
مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

 الخأبار عيون
) هـ276تأليف : عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 

الكتاب    المؤلف : قسم كتاب     الول صغيرة كتب عشرة الى
    : واختيار  وسياسته، وسيرته السلطان ويتناول السلطان،

والسر       والرأي، والمشاورة وآدابها، السلطان وصحبة العمال،
 . والتلطف      والحكام والكتاب والكتابة واعلنه، وكتمانه

  : العصر       طبيعة طبيعتان أملته العلوم، لشتى الجامع الكتاب وهذا
وثقافات         مختلفة لعلوم جامعا العصر كان فلقد المؤلف، وطبيعة

مختلف         من الكثير فيه يشارك معترك بذلك فاذا متعددة،
 . والجناس   والثقافات الطبقات

    «  »   « الذي «  نوعه من الول الخبار عيون كتابه في قتيبة ابن ويعد
الترتيب،          ثم التبويب ثم الختيار، حيث من جديدا اسلوبا التزم

حريصا          كان فلقد الكتاب، هذا تأليفه في رسالة صاحب وكان
 . الدب         وذاك العلم هذا المتأدب، للمتعلم يجمع ان على

الحصيلة         تلك له اجتمعت وحين طويل، جهد ثمرة والكتاب
ليكون         وتصنيفها، تقسيمها في اخذ واشعار، اخبار من الكبيرة

من          ابتدع فيما قريبا مبتدعا بفهرسته، ثم وتبويبه اختياراته في
« الخبار      «  عيون كتاب يكون وبذلك الحديثة المدرسة اصحاب

وحيلة         الشياء ونبذة الحكماء افكار ونتاج العقول، لقاح جامعا
الدب. 

      : في      الزهاد كلم محاسن من طرقا يقول كما اودعه قد هو ثم
ل            حتي لطيفة وفطنة طريفة، نادرة من يخل لم انه كما الدنيا،

الكتاب      عن ويعرض بالتعب القارئ يشعر

الرحيم الرحمن الله بسم

السلطان كتاب
وسإياسإته وسإيرته السلطان محل
المارة في وسإلم عليه الله صلى للنبي
ّدثّنا ّدثّنا خأداش بن خأالد بن محمد ح ابن عن قتيبة سإلبن قال: ح

ّي عن ذئب أبي ّله رسإول قال: قال هريرة أبي عن المقبر صلى ال
ًة تكون ثّم المارة على وسإلم: "سإتحرصون عليه الله وندامًة حسر
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الفاطمة". وبئست المرضعة فنعمت القيامة يوم
ّدثّني ّدثّنا الزيادي زياد بن محمد ح ّداروردي العزيز عبد قال:ح ال

ّدثّنا ً أن يسار بن عطاء عن شريك قال: ح النبي: عند قال رجل
أخأذها لمن المارة الشيء النبي: "نعم المارة. فقال الشيء بئس

ّقهّا ". وحلهّا بح
ّدثّني ّدثّنا الطائي أخأزم بن زيد ح ّدثّنا قتيبة ابن قال: ح أبو قال: ح

مات قال: لما أبيه عن بكرة أبي ابن العزيز عبد عن المنهّال
اسإتخلفوا?" فقالوا: ابنته فقال: "من للنبّي ذلك قيل كسرى
امرأة". إلى أمرهم أسإندوا قوم يفلح قال: "لن بوران،

ّله رضي عباس لبن عنهّما ال
ّدثّني ّدثّنا أخأزم بن زيد ح ّدثّنا جرير بن وهب قال: ح أبي قال: ح

ّيوب قال: سإمعت ّدثّ أ قدم أنه عباس ابن عن عكرمة عن يح
قريش القوم? قالوا: على اسإتعمل فقال: من الحّرة زمن المدينة

ّله عبد ّله عبد النصار وعلى مطيع، بن ال الراهب. بن حنظلة بن ال
ّله فقال: أميران! هلك القوم. وال

السلم عليه للحسن
ّدثّنا ّدثّنا عبيد بن محمد ح إسإحاق أبي عن عمرو بن معاوية قال: ح

السإلم من يقول: "أربعة الحسن قال: كان حّسان بن هشام عن
والجهّاد". والجمعة والفيء الحكم السلطان إلى

الحبار لكعب
ّدثّني ّدثّنا محمد وح أيوب عن سإلمة بن حماد عن سإلمة أبو قال: ح

والناس والسلطان السإلم كعب: "مثل قال: قال قلبة أبي عن
السإلم، فالفسطاط والوتاد، والطناب والعمود الفسطاط مثل

إل بعضه يصلح ل الناس، والوتاد والطناب السلطان، والعمود
ببعض".

السلطان في حازم لبي كلمة
ّدثّني ّدثّني محمد بن سإهّل ح حازم أبو قال: قال الصمعّي قال: ح

ٌق الملك: "السلطان عبد بن لسليمان به". أتي عنده نفق فما سإو
المقفع لبن

ّفع: "الناس لبن كتاب في وقرأت إل السلطان دين على المق
ٌق عنده والمروءة للبّر فليكن القليل الفجور بذلك فسيكسد نفا

ًا: "الملك فيه قرأت الرض آفاق في والدناءة دين ملك ثّلثّة أيض
دينهّم لهله أقام إذا فإنه الدين ملك فأما هوى، وملك حزم وملك
أرضاهم عليهّم، ما بهّم ويلحق لهّم ما يعطيهّم الذي هو دينهّم فكان
والتسليم. القرار في الراضي منزلة منهّم الساخأط وأنزل ذلك
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الطعن من يسلم ول المور به تقوم فإنه الحزم ملك وأما
ملك القوي. وأما حزم مع الضعيف طعن يضّره ولن والتسّخط

دهر". ودمار سإاعة فلعب الهّوى
للرسإول

ّدثّنا إسإحاق بن نجيح عن ثّور ّدثّني يزيد بن عمرو عن عصمة بن صقير الباهلي قال: ح ح
ًا فحّراسإه في ّله حّراسإ ّله: "إن ال بن يزيد عن خأالد بن معدان قال: قال رسإول ال

ّديوان". السماء الملئكة وحراسإه في الرض الذين يأخأذون ال
ّدثّني سإعيد بن سإلم الباهلي قال: أخأبرني شعبة عن ّدثّني أحمد بن الخليل قال: ح ح

شرقّي عن عكرمة في قول الله عز وجل: "له معقباٌت من بين يديه ومن خألفه
ّله" قال:"الجلوزة يحفظون المراء". يحفظونه من أمر ال

الشاعر: "وقال 

أبيتّن هل شعري ليت أل
ليلًة

ّيا ّله اسإم من خأل ال
والبركات

ّله، باسإم يعني ّله: "يحفظونه قول وفيه ال ّله" أي أمر من ال بأمر ال
ّله. ال

وشر منه، ينفق ل المال الهّند: "شّر كتب من كتاب في وقرأت
ما البلد وشر البرىء، خأافه من السلطان وشر الخاذل، الخأوان

أمن". ول خأصب فيه ليس
ّنسر أشبه من السلطان فيه: "خأير وقرأت من ل الجيف حول ال

النسور". حولهّا الجيفة أشبه
تخافه بعضهّم: "سإلطان قول به الشياء وأشبه لطيف معنى وهذا

". يخافهّا سإلطان من للرعية خأير الرعية
وجوره المام عدل في كلمة

ّدثّني أبي عن وائل لبي عّم ابن عن الحوص أبي عن لنا شيخ ح
ّله عبد قال: قال وائل ً المام كان مسعود: "إذا بن ال فله عادل
ًا كان وإذا الشكر، وعليك الجر الصبر". وعليك الوزر فعليه جائر
الفواقر في الخطاب بن عمر قول

ًا وأخأبرني بن عمر قال: قال زيد بن علّي عن قدامة أبي عن أيض
ّله رضي الخطاب ٍة الفواقر: جار من عنه: "ثّلثٌّ ال رأى إن مقام

عليهّم دخألت إن وامرأة أذاعهّم، سإيئة رأى وإن سإترهم حسنة
يحمدك لم أحسنت إن وسإلطان تأمنهّا، لم عنهّا غبت وإن لسنتك

قتلك". أسإأت وإن
ومضاّره السلطان منافع في اليتيمة من

منافعه جنب في السلطان مضاٌر قليل "مثل اليتيمة في وقرأت
ّله سإقيا هو الذي الغيث مثل ومن الرض وحياة السماء وبركات ال

فيه وتكون البنيان له ويتداعى الّسفر به يتأذى وقد عليهّا،
البحار له وتموج والدواب الناس فيهّلك سإيوله وتدّر الصواعق
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ّد ّية فتشت آثّار إلى نظروا إذا الناس، يمنع فل أهله على منه البل
ّله رحمة الذي والرزق أخأرج الذي والنبات أحيا التي الرض في ال
وبلغوا ويشكروها ربهّم نعمة يعظموا أن نشر، التي والرحمة بسط

الرياح الخلق. ومثل خأواّص على دخألت التي البليا خأواّص ذكر
ّله يرسإلهّم التي ّي بين نشرا ال السحاب بهّم فيسوق رحمته يد

ًا ويجعلهّم ًا و للثمرات لقاح ويتقلبون منهّا يتنسمون للعباد أرواح
أفلكهّم. بهّم وتسير نيرانهّم بهّا وتقد مياههّم، بهّم وتجري فيهّم،

إلى ذلك ويخلص وبحرهم بّرهم في الناس من بكثير تضّر وقد
ّذى الشاكون منهّم فيشكوها وأموالهّم أنفسهّم ّذون بهّا ويتأ ول المتأ

ّله جعلهّا التي منزلتهّا عن ذلك يزيلهّا له سإخرها الذي وأمرها بهّم ال
جعل اللذين والصيف الشتاء نعمته. ومثل وتمام عباده قوام من
ّله ًا وبردهما حّرهما ال ًا والنسل للحرثّ صلح والثمر، للحب ونتاج

ّلله بإذن البرد يجمعهّم ّله باذن الحّر ويخرجهّا ويحملهّا ا وينضجهّا ال
حّرهما في والضّر الذى يكون وقد منافعهّا، من يعرف ما سإائر مع

إلى إل ينسبان ل ذلك مع وهما وزمهّريرهما وسإمائمهّما وبردهما
ّله جعله الذي الليل ذلك والصلح. ومن الخير ًا ال ًا سإكن وقد ولباسإ

ّية ذو فيه وينازع القفر، أخأو له يستوحش فيه وتعدو والّريبة البل
ّلسرق أهل ويغتنمه الهّواّم فيه وتنساب الّسباع ّلة، ا يزري ول والّس
ّق الناس عن يضع ول ذّما به يلحق ول نفعه، بكثير ضرره صغير الح

ّله الشكر في جعله الذي النهّار منه. ومثل عليهّم به مّن ما على ال
ّله ًا ضياء ال قيظهّم في الحّر أذى الناس على يكون وقد ونشور

ّبحهّم ّنصب فيه ويكون والغارات الحروب فيه وتص والّشخوص ال
وسإكونه. ولو الليل إلى فيه ويستريحون الناس يشكوه مما وكثير

ٌء كان الدنيا أن على ضرر بغير أهلهّم عامة يعم سإّرائهّم من شي
كانت معسور غير من وميسورها كدر بغير نعماؤهم وكانت بعضهّم

ًا الدنيا ترٌح فرحهّا ول مكروه مسرتهّا يشوب ل التي الجنة هي إذ
يكون الدنيا أمر من جسيم فكل لغوب، ول نصب فيهّم ليس والتي
ًا نفعه يكون منه شيء وكل عامة، نعمٌة فهّو خأاصًة ضّره فهّو خأاص
ٌء عام". بل

بالخأر". إل أحدهما يقوم ل أخأوان والدين يقال: "السلطان وكان
الملوك لبعض

وهموم صغار الناس الملوك: "هموم لبعض التاج في وقرأت
وألباب يجّل شيء بكل مشغولة الملوك وألباب كبار الملوك
ما بدعة نفسه يعذر منهّم فالجاهل بأيسرالشيء، مشغولة الّسوق

ّدة مع سإلطانه يعذر ول الّرسإلة من عليه هو من فيه هو ما ش
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ّله يعّزر هناك ومن المؤونة، وينصره". ويرشده سإلطانه ال
ً زياد سإمع الزمان ما يدري كان فقال: "لو الزمان يسب رجل

تقول: "عدل الحكماء كانت السلطان هو الزمان إنما لعاقبته،
الزمان" خأصب من للرعية أنفع السلطان

ّياش ابن عن وروىالهّيثم ذات معاوية قال: "أقبل الّشعبي عن ع
ّدثّوني هاشم، بني فقال: يا هاشم بني على يوم ادعائكم عن ألتح

عليكم بالجتماع أم بكم أبالرضا لكم تكون بم قريش دون الخلفة
ًا? فإن بهّما أم الجماعة دون بالقرابة أم القرابة دون هذا كان جميع
ًا أثّبتت القرابة أرى فل القرابة دون والجماعة بالرضا المر ول حق

ًا، أسّإست منع فما والرضا الجماعة دون بالقرابة كان وإن ملك
يطلبهّا أن اليتام وضامن الحجيج وسإاقي ووارثّه النبي عّم العباس

بالرضا الخلفة كانت وإن مناف، عبد بني سإفيان أبو له ضمن وقد
ًا والقرابة والجماعة ل المامة خأصال من خأصلة القرابة فإن جميع

ّدعونهّا وأنتم وحدها بهّا المامة تكون نقول: ولكنا وحدها، بهّم ت
ونقلوا عليهّم بالبيعة إليه أيديهّم الناس بسط من بهّم قريش أحق

بحقهّا عنهّا وقاتل للثقة أهواؤهم إليه وطارت الرغبة إليه أقدامهّم
سإئلتم إذا الصدور، به تضيق لمٌر أمركم وجهّهّم. إن من فأدركهّا

ّق. فإن قلتم غيركم من عليه اجتمع عّمن ّق على اجتمعوا كانوا ح ح
ّق أخأرجكم فقد أخأذوا القوم كان دعواكم. انظروا: فإن من الح

ّقهّم أخأذوا كانوا وإن فاطلبوهم، حقكم ل فإنه إليهّم فّسلموا ح
عباس: ابن لكم. فقال الناس يراه ل ما لنفسكم تروا أن ينفعكم
ّدعي ّق المر هذا ن ّقه لول من بح كان ونقول هذا، مقعدك تقعد لم ح
ّينا ويجتمعوا بنا يرضوا أن الناس ترك ّقا عل ّظا ضيعوه ح حرموه، وح
ينقص ول والّصدر، الورد يخطىء لم فضل ذي على اجتمعوا وقد

ّله عليه. قال غيره فضل فضٍل ذي فضل كّل وجل: "ويؤت عز ال
رسإول بعد المر هذا طلب من منعنا الذي فأما فضله"، فضٍل ذي
ٌد الله ّنا قوله فيه قبلنا إلينا منه فعهّ نأخأذه أن أمرنا ولو بتأويله، ود

أحد يعاب ول فيه، أعذرنا أو لخأذناه عنه نا نهّم الذي الوجه على
نافع صواب وكل له، ليس ما يطلب من المعيب إنما حقه ترك على

ًا، خأطأ كل وليس فلم وسإليمان داود إلى القضية انتهّت ضاّر
ّهّمهّم ّهّمهّم داود يف فقد القرابة داود. فأما يضّر ولم سإليمان وف

ّله: "أنت رسإول قال أنفع، للمؤمن وهي المشرك نفعت عّمي ال
الهّجرة آخأر وهجرتك أبغضني، فقد العباس أبغض ومن أبي وصنو

ّوتي أن كما ّوة آخأر نب ل قل عم موته: "يا عند طالب لبي وقال النب
ّله إل إله ًا بهّم لك أشفع ال ّله الناس. قال من لحد ذاك وليس غد ال
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ّتوبة تعالى: "وليست ّلذين ال ّيئات يعملون ل حضر إذا حتى الّس
ّني قال الموت أحدهم ّلذين ول الن تبت إ ّفاٌر وهم يموتون ا أولئك ك
ًا لهّم أعتدنا ًا". عذاب أليم

لكسرى
ّدثّنا بن يزيد مولى عن ذفيف مولى سإلّم بن أحمد عن الرياشّي ح
خأمسة فيه ليس ببلد تنزل كسرى: "ل قال: قال له شيخ عن حاتم

عالم، وطبيب قائمة، وسإوق عادل، وقاض قاهر، أشياء: سإلطان
ٍر". ونهٌّر جا

ّدثّنا ّدثّنا الرياشّي وح ّدثّنا ابراهيم ابن مسلم قال: ح القاسإم قال: ح
ّدثّنا الفضل بن لي قال: "قال العجاج عن العجاج اخأت ابن قال: ح
أن العراق. قال: يوشك أهل من أنت? قال: قلت هريرة: ممن أبو

ّقهّم أتوك فإذا صدقتك فيأخأذوا الشأم بقعان يأتيك فإذا بهّم فتل
ّياك عنهّم وخأّل أقاصيهّم في فكن دخألوهم ّبهّم أن وعنهّم. وإ تس

جاءتك صبرت وإن صدقتك وأخأذوا أجرك ذهب سإببتهّم إن فإنك
أتاك قال: "إذا أنه أخأرى رواية وفي القيامة"، يوم ميزانك في

ّدق أقبل إذا تمنعه فل أبى فإن الباطل، ودع الحق فقل: خأذ المص
ًا فتكون أدبر إذا تلعنه فل ّفف عاصي ظالم". عن خأ

الرغبة، أوجه: على أربعة على السلطان يقال: "طاعة وكان
والديانة". والمحبة، والرهبة،

رعيته من الطوائف جميع إلى أردشير من كتاب
ًا العجم كتب بعض في وقرأت الرعية، إلى بابك بن لردشير كتب

ووارثّ الملوك ملك البهّاء ذي الموبذ أردشير نسخته: "من
هم الذين والسإاورة الدين، حملة هم الذين الفقهّاء إلى العظماء،

الحرثّ وذوي المملكة، زينة هم الذين والكتاب البيضة، حفظة
ّله بحمد فإنا عليكم، البلد. السلم عمرة هم الذين وقد صالحون ال
ّظفة إتاوتهّا رأفتنا بفضل رعيتنا على وضعنا مع عليهّم. ونحن المو

ّو، فيدهمكم الحقد تستشعروا بوصية: ل إليكم كاتبون ذلك ول العد
ّوجوا القحط، فيشملكم تحتكروا للرحم أمّس فإنه القرابين في وتز

ّدوا ول للنسب، وأثّبت ًا الدنيا هذه تع ول أحد على تبقى ل فإنهّا شيئ
بهّا". إل تنال ل الخأرة فإن ذلك مع ترفضوها

السإكندر إلى أرسإطاطاليس نصيحة

ًا وقرأت الرعية وفيه: "املك السإكندر إلى أرسإطاطاليس من كتاب
باحسانك منهّم ذلك طلبك فإن منهّا، بالمحبة تظفر إليهّا بالحسان

ًء أدوم هو ّطهّم البدان تملك إنما أنك واعلم باعتسافك، منه بقا فتخ
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تقول، أن على قدرت إذا الرعية أن واعلم بالمعروف، القلوب إلى
تفعل". أن من تسلم تقول أل فاجهّد تفعل، أن على قدرت
العجم لملك كلمة

له: خأطبة في قال العجم ملوك بعض أن اليين كتاب في وقرأت
وأفحص بالرضا ل بالعدل وأحكم النيات ل الجساد أملك إنما "إني
السرائر". عن ل العمال عن

إلى الرعية أبدان قاد من الملوك العجم: "أسإوس قول ونحوه
بقلوبهّا". طاعته

من ينالهّم التي الكرامة في يرغب أن للوالي ينبغي وقالوا: " ل
ًا العامة الرأي وصواب الثّر بحسن يستحقهّم التي في ولكن كره

والتدبير".
ّدثّنا قال: "كان له شيخه عن سإلم بن أحمد عن الرياشّي ح

ّلى إذا أنوشروان ً و أربعة موضع العهّد في يدع أن الكاتب أمر رجل
ّقع أسإطر ّقع بالعهّد أتي فإذا بخطه فيه ليو الناس خأيار فيه: سإس و

الناس سإفلة وسإس بالرهبة الرغبة للعامة وامزج بالمحبة
بالخأافة".

له فقال سإفيان أبي بن معاوية على قادم المدائني: "قدم قال
مياه من بماء نزلت خأبر? قال: نعم، مغّربة من معاوية: هل

على ضرب شربت فلما إبله أعرابي أورد إذ عليه أنا فبينا العراب
ًا. فقلت عليك وقال جنوبهّم بهّذا? قال: هي أردت له: ما زياد
ًدى، به وكتب معاوية ذلك زياد. فسّر ولي مذ راٍع بهّم لي قام ما سإ

زياد". إلى
مروان بن الملك لعبد كلمة
منا تريدون الرعية، معشر يا مروان: "أنصفونا بن الملك عبد قال

بسيرة أنفسكم في ول فينا تسيرون وعمر! ول بكر أبي سإيرة
ّله وعمر! نسأل بكر أبي رعية ً يعين أن ال كل". على كل
العزيز عبد ولبن الخطاب بن لعمر
ّلين إل له يصلح ل المر هذا الخطاب: "إن بن عمر قال غير في ال

ّي ضعف عنف". غير في والقو
ًا للمسلمين أخأرج أن لجمع العزيز: "إني عبد بن عمر وقال أمر

ًا معه فأخأرج قلوبهّم تحتمله ل أن فأخأاف العدل من طمع من طمع
هذا". إلى سإكنت هذا من القلوب فرت فإن الدنيا،

الرغبة سإياسإة في لمعاوية
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سإوطي أضع ول سإوطي يكفيني حيث سإيفي أضع معاوية: "ل قال
ًة الناس وبين بيني أن ولو لساني، يكفيني حيث انقطعت. ما شعر

ّدوها إذا ذاك? قال: كنت قيل: وكيف ّليتهّا م ّلوها وإذا خأ مددتهّم". خأ
معاوية في وعمر للشعبي

ّطّب، كالجمل معاوية فيه: "كان الّشعبي قول هذا ونحو إذا ال
ّدم عنه سإكت ّد وإذا تق قريش آدم فيه: "احذروا عمر تأخأروقول ر
ويأخأذ الغضب في ويضحك الرضا على إل ينام ل من ، كريمهّم وابن

تحته". من فوقه ما
ل هذا? فقال: "إني عن له: أتحلم فقيل عنه فحلم رجل له وأغلظ
سإلطاننا". وبين بيننا يحولوا لم ما ألسنتهّم وبين الناس بين أحول

إل مال ول بمال إل رجال ول برجال إل سإلطان يقال: "ل كان
سإياسإة". وحسن بعدل إل عمارة ول بعمارة

ًا تزالون ل فإنكم المزارعين إلى زياد: "أحسنوا قال ما سإمان
سإمنوا".

سإيرته له يشرح الملك عبد بن الوليد إلى الحجاج كتاب
إليه: فكتب بسيرته إليه يكتب أن يأمره الحجاج إلى الوليد وكتب
قومه، في المطاع السيد فأدنيت هواي، وأنمت رأيي أيقظت "إني

ّلدت أمره، في الحازم الحرب ووليت لمانته، الموفّر الخراج وق
ًا نفسي من خأصم لكل وقسمت ًا يعطيه قسم ّظ نظري من ح
ّنطف إلى السيف وصرفت عنايتي، ولطيف والثواب المسيء، ال

وتمسك العقاب، صولة المريب فخاف البريء المحسن إلى
الثواب". من بحظه المحسن

ّظليم لكم أنا الشام: "إنما لهل يقول وكان فرخأه: عن الرائح كال
ّنهّا الحجر عنهّا ويباعد القذر عنهّا ينفي من ويحميهّا المطر من ويك

ّنة أنتم الشأم أهل الذئاب. يا من ويحرسإهّا الّضباب والرداء الج
ّدة وأنتم والحذاء". الع

زياد مولى سإليم على معاوية رد
ما معاوية: "اسإكت فقال معاوية عند بزياد زياد مولى سإليم فخر

ًا صاحبك أدرك بلساني". منه أكثر أدركت وقد إل بسيفه قّط شيئ
للسياسإة الملك عبد تعريف

الخاّصة السياسإة? قال: "هيبة ما أبت الملك: يا لعبد الوليد وقال
ّدتهّا صدق مع واحتمال لهّا بالنصاف العامة قلوب واقتياد مو

الّصنائع". هفوات
من أودعتهّم فما ملوكهّم خأزائن الرعية العجم: "قلوب كتب وفي

فيهّا". أنه فلتعلم شيء
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وعيد ول وعد في أهزل فقال: "لم سإياسإته الملوك بعض ووصف
وأثّبت الجزاء على واسإتكفيت للغضب عاقبت ول نهّي ول أمر ول

ّدا مقت يشبهّم لم هيبة القول وأودعت الهّوى، ل العناء على لم وو
الفضول". ومنعت بالقوت وعّممت جرأة تشبه
شيرويه لبنه أبرويز وصية

حبسه: في وهو شيرويه لبنه أبرويز التاج: قال كتاب في وقرأت
فيضّجوا عليهّم تضيقّن ول عنك فيستغنوا جندك على توسإعّن "ل

ًا عطاء أعطهّم منك، ًا وامنعهّم قصد ً منع في عليهّم ووسّإع جميل
العطاء". في عليهّم توسّإع ول الرجاء
ّواده: صدق مجلسه في المنصور قول ونحوه حيث العرابي لق

ّطوسإي العباس أبو يتبعك. فقام كلبك يقول: أجع أمير فقال: يا ال
ّوح أن أخأشى المؤمنين ويدعك. فيتبعه برغيف غيرك له يل

للشعري عمر وصية
ّي: "أما موسإى أبي إلى عمر وكتب نفرة للناس فإن بعد، الشعر

ّله فأعوذ سإلطانهّم عن وضغائن مجهّولة عمياء وإياك تدركني أن بال
أمران: لك عرض وإذا نهّار، من سإاعة ولو الحدود أقم محمولة،

ّله، أحدهما ّله من نصيبك فآثّر للدينا والخأر ال تنفد الدنيا فإن ال
ًا وأجعلوهم الفّساق وأخأيفوا تبقى، والخأرة ًا يد ً يد وعد رجلً، ورجل
أمورهم وباشر بابك لهّم وافتح جنائزهم واشهّد المسلمين مرضى
ّله أن غير منهّم رجل أنت فإنما بنفسك وقد حملً، أثّقلهّم جعلك ال

ومطعمك لباسإك في هيئة بيتك ولهل لك فشا قد أنه بلغني
ّله عبد يا فإياك ، مثلهّم للمسلمين ليس ومركبك بمنزلة تكون أن ال
ٍد مّرت البهّيمة حتفهّم وإنما الّسمن إل هّم لهّم يكن فلم خأصيب بوا

ّيته، زاغت زاغ إذا العامل أن واعلم السمن، في الناس وأشقى رع
والسلم". به، الناس شقي من

ّله لعبد معاوية في زبير بن ال
ّله بن الزبير فوجم بعد الصلة سإاعة فقال ًا عبد ال هشام بن عروة قال: "صلى يوم

ّدثّ نفسه. ثّم التفت إلينا فقال: ل يبعدّن ابن هند! إن كانت فيه لمخارج الناس: لقد ح
ّله إن كنا لنفّرقه وما الليث الحرب على براثّنه بأجرأ ل نجدهم في أحد بعده أبدا. وال

منه فيتفارق لنا. وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلٍة من أهل الرض بأدهى منه فيتخادع لنا،
ّون له عقل ول ّتعنا به ما دام في هذا حجر - وأشار إلى قبيس - ل يتخ ّنا م ّله لوددت أ وال

ّله ّله الرجل. قال: وكان يصل بهّذا الحديث: وكان وال تنتقص له قّوة. قلنا: أوحش وال
العذري: كما كان 

ّثّابهّـم المنابر ركوب مجهّـر بخطبته معّنو
المهّمر النثر خأطل إذاالكلم هوادي إليه نريع

ّدثّنا جد سإران، وسإران عّم الصمعّي قال: ّدثّنا الصمعّي قال: ح ّدثّني أبو حاتم قال: ح ح
"كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر بن الخطاب في أن يلين لهّم فإنه قد
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أخأافهّم حتى إنه قد أخأاف البكار في خأدورهّن. فقال عمر: إني ل أجد لهّم إل ذلك،
إنهّم لو يعلمون ما لهّم عندي لخأذوا ثّوبي من عاتقي".

ّله لك. فقال: ما لك أعقرت? أي قال: وتقدمت إليه امرأة فقالت: "يا أبا عقر حفص، ال
دهشت، فقالت: صلعت فرقتك.

عثمان: قال أشجع السلمّي في إبراهيم بن 

إل السـلـطـان يصلح ل
ٌة ّد شـ

ذنب بفضل البريء تغشى
 المجرم

ل مـقـّحـٌم الولة ومن
ّتـقـى ي

من شفرتاه تقطر والسيف
الـدم

النفوس بتكن مهّم منعت
حديثهّـم

لـم وإن تكرهه بالمر
تـعـلـم

من أقربهّم القّراء وشر القّراء، من أبعدهم المراء يقال: "شر كان
المراء".

مدينة عمر: "إن إلى حمص على العزيز عبد بن لعمر عامل كتب
ّدم قد حمص في لي يأذن أن المؤمنين أمير رأى فإن ، حصنهّم تهّ

والسلم". بالعدل، فحّصنهّم بعد، عمر: "أّما إليه إصلحهّفكتب
ٍر في لعرابي عادل أمي

ًا أعرابي ذكر جفونه بين يطابق لم ولي إذا فقال: "كان أمير
معهّم، شاهد عنهّم غائب فهّو عيونه، على العيون وأرسإل

خأائف". والمسيء راج فالمحسن
يحيى بن لجعفر كلمة
بمثل اسإتغزر وما الملك عمود يقول: "الخراج يحيى بن جعفر كان

الظلم". بمثل اسإتنزر ول العدل
لبنه أردشير وصية

الملك إن بني، لبنه: "يا قال أردشير أن العجم كتب من كتاب وفي
والملك أّس فالدين الخأر، عن بأحدهما غنى ل أخأوان والدين

فضائع. حارس له يكن لم وما فمهّدوم أّس له يكن لم وما حارس،
الجهّاد لهل وعطيتك المراتب أهل مع حديثك اجعل بني، يا

العقول". أرباب من عناك ما عناه لمن وسإّرك الدين لهل وبشرك
خأصال فيه تكون أن ينبغي فل الملك في كان يقال: "مهّما وكان

ًا يكون أن ينبغي خأمس: ل ًا كان إذا فإنه كذاب ًا فوعد كذاب لم خأير
ً يكون أن ينبغي ول يخف، لم بشّر أوعد أو يرج كان إن فإنه بخيل

ً أن ينبغي ول بالمناصحة، إل الولية تصلح ول أحد يناصحه لم بخيل
ًا يكون ًا كان إذا فإنه حديد ينبغي ول الرعية، هلكت القدرة مع حديد

ًا يكون أن ًا كان إذا فإنه حسود ًا يشّرف لم حسود يصلح ول أحد
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ًا يكون أن ينبغي ول أشرافهّم، على إل الناس كان إذا فإنه جبان
ًا عدوه". عليه واجترأ ثّغوره ضاعت جبان
عثمان لبنة معاوية كلمة
عثمان: بنت عائشة فقالت عثمان دار فدخأل المدينة معاوية وقدم

طاعة أعطونا الناس إّن أخأي ابنة معاوية: "يا وبكت. فقال واأبتاه،
ًا، وأعطيناهم ًا لهّم وأظهّرنا أمان طاعة لنا وأظهّروا غضب تحته حلم

نكثنا فإن أنصاره، مكان يرى وهو سإيفه إنسان كل ومع حقد تحتهّم
ّينا ندري ول بنا نكثوا بهّم أمير عّم بنت تكوني لنا،ولن أم تكون أعل

 المسلمين عرض من آمرأة تكوني أن من خأيٌر المؤمنين
ّله عبد من علّي بن الحسن إلى عباس بن ال

ّله عبد كتب المسلمين علّي:" إّن بن الحسن إلى عباس بن ال
ّلوك أصحابك ودار عدوك وجاهد للحرب فشّمر علّي بعد أمرهم و

ّظنين من وآشتر البيوتات أهل ووّل دينك، يثلم ل بما دينه ال
بعض فإن الجماعة، تكون حتى عشائرهم بهّم تستصلح والشرف

ّد لم ما الناس، يكره ما ظهّور إلى تؤدي عواقبه وكانت الحق يتع
تدعو عواقبه كانت إذا يحبون مما كثير من خأيٌر الدين، وعز العدل

الدين". ووهن الجور ظهّور إلى
ّدثّني عن إسإحاق أبي عن عمرو بن معاوية عن عبيد بن محمد ح

سإألهّم الوفد عليه قدم إذا عمر قال:"كان إبراهيم عن العمش
هل أميرهم وعن البلد أهل من يعرف وعمن وأسإعارهم حالهّم عن

ّله حمد نعم، قالوا المريض? فإن يعود الضعيف? وهل عليه يدخأل ال
أقبل". إليه كتب ل، قالوا وإن تعالى،
العمال اخأتيار
وفاته عند الصديق بكر أبو وصية
ّله رضي الصديق بكر أن روي ًا كتب الوفاة حضرته لّما عنه ال عهّد

ّله فيه: "بسم رسإول خأليفة بكر أبو عهّد ما هذا الرحيم، الرحمن ال
ّلله ّول بالدنيا عهّده آخأر عند ا التي الحال في بالخأرة، عهّده وأ

ّتقي الكافر فيهّم يؤمن بن عمر اسإتعملت الفاجر: إني فيهّم وي
ّدل جار وإن به، علمي فذلك وعدل بّر فإن الخطاب لي علم فل وب
ّلذين "وسإيعلم اكتسب ما امرىء ولكل أردت، والخير بالغيب، ا
ّي ظلموا ينقلبون". منقلب أ

شيرويه ابنه إلى أبرويز وصايا من
من الحبس: "ليكن من شيرويه ابنه إلى كتب أبرويز أن التاج وفي

وجدته شرف أوذا فرفعته، ضعة في كان آمرأ لوليتك تختاره
ًا ّتضع بعقوبة أصبته آمرأ ولتجعله فأصطنعته، مهّتضم ول عنهّم فآ
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ًا ول اذللته ما بعد أطاعك إزالة أن خألدك في يقع ممن أحد
ًا تستعمله أن ثّبوته،وإياك من له أحّب سإلطانك ًا ضرع كثر غمر

ًا ول غيره، في تجاربه وقلت بنفسه إعجابه ًا كبير أخأذ قد مدبر
 جسمه من السّن اخأذت كما عقله من الدهر
للقيط شعر

المعنى: وقال لقيط في هذا 

ّقـلـدوا ّلـه أمـركـم ف الحرب بامر الذراع رحبدّركـم الـ
ًا  مضطلع

العيش رخأاء إن مترفا ل
سإـاعـده

ٌه عّض إذا ول به مكرو
خأـشـعـا

دّرالدهـر يحلب زال ما
أشـطـره

ًا يكون ّتبعـ ًا م ّتـبـعـا يومـ ومـ

ٍر على آسإتمّرت حتى شز
مريريتـه

ًا ل السّن مستحكم ول فخم
ًا ضرعـ

المجّرب الرجل في المثال من
أمثال ومن الغلم مشهّد من خأير الشيخ مثل: "رأي في يقال و

ًافي العرب ّلم ل المجّرب: "العوان أيض  الخمرة تع
زياد بن الربيع في الخلفاء لبعض

أهّمني. قد أمر على أسإتعمله رجل على الخلفاء: دلوني بعض قال
كان أميرهم وليس القوم في كان تريده? قال: "إذا قالوا: كيف

نعلمه قالوا: ل منهّم رجل كأنه كان أميرهم كان وإذا أميرهم كأنه
بن الرحمن لهّا. عبد هو الحارثّي. قال: صدقتكم، زياد بن الربيع إل

الحجاج شرطة صاحب التميمي عبيد
الحجاج: دلوني قال: قال الّشعبي عن مجالد عن الهّيثم روى و

ّي رجل على دائم تريد? فقال: "أريده الرجال للّشرط. فقيل: أ
في يخفق ل الخيانة أعجف المانة سإمين الجلوس طويل العبوس

ٍة على الحق له: فقيل الشفاعة في الشراف سإبال عليه يهّون جّر
فقال يستعمله، إليه التميمي. فأرسإل عبيد بن الرحمن بعبد عليك

وحاشيتك. قال: يا وولدك عيالك تكنفيني أن إل أقبلهّم له: لست
منه برئت فقد حاجة منهّم إليه طلب الناس: من في ناد غلم،

ّله الذمة. قال كان مثله، قّط شرطة صاحب رأيت ما الشعبي: فوال
وضع قوم على نقب قد برجل أتي إذا وكان دين، في إل يحبس ل

ّباش أتي وإذا ظهّره، من تخرج حتى بطنه في منقبته له حفر بن
ًا ًا اوشهّر بحديدة قاتل برجل أتي وإذا فيه، فدفنه قبر قطع سإلح
أتي وإذا أحرقه، منزلهّم قوم على قدأحرق برجل اتي وإذا يده،
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ثّلثّمائة ضربه شيء منه يكن ولم لص إنه قيل وقد فيه يشّك برجل
إليه فضم بأحد يؤتى ل ليلة أربعين أقام ربما سإوط. قال: فكان

الكوفة. شرطة مع البصرة شرطة الحجاج
شيرويه ابنه إلى أبرويز نصيحة
أحد لخراجك شيرويه: "انتخب ابنه إلى أبرويز كتاب في وقرأت

ً ثّلثّة: إما ًا يظهّر رجل ّدعي المال في زهد ًا وي فإّن الدين في ورع
ّفر الشريف من وأنصف الضعيف على عدل كذلك كان من وو

على إبقاء يعّف ولم يرع لم هو فإن العمارة، في وأجتهّد الخراج
ًا دينه ًا كان لمانته ونظر ّي ً يخون أن حر ّفر قليل ًا ويو ًا كثير آسإتسرار

ًا بالرياء على عاقبته منه ذلك على ظهّرت فإن بالخيانة، واكتتام
ّفر، ما على تحمده ولم ماخأان ّلح هو وإن و وبارز الخيانة في ج
ّكلت بالرياء ً الحبس. أو مع ماله واسإتنظفت العذاب في به ن رجل
ًا ًا بالخراج عالم ًا المال في غني علمه فيدعوه العقل في مأمون

والرفق للرضين والعمارة الحلب في القتصاد إلى بالخراج
فيما الرغبة إلى عقله ويدعوه العفة إلى غناه ويدعوه بالرعية،

ً يضره. أو مما والرهبة ينفعه ًا رجل ًا بالخراج عالم بالمانة مأمون
ًا الرزق لحاجته فيغتنم الرزق في عليه فتوسّإع المال من مقتر

عن بأمانته ويعّف الخراج، بعلمه ويزجي اليسير، لفاقته ويستكنثر
الخيانة".

العذر وأهل العزيز عبد بن عمر
بعض له فقال يستعملهّم، قوم في العزيز عبد بن عمر اسإتشار

عدلوا إن هم? قال: الذين العذر. قال: ومن بأهل أصحابه: عليك
عمر. اجتهّد الناس: قد قال قّصروا وإن منهّم، رجوت ما فهّو

معاوية بن إياس مع ارطأة بن عدي حديث
القراء من للولية يصلح فيمن

ّلني بن لياس أرطاة بت عدي قال القراء من قوم على معاوية: د
ّلهّم. فقال يعملون ول للخأرة يعملون ضربان: فضرب له: القّراء أو

ّدنيا يعملون وضرب لك، ّنك فما لل ّليتهّم أنت إذا بهّم ظ ّكنتهّم و فم
يستحيون الذين البيوتات بأهل أصنع? قال: عليك ? قال: فما منهّم

ّلهّم. لحسابهّم فو
القضاء توليته أراد ورجل الرشيد بين

ً الرشيد أحضر ّليه رجل القضاء أحسن ل له: إني فقال القضاء ليو
يمنع والشرف شرف خألل: لك ثّلثّ الرشيد: فيك فقيه.قال أنا ول

قّل يعجل لم ومن العجلة، من يمنعك حلم الدناءة. ولك من صاحبه
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وأما صوابه، كثر شاور ومن أمرك في تشاور رجل خأطؤه. وأنت
ّقه من إليك فسينضم الفقه ًا. فيه ماوجدوا به. فولي تتف مطعن
معاوية بن إياس مع هبيرة بن عمر حديث

توليته هبيرة ابن أراد حين
ّدثّني ّدثّنا محمد بن سإهّل ح ّدثّني الصمعّي قال:ح بن صالح قال: ح
المزنّي: معاوية بن إياس لي قال: قال الخّزار عامر أبو رسإتم
أطلت فلما فسكّت، فساكتني فأتيته هبيرة بن عمر إلّي أرسإل

ٍه. قلت: سإل نعم. القرآن? قلت لك. قال: أتقرأ بدا عما قال: إي
أيام من تعرف نعم. قال:فهّل الفرائض? قلت تفرض قال: هل

ًا? قلت العرب ًا? العجم أيام من تعرف نعم. قال: فهّل شيئ شيئ
فّي بك. قلت: إن أسإتعين أن أريد أعلم. قال: إني بهّم قلت: أنا

ًا ترى، كما دميم للعمل. قال: ماهن? قلت: أنا معهّن أصلح ل ثّلثّ
بك أحاسإن أن اريد ل فإني الدمامة عّي. قال: أما وأنا حديد، وأنا

الخلق سإوء وأّما نفسك، عن تعبر أراك فإني العّي وأّما الناس،
ّومك ألفي وأعطاني وليتك. قال: فولني قد السوط. قم، فيق

ّولته. مال أول فهّما درهم تم
الحازم السلطان في للهّند كتاب من

فأقصاه الرجل أحب ربما الحازم للهّند: "السلطان كتاب في قرأت
ّطرحه لئل فيقطعهّم إصبعه الحية تلسع الذي فعل ضره، مخافة وآ

على نفسه فأكره الرجل أبغض وربما جسده، في سإّمهّا ينتشر
البشع الدواء على المرء كنكاره عنده يجده لغناء وتقريبه توليته

لنفعه".
الرجال مدح في للمأمون كلمة

ّدثّني ّلى ح لنا مدح يقول: "من المأمون قال: سإمعت أيوب بن المع
ً عيبه". تضّمن فقد رجل
ّونه السلطان وتغير وآدابهّم السلطان صحبة باب وتل

ّله عبد لبنه العباس وصية ال
ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح الّشعبي مجالد عن أسإامة أبو قال: ح

ّله عبد عن أمير أرى إني بنّي أبي: "يا لي قال: قال عباس بن ال
ّدمك ويستشيرك يستخليك المؤمنين أصحاب من الكابر على ويق

ّله رسإول أربع: ل بخلل أوصيك وإني وسإلم، عليه الله صلى ال
ًا، له تفشيّن ًا، عليك يجّربّن ول سإّر ًا، عنده تغتابن ول كذب ول أحد

من خأير واحد عباس: كل لبن الّشعبي: قلت نصيحةقال عنه تطو
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ّله الف. إي آلف. عشرة ومن وال
فزده". زادك وإن أبا، فاجعله أخأا السلطان جعلك يقال: "إذا كان

لبنه زياد نصيحة
اصفح ثّم له فادع المؤمنين أمير على دخألت لبنه: "إذا زياد قال

ًا ًا منك يريّن ول جميلً، صفح ًا ول عليه تهّلك عنه". انقباض
السلطان خأدمة في عمرو بن لمسلم كلمة
إذا بهّم يغتّر أل السلطان خأدم لمن عمرو: "ينبغي بن مسلم قال

ول حّملوه ما يستثقل ول عليه سإخطوا إذا لهّم يتغير ول عنه رضوا
ّتهّم". في يلحف مسال

بابه ولزوم السلطان صحبة في للهّند كتاب من
العز من فيهّم ما على السلطان للهّند: "صحبة كتاب في وقرأت
ّبه وإنما الخطار، عظيمة والثروة الثمار فيه الوعر بالجبل تش
ّد، فيه والمقام شديد إليه فالرتقاء العادية، والسباع الطيبة أش
مزيد يعدو ل السلطان خأير لّن وشره السلطان خأير يتكافأ وليس
لهّا التي النفوس ويتلف الحال يزيل قد السلطان وشر الحال،
وفي وجاه مال سإلمته الذي الشيء في خأير ول المزيد، طلب
والتلف". الجائحة نكبته

للغيظ وكظم جميل بصبر السلطان باب لزم فيه: "من وقرأت
ّطرح حاجته". إلى وصل للنفة، وا
ولكن فالفضل الفضل بكرامته يتوخأى ل فيه: "السلطان وقرأت
منه". بأدناهم ولكن الشجر بأكرم يتعلق ل كالكرم فالدنى الدنى

العرب كلم
من فكن المير قربان من تكن لم تقول: "إذا العرب وكانت

بعدانه".
السلطان صحبة في المقفع لبن

بعد إل للسلطان صحبتك تكونّن المقفع: "ل ابن آداب في وقرأت
وموافقتهّم عندك المكروه في طاعتهّم عن لنفسك منك رياضة

كنت فإن هواك، دون أهوائهّم على المور وتقدير خأالفك فيما
ًا ّلوك، إذا حافظ ًا و ًا قّربوك، إذا حذر تعلمهّم ائتمنوك، إذا أمين
ول لهّم وتشكر بهّم، تتأدب وكأنك وتؤدبهّم منهّم، تتعلم وكأنك

ً الشكر، تكلفهّم ًا صرموك، إن ذليل فالبعد وإل أسإخطوك، إن راضي
السلطان عن وجدت الحذر. وإن كّل منهّم والحذر البعد كّل منهّم

ًنى وصحبته ّقه السلطان يخدم من فإنه به فاسإتغن غ بينه يحل بح
يحتمل حقه بغير يخدمه ومن الخأرة، وعمل الدنيا لذة وبين

الخأرة". في والوزر الدنيا في الفضيحة
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طول غير في الملزمة بطول فعليك السلطان صبحت وقال: "إذا
ول الملق كلم عنه فاعزل الثقة منزلة منه نزلت وإذا المعاتبة،

يكونّن ول الناس رؤوس على تكنلمه أن إل الدعاء في له تكنثرن
ّنه ول بالمسألة عنده ما طلبك بالسإتحقاق أبطأ. اطلبه إن تستبطئ

ًا عليه لك أن تخبرنه ول ّد وأنك حق أل اسإتطعت ببلء. وإن عليه تعت
ّقك ينسى تعطينه فافعل. ول والجتهّم النصح بتجديد وبلءك ح

ّول في كله المجهّود ًا تجد فل له صحبتك أ دع ولكن للمزيد موضع
ًا. وإذا للمزيد أن المجيب. واعلم تكن فل غيرك سإأل موضع

فما والمسؤول، بالسائل منك واسإتخفاف بك خأفٌة للكلم اسإتلبك
المسؤول: لك وقال سإألت، إياك السائل: ما لك قال إن قائل أنت

بسلطانه? وقال: "مثل المستخّف بنفسه المعجب أيهّم اجب
لمركبه وهو الناس به يهّم السإد راكب مثل السلطان صاحب
أهيب".
ولده المؤدب صالح بن الملك عبد نصيحة

ّدب صالح بن الملك عبد وقال لمجالسته اخأتصه أن بعد ولده لمؤ
على منك أحرص بالسكوت الحظ التماس على وحادثّته: "كن

اعجبك وإذا فاصمت الكلم أعجبك قالوا: إذا فإنهّم بالكلم التماسإه
ول بي يقبح ما على تساعدني ل الرحمن عبد فتكنلم. يا الصمت

ّدّن ّلفني ول مجلسي، في الخطأ علّي تر التشميت جواب تك
ّتهّنئة المير أصبح كيف عنك ودع والتعزية، السؤال جواب ول وال

ّلمني لي التقريظ بدل واجعل اسإتنطقتك ما بقدر وأمسى. وك
صواب من أقل السإتماع صواب أن واعلم مني، السإتماع حسن

ّدثّ سإمعتني وإذا القول، ّقفك طرفك في فهّمك فأرني أتح ول وتو
بما كلمي من الزيادة تستدع ول صوابي، تطرية في نفسك تجهّد
ً أسإوأ فمن مني، يكون ما اسإتحسان من تظهّر ّد ممن حال يستك

ّلك وقد بالملك ظنك وما تهّاونه، على فيدّل بالباطل الملوك أح
منه? يسمع ل من محل أحللته وقد منه تسمع بما المعجب محّل
ّق ويسقط إحسانك يحبط هذا من وأقل ٍة ح لك. إني كانت إن حرم

ًا جعلتك ّدب ًا كنت أن بعد مؤ ّلم ًا وجعلتك مع ًا جليس كنت أن بعد مقّرب
ًا الصبيان مع لم منه خأرجت ما نقصان تعرف لم ومتى مباعد

ّلى ما سإوء يعرف لم ومن فيه، دخألت ما رجحان تعرف لم يو
يبلى". ما حسن يعرف

والسفاح الخراسإاني مسلم أبي بين
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ّلم جعفر أبو وعنده العباس أبي على مسلم أبو دخأل أبي على فس
أمير جعفر! فقال: يا أبو هذا مسلم، أبا له: يا فقال العباس

حقك. إل فيه يقضى ل موضع هذا المؤمنين،
الملوك مسألة في الربيع بن للفضل

تحيات من أحوالهّم عن الملوك الربيع: "مسألة بن الفضل قال
ّنوكى، ّبح المير، أصبح تقول: كيف أن أردت فإذا ال ّله فقل: ص ال

فقل: نفسه، المير يجد تقول: كيف أن أردت بالكرامة. وإذا المير
ّله أنزل توجب المسألة فإن والرحمة، الشفاء المير على ال

ّد يجبك لم فإن الجواب، ّد اجابك وإن عليك اشت عليه". اشت
السلطان مع سإلوكه يجب ما في المقفع لبن

ّظنين عليه المسخوط المقفع: "جانب ابن آداب في وقرأت عند وال
ًا له تظهّران ول منزل ول مجلس وإياه يجمعنك ول السلطان عذر

أن ترجو ما النتقام في بلغ قد رأيته فإذا أحد، عند عليه تثن ول
ّطف، برفق عنك رضاه في فاعمل بعده يلين في تساّر ول وتل

ًا، السلطان مجلس الّسرار فإن وعينك بجفنك إليه تومىء ول أحد
ّيل وإذا به، المراد أنه وغيره سإلطان ذي من رآه من كل إلى يخ
ّلمك بحديث قلبك ول بنظر عنه طرفك تشغل ول كلمه إلى فاصغ ك

نفس".
السلطان مع الوزير آداب في الهّند كتاب من

فدعا وحلي، ثّياب الهّند لملك أهدي أنه للهّند كتاب في وقرأت
ّير له بامرأتين وزيره وكان والحلية، اللباس بين عنده أحظاهما وخأ
ًا، باللباس فغمزها له كالمستشيرة إليه المرأة فنظرت حاضر
ًا للغمزة، يفطن لئل الحلية فاخأتارت الملك، ولحظه بعينه، تغضين
ًا سإنة أربعين الوزير ومكث نفس في تلك تقّر لئل عينه كاسإر
حضرت فلما للخأرى اللباس وصار خألقة، أو عادة أنه وليظّن الملك
ًا بالوزير لولده: توّص قال الوفاة الملك شيء من اعتذر فإنه خأير
سإنة. أربعين يسير

السلطان يخدم فيمن شيبة بن لشبيب
بالموضع يكون أن خأليفة سإاير لمن شيبة: "ينبغي بن شبيب قال

يلتفت، أن إلى يحتج لم شيء عن يسأله أن الخليفة أراد إذا الذي
يديه بين سإار الشمس. وإن تستقبله لم التفت إن ناحية من ويكون

ّدي التي الريح سإنن عن يحيد أن وجهّه". إلى الغبار تؤ
لخأر ناسإك نصيحة

السلطان إلى تدخأل بأن ابتليت لخأر: "إن النساك من رجل قال
بالدعاء". فعليك الثناء في فأخأذوا الناس مع
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أكثم بن ويحيى المأمون بين
ًا المأمون يماشي أكثم بن يحيى ثّمامة: كان قال بستان في يوم

وضع وقد الظل في والمأمون يحيى يسار عن والشمس موسإى
ًا كّر ثّم أراد حيث بلغ حتى يتحادثّان وهما يحيى عاتق على يده راجع
لنك عليك الشمس ليحيى: كانت فقال فيهّم بدأ التي الطريق في

ّول كنت حيث الن فكن منك نالت وقد يساري على كنت أنا وأتح
ّله كنت. فقال حيث أقيك أن أمكنني لو المؤمنين أمير يا يحيى: وال
ّله المأمون: ل لفعلت. فقال بنفسي المطلع هول ّد وال أن من لب
ّول أخأذت ما مثل مني الشمس تأخأذ من وأخأذ يحيى منك. فتح

المأمون. منه أخأذ الذي مثل الظل
ّول وقال على ثّم بطانته على الرجل يعدل أن العدل المأمون: "أ
في السفلى".للحنف الطبقة العدل يبلغ حتى يلونهّم الذين

السلطان على النقباض
تهّالكوا ول السلطان عن تنقبضوا الحنف: "ل قال: قال المدئني

أحظاه". له تضّرع ومن أذراه، للسلطان أشرف من فإنه عليه
التعرض في اليمان بن ????????????????????لحذيفة

ّله لسلطان الرض في ال
ّدثّني ّدثّني عمرو بن يزيد ح قال: الرومي عمرو بن محمد وقال: ح
ّدثّنا قال: قال يثيع، بن زيد عن إسإحاق أبي عن معاوية بن زهير ح

ّله سإلطان إلى قّط قوم مشى اليمان: "ما بن حذيفة الرض في ال
ّلوه ّلهّم إل ليذ ّله أذ يموتوا". أن قبل ال
السلطان صحبة في الملك عبد بن لهّشام

???وفي أخأبار خأالد بن صفوان أنه قال: دخألت على هشام بن عبد الملك فاسإتدناني
ٍد قعد مقعدك هذا أشهّى ّفس ثّم قال: يا خأالد، لرّب خأال حتى كنت أقرب الناس منه فتن

ّله. فقلت: يا أمير المؤمنين، أفل ًا منك. فعلمت أنه يعني خأالد بن عبد ال إلّي حديث
ًا، على أنه ما ًا أدّل فأمّل وأوجف فأعجف ولم يدع لراجع مرجع تعيده? فقال: إن خأالد

.سإألني حاجة. فقلت: يا أمير المؤمنين، ذاك   : هيهّات.  فقال أحرى

عن نفسي لنصرفت إذا
ٍه إليهتكن لم الشيء تـقـبـل الـدهـر آخأر بوج

البرمكي خأالد بن ويحيى الهّندي منكة بين
ّدثّنا وببعضه الحديث، هذا بمعنى منصور بن محمد بن الفضل ح

له: ما فقال الهّندي منكة إلى فبعث خأالد بن يحيى نهّيك: اعتل
وأيسر يسير ودواؤه كبير منكة: داؤك العلة? فقال هذه في ترى
ًا. فقال الشكر. وكان منه السمع على ثّقل يحيى: ربما له متفنن

ّق خأطرة المفاوضة من ألزم له الهّجرة كانت ذلك كان فإذا به، الح
ًا الطوالع في أرى ولكني منكة: صدقت فيه. قال فيه والمد أثّر
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صورة تكون وربما نبهّت، وقد المعرفة في قسيم وأنت قريب
أوفر بالحزم الخأذ ولكن نتاج بذات ليست عقيمة للكوكب الحركة

ل حتم وما العواقب إلى منصرف يحيى: للمور الطالبين. قال حظ
له دعوتك لما فاقصد نهّزة اليام بمسالمة والمنعة يقع، أن من بد

مازجتهّم الصفراء منكة: هي بالمزاج. قال الموجود الثّر هذا من
ّدثّ البلغم من مائيٌة ّدثّ ما بذلك لهّم فح ّلهّب يح مماسّإته عند ال

ّقهّما رّمانتين ماء فخذ الشتعال من المادة رطوبة بإهليلجة فد
ًا تنهّضك سإوداء ّكن مجلسين أو مجلس تجد الذي التوقد ذلك وتس

ّله. شاء إن ال
ّلطف كان، الذي حديثهّم من كان فلما يحيى على دخأل حتى منكة ت
ًا فوجده الحبس في أي يمهّن يديه بين الفضل ووجد لبد على جالس

الجابة. قال أعرت لو ناديت كنت وقال: قد منكة فاسإتعبر يخدم،
ًا ذلك من علمت يحيى: أتراك له الرجاء كان ولكنه جهّلته? كل شيئ

القدر مزايلة وكان الّشفق من أغلب الذنب من بالبراءة للسلمة
ًا الخطير ّلما عبئ أن أرجو نعٌم كانت فقد الهّمة. وبعد به تنهّض ق

ّولهّم يكون ًا أ ًا. فما وآخأرهم شكر له الداء? قال هذا في تقول أجر
أو بمال يفدي كان ولو الصبر، من أنجع دواء له أرى منكة: ما
ما لك شكرت يحيى: قد لك. قال يجب مما ذلك كان عضو مفارقة
تخليف أمكنني منكة: لو فافعل. قال تعهّدنا أمكنك فإن ذكرت
بسلمتك. لي تحسن اليام كانت فإنما بذلك، بخلت ما عندك الروح

ً الدنيا في يقول: دخألنا يحيى كان الفضل قال . منهّم أخأرجنا دخأول
لصحابه السلطان وفاء قلة في الهّند كتاب من

وفائه قلة في السلطان مثل للهّند: "إنما كتاب في وقرأت
ّتب، البغّي مثل منهّم فقد عمن نفسه وسإخاء للصحاب كلما والمك

بآخأر". جاء واحد ذهب
السلطان وصف في للعرب

ٍرأ"، وذو بدواٍن وذو عدواٍن ذو تقول: "السلطان والعرب يريدون تد
المور". على هجوٌم البدوات كثير النصراف سإريع أنه

تقدر ل المعرفة أن في الخرسإاني مسلم لبي
ّدر دفع على المحتوم المق

فنزع الكعبة دخأل مسلم وأبا جعفر أبا مسلم: رأيت بن معاذ قال
نعلّي. ت هم الرحمن، عبد قال: يا الخروج أراد فلما نعله جعفر أبو

فحقد إياهم رجلي. فألبسته في ضعهّم معاذ فقال: يا ، بهّم فجاء
مسلم أبي إلى موسإى بن يقطين جعفر أبو مسلم. ووّجه أبو ذلك
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الفاعلة? ل سإلمة ابن مسلم: أفعلهّم أبو فقال الموال لحصاء
ّكني. فقال قال: وكيف? قال: أمرني المير، أيهّم يقطين: عّجلت ي

ّلمهّم ثّم الموال أحصي أن قدم برأيك. ثّم فيهّم لتعمل إليك أسإ
في المدائن مسلم أبو قدم فأخأبره. فلما المنصور على يقطين

ويقول برذونه معرفة بالسوط يضرب جعل فيه قتل الذي اليوم
ًا بالفارسإية دفع على يقدر لم إذا المعرفة تغني معناه: ما كلم

، حولهّم أو بدجلة ، ويلهّم يا ذيلهّم. تدعو قال: جاّرة المحتوم. ثّم
دجلة. في صرنا سإاعة،قد بعد كأنا
المنصور جعفر أبي كلم من
أبي منهّم: كتاب الله شفى صدري في كّن المنصور: "ثّلثّ قال

ّله خأليفة: عافانا وأنا إلّي مسلم رسإوله السوء. ودخأول من وإياك ال
ّينا ّية? وضرب ابن وقوله: أيكم عل ظهّري حبيب بن سإليمان الحارثّ

بالسياط".
الخراسإاني مسلم أبي قتل في قتيبة بن وسإلم المنصور بين
مسلم? فقال أبي قتل في ترى قتيبة: ما بن لسلم المنصور قال

ّله إل آلهّة فيهّما كان سإلم: "لو ّية. يابا لفسدتافقال: حسبك ال أم
دلمة لبي شعر

دلمة: قال أبو 

ّير مجرم أبا ّله ماغ ال
نـعـمة

ّيرهم حتى ه عبد على يغ
العبد

ّي دولة أفي حاولت المهّد
غدرة

آباؤك الغدر أهل إن أل
الكرد

القتل خأوفتني مجرم أبا
فانتحى

السإد خأوفتني بما عليك
الورد

الكاتب الحميد عبد و محمد بن مروان بين
قال مروان بن محمد لعبد الحميد حين أيقن بزوال ملكه: "قد احتجت إلى أن تصير مع

عدّوي وتظهّر الغدر بي، فإن إعجابهّم بأدبك وحاجتهّم إلى كتابك تدعوهم إلى حسن
الظن بك، فإن اسإتطعت أن تنفعني في حياتي وإل لم تعجز عن حفظ حرمتي بعد

وفاتيفقال عبد الحميد: إن الذي أمرتني به أنفع المرين لك وأقبحهّما بي وما عندي إل
: الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتل  وقال.  معك

ٍر لي فمنغـدرة اظـهّـر ثّـم وفـاء أسإّر الناس يوسإع بعذ
 ظاهره

والرأي المشاورة
النساء وسإلم عليه الله صلى النبي مشاورة في الحسن عن

ّدثّنا ّي ح ّدثّنا الّزياد قال: الحسن عن هشان عن زيد بن حماد قال: ح
 به فيأخأذ بالشيء عليه فتشير المرأة حتى يستشير النبّي "كان
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الملك اسإتشارة في التاج كتاب من
فقال وزراءه، اسإتشار العجم ملوك بعض أن التاج في وقرأت

ًا منا يستشير أن للملك ينبغي أحدهم: "ل ًا إل أحد فإن به، خأالي
غائلة من لبعضنا وأعفى بالسلمة وأجدر للرأي وأحزم للسر أموت

اثّنين، إلى إفشائه من أوثّق واحد رجل إلى السر إفشاء بعض. فإن
أفشي بما رهن الواحد لن العاّمة إلى كإفشائه ثّلثّ إلى وإفشاءه

كان وإذا فيه، علوة والثالث الرهن ذلك عنه يطلق والثاني إليه،
إليه، ورغبة منه رهبًة يظهّره أل أحرى كان واحد عند الرجل سإر
على واتسعت الشبهّة الملك على دخألت اثّنين عند كان وإذا

وإن واحد، بذنب اثّنين عاقب عاقبهّما فإن المعاريض، الرجلين
ًا اتهّم آتهّمهّما عن العفو كان عنهّما عفا وإن مجرم، بجناية بريئ
 معه حجة ول الخأر وعن له ذنب ول أحدهما

ًا السإتشارة في الهّند كتاب من أيض
ًا أن للهّند كتاب في وقرأت أحدهم: فقال له، وزراء اسإتشار ملك
ّده البحر يزداد كما الحزمة الوزراء برأي يزداد الحازم "الملك بموا

ّوة ماليناله والرأي بالحزم وينال ر، النهّم من الجنود، و بالق
فيه يستعان ما ومنهّم فيه، الرهط يدخأل ما منازل: منهّم وللسإرار

ّظفر السر تحصين بواحد. وفي فيه يستغنى ما ومنهّم بقوم، ال
ًا أفضل كان وإن الخلل. والمستشير من والسلمة بالحاجة من رأي
ًا برأيه يزداد فإنه المشير، ًا. وإذا بالّسليط النار تزداد كما رأي ضوء

ًا الملك كان ًا لسره محّصن ًا نفسه في ما يعرف أن من بعيد ّير متخ
ًا للوزراء ًا العامة أنفس في مهّيب البريء يخافه ل البلء بحسن كافي

ًا المريب يأمنه ول ّدر ًا كان وينفق، يفيد لما مق ملكه. ول لبقاء خأليق
 به خأل آذان. ثّم وأربع لسانان إل هذا لسّرنا يصلح

السلطين بعض إلى كتاب من

ًا السلطين بعض إلى محمد: كتبن أبو قال منه: فصل وفي كتاب
النصحاء قول مرارة يستحلون الرجال حزمة يزل "لم

المة حتى كّل من الرأي صواب ويستثيرون العيوب ويستشهّدون
ّدعيه ما على دليل إقامة إلى احتاج ومن الوكعاء، ّدته من ي ونقاء مو

ّيته ّله أغناني فقد طو أرجو كنت إذ الضطرار أوجبه بما ذلك عن ال
الحال زيادة ويدك جاهك وانبساط درجتكن وارتفاع نعمتكن بدوام

بعض الكتاب هذا في تحملت آخأر: "وقد فصل ?????????وفي
وأحللت أسإتشر ولم بالرأي عرضت إذ أعلم ما وخأالفت العتب
جاشت حين النفس، بي ونزعت أحل ولم الخواّص محل نفسي
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الصواب طريق إلى لهّم الصواب طريق عن تسمع، بما وضاقت
ّوك لسان رأيت وحين لك، ًا عد ّدعيه بما منبسط وسإهّامه عليك ي

ّيك ورأيت نافذة، ًا ول ورأيت العذر يجد ل إذ الحتجاج عن معكوم
أضّر شيء ول أمرك، في القاويل بضروب يخوضون الناس عواّم
ّله يجريه منهّم. وبما حال في أنفع ول حال في السلطان على ال
الدهر على الذكر ويخلد الخأبار وتبقى الركبان تسير ألسنتهّم على

العدول دة شهّم من أعدل عندهم الخبر وظاهر العقاب، وتشرف
إلى يحتاج أمورهم ومدبر الناس منه: "وسإائس فصل وفي الثقات

وإفهّام العاّمة أدب سإوء واحتمال الصبر واسإتشعار الصدر سإعة
من بتعريفه يسأل مما والممنوع عليه المحكوم وإرضاء الجاهل

أسإباب كل لهّم جمع إذا الرضا على يجمعون ل والناس منع، أين
فكيف الواضح بالعذر وليعذرون ، بعضهّم منعوا إذا فكيف الرضا
على تابعك من ل لك، وآرتمض صدقك من وأخأوك الملتبس، بالعذر
 أحضرك ما بغير عنك غاب ثّم هواك
ً يشاور لزياد رجل
مستودع، سإر ولكل ثّقة مستشير يشاوره: "لكل لرجل زياد قال
وإحراج السر، خأصلتان: إضاعة بهّم ابدعت قد الناس وإن

ثّواب يرجو آخأرة رجلين: رجل أحد إل السر موضع النصيحة. وليس
ّله، وقد حسبه، به يصون وعقل نفسه في شرف له دنيا رجل أو ال

لك". عجمتهّما
ّتاب لبعض ّنصح في الك والغّش ال
ّتاب: "اعلم بعض وكتب طالع من عليك المشفق لك الناصح أن الك

ّثل ونظره، برؤيته العواقب وراء لك عليك، المخوفة الحوال لك وم
ًا خأوفك ليكون ومشورته كلمه من بالسهّل الوعر لك وخألط كفئ

عليك الحاطب لك الغاّش عليك. وأن النعمة إزاء وشكرك لرجائك
ّد من ّطأ الغترار في لك م في معك وجرى الظلم مهّاد لك وو

ًا عنانك لهّواك". منقاد
ًا كنت وإن فصل: "إني وفي تدبرك ففي الحال هذا في عندك ظنين

صدق عن مخرجهّم أن على دلك ما المشورة هذه صفحات
وإخألص".

ّله لعبيد مالك بن لنصر ثّم المشورة، في عمر بن ال
ّله عبيد بن زياد قال: اسإتشار المنذر بن إبراهيم عبيد الحارثّي ال

ّله به، عليه فأشار القضاء، يوليه أن بكر أبي أخأيه في عمر بن ال
ّله عبيد إلى زياد فبعث عليه، فامتنع بكر أبي إلى فبعث يستعين ال

ّله: أنشدك لعبيد بكر أبو فقال بكر، أبي على به ّله ال أن لي أترى بال
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ّله! اسإتشرتك زياد: سإبحان ل. قال القضاء? قال: اللهّم آلي ال
اسإتشرتني المير تنهّاه! قال: أيهّا أسإمعك ثّم به علّي فأشرت

رأيي له فاجتهّدت واسإتشارني ونصحتك، رأيي لك فاجتهّدت
ونصحته.

أبي إذن جاءه فلما مسلم، أبي شرط على مالك بن نصر كان
آمنه وقال: ل ذلك عن فنهّاه اسإتشاره عليه القدوم في جعفر

في مسلم أبو إليه: اسإتشارك صار لما جعفر أبو له عليك. قال
ذلك? قال: سإمعت فنهّيته? قال: نعم. قال: وكيف علّي القدوم

ّدثّ المام ابراهيم أخأاك قال: "ليزال علّي بن محمد أبيه عن يح
وأنا كذلك له اسإتشاره" وكنت لمن نصح ما رأيه في يزاد الرجل
له. كنت كم لك اليوم

الحلم في لمعاوية
قلبه في أن أعلم العرب من الرجل ألقى كنت معاوية: "لقد قال
فل نفسه في يجده ما بقدر منه إلّي فيثير فأسإتشيره، ضغنا علّي
ًا يوسإعني يزال ًا وأوسإعه شتم ًا يرجع حتى حلم به أسإتعين صديق

 فينجدني وأسإتنجده فيعينني
المشورة في لبنه ابرويز نصيحة

حبسه: "عليك في وهو شيرويه ابنه إلى أبرويز كتاب في وقرأت
عنك ويحسم الكّي لك ينضج من الرجال في واحد فإنك بالمشورة

ّوك في لك يدع ول المستكن لك ويخرج الداء انتهّزهم إل فرصة عد
ّوك ول ّدة يمنعك ول حّصنهّا، إل فرصة فيك لعد ظنك في رأيك ش
ّو ول فإن غيرك رأي رأيك إلى تجمع أن من نفسك في مكانك عل

أنه خأصالً: منهّم ذلك في فإن نفيت، ذممت وإن اجتنيت أحمدت
ّدة رأسإك ازداد رأيك وافق إن عرضته رأيك خأالف وإن عندك، ش

ًا رأيته فإن نظرك، على ًا رأيته وإن قبلت، رأيت لما معتلي ّتضع م
ّدد أنه ومنهّم اسإتغنيت، عنه وإن شاورت ممن النصيحة لك يج

ّدته لك ويمحض أخأطأ قّصر". وإن مو
المشورة في الهّند كتاب من

المشورة عند الرخأصة الخأوان من التمس للهّند: "من كتاب وفي
الرأي أخأطأ الشبهّة، عند الفقهّاء ومن المرض عند الطباء ومن

ًا وازداد الوزر". وحمل مرض
المقفع ابن كلم من

اسإتشرت إن أنك روعك في يقذفن المقفع: "ل ابن آداب وفي
عن ذاك فيقطعك غيرك، رأي إلى الحاجة منك للناس ظهّر الرجال
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أنك به. ولو للنتفاع ولكن به للفخر الرأي تريد ل فإنك المشاورة،
ّباء عند الذكر أحسن كان الذكرى أردت برأيه ينفرد يقال: ل أن الل
إخأوانه. من الرأي ذوي دون
الرأي في الخطاب بن لعمر قول

قال عمر بن الخطاب: "الرأي الفرد كالخيط الّسحيل، والرأيان كالخيطان المبرمين،
أشجع: والثلثّة مرار ل يكاد ينتقض" وقال 

ٌي الناس وعيون سإرى رأ
هاجعٌة

ٌي الحزم أخأر ما ّدم رأ ق
الحذرا

الرأي في للحجاج المهّلب قول
ّلب إلى الحجاج كتب إليه فكتب الزارقة، حرب في يستعجله المهّ

من دون يملكه لمن الرأي يكون أن البلء من المهّلب: "إن
يبصره".

ّله عبد كلم من الخوارج له عقدت يوم وهب بن ال
ّله لعبد وقيل الخوارج: تكلم. له عقدت يوم الراسإبّي وهب بن ال

ًا: خأمير القضيب. وقال والكلم الفطير والرأي أنا فقال: ما أيض
ّبه شيء ورب فطيره، من خأير الرأي ّيه، من خأير غا وتأخأيره طر

ّلم. فقال: ما تقديمه. وقيل من خأير ًا. إل الخبز أشتهّي لخأر: تك بائت
الصحبة في هبيرة لبن
غايته من صحبة من بك أعوذ إني يقول: "اللهّم هبيرة ابن كان

يلتمس ل وممن مستشيره، هوى في والنحطاط نفسه خأاصة
ّدتك خأالص ّتي إل مو على يساعدك ومن شهّوتكن، لموافقة بالتأ
غدك". حوادثّ في يفكر ول سإاعتك سإرور
ًا أعطي يقال: "من وكان ًا:من يمنع لم أربع لم الشكر أعطي أربع
أعطي ومن القبول، يمنع لم التوبة أعطي ومن المزيد، يمنع

يمنع لم السإتخارة أعطي ومن الصواب، يمنع لم المشورة
الخيرة".

الناس أصناف من يستشار فيمن
ًاول تستشر يقال: ل وكان ّلم مع القعود كثير ول الغنم راعي مع

النساء.
ًا ول قضاءها يريد حاجة صاحب يقال: لتشاور وكان حاقن ول جائع

الخف ضغطه الذي لحازق" وهو ول لحاقن رأي بول. وقالوا: "ل
بطنه. في رّزا يجد الذي لحاقب" وهو "ول

ًا: ل وقالوا عنده. دقيق ل من تشاور أيض
الرأي خأطأ في العجم ملوك لبعض
دعا الرأي في فقّصروا مرازبته شاور إذا العجم ملوك بعض وكان

ّكلين وتعاقبنا! مرازبتك فيقولون: تخطىء فعاقبهّم، لرزاقهّم المو
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ّلق إل يخطئوا لم إنهّم فيقول: نعم، اهتموا وإذا بأرزاقهّم قلوبهّم لتع
أخأطأوا.

اطمأنت. " ورزقهّم "قوتهّم أحرزت إذا النفس يقال: إّن وكان
يستشار فيمن لكعب
ّله فإن الحاكة تستشيروا كعب: ل وقال ونزع عقولهّم سإلبهّم ال

كسبهّم. من البركة
المشاورة في شعر

الشاعر: قال 

كان من شاروت من وأنفع
ًا ناصحـ

ًا من بعدهم فأبصر شفيق
تـشـاور

الـشـفـيق بشافـيك وليس
ورأيه

والصدر الرأي ذو ول عزيب
 واغر

آخأر: ويقال: علمة الرشد أن تكون النفس مشتاقة وقال 

النصيحة الرأي بلغ إذا
حـازم نصـيحة أو نصيح برأيفاسإتـعـن

عليك الّشورى تحسب ول
غضاضة

رافـدات الخوافي فإن
الـقـوادم

ول للضعيف الهّوينا وخأّل
تـكـن

ًا لـيس الحـزم فإن نؤوم
بـنـائم

المقّرب القربى من وأدن
نفـسـه

غير أمرأ الشورى تشهّد ول
كاتم

الغّل أمسك كّف خأير وما
أخأتـهّـا

ّيد لـم سإيٍف خأير وما يؤ
بـقـائم

ّيا تبلغ ولنبالمنى الهّّم تصطرد لم فإنك  المكارم بغير العل
المشاورة في ???????????????????لعرابي

ذلك? قومي. قيل: وكيف يغبن حتى قط غبنت أعرابي: ما قال
ًا أفعل قال: ل أشاورهم. حتى شيئ

والطاعة الحزم في لعبسّي قول
رجل ألف صوابكم! فقال: نحن أكثر عبس: ما بني من لرجل قيل

بين حازم. ويقال: "ليس ألف فكأنا نطيعه، ونحن واحد حازم وفينا
تواٍن". أو حزم إل تملكه أو رعيته يملك أن وبين الملك
الناصح معصية في للرياشي، ثّم للقطامي، شعر

الناصح: وقال القطامي في معصية 

عليك الشفيق ومعصية
ممـا

منه مّرة يزيدك
ًا اسإتمـاعـ
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اسإتقبلت ما المر وخأير
منـه

ّبعه بأن وليس ًا تت ّتـبـاعـ ا

الـنـاس رأيت وما كذلك
إل

غاويهّم جّر ما إلى
ًا سإراعـ

من يغمزون تراهم
ّكـوا اسإتر

صدق من ويجتنبون
 المصاعا

الرياشّي: وقال آخأر: أنشدنيه 

ًلى ّد عصاني ومو واسإتب
بـرأيه

ّقتين يطع لم كما بالب
قـصـير

أمري غّب أن رأى فلّما
وأمره

ّلت المور بأعجاز وو
صدور

ّنى ًا تم يكون أن بئيس
أطاعنـي

ّدثّت وقد المور بعد ح
أمـور

اليمامة لهل سإبيع كلم
وثّمود، عاد بعدت كما بعدا حنيفة بني اليمامة: "يا لهل سإبيع وقال

ّله أما وأبصر جرسإه أسإمع كأني وقوعه قبل بالمر أنبأتكم لقد وال
ّنكم غيبه أيديكم وفي وأصبحتم الندم، فاجتنيتم النصيحة أبيتم ولك
من يدي في وأصبح الندامة، تهّمتي ومن التصديق تكذيبي من

ّلكم ومن البكاء هلككم وما مردود غير فات ما وأصبح الجزع، ذ
ّتهّمون رأيتكم لّما مأمون. وإني غير بقي ّفهّون النصيحة ت وتس

ّله عليكم وخأفت اليأس منكم اسإتشعرت الحليم ما البلء. وال
ّله منعكم مّل حتى أمهّلكم ولقد غّرة على أخأذكم ول التوبة ال

غيركم". فيه أنتم بما يعنى كأنما وكنتم الموعوظ وهن الواعظ
نصحه لخأر صديق قول

يقول ما قلت له: "قد فقال برأي، له صديق على رجل وأشار
ويحّرك بسهّله وحزنه بمّره كلمه حلو يخلط الذي الشفيق الناصح

وقبلته فيه النصح وعيت وقد غيره، من سإاكن هو ما منه الشفاق
وما غيبه، وصافي مودته في يشّك ل من عند من مصدره كان إذ

ّله بحمد زلت ًا خأير كل إلى ال ًا طريق ًا منهّج ًا". ومهّيع واضح
ّله رضي علّي إلى به أحيط حين عثمان الخليفة كتاب عنهّما ال

وكتب عثمان إلى علّي حين أحيط به: "أما بعد فإنه قد جاوز الماء الّزبى وبلغ الحزام
ّطبيين وقد تجاوز المر بي  قدره.ال

ً كنت فإن فكن مأكول
آكل خأير

ولّمـا فأدركني وإل
"أمـزق

المشورة في حجر بن لوس شعر
حجر: وقال أوس بن 
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كنت إن العم ابن أعتب وقد
ًا ظالم

كان إن الجهّل وأغفرعنه
أجهّل

ترى? ماذا لي قال وإن
يستشيرني

المر مخلط عّم ابن يجدني
 مزيل

دام ما الحزم بدار أقيم
حزمـهّـم

ّول بـأن حالت إذا وأحر أتـحـ

ّي المر وأسإتبدل القـو
بـغـيره

الرجال مأفون عقد إذا
ّلـل تحـ

الناة في قول
وكان يقال: "أناة في عواقبهّم درك، خأير من معاجلة في عواقبهّم فوت".

الرياشّي: وأنشدني 

مضياع الرأي وعاجز
لفرصته

عاتب أمٌر فات إذا حتى
 القدر

ّو وكان فاعزم". اسإتوضحت فإذا بحزم يقال: "ر
والرأي بالظن الصابة

بالرأي السإتدلل في الزبير لبن
ير لم ما برأيه ير لم من بخير عاش يقول: "ل الزبير ابن كان

بعينه".
العقل في الحكماء لبعض
ومعرفة بالظن العقل? فقال: "الصابة الحكماء: ما بعض وسإئل

ًا يقال: "كفى وكان كان بما يكن لم ما بقي، ما مضى عما مخبر
ًا وكفى جّربوا". ما اللباب لولي عبر
إلى محتاج والعقل العقل، إلى محتاج شيء يقال: "كل وكان

التجارب".
يقينه". ينفعك لم ظنه ينفعك لم ويقال: "ما

وغيره حجر، بن لوس
حجر: وقال أوس بن 

بـك يظن الذي اللمعي
ال

وقد رأى قد كأن ظن
 سإمعا

آخأر: وقال 

أعـلـم الظّن صواب وأبغي
أنـه

طاشت المرء ظّن طاش إذا
 مقادره

ّله عبد في طالب أبي بن علّي للمام ّله رضي عباس بن ال عنهّما ال

ّله صلوات طالب أبي بن علّي وقال ّله عبد في عليه ال عباس: بن ال
رقيق". سإتر من الغيب إلى لينظر "إنه
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الظن في قول
ويقال: "ظن الرجل قطعٌة من عقلهّويقال: "الظنون مفاتيح اليقين".

الكتاب: وقال بعض 

عليك أظّن أن أصونك
ًا ظن

اليقـين مفتاح الظن لن

ّبر في ولغيره للكميت شعر التد
الكميت: وقال 

المر في التدبر مثل
ائتنـافـكـه

ل القوام في يعجز والمرء
 الحيل

آخأر: وقال 

لخطب تهّزز متى وكنت
تـغـشـه

رقاق من أمضى ضرائب
 المضارب

ّللتـه مكـان عينيه ملء بهأريتـه حـتـى بـالـرأي تج
الـعـواقـب

ً يصف ولخأر عاقل
عاقلً: وقال آخأر يصف 

المور بأعقاب بصير
كـأنـمـا

هو ما الرأي بصواب يرى
 واقع

مثله: وقال آخأر في 

ّيم المـور بأعقـاب عل
بـرأيه

ًا اليوم في له كأّن عين
 الغد على

عاقلً: وقال آخأر يصف 

ّيم المور بأعقاب عل
ّنمـا كأ

أمر كل من يخاطبه
 عواقبه

ًا يهّجو قيس بن لجثامة قوم
ًا: وقال جثامة بن قيس يهّجو  قوم

قلوب ل عظام أناس أنتم
لكـم

أم الرشد أجاء تعلمون ل
 غاب

رؤوس وتبصرون
المورمقبلًة

ّلين وقد ترون ول و
أذنـابـا

ّلما المكروه يفجأ وق
صاحـبـه

الشر لوجوه رأى إذا
ًا أسإبابـ

آخأر: وقال 

حتى الشّر يحذرون فل
يصيبهّم

إل المر يعرفون ول
ّبـرا تد

كهّانة". العاقل ويقال: "ظن
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الناس طبائع في الهّند كتاب من
إذا الذي الحازمين فأحد وعاجز، حازمان للهّند: "الناس كتاب وفي
ّقاه يبطر لم البلء به نزل وأحزم منه، يخرج حتى رأيه و بحيلته وتل
ّدد في والعاجز وقوعه، قبل فيدفعه أقبل إذا بالمر العارف منه تر

ًا يأتمر ل بائٌر حائٌر وتثّن ًا". يطيع ول رشد مرشد
الجميل الظن في لشاعر

الشاعر: وقال 

ّله لرجو وإني حتى ال
ّنـنـي كأ

ّله ما الظن بجميل أرى ال
 صانع

آخأر: وقال 

ٍة وغّرة مـوق فعـال مّرتين وغّرةغـّر فعـل من مّر

ّنـى قـد بأمر تفرح فل المر من تأيس ولتـد
الّسحيق

بعد يبعد القرب فإن
قـرب

بالقدر البعد ويدنو
المسـوق

الّضحضاح يتق لم ومن
ّلت ز

البحر في قدماه به
العمـيق

المحامد اكتسب وما
طالبوهم

والوجه البشر بمثل
ّطليق ال

دلجة بن وحبيش الحكم بن مروان بين
أحمق. قال: دلجة: أظنك بن لحبيش الحكم بن مروان وقال

ّنه". عمل إذا الشيخ يكون ما "أحمق بظ
خأير ومثله: "طينٌة الظن من خأير خأاتمه: "الخاتم على رجل ونقش

ّنة". من ظ
الهّوى اتباع

ّظرب بن لعامر الهّوى الرأي غلبة في ال
العمى. شريك يقال: الهّوى كان

ّظرب: الرأي بن عامر قال و يغلب ولذلك يقظان، والهّوى نائم ال
الهّوى. الرأي
ّتخذ من "أفرأيت معبود" وقرأ إله عباس: "الهّوى ابن وقال إلهّه ا

هواه".
الملك عبد بن لهّشام شعر

غيره: وقال هشام بن عبد الملك، ولم يقل 

قادك الهّوى تعص لم أنت إذا
الهّوى

علـيك فيه ما بعض إلى
مـقـال
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الهّوى اتباع عن النهّي في لبزرجمهّر
أيهّما في تدر فلم أمران عليك اشتبه بزرجمهّر: "إذا وقال

فاجتنبه". هواك إلى أقربهّما فانظر الصواب،
العاص بن ولعمرو

كان عمرو بن العاص صاحب عمارة بن الوليد إلى بلد الحبشة ومع عمرو امرأته
ًا في البحر فتعلق بالسفينة وخأرج، فلما ورد بلد فوقعت في نفس عمارة فدفع عمر
ّنجاشّي وأخأبره أنه يخالف إلى بعض نسائه فدعا الحبشة سإعى عمرو بعمارة إلى ال

ّنجاشي بالسواحر فنفخن في إحليله فهّام مع الوحش، وقال عمرو في  ذلك: ال

ّلم شـّر من أن عمارا تع
شـيمة

له عم ابن يدعى أن لمثلك
ابنما

أحوى بردين ذا كنت وإن
مرّجل

ٍء فلست عمك لبن برا
محرمـا

ًا يترك لم المرء إذا طعام
ّبـه يح

ًا يعص ولم ًا قلب حيث غاوي
يّممـا

ًا قضى ًا منه وطر يسير
وأصبحت

تمل أمثاله ذكرت إذا
الـفـمـا

مثله:?ومثله لحاتم طّيء ولخأر وقال حاتم طّيء في 

بطنك أعطيت إن وإنك
سإؤلـه

الذّم منتهّى نال وفرجك
 أجمعا

وقال آخأر: 
علّي الجنيد جار

ًا محتـكـمـ
بموضع ولست جهّل

الظلـم
ورّب حججي الهّوى أكل

هوى
حّجة سإيأكل مما

الـخـصـم
غلظ ولكن هوان، أعرابي: "الهّوى قال الهّوى في ?لعرابي
باسإمه".
الهّذلي وللبريق المطلب عبد بن ?للزبير

ّطلب: وقال الزبير بن عبد  الم

حيث المقاذع وأجتنب
كانت

لما هويت ما وأترك
 خأشيت

الهّذلي: وقال البريق 

والمرء ترى ما لي ابن
تأبى

هـواه ويغلـبـه عزيمته

يراه ل يراه مـا ويحسبعـلـيه فيه يرى ما فيعمى
الخأوة في ?قول
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جهّة من ل عقلك جهّة من وأتاك صدقك من يقال: "أخأوك وكان
هواك? 
وإعلنه وكتمانه ?السر

الكتمان في وسإلم عليه الله صلى للرسإول
ّدثّني ّدثّنا الخليل بن أحمد ح ّدثّني الحصيب بن محمد قال: ح قال: ح
ّله عبد بن أوس قال: قال بريدة عن سإهّل أخأيه عن بريدة بن ال

ّله: "اسإتعينوا رسإول نعمة ذي كّل فإّن بالكتمان الحرائج على ال
محسود"..

دمك من تقول: "سإّرك الحكماء وكانت السّر في والعرب للحكماء
ًا لسره ارتاد تقول: "من والعرب أذاعه". فقد موضع

ومعاوية محجن أبي ابن بين
ّله بن قريب عن عمه الصمعّي قال: أخأبرني بعض ّدثّني عبد الرحمن بن عبد ال ح

أصحابنا قال: دخأل ابن أبي محجن الثقفي على معاوية، فقال له معاوية: أبوك الذي
يقول: 

ّني مّت إذا أصل إلى فادف
كـرمة

ّوي موتي بعد عظامي تر
 عروقهّم

ّني ول الفـلة في تدفن
ّنـنـي فـإ

أن الموت وراء أخأاف
لأذوقهّـم

فقال ابن أبي محجن: لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره. فقال معاوية: وما
قوله: ذاك? قال 

وما مالي ما القوم تسألي ل
حسبي

حزمي ما القوم وسإائلي
 خألقي وما

مـن أني أعلم القوم
سإـراتـهّـم

الّرعديدة يد تطيش إذا
الـفـرق

الّروع غداة الّسنان أعطي
حّصتـه

من أرويه الّرمح وعامل
العلـق

ً الهّول أركب قد مسدول
عساكـره

ضربة فيه السر وأكتم
العـنـق

العبدي للّصلتان ??شعر
العبدي: وأنشدني للّصلتان 

عند كان ما وسإّرك
امرىء

? الخفي غير الثلثّة وسإّر

ّله رضي علّي المام السر وافشاء عنه ال
ّثل بهّذين  ّله عنه يتم البيتين: وكان علّي بن أبي طالب رضي ال

نصـيحـا نصيح لكّل فإنإلـيك إّل سإـّرك تفش ول
صحيحا أديما يتركون ل لالـرجـا غواة رأيت فإني
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الهّوى كتمان في شعر
الشاعر: وقال 

تكاتما ومراقبين
بهّواهـمـا

تجّن لما القلوب جعل
قبورا

ّنـمـا تلحظا يتلحظان الجفون من يتناسإخانفكأ
 سإطورا

ّدارمي: وقال مسكين  ال

أطلع لست رجل أواخأي
بعضهّـم

أني غير بعض سإر على
جماعهّم

ّلون ّتى يظ البلد في ش
وسإـّرهـم

الّرجال أعيا صخرة إلى
 انصداعهّم

السر كتمان في قيل مما
وقال: 

ما نسيان على قدرت ولو
اشتملـت

السإرار من الّضلوع مني
والخبـر

ّول لكنت ينـسـى مـن أ
سإـرائره

ًا نشرهم من كنت إذ يوم
 خأطر على

ًا فلما اسإتقصاه قال له: أفهّمت? قال: ل، بل نسيت. أسإّر رجٌل إلى صديق له حديث
قيل لعرابي: كيف كتمانك للسر? قال: "ما قلبي له إل قبر".

ّبأته. وقال  الشاعر: وقيل لمزبد: أّي شيء تحت حضنك? فقال: يا أحمق لم خأ

عن صدرك ضاق ما إذا
حديث

فمـن الرجال فأفشته
تـلـوم

أفشى من عاتبت إذا
حـديثـي

فأنا عنده وسإّري
ّظـلـوم الـ

حمـل أسإأم حين وإني
سإـّري

صـدري ضّمنته وقد
سإـؤوم

قيل لرجل: كيف كتمانك للسر? قال: "أجحد المخبر وأحلف للمستخبر".
الشاعر: وكان يقال: "من وهي المر إعلنه قبل إحكامهّوقال 

الخؤون حّملت أنت إذا
أمانة

شّر أسإندتهّم قد فإنك
مسند

العاص بن لعمرو
ًا ًا فأفشاه فلمته، لني كنت أضيق صدر وقال عمرو بن العاص: "ما اسإتودعت رجلً سإّر

وقال:حين أسإتودعته 

لنفسك تحفظ لم أنت إذا
سإّرهـم

أفشى الناس عند فسّرك
 وأضيع

لسانه". اتسع قلبه ضاق يقال: "من وكان
وأبيه عتبة بن الوليد بين
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ًا إلي أسإّر المؤمنين أمير لبيه: إن عتبة بن الوليد وقال ول حديث
ّدثّك أفل لغيرك، يبسطه ما عنك يطوي أراه بني يا به? قال: ل أح
فل عليه، الخيار كان أفشاه ومن له، الخيار كان سإره كتم من "إنه

ًا تكون ًا كنت أن بعد مملوك بين ليجري هذا قال: قلت: وإن مالك
السر. بأحاديث لسانك تذلل أن أكره ولكني وأبيه? قال: ل، الرجل

ّدثّت ّق من أخأي وليد? أعتقك فقال: يا معاوية به فح الخطأ. ر
فارس ملوك ?لبعض

أسإراركم قال: "صونوا فارس ملوك بعض أن العجم كتب وفي
تزاول منزلة أو تحاول مواضع: مكيدة ثّلثّة في إل لكم سإر ل فإنه

شيء ظهّور في منكم لحد حاجة ول تكتم، مدخأولة سإريرة أو
عنه". منهّم
صديقك". عليه تظهّر فل عدوك من كاتمه كنت يقال: "ما وكان

ربيعة أبي لبن ثّم معمر بن لجميل
معمر: وقال جميل بن أبي 

ّله ألقى و أموت بثن يا ال
أبح لم

والمستخبرون بسّرك
كثيرون

المخزومي: وقال عمر بن أبي ربيعة 

الـذي عرفت تلقينا ولما
بـهّـم

النعل حذوك بي الذي كمثل
 بالنعل

الّستر جانب وأرخأت فقالت
إنمـا

ّلم معي رقبة ذي غير فتك
أهلـي

من لهّم بي ما لهّم فقلت
ّقـب تـر

يحمله ليس سإّري ولكّن
مثـلـي

أبديه فل أي وسإتره، صيانته في مثلي أحد يحمله ليس أنه يريد
لحد.
سإلمى أبي بن لزهير

زهير: وقال 

الفاحشات دون الّستر
ول

من الخير دون يلقاك
 سإتر

آخأر: وقال 

وتلك كإعلني فسّري
خأليقتـي

ضوء مثل ليلي وظلمة
 ريا نهّم

ّدثّه له لٍخ آخأر وقال سإرب. غير وعاء في هذا بحديث: اجعل وح
السائل. والّسرب

وبسط والكتمان البال جمع السامع على يقال: "للقائل وكان
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العذر".
السإترعاء". من خأير يقال: "الّرعاية وكان

ّله عبيد بين السلولي همام وابن زياد بن ال
ّبه. فأرسإل إليه ّلولي سإ ّله بن هّمام الس ّله بن زياد فأخأبره: أن عبد ال أتى رجل عبيد ال

هّمام: فأتاه فقال: يا بن همام إن هذا يزعم أنك قلت: كذا وكذا. فقال ابن 

ائتمنتك إّما امرؤ فأنت
ًا خأالـي

ً قلت وإّما فخنت، بل قول
 علم

قد الذي المر في وإنك
أتيتـه

الخيانة بين منزل لفي
والثّـم

آخأر: وقال 

نطقت إن الّصوت اخأفض
بليل

قبل بالنهّار والتفت
الـكـلم

الشيص ولبي السر، كتم في العراب لبعض
العراب: وقال بعض 

لكن السإرار أكتم ول
أنـّمـهّـا

على تغلي السإرار أدع ول
 قلبي

بات من العقل قليل وإن
لـيلـه

ّلبه ًا السإرار تق إلى جنب
جـنـب

الشيص: وقال أبو 

سإـّري على تأمنن ل
وسإـّركـم

طّي أو وغيرك غيري
 القراطيس

ٍر أو ّلـيه طائ تنقير صاحب زال ماوأنـعـتـه سإأحـ
وتأسإـيس

ٌد الحسن في حمالقه صفٌرذوائبــه مـيٌل بـراثّـنـه سإو
 مغموس

سإليمـان هّم كان قد
لـيذبـحـه

ًا سإعايته لول يومـ
بـبـلـقـيس

ًا: وقال  أيض

 قلمه بكى يعرفه كان لوقـلـٌم بسّره إليك أفضى
الوليد بن لمسلم

السر.وقال مسلم بن الوليد: في الكتاب يأتيك فيه 

ذا كنت إن تخريقه الحزم
حـذر

الظّن سإوء الحزم وإنما
بالناس

ّدى وقـد أتاك إذا بطن في صيانته فاجعلأمـانـتـه أ
 أرماس

آخأر: وقال 
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وأحفظ سإّري سإأكتمه
سإّره

كريم عليه أني غّرني ول

جهّوٌل أو فينسى حليٌم
يشيعه

جاهل إل الناس ومن
 وحليم

ّكتاب والكتابة ال
والسلم الصلة عليه للرسإول

ّدثّنا بن يونس عن أبيه عن جرير بن وهب عن راهويه بن إسإحاق ح
أشراط قال: "من النبّي عن ثّعلب بن عمرو عن الحسن عن عبيد

عمرو: إن التجارقال وتفشو القلم ويظهّر المال يفيض أن الساعة
فيقول: البيع الرجل ويبيع الكاتب، العظيم الحواء في لنلتمس كنا

 فلن. بني تاجر اسإتأمن حتى
ّدثّنا عبد بن عنبسة عن آبان بن اسإماعيل عن الخليل بن أحمد ح

ثّابت بن زيد عن سإعد أّم عن زاذان بن محمد عن القرشّي الرحمن
ّله رسإول على قال: دخألت فقال: حوائجه بعض في يملي وهو ال

به". للمملى أذكر فإنه أذنك على القلم "ضع
بالقلم خأط من أول السلم عليه ادريس قال وهب عن

ّدثّني قال: "كان وهب عن أبيه عن المنعم عبد بن الرحمن عبد وح
ّول السلم عليه النبّي إدريس ّول بالقلم خأّط من أ خأاط من وأ
الجلود". يلبسون قبله من وكان ولبسهّم الثياب

ّي موسإى وأبي الخطاب بن عمر بين الشعر
ّدثّنا زياد أبي بن يزيد عن جرير قال: أخأبرنا راهويه بن إسإحاق ح

ّطاب بن عمر أن موسإى أبي بن عياض عن موسإى: لبي قال الخ
ًا لنا ليقرأ كاتبك لي ادع الشأم. من جاءت صحف

جنابة? قال: عمر: أبه المسجد. قال يدخأل ل موسإى: إنه أبو فقال
ّنه ل، يكسرهم كاد حتى فخذه فضرب يده نصراني. قال: فرفع ولك
ّلك قال: ما ثّم ّله! أما لك! قات ّله قول سإمعت ال ّيهّا وجل عز ال "ياأ

ّلذين ّنصارى اليهّود تتخذوا ل آمنوا ا ً اتخذت أولياء"! أل وال رجل
ًا! فقال عمر: "ل كتابته. فقال ولي دينه موسإى: له أبو حنيفي

ّله أهانهّم إذ أكرمهّم ّلهّم إذ أعّزهم ول ال ّله أذ إذ أدنيهّم ول ال
ّله". أقصاهم ال

المؤمنين دون من بطانة اتخاذ عدم في الخطاب بن لعمر
ّدثّنا ّدثّنا يونس بين عيسى قال: أخأبرنا راهويه بن إسإحاق ح قال: ح

ّيان أبو ّتيمي ح ّدهقانة أبي عن زنباع أبي عن ال بن لعمر قال: ذكر ال
ّطاب ًا، وكان الحيرة أهل من حافظ كاتب غلم الخ له: فقيل نصراني

ًا. فقال اتخذته لو ًا اتخذت "لقد كاتب المؤمنين". دون من بطانًة إذ
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العربية كتابة وضع من أول
ّدثّني الذي وهو النبار أهل من مروة بن قال: مرامر حاتم أبو ح

ّية، كتابة وضع الناس. في انتشرت النبار ومن العرب
العوام بن والزبير وسإلم عليه الله صلى الرسإول بين

ّدثّني ّطنفاسإي عن سإهّل أبو ح أبيه عن محمد بن المنكدر عن ال
ّوام بن الّزبير قال: جاء المنكدر بن محمد فقال: كيف النبّي إلى الع

ّله أصبحت? جعلني ّيتك تركت فداك! قال: "ما ال بعد". أعراب
العزيز عبد لخأيه مروان بن الملك عبد وصية

مصر: إلى وّجهّه حين العزيز عبد لخأيه مروان بن الملك عبد قال
ّقد ّبره الغائب فإن وجليسك، وحاجبك كاتبك "تف كاتبك، عنك يخ

بجليسك". يعرفك عليك والداخأل بحاجبك، يعرفك والمتوسّإم
الخطاب بن الحميد وعبد العزيز عبد بن عمر بين
ًا قال: كنت أبيه عن الّزناد أبي ابن فكان العزيز عبد بن لعمر كاتب

ّطاب بن زيد بن الرحمن عبد ابن الحميد عبد إلى يكتب في الخ
ّيل إليه: "إنه فكتب فيراجعه، المظالم إليك كتبت لو أني إلي ليخ

ً تعطي أن إليك كتبت ولو ماعز، أم إلّي: أضأن لكتبت شاة رجل
لكتبت: بأحدهما إليك كتبت ولو أنثى، أم لكتبت: أذكر بأحدهما

مظلمة". في تراجعني فل هذا كتابي أتاك كبير. فإذا أم أصغير
المنصور جعفر أبي بين

الكاتب صفات في قتيبة بن وسإلم
مع خأرج من دور بهّدم يأمره قتيبة بن سإلم إلى جعفر أبو وكتب

ّدور? أم بالنخل نبدأ ذلك إليه: بأي نخلهّم. فكتب وعقر إبراهيم بال
ثّمرهم بإفساد أمرتك لو فإني بعد، جعفر: "أما أبو إليه فكتب
ّيه في تستأذن إلّي لكتبت بالّشهّريز?" وعزله، أم أبالبرنّي تبدأ أ
ثّلثّة، الملك على يقول: "للكاتب سإليمان. وكان بن محمد وولى

ّتهّم عنه، الحجاب رفع إليه". السّر وإفشاء عليه، الوشاة م وا
الكاتب صفات في للعجم
ًا يكن لم تقول:"من العجم كانت فرض وبحفر المياه بإجراء عالم
الزيادة في اليام ومجاري المهّاوي وردم والمسارب الماء

ّلث وذرع الموازين ووزن وأفعاله القمر واسإتهّلل والنقصان المث
ّبع ّدوالي والجسور القناطر ونصب الّزوايا والمختلف والمر وال

ّناع أدوات وحال المياه على والنواعير كان الحساب ودقائق الص
ًا كتابته". حال في ناقص

ميمون بن لميمون
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فليكن حاجٌة كاتب إلى لك كانت ميمون: "إذا بن ميمون قال
المير". تخش فل الوزير آخأيت وقال: "إذا الطمع إليه رسإولك

الوزير في الهّند كتاب من
والهّيبة المال في الملك يساوي الوزير كان للهّند: "إذا كتاب وفي

هو أنه فليعلم يفعل لم وإن الملك، فليصرعه الناس من والطاعة
المصروع".

ّله عبيد بين أبيه وكاتب زياد بن ال
 

ًا زياد قال: خأل المدائني له كاتب وعنده فيه ينظر أمر في يوم
ّله، عبيد وابنه يكتب ّهّد لعبيد فقال زياد فنعس ال ّله: تع ل هذا ال
ًا. ونام، يكتب ّله عبيد فوجد شيئ يوقظ أن فكره البول من مّسا ال

ّلي أن وكره أباه ّد الكاتب يخ وقام وخأتمه بخيط إبهّاميه فش
لحاجته.

ّباد أبو قال ّيل إل يدي بين قط أحد جلس الكاتب: ما ع أني إلّي تخ
يديه. بين جالس
لكاتبه أبرويز نصيحة
واصدق السّر لكاتبه: "أكتم قال أبرويز أن التاج في وقرأت
أل أن علّي لك فإن بالحذر، واحترس النصيحة في واجتهّد الحديث

ً عليك أقبل ول لك أسإتأني حتى بك أعجل ول أسإتقين حتى قول
ًا فيك أطمع ّطنهّم فل رفعة بمنجاة أنك فيغتالك. واعلم أحد وفي تح

وباعد نفسك عن مجاملة الناس وقارب تستزيلنه، فل مملكة ظل
ّوك من مشايحًة الناس ًا الجميل إلى واقصد عد ّدراع لغدك ا

ًا بالعفاف وتحّصن عليه قدرت بما عندي وتحّسن لمروءتك صون
ّبحّن ول فيك اللسنة تشرعّن ول حسن من عنك. وصن الحدوثّة تق

ّدّرة صون نفسك البيضاء الفّضة إخألص وأخألصهّم الصافية ال
المنيعة. ل المدينة تحصين وحّصنهّم المشفق الحذر معاتبة وعاتبهّم

الكبير تكتمّن ول الكبير، على يدل فإنه الصغير، إلّي ترفع أن تدعّن
ّذب عن شاغلي ليس فإنه وأحكم بهّم القني ثّم أمورك الصغير. ه

مني تنقبض ول فأمتعض علّي تجترئّن ول به راجعني ثّم لسانك
ّتهّم ّنه. وإذا ول به تلقاني ما تمّرضّن ول فأ تعجل فل فكرت تخدج

على علوة فإنهّم بالفضول تستعينن ول تعذر، فل كتبت وإذا
تلبسّن ول بالمقالة هجنة فإنهّم التحقيق عن تقصرن ول الكفاية

ًا ثّلثّ: عن كتابك معنى. أكرم عن معنى تباعدّن ول بكلم كلم
ّفه، خأضوع ّبجه، وانتشار يستخ مما الكثير واجمع به، تقعد ومعاٍن يث

الّسوقة على كتابك بسطة وليكن تقول، مما القليل في تريد
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ًا تملك ما يكن ول الملوك، على الملوك ملك كبسطة وما عظيم
ًا تقول ًا فاجعله الملك مقدار على الكاتب كلم فإنما صغير عالي

ّوه ًا كعل أربع: خأصال كله الكلم جّماع أن كفوقه. واعلم وفائق
عن وخأبرك بالشيء، وأمرك الشيء، عن وسإؤالك الشيء، سإؤالك

لم خأماس لهّم التمس إن المقالت دعائم الخلل الشيء. فهّذه
سإألت وإذا فأحكم أمرت فإذا تتم، لم رابع منهّم نقص وإن يوجد

ّقق أخأبرت وإذا فأسإجح طلبت وإذا فأوضح ذلك فعلت إذا فإنك فح
منه يعجزك ولم وارده عليك يشتبه فلم كله القول بحزامير أخأذت

أخأرجت ما فيهّم وأحص أدخألت ما دواوينك في صادره. أثّبت
ّقظ الحصاء عن النسيان يغلبنك ل تعطي، لما وتجّرد تأخأذ لما وتي

ّدم عن الناة ول ّق، غير في قيراط وزن تخرجّن ول التق ول ح
ّظمن مؤامرتي". عن كله ذلك وليكن الحق، في الكثير إخأراج تع

ّي في لرجل ّتاب ز الك
ّيوا بني لبنيه: "يا رجل قال الملوك أدب فيهّم فإن الكتاب بزي تز

الّسوقة". وتواضع
والكسائي أعرابي بين
ًا الكسائي: "لقيت قال بعد الحرف عن أسإأله فجعلت أعرابي

ّله! ما فقال: يا بغيره أقرنه الشيء بعد الشيء وعن الحرف ال
ً رأيت وأبعد بهّم شيء أشبه كلمة جنب إلى كلمة على أقدر، رجل
منك!". ، منهّم شيء
العرابي لبن

من الكلمة بعد الكلمة أكتب وأنا أعرابي العرابي: "رآني ابن وقال
الشرود". الكلمة لحتف إنك فقال ألفاظه
بغداديين في المدينة أهل من ولرجل

رأيت فما ببغداد قوم إلى المدينة: "جلست أهل من رجل وقال
أقلمهّم". من أطيش ول أحلمهّم من أوزن

له صديق إلى كاتب من
رأيت فما كتابك إلّي له: "وصل صديق إلى الكتاب بعض وكتب
ًا ًا أسإهّل كتاب ًا أملس ول فنون ًا أكثر ول متون مقاطع أحسن ول عيون

الرأي عدة فيه منه. أنجزت حّزا مفصل كل على أّشد ول ومطالع
ًا بك الظن وعاد الفراسإة وبشرى ًا". فيك والمل يقين مبلوغ

". أقلمهّم أطراف في الرجال ويقال: "عقول
وتعجيل اليسارين أحد العيال وخأفة اللسانين أحد ويقال: "القلم

ّظفرين أحد اليأس ّيعين أحد العجين وإملك ال التقدير وحسن الر
ّلبن الكاسإبين أحد اللحمين. أحد يقال: المرق وقد اللحمين أحد وال
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ّتاب وصف وفي الكتابة، في الك
ًا ل يكتب، فقال: تلك الّزمانة الخفية.  قيل لبعضهّم: إن فلن

ّتاب وقرأت في بعض كتب العجم أن موبذان موبذ وصف الك
ّتاب الملوك عيبتهّم المصونة عندهم وآذانهّم الواعية فقال: "ك

وألسنتهّم الشاهدة، لنه ليس أحد أعظم سإعادة من وزراء
الملوك إذا سإعدت الملوك، ول أقرب هلكة من وزراء الملوك إذا

ّتهّمة عن الوزراء إذا صارت نصائحهّم هلكت الملوك، فترفع ال
للملوك نصائحهّم لنفسهّم، وتعظم الثقة بهّم حين صار اجتهّادهم

ّتهّم روح على جسده ويتهّم جسد على روحه لن لنفسهّم فل ي
زوال ألفتهّما زوال نعمتهّما، وأن التئام ألفتهّما صلح خأاّصتهّما".

وقال: 
الحّجاج إلى ذهبت لئن

يقتلنـي
به تخدي من لحمق إني

 العير
ًا ًا مستحقب تدمى صحف
طوابعهّم

ّيات الصحائف وفي ح
مناكير

القلم في الشعراء لبعض
القلم: وقال بعض الشعراء في 

ّنين لذي عجبت في سإ
نبته الماء

ٍر كل في أثّر له مص
ومعمر

ّدثّين في  القلم: وقال بعض المح

المنصب في البحر منالـغـنـاء كثـير الّرواء ضئيل
 الخأضر

في العشق أخأي كمثل
شخصـه

بني من لونه وفي
الصـفـر

ٍة دعص في عالـشـجـا مـّر كـهّـيئة يمر أعـفـر محنـي
يبـصـر ولـم السبـيل وجازينـبـعـث لـم صّح رأسإه إذا

ئب هم ل جري جرىرأسإـه صـدعـت مـديٌة وإن
مقصـر

ً مـآربـه يقـّضـي الـمـدبـر هـيئة ويحسمهّـممـقـبـل

ّفـه فـتـى بـكـّف تجود ّثراء تسوقكـ إلى ال
المـعـسـر

القلم يصف تمام لبي
القلم: وقال حبيب الطائي يصف 

الـذي العلى القلم لك
بـشـبـاتـه

الكلى المر من يصاب
والمفـاصـل
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القـاتـلت الفاعي لعاب
لـعـابـه

ٍد اشتارتـه الجنى وأري أي
عـواسإـل

والـغـرب الشرق في بآثّارهوقـعـهّـم ولـكـّن طـّل ريقه له
وابـل

وهـو اسإتنطقتـه إذا فصيح
راكـٌب

وهـو خأاطبـتـه إن وأعجم
راجـل

اللطاف الخمس امتطى ما إذا
وأفرغت

وهـي الفكر شعاب عليه
حـوافـل

القنـا أطراف أطاعته
ّوضـت وتـقـ

الخيام تقويض لنجواه
الـجـحـافـل

ً تراه وهـو شـأنـه جليل
مـرهـٌف

ًنى وهـو خأطبه وسإمينا ض
نـاحـل

ًا القلم وصف في الملك عبد لمحمد أيض
القلم: وقال محمد عبد الملك بن صالح الهّاشمي يصف 

الكشح طاوي وأسإمر
ناطٍق أخأرس

بطون في ذملٌن له
المـهّـارق

أمطر الكّف اسإتعجلته إذا
خأـالـه

ٍد صوت بل ضوء ول إرعا
بارق

والزبرجد الللي كأّن
نـطـفـه

بطون في الخزامى ونور
 الحدائق

كاتب مدح في
ًا:  ّدثّين يمدح كاتب وقال بعض المح

ّي في تألق وإذا الند
ال كلمـه

من لسانه خألت منظوم
عضبه

ثّم أقلمه دجت وإذا
انتـجـت

ّدجى مصابيح برقت في ال
كتبه

في فهّمه يقرب باللفظ
بـعـده

فـي نيلـه ويبعد منا
قـربـه

خألل فسائحهّم حكم
بـنـانـه

فـي وقليبهّم متدفق
قـلـبـه

بحمرة مؤتلف كالروض
نوره

وخأضرة زهرته وبياض
 عشبه

دواة في وللطائي العود، يصف حميد بن لسعيد
العود: وقال سإعيد بن حميد يصف 
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ضـمـير ل بلسان وناطق
لـه

إلـى نيطـت فخذ كأنه
قـدم

في سإواه ضمير يبدي
كما الكلم

منطق سإواه ضمير يبدي
القلـم

إليه: بعث الطائي إلى الحسن بن وهب بدواة ابنوس وكتب 

ّية والعطاياالـمـنـايا أّم إلـيك بعثـنـا قد زنـجـ
الحـسـاب

حرب غير من حشاهم في
حراٌب

مرهفات من أمضى هي
 الحراب

والقلم الدواة وصف في
والقلم: وقال ابن أبي كريمة يصف الدواة 

ّدة خأضت قد الرجاء ومسو
ماءهـم

ّويت غير لهّم قعر من ور
منـبـط

كل على يروى الحشا خأميص
مشرب

ًا المير سإر على أمين
ّلـط الـمـسـ

الديوان تسمية في
والحّساب الكتبة "ديوان" لموضع قيل الدب: إنما أهل بعض وقال

ّتاب لنه بالمور لحذقهّم شياطين، "ديوان" أي بالفارسإية يقال: للك
الوزير معنى باسإمهّم. في موضعهّم فسّمي ولطفهّم،

وهو الوزر "وزير" من الملك عن المور لمدير قيل آخأر: إنما وقال
الحمال، وهي الوزار مثل المور من عنه يحمل أن يراد الحمل،

ّله قال ّنا عز ال ًا حّملنا وجل: "ولك ً القوم" أي زينة من أوزار أحمال
ّبه للثّم: وزر، قيل ولهّذا حليهّم، من قال الظهّر، على بالحمل ش
ّله ّذي وزرك عنك وتعالى: "ووضعنا تبارك ال ظهّرك". أنقض ال

كاتب في وغيره نواس لبي شعر
قوله: وكان الناس يستحسنون لبي النواس 

ًا يا الغداة كتب كاتب
ّنـي يسـبـ

براعة يطيق ذا من
ّتـاب الكـ

حين بالعجام ترض لم
سإببتني

عليه شكلت حتى
بالعـراب

فقد إفهّامي وأردت
أفهّمتنـي

غير قلت فيما وصدقت
 محابي

آخأر: وقال 

ًا يا ّفه منأقـلمـه تـنـثـر كاتب ًا ك على درج
 السإطر

ّي بن  الّرقاع: وقال عد
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امرىء على الله صلى
ودعته

عـلـيه نعمته وأتم
وزادهـم

ّتاب: وأتم أخأذ ومنه عندك. فيهّم وزاد عليك نعمته الك
لجرير ثّم للطائّي،

قبلك: وقال حاتم طيء في معنى قولهّم مّت 

يفّرق يوم أتى ما إذا
بينـنـا

الذي أنت فكنت بموت
 تتأخأر

معناه: وقال جرير في 

ّدي لي وكوني فؤادي ر
بمنزلتي

لقى نفسك قبل يا
التف نفسي

ًا ملٍك إلى الكتاب لبعض كتابه على رد
ّله بك، فكتب إليه ذلك ًا دعا له فيه بأمتع ال ّتاب كتاب كتب بعض الملوك إلى بعض الك

الكاتب: 

مـن عهّدت عما أحلت
أدبـك

ًا نلت أم في فتهّت ملك
كتبـك

في أن ترى هل أم
لل التواضع

ًا أخأوان في عليك نقص
حسبك

عن منك كان ما كان أم
غضب

ّي من أدناك شيء فأ
غضبـك

ذي كـتـاب جفـاء إّن
مـقة

صدره: وأمتع في يكتب
بـك

البرامكة في للصمعي
البرامكة: وقال الصمعّي في 

في الشرك ذكر إذا
برمـك بني وجوه أنارتمجلس

عن بالحاديث لتواآية عـنـدهـم تليت وإن
 مروك

آخأر: وقال 

المساجـد ابتناء إلىدعـانـي الفراغ إن
 خأالد بن يحيى كرأيفـيهّــم رأيي وإن

النار بيت في المقفع لبن
ّله بن المقفع ببيت النار،  فقال: مّر عبد ال

الذي عاتكة بيت يا
أتعـّزل

الفؤاد وبه العدا حذر
ّكل  مو

ّباد أبي في لدعبل ع
ّباد: وقال دعبل في أبي  ع
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بضيعة المور أولى
وفساد

ّبره أمر ّبـاد أبـو يد عـ

بـمـداد ومضّمخ فمرّملبدواتـه جلسائه على حنق
هرقل دير من وكأنه
ٌدمفلٌت القـياد سإلسإل يجّر حر

العمال خأيانات
الهّدايا عن النهّي في الخطاب لعمربن

ّدثّنا كان قريش من امرأة أن لنا قال: ذكر راهويه بن إسإحاق ح
المرأة فأهدت عمر إلى يخاصمهّا أن فأراد خأصومة رجل وبين بينهّا
فقالت: ، عليهّم القضاء فوّجه إليه خأاصمته ثّم جزور فخذ عمر إلى

الجزور. فخذ يفصل كما بيننا القضاء افصل المؤمنين، ياأمير
القصة. والهّدايا. وذكر وقال: إياكم عمر عليهّم فقضى

ّله عبد بن للمغيرة الثقفي ال
ّله عبد بن المغيرة اسإتعمل الحجاج إسإحاق: كان قال الثقفي ال
ًا رجل إليه فأهدى الناس، بين يقضي فكان الكوفة على من سإراج

ٍه،وبلغ المغيرة عند اجتمعا ببغلة. فلما إليه فبعث خأصمه ذلك شب
يقول: إن السراج صاحب وجعل السراج صاحب على يحمل جعل
البغلة إن قال: ويحك عليه أكثر السراج. فلما من أضوأ أمري

فكسرته. السراج رمحت
وعمر الحارثّي زياد بن الربيع بين

ّدثّنا ّدثّنا إسإحاق ح ّدثّنا عبادة بن روح قال: ح سإلمة بن حّماد قال: ح
وفد أنه الحارثّي زياد بن الربيع عن بصرة أبي عن الجريري عن
ًا عمر فشكا ونحوه، هيئته فأعجبته عمر إلى ًا طعام يأكله. غليظ

ّيب بمطعم الناس أحق إن المؤمنين، أمير الربيع: يا فقال ط
ّين وملبس وقال: بجريدة رأسإه لنت. فضرب وطيء ومركب ل

ّله ًا. أل فيك أن لحسب كنت وإن مقاربتي، إل بهّذا أردت ما وال خأير
فدفعوا سإافروا قوم كمثل مثلنا إنما هؤلء، ومثل بمثلي أخأبرك

ّينا. فهّل أنفقهّم وقالوا منهّم رجل إلى نفقاتهّم عليهّم يستأثّر له عل
الربيع:ل. ِبشيء? قال

المانة في عمر المؤمنين لمير

ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح أبي ابن عن عيينة بن سإفيان قال: ح
في بعود يقلبه جعل وسإواريه كسرى بتاج عمر أتي قال: لما نجيح
ّله يده أمير رجل: يا لمين. فقال هذا إلينا أدى الذي إن ويقول: وال
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ّله أمين أنت المؤمنين ّدون ال ّديت إليك يؤ ّله إلى ماأ رتعت فإذا ال
رتعوا. قال: صدقت.

ّله رضي لعلّي القناعة في عنه ال
ّدثّنا الصمعّي قال: لما أتي علّي عليه السلم بالمال أقعد بين ّدثّني أبو حاتم قال: ح ح
ّوم كومًة من ذهب وكومة من فضة وقال: يا حمراء ويا بيضاء ّنقاد فك يديه الوّزان وال

: احمّري وابيّضي وغّري  وأنشد.  غيري

 فيه إلى يده جاٍن كل إذفـيه وخأياره جناي هذا
ّله رضي الخطاب بن لعمر عنه ال

ّدثّني عن إسإحاق أبي عن عمرو بن معاوية عن عبيد بن محمد ح
إذا الخطاب بن عمر قال: كان عاصم عن خأالد أبي بن إسإماعيل

ً بعث ًا: أّل عليه يشترط عامل يلبس ول البراذين، يركب أربع
ًا. ومر يتخذ ول النقي، يأكل ول الرقيق، ّواب بحجارة يبني ببناء ب

ً هذا? فذكروا فقال: لمن وجّص فقال: البحرين على له عامل
يقول: ماله. وكان " وشاطره أعناقهّم تخرج أن إل الدراهم "أبت
 والطين الماء أمينان خأائن كل على "لي

واليه إلى العزيز عبد بن عمر ?كتاب
ّدثّني ّدثّنا الشهّيد بن حبيب بن إبراهيم بن إسإحاق ح قريش قال: ح

العزيز عبد بن عمر كتاب قال: جاء قتادة عن سإعيد عن أنس بن
به يتختمون ما الفرات أهل من الخراج لهل دع واليه: أن إلى

الفضل??. وخأذ البراذين ويركبون الطيالسة ويلبسون الذهب
المانة في هريرة وأبي عمر ????????????بين

ّدثّنا وإسإحاق سإيرين ابن عن عوف عن هوذة عن عبيد بن محمد ح
قال: لما بمعناه سإيرين ابن عن عون ابن عن شميل بن النضر عن
ّو عمر: يا له قال البحرين من هريرة أبو قدم ّله عد ّو ال كتابه، وعد

ّله? قال مال أسإرقت ّو هريرة: لست أبو ال ّله بعد ّو ال كتابه ولعد
ّو ولكني ّله. قال: فمن مال أسإرق ولم عاداهما من عد أين ال

وعطائي تناسإلت درهم? قال: خأيلي آلف عشرة لك اجتمعت
صليت هريرة: فلما أبو منه. قال فقبضتهّا تتابعت وسإهّامي تلحق
ذلك: أل بعد عمر لي قال ثّم المؤمنين لمير اسإتغفرت الصبح

يوسإف. فقلت: منك خأير هو من عمل تعمل? فقلت: ل. قال: قد
ًا أخأشى أميمة ابن وأنا نبّي ابن نبّي يوسإف واثّنتين. قال: فهّل ثّلثّ

ًا? قلت: أخأشى قلت حلم، بغير وأحكم علم، بغير أقول أن خأمس
مالي. وينزع عرضي، ويشتم ظهّري، يضرب أن وأخأشى

بردة أبي بن لبلل دينار بن مالك ?قول
ّدثّنا عن المبارك بن إبراهيم عن قديد بن نصر عن داود بن محمد ح
البصرة أمير وهو بردة أبي بن بلل على دخأل أنه دينار بن مالك
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من أحمق الكتب: "من بعض في قرأت إني المير، فقال: أيهّا
راعي أعّزني. أيا ممن أعّز ومن عصاني ممن أجهّل ومن السلطان

ًا إليك دفعت السوء ًا غنم ًا سإمان اللبن وشربت اللحم فأكلت سإحاح
ًا وتركتهّا الصوف ولبست بالسمن وائتدمت  تتقعقع عظام
الخطاب بن لعمر موعظة
ّدثّني القاضي العرني الحكم بن القاسإم عن شبابة بن محمد ح

ّدثّني ّياش بن إسإماعيل قال: ح رجاء عن القرشي محمد أبي عن ع
الخطاب بن عمر منبر لتحت قال: إني مخرمة ابن عن حيوة بن

ّله رضي ّله فحمد الناس في قام حين بالجابية عنه ال عليه وأثّنى ال
تكونوا به واعملوا به تعرفوا القرآن اقرأوا الناس، قال: "أيهّم ثّم

ّله. أل معصية في يطاع أن حقه في حق ذو يبلغ لن أهله. إنه من ال
ّعد لن إنه ّله رزق من يب ًا المرء يقول أن أجٍل من يقّرب ولن ال حق

ّكر وأن ّله ولني ما صلح وجدت ما وإني بعظيم. أل يذ بثلثّ: إل ال
ّله. أل أنزل بما والحكم بالقوة، والخأذ المانة، أداء ما وإني ال

في ويعطى حق، من يؤخأذ بثلثّ: أن إل المال هذا صلح وجدت
إن اليتيم كوالي هذا مالكم في أنا وإنما باطل. أل من ويمنع حق،

البهّمة". تقّرم بالمعروف، أكلت افتقرت وإن اسإتعففت، اسإتغنيت
الولية في لزياد

ّله عبد عن خأنيس بن بكر عن صالح بن محمد عن بلغني عبيد بن ال
ً ولى إذا زياد قال: "كان أبيه عن إلى وسإر عهّدك له: خأذ قال رجل

خألل أربع إلى تصير وأنك سإنتك رأس مصروٌف أنك واعلم عملك
ًا وجدناك إن لنفسك: إنا فاخأتر ًا أمين لضعفك بك اسإتبدلنا ضعيف

ّلمتك ًا وجدناك وإن أمانتك، معّرتنا من وسإ ًا خأائن ّنا قوي ّوتك اسإتهّ بق
ّنا وإن غرمك، وأثّقلنا ظهّرك فأوجعنا أدبك خأيانتك على وأحس
ّينا جمعت ًا وجدناك وإن المضّرتين، عليك جمعنا الجرمين عل أمين

ًا وأوطأنا مالك وكثرنا ذكرك لك ورفعنا عملك في زدناك قوي
عقبك".

