع؛ فرآه موالها فدنا منه 

ففعل، مث . أقعدك يف موضع ال تراها وال تراك: أن تدخل وتستمع؟ فأىب، ومل يزل به فقال" يف " هل لك : فقال



. حىت شغف هبا وشغفت به" به " مث أجاب، فلم يزل . أن أحّوهلاإليك؟ فتأّبي" يف " هل لك : فأعجبته؛ فقال غنت
فأنا أحب أن أضع : قالت. وأنا واهللا أحبك: أنا واهللا أحبك؛ فقال: فقالت له يوماً وقد خلوا. وعلم ذلك أهل مكة
قالت فما . وأنا واهللا: أضع صدري على صدرك؛ قال وأنا واهللا أحب أن: قالت. وأنا واهللا: فمي على فمك؛ قال

األخالء يومئٍذ بعضهم لبعضٍ عدواً إال : " إين مسعت اهللا يقول: فأطرق ساعةً، مث قال! مينعك؟ واهللا إن املوضع خلال
. كان عليهاوهنض وعاد إىل طريقته اليت . ، وأنا واهللا أكره أن تكون خلّة ما بيين وبينك عداوةً يوم القيامة" املتقني 
  :وفيه قيل

  ومل تتركا للقس عقالً وال نفسا... لقد فتنت ريا وسال القسا 
  :ومن شعره فيها

  ولو أين أطيع القلب قاال... أهابك أن أقول بذلت نفسي 
  وشق علّي كتماين وطاال... حياًء منك حىت شّف جسمي 

  :وهو القائل
  ه األيامفأعجب ملا تأيت ب... قد كنت أعذل يف السفاهة أهلها 

  سبل الغواية واهلدى أقسام... فاليوم أرمحهم وأعلم أمنا 
  :وهو القائل

  إذا مرحت يف صوهتا كيف تصنع... أمل ترها ال يبعد اهللا دارها 
  إىل صلصل يف حلقها فترجع... متد نظام القول مث ترده 

ومن سأل مسألة . حيكم عليه هبا من سن سنة فلريض بأن: كتاب منية إىل قابوس ورده عليها كتبت منية إىل قابوس
ومن انتصر فقد . ومن بدأ بالظلم كان أظلم. لكل عملٍ ثواٌب، ولكل فعل جزاء. فلريض من العطية بقدر بذله

عند . املخض تبدو الزبدة" مع . " وغري مذنبٍ من طّول. وغري مسيٍء من أعتب. والعفو أقرب إىل العقل. أنصف
مع كل فرحةٍ . كل آٍت قريب. كل مطمع منتظر. قرحٍ يشتهي دواء قرحه كل ذي. تناهي البالء يكون الفرج

السحر أنفذ من . اليأس أول سبب الراحة. املوت أروح من اهلوى. من خبث سنخه غلظ كبده ونام حقده. ترحةٌ
  :أجاهباف. استشف اهللا ملا بك، واسأله املدافعة عنك. وكما تدين تدان. مع اليوم غٌد. دواء كل حمب حبيبه. الشعر

ومن عاقب بالذنوب ترك . من كرم أصله الن قلبه ورق وجهه. من الكرام تكون الرمحة، ومن اللئام تكون القسوة
أوىل الناس . ومن حقد واضطغن اكتسب األعداء. وم مل يغفر مل يغفر له. ومن ترك الفضل أخطأ احلظ. الفضل

ال داء أدوى من . من أحب رّق لكل حمب. ل ثواٌبلكل كربٍ فرٌج، ولكل عم. بالرمحة من احتاج إليها فحرمها
: ملكت فأسجحي. ال ملكة أكرم من ملكة كرمي، وال قدرة أألم من قدرة لئيم. اهلوى، وال أوهن منه لذي القوى

من سها عقله فسد عيشه، ومن فسد . من كان يف نعمٍة مل يدر قدر البلية. ويلٌ للشجي من اخللي. قدرت فاعفي
خري . وحسرة املوت من مات بغصٍة. واملتوقع املوت. اآلمال مبسوطة، واآلجال معدودة. راحتهعيشه كان املوت 

  .احلب أثقل حممول. من أراد معروفاً فال يتطول. اخلري أعجله
قد ينمو القليل . لكل آخر أّول، مرقاةٌ إىل مرقاة. قلّ من حبيبٍ كتاب، وعظم من حمب مصاب: وكتب إليها أيضاً
أوىل األمور بالنجاح . ومن أدمن االستفتاح فتحت له األغالق. من طلب وجد. الكثري فيذهب فيكثر، ويضمحل