ًا المانة في لعمر أيض
ثّوب رجل كل فأصاب فقسمهّا بحلل عمر إلى العتبي: بعث قال

أل الناس فقال: أيهّم ثّوبان، والحلة حلة، وعليه المنبر فصعد
ّله? قال: عبد أبا يا نسمع. قال: ولم سإليمان: ل تسمعون. فقال ال

ّينا قسمت لنك ًا عل ًا ثّوب أباعبد يا تعجل حلة. قال: ل وعليك ثّوب
ّله. ثّم ّله. فلم عبد نادى: يا ال ّله عبد فقال: يا أحد، يجبه ال بن ال

ّله، المؤمنين. قال: نشدتكن أمير يا عمر. قال: لبيك الثوب بال
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ّتزرت الذي رضي سإليمان نعم. فقال ثّوبك? قال: اللهّم هو به ا
ّله نسمع. فقل الن عنه: أما ال

لمعاوية أوس بن عمرو بن شداد نصيحة
عن عمارة بن الحسن عن الرازي عمران بن حفص عن بلغني

أوس: قم بن عمرو بن لشداد معاوية قال: قال عمرو بن المنهّال
ًا فاذكر ّي ّقصه. فقام عل ّداد فتن ّله فقال: "الحمد ش افترض الذي ال
غيره. رضا من أثّر التقوى أهل عند رضاه وجعل عباده على طاعته

ّولهّم مضى ذلك على الخأرة إن الناس آخأرهم. أيهّم يمضي وعليه أ
يأكل حاضر عرض الدنيا وإن قادر، ملك فيهّم يحكم صادق وعد

السامع وإن عليه حجة ل المطيع السامع وإن والفاجر، البّر منهّم
ّله له. وإن حجة ل العاصي ًا بالناس أراد إذا وعز جل ال عّمل صلح

في المال وجعل فقهّاءهم بينهّم وقّضى صلحاءهم عليهّم
ًا بالعباد أراد وإذا سإمحائهّم، وقّضى سإفهّاءهم عليهّم عّمل شر

أن الولة صلح من بخلئهّم. وإن عند المال وجعل جهّلءهم بينهّم
من وغّشك بالحق أسإخطك من معاوية يا قرناؤهم. نصحك يصلح

وقال: بمال، له معاوية: اجلس. وأمر له فقال بالباطل أرضاك
المسلمين مال دون مالك كان السمحاء? فقال: إن من ألست

ً فأصبته تبعته مخافة جمعه تعّمدت فنعم. وإن إفضالً، وأنفقته حلل
ًا أصبته دونهّم، فاحتجنته المسلمون فيه شاركك مما اقتراف

ًا، وأنفقته ّله فإن إسإراف ّذرين يقول: "إّن وجل عز ال كانوا المب
ًا لّربه الّشيطان وكان الّشياطين إخأوان  كفور

سإارق في عبيد بن ?لعمرو
هذا? قالوا: سإارق فقال: ما عكوٍف، بجماعة عبيد بن عمرو مّر

ّله، إل إله يقطع. فقال: ل العلنية. سإارق يقطعه السر سإارق ال
السلطان التصال في شبرمة لبن

ٌق صاحب شرطٌة خأالد القسري بابن شبرمة، وطارق في موكبه فقال ابن ومر طار
شبرمة: 

تحّب كانت وإن أراهم
كأنهّـم

قريب عن صيف سإحابة
 تقّشع

على ذلك بعد شبرمة ابن دنياهم. فاسإتعمل ولهّم ديني لي اللهّم
ما وقلت موكبه في طارق بك مّر يوم ابنه: أتذكر له فقال القضاء،

أبوك. إن مثلهّم يجد ول أبيك مثل يجدون إنهّم بني، قلت? فقال: يا
أهوائهّم. في وحط حلوائهّم من أكل أباك

قيس بن الرحمن ولعبد
ولي عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المدينة سإنتين فأحسن السيرة وعّف عن

الّضبابي: أموال الناس ثّم عزل فاجتمعوا إليه فأنشد لدّراج 
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ول أبكاني السجن فل
ّفني القيد ش

الموت خأشية من أنني ول
 أجزع

ًا ?ولكن ثّم أمنع كنت الذي يعطوا أن مّت عليهّم=إذا أخأاف أقوام
ّله هذه يلي أن أخأشى ولكني الولية هذه على أسإفت ما قال: وال

. حقهّم لهّم يرعى ل من الوجوه
عباس ابن إلى طالب أبي بن لعلّي كتاب من

ّله كرم طالب أبي بن لعلّي كتاب في ووجدت ابن إلى وجهّه ال
أمانتي في أشركتك أخأذ: "إني ما البصرة مال من أخأذ حين عباس

الزمان رأيت فلما نفسي، في منك أوثّق أهلي من رجل يكن ولم
ّو كلب، قد عمك ابن على ظهّر عمك لبن قلبت حرب قد والعد

ما واخأتطفت الخاذلين مع وخأذلنه المفارقين مع بفراقه المجّن
دامية الزل الذئب اخأتطاف المة أموال من عليه قدرت

ًا الكتاب: "ضّح المعزىوفي وعرضت المدى بلغت قد فكأن رويد
ويتمنى بالحسرة المغتّر ينادي به الذي بالمحل أعمالك عليك

ّيع العزيز عبد بن عمر كتاب الرجعة".من والظالم التوبة المض
ّي أرطأة بن لعد
ّي إلى العزيز عبد بن لعمر كتاب وفي منك أرطأة: "غّرني بن عد

على وجدناك بلوناك فلما السوداء وعمامتك القّراء مجالستك
ّله! أما قاتلكم أّملناك، ما خألف القبور". بين تمشون ال

الصدقة عمال يذكر أحمد لبن
الصدقة: قال ابن أحمد يذكر عمال 

يخفون التي العياب إن
مـشـرجة

عندك ويلوي البيان فيهّم
الخـبـر

فحاسإبهّم اليهّم فابعث
مـحـاسإـبة

ول عين على عين تخف ل
أثّـر

من الثماني في هل
مظلمة السبعين

ّبهّم الله بكتاب ور
مـصـطـبـر

ّله بن هّمام  ّلولي: وقال عبد ال الس

ّلي أم يا الـلـوم علّي أق
مـالـك

ًا وذّمي فيه سإاد زمان
الفـلقـس

ليس السلطان مع وسإاٍع
بنـاصـح

وهو مثله من و" محترس
" حارس

ّدثّهّم بالكذب، فقال ًا فأطعمهّم وجعل يح قدم بعض عمال السلطان من عمل فدعا قوم
ّكالون للّسحت" قال بعض ّله عزو جل: "سإّماعون للكذب أ بعضهّم: نحن كما قال ال

الشعراء: 

ّنكم ما سإّموه السحت مصّرحخأير بأناس ظ
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 الصاباتكسـبـهّـم
صبيح بن إسإماعيل في نواس لبي

صبيح: وقال أبو نواس في إسإماعيل بن 

المـام خأـنـت بما بنيت
سإـقـاية

من أمّر إل شربوا فل
الـصـبـر

بـائعة مثل إل كنت فما
اسإـتـهّـم

طلب به المرضى على تعود
 الجر

ًا وله أيض
ًا لمحمد  المين: وقال فيه أيض

ّله أمين ألست سإيفك ال
نـقـمة

ًا ماق إذا خألفك في يوم
 مائق

يسلم بإسإماعيل فكيف
مثـلـه

عليك يسلم ولم عليك
منافـق

شّر من بالرحمن أعيذك
سإـارق وآخأـر زان قلم لهكاتب

ًا: وقال فبه  أيض

إنـك لسإماعيل قل أل
شـارب

ضربة ن هم ما بني بكأس
 لزم

الطريد أولد أتسمن
ورهـطـه

ّله آل بإهزال نسل من ال
هاشـم

أنـك لقيت من وتخبر
صـائم

غير مفطر بفرج وتغدو
صائم

في إسإماعيل يسر فإن
فجراتـه

المؤمنـين أمير فليس
بـنـائم

بدر بن حارثّة في الدؤلي لنس
الدؤلي: ولي حارثّة بن بدر "سإّرق " فكتب إليه أنس 

ولـيت قـد بدر بن أحار
ولية

ًا فكن تخون فيهّم جرذ
وتسـرق

ًا وبار إن بالغنى تميم
للـغـنـى

ًا الهّيوبة المرء به لسان
ينـطـق

إمـا الناس جميع فإن
ّذب مـكـ

وإما يهّوى بما يقول
ّدق مـصـ

ً يقولون ول أقوال
يعلمـونـهّـم

ّققوا توا هم قيل وإن لم ح
ّققوا  يح

ًا حار يا تحقرن ول ّظكشيئ العراقين ملك من فح
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سإّرقأصبتـه
الرشد. عليك يعمى قال: ل حارثّة بلغت فلما
والخيانة المانة في

ّدثّني قال: قال أسإماء بن جويرية عن الصمعّي عن حاتم أبو ح
ًا ليكون الرجل فلن: "إن خأان". الّضياع رأى فإذا أمين

لبنه أبرويز نصيحة
على عقوبتك شيرويه: "اجعل ابنه إلى أبرويز كتاب في قرأت

منك يطمع لم فإذا منهّم، الكثير على كعقوبتك الخيانة من اليسير
الدرهم في البريد الكبير. وأبرد في عليك يجترأ لم الصغير في

ول كسره على كعقوبتك شيء على تعاقبن ول الخراج، من ينقص
فيه رزقك أعظم واجعل إزجائه، على كرزقك شيء على ترزقّن

يعلم أن غير من ماله وتوفير المزجي دم حقن عليه ثّوابك وأحسن
يهّلك". أن من واعتصم عّف حين أمره أحمدت أنك

المال بيت لصاحب ابرويز قول
ل المال: "إني بيت لصاحب قال أبرويز "التاج" أن في وقرأت
درهم، ألف ألف حفظ على أحمدك ول درهم خأيانة على أحتملك

ً خأنت إن فإنك أمانتك به وتعمر دمك بذلك تحقن إنما لنك قليل
ًا. واحترس خأنت والزيادة تأخأذ، فيما خأصلتين: النقصان من كثير
ًا أجعل لم أني تعطي. واعلم فيما وعمارة الملك ذخأائر على أحد

ّدة المملكة ّو على والع الذي موضعه من عندي آمن وأنت إل العد
ّقق عليهّا، هي التي وخأواتيمه فيه هو ّياك اخأتياري في ظني فح إ

ّوض ول لي، رجائك في ظنك أحقق ًا بخير تتع ضعة برفعة ول شر
خأيانة". بأمانة ول بسلمة ول

ًا يكون أن خأيانة بالمرء يقال: "كفى وكان للخونة". أمين
بكر لبي جبل بن معاذ قول

ّله رسإول وفاة بعد اليمن من معاذ قدم ّله رضي بكر أبي على ال ال
ّله من حساب حسابك. فقال: أحسابان، له: ارفع فقال عنه ال

ّله منكم? لو وحساب ً لكم ألي ل ال ًا. عمل أبد
الخونة في أعرابي قول
ً أعرابي ذكر ًا رجل وإن لقما، أماناتهّم يأكلون الناس فقال: إن خأائن
ًا ًا. يحسوها فلن حسو

له لعامل سإلطان نصيحة
ً له: "كل لعامل السلطين بعض قال ً تعمل قليل والزم طويل

 الخصام عند ظهّرك يشتد والّرشا وإياك العمل، يلزمك العفاف
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القضاء
القاضي صفات
ّدثّنا قال: لحق بن المفّضل بشر قال: أخأبرنا راهويه بن إسإحاق ح
ّدثّنا ينبغي قال: "ل العزيز عبد بن عمر عن محمد بن المغيرة ح

ًا يكون أن للرجل ًا خأصال: يكون خأمس فيه تكون حتى قاضي عالم
ًا يستعمل، أن قيل ًا العلم، لهل مستشير ًا للّرثّع، ملقي منصف

ً للخصم، للئمة". محتمل
ّدثّني ّدثّنا محمد بن علّي ح النصاري إسإحاق بن إسإماعيل قال: ح

ّله عبد عن ّله عبد عن لهّيعة بن ال السلم عليه علّي عن هبيرة بن ال
يهّلك أّل العبر له صرحت لمن زعيم به وأنا رهينة قال: "ذمتي أنه

وإن أصل. أل سإنخ التقوى على يظمأ ول قوم زرع التقوى على
ّله خألق أبغض ّله إلى ال الفتنة، بأغباش غاّرا جهّلً، قمش رجل ال
ًا ًا الناس من أشباهه سإّماه الهّدنة، عقد في بما عمي يغن ولم عالم
ًا العلم في ّكر يوم ًا. ب كثر مما خأير فهّو منه قّل ما فاسإتكثر، سإالم

الناس بين قعد طائل غير من واكتنز آجن من ارتوى ما إذا حتى
ًا المبهّمات إحدى به نزلت إن غيره، على التبس ما لتخليص قاضي

ًا حشوا هيأ ّثّ غزل مثل في الشبهّات قطع من فهّو رأيه، من ر
ّباط أم أأخأطأ يعلم ل لنه أخأطأ، إذا يعلم العنكبوت. ل أصاب. خأ

ّكاب عشوات في يعّض ول فيسلم يعلم ل مما يعتذر ل لت، جهّم ر
منه تبكي الهّشيم، الريح ذرو الرواية قاطع. يذرو بضرس العلم

الحرام. ل الفرج بقضائه ويستحّل المواريث منه وتصرخ الدماء
ٌء ّله ملى به". قّرظ لما أهٌل ول عليه ورد ما بإصدار وال
القضاء في شبرمة لبن

شبرمة: قال ابن 

شفعة القضاء في ما
لمخاصم

الفقيه ول اللبيب عند
الحاكم

قضيت إذا علّي أهون
بسـنة

أنف برغم بالكتاب أو
 الراغم

ًا أجد لم فيما وقضيت أثّر
بـه

ومعـالـم معروفة بنظائر

القضاء توليه في والحجاج شريح بين
ّياش ابن عن الهّيثم ّول قال: كان الّشعبي عن ع قضى قاضي أ
شهّد ثّم الباهلي، ربيعة بن سإلمان بالعراق الخطاب بن لعمر

ًا وكان القادسإية عمر عزله ثّم بالمدائن، قضى ثّم ، بهّم قاضي
قّرة أبا واسإتقضى عزله ثّم المدائن، على شرحبيل واسإتقضى
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قّرة. ثّم أبو وقاضيهّم الكوفة الناس فاخأتط اسإمه، وهو الكندي،
ًا فقضى الكندي الحارثّ بن شريح اسإتقضى إل سإنة وسإبعين خأمس

ًا أن بن مسروق مكانه واسإتقضى البصرة إلى مرة أخأرجه زياد
ًا يزل ولم فأعاده شريح قدم حتى سإنة الجدع أدرك حتى قاضي
الفتنة. فاسإتقضى في يقض ولم فقعد الزبير ابن زمن في الفتنة

ّله عبد ً الزبير ابن ال الزبير ابن قتل فلما سإنين ثّلثّ مكانه رجل
ًا رجل فلقي القضاء على شريح أعيد فقال: يا الطريق في شريح

ّله أميةقضيت أبا ذاك? ويحك! قال: كبرت بجور. قال: وكيف وال
ّنك يقولهّم ل شريح: لجرم ابنك. فقال وارتشى عقلك واخأتلط سإ
ّله الحجاج بعدك. فأتى أحد اثّنين. قال: بين أقضي ل فقال: وال

ّله الشريف بالعفيف شريح: عليك رجلً.فقال تبغيني أو أعفيك ل وال
جبير بن سإعيد وألزمه الحجاج موسإى. فاسإتقضاه أبي بن بردة أبي
ًا ًا. و كاتب وزير
دثّار بن ومحارب مرثّد بن علقمة بين

وروى الثوري عن علقمة بن مرثّد أنه لقي محارب بن دثّار وكان على القضاء فقال له:
ّدد الخصوم? فقال له: إني والخصوم كما قال  العشى: يا محارب، إلى كم تر

الّسهّاد هذا وما أرقت
الـمـؤّرق

بي وما سإقم من بي وما
معشـق

أزل ل أرانـي ولكن
بـحـادثّ

عندي يمس لم بما أغادي
 وأطرق

ّول مسألة عن سإأله رجل على معاوية بن إياس رد فيهّم فط

ّدثّني أنس بن قريش عن الشهّيد بن حبيب بن إبراهيم بن إسإحق ح
ًا قال: كنت الشهّيد ابن حبيب عن فأتاه معاوية بن إياس عند جالس

ّول مسألة عن فسأله رجل تريد كنت إياس: إن فقال ، فيهّم فط
القضاء تريد كنت وإن أبي، ومعلم معلمي بالحسن فعليك الفتيا

- وإن يومئذ البصرة قضاء على - وكان يعلى ابن الملك بعبد فعليك
لك? يقول يقول ما وتدري الطويل، بحميد فعليك الصلح تريد كنت

ًا، لك: حّط ًا لصاحبك: زده ويقول شيئ وإن بينكما.، نصلح حتى شيئ
لك? يقول ما وتدري الّسدوسإي، بصالح فغليك الشغب تريد كنت
ّدع عليك. ويقول ما لك: اجحد يقول وادع لك ليس ما لصاحبك: ا

ّينًة ًا. ب ّيب غ
الحق القضاء وخأصائص الحاكم صفات من

ّق القضاء يعرف أن للحاكم اليين: "ينبغي في قرأت العدل الح
ّبت ويقايس العدل غير الحق والقضاء الحق غير العدل والقضاء بتث
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ّفظ وروية النفس قتل عندهم العدل الحق الشبهّةوالقضاء من ويتح
والقضاء ، بالعبد الحرب قتل الحق غير العدل والقضاء بالنفس،

العاقلة. على الدية العدل غير الحق
الحق في أعرابي قول

ّدثّني ّله عبد بن الرحمن عبد ح قال: قال الصمعّي أخأي بن ال
من خأير هو فيما أو الحق في لكم يتنازعون: هل لقوم أعرابي

ًا يكون الحق? فقيل: وما والهّضم الحق? قال: التحاّط من خأير
مّر. كله الحق أخأذ فإن

الهّوى حكم
ّكما رجلً له في ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: اخأتلف رجلن في شيء فح ح

المخطىء همى، فقال للمخطىء: من يقول بقولك أكثر.
ّدمت كلثم بنت سإريع مولى عمرو بن حريث وأخأوها الوليد إلى الهّيثم بن عدي قال: تق

عبد الملك بن عمير وهو قاضي الكوفة، وكان ابنه عمرو بن عبد الملك يرمى بهّما
الشجعي: فقضى لهّم ، فقال هذيل 

ّدعت ما علىيسـوقـهّـم بـالـشـهّـود رفيق أتاه المال صامت من ا
 والخول

ٌد فأدلـى جـــدل وذا مـراء ذا ولـيد وكـانبـحـقــه ذاك عـنـد ولـي
ّتنت قـضـى حتى القبطّي فف
لـهّـمـا

ّله قضاء بغير الّسـور في ال
ّطـول الـ

يعلم القصر في من كان فلو
عـلـمـه

علـى فينا القبطّي اسإتعمل لما
عـمـل

والـحـول التـخـاوص منه ما وكانتـخـاوٌص للـنـسـاء يقضي حين له

أو تنـحـنـح يقضي بأن فهّّملـحـــاجة كـلـمـتـه دّل ذات إذا
سإـعـل

شخصهّم خأل ما شيء كل يرىلـسـانـــه ولك عـينـيه وبـّرق
"جلـل

ّله عمير بن الملك عبد فكان أو السعلة جاءتني لربما يقول: وال
ذلك. عن فأكّف المتوّضأ وأنافي التنحنح

القاضي طلق بن خأالد في مناذر ?لبن
البصرة: وقال ابن مناذر قي خأالد بن طليق وكان قد ولي قضاء 

المؤمنـين لمير قل
الـذي

سإّرها في هاشم من
 واللباب

للّسخطة كنت إن
عاقبتـنـا

ّد فهّو بخالد الـعـقـاب أش

فيما الناس قضاة كان
مضى

ّله رحمة من وهذا ال
عذاب
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ًا يا ًة فتيا يخطىءل كـيف خأالـد من عجب مر
بالصواب

فيه: وقال 

طـلـيق آل من اسلـلـّن يا الحاكم جعل
الجاثّـلـيق برأي سالنـا في يحكم ضحكٌة

الحقوق وتعطيل صالنق في أنت قاض أي
بـخـلـيق لهّـذا تأن مـا الهّـيثـم أبا يا
بـمـطـيق منه لتحـّم لمـا أنت ول ل

ّله عبد بن بكر ?رد المزني ال
 القضاء توليته أراد لما أرطاة ابن عدي على
ّي أراد ّله عبد بن بكر أرطاة بن عد له فقال القضاء على المزني ال

ّله ًا كنت فإن القضاء، أحسن ما بكر: وال ًا أو كاذب لك يحّل فما صادق
توليني. أن

شبرمة ابن قضاء ?????من

القضاء عن شبرمة ابن عزل قال: لما معمر عن الرزاق عبد وروى
ً لنا اليمن: اخأتر والي له قال ابن له القضاء. فقال نوليه رجل

إليه فأرسإل صنعاء أهل من رجل له أعرفه. فذكر شبرمة: ما
دعيت? قال: ل. قال: لم تدري شبرمة: هل ابن له فقال فجاء،

له القضاء! فقال أيسر للقضاء. قال: ما عظيم، لمر دعيت قد إنك
ابن له منه. قال: سإل. قال يسير شيء عن شبرمة: فنسئلك ابن

في ما فألقت حامل شاة بطن ضرب رجل في تقول شبرمة: ما
وجدنا فما بلونك شبرمة: أنا ابن له فقال الرجل، بطنهّم? فسكت

ًا. فقيل عندك ّوم ابن فيهّم? قال القضاء ما له شيئ شبرمة: تق
ً ّوم حامل ً وتق بينهّا. ما قدر ويغرم حائل

القضاء يريد لمن أكثم بن يحيى امتحان
ّدثّني ّله عبد ح أكثم بن يحيى قال: كان محمد? الخلنجي بن ال
ّوج رجلين في تقول الرجل: ما فقال للقضاء، يريدهم من يمتحن ز

قرابة ما ولد، امرأته من واحد لكل فولد أّمه الخأر منهّما واحد كل
من واحد يحيى: كل له فقال ، يعرفهّم الولدين? فلم بين ما

لمه. الخأر عّم الولدين
بحدل بن وحميد مروان بن الملك عبد بين

فقال: إني مروان بن الملك عبد على الشأم أهل من رجل ودخأل
له رفدك. فقال عن بنا غنى ول أّمهّم ابني وزوجت امرأة تزوجت

أولدتما، إذا أولدكما بين ما قرابة ما أخأبرتني الملك: إن عبد
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سإيفك قلدته قد بحدل بن حميد هذا المؤمنين، أمير فعلت. قال: يا
وإن الحرمان، لزمني أصاب فإن ، عنهّم فسله بابك وراء ما ووليته
أمير فقال: يا فسأله، بالبحدلي العذر. فدعا لي اتسع أخأطأ

الطعن على ولكن بالنساب العلم على قدمتني ما إنك المؤمنين،
خأاله. والخأر الخأر عّم أحدهما بالّرماح،

القضاء تولي حذيفة أبي ابن رفض
ّبة في حذيفة أبي بن ة عبيد أبي عند سإيرين: كنا ابن قال وبين له ق
فساّره فراشه على معه فجلس رجل فجاءه نار فيه له كانون يديه

هذه في إصبعك لي ة: ضع عبيد أبو له فقال هو، ما ندري ل بشيء
ّله! تأمرني سإبحان الرجلك له النار. فقال أصبعي لك أضع أن ال

أصابعك من بأصبع علّي ة: أتبخل عبيد أبو له النار! فقال هذه في
جهّنم! قال: نار في كله جسدي لك أضع أن وتسألني الدنيا نار في

القضاء. إلى دعاه أنه فظننا
الكامل وغير الكامل القاضي صفات

كره بكامل: إذا فليس القاضي في كّن إذا يقال: "ثّلثّ كان
غليس فيه تكن لم إذا العزل. وثّلثّ وكره المحامد، وأحّب اللوائم،

ًا، كان وإن بكامل: يشاور ّية يسمع ول عالم يكون حتى أحد من شك
علم". إذا ويقضي خأصمه، معه

وقعود ولفظه لحظه في العدل إلى القاضي قالوا: "ويحتاج
أحد على صوته يرفع ول غضبان وهو يقضي وأل يديه بين الخصوم

الخأر". على يرفعه ل ما الخصمين
بالظواهر الخأذ ترك في وشريح الشعبي بين
ًا الشعبي: حضرت قال تخاصم امرأة وجاءته يوم ذات شريح

إل أظنهّم ما أمية أبا فقلت: يا فبكت عينيهّم فأرسإلت زوجهّم
عشاء أباهم جاءوا يوسإف أخأوة إن شعبي، مظلومة. فقال: يا

يبكون.
الخطاب بن عمر كتاب

ّي موسإى أبي إلى القضاء في الشعر

بن عمر قال: كتب برقان بن جعفر عن هشام بن كثير عن بلغني
ّله رضي الخطاب ّي موسإى أبي إلى عنه ال ًا الشعر فيه: "بسم كتاب

ّله ّله عبد من الرحيم، الرحمن ال ّله عبد إلى المؤمنين أمير عمر ال ال
وسإنة محكمة فريضة القضاء فإن بعد أما عليك، قيس. سإلم بن

ّلم ينفع ل فإنه إليك، أدلي إذا فأفهّم متبعة، له. آس نفاذ ل بحق تكن
ول حيفك في شريف يطمع ل حتى ووجهّك مجلسك في الناس بين
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ّينة من ضعيف ييأس ّدعى من على عدلك. الب من على واليمين ا
ًا إل الناس بين جائز والصلح أنكر، ًا أحّل صلح حللً، حّرم أو حرام

ّنك ول وهديت نفسك فيه فراجعت بالمس قضيته قضاء يمنع
أن شيء. واعلم يبطله ل الحق فإن الحق إلى ترجع أن لرشدك
فيما الفهّم الباطل. الفهّم في التمادي من خأير الحق مراجعة
الشباه واعرف سإنة، ول قرآن فيه ليس مما صدرك في يتلجلج

ّبهّم اعمد ثّم ذلك عند المور قس ثّم والمثال ّله إلى لح وأشبهّهّم ال
ّدعى لمن ترى. اجعل فيما بالحق ًا ا ًا حق ًا غائب فإن إليه ينتهّي أمد
القضاء. والمسلمون عليه اسإتحللت وإل بحقه أخأذ بينة أحضر
ًا دة الشهّم في عدول ّد في إلمجلود ًا أو ح زور دة شهّم عيه مجّرب

ّله قرابة. إن أو ولء في ظنينا أو ّلى وجل عّز ال السرائر منكم تو
والتإذي والضجر والقلق واليمان. وإياك بالبينات عنكم ودرأ

ّله يوجب التي الحق مواطن في بالخصوم ويحسن الجر بهّم ال
ّله وبين بينه فيما سإريرته صلحت من فإنه الذخأر، ّله أصلح ال ما ال

ّين ومن الناس، وبين بينه ّله يعلم ما بغير للدنيا تز ّله، شانه منه ال ال
والسلم".

وضعت التي الرهن بشأن الخرشب بن لسلمة لشعر
وذبيان عبس قتلى في التغلبي سإبيع يدي على

وقال سإلمة بن الخرشب لسبيع التغلبي في شأن الّرهن التي وضعت على يديه في
وذبيان: قتلى عبس 

ذمـمـا رجالـنـا وأوفى قدماسإـيدنـا وأنـت سإـبـيعـا أبلغ

ًا أن الذي ضّرموا قد ذبيانأخأـوتـهّـم وأن بـغـيضـ
اضطرما

ّبئت ّكـمـوك أن ن حـمـك مـا بـئس تقولـّن فلبـينـهّـم حـ

ّقهّم ذا تعرفبـشـأنـهّـم عـرفة ذا كنت إن ومن ح
ظـلـمـا

وتحضر وعلما حكمامـنـازلـه فـي المـر وتنزل
الفـهّـمـا

الحـكـيم فأنت فاحكم
بـينـهّـم

ّق يعدموا لن ًا الح بارد
صمـتـا

الـسـواء أديم واصدع
بـينـهّـم

ومن رضا من رضى على
 رغما

ّدتـه فـمـثـل مال كان إن ًا وإن بـمـال ماٌلعـ فـدمـا دمـ
تطق لم وإن هذا

حكـومـتـهّـم
أمـورهـم إليهّم فانبذ

سإـلـمـا
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سإلمى أبي بن زهير علم من الخطاب بن عمر إعجاب
قوله: وأنشد عمر بن الخطاب شعر زهير بن أبي سإلمى، فلما بلغ 

جلء أو نفاٌر أو يميٌنثّلثّ مقطعه الحق فإن
كل ويقول بينهّم وتفصيله بالحقوق علمه من يتعجب عمر جعل
حجٌة. أو محاكمٌة أو يمين إما ثّلثّ إحدى من الحق يخرج
شبرمة ابن القاضي في الفقيه ليلى أبي لبن شعر

ّله بن  شبرمة: وقال ابن أبي ليلى الفقيه في عبد ال

لفصل ترّجى وكيف
القضاء

في الحكم تصب ولم
نفسكا

من دعواك ت وهيهّمالـجـلح لبن أنك وتزعم
 أصلكا

القاضي شريك في ل المنهّم بن العلء شعر
ّله بن صالح العجلي قال: خأرج شريك وهو على القضاء يتلقى الخيزران وقد عبد ال

ًا ولك تواف فخّف زاده وما كان معه أقبلت تريد الحج، فأتى، "شاهي"، فأقام بهّم ثّلثّ
ّله بالماء وي أكله بالملح، فقال العلء بن المنهّم ل  الغنوي: من الخبز فجعل يب

قلت قد الذي كان فإن
ًا حـقـ

على أكرهوك قد بأن
 القضاء

ًا لك فما كـل في موضع
يوم

ّقى من يحّج من تل
النـسـاء

ًا شاهي قرى في مقيم
ٍر سإوى زاد بلثّلثّـا ومـاء كسـ

ًا النـاس يزيد كـّل خأـير
يوم

إلـى شريك يا فترجع
وراء

ًا: وقال فيه  أيض

يبصره حين فيقصرحـيا كـان شريك أبا فليت
 شريك

ّينـا تدّريه من ويترك أبـوك هـذا لـه قلنا إذاعلـ
العدول غير الحكام بعض في شعر

الحكام: وأنشد لبعض الشعراء في بعض 

بهّجة وأندب أبكي
السإـلم

مقعد تقعد صرت إذ
ّكام الح

علمت ما الحوادثّ إن
كثيرة

حوادثّ بعض وأراك
اليام

ّدثّني القاسإم بن الفضل قال: ّدثّني يزيد بن عمرو قال: ح ح
ّوار ّدثّني رجل من بني جرير أن رجلً منهّم خأاصم رجلً إلى سإ ح
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ّله فقضى على الجريري، فمر سإّوار ببني جرير فقام بن عبد ال
إليه الجريري فصرعه وخأنقه وجعل يقول: 

ًا رأيت ّبرتـهّـم أحلم ّبـارا للحلم وكنتفع عـ
ّبا أخأنق رأيتني ّوارا الضّب وكان حجرعلـى ض  سإ

دات الشهّم في
دة الشهّم في أقوال
ّدثّني ّدثّنا حاتم أبو ح من أيوب: إن لي قال الصمعّي قال: ح

ّوار: ما دته. قال: وقال شهّم أجيز ول دعوته أرجو من أصحابي سإ
ًا أعلم فلسين على عندي شهّد ولو الّسلمي، عطاء من أفضل أحد

أنه ل بالحازم، ليس الرأي ضعيف أنه إلى دته. يذهب شهّم أجز لم
وأمانته. دينه في عليه يطعن

ّوار عند العلء بن عمرو أبو قال: وشهّد سإوار: فقال نسب على سإ
ّوار أنك أعلم ابنه? قال: كما أنه يدريك وما ّله عبد بن سإ عنزة بن ال
نقب. بن

ّدعاهم قد دار في سإوار عند رجل قال: وشهّد قال: أشهّد رجل ا
السماء. إلى الماء من أنهّم

ّي شهّم للكاتب: اكتب فقال آخأر وشهّد ء شي دتهّما. فقال: أ
ملك في ويجعلهّم هذا يد من الدار يخرج شيء أكتب? فقال: كّل

فاكتبه. هذا
أشبهّه. وما عربية دة شهّم قيل إنما أنه حاتم: بلغني أبو قال

صناعتكن? قال: أنا له: ما فقال سإوار، عند رجل قال: وشهّد
ّنا ّدب. قال: فإ تأخأذ دتكن. قال: ولم? قال: لنك شهّم نجيز ل مؤ

ّيم على ًا. قال: وأنت القرآن تعل بين القضاء على تأخأذ أجر
ًا. قال المسلمين هذا، القضاء. قال: يا على أكرهت إني أجر

شهّم الرزق? قال: هلّم أخأذ على أكرهت فهّل عليه أكرهت القضاء
. دتكن. فأجازهم

دة شهّم أجزنا فقال: قد القضاة بعض عند الفرزدق قال:وشهّد
ّله انصرف: إنه حين له وزيدونا. فقيل فراس، أبي شهّم أجاز ما وال

محصنة. ألف قذفت ذلكوقد من يمنعه دتكن. قال: وما
ليلى أبي ابن عند دته شهّم في دلمة لبي شعر

ذلك: وجاء أبو دلمة ليشهّد عند ابن أبي ليلى فقال في مجلسه 

ّطوني القوم إن تغطيت غ
دونهّم

ففيهّم عني بحثوا وإن
مباحـث

حفرت بئري حفروا وإن
بئارهم

تلك تخفيه ما ليعلم
ّنـبـائت ال
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الشيء. قيمة وأعطاه عنده عليه المشهّود وحبس دته شهّم فأجاز
شبرمة ابن قضاء من
نخل، فيه قراح على له يشهّدون بقوم شبرمة ابن رجل أتى

ً وكانوا فشهّدوا نخلة? قالوا: ل من القراح في فسألهّم: كم عدول
ّد هذا في تقضي منهّم: أنت رجل له دتهّم. فقال شهّم نعلم. فر

أسإطوانة? فأجازهم. من فيه فأعلمنا: كم سإنة، ثّلثّين منذ المسجد
القاضي خأصومة في شعر

الشعراء: وقال بعض 

النجاة يرتجى ل والخصم
لـه

ًا خأصمه كان إذا يوم
 القاضي

منه الخاّصة ذوي إلى الحقوق في لزياد قول
ً قدم ًا رجل هذا فقال: إن عليه، له حق في زياد إلى له خأصم

بما منك. قال: نعم. وسإأخأبرك له أنهّم ذكر بخاّصة يدّل الرجل
ّق يكن خأاّصته: إن من عندي ينفعه ًا آخأذك عليك له الح ًا، أخأذ عنيف

عنه. أقض ثّم عليه أقضىل عليه لك الحق يكن وإن
الخأوان إلى الحكم في

ّله عبيد اليقظان: كان أبو وقال ًا بكرة أبي بن ال يميل وكان قاضي
ل رجل خأير ذلك. فقال: وما في له إخأوانه. فقيل إلى الحكم في

لخأوانه?  دينه من يقطع
ّله عبيد بن لطلحة العاص بن عمرو قول والزبير ال
ّله عبيد بن طلحة بين المدائني: كان قال واد في مدارأة والزبير ال

فقال فأتياه العاص، بن عمرو بيننا بالمدينة. قال: فقال: نجعل
ّله ونعمة سإوابقكما وقديم فضلكما في لهّما: أنتما عليكما ال

ّله رسإول من سإمعتما تختلفان! وقد وحضرتما سإمعت ما مثل ال
بغير أخأيه أرض من شبرا اقتطع فيمن حضرت الذي مثل قوله من
ّوقه أنه حق من العدل إلى أحوج أرضين! والحكم سإبع من يط

عليه والمحكوم دينه رزيء جار إذا الحكم أن وذلك عليه المحكوم
بحجتكنما" وإن فأدليا شئتما "إن الدنيا عرض رزيء عليه جير إذا

منهّما واحد كل وأعطى بينكما. فاصطلحا ذات فأصلحا شئتما
بالرضا. بصاحبه

دتهّم شهّم يقبل ل السندي كان فيمن
ّي وكان المّلح ول الحائك ول المكاري يستحلف ل شاهك بن الّسند

ّدعي قول القول ويجعل أسإتخيرك إني ويقول: اللهّم يمينه، مع الم
ّلم الجّمال في البادية في دته شهّم لتقبل الصبيان. فيمن ومع
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ًا البيداء: سإمعت أبو وقال ل بالبادية يقول: نحن العراب من شيخ
ّذى ول العذيوط دة شهّم ول العبد دة شهّم نقبل أبو ببوله. قال المغ

ّله البيداء: فضحكت ثّوبي. في أبول كدت حتى وال
ّله لعبيد الحمق دة شهّم إجازة عدم في الحسن بن ال
ّله لعبيد وقيل عفيف رجل دة شهّم العنبري: أتجيز الحسن بن ال
حاجبي. فلما مودود أبا لي وسإأريكم. ادعوا أحمق? قال: ل، تقّي
فقال: رجع ثّم الريح? فخرج ما تنظر حتى له: اخأرج قال جاء

ًا كنت الجنوب. فقال: أتروني من شيء يشوبهّم شمال شهّم مجيز
هذا?  مثل دة

دثّار بن ومحارب العمش بين
عنه والعزل القضاء ولية في
أهلي فبكى القضاء دثّار: وليت بن محارب لي العمش: قال قال

القضاء له: وليت ذاك? فقلت مم أدري فما فبكوا، عنه وعزلت
العزل فكرهت عنه وعزلت أهلك، فبكى منه وجزعت فكرهته
قلت. لكما أهلك. فقاتل: إنه فبكى منه وجزعت

ّله لعبد وقاٍض معاوية بن إياس بين مروان بن ال
ّدم غلم وهو الشأم معاوية بن إياس قدم قاض إلى له خأصما فق
ًا خأصمه وكان مروان بن الملك لعبد ًا. فقال شيخ القاضي: له كبير

ّدم ًا أتق ًا? فقال شيخ منه. قال: اسإكت. أكبر الحق إياس له كبير
ًا تقول أظنك بحجتي? قال: ما ينطق قال: فمن تقوم. حتى حق
ّله. فقام إل إله ل أن قال: أشهّد الملك عبد على فدخأل القاضي ال

علّي يفسد ل الشأم من وأخأرجه حاجته فقال: اقض بالخبر فأخأبره
الناس.

ٍم أعرابي قول له لخص
ّله لخصم أعرابي قال عن إنك الباطل إلى هملجت لئن له: "وال

لقطوف". الحق
الحكام باب

أذرع سإبع أنهّم الطرق في الله رسإول قضاء
ّدثّني ّدثّنا الله عبد بن ة عبد ح ّدثّني جرير بن وهب قال: ح قال: ح

ّدثّ الحارثّ بن الزبير قال: سإمعت أبي أبي عن عكرمة عن يح
ّله رسإول قال: "قضى هريرة أنهّم الطرق في الناس اخأتلف إذا ال

أذرع". سإبع
ً النبي كفالة تهّمة في رجل
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ّدثّني حنتم بن أبراهيم عن موسإى بن محمد عن عمرو بن يزيد ح
ّده عن أبيه عن الغفاري مالك بن غزال عن النبي قال: "كفل ج

ً السلم عليه تهّمة". في رجل
النبّي أحكام من

ّدثّني ًا قال: وح عن مالك بن غزال عن حنتم بن إبراهيم عن أيض
ّده عن أبيه ّلهّمة في النبي هريرة: "حبس أبو قال: قال ج ًا ال حبس

ًا ّدثّني اسإتبرأ حتى يسير ّدثّني يزيد ح بن جرير عن الوليد قال: ح
ّله رسإول الحسن: "أّن عن حازم ً صلب ال له: يقال جبل على رجل

رباب. ذو بالمدينة: هو رجل لي رباب" وقال
ّدثّني بن يعلى عن جرير عن حرب بن سإليمان عن خأليل بن أحمد ح
النبي مالك بن ماعز قال: "أتى عباس ابن عن أبيه عن حكيم

ّله. فقال: لعلك رسإول يا زنيت فقال: إني أو لمست أو مسست ال
ًا، عليه زنيت. فأعادهم غمزت. فقال: ل. بل في كان فلما ثّلثّ

رجمه". الرابعة
الدرداء أبي أحكام من

ّدثّني القمر بن علّي عن الثوري عن الحكم بن القاسإم عن شبابة ح
فقال: سإرقت، بامرأة أتي الدرداء أبا أن كبشة أبي بن يزيد عن

أسإرقت? قولي: ل.
والحنف زياد بين

ّدثّني ّدثّني محمد بن سإهّل ح ًا قال: جاءوا الصمعّي قال: ح زياد
المير. وقالوا: اصدق فانتهّروه الحنف فيهّم، جماعة وعنده بلّص
ًا الصدق الحنف: إن فقال ًا ذلك معجزة. فأعجب أحيان وقال: زياد
ّله جزاك ًا. ال خأير

واللحية الرأس جّز في عباس لبن
ّدثّني ّياش بن إسإماعيل عن الحكم بن القاسإم عن شبابة ح عمن ع

ّدثّه ّلحية الرأس قال: "جّز عباس ابن عن ح العقوبة في يصلح ل وال
ّله لأن ًا الرأس حلق جعل وجل عز ال لمرضاته". نسك

العقوبة في المثلة في العزيز عبد بن لعمر
ّدثّني العزيز عبد بن عمر أن الوزاعي عن القاسإم عن شبابة ح

واللحية". الرأس جّز العقوبة في والمثلة قال: "إياكم
الحكم بن مروان أحكام من

ّدثّني ّدثّنا خأداش بن خأالد بن مجمد ح قال: قتيبة سإلبن قال: ح
ّدثّنا بن مروان قال: كان عمر بن حفص ابن بكر أبي عن يونس ح

ً فّزع رجل في فقضى المدينة أمير الحكم بأربعين فضرط رجل
ًا. درهم
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مسعود لبن
ّدثّني عن إسإحاق أبي عم عمرو بن معاوية عن عبيد بن محمد ح
المة هذه في يحل قال: "ل مسعود ابن عن الضحاك عن جوبير

ٌد ول غّل ّد تجريد ول صف  ولم
ّدثّني ّظرب بن عامر قال: كان الصمعّي عن الرحمن عبد ح ال

جارية وله خأنثى في يستفتونه قوم به فنزل العرب، حكم العدواني
الشيء وفي الرعي في البطاء في لمهّم خأصيلة. وربما لهّم يقال
ّيثتهّم القوم هؤلء حبست لقد خأصيلة عليهّم. فقال: يا يجده ور
غنمي. في أسإرعت حتى

لهّم: "مّسي مباله. فقال ذلك? أتبعه من عليك يكن قالت: وما
ّوحي". أو بعدهم خأصيل ر

إنسان صفة تحديد في زيد بن جابر ????????حكم
يوّرثّ. كيف يدري ول وذكر قبل له بإنسان زياد ابن قال: وأتي
إليه، زيد. فأرسإل بن جابر إلى لهّذا? فقالوا: أرسإل فقال: من

هذا? فقال: ألزقه تقول: في فقال: ما قيوده في يرسإف فجاء
أنثى. فهّو رجليه في بال وغن ذكر، فهّو عليه بال فإن بالجدار

الطنبور في بالقضاء شريح رفض
ّدثّني ّدثّنا خأداش بن خأالد بن محمد ح قال: قتيبة سإلبن قال: ح
ّدثّنا ً أن حصين أبي عن الربيع بن قيس ح ًا كسر لرجل لرجل طنبور

بشيء. الطنبور في أقضي شريح: ل فقال شريح، إلى فخاصمه
الصمعّي وأبي العجاج أبي بين

ّدثّني العجاج: يا أبو لي قال: قال أبيه عن الصمعّي عن حاتم أبو ح
ّله أصمع بن ّنك. أي أقررت لئن وال لتقر. للزم

حمقاء جارية رد في معاوية بن إياس ?حكم
ّدثّني ّد معمر عن أبيه عن الصمعّي عن حاتم أبو ح رجل قال: ر

معاوية، بن إياس إلى فخاصمه منه، اشتراهم جارية رجل على
ّدهم له: بم فقال ّي لهّم له: بالحمق. فقال ? قال تر رجليك إياس: أ

ولدت? قالت: نعم. ليلة أطول? فقالت: هذه. فقال: أتذكرين
ّد فقال ّد. إياس: ر ر
أسإد جلد على وهو الشعبي قضاء

ّدثّني ّدثّنا الخطاب أبو ح حصين أبي عن قيس عن داود أبو قال: ح
أسإد. جلد على يقضي الّشعبّي قال: رأيت

الظلم
الظال ووجه المظلوم كلم

ّدثّني الصمعّي قال: أخأبرنا بعض ّله بن قريب قال: ح ّدثّني عبد الرحمن بن عبد ال ح
أشياخ البصرة أن رجلً وامرآته اخأتصما إلى أمير من أمراء العراق وكانت المرأة حسنة

61



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّقب قبيحة المسفر، وكان لهّم لسان فكأن العامل مال معهّم فقال: يعمد أحدكم المتن
ّنقاب فألقاه إلى المرأة الكريمة فيتزّوجهّم ثّم يسيء إليهّم !???? فأهوى زوجهّم إلى ال

ٍم. ٍم ووجه ظال عن وجهّهّم فقال العامل: عليك اللعنة? كلم مظلو
هذا: وأنشد الرياشّي في نحو 

الناس في الحجناء أبا رأيت
ًا جائر

لون الحجناء أبي ولون
ئم البهّـم

مـن لحه ما على تراه
سإـواده

ًا كان وإن وجه له مظلوم
ظـال

العلء بن عمرو أبي عن الصمعّي عن حاتم أبو المعتدي الظال في
ً رأى إذا الجاهلية في العرب من رجل قال: كان ويعتدي يظلم رجل

ّيا. فيرون يموت ل يقول: فلن قال ممن رجل مات حتى ذلك سإو
ًا. فلم فلن له: مات فقيل فيه ذلك الخأبار. تتابعت حتى يقبل سإوي

فيهّم. تجاوزن هذه سإوى دارا لكم إن صادقين كنتم فقال: إن
السلطان إلى كاتب رسإالة

ّتاب من رجل كتب ّله سإلطان: "أعيذك إلى الك تكون أن من بال
ًا ًا الشكر عن لهي ًا بالنعم محجوب من أوتيت ما فضل صارف

والعدوان، الظلم من تبعته وتعظم عائدته تقّل ما إلى السلطان
ّلك وأن عاجل فيزيل وتسويله وغروره بخدعه الشيطان يستز

يومه في يذكر من الحازم فإن العاقبة، مذموم وينسيك الغبطة
ولم الغاية وتراخأي المل طول يغّره ولم غده عواقب من المخوف

ّلى ما يدري ول الباطل من غمرة في يضرب ّبتهّم. هذا به تتج مغ
كّر يفنيه ل الذي الذكر وقبيح المنقلب سإوء الظالمن يتبع ما إلى

ّدثّني العصرين واخأتلف الجديدين ّدثّنا عمرو بن يزيد ح قال: ح
ّدثّنا عمرو بن معاوية ّقاء إبراهيم أبو قال: ح عن ليث عن الس
بين عدل كان فإن القيامة يوم الصبيان بمعلم قال: "يؤتى مجاهد

الظلمة". مع أقيم وإل الغلمان
الظلم في ?لمعاوية

ًا علّي يجد ل "من أظلم أن لسإتحي يقول: "إني معاوية وكان ناصر
ّله". إل ال

يقال: أظلموكان أن أظلم" وأحرج أن لسإتحي بلل: "إني وقال
ّله أراد إذا ّيض ًا عبد يتحف أن ال يظلمه. من له ق

ّله أحسن من بالحسان الناس سإلطان: "أحق إلى رجل كتب ال
يداه". بالقدرة بسطت من بالنصاف وأولهم إليه
ّظلم أن في الديار يخرب ال

كتاب في أجد ل كعب: إني فقال عباس ابن مجلس الظالفي ذكر
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ّله أوجدكه أنا عباس ابن الديار. فقال يخرب الظلم أن المنّزل ال
ّله قال القرآن، في ظلموا". بما خأاويٌة بيوتهّم "فتلك وجل عز ال

الحق في القوة
ّدثّني بني من وهو فرعان قال:كان الصمعّي عن محمد بن سإهّل ح

عليهّم يقاتلهّم ثّم منهّم فيأخأذ الناس إبل على يغير يزال ل تميم
بشعره فأخأذ الرجل فجاء جملً، له فأصاب رجل على أغار أن إلى

ّله الناس: كبرت فقال فبرك، فجذبه ّله يا وال فرعان. فقال: لوال
ّق. جذبة جذبني ولكن مح
ّلهّبين مولى ميمون بن سإديف وكان فيئنا صار قد يقول: اللهّم ال
ًا وعهّدنا المشورة بعد غلبة وإمارتنا القسمة بعد دولة بعد ميراثّ

والرملة اليتيم بسهّم والمعازف الملهي للمة. واشتريت الخأتيار
ّكم بأمورهم القيام وتولى الذمة أهل المسلمين أبشار في وح
ّلة. اللهّم كّل فاسإق يته نهّم وبلغ الباطل زرع اسإتحصد وقد مح

ًا له فأتح طريده. اللهّم واجتمع ّدد حاصدة الحق من يد شمله تب
نوره. وأتم صوره أحسن في الحق ليظهّر أمره وتفّرق

ّية في واليهّود أعرابي بين المسيح د
عن وسإألهّم عمله في اليهّود فجمع النواحي بعض أعرابي ولي

ديته? قالوا:ل. أديتم وصلبناه. فقال: فهّل فقالوا: قتلناه المسيح
ّله ّدوهم. فلم أو تخرجون ل قال: فوال ّدوهم حتى يبرحوا تؤ . أ

ونصراني العاج أبي بين
فقال: النصارى، من برجل فأتي البصرة جوالي على العاج أبو كان

ٍة بنداذ. فقال: اسإم شهّر اسإمك? فقال: بنداذ ما ٍد! وجزية ثّلثّ واح
ّله ل جًزى. ثّلثّ منه العظيم. قال: فأخأذ وال

أعرابي حكم
ّله حمد فما المنبر "تبالة" فصعد أعرابي ولي حتى عليه أثّنى ول ال

ّله أعزنا المير قال: إن ّله وإني هذه، بلدكم وّلني وإياه ال ما وال
إل مظلوم بظالول أوتى ولن سإوطي، موضع الحق من أعرف

ًا. فكانوا أوجعتهّما إليه. يرتفعون ول بينهّم بالحق يتعاملون ضرب
الظلم في شعر

الشعراء: قال بعض 

بعد الشعر تذكروا ل عّمنا بني
مـا

الغمير بصحراء دفنتم
الـقـوافـيا

تـصـيبـون كنتم كمن فلسنا
ّلة سإـ

ّكـم أو ضيما فنقبل نحـ
قـاضـيا

السيف أصبح ما إذا فنرضىفيكم السيف حكم ولكن
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ّلـط ًامـسـ  راضي
فـلـم ظلمنـا إنا قلتم فإن

نـكـن
ّنا ظلمنا أسإأنـا ولك

الـتـقـاضـيا
آخأر: "وقال 

ًا تغلبني أن تفرح لو المظلوم والغالبظالمـ
" تعلم

السلطان ظلم من الوقاية في دعاء
ّقون وكانوا ّله يقولوا: "بسم بأن عليه دخألوا إذا السلطان ظلم يتو ال

ًا" "آخأسئوا كنت إن منك بالرحمن أعوذ إني ول فيهّم تقي
ّلمونأخأذت ّله بسمع وبصرك سإمعك تكن ّوتكن وبصره. أخأذت ال ق

ّوة ّله. بيني بق ّوة سإتر وبينك ال من به تستتر النبياء كانت الذي النب
ومحمد يسارك عن وميكائيل يمينك عن الفراعنة. جبريل سإطوات

ّله أمامك منك". ويمنعني عني ويحجزك عليك مطلع وال
المر وأولي المراء ظلم في

: وقال بعض الشعراء

إذا المير ونستعدي
ظلمنا

ظلم إذا يعدي فمن
 المير

آخأر: " وقال 

عليك المير كان إذا
خأصما

غلب فقد تكنثر فل
" المير

ًا على غيرك فتحكم لي وقد وكتب رجل إلى صديق له: قد كنت أسإتعديك ظالم
ّكرني قول  ًا فضاق عني عدلك، وذ القائل: اسإتعديتكن عليك مظلوم

الفرار فأين كربتي فهّمإليهّم أفّر كربتي من كنت
 : ونحوه"

النجاح يرتجى ل والخصم
له

ًا خأصمه إذا يوم
"القاضـي

العدل إباء في للصمعي
ّدثّني أحد أعطي يقال: ما قال:كان الصمعّي عن محمد بن سإهّل ح

ّنصف قط ًا أخأذ إل فأباه ال عرضت الحنف: ما منه. قال: وقال شر
ّنصفة ّدهم ول هيبٌة له دخألتني إل فقبلهّم أحد على قّط ال إل ر

عقله. في اخأتبأتهّم
للبعيث شعر
البعيث: وقال 

ّنصف لعطي وإني لو من ال
ظلمته

لي نفسه وطابت أقّر
ّظـلـم بالـ

المطلب عبد بن للعباس ثّم للطائّي
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الطائي: وقال 

بالعـّز المأدوم العلقم يرى
أريًة

بالضيم والري يمانيًة
علقـمـا

ّنصف فرشوه إذا نامت ال
شذاتـه

كان ظلمه في رتعوا وإن
 أظلما

وقال العباس بن عبد المطلب:
ينصفونا أنى قومنا أبى

فأنصفت
تقطر أيماننا في قواطع
الدمـا

ّلون ل تركناهم يستج
بـعـدهـم

ٍم لذي ًا رح الدهر من يوم
 محرما

العزيز عبد بن عمر كتاب
الظلم وترك العدل على يحثه عماله بعض إلى
إلى العزيز عبد بن عمر قال: كتب يزيد بن ثّور عن ضمرة عن بلغنا
ظلمهّم إلى الناس على قدرتكن دعتكن إذا بعد عّماله: أما بعض
ّله قدرة فاذكر إليك، يؤتون ما وبقاء إليهّم تؤتي ما وفناء عليك ال

والسلم.
ظلمه من على يدعو وآخأر سإيرين ابن بين

ً سإيرين ابن سإمع هذا، يا فقال: أقصر ظلمه، من على يدعو رجل
ظالمك. عليك ليربح
الحبس في قولهّم
ّله إلى السلم عليه يوسإف شكاية الحبس طول تعالى ال

ّله إلى السلم عليه يوسإف المرفوع: "شكا الحديث "في عّز ال
ّله فأوحى الحبس طول وجّل أنت يوسإف، يا حبسك إليه: من ال

يدعونني مّما إلّي أحّب الّسجن "رّب قلت حيث نفسك حبست
لعوفيت". علّي أحّب قلت: العافية إليه" ولو

السجن لهل السلم عليه يوسإف دعاء
ّدثّني قال: "إن وهب عن أبيه عن المنعم عبد بن الرحمن عبد ح
ًة السجن لهل دعا السلم عليه يوسإف إلى لهّم تعرف تزل لم دعو
عليهّم تعم ول الخأيار قلوب عليهّم اعطف قال: اللهّم اليوم،

بلد. كل في خأبر بكل الناس أعلم الخأبار" فيقال: أنهّم
سإجين باب على كتب ما

وتجربة الحياء وقبور البلوى منازل السجن: "هذه باب على وكتب
العداء". وشماتة الصديق

السجن في للرياشي شعر
الرياشّي: أنشدني 
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إنساٌن السجن يدخأل ما
فتسأله

قال إل سإجنك بال ما
 مظلوم

المساجين لحد ثّم ولعرابي،
أعرابي: وقال 

ّبر السجن دخألت ولّما ك
أهـلـه

الغـداة ليلى أبو وقالوا
حـزين

على مكتوٌب الباب وفي
صفحاته

سإـوف ثّـّم تنزو بأنك
تـلـين

ًا على باب حبس فضربه الناس مثل. ويقال: إّن قولهّم "تنزو وتلين" زؤي مكتوب
المسجونين: وقال بعض 

ً بأحصنـهّـم وبّت ًمـنـزل السـالـك عنق على ثّقيل
في ول بضيف ولست

كـرا
مـالـك ول مستعـير ول

ول بغصٍب وليس
كالّرهون

هم عن الوقف يشبه ول
 لك

ّنيفأدنـاهـمـا مسمعان ولي الحالـك في ويسمع يغ
في ناظٌر وأقصاهما

ًا ءالسمـا عارك من وأوسإخ عمد

الخأر: المسمع الّول قيده والثاني صاحب الحرس. ونحوه قول 

 أمق وحصن مديد وظّلوزّمـارة مسمعان ولي
الّساجور. الزّمارة وأصل الغّل، الزّمارة

صفوان بن وخأالد بردة أبي بن بلل بين
أبي بن بلل إلى رجل مع صفوان بن خأالد ة: اخأتصم عبيد أبو قال

يقول: سإحابة وهو خأالد فقام خأالد، على للرجل فقضى بردة،
يصيبك حتى تقّشع ل إنهّم بلل: أما فقال تقّشع قليل عن صيف
خأالد: علم فقال الحبس، إلى به برد. وأمر شؤبوب منهّم

ّله بلل: يخبرك خأيانة. فقال خأنت ول جناية جنيت ما تحبسني? فوال
ٌد مصمت باٌب ذلك عن ّيٌم ثّقال وأقيا حفص. له يقال وق
القبعثري بن والغضبان الحجاج بين
ًا: ما ورآه القبعثري بن للغضبان الحجاج قال أسإمنك? قال: سإمين

سإمن. المير ضيافة في كان ومن والّرتعة، القيد
له وشعر السجن من متنكرا الشاعر الكميت خأروج

ّله حبس الكميت الشاعر فزاراته امرأته في السجن فلبس ثّيابهّم كان خأالد بن عبد ال
فقال: وخأرج ولم يعرف 

ّلوني ولما ٍم بصلـعـاء أح ّلبدتين ذي زبى بإحدىصـيلـ أبي ال
الّشبل
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ابن قدح القدح خأروج خأرجت
مقبٍل

النوابح آناف رغم على
والمشلـي

الغانـيات ثّياب علّي
وتـحـتـهّـم

ٍء عزيمة ّلة أشبهّت مر سإ
النصـل

للفرزدق شعر
ّله حبس الفرزدق  فقال: وكان خأالد بن عبد ال

ًا لرجو وأني أن خأالد
ّكنـي يف

مقفلت عني ويطلق
الحدائد

ّد قيدي يك فإن هّمي ر
فربمـا

الهّموم أطراف تناولت
 الباعد

كّل غير بلء من وما
عشـية

ٍر صباح وكل عـائد غير زائ

أنت هل الحداد لي يقول
قـائم

قـاعـد آخأر مثل إل أنا وما

ّله عبد بن خأالد في لبعضهّم حبس حين القسري ال

ّله القسري حين حبس:  وقال بعض الشعراء في خأالد بن عبد ال
السجن أعمرتم لقد لعمري
ًا خأالـد

وطأة وأوطأتموه
المـتـثـاقـل

ّي تحبسوا إن ل القسر
اسإمه تحبسوا

في معروفه تستجنوا ول
القبـائل

المسّجنين: وقال بعض 

واغتراب وقيد أسإجٌن
وعسرة

ذا حبيب! إن وفقد
لعظـيم

مواثّيق تبقى آمرأ وإن
عهّده

لـكـريم إنه هذا، كل على

مثله: وقال آخأر 

ّله إلى موضع إنه أشكو ال
الشكوى

المصيبة كشف يده وفي
والبلـوى

من ونحن الدنيا من خأرجنا
آهلهّـم

ول فيهّم الحياء من فلسنا
الموتى

ًا السّجان جاءنا إذا يومـ
لـحـاجة

من هذا جاء وقلنا عجبنا
الـدنـيا

عن الحديث أصبحنا نحن إذاحـديثـنـا فـجـّل الرؤيا وتعجبنا
 الرؤيا
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عجلي تأت لم حسنت فإن
وأبطأت

وأتت تحتبس لم قبحت وإن
عجلى

ّلب بن يزيد وقال بمائة طلبة على لهّفي الحبس: يا في وهو المهّ
أسإد. جبهّة في وفرٍح ألف
محبوس وهو والمهّلب الفرزدق بين

فقال: ودخأل الفرزدق على المهّلب وهو محبوس 

السماحة قيدك في أصبح
وال

لمضلع وحمٌل جود
الثّقال

ًا الحال? فقال: أصبتكن هذه على له: أتمدحني فقال رخأيص
فاشتريتكن.

ًا الحبس من إليه كتب وقد والرشيد العتاهية أبي بين شعر
: وحبس الرشيد أبا العتاهية فكتب إليه من الحبس بأبيات منهّم 

ما كل من نفسي تفديك
كرهت

ًا كنت إن نفسك مذنب
فاغفـر

ّور قلبي ليت يا لـك مص
مـا

الـذي لتستقين فيه
أضـمـر

: فوّقع الرشيد في رقعته: ل بأس عليك. فأعاد عليه رقعة أخأرى فيهّم 

ّكب الخلق كأّن فـيه ر
روح

علـيه وأنت جسد له
رأس

ّله أمين الحبـس إن ال
بـأٌس

ّقعت وقد عليك "ليس و
" بأس

بإطلقه. فأمر
الحجاب

زرارة بن العزيز عبد بين
ًا، عنه حجبه وقد ومعاوية، ذلك في له وشعر يوم

أبو حاتم عن العتبي عن أبيه أن عبد العزيز بن زرارة الكلبي وقف على باب معاوية
ًا? وهو في شملتين، فلما دخأل على معاوية فقال: من يستأذن لي اليوم فأدخأله غد

ّولً إل عليك. أمتطي الليل بعد النهّم ر قال: هززت ذوائب الرحال إليك إذ لم أجد مع
وأسإم المجاهل بالثّار. يقودني نحوك رجاء وتسوقني إليك بلوى، والنفس مستبطئة

ذلك: والجتهّم د عاذر. فأكرمه وقّربه. فقال في 

بن معاوية على دخألت
حرب

من يئست إذ وذلك
الدخأـول

عليه الدخأول نلت وما
ّتـى ح

ّلة حللت الرجل مح
الذلـيل

على الجفون وأغضبت
قذاهم

قـاٍل إلى أسإمع ولم
وقـيل
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زاد والخطا بمكٍثفـيه أّملـت الذي فأدركت
العجول

قال معاوية على زرارة بن العزيز عبد دخأل العتبي: لما غير وقال
ورأيت بالصبر، جفوتكن واحتملت بالمل إليك رحلت له: "إني

ًا ببابك ّدمهّم أقوام ينبغي الحرمان. وليس باعدهم وآخأرين الحّظ، ق
الخأتبار المعرفة ييأس. وأول أن للمتأخأر ول يأمن أن للمتقدم

وآخأتبر". فابل
بن العزيز لعبد شعر

إياه معاوية حجاب في زرارة
مضّر: وفي حجاب معاوية إياه يقول شاعر 

لعبد اليوم يأذن من
العزيز

ٍز عبد له يأذن ًا عزي غـد

العرب. فتى زرارة بن العزيز عبد اليقظان: كان أبو قال
إياه عثمان حجب على سإفيان أبي رد

أمير له: حجبك فحجبه. فقيل عثمان على سإفيان أبو أسإتأذن
حجبني. شاء إذا من قومي من المؤمنين? فقال: لعدمت

له معاوية حجب في الدرداء أبي قول
سإدد يغش الدرداء: من أبو فقال الدرداء أبا معاوية وحجب

ًا صادف ومن ويقعد، يقم السلطان ًا عنه باب جانبه إلى وجد مغلق
ًا أعطي. سإأل وإذا أجيب دعا إن فتحا، باب

ودوره الحاجب وظيفة

ّنة بهّم أنظر عين لحاجبه: إنك رجل قال وقد ، إليهّم أسإتنيم وج
ّليتكن ًا تراك فما بابي، و بعينك إليهّم برعيتي? قال: أنظر صانع

عن إبطائهّم في وأضعهّم عندك منازلهّم قدر على وأحملهّم
ّتبهّم اسإتحقاقهّم مواضع خأدمتكن ولزومهّم زيارتكن حيث وأر
ّفيت عنك. قال: قد وإبلغهّم عنهّم إبلغك وأحسن ترتيبك وضعهّم و

ّدقته إن عليك وما لك ما الرجل يقال: حاجب كان بفعل. و ص
عرضه. حارس

دوره يحدد لحاجبه أبرويز قول
ّدمن لحاجبه: "ل قال أبرويز أن التاج في وقرأت ًا تق ول مستغيث
بسهّولته. وضع ضعة ذا ترفعّن ول حجاب بصعوبة شرف ذا تضعّن

ًا كان فمن أخأطارهم، مواضع الرجال ّدم ممن الشرف له مق
ّدمه بنائه بعد من يهّدمه ولم آزدرعه ّول شرفه على فق وحسن ال

ّدم شرف له كان ومن الخأر، رأيه ًا ذلك يصن فلم مق ولم به إبلغ
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ًا يزدرعه وألحق خأواصهّم، في سإبقهّم مهّلة بآبائه فألحق له تثمير
إل له تأذن ول دبرا إل له تأذن بنفسه. ل ألحق ما خأاصته في به

ًا. وإذا عني تحبسه فل عّمالي من عامل كتاب عليك ورد سإرار
، فيهّم إلّي الوصول تستطيع ل حال على أكون أن إل عين طرفة

ّدع أتاك وإن ًا فاسإتكنتبهّم لنصيحة م تستأذن أن بعد أدخأله ثّم سإّر
أحمدت فإن كتابه، إلّي فادفع أراه بحيث مني كان إذا له. حتى

منعته إن طالب طلبة إلّي ترفعّن ول رفضت، كرهت وإن قبلت
أنك تعلمه أن غير من مني بمؤامرة إل آزدراني، أعطيته وإن بّخلني

عنده أنه يزعم لعلم علّي عاليستأذن أتاك وإن أعلمتني قد
ول كاسإمه، العلم فإن له أسإتأذن ذلك? ثّم علمه فاسإأله: ما

ًا، تأذنن ول سإخطًة تحجبن به تخّص ول الملك بذلك اخأصص رض
نفسك".

ّله عبد بن خأالد قول لحاجبه ال
ّله عبد بن خأالد قال: قال الهّيثم ّني تحجبني لحاجبه: "ل ال ًا ع أحد

أن يكره ثّلثّ: عّي عن إل يحجب ل الوالي فإن مجلسي، أخأذت إذا
ّطلع يسأله". من عليه يدخأل أن فيكره بخل أو ريبة، أو منه، عليه ي
الوالي احتجاب في الوّراق لمحمود شعر

فقال: ومنه أخأذ ذلك محمود الوّراق 

باغلق الوالي آعتصم إذا
بـابـه

ّد دون الحاجات ذوي ور
حجابـه

ثّـلثّ حدى بهّم ظننت
ّبـمـا ور

بـصـوابـه واقٍع بظّن نزعت

العّي من مّس به فقلت
ظـاهـٌر

ما ر إظهّم للناس إذنه ففي
بـه

اللسان عّي يكن لم فإن
فغـالـٌب

عن له ما يحمي البخل من
 طلبه

ولذا هـذا يكـن لم فإن
فـريبٌة

إغـلق عند عليهّم يصّر
بـابـه

حاجبه الملك عرض أن في الشعراء لبعض
الشعراء: وقال بعض 

 حاجبه الملك عرض أنتعلمـه كنت إن أعلمن
مـعـايبـه تبـدو وبهمـحـاسإـنـه تبدو فبه

الحاجب في شعر
أخأر: وقال 

 ذّمته في الحرار وتسكنأخألقه تحمد فتى من كم
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ّثر قد ّلطأعـداءه الحاجب ك نعمتـه على الذّم وسإ
الخطاب بن عمر باب على جماعة قول

ّله رضي الخطاب بن عمر باب حضر بن سإهّيل منهّم جماعٌة عنه ال
فقال: أين الذن فخرج حابس بن والقرع حصن بن وعيينة عمرو

القوم. فقال وجوه رت0ّسإلمان? فتمع عّمار? أين صهّيب? أين
ّعر منهّم: لم واحد وأبطأنا، فأسإرعوا ودعينا وجوهكم? دعوا تتم
ّد لما عمر باب على حسدتموهم ولئن ّله أع أكثر. الجنة في لهّم ال
حاجب في شعر

الشعراء: وقال بعض 

دام ما الباب هذا سإأترك
إذنـه

يخّف حتى أرى ما على
قليل

عندك للذن نجد لم إذا
موضعا

المجيء ترك إلى وجدنا
 سإبيل

لحاجب: وقال آخأر 

ًا سإأترك تـمـلـك أنـت باب
إذنـه

جميع عن أعمى كنت وإن
 المسالك

ّواب كنت فلو الجنان ب
تركـتـهّـم

ّولت نحو مسرعا رحلي وح
مالـك

يوسإف: وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن 

إنـي اليوم بعد عدت لئن
لـظـالـم

تبغى حيث وجهّي سإأصرف
 المكارم

إلـيك الغـادي ينجح متى
بـحـاجة

ونصفـك محجوب ونصفك
?نـائم

آخأر: وقال 

ّتخذ ولست حاجبـا بابه على يقيمصاحـبـا بم
غائبا ألفيته عدت وإنحـاجٌة له قال جئت إذا

ّقهّم يرى وليسحـقـه إخأوانـه ويلزم  واجبا ح
حتى بلقيه فلست

راكـبـا ألقـه لم أنا إذالممات

ًا:  ّله بن سإعيد في حاجب الحجاج وكان يحجبه دائم وقال عبد ال
الباب يغلق نصح رّب أل

دونه
السرير جنب إلى وغّش
 يقّرب

آخأر: وقال 

على الرض ضاقت ما
راغب

ّطلب هـم ول الـرزق ي
رب
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على الرض ضاقت بل
طالب

جفوة يشكو أصبح
الحاجـب

السلطان باب عن حجب رجل كتاب
ّله نعوذ إليه: "نحن فكتب السلطان باب عن رجل وحجب من بال

ّية المطامع نفسي فإن الحّرية، وابتذال القصيرة والهّمم الدن
ّله والحمد ّية ال ول نازلة عند صبر خأذلهّم ول همة وراء سإقطت ما أب

ّقهّم ّليت رأيتكن وقد طبع على طبعت ول طمع اسإتر من عرضك و
يكثر من عقلك ترجمان وجعلت يشينه من ببابك وصلت و يصونه ل

وفد ويوجه عنك العبارة "ويسيء أوليائك من وينقص أعدائك من
لشريف ليعرف كان إذ عليك إخأوانك قلوب إليك" ويضغن الذم
ًا وبدرجاتهّم بهّم جهّل عن المراتب ويزيل منزلة، لصديق ول قدر

الرفيع، مرتبة إلى الدنّي ويرفع الوضيع مرتبة إلى العلّي فيحّط
ذي إلى ويميل البذاذة، ذي عن عينه وتنبو لضعفه الضعيف ويحتقر
ّدم والزينة اللباس الّرشا". ويقبل الهّوى على ويق

لبشار شعر
لغيره: وقال بشار، وقيل هو 

خأالد خألئق تأبى
وفـعـالـه

ّنب إل عـائب أمـر كـّل تج

وقـت الباب أتيت فإذا
غـدائه

أنف برغم الغداء أذن
 الحاجب

والحجاب الحاجب في اشعار
الخأر: وهذا ضد قول 

ّدى إذا ّدبـوابـه فـر تغـ ٍد غير من وآرت بـابـه ي
ما شهّوة من ومات

وأصحـابـه طّرا عيالهيحتسي

آخأر: وقال 

من جريب على أميرا يا
الر

من تسعة له ض
الحّجـاب

ًا يحجب الخراب في قاعد
عنه

في بحاجب سإمعنا ما
! خأراب

آخأر: وقال 

الذن أطلب باب أي على
ما بعد

أنا الذي الباب عن حجبت
 حاجبه

الطائي: وقال 

النـائي الملك أيهّم يا
بـرؤيتـه

جـوده لمراعي وجوده
كـثـب
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عنك مقٍص الحجاب ليس
أمل لي

حين ترّجى السماء إن
تحتجـب

ًا: وقال  أيض

حاولتـه ومحّجٍب
فـوجـدتـه

ًا العفاة الركب عن نجم
 شسوعا

عـدمـت لما أعدمته
نـوالـه

معدمين فرحنا شكري
جميعـا

آخأر: وقال 

أمس بالباب أطلنا قد
القعـودا

شـديدا جـفـاء بـه وجفينا

إذا حتـى العبيد وذممنا
نـح

عذرنا المولى بلونا ن
 ا العبيد

فكتب: وحجب رجل 

إن الولية إن جعفر أبا
تـكـن

ّبلة ًا من لـهّـم فأنت قوم
نـبـل

لشـيء عنا ترفع فل
ولـيتـه

ّغر لم كما شأنك عندنا يص
 العزل

نفسه حجب له صديق إلى رجل كتاب
كان له: "إن صديق إلى المعنى هذا في الكتاب من رجل وكتب

أكثر إن ديمهّم بك وأرتبت سإماؤهم عليك أخأضلت لدينا عنا ذهولك
تكون ما أملك أنك منك اليقين في بل بك الظن في يجري ما

لك لنت إذا عليك تستعلّي أن ولنفسك بك يجمح أن لعنانك
ّفك في "وآنقاد أكنافهّم ًا نلت ما تنل لم لنك زمامهّم ك ول خألس
سإوى نحوك وأمال حقك غير إليك جرف مقدار عن ول خأطفا،

ّوته في يحتمل قد حقك أن إلى ذهبت نصيبك. فإن أن وسإعته ق
ّنبوة الجفوة إليه تضّم فغير كبيره عن ويصغر جنبه في فيتضائل وال

ّله ذلك. وآيم عن مدفوع بك الّضّن من النفس به بليت ما لول ال
ّده منهّم مكانك وأّن إقبالك عن وذهلت عنك نسخت غيرك ليس

ّد ما جفائك في ولكان وإدبارك ، غّرتهّم من ويبرد غرتهّم من ير
فيك". الرغبة تكناملت لك النعمة تكناملت لما ولكنه

المنذر بن وحضين معاوية بين
أبو حاتم عن العتبّي قال: قال معاوية لحضين بن المنذر وكان يدخأل عليه في أخأريات

يقول: الناس: يا أبا سإاسإان كأنه ل يحسن إذنك. فانشأ 

يسعى الشأن خأفيف كل
مشّمرا

ّواب فتح إذا بابك الب
إصبـعـا

ًاالماكثون الجلوس ونحن الباب يفتح أن إلى وحلم
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 أجمعارزانًة
مروان بن بشر في شعر

مروان: وقال بعض الشعراء في بشر بن 

ّد بعيد ّد ما العين مر ر
طـرفـه

ول دار باب الغواشي حذار
 سإتر

دون من كان بشر شاء ولو
بابـه

ٌد طماطم صقالبٌة أو سإو
حمـر

الباب يّسر بشرا ولكن
لـلـتـي

ّبهّم في له يكون الحمد غ
 والجر

وقال بشر: 
قرعة ابن بخل تبخل فل

إنـه
نداه يرجى أن مخافة
حـزين

اغلق العرف في جئته إذا
بابـه

وأنـت إل تلقـه فلم
كـمـين

متى يحيى لبي فقل
العل تدرك

عليك معروف كل وفي
يمـين

هرمة لبن مدح
يمدح: وقال ابن هرمة 

ّدب الحجاب سإهّلببابـه الوفود نزل إذا هّش مؤ
ّدام  الخ

شقيقه رأيت وإذا
وصديقـه

ّيهّما تدر لم الرحـام أخأو أ

الملوك: وكتب رجل إلى بعض 

له الجواد كان إذا
حـجـاب

على الجواد فضل فما
 البخيل

الخأر: فكتب إليه 

ّلل يعذر ولممال قليل الجواد كان إذا  بالحجاب تع
ّله بن  عكراش": وقال عبيد ال

إذا للكـريم لرثّي وإني
غـدا

اللئيم عند طمع على
يطالـبـه

عند مجلس من له وأرثّي
بابـه

ّطرف كمرثّيتي والعلج لل
 راكبه

ّله بن أبي عيينة إلى صديق  له: وكتب عبد ال

ًا أتيتكن دونك الّستر فحالحـق لقضـاء زائر
والحجاب
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في بصساقٍط ولست
قوم قدر

يقع كما كرهوا وإن
ّذباب ال

الربيع بن الفضل باب على لعرابي شعر
ّله بن مصعب الزبيري قال: كنا بباب الفضل بن الربيع وهم يأذنون أبو حاتم عن عبد ال

يقول: لذوي الهّيئات والشارات وأعرابي يدنو فكلما دنا طرح. فقام ناحية وأنشأ 

الزاكي للحسب وليسبـّزتـنـا يعـتـام آذننـا رأيت
بمعـتـام

الحساب على دعينا ولو
ّدمنـي ق

ٌد ّد تليد مج راجـح وج
نـامـي

الجدل الصقور رأيا متى
يقدمهّم

ٍم من خألطان ومن قرع رخأ
 م هم

الحارثّي وشريك معاوية بين
أنت? فقال معاوية: من له فقال معاوية على الحارثّي شريك دخأل
مثلي ينكر هذه. مثلك قبل هفوة لك رأيت ما المؤمنين أمير له: يا

وجهّك أعرف متفرقة، معرفتكن معاوية: إن له رعيته! فقال من
ول ذكرت، إذا السإماء في آسإمك وأعرف الوجوه، في حضرت إذا

تجتمع اسإمك لي فاذكر الوجه، هذا هو السإم ذلك أن أعلم
معرفتكن.

الملوك على الدخأول آداب في
من منزلة أشرف وكان لحدهما فأذن معاوية على رجلن اسإتأذن
معاوية: صاحبه. فقال فوق فجلس عليه فدخأل للخأر أذن ثّم الخأر،

ّله إن قبلك له نأذن لم وإنا رعايتكنم، ألزمنا كما تأديبكم ألزمنا قد ال
ّله أقام ل دونك. فقم مجلسه يكون أن نريد ونحن ًا. لك ال وزن
العزيز عبد بن عمر على مجلز أبي دخأول
خأراسإان، من أقدمه حين العزيز عبد بن عمر على مجلز أبو دخأل
أبو المجلس: هذا حضر من بعض له قال خأرج عليه. فلما يقبل فلم

ّده أمير أعرفك. قال: يا لم وقال: إني إليه واعتذر مجلز. فر
أنكرتني. فهّل المؤمنين

زياد بن المنصور باب يذكر السلمي أشجع
زياد: قال أشجع السلمي يذكر باب المنصور بن 

ٍر ابن باب على البـذل من علماٌتمنصو
ً بالبـا وحسب جماعاٌت  الهل كثرة فضل

ّله من قرع الفناء ومن قرع المراح. ّوذ بال وكانت العرب تتع
الشعراء: وقال بعض 

أبوابهّم أرى لي ما
مهّجـورة

مجمـع بابك وكأّن
السإـواق
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أم خأافوك أم ألجوك
الحيا شاموا

من فانتجعوا بحراك
الفـاق

آخأر: وقال 

كثير العذب والمشرعبـابـه علـى الناس يزدحم
 الزحام

ّندى آخأر: إن وقال الزحام. يعني الّضغاطا ترى حيث ال
لبشار شعر
بشار: وقال 

ول للرجاء يعطيك ليس
الخو

ّذ ولكن ف طعم يل
العطـاء

ينتثر حيث الطير يسقط
الح

منازل وتغشى ّب
الكرماء

مجهّول وطارق العزيز عبد بن عمر بين
ّق هذا? قال: عمر: من فقال الباب العزيز عبد بن عمر على رجل د

ًا نعرف عمر: ما أنا. قال أنا. يسّمى إخأواننا من أحد
الخلفة دار من خأروجه عند شيبة بن شبيب قول
ًا الخلفة دار من شيبة بن شبيب خأرج قائل: كيف له فقال يوم
ًا الداخأل الناس? فقال: رأيت رأيت ًا. الخارج ورأيت راجي راضي
وغيره العتاهية، لبي شعر

العتاهية: قال أبو 

ّد إذا حجاب دوني آشت
آمرىء

حـّجـابـه المؤونة كفيت

فقال: حجب أعرابّي على باب السلطان 

لكرمهّم نفسي لهّم أهين
بهّم

الذي النفس يكرم ول
 ليهّينهّم

جرير: وقال 

الملوك حضر إذا قوم
وفودهم

على شواربهّم نتفت
البواب

آخأر: وقال 

أيقنت الباب وردت فلما
أننـا

ّله على غير والسلطان ال
 كرام

السإدي: وقال أبو القمقام 

عني مالك أبا أبلغ
مغـلـغـلة

ٌة العتاب وفي بـين حيا
أقـوام

ٌا قبلي أدخألت يكن لم قوم
لـهّـم

البواب يلجوا أن قبل من
ّدامي  ق
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ّد لو كنت وبيٌت بيٌت ع
أكرمهّـم

ًا منـزل من وأبعدهم بيت
الـذام

حاجتي ما إذا جعلت فقد
نزلـت

أدلوهـم دارك بباب
بـأقـوام

السلطان مخاطبة في التلطف
إليه النصيحة إلقاء و

النصيحة في عتبة بن وعمرو الوليد بين
ّكر حين للوليد عتبة بن عمرو قال: قال العتبي أمير الناس: يا له تن

لك. وأراك بالهّيبة ذلك أكفت وأنا بك بالنس تنطقني إنك المؤمنين
ًا? أم فأسإكت أ عليك، أخأافهّم أشياء تأمن ًا? أقول مطيع مشفق

ّله منك، مقبول فقال: كّل إليه. صائرون نحن غيب علم فينا وال
أيام. بعد فنقول: فقتل ونعود

السلطان نصيحة في للهّند كتاب من
ً أن للهّند كتاب في إليه: قرأت النصيحة إلقاء وفي على دخأل رجل
الحقير في واجبة نصيحتكن الملك له: أيهّم فقال ملوكهّم بعض

ما واحتمالك رأيك بفضيلة الثقة ولول الخطير الجليل بله الصغير
وتلفي العاقبة صلح جنب في والقلوب السإماع من موقعه يسوء

ًا لكان تفاقمه قبل الحادثّ رجعنا إذا كنا وإن أقول، أن مني خأرق
ًا أجد لم بنفسك معلقة وأنفسنا "موصول" ببقائك بقاءنا أن إلى ّد ب
مني" تقبل أّل خأفت "أو تسألني لم أنت وإن إليك الحق أداء من

ّثه والخأوان مرضه والطباء نصحه السلطان كتم يقال: من فإنه ب
نفسه. خأان فقد

طاعته في الخفوت
الخلفاء وأحد يزيد بن جرير بين
لمر. قال: يا أعددتكن قد يزيد: إني بن لجرير الخلفاء بعض قال
ّله إن المؤمنين، أمير ّد قد ال ّني لك أع ًا م ًا قلب بنصيحتكن معقود
ًا ًا بطاعتكن مبسوطة ويد ًا وسإيف ّوك على مشحوذ شئت فإذا عد

فقل.
يحيى: آغد بن جعفر لي إبراهيم: قال بن إسإحاق مثله: قال وفي
ن. رهم كفرسإي والصبح لكذا. فقلت: أنا غدا علّي
ً المراء بعض مثله: أمر وفي من لك أطوع له: أنا فقال بأمر رجل
ّنعل. من لك وأذل اليد ال

الحذاء. من لك وأذّل الّرداء من لك أطوع آخأر: أنا وقال
ّطف مدحه في التل

ّي خأالد العزيز عبد بن عمر يمدح القسر
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ّله القسري لعمر بن عبد العزيز: من كانت الخلفة زانته، فإنك قد قال خأالد بن عبد ال
القائل: زنتهّم ، ومن كانت شرفته فإنك قد شرفتهّم ، فأنت كما قال 

ّدّر وإذا حسن زان ال
ّدر كانوجوه زينـا وجهّـك لل

معقول. يعط ولم مقول صاحبكم عمر: أعطي فقال
لوزير أديب نصيحة
منذ المؤمنين أمير الوزراء: "إن بعض إلى الدباء بعض وكتب

وأخأذ بلسانك ونطق بأذنك وسإمع بعينك فنظر لنفسه اسإتخلصك
بعد إليك تفويضه وكان رأيك، عن وأصدر وأورد بيدك وأعطى
ّيل أن بعد فيك الهّوى على الرأي وتسليطه امتحانك وبين بينك م

مضمارك فأسإقطهّم غايتكن إلى وجروا لرتبتكن سإموا الذين
ّفوا ّله آزددت إل رفعًة يزدك ولم ميزانك في وخأ ًا، ال ول تواضع
ًا بسطا فرط يخرجك قربا. ول العامة من له ازددت إل وإيناسإ
ّقه إيثار ول لرعيته، النظر عن للسلطان النصح لهّم الخأذ عن ح
ّقهّم تشغلك ول عليه، ما تضّمن عن له هو بما القيام ول عنده، بح
ّقد عن المور جلئل بصلحهّم الجذل ول ، لصغارهم التف

 عواقبهّم في النظر وإمعان الحذر اسإتشعار عن واسإتقامتهّم
الراجز والعماني الرشيد بين

وعليه لينشده الرشيد على الراجز العماني مدحه: دخأل وفي
أن إياك عماني، الرشيد: يا له فقال سإاذج، وخأّف طويلة قلنسوة
ّفان الكور عظيمة عمامة وعليك إل تنشدني ّكر دلقمان وخأ إليه فب

ّيا وقد الغد من ّي تز ّبل أنشده ثّم العراب بز أمير وقال: يا يده وق
ّله قد المؤمنين ّبلت وجهّه ورأيت مروان أنشدت وال وأخأذت يده وق

المنصور ثّم الّسفاح ثّم الوليد بن وإبراهيم الوليد بن يزيد ثّم جائزته
ّبلت وجوههّم رأيت هؤلء المهّدي. كّل ثّم وأخأذت أيديهّم وق

والسادة المراء وكبار الخلفاء أشباه من كثير إلى جوائزهم،
ّله والرؤسإاء، ًا أبهّى فيهّم مارأيت وال ول وجهّم أحسن ول منظر

ًا أنعم ّف الجائزة له المؤمنين. فأعظم أمير يا منك راحًة وأندى ك
تمنى حتى فبسطه عليه وأقبل كلمه على له وأضعف شعره على
المقام. ذلك قام أنه حضر من جميع
ينصحه الحسن أخأيه إلى سإهّل بن الفضل كتاب
سإهّل بن الحسن أخأيه إلى سإهّل بن الفضل المديح: كتب وفي

ّله فقال: "إن ّدك جعل قد ال ًا ج ًا خأير كل في وجعلك عالي مقدم
ًا فضل كل غاية وإلى ّيرك، سإابق أمير من الدار، بك نأت وإن وص

ًا، وكرامته المؤمنين ّدد وقد قريب وكيت. وكذا كيت البّر من لك ج
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ّله يحوز إن وأشرغه أكثره والشرف والعز والدنيا الدين من لك ال
ّله". شاء ال
الشعراء وبعض الرشيد بين

ًا? فقال: يا أمير ّدثّت فينا شيئ ًا لبعض الشعراء: هل أح وفي مدحه: قال الرشيد يوم
ّني أسإتحسن قول المؤمنين المديح فيك دون قدرك والشعر فيك فوق قدري، ولك

ّتابّي:  الع

عليك يثني قائٌل يرى ماذا
وقـد

تقديٌس الوحي في ناداك
 وتطهّير

أن إل المدائح فّت
ألـسـنـنـا

تخفي بما مستنطقات
الضمائير

إل تقم لم عترة في" 
بطاعتهّـم

تقض ولك الكتاب من
المشاعير

قربـاك في يمينك هذي
صـائلة

الهّند سإيوف من وصارٌم
"مأثّور

أمير إلى رسإالة
النعمة من المراء: "إن بعض إلى الكتاب بعض مدحه: كتب وفي
يحذر ول التقصير يأمن ول الفراط يخاف ل أنه عليك المثني على

في وجد إل غاية إلى المدح به ينتهّي ول الكذب نقيصة تلحقه أن
ًا فضلك ّدك سإعادة تجاوزهم. ومن على عون ل لك الداعي أن ج

ّية ومساعدة المشايعين كثرة يعدم القول". ظاهر على الن
وزير وإلى
شكرك على يعين الوزير: "مما إلى الدباء بعض كتب مثله وفي
الثّم تحّمل من أمنه مادحك لسان يبسط ومما له، المنصتين كثرة
له". السامعين وتكنذيب فيه

معاوية بن يزيد يمدح يزيد بن لعمرو
يخطبون الناس قام ليزيد البيعة معاوية عقد ذلك: لّما مثل وفي
ّله فحمد أمية. فقام أبا يا سإعيد: قم بن لعمرو فقال عليه، وأثّنى ال

تأمنونه، وأجل تأملونه أمٌل معاوية بن يزيد فإن بعد قال: "أما ثّم
أرشدكم، رأيه إلى آحتجتم وإن وسإعكم، حلمه إلى آسإتضفتم إن

ٌع أغناكم، يده ذات إلى افتقرتم وإن وموجد فسبق سإوبق قارٌح جذ
منهّفقال خألف ول المؤمنين أمير خألف فهّو فخرج وقورع فمجد

فاجلس. أمية أبا يا معاوية: أوسإعت
سإهّل بن الحسن مدح في

المير، أيهّم سإهّل: "يا بن للحسن رجل ذلك: قال مثل وفي
ّيرني السوود في أفعالك تساوي وصفك عن أسإكتني كثرة فيهّم وح
واحدة ذكر أردت وإن سإبيل، جميعهّم ذكر إلى فليس عددهم
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فلست ، منهّم بالذكر أحق الولى تكن لم إذ أخأتهّم اعترضت
". صفتهّم عن العجز ر بإظهّم إل أصفهّم

الملك عبد بن محمد مدح في
مما الملك: "إن عبد بن محمد إلى آخأر ذلك: كتب مثل وفي

بدوامهّم العلم في بصيرة ويزيدني عليك، النعمة بقاء في يطعمني
ومن ، أسإبابهّم من فيك بما واسإتوجبتهّم بحقهّم أخأذتهّم أنك لديك
والشيء تتقاوم، أن الشكال وشأن تتواصل أن الجناس شأن

في ولّز منبته صادف فإذا عنصره، إلى ويحّن معدنه في يتغلغل
ّكن بفرعه وسإمق بعرقه ضرب مغرسإه ّكن وتم وثّبت القامة تم

الطبيعة". ثّبات
وزير مدح في

أتعاطى فيما الوزراء: "رأيتني بعض إلى آخأر ذلك: كتب مثل وفي
الذي الزاهر والقمر الباهر ر النهّم ضوء عن كالمخبر مدحك من

إلى منسوٌب القول بي انتهّى حيث أني وأيقنت ناظر، على ليخفى
لك، الدعاء إلى عليك الثناء عن فانصرفت الغاية عن مقصٌر العجز

بك". الناس علم إلى عنك الخأبار ووكلت
ّتابي يزيد بن خأالد يمدح الع

وارثّ المير أيهّم يزيد: "أنت بن خأالد إلى العتابي كتب مثله وفي
ّدد ثّلمهّم بك المسدود بيتكن، أهل أعلم وبقية سإلفك بك والمج
ّبه شرفهّم قديم والصائر "آمالنا بك والمنبسط صيتهّم أيام بك والمن

وارثّه، كنت من يخمل لم فإنه بك" حظوظنا، والمأخأوذ أكالنا بك
خألفته من معاهد آّمحت ول سإبيله سإالك كنت من آثّار درسإت ول
مرتبته". في
وحمده الملك شكر في

ّله للملك: "الحمد الكتاب بعض قال التاج في قرأت أعلقني الذي ال
ًا من ركني وعّزز بمخاطبته خأسيستي ورفع الملك أسإباب من سإبب
ّذلة ّين العاّمة في بسطتي وأظهّر به ال المشاهدة في مقاومتي وز
ّلل الحسدة عيون عني وفقأ لي وأعظم الجبابرة رقاب لي وذ

ّية رغبات ّظم يوطأ عقبا به لي وجعل الرع والذي تحسن، ومزية يع
ّقق ينصرني كان من قوة به وظاهر يأملني كان من رجاء فّي ح

ظلل من أدخألني والذي يسترفدني، كان من رغبة به وبسط
علّي". آتسع كنف في أكنافه من وجعلني سإترني، جناح في الملك

نعمه وتعداد أردشير شكر في
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لما أردشير أن العجم سإير في نعمه: قرأت وتعداد شكره وفي
فيهّم حضهّم بليغة خأطبة وخأطبهّم الناس جمع أمره له اسإتوسإق

ّنف المعصية وحذرهم والطاعة اللفة على أربعة الناس وص
ّلم سإّجدا القوم فخّر أصناف، ّلمهّم وتكن ًا متكن زلت فقال: "ل مجيب

ّبوا الملك أيهّم ّله من مح العافية ودوام المل ودرك النصر بعّزة ال
الكرامات عندك وتسبغ النعم لديك تتابع زلت ول المزيد، وحسن

في زهرتهّم تنقطع ول زوالهّم يؤمن التي الغاية تبلغ حتى والفضل
ّدهم التي القرار دار ّله أع عنده الّزلفى أهل من لنظرائك ال

بقاءالشمس باقيين وسإلطانك ملكك زال ول لديه، والحظوة
الرض أقطار تستوي حتى ر والنهّم البحور زيادة زائدين والقمر

ّوك في كلهّم ّينا أشرق فقد ، فيهّم أمرك ونفاذ عليهّم عل من عل
عظيم من إلينا ووصل الشمس ضياء عموم عّمنا ما نورك ضياء

بعد اليدي فجمعت النسيم، اتصال بأنفسنا اتصل ما رأفتكن
ّلفت اخأتلفهّم بعد والكلمة افتراقهّم تباغضهّم بعد القلوب بين وأ
ل فضلك وأصبح ، نيرانهّم آسإتعار بعد والحسائك الحن وأذهبت

ّد ول بوصف يدرك هذه من به عّممتنا بما ترض لم ثّم بتعداد، يح
ّنعم والسإتيثاق توطيدهم أحببت حتى اليادي هذه من وظاهرت ال
ذلك من وكفلت إقامتهّم في كعملك دوامهّم في لنا وعملت منهّم

ل حيث فيه لنا هّمتكن وبلغت والعقاب، الخلوف في نفعه نرجو ما
ّله فجزاك للولد، الباء همم تبلغ وفي تحّريت رضاه الذي ال

ونويت". التمست ما أفضل سإعيت موافقته
عليه دخأل ٍل لوا صفوان بن خأالد قول
عليه: "قدمت دخأل ٍل لوا صفوان بن خأالد مثله: قال وفي

ً فأعطيت حتى وعدلك وصلتكن ومجلسك نظرك من بقسطه كل
أحد". من لست كأنك أو أحد كل متن كأنك
وزير شكر
درجة عن لك شكر له: "من يشكر الوزير إلى الكتاب بعض كتب

مهّجة على إياك شكري فإن إياهم أفدته ثّروة أو إليهّم رفعته
التلف بين وقمت به أمسكت ورمٍق تبقيتهّم وحشاشة أحييتهّم
وبينه".

الشكر في مثله
ّد الدنيا نعم من نعمة كتاب: "ولكل في قرأت ًدى إليه تنتهّي ح وم
ّطرف إليهّم يسمو الشكر في وغاية عنده توقف النعمة هذه خأل ال

من وأتت قدر كل وتجاوزت الشكر وطالت الوصف فاتت التي
للماضين أبقت جّمة مننا المؤمنين أمير من وجمعت غاية كل وراء
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ّنا ّدت البد فخر وللباقين م ّو كيد عنا ور أنف عنا وأرغمت العد
ًا لنا وبسطت الحسود من نلجأ فنحن للعقاب نخلفه ثّم نتداوله عّز

ونظر عطوف وقلب كريم وكنف ظليل ظّل إلى المؤمنين أمير
ومتى مجتهّدنا د اجتهّم يبلغ وأين منا الشاكر يشكر فكيف رؤوف،

ّدي ّينا المفترض ونقضي يلزمنا ما نؤ المؤمنين أمير كتاب وهذا عل
غيرنا ومن منا مضى من عند الراشدين ولبائه له تكن لم لو الذي

ومخاطبته، ألفاظه ولطيف وأياديه كرامته صنوف من ورد ما إل
المجهّود". ويستفرغ الشكر يحّسن ما ذلك في لكان

العفو مسألة في التلطف
العفو كسرى يسأل المغني يوشت

وكان فاقه حين فهّلوذ قتل وقد المغنّي ليوشت كسرى قال
ّتعي شطر فأذهب إليه ومنك إليك منه أسإتريح تلميذه: "كنت تم

فقال: أيهّم الفيلة أرجل تحت يلقى أن أمر صدركثم ونغل حسدك
الخأر شطره أنت وقتلت وأبطلته طربك شطر أنا قتلت إذا الملك

عليه? قال كجنايتي طربك على جنايتكن تكون أليس وأبطلته،
ّله ما كسرى: دعوه، طول من له جعل ما إل الكلم هذا على د

ّدة. وفي ًا العفو الم أيض
أمير نعيذ ونحن فضل والتجاوز عدل للمنصور: "النتقام رجل قال

ّله المؤمنين يبلغ أن دون النصيبين بأوكس لنفسه يرضى أن من بال
الدرجتين". أرفع
العفو وفي

منهّم رجل إليه فقام الرحمن، عبد أصحاب يقتل الحجاج جلس
ًا. قال: وماحقك عليك لي إن المير فقال: أيهّم علّي? قال: حق

ّبك ًا الرحمن عبد سإ ذاك? فقال يعلم عنك. قال: ومن فرددت يوم
ّله الرجل: أنشد ً ال من رجل به. فقام شهّد إل ذاك سإمع رجل

ّلوا أيهّم ذاك كان فقال: قد السإرى قال عنه. ثّم المير. فقال: خأ
إياك. بغضي أنكر? قال: لقديم كما تنكر أن منعك للشاهد: فما
ّلى لصدقه. هذا قال: ويخ

العفو وفي
ّفين يوم معاوية أسإر ً ص ّله صلوات علّي أصحاب من رجل عليه، ال
ّله قال: الحمد يديه بين أقيم فلما تقل منك. قال: ل أمكن الذي ال
ّية فإنهّم ذاك ّله يكون أن من أعظم نعمة مصيبة. قال: وأ ال

أصحابي. اضربا من جماعة واحدة سإاعة في قتل برجل أظفرني
ترضى لنك ول فيك يقتلني لم معاوية أن اشهّد عنقه. فقال: اللهّم

فعل فإن الدنيا، هذه حطام على الغلبة في قتلني ولكن قتلي،
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أهله. فقال: أنت ما به فافعل يفعل لم وإن أهله، هو ما به فافعل
ّله! لقد قاتلك في فأبلغت ودعوت السب في فأوجعت سإببت ال

ّليا سإبيله. الدعاء. خأ
مثله وفي

ًا فأمر بقطع يده  فقال: أخأذ عبد الملك بن مروان سإارق

المؤمنين أمير يا يدي
أعيذهـم

نكال تلقى أن بعفوك
يشينهّـم

وكانت الدنيا في خأير فل
حبيبًة

فارقتهّم شمالي ما إذا
يمينهّـم

ّ فأبى واحدي المؤمنين، أمير فقالت: يا أمه عليه فدخألت قطعه، إل
ّد الكاسإب! هذا وكاسإبي. فقال: بئس ّله. فقالت: حدود من ح ال

ّله تستغفر التي الذنوب من اجعله عنه. منهّم. فعفا ال
مثله وفي
ّله عبد أخأذ ًا علّي بن ال عنقه بضرب فأمر مروان أصحاب من أسإير
يدي بين العمود فوقع الشأمي ضرط به ليضرب السيف رفع فلما

ّله عبد دابة ونقرت الغلم عتيق فأنت وقال: اذهب فضحك ال
ّله وقال: أصلح إليه آسإتكن. فالتفت قّط ضرطة المير! رأيت ال

ّله "قال": هذا هذه? قال: ل، غير الموت من أنجت الدبار. قال: وال
ّنتنا الموت ندفع وكنا بنا ظنك ذاك? قال: ما وكيف فصرنا بأسإ
بأسإتاهنا. اليوم ندفعه
مثله وفي

ًا على غدير ماء، خأرج النعمان بن المنذر في غّب سإماء فمّر برجل من بني يشكر جالس
ّله فقال له: أتعرف النعمان? قال اليشكري? أليس ابن سإلمى? قال: نعم. قال: وال

لربما أمررت يدي على فرجهّم. قال له: ويحك، النعمان بن المنذر! قال: قد خأبرتكن.
ّيوه بتحية الملك. فقال له: كيف قلت? قال: فما انقضى كلمه حتى لحقته الخيل وح
ًا أكذب ول ألم ول أوضع ولأعّض ببظر أمه من ّله ما رأيت شيخ أبيت اللعن، إنك وال

يقول: شيخ بين يديك. فقال النعمان: دعوه، فأنشأ 

لفضلهّـم الذنوب من مالعظي عن الملوك تعفو
لجهّلهّـم ذاك وليس راليسـي في تعاقب ولقد

ّدة ويخاففضـلـهّـم ليعرف إل نكلـهّـم ش
عنه ليعفو المأمون يستعطف المهّدي بن إبراهيم

والعباس إسإحاق أبا اسإتشار المهّدي بن إبراهيم المأمون أخأذ لّما
بقتلك. فقال أشارا المأمون: قد فقالله به، فأشارا قتله في

به جرت وما الخلفة عظم في لك نصحا قد يكونا أن إبراهيم: أما
من إل النصر تستجلب أن تأبى ولكنك فعل، فقد السياسإة عادة
ّدك حيث ّله. وكان عو بلغ وإن قال: إنه أن إليه اعتذاره في ال
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عفوه، يبلغانني وفضله المؤمنين أمير فحلم دمي اسإتحلل جرمي
ّق بالذنب القرار شفعة بعدهما ولي الب. فقال بعد البوة وح

ّق سإببك حق في يكن لم المأمون: لو ّلغك جرمك عن الصفح ح لب
بعد يقول إبراهيم توّصلك. وكان ولطف تنّصلك حسن أّملت ما

ّله لسإتحيائي محبة ول لرحمي صلًة المأمون عني ماعفا ذلك: وال
ًء ول ٌق له قامت ولكن عمومتي، لحق قضا أن فكره العفو في سإو

بي. يفسدهم
العفو طلب في شعر

ّتابي: ومن أحسن ما قيل في مثله قول  الع

نوائب عليه حشدتمغتـربـا إليك الرجاء رحل
الدهـر

ّدت ندامتـي إليك ر
شـكـري عنانه إليك وثّنىأمـلـي

عتب عتبك وجعلت
موعظة

منتهّى عفوك ورجاء
 عذري

للمتوكل:وقول علّي بن الجهّم 

ّله عفا أبـعـدا أن بعفـوك تعوذحـرمة أل عنـك ال
ولم ذنب جّل لئن

يدا وأعـلـى أجـّل لنتأعتـمـده

ّلًىطـوره عـدا ًا عبد تر ألم هـدى ورشيدا عفا ومو
أفـسـدا مـا فأصلح فعادتـلفـيتـه أمـر ومفسد

عنك ويصرف يقيكيزل لـم مـن أقالك أقلني
 الردى

ًا ثّم دعا به ّطرحه حين وجد بعض المراء على رجل فجفاه وآ
ًا. فقال: متى اعتللت? فقال:  ليسأله عن شيء فرآه ناحلً شاحب

سإقٌم مّسني ما
ولـكـنـنـي

جفاني إذ نفسي جفوت
 المير

آخأر: فعاد له وقال 

ٌو العفو خأير إن أل عف
معّجـل

به يجاز ما العقاب وشر
 القدر

الذنب. مقدار على تكون أن العقوبة يقال: بحسب وكان
أحسنت عفوت وإن جازيت عاقبت بعضهّم: إن العفو: قال وفي

للتقوى. أقرب والعفو
أذّل يديه بين أنت بالذي المراء: أسإألك لبعض رجل ونحوه: قال

ّ عقابي على منك أقدر عقابك على وهو يديك، بين مني نظرت إل
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إليه أحّب وبراءتي سإقمي من إليه أحّب برئي من نظر أمري في
جرمي. من

من بينهّما ما يمحقان التوبة وحديث الحرمة آخأر: قديم قول ونحوه
السإاءة.

ّلمه الزبير بن مصعب قيس ابن الحنف مثله: أتى وفي قوم في فك
ّله فقال: أصلح حبسهّم، فالحق باطل في حبسوا كانوا إن المير، ال
يسعهّم. فخلّهم. فالعفو حق في حبسوا كانوا وإن يخرجهّم،

روح: أنشدك له فقال زنباع بن روح بعقوبة معاوية مثله: أمر وفي
ّله تنقض أو رفعتهّم أنت خأسيسة مني تضع أن المؤمنين أمير يا ال
ًا بي تشمت أو أبرمتهّم أنت مّرة مني ّ وقمته أنت عدو أتى وإل

ّليا وإسإاءتي. فقال جهّلي على وعفوك حلمك عنه. ثّم معاوية: خأ
ّله أنشد: إذا ّنى ال ٍر عقد سإ عبد بن عمر مثله: أمر وفي تيسرا أم

ّله أمكنه إن نذر كان قد رجل بعقوبة العزيز به ليفعلّن منه ال
ّله فعل حيوة: قد بن رجاء له وليفعلن. فقال الظفر من تحب ما ال

ّله يحب ما فافعل العفو. من ال
ّية ابن مثله: قال وفي عثرتي له: أقلني كلم في للحجاج القّر

ول نبوة من للسيف بد ول كبوة من للجواد بد ل فإنه ريقي وأسإغني
ّله الحجاج: كلّ، هفوة. فقال من للحليم بد جهّنم. أوردك حتى وال

ّدوا القائل ألست يتعّشاكم. أن قبل الجدي برسإتقباذ: تغ
أمير فقال: يا رجل بقتل مروان بن الملك عبد مثله: أمر وفي

ّله، إلى تكون ما أحوج تكون ما أعّز إنك المؤمنين، له فاعف ال
ّلى وإليه تعان به فإنك سإبيله. تعود. فخ
ّله عبد بن خأالد مثله: قال وفي ّذبه "بما عذبه أن بعد لسليمان ال ع

ونحن العتاب عن قدرك جّل وقد الحفيظة تذهب القدرة به": إن
منا. كان فبما تعاقب وإن العفو فأهل تعف فإن بالذنب، مقّرون

ّتى لك" أّما فقال: "أولى ً الشأم تأتي ح عفو. فل راجل
منهّم: رجل فقال بهّم، أتي أسإارى أعناق الحجاج مثله: ضرب وفي
ّله المكافأة. فقال في أحسنت فما الذنب في أسإأنا كنا لئن وال

هذا! مثل يحسن أحد فيهّم كان الجيف! أما لهّذه الحجاج: أّف
القتل. عن وكّف
الثقفي المختار أصحاب من ورجل الزبير بن مصعب بين مثله وفي

أخأذ مصعب بن الزبير رجلً من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه. فقال: أيهّم المير
ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتكن هذه الحسنة ووجهّك هذا الذي يستضاء

ًا فيم قتلني. قال: أطلقوه. قال: اجعل ما به فأتعلق بأطرافك وأقول أي رّب سإل مصعب
وهبت لي من حياتي في خأفض. قال: أعطوه مائة ألف. قال: بأبي أنت وأمي، أشهّد

ًا. قال: ولم? قال: لقوله  ّله أن لبن قيس الّرقيات منهّم خأمسين ألف فيك: ال
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من ب شهّم مصعٌب إنما
الل

ّلت ه وجهّه عن تج
الظلماء

ليس رحمة ملك ملكه
فـيه

ول يخشى جبروٌت
كبـرياء

ّله يتقي وقد المور في ال
أف

التـقـاء هّمه كان من لح

ًا فيك وقال: أرى مصعب، فضحك بلزومه للصنيعة. وأمرو موضع
قتل. حتى معه يزل فلم إليه وأحسن

الحجاج بن الملك وعبد مروان بن الملك عبد بين مثله وفي
قال عبد الملك بن الحجاج التغلبي لعبد الملك بن مروان: هربت إليك من العراق.

قال: كذبت، ليس إلينا هربت، ولكنك هربت من دم الحسين وخأفت على دمك فلجأت
إلينا.

ًا آخأر  فقال: ثّم جاء يوم

وترتق لترحمني أدنو
ّلتي خأ

فأين تدفعني وأراك
 المدفع

الخأر:ونحوه قول 

الفرار فأين كربتي فهّمإليهّم أفّر كربتي من كنت
ًا وهو في ّنع الحجاج رجلً في مجلسه ثّلثّين سإوط وفي مثله: ق

ذلك يقول: 
المير بتعزيز وليس
خأـزايٌة

غير كنت ما إذا علّي
 مريب

ونحوه: 

المؤمنين أمير وإن
وفـعـلـه

فعل بما عاٌر ل لكالدهر،
 الدهر

البصري للحسن مثله وفي
ّله، عبد للولّي: يا منه. فقال يقاد برجل البصري الحسن مر إنك ال
ّيك قتل هذا لعل تدري ل ًا، تقتله وأنت قتله، يريد ل وهو ول متعمد

ّلذه. تركته لنفسك. قال: قد فانظر ل
ّدثّني وفي قال: عمر بن عيسى عن الصمعّي عن حاتم أبو مثله: ح
ليرمي. فأخأذ بيده رجل هذا? فأوما من فقال: انظروا الحجاج رمي

يحكي ضعيف بصوت عيسى روحه. قال ذهبت وقد عليه فأدخأل
المير. قال: ما أيهّم الليلة? قال: نعم منذ الّرامينا الحجاج: أنت

ّله ذلك? قال: العّي على حملك ّلوا وال عنه. وكان واللؤم. قال: خأ
انكسر. صدق إذا

الشحام وعثمان الحجاج بين مثله وفي
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن عثمان الشحام قال: أتي الحجاج بالّشعبي فقال له: ح
ّينا يا شعبي? قال: أجدب بنا الجناب وأحزن بنا المنزل واسإتحلسنا الخوف أخأرجت عل
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ًة أتقياءول فجرة أقوياء. فقال الحجاج: واكتحلنا السهّر وأصابتنا خأزية لم نكن فيهّم برر
ّله أبوك. ثّم أرسإله. ال

وفي مثله: أتي موسإى بن المهّدي برجل كان قد حبسه فجعل يقّرعه بذنوبه، فقال
ّده علّي ٌد عليك وإقراري بما تعت الرجل: يا أمير المؤمنين، اعتذاري مما تقّرعني به ر

ًا لم أجنه، ولكني  أقول: يلزمني ذنب

بالعـقـوبًة ترجو كنت فإن
راحًة

في المعافاة عند تزهدن فل
 الجر

من إليه اعتذر وقد حازم بن لنعيم سإهّل بن الحسن مثله: قال وفي
ّظمه: على ذنب ّدمت الرجل، أيهّم رسإلك ع وتأخأرت طاعٌة لك تق
بأعظم الذنوب في ذنبك وما مكان، بينهّما لذنب وليس توبة، لك
العفو. في المؤمنين أمير عفو من
للسلطان الدعاء في
ًا أعرف كنت لو المراء: "إني لبعض رجل قال ألقى أن يجوز كلم

فيما ذلك أبلغ أن لحببت الناس، ألسن على جرى ما غير المير به
ّظم له به أدعو ّله أسإأل أني غير أمره، من وأع عليه يخفى ل الذي ال

ّلع ما يجعل أن القلوب نيات من الغيوب به تحتجب ما مما عليه يط
ومواهبه عطاياه من إياه يؤتيه ما أدنى للمير إرادته في تبلغهّنيته

أيامك زالت الكتاب: "ل من رجل كتاب في له: قرأت الدعاء وفي
ّققه فيك وأمٍل تبلغه لك أمل بين ممدودة ّلى حتى تح من تتم
". أفضلهّم الدرجات من وترقى أطولهّم العمار

ًا الدعاء وفي أيض
قبضت حين المأمون على صالح بن الملك عبد بن محمد دخأل

الملك عبد بن المؤمنين. محمد أمير عليك فقال: السلم ضياعه
له أتأذن دوحتكن، أغصان من وغصن دولتكن وابن نعمتكن سإليل

ّلم في ّله حمد بعد الكلم? قال: نعم. فتكن عليه. فقال: والثناء ال
ّله "نستمتع يا ببقائك وأقصانا أدنانا ورعاي ودنيانا ديننا لحياطة ال

أثّرك وفي أعمارنا من عمرك في يزيد أن ونسأله المؤمنين أمير
ّلك العائذ مقام وأبصارنا. هذا بأسإماعنا الذى ويقيك آثّارنا من بظ

ّلم وعدلك" ثّم رحمتكن إلى الفقير وفضلك كنفك إلى رب الهّم تكن
حاجته. في

حمده وفي السلطان شكر وفي
له: ما فقال خألفته في الملك عبد بن سإليمان على رجل قدم

ول رغبة عليك أقدمني ما المؤمنين أمير علّي? فقال: يا أقدمك
وفاضت إلينا وصلت فقد الرغبة ذاك? قال: أما رهبة. قال: وكيف

ّنا، والدنى القصى وتناولهّم رحالنا في ّنا فقد الّرهبة وأما م أم
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ّينا المؤمنين أمير يا بعدلك الظلم، من فينا سإيرتكن وحسن عل
الشكر. وفد فنحن
حمده وفي
بفضلك القائل يبلغه مدى وزير: "كّل إلى الكتاب بعض كتب

ٌد بك الشاملة للنعمة والشاكر ليامك والواصف عند أمٌم قص
فواجٌب بك، للرعية المقسومة والمواهب لك الموفورة الفضائل

عّز أظله من وعلى يشكرهم أن بك النعمة قدر عرف من على
ّله يدعو أن دولتكن حاطته من وعلى يستديمه أن أيامك ببقائهّم ال

ّله جمع فقد ، ونمائهّم وقبض الفساد بهّم وأصلح الّشتات بك ال
البرىء سإرب فأّمنت النافرة، القلوب وعطف الجائرة اليدي

ومطالعه مذاهبه عليه وأخأذت الجاني سإبل وأخأفت جأشه وخأفضت
من بهّم أمنوا السيرة من قصد على والعامة بالخاّصة ووقفت

والكبوة". العثار
ّله شكر على حّضه وفي وجل عز ال

ّله للمهّدي: إن شيبة بن شبيب قال يجعلك أن يرض لم وجل عز ال
منك، له أشكر أحد يكون بأن ترض فل خألقه، من أحد دون

والسلم.
 الحرب كتاب الثاني الجزء في ويتلوه السلطان، كتاب تم

الحرب كتاب
ومكائدهم الحرب آداب

ّله عبد محمد أبو قال العدو لقاء تمني عدم في للرسإول بن ال
ّدثّني مسلبن ّدثّنا ة عبيد بن محمد قتيبة: ح بن معاوية قال: ح

كثير أبي بن يحيى عن والوزاعّي هشام عن إسإحاق أبي عن عمرو
ّله: "ل رسإول قال: قال ّنوا ال ّو لقاء تم بهّم تبتلوا أن فعسى العد

يعزفون جاءوكم وإذا بأسإهّم، عنا وكّف اكفنا اللهّم قولوا ولكن
ًا، الرض فعليكم ويصيحون ويزحفون أنت قولوا: اللهّم ثّم جلوسإ

ّنا ّبهّم، رب في فثوروا غشوكم فإذا بيدك، ونواصيهّم ونواصينا ور
وجوههّم".

بالعمال القتال في الدرداء لبي
ّدثّني بن سإعيد عن إسإحاق أبي عن معاوية عن عبيد بن محمد ح

ّدثّه عمن العزيز عبد صالح عمٌل الناس، قال: أيهّم الدرداء أبا أّن ح
بأعمالكم. تقاتلون فانما الغزو قبل

الجيوش لمراء اللوية عقده عند الخطاب بن لعمر
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ّدثّنا عن مبارك ابن عن الربيع بن الحسن عن الحسن بن القاسإم ح
ّله رضي الخطاب بن عمر قال: كان شريح بن حيوة بعث إذا عنه ال
ّله بتقوى أوصاهم الجيوش أمراء عقد عند قال ثّم العظيم، ال

ّله اللوية: بسم ّله عون وعلى ال ّله بتأييد وامضوا ال بالنصر ال
ّله سإبيل في فقاتلوا والصبر، الحق وبلزوم ّله كفر من ال ول بال
ّله إن تعتدوا ّثلوا ول اللقاء عند تجنبوا المعتدين. ل يحب ل ال عند تم
ًا تقتلوا ول الظهّور عند تسرفوا ول القدرة ًا. ول امرأة ول هرم وليد
ّقوا ّنهّضات حّمة وعند الّزحفان التقى إذا قتلهّم وتو شّن وفي ال

ّلوا الغارات. ول الدنيا عرض عن د الجهّم ونّزهوا الغنائم عند تغ
العظيم. الفوز هو وذلك به بايعتم الذي البيع في بالّرباح وأبشروا

حرب في اسإتشاروه لقوم صيفي بن أكثم وصية
أن وسإألوه أرادوهم قوم حرب في صيفّي بن أكثم قوم اسإتشار
ّلوا يوصيهّم كثرة أن واعلموا أمرائكم، على الخلف فقال: أق
ّبتوا ل يعجز والمرء الفشل من الّصياح أحزم فإن محالة. تث

ّبت الّركين، الفريقين ٍة ور ّدرعوا للحرب وآتزروا ريثا، تعقب عجل وا
عليه. اخأتلف لمن جماعة ول للويل، أخأفى فإنه الليل
ّله جمع الحكماء: قد بعض وقال تعالى: قوله في الحرب أدب لنا ال

ّيهّم ّلذين "يأ ّله وآذكروا فاثّبتوا فئًة لقيتم إذا آمنوا ا ًا ال ّلكم كثير لع
ّله وأطيعوا تفلحون ريحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا ول ورسإوله ال

ّله إّن آصبروا و الّصابرين". مع ال
بدر يوم لصحابه ربيعة بن عتبة قول

ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح إسإحاق أبي عن عمرو بن معاوية قال: ح
ترونهّم لصحابه: أل بدر يوم ربيعة بن عتبة قال: قال الوزاعّي عن

ّيا النبي أصحاب - يعني يتلًمظون كأنهّمخرٌس الًركب على - جث
ًيات. قال: وسإمعتهّم تلًمظ ّكبرون عائشة الح فقالت: الجمل يوم ي

الفشل. من اللقاء عند التكنبير كثرة فإن الصياح تكنثروا ل
سإفيان أبي بن ليزيد بكر أبو وصية
بكر أبو قال: أوصى إبراهيم أبي عن العتبّي عن حاتم أبو وذكر
ّله رضي فقال: يا الشام إلى وّجهّه حين سإفيلن أبي بن يزيد عنه ال
ّله. إذا بركة على سإر يزيد ّو بلد دخألت ال ًا فكن العد من بعيد

ول بالدلّء وسإر بالزاد الجولة. وآسإتظهّر عليك آمن ل فإنة الحملة
في فإّن البيات من وآحترس منه، ليس بعضه فإّن بمجروح تقاتل

أتاك عنك. وإذا وعي ما لك فإنما الكلم من وأقلل غّرة، العرب
عليك قدمت إنفاذه. وإذا حسب على أعمل فإنما فأنفذه كتابي
امنع و النفقة عليهّم وأسإبغ عسكرك معظم فأنزلهّم العجم وفود
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تلّحن جاهلين. ول دخألوا كما جاهلين ليخرجوا محادثّتهّم عن الناس
تكنتفي وأنت إليهّم تسرعّن وجع" ول أدناهم "فإن عقوبة في

ّله إلى وكلهّم علنيتهّم التاس من بغيرهم. واقبل سإرائرهم. في ال
ّله فتفسده. وأسإتودعك تهّمله ول فتفضحه عسكرك تجّسس ول ال

ودائعه. تضيع ل الذي
عمان إلى وجهّه حين لعكرمة بكر أبو وصية

على سإر عكرمة عمان: يا إلى وجهّه حين لعكرمة بكر بو "قال
ّله بركة وأهدر مسلم حق على تؤّمنن ول مستأمن على تنزل ول ال

ّدم بعضه الكفر ّنذر ببعض. وق فاعل إني قلت يديك. ومهّما بين ال
ًا قولك تجعل ول فافعله أّمنت إذا ترج عفو. ول ول عقوبة في لغو

ّوفت إذا تخافّن زل تعدّن تقول. ول وما تقول متى انظر ولكن خأ
كذبت. تركت وإن أثّمت فعلت فإن عقوبتنا من بأكثر معصية

ًا ولتؤّمنن ًا تكنفلّن ول بأهله يكفل أن دون شريف من أكثر ضعيف
ّله نفسه. واتق فاصبر". لقيت فإذا ال

الروم بلد إلى سإرية أمير إلى صالح بن الملك عبد وصية
ّية أمير صالح بن الملك عبد وأوصى فقال: أنت الروم بلد إلى سإر

ّله تاجر ّيس كالمضارب فكن لعباده ال ًا وجد إن الذي الك تجر، ربح
السلمة. تحوز حتى الغنيمة تطلب المال. ول برأس احتفظ وإل

ّوك على احتيالك من وكن ّد عد ًا أش ّوك احتيال من حذر عليك. عد
ّله رسإول وصية حارثّة بن زيد أو العاص بن عمرو إلى ال

ّدثّني أهل من رجل قال: أخأبرني عيينة ابن عن عبيد بن محمد وح
ّله رسإول أّن المدينة العاص: بن لعمرو أو حارثّة بن ليزيد قال ال

ّقهّم فل سإرية في بعثتكن "إذا ّله فإن واقتطعهّم تتن القوم ينصر ال
بأضعفهّم".

الغزو إلى يخرج ل فيمن
ّدثّني عبيد عن دينار بن عمرو عيينة" عن ابن "عن عبيد بن محمد ح

يغزوّن فقال: "ل نبي غير أو النبياء من نبي قال: غزا عمير بن
ّوج رجل ول يكمله، لم بناء بنى رجل معي ول ، بهّم يبن لم امرأة تز
ًا زرع رجل يحصده". لم ثّم زرع
ّله رضي علّي كلم صفين يوم لصحابه عنه ال

ًا عباس ابن "وذكر ّي ًا رأيت فقال: ما عل يوم به. لرأيته يوزن رئيس
ّفين انتهّى أن إلى أصحابه يحّمس وهو سإليط سإراجا عينيه وكأّن ص

الخشية اسإتشعروا المسلمين، فقال: معشر كثٍف في وأنا إلّي
ّنوا ّلؤم وأكملوا السكينة وتجلببوا الصوات وع الخون وأخأفوا ال

90



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّلة قبل أغمادهم في السيوف وقلقلوا واطعنوا الّشزر والحظوا الّس
ّنبر ّظبا ونافحوا ال ّنبل والرماح بالخطا السيوف صلوا و بال بال

ًا الموت إلى وامشوا العظم السواد بهّذا سإجحا. وعليكم مشي
ّنب والّرواق كسره في راكد الشيطان فإن ثّبجه فاضربوا المط

ّدم قد ذراعيه مفترش خأصييه نافج ًا للوثّبة ق ّنكوص وأخّأر يد لل
رجلً".

زياد وسإلبن معاوية بن يزيد بين
ّلى ولما أباك هل: إن قال خأراسإان زياد سإلبن معاوية بن يزيد و
ًا، أخأاه كفى ًا اسإتكنفيتكن وقد عظيم عذر على تتكنلّن فل صغير
ّني منك. وإياك كفاية على اتكنلت فقد مني منك، إياي أقول أن م
حظك أدنى في منك. وأنت أخألف فيك أخألف إذا الظن فإّن

لنفسك وكن نفسك، تريحّن فل أبوك أتعبك وقد أقصاه، فاطلب
ّله. شاء إن ترشد غدك أحاديث يومك في واذكر لك، تكن ال
للمير ينبغي فيما طخارسإتان ملك جبغويه لم

ّيار بن لنصر طخارسإتان ملك جبغويه أم الصمعّي: قالت قال سإ
ويفشي به يثق أشياء: وزير سإتة له تكون أن للمير الليثي: ينبغي

ًا - يعني فينجيه فزع إذا إليه يلجأ وحصن سإّره، إليه - وسإيف فرسإ
نابته إذا المحمل خأفيفة وذخأيرة خأونه، يخف لم القران به نازل إذا

لم إذا وطباخ هّمه، أذهبت عليهّم دخأل إذا وامرأة ، أخأذهم نائبة
يشتهّيه. ما لم صنع الطعام يشته

والسلم الصلة عليه للرسإول
ّباد عن وبلغني عن الّزهري خأالد" عن "بن عقيل عن كثير بن ع

ّله عبيد ّله عبد بن ال ّله: "خأير رسإول قال: قال عباس ابن عن ال ال
الف أربعة الجيوش وخأير أربعمائة السرايا وخأير أربعة الصحاب

ًا عشر اثّني يبلغون قّط قوم غلب وما اجتمعت إذا ألف
ّلة. وكانوا عن اليوم نغلب حنين: لن يوم رجل كلمتهّم"وقال اثّني ق

ًا عشر ّله وأنزل يومئذ المسلمون فهّزم ألف حنيٍن "ويوم جل عزو ال
كثرتكنم" الية"  أعجبتكنم إذ

عليه كّن فيه كّن من ثّلثّ
ّله قال عليه: البغي، كّن فيه كّن من يقال: ثّلثّ كان وقالوا ال

ّيهّم ّناس تعالى: "يأ ّله قال والمكر، أنفسكم"، على بغيكم إنما ال ال
ّنكث، بأهله إل الّسّيء المكر يحيق تعالى: " ول وجل: عز قال " وال

ّنما نكث "فمن نفسه". على ينكث فإ
للهّند كتاب من
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ثّناء ول نهّم، مع صّحة ول بغي، مع للهّند: لظفر كتاب في وقرأت
مع بّر ول أدب، سإوء مع شرف ول خأّب، مع صداقة ول كبر، مع

حكم ولية ول زهو، مع محبة ول حرص، مع محّرم اجتناب ول شّح،
قلب راحة ول ريبة، مع سإلمة ول إصرار، مع عذر ول فقه، عدم مع
ول وعجب، غرارة مع رئاسإة ول انتقام، مع سإؤدد ول حسد، مع

لة وجهّم ون تهّم مع ملك ثّبات ول المشاورة، ترك مع صواب
وزراء.
المحارب صفة في مسلم بن لقتيبة

له: فقيل ذلك فأهّمه مسلم بن قتيبة على بخراسإان خأارجة خأرجت
يكفيكهّم. فإنه سإود أبي بن وكيع إليهّم منهّم? وّجه يهّّمك ما

ًا إّن فقال:ل، ّلت هكذا كان ومن أعداءه، يحتقر كبر به رجل وكيع ق
ّوه مبالته ّوه فيجد منه يحترس فلم بعد غّرة. منه عد

بالحرب المكيدة في العجم ملوك لحد
ًا أّن العجم كتب بعض في وقرأت ّي ملوكهّم من ملك مكائد سإئل: أ
وإفشاء الخأبار واسإتطلع العيون أحزم? فقال: إذكاء الحرب
من البطانة من والحتراس الفرق وإماتة السرور ر وإظهّم الغلبة

تحويل ول يستغّش لمن اسإتنصاح ول يستنصح لمن إقصاء غير
ّد إل شيء عن شيء الظنون مجاملة وحسن المراتب من ناحية بس

بغيره. الحرب من فيه هم عما الناس وإشغال
ّو فقال: مخاتلة القتال في الحزم وثّائق عن وسإئل الّريف عن العد
ّلغين وإعطاء الّرصد على العيون وإعداد ومعاقبة الصدق على المب

ًا هم تحرج وأل بالكذب المتوّصلين ّيق ول قتال إلى رب ًا تض على أمان
ّنك ل و للبغية أصحابك عن تشّب ول مستأمن عن الغنيمة تشده

المحاذرة.
للهّند كتاب من

ّوه يحذر للهّند: الحازم كتاب في وقرأت حال. يحذر كل على عد
انكشف، إن والكمين بعد، إن والغارة قرب، إن المواثّبة

ّلى، إن والسإتطراد ًا، رآه إن والمكر و وجد ما القتال ويكره وحيد
ًا ّد المال. من غيره في والنفقة النفس من فيه النفقة لن ب
المحاربة فن في اليين كتاب من

من يوضع أن المحاربة في السنة جرت اليين: قد في قرأت و
ًا لقاؤه ليكون الميسرة في أعسر الجند من مكان ورميه يسر
ًا ًا الفرسإان من اللقاء يكون وأن شزر حال على ذلك وترك قدم
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ًا للقلب يرتاد وأن مجانبة أو ممايلة ًا مكان وضعه ويلتمس مشرف
زالتا وإن يغلبون ول يقهّرون ل والميسرة الميمنة أصحاب فإن فيه

ّدتان ثّبت ما الزوال بعض ّدتان زالت فإن الما بثبات ينتفع لم الما
الميمنة أهل فليناوش الجند عّي والميسرة. "وإذا الميمنة

ّدتان ّ أحد منهّم يشذّن الميسرة" فل فأما والما إليهّم يبادر أن إل
ّو من ّدون بائقته يخاف من العد الميمنة أصحاب أّن مع عاديتهّم فير

ّدتين أصحابهّم إلى والرجوع يناوشهّم من لقاء على يقدرون ل والما
مائلين إل مناوشة على يقدرون ل الميسرة وأصحاب عاطفين،
من حال على الجيش صاحب يألوّن عاطفين. ول الرجوع ويعجزهم

ًا يحاربّن ول والريح، الشمس عين جنده يستدبر أن الحال إل جند
ّد على ّد، المحاربة من معهّم يوجد ل حال وعلى الضرورة أش فإذا ب
النهّم أخأر إلى بالحرب يدفع أن الجيش صاحب فليجهّد كذلك كان

ّلى أن حال كل على ر. وينبغي ول ب الذهم وبين المنهّزمين بين يخ
ّو وأراد ماء على نزلوا قد الجند كان يحبسوا. وإن من ينالوا أن العد

ّد إلى يحرجوا لئل وبينه بينهّم يحال أن الرأي من فليس الماء الج
غلبتهّم الجند وأراد بماء نزلوا قد العدو كان محاربتهّم. وإن في

ّي عند ذلك طلب وقت فإن عليه ّو ر ّبهّم وسإقيهّم الماء من العد دوا
عن النسان يكون ما أسإلس فإن إليه، الجند حاجة وعند منه

ّد عنه اسإتغنائه عند الشيء ًا يكون ما وأش حاجنه عند للشيء طلب
ّتلع على ويقفوا الرض من قرار في الطلئع إليه. ولتسر ول ال

ًا يجوزوا الخمر في الكمين خأبرهم. وليكمن يستقصوا لم أرض
ّوف التي المواضع في الحسك الخفية. وليطرح والماكم فيهّم يتخ

في فأن عنه الخبر انتشار من الجيش صاحب البيات. وليحترس
من الجند في من أكثر كان وانتقاضه.وإذا العسكر فساد انتشاره
ّو فبدار وبأس حنكة ذوي مجّربين المقاتلة الوقعة إلى الجند العد

ًا أكثرهم كان للجند.وإذا خأير ّد القتال من يكن ولم أغمار فبدار ب
ّو مقاتلة إلى الجند يقاتلوا أن للجند ينبغي للجند. وليس أفضل العد
ًا ّو ّدتهّم تكون أن إل عد ّدة أضعاف أربعة ع ّو ع ثّلثّة أو العد

ّوهم غزاهم فإن أضعافهّم، يزيدوا أن بعد يقاتلوهم أن لزمهّم عد
ّدة على ّدتهّم. وأن نصف مثل العدو ع ّو توسإط ع لزمهّم بلدهم العد

من للكمين ينتخب أن وينبغي منهّم، أقل كانوا وإن يقاتلوهم أن
ّقظ وشجاعة جرأة أهل الجند ول أنين بهّم وليس وصرامة وتي

يغنث، ول ليصهّل ما الدواب من لهّم ويختار عطاس ول سإعال
حتى الماء من قريبة تؤتى، ول تغشى ل مواضع لكمونهّم ويختار
ّية بعد إقدامهّم يكون وأن مكثهّم، طال إن منه ينالوا والتشاور الرو
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ًا يخيفوا ول الفرصة، بإصابة والثقة ًا ول سإباع ًا. وأن ول طير وحش
من ولينهّضوا الغنائم وليجتنبوا الحريق، كضريم إيقاعهّم يكون

ّو ترك إذا متفرقين المكمن وإذا الّرمايا، وإقامة الحراسإة العد
ّبهّم أمرجوا وإذا وتفريٌط تواٍن طلئعهّم من أونس الرعي، في دوا
ّد ّد الشتاء في البرد يكون ما وأش الصيف. في الحر يكون ما وأش

بعضهّم يستخير أن بعد مكمنهّم من ثّاروا إذا ويفترقوا يرفّضوا وأن
ًا ّوهم اليقاع يسرعوا وأن بعض ّبث ويتركوا بعد ّفت. وينبغي التل والتل

ّيتين ّبت إذا البيات يفترصوا أن للمب قريب نهّر من أونس أو ريح ه
بالوقعة يتوخّأى حّس. وأن لهّم يسمع أل أجدر فإنه خأريٌر منهّم
ّد أو الليل نصف ًا. وأن يكون ما أش الجند من جماعة يصير إظلم
ّو عسكر وسإط منهّم يصير من بالوقعة ويبدأ حوله، وبقيتهّم العد

من ل الموضع ذلك من والضوضاء بالضّجة ليسمع الوسإط في
ّبهّم من فالفره الفره الوقعة قبل يشّرد وأن حوله، ّطع دوا ويق

لهّم ويسمع وتعير تتحيّر حتى أعجازهم في بالرماح وتهّمز أرسإانهّم
ّنجاء العسكر أهل معشر ويقول: يا تف هم يهّتف وأن ضوضاء، ال

قائل: خألق. ويقول وهرب خألق وقتل فلن قائدكم قتل فقد النجاء
ّله. ويقول أسإتحيني الرجل أيهّم ّوه آخأر: العفو ال العفو. وآخأر: أ
ّوه، إلى البيات في يحتاج إنما أنه الكلم. وليعلم من هذا ونحو أ

ّو تحيير وأخأذ الدواّب واسإتياق المتعة التقاط وليجتنبوا وإخأافته العد
الغنائم.

الحصون محاصرة في ينبغي ما
 

على يقدر من يستمال أن الحصون محاصرة في قال: وينبغي
ّله بخصلتين: إحداهما منهّم ليظفر والمدينة الحصن أهل من اسإتمال
يدّس وأن بهّم، وإفزاعهّم إخأافتهّم والخأرى أسإرارهم، اسإتنباط

سإّرهم أن ويخبرهم المدد من ويؤيسهّم شأنهّم يصغر من منهّم
باليدي إليه ويشار الحصن حول يفاض مكيدتهّم،وأن في منتشر

عليهّم المجانيق ينصب وموضع ذليلة وأخأر حصينة مواضع فيه كأن
ّيأ ومواضع ًا تنقب ومواضع لهّم العّرادات تهّ توضع ومواضع نقب

ّور ومواضع الّسللعليهّم فيهّم النار يضرم ومواضع منهّم يتس
ًا، ذلك ليلهم والغترا الحصن أهل نّشابة: إياكم على ويكتب رعب

وأهله خأبيث الزمان فإن البواب بحفظ عليكم الحراسإة، وإغفال
بتلك ويرمى واسإتميلوا، الحصن أهل أكثر خأدع فقد غدر أهل

ّنشابة ّدهّي المصيب المنطيق لمخاطبتهّم يدّس ثّم الحصن في ال ال
ّفل. وتؤخّأر ول المهّذار فير المخاتل الموارب أمكن ما الحرب المغ
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ً حاربهّم من على منهّم جرأة المحاربة في فإن ذلك على ودليل
ّدة بأخأّف فليحاربوا المحاربة من لبد كان فإن والمكيدة، الحيلة الع
ّو يغلب أن اللة. وينبغي وأيسر الخمر ذات الرض على العد

ّلى الجنود ومصاّف للمعسكر ر والنهّم والشجر ّو بين ويخ وبين العد
. ودكادكهّم الرض بساط

ًا المور أشد من للجنود تدريب
ّد عن سإئل الحكماء بعض أن العجم كتب بعض وفي المور أش

ًا ًا للجنود تدريب ّظفر، وكثرة القتال فقال: اسإتعادة ، لهّم وشحذ ال
ّد لهّم تكون وأن الكرام ثّم ، أمامهّم فيما وغنيمة ورائهّم من موا

ّظفر بعد للجيش والتشريف المناصبة، بعد بالمجتهّدين والبلغ ال
الناس. رؤوس على للشجاع
القائد صفات

ّيار": كان بن نصر المدائني: "قال قال يقولون: الترك عظماء سإ
الحيوان: أخألق من خأصال فيه تكون أن ينبغي العظيم القائد

ّنن الديك، شجاعة الخنزير، وحملة السإد، وقلب الدجاجة، وتح
الرجل صفة في يقال الذئب. وكان وخأتل الثعلب، "وروغان

ّذّرة، الذئب" وجمع وخأتل الثعلب، وروغان السإد، وثّبة الجامع: له ال
الغراب. وبكور
الناصح. الشجاع المجّرب للحرب الرجال يقال: أصلح وكان

الطوائف ضبطه في معاوية بن لعمرو
ّدثّني بن لعمرو قال: قيل الصّم أبي عن الصمعّي عن حاتم أبو ح
الصوائف? أي ضبطت صوائف: بم صاحب وكان العقيلي معاوية
كتاب والقديد. وفي الكعك وكثرة الظهّر قال: بسمانة الثغور،

ّول اليين: ليكن ًا معك تحمله ما أ ًا ثّم خأبز ًا. وإياك ثّم خأبز خأبز
والثياب. والمفارش

الجبان يكفيك الحارجي: الليل شبيب قال: قال اليقظان أبو
يعني المدد، لصحابه: أتاكم قال أمسى إذا الشجاع. وكان ونصف

ّيت لبعض الليل. وقيل ّوك. قال: أكره الملوك: ب أجعل أن عد
سإرقة. غلبتي
الروم ملك حكمة

الزبير بن مصعب بمحاربة الملك عبد اشتغل قال: لما المدائني
من الفرصة أمكنتكن فقالوا: قد ملكهّم إلى الروم وجوه اجتمع
بلدهم. في تغزوهم أن فالرأي ببعض، بعضهّم بتشاغل العرب

ّطأ ذلك عن هم فنهّم فاقتتل بينهّما فأّرش بكلبين ودعا رأيهّم، وخأ
ً ًا، قتال الثعلب الكلبان رأى فلما بينهّما، فخلّه بثعلب دعا ثّم شديد
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ملك لهّم فقال قتله، حتى الثعلب على وأقبل فيه كانا ما تركا
عن ورجعوا رأيه وحسن صدقه ومثلهّم. فعرفوا مثلنا الروم: هذا

رأيهّم.
لملك حكيم وصية

ًا الحكماء بعض وأوصى ّو يكن فقال: ل ملك لك كشف قد الذي العد
ّظنين من عندك بأخأوف عدواته عن بمخاتلته، لك يستتر الذي ال
ّوف ربما فإنه الماء وقتله الشياء أقتل هو الذي الّسّم الرجل تخ

ّوف وربما الشياء، يحيي الذي ثّم تملكه التي الملوك يقتله أن تخ
ّو تكن يملكهّم. فل التي العبيد قتلته منك بأحذر تناصب الذي للعد

آمن عظم وإن نذيرك منه أخأذت أمر لكل تأكل. وأنا الذي للطعام
ّني مدينتكن أن صغر. واعلم وإن نذيرك من عّريته أمر كل من م
ّوك، من حرز ولباسإك وشرابك طعامك من فيهّم تحّرز مدينة ول عد

الملوك. بهّم تقتل وقد إل واحدة الربع هذه من وليست وطيبك،
وفراسإته برمك بن خأالد حنكة

فصل حين برمك، بن خأالد أن شمي الهّم صالح بن الملك عبد وذكر
قد قرية في بيت سإطح على هو بينما خأراسإان، من قحطبة مع

ّدون وهم نزلهم قد ظباء أقاطيع فرأى الصحراء إلى نظر يتغ
فقال العسكر، تخالط كادت حتى الصحارى جهّة من أقبلت

ّله خأيل الناس: يا في ناد المير لقحطبة: أيهّم ّو فإن اركبي، ال العد
يروا أن قبل ويلجموا يسرجوا أن أصحابك وغاية وحّث، إليك نهّد قد

ًا قحطبة الخيل. فقام سإرعان ًا ير فلم مذعور ولم يروعه شيئ
ل المير خأالد: أيهّم الرأي? فقال هذا لخالد: ما فقال غبارا، يعاين

أقبلت قد الوحش أقاطيع ترى الناس. أما في وناد بي تتشاغل
ًا. لجمعا وراءهم الناس! إن خأالطت حتى مواضعهّم وفارقت كثيف

ّله فسلموا، الغبار سإاطع رأوا حتى ألجموا ول أسإرجوا ما قال: فوال
اصطلم. قد الجيش لكان ذلك ولول

الملوك لبعض حكيم نصيحة
ّدم الملوك: آمركم لبعض الحكماء بعض وقال ممكن، والمر بالتق

ّد كما غد في دخأولك قبل من لغد وبالعداد تخاف لمن السلح تع
أن قبل من البناء عتاد تأخأذ وكما يقاتلك، أل وعسى يقاتلك أن

ّد كما بل تصيبه، ل لعلهّم لتدري وأنت السماء تصيبه الطعام تع
شيء يقال: كل تا:له. وكان ل لعلك تدري ل وأنت اليام لعدد

وقته. مضى فقد وقته في طلبته
فارس ملك يزدجرد بن وفيروز الهّياطلة ملك بين
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لّما بهّرام بن يزدجرد بن فيروز أن العجم سإير كتاب في وقرأت
ببلخ، الهّياطلة ملك أخأشنوار لغزو خأراسإان نحو بجنوده سإار ملك
ّد بلده إلى انتهّى فلما فناظر له، وحذره منه أخأشنوار رعب اشت

ًا منهّم: أعطني رجل له فقال أمره، في ووزراءه أصحابه موثّق
ًا إليهّم وتحسن وولدي أهلي تكنفيني أن نفسي إليه تطمئن وعهّد

ّي اقطع ثّم فيهّم، وتخلفني فيروز طريق على وألقني ورجلّي يد
وأوّرطهّم وشوكتهّم مؤونتهّم فأكفيك وأصحابه هو بي يمّر حتى

ًا به تنتفع الذي أخأشنوار: وما له هلكتهّم. فقال فيه تكون موّرط
ذلك? في تشركنا ولم هلكت قد أنت إذا حالنا وصلح سإلمتنا من

بأن موقن وأنا الدنيا من أبلغه أن أحب كنت ما بلغت قد قال: إني
ًا تأخأر وإن منه بد ل الموت عمري أخأتم أن فأحب قلئل، أيام
ّوي في والنكاية لخأواني النصيحة من العمار به تختم ما بأفضل عد

به أمامي. ففعل فيما وحظوة سإعادة وأصيب عقبي بذلك فيشرف
عن سإأله فيروز به مّر له. فلما وصف حيث فألقي به وأمر ذلك

إلى حمل حتى احتال وأنه به ذلك فعل أخأسنوار أن فأخأبره أمره
ّله الموضع ذلك طريق على أدلك وقال: إني وغّرته عورته على ليد
أخأشنوار يشعر فل وأخأفى، سإلوكه تريدون الذي هذا من أقرب هو

ّله فينتقم عليه تهّجموا حتى الطريق هذا في وليس بكم، منه لي ال
تحبون. فقبل ما كل إلى تفضون ثّم يومين تفويز أل المكروه من

منه والحذر له م بالتهّم وزراؤه عليه أشار أن بعد قوله فيروز
من موضع إلى بهّم انتهّى حتى الطريق وسإلك فخالفهّم ذلك، وبغير

ّين ثّم عنه، صدر ل الفازة ًا المفازة في فتفرقوا أمره لهّم ب يمين
ً مع يخلص ولم أكثرهم العطش فقتل الماء يلتمسون وشمال

ّدة إل منهّم فيروز على أشرفوا حتى معه انطلقوا فإنهّم يسيرة ع
ّدون وهم أعدائهّم ما وعلى الحالة تلك على فواقعهّم لهّم مستع

ثّم فيهّم، النكاية وأعظموا منهّم فاسإتمكنوا والجهّد الضر من بهّم
من بقي من وعلى عليه يمّن أن وسإأله أخأشنوار إلى فيروز رغب

ّله عهّد لهّم يجعل أن على أصحابه ًا يغزوه أل وميثاقه ال فيما أبد
ّد أنه وعلى عمره من يستقبل ًا مملكته وبين بينه فيما يح ّد ل ح
ّلى بذلك أخأشنوار فرضي جنوده، تجاوزه إلى وانصرف سإبيله وخأ

ًا دهره من برهة فيروز فمكث مملكته، أن على النف حمله ثّم كئيب
ّدوه ذلك إلى أصحابه ودعا لغزوه يعود قد وقالوا: إنك عنه فر

ّوف ونحن عاهدته من ذلك في ما مع والغدر البغي عاقبة عليك نتخ
ّ له شرطت إنما لهّم: إني المقالة. فقال وسإوء العار أجوز أل
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عجلة على ليحمل بالحجر آمر فأنا وبينه بيني جعلته الذي الحجر
يتعاطاهم التي والمواثّيق العهّود إّن الملك، له: أيهّم أمامنا. فقالوا

يعلن ما على ولكن لهّم المعطي يسّر ما على تحمل ل بينهّم الناس
ّله عهّد له جعلت إنما وإنك المعطي، الذي المر على وميثاقه ال

غزاته في ومضى فيروز بباله. فأبى يخطر لم أمر على ل عرفه
أخأشنوار فأرسإل للقتال الفريقان وتصاّف الهّياطلة إلى انتهّى حتى
ّفيهّم بين فيما يبرز أن يسأله فيروز إلى فقال إليه فخرج ليكلمه، ص
مما النف إل غزونا إلى يدعك لم أنه ظننت أخأشنوار: قد له

ّنا لئن أصابك. ولعمري ّنا التمست كنت لقد رأيت، بما لك احتلنا ك م
عن دفعك إل أردنا ول ظلم ول ببغي ابتدأناك وما منه، أعظم
ًا كنت ولقد حريمنا، وعن أنفسنا مكافأتنا سإوء من تكون، أن جدير

ّننا ّكدت الذي والميثاق العهّد نقض من معك من وعلى عليك بم و
ًا أعظم نفسك، على ّد أنف ًا وأش ّنا، نالك مما امتعاض ّنا م أطلقناكم فإ
ّنا أسإرى وأنتم ّنا الهّلكة على مشرفون وأنتم عليكم ومن وحق

شرطت ما على نجبرك لم وإنا ، سإفكهّم على قدرة بنا و دماءكم
ّكر عليه لنا والمريد فيه إلينا الراغب أنت كنت بل لنا ذلك في فف

ّيل ّيهّما فانظر المرين هذين بين وم ّد أ ًا أش ًا، وأقبح عار إن سإماع
ًا رجل طلب ً وسإلك له يتح فلم أمر ببغيته فيهّم يظفر فلم سإبيل

ّوه منه واسإتمكن فّمن معه، وممن منه وضيعة جهّد حال على عد
ّطر عليه اصطلحوا وأمر شرطوه شرط على وأطلقهّم عليهّم فاض

ّنكث من واسإتحيا القضاء لمكروه نكث امرؤ يقال أن والغدر ال
ًا يزيدك أنه ظننت قد أني الميثاق. مع العهّدوخأتر به تثق ما نجاح

ّدتهّم حسن من ترى وما جنودك كثرة من وما لك، وطاعتهّم ع
بهّم شخوصك من كان لما كارهون أكثرهم أو أنهّم أشّك أجدني

مايسخط إلى ودعوتهّم الحق غير على حملتهّم قد بأنك عارفون
ّله، ّياتهّم مستبصرين غير حربنا في فهّم ال   اليوم مناصحتكن في ون

وما الحال، هذه مثل على يقاتل من غناء قدر ما فانظر مدخأولة،
ّوه في نكايته تبلغ أن عسى ًا كان إذا عد عار فمع ظفر إن بأنه عارف

ّكرك فأنا النار، فإلى قتل وإن ّله أذ ً نفسك على جعلته الذي ال كفيل
وإشفائكم الحياة من يأسإكم بعد معك من وعلى عليك ونعمتي

ّظك فيه ما إلى وأدعوك الممات، على بالعهّد الوفاء من ورشدك ح
كرهوه، أو أحبوه ما كل في ذلك على مضوا الذين بآبائك والقتداء
ثّقة على لست إنك ذلك ومه أثّره، عليهّم وحسن عواقبه فأحمدوا

ّظفر من ًا منا تلتمس وإنما فبنا لنهّمتكن والبلوغ بنا ال نلتمس أمر
ًا وتناوىء مثله منك ّو في بالغت فقد عليك النصر يمنح لعله عد
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ّدمت عليك الحتجاج ّله نستظهّر ونحن إليك العذار في وتق الذي بال
بكثرة اسإتظهّرت إذا عهّده من لنا جعلته بما ووثّقنا به اعتززنا
ّدة وازدهتكن جنودك ّله. ما النصيحة هذه فدونك أصحابك، ع فوال

ول ، عليهّم لك زائد ول منهّم أكثر لك ببالغ نصحائك من أحد كان
ّنك ّنه مني مخرجهّم منفعتهّم يحرم ذوي عند بالمنافع يزري ل فإ

ّبب ل كما العداء قبل من كانت أن الرأي تكون أن إليهّم المضاّر يح
من تسمع ما إلى يدعوني ليس أنه الولياء. واعلم أيدي على

أحببت ولكني جنودي، من قلٌة ول نفسي من أحّسه ضعف مقالتي
ًا، واسإتظهّم حّجة بذلك أزداد أن ّله من به وأزداد ر للنصر ال

ًا والمعونة ًا والسلمة العافية على أوثّر ول اسإتيجاب وجدت ما شيئ
ًا إل فيروز سإبيلً. فأبى إليهّما ّلق جعله الذي الحجر في بحّجته تع

ُا ّد ٌد به يهّّم المر عن يردعه ممن وقال: لست وبينه بينه ح ول وعي
ّدد يقتاده ّلهّ ًا أطلبك ما أرى كنت "ولو والترهيب، ال كان ما مني غدر

ّد ول أنظر أحد ًء أش التي الحال منا يغّرنك فل نفسي على ّمني اتقا
ّلة من الولى المّرة في عليهّم صادفتنا والضعف". والجهّد الق
أن عسى وما الحال، هذه مثل على يقاتل من غناء قدر ما فانظر

ّوه في نكايته تبلغ ًا كان إذا عد قتل وإن عار فمع ظفر إن بأنه عارف
ّكرك فأنا النار، فإلى ّله أذ ً نفسك على جعلته الذي ال ونعمتي كفيل
على وإشفائكم الحياة من يأسإكم بعد معك من وعلى عليك

ّظك فيه ما إلى وأدعوك الممات، بالعهّد الوفاء من ورشدك ح
كرهوه، أو أحبوه ما كل في ذلك على مضوا الذين بآبائك والقتداء
ثّقة على لست إنك ذلك ومه أثّره، عليهّم وحسن عواقبه فأحمدوا

ّظفر من ًا منا تلتمس وإنما فبنا لنهّمتكن والبلوغ بنا ال نلتمس أمر
ًا وتناوىء مثله منك ّو في بالغت فقد عليك النصر يمنح لعله عد

ّدمت عليك الحتجاج ّله نستظهّر ونحن إليك العذار في وتق الذي بال
بكثرة اسإتظهّرت إذا عهّده من لنا جعلته بما ووثّقنا به اعتززنا
ّدة وازدهتكن جنودك ّله. ما النصيحة هذه فدونك أصحابك، ع فوال

ول ، عليهّم لك زائد ول منهّم أكثر لك ببالغ نصحائك من أحد كان
ّنك ّنه مني مخرجهّم منفعتهّم يحرم ذوي عند بالمنافع يزري ل فإ

ّبب ل كما العداء قبل من كانت أن الرأي تكون أن إليهّم المضاّر يح
من تسمع ما إلى يدعوني ليس أنه الولياء. واعلم أيدي على

أحببت ولكني جنودي، من قلٌة ول نفسي من أحّسه ضعف مقالتي
ًا، واسإتظهّم حّجة بذلك أزداد أن ّله من به وأزداد ر للنصر ال

ًا والمعونة ًا والسلمة العافية على أوثّر ول اسإتيجاب وجدت ما شيئ
ًا إل فيروز سإبيلً. فأبى إليهّما ّلق جعله الذي الحجر في بحّجته تع
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ُا ّد ٌد به يهّّم المر عن يردعه ممن وقال: لست وبينه بينه ح ول وعي
ّدد يقتاده ّلهّ ًا أطلبك ما أرى كنت "ولو والترهيب، ال كان ما مني غدر

ّد ول أنظر أحد ًء أش التي الحال منا يغّرنك فل نفسي على ّمني اتقا
ّلة من الولى المّرة في عليهّم صادفتنا والضعف". والجهّد الق

 
الحجر حملك من نفسك به تخدع ما يغّرنك أخأشنوار: ل قال

من تصف ما على العهّود يعطون كانوا لو الناس فإّن أمامك،
ٍر إسإرار ًا آخأر، وإعلن أم ول بأماٍن يغتّر أن لحد ينبغي كان ما إذ

ٍد، يثق ًا بعهّ ًا الناس قبل لما وإذ ّنه ذلك، من يعطونه مما شيئ ولك
له. والشروط العهّود تعقد من نية وعلى العلنية على وضع

أخأشنوار كان لصحابه: لقد فيروز فقال ذلك يومهّما فانصرفا
ًا تحته كان الذي للفرس رأيت وما المحاورة، حسن في نظير

ول موضعهّم عن حوافره يرفع ولم قوائمه يزل لم فإنه الدواب
ّدثّ ول صهّل ًا أح تواقفنا. وقال ما طول في المحاورة به يقطع شيئ

ّله السلح وعليه علمتم كما فيروز واقفت لصحابه: لقد أخأشنوار ك
التفت ول ظهّره حنا ول ركابه من رجله ينزع ولم رأسإه يحّرك فلم

ًا ًا أنا توّركت ولقد شمالً، ول يمين فرسإي على وتمطيت مرار
ّفّت منتصٌب وهو أمامي في بصري ومددت خألفي من إلى وتل
يبصرني. وإنما ل أنه لظننت إياي محاورته ولول حاله، على سإاكن

أهل في الحديثان هذان ينتشر أن ذلك من وصفا بما أرادا
تذاكراه. فلما فيما النظر عن فيهّما بالفاضة فيشغلوا عسكريهّما

لهّم كتبهّم التي الصحيفة أخأشنوار أخأرج الثاني اليوم في كان
فيعرفوا فبروز عسكر أهل إليهّم لينظر رمح على فرفعهّم فيروز،
واخأتلفوا فيروز عسكر فانتقض متابعته، من ويخرجوا وبغيه غدره

ًا إل لبثوا وما ٌق منهّم وقتل انهّزموا حتى يسير فيروز، وهلك كثير خأل
ّد قال: ل الذي صدق أخأشنوار: لقد فقال ّدر، لما را ّد ول ق إحالًة أش

ّلجاج، الهّوى من الرأي لمنافع من يمنحهّم نصيحة من أضيع ول وال
ّطن ل أسإرع ول ، مكروههّم على والصبر قبولهّم على نفسه يو

العار لعظيم أجلب ول والغدر، البغي من عاقبة أسإوأ ول عقوبة
والنفة. الفخر إفراط من والفضوح

والحجاج الخارجي شبيب بين
الخارجّي نعيم يزيد بن شبيب خأرج اليقظان: لما أبو وقال

ًا الحّجاج إليه بعث بالموصل خأمسة على أتى حتى كذلك فقتله قائد
ّواد ّواد أحد وكان جيوشهّم وهزم قتلهّم ق بن طلحة بن موسإى الق
ّله، عبيد الحّجاج وخأرج الكوفة يريد الموصل من شبيب خأرج ثّم ال
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أن قبل الحجاج يلقى أن شبيب فطمع الكوفة يريد البصرة من
ومّر قبله، الكوفة فدخأل خأيله الحجاج فأقحم الكوفة إلى يصل

ّتاب شبيب بن محمد بن الرحمن بعبد ومّر فقتله ورقاء بن بع
ّ آلى الكوفة شبيٌب وقدم منه، فهّرب الشعث أو عنهّم يبرح أل

خأيله، في إليه الحجاج فخرج دونه، يقتل أو فيقتله الحجاج يلقى
على وحمله موله الورد أبا فألبسه سإلحه إلى عمد منه قرب فلما

ّدابة الحجاج، شبيب: أروني قال تواقفا فلما ، عليهّم كان التي ال
الكوفة من خأرج ثّم فقتله، عليه فحمل الورد أبي إلى له فأومأوا

العزيز تقدير يقول: "ذلك وهو دجيل في فغرق الهواز يريد
ّيم". العل
والحرب للسفر تختار التي الوقات
ّي الرسإول عن للزهر

ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد قال: ح محمد عن رون هم بن يزيد قال: ح
ّله عبد عن إسإحاق بن ّي عن بكر أبي بن ال أحّب قال: كان الزهر

ّله رسإول إلى اليام أحّب وكان الخميس، يوم رايته فيه يعقد أن ال
ّله رسإول إلى الخميس. يوم فيه يسافر أن ال

ًا تجد لم فإن اسإتطعت ما الحرب العجم: أخّأر وقالت ّد فاجعل ب
ر. النهّم آخأر ذلك

ّدثّني عن إسإحاق أبي عن عمرو بن معاوية عن عبيد بن محمد وح
لصحابه: قال مقّرن بن النعمان أّن سإيرين بن محمد عن عون ابن
ّله رسإول مع لقيت إني يلق لم إذا فيه يلقى ما أحّب من فكان ال
ّول في ّلت و الشمس زالت إذا ر النهّم أ ّبت الصلة ح الرياح وه

المسلمون. ودعا
ّله رضي طالب أبي بن علّي عن قوم ويروي يكره كان أنه عنه ال

برج في حلوله وفي القمر محاق في بعمل والبتداء الحجامة
سإطح فوق العزيز عبد بن عمر مع بعضهّم: كنت العقرب. "وقال

ّدبران القمر فإذا فنظرت الركوب، يريد وهو إلى فقلت: انظر بال
منزلته فرأى نظر ثّم رأسإه اسإتواءه! فرفع أحسن ما القمر

ّنا منزلته، إلى ننظر أن أردت وقال: إنما فضحك، لشمس نقيم ل وإ
ّله نسير ولكنا لقمر ول ر". القهّم الواحد بال
السإبوع أيام عن يقال كان ما

غرس يوم الحد ويوم وخأديعة، مكر يوم السبت يقال: يوم وكان
حرٍب يوم الثلثّاء ويوم رزق، وابتغاء سإفر يوم الثّنين ويوم وبناء،
ٍم، دخأول يوم الخميس ويوم العطاء، و الخأذ يوم الربعاء ويوم ود
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ونكاح. خأطب يوم الجمعة ويوم الحوائج، وطلب المراء على
اللقاء عند الدعاء
الضيقة عند للنبي

ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح أبي عن إسإحاق أبي عن معاوية قال: ح
ّدت إذا يقول النبّي قال: كان رجاء الّضيقة: وكانت البلء حلقة اشت

ّيقي ّله فيقول: بسم يديه يرفع تفّرجي" ثّم "تض الرحيم الرحمن ال
ّوة ول حول ل ّله إل ق وإياك نعبد إياك اللهّم العظيم العلّي بال

ّد إنك كفروا الذين بأس عنا كّف اللهّم نستعين ًا أش ّد بأسإ وأش
ّله ينزل حتى المباركتين يديه يخفض تنكيلً" فما النصر. ال

ّدثّني بن موسإى عن إسإحاق أبي عن معاوية عن عبيد بن محمد وح
ّله عبيد بن عمر مولى النضر سإالأبي عن عقبة ًا وكان ال له، كاتب

ّله عبد قال: كتب النبي أّن الحرورية إلى خأرج حين أوفى أبي بن ال
ّو فيهّم لقي التي أيامه بعض في ثّم الشمس مالت حتى انتظر العد
ّنوا فقال: "ل الناس في قام ّو لقاء تتم ّله واسإألوا العد العافية، ال
ّنة أّن واعلموا واصبروا فاثّبتوا لقيتموهم فإذا ظلل تحت الج

زم وهم السحاب ومجري الكتاب منزل قال: اللهّّم السيوف" ثّم
في دعا أ،ه النضر: وبلغنا أبو عليهّموقال وانصرنا اهزمهّم الحزاب

ّبنا أنت فقال: "اللهّّم ذلك مثل ّبهّم ر ك عبيد ونحن ك عبيد وهم ور
عليهّم". وانصرنا فاهزمهّم بيدك ونواصيهّم ونواصينا

واسإع بن ومحمد مسلم بن قتيبة بين
ّدثّني ّترك مسلم بن قتيبة صاّف قال: لما عبيد بن محمد ح وهم ال

أقصى في يصنع? قالوا: هو ما واسإع ابن محمد عن سإأل أمرهم له
السماء. فقال نحو بأصبعه ينضنض قوسإه سإية على جانح الميمنة

شهّير سإيف ألف مائة من إلّي أحّب الفاردة الصبع قتيبة: تلك
ّله فتح طرير. فلما وسإنان تصنع? كنت لمحمد: ما قال عليهّم ال

الطرق. بمجامع لك آخأذ قال: كنت
ّلقاء يوم الناس وحّض الصبر عليه ال

ّدثّان بن وعاصم الفرزدق بين الح
ّدثّان رجلً من ّدثّنا الصمعّي قال: كان عاصم بن الح ّدثّني سإهّل بن محمد قال: ح ح

ٌا وكان رأس الخوارج بالبصرة، وربما جاءه الرسإول منهّم من ًا قديم العرب عالم
الجزيرة يسأله عن بعض المر يختصمون فيه، فمّر به الفرزدق فقال لبنه: أنشد أبا

فأنشده: فراس 

الجفون كسروا إذا وهم
ّلـل وحين صبرأكارٌم الزرار تح

المنون حومات يغشون
وإنهّم

ّله في نفوسإهّم عند ال
لصغار
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ّطي في يمشون ل الخ
يثنيهّـم

الرماح ركبوا إذ والقوم
 تجار

فيخرجوا النّساجون يسمعه ل هذا الفرزدق: ويحك! اكتم له فقال
ّينا وأنت المؤمنين شاعر هذا فرزدق، عاصم: يا بحفوفهّم. فقال عل

الكافرين. شاعر
يربوع بني وصف في

ّدثّنا ّدثّنا سإهّل ح سإعد: قال بن سإليط قال: قال الصمعّي قال: ح
نساء آثّار آثّارهم قوم على لقومه: تردون قيس بن بسطام

بني الشّر. يعني على صبر ولكنهّم صردان أصوات وأصواتهّم
لسقط تناثّرت النجوم أّن معاوية: لو يقول هؤلء يربوع. وفي

لسليط: أكان قلت الصمعّي يربوع. قال بني حجور في قمرهم
ًا? قال: لول الحارثّ بن عتيبة ضحام. قوم من ضخم
يربوع. بني يعني
عبس وبني الخطاب بن عمر بين

الهّباءة? فقال: يوم كنتم عبس: كم لبني الخطاب بن عمر "وقال
فنذّل. قال: فكيف نقّل ولم فنتواكل نكثر لم كالذهب، مائًة كنا

ًا منهّم بأكثر ولستم ناوأكم من تقهّرون كنتم مالً? قال: كنا ول عدد
ًا. هنيهّة. قال: فلذلك اللقاء بعد نبصر إذ

الفروق يوم عبس بني يصف شداد بن لعنترة
نكثر لم مائة الفروق? قال: كنا يوم كنتم العبسّي: كم لعنترة قيل

فنذّل". نقّل ولم فنفشل
الصبر. مع يقال: النصر وكان
ّي بن لنهّشل شعر الصبر في ولغيره ضمرة بن حر

ّي بن  ضمرة: ومن أحين ما قيل في الصبر، قول نهّشل بن حّر

ٍم المصطلـين كأن ويو
بـحـّره

على قياًم ناٌر تكن لم وإن
 الجمر

يبـوخ حتى له صبرنا
وإنـمـا

الكريهّة أيام تفّرج
بالصـبـر

الخأر: ومثله قول 

الموت رأى لما صاحبي بكى
فوقنا

ّ إذا السحاب كإطلل مطل
اكفهّر

ًا يكونإنـمـا عـينـك لتبـك له فقلت لمن الثناء حسن غد
صبـر

ًا الحجام أخأّر فما يوم
مـعـّجـل

أخّأر ما القدام عّجل ول
القـدر
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بهّم يقّل حاٍل على فآسإى
السإـى

الورد اسإتبهّم حتى وقاتل
والّصدر

ًا وكّر بـعـد الـعـار خأشية حفاظ
مـا

ًا الموت رأى منهّج على معروض
 المكّر

الوليد بن خأالد إلى الصديق بكر أبو قول
ّديق بكر أبو وقال ّله رضي الص وّجهّه: حين الوليد بن لخالد عنه ال

الحياة. لك توهب الموت على احرص
الشجاعة في العرب قول

ّقى. وتقول العرب: الشجاع مو
الخنساء: وقالت 

أوقى الكريهّة يوم سالنفو وهون النفوس نهّين
 لهّم

المهّلب: وقال يزيد بن 

الحياة أسإتبقي تأخّأرت
أجد فلم

ًة لنفسي أن مثل حيا
ّدمـا أتق

ّي بن  الفجاءة: وقال قطر

ّلما وقولي جشأت ك
وجـاشـت

ل ويحك البطال من
تراعـي

ّنك حـياة سإـألـت لـو فإ
يوم

لم لك الذي الجل سإوى
 تطاعي

ً سإفيان أبي بن لمعاوية متمثل
"وقال معاوية بن أبي سإفيان: شّجعني على علّي بن أبي طالب قول عمرو بن

الطنابة: 

وأبـى عفتـي لي أبت
بـلئي

بالثمن الحمد وأخأذي
الـّربـيح

المكروه على وإقدامي
نفسـي

البطل مة هم وضربي
المشيح

ّلما وقولي جشأت ك
نـفـسـي

أو تحمدي مكانك
تستـريحـي

عرض عن بعد وأحميصـالـحـاٍت مآثّر عن لدفع
 صحيح

في أقّضي أن لي أبت
فعالـي

أمر على أغضي وأن
قـبـيح

مقروم: وقال ربيعة بن 

ّول فكنت نزال ودعوا أ
نازل

لم إذا أركبه وعلم
"أنـزل
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الوليد بن لخالد
وكان خأالد بن الوليد يسير في الصفوف يذّمر الناس ويقول: يا أهل السإلم، إّن الصبر

عّز وإّن الفشل عجز وإّن النصر مع الصبر.
العرب: وقال بعض أبطال 

ّنشيل الّشواء إن وال
والّرغـف

والكأس الحسناء والقينة
 النف

 قطف والخيل الخيل للضاربين
الشجاعة في ولعرابي

ّله وقال جمعوا، ما يتلف والدهر الناس، أتلف ما يخلف أعرابي: ال
ّلتهّم ميتة من وكم للموت. التعّرض سإببهّم وحياة الحياة، طلب ع

لك توهب الومت على لخالد: احرص الصديق بكر أبي قول ومثله
الحياة.

ورجاله هرقل بين
ً فدعا بأنطاكية، وهو هرقل على الروم منهّزمة "قدمت من رجال

تقاتلوهم? الذين هؤلء ما فقال: ويحكم! أخأبروني عظمائهّم
ًا أليسوا أم أكثر العرب. قال: فأنتم مثلكم? قالوا: بلى. يعني بشر

ًا منهّم أكثر نحن هم? قالوا: بل موطن. قال: كّل في أضعاف
ّلما تنهّزمون بالكم ويلكم! فما شيخ فقال لقيتموهم? فسكتوا، ك

تؤتون. قال: أخأبرني. قال: أين من الملك أيهّم أخأبرك منهّم: أنا
ّينا حملوا وإذا صبروا عليهّم حملنا إذا عليهّم ونحمل صدقوا، عل

ّينا ويحملون فنكذب كما بالكم فما نصبر. قال: ويلكم فل عل
وقد إل أراك كنت الشيخ: ما تزعمون? قال كما وهم تصفون
يصومون القوم هو? قال: لّن أين له: من هذا? قال أين من علمت
بالمعروف ويأمرون بالعهّد ويوفون بالليل ويقومون ر بالنهّم

ًا يظلمون ول المنكر عن وينهّون أجل ومن بينهّم، ويتناصفون أحد
ّنا ونغضب الهّد وننقض الحرام ونركب ونزني الخمر نشرب أ

ّله يسخط بما ونأمر ونظلم ّله يرضي عما وننهّى ال في ونفسد ال
ّله الرض. قال: صدقتني، في لي فما القرية هذه من لخأرجّن وال

ّله هكذا. قالوا: نشهّدك وأنتم خأير صحبتكنم الملك. تدع أيهّم ال
والتراب الحصى عدد الروم من وحولك الدنيا جنة وهي سإورية
عليهّم". يؤت ولم السماء ونجوم

الحرب ذكر
الموت ذكر في للكميت شعر

قالت العرب: الحرب غشوم، لنهّم تنال غير الجاني.
الكميت: وقال 

ّتى الحرب في الناس أدبـر ما إذا ويستوونش
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الـقـبـلمقبلٌة وهي
ّيهّـم كّل طـّب بأمسـ

ّلـيًة مـو
ّيهّـم بذي والعالمون غدو

قـلـل
يكرب معد بن وعمرو الخطاب بن عمر بين

ّله لعمرو بن معد يكرب: أخأبرني عن الحرب. قال: مّرة وقال عمر بن الخطاب رحمه ال
المذاق إذا قلصت عن سإاق، من صبر فيهّم عرف ومن ضعف عنهّم تلف. وهي كما

الشاعر: قال 

ّول الحرب تكـون ما أ
فـتـيٌة

لكـّل بزينتهّم تسعى
جـهّـول

وشّب اسإتعرت إذا حتى
ضرامهّم

ًا عادت ذات غير عجوز
خألـيل

رأسإهّم جّزت شمطاء
ّكـرت ّلثـم مكروهًةوتن والـتـقـبـيل ل

سإيار بن لنصر شعر

كان يزيد بن عمر بن هبيرة يحب أن يضع من نصر بن سإيار فكان
ّده بالرجال ويرفع ما يرد عليه من أخأبار خأراسإان، فلما كثر ل يم

ذلك على نصر قال: 
وميض الرماد خألل أرى
ٍر جم

له يكون أن ويوشك
ضـرام

بالعـودين النار فإّن
تـذكـى

ّولهّم الحرب وإّن أ
الـكـلم

عقـلء يطفهّم لم فإن
قـوم

وهـم جثٌث وقودهم يكون
م

ليت التعجب من فقلت
شعري

ّية أأيقـاٌظ نـــيام أم أمـ

ّولهّم قوله: "الحرب ونحو تلقح الفتنة حذيفة: إن الكلم" قول أ
بالشكوى. وتنتج بالنجوى

الحسن لبنه طالب أبي بن علّي قول
ّله رضي طالب أبي بن علّي قال: قال أبيه عن العتبّي لبنه عنه ال

ًا تدعوّن ل بني الحسن: يا ّنك ول البراز، إلى أحد إل إليه أحد يدعو
بغى. فإنه أجبته

ّدة في والسلح الع
ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح بن يزيد عن عيينة بن سإفيان قال: ح
ّله شاء إن حفظت - فيما يزيد بن السائب عن خأصيفة النبي - أن ال
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أحد. يوم درعان عليه كان
ّباد قيل ّد وكان الحصين بن لع ّي البصرة: في أهل رجال أش ّدة أ ع

مستأخأر. أجٍل عدوك? قال: في تلقى أن تحّب
ّدثّني ّدثّنا يحيى بن زياد ح ّدثّنا المفّضل بن بشر قال: ح داود قال: ح

الجنوب قالت الحزاب ليلة كانت قال: لما عكرمة عن هند أبي بن
ّد بنا للّشمال: انطلقي ّله. رسإول نم ال

التي الريح بالليل. فكانت تسري ل الحّرة الشمال: إّن فقالت
الّصبا. عليهّم أرسإلت
ّدثّني ّدثّنا محمد بن سإهّل ح ّدثّنا الصمعّي قال: ح أبي ابن قال: ح
ّوام بن الزبير قال: ضرب الّزناد ّله عبد بن عثمان الخندق يوم الع ال

ّطه المغيرة بن سإيفك! فغضب، أجود فقالوا: ما القربوس إلى فق
لسيفه. ل ليده العمل أّن يريد

السيف يصف للبحتري
ّي يصف  ًا: وقال الوليد بن عبيد البحتر سإيف

يد تمضه لم وإن ماٍض
فارس

لم وإن ومصقوٌل بطٍل
 يصقل

ّقد ّول يفري متو في أنهّم ولو أدركت ماضـربة بـأ
يذبل

آخأر: وقال 

ٍد بـّز إل السـيف وما غـا
لـزينة

من أمضى يكن لم إذا
 حامله السيف

ّله عبد بن للجّراح درعين بين المظاهرة في ال
ّله عبد بن الجّراح رؤي درعين، بين ظاهر وقد الحروب بعض في ال

صبري. أقي وإنما بدني أقي لست ذلك. فقال: إني في له فقيل
اشتراهم أدرع في حاتم بن ليزيد

إنما أدراعا اشتر لم وقال: إني أدرعا حاتم بن يزيد واشترى
أعمارا. اشتريت

ّلب بن لحبيب السلح وفضيلة المهّ
ّلب: ما بن حبيب وقال ً رأيت المهّ كان إل مستلئما الحرب في رجل
ًا. فسمع عندي كانا إل حاسإرين رأيت ول رجلين، عندي هذا واحد

فضيلة. أما للسلح إّن فقال: صدق، المعرفة أهل بعض الحديث
ينادون: الرجال ول السلح الّصريخ: السلح عند ينادون تراهم

الرجال.
بنيه يوصي وللمهّلب
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فإن السوق، في منكم أحد يقعدّن ل بنّي لبنيه: يا المهّلب "قال
ّد ل كنتم ّين ب وّراق". أو سإّراج أو زراد فإلى فاعل
السلح وصف في يكرب معد وابن الخطاب بن عمر بين

ّله رضي الخطاب بن عمر وقال يكرب: معد بن لعمرو عنه ال
منه. قال: الرمح? قال: شئت عما السلح. قال: سإل عن أخأبرني

ّنبل? قال: منايا وربما أخأوك وتصيب. قال: تخطىء خأانك. قال: ال
ّترس? قال: ذاك ّدوائر. قال: الدّرع? قال: تدور وعليه المجّن ال ال

ّنهّم للفارس، متعبة للراجل مثقلة حصين. قال: السيف? لحصن وإ
ّثكل. قال عن أّمك قارعتكن قال: ثّّم، أّمك. قال عمر: بل ال
لك". أضرعتني "الحّمى
الرماح وصف ودعبل للطائي

الّرماح: وقال الطائي يصف 

ّقفات الروم سإلبن مث
زرقـتـهّـم

والعاشق سإمرتهّم والعرب
 القضفا

الّرمح: وقال دعبل يصف 

ٍر ٌق رأسإه في وأسإم ّية لسان مثلأزر  الصادي الح
السيف في ولخأر

الشاعر: وقال 

شوق من السيف تلّمظ
أنٍس إلى

والقدار يلحظ فالموت
تنتظـر

ّله قد حتف منك أظ
ّلـلـه تجـ

رأيك فيه يؤامر حتى
الـقـدر

عند إل السيف من أمضى
قدرته

حين عفو للسيف وليس
يقتـدر

آخأر: وقال 

ببّزي يعدو تلقني متى
ّلٌص مق

أغّر أو بهّيٌم كميٌت
محّجـل

تلقه إن امرأ تلقي
فبسيفه

ّلمك كنت ما اليام تع
 تجهّل

السيف في طالب أبي بن لعلّي
ّله رضي علّي وقال ًا أنمى عنه: السيف ال ولدا. وأكثر عدد
ّية وفي ضربة من نجا من أّن مباركة" يعني السيف الحديث: "بق

ولده. ويكثر عدده ينمو السيف
??وللمهّلب

ّلب: ليس وقال سإيف. من أنمى شيء المهّ
سإيف. مجد من أسإرع مجد ويقال: ل
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ّله رضي علّي ????????????درع عنه ال
ّله رضي علّي درع وكانت ًا عنه ال في له فقيل لهّم ظهّر ل صدر

ّوي اسإتمكن فقال: إذا ذلك يبق. ل ظهّري من عد
الشجعان بعض رثّاء في الشيص ?لبي

ًا ونصال  ّفين من قن وقال أبو الّشيص: ?خأتلته المنون بعد اخأتيال=بين ص

الصفيح من رداء في
صقيل

الحديد من وقميص
مـذال

?وصية أبي الغّر لبنه فيما يقاتل به من أنواع السلح بلغ أبا الغّر أن أصحابه بالبادية
ًا لصحابك على من قاتلهّم، قد وقع بينهّم شّر فبعث ابنه الغّر وقال: يا بني كن يد

ّية، ول تقرب الّسهّم م ّياك والسيف فإنه ظّل الموت، وآتق الرمح فإنه رشاء المن وإ
الشاعر: فإنهّم رسإل ل تؤامر مرسإلهّم. قال: فبماذا أقاتل? قال: بما قال 

الكّف يملن جلميد
ّنـهّـم كـأ

ّلقت رجال رؤوس في ح
 المواسإم

الفتنة: ّ?شعر للخزيمي وقال الخزيمي في بغداد أيام 

دار بغداد بؤس يا
مـمـلـكة

أهلهّم على دارت
دوائرهـم

ّله أمهّلهّم ثّـم ال
عـاقـبـهّـم

بهّم أحاطت لما
كـبـائرهـم

ّق ّدين بهّم ر واسإتخّف ال
ال بذي

الرجال وعّز فضل
فاجرهـم

الجيران رّب وصار
فاسإقهّـم

الدروب أمن وآبتّز
شاطرهـم

ّدمـهّـم وذا هـذا يحرق ّنهّم ويشتفييهّـ ب بال
داعـرهـم

أسإواقهّم والكرخ
ّطـلة مـعـ

ّذابـهّـم يستّن ش
وعـائرهـم
?أخأرجت الحرب من أسإاقطهّم=آسإاد غيٍل غلبا تساورهم 

تراسإهّم البواري من
ال ومـن

اسإتلمت إذا خأوص
مغافرهم

العطاء ول تبغي الرزق ل
ول

بالعناء يحشرهم
حاشـرهـم

حرب في أمية بن لعلّي ?شعر
أمية: ونحوه قول علّي بن 

الّصديق فيهّم ويخذلالـولـيد تـشـيب أمـور دهتنـا
ّديق الـصـ

وخأـوف شـديد وجوععـتــيد وذعـر مـبـيد فنـاء
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وضـيق
الصياح بطول الّصباح وداعي

نـسـتـفـيق فمـا السلح لحالّس

ّله ّلهنـرتـجـي مـا نـبـلـغ فبال نـطـيق ل مـا نـدفـع وبال
القتال على قومه يحث البادية أهل من ?لرجل

ًا السلطان إليهّم فأرسإل جناية اليمامة أهل من قوم جنى من جند
ّية معشر قومه: يا يذّمر البادية أهل من رجل فقال زياد، ابن بخار
ّله ونسائكم، أحسابكم عن قاتلوا المحصنات، بني ويا العرب وال

إل خأضراء نخلة ول حمراء لبنة بهّم يدعون ل عليكم هؤلء ظهّر لئن
أيور كأنهّم جعاب في معهّم نّشاب من ولعتراكم بالرض وضعوهم

الّزرنوق أطيط أحداهّن فتئّط العتل كأنهّم قسّي في ينزعون الفيلة
كأنهّم نّشابة يرسإل ثّم إبطيه شعر يتفرق حتى فيهّم أحدهم يمغط
قلبه ينصدع أو عينه تنفضح أن وبين أحدكم بين فما منقطع رشاء

ًا. فطاروا القوم قلوب منزلة. فخلع رعب
الفروسإة أداب

ّله رضي عمر نصائح من وغيره الرمي في عنه ال
ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح إسإحاق أبي عن عمرو بن معاوية قال: ح

ّله رضي عمر قال: كتب عثمان أبي عن سإليمان بن عاصم عن ال
الغراض وارموا الخفاف وألقوا وانتعلوا وارتدوا عنه: ائتزروا

ّية، وعليكم الخيل على نزوا وآنزوا الّركب وألقوا ّد قال أو بالمع
ّعم ودعوا العربية، ّي التن رسإول فإن الحرير تلبسوا ول العجم وز

ّله ًا: لن أصبعيه. وقال ورفع هكذا، إل عنه نهّى ال ًى تخور أيض ما قو
الخيل على وينزو القوس في ينزع وينزو. يعني ينزع صاحبهّم كان
بالّركب. اسإتعانة غير من

" أذنه اليمنى بيده يأخأذ الخطاب بن عمر العمري: كان وقال
ويثب جراميزه يجمع اليسرى" ثّم فرسإه أذن اليسرى وبيده اليمنى
فرسإه. ظهّر على خألق فكأنما
ّله رضي علّي نصيحة صفين يوم لصحابه عنه ال

ّله رضي طالب أبي بن علّي وقال ّفين: عّضوا يوم عنه ال على ص
ّنواجذ م. الهّم عن للسيوف أنبى فإنه الضراس من ال
ً وأقاموا إصرار وأصّر رجلك أبوه: طد له فقال العقابين بين رجل
ّله وذكر وإياك غد أحاديث واذكر الفرس فإنه الموضع هذا في ال

والعصا بالسيف اعتصيت إذا رجليك غيره: طد الفشل. "وقال من
ّير وأنت والموادعة". المسالمة سإاعة رفعه في مح
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بالنشاب الرمي إجادة في
ّنّشاب الرمي إجادة من أن اليين في وقرأت ّلم حال في بال التع
ّوة اليسرى بيده القوس المتعلم إمساك ّنّشابة اليسر عضده بق وال

ّوة اليمنى بيده ّفه اليمن عضده وق إلى ببصره وإلقاؤه أصدريه وك
سإيتهّم من يطأطىء أن بعد القوس نصب وإجادته الرمي معلم
ّطأطأة بعض ّياهم وضبطه ال ّبابة وإحناؤه أصابع بثلثّ إ على الس
الثلثّة وضمه وسإتون ثّلثّة كأنهّم وعشرين بثلثّة وإمساكه الوتر،
ًا وإرخأاؤه رأسإه "اليسر" وإشرافه منكبه إلى ذقنه وتحويله ضم
ومغطه عضده وإدارته ظهّره وإقامته القوس مع وميله عنقه

ًا القوس غير من عينيه بياض ورفعه أذنه إلى الوتر ونزعه مترافع
واسإتبانته جسده من وارتعاٍش لعينه وتحويٍل لسإنانه تصريف
ّنشاب. زججة موضع ال

بالصولجان الضرب إجادة وفي
الكرة يضرب أن بالّصولجان الضرب إجادة اليين: من في وقرأت

ٍة ضرب قدما إلى صولجانه ويميل أذنه إلى يده فيه يدير خألس
ًا ضربه ويكون صدره من أسإفل ًا متشازر ّفق ً متر يغفل ول مترسّإل

غاية إلى الكرة لمجاز الحامية وهو خأاصة الّسنان ويرسإل الضرب
تحت لهّم للضرب والتوخأّي ، موقعهّم من للكرة الجّر ثّم الغرض
ّدة رفق، في لبتهّم قبل ومن الدابة محزم والمجاحشة المزاولة وش

والتأثّير بسوط الكرة ضرب في للسإتعانة والترك الحال تلك على
ً له والكسر بصولجان الرض في قوائم عقر أو باسإتعماله جهّل

وحسن ميدانه، في معه جرى من إيذاء من والحتراس الدابة،
ّدابة الكف ّدة في لل ّقي جريه، ش على والّصدمة الّصرعة من والتو

ة، والملهم والحتمال والّسّب، للغضب والمجانبة الحال، تلك
ّفظ بدرهم، كرين سإّت كان وإن بيت ظهّر على كرة إلقاء من والتح

ّظارة طرد وترك ّن عرض فإن الميدان حيطان على والجلوس ال
ًا سإتين جعل إنما الميدان على جلس من يصاّر ول يحال لئل ذراع
حائطه.

الشجاعة في لرجاله الخراسإاني مسلم أبو قول
ّدعوة صاحب مسلم أبو وقال الجرأة قلوبكم لرجاله: أشعروا ال

ّظفر، سإبب فإنهّم عليهّم على تبعث فإنهّم الضغائن واذكروا ال
المحارب. حصن فإنهّم الطاعة والزموا الدام،

والسفر الغزو في المسير
للنبي
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ّدثّنا ّياش بن إسإماعيل عن الحكم بن القاسإم عن شبابة ح عن ع
عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن الحضرمي حدير بن معدان

ويأخأذون أمتي من يغزون الذين الله: "مثل رسإول قال: قال أبيه
ّوون الجعل وتأخأذ ولدهم ترضع موسإى أّم كمثل عدوهم على به يتق
". أجرهم
ّدثّني حرملة بن الرحمن عبد عن عيينة ابن عن عبيد بن محمد ح

ّيب بن سإعيد عن ًا أمر المعّرس النبي نزل قال: لما المس منادي
امرأته مع وجد فكلهما رجلن النساء. فتعّجل تطرقوا فنادى: ل

رجلً.
وهي بالمحلّت القوم. وتأمر ميزان تقول: السفر العرب وكانت

ّداحة، والقدر والّسفرة والفأس الدلو محلّت لهّم قيل وإنما والق
ّ يبالي ول شاء حيث يحّل بهّم المسافر لن أحد. بقربه يكون أل
السفر في لبنه لقمان وصايا من

ّدثّني ّبه بن أبيه عن المنعم عبد عن الحسين بن الرحمن عبد ح من
فإن دابتكن على تنم فل سإافرت إذا بنّي لبنه: "يا لقمان قال: قال

فأعطهّم مكلئة أرضا نزلت فإذا ، دبرهم في سإريع النوم كثرة
ّظهّم عليك بعدت وإذا نفسك قبل وسإقيهّم بعلفهّم وابدأ الكل من ح

ّدلج "فعليك المنازل أردت بالليل. وإذا تطوى الرض فإن بال
ّيات مأوى فإنهّم الطرق قارعة على تنزل النزول" فل السباع و الح

ًا بأحسنهّم الرض بقاع من عليك ولكن وأكثرهم تربة وألينهّم لون
"رّب وقل تجلس أن قبل ركعتين فصّل نزلت وإذا ، فانزلهّم كل

ً أنزلني ًا منزل فأبعد حاجة قضاء أردت المنزلينوإذا خأير وأنت مبارك
فصّل منزل من ارتحلت وإذا بالّسترة، وعليك الرض في المذهب
ّدع ركعتين أهلهّم وعلى عليهّم وسإام عنهّم ارتحلت التي الرض وو

من ببقعة مررت اللئكة. وإذا من أهل الرض من بقعة لكل فإن
ّله ذكر من فأكثر جبل أو واد أو الرض ينادي والبقاع الجبال فإن ال
ًا: هل بعضهّم ّله? وإن ذاكٌر اليوم بكّن مّر بعض تطعم أل اسإتطعت ال
ًا ّدق حتى طعام ّله بذكر فافعل. وعليك منه تتص دمت ما وعّز جّل ال
ًا، ّتسبيح راكب ًا، دمت ما وبال ّياك دمت ما وبالدعاء صائم ًا. وإ خأالي

ّول في والّسير ّتعريس وعليك الليل أ ّلدلجة بال الليل نصف من وا
ّله، بذكر إل سإيرك في الصوت ورفع آخأره. وإياك إلى وسإافر ال

ّفك سإلحك وجميع وقوسإك بسيفك وإبرتكن وعمامتكن وخأ
ّود وخأيوطك، من صحبك من وتنفع بهّم تنتفع الدوية معك وتز
ًا لصحابك والزمنى. وكن المرضى إلى يقّربك شيء كل في موافق

112



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّله ًا وكن وجوههّم في التبّسم معصيته. وأكثر من ويباعدك ال كريم
وإذا فأعنهّم اسإتعانوك وإذا فأجبهّم، دعوك وإذا بينهّم زادك على

رأيتهّم رأيك. وإذا وآجهّد لهّم فاشهّد الحق على اسإتشهّدوك
ّدقوا معهّم. "وإن فاعمل يعملون أو معهّم، فامش يمشون أو تص
طريق في تحيّرتم منك. وإن أكبر هو لمن فأعطواسإمع أعطوا

ّبتوا القصد في شككتم وإن فانزلوا، ً رأيتم وإن وتآمروا، فتث خأيال
ًا هو الفلة في الواحد الشخص فإن طريقكم عن تسألوه فل واحد
ًا الشخصين واحذروا حيّركم الذي فإن أرى ل ما تروا إن إل أيض

ًا أبصر إذا العاقل وإن الغائب يرى ل ما يرى الشاهد بعينيه شيئ
بقلبه". الحق عرف

السفر في لبنيه أعرابي نصيحة
ّلم ّتبعوا فقال السفر في الغائط إتيان بنيه أعرابي ع الخلء لهّم: ا

وامسحوا النعامة إفحاج وأفحجوا الّضراء وآعلوا الكلء وجانبوا
بأشملكم.

طالب أبي بن علّي بن والحسن العاص بن عمرو بين
رحمهّما طالب أبي بن علّي بن للحسن العاص بن عمرو "وقال
ّله: يا في المشي تبعد الخراءة? فقال: نعم، تنعت هل محمد، أبا ال
ول القبلة تستقبل ول القوم، من تتوارى حتى الّضحضح الرض

الراكد". الماء في تبل ول العظم ول بالّروثّة تستنج ول تستدبرهم
السفر في المصاحبة في البصري والحسن ثّابت بين
ّي الحسن أراد الحج تريد أنك ثّابت: بلغني له فقال الحج، البصر

ّله، بستر نتعايش نصطحب. فقال: ويحك! دعنا أن فأحببت إني ال
عليه. نتماقت ما بعض من بعضنا فيرى نصطحب أن أخأاف
السفر في المرافقة في للنبي
ّية عن المرفوع الحديث وفي محفوظ عن عطاء بن الوضين عن بق
ّنك أصحابه: "أما من لرجل الله رسإول قال: قال علقمة عن إن إ

ّق و لخلقك أحسن يكن قومك غير ترافق بك". يقتفى أن أح
سإأله لرجل الّرمة ذي أخأي هشام وصية

ًا رجل أتى السفر أريد له: إني فقال الشاعر الّرّمة ذي أخأا هشام
ّليهّم فإنك لوقتهّم الصلة فأوصني. قال: صّل فصلهّم محالة ل مص

ًا رفقة لكل فإن رفقتكن كلب تكون وأن وإياك تنفعك، وهي كلب
ًا كان فإن دونهّم، ينبح ًا كان وإن فيه شركوه خأير ّلده عار دونهّم. تق
ّلة طلب في دعاء ضا

ّدثّني بن عثمان عن إسإحاق أبي عن معاوية عن عبيد بن محمد ح
ّلت قال: "إذا أبيه عن عطاء ّلٌة لحدكم ض رّب فليقل: اللهّم ضا
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ّلة ّلة تهّدي الضا ّد الضا ّلة وتر تبلنا ل اللهّم ضالتي، علّي اردد الضا
ّله شاء ما ، بطلبهّم تتعبنا ول بهّلكهّم ّله. يا إل قوة ول حول ل ال بال

ّله عباد ّدوا الصالحين ال ّينا ر ضالتنا. عل
ّله عباد فقل: يا الثقيل الحمل تحمل أن أردت وإذا أعينونا.  ال

ّلت عمرو: إذا أبو "وقال الوضوء فيحسن فليتوضأ ضالة لحدكم ض
ّلي ثّم ّله، ويقول: بسم يشهّد ثّم ركعتين يص دي هم يا اللهّم ال

ّد الّضال من فإنهّم وسإلطانك بعّزتكن ضالتي علّي اردد الّضال ورا
وعطائك". فضلك
وللنبي
ّدثّني يقال مراد من رجل عن وعلة بن حمزة عن عبيد بن محمد ح

ّله رضي علّي عن علّي بن محمد عن جعفر أبو له قال: قال عنه ال
يقولوا أن الفلك ركبوا إذا الغرق من لّمتي أماٌن علّي، النبي: "يا

ّله بسم ّله قدروا "وما الرحمن الملك ال ّق ال ًا والرض قدره ح جميع
ّياٌت والّسماوات القيامة يوم قبضته وتعالى سإبحانه بيمينه مطو

ّله "بسم يشركون"، عّما ّبي إن ومرسإاهم مجريهّم ال لغفوٌر ر
رحيٌم".

بالبحر الغزو أراد عندما الخطاب بن لعمر العاص بن عمرو كتاب
ّدثّني بن محمد عن إسإحاق أبي عن معاوية عن عبيد بن محمد ح
ًا، البحر يغزي أن عمر قال: أراد شعيب بن عمرو عن عجلن جيش
عظيم خألق البحر المؤمنين، أمير العاص: يا بن عمرو إليه فكتب
ٌد ضعيف خألق يركبه عمر: ل وبرق. قال غرق بين عود على دو

ّله يسألني فيه. حملته أحد عن ال
السفر في عمر ابن قول

ّدثّني ًا وح عن زياد أبي بن يزيد عن إسإحاق أبي عن معاوية عن أيض
ٌع أسإحر: سإمع إذا السفر في يقول عمر ابن قال: كان مجاهد سإام
ّله بحمد ّينا. ويقول: اللهّم بلئه وحسن ونعمته ال فأفضل صاحبنا عل
ّينا ًا، عل ٌذ اللهّم ثّلثّ ًا، النار من بك عائ ّوة ول حول ل ثّلثّ ّله. إل ق بال
جر هم حين سإفره في النبي قول
ّية بن حّسان عن الوزاعي وعن ّله رسإول أن عط سإفره في قال ال
ّله جر: "الحمد هم حين ًا أك ولم خألقني الذي ال ًا، شيئ اللهّم مذكور

ّني واليام الليالي ومصيبات الدهر وبوائق الدنيا ويل أهم على أع
سإفري في اللهّم الرض، في الظالمون يعمل ما شّر وآكفني

في ولك لي، فبارك رزقتني وفيما فاخألفني، أهلي وفي فآصحبني،
ّللني، نفسي ّظمني، الصالحين أعين وفي فذ خألقي وفي فع

ّومني، ّببني، رّب وإليك فق المستضعفين رّب تكنلني من إلى فح
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ّبي". وأنت ر
ّدثّني ًا وح ّله عبد عن عاصم عن إسإحاق أبي عن معاوية عن أيض ال

بك أعوذ إنب يقول: "اللهّم سإافر إذا النبي كان قال سإرجس بن
الكظلوم ودعوة الكور بعد والحور المنقلب وكآبة السفر وعثاء من

الهل". في المنظر وسإوء
ّون الرض لنا آطو غيره: اللهّم وزاد ّينا وه السفر". عل
ّله عبد بن مطّرف قول لبنه ال

ّيئتين، وخأير المور أوسإاطهّم. وشّر ّله لبنه: الحسنة بين الس ّطرف بن عبد ال وقال م
السير الحقحقة.

ّد وفي الحديث " ل تحقحق فتنقطع ول تباطأ فتسبق ولكن آقصد تبلغوالحقحقة أش
السير.

ًا أبقى". ًا قطع ول ظهّر وفي حديث آخأر "إن المنبّت ل أرض
المّرار: وقال 

ّطع يقطعه الرض وبعدعنـا الرض بالنزول تق
 النزول

سإيره في أسإرع رجل عن للصمعي
مسيرك? كان سإيره: كيف في أسإرع لرجل قال: قيل الصمعّي
أسإفرت إذا وأرتحل أسإحرت إذا وأعّرس الوجبة آكل قال:كنت

سإبع. لمسي فجئتكنم الملع وأجتنب الوّضع وأسإير
الخطاب بن عمر آل مولى ذكوان مسير

قال أبو اليقظان: من السير المذكور مسير ذكوان مولى أل عمر بن الخطاب، سإار
من مكة إلى المدينة في يوم وليلة، فقدم على أبي هريرة وهو خأليفة مروان على

ّلى العتمة، فقال له أبو هريرة: حاّج غير مقبول منه. قال له: ولم? قال: المدينة فص
وقال: لنك نفرت قبل الزوال. فأخأرج كتاب مروان بعد الزوال 

ّلفتـهّـم ترني ألم سإـير ك
لـيلة

ًنى آل من آل إلى نّصا م
يثـرب

ما تنفّك ل فأقسمت
سإيرتي عشت

ًا بجمع وافى لمن حديث
المحّصب

بدر بن حذيفة مسير في الخطيم بن لقيس شعر
ومن السير المذكور مسير حذيفة بن بدر، وكان أغار على هجائن "النعمان بن" المنذر

الخطيم: بن ماء السماء وسإار في ليلة مسيرة ثّمان، فقال قيس بن 

بن الخير حذيفة كسيرسإـرنـا ثّم بالقامة هممنا
 بدر

سإفره في صحبه الجزيرة أهل من وفتى القطامي بن الشرقي

ّقة أريد الموصل من القطامي: خأرجت بن الشرقي قال الّر
ومعه كلثوم بن عمرو ولد أنه وذكر الجزيرة أهل من فتى فصحبني

ّنا مشاة يفارقهّم ل ورأيته وعصا، وزكوة مزود وهو ركبانا، أو ك
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ّله يقول: إن ومآربه وبراهينه وأعاجيبه موسإى أمر جماع جعل ال
ًا متهّم أضحك وأنا هذا من عصاه. ويكثر في ّلف يقول، بما ون فتخ

حماري ويقف بالعصا أكرهه وقف إذا الفتى حمار فكان المكاري
أقدر ول ويريح فيستريح المنزل إلى فيسبقني يدي في سإيء ول

خأرجنا واحدة. ثّم فقلت: هذه المكاري، يوافيني حتى البراح على
ّكأ أعيا إذا فكان مشاة غد من ووضع أحضر وربما العصا على تو

ًا انتهّينا حتى زالٌج سإهّم كأنه ومّر عليهّم فاعتمد الرض على طرف
أخأرى. فقلت: وهذه كثير، فضل فيه وإذا الكلل من تفّسخت وقد
ّية على هجمنا الثالث اليوم في كان فلما إلينا فسارت منكرة ح

فقلت: ، قتلهّم حتى بالعصا فضربهّم عنهّم وهربت إليهّم فأسإلمته
إلى قرٌم وبنا الرابع اليوم في وخأرجنا أعظمهّّن"، وهي ثّالثة، هذه

فقلت: هذه ذكاتهّم وأدركنا بالعصا فحذفهّم أرنب فاعترضتنا اللحم
ًا عندنا أن فقلت: لو عليه رابعة. فأقبلت إلى أكلهّم أخّأرت ما نار

ًا المنزل. فأخأرج ّكه ثّم مزوده من عويد إيراء فأورت بالعصا ح
وأوقد والحشيش الغثاء من عليه قدر ما جمع ثّم والعفار، المرخ

ًا الرماد من بهّم لزق وقد فأخأرجناهم جوفهّم في الرنب وألقى نار
ّغضهّم ما والتراب ّلقهّم إلّي، ب جنوبهّم ضرب ثّم اليسرى بيده فع

ًا وأعراضهّم بالعصا ًا ضرب فأكلناهم عليهّم شيء كل انتثر حتى رقيق
بعض نزلنا خأامسة. ثّم النفس. فقلت: هذه وطابت القرم وسإكن

ًا روثّا ملنة البيوت وإذا الخانات ًا نجد فلم وتراب فيه نظّل موضع
ًا العصا فجعل فأخأذهم الدار في مطروحة حديدة إلى فنظر نصاب

حتى الرض وجرد والتراب الروثّ ذلك جميع فجرف قام ثّم لهّم
العصا نزع سإادسإة. ثّم فقلت: وهذه ريحهّم وطابت بياضهّم أظهّر

ّلق الحائط في فأوتدهم الحديدة من فقلت: وثّيابي ثّيابه عليهّم وع
قال مفارقته وأردت الطريقين مفرق إلى صرنا سإابعة. فلما هذه

ً فأدخألني معه عندي! فعدلت فبّت معي عدلت لي: لو يتصل منزل
ّدثّني زال فما ببيعة أخأذ السحر كان فلما كله الليل ويطرفني يح

ليس ناقوس فإذا العصا بهّم فقرع أخأرى خأشبة وأخأذ بعينهّم العصا
أنت له: ويحك! أما فقلت به الناس أحذق هو وإذا مثله الدنيا في

أبي بالناقوس? قال: لن ضربت بمسلم? قال: بلى. قلت: فلم
بالكفاية. وإذا بررته شهّدت فإذا ضعيف كبير شيخ وهو نصراني
ًا، وأكثرهم الناس وأظرف مارد شيطان أحصيت بالذي فخبّرته أدب

ّله العصا، خأصال من ّدثّتكن لو فقال: وال ليلة العصا مناقب عن ح
. اسإتنفدتهّم ما الصباح إلى

للنبي
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رسإول قال: قال جابر عن الحسن عن هشام عن يزيد وروى
ّله: : إذا ّنتهّم الّركاب فأمكنوا الخصب في كنتم ال تغدو ول أسإ
ّدلجة فاسإتنجوا. وعليكم الجدب في كنتم وإذا المنازل، فإن بال

ول بالذان، فنادوا الغيلن لكم تغولت بالليل. وإذا تطوى الرض
ّلوا ّد على تص الّسباع مأوى فإنهّم عليهّم تنزلوا ول الطرق جوا

الملعن". فإنهّم الحوائج عليهّم تقضوا ول والحيات
وزوجته السفر أراد أعرابي بين

ًا فقال  لمرأته: وأراد أعرابي سإفر

ّدي لغيبتي السنين ع
ّبري وتص

فإنهّّن الّشهّور وذري
 قصار

فأجابته: 

 صغار إنهّّن بناتكن وآرحموشوقنا إليك صبابتنا اذكر
السفر. وترك فأقام
الموصلي لسإحاق شعر

الموصلي: وقال إسإحاق بن إبراهيم 

الصيبية إلى طربت
الّصغار

قرب منهّم جك وهم
المزار

يزداد مسافر وكّل
ًا شـوقـ

مـن الديار دنت إذا
الـديار

للنبي
ّنا ابن قال المرفوع الحديث وفي بعير على ثّلثٌّة بدر يوم مسعود: ك
قال: عقبتهّما دارت إذا فكا الله رسإول زميلي لبابة وأبو علّي فكان

ّله رسإول يا ّني بأقوى أنتما عنك. فيقول: "ما ونمشي اركب ال م
منكما". الجر عن بأغنى أنا وما
خأراسإان منبر على مسلم بن قتيبة خأطب من

خأطبته: إذا في فقال خأراسإان منبر على مسلم بن قتيبة خأطب
الشعار. وقصروا الظفار فأطيلوا غزوتم

ّله رضي لعائشة الشعراء ولبعض ، عنهّم ال
ّله عنهّم: "ل سإهّر إل لثلثّة: مصّل أو عروس أو مسافر". وقالت عائشة رضي ال

الشعراء: وقال بعض 

ٍر سإررت والقرب بجعف
منه

المسافر سإّر كما
بـالياب

ًاأرضي حّل إذ بقربه وكنت والّصواب بالّسكينة أمير
ٍر ًافأضحـى ببلدته كممطو ّي السحاب مطالبة عن غن

وقال آخأر في معناه: 
الوطان جمع أن فسّركممطور فيهّم وكنتم

117



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

 والمطراببـلـدتـه
آخأر: وقال 

سإالمـين ابنا نحن إذا
بـأنـفـس

ًا رجت كرام فخاب أمر
 رجاؤهم

الغـنـيمة خأير فأنفسنا
إنـهّـم

ماؤهم وفيهّم تؤوب
وحـياؤهـم

آخأر: وقال 

سإالمينا غنيمة خأابت ومابدأنـا كما سإالمين رجعنا
ّي تدرين وما" تكنرهينا ما أم تهّوين أماخأير المر أ

ّدثّين: وقال بعض  المح

ّبح ّلـه ق أخأا أجلهّم من صرتإنـي بـرمـك آل الـ
أسإفـار

قد القرنين ذو يكن إن
الر مسح

ّكـل فإني ض بـالـعـيار مو

التفويز
الشام إلى العراق من الوليد بن خأالد مسير

ّله عنه إلى خأالد ّدثّني أبي، أحسبه عن الهّيثم بن عدّي قال: لما كتب أبو بكر رضي ال ح
ًا مكان أبي عبيد ة بن الجراح، أخأذ على ابن الوليد يأمره بالمسير إلى الشأم والي
الّسماوة حتى انتهّى إلى قراقر، وبين رقراقر وسإوى خأمس ليال في مفازة، فلم

ّلف ًا فقال لخالد: خأ يعرف الطريق، فدّل على رافع ابن عميرة الطائي وكان دليلً خأّريت
ًا وقال: ل بد من ّلف أحد الثّقال وآسإلك هذه المفازة إن كنت فاعلً، فكره خأالد أن يخ

ّله إن الراكب النفرد ليخافهّم على نفسه وما ًا. فقال له رافع: وال أن نكون جميع
يسلكهّم إل مغرر مخاطر بنفسه، فكيف أنت بمن معك? فقال: ل بد من ذلك. فقال

ًا. ففعل، فظّمأهن ثّم سإقاهن حتى ًا مساّن عظام الطائي لخالد: ابغني عشرين جزور
روين ثّم قطع مشافرهّن وكعمهّّن لئل تجتّر، ثّم قال لخالد: سإر بالخيول والثّقال فكاما

ًا ثّم أخأذت ما في بطونهّم من الماء فسقيته نزلت منزلً نحرت من تلك الجزر أربع
الخيل وشرب الناس مما تزّودوا، ففعل. فلما صار إلى آخأر المفازة انقطع ذلك وجهّد

ّي إن شاء ّبهّم، فقال لهّم خأالد: ويحك، ما عندك? قال: أدركت الر الناس وعطشت دوا
ّله، أنظروا هل تجدون شجرة عوسإج على ظهّر الطريق? فنظروا فوجدوهم فقال: ال
ّله ما ًا فشربوا منهّم وتزّودوا، فقال رافع: وال احفروا في أصلهّم فحفروا فوجدوا عين

ذلك: وردت هذه الماء قّط إل مرة واحدة مع أبي وأنا غلم. فقال راجز المسلمين في 

ّله ّنـى رافع دّر ال ّوزاهـتـدى أ سإـوى إلـى قرار من ف
ًا الجيش بهّم سإار إذا أرض
بكى

إنس من قبلك سإارهم ما
 أرى

قال: ولما مّر خأالد بموضع يقال له البشر طلع على قوم يشربون وبين أيديهّم جفنة
ّنى: وأحدهم  يتغ

ّللني أل أبـي جيش قبل ع
بـكـر

ومـا قـريب منايانـا لعّل
نـدري

ّللني أل صافيًة اللون كميت علّيوكـررا بـالـّزجـاج ع
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تـجـري
المسلـمـين خأيول أظن

ًا وخأـالـد
من الصباح قبل سإيطرقك

البشـر
قبل السير في لكم فهّل

قتـالـهّـم
من المعصرات خأروج وقبل
 الخدر

ّد قوله من فرغ أن إل هو فما بالسيف المسلمين من رجل عليه ش
البشر أهل على أقبل ثّم الجفنة، في رأسإه عنقه. فإذا فضرب

أموالهّم. من وأصاب منهّم فقتل
القيس امرىء في للنبي

ّلوا الطريق ووقعوا على ابن الكلبي قال: أقبل قوم من أهل اليمن يريدون النبي فأض
ًا ل يقدرون على الماء فجعل الرجل منهّم يستذري بفيء الّسمر غير ماء فمكثوا ثّلثّ

ًا من الحياة، فبينا هم كذلك أقبل راكب على بعير فأنشد بعض القوم بيتين والطلح يأسإ
القيس: من شعر امرىء 

الّشـريعة أن رأت لّما
هـّمـهّـم

فرائضهّم من البياض وأن
دامـي

عـنـد التي العين تيممت
ضـارج

عرمضهّم الظّل عليهّم يفيء
 طامي

ّله هذا? قالوا: امرؤ يقول الراكب: من فقال ما القيس. قال: وال
ماء فإذا الّركب على فجثوا إليه، عندكم. وأشار ضارج هذا كذب،
ّيهّم منه فشربوا عليه يفيء والظّل العرمض عليه وإذا غدق ر

وقالوا: يا فأخأبروه النبي فأتوا الماء، بلغوا حتى وحملوا وسإقوا
ّله رسإول رجل القيس. قال: "ذاك امرىء شعر من بيتان أحيانا ال
، فيهّم خأامل الخأرة في منسّي فيهّم شريف الدنيا في مذكور
النار. إلى يقودهم الشعراء لواء معه القيامة يوم يجيء

سإليم بني من رجل عن للصمعي

ّله بن قريب عن عمه الصمعّي عن ّدثّني عبد الرحمن بن عبد ال ح
رجل من بني سإليم أن رفقة ماتت من العطش بالّشجي، فقال
ّله حين بلغهّم الجهّد فاحفروا في الحجاج: إني أظنهّم قد دعوا ال

ّله يسقي الناس. فقال رجل من مكانهّم الذي ماتوا فيه لعل ال
جلسائه: إيهّم المير قد قال الشاعر: 

ّلـوى بين لي تراءت ال
ٍة وعـنـيز

على أحال مما الّشجي وبين
 الوادي

ّله السلمي عضيدة الحجاج ماء. فأمر على وهي إل له تراءت ما وال
ًا بالشجي يحفر أن قّط قوم يمت لم ويقال: إنه فأنبط، فحفر بئر

ماء. على وهم إل عطشا
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أكيس". بماء الماء ترد "أن العرب قالت
ظمأ". من ًا عبد غّر غداة مثل: "برد في ويقال

والفأل الطيرة في
القدر في شعر

ًا ّدثّني أبو الحاتم عن الصمعّي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمار ح
ًا يحدو خألفه وهو  يقول: له ومضى بأهله نحو سإفوان فسمع حادي

ّله يسبق لن ٍة ذي على ولحمـار على ال ّطار ميع م
على الحتف يأتي أو

مقدار
ّله يصبح قد أمام ال

 الّساري
وتعييبهّم الطيرة إنكار في

ّدثّني سإعيد بن سإلبن قتيبة عن أبيه أنه كان ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: ح ح
ّطف ّد العيب وقال: فرقت لنا ناقة وأنا بال ّطيرة ويعيبهّم أش ّدق بال يعجب ممن يص

فركبت في أثّرهم فلقيني هم نىء بن عتبة من بني وائل يركض وهو يقول: والشّر
للبيد: يلقي مطالع الكم ثّم لقيني رجل آخأر من الحي فقال، وهو 

 بواجدينا البغاة ما ًةبغا لهّم بعثت ولئن
وجهّه فقبح فأحرقته نار في صغره في وضع قد غلم إلى دفعت ثّم

ٍة من ذكرت له: هل فقلت وفسد، بيت أهل فارق? قال: ههّنا ناق
. ولدهم ومعهّم نتجت قد فانظر. فوجدناهم العراب من

ّطلق، ضربهّم فارق: قد ويقال: ناقة هراقة دنا فارق: قد وسإحابة ال
. مائهّم
الطيرة إنكار في للمرقش شعر
ّقش: وقال  المر

 وحاتم واٍق على أغدوال وكنـت غدوت ولقد
كالشائم واليامن منكــاليا الشـائم إذا

بـدائم أحـد على شّرول خأـير ل وكذلـك
الطيرة انكار في ولخأر

آخأر: وقال 

ّياب وليس ّد إذا بهّ شـ
رحـلـه

واٍق عدانياليوم يقول
وحـاتـم

ذلك على يمضي ولكنه
مقدمـا

ّد إذا الهّنات تلك عن ص
 الخثارم

آخأر: وقال 

ّثـبـور وهو متطيّر علىإل طــير ل أنـه تعـلـم ال
ٌء بلى بعض يوافق شي

كـثـير وباطـلـه أحاييناشيء

الفأل في عون لبن

120



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّدثّني الفأل عن عون ابن قال: سإألت الصمعّي عن الرياشّي ح
ًا تكون أن فقال: هو ًا أو سإالم، فتسمع: يا مريض فتسمع: يا باغي

واجد.
ّطيرة المرفوع: "أصدق الحديث وفي ّطير الفألوفيه ال تجري "ال

بقدر".
بالفأل الظن حسن في
ّلة البصرة من يخرج أن العالية أبو أراد ٌا فسمع به كانت لع منادي

وأقام. رحله فحّط متوكل، ينادي: يا
ّله رضي عباس لبن والفأل الطيرة في عنهّما ال

ًا عكرمة: كنا وقال ّله رضي عباس وابن عمر ابن عند جلوسإ ال
ابن خأير. فقال القوم: خأير من رجل فقال يصيح، طائر فمر عنهّما

شر. ول عباس: لخأير
ّطيرة? قال: وما في تقول عباس: ما لبن كعب قال أن عسيت ال

ّله طير إل طير فيه? ل أقول ّله خأير إل خأير ول ال ّله إل إله ول ال ول ال
ّوة ول حول ّله. قال إل ق ّله كتاب في الكلمات هذه كعب: إن بال ال

التوراة". المنزل. يعني
للنبي

ّدثّني ّدثّني القطعّي يحيى بن محمد ح سإعيد عن العلى عبد قال: ح
رضي عائشة على دخأل رجلين أن العرج حسان أبي عن قتادة عن
ّله ّدثّ هريرة أبا فقال: إن عنهّم ال ّنما اله رسإول أن يح قال: إ

ّطيرة ًا والدابة. فطارت والدار المرأة في ال قالت: كذب، ثّم شفق
ّدثّ من قاسإم، أبي على الفرقان أنزل والذي رسإول عن بهّذا ح

ّله ّله: "كان رسإول قال إنما ، ال ّطيرة أن يقولون الجاهلية أهل ال ال
ٍة من أصاب قرأت: "ما والمرأة" ثّم والدار الدابة في في مصيب

ّ أنفسكم في ول الرض ". نبرأهم أن قبل من كتاٍب في إل
ّله عبد كان ّور زياد بن ال ًا دهليزه في ص ًا كلب ًا وأسإد وقال: وكبش
كالح. وأسإد ناطح وكبش نابح كلب

المقدور في للصمعي
 وأنشدني أبو حام عن الصمعّي: 

ّيهّم الحّمى لك تقدر إن إنكتهّـّم ل هّما المضمر يأ
 تحّم

ًا علوت ولو من شاهق
العلـم

ّقيك كيف جّف وقد تو
القلم

ّي بن وحجر معاوية بين عد
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ّي بن حجر بقتل معاوية أمر ولما ّي عد ً عشر ثّلثّة في الكند رجل
ثّم الوضوء، وأحسن ركعتين. فتوضأ أصّل حجر: دعوني قال معه

ّول صلى ول صليت، إل قّط توضأت فقيل: أجزعت? فقال: ما وط
ًا رأيت فقد أجزع منهّم. وإن أخأّف صلة قط صليت ًا سإيف مشهّور
ًا ًا وكفن ًا منشور ًا. فقيل وقبر ّد محفور ذلك عنقك. فقال: إن له: م

ّدم لعين كنت ما لدٌم بعث معاوية عنقه. وكان فضربت عليه. فق
ً خأثعم من رجل إليه فنظر أعور، وكان لقتلهّم، هدبة له يقال رجل

ّطيرة صدقت فقال: إن معاوية بعث سإبعة قتل نصفنا. فلما قتل ال
ً الباقون. يقتل فلم بعافيتهّم آخأر رسإول

الطيرة في عزة وكثير أعرابي بين
خأرج كثير عّزة إلى مصر يريد عزة، فلقيه أعرابّي من نهّد فقال: يا أبا صخر، أين تريد?

ًا ًا? قال: ل إل أني رأيت غراب فقال: أريد عزة بمصر. قال: فهّل رأيت في وجهّك شيئ
ًا فوق بانة ينتف ريشه. فقال له: توافي مصر وقد ماتت عزة. فانتهّره كثير ثّم سإاقط

فقال: مضى فوافى مصر والناس ينصرفون عن جنازة عزة، 

ّي أعيف فما ّنهّـد دّر ل ال
دّره

عّز ل للطير وأزجره
 ناصره

ًا رأيت ًا غراب فوق سإاقط
بـانة

ّتف ريشه أعلى ين
ويطـايره

فاغتراب غراب فأما
ووحشة

حبيب من فبين وباٌن
تعاشره

ًا عزة ولكثير أيض
وهوى بعد عّزة امرأة من قومه يقال لهّم: أّم الحويرثّ. فخطبهّم فأبت وقالت: ل مال

لك، ولكن اخأرج فاطلب فإني حابسة نفسي عليك. فخرج يريد بعض بني مخزوم، فبينا
هو يسير عّن له ظبي فكره ذلك ومضى فإذا هو بغراب يبحث التراب على وجهّه فكره

ّير منه، فانتهّى إلى بطن من الزد يقال لهّم بنو لهّب، فقال: أفيكم زاجر? قالوا: وتط
نعم، فأرشدوه إلى شيخ منهّم فأتاه فقّص عليه القصة، فقال: قد ماتت أو خألف عليهّم

ّوجت،  فقال: رجل من بني عمهّم. فلما انصرف وجدهم قد تز

ًا تيممت العلم أطلب لهّب
عندهـم

ّد وقد إلى العائفين علم ر
لهّـب

الّسنيح الطير جرى فقال
ببينهّـم

ّد فاهمل فدونك منهّمر ج
سإكب

ّ حال فقد ماتت تكن فإل
دونهّـم

بني من باطن خأليل سإواك
 كعب

للنبي
ّدثّثي ّي سإفيان أبو ح ّدثّني الغنو ّفار يزيد بن خأالد قال: ح قال: الّص
ّدثّنا أبي عن أو لحق بن حضرمّي عن قتادة عن يحيى بن هّمام ح
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ًا إلّي أبردتم أمرائه: "إذا إلى كتب النبي أن سإلمة فاجعلوه بريد
السإم". حسن الوجه حسن

جهّينة من ورجل الخطاب بن عمر بين
ً فلقي واقم حّرة إلى عمر خأرج له: ما فقال جهّينة من رجل

جمرة. قال: من? قال: ابن ب. قال: ابن اسإمك? قال: شهّم
بيني قال: ممن? قال: من الحرقة. ثّم أنت? قال: من وممن

وقد إل تدركهّم أراك وما اهلك عمر: أدرك له ضارم. فقال
بهّم". النار أحاطت وقد احترقوا. فأتاهم

عامر وابن حسان بن بشر بين
خأمس، بنعامات طريقه في هو فإذا المدينة إلى عامر ابن خأرج
أن حسان: بلغني بن بشر هذه. فقال في لصحابه: قولوا فقال

ًا علم طيرة" ومن ول عدوى قال: "ل الله رسإول فليقله، شيئ
سإنين. خأمس أقول: فتنة ولكني
لقتال اليمن إلى وهرز بعث كسرى أن العجم كتب في قرأت

ّطفوا فلما الحبشة الجبعة من إلّي له: أخأرج لغلم وهرز قال اص
ما فمنهّم جعبته، في نّشابة كل على يكتب السإوار نّشابه. وكان

ما ومنهّم نفسه، اسإم عليه يكتب ما ومنهّم الملك، اسإم عليه يكتب
امرأته. فأدخأل اسإم عليه يكتب ما ومنهّم ابنه، اسإم عليه يكتب
ّير امرأته اسإم عليهّم نشابة له فأخأرج يده العبد وقال: أنت فتط

ّدهم طائر وعليك المرأة ّدهم ت وهم السوء. ر وضرب غيرهم. فر
انتبه ثّم طائره في وهرز ففكر بعينهّم النشابة تلك فأخأرج بيده

فإذا آن، قال: زن بالفارسإية: النساء. ثّم فقال: زنان. وزنان
كبد في وضعهّم هذا. ثّم الطائر قال: نعم ذلك اضرب ترجمتهّم

إنه ثّم عينيه بين بياقوتة فوصفوه ملكهّم، لي قال: صفوا ثّم قوسإه
رشاء كأنهّم فأقبلت سإّرحهّم ّملهم إذا حتى قوسإه في مغظ

مته هم فلقت ثّم فضاضهّم فطار الياقوتة فّضت حتى منقطع
القزم. وهزم
للمعلوط شعر
المعلوط:وقال 

ببين الطائران تنادى
سإـلـمـى

غرب من غصنين على
وبـان

بانت أن البان فكان
سإـلـيمـى

غير اغتراب الغرب وفي
 داني

وللطائي الّشيص، لبي مثله
فقال: أخأذ معناهم أبو الّشيص 
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ملقى والليل أشاقك
الجـران

غصن على ينوح غراب
 بان

شديد الجناح أحّص
الصـياح

ّكي تـذرفـان مـا بعينين يب

الغرب نعبات وفي
اغتـراب

بعيد بيٌن البان وفي
التدانـي

الطائّي: وقال 

أن عينك عبرات أتضعضعت
دعت

تضعضـع حين ورقاء
الظـلم

فـإن لهّـم تنشجّن ل
بـكـاءهـم

بكاءك وإن ضحك
اسإـتـغـرام

كـسـرت فإن الحمام هّن
حـمـام فـانـهّـّن حائهّـّن منعـيافًة

للنبي
ّدثّني ّدثّني الخليل بن أحمد ح عكرمة عن مسعود بن موسإى قال: ح

ّله عبد بن إسإحاق عن عّمار بن مالك بن أنس عن طلحة أبي بن ال
ّله رسإول فقال: يا النبي إلى منا رجل قال: جاء دارا نزلنا إنا ال

ّولنا ثّم أموالنا فيهّم وكثرت عددنا فيهّم فكثر أخأرى إلى منهّم تح
ّلت ّله: "ذروهم رسإول عددنا. فقال فيهّم وقّل أموالنا فيهّم فق ال
ذميمة". وهي

ًا أضاع لعرابي له ذود
ّي سإفيان أخأي سإعيد بن مبارك عن كناسإة ابن عن بلغني ّثور ال

ًا أن قال: بلغنا ًا أضاع أعرابي أدركه حتى الطلب في فخرج له ذود
ّله فنشده ناقة يحتلب بأعرابي فمّر العطش، له: متى فقال ضال

ًا أسإقيك حتى مني الطلب? أدن في خأرجت وأرشدك. قال: لبن
حولي: ثّغاء سإمعت? قال: عواطيس الفجر. قال: فما طلوع قبل

الصبّي. قال: عواطيس وصياح الكلب ونباح البعير ورغاء الّشاء
ذئٌب. قال: لي عرض الفجر طلع الغدّو. قال: فلما عن ك تنهّم

نعامًة. قال: لقيت الشمس طلعت ظفر. قال: فلما ذو كسوٌب
ًا? قال: نعم. أهلك في تركت هل حسن، واسإمهّم ريش ذات مريض

منزلك. في ضالتكن سإتجد فإنك قال: ارجع
الخروب وشجرة النبي سإليمان
ّدثّني ّدثّنا الخبطّي عمر بن حفص عن الرحمن عبد ح أبو قال: ح
قال: كانت كعب عن يثيع عن الّسيباني عمرو أبي بن يحيى زرعة

ذلق بلساٍن وتكنلمه النبي سإليمان محراب في تنبت الشجرة
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فيكتب سإليمان بهّم كذا. فيأمر دواء وفّي كذا شجرة فتقول: أنا
كان حتى الخزائن في وترفع وتقطع وصورتهّم ومنفعتهّم اسإمهّم

سإليمان: الن الخّروبة. فقال فقالت: أنا الخّروبة منهّم جاء ما آخأر
المقدس. بيت خأراب في وأذن نفسي إلّي نعيت
عمورية يصف الطائي تمام لبي

ّية: قال الطائّي يصف  عّمور

كـّف اعترفتـهّـم فما بكٌر
حـادثّة

ّنـوب هـّمة إليهّـم ترقّت ول الـ

يوم برحـا الفأل لهّم جرى
أنـقـرة

الساحات وحشة غودرت إذ
 والّرحب

قد بالمس أخأتهّم رأت لّما
خأـربـت

من أعدى لهّم الخراب كان
الجرب

بهّم والسإتدلل العيافة في العجم مذاهب
العيافة في للعجم

ّولت تقول: إذا العجم اليين: كانت في قرأت والطير الّسباع تح
ّلت ومواضعهّم أماكنهّم عن الجبلية المشتى أن على بذلك د
ّد ًا الجرذان نقلت ويتفاقم. وإذا سإيشت ًا و بّر ًا أو شعير إلى طعام

ّلت ثّيابه قرضت هي إن و وولده، ماله في الزيادة رزق بيت رب د
ويصلح. وإذا القرض ذلك أن فينبغي وولده، ماله نقص على بذلك
ّبت ًا النار ش ًا شبت وإذا شديد، فرح على دلت كالّصخب شبوب شبوب

القدور أسإفل في تشتعل التي النار وأما حزن، على دلت كالبكاء
في الموت فشا يحضر. وإذا ضيف أو تكنثر أمطار على تدل فإنهّم
عّم الخنازير في الموت فشا وإذا البشر، في الموتان وقع البقر

والوحوش السباع في الموت فشا وإذا العافية، و السلمة الناس
الناس. أخأصب الجرذان في الموت فشا وإذا ضيقة، الناس أصاب

ّنقيق الضفادع أكثرت وإذا ديك أّن يكون. وإذا موتان على دلت ال
ّنت وإذا الرجال، مرض فيهّم فشا دار في مرض فيهّم فشا دجاجة أ

ًا ديوك صرخأت وإذا النساء، النساء، في الموت فشا كالبكاء صراخأ
الرجال. وإذا في الموت فشا الصراخ ذلك مثل الدجاج صرخ وإذا
يعمر. وإذا خأراب على ذلك دل دجاجة فجاوبته أسإود غراب نعب

ّوقت يخرب. وإذا عمران على ذلك دل غراب وجاوبهّم دجاجة ق
ًا بلغ نومه في الحسيب الرجل غّط نومه في نفخ ومن ورفعة، سإن

نميمة، على منه ذلك دّل نومه في أسإنانه صرت ومن ماله، أفسد
ّدامه سإقطت متخّرق. ومن بخّف فيه على يضرب أن وينبغي حية ق
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وظلمة دخأنة الهّواء في رئي ومضرة. وإذا معّرة أصابته جحر من
ّوف علة غير من آفاق في رئي والمرض. وإذا الوباء الناس على تخ

رئي التي البلد غشي النيران كاخأتلف مصحية ليلة في السماء
ّو، فيهّم ذلك ّو البلد وفي ذلك رئي فإن عد عنهّم. وإذا انكشف عد
ٍة بعد كلب نبح اجتمعوا قد الّسّراق أن على دل بغتة نبحة هدأ

ّفق جاورهم. وإذا ما أو الدار تلك في ما بعض على بالغارة ديك ص
صاحبه. وإذا عن محتبس الخير أن على دل يصرخ ولم بجناحيه

سإمع فيهّم. وإذا كان إن مريض برىء دار في الصراخ البوم أكثر
ّقض لبيت جبال من ذئاب عوت وإذا عنه، فيه من شخص تن

الدماء. وسإفك التحارب في المر تفاقم قرى من كلب وجاوبتهّم
وإذا جارف، وموتان وباء كان ذئاب وجاوبتهّم كلب عوت وإذا

ّو إتيان على بذلك دلت الهّرير اليغتات في الكلب أكثرت البلد العد
الديوك صراخ وقت قبل دار في ديك صرخ وإذا ، فيهّم هي التي
ّية لدفع محاولة ذلك كان صرخأت وإذا الدار، تلك شارفت قد بل

ًا ذلك كان ديك كصراخ دار في دجاجة قد آفة من فيهّم لمن تحذير
ّنزوان ديك أكثر عليهّم. وإذا أشرفوا نال الدار رب تكنأة على ال

ًا ذرق وضعة. وإذا خأمول ناله دجاجة ذلك فعلت وإن ونباهة، شرف
ً نال فراشه على ديك ًا مال ًا رغيب ًا وخأير غير من كان إذا وذلك كثير

نالت فراشه على دجاجة ذرقت فإن لفراشه، حشمة من تضييع
ًا منه زوجته ًا، خأير المريض من الموت يقولون: إن وكانوا كثير
مستشعر بالمريض الشبيه الصحيح وإن قريب للصحيح الشبيه
ًا كان من كنه يعرف أن مباعدته. وينبغي وينبغي للشر ّله منطقي لع

ًا كان من وحال العمل، يجيد ل ّكيت ًا سإ الغور. بعيد لعله متزّمت
ناقص يكون أن إل يوضع سإاعة المولود اسإتقبال يكرهون وكانوا
اسإتقبال ويكرهون نفسه، على صارتا قد وآفته بليته فإن الخلق
المكتب، إلى الذاهب والغلم البكر والجارية السإم والكريه الّزمن
ّبة الموثّق والحيوان بقران المقرونة الثيران يكرهون وكانوا والدا

ّبون والكلب، والحطب الشراب وحاملة المقودة الصحيح ويستح
ّيب الوسإيمة والمرأة السإم الرضّي البدن من المنصرف والغلم الث

زبل. أو تبن أو طعام من حمولة عليهّم التي والدواب المكتب
الصواري ونقيض المغنيات ألحان الملك سإمع عن ينّحون ل وكانوا

ًا مبيته في ويتخذون والبراذين الخيل وصهّيل ودجاجة. وإذا ديك
الغنم وكذلك يمينه إلى يساره من عليه بهّم سإنح خأيل له أهديت
إلى يمينه من يبرح فكان أشبهّهّم وما والسباع الرقيق وأما والبقر،
يساره.
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الخيل في باب
الخيل فضل في للنبي

ّدثّني عروة" البارقي "عن غرقدة بن شبيب عن عيينة بن محمد ح
إلى الخير نواصيهّم في معقود يقول: "الخيل النبي قال: سإمعت

القيامة". يوم
فرس شراء أراد ورجل النبي بين

ّدثّني ّدثّني عمرو بن يزيد ح ّدثّني حاتم بن أسإهّل قال: ح قال: ح
ّلخمي رباح بن علّي بن موسإى النبي إلى رجل قال: جاء أبيه عن ال

ّد أن أريد فقال: إني ًا. قال أع ّله: "فاشتره رسإول فرسإ ًا ال أدهم إذ
ًا أو اليمين". مطلق محجل أو أرثّم أقرح كميت

شاء إن وتغنم تسلم آغز ثّم الخيل ميامن "فإنهّم آخأر حديث وفي
ّله". ال
منهّم ويكرهه يستحبه كان وما الخيل، فضل في للنبي

ّدثّني قال: النبي أن ة عبيد أبو قال: أخأبرني محمد بن سإهّل ح
كنز". وبطونهّم حرز ظهّورهم فإن الخيل بإناثّ "عليكم

جمعت ويقول: "لو الّشقر الدواب من يستحب النبي قال: وكان
أشقر". إل سإبقهّم ما واحد صعيد في كلهّم العرب خأيل

ّي رسإول رجل وسإأل ّله: أ مأبورة" يعني خأير? قال: "سإكة المال ال
النتاج. كثيرة " يريد مأمورة " ومهّرة النخل

الخيل. في الّشكال يكره قال: وكان
ذر لبي قول
ويقول: اللهّم ربه فيهّم يدعو والفرس إل ليلة من ذّر: ما أبو "قال

أهله من إليه أحّب فاجعلني بيده رزقي وجعلت آدم لبن سإخرتني
يديه". على وارزقني ارزقه اللهّم وماله،
الخيل أفضل عن المهّدي سإأله وقد دراج بن لمطر
ّي بن مطر المهّدي سإأل إذا أفضل? قال: الذي الخيل دّراج: أ

قلت اسإتدبرته وإذا زافر، قلت اسإتعرضته وإذا نافر، قلت اسإتقبلته
ّي الجلبة الكثير الرقبة شر? قال: الغليظ البراذين زاجر. قال: فأ

أرسإلني. قال: قال أمسكته وإذا أمسكني قال أرسإلته إذا الذي
ّي عنانه. وسإوطه إمامه طرفه خأير? قال: ما البراذين فأ

ًا يصف لرجل برذون
ًا رجل "وصف طار". حركته وإن نعس تركته فقال: إن برذون

الخيل أفضل في أقيصر لبن
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اسإتدبرته وإذا أقعى اسإتقبلته إذا الذي الخيل أقيصر: خأير ابن وقال
دحا. عدا وإذا ردى مشى وإذا اسإتوى اسإتعرضته وإذا جبّى
ً له ليشتري أرسإله له عم وابن عمرو مسلبن بين خأيل

الشأم إلى له عّم ابن عمرو مسلبن قال: أرسإل سإلّم بن محمد
ً له يشتري ومصر بالخيل. قال: ألست لي فقال: لعلم خأيل

في تستحسنه شيء كّل قنص? قال: بلى. قال": فانظر، صاحب
مثلهّم. العرب في يك لم بخيل الفرس. فقدم في فاطلبه الكلب

ً وقالوا: سإّميت . لخأتيالهّم خأيل
ًا يصف لعرابي فرسإ

ًا أعرابي وذكر جارى الخيل خأرجت فقال: لما وسإرعته فرسإ
أقربهّم فكان سإحاب لمعة لمع أرسإلت فلما أشطان في بشيطان

عليه. عينه تقع الذي إليه
الخيل من والمقرف الكريم في أسإد بني من لرجل

وسإئل رجل من بني أسإد: أتعرف الفرس الكريم? قال: أعرف الجواد المبّر من
ّنف تأنيف الّسير، الذي إذا المبطيء المقرف. أما الجواد المبر فالذي لهّز لهّز العير وأ

ّيد آجعلب وإذا انتصب آتلب. وأما المبطيء المقرف فالمدلوك عدا آسإلهّّب وإذا ق
الحجبة الضخم الرنبة الغليظ الرقبة "الكثير الجلبة الذي إن أرسإلته قال: أمسكني وإن

أمسكته قال: أرسإلني.
الرياشّي: وأنشد 

ّكنت إذا سإوء كمهّر سإ
شرته

ّفعته فإن الجماح رام ر
 سإكنا

الخطاب بن عمر بين
الخيل عراب معرفة في الباهلي ربيعة بن وسإلمان

ّدثّني ّله عبد بن الرحمن عبد ح ّدثّني ال أبي عن الصمعّي قال: ح
والهّجن، العتاق في شك الخطاب ابن عمر أن العلء بن عمرو
فيه بطست سإلمان فأمر فأخأبره، الباهلي ربيعة بن سإلمان فدعا

ّدمت ثّم الرض في فوضع ماء ًا إليه الخيل ق ًا فرسإ ثّنى فما فرسإ
عّربه. وذلك سإنبكه يثن ولم شرب وما هّجنه، فشرب سإنبكه منهّم

ًا الهّجن أعناق في لن حتى الحال تلك على الماء تنال ل فهّي قصر
طوال. العتاق وأعناق ، سإنلبكهّم تثني

أفراسإه في لكسرى
ّدثّني ّدثّنا حاتم أبو وح كان كسرى أن قال: ذكروا الصمعّي قال: ح

قال: المطبخ. وإذا حافره، يشتكني فقال: الفرس سإائسه أتاه إذا
قال: البيطار. ظهّره، قال: يشتكني

الفرس يصف سإلمة بن النضر شعر
وأنشدني أبو حاتم لبي ميمون العجلّي وهو النضر بن سإلمة في شعر طويل له يصف

الصمعّي: الفرس، وقال: قرأته على أبي عبيد ة وعلى 
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ّني الخيل أن ما أهل م
يدنـين

ل وأن يقّربن وأن
يقـصـين

ّدين وأن يبـأبـأن وأن مما المحض يكون وأنيفـــ
 يسقين

ّين أن وأهل ّطرفيغـالـين أو يعلـ ّتلد بال ل وأن وال
يجفين

أن صحبننا ما وأهل
يقـفـين

أن أعقبننا ما وأهل
يجـزين

فـيمـا الناس عّز أليس
أبـلـين

ما إذا الزاكي والحسب
يقـنـين

ريم إذا والـّزين والجر
الـّزين

ّده كريم من كم قـد ج
ّين أعـلـ

ٍد وكم قـد خأائٍف طري
أنـجـين

قـد عـائل فقير ومن
أغـنـين

لـبـان في برأس وكم
أجـرين

ٍد أعـرين لـلـعـافـيات وجس

امتـنـاع ذي حصٍن وأهل
أرذين

ذي من الغنم في لهّم وكم
 سإهّمين

اقتسموا فيما يكون
كالّرجـلـين

ذي من أنكحن وكم وكم
طمرين

في والخيرات والخيلدين ول عـاجـل مـهّـر بغير
قـرينـين

ً لتشتكنين مـا عـمـل
أنـقـين

أو سإلمى في مّخ دام ما
عـين

ّلل ما  البحرين ماء الصوفة ب
الفرس وصف في شعر

وأنشدني أبو حاتم عن أبي عبيد ة، قال: وقال لي أبو عبيد ة: ل أعرف قائل هذا الشعر
الخزاعي: وعروضه ل يخّرج. قال أبو حاتم: أحسبه لعبد الغفار 

ّد بصلتالـوحـوشـا أذعـر وقد ذاك لبانه رحٍب الخ
مجفـر

قـصـير خأمٍس طويل
أربـعة

ّلٌص سإت عريض مق
حـشـور

ّدت وقـد تسـعٌة له ح
عـريت

رأى لمن ففيه تسع
مـنـظـر
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كـسـين تـسـعة له ثّم
وقـد

ّلبان منه أرحب ال
والمـنـخـر

ولم طالت وخأمس عشرلـه قـربـن وقـد عشر بعيد
تقصر

دون بالمحض نقفيه
ولـدتـنـا

ّيه فـي وعـّضـه ينـثـر آر

ٍم ألـبـانونـغـبـقـه تـلـرة نصبحه أظـؤر روائم كـو

ًا شـتـا حتى وقد بدنه من يطوونأل يقـال بـادنـ
أضـمـر

ّثّق ٌع الخلق مو جـرشـ
عـتـد

حين الحضر منضرج
 يستحضر

لـحـمـه الحماتين حاظي
زيٌم

ٌد الّصفـاق شديد نهّ
والبـهّـر

غـلـيظ خأمـس رقيق
أربـعة

ّدين نائي ّين المع لـ
الشـعـر

في المعاني أبيات في المؤلف كتابي في الشعر هذا فسرت وقد
الفرس. خألق

فرس وصف في الضبيين لبعض
ّبيين في وصف  فرس: أنشدنا أبو سإعيد لبعض الّض

الّشوى عبل متقاذف
ّنسا شنج ال

ّباق الجياد أندية سإ
عمـيثـل

ّلل وإذا بالّسياط تع
ّلـل ولم نائله أعطاكجـيادهـم يتـعـ

صفين وقعة ء انتهّم بعد العاص بن لعمرو شعر
ّفين أوزارهم قال عمرو بن  العاص: قيل لما وضعت حرب ص

ّبت فأعددت الحرب ش
لهّـم

ّي الحارك مفرع مرو
ّثبج  ال

ًا حـرج الماء من ابتّل فإذاجفـرتـه أعظمه جرشع

ّد الّشـد يصل ّد من الخيل ونتفـإذا بـشـ الش
معج

المهّر فراهة علمات في للروم كتاب من
المهّر فراهة علمة من أن الروم كتب من كتاب في ووجدت
ّدة رأسإه صغر الحولي ّدد يكون وأن عينيه، سإواد وش الذنين مح

راكبه. يمين قبل من ميل عرفه في العرف، كثيف باطنهّم أجرد
الجنبين مكتنز العضدين معتدل دي الهّم مرتفع الصدر عريض
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باطنهّم. ومن صحيح الحوافر مستدير الكفل عريض الذنب طويل
ًا يكون أل المهّر فراهة علمة أّمه" مع إل دابة عند يقف "ول نفور

بسيرهم فيسير دابة لتجاوزه يقف لم ماء نهّر أو عين إلى دفع وإذا
والعين. النهّر ذلك يقطع ولكنه

ّلم مما ّله يس العين من الخيل به ال
ّله يسلم قالوا: ومما يجعل أن ذلك وأشباه العين من الخيل به ال

اليايل. قرون من خأرزة أعناقهّم في
العين من الفرس رقية في ومثله

ّدثّني عن سإفيان عن إسإحاق أبي عن معاوية عن عبيد بن محمد ح
نوفل بن سإحيم وعن إسإاف بن هلل عن الرحمن عبد بن حصين

ًا قال: كنا ّله عبد عند جلوسإ المصاحف، نعرض ونحن مسعود بن ال
ّيدهم إلى جارية فجاءت ًا لنا فابتغ يجلسك? قم فقالت: ما سإ راقي

ُا فإن ّله: ل عبد فلك. فقال كأنه يدور فتركته بعينه مهّرك لقع فلن ال
ًا تبتغ ًا اليمن منخره في فآنفث أذهب ولكن راقي اليسر وفي أربع

ًا، ّله قل: بسم ثّم ثّلثّ ّناس رب الباس أذهب لباس باس ل ال ال
حتى قمنا أنت. قال: فما إل الضراء يكشف ل الشافي أنت وآشف

وأكل. وراثّ فبال به أمرتني الذي فعلت فقال: قد الرجل جاء
العلل بعض من الفرس مداواة في

ّدثّني ل صلودا الفرس كان قال: إذا أنه ة عبيد أبي عن حاتم أبو ح
فإن هندباء من ضغثا علفته أو خأميرة فيه دفت قد ماء سإقيته يعرق
ًة. فقلت وأشمه الحّمام أدخألته حمر فإن عرقه، يكثر ذلك عذر
ّي جّل به كذا? فقال: خأبرني هذا أن يدريك ة: ما عبيد لبي الهّند

ًا. قال: فإن وكان أكل من البطن وجع وهي مغلٌة أصابته بصير
ّق بورٍق من شيء له أخأذ التراب من دورق ربع في فجعل ونخل فد

ّيب تراب وبّل به فحقن خأمر ًا يصير حتى أتان ببول ط لطخ ثّم طين
الدابة. بطن به

الرنب. دماغ العرن يذهب قال: ومما
ّهّر بن للهّيثم الخيزران باب على مط
ّهّر بن الهّيثم وقف فبعث دابته، ظهّر على الخيزران باب على مط
الثّر: ل في جاء فقد دابتكن ظهّر عن دارهم: آنزل في الكاتب إليه

ّبكم ظهّور تجعلوا وإن أعرج رجل إليه: إني مجالس. فبعث دوا
ّ خأفت صاحبي خأرج أنزلناك. تنزل لم إليه: إن أدركه. فبعث أل

ًا أقضمته إن عنه أنزلتني إن حبيس قال: هو ّيما فانظر شهّر خأير أ
آتركوه. شيطان، شهّر? فقال: هذا جوع أو سإاعة راحٌة له،
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والحمير البغال باب
البغال في لمسلمة

العنان. طويلة العذار قصيرة بغلة مثل الناس ركب مسلمة: ما قال
العنق طويلة الذنب حّصاء بغلة وكيله: آبغني إلى رجل وكتب

. أمامهّم وهواهم عنانهّم سإوطهّم
البغلة ركوب في شم هم بني وبعض الربيع بن الفضل بين

فقال بغلة، ركوبه في شم هم بني بعض الربيع بن الفضل عاتب
ّلة عن ولرتفع الخيل خأيلء عن تطأطأ مركب له: هذا الحمار ذ

. أوسإاطهّم المور وخأير
ّدثّني العلء، بن عمرو أبو قال: أخأبرنا الصمعّي عن حاتم أبو ح

ّيارة أبو قال: دفع ليعتّل، حمار على سإنة أربعين المزدلفة بأهل سإ
ّيارة". أبي عير من العرب: " أصح فقال سإ
سإواهم على الحمير ركوب الرقاشي الفضل إيثار
ّد وهو الّرقاشي للفضل رجل قال الحمير لتؤثّر لّمه: إنك معتمر ج
مرفقا. قال: أكثرهم ذلك? قال: لنهّم فلم المركوب، جميع على
هي ثّم الزمان، اخأتلف قدر على بالمكان ذاك? قال: لتستبدل وما

ًا وأسإهّل صريعا وأسإلم دواء وأيسرهم داء أقلهّم وأخأفض تصريف
ًى ًا وأقل مهّو وقد راكبه ويزهى نصيرا وأقل فارهم وأشهّر جماح
ًا ويكون بركوبه، تواضع ثّمنه. في أسإرف وقد مقتصد
حمار وصف في صفوان بن لخالد
بنات من عيرا أركبه حمار: قد وصف في صفوان بن خأالد وقال

العقبة ويبلغ الّرجلة يحمل القوائم محملج الّسربال أصحر الكداد
ًا أكون أن ويمنعني ّبار ًا. ج عنيد

ًا يطلب لرجل حمار
ًا لي لنّخاٍس: اطلب رجل وقال ول المشتهّر بالكبير ليس حمار

ًا يقدم ول المحتقر القصير ًا، يحجم ول تقّحم ّلد الزحام بي يتجنب تب
غيري ركبه وإذا م هم ركبته إذا اللجام والكام. خأفيف والّرجام

مسخ النخاس: إن له صبر. فقال أجعته وإن شكر، علفته إن قام،
ّله ًا القاضي ال ًا زياد شاء إن حاجتكن لك أصيب أن رجوت حمار

ّله. ال
ً يوصي لرجل رجل
الكلب ومن وصبره شكره الحمار من يوصيه: خأذ لخأر رجل وقال

للّسفاد. كتمانه الغراب ومن لهله نصحه
ّله عبد بن جرير ًا تركب قال: ل أبيه عن ال فارهم كان إن فإنه حمار
ًا كان وإن يديك أتعب رجليك. أتعب بليد
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البل في باب
خأمسة: لتشتر من خأمسة تشتر عياش: ل ابن قال: قال الهّيثم
ًا ّي من فرسإ ً ول أسإد ّي من جمل ًا ول نهّد ًا عبد ول تميمي من عير

عظام القبائل هذه أهل أن يريد الخامس، الهّيثم بجلي. ونسى من
الشياء. هذه في الجدود

البل في عبس لبني
ّي لبني قيل محاربتكنم? قال: في عليكم أصبر البل عبس: أ

ّي الّرمك ّو. أصبر? قالوا: الكمت وجدتم الخيل الجعاد. قيل: فأ الح
ّي العم. أصبر? قالوا: بنات وجدتم النساء قيل: فأ

ّبة بين اليمن أهل من ورجل عقال بن ش

ّبة قال: قال المدائني مكة أريد اليمن من عقال: أقبلت بن ش
أهل من برجل فمررت أجمال ثّلثّ ومعي الحج، يفوتني أن وخأفت
ثّم آخأر ثّم لي بعير بي قام جزته فلما فطويته له ناقة على اليمن

فقال: مررت اليماني بي فمّر يفوتني الحج أن فظننت الخأر قام
ّلم ولم بنا ّله. قال: أتطيب يرحمك تعّرض. فقلت: أجل ولم تس ال

ًا ّدمه ثّم رحله أنساع فأرخأى أرى? قلت: نعم. فنزل عما نفس ق
ّده ثّم عنقهّم على يضعه فكاد تضبط ل أنك لي: لول وقال ش

ّدمتكن. ثّم رأسإهّم ًا تطب لم إن متاعك حّر لي: خأذ قال لق به. نفس
ًا تعوم فجعلت ارتدفت، ثّم ففعلت، ّلت ثّم عوم ثّعبان كأنهّم انس

ً يسيل وقال: أتسمع? العلم أراني حتر شعرت فما كالماء سإيل
قال وكان حّجتي، فقضيت بجمع، نحن لإذا الناس أصوات فسمعت

ّ إليك لي: حاجتي ولية من أثّر عندي هذه فإن هذا تذكر أل
العيال ثّمال وهي الثأر عليهّم أدرك والمدينة، مكة يعني العروض،

من عام كل في الموسإم عليهّم وأوافي الوحش عليهّم وأصيد
ّله: من غّب من أقل في صنعاء هي? قال: أين الحمار. فسال
ّية رى المهّم من وهي الولى "بدو" بجبيلة نتاج هوامي من بجاو

الناس. يذكر التي
الملك عبد بن سإليمان عامل سإامه جمل في

ًا. نجائب لي عامله: أصب إلى الملك عبد بن سإليمان " وكتب كرام
مثله يروا لم خألق له مة الهّم عظيم سإباعّي جمل على رجل فقدم

نكتب ولكنا نغصبك ول ندعك فقال: لأبيعه. قالوا: ل فساموا، قّط
هو? هذا? قالوا: ما من خأيرا بسببه. قال: فهّل المؤمنين أمير إلى