قد يتبع الظفر البصر، ويتبع البصر التغري واالستثقال، ويتبع االستثقال االستبدال؛ ولن يدوم شيء على . املواظبة
ويف اللقاء . ، وتنشأ من احلبة الشجرةقد يستخرج بالكلمة احلية. والعناء مقرونٌ بالرجاء. ولكل هّم فرٌج. حال



مع العجلة تكون الندامة، ويف التثبت . ارتاد امرٌء قبل حلوله، وتثبت قبل إقدامه. شفاء الغليل، وتنفس اهلموم
الصعب ميكن بعد . ال ينال بغري دواء شفاء. العاقل من ابتدأ عمالً يف غري حينه فبلغ يف حني وقته. تكون السالمة

رّب أكلٍة متنع أكالت، ولقيه . من أسر أسراره دامت له لذاته. اخلرق مفتاح احلرمان. بب القدرةالرفق س. منع
  .تصّد عن لقيات

  أبياٌت يف الغزل حسانٌ
  ذرى عقدات األبرق املتقاود... يقر بعيين أن أرى من مكانه 

  سليمى فقد ملّ السرى كل واخد... وأن أراد املاء الذي شربت به 
  وإن كان خملوطاً بسم األساود... رد ترابه وألصق أحشائي ب

  :أليب صخر اهلذيل قال أبو صخر اهلذيل
  أمات وأحيا والذي أمره األمر... أما والذي أبكى وأضحك والذي 

  أليقني منها ال يروعهما الذعر... لقد تركتين أحسد الوحش أن أرى 
  هلجروذرت على ما مل يكن بلغ ا... فيا هجر ليلى قد بلغت يب املدى 

  ويا سلوة األيام موعدك احلشر... ويا حبّها زدين جوًى كل ليلٍة 
  وزرتك حىت قلت ليس له صرب... وصلتك حىت قيل ال يعرف القلى 

  فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر... جبت لسعي الدهر بيين وبينها 
  كما انتفض العصفور بلّله القطر... إذا ذكرت يرتاح قليب لذكرها 

  من اجلمر قيد الرمح الحترق اجلمر...  أن قليب لو دنا هل الوجد إال
  :وقال آخر

  لنا من أخالء الصفاء خليل... أيا خلّة النفس اليت ليس دوهنا 
  عدوٌّ ومل يؤمن عليه دخيل... ويا من كتمنا حّبه مل يطع به 

  وجور العدا فيه إليك سبيل... أما من مقامٍ أشتكي غربة النوى 
  فأفنيت عاليت فأيش أقول... ت بعلٍة وكنت إذا ما جئت جئ

  وما كل يوم يل إليك رسول... وما كلّ يومٍ يل بأرضك حاجةٌ 
  :اجملنون وقال اجملنون

  لعل خيالً منك يلقى خياليا... وإين ألستغشي وما يب نعسةٌ 
  أحّدث عنك النفس يف السر خاليا... وأخرج من بني اجللوس لعلين 

  :وقال أيضاً
  بقول حيلّ العصم سهل األباطح... ا ما ملكتين فأدنيتين حىت إذ

  وخلفت ما خلفت بني اجلوانح... جتافيت عين حني ال يل حيلةٌ 
  :للعباس بن األحنف وحنوه قول العباس بن األحنف

  حىت إذا أيقظوين يف اهلوى رقدوا... أشكو الذين أذاقوين موّدهتم 
   يف اهلوى قعدوامن ثقل ما ّمحلوين... واستنهضوين فلما قمت منتهضاً 
  :لبعض احملدثني وقال بعض احملدثني



  من طول وجٍد رسيس... من كان يبكي ملا يب 
  "ال عطر بعد عروس ... " فاآلن قبل وفايت 

  للعباس بن جرير، وآلخرين

  :وقال العباس بن جرير من ولد خالد بن عبد اهللا
  مضضاً طالت له سنيت... ظلّت األحزان تكحلين 

  أرباً بالصد يف تريت... ن له من هوى ظيبٍ كأ
  ومحى تقبيله شفيت... قد محى عيين حماسنه 
  يف دمي قد عظم ما جنت... شركت عيناه ظاملة 

  :البن الطثرية وقال ابن الطثرية
  يقيناً ونروى بالشراب فننقعا... وإن كنتم ترجون أن يذهب اهلوى 

  حلشا فتمنعاإذا حلّ ألواذ ا... فرّدوا هبوب الريح أو غّيروا اجلوى 
  وجعت من اإلصغاء ليتاً وأخدعا... تلفّت حنو احلّي حىت وجدتين 