وأبعثه جملي أركب فدعوني سإابقة، وخأيل كرام نجائب قال: معكم
منه ثّمن. قالوا: نعم. فدنا بغير لكم فهّو لحقتموني فإن واتبعوني
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واتبعوه انبعث ثّم فكبا شديدة وثّبة فوثّب أثّاره ثّم أذنه في فصاح
ًا له يروا ولم أخأذ، كيف يدروا فلم على علما اليمن أهل فجعل أثّر

له: الكفلن". يقال وثّبته
الجبناء أخأبار

ّله عبيد بين أرسإله ورجل زياد بن ال
ّله عن عمه ّدثّني عبد الرحمن بن عبد ال لحرب الخوارج ففّر منهّم، وشعر لخارجّي ح
ّية وهو في ّله بن زياد رجلً في ألفين إلى مرداس بن أد الصمعّي قال: أرسإل عبيد ال
ّنفه ابن زياد وأغلظ له فقال: يشتمني المير وأنا حي أحّب أربعين فهّزمه مرداس فع

الخوارج: إلّي من أن يدعو لي وأنا ميت. فقال شاعر 

منكم مؤمن أألفا
زعمـتـم

أربعـونـا بآسإك ويهّزمهّم

ذلكـم ليس كذبتم
كـذاكـم

مؤمنونـا الخوارج ولكن

قد القليلة الفئة هم
علمتـم

الكثيرة الفئة على
 ينصرونا

للنبي
ّدثّني عن عون عن إسإحاق أبي عن معاوية عن عبيد بن محمد ح

ّ قّط فئتان التقت النبي: "ما قال: قال الحسن ّله وكّف إل بينهّما ال
ّفه أمال الطائفتين إحدى يهّزم أن أراد فإذا ". عليهّم ك

لمعاوية
" ورفع معاوية ثّندوته وقال: لقد علم الناس أن الخيل ل تجري بمثلي، فكيف قال

النجاشي: 

ٌق حرب ابن ونّجى ذو سإاب
عللة

والرماح هزيٌم أجّش
" دوانـي

ومعاوية العاص بن عمرو بين
شجاع?ابن دأب قال: قال عمرو بن العاص لمعاوية: لقد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم 

فقال: 

أمكنتني ما إذا شجاع
فرصة

ّ فرصة لي تكن وإل
فجبان

الموت حب في دلمة لبي شعر
ّدم  ًا مع روح بن حاتم فقال له: تق : شهّد أبو دلمة حرب فقال.  فقاتل

أن بروح أعوذ إني
ّدمـنـي يق

بنو بي فتخزى القتال إلى
أسإد

الموت حّب المهّلب إن
وّرثّكـم

الموت حّب أوّرثّ ولم
 أحد عن

ّله رضي طالب أبي بن لعلّي النابغة ابن ذم في عنه ال
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ّدثّنا المنذر أبو أبي بن علّي لي قال: قال وهب بن زيد قال: ح
ّله رضي طالب ًا ال أعافس تلعابة أني النابغة! يزعم لبن عنه: عجب

فيبخل، ويسأل فيلحف يسأل إنهّخ أكذبه، القول وشّر وأمارس! أما
مأخأذهم السيوف تأخأذ لم ما زاجر آمرؤ فإنه البأس عند كان فإذا
ويمنح يبرقط أن هّمه أكبر كان كذلك كان فإذا القوم، م هم من

ّله آسإته. قبحه الناس وترحه. ال
الفرار وتحسين الشجاعة ذّم في وغيره الّسلمي للفّرار شعر

الّسلمي: وقال الفّرار 

ّبسـتـهّـم وكتيبة نفضت التبست إذا حتىبـكـتـيبة ل
 يدي بهّم

الرماح تقص وتركتهّم
ظهّورهم

وآخأر منجدل بين من
مسـنـد

مقال ينفعني كان ما
نسائهّم

رجالهّم: لتبعد دون وقتلت

وقال آخأر: 
وقد هند تشجعني أضحت

علـمـت
بهّم مقرون الشجاعة أن

العـطـب
النصار حجت والذي ل

كعـبـتـه
من عندي الموت يشتهّي ما
 أرب له

ّلـه أضل قوم للحرب ال
سإـعـيهّـم

حوبـائهّـم إلى دعتهّم إذا
وثّـبـوا

أبغي ول منهّم ولست
فـعـالـهّـم

ول منهّم يعجبني القتل ل
الّسـلـب

خأريم: وقال أيمن بن 

يعتدل منهّم الميط فرويدبـينـا مـيطـا للفتنة إن
فاعتـزل قتال كان وإذافـأتـهّـم عطاء كان فإذا

فدعهّم النار حطبلـهّـم جهّم يسعرهم إنما
 تشتعل

آخأر: وقال 

ّفه من العنة كملقي بأذنابهّـم الجياد وقادك
الدهش في العود لجران

الدهش: وقال جران العود في 

قبل برحلي ارتحلت يوم
تودعتـي

بالبين مستوهٌل والقلب
مشغـول

وهو الغوادى الحمول إثّرنضوي على اعتضضت ثّم
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 معقوللدفعه
ّله عبد بن لخالد مثله ال

ّية " من ّله من الجبناء خأرج عليه المغيرة بن سإعيد صاحب المغير كان خأالد بن عبد ال
ّكره بعضهّم  فقال: الرافضة " وهو من بجيلة فقال من الدهش: أطعموني ماء. فذ

حين ظليما الظلوم عاد
ّد بـه جـ

ّد لما الماء واسإتطعم في ج
 الهّرب

ّله لعبيد الدهش في زياد بن ال
ّله عبيد وقال دهشة: افتحوا أو لجبن أو فيه للكنة إما زياد بن ال

سإيوفكم.
الحميري مفّرغ لبن شعر

الحميري: وقال ابن مفّرغ 

من سإيفك فتحت ويوم
بعـيد

أمرك وكّل أضعت
 للضياع

معاوية به يتمثل كان شعر
ًا: وكان معاوية يتمثل بهّذين البيتين  كثير

انقضاء قبل سإيقتلأنـه يرى الجـبـان أكان
الجل

الحادثّات تدرك فقد
الجبان

الشجاع منهّم ويسلم
 البطل

الجبن ذم في الوليد بن لخالد
ًا وكذا كذا لقيت الوليد: لقد بن خأالد وقال جسدي في وما زحف

على أموت أنا هم ثّم رمية أو ضربة أو طعنة وفيه إل شبر موضع
الجبناء. أعين نامت فل أنفي، حتف فراشي
الغزو كراهية في لعرابي

ّله إني لبغض الموت على ّله قد أنذرك. قال: وال " قيل لعرابي: أل تغزو فإن ال
ًا " وقال قرواش بن حوط وذكر  رجلين: فراشي فكيف أمضي إليه ركض

ًا مجاهرة ضبعا  أظلما ما إذا خأمر وثّعيلباهدنة وليث
ّله عبد جبن في مروان بن الملك لعبد شعر خأالد بن ال

ّله بن  خأالد: وقال عبد الملك بن مروان في أمية بن عبد ال

ّوت إذا طار العصفور ص
فؤاده

عند الناب حديد وليٌث
الثـرائد

الخأر: ونحوه قول 

عصفورة أنهّم ولو
لحسبتهّم

ّومة ًا عبيد تدعو مس
 وأزنما

الجبان في الشطار لبعض
ٍة عليهّم ". ّله عز وجل " يحسبون كّل صيح وقال ال

ّطار في  الجبان: ومن أشعار الّش
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 أشهّر نفسه فوارىإنسانا النوم في رأى
الجبن في المقفع لبن
رأيت " فيما فانظر محرمة والحرص مقتلة المقفع: الجبن ابن قال

ً الحرب في قتل وسإمعت": من ًا? قتل من أم أكثر مقبل مدبر
ّق والتكنرم بالجمال إليك يطلب من وانظر له نفسك تسخو أن أح

والحرص?  بالشره إليك يطلب من أم بالعطية
عمرو بن لحنش شعر

عمرو: وقال حنش بن 

الـنـاس يعجب سإماء وأنتم
رّزهـم

ٌد بـاق زجـٌل لهّـم شـدي
وئيدهـم

ّطع البـيوت أطناب تق
بـحـاصـٍب

برقهّـم شيء وأكذب
ورعـودهـم

ً فويلّمهّم وى تهّـم خأيل
شـرارهـم

لول العداء لقت إذا
صـدودهـم

هجاء في البعيث أو للفرزدق
 سإليط

البعيث: وقال الفرزدق أو 

ًا سإائل الحرب ما إذا سإليط
أفزعهّم

ًا خأيلكم بال ما قعسـ
هـواديهّـم

داٍع إلى يرفعون ل
ّنـتـهّـم أعـ

داء جواشنهّم وفي
يجـافـيهّـم

الكلب مع النهّشلي الغّر أبو قصة

أبا ويكنى مرثّد بن عروة له يقال نهّشل بني من شيخ بالبصرة كان
قريش، من أخأته وبنو مازن، بني سإكة في له أخأت ببني ينزل الغّر

يصلين النساء وخأرج رمضان شهّر في ضياعهّم إلى رجالهّم فخرج
فرأى يعتّس كلب فدخأل الماء إل الدار في يبق فلم مسجدهم في
ًا أن فظنوا الماء بعض الحركة فسمع الباب وانصفق فدخأله بيت
ًا أبو فقال فأخأبرته، الغر أبي إلى إحداهّن فذهبت الدار دخأل لص

البيت باب على وجاء. فوقف عصاه أخأذ اللص? ثّم يبتغي الغر: ما
ّله أما ملمان، يا وقال: إيه من إل أنت فهّل لعارف بي إنك وال

ًا شربت مازن بني لصوص ًا حامض في القروح دارت إذا حتى خأبيث
ّنتكن رأسإك والرجال عمرو بني ديار وقلت: أطرق الماني نفسك م
ًة مسجدهم في يصلين والنساء خألوف ّله لك، فأسإرقهّم. سإوء وال

ّله وآيم الحرار، ولد هذا يفعل ما هتفة لهتفّن أو لتخرجن ال

137



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّيان فيهّم يلتقي مشؤومة ٌد وتجيء وحنظلة عمرو الح بعدد سإع
فعلت ولئن هنا هم ومن هنا هم من الرجال عليك ويسيل الحصى
فقال: باللين أخأذ أحد يجيبه ل أنه رأى مولود. فلما أشأم لتكونّن

ّله إني مستور، أنت وأمي، بأبي اخأرج ولو تعرفني أراك ما وال
الغر - أبو - فديتكن إلّي. أنا واطمأننت بقولي لقنعت عرفتني

ّنهّشلي، ّلدة القوم خأال وأنا ال تضاّر ولن يعصونني، ل أعينهّم بين وج
ابن إلّي أهداهما قوصّرتان وعندي ذمتي في فأنت فآخأرج الليلة
ً فانتبذهم إحداهما فخذ الوصول الباّر أخأتي ّله من حلل ورسإوله. ال
المخرج، يريغ وثّب سإكت وإذا أطرق الكلم سإمع إذا الكلب وكان
ل وأوضعهّم، الناس ألم وقال: يا تضاحك ثّم الغّر أبو فت فتهّم
ّلب واد، في لي وأنت واد في الليلة لك أني إل أرى السوداء أق

ّله المخرج، تريغ وثّبت عنك سإكّت وإذا وتطرق، فتصيخ والبيضاء وال
إحدى جاءت وقوفه طال البيت. فلما عليك للجّن أو لتخرجّن

ّله مجنون، فقالت: أعرابي الماء ًا. البيت في أرى ما وال شيئ
ًا الكلب فخرج الباب فدفعت ّد ًا الغر أبو عنه وحاد ش على سإاقط

ّله قال: يا ثّم قفاه، ّله رأيت ما ال ًا، إل أراه ما كالليلة! وال أما كلب
ّله عليه. لولجت بحاله علمت لو وال
النميري حية أبي قصة ومثله
ّنميري، حية لبي حديث بهّذا وشبيه وبين بينه ليس سإيف له وكان ال

عليه له: أشرفت جار المنية. قال لعاب يسميه وكان فرق، الخشبة
والمجترىء بنا المغتّر يقول: أيهّم وهو وشّمر آنتضاه وقد ليلة

ّينا، ّله بئس عل لعاب صقيل، وسإيف قليل خأير لنفسك، اخأترت ما وال
بالعفو نبوته. آخأرج تخاف ل ضربته مشهّور به، سإمعت الذي المنية
ّله إني عليك، بالعقوبة دخألت وإل عنك ًا أدع إن وال الرض تمل قيس
ً ّله، سإبحان ورجل. يا خأيل فإذا الباب فتح ! ثّم وأطيبهّم أكثرهم ما ال
ّله فقال: الحمد خأرج، قد كلب حربا. وكفاني كلبا مسخك الذي ال
ودمنة كليلة كتاب من

يرفع طائر المخوف غير ودمنة: يخاف كليلة كتاب في وقرأت
رجليه إحدى على يقوم وطائر تسقط، أن السماء خأشية رجليه
ًا تشبع فل التراب تأكل ودودة عليهّما، قام إن الخسف حذار خأوف

أن حذار ر بالنهّم تستتر والخفافيش فتجوع، شبعت إن يفنى أن
. لحسنهّم تصطاد

ّله عبيد بين ّله وعبد زياد بن ال خأازم بن ال
 جرذ من خأوفه في الّسلمي
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ّله عبد بينا ّله عبيد عند الّسلمي خأازم بن ال عليه دخأل إذ زياد بن ال
من أعجب رأيت هل صالح، أبا وقال: يا منه فعجب أبيض بجرذ

ّله عبد هذا? وإذا ّنه صار حتى تضاءل قد ال كأنه حتى وآصفّر فرخ كأ
ٌة ّله: أبو عبيد ذكر. فقال جراد ون ويتهّم الرحمن يعصى صالح ال

ويلقى الورد السإد إلى ويمشي الثعبان على ويقبض بالشيطان
ّله ترون! إن ما الجرذ هذا من اعتراه قد بوجهّه الرماح كل على ال
قدير!  شيء

ّير ثّابت بن لحسان بدر يوم بفراره هشام بن الحارثّ يع
ًا مع المشركين وانهّزم، فقال كان الحارثّ بن هشام أخأو أبي جهّل بن هشام شهّد بدر

حسان: فيه 

الذي كاذبة كنت إن
ّدثّـتـنـي ح

بن الحارثّ منجى فنجوت
 هشام

ّبة ترك يقاتـل لم الح
دونـهّـم

ٍة برأس ونجا طمـّر
ولـجـام

فراره عن يعتذر وللحارثّ
وقال: فاعتذر الحارثّ من فراره 

ّله تركت ما يعلم ال
قتـالـهّـم

بأشقر فرسإي علوا حتى
مزبد

أقاتـل إن أني وعلمت
ًا واحـد

عدوي يضرر ول أقتل
 مشهّدي

والحبة عنهّم فصددت
فـيهّـم

ًا يوم بعقاب لهّم طمع
مفـسـد

مكة من عمر زمن في وخأرج إسإلمه، وحسن مكة فتح يوم وأسإلم
ّق يبكون، مكة أهل فاتبعه وماله، بأهله الشام إلى ثّم وبكى فر

ًا نستبدل كنا لو إنا قال: أما ًا بدارنا دار بكم أردنا ما بجارنا وجار
ّنقلة ولكنهّم بدلً، ّله. فلم إلى ال ًا هنالك يزل ال مات. حتى مجاهد
العاص بن وعمرو معاوية بين

ًا معاوية العاص بن عمرو قال: رأى المدائني له: فقال يضحك يوم
ّله أضحك المؤمنين أمير يا تضحك مم ّنك? قال: أضحك ال من سإ

ّله أما طالب، أبي ابن يوم سإوءتكن إبدائك عند ذهنك حضور لقد وال
ًا وافقته ّنان ًا، م أمير عمرو: يا لقتلك. قال يقتلك أن شاء ولو كريم

ّله أما المؤمنين ّلت البراز إلى دعاك حين يمينك لعن إني وال فاحو
نفسك فمن لك ذكره أكره ما منك وبدا سإحرك وربا عيناك

دع. أو فاضحك
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بنت البنين وأم الملك عبد بن الوليد بين
الحجاج وبين وبينهّم مروان، بن العزيز عبد

وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك فدخأل وعليه درع وعمامة سإوداء وقوس عربية
وكنانة، فبعثت إليه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت: من هذا العرابي

المستلئم في السلح عندك وأنت في غللة? فبعث إليهّم أنه الحجاج، فأعادت الرسإول
ًا أحّب إلّي من أن يخلو بك ّله لن يخلو بك ملك الموت أحيان إليه، فقال: تقول لك: وال

الحجاج. فأخأبره بذلك الوليد وهو يمازحه، فقال: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهّة
النساء بزخأرف القول فإنما المرأة ريحانة وليست قهّرمانًة فل تطلعهّم على سإرك
ومكايدة عدّوك. فلما دخأل الوليد أخأبرهم بمقالة الحجاج فقالت: يا أمير المؤمنين

ًا، ففعل ذلك وأتاهم الحجاج فحجبته فلم يزل ًا بأن يأتيني مستلئم حاجتي أن تأمره غد
ًا، ثّم قالت: "إيه يا حجاج، أنت الممتّن على أمير المؤمنين بقتال ابن الزبير وابن قائم
ّله علم أنك شر خألقه ما ابتلك برمي الكعبة الحرام ول ّله لول أن ال الشعث، أما وال

ّنطاقين أول مولود ولد في السإلم، وأما نهّيك أمير المؤمنين عن بقتل ابن ذات ال
ّذاته وأوطاره فإن كّن ينفرجن عن مثله فغير قابل لقولك، أما مفاكهّة النساء وبلوغ ل

ّطيب من غدائرهن فبعنه في أعطية أهم الشأم ّله لقد نفض نساء أمير المؤمنين ال وال
حين كنت في أضيق من القرن قد أظلتكن رماحهّم وأثّخنك كفاحهّم وحين كان أمير
ّو أمير المؤمنين بحبهّم ّله من عد المؤمنين أحب إليهّم من أبائهّم وابنائهّم فأنجاك ال

ّله القائل حين نظر إليك وسإنان غزالة بين  كتفيك: إياه، قاتل ال

الحروب وفي علّي أسإد
نـعـامة

من تنفر فتخاء
صفيرالصـافـر

في غزالة على كررت هل
الوغى

جوانـح في قلبك كان بل
طـائر

فخرج. قالت: آخأرج، الخارجي. ثّم شبيب امرأة وغزالة
جبنه بعد ليثّي إقدام

ًا من بني سإليم وكان في بني ليث رجل جبان بخيل فخرج رهطه غازين وبلغ ذلك ناسإ
ًا، وكانوا أعداء لهّم فلم يشعر الرجل إل بخيل قد أحاطت بهّم فذهب يفّر فلم يجد مفّر

وقال: ووجدهم قد أخأذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك جلس ثّم نثل كنانته وأخأذ قوسإه 

ّلتي ما لهّم نبع من والقوسنـابـل جلد وأنا ع
 بلبل

هم فأّمي أقاتلكم لم إنعـنـابـل وتٌر فيهّم يرّز
بل

أقاتـل ول القوم أطعم لنـاكـل عنكم أنا يوم أكّل
ٌق الموت ّدهم، حتى يرميهّم جعل ثّم باطل والحياة ح وجاءهم ر

ًا ذلك بعد فصار الحّي، منع وقد الصريخ ًا شجاع ًا. سإمح معروف
لبخله عنهّم زنباع بن روح إخأراج في الكوفة أهل احتيال

ولما قتل عبد الملك مصعب بن الزبير وّجه أخأاه بشر بن مروان على الكوفة ووّجه
ًا داهية غير أنه كان من أجبن معه روح بن زنباع الجذامي كالوزير، وكان روح رجلً علم
الناس وأبخلهّم، فلما رأى أهل الكوفة من بخله ما رأوا تخّوفوا أن يفسد عليهّم أمرهم

بابه: وكانوا قد عرفوا جبنه فاحتالوا في إخأراجه عنهّم فكتبوا ليلً على 

بن روح يا لنفسك فاحتلحانت قد مروان ابن إّن
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ّيتـه  زنباعمن
بشر على فدخأل مقتول أنه يشّك لم ذلك ورألى أصبح فلما

الملك عبد على قدم حتى وخأرج له فأذن الشخوص في فاسإتأذنه
ً أخأاك تركت المؤمنين أمير أقدمك? قال: يا له: ما فقال أو مقتول

ًا. قال: كيف الملك عبد فضحك الخبر ذلك? فأخأبره عرفت مخلوع
أخأرجوك حتى الكوفة أهل لك قال: احتال ثّم برجليه، فحص حتى

ّله عبد بن لمية عنهّم. خأيل الحجاج إلى بهّم جيء ال
ّية كان ّله عبد بن أم فانهّزم فديك أبي إلى وّجه أسإيد بن خأالد بن ال

ّدة أفخاذهم على وسإم قد أمية دواّب من بدواّب الحجاج وأتي " ع
ذلك: "للفرار". تحت فكتب الحجاج " فأمر

ّله رضي الخطاب بن لعمر والجبن الشجاعة في عنه ال
ّله عنه: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، تجد الرجل يقاتل " وقال عمر رضي ال

كمن ل يبالي أل يؤوب إلى أهله، وتجد الرجل يفّر عن أبيه وأمه، وتجد الرجل يقاتل
ّله فذلك هو الشهّيد". ابتغاء وجه ال

الشاعر: وقال 

أبـيه عـن الجبـان يفّر
وأّمـه

ل من القوم شجاع ويحمي
 يناسإبه

وأشعارهم والفرسإان الشجعاء أخأبار من باب
والجبن الشجاعة في للحرسإي

ّدثّني ّدثّني حاتم أبو ح الحرسإّي قال: سإمعت الصمعّي قال: ح
ًا. اسإتثرنا والشجاعة الجبن من يقول: رأيت في مزرعة من عجب

والخأر أحيمس، أصيفر أحدهما حنطة، يذريان رجلين الشأم بلد
ّ دابة منه تدنو ل بالمذرى الصيفر فقاتلنا عظما، الجمل مثل إل

ّق حتى وضربهّم أنفهّم نخس ّينا ش الخأر إلى نصل ولم فقتل، عل
الضخم فؤاد فإذا بطونهّما فبقرت بهّما فأمرت فرقا مات حتى

يتخضخض الجمل فؤاد مثل الصيفر فؤاد وإذا الحشفة، مثل يابس
ماء. من كوز مثل في

النقب صاحب حديث
ّدثّني ّدثّنا الصمعّي عن حاتم أبو وح ّفار عمرو أبو قال: ح قال: الّص

أحد. دخأله فما منه، نقب إلى الناس فندب حصنا مسلمة حاصر
ّله ففتحه فدخأله الجيش عرض من رجل فجاء فنادى عليهّم، ال

أمرت قد فنادى: إني أحد، جاءه النقب? فما صاحب مسلمة: أين
ّ عليه فعزمت يأتي، سإاعة بإدخأاله الذن فقال: رجل جاء. فجاء إل

النقب? قال: أ،ا صاحب له: أنت المير. فقال على لي اسإتأذن
له: إن فقال له فأذن عنه، فأخأبره مسلمة عنه. فأتنى أخأبركم
ّ عليكم يأخأذ النقب صاحب ًا: أل ّودوا ثّلثّ " صحيفة في اسإمه تس
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هو. قال: ممن تسألوه ول بشيء، له تأمروا " ول الخليفة إلى
قال: إل صلة بعدهم يصلي ل مسلمة هو. فكان له. قال: أنا فذاك
النقب. صاحب مع اجعلني اللهّم
مرازبته إلى أنوشروان كسرى كتاب

ّدثّني إلى أنوشروان قال: كتب الجرجاني عمرو بن محمد ح
الظن حسن أهل فإنهّم والسخاء الشجاعة بأهل مرازبته: عليكم

ّله تعالى. بال
تحاربوا لقوم أعرابي وصف
ًا أعرابي وذكر مشي تمشي الفحول فقال: أقبلت تحاربوا قوم

. أفواههّم المنايا فغرت بالسيوف تصافحوا فلما الوعول،
ًا آخأر وذكر ًا اتبعوا قوم ّثوا عليهّم أغاروا قوم جمالية كّل فقال: آحت

ٍة حتى الخيل بحوافر المطّي أخأفاف يخصفون زالوا فما عيران
بهّم وآسإتقوا الموت أرشية المّران فجعلوا ثّالثة بعد أدركوهم
أرواحهّم.

الفجاءة بن وقطري العرب من رجل بين
ّدثّني من قال: انهّزمنا العرب من رجل عن عمه عن الحمن عبد ح
ّي ًا فسمعت فرس على رجل فأدركني وأصحابه قطر ًا حّس منكر
عرفني فلما الحياة من فيئست بقطري أنا فإذا فالتفّت خألفي،

ّله قطع خأاصرتهّم وأوجع قال: آشددعنانهّم يديك. قال: ففعلت ال
منه. فنجوت

شبيب شجاعة في
ّدثّني آمرأة: " قالت شبيب غرق قال: لما عمه عن الرحمن عبد وح

ّيمقال: العزيز تقدير قال: "ذلك المؤمنين، أمير يا الغرق العل
ّق فأخأرج يضربون فجعلوا الكوز، مثل فإذا فؤاده وأخأرج بطنه فش

فينزو. الرض به
الكلب يوم في العلء بن عمرو وأبو الجرمي وعلة
ّدثّنا ّدثّنا الرياشّي ح عن لنا صاحب قال: أخأبرنا الصمعّي قال: ح

بني من رجل خأرج الكلب يوم كان قال: لما العلء بن عمرو أبي
ّي، أحسبه تميم، ً طلبت فقال: لو قال: سإعد ٌء! قال: له رجل فدا

ّطعة عليه رجل فإذا أطلبه، فخرجت ذنوب، فرس على يمانية مق
ت لي. قلت: أيهّم أقصد يساري يمينك. قال: على له: على فقلت

ّله مني اليمن. قال: العراق منك أهلك ترى ل أبعد. قلت: وتال
ّله العام. قال: لو بعد كان ولما أراهم. قال: فتركته ل أهلك ول ال

الجرمي. وعلة لي: هو فقيل ذلك بعد نعته ونعّت أيام
قيس بن الحنف شجاعة من
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ّدثّنا محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسإحاق عن ح
هشام عن محمد بن سإيرين قال: بعث عمر بن الخطاب رضي

ّو ّيتهّم العد ّله عنه الحنف بن قيس على جيش قبل خأراسإان فب ال
ليلً وفّرقوا جيوشهّم أربع فرق وأقبلوا معهّم الطبل ففزع الناس

ّلده ثّم مضى نحو وكان أّول من ركب الحنف فأخأذ سإيفه وتق
الصوت وهو يقول: 

ّقـا رئيس كل على إن أو الّصعدة يخضب أنحـ
ّقا  تند

الطبل أصحاب فقد فلما فقتله، الطبل صاحب على حمل ثّم
ذلك مثل ففعل الخأر الكردوس على حمل انهّزموا. ثّم الصوت

ّو انهّزم وقد الناس جاء ثّم وحده، وهو ثّم يقتلونهّم، فاتبعوهم العد
الّروذ. مرو لهّم يقال مدينة فتحوا حتى مضوا
ّله عبد شجاعة ومن قتله وقت خأازم بن ال
ّله عبد مقتل عن هبيرة ابن سإأل ممن رجل فقال خأازم، بن ال

ّدورقية: كيف ابن وكيع حضر: سإألنا بفضل قتلته? قال: غلبته ال
له: يا وقلت صدره على وجلست فصرعته عليه لي كان فتاء

ّله! تحتي: قتلك من أبيه. فقال من أخأاه دويلة. يعني لثارات ال
فمل تنّخم نوى! ثّم كّف يساوي ل وهو بأخأيك مضر كبش تقتل

ّله هبيرة: هذه ابن نخامة. فقال وجهّي عليهّم البسالة! اسإتدّل وال
الوقت. ذلك في الريق بكثرة

مسلمة بسالة من
" أو لحرب قّط ذعر دخألك هل سإعيد أبا لمسلمة: يا هشام قال
ّو ّبه ذعر من ذلك في سإلمت "? قال: ما عد ولم حيلة على ين

البسالة. هشام: هذه رأيي. قال سإلبني ذعر فيهّم يغشني
تغلب بني من وجماعة الهّللي حزم بن رهم

ّنقلة من بلد إلى بلد فلقيه ثّلثّون خأرج رهم بن حزم الهّللّي ومعه أهله وماله يريد ال
ّلوا الظعينة. فقالوا: رجلً من بني تغلب فعرفهّم، فقال: يا بني تغلب، شأنكم بالمال وخأ
رضينا إن ألقيت الرمح. قال: وإن رمحي لمعي!! وحمل عليهّم فقتل منهّم رجلً وصرع

وقال: آخأر 

ّدا  حاديا بالمشرفّي لهّم إنالتاليا آخأرهم على ر
ّكرتني  ناسإيا وكنت الطعن ذ
ّله عبد شجاعة في للزبيري السلمي خأازم بن ال
فجاءة بن وقطري

ّله عبد من يفّر أن شجاع آسإتحيا الّزبيري: ما قال خأازم بن ال
ّي الّسلمي فجاءة. بن وقطر
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ي العبد عوف بن لحبيب شعر
أبو اليقظان قال: كان حبيب بن عوف العبد ي فاتكنا، فلقي رجلً من أهل الشأم قد
ّتجر بهّم فسايره، فلما وجد غفلة قتله وأخأذ المال فقال ًا ي بعثه زياد ومعه سإتون ألف

ًا وهو يشرب "على  لذته": يوم

ّ صاحبي يا اللوم أقل
والـعـذل

ما فات لشيء تقول ول
فعـل

ّدا اللون كميت علّي ر
صـافـية

خأاليا بأرض لقيت إني
رجـل

أبصرت لو الفرائص ضخم
قّمته

شبهّته إذن الرجال وسإط
جمل

ًا سإاعة ضاحكته طور
لـه وقلت

وإن ريثا إن بيعك أنفقت
عجل

بي ما سإاعة سإايرته
مخافـتـه

ّفت أل أرى هل حولي التل
دغل

ٍم بين غادرته آجـا
ومـسـبـعة

ما بعد غيري يدر ولم
فـعـل

ًا يدعو حانت وقد زياد
ّيتـه مـنـ

وافق قد لمن زياد ول
الجـل

سإلكة بن سإليك شجاعة في فصل

ّد فرسإان ّبي: كان سإليك بن سإلكة التميمي من أش المفّضل الّض
العرب وأذكرهم وأدّل الناس بالرض وأجودهم عدوا على رجليه
ل تعلق به الخيل وكانت أّمه سإوداء وكان يقول: اللهّم إنك تهّيء

ًا ًا كنت عبد  ما شئت لما شئت إذا شئت، اللهّم إني لو كنت ضعيف
ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهّم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما

الهّيبة فل هيبة. وأملق حتى لم يبق له شيء، فخرج على رجليه
رجاء أن يصيب غّرة من بعض من يمّر عليه فيذهب بإبله، حتى

إذا أمسى في ليلة باردة مقمرة واشتمل الّصّماء ونام إذا هو
برجل قد جثم على صدره وقال: آسإتأسإر. فرفع سإليك رأسإه

وقال: "إن الليل طويل وأنت مقمر" فجرى مثلً، وجعل الرجل
يلهّزه ويقول: آسإتأسإر يا خأبيث. فلما آذاه ضّمه إليه ضّمًة ضرط
ًا وأنت العلى" فجرى منهّم وهو رفوقه، فقال له سإليك: "أضرط
مثلً، ثّم قال له: ما أنت? قال: أنا رجل افتقرت، فقلت: لخأرجّن

ً ول أرجع حتى أسإتغني. قال: فانطلق معي. فمضيا فوجدا رجل
قصته مثل قصتهّما، فأتوا جوف مراد وهو واد باليمن فإذا فيه نعم
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ًا حتى آتي الّرعاء وأعلم لكما كثيرة، فقال لهّما سإليك: كونا قريب
ًا رجعت اليكما، وإن علم الحي أقريب هو أم بعيد، فإن كانوا قريب
ًا قلت لكما قولً أحي به لكما فأغيرا. فانطلق حتى أتى كانوا بعيد

الرعاء، فجعل يستنطقهّم حتى أخأبروه بمكان الحي فإذا هم بعيد،
ّنى بأعلى صوته ّنيكم? قالوا: بلى. فتغ فقال لهّم سإليك: أل أغ

ليسمع صاحبيه: 
حّي ل أل صاحبّي يا

بالوادي
أذواد بـين وآٌم عـبـيد إل

ً أتنظران ريث قليل
غفلتهّـم

الربح فإن تعدوان أم
للعادي

. بهّم وذهبوا البل فأطردوا السليك أتيا ذلك سإمعا فلما
كبره في حتى سإليك عدو شدة

ّدثّني فتقع يحضر سإليك قال: كان الصمعّي عن محمد بن سإهّل ح
ّدة من الرض في فترتّن كنانته من م السهّم له إحضاره. وقال ش

إحضارك? من بقي ما بعض ترينا أن كبر: أرأيت حين كنانة بنو
ًا أربعين لي اجمعوا قال: نعم، ًا وآبغوني شاب ثّقيلة. فأخأذهم درع

يحضر أقبل ميل رأس على كان إذا حتى بالشباب وخأرج فلبسهّم
ًا العدو فلثّ ً إل يصحبوه فلم جنبتيه في واهتبصوا لوثّ فجاء قليل

ّدرع وجاءت يرونه ل حيث من منبترا يحضر عنقه في تخفق ال
خأرقة. كأنهّم

الرماة من والخأر اللصوص من أحدهما أعرابيين بين

ّدثّني قال ّدثّني العتبي سإهّل: وح عن تميم بني من رجل قال: ح
ّله عبد بن جر المهّم قال: كنتعند قومه من أشياخأه بعض والي ال

ًا كان قد بأعرابي فأتي اليمامة له: أخأبرني فقال بالّسرق معروف
بعير لي كان أنه أعجبهّم ومن لكثيرة، قال: إنهّم عجائبك، بعض عن

ًا فأرجع أخأرج ل فكنت تلحق، ل خأيل لي وكانت يسبق ل خأائب
ًا فخرجت ًا فاحترشت يوم ّب ّلقته ض بخباء مررت ثّم قتبي، على فع

ّي ّ فيه ليس سإر له يكون أن الخباء بهّذا فقلت: أخألق عجوز، إل
عظيم شيخ فيهّم مائة بإبل إذا أمسيت فلما وإبل، غنم من رائحة
ّدن البطن ثّم بي رّحب رآني فلما وغد، أسإود عبد ومعه اللحم مث

الرجل يشرب ما فشربت العلبة وناولني فاحتلبهّم ناقة إلى قام
ألبانهّن فشرب أينق تسع احتلب ثّم جبهّته به فضرب الباقي فتناول

ًا نحر ثّم ًا عظامه ألقى ثّم فطبخه حوار ًا وحثا بيض بطحاء من كوم
ّله فقلت: هذه البكر، غطيط وغّط وتوسّإدهم قمت الغنيمة. ثّم وال
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فآتبعني به وصحت بعيري إلى قرنته ثّم فخطمته إبله فحل إلى
ًا البل وآتبعته الفحل ممدود، حبل كأنهّم خألفي فصارت به، إرباب

ّيًة أبادر فمضيت أزل فلم للمسرع، ليلة مسيرة وبينهّم بيني ثّن
الفجر، طلع حتى أخأرى برجلي وأقرعه مّرة بيدي بعيري أضرب

ّية فأبصرت ًا بالشيخ أنا إذا دنوت فلما سإواد عليهّم فإذا الثن قاعد
نفسك فقال: أضيفنا? قلت: نعم. قال: أتسخو حجره في وقوسإه

ثّم كلب لسان نصله كأن سإهّما البل? قلت: ل. فأخأرج هذه عن
ثّم دماغه، عن عظمه فصدع رماه الضب. ثّم أذني بين قال: أبصر

ّول. قال: انظر رأيي على تقول? قلت: أنا قال: ما السهّم هذا ال
ّدره كأنما به رمى الوسإطى. ثّم ظهّره فقرة في الثاني ثّم بيده ق
أسإتثبت. قال: أن أحب قال: أرأيت? قلت: إني ثّم بأصبعه، وضعه
ّله والرابع ذنبه عكوة في الثالث السهّم هذا انظر بطنك. ثّم في وال
ًا? قال: نعم. فنزلت فقلت: أنزل العكوة، يخطىء فلم رماه آمن

وبرة. منهّم يذهب لم إبلك وقلت: هذه فحله خأطام إليه فدفعت
لي: قال تنّحيت فلما قلبي، به ينتظم بسهّم يرميني متى أنتظر وأنا

ّله أقبل. فأقبلت ًا وال ًا ل شّره من خأوف فقال: أي خأيره، في طمع
حاجة. قلت: من إل جمشت ما الليلة جشمت أحسبك ما هذا،

ّيتكن. قلت: أما وآمض بعيرين البل هذه من أجل. قال: فاقرن لط
ّله ّله قبلً. ثّم نفسك عن أخأبرك حتى وال ًا رأيت ما قلت: وال أعرابي
ّد قط ًا أش ً أعدى ول ضرسإ ًا أرمى ول رجل ًا أكرم ول يد ول عفو

ًا أسإخى منك. نفس
جور بهّرام رمي

إلى يوم ذات خأرج جور بهّرام أن العجم سإير كتاب في وقرأت
ّي للجارية: في فقال ظباء، له فعرضت له جارية ومعه الصيد أ
ّبه أن الوحش? فقالت: أريد من السهّم أضع تريدين موضع تش

ًا فرمى بالذكران، وإناثّهّم بالناثّ ذكرانهّم بنّشابة الظباء من تيس
في فآثّبتهّما بنّشابتين منهّم عنزا ورمى قرنيه فاقتلع شعبتين ذات

ّله القرنين. ثّم موضع بنّشابة وظلفه الظبي أذن يجمع أن سإال
أذنه إلى بيده أهوى فلما ببندقة الظبي أذن أصل فرمى واحدة

فضرب القينة إلى أهوى ثّم بأذنه ظلفه فوصل بنّشابة رماه ليحتكن
ّد الرض بهّم عجزي!  ر إظهّم وأردت علّي اشتططت ما وقال: ش

العجم كتب في المروزان حديث

له يقال اليمن على له قرابة اسإتعمل كسرى أن كتبهّم في وقرأت
ًا بهّم فأقام المروزان، جبل - والمصانع المصانع أهل خأالفه ثّم حين

146



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ما متقارب أنه إل فصل بينهّما آخأر جبل ووراءه طويل ممتنع باليمن
أن أحد يطمع ل جبل إلى فنظر المروزان إليهّم - فسار بينهّما
ل أن رأى واحد. فلما رجل الباب ذلك يمنع واحد باب من إل يدخأله
يحادي حيث من المصانع وراء هو الذي الجبل صعد إليهّم سإبيل

فلم قدره، يقدر ل هواء وتحته فيه مكان أضيق إلى فنظر حصنهّم
ًا يرى فأمر الجبل، ذلك من الحصن ذلك افتتاح إلى أقرب شيئ

ّفين به يقوموا أن أصحابه ضرب ثّم واحدة صيحة به يصيحوا ثّم ص
به وصاح الحصن أمام به رمى حضرا اسإتجمع إذا حتى فرسإه

فلما الحصن، رأس على هو فإذا الوادي الفرس فوثّب أصحابه
شيطان، بالحميرية أيم. واليم قالوا: هذا حمير إليه نظرت

ًا بعضهّم يربط أن وأمرهم بالفارسإية فانتهّرهم ففعلوا بعض
كان بما وكتب طائفة وسإبى طائفة فقتل حصنهّم من واسإتنزلهّم

عمله على بالسإتخلف أمره و كسرى فتعّجب كسرى، إلى منه
ابنه الروزان فاسإتخلف أسإاورته، به يسامي أن وأراد إليه والقدوم

فب فوضعوه هلك العرب بلد ببعض صار فلما نحوه توّجه ثّم
بذلك كسرى فأمر كسرى على به قدموا حتى حملوه ثّم تابوت

ّوضع التابوت من وإلى إليه عام كل في يخرج فكان خأزانته في ف
وكذا. كذا فعل الذي فيقول: هذا أسإاورته من عنده

ّفين في أدهم بن وعرار ربيعة بن العباس بين ص
ّده عن أبي الغّر التميمي قال: بينا أنا واقف وروى أبو سإوقة التميمي عن أبيه عن ج

ًا بالسلح وعيناه تبّصان من تحت المغفر كأنهّما ّفر ّفين مر بي العباس بن ربيعة مك بص
ّين من عريكته إذ هتف عينا أرقم وبيده صفيحة له وهو على فرس له صعب يمنعه ويل

به هم تف من أهل الشأم يقال له عرار بن أدهم: يا عباس هلّم إلى البراز. قال
ًا فإنه إياٌس من القفول. فنزل الشأمي وهو  يقول: العباس: فالنزول إذ

الخيل فركوب تركبوا إن
عادتنا

ّنا تنزلون أو معشـر فإ
نـزل

يقول: وثّنى العباس وركه فنزل وهو 

ّد الرجل مخيلة عنك وتص
ال

عن موضحٌة عّريض
 العظم

لسانـك أو سإيفك بحسام
وال

كأرغب الصيل كلم
الكلـم

ثّم غضن فضلت درعه في حجزته ودفع قوسإه إلى غلم له أسإود يقال له: أسإلم، كأني
أنظر إلى فلئل شعره، ثّم دلف كّل واحد منهّما إلى صاحبه فذكرت بهّما قول أبي

ذؤيب: 

اللقاء بطل وكلهماخأيلهمـا وتواقفت فتنازل
ّدع مخ
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ّنة الناس وكف فتكنافحا الرجلين من يكون ما ينتظرون خأيولهّم أع
ًا بينهّما ّي لكمال صاحبه إلى منهّما واحد يصل ل رهما نهّم من مل
ًا العباس لحظ أن إلى لمته بيده إليه فأهوى الشأمّي درع في وهي

ّتق له أصحر وقد لمجاولته عاد ثّم ثّندوته إلى فهّتكنه الدرع مف
لوجهّه الشامي وخأّر صدره جوانح بهّم انتظم ضربة العباس فضربه

ّبر العباس وآنشام تحتهّم من الرض لهّم ارتجت تكنبيرة الناس وك
" قاتلوهم ورائي من يقول قائل أمره" وإذا "وآنساع الناس في

ّذبهّم ّله يع ٍم صدور ويشف عليهّم وينصركم ويخزهم بأيديكم ال قو
ّله ويتوب قلوبهّم غيظ ويذهب مؤمنين ّله يشاء من على ال ّيٌم وال عل

ّله رضي المؤمنين أمير وإذا حكيٌم" فالتفّت أبي بن علّي عنه ال
ابن لعدّونا? فقلت: هذا المنازل من الغر، أبا فقال: يا طالب،
وابن الأنهّك عباس يا لهّو، ربيعة. فقال: إنه بن العباس هذا أخأيكم،
ّ أن عباس ًا? قال: إن تباشرا أو بمركزكما تخل نعم. ذلك. يعني حرب

أجيب? قال: فل البراز إلى بدا? قال: فأدعى مما عدا قال: فما
ّوك. ثّم إجابة من بك أولى إمامك طاعة نعم، وآسإتشاط تغيظ عد
ً يديه ورفع وسإكن تطأمن ثّم الساعة.ى قلت: الساعة حتى مبتهّل

قد إني اللهّم ذنبه، له واغفر مقامه للعباس اشكر فقال: اللهّم
وقال: متى عرار على معاوية له. قال: وتأسّإف فاغفر له غفرت
ّله هم دمه! ل بمثله! أيطّل فحٌل ينطف ّله ذا. أل ال يشري رجل ال
لخم. فقال: اذهبا من رجلن له عرار? فآنتدب بدم يطلب نفسه
ّيكما ًا العباس قتل فأ فقال: البراز إلى ودعواه كذا. فأتياه فله براز

ًا لي إن ًا أؤامره. فأتى أن أريد سإيد ّي علّي: فقال الخبر، فأخأبره عل
ّله ّد وال ٍة نافخ شم هم من بقي ما أنه معاوية لو في طعن إل ضرم
ًء نيطه ّله لنور إطفا ّله ويأبى ال ّ ال الكافرون، كره ولو نوره يتّم أن إل

ّله أما حتى الخسف يسومونهّم ورجال رجال، منا ليملكنهّم وال
ّففوا البار يحفروا سإلحك ناقلني عباس قال: يا الناس. ثّم ويتكن

اللخميين. فلم وقصد العباس فرس على ووثّب فناقله بسلحي،
ّكا نعم، يقول أن صاحبك? فحرج لك له: أذن فقال العباس أنه يش

ّلذين فقال: "أذن ّله وإّن ظلموا بأنهّم يقاتلون ل نصرهم على ال
له برز ثّم أخأطأه، فكأنما ضربة فضربه أحدهما له " فبرز لقديٌر
ّول، فألحقه الخأر بالّشهّر الحرام يقول: "الّشهّر وهو أقبل ثّم بال

بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن قصاٌص والحرمات الحرام
سإلحي، ت وهم سإلحك خأذ عباس قال: يا عليكم" ثّم اعتدى ما

ّله فقال: قبح معاوية إلى الخبر إلّي. ونمي فعد أحد لك عاد فإن ال
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ّلجاج العاص: بن عمرو خأذلت. فقال إل قط ركبته ما لقعود إنه ال
ّله المخذول الرجل أيهّم معاوية: اسإكت أنت. قال ل اللخميان وال

ّله رحم تكن، لم سإاعتكن. قال: وإن من هذه فليس اللخميين ال
ّله يفعل. قال: ذاك أراه وما لحجرك. وأضيق لصفقتكن أخأسر وال

منهّم. قال: هي المنجاة لركبت مصر ولول ذلك علمت قال: قد
بصيرا. للفيت هي ولول أعمتكن

معاوية إلى به يتوجه العاص بن لعمرو شعر
لمعاوية: وقال عمرو بن العاص 

ولم ديني أعطيك ل معاوي
أنـل

كيف فانظرن دنيا منك به
 تصنع

ًا تعطني فإ، فأربح مصر
بصفقة

ًا بهّم أخأذت يضر شيخ
وينـفـع

ّي والحصين الجهّني الخأينس بين العمر
ًا فاتكنين، فسارا حتى لقيا ّي، وكانا جميع خأرج الخأينس الجهّنّي فلقي الحصين العمر

رجلً من كندة في تجارة أصابهّم من مسك وثّياب وغيرذلك، فنزل تحت شجرة يأكل،
ّي: أل تضّحيان? فنزل. فبينما هم يأكلون مّر ظليم ّلما. قال الكند فلما انتهّيا إليه سإ

ّته، فاغتّره الحصين فضرب بطنه بالسيف ّيده بصره فبدت له لب ّي وأ فنظر إليه الكند
فقتله، واقتسما ماله وركبا، فقال الخأينس: يا حصين ما صعلٌة وصعل? قال: يوم شرب
وأكل. قال: فآنعت لي هذه العقاب. فرفع رأسإه لينظر إليهّم فوجأ بطنه بالسيف فقتله
مثل قتله الّول. ثّم إن أخأتا للحصين يقال لهّم صخرة لما أبطأ عليهّم خأرجت تسأل عنه

قال: في جيران لهّم من مراح وجرم. فلما بلغ ذلك الخأينس 

ل فارس من وكم
تـزدريه

لموقفه شخصت إذا
العيون

مسكنه الهّصر شديدلـيث وكـل العزيز له يذّل
 العرين

مفرقه بياض علوت
بعضب

م الهّم لوقعه ينوء
الّسكون

ولهّم عرسإه فأمست
علـيه

أنـين لـيلـتـه بعد هدوء

في تسائل اذ كصخرة
مراح

وعلمهّما جرم، وفي
ظنون

كل حصين عن تسائل
ركب

اليقـين الخبر جهّينة وعند

مثلً. فذهبت
دلمة لبي وشعر سإليمان بن وعلّي المهّدي ????????بين
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ّي وعلّي بن سإليمان إلى الصيد ومعهّما أبو دلمة الشاعر. فسنحت لهّم " خأرج المهّد
ًا فعقره، فضحك المهّدي ًا فأصابه، ورمى علّي بن سإليمان كلب ّي ظبي ظباء فرمى المهّد

فقال: وقال لبي دلمة: قل في هذا 

ّي ورمى ًا المهّد فـؤاده بالسهّم شّكظبي
ًا رمى نسإلـيمـا بن وعلّي  فصاده كلب
ًا "  زاده يأكل امرىءكـل لهّـمـا فهّنيئ

دلمة أبي ?فرار
قال أبة دلمة: كنت في عسكر مروان أيام زحف إلى شبيب الخارجّي، فلما التقى

الّزحفان خأرج منهّم فارس ينادي: من يبارز? فجعل ل يخرج إليه إنسان إل أعجله ولم
ينهّنهّه، فغاظ ذلك مروان، فجعل يندب الناس على خأمسمائة، فقتل أصحاب خأمس

المائة، وزاد مروان على ندبته فبلغ بهّم ألفا، فما زال ذلك فعله حتى بلغ بالندبة خأمسة
آلف درهم، وتحتي فرس ل أخأاف خأونه، فلما سإمعت بخمسة اللف نّزقته واقتحمت
الصّف. فلما نظر إلي " الخارجّي " علم أني خأرجت للطمع، فأقبل يتهّيأ لي وإذا عليه
فروله قد أصابه فارمعّل ثّم أصابته الشمس فاقفعّل وعيناه تذّران كأنهّما في وقبين،

ّني  وقال: فدنا م

حب أخأرجه وخأارج
الطـمـع

وفي الموت من فّر
 وقع الموت

هم عنه انصرفت أذني في وقرت فلما رجع فل أهله ينوي كان من
ًا، في به. ودخألت الفاضح? آئتوني هذا يقول: من مروان وجعل رب

فنجوت. الناس غمار
النعمان حضرة ظالفي بن والحارثّ جعفر بن خأالد ?بين

ًا للنعمان، فبينما هو ذات يوم عنده وقد دعا النعمان بتمر وكان خأالد بن جعفر نديم
وزبد فهّما يأكلن منه إذ دخأل عليهّما الحارثّ بن ظالم. فقال النعمان: آدن يا حارثّ

فكل. فدنا. فقال خأالد: من ذا أبيت اللعن? قال: هذا سإيد قومه وفارسإهّم الحارثّ بن
ًا. قال الحارثّ: وما تلك اليد? قال: قتلت سإيد ظالم. قال خأالد: أما إن لي عنده يد

قومك فتركتكن سإيدهم بعده. يعني زهير بن جذيمة، قال الحارثّ: أما إني سإأجزيك
ّيتهّّن تريد بتلك اليد. ثّم أخأذه الّزمع وأرعدت يده، فأخأذ يعبث بالتمر فقال له خأالد: أ

ّيتهّم تهّّمك فأدعهّم ? ثّم نهّض مغضبا، فقال النعمان لخالد: فأناولكهّم ? قال الحارثّ: أ
ّوف علّي منه? ما أردت بهّذا وقد عرفت فتكنه وسإفهّه? فقال: أبيت اللعن، وما تتخ
ٍم بعد هدأة من ّبة له من أد ًا ما أيقظني. فانصرف خأالد فدخأل ق ّله لو كنت نائم فوال

ّبة من الليل وقام على بابهّم أخ له يحرسإه. فلما نام الناس خأرج الحارثّ حتى أتى الق
ّقهّم ثّم دخأل فقتله، فقال عمرو بن  الطنابة: مؤخّأرهم فش

ّللني ّلل ع ّيا وع ّوق من وآسإقيانيصـاحـبـ ّيا المر ر
يعزفن القيان فينا إن

بالضر
ّيا وعيشـا لفتياننا ب رخأـ

النعيم في يتناهين
ويضرب

مسكا القرون خألل ن
 ذكيا

ّنذور والناذر ديدظالالّرع بن الحارثّ أبلغا ّيا ال عـلـ
ّنـيام تقتل إنما ّيا سإلٍح ذا يقظان تلتـق ول الـ كمـ
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وكان عمرو قد آلى أل يدعوه رجل بليل إل أجابه ولم يسأله عن آسإمه. فأتاه الحارثّ
ّني على أبل لبني فلن وهي منك غير ليلً فهّتف به، فخرج إليه، فقال: ما تريد? قال: أع

ًا. فقال له: البس بعيد فإنهّم غنيمة باردة. فدعا عمرة بفرسإه وأراد أن يركب حاسإر
عليك سإلحك فإني ل آمن من امتناع القوم. فاسإتلو وخأرج معه، حتى إذا برزا قال له

الحارثّ: أنا أبو ليلى فخذ حذرك يا عمرو. فقال له: آمنن علّي. فجّز ناصيته. وقال
الحارثّ: 

ّللني ّذتـي ع ّيا بل ّيا العيون تبكي أن قبلقـينـتـ عل
العواذل تذكر أن قبل
ّيا لمرهّن قدما كنتإنـي عص

أصطحبت إذا أبالي ما
ًاثّلثّا ّيا أم دعوتني أرشيد غـو

ّ غير ّلـه أسإر أل ّيا أخأون ول حياتي فيإثّـمـا ال صف
المرء مقالة بلغتني
عمرو

ّيا ذاك وكـان بلغتني بـد

ّيا سإلح ذا فوجدناهفالتقـينـا لموعد فخرجنا كـمـ
ّوع نائم ما غير ًا لباللي ير ّد ّفه مع ّيا بك مشرفـ

ّنا بالمّن فرجعنا ّنا منه كان ما بعدعليه م  بديا م
مّر بن وتميم وائل بن بكر ?بين

ينادمانه وكانا الملوك، بعض على وائل بن وبكر مّر بن تميم وفد و
الملك فأمر سإيفين، أعطنا الملك فقال: أيهّم تفاخأر بينهّما فجرى

ّوهم فنحتا عودين من بسيفين فجعل إياهما، وأعطاهما بالفضة وم
ّيا بهّما يضطربان حديدا سإيفانا كان بكر: لو فقال رهما، نهّم من مل

ّدعا جندل من نحتا تميم: أو وقال قطعا بينهّما، الملك ففّرق تص
متنا إن تميم: و وقال بقينا ما العدواة لتميم: أسإاجلك بكر فقال

اليوم. إلى بنيهّما فأورثّاهم بنينا نوّرثّهّم
ذلك في وشعر الصوت، شدة في ?مثٌل

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن خألف الحمر قال: كان أبو عروة السباع يصيح ح
بالسبع وقد آحتمل الشاة فيسقط فيموت فيشّق بطنه فيوجد فؤاده قد آنخلع. وهو

ّدة الصوت. مثل في ش
ذلك: قال الشاعر في 

بالغنـم يلتبسن أن أشفقإذا السباع عروة أبي زجر
النصري عفيف عطية لبي الصوت شدة في ?ومثله

قال: وأبو عطية عفيف النصرّي نادى في الحرب التي كانت بين ثّقيف وبين بني نصر
لما رأى الخيل بعقوته: يا سإوء صباحاه، أتيتم يا بني يربوع فألقت الحبالى أولدهم ،

ذلك: فقيل في 

النساء أحبال وأسإقط
بصوتـه

ٍر نادى لدن عفيٌف بنص
 فطّربا

ًا ويوسإف يهّوذا بين ?أيض
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لصيحّن أو ليوسإف: لتكنفّن قال يهّوذا أن منبه بن وهب أخأبار في
. بطنهّم في ما ألقت ال بمصر حامل تبقى ل صيحة
المطلب عبد بن العباس صوت شدة ?في

يقف المطلب عبد بن العباس قال: كان أبيه عن الضحاك بن محمد
آخأر من وذلك فيسمعهّم بالغابة وهم غلمانه فينادي سإلع على

وسإط جبل وسإلع أميال، ثّمانية سإلع وبين الغابة الليل. وبين
المدينة.

ربعي بن لشبيب ?مثله
بالكناسإة، تنحنحه فيسمع داره في يتنحنح ربعي بن شبيب وكان

سإجاح مؤذن هذا وكان فرسإخ على نداؤه فيسمع براعيه ويصيح
ّنبأت. " ذكر التي المجيب أبو وسإمعه صفوان، بن خأالد هذا ت

ّي كان فإنه بأذانه صوته من أبعد بصوت له سإمع فقال: ما النهّد
". سإجاح يعني ، مؤذنهّم

الشام أهل هزمت حياته فإن قائد: اسإكت له فقال الشتر رجل ذم
العراق. أهل هزم موته وإن

ّله رضي الخطاب بن عمر قال: أتى المدائني رجل عنه ال
ًا له: خأذ فقال يستحمله، بعير ذنب الصدقة. فتناول إبل من بعير

ّد رأيت له: هل وقال عهّمر فعجب فاقتلعه، فجذبه صعب منك? أش
ً فنزلنا زوجهّم بهّم أريد أهلي من بامرأة خأرجت قال: نعم، منزل

ومعه رجل أقبل إذ كذلك أنا فبينما الحوض من فقربت خألوف أهله
المرأة إلى ومضى الحوض إلى ذوده فسّرب ناحيًة والمرأة ذود

لدفعه فجئت ، خأالطهّم حتى إليهّم انتهّيت فما ونادتني، فساورهم
أن اسإتطعت فما وجنبه عضده بين فوضعه برأسإي فأخأذ عنهّم

فحل المرأة: أي اسإتلقى. فقالت ثّم أراد ما قضى حتى أتحرك
ًا امتل حتى سإخلة! وأمهّلته منه لنا كانت هذا??! لو إليه فقمت نوم

فغلبه فعدا رجله وتناول فانتبه ، فابنتهّم سإاقه فضربت بالسيف
فقتله. فقال بعيري عنق وأصاب وأخأطأني برجله فرماني الدم

ًا عليه الرجل. فكرر حديث المرأة? قال: هذا فعلت عمر: ما مرار
. قتلهّم قد أنه فظّن هذا، على يزيده ل

وسإعد محجن أبو حديث
ّدثّنا ابن عون عن عمير بن ّدثّنا أشهّل بن حاتم قال: ح ّدثّني يزيد بن عمرو قال: ح ح

إسإحاق قال: كان سإعد على ظهّر بيت وهو شاٍك والمشركون يفعلون بالمؤمنين
يقول: ويفعلون. وأبو محجن في الوثّاق عند أم ولد لسعد فأنشأ 

تلتقي أن حزنا كفى
بالقنا الخيل

ًا وأترك علّي مشدود
وثّـاقـيا

ّناني شئت إذا تصّم دوني من مغاليقالحديد غ
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ّلقت المنادياوغ
فقالت له أم ولد سإعد: أتجعل لي إن أنا أطلقتكن أن ترجع إلّي
ًا بلقاء حتى أعيدك في الوثّاق? قال: نعم. فأطلقته فركب فرسإ

لسعد وحمل على المشركين، فجعل سإعد يقول: لول أن أبا
محجن في الوثّاق لظننت أنه أبو محجن وأنهّم فرسإي. فانكشف

المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثّاق وأتت سإعدا
ّله ل حبستكن فأخأبرته، فأرسإل إلى أبي محجن فأطلقه وقال: وال
ّله ل أشربهّم بعد فيهّم أبدا. يعني الخمر، فقال أبو محجن: وأنا وال

ًا. وقال الشاعر: اليوم أبد
بالسيف العار عني سإأغسل

جالبا
ّله قضاء علّي كان ما ال

جالـبـا
وأجعل داري عن وأذهل
هدمهّم

المذّمة باقي من لعرضي
حاجبا

اذا تلدي عيني في ويصغر
آنثنت

كنت الذي بإدراك يميني
ًا طالبـ

ٍم فيا بي رّشحوا لرزا
ّدمـا مـقـ

ّواضا الموت إلى إليه خأ
الكرائبا

كـريمة يردع لم هّم إذا
هـمـه

المر من يأتي ما يأت ولم
 ئبا هم

على يريد ل غمراٍت أخأا
الـذي

المر مفظع من به يهّّم
صاحبـا

ّكب عن ذكر العواقب جانبا  ?إذا هّم ألقى بين عينيه عزمه=ون
غير رأيه في يستشر ولم

نفسـه
السيف قائم إل يرض ولم

 صاحبا
فاهدموهم بداري عليكم

فإنـهّـم
يخاف ل كريم تراثّ

العواقـبـا
يمدح العنبر بني من لرجل ?شعر

بجبنهّم يعيّرهم قومه، ويهّجو مازن بني
العنبر: وقال رجل من بني 

ّلـقـيطة بنـوإبـــلـــي تـسـتــبـــح لـم مـازن مـن كـنـت شـــيبـــانـــا بـــن ذهــل مـن الـ
ٍة ذو إن الـــكـــريهّة عنـــدخأـــشـــٌن مــعـــشـــر بـنـصـري لـقـام لنـــــــا لــــوثّ

ووحــــــدانـــــــا زرافـــاٍت إلـــيه طاروالـــهّـــم نـــاجـــذيه أبـــدى الــشـــّر إذا
نـــا هـــم وإنـــا شــيء فـي الـشـّر مـن ليسـواعــــدد ذوي كـــانـــوا وإن قـــومـــي

ًةججومن الظلم أهل ظلم من  أهل إسإاءة مغفر
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 إحسانا
ّبك إنـــســـانـــا الـــنـــاس جـمـيع مـن سإواهـملخشيته يخلق لم ر

ًا بـــهّـــم لـي ّنـواركـــبـــوا إذا قـــومـــ وركـــبـــانـــا فــرسإـــانـــا الغـارة ش
نـــا بـــرهـــم قــال مـا عـلـى الـنـائبـات فيينـــدبـــهّـــم حـــين أخأـــاهـــم يسـألـون

وحـــدانـــا الـــغـــارات إلـــى وينـفـــرونفـــزعــــوا إذا أشـــتـــات يطـــيرون
ولخأر

آخأر: وقال 

تلك من النفسلشـفـيّن عمـرت ولئن
المساعي

بمسـتـطـاع ليس الزادأن الـبـطـن ولعلمـّن
ٍة حابيأص فـرأى ر النهّـم أّما يفـاع بمـرقـب
 الّصناع سإير في الخرز دكـسـر بهّم الشجاع أثّر
السبـاع من كالمدّل فىفـأل مـعـي السباع ترد

آخأر: وقال 

سإلمى يا محيوك إنا
ّينـا فحـي

الناس كرام سإقيت وإن
 فاسإقينا

الّروع يوم لنرخأص إنا
أنفسنـا

المن في بهّم نسام ولو
أغلينا

تغليب مفارقنا بيٌض
مراجلنـا

آثّـار بأموالنـا نأسإوا
أيدينـا

المعلوط: وقال 

أخأا خألقت ترني ألم
حروب

مجّن كنت أجن لم إذا
 جاني

آخأر: وقال 

هــوى فـارسإـكـم أن سإـويد نعـّيصـوتـه بـأرفـع نـادى لقـد لعمري
ًا أجل الـفـاعـل والقـائل صادق

الـذي
فـي المـاء أنبط قول قال إذا

الـثـرى
الـسـّن تعـنـس لم قبٌل فتًى

وجـهّـه
كالبرق الرأس في خألسة سإوى

ّدجى في  ال
العـوان الحرب له أشارت

ّول بـالقـراب يقعـقـعفـجـاءهـم أتـى مـن أ

ّيه جـنـاهـم لـكـن يجنـهّـم ولم جـنـى كـمـن فـكـان فـآداه فآسإىولـ
لبشامة شعر
بشامة: وقال 

ّدعـي ل نهّشـٍل بني إنا بالبنـاء هو ول عنهنـ
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يشـرينـالب
ًا غايٌة تبتدر إن يوم

لـمـكـرمة
منا السوابق تلق

ّلـينـا والمصـ
أفنى معشر لمن وإنا

أوائلـهّـم
أين أل الكماة قيل

المحامـونـا
واحد منا اللف في كان لو

فدعوا
ّياه فارس? خأالهّم من إ

يعنـونـا
زهير: وقال 

إذا حتى آرتموا ما يطعنهّم
ّطعنوا آ

ضاربوا ما إذا حتى ضارب
 آعتنقا

كندة من ولمرأة
كندة: وقالت امرأة من 

في وآلقنا يفّروا أن أبوا
نحـورهـم

الموت خأشية من يرتقوا ولم
ّلمـا سإ

الموت على صبرا رأوا ولكنأعـّزة لـكـانـوا فـّروا أنهّم ولو
 أكرما

آخأر: وقال 

ّدوا عّمنا بني فضـول ر
دمـائنـا

تلمنـا ل أو ليلكم، ينم
ّلـوائم الـ

طـال وإن وإياكم فإنا
تـركـكـم

ّدين كذي وهو نأى ما ينأى ال
غارم

المخزومي سإعيد ولبي
ًا: وقال أبو سإعيد المخزومي وكان  شجاع

من العيار بنو يريد وما
رجل

ّنبل مكتحٍل بالجمر بال
مشتمل

من إل الماء يشرب ل
دم قليب

على جاٌر له يبيت ول
وجـل

ّدوس بن عبد الواحد من ولد النعمان بن  بشير: وقال عبد الق

ًدى فيه المال تحكم ن
ٌة ونـجـد

ّكم بالسإر العداء في تح
 والقتل

آخأر: وقال 

قام إذا حتى ضربناكم
ميلـكـم

بأبيض عنكم العدا ضربنا
 صارم

قتل يوم علّي بن زيد به تمثل شعر
ّثل زيد بن علّي يوم قتل بقول  القائل: تم

ّوعـّز الحياة أذّل ًا أراه وكل وبـيل طـعـامـ
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الـمـمـات
ّد ل كـان فإن مـن بـ

واحـد
ًا الموت إلى فسيروا سإير

 جميل
وآخأر الخطيم، بن لقيس شعر

الخطيم: وقال قيس بن 

ًا طاب قدبـالـفـرار يهّـّم ل أبلج بدخأول نفس
 النار

آخأر: وقال 

الحضارة تكن ومن
أعجبتـه

ّي ٍة رجـال فأ تـرانـا بـادي

فإن الجحاش ربط ومن
فينـا

ًا ًا سإلبا قن وأفراسإ
حـسـانـا

على أغرن إذا وكن
قـبـيل

حيث كوٌن فأعوزهن
كـانـا

على الّضباب من أغرن
حلٍل

ّبة حـانـا حان من إنه وض

أخأـانـا إل نـجـد لم ما إذاأخأـينـا عـلـى نكّر وأحيانا
للخنساء شعر

الخنساء: وقالت 

ًا الدهر تعّرقني نهّسـ
وحـّزا

قرعا الدهر وأوجعني
 وغمزا

فبـادوا رجالي وأفنى
مـعـا

بهّم قلبي فأصبح
مستـفـّزا

يلقي ممن ظن ومن
الحروب

ظّن فقد يصاب ل بأن
عجزا

تقول: وفيهّم 

خأّزا المن في ونلبسأثّـوابـهّـم للحرب ونلبس
 وقّزا

. لبوسإهّم حالة لكل كقولهّم: البس وهذا
ّله لعبد يده قطعت حيث الحرشي سإبرة بن ال

ّله بن سإبرة الحرشي حين فطعت  يده: وقال عبد ال

ٍر ويلّم الجسر غداة جا
فـارقـنـي

بان إذ به علّي أعزز
فانـصـدعـا

ّي يمنى ّنـي غدت يد مـ
مـفـارقة

لهّم خألطاس يوم أسإتطع لم
تبـعـا
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أنو عليهّم ضننت وما
أصاحـبـهّـم

نستريح أن على حرصت لقد
ًا معـ

شـأنـي عـن غاب وقائل
وقـائلة

ّو اجتنبت أل ّلـه عد إذ ال
صـرعـا

يمشي أتركه وكيف
بمـنـصـلـه

مـا بعد عنه وأجبن نحوي
وقـعـا

من الّروع يوم ذلك كان ما
خألـقـي

الموت مني تقارب وإن
واكتنـعـا

ًا ويلّمه ّلـت فارسإـ ّيعوا وقد حامىكـتـيبـتـه و الحساب ض
 فآرتجعا

مثلـه مستميٍت إلى يمشي
بـطـٍل

ّكنا إذا حتى سإيفيهّما م
آمتـصـعـا

ّد بماضي ينوء كّل ذي الح
شـطـٍب

ّلى ّيه عن الّصياقل ج دّر
ّطبـعـا ال

آشتـّف حتى الموت حاشيته
آخأـره

وما لقى لما اسإتكنان فما
جـزعـا

ّداب لـّمـتـه كأّن ٍة هـ وقد يشمط لم أزرق أحمرمـخـمـل
صلعـا

الروم أطربون يكن فإن
ّطـعـهّـم ق

أوصاله بهّم تركت فقد
قـطـعـا

الروم أطربون يكن وإن
ّطعـهّـم ق

ّله بحمد فيهّم فإن ال
مـنـتـفـعـا

آنسـوا ما إذا القناة صدربـهّـم أقـيم وجـذمـور بنانتـان
فـزعـا

الشعراء: وقال بعض 

ًة قـومـنـا مـن لنا إن ّظباء بيضنـاصـر القنا سإمر ال
ّلمم شهّب  ال

من الموت يستنفرون
مجـثـمـه

عقد من الحرب ويبعثون
الّسـلـم

أكـرم قومنـا قيٌس أولك
بـهّـم

ّندى قيس العل قيس ال
الكرم قيس

الحارثّي علبة بن لجعفر
الحارثّي: وقال جعفر بن علبة 

ّنني عقيل ليهّن الذئاب بقتلهم ينوءقد أ
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الهّـوامـلتركـتـهّـم
برقة يوم سإيفي صدر لهّم

سإحبٍل
عليه ضّمت ما منه ولي

 النامل
ّدوا القوم إذا مأزقا سإ

لنـا فّرجت
جلتهّم بيٌض بأيماننا

الّصـياقـل
يكرب معد بن لعمرو

يكرب: وقال عمرو بن معد 

ّكتي أعاذل بّزي ش
ورمحي

ّلص وكل سإلس مق
القـياد

أفـنـى إنما أعاذل
شـبـابـي

إلى الّصريخ في ركوٌب
 المنادى

دلف ولبي
دلف: قال أبو 

الـحــتـــوف غـداة الـحـتـوف نخـوضأنـــنـــا وائل عـــلـــمـــت لقــد
لـلـصـفـوف آنـبـرت الـصـفـوف مـا إذاالـــفـــرار بــزحـــف نـتـقـيهّـم ول

ّديلـمـّي جـبـل لدىخأـــيلـــنـــا لـــنـــا أفــاءت ويوم الـــمـــنـــيف الـ
الـــســـيوف بـبــيض الـوجـوه وبـيضالـــقـــنـــا بـطــوال الـفـتـى طوال
الـــوظـــيف سإــلـــيم شـظـاه أمـيٍنحـــصـــان بـــكـــل حـصـان وكـّل

ّعـمـانـي أل الـمـــخـــوف ركـوب عـن برادعـتـينـعـــمـــتـــي فـمـا نـ
الـــّصـــروف إحـــدى بـي نـزلـت إذاالـــبـــل حـلــول عـنـد الـصـبـر لي

اللـــوف بـــألـــوف حـسـبـي أقـيأنـــنـــي تـخــبـــري تـسـألـي وإن
علموا قد أنا ضعيفوما يقولوا حتى وأحلم

 بالضعيف
بـالـخـفــيف ظـالـمـي عـلـى ولـسـتركبت ما فرسإي على خأفيف

وغيرهم الحروب في الحيل باب
بدر إلى خأرج حين للنبي
ّله رسإول خأرج إسإحاق: لما ابن قال على وقف حتى مّر بدر، إلى ال
خأبر من بلغه وما وقريش محمد عن فسأله العرب من شيخ

أنتم. فقال ممن تخبروني حتى أخأبركم الشيخ: ل الفريقين. فقال
ّله: "إذا رسإول ّبرت أخأبرناكفقال أخأبرتنا ال ًا أن الشيخ: خأ قريش
ّبرني الذي كان فإن كذا، وقت مكة من خأرجت اليوم فهّي صدق خأ
ًا أن قريش. وخأبرت به الذي للموضع كذا، بمكان من خأرج محمد

ّبرني الذي كان فإن كذا، وقت المدينة بمكان اليوم فهّو صدق خأ
رسإول أنتم? فقال قال: من الله. ثّم رسإول به الذي للموضع كذا،
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ّله: "نحن من يقول: نحن الشيخ انصرف. فجعل ثّم ماء"، من ال
كذا!  ماء أو كذا ماء أو العراق ماء ماء! من

أهله نجاة في العنبر بني من رجل احتيال في
ّدثّني ّدثّني محمد بن سإهّل ح ّدثّني الصمعّي قال: ح شيخ قال: ح

ً شيبان بنو قال: أسإرت العنبر بني من فقال العنبر بني من رجل
ّلم ليفتدوني. قالوا: ول أهلي إلى لهّم: أرسإل بين إل الرسإول تكن

الشجر لهّم: إن فقل قومي له: آئت فقال برسإول أيدينا. فجاءوه
لك? أقول ما له: أتعقل قال آشتكنت. ثّم قد النساء وإن أورق قد

الليل. قال: بيده. قال: هذا هذا? وأشار أعقل. قال: فما قال: نعم
وآركبوا الصهّب جملي لهّم: عّروا فقل لهلي تعقل. انطلق أراك

ًا وسإلوا الحمراء ناقتي فأخأبرهم، الرسإول أمري. فأتاهم عن حارثّ
لهّم: أما قال خألمعهّم فلما القصة، عليه فقّص حارثّ إلى فأرسإلوا

ّلحوا. وقوله قد القوم أن يريد أورق" فإنه قد الشجر قوله: "إن تس
للغزو، الّشكاء اتخذت قد أنهّم يريد اشتكت" فإنه قد النساء "إن

" الليل شكوة. وقوله: "هذا الصغير للسقاء ويقال أسإقية، وهي
جملي الليل. وقوله: " عّروا في أو الليل مثل يأتونكم أنهّم يريد

ناقتي الّصّمان. وقوله: " اركبوا عن ارتحلوا " يريد الصهّب
ّدهناء. قال: فلما اركبوا " يريد الحمراء ّولوا ذلك لهّم قال ال من تح
أحدا. منهّم يجدوا فلم القوم فأتاهم مكانهّم،

الزبير و طالب أبي بن علّي بين
ّله رضي طالب أبي بن علّي أرسإل ّله عبد عنه ال لما عباس بن ال

ألين الزبير فإن طلحة تأت ول الزبير فقال: ائت البصرة قدم
ًا كالثور طلحة تجد وأنت هي ويقول الصعوبة يركب قرنه، عاقص

خأالك: عرفتني ابن لك يقول له وقل السلم فأقرئه أسإهّل،
عباس: ابن بدا? قال مّما عدا فما بالعراق، وأنكرتني بالحجاز

خأليفة، ودم خأليفة عهّد وبينك له: بيننا قل فأبلغته. فقال فأتيته
ونشر العشرة، ومشاورة مبرورة، وأّم واحد، وانفراد ثّلثّة واجتماع

حرمت. ما ونحّرم أحللت ما نحّل المصاحف،
وغلم الخارجي شبيب بين

الفرات في غلم على الخارجي شبيب قال: مّر عدي بن الهّيثم
أسإائلك. قال: فأنا إلّي شبيب: أخأرج له فقال الماء، في يستنقع

ّله ألبس حتى آمن ألبسه. ل ثّوبي? قال: نعم. قال: فوال
والهّرمزان الخطاب بن عمر بين
ّله رحمه عمر الهّيثم: أراد قال فأتي الهّرمزان. فاسإتسقى قتل ال
إني عليك، بأس عمر: ل له فقال واضطرب، بيده فأمسكه بماء
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بقتله، عمر وأمر يده من القدح تشريه. فألقى حتى قاتلك غير
ّني? قال: كيف لم فقال: أو عليك بأس آمنتك? قال: قلت: ل تؤم

ّله! عمر: قاتله أشربه. فقال لم وأنا أمان، بأس ول تشربه، حتى ال
ًا أخأذ ّله: صدق. بين رسإول أصحاب به. قال نشعر ولن أمان عبيد ال
ّله معاوية بن يزيد بيعة في الزبير وابن عضاه بن ال

ّله عبيد معاوية بن يزيد العتبي: بعث ّي عضاه بن ال ابن إلى الشعر
ّول له: إن فقال الزبير ًا كان أمرك أ بآخأره. فقال تفسده فل حسن

ّله: يا عبيد ليزيد. فقال بيعة عنقي في ليست الزبير: إنه ابن له ال
بالرجوع يأمركم وهو بايعتم وقد قال ما سإمعتم قد قريش، معشر

البيعة. عن
الخوارج من وفرقة عطاء بن واصل بين

من ناس فلقيهّم رفقة في عطاء بن واصل قال: أقبل المدائني
ّتى واصل: مستجيرون لهّم أنتم? قال لهّم: من فقالوا الخوارج، ح

ّله، كلم نسمع ّينا. فعرضوا فاعرضوا ال واصل: قد فقال عليهّم عل
تبلغونا حتى لكم ذلك واصل: ما راشدين. قال قبلنا. قالوا: فآمضوا

ّله مأمننا. قال ٌد تعالى: " وإن ال فأجره آسإتجارك المشركين من أح
ّله كلم يسمع حتى مأمننا. فجاءوا " فأبلغونا مأمنه أبلغه ثّم ال

مأمنهّم. بلغوا حتى معهّم
ّد لمعاوية قول علّي بن الحسن ور
الموي ول جواد غير شمي الهّم يكون أن ينبغي معاوية: ل وقال

ّياه. فبلغ غير المخزومي ول شجاع غير الّزبيري ول حليم غير ذلك ت
ّله! أراد فقال: قاتله علّي بن الحسن فينفد شم هم بنو يجود أن ال

ّببوا أمية بنو ويحلم بأيديهّم، ما الزبير آل ويتشّجع الناس، إلى فيتح
الناس. فيبغضهّم مخزوم بنو ويتيه فيفنوا،

والخوارج اليهّودي عرباض ابن بين
ّدثّني قال: اسإتقبل عمر بن عيسى عن الصمعّي عن حاتم أبو ح

اليكم خأرج فقال: هل بحرورى وهم اليهّودي عرباض ابن الخوارج
راشدين. شيء? قالوا: ل. قال: فآمضوا اليهّود في
الملك عبد بن وسإليمان مسلم بن قتيبة بين

خأراسإان عن عزله على عزم عندما
عن عزله يريد سإليمان أن مسلم بن قتيبة بلغ قال: لما المدائني
ّلب بن يزيد واسإتعمال خأراسإان وقال صحائف، ثّلثّ إليه كتب المهّ

فإن هذه، إليه فادفع يزيد للى دفعهّم فإن هذه، إليه للرسإول: ادفع
دفع الرسإول إليه صار الثالثة. فلما إليه فادفع قراءتهّم عند شتمني

ّول الكتاب إليه طاعة في بلئي من إن المؤمنين، أمير وفيه: يا ال
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يزيد إلى كتابه وكيت. فدفع كيت أخأيك وطاعة وطاعتكن أبيك
ابن تأمن المؤمنين، أمير وفيه: يا الثاني الكتاب الرسإول فأعطاه

أولده! ت أمهّم على يأمنه أبوه يكن ولم أسإرارك على دحمة
بن قتيبة وفيه: من الثالث الكتاب الرسإول إليه فدفع قتيبة، فشتم
أما الهّدى اتبع من على سإلم الملك، عبد بن سإليمان إلى مسلم

ّله بعد ّية لك لوثّقّن فوال سإليمان: الرن. قال المهّر ينزعهّم ل آخأ
ّدد غلم، قتيبة. يا على عّجلنا خأراسإان. على عهّده له ج
مزة لهل الهّندام أبو تهّديد

الصحارى إلى ووجهّوه دمشق أهل عن الماء مّزة أهل صرف لما
أو الماء ليمّسيني مزة، أهل آسإتهّم بني الهّندام: إلى أبو إليهّم كتب

ّبحنكم الهّندام: أبو فقال يعتموا أن قبل الماء الخيل. فوافاهم لتص
". الوعيد ل عنك ينبي " الصدق

البيعة بشأن مروان إلى الوليد بن يزيد رسإالة
التلكؤ ببعض مروان عن الخبر أتاه الوليد بن يزيد الناس بايع ولما

ّدم " أراك فإني بعد يزيد: أما إليه فكتب والتربص، ً تق وتؤخأر رجل
والسلم. شئت، أيتهّما على فاعتمد هذا كتابي أتاك " فإذا أخأرى

يعزي الهتم بن الله عبد
ّله عبد بن أمية هزيمته بعد أسإيد بن خأالد بن ال
ّله عبد بن أمية هزم ولما كيف الناس يدر لم أسإيد بن خأالد بن ال

ّله عبد عليه فدخأل يعّزونه، بالصابر فقال: " مرحبا الهتم بن ال
ّله " الحمد المخذول ّينا، لك ينظر ولم عليك لنا نظر الذي ال فقد عل
ّله أن إل بجهّدك دة للشهّم تعّرضت إليك السإلم حاجة علم ال
كلمه. عن الناس لك. فصدر معك كان من بخذلن له فأبقاك
إلى المخزومي خأالد بن الحارثّ رسإالة

عليهّم والرد المري عقبة مسلبن
معاوية بن يزيد عامل - وكان المخزومي خأالد بن الحارثّ وكتب
ّي، عقبة مسلبن - إلى مكة على رمق، بآخأر وهو الكتاب فأتاه المّر
ّله الكتاب: أصلح وفي لي قبل ل بما أتاني الزبير ابن إن المير، ال

تذكر كتابك أتاني فقد بعد إليه: أّما اكتب غلم فآنحزت. فقال: يا به
ّله فانحزت. وآيم به لك قبل ل بما أتاك الزبير ابن أن أبالي ما ال

ّي على ّبهّما لك شرهما أن إل سإقطت جنبيك أ ّله إلّي، أح لئن وبال
ّنك لك بقيت والسلم. نفسك أنزلت حيث لنزل

الروم وملك معاوية بين

ّدثّنا حاتم أبو ّدثّنا العتبي قال: ح أسإّن قال: لما إبراهيم قال: ح
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ّوم إذا فكان أرق اعتراه معاوية فلما الروم، نواقيس أيقظته ه
ًا أصبح فتى فيكم هل العرب، معشر قال: يا الناس عليه ودخأل يوم
رجع? فقام إذا وديتين أعّجلهّم ديات ثّلثّ وأعطيه آمره ما يفعل
إلى بكتبي المؤمنين. قال: تذهب أمير يا فقال: أنا غّسان من فتى
ّذنت. قال: ثّم بساطه على صرت فإذا الروم، ملك ماذا? قال: أ

ّلفت فقط. فقال: لقد ًا ك ًا. فكتب وآتيت صغير فلما وخأرج، له كبير
ّذن، قيصر بساط على صار سإيوفهّم وآخأترطوا البطارقة فتناجزت أ

عيسى بحق يسألهّم وجعل عليه فجثا الروم ملك إليه فسبق
ّفوا، لّما عليه وبحقهّم جعله ثّم سإريره على صعد حتى به ذهب ثّم ك

أسإّن قد رجل معاوية إن البطارقة، معشر قال: يا ثّم رجليه، بين
فيقتل الذان على هذا نقتل أن فأراد النواقيس، آذته وقد أرق وقد
ّنا قبله من ّله و النواقيس، على ببلده م ما بخلف إليه ليرجعّن ال

جئتني قد قال: أو معاوية إلى رجع فلما وحمله ظّن. فكساه
ًا? قال: نعم، المسلمين ولي يقال: ما فل.وكان قبلك من أّما سإالم

ًا إن مثله الروم ملك إل أحد ًا. وكان وإن حازم ملكهّم الذي عاجز
ّون الذي هو عمر عهّد على ّوخ الدواوين لهّم د ّو، لهّم ود وكان العد

وحلمه. وبهّذا حزمه في معاوية يشبه معاوية عهّد على ملكهّم
العرب أرض من الروم بلد تدخأل القراطيس قال: كانت السإناد
ّول الملك عبد وكان الدنانير، قبلهّم من وتأتي هو "قل كتب من أ

ّله ٌد" وذكر ال ّطوامير، في النبي أح الروم: إنكم ملك إليه فكتب ال
ّدثّتم قد ًا طواميركم في أح وإل عنه فانه نكرهه ذكرنبيكم من شيئ

عبد صدر في ذلك تكنرهون. فكئر ما ذكره من دنانيرنا في أتاكم
ّا يدع أن وكره الملك ّله ذكر من شيئ في يأتيه أو به أمر كان قد ال

بن يزيد بن خأالد إلى فأرسإل يكره، ما ذكرالرسإول من الدنانير
الخبر. وأخأبره طبق، بنات إحدى شم هم أبا فقال: يا معاوية

ول سإككا للناس وآضرب دنانيرهم حّرم روعك، فقال:: ليفرخ
ّني الملك: فّرجتهّم عبد يكرهون. فقال مما تعفهّم ّله فّرج ع ال

ّدثّنا كنيسة الملك عبد بن الوليد هدم قال: لما الرياشّي عنك. ح
أبوك رأى التي الكنيسة هدمت الروم: إنكقد ملك إليه كتب دمشق
ًا كان فإن تركهّم ّ كان وإن أبوك، أخأطا فقد حق خأالفته. فقد باطل
" إلى الحرثّ في يحكمان إذ وسإليمان الوليد: "وداود إليه فكتب

القصة. آخأر
ومعاوية قيصر وبين
 عباس بابن لجوابه فاسإتعان يسأله أرسإل وقد
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ّدثّنا ّي ح ّدثّنا زياد بن محمد الزياد قال: سإعيد بن الوارثّ عبد قال: ح
ّدثّنا قال: كتب عباس ابن عن مهّران بن يوسإف عن زيد بن علّي ح
إلى كلمة بأحّب فأنبئني بعد أّما عليك، معاوية: سإلم إلى قيصر

ّله وأكرم إليه عباده أكرم ومن وخأامسة، ورابعة وثّالثة وثّانية ال
وعن رحم، في يرتكنضن لم الروح فيهّّن أشياء أربعة وعن إمائه،

مرة إل الشمس تصبه لم الرض في ومكان بصاحبه يسير قبر
بدء وما قزح وقوس السماء، من موضعهّم ما والمجّرة واحدة،

ّلهّم كتابه قرأ أمره? فلما هذا!. فأرسإل ما أدري ! ما ألعنه قال: ال
ّله إلى كلمة أحب فقلت: أّما يسألني إلّي ّله إل إله فل ال يقبل ل ال

ّله سإبحان والثانية ، بهّم المنجية وهي عملّإل الخلق، صلة وهي ال
ّله الحمد والثالثة ّله والرابعة الشكر، كلمة ال الصلوات فواتح أكبر ال

ّوة ول حول ل والخامسة والسجود، والركوع ّله. وأّما إل ق أكرم بال
ّله عباد ّلمه بيده خألقه فآدم إليه ال إمائه وأكرم ، كلهّم السإماء وع
ولم روح فيهّّن التي فرجهّم. والربعة أحصنت التي مريم عليه

ّواء فآدم رحم في يتركضن والكبش. موسإى وعصا وح
انفلق حين فالبحر واحدة مرة إل الشمس تصبه ل الذي والموضع
الحوت فبطن بصاحبه سإار الذي إسإرائيل. والقبر وبني لموسإى

يونس. فيه كان الذي
أبو الخطاب بن عمر مجلس في ومعاوية العاص بن عمرو بين

بن وعمرو الشام من معاوية قال: قدم أبيه عن العتبّي عن حاتم
 على مصر من العاص

أن إلى أعمالهّما عن يسألهّما وجعل يديه بين فأقعدهما عمر
معاوية: أعلّي! تعيب له فقال معاوية، حديث في عمرو اعترض

عن وتخبره عملك عن المؤمنين أمير أخأبر حتى تقصد? هلّم وإلّي
ل عمر وأّن بعمله مني أبصر بعملي أنه عمرو: فعلمت عملي. قال

ّا أفعل أن فأردت آخأره، على يأتي حتى الحديث هذا أول يدع شيئ
ّله فقال معاوية، فلطمت يدي فرفعت ذلك به أقطع ما عمر: تال
لي معاوية: إن ألطمه. فقال معاوية يا منك، أسإفه رجًل رأيت
ًا رآه فلما سإفيان أبي إلى عمر دونه. فأرسإل المور أقضي ل أمير
ًا: قال قال ثّم وسإادة له ألقى ّله رسإول معتذر كريم أتاكم "إذا ال
فقال: ومعاوية عمرو بين جرى ما عليه قص " ثّم فأكرموه قوم
له وهبت قد كبير، غير أتى وقد عمه وابن ?أخأوه إقي بعث ألهّذا
ذلك.
عمر بن وزيد أرطأة بن بشر بين معاوية حكم
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ًا أرطاة بن بشر قال: ذكر نافع عن الصمعّي عن حاتم أبو ّي فنال عل
- على طالب أبي بن علّي ابنة - وأمه عمر بن زيد فضرب منه

تدري عمر: أ بن زيد إلى فبعث معاوية ذلك فبلغ فشّجه بعصا رأسإه
الشام أهل شيخ وهو أرطأة بن بشر على ? وثّبت صنعت ما

فقال: بشر إلى بعث عظماء. ثّم أتيت لقد بعصا، رأسإه فضربت
أبي بن علّي وابن الفاروق ابن على ? وثّبت صنعت ما أتدري
ّبه طالب ًا. ثّم أتيت ولقد وتزدريه، الناس وسإط تس إلى بعث عظيم

بشيء. هذا إلى و بشيء هذا
ًا المقفع ابن قال: كان المدائني وكان عليه كان خأراج قي محبوسإ

ًذب، ّين نفسه على وخأشى ذلك طال فلما يع العذاب صاحب من تع
ماله. على إبقاء به يرفق ذلك بعد فكان درهم ألف مائة

ّدثّني ّي إلى المختار: ادعو قال: قال الصمعّي عن حاتم أبو ح المهّد
ل علمة فيه إّن قال: أما يجيء أن خأشي فلما الحنفية، بن محمد

الصمعّي: فيه. قال تعمل ل ضربة بالسيف رجل يضربه تخفى،
به. تجّرب لن عّرضه
ّدثّني قال: الكلي الحكم بن عوانة عن الصمعّي عن حاتم أبو ح

ّله رضي علّي ولّى بطرا أتى العريش بلغ فلما الشترمصر عنه ال
عمر: هل لل مولى يقول: أنا وكان لعثمان مولى له فقال مصر

بعسل له ? قال: نعم. فجدح لك أجدحهّم سإويق من شربة في لك
ًا فيهّم وجعل ًيا سإّم بلغه لما معاوية فقال يبس، شربهّم فلما قاض

ّله الكبد! "إّن على بردهم الخبر: يا ّا ال وقال العسل منهّم جنود
 وللفم علّي: "لليدين

عثمان وأولد طالب أي بن علّي بين
ّدثّنا إلى علّي قال: نظر الّزناد أبي ابن عن الصمعّي عن حاتم أبو ح

بالليل. فقالوا: نرمى فسألهّم مستوحشون كأنهّم عثمان ولد
ولّف علّي ههّنا. فصعد ? قالوا: من الرمي يأتيكم أين فقال: من

هذا. فانقطع مثل فافعلوا عاد وقال: إذا يرمي جعل ثّم رأسإه
الرمي.
الوزة سإارق كشف في السلم عليه النبي سإليمان

عليه النبي سإليمان إلى رجل القرظّي: جاء كعب بن محمد قال
ّله: إّن نبّي فقال: يا السلم ًا لي ال إوّزتي. فنادى: سإرقوا جيران
إوزة يسرق خأطبته: وأحدكم في فقال خأطبهّم جامعّة. ثّم الصلة

على رجل رأسإه! فمسح على والريش المسجد يدخأل ثّم جاره
صاحبكم. فهّو سإليمان. خأذوه فقال رأسإه،

معاوية بن وإياس الثقفي أيوب بن الحكم بين
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ّثقفي أيوب بن الحكم أخأذ في معاوية بن إياس الحجاج عامل ال
ّنة قال: ثّم وشتمه، منافق خأارجي الحكم: إنك له فقال الخوارج، ظ

ًا أجد بك. قال: ما يكفل بمن آئتني منك. قال: وما بي أعرف أحد
إياس. العراق. قال أهل من وأنت الشام أهل من وأنا بك علمي
ّلى اليوم. فضحك منذ دة الشهّم هذه ففيم سإبيله. وخأ

مروان بن الملك عبد على مخزومي رجل جواب حسن في
زبيريا، وكان مروان بن الملك عبد على مخزوم بني من رجل دخأل
ّله ردك قد الملك: أليس عبد له فقال ? قال: ومن عقبيك على ال

ّد ّد فقد عليك ر قد أنه وعلم الملك عبد ? فسكت عقبيه على ر
أخأطأ.

ونصراني مزاحم بن الضحاك بين
له فقال مزاحم بن الّضّحاك إلى يختلف النصارى من رجل وكان

ًا: لو ّبي ذلك من أسإلمت! قال: يمنعني يوم للخمر. قال: فاسإلم ح
شربت فإن أسإلمت قد الضحاك: إنك له فقال واشربهّم. فاسإلم،

إسإلمه. قتلناك. فحسن السإلم عن رجعت وإن حددناك الخمر
ّله رضي وعائشة ية العبد أفعى أم بين عنهّم ال

ّله رضي عائشة على ية العبد أفعى أم دخألت أم فقالت: يا عنهّم ال
 امرأة في تقولين ما المؤمنين

ًا قتلت ًا? قالت: وجبت لهّم ابن تقولين النار. قالت: فما لهّم صغير
بيد ألفا? قالت: خأذوا عشرين الكابر أولدهم من قتلت امرأة في

ّله. عدوة ال
ّثل وشعر المدينة، أهل إلى معاوية بن يزيد كتاب به تم

ّله ل يغير ما بقوم العتبّي قال: كتب يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة: أما بعد فإّن ال
ّد له وما لهّم من دونه من وال. ّا فل مر ّله بقوم سإوء ّيروا ما بأنفسهّم وإذا أراد ال حتى يغ
ّله قد لبستكنم فاخألقتكنم ورقعت بكم فآخأترقتكنم ثّم وضعتكنم على رأسإي ثّم إني وال
ّانكم ّله لئن وضعتكنم تحت قدمي لط على عيني ثّم على فمي ثّم على بطني. وآيم ال
وطأة أقّل بهّم عددكم واذّل غابركم وأترككم أحاديث تنسخ بهّم أخأباركم مع أخأبار عاد

ّثل: وثّمود. ثّم  تم

علّي دل الحلم لعل
قومـي

الرجل يستضعف وقد
 الحليم

الرجال ومارسإت
ومسـتـقـيم علّي فمعوّجومارسإوني

والمختار مرداس بن سإراقة بين
ًا يوم جبانة ّدثّنا أبو عبيد ة قال: أخأذ شراقة بن مرداس البارقّي أسإير أبو حاتم قال: ح

ّدم في السإرى  فقال: الّسبيع، فق

خأير يا اليوم علّي امنن
ّد معـ

بصحراء حّل من وخأير
 الجند
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ّلى وسإجد فعفا عنه المختار. ثّم خأرج مع إسإحاق بن الشعث عليه ّبى وص وخأير من ل
ّنك. قال: إّن أبي ّله لقتل ًا فقال له المختار: الأعف عنك ? أما وال فجيء بسراقة أسإير
ّله ل ًا وأنا معك فوال ًا حجر أخأبرني أن الشام سإتفتح لك حتى تهّدم مدينة دمشق حجر

أنشده: تقتلني. ثّم 

ّينـا كانت نزوة نزوناأنـا إسإـحـاق أبا أبلغ أل علـ
الضعفاء نرى ل خأرجنا

شيئا
وحينا بطرا خأروجنا وكان

ّفهّم في نراهم ّدبا مثل وهمقـلـيل مص لما ال
آلتقـينـا

فلو قدرت إن فأسإجح
قدرنا

الحكومة في لجرنا
وآعتدينا

ّبل ّنقد جعلت إن سإأشكرفـإنـي مـنـي توبة تق ال
ًا دين

ّله الذي ًا فقال: الحمد ال ّلى سإبيله. ثّم خأرج إسإحاق عليه ومعه سإراقة فأخأذ أسإير فخ
ّله. فقال سإراقة: ما هؤلء الذين أخأذوني! فأين هم? ل أراهم! إنا أمكنني منك يا عدو ال
ًا عليهّم ثّياب بيض على خأيل بلق تطير بين السماء والرض. فقال لما التقينا رأينا قوم

ّلوا سإبيله ليخبر الناس. "ثّم عاد لقتاله  وقال: المختار: خأ

مصمتات بيض البلق بأنعني المختار مخبر من أل
ّتـّرهـم كلناتـرأياه لـم ما عينّي أري ت عالبال

وجعلت بدينكم كفرت
نذرا

حتى قتالكم علّي
"الممات

ّله رضي علّي مع شعبة بن المنير عنه ال
عنزة له وكانت غزواته بعض في النبّي مع شعبة بن المغيرة خأرج
الماّر بهّم فيمّر الطريق قارعة بهّم أثّقلتهّفيرمي فربما عليهّم يتوكأ

له ففطن المغيرة فأخأذهم عرفهّم المنزل إلى صار فإذا ، فيأخأذهم
ّله رضي علّي ّد ل أخأبرته فقال: لئن ، النبي فقال: لخأبرن عنه ال تر

ًا. فأمسك ضالٌة بعدهم علّي. أبد
والطالبيين والمنصور الدولة أخأبار من باب

ّدثّني ّدثّنا عبيد بن محمد ح سإماك عن زائدة عن أسإامة أبو قال: ح
يقولون: سإمعهّم إذا كان أنه عباس ابن عن جبير بن سإعيد عن

بعد أحمقكم! إّن قال: ما خأليفة، عشر اثّنا المة هذه في يكون
إلى يسلمهّم والمهّدي والمنصور منا: السفاح ثّلثّة عشر الثّني

ّي ولد أن عندنا هذا أسإامة: تأويل أبو الدّجال. قال يكونون المهّد
الدجال. خأروج إلى بعده

خأراسإان إلى دعاته أرسإل عندما العباسإي علّي بن محمد
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ّله عبد بن علّي بن محمد وقال حين الدعوة لرجال عباس بن ال
شيعة فهّناك وسإوادهم الكوفة توجيهّهّم: أما وأراد للدعوة اخأتارهم

كن وتقول بالكّف تدين فعثمانية البصرة طالب. وأما أبي بن علّي
ّله عبد فحرورية الجزيرة القاتل. وأما الله عبد تكن ول المقتول ال

أهل النصارى. وأما أخألق في ومسلمون كأعلج وأعراب مارقة
عداوة مروان، بني وطاعة سإفيان أبي آل إل يعرفون فليس الشام

ًا. وأما وجهًّل راسإخة لنا عليهّما غلب فقد والمدينة مكة أهل متراكم
الكثير العدد هناك فإن بخراسإان عليكم ولكن وعمر، بكر أبو

ًا الظاهر والجلد ًبا سإليمة وصدور الهواء تتقسمهّم لم فارغة وقلو
ّنحل تتوّزعهّم ولم ّدم ولم ديانة تشغلهّم ولم ال فساد فيهّم يتق

بالسادات التباع كتحازب فيهّم ول العرب همم اليوم لهّم وليست
ّية القبائل وكتحالف ويمتهّنون يذلون يزالوا ولم العشائر، وعصب
ّنون ويكظمون ويظلمون جند "الدول" وهم ويؤّملون الفرج ويتم

وشوارب ولحًى مات وهم وكواهل ومناكب وأبدان أجسام لهّم
فكأني وبعد منكرة، أفواه من تخرج فخمة ولغات ئلة هم وأصوات

ّأل الخلق. ومصباح الدنيا سإراج مطلع وإلى المشرق إلى أتف
المخزومي عمرو بن وسإعيد محمد بن مروان بين

بن مروان مع المخزومي: كنت جعدة بن عمرو بن سإعيد وقال
? قلت: عبد يقابلني الذي هذا من سإعيد لي: يا فقال بالّزاب محمد

أما عباس. قال: أعرفه? قلت: نعم، بن الله عبد بن علّي بن الله
ًا الوجه حسن عليك دخأل رجًل تعرف حسن الذراعين رقيق مصفر

ّله، عرفته قد معاوية? فقال: بلى بن الله عبد في فوقع اللسان وال
ًا "يقابلني. إن الخيل "في طالب أبي بن علّي ليًت جعدة بن يا ّي عل

ومعه العباس بني من رجل وهذا المر، هذا في لهّم حظ ل وأولده
ّله لعبد عقدت لم أتدري جعدة بن يا الشام، ونصر خأراسإان ريح ال

ّله ولعبيد أدري. منهّما? قلت. ل أكبر وهو الملك عبد وتركت ال
ّله، عبيد أو الله عبد بعدي المر هذا يلي الذي وجدت قال: لني ال

ّله عبيد فكان إلى مروان الملكتاب عبد من الله عبد إلى أقرب ال
علّي: إني بن الله عبد إلى مروان وكتب العباسإي علّي بن الله عبد

جرمكم. حرمنا أن فاعلم لك فإن إليكم، صائرا إل المر هذا أظن ل
ّله. إن عبد إليه فكتب ّينا الحق وإن دمك في لنا الحق ال في عل

ّله عبد بن علّي بن حرمك. لصالح بذكر والمنصور عباس بن ال
بني طفاء ت فذي ليلة ذات المنصور سإمر أمية بني خألفاء سإيرة
 حتى اسإتقامة على يزالوا لم نهّم وم وسإيرهم أمية
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شان عظيم من هممهّم فكانت المترفين أبنائهّم إلى أمرهم أفضى
في والدخأول اللذان اليثار الشهّوات قصد قدره وجللة الملك

ّله معاصي ّله باسإتدراج منهّم جهّل ومساخأطه ال لمكره، وأمنا ال
ّله فسلبهّم علّي. يا بن صالح له النعمة. فقال عنهّم ونقل العز ال

ّله عبد إن المؤمنين أمير ربأ هم النوبة أرض دخأل لما مروان ( بن ال
ّله عبد إلى فركب فأخأبر عنهّم النوبة ملك سإال معه فيمن فكلمه ال
رأى فإن بلده، عن وأزعجه أحفظه ل النحو هذا في عجيب بكلم
الليلة هذه في بحضرتنا الحبس من به يدعو أن المؤمنين أمير

القصة عن وسإأله بإحضاره المنصور ذلك. فأمر عن ولمجماله
لي سإلم بأثّاثّ النوبة أرض قدمت المؤمنين أمير فقال: يا

أمرنا، خأبر وقد النوبة ملك فأتاني ثّلثّأ، وأقمت بهّم فافترشته
ولم الرض على فقعد الوجه حسن أقنى طوال رجل علّي فدخأل
ثّيابنا? قال: لني على تقعد أن يمنعك فقلت: ما الثياب، يقرب
ّله لعظمة يتواضع أن ملك كل على وحق ملك، قال رفعه. ثّم إذ ال

على ? قلت: آجترأ عليكم محرمة وهي الخمر تشربون لي: لم
الزروع تطاون عنا. قال: فلم زال الملك لن وأتباعنا نا عبيد ذلك

لنا. قال: جهّم ذلك ? قلت. يفعل عليكم محرم والفساد بدوابكم
وذلك والفضة الذهب وتستعملون والحرير الديباج تلبسون فلم

بقوم فانتصرنا أنصارنا وقل منا الملك ? قلت: ذهب عليكم محرم
منا. قال: فاطرق الكره على ذلك فلبسوا ديننا في دخألوا العبم من
وأتباعنا نا ل: عبيد يقول أو الرض وينكت يديه يقلب وجعل مليا

ذلك قال: ليس ثّم مرارأم عنا! يردده الملك وزال ديننا في دخألوا
عنه ما وركبتم عليكم حرم ما اسإتحللتم قوم أنتم بل ذكرت كما

ّله فسلبكم ملكتم فيما وظلمتم نهّيتم، الذل وألبسكم العز ال
ّله بذنوبكم، بكم يحل أن وأخأاف غايتهّم تبلغ لم نقمة فيكم وال

أيام ثّلثّة الضيافة وإنما معكم، فيصيبني ببلدي وأنتم العذاب
ذلك. بلدي. ففعلت عن وارتحلوا إليه آحتجتم ما فتزودوا

ّله عبد آخأر محمد بن مروان آل أهل بقية على ز والجهّم علّي بن ال
لبي قال مروان وقتل الشام المنصور افتتح ولما أمية بني خألفاء

مروان آل بقية في لي خأراسإان: إن أهل من معه ومن ( عون
مروان آل إلى بعث ثّم عذة، أكمل في وكذا كذا يوم فتأهبوا تدبيرا

فحضر العطاء، في لهّم يفرض أنه وأعلمهّم فجمعوا اليوم ذلك في
وئدهم قد كلب من رجل ومعهّم بابه إلى فصاروا رجل ثّمانون منهّم

? قال: من أنت للكلبي: ممن الذن فقال فدخألوا، لهّم أذن ثّم
وقال: يفعل أن القوم. فأبى ودع وندتهّم. قال: فانصرف وقد كلب
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المنصور رسإول خأرج المجلس بهّم اسإتقر ومنهّم. فلما خأالهّم إني
فأيقن ? ليدخأل، المطلب عبد بن حمزة صوته: أين بأعلى وقال
? علّي بن الحسن فنادى: أين الثانية خأرج ثّم بالهّلكة، القوم

? ثّم الحسين بن علّي بن زيد فنادى: أين الثالثة خأرج ثّم ليدخأل،
لهّم. قيل: ائذنوا زيد? ثّم بن يحمص فقال: أين الرابعة خأرج

ارتفع. إليه: أن فاومأ صديقا له وكان يزيد بن الغمر وفيهّم فدخألوا
خأراسإان للباقين: اجلسوا. وأهل وقال طنفسته على معه فاجلسه

في وأخأذ الشاعر? فقام قي العبد فقال: أين العمد بأيديهّم قيام
فيهّم. (. يقول التي قصيدته

أنشد فلما النار دعاة من أمبة وبنو شم فهّم الجنان إلى الدعاة أما
عبد وأطرق ي العبد الزانية. فانقطع بن الغمر: يا قال منهّم أبياتا
ّله بصرة إليه رمى فرغ نشيدك. فلما في قال: امض ثّم سإاعة ال

وسإاء سإاءني . (. ولقد القائل بقول تمثل ثّم دينار، ثّلثّمائة فيهّم
بدار ط الد أنزلهّم بحيث أنزلوهم وكراسإي منابر من قربهّم سإواي
نخلة كل واقطعوا عثارا شمس عبد تقيلن أل والتعاس الهّوان

( ثّم اسإهّراس بجانب وقتيل وزيد الحسين مصرع اذكروا ، وغراس
أدمغتهّم، سإالت حتى بالعمد خأراسإان: دهيدا. فشدخأوا لهل قال

منهّم. لست كلب من رجل المير: أنا فقال: أيهّم الكلبي وقام
  القرن لزه حتى القرينين بين أحد يدنه لم رأسإه فقال. (: ومدخأل

فقال: ل الغمر إلى التفت ثّم معهّم الكلبي قال: دهيد. فشدخ ثّم
ببراذع دعا ! ثّم بعدهم. قال: أجالى. فقتل الحياة في لك خأير

وإن فوقهّم فأكل بغدائه ودعا النطاع عليهّم وبسط عليهّم فألقاهم
عقلت منذ بطعام تهّنات قال: ما ثّم فرغ حتى يهّدأ، لم بعضهّم أنين

وأغنم بأرجلهّم فجروا بهّم فأمر هذا. وقام يومي إل الحسين مقتل
فأمر يوما يأكل بستانه. وكان في صلبوا ثّم أموالهّم خأراسإان أهل
النوف، تمل الجيف رائحة فإذا البستان إلى الرواق من باب بفتح

ّله الباب هذا برد المير أيهّم أيرلبئ له: لل فقيل ! فقال: وال
أن أمية حسبت المسك. ثّم رائحة من وأطيب إلي أحعبئ لرائحتهّم
محمد ورب كل وحسينهّم زيدهم ويذهب عنهّم شم هم سإترضى

لحليلهّم حليلة زل وتذنث وحزونهّم سإهّولهّم تباح حتى وإفهّه
وأتي أمية بني من ورجل المهّدي بين ديونهّم وتسترد بالمشرفي

سإديف بقول فتمثل يطلبه كان أمية بني من برجل المهّدي
ظهّرهم فوق ترى ل حتى السوط وارفع السيف شاعرهم(جرد

فقال دويا داء الضلوع تحت إن منهّم اليوم ترى ما ليغرنك أمويا
لهّم يستقاد حتى العداوة : شمس يقول شاعرنا الموي: لكن
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ما شاعركم المهّدي: قال فقال قدروا إذا أحلما الناس وأعظم
فقتل. به أمر يشبهّنا. ثّم ما شاعرنا وقال يشبهّكم

رجل فاتاه المسجد، في عبيد بن عمرو مع جلوسإا رجل: كنا وقال
ّله عبد بن محمد لسان على المنصور بكتاب يدعوه الحسن بن ال

الرسإول. الجواب. فقال: ليس فقال وضعه ثّم فقرأه نفسه، إلى
هذا من ونشرب الظل هذا في نجلس لصاحبك: دعنا قل جواب، له

عافية. قي اجالنا ناتينا حتى البارد الماء
عبيد بن عمرو وكان فيه للمنصور وشعر والمنصور، عبيد بن عمرو

يرد يقول: إن قرطين في الكعبة حولي يطوف المحنصور رأى إذا
ّله شم. هم بني من الشاب هذا أمرهم يول خأيرا محمد بامة ال

النصراف، وأراد وكلمه الخلفة بعد عليه دخأل ظما صديقا له وكان
حتى إلي تبعث أل حاجتكن. قال: حاجتي سإل عثمان أبا قال: يا

المنصور. (: سإكم فقال نهّض أسإألك. ثّم حتى تعطيني ول آتيك
عمرو مات فلما عبيد بن عمرو غير صيد خأاتل سإثكم رويد ماشي

به مررت شبرا متبرسإد من عليك الفه : صئى فقال المنصور رثّاه
وإذا بالقرآن ودان  ت7( صدق متحنفا مؤمنا قبرأتضقن مران على

هذا أن لو ولمجان بحكمة الحديث فصل سإنة في تنازعوا الرجال
حبيب بن وضاخ حديث عثمان أبا حيا لمحنا أبقى صاسإا أبقى الدهر

- أصحابه - يعني خأرجنا إذا حبيب: كنا بن الوضاح قال المنصور مع
ففعلنا عهّده ولي يومئذ وهو المهّدقي إلى صرنا المنصور عند من

عليهّم فاكببت عادته، من ذلك يكن ولم يده، إلي فابرز يوما ذلك
إل ذلك يفعل لم أنه علمت ثّم يده، إلى بيدي وضرب فقئلتهّم
فلما الكف، تستره صغيرا كتابا يدي في فوضع يده، في لشيء
إلى فاسإتأذن كتابي قرأت إذا وضهّماح، فيه: يا فإذا فتحته خأرجت
لي. فدخأل (: اسإتأذن للربيع فقلت بالري. فرجعت ضياعك

ضياعي المؤمنين، أمير فقلت: يا فدخألت لي، ذن فاه فاسإتأذن،
كرامة. ول مطالعتهّم. فقال: ل، إلى حاجة وبي اخأتئت قدا بالرئ

فدخألنا معي والقوم الثاني اليوم إليه عدت ثّم ح فخرجت
ما المؤمنين أمير الول. فقلت: يا الجواب مثل إلي فرذ فاسإتأذنته،

قال: ثّم عنه، خأدمتكن. فسري على بهّم لقوى إل إصلحهّم أريد
أذكرهم. قال: حاجة ولي المؤفين !! أمير فودع. فقلت شئت إذا

قلت: الربيع وبقي القوم خألوة. فنهّض إلى قل. قلت: أحتاج
بينكما! قلت: نعم. فتنحى ما وبينكما الربيع أخألني. قال: ومن

ودمك. فقلت: يا بمالك لي جدت إن فقل خألوت فقال: قد الربيع،
ودم دمي حقنت نعمتكن، من إل ومالي أنا وهل المؤمنين، أمير
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في يهّجر بصحبتكن. قال: إنه وآثّرتني مالي علّي ورددت أبي
بينكما، أعرفه لما غيرك له وبيس خألع جهّورا"ا( على أن نفسي
عنده، ما تعرف حتى لي والتنقص في الوقيعة ليه صرت إذا فاظهّر

مع ول بريد يد على تكنتبن ول !لي، فاكتب بخلع يهّم رأيته لن
ًا لك نصبت فقد يوم كل في خأبرك يفوتني ول رسإول القطان فأن

إلي. قال: فمضيت يوم كل في كتبك يوصل فهّو القطن دار في
? فقلت: نعم فقال: أفلت جهّور على فدخألت الري أتيت حتى

ّله. ثّم والحمد به ظن ما أظهّر حتى فيه بالوتيعة أؤانسه أقبلت ال
بذلك. إليه فكتبت المنصور

ّله عبد دخأول إسإحاق وإعجاب المنصور إلى الطالبي الحسن بن ال
  كشفه ثّم بكلمه، مسلم بن

ّله عبد دخأل بن إسإحاق وعنده المنصور على الطالبي الحسن بن ال
عبد فتكنلم الكاتب، الشامي حميد بن الملك وعبد العقيلي مسلم

ّله ّله عبد خأرج فلما المنصور، ذلك فغم إسإحاق أعجب بكلم ال ال
مسلم بن إسإحاق إن محمد أبا قال: يا رجع رده. فلما غلم لل: يا
ّدثّني ورقيقا وأرضا ناضا" كثيرا وترك بدمشق هلك رجل أن ح
المؤمنين، أمير يا ذلك. قال: نعم على وأشهّد مولكم أنه وزعم

إسإحاق، المنصور: يا وأكاتبه. فقال أعرفه كنت قد ا مولف ذلك
تعرفه. أن فأحببت كلمه أعجبك

ّله عبد به تمثل شعر بنى لما العباس أبو بحضرة الحسن بن ال
العباس أبو بنى قال: لما المدائني الحسين أبو بالنبار المدينة
ّله لعبد قال بالنبار المدينة ترى? كيف محمد أبا الحسن. يا بن ال
ّله عبد فتمثل لبني قصورأنفعهّم أمسى!ي ترحوشبا : ألم فقال ال
ّله وأمر نوح عمر يعمر أن يؤمل بقيله ّدثّ ال انتبه ثّم ليله كل يح

ّله رأقالك فقال: أقلني ّله أقالني أ. قال: ل ال في بت إن ال
يخف!قه للنبي وحديث ذر لبي المدينة إلى عسكري. لخأرجه

وهو اسإعبة باب بحلقة آخأذ ذر وأبو قال: جئت المغيرة بن أحنش
رسإول صاحب جندب فأنا يعرفني لم من الغفاري، ذر أبو يقول: أنا

ّله ّله رسإول سإمعت مجسنظ، ال بيتي أهل يقول: "مثل سإججيشه ال
نجا"أ. ركبهّم من نوح سإفينة مثل

العراق إلى الخروج عدم يناشده الحسين إلى عمر ابن خأروج
ّدثّنا الزدي محمد بن خأالد حد!ا ويرده عن سإؤار بن شبابة قال: ح
عمر: إن لبن قال: قيل الشعبي عن سإالم بن إسإماعيل بن يحص

المدينة من ليال ثّلثّ على فلحقه العراق، إلى توجه قد الحسين
تريد? قال: فقال: أين له مال في غائبا الحسين خأروج عند وكان
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وبيعتم. فناشده كتبهّم قال: هذه وطوامير كتبا إليه العراق. وأخأرج
ّله ّدثّك إني فقال: أما فأبى يرجع أن ال عليه جبريل حديثا: إن سإاح

وإنكم الخأرة، فاخأتار والخأرة الدنيا بين خأيره !نه النبي أتى السلم
ّله لمجف!فه، النبي من بضعة أهل من أحد ول أنت ظيهّم ل وال
ّله صرفهّم وما بيتكن فارجع. فأبى لكم خأير هو لما إل عنكم ال

ّله وقال: أسإتودعك وبكى فاعتنقه قتيل. من ال
ّله رضي علّي بن الحسين كتاب على الحنف رد يدعوه عنهّما ال

ّدثّني نفسه إلى عن محمد بن علّي عن اسإسن بن القاسإم ح
رضي علّي بن اسإسين قال: كتب السكن عن محارب بن مسلمة

ّله وقال: قد الجواب يرد فلم نفسه إلى يدعوه الحنف إلى ضهّما ال
ًا ول للملك إيالة عندهم نجد فلم اسإسن أبي آل جربنا للمال جمع

الحرب. في مكيدة ول
لن قتلونا، أحشاهم ? إن طالط أبي ال من لقينا الشعبي. ما وقال

النار... .. أدخألونا ألغضناهم
الزبير بن مصعب قتل ولما الكوفة أهل في الحسين بنت لسكينة
الكوفة أهل بهّم فاطاف المدينة تريد الحسين بنت شكينة خأرجت

ّله فقالوا: أحسن ّله رسإول بنت يا صحابتكن ال ّله. فقالت: وال لقد ال
صغيرة أيتمتموني مصعبا، وزوجي وعقي وأبي جدي قتلتم

ّله عأماكم فل لمجيرة وأرملتموني طيكم أحسن ول للد أهل من ال
الخلفة..

الشعراء. (: بعض وقال بيته وأهل الحسين رثّاء في الشعراء لبعض
بنات الخرأضحت الكتائب بين بالطف مصرعه لمجوم حسينا إبك

حكيم ( بن سإنان روى عرس في والشاع مأتم في قتلوا إذ النبي
يوم علّي بن الحسين عسكر في ورسإا الناس قال: انتهّب أبيه عن
برصت. إل امرأة منه تطيبت فما قتل
بنت قالت حسين قتل . ولما للحسن طالب أبي بن عقيل بنت رثّاء

فعلتم ماذا لكم النبي قال إن تقولون (: ماذا طالب أبي بن لعقيل
أسإارى منهّم منطلقي بعد وبأهلي بعترتي المم أفضل نتم وم

تخلفوني سإأأن نصحت جزائيأن هذا كان أما بدم ضرجوا وقتلى
ًا ذوي في بقتل بكى. إل أحد سإمعهّم ( فما رحمي

البقرة? لمال أخأوك فعل فقال: ما هشام على علّي بن زيد ودخأل
ّله زيل: سإي اخأتلفتمام. بقرة! لقد وتسمب باقرا لمجيط ال

ّله عبد بن جابر أخأبرنا !ير للنبي جابر قال: "يا جي!ز النبي أن ال
  مولود لي يولد حتى بعدي سإتعئر إنك

السلمأفكان مني فاقرئه لقيته فإذا بقرا العلم يبقر كاسإمي اسإمه
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باقر، ينادي: يا وهو بصره ب ذهم بعد المدينة سإكك في يتردد جابر
بصر !ذ بالبلط يوم ذات هو جابر. فبينا جن الناس: قد قال حتى

? الصبي هذا من ية، جايى لهّم: يا فقال صبي يتوركهّم بجارية
طالب. أبي بن علّي بن الحسين ابن علّي بن محمد قالت: هذا

حبيبي، وقال: يا عينيه بين فقبل منه مني. فأدنته فقال: أدنيه
ّله رسإول ورئي نفسي إلي قال: نعيت السلم. ثّم يقرئك ال

ليلته. من فمات وصى وم منزله إلى انصرف الكعبئ. ثّم
نفسك ترئص أنك هشام(. بلغني أقال علّي بن وزيد هشام حديث

فلو هشام يا زيل: مهّل له ابنأمة. قال نت وم فيهّم وتطح للخلفة
ّله أن أعطى ما غاية بلوغ عن تقصيرا السراري أولد في علم ال

البيات(. بهّذه إليه وبعث زيد خأرج ثّم أعطاه، ما إسإماعيل
ل تسيرونا كنتم كما رويدا سإيروا أثّلتنا نحت عن عمنا بني مهّل

ّله وتؤذونا عنكم الذى نكف وأن ونكرمكم تهّينونا أن تجمعوا فال
ّله أعطى زيدا إن أثّم تحبونا أل نلومكم ول نحبكم ل أنا يعلم عهّدا ال

فطبع الكوفة فدخأل حمراء أو بيضاء كتيبة في إل هشاما يلقى أل
ّله رحمه قتل حتى كان ما أمره من وكان السيوف بهّم أ. ال
أشياء: ثّلثّة على إل تبنى ل الحكماء: المدائن قالت المصار ذكر
أرضا قدم ب. من شهّم ابن والمحتطب. قال والكل الماء على
وبائهّم. من عوفي شربه ثّم مائهّم في فجعله ترابهّم من فاخأذ

من عليه. كلوا قدموا لقوم معاوية وقال سإفيان أبي بن لمعاوية
ماؤهم. فضرهم أرض فحا من قوم أكل فقلما أرضنا فحا

ّدثّني ّدثّني ارياشض ح معاوية: أغبط قال: قال الصمعّي قا،ل. ح
جذة يترتجع بالحجاز، أمواله يلي وكان مولي، سإعد عندي الناس

مكة. وبتشتى الطائف ويتقيظ
ّدثّنا ّدثّنا الرياشّي ح ملت قد أشياء قال: أربعة الصمعّي قال: ح
وا لعصب  وا113 لكندز وا لخطر باليمن: ا إل تكون ل الدنيا

لورس.
ّدثّنا سإورى، بقل من تأكل ل قال: اليهّود الصمعّي عن حاتم أبو ح

لطوفان. ا مغيض ( وتقول: هي
قال: وقال والقرى المدن من والملعونات المحفوظات عن لمعمر

فمن ملعونات، وسإبع محفوظات قال: سإبع معمر عن الصمعّي
أوبرذعةأ. وأثّافست اثّافت الملعونات ومن أ نجران المحفوظات

هذه تسمى لمرأة: ما فقلت قرية على باليمن باليمن. وقفت
عند أثّافت الشاعر: أحب قول سإمعت ! أما القرية? فقالت: ويحك

وسإوادهم البلدان أعكمال تقسيج أعنابهّم عصارة وعند القطاف
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وسإواد وفارس، ودسإتميسان الهواز البصرة الصمعّي: سإواد قال
وعمل القادسإية، إلى حلوان عمل إلى التراب إلى كسكر الكوفة
الري إلى كذلك ثّم والهّند والسند الصين إلى هيت العراق

العراق صرة ن وأصبهّم ، كلهّم والجبال الديلم إلى وخأراسإان
ّي، موسإى أبو افتتحهّم والفرات، دجلة بين ما والجزيرة الشعر

عمل في تدخأل ل ومصر المدينة من ومكة الجزيرة، من والموصل
!. العراق

ّدثّني الطوفان بعد بنيت قرية أول المنعم عبد بن الرحمن عبد ح
قرية الطوفان بعد بنيت قرية قال: أول منبه بن وهب عن أبيه عن

ابتناهم السفينة من خأرج لما نوح كان ثّمانين، سإوق تسمى ببردى
اليوم فهّي ثّمانين وكانوا بيتا معه آمن زجل لكل فيهّم وجعل
أخأي آزر بن ران بهّم سإميت ثّمانين. قال: وحران سإوق تسمى
لوط. أبو وهو جمجيهّنه النبي إبراهيم

إنه بريدة لبريدة: "يا جسجز النبي أقال بريدة يخاطب غشيه للنبي
في ثّم المشرق بعث أهل في فكن بعثت فإذا بعوثّ بعدي سإيبعث

فانزل أتيتهّم فإذا لهّم: مروا، يقال أرض بعث في ثّم خأراسإان بعث
رهم أنهّم غزيرة ، فيهّم وصلى القرنين ذو بناهم فإنه مدينتهّم

عنهّم يدفع سإيفه شاهر ملك منهّم نقب كل في بالبركة، تجري
بهّم. بريدة( فمات القيامة" فقدمهّم يوم إلى السوء

ّدثّني الدنيا صفة في جلدة لبي ّدثّني ابخليل بن أحمد ح قال: ح
أبي عن قتادة عن الحبطي هلل بن النمر قال: أخأبرني الصمعّي

السودان فملك فرسإخ ألف وعشرون أربعة كلهّم قال: الدنيا جلدة
فارس وملك فرسإخ آلف ثّمانية الروم وملك فرسإخ ألف عشر اثّنا

صالح: أبو  وقال13فرسإخ. أ ألف العرب وأرض فرسإخ آلف ثّلثّة
? قال: أنت له. ممن فقال فجلس، رجل فأقبل عباس ابن عند كنا
  من
هراة،(. قال: من ? قال: من خأراسإان أي قال: من خأراسإان، أهل
? قال: مسجدهم فعل قال: ما (. ثّم بوشنج هراة? قال: من أي

مسجدان. المسجد لبراهيم عباس. كان ابن فيه. قال يصلى عامر
عند التي الشجرة فعلت قال: ما بوشنج. ثّم ومسجد الحرام

أ. ظلهّم في قال أنه العباس أخأبرني المسجد? قال: بحالهّم. قال
ّله رضي علّي خأطبة البصرة أهل في عنه ال
ّدثّني ّدثّنا العزيز عبد بن محمد ح ّله عبد بن خأالد بن يزيد قال: ح ال

البصري الحسن عن جميلة أبي بن عوف عن الحراني ميمون بن
ّله رضي علّي قدم قال: لما منبرهم على ارتقى البصرة عنه ال
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ّله فحمد جند ويا ثّمود بقايا يا البصرة، أهل قال: يا ثّم عليه وأثّنى ال
ل إني فانهّزمتم. أما وعقر فاتبعتم رغا البهّيمة، أتباع ويا المرأة
ّله رسإول سإمعت أني غير منكم، رهبة ول فيكم رغبة أقبرل ب ال

قبلة، الرضين اقوم البصرة لهّم يقال أرض!ق كصيقول: "تفتح
البصرة الناس رائل: اخأتط أبو وقال وعابدهم الناس، أقرأ قارئهّم

عشرةأ(. سإبع سإنة
بني من ناس فخر الحارثّ بني من قوم في صفوان بن لخالد

بن لخالد العباس أبو فقال العباس، أبي عند كعب بن الحارثّ
وأهله. قال: المؤمنين أمير خأالد? قال: أخأرال يا تكنتم صفوان: أل

أقول أن عسى خأالد: ما وعصبته. قال المؤمنين أمير أعمام فانتم
وغرقتهّم هدهد عليهّم دذ قرد، وسإائر جلد ودابغ برد ناسإج بين لقوم
امرأة. وملكتهّم فارة
منكم أبعد فقال: نحن الكوفة عن  خأالد12 أسإئل الكوفة في وله

بكر أبو برية. وقال منكم وأغذى بحرية منكم وأعظم سإرئة
عخاجاأ. ونهّرا وخأراجا وديباجا وعاجا سإاجا منكم أكثر الهّذلن: نحن

مما البصرة ظهّر في الخليل وقال البصرة ظهّر في الخليل شعر
والوادي القصر نعم القصر وادي البصرة. (: زر من أوس قصر يلي

واقفة والظلمان السفن به ترفا ميعاد غير عن زورة من بد ل
ابن وقال عيينة أى لبن ومثله والحادي والملخ والنون والضعمث

تبلغهّم فما ( الجنان فاتت جنة (: يا60 ذلك مثل في عيينة أبي
وطن  لهّحبهّم9فؤاد، إن وطنا فاتخذتهّم ألفتهّم ثّمن ول نهّيهّممة

فيما وفتهّر فانظر خأتن رذا كن!ة فهّذه بهّم الضباب حيتانهّم زؤج
ومن مقلة كالنعام لسفنن من الفطن المفنهّر الريب اق به تطيف

محمد أنشد الكوفة ظهّر في كناسإة لبن شعر سإفن كان!!هم نعام
تعلمين لو بهّم الكوفة،(: وإن ظهّر في كناسإة ابن عن عمر بن

أرض في التيمي لبراهيم البرد حاشية مثل رقيقا وليل أصائل
بن إبراهيم عن إسإرائيل عن مهّدي بن إبراهيم عن بلغني الكوفة

تغيض أن الرض أمرت قال: لما التيمي إبراهيم عن جر مهّم
ثّورين على تكنرب الرض فجميع فلعنت، الكوفة أرض إل غاضت
ثّيران. أربعة على تكنرب الكوفة وأرض

وسإخاؤه حجازيا الرجل علم كان يقال: إذا وكان الرجل كمال في
كمل. فقد شامية وطاعته كوفيا
الغبار وآذاهم نزلوا بعدما المدائن المسلمون اجتوى أأ(لما

بريا منزل يرتادون رواد ل! بعثة غ إلى. سإعد عمر كتب والذباب،
قبله من الشاه. فسال البل يصلح ما إل يصلحهّم ل العرب فإن
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وجوه من العراق رأى من عليه فأشار يليهّم، فيما الصفة هذه عن
بين فيما وهو اللسان، له يقاك الكوفة باللسان. وظهّر العرب

لسانه البر تقول: أدلبر العرب وكانت الحداء، بني عين إلى النهّرين
يلي كان وما الملطاط، فهّو منه الفرات يلي كان فما الريف، في

أ. به يأمره سإعد إلى فكتب النجاف، فهّو منه الظهّز
يمدح الجعدي النابغة وقال الشأم يمدح الجعدي للنابغة شعر

ّين الشأم موته المنتقل لنعم هئوا ولئن  لهّم14حما الشام .(: جاعل
قومي أيضا: ولكن وقال معتزل أذاه عن وإليه غنى ومحياه أجر

الصمعّي: لم قال العاديا تضر ول داؤهم بهّم خأيبر مثل أصبحوا
عنهّم. يتحول أن إل يحتلم أن إلى فعاش مولود خأتم بغدير يولد

ريشه. فيسقط الطائر بهّم مر ربما ليلى قال: وحوة
بن عمرو قال والموصل والهواز تبت أرض دخأل فيمن للجاحظ

من مسرورا ضاحكا يزل لم تبت أرض دخأل من أن بحر: يزعمون
تفقد ثّم عاما بالموصل أقام ومن ، منهّم يخرج حتى عجب غير

وجد عقله فتفقد حول بالهواز أقام ومن فضل، فيهّم وجد قوته
بينا. فيه النقصان
الجزيرة ودماميل البحرين وطحال خأيبر يقولون: حفى والناس

الشام. وطواعين
الصيف في بالمصيصة الصوم أطال قالوا: من الهواز طبيعة في

 فتقلب الهواز قصبة الجنون. وأما عليه خأيف
وحماهم ووباؤهم ، أهلهّم طبائع إلى الشراف من ينزلهّم من كل

البلدان، جميع عن الحمى ونزوع الوباء انكسار وقت في يكون
منهّم نفسه عند أخأذ فقد عنه أقلعت إذا حماه فإن محموم وكل

الفساد جوفه في يجتمع أن وإلى التخليط إلى يعود أن إلى البراءة
ّدثّت، علة لغير فارقته من تعاود فإنهّم الهواز محموم إل ولذلك ح

والجرارات عليهّم المطل جبلهّم في الماعي الهواز سإوق جمعت
ر أنهّم وفيهّم غليظة مياه ومناقع سإباخ ورائهّم ومن بيوتهّم في

وطال الشمس طلعت فإذا أمطارهم ومياه كنفهّم مسايل تشقهّم
فيهّم التي الصخرية قبل الجبل لذلك مقابلتهّم واسإتمرت مقامهّم

ما قذفت واحدة جمرة وعادت وحرا يبسا امتلت فإذا الجرارات،
فإذا ر، النهّم تلك ت السباخ تلك بخرت وقد عليهّم ذلك من قبلت
الهّواء فسد الجبل ذلك قذفه وما السباخ به بخرت ما عليهّم التقى
الهّواء. عليه يشتمل ما كل الهّواء بفساد وفسد

العباس بن إبراهيم وقال الهواز أطفال عن العباس بن لبراهيم
ّدثّني قبلن ربما أنهّن القوابل عن الهواز أهل مشايخ الكاتب: ح
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ّدثّن ذلك أيعرفن محموما الساعة تلك في فيجدنه الطفل به،. ويتح
أقام ما حزينا يزل لم الزنج بلد إلى العراق شق من قدم قال: ومن

على الخمار طمس النارجيل وأكل نبيذهم شرب من أكثر فإن بهّم
يسير. شيء إل المعتوه وبين بينه يكون ل حتى عقله
حين العرب على سإعجستان عهّد قال: وفي شستان قنافذ

والقنافذ فاع م بلد لمجيدوه. لنهّم ول قنفذا يقيوا افتتحوهم: أل
قرار. بهّم لهّم كان ما ذلك ولول تاكلهّم
يوم الهّذلي بكر لبي عياش ابن .وقال والبصرة الكوفة بين الفرق
البدن من ة اللهّم مثل الكوفة مثل العباس: إنما أبي عند فاخأره
الماء يأتيهّم المثانة لة بمش والبصرة وعذوبته، ببرده الماء يأتيهّم

وفساده. تنيره بعد
عطارد: إن بن عمير بن محمد وقال الكوفة هواء وصف في

البصرة عن وارتفعت ووباثّهّم الشام عن سإفلت قد الكوفة
ذهبت الشمال أتتنا إذا ثّرية، عذبة مريعة مريئة فهّي وعمقهّم
ب الجش هبت لذا الكافور، رضراض مثل على شهّر مسيبرة

ولمجشنا عدب وماؤنا واترخأه، وياسإميأ السوادده بريح جاءتنا
خأصبط.
حسناء بكر الحجاج: الكوفة وقال والبصرة الكوفة يصف الحجاج

وزينة. حلى كل من أوتيت بخراء عجوز والبصرة
في ليلة العراق أهل اجتمع والبمرة الكوفة بين الفرق في أيضا
ثّمرة: أطيب البلدين يزيد: أفي فقال هبيرة، بن عمر بن يزيد سإمر

المير ثّمرتناأيهّم صفوان. بل بن خأالد البصرة? فقال الكوفةأم
بشير بن الرحمن عبد وكذا. فقال وكذا والمعقلف الزاذ منهّم

ما المؤمنين لمير اخأترتم قد نكم الميرم العجلي: لستأشكأيهّم
ّينا. قال: لنا باخأتيارك رضينا قال: قد إليه. قال: أجل، به تبعثون وعل

بالبصرة ? قال: الكلئشان. قال: ليس إليه تحملون الرطب فائ
واحدة. منه بالبصرة واحدة. ثّمأئة? قال: السابري. قال: ول منه
يسير. قال: شيء منه بالبصرة عندنا صفوان: بلى بن خأالد قال
منه بالبصرة ? قال: الثرسإيان. قال: ول إليه التئرتحملون فائ

منه بالبصرة أزاذ. قال: ول واحدة. قال: ثّمأية? قال: الهّيرون
العنبر. ? قال: قسب إليه تححملون القسب واحدة. قال: فاقي

عليك لخالد. اذعى هبيرة ابن واحدة. قال منه بالبصرة قال: ول
غلبك. تد ال أراه ما ربعا، لهّم رسإتمت واحدة في خأمسا.فشاركته

ثّم البصرة المدينة أهل من فتى دخأل البصرة يصف مليضض
لرهمح البصرة? قال: يخريا رأيت صحابه. كيف لهّم فقال انمرف،
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يهّع.
ّله بلد خأير الرز خأبز فيأكل الجائع والمفلس: أما والعزب للجائع ال

بشق فيتزوج العزب وأما درهمين، الشهّر في ينفق ل والصحناء
وببيع. يخرأ آسإته عليه بقيت، ما عليه عيلة فل المحتاج وأما درهم،

قال: المدائني الحسن أبو المغيرة بن الوليد بن وخأالد معاوية بين
ّله لمعاوية: أما المغيرة بن الوليد بن خأالد بن الرحمن عبد قال وال

ابن أكون كنت معاوية: إذا لعملت. قال السواء على بمكة كنا لو
منزلك خأالد ابن وكنت سإيله، عنه ينثق البطح منزلي سإفيان أبي

عذرة. وأسإفله مدرة أعله أجياد
  تغلب بني من وآخأر قرشي بين
بني فقالوا: من عنه فسال رثّة، هيئة له رجل قريش من رجل رأئ

قئما رجلين له: أرى فقال بالبيت، يطوف وهو له تغلب. فوقف
ثّلثّ. بطحاء التغلب!: البطحاوات له البطحاء. قال وطتما

منك بهّم أحق قاروأنا ذي وبطحاء دونك، لي وهي الجزيرة
والبادي. فيه العاكف وسإواء البطحاء،

ّلهّم بعض وقال سإوء. آمرأ فاكون سإوء ماء تنزلني ل العراب: ال
أرضا رأينا صفوان: ما بن خأالد قال البلة يصف صفوان بن خأالد
أربح ول مطية أوطا ول نطفة أعذب ول مسافة أقرب البتة مثل

لعابد. أخأفى ول لتاجر
عيينة أبي ابن وقال بالبصرة أنى قصر يذكر عيينة أء!ما لبن شعر
ونزهة قصرا القصر ذاك حسن بالبصرة. (: فيا أنس قصر يذكر
ثّر كان وتربة الجواري كابكار بغرس ضنك ول وعر غير سإهّل بأفيح

مخوف ملك إلى حوله ينظرن الرض قصور كان مسك على ورد
وهي منهّم ويضحك مستطيلبحسنه عليهّم يدذ الملك منبر على

والبصرة الدنيا، عين سإليمان: العراق بن جعفر قال تبكي مطرقة
المدائني منازلهّم المور ّوأت البصرة، عين والمربد العراق، عين

ّوأت الحجاج: لما قال: قال الطاعة. أنزل قالت منازلهّم المور تب
قالت العراق، النفاق: أنزل معك. وقال الطاعون: وأنا قال الشأأ،

الّشقوة: و قالت البادية، الصحة: أنزل معك. وقالت النعمة: وأنا
معك. أنا

 السؤدد كتاب ويتلوه الحرب تأكتاب
السؤدد كتاب

السوء ومخايل وأسإبابه السؤدد مخايل
ّبهّم إليه صبيانهّم أبغض في للزبرقان ّله عبد محمد أبو قال وأح ال

ّدثّني رحمه قتيبة مسلبن بن ّله: ح ّله عبد بن الرحمن عبد ال بن ال
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وكان غاضرة أبي بن جميع قال: أخأبرنا الصمعّي عمه عن قريب
ًا ًا شيخ ّن قبل من بدر بن الّزبرقان ولد من وكان البادية أهل من مس

القيعس إلّي صبياننا يقول: أبغض الزبرقان قال: كان النساء،
ّطلع كأنما الذي الذكر هّر أبوك، أين القوم سإاله وإن حجره، في ي

الطويل إلي صبياننا أبي. وأحّب من تريدون وقال: ما وجوههّم في
عّمه يطيع الذي العقول البله الورك العريض الغّرة الّسبط الغرلة

قال: معكم. أبوك، أين القوم سإأله وإن أمه، ويعصى
السؤدد في لمعاوية

السودد: الصلع، من معاوية: ثّلثّ قال الصمعّي قال: وقال
الغيرة. في الفراط وترك البطن، واندحاق

السودد خأصال في عرابي لم
فيكم? فقال: إذا الغلم سإودد تعرفون عرابي: بم لم قال: وقيل

لوثّة فيه وكانت الزرة، ملتاثّ الغرلة طويل الغّرة سإائل كان
سإودده. في نشّك فلسنا
أحمق أشدق أعنق رأيته أسإود? قال: إذا الغلمان لخأر: أي وقيل

السودد. من به فأقرب
حديد الجبهّة ضيق العينين غائر الغلم الغلم رأيت يقال: إذا وكان

ّله يريد أن آل فلترجه، ية صلم جبينه كأنما الرنبة فيبلغه. أمرا ال
بالصلع قريش مدح عن للصمعي

ّدثّنا الرياشّي عن الصمعّي قال: قريش تمدح  : ح وأنشد.  بالصلع

ًا أن  صلع رجال تنميه أصلعفـرع وسإعـيد سإعيد
معاوية ابنهّم في لهّند

الغلم هذا أظن فقال: إني صغير غلم وهو معاوية إلى رجل ونظر
قومه. ال ليسود كان إن هند: ثّكلته قومه. فقالت سإيسود

منقر بني فرسإان لبعض شيبة بن شبيب قول
مطل مطلت منقر: ما بني فرسإان لبعض شيبة بن شبيب قال

السادة. فتق ولفتقت الفرسإان
سإلمة بن لسنان رجل قول
ًا فتكون بأرسإح أنت الهّذلّي: ما سإلمة بن لسنان آخأر وقال فارسإ

ًا. فتكون الرأس ولبعظيم سإيد
الشعراء ولبعض

الشعراء: وقال بعض 

ّبلت ًا فق يكن لم رأسإ
ّيد رأس سإـ

ّفا أوهي الّضّب ككّف وك
 أحقر

آخأر: وقال 

غير لهّم قلبي بيعة إلىللبياع مطيع ابن دعا
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آلـففجـئتـه
لّما خأشناء فناولني

لمسـتـهّـم
ّفي أكّف من ليست بك
 ئف الخلم

والتوسّإم الفراسإة في الهّند كتاب من
ّتوسّإم: إنه الفراسإة في قيل قد أنه للهّند كتاب في وقرأت من وال
إلى أنفه ومال طرفهّم وتتابع جهّم اخأتلم "و" دام عينه صغرت

ّقيه أيمن ثّلثّم ثّلثّم شعره منابت وكانت حاجبيه بين ما وبعد ش
ّفت مشى، إذا إكبابه وطال ق أخألم عليه غلبت أخأرى، بعد تارة وتل

السوء.
للسودد خأصال أربع
ّودن يقال: أربع كان ّفة، والّصدق، العبد: الدب، يس والمانة. والع

النبي في الشعراء لبعض شعر
وقال بعض الشعراء في النبي :

ّينة آيات فيه تكن لم لو  بالخبر تنبيك بداهته كانتمب
السيد في لمعاوية

يكون أن وأحب السيد في البكارة كره لم معاوية: إني وقال
عاقلمتغافلم.

المعنى هذا في ولشاعر
المعنى: وقال الشاعر في هذا 

ّيد الغبي ليس في بس
ّيد لكّنقومه المتغابي قومه سإ

الخدع". بالحّب القوم أمير مثل: "ليس في ويقال
للفرزدق شعر مثله
الفرزدق: وقال 

ترجى من خأّب في خأير لم
فواضله

كل قريش من فاسإتمطروا
منخدع

العقل وافي وهو ماله عنبـلـهّـم حـاولـتـه إذا فيه كأن
 والورع

الكريم في ب شهّم وابن معاوية، بن ولياس
وقال إياس بن معاوية: لست بخّب والخّب ليخدعني.

وقال مالك بن أنس عن ابن شهّم ب: الكريم لّما تحكمه التجارب.
الشعراء: قال بعض 

أهل من أراك أني غير
بـيت

أن المرء على ما
 عار يسودوه

السيد صفات في حاتم بن وعدي الخطاب بن لعمر
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ّله رضي الخطاب بن عمر وقال يسأل، حين الجواد عنه: السيد ال
يعاشر. بمن الباّر يستجهّل، حين الحليم

ّي قال ماله، في الحمق نفسه، في الذليل حاتم: السيد بن عد
ّطرح عاّمته. بأمر المعني لحقده، الم

سإلطانه فقال: بفضل سإاد، بم الحنف عن صفوان بن خأالد سإئل
نفسه. على

عاصم بن لقيس
وترك القرى قومك? فقال: ببذل سإدت عاصم: بم بن لقيس وقيل
المولى. ونصرة المرا
ّله عبد بن لعلّي والخأرة الدنيا في عباس بن ال
ّله عبد بن علّي وقال السإخياء الدنيا في الناس عباس: سإادة بن ال
التقياء. الخأرة وفى

لولده قتيبة سإلبن
سإرار على تصبروا حتى تسودوا لن لولده: إنكم قتيبة سإلبن وقال

البخر. الشيوخ
الصبر والمروءة الشباب، هي والصّحة العافية، هي وقال: الدنيا

الرجال. على
ّداب: كنا بن عمرو قال يركب كان بأنه قتيبة سإلبن سإودد نعرف ه

خأمسين. في ويرجع وحده
له قومه تسويد في قيس بن حنف للم

من قومك? قال: بتركي سإدت عيبه: بم وأراد حنف للم رجل وقال
ليعنيك. ما أمري من عناك كما ليعنيني ما أمرك
يجيب العنزي مطاع لبن
مسمع بن مالك عن مروان بن الملك عبد

ّي: أخأبرني مطاع لبن مروان بن الملك عبد وقال مالك عن العنز
ألف مائة معه لغضب مالك غضب له: لو مسمع. فقال بن

وأبيك الملك: هذا عبد غضب. فقال شيء أي في ليسألونه
ًا يل الّسودد. ولم ًا يل لم خأارجة بن أسإماء قط. وكذلك شيئ شيئ

قط.
له قومه تسود في لعرابة

عن لهّم بأربع: أنخدع قومك? فقال سإدت الوسإّي: بم لعرابة قيل
رفيعهّم. ولأحسد صغيرهم، ولأحقر عرضي، في لهّم وأذّل مالي،
ّنع شعر ومثله الكندي للمق

ّي وهو محمد بن  ّنع الكند عميرة: وقال المق

من القوم رئيس وليسالحقد ولأحمل
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 اسإقدم يحملالـقـديأعـلـيهّـم
ًا نصري إلى وليسوا سإراع

هم وإن
أتيتـهّـم نصر إلى دعوني

ّدا شـ
وفرت لحمى أكلوا إذا

لحومـهّـم
لهّم بنيت مجدي هدموا وإن

مجدا
ّدين يعيرني قـومـي بال
وإنـمـا

تكنسبهّم أشياء في ديوني
حـمـدا

آخأر: وقال 

أيسـار لـينـون هينون
ذوويسـر

ّواس أبـنـاء مكـرمة سإ
أيسـاره

إن الفحشاء على لينطقون
نطقـوا

ر بـإكـثـم ماروا إن وليمارون

قيت لم تقل منهّم تلق من
ّيدهـم سإـ

بهّم يسري التي النجوم مثل
 الساري

آخأر: وقال 

طــــــويل مـــطـــلـــعـــهّـــم صـــعـــداء لهّـــمفـــــــاعـــــــلـــــــم القـــــــوام
ّود العرب: نحن ّطئنا من إل لنس عرضه ويفّرشنا رحله يو

وكّف معروفه بذل المرفوع: "من الحديث وفي السيد في للنبي
السيد". فذلك أذاه

السيد في أخأر أقوال
انتقام. مع ويقال: لسإودد

من أحد يجنيهّم جناية كل أّن معّمم" يريدون "سإيد تقول والعرب
برأسإه. معصوبة عشيرته

غيره. بهّم ليعتم صفراء بعمامة يعتّم كان منهّم السيد ويقال: بل
إذا الشيء عمامته. يقال: زبرقت بصفرة الّزبرقان سإّمي وإنما

ّفرته، حصينا. اسإمه وكان ص
ّيد في هبيرة لبن وقته في الناس سإ
هجاني اليوم? قال: الفرزدق، الناس سإيد هبيرة: من لبن قيل
ًا الرجل سإودد في الطفيل بن لعامر سإوقًة. شعر ومدحني ملك

بنفسه
ّطفيل: وقال عامر بن  ال

سإـيد ابن كنت وإن إني
عـامـر

كل في المشهّور وفارسإهّم
 موكب

ّودتني فما ّله أبىعـن عـامـر سإ بـأّم أسإـمـو أن ال
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ولأبوراثّة
ّنني حماهـم أحمي ولك
ّتـقـي وأ

رماهم من وأرمي أذاهم
بمنكـب

الخأر: هذا نحو قول 

ّودت عصام نفس سإ
عصاما

ّلمته مـا والقدم الكّر وع

ّيرته ملكا هماما وعصام عبد كان للنعمان بن المنذر. وله يقول  النابغة: وص

ّني يا وراءك ما ولكندخأـول علـى لألوم فإ
? عصام

الّسودد في والتناهي الكمال
الكامل الرجل عن قيس بن حنف للم

ّدثّني ّي حمزة أبو ح الحنف: الكامل قال: قال العتبّي عن النصار
هفواته. عدت من
الحنف في معاوية إلى يكتب أبيه بن زياد

ّله، الهّند لثغر يصلح رجل زياد: أنظر إلى معاوية وكتب فكتب فو
بن وسإنان قيس، بن لذلك: الحنف يصلحان رجلين قبلي إليه: إن

ّي إليه الهّذلي. فكتب سإلمة نكافيه: الحنف يومي معاوية: بأ
ّينا بسعيه أم المؤمنين، أّم نه أبخذلم ّفين? فوّجه يوم عل سإنانا. ص
ما والسودد والحلم الشرف من بلغ قد الحنف زياد: إن إليه فكتب

العزل. وليضره الولية لتنفعه
رجل مدح في نواس لبي

رجلً: وقال أبو نواس يمدح 

ّله أوحده ولنـاشـد ذاك لطالبمـثـلـه فما ال
 واحد في العال يجمع أنبمسـتـنـكـر لله وليس

ًا نواس لبي مثله الرشيد ابن المين محمد مدح في أيض
هذا: وقال أيضا في نحو 

تبلغـي أو لتسأمي ناق يا
ً رجـل

والـّركـن راحتـه تقبيل
ّيان سإـ

ّطي متى الّرحل إليه تح
سإـالـمة

تمثم في الخلق تستجمعي
 إنسان ل

علـى يمشي من خأير محمد
قـدم

ّله برا ممن ومن إنس من ال
جان

الّشبه الحمدان ننازع
فاشتبـهّـم

ّد كما وخألقا خألقا ق
الـّشـراكـان

ّيان ّدة واحد معناهماالمعقول في لفرق سإ والـعـ
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اثّـنـانبينهّمـا
للطائي شعر
الطائي: وقال 

فضـل في إجماعنا أّن لو
سإـودده

في يختلف لم الدين، في
 اثّنان الملة

ًا: وقال  أيض

لم نفسك صورت فلو
تزدهم

كرم من مافيك على
 الطباع

الحنف في صفوان بن لخالد
والشرت الشرف من يفّر الخأنف صفوان: كان بن خأالد وقال
يتبعه.
قيس بن والحنف الجارود بن المنذر
ّدثّني بن والمنذر الحنف قال: وفد الصمعّي عن حاتم أبو ح

وعليه قعود على الحنف وخأرج المنذر فتهّيأ معاوية، على الجارود
المنذر: أراني فقال الحنف، هذا الناس قال المنذر مّر فكلما بّت،

ّينت الشيخ. لهّذا تز
تميم وبني الحنف بين

ّنتنا أعظم حنف: ما للم تميم بنو وقالت عليك! فّضلناك م
ّوده من ، معبد بن شبل وسإّودناك. فقال: هذا بالحضرة ولير سإ

بالبصرة. قال غيره? أو بجلّي
ّله عبد الملك عبد على يرد العلى عبد بن ال
الناس وخأير العرب أكرم عن
ّله لعبد مروان بن الملك عبد قال الشاعر العلى عبد بن ال

يحّب الناس? قال: من خأير من أو العرب أكرم الّشيباني: من
شم. هم بني يعني أحد، من يكون أن وليحب منه، يكونوا أن الناس

وليحب غيره، من يكون أن يحب الناس? قال: من الم قال: من
منه. يكونوا أن غيره
عربي لشريف العجم أشراف من لرجل قول
العرب: إن أشراف من لرجل العجم أشراف من رجل قال

نسيب. قوم كل من فالشريف مفرد، نسب الشرف
ّدهم الّصفايا يقال: أكرم وكان البل وأكرم ، دهم أولم إلى ولهّم أش

ّنهّم ّدهم ء الفلم وأكرم ، أوطانهّم إلى أح ، تهّم لمهّم ملزمة أش
للناس. الناس آلف الناس وخأير

الحداثّة في والكمال الّسيادة
السودد في قيس بن لحنف لم
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ًا يكون أنه السواد. يريد مع الحنف: الّسودد قال أتته من سإيد
إلى بمعناه يذهب وقد ولحيته، رأسإه وسإواد حداثّته في السيادة

العاّمة. بتسويد يكون الّسودد أن يراد وعاّمتهّم، الناس سإواد
الثقفي القاسإم بن محمد سإؤدد في شعر

ّلى الحجاج محمد بن القاسإم بن محمد بن وقال أبو اليقظان: و
الحكم الثقفي قتال الكراد بفارس فأباد منهّم، ثّم ولم ه الّسند

فافتح السند والهّند وقاد الجيوش وهو ابن سإبع عشرة سإنة،
فقال فيه الشاعر: 

والمرؤة السماحة إن
ّنـدى وال

بن القاسإم بن لمحمد
محمـد

عشرة لسبع الجيوش قاد
حّجة

ًا ذلك قرب يا من سإودد
! مولد

الرفيعة. الّسورة: المنزلة مولد من سإورة ذلك قرب ويروى: يا
ًا شيراز جعل اليقظان: وهو أبو قال ً معسكر فارس. لولة ومنزل

ّلد بيض بن لحمزة شعر ّلب بن يزيد بن لمخ المهّ
ّلد بن يزيد بن  ّلب: وقال حمزة بن بيض لمخ المهّ

من مضت لعشر بلغت
ّيد يبلغ ما كسإني الشـيب الس

جسام فيهّم فهّّمك
يلـعـبـوا أن لداتكن وهّمالمـور

ّباس ابن عن الحطيئة سإؤال مسعود ابن ورد ع
فقال: من عمر، مجلس في يتكنلم عباس ابن إلى الحطيئة نظر
ابن قوله! وقال في هم وعلم سإنه في الناس عن نزل الذي هذا

ّنا عشره ما أسإناننا بلغ مسعود: لو رجل. م
دلف أبي في رجل قول

همته فقال: إن المأمون مجلس في دلف أبي إلى رجل ونظر
سإنه. وراء به ترمي

ّله عبيد ولية في خأراسإان زياد بن ال
ّله عبيد وولي سإنة، وعشرين ثّلثّ ابن وهو خأراسإان زياد بن ال
ّله، عبيد موته: اسإتخلف عند لزياد لمعاوية. وقيل وليهّم فقال: ال

ّليه خأير فيه يكن إن ّله عبيد شخص زياد مات عّمه. فلما فسيو ال
ّيك? أما أن أباك منع له: ما فقال معاوية عمه إلى فعل لو إنه يول

ّله: يا عبيد فعلت. فقال ّنهّم المؤمنين، أمير ال بعدك: ما أحد ليقول
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على فاسإتعمله فيه اسإتعمله. فرغب يكونا أن وعمه أباه منع
خأراسإان.

ًا ولي فيمن يكتهّل لم شاب وهو أمر
وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من ثّلثّين سإنة.

وحمل أبو مسلم أمر الدبى لة والدعوة وهو ابن إحدى وعشرين سإنة.
ّنخعي وهو ابن ثّماني عشرة سإنة. وحمل الناس عن إبراهيم ال

ّله عتاب بن سإيد مكة وهو ابن خأمس وعشرين سإنة. وولى رسإول ال
ّندوة. ّطر شاربه فأدخألته مع الكهّول دار ال وسإّودت قريش أبا جهّل ولم ي

الكميت: قال 

وناظر مستمع عيون تثّـغـر وما إليك رفعت
ّنهّى مهّدال في ومنك عليك ورأوا البصائر ذات ال

العراق من عليه قدم وفد في وفتى العزيز عبد بن عمر بين
إلى فنظر العراق، من العزيز عبد بن عمر على وفد قال: قدم

ّوز منهّم شاب ّبروا فقال م، الكلم يريد يتح ّبروا. فقال عمر: ك ك
كان كذلك كان ولو بالسن، ليس المر إن المؤمنين أمير الفتى: يا

ّلم. منك. قال: صدقت أسإّن هو من المسلمين في فتكن
لكهّل يكون أن يجب المر أن في لشاعر

المعنى: قال الشاعر في خألف هذا 

يساسإوا أن الهّلك إنما
وثّيقا رأيا اليام تعره لمبغّر

مثله ولخأر
آخأر: وقال 

يوم الحسنـاء قالت آل
لـقـيتـهّـم

الشيب من تجزع ولم كبرت،
 مجزعا

ًا ذا رأت عليهّـم يمشي عص
ّنعوشـيبة ّنـعـا رأسإـه منهّم تق مـاتـقـ

بي تهّزئي لهّم: لم فقلت
ّلـمـا فـقـ

يشيب حتى الفتى يسود
ويصـلـعـا

وأبعد المجرى الجذع منعـلية خأـير اليعـبـوب وللقارح
ًا منـزعـ

ّلب في الخأنس بن لبكير شعر المهّ
ّلب وهو غلم  فقال: رأى بكير بن الخأنس المهّ

يسد لم إن به خأذوني
سإرواتهّم

له يكون لم حتى ويبرع
مثل

بالنفس والخطار الهّّمة
ًا يستنجزه العزيز عبد بن عمر أتى وقد لدكين وعد
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وهو الفقيمّي ذؤيب بن محمد عن جويرية بن خأالد قال: أخأبرنا
العزيز عبد بن عمر قال: أتيت الراجز دكين عن الراجز العمانّي

المدينة، وإلى وهو وعدنيه كان وعدا منه أسإتنجز اسإتخلف ما بعد
ًا لي ان دكين لي: يا فقال ّواقة، نفس المارة، إلى تتوق تزل لم ت
الجنة. وما إلى تاقت نلتهّم فلما الخلفة، إلى تاقت نلتهّم فلما

ًا، المسلمين أموال من رزأت فاخأتر درهم، ألفا إل عندي وما شيئ
ّيهّما من خأير قليلك المؤمنين، أمير يضحك. فقلت: يا شئت. وهو أ
أنت. فدفع لي فاخأتر غيرك، كبير من خأير قليلك ويقال غيرك، كثير
ّله بارك وقال: خأذهم ألفا إلّي ً بهّم فيهّم. فابتعت لك ال وسإقتهّم إبل
ّله فرمى البادية، إلى ّله رزقني حتى بدعوته بالبركة أذنابهّم في ال ال
ترون. ما

ٍر طلب في لمعاوية عظيم أم
السلم عليه علّي معسكر نظر حين العاص بن لعمرو معاوية قال

ًا طلب م: من بعظيمته. خأاطر عظيم
ٍة أمر بكل يقول: عليكم عمرو وكان ٍة. أي مزلق عليكم مهّلك

المور. بجسام
بالنفس والمخاطرة الهّمة بعد في زهير بن لكعب شعر

زهير: وقال كعب بن 

الهّول يركب لم لمن وليس
بغـيُة

ّطه لرحل وليس ّله ح ال
حـامـل

الجهّل عن تقصر لم أنت إذا
والخنا

أصابك أو حليما أصبت
جـاهـل

الهّّمة ببعد إل لتنال أشياء في الهّند كتاب من
وفي كتاب للهّند: ثّلثّة أشياء لتنال إل بارتفاع هّمة وعظيم خأطر: عمل السلطان،

ّو. وتجارة البحر، ومناحرة العد
ّنّساك ًا أو مع ال ًا: لينبغي أن يكون الفاضل من الرجال إل مع الملوك مكّرم وفيه أيض
ًا أو للملوك مركبا. ّي ّية وحش متبتلً، كالفيل ليحسن أن يرى إل في موضعين: في البر

ّوبهّم صاحبهّم ًا كالّشعلة من النار يص ّو ًا: ذو الهّمة ان حّط فنفسه تأبى إل عل وفيه أيض
ًا. وتأبى إل ارتفاع

ّله بن أبي  الّشيص: وقال عبد ال

آلـى قد الدهر أظّن
فـبـّرا

الموال ليكسب بأن
حـّرا

ّقضحـّر بكـل الزمان قعد لقد قواه من ون
المستمـّرا

الحـرار صفائح كأن
أردت

الحرارا فحارب أباه
طـّرا
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شرف ذي كّل فأصبح
ركوبا

بّرا الدجى عناق لم
وبحـرا

الليل درع جيب فهّتكن
عنـه

زّرا الليل درع جيب ما إذا

وجهّم للغنى يراقب
ضحوكا

ّية ووجهّم مكـفـهّـّرا للمن

له م الظلم جعل ومن
قعـودا

خأيرا الدجى به أصاب
 وشّرا

ًا يعيش أن سإّره يقال: من وكان الذكر أراد ومن فليقنع، مسرور
فليجهّد.
الهّمة بعيد رجل في للعتابي

ّتابّي: فلم قيل دون غاية له ليكون الهّمة. قال: إذن بعيد ن للع
الجنة.
ً الناس أسإوأ في الحكماء لبعض حال

ّتسعت معرفته وضاقت مقدرته وقيل لبعض الحكماء. من أسإوأ الناس حالً? قال: من ا
وبعدت هّمته.

ّي بن  الّرقاع: وقال عد

جوده يورثّ والمرء
ابـنـاءه

في وهو آخأر ويموت
 الحياء

عنهّم فرجع البالة ولي عندما للحجاج
ّول قال: كان اليقظان أبو إليهّم فسار تبالة، الحّجاج وليه عمل أ

ّي وعلى هي للدليل: أين قال منهّم قرب فلما هي? قال: سإمت أ
ًا الكمة. قال: لأراني هذه عنك تسترهم تستر موضع على إل أمير

ًا. فقيل ولية! وكّر بهّم أكمة! أهون منه المثل: "أهون في راجع
". الحجاج على البالة من

التغّرب ضرورة في وغيره، للطائي، شعر
الطائّي: وقال 

في المرء مقام وطول
ُق الحّي ّدد فاغـتـرب لديباجتيهمخل تـتـجـ

زيدت الشمس رأيت فإني
ّبة محـ

عليهّم ليست أن الناس إلى
بسرمد

ّق العصا وفّرق الجماعة، ّدى طوره فش وقال رجل لخأر: أبوك الذي جهّل قدره وتع
لجرم لقد هزم ثّم أسإر ثّم قتل ثّم صلب. قال الخأر: دعني من ذكر هزيمة أبي ومن

ّدثّ نفسه بشيء من هذا قّط. صلبه، أبوك ما ح
طيء: قال حاتم 

ّله لحى ًا ال لبوسإا يلقى أن العيش منمـنـاه صعلوك
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ومطعمـاوهـّمـه
يلق وإن تعذيبا الخمص يرى

شبـعة
ّلة من قلبه يبت الهّّم ق

مـبـهّـمـا

ّله والدهر الهوال على ويمضيهـّمـه يسـاور صعـلـوٌك وال
 مقدما

رمحـه أو قوسإه يرى
ّنـه ومـجـ

المهّّزة لدن شطٍب وذا
مـخـذمـا

ّداولـجـامـه قاتر سإرج وأحناء وطرفا الهّيجا لدي مع
ّوما  مس

لئيما يقعد لم يحي وإنثّـنـاؤه فحـّي يهّلك إن فذلك
مذّممـا

وقال آخأر: 
ّنك لم العيش خأفض يمنع

تطلبه
أهل إلى شوق نزاع

وأوطان
حللت إن د بلم بكّل تلقى
بهّـم

ً وجيرانا بأهل أهل
بجـيران

حملك. ما البلد فخير نسٌب البلدان وبين بينك ويقال: ليس
الورد بن لعروة شعر

الورد: وقال عروة بن 

ّله لحى ًا ال جّن إذا صعلوك
ليلـه

كّل آلفا المشاش مصافي
 مجزر

ّد كـّل دهره من الغنى يع
لـيلة

صديق من قراهم أصاب
ميّسر

يصـبـح ثّم عشاء ينام
قـاعـدا

جنبه الحصامن يحّت
ّفـر المتع

لم الحّي نساء يعين
ّنـه يستـعـ

طليحا ويمسي
كالبعيرالمحّسـر

ّله صفيحٌة صعلوٌك وال
وجـهّـه

القابس ب شهّم كضوء
ّور المتن

أعدائه على مطّل
يزجـرونـه

المنيح زجر بساحتهّم
ّهّـر المش

آخأر: وقال 

أقمت سإليمى: لو تقول
!بأرضنا

للمقـام أني تدر ولم
أطـوف

نحوه: وقال الطائي في 
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ّنحيب آلفة اجتـمـاع داعية الفكانافـتـراٍق كم ال
الوداع ترح على لموقوٍفال الوبـات فرحة إن وما

المنصور باب على حاتم بن لروح
ًا حاتم بن روح إلى رجل نظر المنصور باب على الشمس في واقف

مقامي روح: ليطول الشمس. فقال في وقوفك طال له. قد فقال
الظل. في

زهير بن لخداج شعر
زهير: وقال خأداش بن 

ألقى كمن أكون ولن
ّلـه رحـالـ

ّلى الحمار على صهّوة وخأ
 الفرس

آخأر: وقال 

ٍد عن قّصرت لأنت مج
إذ ولأنـا،

قّصرت بنفسي، إليك أسإمو
 هممي

الخطاب بن لعمر قول
ّبهّة. قال عمر بن الخطاب: أشنعوا بالكنى فإنهّم من

ّله بن زياد بن ظبيان التيمّي على أبيه وهو يجود بنفسه فقال له: أل أوصي دخأل عبيد ال
ّية الميت فالحّي هو الميت. ّله: إذا لم يكن للحّي إلّ وص بك المير? فقال عبيد ال

نحوه: وقال الشاعر في 

بعظم عاش الحي ما إذا
ميٍت

وهو حّي العظم فذاك
ميت

ومعاوية سإعيد بن عمرو بين
وقال معاوية لعمرو بن سإعيد وهو صبّي: إلى من أوصى بك أبوك? قال: أوصى إلّي

ولم يوص بي.
نظر أبو الحارثّ حمير إلى برذوٍن يستقى عليه، فقال: المرء حيث يجعل نفسه، لو

الطائّي: هملج هذا لم يبل بما ترون. قال 

خأراسإان من نابي وقلقل
جاشـهّـم

الّروض أنضر أطمئني فقل
 عازبه

ّنة كأطراف وركب السإ
عـّرسإـوا

تسطو والليل ، مثلهّم على
غياهبه

ٍر تـتـّم أن عليهّـم لم
صـدوره،

تتـّم أن عليهّم وليس
عـواقـبـه

آخأر: وقال 

ًا وعش ًا، أومت ملك كريم
تمت وإن

بكفـك مشهّور وسإيفك
تـعـذر

للمجد السعي في القيس لمريء شعر
القيس: والمشهّور في هذا قول امرىء 

قليٌل أطلب ولم كفانيلدنى أسإعى ما أن فلو
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ٍة  المال منمعـيش
ّنما لمـجـد أسإعى ولك
ّثّـٍل مـؤ

ّثّل المجد يدرك وقد المؤ
أمثالي

وقوله: 

الدرب رأى لما صاحبي بكى
دونه

ّنا وأيقن لحقـان أ
بـقـيصـرا

عينـك، تبك له: ل فقلت
إنـمـا

نموت أو ملكا نحاول
فنـعـذرا

الغنى طلب في نواس لبي
نواس: وقال أبو 

جليس إّما الغنى أبغي
ٍة خأليف

ًء، نقوم مخيف أو سإوا
 سإبيل

ّلب بن يزيد همة ارتفاع في المهّ
ّ بن ليزيد وقيل ّلب: أل أو المارة دار دارأ? فقال: منزلي تبني المهّ

الحبس.
الهّمة وسإقوط التخاذل في للحطيئة

الحطيئة: والمشهّور في سإقوط الهّمة قول 

ترحل ل المكارم دع
لبغيتـهّـم

الطاعم أنت فإنك واقعد
 الكاسإي

الّريب بن لمالك شعر
ّلريب: وقال مالك بن  ا

مروان آل تنصفونا فإن
نقـتـرب

بـتـعـادي فـأذنـوا وإل إليكـم

مراحـأ عنكم لنا فإّن
ومـرحـل

الفـلة ريح إلى بعيٍس
صـوادي

ّلة دار عن الرض وفي المذ
مذهٌب

كـبـلدي أوطـنـت بلد وكّل

يبلغ الحجاج عسى فماذا
جـهّـده

زياد حـفـير جاوزنـا نحن إذا

وآسإت الحجاج أبي فبآسإت
عجوزه

ّيد ّت د بـوهـم يرتـعـي بهّـم ع

ابن كان مروان بنو فلول
يوسإـف

عـبـيد مـن ًا عبد كان كما
إياد

المقـّر المقري هو زمان
ٍة ّل بـذ

القـرى غلمان يراوح
ويغـادي
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ّدثّ عائشة وابن ينحاب بين المح
ّدثّ عائشة ابن إلى خأليفتهّم ينحاب بعث ّله عبيد وهو المح بن ال

ّتيمي، حفص بن محمد له: أبو فقال المسجد في حلقته في فأتاه ال
ّ تخليني. قال: أن مجيئك! قال: أريد قبل هذا عرفت من? قال: هل

لي. قال: فالقني حاجة لي? قال: في حاجة في أم لك حاجة في
سإّر. إخأواني دون لك. قال: ما الحاجة المنزل. قال: فإن في

ًا وكان حريم بن لمالك شعر لص
ٍم: وقال بعض لصوص همدان، وهو مالك بن  حري

ّله وبيت كذبتم ال
لتأخأـذونـهّـم

للّسـيف دام ما مراغمًة
قـائم

الذكّي القلب تجمع متى
ًا وصارم

ًا ّيا وأنف تجتنبك حم
المـظـالـم

ّنع المال يطلب ومن المم
بالقنـا

ًا يعش تخترمه أو مثري
المخارم

غزوني قوٌم إذا وكنت
غزوتهّـم

همدان يال ذا في أنا فهّل
ظالم

ًا وكان النشناش، لبي شعر ًا لص أيض
ّنشناش، من  اللصوص: وقال أبو ال

ًا يسرح لم المرء إذا سإوام
يرح ولم

ًا عليه تعطف ولم سإوام
أقـاربـه

مـن للفتى خأيٌر فللموت
حـياتـه

ًا ًلى ومن فقير تدّب مو
عقـاربـه

ٍة ّنـي بالغـيب وسإائل عـ
وسإـائٍل

أين الّصعلوك يسأل ومن
? مذاهبه

ماثّلة العلم وطامسة
الـّصـوى

فيهّم النشناش بأبي سإرت
ركائبـه

ضاجعه الفقر مثل أر فلم
الفتـى

أخأفق الليل كسواد ول
صاحـبـه

آخأر للص وشعر
اللصوص: وقال آخأر من 

ّني ّلـه مـن لسإتحي وأ أن الـ
أرى

فـيه ليس بأرض أطوف
بـعـير

الـلـئيم المرء أسإأل وأن
بـعـيره

ّبي وبعران كـثـير البـلد في ر

ّليل عـلـّي غابت إن وللشمسالـلـيل واراني إن فل
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تـدورحـكـمٌة
ّذئب عوى للذئب فاسإتأنست ال

عوى إذ
ّوت فـكـدت إنسـاٌن وص
أطـير

ّله رأى ّني ال للنـيس إ
ٌء لـشـانـي

مـقـلٌة لي وتبغضهّم
وضـمـير

بالنفس المخاطرة في تولب بن للنّمر شعر
تولب: وقال النّمر بن 

تصيب كي بنفسك خأاطر
غنيمًة

العيال مع الجلوس إّن
قبـيح

ّلٌة فيه فالمال ومـهّـم تجـ
بٌة

ّلة فيه والفقر مـذ
وقـبـوح

لخأر مثله
آخأر: وقال 

انطلقك ابنتي: إن تقول
واحدا

ًا الّروع إلى ل تاركي يوم
 اباليا

إن الشفاق من ذريني
لنا ّقمي

ّدثّان من ّية الح والمـنـ
واقـيا

سإأجمع أو نفسي سإتتلف
هجمًة

يألمان سإاقييهّم ترى
ّتراقـيا ال

ًا لمثله حجر بن لوس أيض
حجر: وقال أوس بن 

عياٍل ذا مثلي يكن ومن
ًا ومقـتـر

كّل نفسه يطرح المال من
 مطرح

ًا ليبلي مثل عذرهم نفٍس ومبلغحـاجًة لـيبـلـغ أو عذر
منـجـح

آخأر: وقال 

حتى بالقوام الفقر رمى
ّنهّم كأ

نـجـوم البلد آفاق بأطرار

واللئيم الكريم صولة في لكسرى
قال كسرى: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع.

الشاعر: وقال 

أرضى لم خألقان
اخأتلفهّمـا

ّلة الغنى، تيه الفـقـر ومذ

ًا تكن فل غنيت فإذا على فته افتقرت وإذابـطـر
ّدهر  ال

ٍد فلست واصبر، الّصبـر من فرٍج إلى أدنىبواج

193



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ًا خألقـ
ًا التصّرف من يمنعه أبوه كان لعرابي شعر عليه خأوف

ّا  ّا عليه، فقال شعر فيه: كان إعرابّي يمنع ابنه من التصرف إشفاق

بعـيد منه فالخير ومطعمه،لباسإـه إل يبغ لم الفتى ما إذا
ّكرني ولم المنايا، خأوف يذ

أكن
محـيد منه ليس مّما لهرب

لقّرب مال ذا كنت فلو
مجلسي

رشيد أخأطأت: أنت إذا وقيل

الناس في صار قد الغنى رأيت
ًا سإودد

بالمـكـرمـات الفتى وكان
يسـود

مقالـي يسمع لم قلت وإن
ّنـنـي وإ

ّق لمبدىء ومـعـيد بـينـهّـم حـ

ّول فذرني الـبـلد في أج
ّلـه لـعـ

ٌق يسـّر يسـاء أو صـدي
حـسـود

ّبما أل الـّشـفـيق كان ر
ًة مـضـّر

وهـو الشـفـاق مـن عليك
ودود

الغنى طلب في لباهلي شعر
باهلة: وقال أعرابي من 

ّفـــنـــي حـتـى الـعـيس نـّص سإأعـمـل ّا الـمـال غنـىيكـ ّدثّـــان غـنـى أو يومـ الـحـــ
هـــوان وسإـــم بــالقـــلل الـحـّر علـىلـــهّـــم يرى حـــياة مـن خأـيٌر فلـلـمـوت

ّلـم متـى بـــيان قـــالـــوا: عـــديم يقــل لـم وإنكـــلمـــه حـســـن يلـغ يتـكـنـ
لساٍن بغير الغنى بورك أهله عن الغني كأّن

ٌق  بلسان ناط
الكسب على والحض الفقر وذم بالمال والّسودد الشرف

المال وقلة الفقر ذم في العرابي لبن شعر
العرابي: أنشد ابن 

قومه في يفتقر ومن
الغنى يحمد

العّم ماجد فيهّم كان وإن
مخـول

ّنون يبخل أعطوا إن يم
بعضهّـم

ًا ويحسب إن سإكته عجز
تجّمـل

ّلة المرء بعقل ويزري ق
مـالـه

رجال من أقوى كان وإن
 وأحول

الفقير ويذم الغني به يمدح ما في الهّند كتاب من
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ّلة من للهّند: ليس كتاب في وقرأت بهّم ذّم إل الغنّي بهّم يمدح خأ
ًا كان فإن الفقير، ًا كان وإن أهوج، قيل شجاع وإن بليد، قيل وقور

ًا كان وإن مهّذاٌر، قيل لسنا كان ّيي. قيل زّميت ع
الفقر ذم في شعر
آخأر: وقال 

ذوي بأقوام يزري الفقر
حسٍب

ّود وقد ّيد غير يس الس
المـال

الكسب على الحض في العرابي لبن مثله
العرابي: وأنشد ابن 

ّبا رزقت أرزق ولم ل
مروءته

ّ المروءة وما كثرة إل
المال

ًة أردت إذا مساما
ّعـدنـي يق

ّوه عما ّقة باسإمي ين ر
الحال

الغنى مدح في ولخأر
آخأر: وقال 

ّطي كثرة المرء عيوب يغ
ماله

ّدق وهو قال فيما يص
كذوب

ّلة المرء بعقل ويزري ق
ماله

وهو القوام يحّمقه
لـبـيب

آخأر: وقال 

الجدود لئيم من كم
ّوده ال سإ

الـورق وأّمـه أبوه مال

ليس الجدود كريم وكم
لـه

خألق ثّوبه أّن سإوى عيٌب

ّدبه ٌة أ والخلـق العفاف إل ثّوباهفـمـا كـرام سإـاد
للرياشي مثله

الرياشّي: وأنشد 

المال أّن يعلم غضبان
لـه سإاق

ول ديٌن له يسقه لم ما
خأـلـق

سإقتهّم ألفا ثّلثّون لول
ًا بـطـر

ضاقت ألفا ثّلثّين إلى
ّطرق ال

الناس كرام عن يكن فمن
يسألني

كانت من الناس فأكرم
ورق له

نفسه المعنى في الجلح بن لحيحة
الجلح: وقال أحيحة بن 

خأــال ول عـم ول عـّم ابـن منذو يغررك ول مت أو اسإتغن
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نـشـب
حق من عندهم ما يلوون

أقـربـهّـم
والمـال صديقهّم وعن

بـالـوالـي

ذو الخأوان على الكريم إنأعـمـرهـا الّزوراء على أزال ول
الـمـال

ماليوقال يا ناديت إذا ندائي إليخـذلـنـي نـاديت إذا الـنـداء كّل
:  حّسان

ٍم رّب الـنـعـيم عـلـيه غظى وجهّل لالـمـا عـدم أضـاعـه حلـ
الهّذلّي: وقال 

يثنى معاشرا رأيت
قبـاح وأوجهّهّم شبعوا إذاعليهّـم

لهّم المصرمون يظّل
سإجودا

عندهم يسق ولولم
ضـياح

يلف. ويروى
المال كسب في ???لبعضهّم

?وقال بعضهّم: وددت أّن لي مثل أحد ذهبا ل أنتفع منه بشيء. قيل له: فما تصنع به?
قال: لكثرة من يخدمني عليه.

الّصلتان: قال 

ًا قلت إذا قد لمن يوم
:تـرى

ّي، أروني أروك الّسر
 الغني

عند كان ما وسإّرك
ٍء امـرى

الخـفـي غير الثلثّة وسإّر

آخأر: وقال 

ّناس: ما تسألي ل مجدي ال
شرفي وما

والشأن فّضتي في الشأن
ذهبي في

يطـر لـم مـال لي يكن لولم
أحـد

مجدي يعرفوا ولم بابي
أبـي ومجد

آخأر:وقال 

ّلك إلى صرت حين قوم أج
الغنى

العيون في غنّي وكّل
جـلـيل

تؤت ولم عقل ذا كنت ولو
ثّروة

والـفـقـير لديهّم ذللت
ذلـيل

المرء على الدنيا مالت إذا
ّغبت ر

حـيث الناس ومال إليه
يمـيل

ّين غنى إل الغنى وليس ّيةز غـداة أو يقـري عش
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ينـيلالفتى
وقال آخأر: 

يغـدو حـين مقّل وكّل
ٍة لـحـاج

الناس ومن يعدو من كنّل إلى
 مذنب

يقولون عمي بنو وكان
مـرحـبـا

ًا رأوني فلما مات معدم
مـرحـب

آخأر: وقال 

تك ول أصلح مصلح أبا
ًا مفسـد

من خأيٌر المال صلح فإّن
 الفقر

يزداد المـرىء أّن تر ألم
عـّزة

أنه يعلموا إن قومه على
مثري

وغيره الورد، بن لعروة شعر
الورد: وقال عروة بن 

أسإعى للغنى ذريني
فإنـي

ّناس رأيت شّرهم ال
الفقير

حسب له أمسى وإنعلـيهّـم وأهونهّم وأبعدهم
 وخأير

ّي ويقصيه ّنـد الصـغـير وينهّره حليلتهوتـزدريه ال
وله الغنى ذا وتلفي
جـلٌل

يطـير صاحبه فؤاد يكاد

غفـور رّب للغني ولكنجـّم والـذنـب ذنبه قليٌل
نفيل: وقال زيد بن عمرو بن 

نـشـٌب لـه يكن من ويكأن
يح

يعش يفتقر ومن بب،
 ضّر عيش

آخأر: وقال 

يهّجر الفقر بيت تر ألم
أهله

له يهّدى الغنى وبيت
 ويزار

آخأر: وقال 

ّيفردا كنت مالك قّل ما إذا ّوار الناس وأ ? المقّل ز
وغيرهم والطائي زرارة بن العزيز لعبد

زرارة: وقال عبد العزيز بن 

اللبيب لّب وما
بـغـيرحـّظ

من المعيشت في بأغنى
فتيل

عيب يستر الحّظ رأيت
قـوم

من الحظوظ وهيهّات
 العقول

الطائّي: وقال 
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الكف وبطن كاٍس الصبر
عاريٌة

ٍر والعقل يكس لم إذا عا
ّنشب بال

يرع لم إن العقل أضيع ما
ضيعته

ًا وأي وفٌر، بل دارت رح
قطب

آخأر: وقال 

ّد عش ترى من إنماعيشنوٌك يّضرك ول بج
 بالجدود

ّد عش ّنقة وكن بج هب
يزيد أوخأالدبـن نوكا سإّيالقي

الطائي: وقال 

وهو عيشه من الفتى ينال
جـاهـٌل

وهو دهره في الفتى ويكدي
عالـم

على تجري الرزاق كانت ولو
الحجا

ًا هلكن جهّلهّـّن من إذ
الـبـهّـائم

المّرار: وقال 

الّرفاد في ترافد لم إذا
تسق ولم

ًا ّو تستغن ولم عد
 أروح فالموت

الثقفي: وقال ابن الدمينة 

في العرس أطعت
حتى الشهّوات

ًا أعادتني عـبـد عسيف
عـبـد

بـعـت قد جئتهّا ما إذ
عـذقـا

ّبـل أو تعانق ّدي أو تـقـ تـفـ

الجعفّي: وقال السإعر 

مـا الجعفي وخأصاصة
داينـتـه

ًا ينقضي ل قيل وإن أبد
انقضـى

رأوك ما صدٍق إخأوان
بـغـبـطة

بك هوى فقد افتقرت فإن
 هوى ما

آخأر: وقال 

معاشا يكسب لم المرء إذا
لنفسـه

ّديق لقى أو الفقر شكا الص
فأكثرا

ّ الدنين على وصار كل
وأوشكـت

أن له القربى ذوي صلت
ّكـرا تن

ّله د بلم في فسر والتمس ال
الغنـى

تموت أو يسار ذا تعش
فتـعـذرا

ّد من ال الناس منمن الحاجات طالب وما أج
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وشـّمـراتبتغى حيث
ول بدوٍن عيٍش من ترض فل

تنـم
كان من الليل ينام وكيف

معسـرا
آخأر: وقال 

يثب ول المال يجمع من
به

جـدبـه لعام العام ويترك

هوان الناس على يهّن
 كلبه

ربيعة بن عتبة في اليقظان ?لبي
ربيعة. بن عتبة ال قط مملق سإاد اليقظان: ما أبو قال
ّله لعبد والدنيا الدين عمل في عمرو بن ال

ّدثّني ّدثّنا أبوحاتم ح عبيد عن سإلمة بن حّماد عن الصمعّي قال: ح
ّله ّله عبد عن العيزار بن ال ّنك لدنياك قال: أحرثّ أنه عمرو بن ال كأ

ًا. تموت كأنك لخأرتك وأحرثّ أبدا تعيش غد
الغنى في الرقاشي قلبة لبي

ّدثّني ّدثّنا حاتم أبو قال: ح ّدثّني الصمعّي قال: ح أصحاب قال: ح
ّيوب عن أيوب قال:  أ
ّثني قلبة أبو كان العافية. من الغنى ويقول: إن الحتراف على يح

الكامل الرجل في لعري
فقالوا: أحمق رجل عن أعرابي الصمعّي: سإأل قال: وقال

ٌق. فقال: ذاك ّله مرزو الكامل. الرجل وال
المال وحفظ العمل في

ّدين حفظ فقد ماله حفظ يقال: من وكان والعرض. الكرمين: ال
ّله: أطعني كتب بعض في ويقال ينفعك بما ولتعلمني آمرك فيما ال
ًا لك أفتح العمل من لباب يدك وآمدد الرزق. من باب
الشتاء. في قدره غلت الصيف في دماغه غلى يقال: من وكان

ّد المال ويقال: حفظ جمعه. من أش
وللحسن

فانظروا المال أصاب أين من تعلموا أن أردتم الحسن: إذا وقال
ًا. ينفق الخبيث فإّن ينفقه فيما سإرف

ّله أذهبه نهّاوش من مال أصاب قولهّم: من ونحوه نهّابر. في ال
ّد مثل في ويقال ّد"، قبل "الك والعجز. العجاجة قبل الطلب يراد الم

الغزو في وللقيط
ّدر لقيط: "الغزو وقال ّلقاح أ ّد ل ". للسلح وأح
المعافى لبي شعر
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المعافى: وقال أبو 

العجز أنكح التواني وإن
بنتـه

ّوجهّا حين إليهّا وسإاق ز
 مهّرا

ًا ًا فراش لهّا قال ثّم وطيئ
ّتكـي ا

ّد قصاراهما يلدا أن لب
الفقرا

الفقير في جبلة بن لزيد
الفقر. أمن غني من أفقر فقير جبلة: ل بن زيد وقال
ّله رضي طالب أبي بن لعلّي الغنى في عنه ال
ّله كرم طالب أبي بن علّي عن وروي دون قال: ما أنه وجهّه ال
كنز. فوقهّا وما نفقٌة، درهم آلف أربعة
الفبر. : القبرول ويقال
. فقيرا صاحئه إل. كان قظ مال عيال سإبق : ما ويقال
: ما البصريين من لرجل وقيل عيال صاحب البصريين من لرجل

واتخذ المال قبل العيال اتخذت : لني ? قال مالك ينمي ل لك
. العيال قبل المال الناس
. المال سإوس : العيال ويقال
ماله ذهب من حال يكرن . كيف ? قال حالك : كيف لمديني وقيل

. عادته وبقيت
غربة. الوطن في والفقر وطن الغربة في : الغنى ويقال
النبياء من نبب : شكا قال ذكره باسإناد يحعص بن محمد حدثّني

أفتريد عندي أمرك جرى : هكذا إليه الثه فاوحى الفقر الشذة إلى
. الدنيا اعيد أن أجلك من

: سإمعت قال العتي : حذثّنا قال حاتم . أبو قال حبيب بن ليونى
تسؤيهّم حتى قظ البادية أهل أجدب : ما يقول حبيب بن يونس
. الننى أهل إلى الننى عاد إل الخصب جاءهم ثّم السنة

جمال ذات أعرابية : رأيت الصمعف قال وأعرابية الصمعي بين
: ! قال الجمال هذا ولك (لتسالين أمة : يا فقلت بمنى تسال رائع
الحاخ : هذا ? قالت معاشكم أين . فمن ? قلت اصنع فما الكه قذر

? أين فمن الحاج ذهب : فاذا . فقلت ثّيابهّم ونغسل نتقفمهّم
حيث من نعيش انما كنا ! لو الجبين صلب : يا وقالت إلن فنظرت

عشنا. لما نعلم
لي الدهريوسإا من أرى الشاعر". ( أتراني وقال القلل في لشاعر

للرحيل قزبوا فقالوا جميع في لذاكنت رجلي غيبر مطية فيه
ورحلي .فقدرآني رآني من رحل أخألف ل حيثمانهّنت نعلي قدمت

آلة من عندك : ما لمديني قيل اليد ذات قلة في ولخأرين لمديني
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. . التلبية ? قال الحج
العصيدة? قال: الماء. الة من عندك لخأر: ما وقيل
القريس? قال: الشتاء. آلة من عندك لخأر: ما وقيل

الفقر ومدح الغنى ذم
البهّل. كنية شريح: الجدة قال

الفقر مدح في صيفي بن لكثم
الدنيا. قيل: أمر كّل مكفّي أني يسّرني صيفّي: ما بن أكثم وقال
العجز. عادة أكره وألبنت? قال: نعم، أسإمنت وإن

الغنى عيب
يورثّ أنه الفقر وفضيلة البله، يورثّ أنه الغنى يقال: عيب وكان

الفكرة.
الغنى ذم في حازم بن لمحمد شعر

الباهلّي: وقال محمد بن حازم 

الغنى ول الفقرعاٌر ما
شرف

ٍة في وسإخاء طـاع
سإـرف

ٌء إل لك ما ّدمـه شـي تـلـف أخأرتـه شيء وكّلتـقـ
ً تركك أسإـف بـحـّره وتصلى اهيتـهّـّن لـوارثٍّ مال

مناذر لبن ?مثله
مناذر: وقال ابن 

الرحمن قسمة رضينا
ّثقفـّي علٌم لنافينا مـاٌل ولل

ّثقفّي وما جادت إن ال
خأيال إل شخصه وراعككساه

الحكم بن لمروان
بذي بماله مّر المدينة من مرران خأرج مالك: لّما بن أنس وقال

عليه أشرجت ما إل المال قال: ليس إليه نظر فلما خأشب
المال في السلم عليه المناطق. للمسيح

هي قالوا. وما خأصال، ثّلثّ المال قال: في أنه المسيح عن وروي
ّله? قال: ل روح يا ّله. قالوا: فإن من يكسبه ال فعل? قال: يمنعه ح

ّقه. قالوا: فإن من ربه. عبادة عن إصلحه يفعل? قال: يشغله لم ح
عمر ولبن
ّفي لبن قيل قال: ، درهم ألف مائة وترك حارثّة بن زيد عمر: تو

لتتركه. لكنهّم
للكريم السؤدد أن في للمعلوط شعر
المعلوط: وقال 
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ّدنـّي المال سإود ول ول الـ
دنـا

الـكـريم ولـكـّن لذاك
يسـود

الغنـّي الناس ير ما متى
وجـاره

ًا عـاجـٌز يقولوا فقير
وجـلـيد

من والفقر الغنى وليس
الفتى حيلة

قّسـمـت أحاٍظ ولكن
وجـدود

غنـّي من رأينا قد فكم
ٍم مـذّمـ

ٍم وصعلوك مات قو
وهوحـمـيد

المروءة أعيته المرء إذا
ًا نـاشـئ

ً فمطلبهّا عـلـيه كهّـل
شـديد

آخأر: وقال 

ّلـك تهّين ول ًا تركعأن الفقـيرعـ قد والدهر يوم
 رفعه

الخأفش قال: قال المبّرد: أريد النون الخفيفة في ول تهّين فاسإقط التنوين لسكونه
وسإكون اللم.

آخأر: وقال 

ٍر ولست ّظا جانب إلى بن
الغـنـى

جانب في العلياء كانت إذا
الفقر

ّباٌرعلى وإني ما لص
ينـوبـنـي

ّله رأيت لنّي على أثّنى ال
 الصبر

ًا يمدح لعرابي قوم
ًا: وقال أعرابي يمدح  قوم

الصبر على عّضوا افتقروا إذا
حسبًة

ًا عادوا أيسروا وإن سإراع
الفقر إلى

يفتقروا. حتى عندهم ما يقول: يعطون
بالفقر السلم عليه عيسى وتعييرهم اليهّود عن للحسن

ّيرت قال فقال: من بالفقر مريم بن عيسى اليهّود الحسن: ع
أتيتم. الغنى

الفقر شرف في أيضأ وللحسن
ليفتقر. يعصي أحدا ترى ل أنك الفقر شرف من وقال: حسبك

المال ذم في العرابي لبن شعر
ّلعرابي: أنشد ابن  ا

طباخ ل رجال يغشى المال
بهّـم

أصول يغشى كالّسيل
ّدندن  البالي ال

الطائي: وقال 

للمكان حرب فالسيلمن الكريم عطل تنكري ل
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العـالـيالغنى
ّله رضي الخطاب بن لعمر الغنياء على دخأل فيمن عنه ال
سإاخأط وهو خأرج الغنياء على دخأل الخطاب: من بن عمر قال
ّله. على ال

كثرت من أعرابّي: الغنّي وقال والفقير الغنّي في لعرابي
. منهّا نصيبه قّل من والفقير حسناته،

الصبع لذي شعر
الصبع: وقال ذو 

ماكان على عّم ابن لي
خألٍق من

أقليه لي مخالٌف
ويقـلـينـي

شالت أننا بنا أزرى
نعامتـنـا

خألتـه بل دونه فخالني
دونـي

آخأر: وقال 

ٌة الحرم إّن الحلل حالبة ووجدتحلـبـاتـه غزير
 مصورا

ًا لعرابي: إن قيل ً أفاد فلن ًا. قال: فهّل مال ًا معه أفاد عظيم أيام
فيهّا?  ينفقه

المروءة صاحب في الهّند كتاب من
ًا يكرم المروءة للهّند: ذو كتاب وفي كان وإن يهّاب كالسإد معدم

ًا، ًا كان وإن يهّان له مروءة ل ومن رابض ّوق وإن كالكلب موسإر ط
ّلي. وح

زهير بن لخداش شعر
زهير: وقال خأداش بن 

أعـلـم المـال إن أعاذل
ّنـه أ

للغائلت وجامعه
الـغـوائل

نعشك فوق تجعليني متى
تعلمي

أبكري مكاني أيغني
وأفائلـي

آخأر: وقال 

قال ثّّم أثّرى المرء إذا
لقومـه

ّيد أنا إليه المقضي الس
ّظم المع

ًا يعطهّم ولم أن أبوا خأير
يسودهم

رغمه عليهّم وهان
وهوأظلـم

ّيار بن لزبان سإ
ّيار: وقال زبان بن  سإ

محدثّـين كقوم ولسنا
ًة سإـياد

يحّس ول مالهّم يرى
فعالهّا
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ٌة مساعيهّم في مقصور
بيوتهّم

طّرا ذبيان ومسعاتنا
عيالهّـا

ّله عبيد لبي الغنى وعز الفقر ذلة في الكاتب ال
ّله عبيد أبو وقال ّد المرؤة حقوق على الكاتب: الصبر ال من أش

ّلة الحاجة، ألم على الصبر عّز أن كما الصبر عّز من مانعٌة الفقر وذ
النصاف.  كرم من مانع الغنى
نصبه، أدوم ما الغنى ذا تر الغنى: ألم ذّم في المتكلمين بعض وقال
ّظه، ماله من وأخأّس راحته، وأقّل ّد ح وأغرى حذره، اليام من وأش
ّدهر تسترثّيه، وحقوق يرعاه، سإلطان بين هو ثّم ونقضه، بثلمه ال

من الغنى عليه بعث قد فراقه، يوذون وولد يتنافسونه، وأكفاء
ذوي ومن البغي، أعدائه ومن الحسد، أكفائه ومن العناء، سإلطانه
له فدام قنع البلغة لكذي الملمة، الولد ومن الذتّم، الحقوق
ّكبته بالكفاف ورضي الجسد، له فسلم الدنيا ورفض السرور، فتن
الحقوق.

العيال كثير فقير لعرابي شعر
ضجر أعرابّي بكثرة العيال والولد مع الفقر وبلغه أن الوباء بخيبر شديد فخرج إليهّم

يقول: بعياله يعرضهّم للموت، وأنشأ 

خأيبر لحّمى قلت
ّدي اسإتعـ

واجهّدي عيالي هاك
ّدي  وج

ّله أعانكوورد بـصـالـٍب وباكري الجنـد ذا على ال
عياله. وبقي هو فمات الحمى فأخأذته

ّله رضي الخطاب بن عمر ّله عبد ابنه يوصي عنه ال ال
ّله: يا عبد ابنه إلى الخطاب بن عمر وكتب ّله، اتق بني، ال فإنه ال

ّله اتقى من فلتكن زاده، شكره ومن كفاه، عليه توكل ومن وقاه، ال
له نية ل لمن لعمل أنه وآعلم قلبك، ء وجلم عينيك عماد التقوى

ل لمن جديد ول له، رفق ل لمن مال ول له، حسبة ل لمن أجر ول
له. خألق
الفقر مدح في الوّراق لمحمود شعر

الوّراق: وقال محمود 

الفـقـرال عائب يا
تـزدجـر

تعتـبـر لو أكثر الغنى عيب

ومن الفقر شرف من
فضـلـه

منك صّح إن الغنى على
 النظر

ّله تعصي أنك تبغي ال
الغـنـى

ّله تعصي ولست كي ال
تفتقـر

آخأر: وقال 
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سإوى ماٌل لي ليس
كرمي

الـعـدم من أمن لي فيه

ّله ل ّتـهّـم غير أشكو كيفأعدمـنـي أقول: ال م
ّطترزقـت بما نفسي قنعت هممـي بالعلى وتم

إلى قرني من فهّيسإـابـغًة الصبر وجعلت
 قدمي

ّدهر ما فإذا ًا يجدني لمعاتـبـنـي ال نعـمـي كافر
والشراء والبيع التجارة

) للنبي
ّدثّني إسإحق ابن عن عمرو بن معاوية عن عبيد بن محمد قال: ح

ّدثّه عمن ّله رسإول قال: قال يرفعه ح ومرحمًة مرغمًة ): "بعثت ال
ًا ابعث ولم ًا ول تاجر ًتجار المة هذه شر وإن زّراع ّ والزراعون ال إل
". دينه عن شّح من

داود بن وائل عن العمش عن معاوية أبو رواه آخأر حديث وفي
ّي النبي جبير. سإئل بن سإعيد عن أطيب? قال: "عمل الكسب ) أ

ٍر". بيع وكّل بيده الرجل مبرو
ّله رضي الخطاب بن لعمر التجارة في عنه ال

ّدثّني ّدثّنا عمرو بن يزيد ح بن هشام عن عمارة بن عون قال: ح
ّله رضي الخطاب بن عمر أن الحسن عن حسان قال: من عنه ال

غيره. إلى منه فليتحول فيه يصب فلم مرات ثّلثّ شيء في تجر
ّثوا ول رأسإين الرأس واجعلوا المنايا، بين وقال: فّرقوا بدار تل

ٍة. معجز
ًا اشتريت وقال: إذا لم خأيٌر أخأطأك فإن الخلق عظيم فاشتره بعير

ٌق. يخطئك سإو
عينك. في يكون ما أحسن ن الحيوم وقال: بع
السإواق في وللحسن

ّله موائد الحسن: السإواق وقال أصاب أتاهم فمن الرض في ال
. منهّم
) للنبي

ّله رسإول قال: مر الزبيري عن معمر عن المبارك ابن )برجل ال
ًا، يبيع مع الّرباح فإن السوق أول بالّسوم فقال: "عليك شيئ

". السماح
ّله رسإول المرفوع: "أمر الحديث بعض وفي باتخاذ ) الغنياء ال
ّدجاج". باتخاذ والفقراء الغنم ال
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ّد اليسار? قال: لم من بلغت ما أبلغت للّزبير: بم وقيل ًا أر ولم ربح
ًا. أسإتر عيب

التجارة في ولمعاوية
الرقيق. فقالوا: بيع صنائعهّم، عن فسألهّم معاوية على ناٌس دخأل

ضرس. ومؤونة نفس ضمان التجارة قال: بئس
ومشتريهّا ضيعة باع رجل بين
ّله للمشتري: أما فقال ضيعة رجل باع المؤونة ثّقيلة أخأذتهّا لقد وال

ّله المنفعة. فقال: وأنت قليلة الجتماع بطيئة أخأذتهّم لقد وال
التفّرق. سإريعة

ًا رجل من رجل واشترى لم صبرت المشتري: لو له فقال دار
بعشرة. الذراع منك شتريت

. بدرهم الذراع بعتك صبرت لو فقال: وأنت
بالحمق يصفه العلء بن سإفيان أبي في زائدة أبي بن لعمر

ّدثّنا ًا باع العلء بين سإفيان أبا أن الصمعّي عن حاتم أبو ح ما غلم
ًا بثلثّين له قالوا: كيف? أحمق، زائدة: هذا أبي بن عمر فقال ألف

ّنه ًا ثّلثّين يبلغ لم قال: ل ًا عشرون ذلك قبل اعطي حتى ألف ألف
يغتنمهّا?  ولم انتظر فكيف

ّله عبد يماكس رؤي وقد جعفر بن ال
ّله عبد ورئي في له: أتماكس فقيل درهم في يماكس جعفر بن ال
به جدت مالي به? قال: ذلك تجود بما المال من تجود وأنت درهم
. بخلته عقلي وهذا
عمر ولبن
عمر: ابن له فقال المكيال، على البائع له فحثا شيئا عمر ابن ابتاع

المكيال. يحمله ما لي فإنما رأسإه على تمسك ول يدك أرسإل
ّله عبد بن جرير كان ًا اشترى إذا ال أخأذنا الذي لصاحبه: إن قال شيئ
بالخيار. فأنت كذلك أنه أظّن اذ أعطيناك مّما خأيٌر منك

ًا اشترى وقد عبيد بن عمرو للحسن إزار
ًا عبيد بن عمرو اشترى فاعطاه ونصف دراهم بستة للحسن إزار

ونصف. فقال دراهم بستة بعته الرجل: إنما فقال دراهم سإبعة
ًا. أخأاه ليقاسإم لرجل اشتريته عمرو: إني درهم

الزناد لبي
ّلت فواضله، ل ّدثّنا أبو حاتم عن الصمعّي عن أبي الزناد قال: إذا عزب المال ق قال: ح

بلحة ول بسرة ول رطية ول كرنافة.
ّيين: ونحوه قول بعض  الحجاز

ً سإأبـغـيك ّنـنــي بـالـمـدينة مـال قلـت الموال عازب أرىإ
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فـواضـلـه
عبد بن وعمر حنيف بن سإهّل بين

 الرحمن
بيننا حنيف بن سإهّل عوف. قسم بن الرحمن عبد بن عمر قال

لمال أنه اعلم بالقرابة، أؤثّرك إني أخأتي بن لي: يا وقال أموالنا
أطعمته، لما أطعمك ما المال وخأير مصلح، على ولعيلة لخأرق

بمال. وليس جمال الرقيق وإن
مثل جاه لذي وليس عشر، أرض مثل ضعف لذي زياد: ليس قال

ٍر وليس خأراج، صامٍت. مثل لتاج
وتاجر رجل بين
من خأير وهي بستة الشاة? تال. أخأذتهّا تبيع لخأر: بكم رجل قال

فزن بتسعة حاجتك من كانت فإن ثّمانية بهّا أعطيت وقد سإبعة
ًة. عشر

ّوارة، أرض في خأّرارة، عين المال يقال: خأير كان الفارة، تفّجرها خأ
ًا وتكون غبت، إذا وتشهّد نمت، إذا تسهّر مّت. إذا عقب

ّي عن معمر عن الرزاق عبد قال: إن المسيب بن سإعيد عن الزهر
ّله ًا أبغض إذا ال الّصياح. في رزقه جعل عبد

البطيخ دار أهل إلى سإمعت وقال: أما ذلك، مثل الفضيل وقال
ّويهّم والملحين . ود

والمماكسة عمر ابن
ّدثّنا ّدثّنا الخليل بن أحمد قال: ح الهّجيمّي الحارثّ بن أحمد قال: ح
ّدثّنا ابن عن نافع عن سإنان بن برد عن سإعيد بن المبارك قال: ح

ّنه عمر والبيع الشراء في والمماكسة بالمكايسة ايرى ل كان أ
ًا. بأسإ

ّله رضي الخطاب بن عمر بين له وغلم عنه ال
ّدثّنى ّدثّني محمد قال: ح زائدة أبي بن يحيى عن الصبهّانّي قال: ح

الحلل، يبيع له ما غلم عمر قال: أتى بردة، أبي عن مجالد عن
ًا الثوب كان له: إذا فقال كان وإذا جالٌس وأنت فانشره عاجز

ّله قائم. قال: فقلت وأنت فانشره وسإاعا ّله له: ال عمر. قال: يا ال
السوق. هي إنما
ّله لعبد الغلت في الحسين بن ال

ّلة الحب الغنى. قال ّلة النخل كقاٌف وغ ّلة الدور مسكٌة وغ ّله بن الحسين: غ قال عبد ال
أعرابّي: 

ٍء زيادة النفس تلحق شي
بالمنـى

التجارة في الغلء وبعض
 أربح
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غزوان بن عتبة كتاب
ولما بلغ عتبة بن غزوان أن أهل البصرة قد اتخذوا الّضياع وعمروا الرضين كتب إليهّم:

ل تنهّكوا وجه الرض فإن شحمتهّا في وجهّهّا.
أعرابّي: قال 

وفي حاجاٌت الّسوق وفي
ّنقد ّلٌة ال قـ

غير الحاجة بمقضي وليس
ّدراهم  ال

البضاعة أهل بنعت الشراء في ميمون بن لميمون
غبن. أهلهّا بنعت الشياء اشترى ميمون: من بن ميمون قال
والحسن الحرشي شكر بين

ّدثّني شكر الحرشي قال: جاء الحسن ّدثّني سإهّل بن محمد عن الصمعّي، قال: ح ح
ّنهّا تقلب المعلف وتنزع الوتد من قبل البيع لئل يقولوا بشاٍة فقال لي: بعهّا وابرأ من أ

ندم.
الشاعر: قال 

الجذام أنامله على فصّبكيًل يوف لم تاجٌر ما إذا
الطائي في الزيات لبن شعر

الطائي: ابن الزيات في 

ًا البيع سإهّل رأيتك سإمح
وإنمـا

بالشيء ظّن ما إذا يغالي
بائعه

طاب أحميته إن الماء هو
شربه

ًا ويكدر تباح أن يوم
مشارعـه

ّدثّت قال: كان الحسن عن الشهّب أبي عن فروخ بن شيبان عن ح
ّتجر رجل ًا، بهّم يأتي الخمر ويحمل البحر في ي إليهّم فعمد قوم

ًا واشترى الّصرف بحساب فباعهّم بهّم وأتاهم نصفين فمزجهّا قرد
أخأذ وقد إل يشعر لم البحر في لّجج فلما السفينة، في معه فحمله
ًا يلقي وجعل الّصاري وعلعلى الكيس القرد البحر في دينار

ًا قسمين. قسمه حتى السفينة في ودينار
ّكة طريق في بالرمل العراب من رجل الحاّج: أتانا من رجٌل قال م

الغرارة? فقال: بدرهمين. فقلنا: له: بكم فقلنا كمأة، فيهّم بغرارة
منا: رجل له قال نهّض فلما الثمن، إليه ودفعنا ذلك. فاخأذناها لك
برجله الرض وضرب عودان، عود. فقال: بل المغبون اسإت في
قياٌم. الكمأة على نحن فإذا
ّطيخًة. فقال: ل، لبنك تشتري لعرابّي: أل قيل كساده من يبلغ أو ب
بأخأرى رماه وعدا وأخأذه البقال يدي بين من تناول إذا يكون أن

خألفه. يعد ولم
فيه بعيب ما غلم اشترى وقد لعرابّي
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ًا أعرابّي اشترى غير عيب? فقال: ل، من فيه للبائع: هل فقال غلم
الفراش. في يبول أنه

فيه. فليبل فراشا وجد إن بعيب، هذا فقال: ليس
ّدين ال
ّدين في عقلة بن لثابت ال

ّدين ثّابت قال الشريف. عقلة قطنة: ال
دليم شعر
دليم: وقال 

ّله ّقـى ال ّنقد كاد حين علىبـبـيعًة عـرابة مـن لـ ال
يعسرعاجـلـه

ّوى يسـب الكـف بنان ول
ربـحـه

أنا الذي المطل يحسب ولم
ماطلـه

كان الذي الّربح من سإيرضى
يرتجي

هو وهل أعطى الذي برأس
قابلـه

ّنع وقد جريج وابن عمر بين ًا تق دائنيه من تستر
ّنع، وأنا عمر قال: رآني جريج ابن عن الرزاق عبد أبا فقال: يا متق

ّلة. فقلت. وبالنهّار ريبة بالليل يقول: القناع كان لقمان إن خأالد، مذ
ديٌن. عليه يكن لم لقمان إن

العباد لبعض الحارثّي النضر بن محمد
فأتى عليه، القدوم يسأله العباد بعض إلى داود بن يعقوب كتب

ّله وقال: لعل فاسإتشاره الحارثّي النضر بن محمد ديني. يقضي ال
ّله تلقى النضر: لن بن محمد فقال من خأير دين ولك دين وعليك ال

دينك. وذهب دينك قضيت وقد تلقاه أن
ّله عبد بن لعياض الذين مضار في ال

ّله: الذين عبد بن عياض قال ّله راية ال يذل أن أراد فإذا أرضه في ال
ًا ًا جعلهّا عبد عنقه. في طوق
عليه عتبة ورد عمرو بن بعتبة يعّرض القسري خأالد
به: إّن يعرض خأالد القسري. فقال خأالد على عمرو بن عتبة دخأل
ً ههّنا ّدانون رجال ّدانوا فنيت فإذا أموالهّم في ي أعراضهّم. في ا

ً عتبة: إن فقال فيدانون أموالهّم من أكثر مروءاتهّم تكون رجال
ّله. فخجل عند ما سإعة على ّنك خأالد ال علمت. ما منهّم وقال: إ
له غرماء يذكر لعرابّي شعر

لهّا: وقال أعرابّي يذكر غرماء 

ًا إلّي جاءوا يلغطون غضاب
مـعـا

غاب أن أذاتهّم يشفي
أنـصـاري
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ًة أبوا لما غير في بهّم مكرم أجمعتمـلزمـتـي إل جهّـر
إنكار

ًا سإيأتيني إني وقلت غد
جـلـبـي

ّبـار ابـن دار موعدكم وإّن هـ

نقضي فيحرجني عنيلربـثـهّـم إل أواعـدهـم وما
وإمراري

غـير الـيهّـم وماجلبت
ٍة راحـل

جفنه وسإيٍف برحلي تخدي
عاري

دونـه سإيأتـي القضاء إن
زمـٌن

واحفظهّا الصحيفة فاطو
 الفار من

لخأر مثله
لغرمائه: وقال آخأر 

ّلقتمـونـي ولو في يدي أو برجلييوم كـّل ع
 المنجنيق

ّيرتـرابـا إل أعطيتـكـم لما الخيااشم في يط
والحلوق

آخأر: وقال 

فقـل المير جئت إذا
ّلـه وركة عليكسإـلٌم الـرحـيم ال

فـلـي ذلك بعد وأما
عـريٌم

ّبح العراب من من ق
غـريم

ونصـف علّي ألٌف له
ألـٍف

صٍك في النصف ونصف
 قديم

بهّا انتفعت ما دراهم
ولـكـن

بني شيوخ بهّا وصلت
تمـيم

ّله عبد بن الحارثّ بين مخزوم بني من ورجل ال
ّدثّني إلى مخزوم بني من رجل قال: جاء الصمعّي، عن حاتم أبو ح

ّله عبد بن الحارثّ فقال: إن دينا أخأيه عن يقضي وهو نوفل ابن ال
ّبت أخأيك على لي ًا. قال: ثّ ّقك حق أخأيك ملءة تعطه. قال: أفمن ح

ّدعي ووفائه نقبل وبّرك صدقك لنا? فقال: أمن ليس ما عليه ن
ٍة? لعرابّي بغير قولك عن بالتواري هارون بن سإهّل يوصي بين

غرمائه
ّتواري عن  غرمائه: لزم سإهّل بن هارون دين كثير، فقال أعرابّي يوصيه بال

ّد على عمرو أبا انزل حـ
ٍة قـري

ّبع كثير سإهّل إلى تر
الـّسـلئق
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فآسإلك اليربوع نفق وخأذ
طريقـه

ّني عنك ودع ٌق إ وابن ناط
ناطق

كـّل على قطب كأبي وكن
رائع

العرض ضيق دار باب له
 سإامق

لكندة. مولى بالكوفة كان خأناق قطبة وأبو
ّدين دفع وإرجاء النظار في ال

ّدثّني ّدثّني عبيد، بن محمد ح بن عمرو عن عيينة بن سإفيان قال: ح
ً أن عمير بن عبيد عن دينار وكان ، ويداينهّم الناس يبايع كان رجل

لكاتبه: أكليء فيقول والمستنظر المعسر فيأتيه ومتجٌر، كاتب له
ّله يتجاوز ليوم وتجاوز وآسإتنظر ً ليعمل فيه. فمات عنا ال عمل

ّله فغفر غيره له. ال
للقضاعي شعر

القضاعي: قال شقران 

عيلن قيس مولى لوكنت
تجد لم

الناس من لنسان علّي
درهما

قضاعة مولى ولكنني
كلـهّـا

أدين أن أبالي فلست
وتغرمـا

عوف بن الرحمن عبد بين
ّله رضي الخطاب بن وعمر منه يستلف أرسإل وقد عنه ال
ّيوب بن يحيى عن بلغنى قال: أرسإل إبراهيم، عن العمش عن أ
فقال درهم، أربعمائة يستسلفه عوف بن الرحمن عبد إلى عمر
ثّم منه تأخأذ ال المال، بيت وعندك الرحمن: أتستسلفني عبد

ّده? فقال أنت فتقول قدري، يصيبني أن أتخوف عمر: إني تر
يوم ميزاني من يؤخأذ المؤمنين. حتى لمير هذا وأصحابك: اتركوا

ّلفهّا ولكني القيامة، جئت مت فإذا شّحك من أعلم لما منك أتس
ميراثّي. من فاسإتوفيتهّا

ّباد أبي بين تسليفه عن اعتذر له وصديق المهّلبي ع
ّباد أبو كتب ّلبي ع ٍر له صديق إلى المهّ فاعتّل مالً، يستسلفه مكث
ّباد: إن ابن إليه فكتب الحال، وضيق بالتعذر عليه ًا كنت ع كاذب

ّله فجعلك ًا ال ًا كنت وإن صادق ّله فجعلك ملوم ًا. ال معذور
العباس بن الفضل في اليقظان لبي

ّباس بن عتبة بن أبي لهّب الشاعر يعين الناس أبو اليقظان قال: كان الفضل بن الع
ًا له يقال له شارب الريح فيقف على غرمائه  ويقول: فإذا حلت دراهمه ركب حمار

الدراهم ردوا عّمنا بني
إنمـا

حّب الناس بين يفّرق
 الدراهم

ّديل عسر القضاء فإذا تعلق به غرماؤه فّر منهّم  وقال: وكان رجل من بني ال
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الحديد فلوكنت
لكّسروني

ّد ولكني يد الحط من أش

ًا على باب داره، وكان يقال للرجل ّينه الفضل، فلما كان قبل المحّل جاء فبنى معلف فع
ًة، فهّجاه الفضل  فقال: عقرب، فلقي كل واحد من صاحبه ّشد

دارنا في تجرت قد
ًاعقرٌب التاجره بالعقرب لمرحب

عدنا العقرب عادت إن
ّنعل وكانتلهّم حاضره لهّم ال

ّو كل ّتقـى عد ً ي من تخشى وعقرٌبمـقـبـل
ّدابره  ال

من : ثّلثّة بعضم قال نائره ول كيد لغيرذي آسإته في كيده عدوا إن
. والغريم ، والوالد ، : السلطان ذلة عزته عادت عازهم
واللسان( اليد الحق : "لصاحب الفرفوع الحديث وفي لنهّض للنبي

.
بعض . سإاير قال المدائني له غريما رأى وقد أمية بني لبعفرخألفاء

فقال ، لونه وآصفر حديثه قطع ثّم يحادثّه وهو رجل أمية بني خألفاء
. لي غريما . رأيت ? قال منك رأيت الذي هذا : ما الرجل له

كان ولكن قضاء يكن لم بالذين الدين أخأذت ما الشاعر: إذا قال
الدين واخأذ تلدي عن أدفع الدين أخأذت آخأر وقال غرم على غرما
يحصب من لرجل كان ليحصبي مديون لباهلي شعر للتلد أهلك
يقول الباهل! وأنشا هرب دينه حل فلما ، دين باهلة من رجل على

سإيصبح بدليل وآسإتعن بزاد : تزود له فقل اليحصبي دين حل !ذا
المحذثّ قال دبيل وراء من قلأو بقالي واقعا الرأس أقتم فوقي

وقعت وقد مصلوب وهو بدبيل أو قل بقالي رآه من : فحذثّني بهّذا
. عقاب عليه

فرعون أبو وقف فابوا اسإتقرضهّم وقوم العرابي فرعون أبو
شيء عندهم : ما له فحلفوا ، يسالهّم قوم باب على العرابي
ًا. فقالوا: ما لنا فقال: اسإتقرضوا ، يعطونه ًا. أحد يقرضنا شيئ شيئ

قال أو ولتعطون، تأخأذون لنكم فرعون: ذلك أبو فقال
ولتقضون.

التسليف من العتذار في

ًا قوٌم أتى ّي ًا تسلف أن فقالوا: نحّب عباد بهّا وتؤخأره درهم ألف فلن
فعلت أنا وإذا إحداهما، لكن وسإأقضي حاجتان سإنة. قال: هاتان

شاء. ما أؤخأّره أنا أنصفت، فقد
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دين عليه له رجل إلى العزيز عبد بن عمر كتاب
ّق آن ديُن: قد عليه له رجل إلى العزيز عبد بن عمر كتب الذي للح

ّله وتستغفر أهله، إلى يرجع أن عندك حبسه. من تعالى ال
والماني والشهّوات الهّمم اخأتلف
ّله عبد اجتمع وعبد الزبير بن ومصعب الزبير بن وعروة عمر بن ال
مصعب: تمنوا. فقالوا: لهّم فقال الكعبة، بفناء مروان بن الملك

وعائشة الحسين ابنة سإكينة وتزوج العراق أنت. فقال: ولية ابدأ
ّله. فنال عبيد بن طلحة بنت خأمسمائة واحدة كل وأصدق ذلك ال
وأن الفقه الزبير بن عروة بمثلهّم. وتمنى وجهّّزها درهم ألف

فنالهّا. الخلفة الملك عبد ذلك. وتمنى فنال الحديث عنه يحمل
ّله عبد وتمنى الجنة. عمر بن ال
السرور وصف

ٌة المنذر: ما بن لحصين مسلم بن قتيبة قال الّسرور? قال: امرأ
بالفناء. مرتبٌط وفرٌس قوراءا، وداٌر حسناء،

ٌء الحسين. ما بن لضرار وقيل وجلوٌس منشور، الّسرور? قال: لوا
المير. أيهّا عليك والسلم السرير، على
صالح بن الملك لعبد أيضا

: وقيل لعبد الملك بن صالح: ما  فقال?  السرور

 بالسلم التحية إّلنلتهّا الكرامة كّل
ّلم عليه بالخلفة. يريد أنه لم يس

الخأر: وأخأذه من قول 

التحـيه إل نلته قدالفتى نال ما كل من
يريدالملك.

قيل لعبد الملك بن الهتم: ما الّسرور? فقال: رفع الولياء، وحٌط العداء، وطول
البقاء، مع القدرة والنماء.

آخأر: وقال 

ّطيبات أطيب قتل ال
العادي

متون على واخأتياٌل
الجـياد

ٍد ًا حبوتـهّـّن وأيا تزكو الكريم عند إنكـريمـ
 اليادي

نافذ. وأمٌر جائز السرور? فقال: توقيع سإهّل: ما بن للفضل قيل
للقلوب شيء أسإّر في أسإد بن ليزيد
ًا. أفي أسإد بن يزيد وقال للقلوب? فقالوا: رجل أسإر شيء يوم
الّسرور. هذا فقال: إن قدر، ثّم زمانا هوي
ًا الولد طلب آخأر: رجل وقال فقال بغلم، بشر ثّم له يولد فلم زمان

ّله هذا من يزيد: أسإّر غفلة. على قفلٌة ك
الحكماء لبعض أماني
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من وكفاف الخأوان، الحكماء: تمّن. فقال: محادثّة لبعض قيل
ّد عيش ّلتي يس ظل. إلى ظّل من والنتقال عورتي، ويستر خأ

على الحديث الخأوان ملذك? قال: مناقلة من بقي لخأر. ما قيل
ّتلع القمر. الليالي في العفر ال

الدنيا عيش أطيب في القيس لمريء
رعبوبة، الدنيا? فقال: بيضاء عيش أطيب القيس. ما لمرىء قيل

ّطيب مكروبة. الشحم مشوبة، بال
والعشى ، العبد بن لطرفة مثله

ومركٌب دفّي، وملبُس شهّّي فقال: مطعنُم ذلك مثل لطرفة وقيل
وطّي.
من سإاقية، تمزجهّا صافية، فقال: صهّباء ذلك، مثل للعشى وقيل

غادية. صوب
العبد بن لطرفة شعر
طرفة: وقال 

عيشة من هّن ثّلثّ ولول
الفتـى

ّدك قام متى أحفل لم وج
عـودي

العاذلت سإبقي فمنهّن
بـشـربة

بالماء تعل ما متى كميٍت
تزبـد

ّدجن يوم وتقصير والدجن ال
معجٌب

ٍة ّطراف تحت ببهّكن ال
المعـّمـد

المضاف نادى إذا وكّري
ًا محنبـ

نبهّته الغضا كسيد
الـمـتـورد

العيش طيب في نواس لبي مثله
نواس: وقال أبو 

نـيام ونـدامـايليحيي بالقفص قلت
فطام عنه لي ليسأّم ثّـدي يارضيعي

ٌع العيش إنما ونـدام ومـداتـمسإمـا
 السلم العيش فعلىهـذا فـاتـك فإذا

ولسحيم
سإحيم: وقال 

فيك حدراء: ليس تقول
ال سإوى

أحـد يعـيبـه معـاٌب خأمر

بل فقلت: أخأطأت،
ال معاقرتي

الـذي فيهّم وبذلي خأمر
أجـد

ٌدسإمـعـت الذي الّسناء هو وللـبـد مـحـتـدي لسإبـ
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بـه
الخمورلم لول ويحك
ال أحفـل

يضمنـي أن ول عيش
لـحـد

ّلـهّـو والحياة الحيا هي وال
ولـــد ول ولثّـروة أنـتل

الخمور ترك في الهّندي لبي شعر
الهّندي: وقال أبو 

ماء أشرب وأصبحتلربابـهّـم الخمور تركت
 قراحا

بهّم حينا كنت وقد
معـجـبـا

أالفتاة الغلم كحّب
الّرداحـا

لهّـم تركي كان وما
أنـنـي

علّي نديمي يخاف
افتضاحـا

ًا لـه قولـي ولكن مـرحـبـ
ً وآنعم الّسهّل مع وأهل

 صباحا
الخمر شرب في ولخأر

آخأر: وقال 

إنـي بالكبير اسإقني
كـبـير

الصغير يشرب إنما
الصغير

غبيد يا ليغرنك
خأشـوعـي

فسق الخشوع هذا تحت
 كثير

عائشة لبن شعر
ينشد: كان ابن عائشة 

حظ الحظ رأيت لما
الجاهل

غير المغبون أر ولم
العاقل

كروم من عنسا رحلت
بابـل

على عقلي من فبنت
 مراحل

آخأر: وقال 

حتى الداذي من شربنا
كانـنـا

العراقين بر لهّم ملوك
 والبحر

النهّار شمس آنجلت فلما
رأيتنا

وعاودنا عنا آلغنى تولى
الفقر

العيش في ?لبعضهّم
وخأمول البدن وصحة المال كثرة في كله بعضهّم: العيش قال

الذكر.
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النفس سإروز إنما بالجدة، للنفس السرور يقال: ليس وكان
بالمل.

العقل يخلق ما في معاوية بن ليزيد
الضعف: على دليل وفيهّم العقل تخلق معاوية: ثّلثّ بن يزيد قال

الضحك. في والسإتغراب التمني، وطول الجواب، سإرعة
أخأوان. والخلم يقال: المنى وكان

إمتاعا? فقال: المنى. أدوم شيء بكرة: أي أبي ابن وسإئل
التمني في شعر
الشاعر: وقال 

الليل بت تمنيت إذا
ًا مغتبـطـ

أموال رأس المنى إن
 المفاليس

آخأر: وقال 

معـا فكأنا مني تدنيهالمنى فإن منك فاتني ما
آخأر: وقال 

ّوا وإن ًا ليس ل ّلوماء تسليةسإوى شيئ بالباطل ال
العراب لبعض شعر

العراب: وقال بعض 

تكن حقا تكن إن منى
المنى أحسن

زمنـا بهّم عشنا فقد وال
رغـدا

عذابا سإعدى من أماني
كـانـمـا

على سإعدى بهّم سإقتكن
بردا ظمأ

والمجنون لبشار
بشار: وقال 

الذي الزمان أحاديث كررنا
مضى

محمودهـم لنا فلذ
وذمـيمـهّـم

المجنون: وقال 

حيث الحي حرجات أيا
تحملـوا

ربـيع لجـادكـن سإلـم بذي

بمنعرج تي اللم وخأيماتكن
اللوى

تبـلـهّـن لم بئى بلين
ربـوع

شعاع نفس من فقدتكن
فطالمـا

وأنت هذا عن نهّيتكن
جـمـيع

القريب غير لي فقربت
وأشرفت

لهّـن ما ثّغايخا إليك
طـلـوع

الدمنية أبي لبن شعر
الدمينة: وقل ابن أبي 
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نـدور وحش فردا اليتنا يا
مـعـا

في ونخفى المتان نرعى
نواحيهّا

بي حلقن القطا كدر ليت أو
وبهّـا

في فعشنا السماء ذون
خأوافيهّـا

كان لو ليتنا من أكثرت
ينفعـنـي

تعطى لو النفس منى ومن
 أمانيهّم

عزة لكثير
كثير: وقال 

الـفـلـم فـي نرعـى بعيرانريبة غـير مـن عـز يا فياليتنـا
ة

كثير مال لذي نكون ونعزب
يضيغنا

ولنحن يرعانا فلهو
نـطـلـب

أسإماء بن ومالك العؤد لجران مثله
: وقال جران العود 

س! عغلم طارت ليتنا ال
معا لنا

أو المجرة عند سإبب لهّم
وكـر

أسإماء: وقال مالك بن 

منزلطله نزلنا ولما
الندى

النور من وبستانا أنيقا
 حاليا

المكان طيب لنا أجذ
وحسنه

فكنت فتمنينا منى
المانـيا

الرياشّي: وأنشدنا 

حتى الناس ر نهّم ري نهّم
دجا إذا

هناك متتني الليل لي
المضاجـع

بالحديث ري نهّم أقضي
وبالمنى

والهّتأباللـيل ويجمعي
جـامـع

زيد: وأنشد أبو 

ظفر لم أسإعى إذ كأني
طـائر

السماء جو في النجم مع
 يطير

في بالمنى متلهّى فتى
خأـلئه

حسنتهّـن وإن وهن
غـرور

القحيف بني من لشيخ
قال: تمنيت القحيف بني من قال: زعأشيخ الصمعّي عن حاثّم أبو

. أضهّم أين للذرجة مغتما أشهّر أربعة فمكثت دارا
المغني وبديح الملك عبد بن الوليد بين
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ّله التمن في بنا ألمغني: خأذ لبأيغ الملك عبد بن الوليد قال لم فوال
ّله أتمنى بديح. فإني أبدا. قال: بلى. قال لتغلبني غلبنك. قال: وال

ّله يلعنني وأن العذاب، من كفلين ذلك. ضعفي فخذ كثيرا لعنا ال
ّله. لعنك قال: غلبتني ال

التمني في لمزبد
عشرين لك? قال: وأضرب الجنة هذه أن لمزبد: أيسرك قيل

بشيء. ال شيء ليكون نه هذا? قال: لم سإوطا. قالوا: وبأتقول
الحجاج يطلبه كان لرجل

ً أن بشير بن مبشر عن الصمعّي فمر الحجاج يطلبه كان رجل
ليتني ماؤهم. فقال: يا عليه يقطر خأئيني بين كلب فيه بساباط

حبل، عنقه في بالكلب مر أن سإاعة لبث الكلب. فما هذا مثل
الكلم. بقتل فيه يأمر الحجاج كتاب فقالوا: جاء عنه، فسأل

ج!ز للنبي منهّما كل حب مبلغ في وكوفي مديني بين
ّله لرسإول حبك من بلغ لكوفي: ما مديني قال سإعس!ظ? فقال: ال

من شيء ولغيره أحد يوم إليه وصل يكن ولم وقيته أني وددت
كان طالب أبا أن المديني: وددت دونه. قال بي كان ال المكروه

ّله رسإول به فسر أسإلم كافر. وأني جم!نه ال
وجارته عتيق أبي ابن

فسمعته طعامأ، منه يتخذ مسلوخ له يهّدى أن عتيق أبي ابن تمنى
وقت إلى فانتظرت له، يشترى أن أمر قد أنه فظنت له جارة

فجئت قدورى ريح وقالت: شممت الباب، تدق جاءت الطعاأثّم
الماني. ريح يشمون عتيق: جيراني أبي ابن لتطعموني. فقال

العسل وجزة الناسإك الهّند كتاب من
جرة، في وسإمن عسل له كان ناسإكا أن للهّند كتاب وفي

أعنبر خأمسة وأشتري ، دراهم بعشرة الجرة فقال: أبيع ففئهّريوما
مائتين، سإنين النتاخأأفي ويبلغ مرتين، سإنتن كل في فأويدهن

يدي، في المال وينمي فأزرع، بذرا وأصيب في، أربع بكل وأبتاع
كذا فاسإميه ابن لي ويولد والهل والماء والعبيد المساكن فآثّخذ
في وكانت رأسإه، بعصاي ضربت عصاني هو فإن بالدب، وآخأذه

وانصب فانكسرت، الجرة فاصاب للفرب، حاكيا فرفعهّم عصا يده
رأسإه. على والسمن العسل

سإروره حال في به يتمثل الخطاب بن عمر ابن كان شعر
قال: ابن الكلبي قال: كان رجل من ولد عمر بن الخطاب مسرورا 

تعود طويل يا لياليكخأاخ ببرقة أيامنا ليت
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مغتما كان إذا له
.: لي إذا كان مغتما قال 

تتقي مما الشيء تر
فتخافه

ّله يقي مما لترى ا أكثر ال

لناس أنعم في أبيه بن زياد
أنعم? قالوا: معاوية. الناس زياد: أي قال: قال أبيه عن الصمعّي

ألقى ما ! قالوا: فأنت. قال: فاين لناس من يلقى ما قال: فأييئ
عيش، من سإداد له ! قالوا. فمن? قال: شاب والخراج الثغور من

وعرفناه عرفنا فإن ولنعرفه، ليعرفنا ورضيته، رضيهّم قد وامرأة
ودنياه. دينه عليه أفسدنا

التواضع
العزيز عبد بن عمر تواضع

ّدثّني ّدثّنا خأداش بن خأالد بن محمد قال: ح قتيبة مسلبن قال: ح
بن حيوة: قاأعمر بن أ" رجاء قال: أقال المدينة أهل من شيخ عن
المؤمنين أمير فقلت: يا السراج من فاصلح ليلة ذات العزيز عبد
عمر وأنا يصلحه? فقال: قمت من له دعوت أو بذلك، لأمرتني لم

عمر. وأنا وعدت
كعب بن محمد تواضع من

ّدثّني كعب بن محمد قال: كتب الصمعّي عن حاتم أبو قال: ح
أن النصارّي. فقال: أكره له: أو فقيل وقال: القرظي، فانتسب

ّله على أمن أفعل. لم بما ال
له وشعر سإفره في الخطاب بن عمر

ّله بن مسلمة عن يعقوب بن حقاب ّدثّنا عبد ال ّدثّني أحمد بن الخليل قال: ح قال: ح
المدنن عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب إذا سإافر ليقوم

: في الظل، وكان يراحلنا رحالنا ويرخأل رحله وحده. وقال ذات يوم 

الهّقميص له وألبسبالـهّـم عليك الليل ليأخأذ
 واعتتأ

تخـدم آخأدأالقواأحتى ثّموأسإـلـم نافع شريك وكن
أبي بن قيس عن خأالد أبي بن إسإماعيل عن وكيع للنبي) وروى
النبي) : فقال رعدة، فأصابته النبي) ه، إلى رجل حازأقال: جاء

لقديد". ا تاكل كانت قريثر من امرأة ابن أنا فإنما عليك "هؤن
للحنف

ّدثّني باب على الحنف قال: جلس الصمعّي عن حاتم أبو قال: ح
احفظ شيخ، وقالت. يا قربتهّم فوضعت سإاقية به فمرت دار،

وقال: انهّض. فقال: إن الذن فاتاه أعود. ومضت، حتى قربتي
جاءت.  وديعة. وأقاأحتى معي
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ّدثّني بن الزبير حازأعن بن جرير عن الصمعّي عن أبوحاتم ح
رجل ومعه البصرة أمير وهو زياد بنا قال: مر لبيد، أبي عن الحارثّ

ً أو للجاأ. ا تحت عنقهّم في الحبل طوق قد بغلة على وهو ن رجل
والوضيع الشريف في خأالد بن ليحيى

تواضع، نقر إذا خأالد: الشريف بن يحمى قال: قال الصمعّي
كيس من ال أخأذه قال: لأراه تكنتر. الصمعّي نقر اذا والوضيع

 غيره.ا
الزبير بن لعروة
ّدثّنا ّدثّنا المروزقي حسن بن حسين ح ّله عبد قال: ح المبارك بن ال

ّله عبد عن غزتة بن عمارة عن أيوب بن يحعى عن بن عروة بن ال
ّله قال: إلى الزبير لأترك. ما وذتن لآتي، ما حمدي أشكو ال
) النبي تواضع في وغيره، لنس،

ّدثّني أنس عن حميد مندل نعيأعن أبي عن الخليل بن أحمد قال: ح
ّينا. فسلم غالماني في وأنا )تن قال: مرالنبي عل

ّدثّني عن جابر عن شعبة عن عامر بن عمر عن الخليل بن أحمد وح
ّله عبد ابن جرير التيم! عن طارق ّله رسإول قال: مر البجلي ال ال

. فستأعليهّم جج! بنسوة
السلمي عطاء تواضع

ّدثّنا قال: قلت معمر قال: أخأبرني الصمعي عن أبوحاتم قال: ح
في كانوا يخدأعطاء? قال: مخنثون كان السلمي: من لعطاء لجار
كان ! فقال: هو خأنثون وضؤه. فقلت: أيوضئه له يستقون الدار

منه. خأيرأ يظنهّم
ً آذى وقد بنه لم راسإع بن محمد رجل

رجلً، واسإع بن لمحمد ابن قال: آذى البتي عن رجل عن الصمعّي
. درهم بمائة أمك اشتريت وإنما أبوك وأنا محمد: أتؤذيه له فقال
قومه يخاطب الظرب بن عامر
ألوف الخير إن عذوان، معشر العدواني: يا الظرب بن عامر قال

أكن لم وإني يفارقه، حتى صاحبه يفارق لن وإنه عزوف، عروف
لكأ. تعتدت سإيدكأحتى أكن ولم الحكماء، صحبت حتى حكيما
التواضع يصف الزبير بن عروة

الشرف. مصايد أحد الزبير: التواضع بن عروة قال
والمثمرف. واحد: التواضع بمعنى متضاذان اء: اسإمان يقا كان

ولبزرجمهّر
المحبة. التواضع وثّمرة الراحة، القناعة بزرجمهّر: ثّمرة وقال
شرف. أخأاه الرجل الوليد: خأدمة وقال
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التواضع في شعر
السلم عليه للمسيح

فكونوا رؤوسإا اتخذكأالناس لصحابه: إذا السلم عليه المسيح قال
أذنابا.
والبرش الملك عبد بن هشام
فقال عمامته، ليسؤي فقاأالبرش الملك عبد بن هشام اعتم

خأول. الخأوان لنتخذ إنا هشاأ: مه
ّله رضي الخطاب بن لعمر عنه ال
فاذا الطريق، من النكث وياخأذ النوى يلقط الخطاب بن عمر كان
بهّذا. انتفعوا فيهّم بهّم رمى بدار مر

والتواضع الورع في أسإباط بن ليوسإف
ويجزي العلم، كثير من الورع قليل أسإباط: يجزي بن يوسإف قال

الجتهّاد. كثير من التواضع قليل
ّله عبد بن ولبكر ال
ّله: إذا عبد بن بكر وقال بالسإلم فقل: سإبقني منك أكبر رأيت ال

فقل: سإبقته منك أصغر رأيت وإذا مني، خأير فهّو لصالح أوالعمل
يكرمونك اخأوانك رأيت ذا لم مني، خأير فهّو والمعاصي بالذنوب

ّدثّوهم فقل: نعمة ّدثّته. فقل. بذنب تقصيرا منهّم رأيت وإذا ، أح أح
الرجال أفضل في مروان بن الملك لعبد
رفعة، عن تواضع من الرجال مروان. أفضل بن الملك عبد قال

قوة. عن وأنصف قدرفي، عن وزهد
موسإى بن لعيسى السماك ابن قول
لك خأير شرفك في موسإى: تواضعك بن لعيسى السماك ابن قال
شرفك. من

والنخعي مروان، بن الملك لعبد
لغير شيء: جود أحسن من مروان: ثّلثّة بن الملك عبد وقال

ذل. لغير وتواضع دنيا، لغير ونصعت ثّواب،
ّله رسإول النخعي: كان إبراهيم وقال العبد دعوة يجيب غي!ز ال

ردفا. الحمار ويركب
) النبي تواضع عن وغيره، لنس،

ّله رسإول أنس: كان عن العمش الشعير خأبز إلى ) ) يدعى ال
ويأكل متكنئا ليأكل غيره. وكان فيجيب. قال السنخة لة والهم

العبذ. يأكل كما آكل عبذ أنا ويقول. إنما الرض، وهو بالحضيض،
ّدثّم بن أوس هبيرة أبي عن ن الح
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ّدثّان: رأيت بن أوس قال على راكبا المدينة أمير وهو هبيرة أبا الح
المير. جاء قد الطريق، يقول. الطريق عري حمار

العمش تواضع
حمار على العيد إلى خأارجا العمش غياثّ: رأيت بن حفص قال

جانب. من رجليه سإدل قد الذنب مقطوع
ّله رضي الخطاب بن لعمر عنه ال

ّله رضي الخطاب بن عمر قال: بينا المدائني إذ المنبر على عنه ال
مئلت قد إني الناس فقال: أيهّم منه، خأرجت بريح نفسه من أحق
ّله أخأافكأفي أن بين ّله أخأاف أن وبينن ال أخأاف أن فكان فيكأ، ال
ّله عيد لم انزل نذا وهم فسوت، قد ني لم ال إلف، فيكأأحب ال

الوضوء.
الحلل من السإتحياء

وخأفت كبرياؤه تلظ ل الحلم من يستحي لم يقال: من كان
موازينه.

بن خألعمر منقلة أو جائفة ر( عن فتش ال أحد منا معاوية: ما قال
التي والجائفة العظاأ، منهّم لخرج التي الشجة الخطاب. المنقلة

الدماغ. جوف تبلغ
أ قال: رقال حمزة أبي عن طلحة بن محمد آدأعن بن يحيى

زمانا وإن تكنلمت، ما بدا وجدت ولو تكنلمت اإبراهيأ: لقد2
سإؤ. لزمان فيه تكنلمت

للخثعمي شعر
نفسه: كان رجل من خأثعم ردي فقال في 

ّكرم في أصعد كنت لو الت
والعل

ّيد أصبحت كتّحري سإ
خأثـعـم

فقال: فباد أهل بيته حتى سإاد 

ّديار خألت غير فسدت ال
ّود مس

تفّردي الشقاء ومن
بالّسودد

ّع في  مثله: أنشدني أبو حاتم عن الصم

ّودوك بقوم إن ٍد إلىلحـاجًة سإ ّي يظفرون لو سإ
 بسيد

بّسام لبن ومثله إمارة، ولي فيمن خأالد بن ليحيى
ّبر أحدأ ترى خأالد: لست بن يحى قال ّ إمارته في تك أن يعلم وهو إل

ًا ترى ولست قدره، فوق نال الذي ّ إمارة في نفسه يضع أحد إل
ّله لعبيد قيل سإلطانه. ومثله، في نال مما أكثر نفسه في وهو بن ال
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ّيرته بسام: فلن أكثر فرآها وليًة الرجل ولي فقال: إذا المارة، غ
يتغير. لم منهّم أكثر أنه يرى وليًة ولي وإذا تغير، منه

والبخل السخافة مع التواضع
مع والدب السخاء من أحمد والبخل السخافة مع ويقال: التواضع

ٍة فأعظم الكبر، ّيئتين، صاحبهّم من عفت بنعم ٍة وأقبح بس بسيئ
حسنتين. صاحبهّم حرمت

الحرار علمات في للعجم كتاب من
يحبون بما يلقوا أن الحرار، العجم: علمة كتب بعض وفى

إلى ويعطوا? فانظر يكرهون بما يلقوا أن من إليهّم أحّب ويحرموا
ّلة مثل عفت خأتة إلى وآنظر ، فاجتنبهّم الجود مثل أفسدت خأ

. فالزمهّم البخل
والغنى والعز الشرف

ّتقوى، في والعّز التواضع، في يقال: الشرف كان في والغنى ال
القناعة.

وسإلمان العاص بن عمرو بين
تزويجه، على فاجمع عمر إلى سإلمان قال: خأطب الحسن أبو

ّق ّله عبد على ذلك فش العاص بن عمرو إلى وشكاه عمر بن ال
ّده فقال: أنا أمير أغضبت يكره بما رددته عنك. فقال: إن أر

ّده أن المؤمنين. قال: علّي ًا. فأتى عنك أر فضرب سإلمان راضي
ًا ثّم بيده، كتفيه بين ّله، عبد أبا لك قال: هنيئ المؤمنين أمير هذا ال

ًا إليه بتزويجك. فالتفت يتواضع ّله وقال: أبي مغضب يتواضع! وال
ّوجهّا ًا. لأتز أبد

منقذ بن للمرار شعر
العدوق: وقال المرار بن منقذ 

ّبذا يا الريح تمسي حين ح
ًة بارد

به وفتيان أشّي، وادي
هضم

ّدمون في كراٌم يخ
مجالسهّـم،

لقيتهّم إذا الرحال وفي
خأدم

ًا أصاحب وما ثّم قوم
أذكرهم

ّ ًا يزيدهم إل هـم إلـّي حبـ

ّله عبد بين ثّابت بن وزيد عباس بن ال
عبد فدنا ثّابت، بن زيد قال: ركب الشعبّي عن ذّر عن المبارك ابن
ّله ّله، رسإول عّم بن يا فقل: لتفعل بركابه، لياخأذ عباس بن ال ال

يدك. فأخأرج زيد: أرني بعلمائنا. فقال نفعل أن أمرنا فقال: هكذا
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ّبلهّا يده عليه نبينا بيت بأهل نفعل أن أمرنا قال: هكذا ثّم زيد، فق
 السلم

ّله لعبد التواضع رأس في مسعود بن ال
ّله عبد قال بالسلم، لقيت من تبدأ أن التواضع مسعود: رأس بن ال
ّدون ترضى وأن المجلس. من بال

ّله رضي وعثمان عمر تواضع الطلب عبد بن للعباس عنهّما ال
قط يمّر لم المطلب عبد بن العباس أن أبيه عن الّزناد أبي ابن

ً ال راكبان وهما ولبعثمان بعمر ً يجوزهما حتى ترجل أن له إجلل
يمشي. وهو راكبان وهما يمّر
ّوذ سإلمان كان ّله يتع إذا والعلج والسلطان الشيطان من بال

اسإتعرب.
ّلم المدائني له، فدعا سإنان أبي بن حسان على رجل قال: سإ

ّني يرى أن به يفضلني مما هذا! فقال:إن لمثل فقيل: أتدعو خأير أ
منه.
ّله لعبد الكبر تنفي خأصال أربع في شداد بن ال

ّله عبد قال ٌع بن ال الكبر: من من برىء فقد فيه كّن من شداد: أرب
الرجل دعوة وأجاب الصوف، ولبس الحمار، وركب العنز، اعتقل
ّدون. ال

والعجب الكبر باب
السماك وأبو ومعبد ظبيان ؤابن ومقاتل الحجاج
ّدثّني ّدثّنا مسلم بن إبراهيم ح ّدثّني السكين أبو قال: ح عّم قال: ح

ّله للحجاج. أصلح رجل قال: قال حصن بن زحر أبي كيف المير، ال
ّله كان لو منزل بالعراق? قال: خأير منزلك وجدت أربعة بلغني ال

مسمع، بن ? قال: مقاتل هم إليه. قال: ومن بدمائهّم فتقربت
دخأل عزل فلّما الموال، فأعطاهم الناس فأتاه سإجستان ولي

وقال ، عليهّم فمشى أرديتهّم له الناس فبسط البصرة مسجد
ّله العاملون" . وعبيد فليعمل هذا يماشيه: "لمثل لرجل زياد بن ال

أوجز خأطبًة فخطب أمر البصرة أهل حزب التميمى، ظبيان بن
ّله المسجد: أكثر أعراض من الناسإق فنادى ، فيهّم أمثالك. فينا ال

ّله كلفتم فقال: لقد يوم ذات كان زرارة، بن شططا. ومعبد ال
ًا ّله عبد فقالت: يا امرأة به فمّرت طريق، في جالس كيف ال

ّد كذا، موضع إلى الطريق ّله! أنا عبد فقال: لهّ بك كفى لهّد? أراد ال
ّي، سإماك الفخر. وأبو يريد أنا، فألتمسهّما راحلته أضّل السإد

ّله ، يجدوهم فلم الناس ل راحلتي علّي يردد لم لئن فقال: وال
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ّليت ًا. فآلتمسهّم له ص ّله رد فقالوا: قد ، وجدوهم حتى الناس أبد ال
صريا. كانت يميني فصل. فقال: إن راحلتك عليك
ّكبرين لبعض المت

ّبر: هل مّرت بك قال أبو حاتم عن الصمعّي عن كردين المسمعّي: قيل لرجل متك
أحمرة? فقال للسائل: تلك دواّب ليراهم عّمك.

قال: وقال كرذين: رآني ابن ميادة الشاعر فأعجبته لما رأى من جلدي وبياني، فقال:
ممن أنت? قلت: من بكر بن وائل. فقال: وفي أي الرض يكون بكر بن وائل.

قال أبو اليقظان. جلس رافع بن جبير بن مطعأفي حلقة العلء بن عبد الرحمن
الخرقّي وهويقريء الناس. فلما فرغ قال: أتدرون لم جلست إليكم? قالوا: لتسمع.