  :وقال ابن ميادة
  ببعض األذى مل يدر كيف جييب... بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له 

  له سكتةٌ حىت يقال مريب... ومل يعتذر عذر الربيء ومل يزل 
  :وقال علّي بن اجلهم يف رقعة أتته خبطّ جاريٍة

  كأهنا خدٌّ على خّد... جاءتك مثنية  ما رقعةٌ
  ذّر فتيت املسك يف الورد... نبذ سوادٍ يف بياضٍ كما 
  عن ملح اهلزل إىل اجلّد... سامهة األسطر مصروفةٌ 

  إليه حسيب منك ما عندي... يا كاتباً أسلمين عتبه 
  :وقال جريٌر

  ومنه بأظالل األراك فريق... أجتمع قلباً بالعراق فريقه 
  فعاٍن ومن أطلقن فهو طليق... ما من أردن عناءه أوانس أ

  بأسهم أعداٍء وهّن صديق... دعون اهلوى مث ارمتني قلوبنا 
  :وقال آخر

  وال ميالن طول الدهر ما اجتمعا... لذان تضنيهما للبني فرقته 
  إذا دعا دعوة الداعي اهلوى مشعا... مستقبالن بساٍه من شباهبما 
  بل يعجبان ملا قاال وما مسعا... رضٍ ال يعجبان لقول الناس عن ع

  :ألعرايب وقال أعراّيب
  صحيحاً فإن مل تقتليه فأملمي... وقلن هلا سّراً وقيناك ال يقم 

  بأحسن موصولني كّف ومعصم... فأذرت قناعاً دونه الشمس واّتقت 
  يرّوخ أم داجٍ من الليل مظلم... فراح وما أدري أيف طلعة الّضحى 

  :وقال آخر



  مل ألق مثلك يف حلّ وال حرم... ن الناس من قرن إىل قدم يا أحس
  قد خطّ قبلك فيما خطّ بالقلم... يا من تلّبس حسن الغانيات به 

  :لذي الرمة وقال ذو الرمةّ
  بنا وبكم من علم ما البني صانع... وقد كنت أبكي والّنوى مطمئنةٌ 

  امعخمافة وشك البني والشمل ج... وأشفق من هجرانكم ويشفّين 
  على كبدي منه شؤونٌ صوادع... وأهجركم هجر البغيض وحّبكم 

  :وقال أيضاً
  رسيس اهلوى حىت كأنّ ال أريدها... وقد كنت أخفي حّب مّي وذكرها 

  ويزداد حىت مل جند ما يزيدها... ما زال يغلو حّب مّية عندنا 
  :وقال

  ل ذاكربذي الّرمث مل ختطر على با... وما زلت أطوي النفس حىت كأهنا 
  دليالً على مستودعات الضمائر... حياٌء وإشفاقاً من الركب أن يروا 

  :وقال آخر
  جنعل العيس سريهّن ذميالً... قل حلادي املطّي رّوح قليالً 
  يهدها شوق من عليها الّسبيال... ال تفقها على السبيل ودعها 

  :وقال آخر
   منزل الّركبيقم قليب احملزون يف... فإن يرحتل صحيب جبثمان أعظمي 

  :وحنوه
  ر وروحه يف الطاعنني... جسٌد مقيٌم يف الّديا 

  :وقال آخر
  مبا ال نالقيها من الّدهر أكثر... لعمر أيب احملضري أّيام نلتقي 

  وينسون ما كانت من الدهر هتجر... يعّدون يوماً واحداً إن أتيتها 
  :حلميد بن ثور وقال محيد بن ثور

  فأومت بال ال غري ما أن تكلّما... ركيب وقلن هلا قومي فدنياك فا
  بناناً كهّداب الّدمقس ومعصما... يهادينها حىت لوت بزمامه 

  وبني أبٍ بّر أطاع وأكرما... من البيض عاشت بني أّم عزيزٍة 
  على جلدها نضت مدارجه دما... منّعمةٌ لو يصبح الذّر سارياً 

  ي إىل احلدب سلّماوكانت هلا األيد... فما ركبت حىت تطاول يومها 
  ونصٌف على دأياته ما حتّرما... فجرجر ملا كان يف اخلدر نصفها 

  بنهضته حىت اطمأنّ وأعصما... وما كاد ملّا أن علته يقلّها 
  ومهّت بواين زوره أن حتطما... وحىت تداعت بالّنقيص حباله 

  وّرمت سليمى أمره مث صّمما... وأثّر يف صّم الّصفا نفثاته 
  هبا ربذاً سهل األراجيح مرمجا... استهللن ملا رأينه فسّبحن و



  حببل امرىء مل ينج منها مسلّما... من البيض مكسالٌ إذا ما تلّبست 
  وال اجلرية األذنني إال جتّشما... رقوٌد الّضحى ال تقرب اجلرية القصى 

  أمام بيوت احليّ إنّ وإّنما... وليست من الالّيت يكون حديثها 
  :وقال قيس بن ذريحلقيس بن ذريح 

  ومن بعد ما كّنا نطافاً ويف املهد... تعلّق روحي قبل خلقنا 
  فليس وإن متنا مبنفصم العهد... فزاد كما زدنا فأصبح نامياً 

  وزائرنا يف ظلمة القب واللّحد... ولكّنه باقٍ كلّ حادٍث 
  إذا اغتسلت باملاء من رقّة اجللد... يكاد حباب املاء خيدش جلدها 

  خلّدش منها جلدها ورق الورد... لبست ثوباً من الورد خالصاً ولو 
  وتشكو إىل جارهتا ثقل العقد... يثقّلها لبس احلرير للينها 

  حذاراً للحظي أن يؤثر يف اخلد... وأرحم خدّيها إذا ما حلظتها 
. بتمامه كتاب عيون األخبار مت كتاب النساء،وهو الكتاب العاشر من عيون األخبار، البن قتيبة رمحة اللّه عليه، ومتّ

وكتبه الفقري إىل رمحة اللّه تعاىل إبراهيم بن عمر ابن حممد بن علّي الواعظ اجلزرّي، يف شهور سنة أربع وتسعني 
  .ومخسمائة

جاء يف أّول اجلزء العاشر " واحلمد للّه رب العاملني وصالته وسالمه على خري خلقه ومظهر حقّه حممد وآله أمجعني 
  "ما يأيت . " أ" ر الصفحة األوىل من النسخة اخلطية اليت نقل عنها األصل الفتوغرايف على ظه

  دّي مستشرقاً بياض القتري... قال يل قائل وقد الح يف فو 
  قلت علمي وأنت عني اخلبري... مل يعرف البياض بيض الغواين 
  أنه منذٌر بنوم األيور... ليس كره النساء للّشيب إال 

عوراٌت جتتمع وحياٌء : سالم يف صفة اجلماع روي عن علّي عليه السالم أنه سئل عن صفة اجلماع فقاللعلي عليه ال
اإلقامة عليه هرم، واإلفاقة منه ندم؛ مثرة حالله الولد، إن عاش أفنت، . يرتفع، إذا ظهر للعيون كان أشبه باجلنون

  :وإن مات أحزن
  عت مروءة دارهمدبرةٌ ضا... إذا مل يكن يف منزل املرء حّرةٌ 

اجتمع مجاعةٌ من الشعراء عند عبد امللك بن مروان فتذاكروا : بني عبد امللك بن مروان ومجاعة من الشعراء وقيل
  :بيت نصيب وهو قوله

  أوكّل بدعٍد من يهيم هبا بعدي... أهيم بدعٍد ما حييت فإن أمت 
كنت : فما كنتم تقولون أنتم؟ فقال واحد منهم :فما يف القوم إال من عابه وأزرى على نصيب فيه، فقال عبد امللك

  :أقول يا أمري املؤمنني
  فيا ليت شعري من يهيم هبا بعدي... أهيم بدعٍد ما حييت وإن مت 

  :كنت أقول: فماذا كنت تقول أنت يا أمري ااملؤمنني؟ قال: فقالوا. أنت أسوأ رأياً من نصيب: فقال له عبد امللك
  فال صلحت دعٌد لذي خلٍّة بعدي...  أهيم بدعٍد ما حييت وإن أمت