ّله بالجلوس إليكم. قال: ل، ولكن أردت التواضع ل
قال: ومّر محمد بن المنذر بن الزبير بن العواأفي حاجة له، فانقطع قبال نعله، فنزع

الخأرى بقدمه ومضى وتركهّما ولم يعّرج عليهّما.
الشعراء: قال بعض 

حتى المال ذي عن وأعرض
لي يقال

ّدثّ قد ًة هذا آح نـخـو
ولـخـمـا

كنـت إذا فعلّي ولكنهولأٍخ صـديٍق كـبـرعـن بي وما
مـعـدمـا

الكبر صفة في لبعضهّم
ٌق لبعضهّم: ما قيل يضعه. أين صاحبه يدر لم الكبر. قال: حم
الحضرمي وائل بن وعلقمة سإفيان أبي بن معاوية بين
على الحضرمي وائل بن علقمة سإفيان: قدم أبي بن معاوية قال

ّله رسإول ّله رسإول ))فأمرني ال من رجل منزل إلى به أنطلق أن ال
معه فآنطلقت المدينة، أقصى في منزله وكان عليه، أنزله النصار

حذاء، علّي وليس حارة سإاعة في أمشي وأنا له ناقة على وهو
حذاء. فقال: علّي ليس فإنه الحر هذا عأمن يا فقلت: احملني

ئمفيان. قال: قد أبي ابن الملوك. قلت: إني أرداف من لست
ّله رسإول سإمعت إلي ذلك. قال: قلت: فألق أيذكر السلم عليه ال

فكفاك ناقتي ظل في امش ولكن قدماك نبلك. قال:? تقبلهّم
ذلك مثل بي مّر معاوية: لما لكثير. قال لك الظل وإن شرفا، بذلك
على أجلسته.معي بل أؤاخأذه فلم سإلطاني أدرك ثّم قط، اليوم

هذا. سإريري
والكبر الزهو في يسار لبن شعر

يسار: قال ابن 

ٌد لي الرض لحظ ولو من الرض تطأطأتوالـ
 لحظته

لخأر مثله
آخأر: وقال 

على لتهّت خألقا أجد ولولموإنـسـهّـا الـبـلد جّن على أتيه
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نفـسـي
مـن التـيه من أدري فما أتيه
أنـا

فّي الناس يقول ما سإوى
 جنسي وفي

النس من أني زعموا فإن
مثلـهّـم

مـن غيرأني عيٌب لي فما
النـس

الصلة حضرت وقد للرسإتمي
ّتجار من قوم الرسإتمي عند وكان ليصلي فنهّض الصلة فحضرت ال

وسإجود ركوع منه! الصلة أنتم وما ولهّذا لكم فقال: ما فنهّضوا
ّبرين به يريد هذا الله فرض وإنما وخأضوع، ّبرين المتك والمتج
ونمروذ الوتاد ذي فرعون ومثل مثلي والعاظم والملوك

وأنوشروان.
عليه. الساخأطون كثر نفسه عن رضي يقال: من وكان
ّ وبين العبد بين الحسن. ليس قال أن يرى أن ال خأير فيه يكون أل
ًا. فيه  خأير
ً رجل رأى فقال: أعطافه، في ويتلفت مشيته في يختال رجل

نفسي. في مثلك جعلني ول نفسك في مثلك الل جعلني
ّله لعبد المبارك بن ال
ّله لعبد قيل ً قتل المبارك: رجٌل بن ال منه، خأيٌر إني فقلت رجل

ّد فقال: ذنبك ذنبه. من أش
ّبر من التعجب في للحنف المتك

ّبر. كيف مرتين البول مجرى في جرى لمن الحنف: عجبت قال يتك
ّبر ذم في لمطّرف التك

ّية ابن أبيت قال: لن مطّرف، عن رجل عن رسإتم بن صالح عن غل
ًا وأصبح نائمأ ًا أبيت أن من إلّي أحّب نادم ًا. وأصبح قائم منجب

تعجبك. حسنة من خأير تسؤك حسان. سإيئة بن هشام قال و
له أنفع قظ حسنة عمل ما السيئة ليعمل الرجل أبوحازم: إن قال

. منهّم أضرعليه قط سإيئة عمل ما الحسنة ليعمل وإنه منهّم
ّبر في شعر متك

الشاعر: قال 

يونـس فروة ابن أما
فـكـأنـه

الحمـار أير كبره من
الـقـائم

نفسك غير عندك آلناس ما
وحدها

خألك ما عندك والناس
بـهّـائم

للمسعودي شعر
المسعودي: قال 
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منهّم الرض تراب مّسا
خألقتمـا

إلى والمصير المعاد وفيهّا
 الحشر

ترجعا أن تعجبا ول
ّلـمـا فتـسـ

ًا القوام خأشي فما من شّر
الكبر

غـير فيكما أدلى ولوشئت
واحـد

في عندي قال أو علنيًة
سإـتـر

أنه آمرولم لم أنا فإن
عنـكـمـا

يلٌح حتى له ضحكت
ويستشـري

ّوه تحؤل ال قط كبر ذا رأيت رجل: ما قال: قال الصمعّي في. دا
ّبر أني يريد مرتين. يريد علّي قط أحد تاه آخأر: ما عليه. وقال أتك

أعاوده. لم مرة تاه إذا
ًا ّبر في شعر أيض متك
الشاعر: قال 

ًا الكبر مظهّر يا إعجاب
بصـورتـه

ّنتن إن خألءك انظر ال
تـثـريب

في فيما لوفكرالناس
بطـونـهّـم

ّباٌن آسإتشعر ما ولم الكبرش
شـيب

الرأس غير آدم ابن فى هل
مكرمة

القذار من بخمٍس وهو
مضروب

ريحهّـا وأذٌن يسيل أنٌف
سإـهّـٌك

والثغر مرمصٌة والعين
ملعـوب

التراب وماكول التراب بن يا
غـدأ

مأكول فإنك أقصر
ومـشـروب

للسندي ومثله النفس، ضبط في لردشير
ًا، رأسإه على يقوم كان رجل إلى الملك أردشير دفع له: وقال كتاب
ّد قد رأيتني إذا الكتاب: أمسك وفي إلّي، فادفعه غضبي اشت

عن ويصير بعضا بعضه يأكل أين يوشك جسد أنت إنما بإله فلست
والتراب. للدود قريب

ّي كان إذا إليه يقوم بأن أمره قد صغير غلٌم الجسر والي للسند
ّي، يا له: ويلك فيقول بالسياط الناس ضرب القصاص. اذكر سإند
ًا الملك عبد بن محمد إلى العباس بن إبراهيم كتاب شعر

: كتب إبراهيم بن العباس إلى محمد بن عبد الملك 

على أباجعفرعّرج
خأـلـطـائكـا

ً مدى عن وأقصرقليل
غلـوائكـا

غد في رجائي فإنفي أعطيت قد كنت فإن
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كـرجـائكـارفعًة اليوم
ينشد: قال لي بعض أصحابنا وأحسبه محمد بن عمر: سإمعت رجلً 

الفكر قليل التمني طويلحضر قد أجل ذي رب أل
المشي إذاهزفي
البطـر منكبيه في تبينتأعطافـه

الكبر عاقبة
ًا قال: رأيت المدائني والمروة الصفا بين يطوف باهلة مولى فلن

في له: أراجٌل فقلت سإفر، راجًلفي ذلك بعد رأيته ثّم بغلة على
حقا فكان الناس يمشي حيث ركبت إني الموضع? قال: نعم، هذا

ّله على الناس. يركب حيث يرجلني أن ال
البرمكي جعفر يهّجو نواس لبي

البرمكي: وقال أبو نواس في جعفر بن يحيى 

ًا وأعظم ذباب من زهو
خأرء على

عقورعلى كلب من وأبخل
 عرق

من ولوجاءغيرالبخل
عندجعفـر

ّناس لماوضعوه على إل ال
حمق

آخأر: وقال 

ًا ألّج من لجاج
الخـنـفـسـاء

من مشى ما إذا وأزهى
 غراب

الدار عبد بني من رجل كبر من
ّ الخليفة? قال: أخأشى تأتي الدار: ال عبد بني من لرجل قيل أل

شديد. البرد فإن شيئا له: البس شرفي. وقيل الجسر يحمل
يدفئني. فقال: حسبي

بيبي جيش في شعر

قال أبو اليقظان: كان الحجاج آسإتعمل بللالضبي على جيش
وأغزاه قلع فارس، وكان يقال لذلك الجيش: بيبي، سإّمي بذلك

لنه فرض فرضا من أهل البصرة فكان أهلوهم وأمهّم تهّم
يأتونهّم يقولون. بيبي. وفي جيشه قال الشاعر? 

ّله إلى بت أشكوأنني ال
ًا حـارسإـ

على فبال بللّي فقام
رجـلـي

لصحابي فقلت
آقـطـعـوهـا

أبلغهّا لن وإني كريٌم فإنني
 رحلي

نجفسه أعرابي فخر
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أكرم يدا ترى كنت إن وقال: اللهّم الموقف في يده أعرابي مد
. فاقطعهّم منهّم

والزهو الفخر في أرطأة بن للحجاج
الشرف. حب يقول: قتلني أرطاة بن الحجاج نوح: سإمعت قال

يزحمني أن الجماعة? قال: أكره لتحضر لك له: ما وقيل
البقالون.

البرش لجذيمة أيضأ
- به كان لبرص بذلك سإّمي الوّضاح - وهو البرش جذيمة كان

إل أنادم أن من أعظم وقال: أنا بنفسه، ذهابا أحدأ لينادم
ًا يشرب فكان ، الفرقدين الرض في منهّما واحد لكّل ويصّب كأسإ

ًا، الشياطين اسإتهّوته الذي أخأته بابن وعقيل مالك أتاه فلما كأسإ
سإنة أربعين له. منادمتكن. فنادماه لهّما: احتكنما. فقال قال

ًا. عليه أعادا ما فيهّم نه يحادثّم حديث
جذيمة نديما وعقيل مالك في للهّذلي، خ نويرة، بن لمتمم شعر

نويرة: وفيهّما يقول متفابن 

جـذيمة وكناكندماني
حـقـبًة

لن قيل حتى الدهر من
ّدعا  نتص

الهّذلّي: وقال 

تفرق قد أن تعلمي الم
قبلنا

ٍء خأليل وعقيل مالك صفا

بنفسه عجبه في معاوية بن لياس
معجب. قال: أنك إل عيب فيك معاوية: ما بن لياس قيل

أفأعجبكم? قالوا: نعم.
مني. يكون بما أعجب أن أحق قال: فأنا

بمثل الصواب آسإتنبط وما شيء، كل على سإلطاٌن ويقال: للعادة
البغضة ولاكتسبت المواسإاة، بمثل النعم ولحصنت المشاورة،

الكبر. بمثل
وغيره نفسه الرجل مدح باب
ّله قال الرض خأزائن على يوسإف: "إجعلني عن حكاية وجل عز ال
ّيأ". حفيظ إني عل

) للنبي
ّله رسإول وقال ولفخر. آدم ولد سإيد ): أنا ال
ّله وقال ّ علمتكنم ما للنصار: "وال ّلون إل وتكنثرون الطمع عند تق
". الفزع عند

وقومه نفسه يمدح لعرابي
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ًا أعرابي وذكر ّله قوم ًا أناملهّم بأطراف نالوا ما فقال: وال ال شيئ
فعالنا. لدنى مناهم أقصى وإن أقدامنا، بأخأامص وطئناه وقد
نفسه يمدح سإلمة أبي
مع أمشي قال: كنت خأالد، أبي بن إسإماعيل عن إدريس ابن

أهل أعلم سإلمة: من أبا الشعبي فسال سإلمة، وأبي الشعبي
نفسه. يعني بيتكنما، يمشي المدينة? فقال: الذي

ًا المعنى ذلك في للشعبي أيض
ً ألقى أن أشاء وما مثلي، رأيت الشعبي: ما وقال مني أعلم رجل

لقيته. ال بشيء
ورجل معاوية بين
كذلك قومك? قال: أنا. قال: لوكنت سإيد لرجل: من معاوية قال
. تقل لم

علنية نفسه الرجل ذم في للحسن
في نغسه الرجل قال: ذم الحسن عن خأليد عن مسلم بن الوليد

السر. في لهّا مدح العلنية
ّكاها. فقد نفسه عيب أظهّر يقال: من كان ز

ّله عبد عن إبراهيم عن العمش بما الرجل على أثّنيت قال: إذا ال
تزكه. لم وجهّه في فيه

المدح في الحسن بن وعلّي الخطاب بن لعمر
ذبح. الخطاب: المدح بن عمر قال

الكبر. وافد ويقال: المدح
ليعلم ما الخير من رجل في رجل الحسين: ليقول بن علّي وقال

على آثّنان وليصطحب ليعلم، ما الشر من فيه يقول أن أوشك ال
ّله طاعة غير ّله. طاعة غير على يفترقا أن أوشكا ال ال ال

فيك ليس بما يمدحك الرجل في منبه بن لوهب
ليس ما الخير من فيك يقول الرجل سإمعت منبه: إذا بن وهب قال
فيك. ليس الشرما من فيك يقول أن فلتأمن فيك

ّله كتب بعض في ويقال الخيروليس فيه قيل لمن عزوجل: عجبا ال
! يغضب كيف فيه وليس الشر فيه قيل ! ولمن يفرح كيف فيه

على الناس وأبغض اليقين على نفسه أحمت من ذلك من وأعجب
بنفسك. علمك بك غيرك جهّل يقال: لينلبن ! وكان الظنون
ًا يصف لعرابي ًا مادح يمدح جهّلأن أعرابي: كفى وقال مرائي
ّله وإني نفسه، من الممدوح يعرف ما بخلف المادح رأيت ما وال
منه. للمعروف أعشق
المقفع لبن وصية
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ّياك ابن قال ًا كنت إذا المقفع: إ المدح حّب شأنك من يكون أن والي
نفسه الرجل مدح في وغيره، للعشى، يعرفشعر وأن والتزكية

ربيعة: ومن أحسن ما قيل في مدح الرجل نفسه قول أعشى بني 

ولفي أهلي أنافي ما
ولقـارع حـقـي بمتـهّـضـمعشـيرتـي

ًا مسلم ول جنبـي بين فؤاد
عـالـٌم

سإمعت وما عيني أبصرت بما
 أذني

ّلـب في وفضلني الشعروال
ّنـنـي أ

ما وأعلم علم على أقول
أعـنـي

مروان فّضلت إن فأصبحت
وابنـه

فضلت قد الناس على
وابن خأيرأب

آخأر: وقال 

يمدحه لم المرء إذا
فعاله حسن

كان وإن يهّذي فمادحه
 مفصحا

آخأر: وقال 

الخيرإنـي لعمرأبيك
لـخـادم

ركبت إن وإني لصحبي
 لفارس

آخأر: وقال 

ما الرض ضياء ونحن
لمنسربهّـا

ًا، فنحن نغضب وإن غضاب
 ظلمهّا

قبيلته وهجاء رجل مدح في البصري للحسن
الشاعر: وأنشد الحسن البصري قول 

القبيله وبئست الفتى نعمبجيلـه لولجريرهلكت
قومه. هجي رجٌل مدح الحسن: ما قال

نفسهولبي الهّندام يمدح 

نوديت إن تخّرالرض
كـنـيت إذا الجبـال وتنهّدباسإمي

ّدح الكلم في منه أسإهّل فيه وهو كثير، الشعر في النفس وم
المنثور.

الحياء باب
العنوان هذا معنى ) في للنبي
ّدثّنا ّدثّني الدارمي، مسعود أبو ح أن أنس عن خأراش جدي قال: ح

ّله رسإول اليمان" . من شعبة )قال: "الحياء ال
ّدثّني حكيم، بن الحوص عن نمير ابن وروى عون أبو قال: ح

ّله رسإول يقول: قال المسيب بن سإعيد قال: سإمعت المدني ): ال
كفرا. الحياء "قنة

231



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

واليمان الحياء في عمر لبن
عمر، ابن عن رجل عن حكيم بن يعلى عن حازم بن جرير وروى

الخأر. آرتفع أحدهما رفع فإذا جميعأ مقرونان واليمان قال: الحياء
منه. يستحيا من بمجالسة الحياء يقال: أحيوا وكان

حيي وصف في العراب لبعض
لن عنك به غنى ل وكانه إل الدهر تراه فقال: ل رجل أعرابّي ذكر
إليه أسإات لن المذنب، وكانه غفر أذنبت فإن أحوج، إليه كنت

المسيء. وكانه أحسن
مثله في الخأيلية لليلى شعر

الخأيلية: وقالت ليلى 

القميص ومقدرعنه
تـخـالـه

من البيوت وسإط
الحياءسإقيمـا

الـلـواء رفع إذا حتى
رأيتـه

الخميس اللواءعلى تحت
 زعيما

التواضع: ونحوه قول الخأر إل أنه في 

فيبدوضعيفامن يبدو
تواضعه

السإود ويكفهّّرفيلفى
ّلحما  ال

الجمحي دهبل لبي شعر
الحجمحي: وقال أبو دهبل 

ضخم جدوده وكل ذهٌبفنجاره معادٌن البيوت إن
والعـدم الوفر منه سإيانمجانـب للء بنعم متهّلل

بجسمه وليس ضمناالحياءتخاله من نزرالكلم
سإقم

ايلدن النساءفل عقم
عقـم بمثله النسطء إنشبيهّه

النبوة كلم من حفظ ما أخأر عن مسعود لبن
ّدثّ عن ّدثّنا المعتمر، قال. سإمعت ليث بن أبي سإليم يح ّدثّنا أبو الخطاب قال: ح ح

واصل بن حتان عن أبي وائل عن ابن مسعود، قال: كان آخأر ما حفظ من كلم النبوة
"إذا لم تستح فاصنع ماشئت.

الشاعر: لبعض الشعراء قال 

عن صما للحلم تخالهّم
الـخـنـا

ًا عند الفحشاء عن وخأرسإ
 التهّاجر

حياء لوقوا إذا ومرضى
وعـفة

كالليوثّ الحفاظ وعند
الخـوادر

آخأر: وقال 

عينيه بين نور وللحقرداء التقوى من عليه

232



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ٍة  سإاطعسإكين
ًا الناس الشعبي: تعايش وقال الناس به يتعايش فيما للشعبي زمان

رفع ثّم والتذمم، بالحياء فتعايشوا ذلك رفع ثّم والتقوى، بالدين
هو ما سإيجيء وأظنه والرهبة، بالرغبة إل الناس يتعايش فما ذلك
هذا. من أشد
العقل باب

ّدثّني إسإحاق بن إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسإلم في العقل ح
ّدثّنا خأليد ابن ّدثّنا الحارثّ بن النعمان، قال: ح الشهّيدي، قال: ح
دعلج عن معاوية بن قرة يرفعه، قال: إن الناس يعملون الخير

وإنما يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر عقولهّم.
ولمطرف في المعنى نفسه مهّدي بن غيلن بن جرير قال:

سإمعت مطرفا يقول: عقول الناس على قدر زمانهّم.
ّدثّني عبد الرحمن عن عبد حكمة داود في ما ينبني للعاقل ح
المنعم عن أبيه وهب بن منبه قال: وجدت في حكمة داود: 

ٍة يناجي ينبغي للعاقل أن ل يشغل نفسه عن أربع سإاعاٍت: سإاع
فيهّا ربه، وسإاعٍة يحاسإب فيهّا نفسه، وسإاعٍة يخلو فيهّا هو
وإخأوانه والذين ينصحون له في دينه ويصدقونه عن عيوبه،

وسإاعٍة يخلي بين نفسه وبين لذاتهّا فيما يحل ويحمد فإن هذه
ٍة واسإتجماٌم للقلوب. الساعة عون لهّذه الساعات وفضل بلغ

ٍد، ٍد لمعا وينبغي للعاقل أن ل يرى إل في إحدى ثّلثّ خأصا ٍل: تزو
ٍة لمعاٍش، أو لذٍة، في غير محرم. وينبغي للعقل أن يكون أو مرم

ًا للسانه، مقبلً على شأنه عمرو بن العاص ًا بزمانه، حافظ عارف
ّدثّنا ّدثّني أبو حاتم عن الصمعي قال: ح يصف العاقل قال: ح
هلل بن حق قال: قال عمرو بن العاص: ليس العاقل الذي

يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خأير الشرين، والشر
الواصل الذي يصل من يصله ولكنه الذي يصل من قطعه.

ولزياد في هذا المعنى وقال زياد: ليس العاقل الذي يحتال للمر
إذا وقع ولكنه الذي يحتال للمر أل يقع فيه.

بين معاوية وعمرو بن العاص قال معاوية لعمرو: ما بلغ من
ٍر قط فكرهته إل دهائك يا عمرو? قال عمرو: لم أدخأل في أم
ٍر قط فأردت خأرجت منه. قال معاوية: لكني لم أدخأل في أم

الخروج منه.
من كتاب الهّند وقرأت في كتاٍب للهّند: الناس حازمان وعاجٌز،
فأحد الحازمين الذي إذا نزل به البلء لم ينظر به وتلقاه بحيلته

ورأيه حتى يخرج منه، وأحزم منه العارف بالمر إذا أقبل فيدفعه
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ًا ول ٍد وتثٍن حائٌر بائٌر ل يأتمر رشد قبل وقوعه، والعاجز في ترد
ًا. يطيع مرشد

لعرابي وقال أعرابٌي: لو صور العقل لظلمت معه الشمس، ولو
صور الحمق لضاء معه الليل.

ٍء أحب إليه من لبعض الحكماء في فضل العقل ما عبد الله بشي
ّله بشٍي أحب إليه من الستر. العقل وما عصي ال

ًا" ّله عز وجل "لينذر من كان حي أبو روٍق عن الضحاك في قول ال
قال: من كان عاقلً.

للمغير بن شعبة في عمر بن الخطاب ذكر المغيرة بن شعبة
عمر بن الخطاب فقال: كان أفضل من أن يخدع وأعقل من أن

يخدع.
ّدثّني إسإحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهّيد لياس في مثله ح

عن قريش بن أنس عن حبيب ابن الشهّيد قال: قال إياس: لست
بخب والخب ل يخدعني ول يخدع ابن سإيرين ويخدع أبي ويخدع

الحسن.
ًا ما ينشد:  قال غيره: وكان كثير

أرتـب لـم تثبت ما إذاامرؤ وإني البلء لي أبى
من كتاب كليلة ودمنة في قيمة العقل وفي كتاب كليلة ودمنة: الدب يذهب عن العاقل

ًا ويزيد الخفافيش ٍر بصر ًا، كما أن النهّار يزيد كل ذي بص السكر ويزيد الحمق سإكر
ٍر. سإوء بص

وفيه: ذو العقل ل تبطره المنزلة والعز كالجبل ل يتزعزع وإن اشتدت عليه الريح،
والسخيف يبطره أدنى منزلٍة كالحشيش يحركه أضعف ريٍح.

ًا في هذا المعنى وقال تأبط شرا في هذا المعنى  : شعر لتأبط شر

الدهر إذا بمفراٍح ولست
سإـرنـي

صرفه من جازع ول
المتقـلـب

والشـر الشر أتمنى ول
تـاركـي

الشر على أحمل متى ولكن
 أركب

ًا من كتاب كليلة ودمنة . وفي كتاب كليلة: رأس العقل أيض
التمييز بين الكائن والممتنع، وحسن العزاء عما ل يستطاع. وفيه:
العاقل يقل الكلم ويبالغ في العمل ويعترف بزلة عقله ويستقليهّا

كالرجل يعثر بالرض وبهّا ينتعش.
ٍء محتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجارب. ويقال: كل شي

ليحيى بن خأالد قال يحيى بن خأالد: ثّلثّة أشياء تدل على عقول
الرجال: الكتاب، والرسإول، والهّدية.

ٍد حتى وكان يقال: دل على عقل الرجل اخأتياره، وما تم دين أح
يتم عقله، وأفضل الجهّاد جهّاد الهّوى.
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لنوشروان سإئل أنوشروان: ما الذي ل تعلم له، وما الذي ل تغير
له، وما الذي ل مدفع له، وما الذي ل حيلة له? فقال: تعلم

العقل، وتغير العنصر، ودفع القدر، وحيلة الموت.
وكان يقال: كتابك عقلك تضع عليه خأاتمك.

وقالوا: كتاب الرجل موضع عقله، ورسإوله موضع رأيه.
كان الحسن إذا أخأبر عن رجٍل بصلح قال: كيف عقله.

حديث بين جبريل وآدم عليهّما السلم وفي الحديث "أن جبريل
عليه السلم أتى آدم عليه السلم فقال له: إني أتيتك بثلثٍّ
ًة. قال: وما هي يا جبريل? قال: العقل والحياء فاخأتر واحد

والدين. قال. قد اخأترت العقل. فخرج جبريل إلى الحياء والدين
فقال: ارجعا فقد اخأتار العقل عليكما. فقال: أمرنا أن نكون مع

العقل حيث كان. 
كان يقال: العقل يظهّر بالمعاملة وشيم الرجال تظهّر بالولية.

ويقال: العاقل يقي ما له بسلطانه، ونفسه بماله، ودينه بنفسه.
ًا عقول لخربت للحسن البصري قال الحسن: لو كان للناس جميع

الدنيا.
خأير رجل فأبى أن يختار وقال : أنا بحظي أوثّق مني بعقلي

 بين الحنف ورجل شتمه فسكت عنه325فأقرعوا بيننا ص ص
ّله ّله بن دينار عن عبد ال ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن عبد ال ح
بن بكر المزني قال: جاء رجل فشتم الحنف فسكت عنه، وأعاد

فسكت، فقال: والهّفاه؛ ما يمنعه من أن يرد علّي إل هواني
عليه.

ّدثّني أبو حاتم عن عبد الله بن صالح الحارثّي وآخأر تغلبي ح
ٍم، الصمعّي قال: أخأبرنا عبد الله بن صالح من آل حارثّة بن ل

قال: نزلت برجٍل من بني تغلب فأتاني بقًرى فانفلت مني فقال :
المثال وتمثل آسإته حكللقرى تنحنح إذا والتغلبي

فانقبضت فقال: كل أيهّا الرجل فإنما قلت كلمًة مقولة.
ًا فقال له ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي، قال: أسإمع رجٌل الشعبي كلم للشعبي ح

ّله لك. ًا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر ال الشعبي: إن كنت صادق
: ومر بقوم ينتقصونه فقال 

ًا ًا هنيئ ٍء غير مريئ دا
ٍر مخـامـ

ما أعراضنا من لعزة
 اسإتحلت

ّله من لي معاوية السإود واسإتطال رجٌل على أبي معاوية السإود فقال: أسإتغفر ال
الذنب الذي سإلطت به علّي.

ولمعاوية بن أبي سإفيان قال معاوية: إني لرفع نفسي أن يكون ذنٌب أوزن من حلمي.
معاوية وأبي جهّم وشعر لبي جهّم فيه وقال معاوية لبي جهّم العدوي: أنا أكبر أم أنت
ٍد. قال: عند أي أزواجهّا? قال: عند حفص يا أبا جهّم? قال: لقد أكلت في عرس أمك هن
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بن المغيرة. قال: يا أبا جهّم، إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبي ويعاقب عقوبة
معاوية: السإد، وإن قليله يغلب كثير الناس. وأبو الجهّم هذا هو القائل في 

أبينا على نميل ملنا إذاكأنـا جوانبه على نميل
ًا منهّما فنخبرحـالـتـيه لنخبر نقلبه  ولينا كرم

ًا فيما تحاول. سإمع الحنف رجلً ينازع رجلً في أمٍر فقال له الحنف: حسبك إل ضعيف
ٍر ما قيل: احذروا فقال الرجل: ما على ظنك خأرجت من عند أهلي. فقال الحنف: لم

الجواب.
بين عمرو بن العاص ورجل سإأله عن أمه جعل رجٌل جعلً لرجل على أن يقوم إلى

عمرو بن العاص يسأله عن أمه، فقام إليه وهو يخطب على منبر تنيس، فقال له: أيهّا
ًة من عنزة أصيبت بأطراف الرماح فوقعت الرجل أخأبرنا من أمك? فقال: كانت امرأ 
في سإهّم الفاكه بن المغيرة فاشتراها أبي فوقع عليهّم، انطلق وخأذ ما جعل لك على

هذا.
قال الشاعر 

ٍر من لك بدا ما قل ومن زو
كذٍب

غير وأذني أصم حلمي
صمـاء

ًا له، فقال له: أتفسد بين معاوية وابنه يزيد نظر معاوية إلى ابنه يزيد وهو يضرب غلم
ًا له بعد ذلك. ًا غلم أدبك بأدبه? فلم ير ضارب

ليحيى بن خأالد قيل ليحيى بن خأالد: إنك ل تؤدب غلمانك ول تضربهّم. قال: هم أمناؤنا
على أنفسنا فإذا نحن أخأفناهم فكيف نأمنهّم.

وكان يقال: الحليم مطية الجهّول أعرابي يصف رجلً وذكر أعرابي رجلً فقال: كان
أحلم من فرخ طائر.

وفي النجيل: كونوا حلماء كالحيات وبلهّاء كالحمام.
: لبعض الشعراء قال بعض  ا.  الشعراء

أشياء عن لعرض إني
أسإمعهّا

بي إن رجال يقول حتى
حمقا

ٍه جواب أخأشى ل سإفي
له حياء

أنه ٍس أنا وظن فسٍل،
صدقـا

ٍة سإمع للحنف في الحلم قال الحنف: من لم يصبر على كلم
كلما ٍت ورب غيٍظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه.

قال أكثم بن صيفي: العز والغلبة للحلم.
لعلّي عليه السلم وقال علّي بن أبي طالب عليه السلم: أول

عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجهّول.
وللمنصور وقال المنصور: عقوبة الحلماء التعريض، وعقوبة

السفهّاء التصريح.
ّدثّنا الصمعّي قال: بلغني أن رجلً قال ّدثّني سإهّيل قال: ح قال: ح
ًا، فقال له الخأر: لكنك ًة لتسمعن عشر لخأر: والله لئن قلت واحد

ًة. ًا لم تسمع واحد إن قلت عشر
بين عمر بن ذر ورجل شتمه وبلغني أن رجلً شتم عمر بن ذر

ًا،  فقال له: يا هذا ل تغرق في شتمنا ودع للصلح موضع
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ًا، وإني ل ًا ولن أحييهّا كبير فإني أمت مشاتمة الرجال صغير
ّله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. أكافئ من عصى ال

ّدثّين:  ّدثّين وقال بعض المح لبعض المح

ينتقم الحلم بقدرولـكـن حلـم ذو الله وإن
الـحـلـيم

بدولتك ولت لقد
ذمـيم فـيهّـا معلق وأنتالـلـيالـي

فيهّـا يعش لم وزلت
عـديم بثروتهّا اسإتغنى ولكـريم

ًا له انقضاء ل فبعد
ًا وسإحقـ

ّدثّ مصابك فغير الح
 العظيم

المدائني قال: كان شبيب بن شيبة يقول: من سإمع كلمة يكرههّا فسكت عنهّم انقطع
البيت: عنه ما يكره، فإن أجاب عنهّم سإمع أكثر مما يكره. وكان يتمثل بهّذا 

وقع من المرء نفس وتجزع
ٍة شتم

ًا ويشتئم ثّـم بعدها ألف
يصـبـر

ًا، فقال له رجل: يا أبا بحر، أين للحنف قاتل الحنف في بعض المواطن قتالً شديد
الحلم ?قال: عند الحبى.

الوليد: شعر لمسلم بن الوليد وقال مسلم بن 

ًبى في الجهّل يطير ل ح
جنباتهّا

يفت لم حلت هي إذا
 ذحل حلهّم

الحنف وزيد بن جبلة أغضب زيد بن جبلة الحنف، فوثّب إليه فأخأذ بعمامته وتناصبا،
فقيل للحنف: أين الحلم اليوم؛ فقال: لو كان مثلي أو دوني لم أفعل هذا به.

كان يقال: آفة الحلم الضعف.
: للجعدي وغيره في هذا المعنى وقال الجعدي 

لم إذا حلم في خأير ول
له تكن

أن صفوه تحمي بوادر
يكدرا

قتادة: وقال إياس بن 

بالتكلم ل بالفعال ونشتمرأينا ويحلم أيدينا تعاقب
الرياشي: وأنشد 

عن يذب امرؤ إني
حريمي

اللوم وتركي حلمي
للـئيم

والعلم أحمى من يد الظلوم للحنف بن قيس وقال الحنف: أصبت الحلم أنصر لي من
الرجال.

حلم المتشمس بن معاوية قال أبو اليقظان: كان المتشمس بن معاوية عم الحنف
يفضل في حلمه على الحنف قبل، فأمره أبو موسإى أن يقسم خأيلً في بني تميم

ًا? ووثّب عليه فمرش فقسمهّا، فقال رجل من بني سإعد: ما منعك أن تعطيني فرسإ
وجهّه، فقام إليه قوم ليأخأذوه، فقال. دعوني وإياه، إني ل أعان على واحد، ثّم انطلق

به إلى أبي موسإى، فلما رآه أبو موسإى سإأله عما بوجهّه فقال: دع هذا ولكن ابن عمي
سإاخأط فاحمله على فرٍس ففعل للحنف في قيس بن عاصم المنقري قيل للحنف: ما
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أحلمك؛ قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري، بينا هو قاعد بفنائه محتٍب
بكسائه، أتته جماعٌة فيهّم مقتوٌل ومكتوٌف وقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخأيك. فوالله ما

حل حبوته حتى فرغ من كلمه، ثّم التفت إلى ابن له في المجلس، فقال له: قم
فأطلق عن ابن عمك ووار أخأاك واحمل إلى أمه مائًة من البل فإنهّا غريبة، ثّم أنشأ

يقول: 

ٌؤ إني شائن ل أمر
حسـبـي

أفــن ول يغـيره دنـس

ٍر من بيت في منق
مكـرمة

حوله ينبت والغصن
 الغصن

يقول حين خأطباء
قائلـهّـم

لسـن أعفة الوجوه، بيض

فـطـن جواره لحفظ وهمجـارهـم لعيب يفطنون ل
ّله ثّم أقبل على القاتل فقال: قتلت قرابتك، وقطعت رحمك، وأقللت عددك، ل يبعد ال

غيرك.
شعر عبد ة بن الطيب يمدح قيس بن عاصم وفي قيس بن عاصم يقول عبد ة بن

: الطبيب، إسإلمي 

بن قيس الله سإلم عليك
ٍم عاص

أن شاء ما ورحمته
يترحمـا

منك ألبسته من تحية
نـعـمًة

بلدك شحٍط زارعن إذا
سإلما

هلك هلكه قيس كان وما
ٍد واح

ٍم بنيان ولكنه تـهّـدمـا قـو

ًا وقال الحنف: لقد اخأتلفنا إلى قيس بن عاصم في الحلم كما الحنف يمدح قيس
نختلف إلى الفقهّاء في الفقه بين الحنف ورجل شتمه شتم رجٌل الحنف يتبعه حتى

بلغ حيه، فقال الحنف: يا هذا إن كان بقي في نفسك شيء فهّاته وانصرف ل يسمعك
بعض سإفهّائنا فتلقى ما تكره.

مثله بين الحسن ورجل شتم رجٌل الحسن وأربى عليه، فقال له: أما أنت فما أبقيت
ّله أكثر. قال بعض  ًا، وما يعلم ال الشعراء: شيئ

وإن يذلوا كرمواحتى وإن أقواٌم المجد يدرك لن
 لقوام عزوا

أحـــلم صـــفـــح ولــكـــن ذل صـفـح لمشرقًة اللوان فترى ويشتموا
للصمعي

ًة إل ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: ل يكاد يجتمع عشر قال: ح
وفيهّم مقاتل وأكثر، ويجتمع ألف ليس فيهّم حليٌم.

بين علّي بن عبد الله وعروة بن الزبير ابن عيينة قال: كان عروة
ٍء لم يجبه وقال: ٍم أو قوٍل سإي بن الزبير إذا أسإرع إليه رجل بشت
ًا لنفسي عنك. فجرى بينه وبين علّي بن عبد الله إني أتركك رفع
كلٌم، فأسإرع إليه، فقال له علّي: خأفض عليك أيهّا الرجل فإني
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أتركك اليوم لما كنت تترك له الناس.
ّدثّني أبو حاتم عن للصمعي عن رجل خأاصم رجلً قال: ح

الصمعّي قال: قال رجل: لمثل هذا اليوم كنت أدع الفحش على
الرجال فقال له خأصمه: فإني أدع الفحش عليك اليوم لما تركته

أنت له قبل اليوم.
ٌد لسيده، فقال: إني أصبر لهّذا لسيد وقد أغاظه عبد له وأغلظ عب

الغلم على ما ترون لروض نفسي بذلك، فإذا صبرت للمملوك
على المكروه كانت لغير المملوك أصبر.

بين عمر بن عبد العزيز وعقيل بن علفة كلم عمر بن عبد العزيز
رجلً من بني أمية وقد ولدته نساء بني مرة فعاب عليه جفاًء رآه

ًا غلب عليك من بني مرة. وبلغ ذلك منه، فقال: قبح الله شبهّ
عقيل بن علفة المري وهو بجنفاء من المدينة على أميال في بلد

بني مرة، فركب حتى قدم على عمر وهو بدير سإمعان، فقال:
هيه يا أمير المؤمنين؛ بلغني أنك غضبت على فتى من بني أبيك،
ًا غلب عليك من بني مرة، وإني أقول: قبح فقلت: قبح الله شبهّ
الله ألم طرفيه. فقال عمر: دع ويحك هذا وهات حاجتك. فقال.

ًا من حيث جاء، فقال والله ما لي حاجة غير حاجته. وولى راجع
عمر: يا سإبحان الله؛ من رأى مثل هذا الشيخ? جاء من جنفاء

ّله ليس إل يشتمنا ثّم انصرف؛ فقال له رجل من بني مرة. إنه وال
ّله ألم يا أمير المؤمنين ما شتمك وما شتم إل نفسه، نحن وال

طرفيه.
بين أمية بن عبد الله المدائني قال: لما عزل الحجاج أمية بن عبد

الله عن خأراسإان أمر رجلً من بني تميم فعابه بخراسإان وشنع
عليه، فلما قفل لقيه التميمي فقال: أصلح الله المير ل تلمني

ًا. فقال: إن لنفسك عندك قدرا! كان يقال: فإني كنت مأمور
طيروا دماء الشباب في وجوههّم.

ويقال: الغضب غول الحلم.
ويقال: القدرة تذهب الحفيظة.

كتاب كسرى ابرويز يوصي ابنه شيرويه وكتب كسرى أبرويز إلى
ًا، وإن كلمة ابنه شيرويه من الحبس. إن كلمة منك تسفك دم
ًا، وإن سإخطك سإيوفك مسلولًة على من أخأرى منك تحقن دم

سإخطت عليه، وإن رضاك بركة مستفيضة على من رضيت عنه،
وإن نفاذ أمرك مع ظهّور كلمك، فاحترس في غضبك من قولك

أن يخطئ، ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أن يخف، وإن
ًة وحزما، وتعفو تفضل وحلما، ول ينبغي للقادر الملوك تعاقب قدر
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أن يستخف ول للحليم أن يزهو، وإذا رضيت فأبلغ بمن رضيت
عنه يحرص من سإواه على رضاك، وإذا سإخطت فضع من

سإخطت عليه يهّرب من سإواه من سإخطك، وإذا عاقبت فانهّك
لئل يتعرض لعقوبتك، واعلم أنك تجل عن الغضب وأن غضبك

يصغر عن ملكك، فقدر لسخطك من العقاب كما تقدر لرضاك
من الثواب.

شعر لمحمد بن وهيب قال محمد بن وهيب : 
ًا كنت لئن الحلـم إلى محتاج

إنـنـي
الحايين بعض في الجهّل إلى

 أحوج
بالحلـم للحلم فرس ولى

مـلـجـم
بالجهّل للجهّل فرس ولي

مسـرج
?فمن رام تقويمي فإني مقوم=ومن رام تعويجي فإني معوج 

خأدنا الجهّل أرضى كنت وما
وصاحبا

حـين بـه أرضى ولكنني
أحـرج

السإـنة بين من وأمكنبـأهـلـه الفضـاء ضاق ربما أل
مـخـرج

فيه الناس بعض قال وإن
سإـمـاجة

بالحر والذل صدقوا، فقد
أسإـمـج

لبن المقفع فيما ل ينبغي للملك وقال ابن المقفع: ل ينبغي للملك أن يغضب لن
القدرة من وراء حاجته، ول يكذب لنه ل يقدر أحد على اسإتكراهه على غير ما يريد، ول

يبخل لنه ل يخاف الفقر، ول يحقد لن خأطره قد جل عن المجازاة.
الصامت: قال سإويد بن 

بـين المر ما إذا إني
شـكـه

لمـن بصائره وبدت
يتـأمـل

أرفق هي التي أدع
بي الحالت

هي للتي الحفيظة عند
أجمـل

ًا عليه أتى عمر بن عبد بين عمر بن عبد العزيز ورجل كان واجد
ًا عليه، فقال: لول أني غضبان لعاقبتك. العزيز رجل كان واجد

 وكان إذا 
أراد أن يعاقب رجلً حبسه ثّلثّة أيام، فإذا أراد بعد ذلك أن يعاقبه

عاقبه، كراهة أن يعجل عليه في أول غضبه.
ًا فقال له. أردت أن يتسفزني الشيطان يعز وأسإمعه رجل كلم

ًا، انصرف رحمك الله. السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غد
للقمان في ثّلثّ يكمل بهّا اليمان قال لقمان لحكيم: ثّلثّ من

كن فيه فقد اسإتكمل اليمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى
الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم
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يتناول ما ليس له.
وقال لبنه: إن أردت أن تؤاخأي رجلً فأغضبه، فإن أنصفك في

غضبه وإل فدعه.
ًا فقال له رجل: لمعاوية في إطفاء الغضب خأطب معاوية يوم
ًا فدخأل منزله، ثّم خأرج عليهّم تقطر لحيته كذبت. فنزل مغضب
ًء، فصعد المنبر فقال: أيهّا الناس إن الغضب من الشيطان، ما
وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليطفئه بالماء، ثّم

أخأذ في الموضع الذي بلغه من خأطبته.
للنبي صلى الله عليه وسإلم وفي الحديث المرفوع: "إذا غضب
ًا فليضطجع وقال ًا فليقعد وإن كان قاعد أحدكم فإن كان قائم

الشاعر: 
ٍم مغايظ احذر ذوي أقـوا
أنـٍف

السيف جهّول المغيظ إن
 مجنون

لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقال عمر بن عبد العزيز: متى أشفي غيظي?
أحين أقدر فيقال لي: لو عفوت، أو حين أعجز فيقال لي: لو صبرت? والعرب تقول:
"إن الرثّيئة مما يفثأ الغضب والرثّيئة اللبن الحامض يصب عليه الحليب، وهو أطيب

اللبن.
بين المنصور وابن عياش كان المنصور ولى سإلم بن قتيبة البصرة ولى مولى له كور
البصرة والبلة، فورد كتاب موله أن سإلما ضربه بالسياط، فاسإتشاط المنصور وقال:

ًا عليه - : يا أمير المؤمنين، علّي تجرأ سإلم؛ لجعلنه نكالً. فقال ابن عباس - وكان جريئ
ًا لم يضرب مولك بقوته ول قوة أبيه، ولكنك قلدته سإيفك وأصعدته منبرك، إن سإلم
فأراد مولك أن يطأطىء منه ما رفعت ويفسد ما صنعت، فلم يحتمل ذلك، يا أمير

المؤمنين إن غضب العربي في رأسإه فإذا غضب لم يهّدأ حتى يخرجه بلسان أو يد، وإن
غضب النبطي في آسإته فإذا غضب وخأريء ذهب غضبه. فضحك أبو جعفر وقال: فعل
ٍم كان يقال: إياك وعزة الغضب فإنهّا مصيرتك ّله بك يا منتوف وفعل. فكف عن سإل ال

إلى ذل العتذار.
الشعراء: لبعض الشعراء قال بعض 

خأفت قد بعدك الناس
حلومهّم

فيهّا نفخت كأنما
العاصير

في فوقع رجل مع قال: كنت العمش عن عياش بن بكر أبو
به. فقال: لهّممت وقلت. والله فأخأبرته إبراهيم فأتيت إبراهيم،

ًا. يقل لم سإمعه لو له غضبت الذي لعل شيئ
والهّيبة والذل العز باب

ّدثّنا عمر بين سإليمان بن عبد الملك ويزيد بن المهّلب أبو حاتم عن الصمعي قال: ح
بن السكن قال: قال سإليمان بن عبد الملك ليزيد ابن المهّلب: فيمن العز بالبصرة?

فقال: فينا وفي حلفائنا من ربيعة. فقال عمر بن عبد العزيز: ينبغي أن يكون العز
فيمن تحولف عليه يا أمير المؤمنين.

لقريبة قالت قريبة: إذا كنت في غير قومك فل تنس نصيبك من الذلة.
بين شيخ من قريش ورجل طلب إليه أن يعلمه الحلم قال رجل من قريش لشيخ

منهّم: علمني الحلم، قال: هويا بن أخأي الذل، أفتصبر عليه ?.
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للحنف وقال الحنف: ما يسرني بنصيبي من الذل حمر النعم، فقال له رجل: أنت أعز
العرب، فقال: إن الناس يرون الحلم ذلً، فقلت ما قلت على ما يعلمون.

من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند أن الريح العاصف تحطم دوح الشجر ومشيد
البنيان ويسلم عليهّا ضعيف النبت للينه وتثنيه.

ويقال في المثل: تطأطأ لهّم تخطئك .
لزيد بن علّي بن الحسين حين خأرج من عند هشام وشعر تمثل به وقال زيد بن علّي
: بن الحسين حين خأرج من عند هشام مغضبا: ما أحب أحد قط الحياة إل ذل ؛ وتمثل 

حر يكره من كذاكبـه وأزرى الخـوف شرده
الجـلد

يشكو الخفين منخرق
ٍو أطراف تنكبهالوجى حـداد مـر

لـه الموت في كان قد
راحة

رقاب في حتم والموت
 العباد

المتلمس: شعر للمتلمس وقال 

البيت حمار الهّوان، إن
يعرفه

والجسرة ينكره والمرء
الجد

الذل بدار يقيم ول
يعـرفـهّـا

و الهل حمار الحمار إل
 الوتد

وللزبير بن عبد المطلب وقال الزبير بن عبد المطلب :

سإورة اعترتني ما إذا صوتيبـهّـــا أشـد ل بـدار أقـيم ول
 الغضب

وقال آخأر: 
ٍم في كنت إذا ًا قو عد

منهّم لست
خأبيٍث من علفت ما فكل

 وطيب
مرداٍس: للعباس بن مرداس، وغيره وقال العباس بن 

ً سإلم أبا أبلغ رسإـول
نـصـيحة

بعرضك جادوا معشر فإن
 فابخل

غـير منزل بوءوك وإن
وتـحـول بـه تنزل فل غليظاطـائل

يعلفونـك ما تطعمن ول
إنـهّـم

قربانهّم على أتوك
بالمـثـمـل

للقوم صرت قد إذن أراك
ناضحا

أدبـر بالغرب له يقال
وأقـبـل

آخأر: وقال 

 الرباب وسإراة نأيهّا علىمـالـٍك بني لديك فأبلغ
بالقـبـاب قبته تحفونحـولـه أنتـم امرأ بأن

الكلب قتل مثل ويقتلكمعـامـدا سإراتكـم يهّين
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العذاب للمياه نزعت لقدأملـحـت إبل كنتم فلو
للـذئاب سإائرهم ويتركتصطـفـى غنم ولكنكم

آخأر: وقال 

قد الرمح انكسار لول تالله
علموا

كالـذي ذليل وجدوني ما
أجـد

ًا الفحل يحطم قد قسر
عزته بعد

مكروهه على يرد وقد
السإـد

العبديين: وقال بعض 

ًا خأـلـتـي أبلغا أل ًا وصنويراشـد ما إذا قديم
اتصل

يهّيج الدقيق بأن
الـجـلـيل

ذل شـاء إذا العـزيز وأن

أن الحزامة وأن
تصـرفـوا

السإـل صدور سإوانا لحي

فاذهب للخال كنت وإنسإـدتـنـا سإيدنـا كنت فإن
 فخل

البعيث: للبعيث وقال 

بني بلؤم ترمى ولو
كـلـيب

وضحت ما الليل نجوم
 لساري

بنـو النهّار لبس ولو
كـلـيب

وضح لؤمهّم لدنس
النـهّـار

بني عزيز يغدو وما
بـجـار إل حـاجة ليطلـبكـلـيب

ًا فازعجوه، لبن سإيابة وقوم أزعجوه، وقد جاورهم جاور ابن سإيابة مولى بني أسإد قوم
فقال لهّم: لم تزعجوني من جواركم ? فقالوا: أنت مريب. فقال: فمن أذل من مريب

ًا. ول أحسن جوار
لعوانة أبو عبيدة عن عوانة قال: إذا كنت من مضر ففاخأر بكنانة وكاثّر بتميم والق

بقيس، وإذا كنت من قحطان فكاثّر بقضاعة وفاخأر بمذحج والق بكلب، وإذا كنت من
ربيعة ففاخأر بشيبان وألق بشيبان وكاثّر بشيبان.

كان يقال: من أراد عزا بل عشيرة وهيبًة بل سإلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى
عز طاعة الله.

لرجل من العرب في السيد وقيل لرجل من العرب: من السيد عندكم? قال: الذي إذا
أقبل هبناه لذا أدبر اغتبناه.

مسلم: شعر لمسلم في معناه ونحوه قول 

ٍد من وكم الضمير في مع
الذى لي

كان ما الرعب فألقى رآني
 أضمرا

ًا: وقال  أيض

أعلنته إن أنت به، أعلنعرضي الشاتمي أيهّا يا
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الرجلمسارقًة
الهّيبة: شعر في الهّيبة ومن أحسن ما قيل في 

ريحهّا خأيزران كفه في
ٌق عبـ

عرنينه في أروع كف من
 شمم

ًء يغضي من ويغضى حيا
مهّابته

حـين إل يكلم فما
يبـتـسـم

المنصور: لبن هرمة يمدح المنصور وقال ابن هرمة في 

حفافـي عن لحظاٌت له
سإـريره

عـقـاب فيهّا كرها إذا
ونـائل

آمـنة آمـنـت الذي فأم
الـردى

بالثكل أوعدت الذي وأم
ثّـاكـل

لدى وجه وجهّان له كريم
الرضـا

الكريهّة في ووجه أسإيٌل،
باسإـل

عن العفو بمعطي وليس
قدرة غير

أمكنته ما إذا ويعفو
المـقـاتـل

القدرة: لخأر في العفو عند المقدرة وقال آخأر في العفو بعد 

ٌد  يهّون ول يلين إن ماأعـدائه علـى أسإ
يكون ما أحلم فهّناكمـنـهّـم تمكن فإذا

: لخأر يمدح مالك بن أنس وقال آخأر في مالك بن أنس 

يراجع فما الجواب يأبى
هيبًة

نواكـس والسائلون
الذقـان

سإلطان وعز التقي هدي
التقى

ذا وليس المطاع فهّو
سإلطان

آخأر: وقال 

يزيد رأوا الرجال وإذا
رأيتهّـم

نواكس الرقاب خأضع
 البصار

نواس: لبي نواس وقال أبو 

ًا القلب في أضمر هيبته من أنسيت بدا فإنله عتاب
لبنه شبرمة ابن وصية

الناس تمكن ل بني لبنه: يا القاضي شبرمة ابن قال: قال المدائني
معاينًة. لهّم أكثرهم السباع على الناس أجرأ فإن نفسك، من

اسإتخذيت? قال: أو تقول: اسإتخذأت لعرابي: كيف .قيل لعرابي
. تستخذي ل العرب أقوله. قيل: ولم? قال: لن ل

اذبح. أو يقال: اصفح وكان
المروءة باب
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للنبي صلى الله عليه وسإلم في الحديث المرفوع: قام رجل من مجاشع إلى النبي
صلى الله عليه وسإلم فقال: يا رسإول الله، ألست أفضل قومي? فقال: "إن كان لك

عقل فلك فضل، وإن كان لك خألق فلك مروءة، وإن كان لك مال فلك حسب، وإن
ًقى فلك دين ". كان لك ت

ًا: "إن الله يحب معالي المور ويكره سإفسافهّا لعبد الملك بن عمير في وفيه أيض
المروءة روى كثير بن هشام عن الحكم بن هشام الثقفي قال: سإمعت عبد الملك بن

عمير يقول: إن من مروءة الرجل جلوسإه ببابه.
للحسن قال الحسن. ل دين إل بمروءة .

لبن هبيرة وغيره في المروءة قيل لبن هبيرة: ما المروءة? قال: إصلح المال،
والرزانة في المجلس، والغداء والعشاء بالفناء.

قال إبراهيم: ليس من المروءة كثرة اللتفات في الطريق ول سإرعة المشي. ويقال:
سإرعة المشي تذهب بهّاء المؤمن.

قال معاوية: المروءة ترك اللذة.
بين معاوية وعمرو بن العاص للنبي وقال لعمرو: ما ألذ الشياء? فقال عمرو: مر

أحداثّ قريش أن يقوموا. فلما قاموا قال: إسإقاط المروءة.
للنبي صلى الله عليه وسإلم قال جعفر بن محمد عن أبيه، قال: قال رسإول الله صلى
الله عليه وسإلم : "وروا لذوي المروءات عن عثراتهّم، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم

ّله " لعروة بن الزبير، وللحنف كان عروة بن الزبير يقول ليعثر وإن يده لفي يد ال
لولده. يا بني العبوا، فإن المروءة ل لكون إل بعد اللعب.

قيل للحنف: ما المروءة? فقال: العفة والحرفة لمحمد بن عمران التيمي قال محمد
ٍء المرؤة? قال: ٌء أشد حمل علّي من المروءة قيل: وأي شي بن عمران التيمي. ما شي

ًا في السر تستحي منه في العلنية. ل تعمل شيئ
هذا: شعر لزهير وقال زهير في نحو 

الفاحشات، دون الستر
ول

من الخير دون يلقاك
 سإتر

آخأر: وقال 

وتلك كإعلني، فسري
خأليقتي

ضوء مثل ليلي وظلمة
 نهّاريا

لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب: تعلمو العربية فإنهّا تزيد في
ٍم مجهّولة قد وصلت بنسبهّا . المروءة، وتعلموا النسب فرب رح

للصمعي، ولبن ميمون قال الصمعي: ثّلثّة تحكم لهّم بالمروءة حتى يعرفوا: رجل
ًا، أو سإمعته يعرب، أو شممت منه رائحًة طيبة. وثّلثّة تحكم عليهّم بالدناءة رأيته راكب

ٍر عربي حتى يعرفوا: رجل شممت منه رائحة نبيذ في محفل، أو سإمعته يتكلم في مص
بالفارسإية، أو رأيته على ظهّر الطريق ينازع في القدر.

قال ميمون ابن ميمون: أول المروءة طلقة الوجه، والثاني التودد، والثالث قضاء
الحوائج. وقال: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه.

لمسلمة بن عبد الملك، ولعمر بن الخطاب قال مسلمة بن عبد الملك: مروءتان
ظاهرتان: الرياسإة والفصاحة.

وقال عمر بن الخطاب: المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة. قالوا: كان الرجل إذا أراد
يشين جاره طلب الحاجة إلى غيره.

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

وشٌر الغداة نوم
المروءات بتهّديم موكلنالعشـيات
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ّدثّنا ابن ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح باب اللباس لبن عباس ح
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، قال:

كل ما شئت والبس ما شئت إذا ما أخأطأك شيئان: سإرٌف أو
مخيلٌة.

ّدثّنا المنهّال بن حماد عن ّدثّني يزيد بن عمرو قال: ح قال: ح
خأارجة بن مصعب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه،

ّله صلى الله عليه وسإلم التي يلبس قل: كانت ملحفة رسإول ال
في أهله مورسإة حتى إنهّا لتردع على جلده.

ّدثّني أبو لعلّي ولبن عباس في لباس عمر بن الخطاب ح
ّدثّنا المختار بن نافٍع عن ّدثّنا أبو عتاب قال: ح الخطاب، قال: ح

إبراهيم التيمي عن أبيه عن علّي، قال: رأيت لعمر بن الخطاب
ًا فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم ورقعٌة رضي الله عنهّما إزار

ّدثّنا عبد الوارثّ بن سإعيد عن ّدثّنا الزيادي قال: ح من ثّيابنا. ح
الجريري عن ابن عباس، قال: رأيت عمر بن الخطاب يطوف

ٍم. بالبيت وإزاره مرقوع بأد
بين معاوية والنخار العذري

نظر معاوية إلى النخار العذري الناسإب في عباءة فازدراه في
عباءة، فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة ل تكلمك وإنما يكلمك

من فيهّا .
شعر لسحيم، وغيره قال سإحيم بن وثّيل: 

ًا الرحل زين ليس أل قطع
يمزق

مي يا الرحل زين ولكن
راكبه

آخأر: وقال 

الرجال تزدري أن إياك
فمـا

يكنه ماذا يدريك
الـصـدف

العتـق الجواد نفس
بـاقـيٌة

ًا جسمه مس وإن يوم
 العجف

به ألم وإن حر والحر
والنـف العفـاف وفيه رالـض

ّدثّين: وقال آخأر من  المح

فقلـت شيبي من در تعجبت
لـهّـا

في الفجر يلوح قد تعجبي ل
 السدف

ًا وزادها في رحت أن عجب
سإـمـٍل

في الدر أن در درت وما
الصـدف

ّدثّني أبو حاتم عن ابن عون ومعاذة العدوية وابن سإيرين في برنس لبن عون ح
ًا من عمر بن أنس بن سإيرين فمر على معاذة الصمعّي أن ابن عون اشترى برنس
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العدوية، فقالت: أمثلك يلبس هذا! قال: فذكرت ذلك لبن سإيرين فقال: أل أخأبرتهّا أن
ًا الداري اشترى صلة بألٍف يصلي فيهّا. تميم

ّدثّنا ّدثّني أحمد بن الخليل قال: ح بعض ما كان يلبس الرسإول صلى الله عليه وسإلم ح
مصعب بن عبد الله من ولد عبد الله بن الزبير عن أبيه، قال: أخأبرني إسإماعيل بن عبد

ّله صلى الله عليه وسإلم عليه ثّوبان الله بن جعفر عن أبيه، قال: رأيت رسإول ال
ٌء وعمامٌة. مصبوغان بالزعفران: ردا

ّدثّنا علّي بن عاصم قال: أخأبرنا ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح مثل من ترف ابن الحنفية ح
ًا بعرفات على برذوٍن عليه أبو إسإحاق الشيباني قال: رأيت محمد ابن الحنفية واقف

ٍز أصفر. مطرف خأ
ّدثّنا الرياشّي عن الصمعي عن لحفص بن الفرافصة عن لباس وجوه أهل البصرة ح

حفص بن الفرافصة قال: أدركت وجوه أهل البصرة، شقيق بن ثّور فمن دونه وآنيتهّم
في بيوتهّم الجفان والعسسة فإذا قعدوا بأفنيتهّم لبسوا الكسية وإذا أتوا السلطان

ركبوا ولبسوا المطارف.
كلم حماد بن أبي سإليمان لفرقد السبخي في ثّوب صوف لفرقد قدم حماد بن أبي
ٌد السبخي وعليه ثّياب صوف فقال حماد: ضع نصرانيتك سإليمان البصرة فجاءه فرق

ّينا وعليه معصفرة ونحن نرى أن الميتة هذه عنك، فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم فيخرج عل
قد حلت له.

من ترف ابن عباص وروى زيد بن الحباب عن الثوري عن ابن جريج عن عثمان بن أبي
ًء بألٍف. سإليمان أن ابن عباس كان يرتدي ردا

بين معمر وأيوب السختياني في قميص ليوب قال معمر: رأيت قميص أيوب يكاد
يمس الرض، فكلمته في ذلك فقال: إن الشهّرة فيما مضى كانت في تذييل القميص

وإنهّا اليوم في تشميره.
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال أخأبرني بعض أصحابنا بين سإيار ومالك بن دينار ح

قال: جاء سإيار أبو الحكم إلى مالك بن دينار في ثّياب اشتراها مالٌك، فقال له مالك: ما
هذه الشهّرة? فقال له سإيار: أتضعني عندك أم ترفعني? قال: بل تضعك. قال: أراك

تنهّاني عن التواضع. فنزل مالك فقعد بين يديه.
بين جعفر بن يحيى والصمعّي وشعر لنصيب قال أبو يعقوب الخريمي: أراد جعفر بن
ًا فيه ألف ًا حاجة كان طريقه إليهّم على باب الصمعي فدفع إلى خأادم كيس يحيى يوم
ّدثّني ويضحكني فإذا ضحكت ديناٍر وقال: إني سإأنزل في رجعتي إلى الصمعي وسإيح
ًبا مكسور الرأس وجرة مكسورة فضع الكيس بين يديه. فلما رجع ودخأل عليه رأى ح
ًا، ورآه على مصلى باٍل وعليه بركان أجرد، فغمز العنق وقصعة مشغبة وجفنًة أعشار

ًا مما يضحك الثكلن إل أورده غلمه أل يضع الكيس بين يديه ولم يدع الصمعّي شيئ
عليه فما تبسم وخأرج، فقال لرجل كان يسايره: من اسإترعى الذئب ظلم، ومن زرع

ّله لو علمت أن هذا يكتم المعروف بالفعل لما حفلت سإبخًة حصد الفقر، فإني وال
نشره له باللسان، وأين يقع مدح اللسان من مدح آثّار الغنى، لن اللسان قد يكذب

يقول: والحال ل تكذب. ولله در نصيٍب حيث 

أنت بالذي فأثّئوا فعاجوا
أهله

عليك أثّنت سإكتوا لو
 الحقائب

ثّم قال له: أعلمت أن ناووس أبرويز أمدح لبروبز من شعر زهير
لل سإنان.

لربيعة بن أبي عبد الرحس في بضع مشايخ المدينة قال ربيعة بن
أبي عبد الرحمن: رأيت مشيخًة بالمدينة في زي الفتيان لهّم

الغدائر وعليهّم المورد والمعصفر وفي أيديهّم المخاصر وبهّم أثّر
الحناء، ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينه. 
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ابن التوأم يذم رجلً ذم ابن التوأم رجلً فقال: رأيته مشحم النعل
درن الجورب مغضن الخف دقيق الخزامة.

شعر لبن العرابي أنشد ابن العرابي : 
خأزا أعطيت قد كنت فإن

ٍة مـن تبدلتهتجره وإهـاب فـرو

النسا تملك أن تأيسن فل
إتنـي

أدبرت قد أمًة أرى
لذهـاب

 للنبي صلى الله عليه وسإلم وفي الحديث المرفوع: "إن الله إذا أنعم346نقص صفحة 
ٍد نعمًة أحب أن يرى أثّرها عليه" لحبيب بن أبي ثّابت قال حبيب بن أبي ثّابت: على عب
ٍة خأيٌر لك من أن تذل في مطرٍف، وما اقترضت من أحد خأير من أن أن تعز في خأصف

أقترض من نفسي.
يكرب: شعر لعمرو بن معد يكرب، ولبن هرمة قال عمرو بن معد 

ٍر الجمال ليس  بردا رديت وإن فاعلمبمـئز
 مجدا أورثّن وموارثّمـعـادن الجمال إن

هرمة: وقال ابن 

أمـية بنـو حولي كان لو
لـم

هم إذا رجال ينطق
نطـقـوا

تضق لم جلسوا إن
مجالسهّـم

عنهّم ضاق ركبوا أو
الفـق

وذي أخ مـن فيهّـم كم
ٍة ثّـق

القميص منكبيه عن
منخـرق

القوانس تحت احمر ماإذا الـنـسـاء عـوذ تجهّـم
 الحدق

أندى ذاك عند فريحهّم
آل من

لخـابـٍط وفيهّم مسك
ورق

ّدثّني أحمد بن إسإماعيل قال: بين أحمد بن إسإماعيل وأبي سإعد المخزرمي قال: ح
ًا بسواد، فقلت له: يا أبا سإعد، ًا مصبوغ رأيت على أبي سإعد المخزومي الشاعر كردواني

هذا خأز? فقال: ل، ولكنه رعي على دعي.
ًا في بني مخزوم، وفيه يقول أبو شعر لي البرق في أبي سإعد وكان أبو سإعد دعي

البرق: 

سإعـد أبا يا شريٌفالنـاس على تاه لما
جـد ول أصـٍل بلكنت إذ شئت ما فته
والعبـد الحر بين ةالنسب في حظك وإذ
 الحد من أمٍن في شالـمـفـح قاذفك إذا

بين عمر بن عبد العزيز ومؤدبه قال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف كانت طاعتي
إياك وأنت تؤدبني? قال: أحسن طاعٍة. قال: فأطعني الن كما كنت أطيعك، خأذ من
شاربك حتى تبدو شفتاك، ومن ثّوبك حتى يبدو عقباك لوكيع عن العمش وكيع قال:
ًة جلدها على جلده وصوفهّا إلى خأارج، وعلى راح العمش إلى الجمعة وقد قلب فرو
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كتفيه منديل الخوان مكان الرداء.
ّدثّني أبو الخطاب عن أبي داود عن قيس عن أبي لبي حصين عن الشعبي قال: ح

ٍد. حصين قال: رأيت الشعبي يقضي على جل
للحنف قال الحنف: اسإتجيدوا النعال فإنهّا خألخأيل الرجال.

بين قتيبة بن مسلم ومحمد بن واسإع أبو الحسن المداثّني قال: دخأل محمد بن واسإع
على قتيبة بن مسلم في مدرعة صوف، فقال له قتيبة: ما يدعوك إلى لبس هذه?

ًا فأزكي نفسي، أو فسكت، فقال له قتيبة: أكلمك فل تجيبني؛ قال: أكره أن أقول زهد
ًا فأشكو ربي. أقول فقر

لبن السماك في لبس الصوف قال ابن السماك لصحاب الصوف: والله إن كان
ًا لهّم ًا لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليهّم ،وإن كان مخالف لباسإكم هذا موافق

فقد هلكتم.
ٍر  ّدثّين يعتذر من أطما ّدثّين وقال بعض المح عليه: شعر لبعض المح

يأكل السيف إل أنا فما
جفنـه

وهو نفسه من حليٌة له
 عاطل

ّدثّني أبو الخطاب التختم تختم النبي صلى الله عليه وسإلم قال. ح
ّدثّنا عبد الله بن ميمون قال: زياد بن يحيى الحساني قال: ح

ّدثّنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: أن النبي ح
صلى الله عليه وسإلم تختم في يمينه.

ّدثّنا ّدثّنا سإهّل بن حماد قال: ح ّدثّني أبو الخطاب قال: ح قال: ح
أبو خألدة خأالد بن دينار قال: سإألت أبا العالية ما كان نقش خأاتم

ّله ". النبي صلى الله عليه وسإلم? قال: "صدق ال
ّله. قال: فألحق الخلفاء بعد صدق الله "محمد رسإول ال

لبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسإلم قال أبو الخطاب:
ّدثّنا سإالم بن عبد العلى عن نافع عن ابن ّدثّنا عتاب قال: ح ح

عمر أن النبي صلى الله عليه وسإلم كان إذا أراد أن يذكر الشيء
ًا. أوثّق في خأاتمه خأيط

ّدثّنا ّدثّني أبو الخطاب قال: ح نقش خأاتم علّي كرم الله وجهّه ح
ّدثّنا جعفر بن محمد عن أبيه أن خأاتم ّله بن ميمون قال: ح عبد ال

ّله نقش خأاتم علّي بن علّي كان من ورق نقشه نعم القادر ال
الحسين بن علّي

كان على خأاتم علي بن الحسين بن علّي علمت فأعمل .
وخأاتم صالح بن عبيد الله بن علّي كان نقش خأتم صالح بن عبيد

ّله بن علّي تبارك من فخري باني له عبد ". ال
نقش خأاتم شريح ونقش خأاتم شريح الخاتم خأير من الظن .

وطاهر ونقش خأاتم طاهر وضع الخد للحق عز.
أبو النواس وخأاتميه وكان لبي نواس خأاتمان: أحدهما عقيق

مربع وعليه: 
عفوك كان ربي بعفوكفلما ذنبي تعاظمني
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 أعظماعـدلـتـه
الله إل إله ل أن يشهّد عليه: الحسن مكتوب صيني حديد والخأر
ًا فمه. في ويجعل ويغسل الفص يقلع أن موته عند فأوصى مخلص

الطيب باب
ّدثّنا محمد بن للنبي صلى الله عليه وسإلم في أفضل الطيب للرجال والنساء قال: ح

ّدثّنا سإفيان بن عيينة عن عاصم الحول عن أبي عثمان النهّدي قال: قال عبيد قال: ح
ّله صلى الله عليه وسإلم : "خأير طيب الرجال ما ظهّر ريحه وخأفي لونه، وخأير رسإول ال

طيب النساء ما ظهّر لونه وخأفي ريحه ".
ّدثّنا بشر عن ابن لهّيعة قال: ّدثّنا القطعي قال: ح لبن نافع عن اسإتجمار ابن عمر ح

ٍد غير مطرى ويجعل معه الكافور ّدثّني بكير عن نافع: أن ابن عمر كان يستجمر بعو ح
ويقول: هكذا كان رسإول الله يستجمر.

ّدثّنا زياد بن الربيع عن يونس، ّدثّنا زياد بن يحيى قال: ح طيب رائحة ابن مسعود قال: ح
قال: قال أبو قلبة: كان ابن مسعود إذا خأرج إلى المسجد عرف جيرانه ذاك بطيب

ريحه.
ّدثّنا أبو نعيم عن شقيق عن العمش قال: ّدثّني القومسي قال: ح ابن الزبير والمسك ح
قال أبو الضحى: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأس مال.

ّدثّنا أبو قتيبة وأبو داود عن ّدثّني أبو الخطاب قال: ح من ترف ابن عباس قال: ح
الحسن بن زيد الهّاشمي عن أبيه قال: رأيت ابن عباس حين أحرم والغالية على

صلعته كأنهّا الرب.
لمحمد بن حبان في عبد الله بن زيد قال :حدثّني أحمد بن الخليل عن عمرو بن عون
عن خأالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان عبد الله بن زيد

يتخلق بالخلوق ثّم يجلس في المجلس.
ًا عن سإويد ّدثّني أيض عندما بنى عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الملك زوجته وح

بن سإعيد عن ضمام بن إسإماعيل عن عمارة بن غزية قال: لما أولم عمر بن عبد
العزيز بفاطمة بنت عبد الملك أسإرج في مسارجه تلك الليلة الغالية.

ّدثّني عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن سإعيد بن للنبي صلى الله عليه وسإلم قال: وح
ّله ابن أبي جعفر عن العرج، قال: قال أبو هريرة: قال النبي أبي أيوب عن عبيد ال

صلى الله عليه وسإلم : "ل تردوا الطيب فإنه طيب الريح خأفيف المحمل ".
ّدثّني زيد بن أخأزم لعائشة رشي الله عنهّا في طيب النبي صلى الله عليه وسإلم قال: ح

ّدثّنا عبد الرحمن بن السإود عن ّدثّنا أنس بن مالك قال: ح ّدثّنا أبو داود قال: ح قال: ح
ّله صلى الله أبيه عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسإول ال

عليه وسإلم وهو محرم.
لعكرمة في طيب ابن عباس إبراهيم بن الحكم عن أبيه قال: قال عكرمة: كان ابن

عباس يطلي جسده بالمسك فإذا مر بالطريق قال ابن عباس: أمر ابن عباس أم مر
ًا قال المسيب بن علس يمدح بني المسك ? المسيب بن علس يمدح بني شيبان شعر

شيبان: 

 تعتب غضبت إن وشيبانعتبهّـا على الملوك تبيت
أعـذب منهّما وأحلمهّمأحلمهّم بالراح وكالشهّد

أطـيب قبورهم وتربمقاماتهّم ترب وكالمسك
: للعباس بن الحنف أخأذه العباس بن الحنف فقال 

للناس ترابك صار بالتـرا وطئت ما إذا وأنت
 طيبا

ًا وقال كعب بن زهير يمدح  ًا: شعر لكعب بن زهير يمدح قوم قوم
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أزمة ما إذا المطعمون
أزمت

ًا والطيبون كلما ثّياب
عرقـوا

العرابي: لبن العرابي وأنشد ابن 

القليل بهّم يكون خأود
تمـسـه

ًا طيبهّا من يطيب عبق
ويكثر

جلدهم الكرامة شكر
لهّا فصفا

ل جلدها القبيحة إن
يشكـر

ّدثّني يتقشفون الذين في ليوب قال: ذكر الصمعّي عن حاتم أبو ح
الدين. من القذر أن علمت فقال: ما يتقشفون الذين هؤلء ليوب

والمحادثّة والجلساء المجالس باب
للنبي صلى الله عليه وسإلم في المجالس

ّدثّنا ابن ّدثّني أحمد بن الخليل عن حبان بن موسإى قال: ح قال: ح
المبارك عن معمر عن سإهّيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال

ّله صلى الله عليه وسإلم : "الرجل أحق بمجلسه إذا قام رسإول ال
ٍة ثّم رجع ". لحاج

ًا عن سإعيد بن سإليمان عن إسإحاق بن يحيى عن ّدثّني أيض وح
ّله بن المسيب بن رافع عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد ال

الغسيل قال: قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم : "المرء
أحق بصدر بيته وصدر دابته وصدر فراشه، وأحق أن يؤم في بيته

."
ّدثّني محمد بن لعلّي بن أبي طالب فيمن يأبى الكرامة قال: ح

ّدثّنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عبيد قال: ح
ٌة فجلس عليهّا وقال: إنه ل محمد بن علّي قال: ألقي لعلي وسإاد

يأبى الكرامة إل حماٌر.
للنبي صلى الله عليه وسإلم في الجليس الصالح والجليس السوء

وفي الحديث المرفوع عن أبي موسإى قال: قال رسإول الله
صلى الله عليه وسإلم : "مثل الجليس الصالح مثل الداري إن لم
يحدك من طيبه علقك من ريحه، ومثل الجليس السوء مثل الكير

إن لم يحرقك بشرار ناره علقك من نتنه ".
قال أبو إدريس الخولني: المساجد مجالس الكرام.

للحنف في أطيب المجالس وشعر لعلّي بن الجهّم في معناه
قال الحنف: أطيب المجالس ما سإافر فيه البصر واتدع فيه

البدن.
فأخأذه علّي بن الجهّم فقال : 

أقطارها بعد عن وتحسرفيهّا تسافر صحون
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العيون
للمهّلب، وللوسإية، في خأير المجالس وقال المهّلب: خأير المجالس ما بعد فيه مدى

الطرف وكثرت فيه فائدة الجليس.
ٍر. ٍر أحسن? فقالت: قصوٌر بيٌض في حدائق خأض قيل للوسإية: أي منظ

زيد: شعر لعدي بن زيد ونحوه قول عدي بن 

المحاريب في العاج كدمى
كال أو

زهره الروض في بيض
مستنير

ّدثّنا الصمعي قال: كان ّدثّنا سإهّل بن محمد قال: ح للصمعي عن الحنف وغيره ح
ًا تحرك ليريه أنه يوسإع له. وكان الحنف إذا أتاه إنسان أوسإع له، فإن لم يجد موضع

آخأر ل يوسإع لحد ويقول: "ثّهّلن ذو الهّضبات ما يتحلحل .
لبن عباس في حق جليسه عليه قال ابن عباس: لجليسي علي ثّلثٌّ: أن أرميه

ّدثّ. بطرفي إذا أقبل، وأن أوسإع له إذا جلس، وأصغي إليه إذا تح
ًا فخفت أن أقام عنه لغيري. وللحنف وقال الحنف: ما جلست مجلس

وكان يقول: لن أدعى من بعيد فأجيب أحب إلي من أن أقصى من قريب.
سإلوك القعقاع بن شور مع جليسه كان القعقاع بن شور إذا جالسه رجل فعرفه

ًا في ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حاجته، وغدا إليه بالقصد إليه جعل له نصيب
ًا. بعد المجالسة شاكر

ًا آنية فضٍة ودفع إلى القعقاع حظه منهّا، فآثّر به القعقاع أقرب وقسم معاوية يوم
: القوم إليه، فقال 

بن قعقاع جليس وكنت
شور

بقعقاع يشقى ول
جـلـيس

نطقوا إن السن ضحوك
بخير

ٌق الشر وعند مطرا
عبوس

كان يقال: إياك وصدر المجلس فإنه مجلس قلعة.
لمحمد بن واسإع، ولعمرو بن العاص قيل لمحمد بن واسإع: أل

ًا? فقال: تلك جلسة المنين. تجلس متكئ
قال عمرو بن العاص: ثّلثّة ل أملهّم: جليسي ما فهّم عني، وثّوبي

ما سإترني، ودابتي ما حملت رجلي .
وزاد آخأر: وامرأتي ما أحسنت عشرتي.

لرجل عن عبد الملك بن مروان ذكر رجل عبد الملك بن مروان
ّدثّ، ٌذ بأحسن الحديث إذا ح فقال: إنه لخأذ بأربع، تارٌك لربع: آخأ

ّدثّ، وبأحسن البشر إذا لقي، وبأيسر وبأحسن السإتماع إذا ح
ًا لمحادثّة اللئيم، ومنازعة اللجوج، المؤونة إذا خأولف. وكان تارك

ومماراة السفيه، ومصاحبة المأبون. لرجل من الشراف وقد أتاه
رجل عند النصراف كان رجل من الشراف إذا أتاه رجل عند

ٍم منا أفتأذن? انقضاء مجلسه قال: إنك جلست إلينا على حين قيا
بين الفضيل بن عياض وسإفيان الثوري قال الفضيل بن عياض

للثوري: دلني على من أجلس إليه. قال: تلك حالٌة ل توجد.
لمطرف قال مطرف: ل تطعم طعامك من ل يشتهّيه، يريد: ل
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تقبل بحديثك على من ل يقبل عليك بوجهّه.
لسعيد بن سإلم في أدب المحادثّة، ومثله لبن مسعود وقال

ّدثّ فانهّض. ّدثّ أو المح سإعيد بن سإلم: إذا لم تكن المح
ّدثّ القوم ما حدثّوك بأبصارهم. ونحوه قول ابن مسعود: ح

عمر بن عبد العزيز وزياد مولى عياش بن أي ربيعة قال زياد
مولى عياش بن أبي ربيعة: دخألت على عمر بن عبد العزيز، فلما

رآني زحل عن
مجلسه وقال: إذا دخأل عليك رجل ل ترى لك عليه فضلً فل تأخأذ

عليه شرف المجلس.
ٌد أكرم علّي من لبن عباس في الجليس وقال ابن عباس: ما أح

جليسي، إن الذباب يقع عليه فيشق علي.
ًا فقال: ما رأيت مثلهّم أشد ًا ذكر الشعبي قوم الشعبي يذكر قوم

ّدثّ. ًا عن مح ًا في مجلس ول أحسن فهّم تناوب
لسليمان بن عبد الملك قال سإليمان بن عبد الملك: قد ركبنا

الفاره ووطئنا الحسناء ولبسنا اللين وأكلنا الطيب حتى أجدنا، ما
أنا اليوم إلى شيء أحوج مني إلى جليس أضع عني مؤونة

التحفظ فيما بيني وبينه.
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه روى ابن أبي ليلى عن حبيب بن
أبي ثّابت عن يحيى بن جعدة قال: قال عمر بن الخطاب: لول أن

ّله أو أضع جبهّتي في التراب لله أو أجالس أسإير في سإبيل ال
ًا يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لحببت أن قوم

ّله. أكون قد لحقت بال
لعامر بن عبد قيس يتذكر العراق قال عامر بن عبد قيس: ما

آسإى على شيء من العراق إل على ظمأ الهّواجر، وتجاوب
المؤذنين، وإخأوان لي منهّم السإود بن كلثوم.

ومثله لخأر يذكر البصرة وقال أخأر: ما آسإى من البصرة إل على
ثّلثّ: قصب السكر، وليل الخرير، وحديث ابن أبي بكرة.

لبراهيم النخعي في صيرفي وخأارجي وقال المغيرة: كان يجالس
إبراهيم صيرفي ورجل متهٌّم برأي الخوارج، فكان يقول لنا: ل

تذكروا الربا إذا حضر هذا، ول الهواء إذا حضر هذا.
إمام المسجد الحرام واللهّبيين وكان إمام مسجد الحرام ل

يقول" تبت يدا أبي لهّب" إل عند خأتم القرآن في شهّر رمضان
ّلهّبيين. من أجل ال

كان يقال: محادثّة الرجال تلقح ألبابهّا.
ً لبعض الملوك في المحادثّة كان بعض الملوك في مسير له ليل
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فقال لمن حوله: إنه ل يقطع سإرى الليل بمثل الحديث فيه
ًا منه. فلينفض كل رجل منكم بنا جوش

بين معاوية وعمرو بن العاص قال معاوية لعمرو بن العاص: ما
بقي من لذة الدنيا تلذه? قال: محادثّة أهل العلم، وخأبٌر صالح

يأتيني من ضيعتي.
ّدثّني ّدثّت رجلً قط إل ح لبي مسهّر قال أبو مسهّر: ما ح

إصغاؤه: أفهّم أم ضيع.
باب الثقلء قال إبراهيم: إذا علم الثقيل أنه ثّقيٌل فليس بثقيل.

كان يقال: من خأاف أن يثقل لم يثقل.
ليوب وسإئل لم لم يكتب عن طاوس قيل ليوب: ما لك ل تكتب
عن طاوس? فقال: أتيته فوجدته بين ثّقيلين: ليث بن أبي سإليم،

وعبد الكريم بن أبي أمية.
ّله الثقل في كتابه قال: " فإذا للحسن قال الحسن: قد ذكر ال

طعمتم فانتشروا".
لبي هريرة كان أبو هريرة إذا اسإتثقل رجلً قال: اللهّم اغفر له

وأرحنا منه.
وكتب رجل على خأاتمه: أبرمت فقم، فكان إذا جلس إليه ثّقيٌل

ناوله إياه .
نصيحة بختيشوع الطبيب للمأمون قال بختيشوع للمأمون: ل

تجالس الثقلء فإنا نجد في الطب: مجالسة الثقيل حمى الروح.
لبعض الشعراء قال بعض الشعراء: 

ًا أجالس إني ثّـقـيل أخأفهّم نوكىمعـشـر
 العقول بقربهّم صدئتجالسـتـهّـم إذا قوٌم

أقـول ما عنهّم ويدققولـهّـم يفهّموني ل
قـلـيل بهّـم أنني لموأع بـي كثـيٌر فهّم

لصدقة بن خأالد في مجلس أي حنيفة أخأبرنا النوشجاني عن عمر بن سإعيد القرشي
ّدثّني صدقة بن خأالد قال: أتيت الكوفة فجلست إلى أبي حنيفة، فقام رجل من قال: ح

: جلسائه فقال 

ًا تحمله الفيل فما  جلسإنا بعض من بأثّقلمـيتـ
ًا. فما حملت عنه شيئ

: شعر في ثّقيل مر رجل بصديق له ومعه رجل ثّقيل، فقال له: كيف حالك? فقال 

ترى فما جليسي هذالـه قلت أنت كيف وقائٍل
 حالي

بشار: لبشار في أبي سإفيان وقال 

وإن الجليس يثقل ربما
كـا

ًا ن كفة في خأفيف
المـيزان
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في وتد حين قلت ولقد
الر

ثّهّلن على أربى ثّقيٌل ض

المانة تحمل لم كيف
أرٌض

سإفـيان أبا فوقهّم حملت
!

آخأر: لخأر في ثّقيل وقال 

منك الدار غربة هل
منجيتي

قلئٌص بي اغتدت إذا
ذمل

الرجل أيهّا الفلك ول منكتنـجـينـي الفلة أظن وما

دارك نأي على منكأدركنـي البراق ركبت ولو
الثقل

ملكت فيما لك هل
نـافـلٌة

وتـرتـحـل جملًة تأخأذه

:لعرابي وقال أعرابي 

في حمزة عند كأني
مـدينـا يا عنا حييت ألمقامي

فاصبحينا بصحنك هبي ألكـأنـا حـتـى عنده بلينا
لخأر في ثّقيل وقال آخأر 

ألـم أنفـي رغم سإره إذاأمـم مـن يطالعـنـا ثّقيٌل
ٌة لطلعته في وخأز
الحـشـا

في كوخأزالمشارط
 المحتجم

ًا بـدا إذ له أقول قـدم إلـينـا حملتـه ولطـالـعـ
من ل خأيالك فقدت
صمم من ل كلمك وأذنيعمـى

لسهّيل بن عبد العزيز قال سإهّيل بن عبد العزيز: من ثّقل عليك بنفسه وغمك في
ًا عمياء. ًا صماء وعين سإؤاله فألزمه أذن

لبعض الكتاب وكتب بعض الكتاب في فصل من كتابه: ما آمن نزغ مستميٍح حرمته،
ٍر ثّقيٍل حجبته، أو منبسط ناٍب قبضته، ومقبٍل بعنانه علّي ٍة رددته، ومثاب وطالب حاج
لويت عنه، فقد فعلت هذا بمستحقين وبتعذر الحال، فتثبت رحمك الله، ول تطع كل

حلف مهّين.
ّدثّين للخليل  ّدثّين في زياد أبو صعصعة وقال بعض المح : لبعض المح

ًة نريد خأرجنا ٌد وفينالـنـا غزا  صعصعه أبو زيا
 أربعه به رهٍط وخأمسٌةخأمـسٌة به رهٍط فستة

باب البناء والمنازل رجل من العجم ينصح السائب بن القرع بمكان ل يخرب ليبني فيه
ٍد عن الشعبي قال: قال السائب لن القرع لرجل من العجم: الهّيثم بن عدي عن مجال

أخأبرني عن مكان من القرية ل يخرب حتى أسإتقطع ذلك الموضع. فقال له: ما بين
الماء إلى دار المارة، فاخأتط لثقيٍف ذلك الموضع. قال الهّيثم بن عدي: فبت عندهم

فإذا ليلهّم بمنزلة ا لنهّار.
وقال قائل في الدار: ليكن أول ما تبتاع وآخأر ما تبيع.
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يحيى بن خأالد وابنه جعفر حين اخأتط داره ليبنيهّا وقال يحيى بن خأالد لبنه جعفر حين
اخأتط داره ليبنيهّا: هي قميصك فإن شئت فوسإعه، وإن شئت فضيقه.

وأتاه وهو يبني داره التي ببغداد بقرب الدور، وإذا هم يبيضون حيطانهّا فقال: اعلم أنك
تغطي الذهب بالفضة. فقال جعفر: ليس في كل مكاٍن يكون الذهب أنفع من الفضة،

ًا? قال: نعم، مخالطتهّا دور السوقة. ولكن هل ترى عيب
ًا كثيرة ابن التوأم لبعض البصريين دخأل ابن التوأم على بعض البصريين وهو يبني دار

الذرع، واسإعة الصحن، رفيعة السمك، عظيمة البواب، فقال: اعلم أنك قد ألزمت
نفسك مؤونة ل تطاق، وعيالً ل يحتمل مثلهّم، ول بد لك من الخدم والستور والفرش

على حسب ما آبتليت به نفسك، وإن لم تفعل هجنت رأيك.
من كتاب اليين وقرأت في كتاب اليين أنه كان يستقبل بفراش الملك ومجلسه

المشرق، أو يستقبل به مهّب الصبا، وذلك أن ناحية المشرق وناحية الصبا يوصفان
بالعلو والرتفاع، وناحية الدبور وناحية المغرب يوصفان بالفضيلة والنخفاض، وكان

يستقبل بصدور إيوانات الملك المشرق أو مهّب الدبور، ويستقبل بصدور الخلء وما
فيه من المقاعد مهّب الصبا، لنه يقال: إن اسإتقبال الصبا في موضع الخلء آمن من

سإحر السحرة ومن ريح الجنة.
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر يقول: على كل خأائٍن أمينان: الماء

والطين.
ومر ببناء يبنى بآجر وجص فقال: لمن هذا? قالوا: لفلن، عامٍل له، فقال: تأبى الدراهم

إل أن تخرج أعناقهّا. وشاطره ماله.
ًا وأصحابه قد عمر بن الخطاب لسعد وأصحابه أبو الحسن قال: لما بلغ عمر أن سإعد

بنوا بالمدر قال: قد كنت أكره لكم البنيان بالمدر، فاتا إذ قد فعلتم فعرضوا الحيطان،
وأطيلوا السمك، وقاربوا بين الخشب.

ًا البصرة وقيل ليزيد بن المهّلب: لم ل تبني ليزيد بن المهّلب في عدم بناءه دار
ًا فالسجن داري، ًا، فإن كنت أسإير ًا أو أسإير ًا? فقال: لني ل أدخألهّا إل أمير بالبصرة دار

ًا فدار المارة داري. وإن كنت أمير
وقال: الصواب أن تتخذ الدور بين الماء والسوق، وأن تكون الدور شرقية والبساتين

غربية.
الشعراء: لبعض الشعراء قال بعض 

ٍر بنو ٍم وكلدارهم مجدهم عمي مـجـد لهّم قو
اليزيدي: وقال آخأر لبي محمد 

على منهّم صولتهّمأنهّـم ما غير خأياٌر قومي
 جارهم

ٌد لهّم ليس سإوى مج
ٍد أطوارهـم فوق تعدوا بهمسج

لم المسجد هدم لو
يعرفـوا

ًا يسمع ولم يوم
بأخأبارهـم

خأزاعة: وقال رجل من 

عمـاره برحا ومنارهبالمناره المسيب فخص
فـزاره أو تميم من ئلالـقـبـا تفاخأرت فإذا

والمـنـاره بالمسيب ةضب شيوخ عليك حفلت
لخارجي وقد مر بدار تبنى مر رجل من الخوارج بدار تبنى فقال:

من هذا الذي يقيم كفيلً? وقالوا: كل مال ل يخرج بخروجك ول
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يرجع برجوعك ول ينتقل في الوجوه بانتقالك فهّو كفيٌل.
لحكماء من الروم وقالت الحكماء من الروم: أصلح موضع البنيان

أن يكون على تل أو كبٍس وثّيٍق ليكون مطل، وأحق ما جعلت
إليه أبواب المنازل وأفنيتهّا وكواؤها المشرق واسإتقبال الصبا،
فإن ذلك أصلح للبدان لسرعة طلوع الشمس وضوئهّا عليهّم.

شعر لعلّي بن الجهّم في البناء ومن حسن التشبيه في البناء قول
علي بن الجهّم: 

فـيهّـا تسافر صحون
أقـطـارهـا بعـد عن وتحسرالـعـيون

بـأسإـرارهـا إليهّـا تصغي مالـنـجـو كـأن مـلـٍك وقـبة
ٌة فـي ثّأرهـا وفوار

الـسـمـاء
ثّـارهـا عـن تقصـر فليست

نـارهـا سإـنـا الحجـاز أضاءبـالـعـراق نارهـا أوقدت ذا!
مـا المـزن على ترد

أنـزلـت
صوب من الرض على

 أقطارها
بـأنـوارهـا الـرياض كساهاالـربـيع كـأن ٌت شـرفـا لهّا

وإفـطـارهـا النصارى لفصحخأـرجـن كمصطحـبـاٍت فهّن
ٍة بين فمن ٍةشـعـرهـا عـاقـص زنـارهـا عـقـط ومصلـح

: للوليد بن كعب وقال الوليد بن كعب 

ٍر دار بكت أن شجوها بش
تبـدلـت

بن ببشر عياد بن هلل
غـالـب

عرٍس مثل إل هي وما
تنـقـلـت

في هاشم من رغمهّا على
 محارب

آخأر: وقال 

ًا تر ألم أمسى حوشب
يبني

ًا بقيله لبني نفعهّا قصور

ليله كل يحدثّ الله وأمرنوح عمر يعمر أن يؤمل
شعر مالك بن أسإماء في جارية يهّواها كان مالك بن أسإماء يهّوى جاريًة من بني أسإد

: وكانت تنزل خأصا وكانت دار مالك مبنيًة بآجر فقال 

أسإد بني في بداري بدًليجاورها خأصا لي ليت يا
والكمـد الجر من خأيٌرأعنـينـا تقر فيه الخص

ّدثّني لبنه السلم عليه داود بن سإليمان بن خأالد بن محمد ح
ّدثّنا أبيه عن خأداش عن مصر قاضي الفرات بن إسإحاق قال: ح

لبنه: يا داود بن سإليمان قال: قال كثير أبي بن يحيى عن الوزاعي
منزٍل من والنقلة السوق، من الخبز شراء العيش ضيق من إن بني
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منزٍل. إلى
ً أن بلغني الزهاد وأحد المأمون بين زورق، في مر الزهاد من رجل

فسمعه صاح: واعمراه؛ وأبوابه المأمون بناء إلى نظر فلما
فقلت الكاسإرة بناء قلت? قال: رأيت فقال: ما به فدعا المأمون

إلى المدينة هذه من تحولت لو المأمون: أرأيت سإمعت. قال ما
هناك? قال: ل. نزولي تعيب أن لك كان هل بالمدائن كسرى إيوان

النفقة. قال: نعم. قال: فلو في إسإرافي عبت إنما قال: فأراك
ذلك? قال: ل. قال: فلو تعيب أكنت لرجل البناء هذا قيمة وهبت

بي? صحت كما به تصيح أكنت بناء له أهب كنت بما الرجل هذا بنى
هي لعلة ل نفسي في لخاصتي قصدتني إنما قال: ل. قال: فأراك

ونتخذ نبنيه مكايدنا من ضرٌب البناء له: هذا قال ثّم غيري، في
تعودن فل حاجٌة، أكثره إلى بنا وما والكراع السلح ونعد الجيوش

إلى الرأي ذا صرفت ربما الحفيظة فإن عقوبتي، فتمسك إلي
فاسإتعمله. هواه،

فيه والرخأص المزاح ?????????????????????????? باب
ّدثّنا محمد بن عبيد عن معاوية لعائشعة رضي الله عنهّا قال: ح

عن أبي إسإحاق عن هشام بن عروة عن أبي سإلمة قال:
أخأبرتني عائشة أنهّا سإابقت رسإول الله صلى الله عليه وسإلم
في سإفر فسبقته، وسإابقته في سإفر آخأر فسبقهّا وقال: "هذه
بتلك "، لبي رافع عن أبي هريرة حماد بن سإلمة عن ثّابت عن

أبي رافع قال: كان أبو هريرة على المدينة خأليفًة لمروان، فربما
ًا قد شد عليه برذعًة وفي رأسإه حليٌة فيلقى الرجل ركب حمار

فيقول: الطريق، قد جاء المير. وربما دعاني إلى عشائه بالليل
ٌد بزيت. مزاح فيقول: دع العراق للمير، فأنظر فإذا هو ثّري

ّدثّني محمد بن محمد بن مرزوق الشعبي مع خأياط مر به قال: ح
عن زاجر بن الصلت الطاحي عن سإعيد بن عثمان قال: قال

الشعبي لخياط مر به: عندنا حٌب مكسور تخيطه? فقال الخياط:
إن كان عندك خأيوٌط من ريح.

ًا للشعبي أيض
ّدثّني بهّذا السإناد قال: دخأل رجل على الشعبي ومعه في وح

البيت امرأة فقال: أيكم الشعبي? قال الشعبي: هذه.
وسإئل الشعبي عن لحم الشيطان فقال: نحن نرضى منه

بالكفاف. قال: فما تقول في الذبان? قال: إن اشتهّيته فكله.
بين خأالد بن صفوان والفرزدق قال خأالد بن صفوان للفرزدق

وكان يمازحه: ما أنت يا أبا فراس بالذي لما رأينه أكبرنه و
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قطعن أيديهّن. قال: ول أنت يا أبا صفوان بالذي قالت فيه الفتاة
لبيهّا: يا أبت أسإتأجره إن خأير من أسإتأجرت القوي المين ".

بين ابن سإيرين وغالب وقد سإأله عن هشام بن حسان حماد بن
زيد عن غالب أنه سإأل ابن سإيرين عن هشام بن حسان قال:

توفي البارحة، أما شعرت? فجزع واسإترجع، فلما رأى ابن
سإيرين جزعه قرأ الله يتوفى النفس حين موتهّا والتي لم تمت

في منامهّا.
بين الشعبي وحمال سإأله عن اسإم امرأة إبليس مر بالشعبي
حماٌل على ظهّره دن خأل، فلما رآه وضع الدن وقال: ما كان

اسإم امرأة ابليس? فقال الشعبي: ذاك نكاٌح ما شهّدناه.
ّدثّني محمد بن عبد العزيز عن لبراهيم وهو يعود العمش ح
الصبهّاني عن يحيى بن أبي زائدة عن العمش قال: عادني

إبراهيم فنظر إلى منزلي فقال: أما أنت فتعرف في منزلك أنك
لست من أهل القريتين عظيم.

بين نعيمان وسإويبط بن حرملة وقد خأرجا في تجارة مع أبي بكر
رضي الله عنه و روى وكيع عن ربيعة عن الزهري عن وهب بن

عبد بن زمعة قال: قالت أم سإلمة: خأرج أبو بكر في تجارة ومعه
ًا، وكان نعيمان على نعيمان وسإويبط بن حرملة، وكانا شهّدا بدر
ًا: أطعمني. فقال: حتى يجيء الزاد فقال له سإويبط وكان مزاح

أبو بكر. فقال: أما والله لغيظنك. فمروا بقوم فقال لهّم
ٌد له ًا لي? قالوا: نعم. قال: إنه عب سإويبط: أتشترون مني عبد

كلم وهو قائل لكم: إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة
تركتموه فل تفسدوا علّي عبدي. فقالوا: بل نشتريه فك بعشر

قلئص. ثّم جاءوا فوضعوا في عنقه حبلً وعمامة واشتروه، فقال
نعيمان: إن هذا يستهّزئ بكم وإني حر. قالوا: قد أخأبرنا بخبرك.
وانطلقوا به، وجاء أبو بكر فأخأبروه فاتبعهّم فرد عليهّم القلئص

وأخأذه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسإلم أخأبروه
فضحك هو وأصحابه منهّما حولً.

ّدثّني محمد بن عبد العزيز بين عدي بن أرطأة وشريح القاضي ح
ّله بن عبد الوهاب الحجبي عن أبي عوانة عن ّدثّنا عبد ال قال: ح
قتادة أن عدي بن أرطاة تزوج امرأة بالكوفة وشرط لهّم دارها

فأراد أن ينقلهّا فخاصمته إلى شريح، فقال: أين أنت أصلحك
الله? قال: بينك وبين الحائط. قال: إني رجل من أهل الشام.

قال: بعيد سإحيق. قال: إني تزوجت امرأة. قال: بالرفاء والبنين.
ًا. قال: ليهّنئك الفارس. قال: وشرطت لهّم قال: وولدت غلم
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دارها. قال: الشرط أملك. قال: اقض بيننا. قال: قد قضيت. قال:
ّدثّ امرأة حديثين فإن أبت فأربع . بمه? قال شريح: ح

ّدثّ: فأربعة، وإنما هو فأربع أي كف وأمسك. قال لي المح
قضاء شريح على رجل وقد أقر على نفسه وهو ل يعلم وتقدم

رجلن إلى شريح في خأصومة فأقر أحدهما بما يدعي الخأر عليه
وهو ل يعلم، فقضى عليه شريح، فقال الرجل: أتقضي علّي بغير

بينة? فقال: قد شهّد عندي ثّقة. قال: ومن هو? قال: ابن أخأت
خأالتك.

لبن سإيرين كان ابن سإيرين ينشد: 

في الصوم شهّر مثل عرقوبهّاأخأـطـبـهّـا كـنـت فتاة أن نبئت
 الطول

ًا: وقال  أيض

الفرزدق عرس أصبحت لقد
ناشزا

اسإته رمح رضيت ولو
لسإتقرت
وكان ابن سإيرين يضحك حتى يسيل لعابه.

بين معاوية وعمرو بن العاص المدائني قال: قال عمرو بن
العاص لمعاوية: إني رأيت البارحة في المنام كأن القيامة قد

قامت ووضعت الموازين وأحضر الناس للحساب، فنظرت إليك
وأنت واقف قد ألجمك العرق، وبين يديك صحف كأمثال الجبال.

ًا من دنانير مصر! بين معن بن فقال معاوية: فهّل رأيت شيئ
زائدة وابن عياش المنتوف كان معن بن زائدة ظنينا في دينه،

فبعث إلى ابن عياش المنتوف بألف دينار، وكتب إليه: قد بعثت
إليك بألف دينار اشتريت بهّم دينك، فاقبض المال وأكتب إلي
بالتسليم، فكتب إليه: قد قبضت الدنانير وبعتك بهّا ديني خأل

التوحيد لما عرفت من زهدك فيه.
بين الرشيد ويزيد بن مزيد قال الرشيد ليزيد بن مزيد: ما أكثر
الخلفاء من ربيعة! فقال يزيد: أجل، ولكن منابرهم آ لجذوع. 
بين بلل بن أبي بردة وابن أبي علقمة قال بلل بن أبي بردة

لبن أبي علقمة: إنما دعوتك لسإخر منك. فقال له ابن أبي
علقمة: لئن قلت ذاك لقد حكم المسلمون رجلين سإخر أحدهما

من الخأر.
كان يقال: السباب مزاح النوكى.

وقال الشاعر: 
جاددت إن آلجد أخأو

جده أرضاك
ألهّاك شئت إن باطل وذو

باطله
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لبنه: شعر مسعر بن كدام لبنه ينصحه بالبعد عن المزاح وقال مسعر بن كدام 

كدام يا حبوتك ولقد
نصحيتـي

عليك ٍب أ لقول فاسإمع
 شفيق

والمراء المزاحة أما
فدعهّمـا

أرضاهما ل خألقان
لصـديق

فلم بلوتهّما ولقد
ٍر لمحاورأحمدهـمـا لـرفـيق ول جـا

الكميت: شعر للكميت، ولغيره وقال 

ٌع الناس وفي ملهيج أقدا
بالخنا

الحفيظة الجهّد يبلغ متى
 يلعبوا

ّدثّين  : 30ومما يقارب هذا قول بعض المح

أول عـنـد سإأبدي أراني
سإـكـرة

ٍء في لفضل هواي وفي خأفا
سإـتـر

سإبب الرضا كان رضيت فإن
الهّوى

على ذنبي حملت غضبت وإن
 السكر

نساء: وقال الراعي - في نحو هذا يصف 

دون بالطرف يناجيننا
جديثنـا

وهن حاجاٍت ويقضين
 موازح

بين أمير ورجل مزح عنده عرض بعض المراء على رجل عملين ليختار أحدهما فيوليه،
ًا، فقال: أعندي تمزح؛ ل وليت لي عمل. فقال: كلهما وتمر

لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن كثر ضحكه وقال عمر بن الخطاب: من كثر
ضحكه قلت هيبته.

مثله لعلّي كرم الله وجهّه، ولكثم وقال علّي: إذا ضحك العالم ضحكًة مج من العلم
مجًة.

وقال أكثم: المزاحة تذهب المهّابة الخأطل يعرض برجل كان يحسده في مجلس عبد
الملك بن مروان الهّيثم عن عوانة الكلبي قال: دخأل الخأطل على عبد الملك بن

مروان وهو مغمرم وعنده رجل كان يحسده الخأطل ويقارضه، فقال الخأطل: يا أمير
المؤمنين عهّدي بأبي هذا الفتى وهو سإيدنا معشر بني جشم، وشيخنا الذي نصدر عن
ًا. قال الخأطل: ًا وحديث رأيه. فاهتز لهّا الفتى وقال: يا أمير المؤمنين، هو أعلم بنا قديم

إن أباه أمرنا ذات يوم وقد نورت الرياض أن نخرج إلى روضة في ظهّر بيوت الحي
ًا، وخأرج الرجل منا بالبكرة الكوماء وبالخروف ّدثّ فيهّا، فخرجنا وابتسطنا لعب فنتح

ّينا، فبينما نحن كذلك رعف والجدي، وقام الفتيان فاجتزروا واشتووا ودارت السقاة عل
أبوه فما تركنا في الحي روثّة حمار إل نشقناه إياهم فلم يرقأ دمه، فقال لنا شيخ:

ًا. ففعلنا ذلك فرقأ الدم، فوالله ما دارت الكأس إل دورة حتى شدوا خأصيي الشيخ عصب
أتانا الصريخ عن أمه أنهّا قد رعفت، فبادرنا إليهّا، فوالله ما درينا ما نعصب منهّا حتى

ّله. فقال عبد ًا، والفتى يقول: كذب وال خأرجت نفسهّا. وعبد الملك يفحص برجليه ضحك
الملك: ألم تزعم أنه أعلم الناس بقديمكم وحديثكم ! بين رجل من الفقهّاء وجمال

ّدثّني أحمد بن عمرو قال: كان رجل من الفقهّاء في طريق مكة، فرأى وهو محرم ح
ًا? قال: بلى وما ًا فرماه بعصا كانت في يده فقتله، فقال الجمال: ألست محرم يربوع

كانت بي إلى رميه حاجة إل أن تعلم أن إحرامي ل يمنعني من ضربك.
للعمش في تمام الحج قال: وكان العمش يقول: من تمام الحج ضرب الجمال.

نعيمان المزاح ومخرمة بن نوفل المدائني قال: كان نعيمان رجلً من النصار وشهّد
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ًا وجلده النبي عليه السلم في الخمر م ربع مرات، فمر نعيمان بمخرمة بن نوفل بدر
وقد كف بصره فقال: أل رجل يقودني حتى أبول? فأخأذ بيده نعيمان، فلما بلغ مؤخأر
المسجد قال: ها هنا فبل. فبال فصيح به، فقال: من قادني? قيل: نعيمان. قال: لله
علّي أن أضربه بعصاي هذه، فبلغ نعيمان فأتاه فقال له: هل لك في نعيمان? فقال:
نعم. فقال: قم. فقام معه فأتى به عثمان بن عفان وهو يصلي، فقال: دونك الرجل.

فجمع يديه في العصا ثّم ضربه، فقال الناس: أمير المؤمنين. فقال: من قادني? قالوا:
ًا. نعيمان. قال: ل أعود إلى نعيمان أبد

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: قلت لخارجة بن زيد ح
لخارجة بن زيد: هل كان الغناء يكون في العرسإات? قال: قد كان ذاك، ول يحضر بما
يحضر اليوم من السفه، دعانا أخأوالنا بنو نبيط في مدعاٍة لهّم فشهّد المدعاة حسان

تغنيان.بن ثّابت وابنه عبد الرحمن وأنا، وجاريتان 

جلق بباب خأليلي أنظر
هل

من البلقاء دون تؤنس
أحد

فبكى حسان وقد كف بصره، وجعل عبد الرحمن يومئ إليهّما أن
ًا، فل أدري ماذا يعجبه من أن تبكيا أباه، ثّم جيء بالطعام، زيد

ٍد أم طعام يدين? فقالوا: طعام يد، يريدون فقال حسان: أطعام ي
الثريد فأكل، ثّم أتي بطعام آخأر فقال: أطعام يد أم طعام يدين?

قالوا: طعام يدين، يعنون الشواء، فكف.
ّدثّنا للنعمان بن بشير وقد سإمع شعرا لطويس يذكر فيه أمه ح

أبو حاتم عن الصمعّي قال: كان طويٌس يتغنى في عرس، فدخأل
النعمان ابن بشير العرس وطويٌس يقول: 

 شانهّا شأننا أم فتهّجرغنيانهّـا بعمرة أجد
ًا وإنما  قال:وعمرة أم النعمان، فقيل له: اسإكت اسإكت. فقال النعمان: إنه لم يقل بأسإ

سإروات من وعمرة
أردانهّـا بالمسك تنفح ءالنسا

ّدثّنا ّدثّنا الحجاج بن نصير قال: ح ّدثّني يزيد بن عمرو قال: ح لبن عباس وهو محرم ح
: شعبة عن قتادة عن أبي العالية أنه كان مع ابن عباس وهو محرم، فقال ابن عباس 

ننل الطير تصدق إنهمـيسـا بنا يمشين وهن
 لميسا

فقالوا: تقول الرفث وأنت محرم يا بن عباس؛ فقال: إنما الرفث
عند النساء.

بين جابر الجعفي والشعبي قال جابر الجعفي: رأيت الشعبي
ًا من الكوفة فقلت له: أين? قال: أنظر إلى الفيل. خأارج

ّدثّني أبو الخطاب قال: لعكرمة عندما خأتن ابن عباس بينه ح
ّدثّنا شريك عن جابر الجعفي عن ّدثّنا سإلم بن قتيبة قال: ح ح
عكرمة قال: خأتن ابن عباس بنيه فأرسإلني فدعوت اللعابين

فلعبوا فأعطاهم أربعمائة درهم. للوقص المخزومي وقد مر به
ّدثّني شيخ لنا من أهل المدينة قال: ولي الوقص سإكران ح
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المخزومي قضاء مكة فما رئي مثله في العفاف والنبل، فبينا هو
نائم ذات ليلة في جناٍح له مر به سإكران يتغنى، فأشرف عليه

ًا، وأيقظت نواما، وغنيت خأطأ، خأذ فقال له: يا هذا، شربت حرام
عني. فأصلحه له.

نصيحة أم الوقص له وقال الوقص: قالت لي أمي: يا بني إنك
خألقت خألقًة ل تصلح معهّا لمجامعة الفتيان في بيوت القيان، إنك

ل تكون مع أحد أل تخطتك إليه العيون، فعليك بالدين فإنه يرفع
الخسيسة ويتم النقيصة، فنفعني الله بكلمهّا فبلغت القضاء.

لعبد الله بن جعفر قال عبد الله بن جعفر لرجل: لو غنتك فلنة
جاريتي صوت كذا ما أدركت دكانك.

ّدثّني شيخ لنا عن سإلم قتيبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ح
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسإلم عن أبيه

قال: مر بي عمر، وأنا وعاصم بن عمر نتغنى غناء النصب، فقال:
أعيدا، فأعدنا، فقال: مثلكما مثل حماري العبادي، قيل له: أي

حماريك أشر? قال: هذا ثّم هذا.
ًا عن ّدثّني أيض لعطاء عن القراءة على ألحان الغناء والحداء وح

ابن عاصم عن ابن جريج قال: سإألت عطاء عن القراءة على
ّدثّني عبيد بن عمير ألحان الغناء والحداء فقال: وما بأس، لقد ح

الليثي قال: كانت لداود نبي الله معزفٌة يضرب بهّا إذا قرأ الزبور،
فكان إذا قرأ اجتمع إليه النس والجن والطير فبكى وأبكى من

حوله. وقال لي غيره. ولهّذا قيل: مزامير داود، كأنه أغاني داود.
ًا على شعر لي معاوية الضرير خأرج أبو معاوية الضرير يوم

 أصحابه فقال:

بالمنجنيق فارمهّاجاشت المعدة وإذا
ٍذ من بثلثٍّ  الرقيق بالحلو ليسنـبـي

ّدثّني محمد بن سإابق قال: للسإود وقد شرب النوشجاني قال: ح
ّدثّنا مالك بن مغول عن أبي حصين قال: شرب السإود فقال: ح

لو سإقيتموني آخأر لغنيت.
ّدثّنا أبو ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح لعم الشعي في ابن مسعود ح

أسإامة عن المجالد عن الشعبي عن عمه قال: صحبت ابن
ًا، ًا واحد مسعود حول من رمضان إلى رمضان لم يصم يوم

فأهمني ذلك وسإألت عنه، ولم أره صلى الضحى حتى خأرج من
بين أظهّرنا.

ّدثّني محمد بن مثله عن مهّدي بن ميمون في أي صادق قال: ح
ّدثّنا مسلم بن إبراهيم عن مهّدي بن ميمون قال: عبيد قال: ح
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كان أبو صادق ل يتطوع من السنة بصوم يوم، ول يصلي رجعًة
سإوى الفريضة قبلهّا ول بعدها، وكان به من الورع شيء عجيب.

ّدثّني الزيادي قال: قال حماد بن زيد عن أيوب قال: ليوب ح
دخألت على رجل من الفقهّاء وهو يلعب بالشطرنج.

لبن سإيرين ولي المعتمر في اللعب بالشطرنج
ّدثّنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان ّدثّني الزيادي قال: ح وح

قال: سإئل ابن سإيرين عن اللعب بالشطرنج فقال: ل بأس به هو
ٌق. رف

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن معتمر قال: قال أبي: ترون أن ح
الشطرنج وضعت على أمر عظيم ?.

ّدثّنا الصمعي عن ابن أبي زائدة عن إسإماعيل بن أبي قال: وح
خأالد قال: كان قيس بن أبي حازم في مدعاٍة فقال لصاحب

المنزل: طير.
ّدثّني ّدثّني القاسإم بن الحكم العرني قال: ح ّدثّني شبابة قال: ح ح

سإليٌم مولى الشعبي أن الشعبي كان إذا اخأتضب فغرض لعب
ابنته بالنرد حتى يعلق الخضاب.

ّدثّنا إسإحاق بن راهويه لسعيد بن المسيب في اللعب بالنرد ح
ّدثّنا شعبة عن عبد ربه قال: قال: أخأبرنا النضر بن شميٍل قال: ح
سإمعت سإعيد بن المسيب وسإئل عن اللعب بالنرد فقال: إذا لم

ًا فل بأس. يكن قمار
ّدثّنا إسإحاق بن راهويه قال: أخأبرنا مثله في اللعب بالنرد ح

الفضل بن موسإى عن رشدين بن كريب قال: رأيت عكرمة أقيم
ًا على اللعب بالنرد. قائم

ّيم قال إسإحاق: إن كان لعبه على غير معنى القمار يريد به التعل
والمكايدة فهّو مكروه، ول يبلغ ذلك إسإقاط شهّادته.

وروى عبد الملك بن عمير عن إبراهيم بن محمد قال: أخأبرني
أبي قال: رأيت أبا هريرة يلعب مع أبي بأربعة عشر على ظهّر

المسجد.
ّدثّني محمد بن عبيد قال: بين عبد الله بن مسعود ورجل يسأله ح

ّدثّني علي بن عاصم عن أبي إسإحاق الشيباني عن خأوات ح
ّله بن مسعود التميمي عن الحارثّ بن سإويد قال: أتى عبد ال

ًا يربي وما يتورع من رجٌل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي جار
شيء أصابه، وإني أعسر فأسإتسلفه، ويدعوني فأجيبه. فقال: كل

فلك مهّنؤه وعليه وزره.
لي فضالة كان أبو فضالة أسإن وشقت عليه الصلة، فكان يقول:
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مشقيٌة منصبة، مقيمٌة مقعدة، ل تزال بصاحبهّا حتى يضع أكرمه
ويرفع أفحشه.

ّله بن شعر لعبد الله بن القعقاع، ولغيره، في الشرب قال عبد ال
القعقاع السإدي : 

وهو فصدقناه زبيٌب،أنهّـا يزعم صفراء بهّا أتانا
كذوب

غاب ليلٌة إل هي فهّل
نحسهّا

بعدها لربي أصلي
وأتـوب

آخأر: قال 

المزن ماء يحرم ذا من
خأالطه

ٍة جوف في ماء آني
العناقـيد

الرواة تشديد لكره إني
لـنـا

ابن قول ويعجبني فيهّا
 مسعود

ومتخير الخأبار وعيون الشراب في الشعر متخير في للمؤلف
ولذلك الشربة، في المؤلف كتابي في يقع الشراب في الشعر
ذكرها. تركت

له صديق إلى الكتاب بعض وكتب له صديق إلى كاتب كتاب من
ّله نحمد فصل: ونحن في قلوبنا في السإلم عقدة فإن إليك ال

مرض من قلوبنا يدخألوا أن قوٌم اجتهّد ولقد ثّابتٌة، وأواخأيه صحيحٌة،
وحال منهّم، الله عصمة فمنعتنا بشكهّم، يقيننا يلبسوا وأن قلوبهّم،
ًذى يشوبه ل جميٌل، الدعابة في مذهٌب بعد ولنا دونهّم، توفيقه ول أ
ًذى، من السإترسإال وإلى العبوس، من النس إلى يخرج ق

لبسة عن ارتفعوا الذين وأشرافهّم الناس بأحرار ويلحقنا القطوب،
والتصنع. الرياء
المور في التوسإط في طالب أبي بن  ولعلّي375 صفحة نقص
ًا: خأير علّي وقال الغالي إليهّم يرجع الوسإط، النمط المة هذه أيض

التالي. بهّم ويلحق
عمرو عن قيس بن محمد عن وكيع وروى الناس خأيار في لحذيفة

دنياهم من يأخأذون الذي حذيفة: خأياركم قال: قال مرة بن
لدنياهم. آخأرتهّم ومن لخأرتهّم،

والغالي. المقصر بين الله يقال: دين وكان
لبنه: يا المطرف وقال الدين أمر في بالتوسإط ابنه يعظ لمطرف

وخأير والتقصير، الفراط بين يعني السيئتين، بين الحسنة بني،
الحقحقة. السير وشر أوسإاطهّا، المور
المرفوع: "ليس الحديث بعض وفي وسإلم عليه الله صلى للنبي
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من خأيركم ولكن للدنيا الخأرة ول للخأرة الدنيا ترك من خأيركم
". وهذه هذه من أخأذ

بالرهبانية يبعثني ولم السهّلة، بالحنيفية بعثني الله وقال: "إن
عن رغب فمن والصوم، والفطار والنوم، الصلة سإنتي المبتدعة،

". مني فليس سإنتي
المنبت فإن برفٍق، فيه فأوغل متيٌن الدين هذا الحديث: "إن وفي

ًا ل ًا ول قطع أرض أبقى". ظهّر
البر وعامل العلم يقال: طالب وكان البر وعامل العلم طلب في

ًا منه أخأذ إن الطعام كآكل منه الخأذ في أسإرف وإن عصمه، قوت
شفاٌء، قصدها التي الدوية وكآخأذ منيته، فيه كانت وبما بشمه،

المميت.  السم فيهّا القدر ومجاوز
ّدثّني تلبيته في نعم أبي ابن يقوله كان ما قال: عبيد بن محمد ح

ّدثّنا ٍم أبي ابن أن حفصة أبي بن سإالم عن عيينة بن سإفيان ح نع
كان لو تلبيته: لبيك، في ويقول السنة إلى السنة يهّل. من كان
لضمحل. رياء

ّدثّني نعم أبي ابن في ميمون بن لعمر قال: الخليل بن أحمد ح
ّدثّنا قال: قال إسإحاق أبي عن سإفيان عن مسعود بن موسإى ح
ٍم أبي بن محمد أصحابنا أدرك ميمون: لو بن عمر كان لرجموه، نع

ًا وكذا كذا يواصل الحج. من الناس رجع إذا بالحج ويهّل يوم
سإلمان: القصد وقال والدوام القصد في الفارسإي لسلمان
الجواد. السابق وأنت والدوام

بن عيسى أن الحديث بعض وفي متعبد ورجل مريم بن عيسى بين
ً لقي مريم عليك? يعود تصنع? قال: أتعبد. قال: من فقال: ما رجل

منك. أعبد قال: أخأي. قال: أخأوك
قال: من السإود بن الحجاج عن عبادة بن روح السإود بن للحجاج

ٍء رجل على يدلني ٍم بالليل بكا وروى يوصي بالنهّار? لمطرف بسا
قال: قال سإويد بن إسإحاق عن زيد بن حماد عن أسإامة أبو

ًا مطرٌف: انظروا منهّم، تكونوا فل بالقراءة ذكروا ذكروا إذا قوم
ًا وانظروا بين كونوا منهّم، تكونوا فل بالفجور ذكروا ذكروا إذا قوم

وهؤلء. هؤلء
والحلم المداراة في التوسإط باب

من كتاب الهّند في معنى هذا العنوان قرأت في كتاب للهّند: بعض المقاربة حزٌم، وكل
المقاربة عجٌز، كالخشبة المنصوبة في الشمس تمال فيزيد ظلهّا، ويفرط في المالة

فينقص الظل.
ًا فتلفظ. ًا فتسترط ول مر وفي أمثال العرب ومن أمثال العرب في هذا: ل تكن حلو

ًا فتعقى. يقال: أعقى الشيء إذا اشتدت مرارته. وأبو زيد يقول: ول مر
الشاعر: وقال 
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 جموح غير الرأس لصعب وإني
قوس: وقال آخأر في صفة 

 منوع معطيٌة كفه في
آخأر: وقال 

 اللين بعد تمنع شريانٌة
وصية أبرويز لبنه وقال أبرويز لبنه: اجعل لقتصادك السلطان على إفراطك، فإنك إذا

قدرت المور على ذلك وزنتهّا بميزان الحكمة وقومتهّا تقويم الثقاف، ولم تجعل
ًا على الحلم. للندامة سإلطان

الجعدي: شعر للنابغة الجعدي وقال النابغة 

ٍم في خأير ول لم إذا حل
له تكن

أن صفوه تحمي بوادر
يكدرا

آخأر: وقال 

ل امرء عرض في خأير ول
يصونه

ٍء حلم في خأير ول ذل امر
جانبـه

مكسبٌة الناس من صيفي: النقباض بن أكثم وقال صيفي بن لكثم
السوء. لقرناء مكسبٌة النس وإفراط للعداوة،

والرأي العقل في التوسإط باب
ًا لبي بين معاوية وعمر بن الخطاب روي في الحديث أن زياد بن أبي سإفيان كان كاتب

ٍر عزلتني يا أمير موسإى الشعرّي فعزله عمر عن ذلك، فقال له زياد: أعن عج
المؤمنين أم عن خأيانة? فقال: ل عن ذاك ول عن هذا، ولكني كرهت أن أحمل على

العامة فضل عقلك.
ويقال: إفراط العقل مضٌر بالجد.

بين العقل والجد ومن المثال المبتذلة: اسإتأذن العقل على الجد فقال: اذهب ل حاجة
بي إليك.

الشاعر: وقال 

أنوك جد في فعش
الصواب يساعدها مقاديٌرحالفته

آخأر: وقال 

 بالحازم العاجز ألحقتسإاعدت إذا المقادير إن
آخأر: وقال 

ًا أرى أسإعد نوكاه زمن
أهله

عاقل كل به يشقى ولكنه

ٌد الحسن: تشبه وقال والحجاج زياد في للحسن وأفرط، بعمر زيا
ٍد الحجاج وتشبه الناس. فأهلك بزيا

الحكماء: فضل وقالت الرأي وفضل الدب فضل في للحكماء
في يستعمل لم إذا الرأي وفضل مهّلكٌة، دين غير في الدب

ٌد الناس ومنفعة الله رضوان الزاكي والحفظ الذنوب، إلى قائ
المورع غير والعقل الصالح، بالعلم مضٌر النافع العلم لغير الواعي

الشيطان. خأازن الذنوب عن
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سإلطاني اثّنان: أحدهما تنازع سإلطاني ضربه وسإوقي المأمون بين
إلى خأبره ورفع واعمراه؛ فصاح السلطاني فضربه سإوقي، والخأر

أهل أنت? قال: من أين قال: من عليه، بإدخأاله فأمر المأمون
نبطيا جاره كان يقول: من كان الخطاب ابن عمر فامية. قال: إن

حكمه فهّذا عمر سإيرة تطلب كنت فإن فليبعه، ثّمنه إلى واحتاج
درهم. بألف له فيكم. وأمر

والقول الدب فضل ذم باب
لبعض الحكماء قيل لبعض الحكماء: متى يكون الدب شًرا من

عدمه? قال: إذا كبر الدب ونقص العقل.
وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله. 

ويقال: من لم يكن عقله أغلب خأصال الخير عليه كان حتفه في
أغلب خأصال الخير عليه.

وقال الشاعر: 

ًا الجهّل سإاسإه إذاأهـلـه على اللسان رأيت ليث
 مغيرا

منطٍق الملك: زيادة عبد بن سإليمان وقال الملك عبد بن لسليمان
ذاك من وأحسن هجنٌة، منطٍق على عقٍل وزيادة خأدعٌة، عقٍل على

ًا. بعضه زين ما بعض
لبنته عمرو بن ضرار قال زوجهّا حين ابنته ويوصي عمرو بن ضرار
الكلم. وفضل الغلمة الفضلين: فضل عليك زوجهّا: أمسكي حين
رحمه الخطاب بن عمر وقال عنه الله رضي الخطاب بن لعمر

ًا الله الله. رحم العمل. فضل وقدم القول فضل أمسك أمرء
ٍة في المنذر بن المنذر نزل ورجل المنذر بن المنذر ًا، كتيب موضع
يبلغ موضع أي إلى هنا، ها رجٌل ذبح إن اللعن رجل: أبيت له فقال
ولنظرن أنت، والله المنذر: المذبوح الرابية? فقال هذه من دمه
ٍة حضر: رب ممن رجل دمك. فقال يبلغ أين لصاحبهّا، تقول كلم

ليتكلم الرجل المنبر: إن على زياد قال المنبر على وهو لزياد دعني
ٍر عنز ذنب بهّا يقطع ل بالكلمة دمه. سإفكت إمامه بلغت ولو مصو

بن أكثم وقال للحنف ومثله الرجل، مقتل في صيفي بن لكثم
فكيه. بين الرجل صيفي: مقتل

ٌء الرجل الحنف: حتف وقال لسانه. تحت مخبو
كان وسإلم عليه الله صلى للرسإول دعاء الجدة ني التوسإط باب
من بك أعوذ إني : "اللهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعاء
ًنى ٍر غ ٍر ومن مبط ًنى ل "اللهّم وكذلك مرٍب"، أو ملٍب فق يطغي غ

ًا ول ". ينسي فقر
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المعتمر أبو وقال الناس أصناف في السلمي المعتمر لبي
فالفقراء وأوسإاط، وفقراء أصناف: أغنياء ثّلثّة السلمي: الناس

عصمه من إل سإكارى والغنياء القناعة، بعز الله أغناه من إل موتى
الفقراء مع الشر وأكثر الوسإاط أكثر مع الخير وأكثر الغير، بتوقع

الغنى. وبطر الفقر لسخف والغنياء
والعجفاء. الممخة هذا: بين في العرب أمثال ومن
والعطاء النفاق في القتصاد باب

ّله عز وجل:" ول تجعل يدك مغلولًة إلى عنقك ول تبسطهّا كل البسط "، وقال قال ال
ًا ". عز وجل: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام

ّدثّني أحمد بن الخليل عن مسلم بن إبراهيم عن سإكين للنبي صلى الله عليه وسإلم ح
ّله صلى الله عليه بن عبد العزيز بن مسلم عن أبي الحوص عن عبد الله قال رسإول ال

ٌد". وسإلم: "ما عال مقتص
ّدثّنا أبو ّدثّني أيضا عن مسلم قال: ح لبي الدرداء في حسن التقدير في المعيشة وح
ّدثّنا برد بن سإنان عن الزهري قال: قال أبو الدرداء: قدامة الحارثّ بن عبيد قال: ح

ًا وقال: إن فقه حسن التقدير في المعيشة أفضل من نصف الكسب، ولقط حبا منثور
الرجل رفقه في معيشته.

أبو السإود ينصح ولده قال أبو السإود لولده: ل تجاودوا الله فإنه أجود وأمجد، وإنه لو
شاء أن يوسإع على الناس كلهّم حتى ل يكون محتاٌج لفعل، فل تجهّدوا أنفسكم في

التوسإعة فتهّلكوا هزلً.
لمحمد بن عمران وقد نسبوه إلى البخل قيل لمحمد بن عمران قاضي المدينة - وهو

من ولد طلحة بن عبيد الله - : إنك تنسب إلى البخل. فقال: والله إني ل أجمد في
الحق ول أذوب في الباطل.

ًا عن حٍق ول تنفق قليلً في باطل. وكان يقال: ل تصن كثير
ومن أمثال العرب في ذلك: ل وكس ول شطط وإذا جد السؤال جد المنع.

الشاعر: وقال 

الجـواد كل أكن إل
فـإنـنـي

الظلماء في الزاد على
 لئيم غير

الشجاع كل أكن وإل
فـإنـنـي

غير الرمح سإنان أرد
سإـلـيم

ّيا علمت وقد هوازن عل
أنـنـي

ٍر وسإفلى فتاها عامـ
وتـمـيم

ًا قط إل وإلى لمعاوية بن أبي سإفيان قال معاوية: ما رأيت شرف
ٌع. جانبه حق مضي

أفعال من أفعال السادة والشراف لبي عمران قاضي المدينة
ّدثّنا ابن ّدثّنا ألصمعي قال: ح ّدثّني الرياشي قال: ح عن طلحة ح

عمران قاضي المدينة أن طلحة كان يقال له: طلحة الخير،
وطلحة الفياض، وطلحة الطلحات وأنه فدى عشرة من أسإارى

ٍم فقال: ما سإئلت بهّذه بدر وجاء يمشي بينهّم، وأنه سإئل برح
ًا لي بتسعمائة ألف درهم وأنا الرحم قبل اليوم، وقد بعت حائط
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فيه بالخيار، فإن شئت ارتجعته وأعطيتكه، وإن شئت أعطيتك
ثّمنه.

من أفعال ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة
ّدثّني سإهّل بن محمد عن الصمعّي قال: أخأبرني شيخ من ح

مشيختنا، - وربما قال: هارون العور - أن قتيبة بن مسلم قال:
أرسإلني أبي إلى ضراب بن القعقاع بن معبد بن زرارة فقال: قل
له قد كان في قومك دماء وجراح، وقد أحبوا أن تحضر المسجد
فيمن يحضر. قال: فأتيته فأبلغته فقال: يا جارية. غديني فجاءت
بأرغفة خأشٍن فشردتهّن في مريس ثّم برقتهّن فأكل، قال قتيبة:
فجعل شأنه يصغر في عيني ونفسي، ثّم مسح يده وقال: الحمد

لله، حنطة الهواز وتمر الفرات وزيت الشأم. ثّم أخأذ نعليه
وارتدى، ثّم انطلق معي وأتى المسجد الجامع فصلى ركعتين ثّم

احتبى، فما رأته حلقة إل تقوضت إليه، فاجتمع الطالبون
والمطلوبون فأكثروا الكلم، فقال: إلى ماذا صار أمرهم? قالوا:

إلى كذا وكذا من إبل. قال: هي علّي. ثّم قام.
لمعد يكرب بن أبرهة وعبد العزيز بن مروان الهّيثم عن ابن

ًا مع عبد العزيز بن عباس قال: كان معد يكرب بن أبرهة جالس
مروان على سإريره فأتي بفتياٍن قد شربوا الخمر، فقال: يا أعداء

الله، أتشربون الخمر! فقال معديكرب: أنشدك الله أن تفضح
هؤلء. فقال: إن ألحق في هؤلء وفي غيرهم واحد. فقال معد
يكرب: يا غلم صب من شرابهّم في القدح. فصب له فشربه

ّله ما شرابنا في منازلنا إل هذا. فقال عبد العزيز: خألوا وقال: وال
عنهّم. فقيل له حين انصرفوا: شربت الخمر! فقال: أما والله إن
ّله ليعلم أني لم أشربهّا قط في سإر ول علنية، ولكني كرهت ال
أن يفضح مثل هؤلء بمحضري . الحسن بن سإهّل وشاع مدحه

ّدثّني شيخ لنا قال: مدح شاعر الحسن بن وحكمه في الصلة وح
ٌة، فقال: ألف ناقة، سإهّل، فقال له: احتكم، وظن أن همته قصير
فوجم الحسن ولم يمكنه، وكره أن يفتضح وقال: يا هذا إن بلدنا

ليست بلد إبل، ولكن ما قال امرؤ القيس : 
 العصي جلتهّا قرون كأنفمعزى إبٌل يكن لم ما إذا

ًا. قد أمرت لك بألف شاة، فالق يحيى بن خأاقان. فأعطاه بكل شاة دينار
ٍة ثّم قال: - ويقال لبي دلف قال: وقدم زائر على أبي دلٍف فأمر له بألف دينار وكسو

ّله بن طاهر  - : إن الشعر لعبد ال

عاجل فأتاك أعجلتنا
بـرنـا

ً يقـلـل لم أمهّلتنا ولو قل

ًا،لم كأنك وكن القليل فخذ لم كأننا ونحن شيئ
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نفعـلتقل
الشعراء: لبعض الشعراء في الجود وقال بعض 

من الفتيان جود ليس
ماٍل فضل

للمقل الجود إنما
المـواسإـي

نحوه: وقال دعبل في 

ًا تـولـي ل كنت لئن دون يد
إمـرة

ً بموٍل فلست آخأـر نـائل
الـدهـر

ٍء فأي عـنـد يفـض لم إنا
!مـلـئه

سإـاعة ينل لم بخيٍل وأي
!الـوفـر

على المعطي الفتى وليس
وحده اليسر

العسر على المعطي ولكنه
واليسـر

بين عبد الله وعبيد الله ابنا العباس وسإخاء عبيد الله ابن الكلبي
ّله ّله وعبيد ال قال: أخأبرني غير واحد من قريش قالوا: أراد عبد ال
ابنا العباس أن يقتسما ميراثّهّما من أبيهّما بمكة، فدعي القاسإم

ليقسم، فلما مد الحبل قال له عبد الله: أقم المطمر، يعني
الحبل الذي يمد. فقال له عبيد الله: يا أخأي، الدار دارك ل يمد

ّله فيهّا اليوم مطمٌر. وال
وكان يقال: من أراد العلم والسخاء والجمال فليأت دار العباس،

كان عبد الله أعلم الناس، وعبيد الله أسإخى الناس، والفضل
أجمل الناس.

ًا، فقيل لعبد الله بن عتبة باع عبد الله بن عتبة أرضا بثمانين ألف
ًا! فقال: أنا أجعل هذا له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخأر

ًا لولدي. وقسم المال. ًا لي عند الله، وأجعل الله ذخأر المال ذخأر
في أول سإؤدد خأالد بن عبد الله القسري ويقال: إن أول ما

ّله القسري أنه مر في بعض طرق عرف به سإؤدد خأالد بن عبد ال
ًا فوقف عليه، فلما رآه ل دمشق وهو غلم فأوطأ فرسإه صبي
يتحرك أمر غلمه فحمله، ثّم انتهّى به إلى أول مجلس مر به
ّدثّ الموت فأنا صاحبه، أوطأته ّدثّ بهّذا الغلم ح فقال: إن ح

فرسإي ولم أعلم.
ّدثٍّ: قم بين عدي بن حاتم وابن له قال عدي بن حاتم لبٍن له ح

ّله، ل بالباب فامنع من ل تعرف وأذن لمن تعرف. فقال: ل وال
ٍم من الطعام. ٍء وليته من أمر الدنيا منع قو يكون أول شي

 لبني زياد العبسيين وضيف لهّم
ٍد العبسيين ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: ضاف بني زيا  ح

ضيٌف، فلم يشعروا إل وقد احتضن أمهّم من خألفهّا، فرفع ذلك
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إلى ربيع بن زياد الكامل فقال: ل يضار الليلة عائذ أمي، إنه عاذ
بحقويهّا .

ّدثّ بين عمر بن الخطاب وجرير بن عبد الله المدائني قال: أح
رجٌل في الصلة خألف عمر بن الخطاب، فلما سإلم عمر قال:

ٌد، أعزم على صاحب الضرطة إل قام فتوضأ وصلى فلم يقم أح
فقال جرير بن عبد الله: يا أمير المؤمنين اعزم على نفسك

ّينا أن نتوضأ ثّم نعيد الصلة، فأما نحن فتصير لنا نافلًة، وأما وعل
ًا ّله، إن كنت لشريف صاحبنا فيقضي صلته. فقال عمر: رحمك ال

ًا في السإلم. في الجاهلية فقيهّ
عبد الله بن جدعان التيمي حين كبر، وشعر لقيس الرقيات فيه

ّله بن جدعان التيمي حين كبر أخأذ بنو تيم عليه كان عبد ال
ًا من ماله، فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه ومنعوه أن يعطي شيئ

قال: ادن مني. فإذا دنا منه لطمه ثّم قال: اذهب فاطلب
بلطمتك أو ترضى، فترضيه بنو تيم من ماله.

وفيه يقول ابن قيس الرقيات - حين فخر بسادة قريش - : 
نحوك أشار إن والذي
ًا وعـطـاء نائٌل اللطم تبعلطم

القائل: شعر لبن جدعان وابن جدعان هو 

مالي ينل لم وإن إني
خألقي مدى

من كفي ملكت ما وهاب
 المال

ريث إل المال أحبس ل
أتلفـه

عن حاٌل تغيرني ول
الـحـال

لمشايخ طيء عن عنبة بنت عفيف، وشعر لهّم الهّيثم عن حماد الراوية عن مشايخ
ًا، فمنعهّا إخأوتهّا ًء وجود ًا سإخا طيء قالوا: كانت عنبة بنت عفيٍف أم حاتم ل تليق شيئ

ًة فحبسوها في بيٍت سإنًة يطعمونهّا قوتهّا رجاء أن تكف، من ذلك فأبت، وكانت موسإر
ثّم أخأرجوها بعد سإنٍة وظنوا أنهّا قد أقصرت ودفعوا إليهّا صرمًة، فأتتهّا امرأة من

ّله لقد مسني من الجوع ما آليت معه أل هوازن فسألتهّا فأعطتهّا الصرمة وقالت: وال
ًا، وقالت  : أمنع سإائلً شيئ

ًا لعمري الجوع عضني لقدم
جـائعـا الدهـر أمنع آل فأليتعضًة

الن اللئمي لهّذا فقول
أعفـنـي

فعض تفعل لم أنت فإن
الصابعا

تقولوا أن عساكم فماذا
لخأـتـكـم

من عذل أو عذلكم سإوى
 مانعا كان

إل الدهـر ترون ما ول
طـبـيعًة

أم بن يا بتركي فكيف
الطبـائعـا
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ًا لرجالت طيء في حاتم ابن الكلبي عن أبيه عن رجالت طيء قالوا: كان حاتم جواد
ًا إذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهّب، وإذا ًا، وكان حيثما نزل عرف منزله، وكان ظفر شاعر

سإئل وهب، وإذا ضرب بالقداح سإبق، وإذا أسإر أطلق، وكان أقسم بالله: ل يقتل واحد
أمه.

ّله بن زياد عروة بن أذينة أخأا أبي بلل لعبيد الله بن زياد أبو اليقظان قال: أخأذ عبيد ال
فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب داره، فقال لهله: انظروا هؤلء الموكلين بي

فأحسنوا إليهّم فإنهّم أضيافكم.
لسعيد بن العاص سإفيان بن عيينة قال: كان سإعيد بن العاص إذا أتاه سإائٌل فلم يك

عنده ما سإأل قال: اكتب علّي بمسألتك سإجلً إلى أيام يسري.
بين مالك بن أسإماء وأعرابي باعه ناقة له باع أعرابي ناقًة له من مالك بن أسإماء،

: فلما صار الثمن في يده نظر إليهّم فذرفت عيناه، ثّم قال 

أم يا الحاجات تنزع وقد
ٍر معم

بهّن رٍب من كرائم
ضنـين

فقال له مالك: خأذ ناقتك وقد سإوغتك الثمن.
ّله بن أبي بكرة جاريًة جود عبيد الله بن أبي بكرة اشترى عبيد ال

ٍة نفيسًة فطلبت دابٌة تحمل عليهّا فلم توجد، فجاء رجل بداب
ّله: اذهب بالجارية إلى منزلك. فحملهّا، فقال له عبيد ال

ّله بن أبي بكرة دار الصفاق من مقاتل بن باع ثّابت بن عبيد ال
مسمع نسيئًة ثّم اقتضاه فلزمه في دار أبيه، فرآه عبيد الله
فقال: ما لك? قال: حبسني ابنك. قال. بم? قال: بثمن دار

ًا إل داري، إدفع الصفاق. قال: يا ثّابت أما وجدت لغرمائك محبس
إليه صكه وأعوضك.

في سإكن الطراف قيل لرجل: ما لك تنزل في الطراف? فقال:
منازٌل الشراف في الطراف يتناولون ما يريدون بالقدرة

ويتناولهّم من يريدهم بالحاجة.
لعدي بن حاتم لما شاخ وكبر ثّم بينه وبين ابن دارة الشاعر لما

ًا فنهّشت كبر عدي بن حاتم آذاه برد الرض وكان رجلً لحيم
 الرض فخذيه فجمع 

قومه فقال: يا بني ثّعل، إني لست بخيركم إل أن تروا ذلك فقد
ٌد من قومه، بنى لكم الشرف ونفى كان أبي بمكاٍن لم يكن به أح

ًا قال العرب: من حي ل عنكم العار فأصبح الطائي إذا فعل خأير
يحمدون على الجود ول يعذرون على البخل، وقد بلغت من السن

ٍء فوالله ما أريده ما ترون وآذاني برد الرض فأذنوا لي في وطا
ًا لكم، وسإأخأبركم: ما على من وضع ًا عليكم ول احتقار فخر

طنفسًة وقعد حوله إل أن الحق عليه أن يذل في عرضه وينخدع
ًا. فقال القوم: دعنا ًا ول يحقر وضيع في ماله ول يحسد شريف

اليوم. ثّم غدوا عليه فقالوا. يا أبا طريف ضع الطنفسة والبس
التاج. فبلغ ابن دارة الشاعر فأتاه وقال: قد مدحتك. فقال:
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أمسك عليك حتى أنبئك بمالي فتمدحني على حسبه، لي ألف
ٍد، وفرسإي حبيٌس في سإبيل الله، ضائنٍة وألفا درهم وثّلثّة أعب

هات الن فقال: 
ٍد في قلوصي تحن معـ

وإنـمـا
بني ديار في الربيع تلقي
ثّعـل

بن عدي من الليالي وأبقى
حاتـم

ًا سإل الملح كلون حسام
 الخلل من

ٌد أبوك يشـق مـا جوا
غـبـاره

ًا تفعلوا وأن فمثلكم خأير
فـعـل

فقال: أمسك عليك، ل يبلغ مالي أكثر من هذا. وشاطره ماله.
ًا فقال معٌن: يا غلم أعطه من كرم معن وجوده جاء رجل إلى معٍن فاسإتحمله عير

ًا غير هذا لعطيتكه. ًا وجاريًة، ولو عرفت مركوب ًا وبعير ًا وفرسإ ًا وبغلً وبرذون عير
ّدثّ عن البحر ول حرج وعن بني إسإرائيل ول حرج وعن معٍن ول حرج. وكان يقال: ح

الحكم بن عوانة ورجل من كلب قال رجٍل من كلب للحكم بن عوانة وهو على السند:
ٌد. فقال الحكم: والله لعطينك عطيًة ل يعطيهّا العبد. فأعطاه مائة رأس إنما أنت عب

من السبي.
ًا ذهبية له وقرأت في بعض كتب العجم أن لكسرى ورجل من أصحابه سإرق جام

ًا جامات كسرى. التي كان يأكل فيهّا كانت من ذهب، فسرق رجٌل من أصحابه جام
وكسرى ينظر إليه، فلما رفعت الموائد افتقد الطباخ الجام فرجع يطلبهّا، فقال له

كسرى: ل تتعن فقد أخأذها من ل يردها ورآه من ل يفشي عليه. ثّم دخأل عليه الرجل
ًا، فقال له كسرى بالفارسإية: يا فلن هذا، يعني بعد ذلك وقد حلى سإيفه ومنطقته ذهب

السيف، من ذاك? قال: نعم وهذا، وأشار إلى منطقته.
ًا على قدر جود خأالد بن برمك لخأوته قالوا: لم يكن لخالد بن برمك أٌخ إل بنى له دار

ٍة هو ٌد إل من جاري كفايته ووقف على أولد الخأوان ما يعيشهّم أبدا ولم يكن لخأوانه ول
وهبهّا له.

ًا له ًا له يبيع دار لبن المقفع وجار له ركبه دين فأراد بيع داره بلغ ابن المقفع أن جار
ًا بحرمة ظل داره إن باعهّا لديٍن ركبه وكان يجلس في ظل داره، فقال: ما قمت إذ

ًا، فحمل إليه ثّمن الدار وقال: ل تبع. لنهّيك بن مالك بن معاوية قال ًا وبت واجد معدم
ًنى فجعل ينهّبه، أبو اليقظان: باع نهّيك بن مالك بن معاوية إبله وانطلق بثمنهّا إلى م

والناس يقولون: مجنوٌن. فقال: لست بمجنوٍن ولكني سإمٌح أنهّبكم مالي إذا عز الفتح.
ّله بن جعفر قهّرمانه بحسابه فكان بين عبد الله بن جعفر وقهّرمانه قال: وأتى عبد ال
ّله. لقد غلت الحبال. فقال القهّرمان: إنه ًا، فقال عبد ال في أوله حبٌل بخمسين درهم

أبرق. فقال عبد الله: إن كان أبرق فأنا أجيزه. فهّو الن مثل مضروب بالمدينة.
ما كان يقوله أبو سإفيان لجار إذا نزل به كان أبو سإفيان إذا نزل به جار قال له: يا هذا،

ٌد فاحتكم علي حكم ًا فجناية يدك علّي دونك، وإن جنت عليك ي إنك قد اخأترتني جار
الصبي على أهله.

- : لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء - يثني على قوم بحسن الجوار 

بالنفوس خألطوني هم
ودافعـوا

مناكب ذي بركن ورائي
 مدفع

إن مالك أن تعلم وقالوا
يصب

يدك تحبس وإن يعدك
ويشفع
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حديث الكرام الحارثّ بن هشام وعكرمة بن أي جمل وعياش بن
ّله بن بكر السهّمي عن حاتم بن أبي أبي ربيعة وروى عبد ال

صغيرة عن حبيب بن أبي ثّابت أن الحارثّ بن هشام وعكرمة بن
أبي جهّل وعياش بن أبي ربيعة خأرجوا يوم اليرموك حتى آنبتوا،
فدعا الحارثّ بن هشام بماء ليشربه، فنظر إليه عكرمة فقال:
ادفعه إلى عكرمة، فنظر إليه عياٌش فقال عكرمة: ادفعه إلى

عياش. فما وصل إلى عيا ٍش حتى مات ول عاد إليهّم حتى ماتوا،
فسمي هذا حديث الكرام.

ّيق المؤلف على الحديث تعل
وهذا الحديث عندي موضوع لن أهل السيرة يذكرون أن عكرمة
قتل بوم أجنادين وعياٌش مات بمكة، والحارثّ مات بالشأم في

ًا أعطى ًة سإألته مالً كثير طاعون عمواس لرجل أعطى امرأ 
ًا، فلموه وقالوا: إنهّا ل تعرفك وإنما ًة سإألته مالً عظيم رجٌل امرأ

كان يرضيهّا اليسير. فقال: إن كانت ترضى باليسير فإني ل
أرضى إل بالكثير وإن كانت ل تعرفني فأنا أعرف نفسي.

قال بعض الشعراء: 
الذم يقي ل ماٍل خأير وما
ربـه

ٍء ونفس ل حقهّا في امر
 يهّينهّا

ّله بن  جعفر: لعبد الله بن معاوية في كرم النفس وقال عبد الله بن معاوية بن عبد ال

إلى تتوق نفسي أرى
ٍر أمو

مبلغهّن دون ويقصر
 حالي

تطاوعني ل فنفسي
فعـالـي يبلغني ل وماليببخـٍل

ًا: وقال  أيض

ًا نعم أقول ول يوم
فأتبـعـهّـا

ًا بالمال ذهبت ولو منع
والولـد

ٍر على اؤتمنت ول سإ
بـه فبحت

الجميل غير إلى مددت ول
 يدي

الغنوي: لكعب بن سإعد الغنوي، ولزهير وقال كعب بن سإعد 

الظل دامي ٍب ند وذي
قسمته

وبين بيني محافظًة
زمـيلـي

ٍد عنه الكف رفعت وزا
ً تجمل

علي زادي في لؤثّر
أكيلـي

ليس الذي للشيء أنا وما
نافعي

صاحبي منه ويغضب
بقـول
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زهير: وقال 

يداه فـياٍض وأبـيض
غـمـامٌة

تغب ما معتفيه على
نـوافـلـه

ًة عليه غدوت غـدو
فـوجـدتـه

ًا بالصـريم لديه قعود
عـواذلـه

كـريم عن منه فأعرضن
مـرزأ

هو الذي المر على جموٍع
 فاعله

ٍة أخأي الخمر تذهب ل ثّق
مـالـه

المـال يذهب قد ولكنه
نـائلـه

ً جئتـه ما إذا تراه أنت الذي تعطيه كأنكمـتـهّـلـل
سإـائلـه

بين فيروز بن حصين وصاحب السوط المدائني قال: أضل فيروز بن حصين سإوطه
ًا فأمر له بألف درهم، ثّم أتاه بعد حول فقال: من أنت? قال: ًا، فأعطاه رجٌل سإوط يوم

صاحب السوط. فأمر له بألف دهم، ثّم أتاه بعد حول فقال: من أنت? قال: صاحب
السوط. قال: أعطوه ألف درهم ومائة سإوٍط. فانقطع عنه.

الشاعر: لشاعر يمدح نبي شيبان قال 

إذ شيبان بني حمدت ني!
خأمدت

فشبت قومي نيران
النار فيهّم

المحل في تكرمهّم ومن
أنهّـم

أنه فيهّم الجار يحسب ل
جار

آخأر.ولخأر في أل المهّلب وقال 

المهّلب آل على نزلت
ًا شـاتـي

ًا زمٍن في الدار قصي بعيد
 محل

إلطافهّم بي زال فما
وافتقادهـم

حسبتهّم حتى وإكرامهّم
أهلـي

آخأر: وقال 

أم يا شيئان لي كان ذا!
مالٍك

ما منهّما لجاري فإن
تخيرا

الهتم: شعر لعمرو بن الهتم وقال عمرو بن 

أم يا الـشـح فإن ذريني
ٍم هـيثـ

الرجـال أخألق لصالح
سإـروق

هواي في وحطي ذريني
فإنـنـي

الرفيع العالي الحسب على
شفيق

الهّـدوء بعد ومستمنٍح
دعـوتـه

الشتاء سإاري من كان وقد
 طروق

ً له فقلت ً أهل وصـديق صـالـٌح مبـيٌت فهّذاوسإهّل
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ًا ومرحـبـ
عليه أفحش فلم أضفت

مـضـيق الفـنـاء إن لحرمهأقـل ولم

ٌد ضاقت ما لعمرك بل
بأهلـهّـا

الرجـال أخألق ولكن
تـضـيق

ٌة كان يقال: للعباس بن عبد المطلب ثّوٌب لعاري بني هاشم، وجفنٌة لجاره، ومقطر
لجاهلهّم.

النطاح: شعر لبكر بن النطاح في مدح جواد قال بكر بن 

جـود أمواله خأذلت ولو
كـفـه

بعض يرجوه من لقاسإم
حياتـه

العمر في يجد لم ولو
ًا ٍر قسم لزائ

رمن بالشط له لجاد
حسنـاتـه

الفرزدق: الفرزدق يمدح المهّالبة وقال 

الكرام المهّالبة إن
تحـمـلـوا

ذوي عن المكاره دفع
 المكروه

بحسن قديمهّم زانوا
حديثـهّـم

بحسـن أخألٍق وكريم
وجـوه

كان يقال: الشرف في السرف.
الظفيل: ولعامر بن الطفيل قال عامر بن 

ًا بالناس نزلت إذا إدا داهيًة اليام من تسوقملمٌة يوم
أوتهّدا بالسإنة عنهّا نهّد ولمميلـهّـا نقوم حتى لهّا دلفنا

ٍر وكم الـذي أخأفى كان التقينا ما إذاأنـه ود بـغـضـاءنـا مظهّـ
أبـدى

مطاعين اللواء في مطاعيم
الوغى في

وأيمـانـنـا تنكـي شمائلنا
تـنـدى

شعر لحاتم الطائي، ومثله لجابر بن حيان وقال حاتم طيء: 
تنال أن من يدي أكف

أكفـهّـم
وحاجتنـا مددناها ما إذا

مـعـا
أن رفيقـي لسإتحيي وإني
يرى

الزاد جانب من يدي مكان
 أقرعا

حبان: وقال جابر بن 

بني مالي يقتسم فإن
ونـسـوتـي

الكريم خألقي يقسموا فلن
 فعلّي ول

فيما الضياف وجد وما
ينوبـهّـم

ًا النفوس علت عند لهّم أب
مثلـي

من سإيرة الحياء سإأورثّهوأعـلـم مالي لهّم أهين
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قبـلـيأنـنـي
ًا بين سإعيد بن عمرو ويزيد بن المهّلب في سإجنه، وشعر لعدي بن الرقاع يمدح يزيد

ًا ليزيد بن المهّلب، فلما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد ومنع كان سإعيد بن عمرو مؤاخأي
ٌد فقال: يا أمير المؤمنين، لي على يزيد خأمسون ألف درهم من الدخأول عليه، أتاه سإعي

وقد حلت بيني وبينه، فإن رأيت أن تأذن لي فأقتضيه؛ فأذن له فدخأل عليه فسر به
يزيد، وقال: كيف وصلت إلي? فأخأبره، فقال يزيد: والله ل تخرج إل وهي معك. فامتنع

ٌد فحلف يزيد ليقبضنهّا، فقال عدي بن  الرقاع: سإعي

ًا أر لم الناس من محبوسإ
ًا واحد

ًا حبا غير السجن في زائر
 يزد

أتاه إذ عمرو بن سإعيد
أجـازه

عجلت ألفا بخمسين
لسـعـيد

الشعراء: وقال بعض 

الحق، بي لحلٌل وإني
أتقي

أن الضياف نزل إذا
 أتجهّما

عن ألبانهّا تذد لم إذا
لحومهّا

بأسإيافنا منهّم لهّم حلبنا
دمـا

شعر في عدوى الجود دخأل شاعر على المهّدي فامتدحه، فأمر له بمال فلما قبضه
وقال: فرقه على من حضر 

أبتغي كفه بكفي لمست
الغـنـى

كفه من الجود أن وماخألت
 يعدي

ذوو أفاد ما منه أنا فل
الغـنـى

ما فبددت وأعداني أفدت
عنـدي

لبي العيناء عن صديق لهّم يهّودي بالبصرة أخأبرني أبو الحسن علّي بن هارون
ٌق يهّودي ّدثّني أبو العيناء قال: كان بالبصرة لنا صدي الهّاشمي قال: أخأبرني وكيع قال: ح

ٌد ذكوٌر، فلما ًا من العلوم وكان له ول وكان ذا ماٍل وقد تأدب وقال الشعر وعرف شيئ
ًا، فعوتب حضرته الوفاة جمع ماله وفرقه على أهل العلم والدب ولم يترك لولده ميراثّ

فقال: على ذلك 

صدقـه ول نحلٌة ل فاليومولـدي من أبر مالي أريت
فأبعده لهّا منهّم كان من
الل

ًا كان ومن ه رزقه صالح

ّدثّني أعلم. والله الرياشي، عن المبرد عن الخبر بهّذا الخأفش وح
المجد أول في ويتلوه الول المجلد ينتهّي وبه الثالث، الجزء تم

 الطبائع كتاب وبه الرابع الجزء الثاني
المذمومة والخألق الطبائع كتاب
وذمهّم الطبائع في الناس تشابه

ّدثّني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تشابه الناس بآبائهّم ح
ّدثّنا يحيى بن هاشم الغساني عن إسإماعيل محمد بن عبيد قال: ح

بن أبي خأالد عن مصعب بن سإعد قال: قال عمر بن الخطاب
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ّله عنه: الناس بأزمانهّم أشبه منهّم بآبائهّم. رضي ال
ّدثّني حسين بن الحسن المروزي قال: ولبي الدرداء قال: وح
ّله بن المبارك عن سإفيان قال: قال أبو الدرداء: ّدثّنا عبد ال ح

وجدت الناس أخأبر تقله.
ّدثّني ًا قال: ح عمر بن الخطاب وقد مر بقوم يتبعون رجلً متهّم
ّدثّنا شريح بن النعمان عن المعافى بن محمد بن عبيد قال: ح

ً عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم يتبعون رجل
ًا بهّذه الوجوه التي ل ترى إل في ٍة فقال: ل مرحب قد أخأذ في ريب

الشر.
للنبي صلى الله عليه وسإلم في طبائع الناس وأخألقهّم قال:

ّدثّنا ّدثّنا الصلت بن مسعود قال: ح ّدثّني محمد بن داود قال: ح وح
عصام بن علّي عن العمش عن أبى إسإحاق عن عبيد ة أن

الوليد السوائي قال: لغط قوٌم عند رسإول صلى الله عليه وسإلم،
فقيل: يا رسإول الله لو نهّيتهّم! فقال: "لو نهّيتهّم أن يأتوا

الحجون لتاه بعضهّم ولو لم تكن له حاجٌة".
ّدثّنا عن عفان عن لمطرف وغيره في اخأتلف الناس قال: وح

مهّدي بن ميمون عن غيلن بن جرير قال: قال مطرف: هم
الناس وهم النسناس وناٌس غمسوا في ماء الناس. 

قال يونس بن عبيد: لو أمرنا بالجزع لصبرنا.
وكان يقال: لو نهّي الناس عن فت البعر لفتوه، وقالوا: ما نهّينا

ٌء. عنه إل وفيه شي
لشاعر في بني جوين وقال الشاعر: 

ًاجـويٍن بنـي أتيت أن ولما بينهّم ليس جلوسإ
جلـيس

أقبلت التي من يئست
أبغي

يؤوس رجـٌل أنني لديهّم،

المناكب تشابهّتلي أيهّـم قـلـت مـا إذا
 والرؤوس

ويقال: ل يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا.
آخأر: لبعض شعراء في اخأتلف الناس وقال 

ٌء الناس في وشتى أسإوا
الشيم

بـيت يجمعهّم وكلهّم
الدم

ًا  - : وقال آخأر - يذكر قوم

ٌء ول الحمـار كأسإنان سإوا
تـرى

ٍة لذي على منهّم شيب
ٍء ً ناشي  فضل

آخأر: وقال 
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 الحمار كأسإنان سإواسإيٌة
وكان يقال: المرء تواٌق إلى ما لم ينل والعجم تقول: كل عٍز دخأل تحت القدرة فهّو

ذليل.
ٍر عليه مملوٌل محقوٌر. وقالوا: كل مقدو

الشاعر: وقال 

ًا وزاده أن بالحب كلف
منـعـت

ٍء أحب النسان إلى شي
 منعا ما

آخأر: وقال 

جلسوا إذا أسإواء الناس ترى
ًا مـعـ

زيٌف مثل زيف الناس وفي
 الدراهم

ًا. ٍر يتبع بعضهّم بعض ويقال: الناس سإيٌل وأسإراب طي
طرفة: لطرفة بن العبد وغيره وقال 

ّله ترك لخأاللتـه كنت خأليٍل كل  واضحه له ال
بالبارحه الليلة أشبه ماثّعلـٍب من أروغ كلهّم

آخأر: وقال 

حمـار أم أمك كان أظبٌيحـوٍل بعد يضرك ل فإنك
السإافل لحق فقد

بالعالـي
واخأتلط اللؤم وماج

النجار
أبي مثل العبد وعاد

قبـيٍس
المعلهّجة مع وسإيق

 العشار
يقول: سإيقت البل الحوامل في مهّر اللئيمة.

للحسن قال أبو محمد: بلغني عن إسإماعيل بن محمد بن جحادة عن أبيه، قال: كنت
ًا، صبياٌن حيارى ما لهّم تفاقدوا عقولهّم ًا ول أرى أنيس عند الحسن فقال: أسإمع حسيس

وفراش نار وذبان طمع.
للصمعي، وابن الجهّم وقال أبو حاتم عن الصمعّي: لو قسمت في الناس مائة ألف

درهم كان أكثر للئمتي من لو أخأذتهّا منهّم.
ونحوه قول محمد بن الجهّم: منع الجميع أرضى للجميع.

بشير: شعر لبن بشير، وغيره وقال ابن 

ًة أولهّم من هذا في أناكـلـهّـم للناس سإوء
 أفضلهّم من أدناهم أينتنسبهّم حين تدري لست

توسإعة: وقال نهّار بن 

فلما سإلم على عتبت
فقـدتـه

ًا وجربت بكيت أقوام
 سإلم على
وهذا مثل قولهّم: ما بكيت من زمان إل بكيت عليه.

: وقال الحنف بن قيس 

فيه أرتجي يوٌم مر وما
راحًة

على بكيت إل فأخأبره
أمس

وقال آخأر: وفسره بأنه قطعة من الجبل طولً، وقيل الجبل العظيم. وأبو قبيس جبل
بمكة، والمراد به الرجل الشريف كما يراد بالفند الرجل الوضيع.
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المعلهّجة: المرأة اللئيمة الصل الفاسإدة النسب. ورواه سإيبويه في كتابه عن خأداش
العشار.بن زهير وصار مع المعلهّجة 

ًا ونعتب ولو عليه أحيان
مضـى

من الباقي على لكنا
 أعتبا الناس

آخأر: وقال 

ًا ونحسبـه سإبكناه خأبث عن الكبر فأبدىلـجـينـ
 الحديد

ّدثّني الزناد لبي ّدثّني حاتم، أبو قال: وح ابن عن الصمعّي قال: ح
من تعجب ما بقيٌة الناس في يزال قال: ل أبيه عن الزناد أبي

العجب.
طبعه إلى المتخلق رجوع

ًا ربى جرو ذئب حتى شب لعرابي ربى جرو ذئب ورجع إلى طبعه بلغني أن أعرابي
وظن أنه يكون أغنى عنه من الكلب وأقوى على الذب عن الماشية فلما قوي وثّب

العرابي: على شاٍة فقتلهّا وأكل منهّا فقال 

وربيت شويهّتي أكلت
ذيب أباك أن أدراك فمافينا

ٍة ونشأت عندي  ويروى: ولدت بقفر

طباع الطباع كان إذا
ٍء الديب أدب بنافٍع فليسسإو

الخريمي: للخريمي في غلبة الطبع وقال 

في الفضل أبو يلم
جـوده

أل البحر يملك وهل
 يفيضا

السإد: مثله لبي السإد، ولكثير وقال أبو 

ٍة فـي فيض يا لمتك ولئم
الـنـدى

في اللوم يقدح هل لهّا فقلت
البحـر

عادة عن الفيض لتثني أرادت
النـدى

السحاب يثني الذي ذا ومن
القطر عن

كل في الفيض جود موقع
ٍة بلـد

البلد في المزن ماء مواقع
 القفر

وقال كثير: 
من ليس ما يبتدع ومن

نفسه سإوس
النفس على ويغلبه يدعه

خأيمهّـا
زهير: لزهير بن أبي سإلمى، وغيره وقال 

ٍء عند تكن ومهّما من امر
ٍة خألـيق

على تخفى خأالهّا وإن
 تعلم الناس

العدواني: وأنشدني ابن العرابي لذي الصبع 

ٌع امرء كل ًا راج ًا تخلق وإنيوم إلى أخألق
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حينلشيمته
آخأر: وقال 

المعروف خألقك إلى ارجع
ديدنه

دونه يأبى التخلق إن
الخـلـق

لكثير في التطبع وترك الهواء وقال كثير في خألف هذا: 
والسإلم الحلم وفي

ٌع للمرء واز
الفؤاد أهواء ترك وفي

المتـيم
ٍد بصائر للفتى رش

مسـتـبـينٌة
علمهّا ٍق صد وأخألق
بالتعلـم

للمتلمس: مثله للمتلمس، وللطائي ونحوه 

واسإتبق الدنين عن تجاوز
ودهم

حتى الحلم تستطيع ولن
تحلما

الطائي: وقال 

كانت إنهّا الشجاعة لبس
لـه

ًا ًا قدم الصبا في نشوع
 ولدودا

ًيا بأسإا وبـأس قبيلـ
ٍم تـكـر

ٍة وبأس فينا قريح
مـولـودا

أبو جعفر الشطرنجي يصف جارية سإوداء وقال أبو جعفر الشطرنجي مولى المهّدي
سإوداء: في 

قاعده لونه في قائمًةوأشبهّته المسك أشبهّك
ٌد لونكما إذ شك ل ٍة من أنكماواح واحده طين

نواس: لبي نواس، وللرياشي وقال أبو 

غير في الندى تلقى
ًا أصـل طبيعًة فيه وتراهعرض

ً بعاقـٍل قرنت وإذا فـعـل قوله نتيجة كانتأمـل
الرياشي: وأنشدنا 

ًءا تصحبن ل على امر
حسب

قد الحساب رأيت إني
 دخألت

إن يقـال أن مـن مالك
لـه

ًا ًا أب ٍة في كريم أم
سإلـفـت

على اصحبنه بل
طـبـائعـه

تجري نفٍس فكل
كماطبعـت

مرداس: للعباس بن مرداس في غلبة الطبع وقال العباس بن 

سإـالـم أبـو أبوك ولكنالـشـريد كابن تك لم إنك
ٍذ أذني علىوأثّقـالـهّـا المئين حملت رازم قـنـقـ

إلى يسري والعرق دشر جدك وأشبهّت
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 النائمالجـدو
العبديين: مثله لبعض العبديين وقال بعض 

هذا المرءان يستوي وما
ٍة ابن حر

ظهّرها أخأرى ابن وهذا
 مشترك

بـد ل السوء عرق إن ألفـخـذلـنـه خأالتـه وأدركه
يدرك

طبعه غير إلى فينتقل يفرط الشيء باب
من كتاب الهّند في معنى العنوان قرأت في كتاب للهّند: ل ينبغي اللجاج في إسإقاط

ذي الهّمة والرأي وإذالته فإنه إما شرس الطبع كالحية إن وطئت فلم تلسع لم يغتر بهّا
ًا. ًا مؤذي فيعاد لوطئهّا، وإما سإجح الطبع كالصندل البارد إن أفرط في حكه عاد حار

نواس: وقال أبو 

مـهّـذار فأنـت وأكثر أقللوشـدا حـدا إذا لزهـير قل
شدة من سإخنت

ح الـبـرودة
كأنك عندي صرت تى

النار
من السامعون يعجب ل

ٌد الثـلـج كذلكصفتي حـار بـار

ويقال: إنما ملح القرد عند الناس لفراط قبحه.
الطائي: وللطائي قال 

ٍه أخأرجتموه من بكر
سإـجـيتـه

ناضر من تنتضى قد والنار
السلم

الناس نزل عًمى أمن
فنجوا الربى

الفتنة سإيل نصب وأنتم
الـعـرم

ٍم من ذاك أم جاشت هم
ٍة فكم ضع

في القوم غلو إليهّا حدا
الهّـمـم

التوقي. في الفراط ترك التوقي يقال: من وكان
الحسد باب

ّدثّنا إسإحاق بن راهويه قال: للنبي صلى الله عليه وسإلم قال: ح
أخأبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسإماعيل بن أمية قال: قال

ٌد رسإول الله صلى الله عليه وسإلم: "ثّلثٌّة ل يسلم منهّن أح
ّله? الطيرة والظن والحسد" قيل: فما المخرج منهّن يا رسإول ال
قال: "إذا تطيرت فل ترجع، وإذا ظننت فل تحقق، وإذا حسدت

فل تبغ ".
لبكر بن عبد الله وقال بكر بن عبد الله: حصتك من الباغي حسن

ّله عليك. المكاشرة، وذنبك إلى الحاسإد دوام النعم من ال
ًا ولروح بن زنباٍع وقال روح بن زنباٍع الجذامي: كنت أرى قوم

دوني في المنزلة عند السلطان يدخألون مداخأل ل أدخألهّا فلما
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أذهبت عني الحسد دخألت حيث دخألوا. 
شعر لبن حمام وقال ابن حمام: 

المعجل الموت لي تمنى
ٌد خأـالـ

يعرف ليس فيمن خأير ول
 حاسإده

الطائي: وللطائي وقال 

ٍة نـشـر اللـه أراد وإذا لسـان لهّا أتاح طويتفـضـيل
حـسـود

النارفيمـا اشتعال لول
جـاورت

عرف طيب يعرف كان ما
 العودا

لـم للعواقب التخوف لول
تـزل

على للحاسإدالنعمى
المـحـسـود

الحجاج يصف عيوبه بين يدي عبد الملك وقال عبد الملك للحجاج: إنه ليس من أحد إل
وهو يعرف عيب نفسه فعب نفسك قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لتفعلن. قال:

ٌد حسود. قال عبد الملك: ما في الشيطان شٌر مما ذكرت. أنا لجوٌج حقو
لبعض الحكماء في الحسد قال بعض الحكماء: الحسد من تعادي الطبائع واخأتلف

التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل والحاسإد طويل الحسرات.
لبن المقفع في الحسد والحاسإد قال ابن المقفع: أقل ما لتارك الحسد في تركه أن

ًا أشبه ًوا، فإنا لم نر ظالم ًظا ول غائظ به عد ًا ليس بمدرٍك به ح يصرف عن نفسه عذاب
ًا على نعمة ٍة وشدة تحرٍق، ول يبرح زاري ٍم من الحاسإد، طول اسإٍف ومحالفة كآب بظلو

ًا ول يزال الله ول يجد لهّا مزالً ويكدر على نفسه ما به من النعمة فل يجد لهّا طعم
ًا لما لن ينال فوقه، فهّو منغص المعيشة دائم سإاخأطا على من ل يترضاه ومتسخط

السخطة محروم الطلبة، ل بما قسم له يقنع ول على ما لم يقسم له يغلب، والمحسود
ًا به ممهّلً فيه إلى مدة ول يقدر الناس لهّا ًا للسرور منتفع يتقلب في فضل الله مباشر

على قطٍع وانتقاٍص للحسن البصري في حسد المؤمن أخأاه قيل للحسن البصري:
أيحسد المؤمن أخأاه? قال: ل أبا لك، أنسيت إخأوة يوسإف. وكان يقال: إذا أردت أن

تسلم من الحاسإد فعم عليه أمورك.
ًا ل يرحمه سإلط عليه حاسإدا. ويقال: إذا أراد الله أن يسلط على عبد ه عدو

- العتبي يرثّي أولده وقال العتبي: - وذكر ولده الذين ماتوا 

بالدموع أقرحوا وقدحسـادهـم لي بكى وحتى
 العيونا

ثٍّ حاد من وحسبك
ٍء بامـر

راحمينـا له حاسإديه يرى

لسفيان بن معاوية، ولغيره قيل لسفيان بن معاوية: ما أسإرع حسد الناس إلى قومك؛
فقال: 

تلقاها العرانين إن
ًة محسد

الناس للئام ترى ول
 حسادا

آخأر: وقال 

ًا اللبيب وترى لم محسد
يجترم

وعرضه الرجال شتم
مشتوم

ٌء فالقومينالوا لم إذ الفتى حسدوا له أعدا
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وخأـصـومسإعيه
قلن الحسناء كضرائر
لوجهّهّا

ًا ًا حسد إنـه وظلم
لـذمـيم

ليحيى بن خأالد في الحاسإد وقال يحيى بن خأالد: الحاسإد عدو مهّيٌن ل يدرك وتره إل
بالتمني.

ًا? قال: من سإبب عداؤته النعمة. قيل لبعضهّم: أي العداء ل تحب أن يعود لك صديق
ٍد ول مروءة للحنف وقال الحنف: ل صديق لملوٍل ول وفاء لكذوٍب ول راحة لحسو

لبخيٍل ول سإؤدد لسييء الخلق.
ولمعاوية في اسإتحالة إرضاء الحاسإد وقال معاوية: كل الناس اسإتطيع أن أرضيه إل

حاسإد نعمٍة فإنه ل يرضيه إل زوالهّا.
الشاعر: لشاعر في مثل ذلك المعنى وقال 

ترجى قد العداوة كل
إماتتهّـا

من عاداك من عداوة إل
 حسد

وفي بعض الكتب يقول الله: الحاسإد عدٌو لنعمتي متسخط لقضائي غير راٍض بين
عبادي.

وكان يقال: قد طلبك من ل يقصر دون الظفر وحسدك من ل ينام دون الشفاء.
ًا برسإتقباذ للحجاج يتمثل بقول سإويد بن أبي كاهل في خأطبة له وخأطب الحجاج يوم

كاهل: بقول سإويد بن أبي 

سإقاطي يرجون كيف
بعـدمـا

بياٌض الرأس جلل
وصـلـع

غيظا أنضجت من رب
صدره

ًا لي تمنى قد لـم موتـ
يطـع

في كالشجا ويراني
ًاحـلـقـه ينـتـزع مـا مخرجه عسر

ًا لـم مـا يخطر مزبد
يرنـي

صوتي أسإمعته فإذا
إنقـمـع

أن غير يضرني لم
يحسـدنـي

يزقو ما مثل يزقو فهّو
 الضوع

رتـع لحـمـي له يخلو وإذالقــيتـــه إذا ويحـيينـي
في ما الله كفاني قد

نـفـسـه
ًا تلكف ما وإذا ل شـيئ

يضـع
آخأر:لشاعر في حسد أهل الفضل وقال 

ل فـإنـي تحسدوني إن
ألـومـكـم

الفضل أهل الناس من قبلي
 حسدوا قد

ومـا بـي مـا ولكم لي فدام
ًا أكثرنا وماتبـكـم يجـد بـمـا غـيظـ

فـي تجدوني الذي أنا
ًا أرتقي لحـلـوقـكـم أرد ول فـيهّـا صـعـد
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ّله به لبعضم في الحسد وقال بعضهّم: الحسد أول ذنٍب عصي ال
ّله به في في السماء، يعني حسد إبليس آدم، وأول ذنب عصي ال

الرض، يعني حسد ابن آدم أخأاه حتى قتله.
شعر لبي زيد العرابي وأنشدني شيٌخ لنا عن أبي زيد العرابي: 

عـواء كابـن رأس ثّانيترعوي ول الرشد تقبل ل
أفدت حين حسدتني

حـواء كابـن إل كنت ماالغنـى

أعـبـاء حـمـال لكننيلـي ذنب ول تقليني وأنت
الماء من النار على ينضحبأطـرافـه النار يأخأذ من

بين قيس بن زهير والربيع بين زياد في بلد غطفان مر قيس بن زهير ببلد غطفان
ًا فكره ذلك، فقال له الربيع بن زياد: إنه يسوءك ما يسر ًة وجماعاٍت وعدد فرأى ثّرو

الناس؛ فقال له: يا أخأي إنك ل تدري، إن مع الثروة والنعمة التحاسإد والتخاذل، وإن مع
القلة التحاشد والتناضر.

ًا قد أتت له مائٌة وعشرون بين الصمعّي وأعرابي معمر قال الصمعي: رأيت أعرابي
سإنًة، فقلت له: ما أطول الله عمرك ! فقال: تركت الحسد فبقيت.

لزيد بن الحكم الثقفي وقال زيد! بن الحكم الثقفي 

فـلـم علي غيٍظ من تملت
يزل

بالغيظ كدت حتى الغيظ بك
 تنشوي

 لحماد بن سإلمة في الغيبة وقال حماد بن سإلمة: ما كنت410،411، 409نقص ص
ٍة. تقوله للرجل وهو حاضٌر فقلته من خألفه فليس بغيب

لبعض الشراف يرد على رجل اغتاب رجلً عاب رجٌل رجلٌ عند بعض الشراف فقال
له: قد اسإتدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لن الطالب للعيوب إنما

يطلبهّا بقدر ما فيه منهّا .
الشعراء: قال بعض 

بظهّر رأيت من وأجرأ
غـيٍب

ذوو الرجل عيب على
 العيوب

العرابي: لبن العرابي في النهّي عن الغيبة وأنشد ابن 

فأنت تنطق ول اسإكت
خأياب

وأنت عيب ذو كلك
عـياب

ًا: وأنشدني  أيض

الـغـيب متهّم أب وابنالجيب ناصح غريٍب رب

على الثوب مشتملمنـظـٌر له ٍب عيا وكل
 العيب

عتبة بن عبد الرحمن وحبه للغيبة وكان عتبة بن عبد الرحمن يغتاب الناس ول يصبر، ثّم
ّله أحب أن أسإمعهّا. ترك ذلك، فقيل له: أتركتهّا? قال: نعم، على أني وال

ٍد فسأله أن يكلم له أمير بين عمرو بن مرثّد وأحد جلسائه أتى رجٌل عمرو بن مرثّ
ًقا لما المؤمنين، فوعده أن يفعل، فلما قام قال بعض من حضر: إنه ليس مستح

وعدته. فقال عمرو: إن كنت صدقت في وصفك إياه فقد كذبت في ادعائك مودتنا،
ًقا فما زدت على أن ًا كانت اليد موضعهّا، وإن لم يكن مستح لنه إن كان مستحق

أعلمتنا أن لنا بمغيبنا عنك مثل الذي حضرت به من غاب من إخأواننا.
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للنبي صلى الله عليه وسإلم وفي الحديث: "إن الغيبة أشد من الزنا" قيل: كيف ذلك?
قال: لن الرجل يزني فيتوب، فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة ل يغفر حتى يغفر له

صاحبهّا.
بين الحسن ورجل قال رجل للحسن: يا أبا سإعيد إني اغتبت رجلً وأريد أن أسإتحله.

فقال له: لم يكفك أن اغتبته حتى أرعدت أن تبهّته.
بين قتيبة بن مسلم ورجل يغتاب عنده آخأر اغتاب رجٌل رجلً عند قتيبة بن مسلم فقال

ّله لقد تلمظت بمضغٍة طالما لفظهّا الكرام. له قتيبة: أمسك أيهّا الرجل، فوال
مر رجٌل بجارين له ومعه ريبٌة، فقال أحدهما لصاحبه: أفهّمت ما معه من الريبة? فقال

ًا له إذا لم يعرفني من الشر ما عرفك. ّله شكر الخأر: غلمي حر لوجه ال
بين سإعد بن أبي وقاص ورجل وقع عنده في خأالد بن الوليد شعبة عن يحيى بن

الحصين عن طارق قال: دار بين سإعد بن أبي وقاٍص وبين خأالد بن الوليد كلٌم، فذهب
ٌة وشٌر ٌد: مه إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. أي عداو ٍد، فقال سإع ٍد عند سإع رجٌل ليقع في خأال

الشاعر: وقال 

في نيرٍب بذي ولست
ٍر ومناعالكرام وسإـبـابـهّـا خأي

في كان إذا من ول
وآغتابـهّـا العشيرة أضاعجانـب

ألـقـابـهّـا أتعـلـم ولسإـاداتـهّـا أطـاوع ولكن

وقال آخأر: 
ًا الجار يأمل ل من خأير

جوارهم
ٍء من محالة ول هز

وألـقـاب
الفرزدق: للفرزدق وقال 

بن بكر ود مني تصرم
وائٍل

ودهم عني خألت وما
 يتصرم

تأتيني قوارص
ويحتقرونهّـا

الناء القطر يمل وقد
فيفعم
لبعض الضبيين أنشد أبو سإعيد الضرير لبعض الضبيين 

ود يغتابنـي من رب أل
أنـنـي

إليه يدعى الذي أبوه
وينـسـب

ٍة على أو أمـه من رشد
ٍة لـغـي

النسل على فحٌل فيغلبهّا
منجـب

فاطلب بالشر ل فبالخير
مودتـي

منه يغتال ب امرٍئ وأي
 الترهب

نحوه: وقال آخأر في 

ولـم العاذلين عصيت ولما
أبـل

غاربي على ألقوا ملمتهّم
 حبلي

ٍة قيمهّا أن أو شيمتي علىلـوابـنـهّـا تود مني وهازئ
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مثلـي
ٍد ليس فيه عيٌب? قال: ل، لبزرجمهّر فيمن ليس فيه عيب قيل لبزرجمهّر: هل من أح

إن الذي ل عيب فيه ل ينبغي أن يموت.
شهّوات: مثله لموسإى شهّوات وقال في مثل هذا موسإى 

منك لنا بدا فيما ليس
عـيٌب

أنك غير الناس عابه
فإنـي

كنت لو المتاع خأير أنت
تبقى

للنـسـان بقاء ل أن غير

الدؤلي: لبي السإود الدؤلي وقال أبو السإود 

تكامل إذا الشقي وترى
عيبه

لم بالذي ويقرف يرمى
 يفعل

ًا له فقال: إذا أردت أن تلقى من ّله أخأ ًا له لقي بكر بن عبد ال بكر بن عبد الله ينصح أخأ
النعمة عليك أعظم منهّا عليه وهو أشكر للنعمة لقيته، وإذا شئت أن تلقى من أنت

ًا وهو أخأوف لله منك لقيته. أرأيت لو صحبك رجلن: أحدهما مهّتوٌك لك أعظم منه جرم
ًا إل سإمعته فأنت تحبه على ذلك وتوافقه ًا إل رأيته ول يقول هجر سإتره ول يذنب ذنب

وتكره أن تفارقه، والخأر مستور عنك أمره غير أنك تظن به السوء فأنت تبغضه،
ٍء من الناس إل كذلك? أعدلت بينهّما? قال: ل؛ قال: فهّل مثلي ومثلك ومثل من أنت را

إنا نعرف الحق في الغيب من أنفسنا فنحبهّا على ذلك، وتظن الظنون على غيرنا
فنبغضهّم على ذلك. ثّم قال: أنزل الناس منك ثّلثّ منازل، فاجعل من هو أكبر منك

ًنا بمنزلة أبيك، ومن هو تربك بمنزلة أخأيك، ومن هو دونك بمنزلة ولدك، ثّم أنظر أي سإ
ًة! النبي صلى الله عليه وسإلم والعلء بن ًا وتبدي له عور هؤلء تحب أن تهّتك له سإتر
الحضرمي وشعر للعلء بين يدي الرسإول صلى الله عليه وسإلم في التحبب إلى ذوي

ّدثّنا صالح بن الصقر عن عبد الله بن زهير قال: الضغان سإعيد بن واقد المزني قال: ح
وفد العلء ابن الحضرمي على النبي صلى الله عليه وسإلم فقال: "أتقرأ من القرآن

ًا"? فقرأ عبس وزاد فيهّا من عنده: وهو الذي أخأرج من الحبلى، نسمًة تسعى، من شيئ
بين شرا سإيف وحًشى؛ فصاح به النبي صلى الله عليه وسإلم وقال له: "كف فإن

: السورة كافيٌة". ثّم قال: "هل تروي من الشعر  فأنشده"?  ًا شيئ

تسب الضغان ذوي حي
قلوبهّـم

ترفع فقد القربى تحيتك
النعـل

فاعف بالكره دحسوا وإن
ًا تكرمـ

الحديث عنك خأنسوا وإن
 تسل فل

منه يؤذيك الذي فإن
سإـمـاعـه

لم وراءك قالوا الذي وإن
يقـل

ًا". فقال النبي عليه السلم: "إن من الشعر حكما وإن من البيان سإحر
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: قال رجل لبكر بن محمد بن علقمة: بلغني أنك وح

ًا أكرم علّي من نفسي! لبعض الشعراء وقال بعض  الشعراء: تقع في؛ قال: أنت إذ

الناس مساوي من تلتمس ل
سإتروا ما

ّله فيكشف ًا ال عن سإتر
مسـاويكـا

إذا فيهّـم ما محاسإن واذكر
ذكـروا

ًا تعب ول بـمـا منهّم أحد
فـيكـا
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لبي الدراء وقال أبو الدرداء: ل يحرز النسان من شرار الناس
إل قبره.

عمر بن عبد العزيز لمزاحم موله قال عمر بن عبد العزيز
ٍم موله: إن الولة جعلوا العيون على العوام وأنا أجعلك لمزاح

عيني على نفسي، فإن سإمعت مني كلمًة تربأ بي عنهّا أو فعالً ل
تحبه فعظني عنده وأنهّني عنه.

ًا كرم الله بين عامر بن عبد الله بن الزبير وابن له تنقص علي
ّله بن الزبير علي وجهّه العتبي قال: تنقص ابن لعامر بن عبد ال

بن أبي طالب عليه السلم؛ فقال
له أبوه: ل تتنقصه يا بني، فإن بني مروان ما زالوا يشتموه سإتين

ًا فهّدمته سإنًة فلم يزده الله إل رفعًة، وإن الدين لم يبن شيئ
ًا إل عادت على ما بنت فهّدمته. الدنيا، وإن الدنيا لم تبن شيئ

لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء: 
عن فانهّهّا بنفسك ابدأ

غـيهّـا
فأنت عنه انتهّت فإذا

حكـيم
وعظت إن تعذر فهّناك

ويقتدى
ويقبل منك بالقول

التعـلـيم
وتأتي خألٍق عن تنه ل

مثـلـه
فعلت إذا عليك عاٌر

عظـيم
آخأر: وقال 

من الناس عيب ويأخأذ
نفسه عيب

ٌد أراد مـا لعمري مرا
قـريب

آخأر: وقال 

ًا لم الخير، لك عليك نفس
ذنوبـهّـا

عـلـيك ما نفٍس لوم ودع
تـلـيم

صاحبك عين في ترى وكيف
القذى

وهو عينك قذى ويخفى
عـظـيم

كان رجٌل من المتزمتين ل يزال يعيب النبيذ وشرابه فإذا وجده سإًرا شربه؛ فقال فيه
جيرانه: بعض 

ٍة ًا تبولأمه أن لو للشرب وعياب يزل لم نبيذ
 يستبيلهّا

وقال رجل لعمرو بن عبيد: إني لرحمك مما تقول الناس فيك. قال: أفتسمعني أقول
ًا? قال: ل. قال: إياهم فارحم. فيهّم شيئ

لمرأته: قال أعرابي 

حسادهـا العشيرة ظلومتنكحـي فل هلكت وإما
 سإمادها من ويبغض لديهأعراضهّا ثّلب مجده يرى
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السعاية باب
بين عطاء بن السائب والشعبي روى وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قال: قدمت

ٍد أطرفنا مما سإمعت؛ قلت: سإمعت عبد من مكة فلقيني الشعبي فقال: يا أبا زي
ٌء ًا، ول مشا ٍم، ول آكل رب ّله بن سإابط يقول: ل يسكن مكة سإافك د الرحمن بن عبد ال

بنميم؛ فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك الدماء وأكل الربا؛ فقال الشعبي: وما
يعجبك من هذا! وهل تسفك الدماء وتركب العظائم إل بالنميمة! بين مصعب بن الزبير

ٍء بلغه عنه، والحنف بن قيس عاتب مصعب بن الزبير الحنف بن قيس على شي
فاعتذر إليه الحنف من ذلك ودفعه؛ فقال مصعٌب: أخأبرني بذلك الثقة؛ فقال الحنف:

كل أيهّا المير، إن الثقة ل يبلغ.
العشى: شعر للعشى في إطاعة الواشين قال 

ل الواشين يطع ومن
له يتركوا

ًا الحبيب كان وإن صديق
 المقربا

لرجل في السعاة وذكر السعاة عند المأمون فقال رجٌل ممن حضر: يا أمير المؤمنين،
ّله لكفاهم. لو لم يكن من عيبهّم إل أنهّم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون إلى ال

بين بلل بن أبي بردة وسإاٍع، وحديث للنبي صلى الله عليه وسإلم سإعى رجٌل إلى بلل
بن أبي بردة برجل؛ فقال له: انصرف حتى أسإأل عما ذكرت، وبعث في المسألة عن

ّدثّني أبي الساعي فإذا هو لغير أبيه الذي يدعى له، فقال بلٌل: أخأبرنا أبو عمرو قال: ح
ّله صلى الله عليه وسإلم : "الساعي بالناس لغير رشدة". قال: قال رسإول ال

الشاعر: لبعض الشعراء وقال 

ًا نعى الواشي إذا يوم
ًا صديقـ

لقول الصديق تدع فل
 واشي

بين الوليد بن عبد الملك وسإاٍع بجاره أتى رجٌل الوليد بن عبد الملك وهو على دمشق
لبيه، فقال: للمير عندي نصيحٌة؛ فقال: إن كانت لنا فأظهّرها، وإن كانت لغيرنا فل

حاجة لنا فيهّا؛ فقال: جاٌر لي عصى وفر من بعثه، قال: أما أنت فتخبر أنك جار سإوء،
ًا عاقبناك، وإن شئت ًا أقصيناك، وإن كنت كاذب فإن شئت أرسإلنا معك، فإن كنت صادق

تاركناك. قال: بل تاركني.
: شعر لعبد ة بن الطبيب في الوشاة والنمامين وقال عبد ة بن الطبيب 

ًايســـدي الــذي وأعـصـوا السمام وهو متنصح
المـنـقـع

ًابـينـكـم ليبعـث عقاربه يزجي العـروق بعث كما حرب
الخأـدع

غـلـيل يشفـي ل حران
فـؤاده

ٍء عسٌل الناء في بما
مشـعـشـع

ًا تأمنوا ل يشـب قوم
صـبـيهّـم

بـالـعـداوة القبائل بين
ينـسـع

أن رؤوسإهّم صداع يشفيخأـلنـكـم تـرونـهّـم الذين إن
 تصرعوا

على عداوتهّم فضلت
أحـلمـهّـم

ل صدورهم ضباب وأبت
تنـزع

بالنـمـيمة قنافذ حدجواالظـلم دمس إذا قوٌم
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تـمـرغعـلـيهّـم
الجمحي: لبي دهبل الجمحي في الوشاة وقال أبو دهبٍل 

كان ما الواشون قطع وقد
بينـنـا

الحبل يوصل أن إلى ونحن
أحوج

ًة رأوا فاسإتقبلوها عور
بألبـهّـم

نحب ل ما على فراحوا
 وأدلجوا

ًا وكانوا آمن كنت أناسإ
غيبـهّـم

ولم حلٌم ينهّهّم فلم
يتحـرجـوا

مثله لبشار وقال بشار: 
الرباب قربك تشتهّي

وتخشى
وتتقي واٍش عين

أسإمـاعـه
محـل قلبهّا من أنت

شـراٍب
وتخشى شربه تشتهّي
 صداعه

نواس: ولبي نواس في هذا المعنى وقال أبو 

ذرى في الحب من كنت
نـيق

مـومـوق مـراد منـه أرود

بـتـزويق لـفـهّـا كذبًة ٍشوا تـخـلـق عنـه ثّناني حتى
نمتـه ما قفا جبت

ًا مـعـتـذر
بعد فزت وقد منه

تـخـريق
فيما كسرى كقول

تـمـثـلـه
ضجة اللص فرص من

 السوق
من كتاب الهّند في أن نار الحقد ل تخبو وقرأت في كتاب للهّند: قلما يمنع القلب من
القول إذا تردد عليه، فإن الماء ألين من القول والحجر أصلب من القلب، وإذا انحدر
عليه وطال ذلك أثّر فيه، وقد تقطع الشجرة بالفؤوس فتنبت ويقطع اللحم بالسيوف
فيندمل واللسان ل يندمل جرحه، والنصول تغيب في الجوف فتنزع والقول إذا وصل
إلى القلب لم ينزع، ولكل حريٍق مطفٌئ: للنار الماء، وللسم الدواء، وللحزن الصبر،

وللعشق الفرقة، ونار آلحقد ل تخبو.
العبد: لطرفة بن العبد في ضرر النميمة وقال طرفة بن 

الرجل مخيلة عنك وتصد
ال

عن موضحٌة عريض
 العظم

لسانـك أو سإيفك بحسام
وال

كأوسإع الصيل كلم
الكلـم

وله في نفاذ القول ونحوه قوله: والقول ينفذ ما ل تنفذ البر مثله لمرئ القيس وقال
امرؤ القيس: وجرح آللسان كجرح اليد بين عبد الملك بن مروان ورجل أراد الخلوة به

سإأل رجٌل عبد الملك بن مروان آلخلوة؛ فقال لصحابه: إذا شئتم تنحوا؛ فلما تهّيأ
الرجل للكلم قال له: إياك وأن تمدحني فإني أعرف بنفسي منك، أو تكذبني فإنه ل

ٍد إلي، وإن شئت أن أقيلك أقلتك؛ قال: أقلني. رأي لكذوٍب، أو تسعى بأح
لذي الرياسإتين في قبول النميمة وقال ذو الرياسإتين: قبول السعاية شٌر من السعاية،
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ٍء كمن قبل وأجاز، فامقت ٌة، وليس من دل على شي لن السعاية دللٌة والقبول إجاز
ًا للؤمه في هتك العورة وإضاعة الحرمة، وعاقبه الساعي على سإعايته وإن كان صادق

ًة لله بقول البهّتان والزور. ًا لجمعه بين هتك العورة وإضاعة الحرمة مبارز إن كان كاذب
ّدثّين لعبد الصمد بن  المعذل: لبعض الشعراء وقال بعض المح

المير سإب ما لعمرك
عدوه

المير سإب ولكنما
المبلـغ

ًا شتمك. فأكب بين الوليد بن عبد الملك ورجل وقال رجٌل للوليد بن عبد الملك: إن فلن
ثّم قال: أراه شتمك.

ًا ل نساب ًا شتمك؛ فقال له: إني وأخأي عاصم وأتى رجٌل ابن عمر فقال له: إن فلن
ًا. أحد

بين النعمان وحاتم طيء وأوس بن حارثّة عوانة قال: كان بين حاتم طيء وبين أوس
ّله لفسدن بن حارثّة ألطف ما يكون بين اثّنين؛ فقال النعمان بن المنذر لجلسائه: وال

ما بينهّما. قالوا: ل تقدر على ذلك.
قال: بلى فقلما جرت الرجال في شيء إل بلغته. فدخأل عليه أوٌس، فقال: يا أوس ما

الذي يقول حاتٌم? قال: وما يقول? قال: يقول إنه أفضل منك وأشرف؛ قال: أبيت
ٍد، ثّم خأرج ّله لو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لنهّبنا في مجلٍس واح اللعن، صدق؛ وال

يقول: وهو 

من ل النعمان لي يقول
ٍة نصيح

ًا أرى قوله في حاتم
متطـاول

ٌع فوقنا له قـال كما با
حـاتـٌم

كان بيننا فيما النصح وما
 حاول

ثّم دخأل عليه حاتم فقال له مثل مقالته لوٍس؛ قال: صدق، أين عسى أن أقع من
ٍر أخأسهّم أفضل مني. ثّم خأرج وهو  قول: أوس! له عشرة ذكو

كي النعمان يسائلني
يستزلـنـي

أسإتضام أن لي وهيهّات
 فأصرعا

ًا كفاني أضيم أن نقص
عشيرتـي

غيره في أرى بقوٍل
متوسإـعـا

الرجلين. هذين من بأكرم سإمعت النعمان: ما فقال
كان أيام داود بن يعقوب ذكر المهّدي مع كان أيام داود بن يعقوب

ٍد يوم في وافاه أنه المهّدي مع منهّم سإعايٌة، كلهّا رقعًة ثّمانون واح
البلد. لسائر وعشرون البصرة، لهل سإتون

له: فقال آلسإكندر؛ إلى واٍش وشى الوشاة وبعض السإكندر بين
فيك? قال ما منه نقبل أن على فيه قلت ما منك أقبل أن أتحب

الشر.  عنك يكف الشر عن قال: ل. قال: فكف
إلى الكتاب من إخأواننا بعض كتب عامٍل إلى به سإعي رجل كتاب
إحدى من وبينك بيني فيما أنفك إليه: لست به سإعي وكان عامٍل

ًا كنت أربع: إما ًا أو فاربب، لكذلك وإنك محسن به ولست مسيئ
ًا أو فتغمد، أتعمد ولم ذنٍب ذا أكون أو فأبق، به تلحق وقد مقروف
ٍز مهّيٍن حلٍف كل تطع "ول فتثبت الشرار حيل ". بنميم مشاء هما
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والقحة الكذب ?باب
ّدثّني أحمد بن للنبي صلى الله عليه وسإلم في المواضع التي يصلح فيهّا الكذب ح

ٍد عن ّدثّنا سإليمان بن داود عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هن الخليل قال: ح
ّله صلى الله شهّر بن حوشب عن الزبرقان عن النواس بن سإمعان قال: قال رسإول ال

عليه وسإلم : "ل يصلح الكذب إل في ثّلثّة مواضع الحرب فإنهّا خأدعٌة، والرجل يصلح
بين اثّنين، والرجل يرضي امرأته".

ّدثّنا بربر بن هارون قال: أخأبرنا سإفيان بن حسين عن ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح ح
ّله صلى الله عليه الزهري عن حميد لن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسإول ال

ًا وأصلح بين اثّنين". وسإلم: "لم يكذب من قال خأير
ّدثّنا أبو داود عن عمران عن ّدثّني عبدة بن عبد الله قال: ح لبي السإود الدؤلي قال: ح

قتادة قال: قال أبو السإود الدؤلي: إذا سإرك أن تكذب صاحبك فلقنه.
ّدثّني محمد بن داود عن ًا ح للنبي صلى الله عليه وسإلم في أن المؤمن ل يكون كذاب

سإويد بن سإعيد عن مالك عن صفوان بن سإليم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسإلم:
ًا? قال: "نعم". قال: أفيكون بخيلً? قال: "نعم". قال: أفيكون أيكون المؤمن جبان

ًا? قال: " ل". كذاب
ّدثّني سإهّل بن محمد عن الصمعي قال: بين رجل عاتب رجل على الكذب قال: ح

ًا علبر الكذب؛ فقال: يا بن أخأي لو تغرغرت به ما صبرت عنه. قال: عاتب إنسا ٌن كذاب
وقيل لكذوب: أصدقت قط? قال: أكره أن أقول ل فأصدق.

ّد ثٌّ من فرجك. ّدثٌّ من فيك وح ّدثّان: ح ّدثّ ح لبن عباس وقال ابن عباس: الح
لمديني وقال مديني: من ثّقل على صديقه خأف على عدوه، ومن أسإرع إلى الناس بما

يكرهون قالوا فيه ما ل يعلمون.
الشاعر: لبعض الشعراء ومثله قول 

وبالباطـل بالحق ذموهذمه إلى الناس دعا ومن
سإائل منحدر من أسإرعأهلهّـا إلى السوء مقالة

لمجاهد بلغني عن وكيع عن أبيه عن منصور قال: قال مجاهد: كل ما أصاب الصائم
شًوى ما خأل الغيبة والكذب.

وقال سإليمان بن سإعد: لو صحبني رجل فقال: اشترط خأصلًة واحدة ل يزيد عليهّا،
لقلت ل تكذبني.

لبن عباس في الكذب والنميمة كان ابن عباس يقول: الكذب فجور، والنميمة سإحٌر،
فمن كذب فقد فجر، ومن نم فقد سإحر.

وكان يقال: أسإرع السإتماع وأبطئ التحقيق.
قال الحنف: ما خأان شريٌف ول كذب عاقٌل ول اغتاب مؤمٌن. وكانوا يحلفون فيحنثون

ويقولون فل يكذبون.
لرجل يذم آخأر ذم رجل رجلً فقال: اجتمع فيه ثّلثّة: طبيعة العقعق، يعني السرق،

وروغان الثعلب، يعني الخب، ولمعان البرق، يعني الكذب.
أصناف الذلء ويقال: الذلء أربعة: النمام والكذاب والمدين والفقير.

قال ابن المقفع: ل تهّاونن بإرسإال الكذبة في الهّزل فإنهّا تسرع في إبطال الحق.
ًا: للحنف في أن الكذب والمروءة ل يجتمعان وقال الحنف: اثّنان ل يجتمعان أبد

الكذب والمروءة.
وقالوا: من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه.

ًا؛ أي ل تخرجه. للحنف يوصي ابنه وقال: الحنف لبنه: يا بني اتخذ الكذب كنز
وقيل لعرابي كان يسهّب في حديثه: أما لحديثك هذا آخأٌر? فقال: إذا انقطع وصلته.

لبن عمر وقال ابن عمر: زعموا زاملة الكذب.
كان يقال: علة الكذوب أقبح علة، وزلة المتوقي أشد زلة.

ًا وكان يقال له: راح يكذب. وفيه يقول اشتهّار المهّلب بالكذب كان المهّلب كذاب
الشاعر: 
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من المنابر تبدلت
قـريش

ًيا الصلـيب بفقحته مزون

ً فأصبح ٌد كرٌم قافل ًا وأصبحوجـو كذٌب قادم
 وحوب

قط؛ كذبًة كذبت حنيفة: ما لبي رجل قال ورجل حنيفة أبي بين
ٌة هذه قال: أما عليك. بهّا يشهّد فواحد
جاز بالصدق عرف ميمون: من بن ميمون وقال ميمون بن لميمون

صدقه. يجز لم بالكذب عرف ومن كذبه،
ًا وكان النميري حية لبي ًا - وكان النميري حية أبو قال كذاب - : كذاب
فراغ السهّم، والله فعارضه سإهّمي عن فراغ فرميته ظبٌي لي عن

الخبارات. ببعض صرعه حتى السهّم فراوغه

ًا: رميت ظبيًة فلما نفذ السهّم ذكرت بالطبية حبيبًة لي وقال أيض
فشددت وراء السهّم حتى قبضت على قذذه.

لعرابي يذكر مبلغ حبه لمرأة وصف أعرابي امرأة فقيل: ما بلغ
من شدة حتك لهّا? قال: إني لذكرها وبيني وبينهّا عقبة الطائف

فأجد من ذكرها ريح المسك.
بين الفرزدق وسإليمان بن عبد الملك في كذب الشعراء أنشد

الفرزدق سإليمان بن عبد الملك: 
فهّـن واثّنتان ثّلثٌّ

خأـمـٌس
إلـى تميل وسإادسإٌة
شـمـام

مـصـرعـا بجانبي فبتن
الخـتـام أغلق أفض وبتٍت

الـرمـان مفالـق كأن
فـيه

ًا وجمر عليه قعدن غض
 حامي

فقال له سإليمان: ويحك يا فرزدق، أحللت بنفسك العقوبة، أقررت عندي بالزنا وأنا
إماٌم ول بد لي من أحدك. فقال الفرزدق: بأي شيء أوجبت على ذلك? قال: بكتاب

ّله. قال: فإن كتاب الله هو الذي يدرأ عني الحد. قال: وأين? قال: في قوله: ال
ٍد يهّيمون وأنهّم يقولون ما ل يفعلون والشعراء يتبعهّم الغاوون ألم تر أنهّم في كل وا

فأنا قلت يا أمير المؤمنين ما لم أفعل.
الشاعر: لبعض الشعراء في ذلك المعنى وقول 

مجنوٌن الشاعر وإنما
كـلـب

فيه على يأتي ما أكثر
 الكذب

الشاعر: وقال 

 عليه يحكى ما بعض يةالبـل من الكذوب حسب
ٍة سإمعـت مهّما إلـيه نسبـت غيره منبـكـذب
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بشار: وقال 

العناء طول من ورضيت
بيأسإه

عدات من أيسر واليأس
 الكاذب

من أقوال العرب في الكذب والعرب تقول: أكذب من سإالئٍة وهي تكذب مخافة العين
على سإمنهّا. وأكذب من مجرب لنه يخاف أن يطلب من هنائه .

وأكذب من يلمٍع وهو السراب.
ّدثّنا شبيب بن شيبة أبو معمر الخطيب لبن سإيرين منصور ابن سإلمة الخزاعي قال: ح

قال: سإمعت ابن سإيرين يقول: الكلم أوسإع من أن يكذب ظريٌف.
ّله عز وجل: " ل تؤاخأذني بما نسيت " لم ينس ولكنهّما من معاريض وقال في قول ال

الكلم.
للقيني في الصدق وقال القيي: أصدق في صغار ما يضرني لصدق في كبار ما

ينفغني.
وكان يقول: أنا رجل ل أبالي ما اسإتقبلت به الحرار.

لجرمي في قلة الحياء نافر رجل من جرم رجلً من النصار إلى رجل من قريش، فقال
للجرمي: أبا الجاهلية تفاخأره أم بالسإلم? فقال: بالسإلم؛ فقال: كيف تفاخأره وهم

ّله السإلم? قال الجرمي: فكيف تكون قلة آووا رسإول الله ونصروه حتى أظهّر ال
الحياء.

وقال آخأر: إنما قويت على خأصومي بأني لم أسإتتر قط بشيء من القبيح.
لعرابي يذكر رجلً وذكر أعرابي رجلً فقال: لو دق وجهّه بالحجارة لرضهّا، ولو خأل

بأسإتار الكعبة لسرقهّا .
لسإدي في غلبته للناس قيل لرجل من بني أسإد: بأي شيء غلبت الناس? قال: أبهّت

الحياء وأسإتشهّد الموتى.
ًا وقال طريٌح الثقفي يذم  ًا: شعر لطريح الثقفي يذم قوم قوم

وإن يخفوه الخير يعلموا إن
علموا

ًا يعلموا لم وإن أذيع شر
كذبـوا

ًا: القناعة والحسد، اثّنان ل يتفقان واثّنان ل يفترقان وكان يقال: اثّنان ل يتفقان أبد
ًا: الحرص والقحة. واثّنان ل يفترقان أبد

الشاعر: وقال 

 يحفلوا ل يفخروا أويغدروا أو يبخلوا إن
يفعلـوا لم كأنهّم نمرجلي عليك يغدوا
يتـخـيل لونـه ٍنلو كل براقش كأبي

بين أبي الهّول الحميري والفضل بن يحيى هجا أبو الهّول الحميري الفضل بن يحيى ثّم
ًا إليه؛ فقال له الفضل: ويلك بأي وجه تلقاني! قال: بالوجه الذي ألقى به ربي أتاه راغب

وذنوبي إليه أكثر؛ فضحك ووصله.
من أمثال العربي في الوقاح ومن أمثال العرب في الوقاح: رمتني بدائهّا وانسلت.

الشاعر: لبعض الشعراء وقال 

إذا العباد لرزاق أكوٌل
شتـا

الثناء سإوء على صبوٌر
 وقاح

ويكذبون: توضؤوا يغتابون لقوم رجٌل قال الوضوء توجب الغيبة
ّدثّ. من شٌر تقولون ما فإن الح

لعبيدة: قال: قلت محمد عن هشام عن زيد بن حماد عن وبلغني
ّدثّ يوجب ما المسلم. وأذى الوضوء? قال: الح
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بن أنس عن عقبة عن دينار بن الصلت روى الخطاب بن لعمر
ّي موسإى أبو قال: بعثني مالك عمر؛ إلى البصرة من الشعر

ٍد أهل يصلح قال: كيف ثّم الناس أحوال عن فسألني أهله جل بل
تميٌم.  وبخل بكٌر كذب تميم، وبنو وائل بن الحيان: بكر هذان
البحريين وتزيد البحر أعاجيب الحكماء بعض ذكر الحكماء لبعض

ٍد، أصحاب وأهله العجائب، كثير فقال: البحر بقليل فأفسدوا تزي
وجعلوا يكون، ل يكاد فيما يكون ما وأدخألوا الصدق، كثير الكذب
ًا الحاديث غريب في لهّم الناس تصديق المحال. ادعاء إلى سإلم

ّدثّني للصمعي يقال: الصدق قال: كان الصمعّي عن حاتم أبو ح
ًا محرٌم. أحيان
ّدثّني وسإلم عليه الله صلى النبي أيام في مسعود بن الله لعبد ح
ّدثّنا معاوية أبي عن لنا شيٌخ عبد بن معن عن حنيفة أبو قال: ح

عهّد على كذبت مسعود: ما بن الله عبد قال: قال أبيه عن الرحمن
ًة، كذبًة إل وسإلم عليه الله صلى النبي لرسإول أرحل كنت واحد
فقلت: هذا الطائف من رجٌل فجاء وسإلم عليه الله صلى الله

ّله? رسإول إلى أحب الرحال فقال: أي الرحال؛ على يغلبني ال
ّله رسإول فقال بهّا؛ المكية. فرحل فقلت: الطائفية الله صلى ال

هذا? فقالوا: الطائفي. فقال: "مروا لنا رحل وسإلم: "من عليه
ّله عبد الرحال. إلى لنا". فعدت فليرحل ال
والشر والسباب الجوار وسإوء الخلق سإوء باب

ّدثّنا ّدثّني زياد بن يحيى قال: ح للنبي صلى الله عليه وسإلم في سإوء الخلق والبخل ح
أبو داود عن صدقة بن موسإى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سإعيد

الخدري قال: قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم : خأصلتان ل تجتمعان في مؤمٍن
سإوء الخلق والبخل ".

ّدثّني أحمد بن الخليل عن أزهر بن جميل عن إسإماعيل بن حكيم عن الفضل قال: وح
بن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قيل: يا رسإول الله ما الشؤم? قال:

"سإوء الخلق ".
ّدثّنا يونس عن الحسن ّدثّنا بشر بن المفضل قال: ح ّدثّني أبو الخطاب قال: ح قال: وح
قال: قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم: "المستبان ما قال فعلى البادئ منهّما ما

لم يعتد المظلوم ".
ًنى قال: صحب ّدثّني شيخ بم ّدثّني سإهّل بن محمد عن الصمعّي قال: ح ليوب قال: وح

أيوب رجٌل في طريق مكة فآذاه الرجل بسوء خألقه؛ فقال أيوب: إني لرحمه لسوء
خألقه.

ّدثّني عبد الرحمن عن الصمعي قال: قال ًا يوصي بنيه قال: وح لبي السإود، وله أيض
أبو السإود: لو أطعنا المساكين في أموالنا كنا أسإوأ حالً منهّم. وأوصى بنيه فقال: ل

ّله فإنه أمجد وأجود، ولو شاء أن يوسإع على الناس كلهّم حتى ل يكون محتاٌج تجاودوا ال
لفعل، فل تجهّدوا أنفسكم في التوسإع فتهّلكوا هزلً.

قال: وسإمع رجلً يقول: من يعشي الجائع? فقال: علّي به. فعشاه ثّم ذهب ليخرج،
فقال: أين تريد? قال: أريد أهلي؛ قال: هيهّات، علّي أل تؤذي المسلمين الليلة، ووضع

في رجله الدهم حتى أصبح.
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ٌة ًا فسقطت من يد العرابي تمر بين أعرابي وأبي السإود قال: وأكل أعرابي معه تمر
فأخأذها وقال: ل أدعهّا للشيطان؛ فقال أبو السإود: ل والله ول لجبريل.

ًا إلى رجل وقد دق في صدور أهل الشأم ثّلثّة ابن الزبير لرجل نظر ابن الزبير يوم
أرماٍح فقال: اعتزل حربنا فإن بيت المال ل يقوم لهّذا.

ًا وذكر أبو عبيد ة أنه كان يأكل في كل سإبعة أيام أكلًة ويقول في ولبن الزبير أيض
خأطبته: إنما بطني شبٌر في شبر وما عسى أن يكفيني.

الزبير: شعر لبي وجزة يمدح ابن الزبير وقال أبو وجزة مولى آل 

ًا بطنك كان لو قد شبر
وقد شبعت

ً أفضلت ًا فضل كثير
للمساكـين

اليام مـن تصبـك فإن
جـائحٌة

ول دنـيا على منك نبك ل
دين

يقول: وفيهّا 

العراف سإورة في زلت ما
تدرسإهّا

في الخز مثل فؤادك حتى
الـلـين

يقول: وفيهّا 

ًأ إن موله كنت امر
فضيعنـي

حق لعندي الفلح يرجو
 مغبون

: ولخأر في ابن الزبير وفيه يقول آخأر 

ٌبعلى وربك بكر أبا أيت  بالتمر الخلفة يبغي أمره غال
هذا حين قال: أكلتم تمري وعصيتم أمري.

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

ليٍل لون سإيبك دون من
ٍم مظلـ

ٍة وحفيف وكلب نافج
مـوسإـد

عليك محتمٌل وأخأوك
ضـغـينًة

ل لئٌم قومك ومسيف
يحـمـد

مثل عندك والضعيف
سإالٍخ أسإود

إلـيك أحبهّمـا بل ل
السإـود

فقال: لعرابي مدح سإعيد بن سإلم ثّم هجاه ومدح أعرابي سإعيد بن سإلم 

ًا أيا تخش ل بالليل سإاري
ضلًة

ٍم سإعيدبن كل ضوء سإل
بلد

ٌد لنا كل على أربى سإي
ٍد سإـي

ٌد كل وجه في حثا جوا
 جواد

ًا، فقال يهّجوه:  فلم يعطه شيئ
ثّـواٌب مدٍح أخأي لكل

يعـده
الباهلي لمدح وليس
ثّـواب

ٍم ابن مدحت والمديح سإل
ٌة مهّز

عليه كصفواٍن فكان
تـراب

: الممزق الحضرمي يهّجو الباهليين وقال فيهّم الممزق الحضرمي 
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ًاباهـلـٍي حليلة ولدت إذا اللـئام عدد في زيد غلم
وإن الباهلي وعرض

الطعـام منديل مثل عليهتوقى

ًيا الخليفة كان ولو مساماة عن لقصرباهـلـ
الكرام

بين قدامة بن جعدة وقتيبة بن مسلم ودخأل قدامة بن جعدة على قتيبة بن مسلم
فقال: أصلح الله المير، بالباب ألم العرب؛ قال: ومن ذاك? قال: سإلولي رسإول

محاربي إلى باهلي، فضحك قتيبة.
: وقال آخأر 

أخأفوا أكلوا إذا قوٌم
كـلمـهّـم

الباب رتاج من وأسإتوثّقوا
 والدار

فضل منهّم الجار يقبس ل
نارهم

ٌد تكف ول حرمة عن ي
الجـار

لعمر بن عبد العزيز الطائي الحمصي وقال عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل
حمص: 

ً المديح سإمت دون رجال
قدرهم

ليس ولفٌظ قبيٌح صد
بالحسـن

بما إل منهّم أفز فلم
حمـلـت

فخارة من البعوضة رجل
 اللبن

آخأر: وقال 

والبخيل وأعطي ألم
مجـاوري

ول يلم ل بيتي جنب إلى
 يعطي

ونحو هذا قولهّم: منع الجميع أرض للجميع.
بشار: وقال 

فما البخيل أعطى
به انتفعت

من يعطيك من وكذاك
 كدره

قيل لخالد بن صفوان: ما لك ل تنفق فإن مالك عريٌض? قال: الدهر أعرض منه؛ قيل
له: كأنك تأمل أن تعيش الدهر كله؛ قال: ول أخأاف أن أموت في أوله .

ًة للحزامي: قد بين الجاحظ والحزامي في البخل والسخاء قال الجاحظ: قلت مر
رضيت بقول الناس: عبد الله بخيل? قال: ل أعدمني الله هذا السإم. قلت: كيف? قال:
لنه ل يقال فلٌن بخيٌل إل وهو ذو مال، فسلم لي المال وأدعني بأي اسإم شئت؛ قلت:

ول يقال سإخي إل وهو ذو مال، فقد جمع هذا السإم المال والحمد وجمع هذا السإم
المال والذم؛ قال: بينهّما فرٌق، قلت: هاته؛ قال: في قولهّم بخيٌل تثبيٌت لقامة المال
في ملكه، وفي قولهّم سإخي إخأباٌر عن خأروج المال عن ملكه، واسإم البخل اسإم فيه
حزم وذم، واسإم السخاء اسإم فيه تضييٌع وحمد، والمال راهن نافع ومكرٌم لهله معٌز،

والحمد ريٌح وسإخريٌة واسإتماعه ضعٌف وفسولٌة، وما أقل والله غناء الحمد عنه إذا جاع
بطنه وعري جلده وضاع عياله وشمت عدوه! لمحمد بن الجهّم وكان محمد بن الجهّم
يقول: من شأن من اسإتغنى عنك أل يقيم عليك، ومن احتاج إليك أل يذهب عنك، فمن

ضن بصديقه وأحب السإتكثار منه وأحب التمتع به احتال في دوام رغبته بأن يقيم له ما
يقوته ويمنعه ما يغنيه عنه، فإن من الزهد فيه أن تغنيه عنك ومن الرغبة فيه أن تحوجه
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إليك؛ وإبقاؤك مع الضن به أمر من إغنائك له مع الزهد فيه؛ وقيل في مثٍل: أجع كلبك
يتبعك. فمن أغنى صديقه فقد أعانه على الغدر وقطع أسإبابه من الشكر؛ والمعين على

الغدر شريك الغادر، كما أن مزين الفجور شريك الفاجر.
وله يوصي قال: وأوصى عند موته، وقال في وصيته: يزعمون أن رسإول الله صلى الله

عليه وسإلم قال: "الثلث، والثلث كثير"؛ وأنا أزعم أن ثّلث الثلث كثيٌر، والمساكين
حقوقهّم في بيت المال، إن طلبوا طلب الرجال أخأذوه، وإن جلسوا جلوس النساء

ّله من يرحمهّم. ّله إل أنفهّم ول يرحم ال منعوه، فل يرغم ال
ٍر أحدهما ينازع ًا عنده تقدم رجلن من قريش إلى سإوا بين سإوار ورجلين تنازعا أرض

ًلى له في حد أرض أقطعهّا أبوه موله؛ فقال سإوار: أتنازع مولك في حد أرض مو
أقطعهّا أبوك إياه !؛ فقال: الشحيح أعذر من الظالم. فرفع سإوار يده ثّم قال: اللهّم

اردد على قريش أخأطارها.
الخزرجي: شعر للخزرجي وقال 

ٌد المكي جود إن جو
ٌي حـجـاز

فيه الحجاز وجود
اقـتـصـاد

كف من النوال ترجو كيف
معٍط

القـراص غذته قد
والمـداد

لسليمان بن مزاحم وقد نظر إلى درهم نظر سإليمان بن مزاحم
ّله " ٌد رسإول ال إلى درهم فقال: في شٍق "ل إله إل الله محم

وفي
وجه آخأر "الله ل إله إل هو الحي القيوم "، ما ينبغي أن يكون هذا

ًة وقذفه في ا لصندوق. إل معاذ
شعر للخليل في بخيل أنشدنا عبد الرحمن بن هانئ صاحب

الخأفش عن الخأفش للخليل : 
بـدعـه بخلهّما يك ولمتـخـلـقـا لـم كفـاه
تسعـه مائٌة نقصت كمامقبوضٌة الخير عن فكٌف
شرعـه لهّا وتسعمئيهّاآلفـهّـا ثّـلثّة وكٌف

الضرير: أبو علّي الضرير يهّجو المعلى وينسبه للبخل قال أبو علّي 

نسب ما أبيك لعمر
المعلى

الدنيا وفي كرم إلى
كـريم

إذا البلد ولكن
آقشـعـرت

رعي نبتهّما وصوح
 الهّشيم

آخأر: ولخأر في بخيل وقال 

ٍر، خأوف أمن تجـمـع ما إنفاق وأخأرتتعجلـتـه فق
وأنت الفقير فصرت

الغني
الذي تعدو كنت وهل
 تصنع

ًا الفقر وأمره بالبقاء على رد رجل كريم على رجٍل خأوفه الفقر خأوف رجٌل رجلً جواد
ًا قد وقع، لمر لعله ل يقع. نفسه ؛ فكتب إليه: إني أكره أن أترك أمر

الشمقمق: لبي الشمقمق يعرض ببخيل وقال أبي 

جو في الخبز حسبتلديك عز الخبز رأيت
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 السحابحتـى

مرزئة خأفت ولكنعـنـا لـتـذب روحتنا وما
الذبـاب

دعبٌل: مثله لدعبل وقال 

قال إذ أليته صدق
ًا مـجـتـهّـد

من البر فذاك والرغيف، ل
 قسمه

أن لـو يعجبني كان قد
غـيرتـه

على كانت جراذقه على
حرمـه

فآفتك به هممت فإن
بخـبـزتـه

لحـمـه من موقعهّا فإن
ودمـه

الشاعر: ولبعض الشعراء في مثل ذلك المعنى وقال 

طعامه من معاوي يا كلتـأ حـين بحفـٍص ارفق
والتقامه ضيٍف مضغ منعـنـده إيسـر المـوت

منـامـه في يروع به لالـنـزي خأوف من وتراه

ٍم كسر أورغـيفـه كـسـر سإيان من عظ
عظامه

 كلمه في ترغب كنت إنرغـيفـه تـكـسـرن ل
غلمه من رغيفك فاحفظبـبـابــه مـررت وإذا

نواس: ومثله لبي نواس وقال أبو 

يرفـا انشق ما إذا يكالوش إسإماعيل خأبز
ًا يخفـى كيف فيه عةالصـن أثّر من عجب

كـفـا المة أحـذقهـــذا رفـاءك إن
 نصفا الجرذق من فبـالـنـص قابل فإذا

 إشفى موضع ترى لحـتـى الصنعة أحكم
حرفـا غادر ما ورالتـن من ماجاء مثل
ًا الماء في وله ظـرفـا أبدع عملأيضـ

ضعفا يزداد كي بئرال بماء العذب مزجه
صرفا يشرب ما مثلمـنـه يشرب ل فهّو

الحمق باب
الشعبي لرجل اسإتجهّله قال الشعبي لرجل اسإتجهّله: ما أحوجك
إلى مدرٍج شديد الفتل جيد الجلز عظيم الثمرة لدن المهّزة يأخأذ

منك فيما بين عجب الذنب ومغرز العنق فتكثر له رقصاتك من
غير جذل. فقال: وما هذا? فقال: بعض المر.

ّدثّني القومسي عن في إثّابة كل إنسان على قدر عقله قال: ح
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محمد بن الصلت السإدي عن أحمد بن بشير عن العمش عن
سإلمة بن كهّيل عن عطاء عن جابر قال: كان في بني إسإرائيل
رجل له حماٌر، فقال: يا رب لو كان لك حماٌر لعلفته مع حماري

ّله إليه: إنما أثّيب كل إنسان على قدر هذا. فهّم به نبٌي، فأوحى ال
عقله.

ّدثّني محمد بن خأالد بن ًا ح لبن سإيرين عن رجل أحمق رأى منام
خأداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد

ًا وكأنه يعطى بهّا بن سإيرين أن رجلً رأى في المنام أن له غنم
ًا، فغمض عينه ومد يده ثّمانيًة ثّمانيًة، ففتح عينه فلم ير شيئ

وقال: هاتوا أربعًة أربعًة.
بين أحد العباد، وكان أحمق، ورجل مر رجل من العباد وعلى

عنقه عصا في طرفيهّا زبيلن قد كادا يحطمانه، في أحدهما بر
وفي الخأر تراٌب، فقيل له: ما هذا? قال: عدلت البر بهّذا التراب،
لنه كان قد أمالني في أحد جانبي. فأخأذ رجٌل زبيل التراب فقلبه

وجعل البر نصفين في الزبيلين وقال له: احمل الن؛ فحمله،
ًا قال: ما أعقلك من شيخ!  فلما رآه خأفيف

ًا في أيام الطاعون بدرهمين، فلما أعطوه حفر أعرابي لقوم قبر
الدرهمين قال: بأبي دعوهما عندكم حتى يجتمع لي ثّمن ثّوب.
لم عمرو بنت جندب كانت أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن

جمعة السدوسإي عند عثمان بن عفان، وكانت حمقاء تجعل
الخنفساء في فيهّا ثّم تقول: حاجيتك ما في فمي? وهي أم عمرو

وأبان ابني عثمان.
ّدثّنا لبعض ولة بني أمية على المدينة إبراهيم بن المنذر قال: ح

زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسإلم عن أبيه عن جده قال:
ًا وهو واٍل الخلفاء من بني أمية على المدينة يدعو رأيت طارق
ّله صلى الله عليه وسإلم، بالغداء فيتغدى على منبر رسإول ال

ويكون فيه العظم المخ فينكته على رمانة المنبر فيأكله.
أم غزوان الرقاشي لبنهّا قالت أم غزوان الرقاشي لبنهّا - ورأته

ًا لنا ضل في يقرأ في المصحف - : يا غزوان، أما تجد فيه بعير
ًا ًا حسن الجاهلية? فما كهّرها وقال: يا أمه، أجد والله فيه وعد

ًا. ًا شديد ووعيد
بين ابن أبي عتيق ورجل سإفيان بن عيينة عن أيوب بن موسإى

قال: قال ابن أبي عتيق لرجل: ما اسإمك? قال: وثّاٌب. قال: فما
كان اسإم كلبك? قال: عمرو. قال: واخألفاه! لبي الدرداء في
علمات الجاهل قال أبو الدرداء: علمة الجاهل ثّلثٌّ: العجب،

301



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

وكثرة المنطق فيما ل يعنيه، وأن ينهّى عن شيء ويأتيه.
أغمي على رجل من الزد فصاح النساء واجتمع الجيران وبعث

ًا بعد؛ فقال أخأوه: أخأوه إلى غاسإل الموتى فجاء فوجده حي
اغسله فإنك ل تفرغ من غسله حتى يقضي.

لردشير في عيب الجهّل وقال أردشير: بحسبكم دللًة على عيب
الجهّل أن كل إنسان ينتفي منه ويغضب إذا نسب !ليه.

وكان يقال: ل يغرنك من الجاهل قرابٌة ول أخأوة ول إلٌف فإن
أحق الناس بتحريق النار أقربهّم منهّا.

لعمر بن عبد العزيز في خأصال الجاهل قال عمر بن عبد العزيز:
خأصلتان ل تعدمانك من الجاهل: كثرة اللتفات وسإرعة الجواب.

عمر بن الخطاب ينهّي عن مؤاخأاة الحمق وقال عمر بن
الخطاب: إياك ومؤاخأاة الحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
وقال بعضهّم: لن أزاول أحمق أحب إلي من أن أزاول نصف

أحمق؛ يعني الحمق المتعاقل.
لهّشام بن عبد الملك فيما يعرف به الحمق وقال هشام بن عبد
الملك يعرف حمق الرجل بأربعٍة: بطول لحيته، وبشناعة كنيته،

ونقش خأاتمه، وإفراط شهّوته ؛ فدخأل عليه ذات يوم شيٌخ طويل
العثنون، فقال هشام: أما هذا فقد جاء بواحدة، فانظروا أين هو
من الثلثّ؛ فقيل له: ما كنيتك? فقال: أبو الياقوت ؛ وقالوا: ما
ٍم كذٍب وفي حكاية نقش خأاتمك? قال: وجاءوا على قميصه بد

أخأرى وتفقد الطير فقال ما لي ل أرى الهّدهد؛ فقيل له: أي
الطعام تشتهّي? فقال: جلنجبين، وفي حكاية أخأرى: مصاصة

لعمر بن عبد العزيز سإمع عمر بن عبد العزيز رجلً ينادي رجلً: يا
أبا العمرين، فقال: لو كان له عقٌل كفاه أحدهما.

ًا لجلسائه - وكان يلي لبي العاج والي واسإط وقال أبو العاج يوم
واسإط - : إن الطويل ل يخلو من أن يكون فيه إحدى ثّلثّ: أن

يفرق الكلب، أو يكون في رجله قرحٌة، أو يكون أحمق، وما زلت
ٌد فرقي، وأما وأنا صغيٌر في رجلي قرحٌة، وما فرق الكلب أح

الحمق فأنتم أعلم بواليكم.
ويقال: الحمق أعلم بشأنه من العاقل بشأن غيره.

شعر لبشار وقال بشار: 
سإـوف العسر إن خأليلي
يفـيق

ًا لن غد في يسار
لـخـلـيق

إذا كالزمان إل كنت وما
صحـا

الزمان ماق لن صحوت
 أموق
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براٍح همي أشب ذريني
فإننـي

كربٌة فيه الدهر أرى
ومضيق

وقال رجل: فلن إلى من يداوي عقله أحوج منه إلى من يداوي
بدنه.

ًا من لبعض الحكماء قيل لبعض الحكماء: متى يكون الدب شر
عدمه? قال: إذا كثر الدب ونقص العقل.

من كتاب الهّند في الحمق والحمقاء وقرأت في كتاب للهّند: من
ٍء، والجر بالرياء، ومودة الحمق التماس الرجل الخأوان بغير وفا
النساء بالغلظة، ونفع نفسه بضر غيره، والعلم والفضل بالدعة

والخفض. وفيه: ثّلثّة يهّزأ بهّم: مدعي الحرب ولقاء الزحوف
وشدة النكاية في العداء وبدنه سإليٌم ل أثّر به، ومنتحل علم

الدين والجتهّاد في العبادة وهو غليظ الرقبة أسإمن من الثّمة،
ٍة ًا من كتاب الهّند في خأمس والمرأة الخلية تعيب ذات الزوج. أيض

يعملون بجهّل
وفيه: من يعمل بجهٍّل خأمسٌة: مستعمل الرماد في جنته بدلً من
الزبل، ومظهّر مستور عورته، والرجل يتزيا بزي المرأة والمرأة

تتزيا بزي الرجل، والمتملك في بيت مضيفه، والمتكلم بما ل
يعنيه ول يسأل عنه.

ًا، كما وفيه: الدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد الحمق سإكر
ًا ويزيد الخفافيش سإوء بصر. أن النهّار يزيد كل ذي بصر بصر

وكانوا يكرهون م ن يزيد منطق الرجل على عقله.
لبعض الشعراء في جاهل قال الشاعر في جاهل : 

يأخأذون الناس أرى لي ما
ويع

ويستمتعون طون
بالنـشـب

أبـهّـم الحمار مثل وأنت
ل

ألسن جراحات تشكو
العرب

بين الحنف ورجل سإمع الحنف رجلً يقول: ما أبالي أمدحت أم
هجيت. فقال الحنف: اسإترحت من حيث تعب الكرام.

لعامر بن كريز، وهو من حمقى قريش، وقد سإمع ابنه عبد الله
وهو يخطب كان عامر بن كريز أبو عبد الله بن عامر من حمقى
قريش، نظر إلى ابنه عبد الله وهو يخطب فأقبل على رجل إلى

ّله خأرج من هذا، وأشار إلى ذكره. جانبه وقال: إنه وال
العاص بن هشام، من حمقى قريش ومن حمقى قريش العاص

بن هاشم أخأو أبي جهّل وكان أبو لهّب قامره فقمره ماله ثّم
ًا، ًا وأسإلمه قين داره ثّم قليله وكثيره وأهله ونفسه فاتخذه عبد
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ًا، قتله عمر فلما كان يوم بدر بعث به عن نفسه فقتل ببدر كافر
بن الخطاب، وكان خأال عمر.

ًا: الحوص بن جعفر ومن حمقى قريش من حمقى قريش أيض
ًا مجالسوه: ما الحوص بن جعفر بن عمرو بن حريث، قال له يوم

ًا? وأعادوا عليه ذلك، فرجع إلى بال وجهّك أصفر! أتشتكي شيئ
أهله يلومهّم ويقول لهّم: أنا شاٍك ول تعلمونني! ألقوا علّي الثياب

وابعثوا إلى الطبيب.
ًة فعاده أصحابه وجعل ل يتكلم، فدخأل شراعة بن وتمارض مر

ّله بن الزندبوذ وكان أملح أهل الكوفة، فعرف أنه عبيد ال
متمارٌض فقال: يا فلن كنا أمس بالحيرة فأخأذنا الخمر ثّلثّين
قنينة بدرهم. والخمر يومئذ ثّلثّ قناني بدرهم، فرفع الحوص
ًا، رأسإه وقال: كذا مني في كذا من أم الكاذب. واسإتوى جالس

فنثر أهله على شراعة السكر؛ فقال له شراعة: أجلس ل جلست
وهات شرابك. فشربا يومهّما.

من حمق بكار بن عبد الملك بن مروان ومن حمقى قريش بكار
بن عبد الملك بن مروان، وكان أبوه ينهّاه أن يجالس خأالد بن

ًا إلى خأالد، يزيد بن معاوية لما يعرف من حمق ابنه، فجلس يوم
ٌد في بني اللخناء ترديدا فقال بكار: أنا والله كما قال الول: مرد

وكان له باٍز فقال لصاحب الشرطة: أغلق أبواب المدينة لئل
يخرج البازي.

ًا لمعاوية بن مروان من حمقى قريش، بينه وبين طحان ومن أيض
حمقى قريش معاوية بن مروان أخأو عبد الملك بن مروان. بينا
هو واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طحان نظر

إلى حمار الطحان يدور الرحا وفي عنقه جلجٌل، فقال للطحان:
لم جعلت في عنق الحمار جلجلً? فقال: ربما أدركتني سإآمٌة أو
نعسٌة فإذا لم أسإمع صوت الجلجل علمت أنه قام فصحت به؛

فقال معاوية: أرأيت إن قام وحرك رأسإه ما علمك أنه قائم? قال
الطحان: ومن لحماري بمثل عقل المير!.

بين معاوية بن مروان وأبي امرأته وقال معاوية هذا لبي آمرأته:
ملتنا أبنتك البارحة بالدم؛ فقال: إنهّا من نسوة يخبأن ذلك

لزواجهّن.
ًا آخأر: لقد نكحت ابنتك بعصبة ما رأت مثلهّا ًا يوم وقال له أيض

ًا ما زوجناك. قط. فقال له: لو كنت عنين
سإليمان بن يزيد بن عبد الملك ومن حمقى قريش سإليمان بن

ّله الوليد أخأي فإنه كان ًا: لعن ال يزيد بن عبد الملك، قال يوم
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ّله لقد أرادني على أن يفعل بي. فقال له قائل: أسإكت ًا، وال فاجر
فوالله لئن كان هم لقد فعل.

لعائشة بنت عثمان في أخأي سإعيد بن العاص خأطب سإعيد بن
العاص عائشة بنت عثمان على أخأيه، فقالت: هو أحمق ل أتزوجه
ًا، له برذونان أشهّبان فهّو يحتمل مؤونة اثّنين وهما عند الناس أبد

ٌد. واح
ٍة واحدة فكنا وأخأبرني رجل أنه كان له صديق له برذونان في شي

ًا بفتح، ًا، وغلمان يسميان جميع ًا واحد ل نظن إل أن له برذون
ًا قال: يا فتح الكبير، وإذا دعا لخأر قال: يا فتح وكان إذا دعا واحد

الصغير.
لعجيل بن لجيم وقد سإأله ابنه عن اسإم لفرسإه قال أبو عبيدة:
ًا، فقال ًا له في حلبة فجاء سإابق أرسإل ابن لعجل بن لجيم فرسإ
لبيه: يا أبت، بأي شيء أسإميه? فقال: افقأ إحدى عينيه وسإمه

العور. 
لبعض الشعراء يهّجو بني عجل وقال الشاعر: 

مـن أنـوك الله عباد وأيأبـيهّـم بـداء عـجـٍل بنـو رمتني
!عـجـل

عـين عـار أبـوهـم أليس
جـواده

في تضرب المثال به فأضحت
 الجهّل

ومن عجل "دغة" التي يضرب بهّا المثل في الجهّل، فيقال: هي دغة بنت مغنج؛ ويقال:
دغة لقٌب، واسإمهّا مارية بنت زمعة.

لحيان بن غضبان قال أبو اليقظان: ومن عجل حيان بن غضبان ورثّ نصف دار أبيه
فقال: أريد أن أبيع حصتي من الدار وأشتري النصف الباقي فتصير كلهّا لي.

ومن القبائل المشهّور فيهّا الحمق الزد شعر لزدي في المهّلب بن أبي صفرة قال
صفرة: رجٌل منهّم في المهّلب بن أبي 

الرفقة أمير نعم
المهّـلـب

كتيس وضاٌح أبيض
 الحلب

ينقص بالقوم انقضاض الكوكب فلما أنشده المهّلب، قال: حسبك رحمك الله! من
أشعارهم: أشعار الزديين ومن 

ٍة رب يا الحي في جاري
حالية

جوف في عومٌة كأنهّا
 راقود

: وقال آخأر منهّم 

ٍرو بن زياد تحت عينه عم
حاجبه

طر وقد بيٌض وأسإنانه
شاربـه

ٍأ يصف  إبلً: شعر لعمر بن لجا يصف إبلً وقال عمر بن لج

 عطائهّا على الزد تلطمدلئهّا على ألحيهّا تصطك
النميري: لبي دحية النميري وقال أبو حية 
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في دنانهّم غلي وكأن
دورهم

خأوان على العتيك لغط
 زياد

بين أزدي ويزيد بن المهّلب كتب مسلمة بن عبد الملك إلى يزيد بن المهّلب: والله ما
ٍر، فقام أنت بصاحب هذا المر، صاحب هذا المر مغموٌر موتوٌر وأنت مشهّوٌر غير موتو

ًا. ًا حتى يقتل فتصير موتور إليه رجل من الزد فقال: قدم ابنك مخلد
ّله بن زياد قام رجل من الزد إلى عبيد الله بن زياد فقال: أصلح ًا بين أزدي وعبيد ال أيض

الله المير، إن امرأتي هلكت وأردت أن أتزوج أمهّا وأزوج ابني ابنتهّا وهذا عريفي،
ٍة ؛ قال: حطا فأعني في الصداق ؛ فقال: في كم أنت من العطاء? قال: في سإبعمائ

ٍة. ٍة، يكفيك ثّلثّمائ عنه أربعمائ
ًا يطير فقال: ل لقبيصة بن المهّلب ومن حمقى الزد قبيصة بن المهّلب، رأى جراد

يهّولنكم ما ترون فإن عامتهّا موتى.
وقال يوما: رأيت غرفًة فوق بيت.

وقال لغلمه: اذهب إلى بياض الملء.
بين كلب بن صعصة وأخأوته ومن حمقى العرب كلب بن صعصعة، خأرج أخأوته

يشترون خأيلً وخأرج معهّم كل ٌب فجاء بعجل يقوده؛ فقال له أخأوته: ما هذا? قال:
ٌة أما ترى قرنيهّا! فرجع إلى بيته فقطع قرنيهّا، فرٌس اشتريته، قالوا: يا مائق، هذه بقر

الكميت: فأولده يدعون بني فارس البقرة شعر للكميت قال 

ما المبرقع العجل عن بخيلوذبـه الـمـؤمـنـين أمير ولول
 صهّل

شذرة بن الزبرقان وكان شذرة بن الزبرقان من الحمقى، دخأل
يوم الجمعة المسجد فأخأذ بعضادتي الباب ثّم قال: السلم

عليكم، أيلج شذرة? فقالوا له: هذا يوٌم ل يستأذن فيه. قال:
أفيلج مثلي على جماعة مثل هؤلء ول يعرف مكانه! لرجل من

ً كلب اسإتعمله معاوية ثّم عزله عوانة قال: اسإتعمل معاوية رجل
ًا فقال: لعن الله المجوس ينكحون من كلب؛ فذكر المجوس يوم
أمهّاتهّم، والله لو أعطيت عشرة آلف ما نكحت أمي. فبلغ ذلك

معاوية، فقال: قبحه الله! أترونه لو زادوه فعل؛ وعزله.
ّدثّني للحارثّ بن جران وقد سإأله قوم إعانتهّم في بناء مسجد ح

أبو حاتم عن الصمعي قال: سإأل القوم الحارثّ بن جران أن
يعينهّم في تأسإيس مسجد؛ فقال: قيروه وعلّي الودع.

لوالي اليمامة وسإبب تسميته بمقوم الناقة خأطب والي اليمامة
ّله ل يقار على المعاصي عباده، وقد أهلك أمًة فقال: إن ال

عظيمًة في ناقة ما كانت تساوي مائتي درهم. فسمي مقوم
الناقة.

ليزيد بن ثّروان وقد شرد له بعير شرد بعيٌر لهّبنقة، واسإمه يزيد
بن ثّروان، فقال: من وجد بعيري فهّو له. فقيل له: وما ينفعك

من هذا? قال: إنكم ل تدرون ما حلوة الوجدان.
بين المنصور والربيع والقاسإم بن محمد الطلحي وقال المنصور

ًا للربيع: كيف تعرف الريح? قال: أنظر إلى خأاتمي فإن كان سإلس
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فهّي شماٌل وإل فهّي جنوٌب. فسأل القاسإم بن محمد الطلحي
عن ذلك؛ فقال: أضرب بيدي إلى خأصيتي فإن كانتا قد قلصتا

فهّي شماٌل وإن كانتا متدليتين فهّي جنوٌب.
من أخأبار أبي كعب القاص

قال أبو كعب القاص في قصصه: إن النبي صلى الله عليه وسإلم
قال: في كبد حمزة ما قد علمتم، فادعوا الله أن يطعمنا من كبد

حمزة.
وكان يقول في قصصه: ليس في خأيٌر ول فيكم، فتبلغوا بي حتى

ًا مني. تجدوا خأير
وقال هو أو غيره في قصصه: كان اسإم الذئب الذي أكل يوسإف

كذا وكذا؛ قالوا: فإن يوسإف لم يأكله الذئب؛ قال: فهّذا اسإم
الذئب الذي لم يأكل يوسإف.

لقاص يضرب مثلً في الكافر والمؤمن.
ّدثّني عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه قال: كان قاٌص يقص ح

في المسجد فيقول: مثل الكافر مثل قصر السإكاف خأارجه
ٌة، ومثل المؤمن مثل قصر زربي جداره كالٌح حسن وداخأله مخرأ

ٌة. وداخأله زهر
ٍر، بينا ويقول: وما الدنيا! أخأزى الله الدنيا! إنما مثلهّا مثل أير حما

هو قد أنعظ إذ طفيء.
وقال: المؤمن غذاؤه فلقٌة وسإمكته شلقٌة ودواؤه علقٌة ومرقته

سإلقٌة.
بين داود المصاب وصاحب له أصابت داود المصاب مصيبٌة فاغتم؛
ّله في قضائه. فقال داود: أقول لك فقال له صاحٌب له: ل تتهّم ال

ًا وتكتمه? قال: نعم. قال: والله ما صاحبي غيره. شيئ
وبينه وبين رجل اسإتشاره في حمل أمه إلى البصرة واسإتشاره

رجل في حمل أمه إلى البصرة، وقال: إن حملتهّا في البر خأفت
عليهّا اللصوص، وإن حملتهّا في الماء خأفت عليهّا الغرق؛ فقال:

خأذ بهّم سإفتجًة.
بين بعض السلطين ومجنونين دعا بعض السلطين مجنونين
ليضحك منهّما، فأسإمعاه فغضب فدعا بالسيف؛ فقال أحدهما

للخأر: كنا اثّنين وقد صرنا ثّلثًّة.
بين ابن سإيابة ورجل اتهّمه بعدم معرفة الله قال رجل لبن

سإيابة مولى بني أسإد: ما أراك تعرف الله. قال: أتراني ل أعرف
من أجاعني وأعراني وأخأزاني.

لعرابي وسإئل عن بره بأمه قيل لعرابي: كيف برك بأمك? قال:
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ًا قط. ما قرعتهّا سإوط
ًا لعرابي ضرب أمه وقيل لخأر وهو يضرب أمه: ويحك؛ أيض

تضرب أمك! فقال: أحب أن تنشأ على أدبي.
لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء: 

ولست مجنون جنونك
ٍد بواج

ًا جنون من يداوي طبيب
 جنون

آخأر: وقال 

بن كعب الدهر يفيق وكيف
ناشٍب

الهـلة بين وشيطانه
يصـرع

ّله عز  وجل: شعر لعرابي وذكر الله عز وجل وقال أعرابي وذكر ال

في وأهلهّا السماء خألق
ٍة جمع

في حوضه يمدر وأبوك
عام

بين أبو العاج وصاحب شرطته كان أبو العاج والي واسإط، وأتاه
ٌة. قال: ّله المير، هذه قواد صاحب شرطته بقوادٍة فقال: أصلح ال

وأي شيء تصنع? قال: تجمع بين الرجال والنساء. قال: لماذا?
قال: للزنا؛ قال: وإنما أتيتني بهّا لتعرفهّا منزلي! خأل عنهّم لعنك

الله.
ًا بمخنٍث، فقال له: ما هذا? قال: مخنٌث؛ قال: وما وأتاه يوم

يصنع? قال: ينكح كما تنكح المرأة؛ قال: يبذل هذا آسإته وأحظر
أنا عليه! اذهب يابن أخأي فارتد لهّا.

ٍد بخراسإان فقال: إن لوكيع بن أبي أسإود خأطب وكيع بن أبي أسإو
ّله خألق السموات والرض في سإتة أشهٍّر؛ فقيل له: إنهّا سإتة ال

ّله لقد قلتهّا وأنا أسإتقلهّا. أيام ؛ فقال: وال
بين سإليمان بن عبد الملك ورجل تغدى رجٌل عند سإليمان بن

ٍد وقدامه جدي، فقال له سإليمان: عبد الملك وهو يومئذ ولي عهّ
كل من كليته فإنهّا تزيد في الدماغ؛ فقال: لو كان هذا هكذا كان

رأس المير مثل رأس البغل.
ٌق صاحب اللجام أبو عبيد ة: أجريت الخيل فطلع منهّم فرٌس سإاب
فجعل رجل من النظارة يكبر ويثب من الفرح؛ فقال له رجل إلى

جانبه: يا فتى، هذا الفرس فرسإك? قال: ل ولكن اللجمام لي.
بين أبو عتاب وعمرو بن هداب دخأل أبو عتاب على عمرو بن

ٍد، ل هداب وقد كف بصره والناس يعزونه، فقال: يا أبا زي
يسوءنك ذهابهّما، فإنك لو رأيت ثّوابهّما في ميزانك تمنيت أن

الله قطع يديك ورجليك ودق ظهّرك.
ٍء، فكان العمى ربما بين أعمى وقائده كان رجل يقود أعمى بكرا
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ًا منه. ويقول القائد: اللهّم ًا خأير عثر فيقول: اللهّم أبدلني به قائد
ًا منه. أبدلني أعمى خأير

لبي بكر الشيباني ادعى أبو بكر الشيباني إلى العرب ذات ليلة
ٌة، فجعل فأصبح من الغد على الشمس فقعد فيهّا فثارت به مر

ًا ويقول: إنما نحن إبل؛ فقال له قائل: يحك جسده بأظفاره خأمش
ّله والله إنك تشبه العرب، فغضب وقال: أيقال لي هذا! أنا وال

حرباء تنضبٍة، يشهّد لي سإواد لوني وغؤور عيني وحبي للشمس.
أبو السفاح يوصي عند موته

قيل لبي السفاح عند موته: أوصه؛ فقال: إنا لكرام قوم طخفة.
ًا يا أبا السفاح؛ فقال: إن أحبت امرأتي فأعطوها قالوا: قل خأير

ًا? قال: إذا مات غلمي فهّو حر. ًا؛ قالوا: قل خأير بعير
ولرجل عند موته وقيل لرجل عند موته: قل ل إله إلى الله،

فأعرض، فأعادوا عليه مرارا، فقال: أخأبروني عن أبي طالب
أقالهّا عند موته? قالوا: وما أنت وأبو طالب! قال: ل أرغب

بنفسي عنه.
أيضا لعجير السلولي عند موته ولما احتضر العجير السلولي قال

لقوم عنده: أنا في آخأر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام
ًا لكلمنه فيكم. ّله لئن وجدت لي عند الله موضع الخأرة، وال

مثله لوس بن حارثّة، وغيره وقيل لوس بن حارثّة عند موته: قل
ّله. فقال: لم يأن لهّم بعد. ل إله إل ال

وقيل لخأر عند موته: أل توصي? قال: أنا مغفور لي؛ قالوا: قل
إن شاء الله، قال: قد شاء الله ذلك. قالوا: ل تدع الوصية، فقال

لبني أخأيه: 
الجـلد بالجلة واحتفظاوسإادي ارفعا حريث بني

العادي حوليهّما فإنما
لسهّل بن هم هارون قال سإهّل بن هارون: ثّلثّة من المجانين وإن كانوا عقلء.

وقال: الغضبان والغيران والسكران? قالوا: فما تقول في المنعظ? فضحك 

 تصبحينا ل الذي بصاحبكعمرو أم الثلثّة شر وما
للوليد قال الوليد: إل إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إن الحجاج جلدة ما بين

عيني، ل وإن الحجاج جلدة وجهّي كله.
العتاب بن ورقاء يحث على الجهّاد خأطب عتاب بن ورقاء فحث على الجهّاد وقال: هذا

تعالى: كما قال الله 

ّيناوالـقـتـال الـقـتـل كتـب جر الغانيات وعلى عل
 الذيول

اليمامة: شعر في الربيع والي اليمامة وقال آخأر في الربيع وإلى 

رقيع العامري الربيع وأنحق الله بأن شهّدت
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لـقـاؤه
ًا لنا أقاد ولـم بكلب كلب
يدع

المسلمين كلب دماء
 تضيع

بين شاب دخأل على المنصور والربيع دخأل شاب على المنصور فسأله عن وفاة أبيه،
ّله يوم كذا وكذا، وكان مرضه رضي الله عنه كذا وكذا، وترك عفا فقال: مات رحمه ال

ّله عنه من المال كذا وكذا? فانتهّزه الربيع وقال: أبين يدي أمير المؤمنين توالي ال
الدعاء لبيك! فقال الشاب: ل ألومك، إنك لم تعرف حلوة الباء؛ فما علم أن المنصور

ًا. ضحك مثل ضحكه يومئذ. وكان الربيع لقيط
هاشمي دخأل على المنصور والربيع دخأل رجل من بني هاشم على المنصور

فاسإتجلسه ودعا بغدائه فقال للفتى: ادن! فقال. قد تغذيت؛ فلما خأرج اسإتخف به
الربيع ودفع في قفاه، وقال: هذا كان يسلم من بعيد وينصرف، فلما اسإتدناه أمير
المؤمنين وأمره بالجلوس ودعاه إلى طعامه تبذل بين يديه فبلغ من جهّله بفضيلة

ًا ليس عنده لمن تغدى مع أمير المنزلة التي صيره فيهّم أن قال: قد تغذيت، وإذ
المؤمنين إل سإد خألة الجوع.

للحجاج على قبر رجل من جند أهل الشام يونس الهّجري قال: مات رجل من جند أهل
الشام فحضر الحجاج جنازته، وكان عظيم القدر، فصلى وجلس على قبره وقال: لينزل

ّله أبا قبره بعض إخأوانه! فنزل نفر منهّم، فقال أحدهم وهو يسوي عليه: رحمك ال
فلن! إن كنت ما علمتك لتجيد الغناء وتسرع رب الكأس، ولقد وقعت في موقع سإوء

ل تخرج نه إلى الدكة؛ فما تمالك الحجاج أن ضحك فأكثر، وكان ل يكثر الضحك في جد
ول هزل، ثّم قال له: ل أم لك! هذا موضع هذا! قال: أصلح الله المير، فرسإي حبيس

يتغنى: لو سإمعه 

 النارا أوقدي لبينى يا
لنتشر المير على سإنعة. وكان الميت يلقب سإعنة، وكان من

ّله صورة وأدمهّم؛ فقال الحجاج: إنا الله! أخأرجوه أوحش خألق ال
عن القبرة؛ ثّم قال: ما أبين حجة أهل العراق في جهّلكم يا أهل

ًا. الشأم. ولم يبق أحد حضر القبر إل اسإتفرغ ضحك
بين داود بن المعتمر وامرأة تبع داود بن المعتمر امرأة ظن أنهّم

من الفواسإد، فقال لهّم: لول ما رأيت عليك من سإيما الخير لم
اتبعك؛ فضحكت المرأة وأسإندت ظهّرهم إلى الحائط ثّم قالت:

إنما يعتصم مثلي من مثلك بسيما الخير، فإذا صار سإيما الخير هو
ّله المستعان. الدال لمثلك على مثلي فال

كان بهّلول المجنون يتغنى بقيراط ول يسكت إل بدانٍق. 
وكان رجل يهّوى جارية تختلف في حوائج أهلهّا، وكانت إذا

خأرجت إلي السوق ولم يعلم بخروجهّم ثّم رجعت فرآهم قال
وهو يسمعهّم: "لو كنت أعلم بالغيب لسإتكثرن من الخير" إن
ًا فأخألفت قال: "يا أيهّا الذين آمنوا لم تقولون ما ل وعدته شيئ

تفعلون" فإن تغضبت لشيء بلغهّا عنه قال: "يا أيهّا الذين آمنوا
إن جاءكم فاسإق بنبأ فتبينوا".

بين امرأة تبكي على قبر وأحمق مر بعض الحمقى بامرأة قاعدة
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على قبر وهي تبكي، فرق لهّم وقال: من هذا الميت? قالت:
زوجي؛ قال: فما كان عمله? قالت. يحفر القبور؛ قال: أبعده الله

ّدثّ على باب أما علم أن من حفر حفرة وقع فيهّا! لحمق أح
ّدثّ رجل من الحمقى ليلة على باب رجل، فلما خأرج رجل أح

الرجل زلق ووقع على ذراعه فانكسرت، واجتمع الجيران وجعلوا
يختصمون ويوقعون الظنون وهو ناحية يسمع كلمهّم، فلما أكثروا

قال: 
يجنيهّم الحرب رأيت
بـراء قوم حرها ويصلىرجال

فأخأذوه وقالوا: أنت صاحبنا.
لداود المصاب وقد رأى رؤيا قال داود المصاب: رأيت رؤيا نصفهّا حق ونصفهّم باطل،

ّدثّ ولم أر ّدثّت فاسإتيقظت فرأيت الح رأيت كأن على عنقي بدرة فمن ثّقلهّما أح
البدرة.