  .أنت واللّه أشعر الثالثة يا أمري املؤمنني: فقالوا



ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  


	aiwn-alakhbar-001
	كتاب : عيون الأخبارالمؤلف : ابن قتيبة الدينوري 
	كتاب السلطان
	محل السلطان وسيرته وسياسته
	للنبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة
	وصية أبو بكر الصديق عند وفاته
	عبد الرحمن بن عبيد التميمي صاحب شرطة الحجاج
	فيمن يصلح للولاية من القراء
	حين أراد ابن هبيرة توليته
	للأحنف في الانقباض على السلطان
	عن الحسن في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم النساء
	لأعرابي في المشاورة
	لابن الزبير في الاستدلال بالرأي
	للزبير بن عبد المطلب وللبريق الهذلي
	قول في الأخوة
	السر وكتمانه وإعلانه
	للرسول صلى الله عليه وسلم في الكتمان
	لبعض ملوك فارس
	وسلم بن قتيبة في صفات الكاتب
	في معنى الوزير
	لعمربن الخطاب في النهي عن الهدايا
	كتاب عمر بن عبد العزيز إلى واليه
	بين عمر وأبي هريرة في الأمانة
	قول مالك بن دينار لبلال بن أبي بردة
	لعمرو بن عبيد في سارق
	صفات القاضي
	لابن مناذر في خالد بن طلق القاضي
	من قضاء ابن شبرمة
	على يدي سبيع التغلبي في قتلى عبس وذبيان
	أقوال في الشهم دة
	فيمن لاتقبل شهم دته في البادية
	في ولاية القضاء والعزل عنه
	قضاء رسول الله في الطرق أنهم سبع أذرع
	حكم جابر بن زيد في تحديد صفة إنسان
	حكم إياس بن معاوية في رد جارية حمقاء
	كلام المظلوم ووجه الظالأ
	لمعاوية في الظلم
	إلى بعض عماله يحثه على العدل وترك الظلم
	بين عبد العزيز بن زرارة
	زرارة في حجاب معاوية إياه
	شعر لأبي العتاهية، وغيره
	و إلقاء النصيحة إليه
	بين الوليد وعمرو بن عتبة في النصيحة
	بين جرير بن يزيد وأحد الخلفاء
	يوشت المغني يسأل كسرى العفو
	وفي العفو أيضا
	آداب الحرب ومكائدهم
	الدعاء عند اللقاء
	للنبي عند الضيقة
	شعر للكميت في ذكر الموت
	وللمهلب
	لأبي الشيص في رثاء بعض الشجعان
	لرجل من أهل البادية يحث قومه على القتال
	للنبي
	مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام
	شعر في القدر
	للعجم في العيافة
	للنبي في فضل الخيل
	وسلمان بن ربيعة الباهلي في معرفة عراب الخيل
	لمسلمة في البغال


	aiwn-alakhbar-002
	كتاب : عيون الأخبارالمؤلف : ابن قتيبة الدينوري 
	عبد العزيز بن مروان، وبينهم وبين الحجاج
	للحرسي في الشجاعة والجبن
	فرار أبي دلامة
	بين خالد بن جعفر والحارث بن ظالأفي حضرة النعمان
	بين بكر بن وائل وتميم بن مر
	ومثله في شدة الصوت لأبي عطية عفيف النصري
	في شدة صوت العباس بن عبد المطلب
	مثله لشبيب بن ربعي
	شعر لرجل من بني العنبر يمدح
	ولأبي سعيد المخزومي
	للنبي حين خرج إلى بدر
	عندما عزم على عزله عن خراسان
	مسلابن عقبة المري والرد عليهم
	وقد أرسل يسأله فاستعان لجوابه بابن عباس
	مخايل السؤدد وأسبابه ومخايل السوء
	عبد الملك بن مروان عن مالك بن مسمع
	شعر لعامر بن الطفيل في سودد الرجل بنفسه
	لبعضهم في كسب المال
	لأبي اليقظان في عتبة بن ربيعة
	مثله لابن مناذر
	للمسيح عليه السلام في المال
	لبعضهم في العيش
	تواضع عمر بن عبد العزيز
	للمسيح عليه السلام
	الحجاج ومقاتل ؤابن ظبيان ومعبد وأبو السماك
	شعر للأعشى، وغيره، في مدح الرجل نفسه
	باب المزاح والرخص فيه


	aiwn-alakhbar-003
	كتاب : عيون الأخبارالمؤلف : ابن قتيبة الدينوري 
	تشابه الناس في الطبائع وذمهم
	باب الكذب والقحة
	العلم


	aiwn-alakhbar-004
	كتاب : عيون الأخبارالمؤلف : ابن قتيبة الدينوري 
	ما أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه عليهم السلام
	مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي
	كتاب الإخوان
	الحث على اتخاذ الإخوان واختيارهم


	aiwn-alakhbar-005
	كتاب : عيون الأخبارالمؤلف : ابن قتيبة الدينوري 
	استنجاح الحوائج
	صنوف الأطعمة


	aiwn-alakhbar-006
	كتاب : عيون الأخبارالمؤلف : ابن قتيبة الدينوري 
	في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منهن وما يكره
	الطول والقصر