ًا، فسئل عن سإبب بكائه فقال. بلغني أن جالوت العرابي رئي أعرابي يبكي بكاء شديد
ًا. قتل مظلوم

ًا في الحمام أعكن البطن، فقال له: يا عم إني بين أحمق وشيخ رأى رجل أحمق شيخ
أشتهّي أن أضع هذا - يعني ذكره - في سإرتك؛ فقال له الشيخ: يا بن أخأي فأين يكون

اسإتك حينئذ.
لعرابي وقد نزل عليه يهّودي ومات عنده نزل يهّودي على أعرابي فمات عنده، فقام
العرابي يصلي عليه فقال: اللهّم إنه ضيف وحق الضيف ما قد علمت، فأمهّلنا إلى أن

نقضي ذمامه ثّم شأنك والكلب.
ّدثّني عبد الرحمن عن الصمعّي قال: كان بين اثّنين عبد بين اثّنين شركاء في عبد وح

فقام أحدهما فجعل يضربه؛ فقال له الخأر شريكه: ما تصنع? قال: إنما أضرب حصتي.
بين أعرابي ورجل قال أعرابي لرجل: ما اسإمك? قال: عبد الله. قال: ابن من? قال:

ّله. قال: أبو من? قال: أبو عبد الرحمن. قال: أشهّد إنك لتلوذ بالله لواذ يتيم ابن عبيد ال
جبان.

لبعضهّم عن رجلين بالبصرة يتنازعان قال بعضهّم: رأيت رجلين بالبصرة على باب
مويس يتنازعان في العنب النيروزي والرازقي: أيهّما أطيب، فجرى بينهّما كلم إلى أن

ًا تواثّبا، فقطع الكوفي إصبع البصري وفقأ البصري عين الكوفي، ثّم لم ألبث إل يسير
حتى رأيتهّما متصافيين متنادمين.

بين ثّمامة وشيخ يحتجيم قال: وقال ثّمامة: مررت في غب سإماء والرض ندية
والسماء متغيمة والريح شمال وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة، وقد قعد على قارعة

الطريق وحجام يحجمه على كاهله وأخأدعيه بمحاجم كأنهّا قعاب وقد مص دمه حتى
كاد يستفرغه؛ فوقفت وقلت: يا شيخ لم تحتجم? قال: لمكان الصفار الذي بي.

ّيلً لهّم عزاهم به؛ قالوا: إنه لم يمت! ًا يعود عل ًا أتى الطمحان قوم الطمحان يعود مريض
فرجع وهو يقول. يموت إن شاء الله، يموت إن شاء الله.

لنافع عن حمق الناضري أبو حاتم عن الصمعّي عن نافع قال: كان الغاضري من أحمق
الناس! فقيل له: ما حمقه? فجعل يتربث، فلما أكثر عليه قال. قال لي مرة: البحر من

حفره? وها حفر فأين نبيثته? أترى أمير المؤمنين يقدر على أن يحفر مثله في ثّلثّة
أيام? لشاعر أحمق وشريف دخأل رجل من الحمقى من الشعراء على رجل من

الشراف يقال في نسبه، فقال: إني قد امتدحتك بشعر لم تمدح قط بأنفع لك منه؛
فقال: قال: ما أحوجني إلى المنفعة فهّاته 

نـيفـوا وقـد سإبعين ابناءفيما أصلك عن سإألت
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مضى
يعـرف جوهـره مهّذبأنـه يخـبـرنـي فكلهّـم

فقال له: قم في لعنة الله وفي سإخطه! لعنك الله ولعن من
سإألت ومن أجابك.

ّدثّنى أبو حاتم عن الصمعي قال: جاء رجل بين أعرابي وعمه وح
من العراب إلى عمه فقال: يا عم، إن ولد جارية آل فلن مني
فافتده. ففعل! ثّم جاءه مرة أخأرى فقال له مثل ذلك؛ فقال له

عمه: لو عزلت! قال: بلغني أن العزل مكروه.
ًا ّدثّنا الصمعّي قال: بلغني عن شيخ جزع على ميت جزع قال: وح

ًا؛ فقيل له في ذلك: فقال: نحن قوم لم نتعود الموت. شديد
أبو الحسن الجعفري قال: قيل لكردم السدوسإي: كل؛ قال: ما

أريد؛ قيل: ولم? قال: أكلت قليل أرز فأكثرت منه.
لعرابي أفعل بعيره

ضل بعير لعرابي فجعل ينشده إلى أن دخأل المارة فأخأذ منهّا
ًا قال: إنه لما أكل من مال ًا؛ فقيل له. إن بعيرك كان أعرابي بعير

المارة تبخت.
لحبيش بن دلجة وأهل المدينة الهّيثم عن ابن عباس قال: لما

ولي مروان وجه حبيش ابن دلجة القيني إلى المدينة وكان يصعد
المنبر ومعه الكتلة من التمر فيأكلهّم ثّم يلقي النوى على وجوه

ًا وشمالً، ثّم يقول: يا أهل المدينة، إني لعلم أن أهل المدينة يمين
هذا المكان في حرمته وموضعه ليس موضع أكل شرب، ولكني

ّله. أحب أن أريكم هوانكم على ال
قيل لمعلم بن معلم: ما لك أحمق? قال: لو لم أكن أحمق كنت

ًا. ولد زن
لبعض الشعراء قال بعض الشعراء: 

مروان بايعت قد كنت فإن
ًا طائع

ًا فصرت المشيب بعد إذ
ًا معلم

آخأر: وقال 

والرأي العقل ترجي وكيف
من عند

على ويغدو أنثى على يروح
طفل

لبي عبد الله الكرخأي وقد ادعى أنه فقيه ابن المدائني قال:
تحول أبو عبد الله الكرخأي إلى الخريبة فادعى الفقه وظن أن
ذلك يجوز لمكان لحيته وسإمته، فألقى على باب داره البواري

وجلس فجلس إليه قوم فقال له رجل منهّم: يا أبا عبد الله، رجل
في الصلة أدخأل إصبعه في أنفه فخرج عليهّا دم، أي شيء
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يصنع? قال: يحتجم رحمك الله؛ فقال له السائل: ظننت أنك
فقية ولم أدر أنك طبيب.

بين الشعبي ورجل قال رجل للشعبي: إني أجد في قفاي حكة
فترى لي أن أحتجم? فقال الشعبي: الحمد لله الذي نقلنا من

الفقه إلى الحجامة.
وقال له آخأر: رجل اسإتمنى في يوم من شهّر رمضان هل يؤجر?

ًا برأس. قال: أو ما يرضى أن يفلت رأسإ
بين التيمي وقوم نازع التيمي رجل من بني عمه في حائط بينهّما

فبعث إلى قوم يشهّدهم، فأتاه جماعة من القبائل، فوقف بهّم
ًا أن نصف هذا الحائط لي. على ذلك الحائط وقال: أشهّدكم جميع
وقدم آخأر رجلً إلى القاضي في شيء يدعيه عليه، فأنكر الرجل،
فقال: أيهّا القاضي أكتب إنكاره؛ فقال القاضي: النكار في يدك

متى شئت.
لمسعدة بن طارق الذراع وسإيد بني تميم قال مسعدة بن طارق

الذراع: إنا لوقوف على حدود دار لنقسمهّم ونحن في خأصومة،
إذ أقبل سإيد بني تميم وموسإرهم والمصلي على جنائزهم،

ّدثّوني عن هذه الدار هل ضم منهّم فأمسكنا عن الكلم، فقال: ح
ًا؛ قال مسعدة: فأنا منذ سإتين سإنة أفكر في بعضنا إلى بعض أحد

كلمه فما أدري ما عنى.
بين أبي ضمضم وجارية أتت جارية أبا ضمضم فقالت: إن هذا

قبلني؛ فقال: يا فتى، أذعن لهّا بحقهّا، قبليه عافاك الله كما
قبلك، فإن الله يقول: "والجروح قصاص".

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: ألقيت على رجل للصمعي ح
فريضة فاشتدت عليه فجعل يحسب غيرها؛ فقالوا له في ذلك؛

فقال: عسى أن يكون ترك غير ما ذكروا.
ّدثّني محمد بن عمر عن ابن بين بعض الطالبيين وأشعب ح
كناسإة قال: قال بعض الطالبيين لشعب. لو رويت الحديث
وتركت النوادر كان أنبل لك؛ قال: والله قد سإمعت الحديث

ّدثّني نافع عن ابن عمر أن رسإول ّدثّنا؛ قال: ح ورويته؛ قال: فح
ّله صلى الله عليه وسإلم قال: خألتان من كانتا فيه كان من ال

خأالصة الله؛ قال: هذا حديث حسن فما هما? قال: نسي نافع
واحدة ونسيت أنا الخأرى.

لثلثّة بصريين أخأوة وكان بالبصرة ثّلثّة أخأوة من ولد عتاب بن
أسإيد كان أحدهم يحج عن حمزة ويقول: اسإتشهّد قبل أن يحج،
وكان الخأر يضحي عن أبي بكر وعمرو يقول: اخأطأا السنة في
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ترك الضحية، وكان الخأر يفطر عن عائشة أيام التشريق ويقول:
غلطت في صومهّا أيام العيد، فمن صام عن أبيه وأمه فأنا أفطر

عن أمي عائشة.
لثمامة وشيخ من الدهاقين قال ثّمامة: كنا في منزل رجل من
الدهاقين وفينا شيخ منهّم، فأتى رب البيت بدهن طيب فدهن

بعضنا رأسإه وبعضنا لحيته ومسح بعضنا شاربه وبعضنا يديه، فقال
أحدهم: ادهنوا أسإتاهكم تأمنوا الحزاز، وأمروها على وجوهكم؛
فأخأذ شيخ منهّم بطرف إصبعه فادخأله في أنفه ومسح حاجبيه،

فعمد الشيخ إلى بقية الدهن فصبه في أذنه؛ فقلنا له: ويحك؛ هل
ًا أتي بدهن طيب فصبه في أذنه? قال: إنه مع هذا رأيت أحد

يضرني.
لبن المبارك عن أبي خأارجة قال عبد الله بن المبارك: كان عندنا

رجل يكنى أبا خأارجة، فقلت له: لم كنوك أبا خأارجة? قال: لني
ولدت يوم دخأل سإليمان بن علّي البصرة.

لشيخ إباضي
قال عمرو بن بحر: ذكر لي ذاكر عن شيخ من الباضية أنه جرى
ذكر الشيعة عنده فأنكر ذلك واشتد غضبه؛ فقلت له: ما أنكرت?
قال: أنكر مكان الشين في أول الكلمة لني لم أجدها قط إل في

مسخوط عليه مثل شؤم وشر وشيطان وشح وشغب وشيب
وشك وشرك وشتك وشيعة وشطرنج وشاكي وشانيء وشحج
ًا. وشوصة وشابشتي وشكوى؛ فقلت: ما تقوم بهّؤلء قائمة أبد

قال: وسإمعت رجلً يقول: عجبت لمن يأخأذه النوم هو ل يزعم أن
السإتطاعة مع الفعل؛ فقلت له. ما الدليل على ذلك? فقال.

ّله! الشعار الصحاح؛ قلت: مثل ماذا? قال. مثل قول سإبحان ال
رؤبة: 

 وفقا إل الرض يقعن إن ما
وقوله: 

 وفقا ويقعن شتى يهّوين
وقوله: 

ًا مدبر مقبل مفر مكر  مع
وقولهّم في المثل: "وقعا كعكمي عير" ثّم قال: هل في هذا مقنع? قلت: بلى وفي

دون هذا.
لحمق وقد وعد بنعل وعد رجل رجلً من الحمقى أن يهّدي له من مكة نعلً، فطال

عليه النتظار، فأخأذ قارورة فبال فيهّم ثّم أتى بهّا الطبيب ثّم قال: انظر في هذا الماء
هل يهّدي لي بعض إخأواني نعل حضرمية? لشعب وقال الزيادي: مر أشعب برجل

ًا؛ قال: وبم? قال: لعله يهّدى لي فيه شيء. ًا وقال له: زد فيه طوق طبق
ّدثّنا إبراهيم بن القعقاع قال: رأيت أشعب بسوق المدينة أبو حاتم عن الصمعي قال: ح
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معه قطيفة قد ذهب خأملهّا وهو يقول: من يشتري مني الرمدة? فأتاه رجل فساومه؛
قال: أبرأ إليك من عيب فيهّا؛ قال: وما هو? قال: تحترق إن أنت لبستهّا.

بين أعرابي كسر أضلعه والجابر سإقط أعرابي من بعير له، فانكسرت ضلع من
ًا فانزع أقماعه ونواه واعجنه بسمٍن ًا جيد أضلعه فأتى الجابر يستوصفه؛ فقال: خأذ تمر
ثّم أضمده عليه؛ قال: أي بأبي أنت من داخأل أم من خأارج? قال: من خأارج؛ قال: ل أبا

لشانئك هو من داخأل أنفع لي؛ قال: ضعه حيث تعلم أنه أنفع.
لعرابي وقد مات ابن صغير له مات ابن صغير لعرابي، فقيل له. نرجو أن يكون لك

ًا؛ ففال: ل وكلنا الله إلى شفاعته، حسبه المسكين أن يقوم بأمر نفسه. شفيع
لعرابي وقد سإمع المام يخطب في المسجد جاء أعرأبي إلى المسجد والمام

يخطب، فقال لبعض القوم. ما هذا? قال: يدعون الناس إلى الطعام؛ قال: فما يقول
صاحب المنبر? قال. يقول ما يرضى العراب أن يأكلوا حتى يحملوا معهّم، فتخطى

العرابي الناس حتى دنا من الوالي فقال: يا هذا، إن الذين يفعلون ما تقول سإفهّاؤنا.
ًا فضربه سإبعمائة سإوط فكلما قرعه ًا أعرابي بين الحجاج وأعرابي أخأذ الحجاج لص

ًا؛ فأتاه ابن عم له فقال: والله ما دعا الحجاج إلى التمادي في بسوط قال: اللهّم شكر
ّله يقول: "ولئن شكرتم لزيدنكم" فقال: إن هذا في ضربك إل كثرة شكرك، لن ال

يقول: كتاب الله؛ فقال: اللهّم نعم؛ فانشأ العرابي 

فـل شكر ل رب يا
تـزدنـي

شكرك في أسإرفت
 عني فاعف

الشاكرين ثّواب باعد
مـنـي

فبلغ الحجاج فخلى سإبيله.
بين أعرابي وصيرفي جاء أعرابي إلى صيرفي بدرهم؛ قال: هذا سإتوق؛ فقال العرابي:

وما هو الستوق بأبي أنت? قال: داخأله نحاس وخأارجه فضة? قال: ليس كذلك؛ قال:
أكسره فإن كان كذلك فأنا منه برىء? قال. نعم؛ فكسره فلما رأى النحاس قال: بأبي

أنت، متى أموت? فأنا أشهّد أنك تعلم الغيب.
للحطيئة عند وفاته وشعر له لما حضرت الحطيئة الوفاة قال: احملوني على حمار فإنه

تمثل: لم يمت عليه كريم قط فلعلّي أن أبقى، ثّم 

غير الموت جديد رأيتأنـنـي غير لذة جديد لكل
 لذيذ

لرجل يدعو لمه بمكة المدائني قال: دعا رجل بمكة لمه؛ فقال
له قائل: فما بال أبيك? قال: هو رجل يحتال لنفسه.

ًا قط لشعب في شخص أطمع منه قيل لشعب: أرأيت أحد
أطمع منك? قال: نعم خأرجت إلى الشأم فنزلت أنا ورفيق لي

بدير فيه راهب، فتلحينا في أمر فقلت: الكاذب منا كذا من
الراهب في كذا من أمه، فأتى الراهب وقد أنعظ وهو يقول: بأبي

من الكاذب منكما? إسإحاق بن سإليمان بن علّي وقد مر على
قاص مر إسإحاق ببن سإليمان بن علّي الهّاشمي بقاص وهو يقرأ:

"يتجرعة ول يكاد يسيغه"، فتنفس ثّم قال: اللهّم اجعلنا ممن
يتجرعه ويسيغه.

ًا? قال: بالحرائر? ذاك الصمعّي عن أبيه: قلت لعرابي: أفيكم زن
عند الله عظيم، ولكن مساعاة بهّذه الماء.
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بين علّي بن أبي طالب وطائفة شباب قريش
موسإى بن طلحة قال: جاءنا علّي بن أبي طالب رحمه الله ونحن

في المسجد شباب من شباب قريش. فنحينا له عن السإطوانة
وقلنا: هاهنا يا عم، فقال: يا بني أخأي، أنتم لشيوخأكم خأير من

مهّرة فإنه إذا كبر الشيخ فيهّم شدوه عقالً ثّم يقال له. ثّب فيه،
فإن وثّب خألوا سإبيله وقالوا. فيه بقية من عللة، وإن لم يثب

قدموه فضربوا علوته وقالوا: ل يصيبك عندنا بلء.
لبحر بن الحنف قيل لبحر بن الحنف: ما يمنعك أن تكون مثل

أبيك? قال: الكسل.
ًا لزبراء جارية أبيه: يا زانية؛ فقالت: لو كنت كذلك جئت وقال يوم

أباك بمثلك.
لرجل من الوجوه طلب منه كفن أبو الحسن قال: جاء قوم إلى

رجل من الوجوه فقالوا له: مات جارك فلن فمر لنا بكفن؛
فقال: ما عندنا اليوم شيء ولكن تعودون؛ قالوا: أفنملي إلى أن

يتيسر عندك شيء! وأتى رجل رجلً فقال له: أصلحك الله، تعيرنا
ًا? قال قاسإم التمار في كلم له: بينهّما كما بين ًا نكفن فيه ميت ثّوب

السماء إلى قريب من الرض.
ًا: رأيت إيوان كسرى فإذا هو كأنما رفعت اليد عنه أول وقال أيض

من أمس.
لعبد الملك بن هلل الهّينابي كان عبد الملك بن هلل الهّينابي له

ًا للتسبيح، فكان يسبح بواحدة واحدة، فإذا مل زبيل مملوء حص
ًا، فإذا زاد ملله طرحه قبضة قبضة ًا ثّلثّ طرح ثّنتين ثّنتين ثّم ثّلثّ

ّله عددك، فإذا ضجر أخأذ بعرى الزبيل وقال: وقال: سإبحان ال
الحمد لله بعدد هذا كله.

للرسإتمي وقوم نزلوا عنده دخأل قوم منزل الرسإتمي لمر وقع،
فحضر وقت صلة الظهّر فقالوا: كيف القبلة في دارك هذه?

فقال: إنما نزلناها منذ شهّر.
بين الشعبي وشيخ من جهّينة المدائني عن علّي بن مجاهد عن

حميد بن أبي البختري أن الشعبي قال: مرضت فلقيت ابن الحر
فأمرني أن أمشي كل يوم إلى الثوية؛ فكنت أغدو كل يوم إليهّم،
فانصرفت ذات يوم فلما كنت في جهّينة الظاهرة إذا شيخ منهّم

قاعد على طنفسة متكيء على وسإادة، فسلمت ثّم ألقيت
نفسي على الرمل؛ فقال: لقد جلست جلسة عاجز أو ضعيف؛
قلت: قد جمعتهّما? قال: أدام الله لك ذلك. ثّم قال: إن أهلي

ًا: نقصان البصر وترك النساء والقطاف كانوا يتخوفون علّي ثّلثّ

316



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ًا وأراه اثّنين، ولقد في المشي، فوالله إنهّبم ليرون الشخص واحد
تركت النساء فما لي فيهّن من حاجة، وإني لمشي فاهملج،

قلت: أدام الله لك ذلك.
ليزيد بن نهّشل قال المدائني: ركب يزيد بن نهّشل النهّشلي

ًا وقال. اللهّم إنك قلت "وما كنا له مقرنين" وإني لبعيري هذا بعير
لمقرن؛ فنفر به فطرحه وبقيت رجله في الغرز، فجعل يضرب

برأسإه كل حجر ومدر حتى مات.
لبن عرباض يحكم في رجل يدعيه فريقان: طفاوة وبنو راسإب

ّدثّنا أبو حاتم عن الصمعّي قال: اخأتصمت الطفاوة وبنو راسإب ح
في رجل يدعيه الفريقان إلى ابن عرباض، فقال: الحكم بينكم

أبين من ذلك، يلقى في النهّر فإن طفا فهّو لطفاوة، وإن رسإب
فهّو لبني راسإب.

للحطيئة عند وفاته المدائني قال: لما حضرت الحطيئة الوفاة
قيل له: أوص؛ قال: بم أوصي؛ مالي للذكور دون الناثّ؛ فقالوا:

ّله لم يأمر بهّذا! فقال. لكني آمر به؛ ثّم قال. ويل للشعر إن ال
من راوية الشعر؛ فقيل له. أوص يا أبا مليكة للمساكين بشيء؛

قال. أوصيهّم بالمسألة ما عاشوا فإنهّا تجارة لن تبور. قيل: أعتق
ًا؛ قال: اشهّدوا أنه عبد ما بقي. قيل. فلن اليتيم ما عبد ك يسار
توصي فيه? قال: اوصي أن تأكلوا ماله وتنيكوا أمه؛ قالوا: ليس
إل هذا! قال: احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم لعلّي

أنجو؛ ومات مكانه.
سإعد بن زيد يوصي لما حضرت سإعد بن زيد الوفاة جمع ولده
ًا، وانظروا اليهّم ًا، كلموهم نزر قال: يا بني أوصيكم بالناس شر

ًا؛ قصروا العنة، واشحذوا السإنة، ًا، ول تقبلوا لهّم عذر شزر
تأكلوا القريب، ويرهبكم البعيد.

ًا الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني لوكيع يوصي بنيه ولما حضرت وكيع
ًا سإيأتونكم قد أقرحوا جباههّم وعرضوا لحاهم إني لعلم أن قوم
ًا فل تقضوهم، فإن أباكم قد حمل يدعون أن لهّم على أبيكم دين
من الذنوب ما إن غفر الله له لم تضرره، وإل فهّي مع ما تقدم.

 بين سإوار القاضي وأعرابي من بني العنبر 
ًا تقدم رجل من بني العنبر إلى سإوار فقال: إن أبي وتركني وأخأ

ًا آخأر ًا لنا، ثّم خأط خأط لي، وخأط خأطين ناحية، ثّم قال: وهجين
ًا ناحية، ثّم قال: كيف ينقسم المال بيننا? فقال: المال بينكم أثّلثّ
إن لم يكن وارثّ غير كم فقال له: ل أحسبك فهّمت، إنه تركني

ًا لنا؛ فقال سإوار: المال بينكم سإواء؛ فقال العرابي: وأخأي وهجين
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أيأخأذ الهّجين كما آخأذ ويأخأذ أخأي? قال: أجل؛ فغضب العرابي
وقال: تعلم واللة أنك قليل الخالت بالدهناء؛ فقال سإوار: إذا ل

ًا. يضرني ذلك عند الله شيئ
بين أعرابي وبعض العمال قال بعض العمال لعرابي: ما أحسبك
تدري كم تصلي في كل يوم وليلة? فقال: أرأيت إن أنبأنك بذلك

تجعل لي عليك مسألة? قال: نعم؛ قال العرابي: 
أربـع بعدهـن ثّلثّ ثّموأربـع أربعة الصلة إن
 تضيع ل الفجر صلة ثّم
قال. أدري؛ ظهّرك? قال: ل فقار قال: كم فسل؛ صدقت، قال: قد
الجهّم بن نفسك! لمحمد من هذا تجهّل وأنت الناس بين أفتحكم

أنه البرمكي الجهّم بن محمد مجلس حضر رجل أخأبرني البرمكي
فنهّض قضاءها؛ ووعده فقرأها له؛ حوائج في يكتب رجل عليه دخأل
ّله وقال: أبقاك له يدعو وهو له فقال عليك؛ نعمته وأتم وحفظك ال

عافية. في وأنا إليك الجهّم: كتابي بن محمد
النسان طبائع

ّدثّني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن طبائع النسان من التوراة ح
أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة: إني حين خألقت آدم

ركبت جسده من أربعة أشياء ثّم جعلتهّم وراثّة في ولده تنمي
في أجسادهم وينمون عليهّم إلى يوم القيامة: رطب ويابس

وسإخن وبارد، وذلك لني خألقته من تراب وماء ثّم جعلت فيه
ًا، فيبوسإة كل جسد من قبل التراب، ورطوبته من ًا وروح نفس

قبل الماء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح، ثّم
خألقت الجسد بعد هذا الخلق الول أربعة أنواع الخلق الخأر وهي

ملك الجسد بإذني وقوامه، ل يقوم الجسد إل بهّن ول تقوم
واحدة إل بهّن، المرة الصفراء والمرة السوداء والدم والبلغم، ثّم
أسإكنت بعض هذه الخلق في بعض فجعلت مسكن اليبوسإة في
المرة السوداء ومسكن الرطوبة في الدم ومسكن البرودة في

البلغم ومسكن الحرارة في المرة الصفراء، فأيما جسد اعتدلت
ًا ل يزيد ول فيه هذه الفطر الربع فكانت كل واحدة منهّن ربع

ينقص كملت صحته واعتدل بنيانه، وإن زادت واحدة منهّن غلبتهّن
وقهّرنهّن ومالت بهّن ودخأل على أخأواتهّا السقم من ناحيتهّم بقدر

ما زادت، وإذا كانت ناقصة تقل عنهّن ملن بهّا وعلونهّا وأدخألن
عليهّا السقم من نواحيهّن لقلتهّا عنهّن حتى تضعف عن طاقتهّم

وتعجز عن مقاومتهّن.
لوهب في مثل ذلك المعنى قال وهب: وجعل عقله في دماغه
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وشرهه في كليته، وغضبه في كبده، وصرامته في قلبه، ورعبه
في رئته، وضحكه في طحاله، وحزنه وفرحه في وجهّه، وجعل

فيه ثّلثّمائة وسإتين مفصلً.
ّدثّنا ّدثّني زيد بن أخأزم قال: ح للنبي صلى الله عليه وسإلم قال: ح

بشر بن عمر عن أبي الزناد عن أبيه عن العرج عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسإلم قال: "كل ابن آدم تأكل الرض

إل عجب الذنب منه خألق وفيه يركب".
لبعض الحكماء في التخنث وقالت الحكماء: الخنث يعتري

العراب والكراد والزنج والمجانين وكل صنف إل الخصيان فإنه
ل يكون خأصي مخنث.

وقالوا. كل ذي ريح منتنة وذفر كالتيس وما أشبهّه، إذا خأصي
نقص نتنه وذهب صنانه غير النسان فإن نتنه يشتد وصنانه يحد
وعرقه يخبث وريحه. وكل شيء من الحيوان يخص فإن عظمه

يدق، فإذا دق عظمه اسإترخأى لحمه وتبرأ من لحمه خأل النسان
فإنه إذا خأصي طال عظمه وعرض.

وقالوا. الخصي والمرأة ل يصلعان، والخصي تطول قدمه وتعظم.
وبلغني أنه كان لمحمد بن الجهّم برذون رقيق الحافر فخصاه

فجاد حافره، اعتبر ذلك بالنسان إذا خأصي عظمت رجله.
في طبائع الخصي قالوا: والخصي يشتد وقع رجله لن معاقد

عصبه تسترخأي، ويعتريه العوجاج والفدع في أصابعه، وتسرع
دمعته، ويتخدد جلده، ويسرع غضبه ورضاه، ويضيق صدره عن

كتمان السر. ويزعم قوم أن أعمارهم تطول لترك الجماع، قالوا:
وتلك علة طول عمر البغل.

وقالوا: علة قصر عمر العصفور كثرة سإفاده.
قالوا: وشأن الغريق إذا كان رجلً ثّم ظهّر على الماء أن يظهّر

على قفاه، وإن كان امرأة أن تظهّر على وجهّهّا. والرجل إذا
ضربت عنقه سإقط على وجهّه ثّم يقلبه ذكره إذا انتفخ. 

ًا، وفي النساء من ل تحيض قالوا: وفي الغلمان من ل يحتلم أبد
ًا، وذلك عيب. وفي الناس من ل يسقط ثّغره ول يستبدل منه، أبد
منهّم عبد الصمد بن علّي ذكروا أنه دخأل قبره برواضعه. والضب
ًا من أسإنانه. ولذلك ل تسقط له سإن. وكذلك الخنزير ل يلقي شيئ
تقول العرب في مثل لهّم: "ل آتيك سإن الحسل " يريدون ل آتيك

ًا. أبد
وتقول الطباء: إنه ليس شيء من الحيوان يستطيع أن ينظر إلى

أديم السماء إل النسان، وذلك لكرامته على الله.
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ويقول بعضهّم: إن الجنين يغتذي دم الحيض يسيل إليه من
السرة بغذائه؛ وقالوا. لذلك ل تحيض الحوامل. وقد رأينا من

ًا، إذا الحوامل من تحيض. والعرب تقول. حملت فلنة سإهّو
حاضت على الحمل.

للهّذلي يمدح رجلً قال الهّذلي يمدح رجلً: 

وداء مغيلة ورضاعحيضة غير كل من ومبرئ
 معضل

فأعلمك أنهّا لم تر عليه دم حيض في حملهّم، ودل على أنه قد يكون.
قالوا: فإذا خأرج الجنين من الرحم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يغتذيه إلى

ًا. يقول الله عز وجل: "وإن الثديين، وهما عضوان ناهدان، عصبيان، فغيراه وجعله لبن
ًا ًا سإائغ لكم في النعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرثّ ودم خأالص

للشاربين".
قالوا: والنسان يعيش حيث تحيا النار ويتلف حيث ل تبقى النار. وأصحاب المعادن

والحفائر إذا هاجموا على نفق في بطن الرض أو مغارة قدموا شمعة في طرف قناة
فإن ثّبتت النار وعاشت دخألوا في طلب ما يريدون وإل أمسكوا.

ًا والعرب تتشاءم ببكر ولد الرجل إذا كان تشاؤم العرب ببكر ولد الرجل إذا كان ذكر
ًا بين بكرين. ًا. وكان قيس بن زهير أزرق بكر ذكر

ّدثّني محمد بن عائشة عن حماد عن قتادة عن لعبد الله بن الحارثّ عن بكر البكرين ح
عبد الله بن الحارثّ بن نوفل قال: بكر البكرين شيطان مخلد ل يموت إلى يوم

القيامة؛ يعني من الشياطين.
قالوا: وابن المذكرة من النساء والمؤنث من الرجال أخأبث ما يكون، لنه يأخأذ بأخأبث

خأصال أبيه وخأصال أمه.
يكرب: شعر لعمرو بن معد يكرب قال عمرو بن معد 

 والحمق المغارة بين تنسب ما إذا تصير ألست
لبعض الحكماء وقال بعض الحكماء. كل امرأة أو دابة تبطئ عن الحبل، إذا واقعهّا

الفحل في اليام التي يجري الماء في العود فإنهّم تحمل بإذن الله.
لعبيد الله بن الحسن قال عبيد الله بن الحسن: إذا أردت أن تذكر المرأة فأغضبهّا ثّم

قع عليهّم.
للحارثّ بن كلدة وقال الحارثّ بن كلدة: إذا أردت أن تحبل المرأة فمشهّا في عرصة

الدار عشرة أشواط فإن رحمهّا ينزل فل تكاد تخلف.
والعرب تقول: إن المرأة إذا لقحت في قبل الظهّر في أول الشهّر عند تبلج الفجر ثّم

أذكرت جاءت به ل يطاق.
.قال الشاعر وجمع هذه المعاني 

عن الهّلل في لقحت
الظه قبل

بـشـير للصباح لح وقد ر

ويقولون. إذا أكره الرجل المرأة وهي مذعورة ثّم أذكرت أنجبت.
الهّذلي: لبي كبير الهّذلي قال أبو كبير 

إليك في به حملت
ٍة مـزود

ًا لم نطاقهّا وعقد كره
يحلل

الجنان حوش به فأتت
ًا مبطن

ًا ليل نام ما إذا سإهّد
الهّوجل
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وداء مغيلة ورضاعحيضة غبر كل من ومبرئ
 معضل

ًا من حيضة ول حملته وهي ًا باقي يقول: لم تر عليه في حملهّم دم
ترضع ول أرضعته وهي حامل؛ فكانت العرب تكره ذلك وتسب

به.
للنبي صلى الله عليه وسإلم وقال رسإول الله صلى الله عليه
وسإلم: "لقد هممت أن أنهّى عن الغيلة ثّم ذكرت أن فارس

والروم يفعلونه فل يضرهم" وفي حديث آخأر: "إنه ليدرك
الفارس فيدعثره" أي يطرحه.

ّدثّني إسإحاق بن راهويه قال: أخأبرنا يحيى بن آدم عن الحسن ح
قال: رأيت جدة ابنة إحدى وعشرين سإنة.

قال: وأول أوقات حمل المرأة تسع سإنين، وهو أول وقت الوطء.
ودخأل رسإول الله صلى الله عليه وسإلم بعائشة وهي بنت تسع.

ّدثّني الليث فيمن حملت أكثر من سإنة وقال عبد الله بن صالح. ح
عن ابن عجلن أن امرأته حملت له مرة وأقامت خأمس سإنين

حاملً ثّم ولدت له، وحملت له مرة أخأرى ثّلثّ سإنين ثّم ولدت.
قال الليث: وحملت مولة لعمر بن عبد العزيز ثّلثّ سإنين حتى

ًا. قال الليث: خأافت أن يكون في جوفهّم داء ثّم ولدت غلم
ورأيت أنا ذلك الغلم وكانت أمه تأتي أهلنا. 

وفي بعض الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلم ولدته أمه
لثمانية أشهّر، ولذلك ل يولد مولود لثمانية أشهّر فيعيش.

ّدثّني ثّابت بن جابان وروى زيد بن الحباب عن ابن سإنان قال: ح
ًا. العجلي أن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن سإتة عشر شهّر

فأما يزيد بن هم رون فإنه روى عن جويبر أن الضحاك ولد
لسنتين. وولد شعبة لسنتين.

ّدثّنا لعمر بن الخطاب في تزويج المرأة في غير عشيرتهّا ح
ّله بن ّدثّنا أبو عاصم عن عبد ال الرياشّي أو رجل عنه قال: ح

مؤمل عن ابن أبي مليكة أن عمر رحمه الله قال: يا بني
السائب، إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع.

قال: وقال الصمعّي قال رجل: بنات العم أصبر، والغرائب
أنجب، وما ضرب رؤوس البطال كابن عجمية.

للعرب في الزواج من الغرائب والعرب تقول: اغتربوا ل تضووا،
أي انكحوا في الغرائب فإن القرائب يضوين الولد.

لبعض الشعراء قال الشاعر: 
ً إن  وعمه خأاله يتناسإب لمأمـه تشنه لم بلل
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آخأر: وقال 

وهـي للنسل تنجبتهّا
غـريبة

ًا كالبدر به فجاءت خأرق
معمما

في الفتيان شاتم فلو
ًا الحي ظالم

التكذب غير وجدوا لما
مسلما

وكان يقال: أنجب النساء الفروك، لن الرجل يغلبهّا على الشبه لزهدها في الرجال.
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي أن المنجبة التي تنزع بولدها إلى أكرم للصمعي وح

الجدين.
ّدثّنا حرب بن قطن قال: يقال. إن لحرب بن قطن أبو حاتم عن الصمعّي قال: ح

الرجل يستفرغ ولد امرأتين، يولد له وهو ابن تسعين سإنة.
لعائشة وقالت عائشة: ل تلد امرأة بعد خأمسين سإنة.

ًا لن بلدهم لبعض الحكماء في الزنج قالت الحكماء: الزنج شرار الخلق وأردؤهم تركيب
سإخنت فأحرقتهّم الرحام، وكذلك من بردت بلده فلم تطبخه الرحام، وإنما فضل أهل

بابل لعلة العتدال.
قالوا: والشمس شيطت شعورهم فقبضتهّا، والشعر إذا أدنيته إلى النار تجعد، فإن زدته

تفلفل، فإن زدته احترق.
ًا لزنج وإن لم تستن، وكل إنسان رطب الفم كثير الريق فهّو وقالوا. أطيب المم أفواه

طيب الفم؛ وخألوف فم الصائم يكون لخثورة الريق؛ وكذلك الخلوف في آخأر الليل.
ًا في وقوع الحيوان والنسان في الماء وقالت الحكماء: كل ولبعض الحكماء أيض

الحيوان إذا ألقي في الماء سإبح إل النسان والقرد والفرس العسر، فإن هذه تغرق
ول تسبح إل أن يتعلم النسان السباحة.

إذا ضربت عنق الرجل قالوا: والرجل إذا ضربت عنقه فألقي في الماء قام في وسإط
ًا، حتى إذا جيف انقلب وظهّر ًا كان الماء أو سإاكن الماء وانتصب ولم يلزم القعر جاري

ًا إل المرأة فإنهّا تظهّر منكبة على وجهّهّا. بدنه كله مستلقي
من قطعت يداه وقالوا: كل من قطعت يداه لم يجد العدو، وكذلك الطائر إذا قطعت

رجله لم يجد الطيران.
قالوا: وليس في الرض هارب من حرب أو غيرهم يستعمل الحضر إل أخأذ عن

يساره !ل أن يترك عزمه أو سإوم طبيعته. ولذلك قالوا: فجاءك على وحشيه، وأنحى
على شؤمى يديه.

وقالوا: كل ذي عين من ذوات الربع من السباع والبهّائم الوحشية والنسية فإنما
الشفار لجفنه العلى إل النسان فإن الشفار - نعني الهّدب - لجفنيه: العلى

والسإفل.
قالوا: ليس في الرض إنسان إل وهو يطرب من صوت نفسه ويعتريه الغلط في

شعره وولده.
الطائي: قال 

ًا بالحسان ويسيء ل ظن
كمن

مفـتـود وبشعره بابنه هو

في جلد النسان والنعام وقالوا: كل ذي جلد فإن جلده ينسلخ إل جلد النسان؛ فإنه ل
ينسلخ كما تنسلخ جلود النعام ولكن اللحم يتبعه.

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي لجندب بن شعيب في أن ألبان النساء تغير وجه المولود ح
عن ابن أبي طرفة الهّذلي عن جندب بن شعيب قال. إذا رأيت المولود قبل أن يغتذي
من لبن أمه فعلى وجهّه مصباح من البيان؛ يريد أن ألبان النساء تغيره؛ ولذلك قولهّم:

اللبن يشتبه عليه؛ يراد أنه ينزع بالمولود في شبه الظئر.
الشاعر: لبعض الشعراء قال 
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ثّدي إل الدهر أرضع لم
واحـدة

سإاحة يحمي الوجه لواضح
 الدار

ولدت امرأة في عنهّما الله رضي وعلّي الخطاب بن عمر بين
أشهّر لستة

ّدثّني ّدثّنا الزيادي وح أن الحسن عن يونس عن الوارثّ عبد قال. ح
علّي: قد له فقال بهّا؛ فهّم أشهّر لستة ولدت بامرأة أتي عمر

ّله قال هذا، يكون ًا"، ثّلثّون وفصالة وجل. "وحمله عز ال شهّر
كاملين". حولين أولدهن يرضعن وقال. "والوالدات

قال: الصمعّي عن حاتم أبو غلم عن سإألهّما وقائفين عمر بين
فقالت: أمه؛ عمر فسأل يدعيه؛ هما غلم في رجلن اخأتصم
ًا، هرقت ثّم أحدهما غشيني قائفين عمر فدعا الخأر، غشيني ثّم دم

أسإر? قال: أسإر. قال: اشتركا أم أحدهما: أعلن فقال فسألهّما؛
قوله؛ مثل فقال الخأر؛ سإأل ثّم اضطجع حتى عمر فيه. فضربه

الكلبة أن علمت يكون. وقد هذا مثل أن أرى كنت فقال. ما
في الناس نجله. وركب فحل كل إلى فتؤدي الكلب يسفدهم
رجليه. في كفه طائر وكل أيديهّا، في الربع ذوات وركب أرجلهّم

الحيران من خألقه نقص ما
ّدثّني أبو حاتم عن أبي عبيد ة قال: الفرس ل لبي عبيدة في معنى هذا العنوان ح

زهير: طحال له، والبعير ل مرارة له، والظليم ل مخ لعظمه. قال 

فوق منهّم الرحل كأن
صعٍل

جؤجؤه الظلمان من
هواء

أدمغة. وصفن ول لهّا ألسنة ل البحر وحيتان الماء طير وكذلك
ذي وكل تتنفس، ل ولذلك لهّا رئة ل فيه. والسمكة بيضة ل البعير

يتنفس. رئة
الحيوان من المشتركات

العراب بين البل من والبخاتي والحمامة الورشان بين الراعي
لردشير كان فرس وهو الخأدر من الخأدرية والحمير والفوالج

كأعمار وأعمارها فيهّا، فضرب الحمير من عاناٍت فحمى توحش
الوحشية البقرة وبين الوحوش نوق من الناقة بين الخيل. والزرافة

وذلك والكركند؛ الجمل بين أي اشتركاوبلنك واسإمهّا الضبعان وبين
الناقة بين خألقه بولد فتجيء الناقة يسفد الحبشة ببلد الضبعان أن

ًا الناقة ولد كان فإن والضبع، زرافة. فألقحهّا للمهّاة عرض ذكر
وضبع؛ وبقرة جمل كأنهّم واحدة وهي جماعة لنهّا زرافة وسإميت
الجماعة. العرب كلم في والزرافة
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سإلوقية أرض في الذئاب تسفدهم المنطق. الكلب صاحب وقال
السلوقية. الكلب منهّا فيكون

المتعاديات
عداوة. وبين والعقرب الفأرة عداوة. وبين والغراب البوم بين

عداوة. وبين والغداف الحدأة عداوة. وبين عرس وابن الغراب
عداوة. عرس ابن وبين الحية عداوة. وبين العظاءة وبين العنكبوت

عداوة. وبين والحمام السنور عداوة. وبين والدجاج آوى ابن وبين
بالنهّار ذليلة البصر ردية البومة لن عداوة، الطير جميع وبين البوم
حالهّا من ذلك تعرف والطير شيء، عليهّا يقو لم الليل كان فإذا
الصائد صار ذلك على ولحرصهّم ريشهّا، وتنتف تضربهّا بالنهّار فهّي

ومتى عداوة، الشوك عصفور وبين الحمار للطير. وبين ينصبهّم
الغراب وبين الحمار الشوك. وبين عصفور بيض سإقط الحمار نهّق

للثعلب. مصادق عداوة. والغراب والخنزير الحية عداوة. وبين
ًا الفرس قرب يكره للحية. والجمل مصادق والثعلب ويقاتله. أبد

مختلفان، والنمر السإد عداوة. ويقال: إن الفيل وبين السإد وبين
متفقان. والببر والسإد
بالطبائع المضروبة المثال

يقال: فلن "أسإمع من قراد"؛ والقردان تكون عند الماء فإن قربت البل منهّم تحركت
وانتعشت، فيستدلون بذلك على إقبال البل. و"أسإمع من فرس و"أحزم من فرخ

العقاب"، وذلك أنه يكون في عرض الجبل فل يتحرك فيسقط. و"أحلم من حية
ًا من الذئب و"أنوم من فهّد و"أظلم من حية و"أهدى من قطاة وحمامة و"أخأف رأسإ
وذلك لنهّم تدخأل حجرة الحشرات وتخرجهّا. و"أحذر من غراب" و"أصنع من تنوط"

ًا من ًا مدلى من الشجر. و"أصنع من سإرفة" وهي دويبة تعمل بيت وهو طائر يصنع عش
قطع العيدان. و"أسإرق من زبابة" وهي فأرة برية. و"أسإرق من كندش" وهو العقعق؛

ًا: "أحمق من عقعق" لنه من الطير الذي يضيع فراخأه. و"أخأرق من حمامة" ويقال أيض
وذلك لنهّا ل تجيد عمل العش فربما وقع البيض فانكسر.

البرص: شعر لعبيد بن البرص قال عبيد بن 

 الحمامه بيضتهّا عيتكـمـا بأمرهم عيوا
ٍممن عودين لهّم جعلت ثّمامه من وآخأر نش
البيض ووقع فتكسر ضعيف وهو بالثمام النشم يقول: قرنت

فانكسر.
للحواريين السلم عليه عيسى نصيحة

حلماء للحواريين: كونوا قال السلم عليه المسيح أن النجيل وفي
ًا كالحيات من ولده يأكل لنه ضب"، من كالحمام. و"أعق وبلهّ

محبته. و"أروغ شدة من ولدها تأكل هرة" وهي من و"أبر الجوع
على يقع ذباب" لنه من رخأمة" و"أزهى من و"أموق ثّعلب"، من

من النحل. و"أسإمح وهي الذبر"، من وتاجه. و"أصنع الملك أنف
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لنهّم ويقال: الرحا، بالحلب، تسمح العنز ويقال: هي لفظة"،
ًا. و"أصرد منه تحبس ل تطحنه ما تلفظ حرباء" و"ألح عين من شيئ

تتبختر. وهي تهّان المة وهي مذالة"، من و"أخأيل الخنفساء من
القردة. و"أجبن وهي قشة"، من و"أكيس الطائر فرخ من و"أحلم

بالمرأة هو: الصافر ويقال الطير، من صفر ما وهو صافر"، من
والنوق: الرخأمة النوق"، بيض من و"أبعد صبح من للريبة. و"أنم

طائر. ول سإبع يبلغه ل حيث والشواهق الجبال أعالي في تبيض،
قال: كأنه السإد، بعضهّم: هو قال عفرين"، ليث من و"أشجع

الصمعّي. هو وقال وتصره، نازعهّم من تعفر ليوثّ ليث من أشجع
من بذنبه. و"أحن ويضربه الراكب يتحدى الخرباء مثل دابة

و"أروى الثؤباء عدوى من المسنة. و"أسإرع الناقة وهي شارف"،
بعضهّم: إنه ويقول قرد"، من الضفادع. و"أزنى وهي النقاقة"، من

من و"أشأم ضب من الزنا. و"أخأدع كثير كان هذيل من رجل
 ناقة الزرقاء" وهي

النعام
ّدثّني يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهلي عن السإود للنبي صلى الله عليه وسإلم ح

بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم: "ما
خألق الله دابة أكرم عليه من النعجة" وذلك أنه سإتر عورتهّم ولم يستر عورة غيرهم .
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن إهاب بن عمير قال. كان لنا لهاب بن عمير وقال. ح

جمل يعرف كشح الحامل من غير أن يشمهّا.
لبنة الخس قيل لبنة الخس: ما تقولين في مائة من المعز? قالت: قنى؛ قيل: فمائة

من الضأن? قالت: غنى؛ قيل: فمائة من البل? قالت: منى. والعرب تضرب المثل في
الصرد بالمعزى فتقول: "أصرد من عنز جرباء" وسإأل دغغل عن بني مخزوم، فقال:
معزى مطيرة، عليهّا قشعريرة، إل بني المغيرة؛ فإن فيهّم تشادق الكلم، ومصاهرة

الكرام.
للعرب فيما تقول على ألسنة البهّائم وقالت العرب فيما تقول على ألسنة البهّائم:

قالت المعزى: السإت جهّوى، والذنب ألوى؛ والجلد رقاق، والشعر دقاق. قالوا:
والضأن تضع مرة في السنة وتفرد ول تلتئم، والماعز قد تلد مرتين في السنة، تضع

الثلثّة وأكثر وأقل، والنماء والبركة والعدد في الضأن، وكذلك الخنازير تضع النثى منهّم
ًا ول نماء فيهّم. ويقال: الجواميس ضأن البقر، والبخت ضأن البل، عشرين خأنوص

والبراذين ضأن الخيل، والجرذان ضأن الفأر، والدلدل ضأن القنافذ، والنمل ضأن الذر.
يقول الطباء في لحم الماعز: إنه يورثّ الهّم ويحرك السوداء ويورثّ النسيان ويخبل

ًا شديدا حتى الولد ويفسد الدم، ولحم الضأن يضر بمن يصرع من المرة إضرار
يصرعهّم في غير أوان الصرع. وأوان الصرع الهلة وأنصاف الشهّور؛ وهذان الوقتان

ًا أثّر في زيادة هما وقت معد البحر وزيادة الماء والدم. ولزيادة القمر إلى أن يصير بدر
الشاعر: الدم والدماغ وجميع الرطوبات قال 

لحم عشوا القوم كأن
ضـأن

مالت قد نعجون فهّم
 طلهم

وفي الماعزة: إنهّم ترتضع من لخفهّا، وهي محفلة حتى تأتي على كل ما فيه؛ قال ابن
أحمر: 

روقيهّا تعطف كالعنزأعيا بني وجدت إني
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 فترتضعوجاملهّـم
وإذا رعت الضائنة والماعزة في قصير نبت لم ينبت ما تأكله

الماعزة لن الضائنة تقرضه بأسإنانهّم والماعزة تقتلعه وتجذبه
فتنثره من أصله. وإذا حمل على الماعزة فحملت أنزلت التبن

في أول الحمل إلى الضرع، والضائنة ل تنزل اللبن إل عند الولد،
ولذلك تقول العرب "رمدت المعزى فرنق رنق" و"رمدت الضأن

فربق ربق" وذكور كل شيء أحسن من إناثّه إل التيوس فإنهّم
أقبح من الصفايا. وأصوات الذكور من كل شيء أجهّر وأغلظ إل

ًا من ذكورهم. إناثّ البقر فإنهّم أجهّر أصوات
لعرابي في صفة الشاة الحامل قيل لعرابي: بأي شيء تعرف

حمل شاتك? قال: إذا ورم حياؤها ورجت شعرتهّا واسإتفاضت
خأاصرتهّا.

قال الصمعّي: لبني عقيل ماعزة ل ترد، تجتزئ بالرطب.
معرفة لون جنين النعجة في كتب الروم وقرأت في كتاب من

كتب الروم: إن أردت أن تعرف ما لون جنين النعجة فانظر إلى
لسانهّا فإن الجنين يكون على لونه. 

وقرأت فيه أن البل تتحامى أمهّاتهّا وأخأواتهّا فل تسفدها.
قالوا: وكل ثّور أفطس، وكل بعير أعلم وكل ذباب أقرح.

في إذلل البعير وقالوا: البعير إذا صعب وخأافه الناس اسإتعانوا
عليه حتى يبرك ويعقل ثّم يركبه فحل أخأر فيذل.

والعرب تعرف البعير المغد بسقوط الذباب عليه. ويقولون: بعير
مذبوب إذا عرض له داء يدعو الذباب إلى المسقوط عليه.

لبعض القصاص في فضل الله على البعير وسإخطه على التيس
وقال بعض القصاص: مما فضل الله به الكبش أن جعله مستور
العورة من قبل ومن دبر، ومما أهان به التيس أن جعله مهّتوك

الستر مكشوف القبل والدبر.
ّدثّني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أمية عن من مناجاة عزير ح

وهب بن منبه أنه قال: كان في مناجاة عزير: اللهّم إنك اخأترت
من النعام الضائنة، ومن الطير الحمامة، ومن النبات الحبلة،

ومن البيوت بكة، وإيلياء، ومن إيلياء بيت المقدس.
للنبي صلى الله عليه وسإلم وفي الحديث أن امرأة أتت النبي

عليه السلم فقال: يا رسإول الله، صلى الله عليك، إني اتخذت
ًا أبتغي نسلهّم ورسإلهّم وإنهّم ل تنمو. فقال رسإول الله صلى غنم

الله عليه وسإلم: "ما ألوانهّم?"، قالت: سإود، فقال: "عفري"،
وبعث إلى الرعيان "من كانت له غنم سإود فليخلطهّم بغفر فإن
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دم عفراء أزكى من دم سإوداوين".
وقال: "الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت. والبل إذا

أدبرت أدبرت وإذا أقبلت أدبرت ول يأتي نفعهّم إل من جانبهّم
الشأم".

والقط قد يكون من المعزى? قال امرؤ القيس: 
عـصـي جلتهّا قرون كأنغـزاز نسوقـهّـم غنم لنا

ًا بيتنا فتمل ًا أقط شبع غنى من وحسبكوسإـمـنـ
 وري

وقالوا: شقشقة البعير: لهّاته يخرجهّا.
شعر مخارق بن شهّاب في الغنم ومن أحسن ما قيل في الغنم قول مخارق بن شهّاب

غنمه: في تيس 

لـبـلـب الـقـرن واتـد وفيهّم دلءضـروعـهّـم كـأن أصيلنا وراحت

كـالـوذيلة ولـون شديخوغـرة كـالـشـنـوف رعثـات له
مـذهــب

الظلـف من دان يواصلهّاوعـصـمة المـقـلـتـين أحم وعينا
مـكـنـب

الضال مخرف من دوحة إذا
أذبـلـت

الضال ذرى يعطو كمما عطاها
 قرهب

جزع العناق في الحسن منكـأنـهّـا اللـواتـي والغر الحور أبو
مثـقـب

جـائع قـيس ابن وضيفبـغـبـطة يبـيت فيهّـا ضيفهّا ترى
يتـحـوب

فيكم? قال: المخارق فقال: كيف الثعبان على هذا قيس ابن فوفد
عمه. ابن ويهّجو تيسه يمدح رجل من كريم سإيد

المقدم شاة: حمراء وصف في العجاج قال شاة يصف للعجاج
ًا، حسبتهّا أقبلت إذا المؤخأر شعراء ًا. حسبتهّا أدبرت وإذا نافر ناثّر

مشرقة. وجدتهّم رأيتهّم أقطارهم أي من يريد تعطس، كأنهّم أي
بصاحبه: يهّزأ أعرابي الصمعي: قال قال بصاحبه يهّزأ لعرابي

ضرع لهّا خأاصرتاها، مندلقة تضحك، كأنهّا فقماء شاة لي اشتر
عطل؛ لهّذه العطل? قال: أنى قال: فكيف جيب؛ كأنه أرقط

لهّا. عنق ل أنه يحسب سإمنهّا العطل: العنق. يقول. من
على العرب تقوله ومما البهّائم ألسنة على العرب تقوله مما

ً الضائنة: أوتد البهّائم. قالت ألسنة ً وأجز رخأال ًا وأحلب جفال كثب
ً مثلي تر ولم ثّقال إذا الضائنة أن وذلك مرة حفالً. تقول: أجز مال

عليه؛ يؤتى حتى الرض إلى شيء صوفهّم من يسقط لم جزت

327



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ًا تقول: أحلب اللبن، من الدفعة وهي كغبة جمع والكثب ثّقال دفع
أثّقل. فهّو المعز لبن من وأخأثر أدسإم لبنهّم لن وذلك اللبن، من

شاكلهّا وما السباع
في طيب الفواه يقال. إنه ليس شيء من السباع أطيب أفواهم

ًا من الظباء. من الكلب، ول في الوحوش أطيب أفواه
ًا من أسإد وصقر، ول في السباع ويقال. ليس شيء أشد بخر

أسإبح من كلب. وليس في الرض فحل من جميع أجناس الحيوان
لذكره حجم ظاهر إل النسان والكلب. والسإد ل يأكل الحار ول

يدنو من النار ول يأكل الحامض وكذلك أكثر السباع.
للروم وتقول الروم: إن السإد يذعر بصوت الديك ول يدنو من

المرأة الطامث. والسإد إذا بال شغر كما يشغر الكلب؛ وهو قليل
الشرب للماء، ونجوه يشبه نجو الكلب، ودواء عضته دواء عضة

الكلب الكلب.
الحيوانات التي تضيء عيونهّم في الليل وقالوا: العيون التي

تضيء بالليل عيون السإد والنمور والسنانير والفاعي. 
والعرب تقو ل هو "أحمق من جهّيزة"، وهي الذئبة لنهّا تدع

ولدها وترضع ولد الضبع.
ويقولون: الضبع إذا صيدت أو قتلت عال الذئب أولدهم وأتاهم

باللحم؛ قال الكميت: 
أم بيتهّا في خأامرت كما

عامـر
أوس عال حتى الحبل لدى

 عيالهّا
أوس: الذئب.

ًا. وقالوا. ثّلثّة من الحيوان ترجع في قيئهّا: السإد والكلب والسنور، ويقال: الضب أيض
أمراض الكلب وأمراض الكلب ثّلثّة: الكلب وهو جنون، والذبحة والنقرس.

فوائد دماء الملوك وشعر للفرزدق والعرب تقول: دماء الملوك شفاء من عضة الكلب
الفرزدق: الكلب والجنون والخبل؛ قال 

الذين الدارميين من
دماؤهـم

المجنة الداء من شفاء
 والخبل

للخيل بن أحمد في دواء عضة الكلب وبلغني عن الخليل بن أحمد أنه قال: دواء عضة
الكلب الكلب الذراريح والعدس والشراب العتيق يصنع؛ وقد ذكر كيف صنعته وكم

ًا مثله ثّم ًا فربما أحاله نباح يشرب منه وكيف تتعالج به، والكلب الكلب إذا عض إنسان
ًا في صور ا لكلب. أحبله وألقحه بأجر صغار تراهم علق

مداواة المحل بن السإود عتيبة بن مرداس من داء الكلب وشعر لبن فسوة في ذلك
قال أبو اليقظان: كان السإود بن أوس بن الحمرة أتى النجاشي فعلمه دواء الكلب،

فهّو في ولده إلى اليوم. فمن ولده المحل، وقد داوى المحل عتيبة بن مرداس فأخأرج
ًا، قال ابن فسوة حين  برأ: منه مثل جراء الكلب علق

المحل لبن دواء ولول
وعلمـه

هر الناس ما إذا هررت
 كليبهّا
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ّلـه بعد وأخأرج أولد ال
زارع

أكتافهّم مولعة
وجـنـوبـهّـا

الكليب: جمع كلب على غير قياس مثل عبد وعبيد.
شعر لمرأة رجل من بني العنبر عضه كلب كلب وعض رجلً من بني العنبر كلب كلب

ًا في صور الكلب، فقالت  امرأته: فبال علق

ًا أبالك المتعـجـب نهّية لعمريزارع وأولد أدراص
عند صاح به أتوه فإذا طالب، أشد الماء يطلب أنه ويزعمون
ًا أو أريد، ل أريد معاينته: ل ذلك. معنى في شيئ

ًا، سإتون الكلبة حمل قالوا. وتمام ذلك من أقل في وضعت فإن يوم
أيام سإبعة كل في تحيض الكلب تعيش. وإناثّ أولدها تكد لم

الوقت. ذلك في السفاد تريد ول ثّفر" الكلبة يرم أن ذلك وعلمة
عشرة اثّنتي تعيش والناثّ سإنة، عشرين تعيش السلوقية وذكور

ًا الكلب يلقي سإنة. وليس النابين. سإوى أسإنانه من شيئ
بين ما يطول أن الكلب سإرعة قالوا. وعلمة الكلب سإرعة علمة

الظهّر. قصير ويكون ورجليه يديه
وغلظهّا العنق وطول الرأس بصغر الكلب ويوصف الكلب وصف

مع الخطم وطول المقلتين وعظم العينين وزرق الغضف وإفراط
وأن وعرضهّا، الجبهّة ونتوء الحدقة ونتوء الشدقين وسإعة اللطافة

ًا، ويكون طاقة حنكه تحت الذي الشعر يكون شعر وكذلك غليظ
طويل الظهّر عريض الرجلين طويل اليدين قصير ويكون خأديه،

قالوا: وإذا الذناب طول للذكور انحناء. ويكره ركبته في الصدر،
ًا السمن أطعم الكلب هرم حفى وإذا كالشاب، يعود فإنه مرار

أن بلغ القطران. وإذا ورجليه يديه على ومسح وأجم أسإته دهنت
يحتلم. إلذي الحيوان من اللقاح. والكلب بلغ فقد يشغر
أصفر وكلب أبيض وكلب أسإود كلب يسفدهم الكلبة: إنه في قالوا

وشبهّه. شكله سإافد كل إلى فتؤدي
ما يعدون أصحابنا من جماعة قعد المثال من الكلب في جاء ما

على كلب من منه: "ألم فحفظت المثال من الكلب في جاء
و"أسإمن أهله"، بؤس في كلب و"نعيم يتبعك"، كلبك و"أجع عرق"،

من و"أجوع صبي"، عقي على كلب من يأكلك" و"أحرص كلبك
الكلب" مزجر فلن و"جلس كلب"، من حومل" و"أبول كلبة

و"هو "، الظاعن إليه أهله حب م و"الكلب "، الجقح على و"الكلب
تعتكن". الدابة يدع ول يعتلف ل الذى في كالكلب
الذئب

الذئب إذا سإفد الذئبة فالتحم الفرجان وهجم عليهّما هاجم قتلهّما كيف شاء، إل أنهّما ل
ًا ًا ل يطؤه أنيس خأوف يكادان يوجدان كذلك، لن الذئب إذا أراد السفاد توخأى موضع
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ًا قبل أن يراه النسان أبح الذئب على نفسه. وتقول الروم: إن الذئب إذا رأى إنسان
صوت ذلك النسان.

وقالوا: في طبع الذئب محبة الدم، ويبلغ به طبعه أنه يرى الذئب مثله قد دمي فيثب
الشاعر: عليه فيمزقه؛ قال 

لما السوء كذئب وكنت
ًا رأى دم

ًا بصاحبه على أحال يوم
الـدم

قالوا: والفرس إذا وطئ أثّر الذئب ثّقلت قائمته التي وطئ بهّا. 
من كتاب علّي رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهّما

وفي كتاب علّي رضي الله عنه إلى ابن عباس: لقد رأيت العدو
على ابن عمك قد حرب، والزمان قد كلب، قلبت لبن عمك ظهّر
المجن بفراقه مع المفارقين، وخأذلنه مع الخاذلين، واخأتطفت ما

قدرت عليه من الموال اخأتطاف الذئب الزل دامية المعزى.
في نوم الذئب وشعر لحميد بن ثّور ويقولون. إن الذئب ربما نام

بإحدى عينيه وفتح الخأرى؛ وقال حميد بن ثّور: 
مقلـتـيه بإحدى ينام

ويتـقـي
يقظان فهّو المنايا بأخأرى
 هاجع

اسإتغاثّة عواء عوى عجز وإذا مطالبة، السباع أشد والذئب
وليس فتأكله؛ النسان على تجتمع حتى فأقبلت الذئاب فتسامعت

ذلك. يفعل السباع من شيء
الفيل

داخأل. إلى طرفه مقلوب الفيل قالوا: لسان
لسانه أن تقول: لول والهّند الفيل لسان في الهّند أقوال من

لتكلم. مقلوي
في فسكن. وليس رجليه عصبوا وصعب خألقه سإاء إذا والفيل

والفيل. النسان إل صدره في ثّدي لذكوره شيء الحيوان جميع
ونفر. ارتاع الخنازير من خأنوص صوت سإمع إن المغتلم والفيل
السنور. من يفزع والفيل
حتى مستبطنين يخرجان قرناه هما الفيل نابي أن الهّند وتزعم
فيل المنطق: ظهّر صاحب أعقفين. وقال ويخرجا الحنك يخرقا
سإنة. أربعمائة عاش
ّدثّني وقال ً قال: رأيت لنا شيخ ح سإجد قيل. إنه جعفر أبي أيام فيل

سإنين. سإبع في تضع والفيلة جعفر، ولبي الكتاف ذي لسابور
الفهّد

أنه عرف الفهّد سإمن فإذا الفهّد، رائحة تشتهّى قالوا: السباع
الزمان ينقضي حتى نفسه فأخأفى ثّقلت قد حركته وأن مطلوب

الفهّود، خأانقة له يقالع داء الفهّد الفهّود. ويعتري فيه تسمن الذي
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الصيد في منهّا المسن فبرأ. والوحشي العذرة أكل اعتراه فإذا
المربب. الجرو من أنفع

الرنب
من الذكر اللحم. وقضيب بزيادة إل ولتسمن تحيض قالوا: الرنب

تنام الثعلب. والرنب قضيب وكذلك عضم، من كاد ربما الرانب
تطهّر أن بعد من المرأة شربتهّم إذا الرنب العين. وإنفحة مفتوحة

أذهبه. الرنب بدم طلي إن الحبل. والكلف من منعت المحيض من
والدب القرد

ّدثّني زنت قردة في ميمون بن لعمرو بن خأالد بن محمد قال: ح
ّدثّني خأداش بلج وأبي حصين عن هشام عن قتيبة بن سإلم قال: ح

القرود فرجمهّم الجاهلية في قردة قال. زنت ميمون بن عمرو عن
معهّم. ورجمتهّم

والقرد. النسان إل والغيرة الزواج فيه يجتمع شيء قالوا: وليس
به فتهّرب لحم كفدرة وهو أمه تضعه الدب جرو قالوا: والديسم

أعضاؤه. تثغد حتى والنمل الذر من العالية المواضع في
العادية السباع مصايد
في تحفر آبار وهي والمغويات، بالزبى العادية: تصطاد السباع
الزبى". السيل "بلغ يقال: قد فلذلك الرض، أنشاز

به تصاد الفلحة: ومما صاحب قال العادية السباع مصائد في
السمان الكبار البحر سإمك من سإمك يؤخأذ أن العادية السباع
ًا فتقطع ً تكتل ثّم تشرح ثّم قطع من غائط في نار تؤجج ثّم كتل
بعد واحدة النار في الكتل تلك تقذف ثّم السباع فيه يقرب الرض
الرض تلك في الكتل تلك وقتار النار تلك دخأان ينتشر حتى واحدة

السإود الخربق فيهّا جعل قد لحم من قطع النار تلك حول تطرح ثّم
السباع تقبل حتى فيه ترى ل موضع في النار تلك وتكون والفيون

فيصيدها عليهّا ويغشى اللحم قطع من فتأكل آمنة وهي القتار لريح
شاءوا. كيف لهّم الكامنون

النعام
قالوا في الظليم: إن الصيف إذا أقبل وابتدأ البسر في الحمرة ابتدأ لون وظيفيه

بالحمرة ول يزالن يتلونان ويزدادان حمرة إلى أن تنتهّي حمرة البسر، ولذلك قيل له:
خأاضب.

وفي الظليم: إن كل ذي رجلين إذا انكسرت إحدى رجليه قام على الخأرى وتحامل
على ظلع غيره فإنه إذا انكسرت إحدى رجليه جثم، ولذلك قال الشاعر في نفسه

وأخأيه: 

كرجلـي وإياه فإني
ٍة نـعـام

غنى ذي من بنا ما على
 وفقير
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يقول: ل غنى بواحد منا عن الخأر.
 وقال آخأر:

النعامة رجل انكسرت إذا
تجد لم

باسإتهّا ول نهّضا أخأتهّم على
 حبوا

ًا ل مخ فيه؛ قالوا: وعلة ذلك أنه ل مخ له في سإاقيه، وكل عظم فهّو ينجبر إل عظم
الشاعر: وزماخأر الشاء ل تنجبر؛ قال 

برجل تظلع لم أجدك
نـعـامة

وعظمك بنهّاض ولست
 زمخر

فيه.أي أجوف ل مخ 

الظليم يذكر الرمة لذي شعر

والظليم يغتذي المرو والضخر فتذيبه قانصته بطبعهّم حتى يصير
كالماء? قال ذو الرمة يذكره: 

له والمرعى المرو لئح منوعـقـبـتـه وتـنـوم آء ألهّـاه
 عقب

النجم: ولبي النجم قال أبو 

على هاد سإرطم فيأمـعـائه إلى يلقيه والمرو
 التوائه

والظليم يبتلع الجمرة وربما ألقي الحجر في النار حتى إذا صار كأنه جمرة قذف به بين
يديه فيبتلعه وربما ابتلع أوزان الحديد.

في النعامة وفي النعامة إنهّم أخأذت من البعير المنسم والوظيف والعنق والخزامة،
حجر: ومن الطائر الريش والجناحين والمنقار فهّو ل بعير ول طائر؛ وقال أوس بن 

عني الحلم ذوي وتنهّى
حلومهّم

للتعام صوتي وأرفع
المـخـزم

ًا للخرقين? اللذين في عرض أنفه في موضع الخزامة من البعير. جعله مخزم
نوفل: شعر ليحيى بن نوفل قال يحيى بن 

تدعى نعمامة ومثل
ًا بـعـير

قيل ما إذا تعاصينا
طـيري

قالت احملي قيل فإن
فـإنـي

في المربة الطير من
 الوكور

شعر لبن هرمة في النعامة وتقول العرب في المثل: هذا "أموق من نعامة" وذلك
أنهّم ربما خأرجت لطلب الطعم فمرت ببيض نعامة أخأرى فحضنته وتركت بيضهّا؛

هرمة: ولذلك قال الشاعر وهو ابن 

ندى وتركي وإني
الكرمين

زندا بكفي وقدحي
شحاحا

ٍةبالـعـراء بيضهّا كتاركة أخأرى بيض وملبس
 جناحا

حنظلة: ولسهّم بن حنظلة وقال سإهّم بن 

332



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ًا جفاء رأيتعامـر بني لقيت ما إذا كبيرا ونوك
 تطيرا أن نوكهّما ويمنعابأعنـاقـهّـا تمد نعمام

في نفور النعامة، وشعر لبشر بن أبي خأازم يهّجو بنو عامر ويضرب بهّم المثل في
خأازم: الشراد والنفار? قال بشر بن أبي 

 نعاما لقونا غداة فكانوابالنسار عامر بنو وأما
ير يد مروا منهّزمين.

الرمة: وربما حضنت النعامة أربعين بيضة أو نحوهم وأخأرجت ثّلثّين رأل، قال ذو 

بالسي خأاضب كأنه
مرتعـه

وهو أمسى ثّلثّين أبو
 منقلب

والبواقي من بيضهّا الذي ل تنقفه يقال لهّم: الترائك.
ًا إذا اسإتقبل الريح لنه يضع عنقه على في عدو الظليم وأشد ما يكون الظليم عدو

ظهّره ثّم يخرق الريح وإذا اسإتدبرها كبته من خألفه.
أحمر: والنعامة تضع بيضهّا طولً ثّم تغطيهّا كل بيضة بما يصيبهّا من الحضن؛ قال ابن 

 غرار على وكلهّن وضعن
آخأر: وقال 

 المطمر كاسإتواء غرار على
والنعامة: والمطمر خأيط البناء، إل أن ثّعلبة بن صعير خأالف ذلك فقال يذكر الظليم 

ً فتذكرا ًا ثّقل في يمينهّا ذكاء ألقتبعـدمـا رثّيد
 كافر

والرثّيد: المنضود بعضه على بعض.
قالوا: الوحش في الفلوات ما لم تعرف النسان ولم تره ل تنفر منه إذا رأته خأل النعام

ًا؛ قال ذو  الرمة: فإنه شارد أبد

الخلء طول من النس أخأوكـأنـه الـمـقـلـتـين أحم وكل
 المغفل

ًا ير ولم خألء في لنه الناس من ينفر ل يريد: أنه طلك. قبل أحد
قومي خألعني حين السعدي: كنت الحيمر وقال السعدي للحيمر

قد أني ظننت البوادي في وترددت وهربت دمي السلطان وأطل
رجع في النوى أرى كنت أني وذلك منهّم، قريب أو وبار نخل جزت

تنفر فل الوحش بهّائم من وغيرهم الظباء أغشى وكنت الذئاب
ًا تر لم لنهّا مني، السمين الظبي إلى أمشي وكنت قبلي أحد

أره لم فإنه النعام إل الوحوش تلك جميع رأيت ذلك وعلى فآخأذه،
ًا إل قط ًا. نافر فزع

الطير
قان: الحمر الحمام إلى النظر وسإلم عليه الله صلى للنبي إعجاب
ّدثّني ّدثّنا يحيى بن زياد ح ّدثّنا عتاب أبو قال. ح بن طلحة قال: ح

ّله عبد عن الوليد بن بقية عن الشامي يزيد أبيه عن كبشة أبي بن ال
وإلى الترج إلى ينظر أن يعجبه السلم عليه النبي قال: كان

الحمر. الحمام
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ّدثّني طالب أبي بن علّي عن للرياشي شيء قال: ليس الرياشّي ح
يلد؛ وهو إل أذناه يظهّر شيء وليس يبيض، وهو إل أذناه يغيب
السلم. عليه طالب أبي بن علّي عن ذلك وروي
ّدثّني وسإلم عليه الله صلى للنبي بن معاوية عن عبيد بن محمد ح
رسإول شهّاب: قال ابن قال جريج ابن عن إسإحاق أبي عن عمرو

والهّدهد والنحلة النملة يقتلن ل "أربع وسإلم عليه الله صلى الله
والصرد".

السلم عليه داود دعاء
السلم: "يا عليه النبي داود دعاء من قال: كان مكحول عن بلغني
عشه". في النعاب رازق
ًا خأرجت فراخأه عن فقص إذا الغراب أن وذلك كذلك رآها فإذا بيض

ًا لهّم الله ويرسإل أفواههّا فتفتح عنهّا نفر أجوافهّا في فيدخأل ذباب
ويرفع فغذاها الغراب عاد اسإودت وإذا تسود، حتى غذاءها فيكون

الذباب. عنهّم الله
ّدثّني وسإلم عليه الله صلى للنبي عن الخليل بن أحمد قال: ح
قال: يحيى بن الملك عبد عن كثير بن الوليد عن عباد بن محمد

ّله رسإول قال في الطير تطرقوا وسإلم: "ل عليه الله صلى ال
الديك في وسإلم عليه الله صلى الله" وله أمان الليل فإن أوكارها
ّدثّني البيض طلحة عن عمرو بن معاوية عن الغنوي سإفيان أبو ح

من رجل عن معدان بن خأالد عن حكيم بن الحوص عن زيد بن
وسإلم: "الديك عليه الله صلى الله رسإول قال. قال النصار
صاحبه دار يحرس الله عدو وعدو صديقي وصديق صديقي البيض
البيت. في معه يبيته السلم عليه النبي أدور". وكان وسإبع

ما وهو الطير بهّائم أضرب، ثّلثّة قالوا: الطير الطير أصناف في
اللحم، تغتدي التي وهي الطير وسإباع والبزور، الحبوب لقط

ليس أنه في الطير بهّائم يشارك العصفور مثل وهو والمشترك
الثلثّ أصابعه قدم عود على سإقط وإذا منسر ول مخلب بذي

ويشارك إصبعين وتؤخأر إصبعين تقدم الطير الدابرة. وسإباع وأخأر
ويصطاد اللحم يأكل وأنه يزق ول فراخأه يلقم بأنه الطير سإباع

والنمل. الجراد
والورشان الوطء، خأفيف والفيل الوطء، شديد قالوا: والعصفور

مرة. شهّر كل في يصرغ
الغاية من يجيء ل والبيض السإود، هداية الطير قالوا: وأسإوأ

والنمر. الغبر هداية وأجودهم قوته لضعف
الفلحة: الحمام صاحب قال الحمام طبائع في الفلحة لصاحب
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وكذلك الكمون، فيه يكون الذي الموضع ويألف بالكمون يعجب
عليه يصلحن حلو. ومما عصير في أنقعا إذا سإيما ول العدس
يبنى أن وأصلحهّا مواضعهّا وأسإلم بالعلك؛ بيوتهّن تدخأن أن ويكثرن

في كوى: كوة ثّلثّ فيه ويجعل خأشب أسإاطين على بيت لهّا
وبابان المغرب، قبل من وكوة المشرق قبل من وكوة البيت سإمك

الجنوب. مهّب قبل من
البرية. السنانير تحامته البرج في ألقي إذا قال: والسذاب

ّدثّني السلم عليه نوح كنائن أسإماء فضل في للكلبي أبي ابن ح
قال: محمد بن هشام المنذر أبي عن الصباح بن علّي عن سإعد

ّدثّني نمت حمام بيت زوايا في كتبن إذا نوح كنائن أسإماء أن ح
وغيري أنا جربته هشام. قد الفات. قال من وسإلمت الفروخ
أبي. قال كما فوجدته

حام امرأة واسإم محو"، "محلث نوح بن سإام امرأة قال: واسإم
نبث". "زذقت يافت امرأة نشا" واسإم "أذنف

والخنان أربعة: الكباد الحمام قالوا: وأمراض الحمام أمراض في
وماء الطبرزذ والسكر الزعفران الكباد فدواء والقمل، والسل
ًا. يلتقط أن قبل حلقه في يمج ثّم سإكرجة في يجعل الهّندباء شيئ

ًا لسانه يلين أن الخنان ودواء بالرماد ثّم البنفسج بدهن اثّنين أو يوم
ّيا الجلدة تنسلخ حتى بهّما ويدلك والملح ثّم لسانه غشيت التي العل
الماش يطعم أن السل يبرأ. ودواء حتى ورد ودهن بعسل يطلى

عرقان وظيفيه من ويقطع حليب لبن حلقه في ويمج المقشور
تطلى أن القمل المفصل. ودواء يلي مما ذلك أسإفل في ظاهران

ًا ذلك به يفعل البنفسج، بدهن المخلوط بالزنبق ريشه أصول مرار
ًا فيه يكون الذي مكانه ويكنس قمله، يسقط حتى ًا. كنس نظيف
من يخرج الذي قالوا: والطير الليل في يخرج الذي الطير في

والخفاش والوطواط والضوع والهّامة والصدى البومة بالليل وكره
الليل. وغراب

لتتسع الريح حلقه في أبواه نفخ الحمامة فرخ خأرج قالوا: إذا
ذلك عند زقاه اتسعت فإذا وتنبثق، التحامهّا بعد من الحوصلة

زقاه ثّم الحوصلة، به ليدبغا الحيطان أصول سإورج زقاه ثّم اللعاب
الحب. بعد

رجل في قط شيئا أر زهير: لم بن المثنى قال زهير بن للمثنى
ذكرها، إل تريد ل حمامة رأيت الحمام، في رأيته وقد إل وامرأة
ًا تمنع ل حمامة ورأيت إل تزيف ل حمامة ورأيت الذكور، من شيئ

ورأيت يطلبهّا، سإاعة للذكر تزيف حمامة ورأيت طلب، شدة بعد
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حمامة، تقمط حمامة ورأيت تعدوه، ما آخأر تمكن وهي حمامة
الذكر ورأيت الذكر، يقمط ذكرا ورأيت الذكر، تقمط حمامة ورأيت
ًا ورأيت يزواج، ول لقي ما يقمط هذه مع يحضن أنثيان له ذكر
وهذه. هذه مع ويزق وهذه

البيض
 البيض أصناف في

السفاد؛ من يكون ما أشياء: منه أربعة من يكون قالوا: والبيض
إلى يصل الريح نسيم من يكون ما ومنه التراب، من يكون ما ومنه

فإن الطبيعة، في شاكله وما الحجل يعتري شيء ومنه أرحامهّا؛
الذكر شق من تهّمت التي الريح سإفالة على كانت ربما منه النثى

ًا، ذلك من فتحتشي الزمان بعض في تكون النخلة وكذلك بيض
بذلك، وتكتفي الريحة بتلك فتلقح ريحه وتحت الفحال بجنب

مح للبيضة يكن لم وإذا مح، لبيضهّم يكن لم هرمت إذا والدجاجة
والفروج والفرخ يغذوه؛ طعم له يكون ل لنه فرخ، فيهّم يخلق لم

بيضتين الدجاجة باضت وإذا الصفرة، وغذاؤهما البياض من يخلقان
ريشه نتف إذا موتهّم? والطائر علمات من ذلك كان اليوم في

الشديد. الرعد صوت سإمع وإذا بيضه احتبس
الخفاش
الضوء في يبصر ل أنه الخفاش قالوا. عجائب الخفاش خأصائص
وتطير وترضع وتحيض وتلد ونحبل الشديدة الظلمة في ول الشديد

عليه قبضت وربما جناحهّم تحت ولدهم النثى وتحمل ريش، بل
ًا بفيهّا وأسإنان أذنان تطير. ولهّم وهي ولدت وربما عليه، خأوف

وإنما العمر، طول على تصح وأبصارها برجليهّا، متصلن وجناحان
المسنات. منهّم القمر في يظهّر
يطير. فأر الحكماء: الخفاش بعض وقال الحكماء لبعض

والزرزور الخطاف
كان. حيث الربيع يتبع والرزور قالوا: الخطاف

وقع ومتى يمشي ل فترجع. والزرزور عينيه إحدى قالوا: وتقلع
فإذا المرتفعة الماكن في يعشش وإنما وأخأذ، يستقل لم بالرض

يشرب أن أراد وإذا فطار، الهّواء في بنفسه رمى الطيران أراد
بالرض. يسقط أن غير من اخأتلسإا منه فشرب عليه انقض الماء

والحدأة العقاب
فرخأت فإذا حالتهّم أكثر في بيضات ثّلثّ تبيض قالوا: العقاب

ًا عنهّا وباعدت اثّنين غذت له: كاسإر يقال طائر فرخأهّا فيتعهّد واحد
ويقوى. يكبر حتى ويغذوه العظام،
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الفلحة: العقاب صاحب وقال والحدأة العقاب في الفلحة لصاحب
ًا. والحدأة حدأة العقافي فتصير يتبدلن والحدأة عقاب

النثى وتصير أنثى منهّا الذكر فيصير تتبدل الرانب قال: وكذلك
ًا. ذكر

إذا المنطق: العقاب صاحب قال العقاب في المنطق لصاحب
وحظهّم الهّواء في والرنب الثعلب رفعهّم من كبدهم اشتكت

تبرأ. حتى الكباد بأكل تعالجت وأشباهه لذلك
الغراب
النخل على تسقط وإنما المواقير النخل تقرب ل الغربان

الكرب وأصول القلبة في التمر من يسقط ما فتلقط المصرومة
بالطعم، الناثّ تأتي أن الذكور وعلى الحضن الغربان إناثّ وعلى

الذكر. دون والوزة
للسفاد. شيء أكتم والغربان

القطا
ًا؛ قال أبو  ًا إل أفراد وجزة: قالوا: والقطا ل تضع بيضهّما أبد

ًا ينسبن وهن كل وهن
صـادقة

ًا تباشر باتت غير عرم
 أزواج

ل الذي الحيوان رقيب أو برئيس إل شأنه يصلح ل الذي الحيوان
والكراكي والغرانيق، رقيب: الناس، أو برئيس إل شأنه يصلح

ًا فتتخذ والحمير والبقر البل فأما والنحل؛ رقيب. غير من رئيس
الطير مصايد باب

الفلحة: من صاحب قال الطير صيد طرق في الفلحة لصاحب
حتى عليهّن ويغشى يتحيرن حتى والدجاج للطير يحتال أن أراد

الماء ذلك في جعل ثّم بالماء فدافه الحلتيت إلى عمد يصيدهن
ًا ًا فيه أنقع ثّم عسل من شيئ ًا بر للطير البر ذلك ألقى ثّم وليلة يوم

إل الطيران على تقدر فلم عليهّم وغشي تحيرت التقطته إذا فإنهّم
ًا تسقى أن سإمن. خأالطه لبن

طرح ثّم بخمر فعجن منخول غير بر طحين إلى عمد قال: وإن
وجعل إناء في خأمر جعل تحيرن. وإن منه فأكلن والحجل للطير

عليهّن. غشي منه فشربن بنبيذ فيه
في لهّن يوضع أن الطير من وغيرها الكراكي به يصاد قال: ومما
شعير فيه والنقع أسإود خأربق فيه جعل وقد خأمر فيه إناء مواقعهّن

شاء. كيف الصائد أخأذهن منه أكلن فإذا
بأسإهّل العصافير به تصاد غيره: ومما قال الطير مصائد طرق من

ويجعل المنكوسإة اليهّودية المحبرة صورة في شبكة تؤخأذ أن حيلة
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دخأل وما عليه ويدخألن العصافير عليه فتنقض عصفور جوفهّم في
مائتين الواحد اليوم في الرجل فيصيد الخروج على يقدر لم منهّم
وادع.  وهو

صحيحة يابسة قرعة تؤخأذ أن وذلك بالقرعة الماء طير قال: ويصاد
فزع تتحرك الطير أبصرهم فإذا تتحرك فإنهّم الماء في بهّم فيرمى

قرعة تؤخأذ ثّم عليهّم، سإقط لربما حتى أنس عليه ذلك كثر فإذا
رأسإه الصائد يدخأل ثّم عينين موضع فيهّا ويخرق رأسإهّا فيقطع

ًا إليهّم فيمشي الماء ويدخأل فيهّم ًا مشي طائر من دنا فكلما رويد
دق ثّم الماء في غمسه ثّم رجليه على فقبض الماء في يده أدخأل
ًا فبقي وخأله جناحه يطيق ول برجله يسبح الماء فوق طافي

يريد ما صيد من فزع فإذا انغماسإه يمكن ل الطير وسإائر الطيران،
ويحملهّم. يلتقطهّم ثّم بالقرعة رمى

الحشرات
ّدثّنا عبد الله بن الربيع ّدثّني يزيد بن عمرو قال. ح لعبد الله بن عمر عن أصناف الفار ح
قال: أخأبرنا هشام بن عبد الله عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الفأرة يهّودية

ولو سإقيتهّم ألبان البل ما شربتهّم، والفار أصناف: منهّن الزباب وهو أصم.
حلزة: شعر للحارثّ بن حلزة قال الحارثّ بن 

 رعدا الذان تسمح لحـائر زبـاب وهم
والخلد وهو أعمى؛ وتقول العرب: هو "أسإرق من زبابة" وفأرة البيش، والبيش سإم

قاتل؛ ويقال: هو قرون السنبل، وله فأرة تغتذيه ل تأكل غيره، ومن غير هذا فأرة
المسك وفارة البل أفاحت أرواحهّم إذا عرقت.

قالوا: ومن الحيات ما يقتل ول يخطئ: الثعبان والفعى والهّندية؛ فأما سإوى هذه فإنما
يقتل بما يمده من الفزع، لنه إذا فزع تفتحت منافسه فوغل السم إلى مواضع الصميم
وعمق البدن، فإن نهّشت النائم والمغمى عليه والطفل الصغير والمجنون الذي ل يعقل

لم تقتل.
وأذناب الفاعي تقطع فتهّبت ونابهّم يقطع بالعكاز فينبت حتى يعود في ثّلثّ ليال؛

والحية إن ننفث في فيهّم حماض الترج وأطبق لحيهّا العلى على السإفل لم تقتل
ًا صالحة." ومن الناس من يبصق في فم الحية فيقتلهّا بريقه. بعضتهّا أيام

والحيات تكره ريح السذاب والشيح، وتعجب باللفاح؛ والبطيخ والحرف والخردل
الموخأف واللبن والخمر، وليس في الرض حيوان أصبر على جوع من حية؛ ثّم الضب

بعدها فإذا هرمت صغرت في بدنهّا وأقنعهّا النسيم ولم تشته الطعام، ولذلك قال
الراجز 

 الكبر من صغرت قد حارية
لصاحب الفلحة في الحية وقال صاحب الفلحة. إن الحية إن ضربتهّم بقصبة مرة
أوهنتهّم القصبة في تلك الضربة وحيرتهّم، فإن ألحت عليهّم بالضرب انسابت ولم

تكترثّ.
ما يعالج بن الملسوع قال. ومن جيد ما يعالج به الملسوع أن يشق بطن الضفددع ثّم

يرفد به موضع لسعة العقرب.
في الضفاع والضفدع ل يصيح حتى يدخأل حنكه السإفل في الماء، فإذا صار في فيه

ًا إذا خأرجن من الماء، قال  الراجز: بعض الماء صاح، ولذلك ل تسمع للضفادع نقيق

ًء الشداق في يدخأل يتـلـفـه والنقيق ينق حتىما
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ينصفه
الخأر: يريد أن النقيق يدل عليه حية البحر، كما قال 

ليٍل ظلماء في ضفاع
تجاوبت

حية صوتهّا عليهّما فدل
 البحر

وقال في السبخ: إنه إن انخرق فيه خأرق بمقدار منخر الثور حتى تدخأله الريح اسإتحال
ذلك السبخ ضفادع. والضفادع ل عظام لهّا، ويضرب بهّا المثل في الرسإح؛ فيقال:

"أرسإح من ضفدع" و"أجحظ عينا من ضفدع".
قالوا: وكل شيء يأكل فهّو يحرك فكه السإفل إل التمساح فإنه يحرك فكه العلى.

سإمك الرعاد في مصر من صاد منه سإمكة لم تزل يده ترعد وتنتفض ما دام في
شبكته أو شصه. والجعل ،إذا دفنته في الورد سإكنت حركته حتى يتوهم من رآه قد

مات، فإذا أعدته إلى الروثّ تحرك ورجع في حسه. والعير إذا ابتلع في علفه خأنفساء
قتلته إن وصلت إلى جوفه حية. وأطول شيء ذماء الخنفساء فإنهّا يسرج على ظهّرها

فتصبر وتمشي.
والضب يذبح فيمكث ليلة ثّم يقرب من النار فيتحرك.

ًا تتحرك وإن وطئهّا واطئ نهّشته، ويقطع ثّلثهّا السإفل والفعى إذا ذبحت تبقى أيام
فتعيش وينبت ذلك المقطوع.

والكلب والخنزير يجرحان الجرح القاتل فيعيشان.
قالوا: وللضب ذكران وللضبة حران، خأبرني بذلك سإهّل عن الصمعي أو غيره. قال:

وأنشد: ويقال لذكره نزك 

كانا نزكان له سإبحل
فـضـيلة

البلد في حاٍف كل على
 وناعل

ًا فيهّم كمأة. وكذلك الحردون. والذبان ل تقرب قدر
ًا فيه زعفران. وسإام أبرص ل يدخأل بيت

ومن عضه الكلب الكلب احتاج إلى أن يستر وجهّه من الذباب
لئل يسقط عليه. 

وخأرطوم الذباب يده، ومنه يغني، وفيه يجري الصوت كما يجري
الزافر الصوت في القصبة بالنفخ.

قالوا: ليس شيء يذخأر إل النسان والنملة والفأرة. والذرة اتذخأر
َفَفن على الحبوب أخأرجتهّا إلى َفَع في الصيف للشتاء فإذا خأافت ال
َفَتفعُل ذلك ليلً في القمر. فإن ْتهّا، وأكثُر ما  َفَر َفَشًر ِهر الرض ف ظا

َفَت. َفَت الحب نقرت وسإط الحبة لئل تنب خأافت أن ينب
ًا. َفَبلي َفَج َفَترا  ْع َفَسإ ْفعى أكلت  َفَفاة إذا أكلت أ َفَلْح والس

َفَب. َفَذا َفَة أكل الس وابُن ِعْرٍس إذا قاتل الحي
َفَقمح. َفَل ال والكلب إذا كان في أجوافهّا عود أكلت سُإنب

ّيُل إذا نهّشته الحيُة أكل السراطين. وال
َفَن صالحة ُيظّن أن السراطي لبن ماسإويه قال ابن ماسإويه: فلذلك 

َفَش من الناس. ِهّ ُن لمن 
َفَيُمخع َفَرق ثّم  َفَم َفَيكرع في اللبن وال ُبهّا، و ِر ُيقا ّق الحياِت و ُيزا َفَزع،  َفَو وال

َفَذ من سإم ًا أنف في الناء، وأهُل السجن يعملون من الوزع سإّم
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ًة ثّم َفَعة قارور ُيدخألون الوز ِبيش ومن ريق الفاعي، وذلك أنهّم  ال
َفَيصبون فيهّا من الزيت ما يغُمرها ويضعونهّا في الشمس أربعين
َفَمسحٌة ِة منه  ّلقم َفَحْت على ال ًا حتى تتهّّرأ في الزيت، فإن ُمِس يوم

وأكله آكل مات من يومه.
ِبخا بماء ثّم َفَظل فط َفَحن ُتْرُمس وال َفَد إلى ال ُعِم َفَطلع ف ُد إذا  والجرا

ُد. ّكبه الجرا ُء على زرع تن َفَح ذلك الما ُنض
َفَبى. َفَد َفَدل في نواحي زرع نجا من ال َفَخأْر وإذا ُزرع 

ّوتن ُطرح للفأر فأكلته ُم ُعِجن بعجين ثّم  ْنًج ف َفَسإ َفَدا وإذا أخأذ الُمْر
ُبرايُة الحديد. عنه، وكذلك 

ِظلٌف من َفَنج و ُبو َفَبا ِنيز والبارد وقرُن اليل و ْفيون والّشو وإذا أخِأذ ال
َفَع ِط ُق ُعِجن بخل عتيق ثّم  ّق و ًا ثّم د ِلط لك جميع َفَفُخ أظلف المعز 

ّياُت الهّواّم والنمُل ُدخأن بقطعة منه نفرت لذلك الح ًا ف قطع
َفَد منهّا تلك َفَج َفَخأن به هرب ما و ُد َفَق منه شيء و ِر والعقارُب، وإن أح

َفَح. الري
َفَظل. ْن َفَح َفَخأان أصول ال ُد والنمُل تهُّرُب من 

َفَفُحق َفَخأْربٍق  َفَذاٍب و َفَسإ َفَد إلى كبريت و ُعِم في ما يقتل النمل وإن 
َفَح في قرية النمل قتلهّا ومنعهّا ظهّورهن من ذلك ِر ُط ًا و ذلك جميع

الموضع ذهبن.
ُدخأن ِديس إذا  َفَق ْل َفَق في طرد البعوض والبعوُض تهُّرب من دخأان ال

ْلك. ِع به ومعه حّب السوس، وتهُّرب من دخأان الكبريت وال
ٌع من منافع لحم الحيوان وقالت الطباء: لحُم ابِن عرس ناف
ُنج ووجع ُقنفذ نافع من الُجذام والسل والتش الصْرع. ولحُم ال

ُد به ُيضم ًا ومشو و َفَعُمه العليُل مطبوخأ ُيط ُويشرب و ُيجفُف  َفَلى،  ُك ال
ُنهّا ثّم ُشد على موضع اللسعة ّق بط المتشنج. والعقرب إذا ُش

َفَطين الجوانب َفَفخار مشدود الرأس ُم نفعت. وقد تجعل في جوف 
َفَي مْن ًا سُإق َفَرماد ّنور، فإذا صارت العقرُب  َفَت ثّم يوضع الفّخاُر في 

َفَتت َفَف ُي َفَر نصف دانق وأكثر ف َفَمن به الحصاة مقدا ِد  ذلك الرما
َفَة من غير أن يضر بشيء مم سإائر العضاء والخألط وقد الحصا
َفَج فيذهُب ُع المفلو ُع؛ وتلس َفَمْن به ُحّمى عتيقة فتقل ُع العقرُب  َفَتلس

ُدهُن منهّا َفَذ ال ُتترك فيه حتى يأخأ ِلِج، وتلقى في الدهن و عنه الفا
ًا للورام الغليظة. ْهُن ُمفرق ّد َفَب ُقواها فيكون ذلك ال َفَيجتذ و

ٍر َفَغْم من طبع العقرب ومن طبع العقرب أنك إن ألقيتهّا في ماء 
َفَترسُإُب؛ وهي من الحيوان الذي َفَتطفو ول  بقيت في وسإط الماء ل 

َفَبُح. َفَيس ل 
ْنُسُج من العناكب َفَت َفَتدوراِن. وإنما  وعيُن الجرادة وعيُن الفعى ل 
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ُد. َفَة يول َفَينُسُج سإاع ُنق. وولد العنكبوت  َفَر ْد النثى، والذكر هو الخ
َفَد أو ُيخلق في الرؤوس على لون الشعر إن كان أسإو َفَقْمُل  وال

ّناء. ًا بالِح َفَض أو مخضوب أبي
ّبة تغوص في الرمل كما يغوص طائُر الماء في الماء. َفَوي ُد ُء  ْلكا الُح

ُيقال لهّا: شحمُة الرض. ّنقا كذلك، وهي التي  وبناُت ال
َفَبة َفَي َفَفُة، والّسرفُة دو ُتقيُم بمكان تكون فيه السْر ْيٍن ل  َفَب وأم ُح

ٍة ". َفَف ُع ِمْن سُإْر َفَن ُيضرُب بهّا المثُل في الّصنعة فيقال: "أْص
شعر لعرابية في أفعى ومن أحسِن ما قيل في الفعى قول

امرأة من العراب: 
َفَقْت ِل ِزُمه خُأ َفَهّا َفَن َفَل ِزي ِعـ

وراسإـُه
ُقْرص َفَح كال ِط دقيِق من ُفْر

ِر  شعي

ُه وكأن ْلـقـا ٍة بـكـّل َفَم َفَف ُنـو َفَتـ
َفَك َفَة َفَملقا ّف َفَجـٍِل ك ْن ِم

مـأطـور

ًا ُويدير ِوقـاع عين ُءكـأنـهّـا للـ نِفيض من طاحت سإمرا
ِر َفَبري

وعلجهّا السموم عن سُإئل وقد لماسإرجويه
ُد قيل َفَنج َفَع لماسإرجويه:  َفَج العقرب ملسو فينفعه، بالسإفيوش ُيعال

وآخأر فتنفعه، النقاس َفَيشرُب وآخأر فينفعه، بالبندق ُيعالج وآخأر
َفَح يأكُل َفَض التفا ًعه، الحام ْلي َفَيطليه وآخأر فينف ِق ُده، والخل بال َفَم فيح
ْعِصُب وآخأر َفَم عليه َفَي َفَخ، الحاّر الثو َفَجٍل في يده ُيدخِأُل وآخأر المطبو ِمْر
ُده، يه ماء ل حار َفَحم َفَخالة يعالج وآخأر في ّن َفَدها، الحاّرة بال وآخأر فيحم

َفَع ذلك َفَيحِجُم َفَمده، الموض ُد يتعالج رأيناه ثّم فيح الشيِء بذلك بع
أنفسهّا في الّسموُم اخأتلفت يحمده! فقال: لما فل أخأرى للسعة

َفَف لقاه ما وباخأتلف والزمان، والقدر بالجنس يوافقه الذي اخأتل
اخأتلفه. حسب على

ّد ُتهّا تكون ما قالوا: وأش ّتح الحّمام، من النساُن خأرج إذا لسع لتف
ِة المنافس َفَع َفَسإ البدن. وسُإُخونة المجاري و

ّدثّني البحري بكر لي َفَي عن حاتم أبو وح بكر أبو قال: قال الصمع
ّي: ما منفعة. يحمل إل يضّر شيء من البحر

ً الطباء: إن لبعض وقيل الطباء لبعض العقرب مثُل قال: أنا قائل
ُع. فقال: ما ول أُضر ّق إذا لتنفع "إنهّا بهّا، علمه أقّل أنف ُنهّا ُش ثّم بط

ّلسعة؛ موضع على ُشئت مشدود فخار جوف في تجعل وقد ال
ّين الرأس ُنور في الفخار ُيوضع ثّم الجوانب ُمط صارت فإذا َفَت

ًا العقرُب َفَي َفَرماد ِق ِد من سُإ َفَر الرما ً أكثر أو دانق نصف مقدا َفَمْن قليل
ُة به ّتهّا الحصا العضاء سإائر من بشيء يضر أن غير من فف
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ُع والخألط. وقد َفَمى به َفَمن العقرُب َفَتلس ُع العتيقُة الح ِل ُتق عنه. ف
َفَلسعِت ً العقرب و ًا رجل َفَقى الفالج. وقد عنه فذهب مفلوج ُتل
َفَذ حتى فيه وتترك الدهن في العقرُب َفَب منهّا الدهُن يأخأ َفَيجتذ قواها و
ًا الدهُن ذلك فيكون الغليظة. للورام ُمفرق

َفَلسعت أبو قال الناس وبعض عقرب لسعته أعرابي بين عبيدة: و
ًا َفَف بالبصرة، عقرب أعرابي ُعه، فاشتد عليه وخِأي بعض فقال جز
ًا شي له: ليس الناس َفَل أن ِمْن خأير َفَس ْغ َفَق ِزنجي خُأِصيُة له ُت ِر َفَع

ٍة في ذاك وكان ففعلوا، َفَل ْوه فلما ومدة، لي َفَق َفَطب؛ َفَسإ له: فقيل َفَق
َفَم ُد ماذا طع ُد? قال: أج َفَم َفَتِج ٍة طع َفَب ٍة. ِقْر جديد

المأمون: قال قال ماسإويه وابن وبختيشوع وسإلمويه المأمون بين
َفَيُشوع لي ِت َفَك إذا الذباب ماسإويه: إن وابن وسإلمويه َفَبْخ ِل على د

َفَدأ الّزنبور لسعة موضع فحككُت ُزنبور فلسعني اللُم، وسإكن َفَه
الزمان قدر في إل اللُم سإكن ذبابة عشرين من أكثر موضعه على
َفَق فلم علج، غير من فيه يسكن كان الني أن إل منهّم يدي في يب

ًا الزنبوُر هذا يقولوا: كان ًا، حنق َفَلك. العلُج ذلك ولول غاضب قت
َفَة موضعهّا على ُيصيروا أن اللسعة من ينفع قالوا: ومما قطع

ُتشد رقيقًة َفَرصاٍص ًا. وقد عليه و ُه أيام َفَمو فيجعلونه قوم بهّذا ُي
ًا َفَتم َفَش إذا الملسوع إلى فيدفعونه خأا ِهّ إصبعه. في ُن

ْهّم بن لمحمد َفَج ْهّم: ل بن محمد قال ال َفَج ْون مما بكثير تتهّاونوا ال َفَر َفَت
ًا فإن العجائز، علج من الطباء، قدماء من إليهّن وقع منه كثير

َفَقى كالذبان ِد في يل ُق الثّم ُد معه، فيسح البصر، نور في ذلك فيزي
ِد النظر الجفون. حافات في الشعر مراكز وتشدي

َفَن يأكلون قوٌم المم من أمة قال: وفي َفَذبا َفَمدون، فل ال وليس ير
الزنانير. فراخ غيرهم يأكل كما ولكن يأكلونه، لذلك
ِويه: المجًرُب ابن وقال العقرب لسع علج في ماسإويه لبن ماسإ

َفَقى أن العقرب للسع َفَوند من ُيس َفَب المدحرج الًزرا ُيشر ماء عليه و
ُيمضغ بارد، َفَع و اللسعة. على ويوض

ّيات الفاعي قال: وللسع ُق والح َفَصُر الرطب الس ور ْع َفَقى ُي ُيس و
َفَر مائه من ْنُجوش ماء وكذلك رطل، نصف قد َفَز َفَمْر ورق وماء ال

ُيضمد المطبوخ، مع والمعصور المدقوق التفاح ُع و بورق الموض
والسذاُب والتين البندق القاتلة والسموم المدقوق. وللدوية التفاح
العليُل. ذلك ُيطعم

ّثوم ْعر والملح قال: وال َفَب ًا نافع الغنم و ّد َفَع إذا ج موضع على ُوِض
َفَصلًة، تكون أن إل الحية لسعة َفَة فإن ا َفَل َفَص ُع ال لسعهّا على ُتوض

ْليتان ُك ًا ال والعسل. بالزيت جميع
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َفَذ إذا والِخطمي ُقه أخِأ ُلق ور ّنسر َفَقملة لسع على ُوضع ثّم ف كان ال
َفَلى له. وإن دواء ْغ لم جسده أو يديه به أحد َفَط َفَع ذلك َفَيلد منه الموض

ْنبور. وإن َفَغ ُز ًا َفَلد نفعه. مائه من فشرب فآذاه زنبوٌر أحد
ُق وهو والبشكول َفَشقو إذا نفع العقرب لسعُة به فُضمد ُدق إن الطر

ِرب أو أغلي عصيره. من ُش
َفَذ قالوا: وإن َفَخأ َفَذر َفَمْن أ َفَم نفسه على ح َفَن السمو ِنيز مع التي الّشو

َفَوقاه. الريق على
النبات

ُكليب أبي وائل ل
حدثّني إسإحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهّيد قال: حدثّنا

ٌوعة قال: ّط ْيب ابن وائل رجل من الُم َفَل ُك قريُش بن أنس عن 
ًا له ورد أحمر مكتوب فيه ببياض "محمد رأيت ببلد الهّند شجر

َفَر من رسإول الله". والعرب تقول في مثل هذا هو "أشك
َفَقة"، وهو نبت ضعيف ينبت بالغيم. َفَو َفَبْر ال

ُع البلد. ِطبا َفَقلبه  ْقل  َفَل هو نخل الُم َفَرجي ويزعم قوم أن النا
َفَكْرم وقال صاحب الفلحة: بين لصاحب الفلحة في الكرنب وال

َفَل َفَب َفَذ َفَكرم  َفَع الكرنب بحضرة ال َفَكْرم عداوة، فإذا ُزر ُكْرنب وبين ال ال
ْكُر عمن أكل منه ورقاٍت على ُيبطىء الّس أحدهما وتشنج، ولذلك 

َفَب بهّا ظهُّر رجل ِر ريق النفس ثّم شرب. وُقضبان الرمان إذا ُض
اشتد عليه اللم.

َفَول إليهّا ُويح ٍر فإنه ينحرُف مع الشمس  ْو َفَن َفَزهر و وقالوا: وكل 
َفَس. ُيضاِحُك الشم َفَهّه؛ ولذلك يقال:  وج

للعشى قال العشى: 
َفَضٌة ما َفَحْزِن رياض من رو ال

ُمعِشبٌة
ُء َفَد خأضرا ِبٌل عليهّا َفَجا ُمْس
ِطـل َفَهـ

َفَس ُيضاحُك كوكٌب منهّا الشم
ٌق ِر َفَشـ

َفَزز َفَؤ َفَعميم ُم َفَنبـِت ِب ال
ِهّـُل َفَتـ ْكـ ُمـ

آخأر: وقال 

ّواُره ُن ِهُره الشمس إلى ِميٌل َفَف  َفَزا
َفَزي ًبا ُقًه َفَينضّم والُخ ِتُح بالليل ور َفَينف بالنهّار. و
َفَفُر ُلو ًني َفَل فيغيب الماء في َفَينبُت وال ّله اللي طلعِت إذا ويظهُّر ك
الشمُس.

ُلب: إن في وقالوا الطحلب في َفَف اخأذ الطح ّف ثّم الظل في فُج
َفَط ِرق. لم النار في سإق َفَيحت

ًا أن وذكروا َفَن َفَقّس ل أنه خأشب من عنقه في صليب على راه
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َفَب الذي العود، من وقال: هو َفَيحترق، ِل ِتُن فكاد المسيُح، عليه ًص َفَيف
ًا بذلك ْلق َفَن حتى َفَخأ ِط تكون بقطعة، فأتاهم النظر أهل بعُض له َفَف

َفَن ِرما ُق مِن النار على أبقى فكان بك َفَل يصير ل كذلك صليبه. والط
ًا. جمر
ُء ِطل ٌق النفاطين و َفَل ْطِمي َفَط ٌة. وخِأ َفَر َفَمغ و

َفَذ وقالوا: إذا ّي السذاب ِبزُر أخِأ ّول ذلك به وطال وُزرع البر َفَتح
ّنماُم حرملً، َفَق إذا وال َفَت ًا. تحول أع حبق

ُقْسُط َفَزر هو إنما قالوا: وال ّي. َفَج بحر
ّيًة، ُيسّمى الحشيش من نبٌت قالوا: بالسند ِر ُطبخ أخأذ إذا ِت ثّم ف

ّفي َفَل ماؤه ُص ِع َفَبث لم ِوعاء في فُج ًا إل يل ِكر يشتد حتى يسير ويس
َفَبه َفَر شار الخمر. إسإكا

الفلحة: صاحب قال والرمان البقل إفساد في الفلحة لصاحب
ٍة يضّر أن أراد من َفَل َفَق ْب َفَم َفَمد ب َفَبط خُأرء من شيء إلى َفَع كل به فخلط ال
َفَحا ثّم ملح من ِر ٍء في ُط َفَفا ما ِدي َفَضُح فيه ف ُين ُء ذلك ف البقل على الما

ُد. فإنه ْفُس َفَي
َفَد أراد قال: ومن َفَى أضعافه في ألقى الكثير الرمان إفسا َفَو التمر ن

ِريش. ومن والملح َفَل أراد والج َفَمد القائم الماء في السمك قت إلى َفَع
ّق ِهي "ما يسمى نبت ُد َفَح زهره" ف ِر ُط سإمُك يموت فإنه الماء في و
َفَء؛ ذلك ذلك. يفعل والمازريون الما

َفَمد أن الشجر له َفَيِجص قال: ومما َفَمى حديد من ِمسمار إلى ُيع ُيح ف
ّد حتى بالنار ّق ثّم ُحمرته تشت َفَد َفَمد وأن الشجرة، أصل في ي ْع إلى ُي

َفَء من وتد َفَب َفَطْرفا َفَق ُيث َفَقب الشجرة أصل ف َفَل حديد ِبمث َفَجع ُد ذلك ُي العو
َفَقب في الثقب قدر على ُة فتجّف الِمث ُد ِغلُظ كان إن الشجر العو
الثقب. قدر على

لماسإرجويه: ما قيل فضائل الخضرة إلى النظر أن في لماسإرجويه
ِة باُل َفَر َفَك َفَكاِن ال َفَثّ أكلهّم مع البساتيِن وسُإ ُكرا َفَر ال ِبهّم والتم وُشر

ًا أقل المالح الّسمِك على الحار ًا ُعميان َفَران ُعو ًا? قال: و َفَشان ُعم و
ّكرُت ْد فلم ذلك في ف ّلًة أجهّ َفَل ِع الخضرة. على أبصارهم ُوقوع طو

الحجارة
َفَحجُر قال لرسإطاطاليس على ُربط إذا سإنقيل أرسإطاطاليس: 

َفَف السإتسقاء صاحب بطن َفَش َفَء منه َفَن أنه ذلك على والدليل الما
ُد بطنه على كان أن بعد يوزن بهّذا وذاكرُت وزنه؛ في زاد قد فيوج
ً ّباء علماء من رجل في مذكور الحجر وقال: هذا فعرفه، الط

ِذُب المغناطيس التوراة. وحجر َفَد َفَيج ٍد من الحدي ْع َفَع وإذا ُب عليه ُوِض
َفَقه، َفَك فإن َفَعل ِل ُثوم ُد َفَل بال ُله. بط عم
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ُد ْلُي قالوا: والّرما ِق ًة فيستِحيلن ُيدبران ؤال ًا حجار َفَتصلُح سُإود
ٌة الحجارة للرجاء. وِمن َفَبُح النواة صورة في حصا الخل في َفَتس

َفَزة سإمكة. ومنهّا كأنهّا َفَر ْقر َفَخأ ُع ْقو في كانت إن ال َفَبُل. فل المرأة َفَح َفَتْح
كله. التنور خأبُز فيتساقط التنور حرف على ُيوضع وحجر

َفَض َفَمْن حجر وبمصر ِه ِبجمبع عليه َفَقب ًا فأكل َفَكفي فإن جوفه في شيئ
ْذه لم هو ُب ْن َفَف كفه من َفَي َفَنشُف، الحجارة عليه. ومن خِأي شيء ليس ال
ُفو الحجارة من ْط َفَفر وفيه غيره الماء على َفَي َفَغاٌر.  ُح ِص

ًا. فيستحيُل يدبُر قد قالوا: الرصاص ْنج َفَسإ َفَدا ُمْر
ِتياء. وحجر فيصيُر يدبر النحاس وإقليمياء ْهر ُتو َفَز ُق البا الورام. ُيفًر

الرض إلى صار فإذا ماء، منه يقطر جبل وباليمن اليماني الشب
َفَس ِب َفَي ًا، وصار اسإتحال و اليماني. الشب هذا وهو شب

ّدثّنا باليمن إل تكون ل أشياء في للصمعي عن الرياشي ح
َفَء قال: أربعُة الصمعي باليمن: إل تكون ل الدنيا ملِت قد أشيا

َفَوْرُس ُدُر ال ْن ُك ْطُر وال َفَعْصب. والِخ وال
ُع ُتحركه وبمصرحجر ًا جوفه في فسم كالنواة. َفَيتقلقُل شيئ

عاصم بن علي عن لنا شيخ حدثّني إليه اخأتصما ورجلين شريح بين
ّذاء خأالد عن َفَح إلى رجلن قال: اخأتصم سإيرين بن محمد عن ال

ْيح، َفَر ُدهما: إني فقال ُش يدردها أن فأبى وديعًة هذا اسإتودعُت أح
َفَد له علّي. فقال َفَعته. قال: يا الرجل هذا على شريح: ُر َفَة، أبا ودي أمي

َفَلى رأته إذا حجر إنه ْب َفَدها ألقْت الُح َفَقع وإذا ول َفَلى، الخل في َفَو وإذا َفَغ
ُنور في ُوِضع َفَد الت َفَر َفَت َفَب َفَريٌح فسك ُقْل ولم ش ًا َفَي قاما. حتى شيئ
الجّن

َفَعفُة الجن. َفَض ُة الجن، والجان  َفَرد َفَم قالوا: الشياطيُن 
ْيث َفَل ِريٍك عن  َفَش لمجاهد عن إبليس وبلغني عن يحيى بن آدم عن 
َفَنا أنا ِطي عِن ُمجاهد قال: قال - يعني إبليس عليه لعنة الله - : أع

َفَفتًى. ّد  َفَر ُي َفَرى، وأن شيخنا  َفَث َفَرى، وأنا ندخُأل تحت ال ُن َفَرى ول  َفَن
ّدثّنا عبد الرحمن عن بين عبدالله بن الزبير ورجل من الجن ح
ًلى ِيخ من أهل المدينة مو ْقبة - ش ُع َفَلى بن  ْع َفَي ّدثّني  عمه قال: ح
َفَل َفَح َفَيْر ْفر، فقام ل َفَق َفَت بال َفَبير - : أن عبد الله بن الزبير با لل الّز

َفَضهّا فوقع َفَف ّية، فن ِل َفَو َفَم اللحية على ال ُطوله ِشبراِن عظي َفَد رجلً  فوج
َفَل َفَض الرح َفَخأيِن، فنف َفَشْر َفَعهّا على الراحلة، وجاء وهو بين ال َفَض ثّم و

َفَزُب. َفَت? قال: أنا أ َفَمْن أن َفَط ثّم أتاه، فقال:  ثّم شده، وأخأذ السو
َفَزت? قال: رجٌل من الجن. قال: افتح فاك أنظر. ففتح قال: وما أ

َفَط َفَب السو َفَل َفَق ُقكُم! ثّم  ًوه ُحلو ُكم! لقد ُش ُق فاه، قال: أهكذا ُحلو
َفَزب حتى شقه. فوضعه في رأس أ
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بين بنت عوف بن عفراء ورجل من الجن ثّم بينهّا وبين عائشة
رضي الله عنهّا حدثّني خأالد بن محمد الزدي قال: حدثّنا عمر بن

يونس قال: حدثّنا ِعكِرمة بن عفار قال: حدثّنا إسإحاق بن أبي
طلحة النصاري قال: حدثّني أنس بن مالك قال: كانت بنُت عوف

َفَظْت وزنجي على َفَعًة في بيتهّا قائلة إذا اسإتيق ابن عفراء ُمضطِج
َفَكني ما شاء الله وأنا حينثذ قد ًا بحلقهّا، قالت: فأمس صدرها آخأذ

ُة، فبينا أنا كذلك نظرُت إلى سإقف البيت َفَمْت علي الصل َفَحُر
ِهّوي بين َفَت ِرج، حتى نظرُت إلى السماء فإذا صحيفة صفراء  َفَف ْن َفَي

َفَحلقي َفَقعْت على صدري، فنشرها وأرسإل  السماء والرض حتى و
َفَة العبد ٍز، اجتنب ابن ُلكي ٍز إلى  َفَكي ُل َفَرّب  فقرأها، فإذا فيهّا: من 

الصالح إنه ل سإبيل لك عليهّا. ثّم ضرب بيده على ركبتي وقال:
ُتِك؛ فاسإودْت ركبتي حتى لول هذه الصحيفُة لكان دم، أي لذبح

َفَل رأس الشاة، فأتيت عائشة. فذكرت لهّا ذلك؛ فقالت صارت مث
ِزمي عليك ثّيابِك فإنه ل سإبيل له لي: يا بنة أخأي، إذا ِحضِت فأل
َفَد يوم بدر. ِهّ ُتش ّله بأبيهّا وكان اسإ عليِك إن شاء الله. فحفظهّا ال

ُعمير عن بين عجوز وجني أبو يعقوب الثقفّي عن عبد الملك بن 
ًا فقالت: إن بنتي ّي ّن ًا سإألت ِج ْعبّي عن زياد بن النضر أن عجوز الّش

َفَك دواء? ْبع بهّا، فهّل عند ِر َفَمى  َفَعُرها من ح َفَش َفَعروٌس وقد تمرط 
ُذباب الماء الطويل القوائم الذي يكون بأفواه ِدي إلى  ْعم فقال: ا
َفَر َفَر وأخأض َفَر وأحم ْهِّن: أصف ِع النهّار فاجعليه في سإبعة ألوان من ال

ِليه ِت َفَر، ثّم اجعليه في وسإطه واف َفَد وأغب َفَض وأسإو َفَق وأبي وأزر
ّنهّا َفَلْت فكأ َفَعُضدها اليسرى، ففع بأصبعك هكذا ثّم اعِقديه على 

َفَقاٍل. َفَطْت من ِع النِش
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعي قال: لمحمد بن مسلم الطائفي ح

أخأبرني محمد بن مسلم الطائفّي في حديث ذكره أن الشياطين
َفَسخُر. ُت َفَقهّا ولكنهّا  ْل َفَخأ َفَر  َفَي ُع أن تغ ل تستطي

ّدثّنا أبو عمرو بن وللنهّاس بن قهّم، ولغيره وقال الصمعي: ح
ًا لنا فإذا فيه َفَبد ْهّم قال: دخألُت ِمْر َفَق العلء قال: حدثّنا النفاُس بن 

ِريٌش ينظُر إلٌي كأنه شيطان.  َفَعجْول له قرنان وله  شيء كال
َفَسإِمع رجٌل بأرض حدثّنا عبد الرحمن بن عبدالله عن عمه قال: 

ِتي? ذاك َفَعيرا ُيحرك ُش َفَمْن  ٌد قائلً من تحته يقول:  ليس بهّا أح
ْدم، ِه ال َفَظفي، حاشا الغزيل وعبد الملك وجمع َفَم ِظل  َفَمِقيلي، و

َفَرْون أن الصمعي سإمع هذا، وذاك أنه كان في آخأر عمره َفَي وكانوا 
َفَمٌس ثّم ذهب عنه. وقد أصابه 

ّدثّني سإهّل بن محمد ُعمير بن ضبيعة وصاحب له وجني ح بين 
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ْيعة َفَب َفَمير بن ض ُع عن الصمعي قال: أخأبرنا عمر بن الهّيثم عن 
َفَن - أو رفيق له آخأر ذكره قال: بينا أنا أسإيُر في فلٍة أنا وابن ظبيا

َفَرضْت لنا عجوز - كذا سإمعته يقول، إن شاء الله - أو شيخ - َفَع  -
ٌع بي َفَط َفَق ْن ٍد ابنه - وصبي يبكي؛ فقال: إني ُم ورأيُت في كتاب محم

َفَته! في هذه الفلة فلو تحّملتماني! فقال صاحُب عمير: لو أردف
ّفس فخرج َفَفه، فمكثنا سإاعة فنظم في وجه عمير وتن فحمله خأل
َفَف? فبكى وقال: َفَذ له عميٌر السي ِه ناٌر مثُل نار التون فأخأ ِفي ِمْن 

َفَبه بما رأى؛ فمكث هنيهًّة ِلم صاح ْع ُي ّني? فكّف عنه ولم  ُد م ِري ُت ما 
َفَف؛ فبكى وقال: ما تريد مني? وبكى؛ ثّم عاد، فأخأذ له السي

َفَة ففغر في وجهّه؛ فحمل ِلم صاحبه؛ ثّم عاد الثالث ْع فتركه ولم ي
ُله ما أشد َفَك ال َفَتل َفَب وقال: قا َفَد وثّ عليه بالسيف؛ فلما رأى الج

ُله. ُته قّط في وجه رجل إل ذهب عق َفَفعل َفَبك! ما  قل
بين النبي صلى الله عليه وسإلم وأبو أيوب النصاري والغول

بلغني عن محمد بن عبد الله السإدّي عن سإفيان عن ابن أبي
ليلى عن أخأيه عن عبد الرحمن عن أبي أيوب النصاري أنه كان
َفَرة له وكانت الغوُل تجيء، فشكاها إلى النبي صلى الله ْف َفَسإ في 
َفَل الله" ِله أجيبي رسإو ُقل باسإم ال َفَتهّا ف عليه وسإلم فقال: "إذا رأي

فجاءت فقال لهّا ذلك، فأخأذها فقالت: ل أعودة فأرسإلهّا فقال له
َفَفعل أسإيرك" فأخأبره؛ فقال: "إنهّا عائدة" النبي عليه السلم: "ما 

َفَلمك ْلني وأع ًا، وقالت في آخأرها: أرسِإ ففعلْت ذلك مرتين أو ثّلثّ
َفَة الكرسإّي. فأتى النبي عليه ًا تقوله فل يضّرك شيء: آي شيئ

ُذوٌب". َفَقْت وهي ك َفَد َفَص السلم فأخأبره؛ فقال: "
ّدثّني بين عمر بن عبد العزيز وعامل عمان في شأن سإاحرة ح

َفَم قال: حدثّنا عبد الصمد عن همام عن يحيى بن أبي َفَز ُد بن أخأ زي
َفَنا ِتي َفَر بن عبد العزيز: إنا أ َفَن كتب إلى عم َفَما ُع كثير أن عامل 

َفَنا من َفَلْس َفَفْت؛ فكتب إليه عمُر  َفَط بساحرة فألقيناها في الماء ف
َفَخل عنهّا. َفَف ِء في شيء، إن قامِت البينُة وإل  الما

للنيي صلى الله عليه وسإلم حدثّني يزيد بن عمرو قال: حدثّنا أبو
عاصم قال: حدثّنا ابن ُجريج عن ابن أبي الحسين المكي قال:

َفَمِت الذخْأنُة اللباُن ِع ّله صلى الله عليه وسإلم: "ن قال رسإول ال
َفَباٍن سإاِحر ول ُل ِب ًا خأن فيه  َفَل بيت َفَيدخُأ ِء ولن  ُدخأنًة النبيا ُلباًن  وال

ِهن". كا
بين سإفيان بن عيينة وأعرابية حدثّني عبدالله بن أبي سإعيد قال:

َفَة حدثّني عبدالله بن مروان بن معاوية من ولد أسإماء بن خأارج
قال: سإمعت سإفيان بن عيينة يقول: سإمعُت أعرابيًة تقول: من
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َفَزأ? فقلُت: وما الحزأ? قالت: يشتريه أكايُس َفَح يشتري مني ال
ٍر ِذ َفَنا ّطشة والخافية والقلِت. قال عبد الله: سإألُت ابن ُم النساء لل

َفَن كالّزكام. والخافيُة: الجن. ُيصيُب الصبيا ّطشُة: شيء  فقال: ال
ُدها فل َفَة إذا ولدت يموُت أول ِقلُة الولد. يريد أن المرأ والقلُت: 

َفَت. ْقل يبقى لهّا ولد؛ يقال: امرأة ِم
 بين شيخ من بني نمير وقوم من الجن المسلمين 

َفَريِف ْلت أباعر لي بالُش ُنمير أنه قال: أْضل بلغني عن شيخ مِن بني 
َفَة بواب ُموِحش ّي ًا فأمسيُت عش ْبُت أيام ِئهّا فذأ َفَغا ُب فخرجُت في 

ْدُت راحلتي فاخأتليُت لهّا من الشجر وأصبُت لهّا من الماء َفَد وقد ك
َفَسإُن النوم في عيني إذ َفَجرى و ًا، فلما  ُتهّا واضجعُت مغموم َفَيد ثّم ق

ًا وإذا شيخ يتنحنح وهو يقول: ِزع ًا مني، فانتبهُّت ف َفَقدٌم قريب َفَهمس 
ّلفوا ّلم وجلس؛ ثّم جاء آخأر وآخأر حتى تأ َفَعة عليك! ثّم سإ ْي َفَر ل 

َفَر لي وأنا أربعة فقالوا: ما بك أيهّا المسلم. فقلت: أضللُت أباِع
ُكّن لك ما كّن، وقد في طلبهّا؛ منذ أيام. فقال لي الول منهّم: 

َفَين. فاجترأت على ّن َفَع َفَن، فل تت َفَن حيث ِصر ِبّن، وِصر َفَن ف ودع
المسألة فقلت: أِمن الخافيِة أنتم نشدتكم بإلهّكم?. قالوا: نعم
ًا أنتفع وإلهّنا إلهّكم واحدة فقلت: علموني مما علمكم الله شيئ

ِذي ّله ال ُكُم ال َفَرب َفَك فاقرأ عليه: "إن  ِل َفَظ ما َفَت ِحف به. قالوا: إذا أرد
َفَعْرش" ْل َفَلى ا َفَع َفَوى  َفَت ٍم ثّم اسْإ ِة أيا َفَت َفَض في سِإ َفَواِت والر َفَق السم َفَل َفَخأ

َفَمك ٍء وح َفَخأل َفَت في  إلى آخأر ثّلثّ اليات، وآية الكرسإي، وإذا أمسي
َفَث بك ول بأهلك وولدك عابٌث َفَب َفَت أل يع َفَوذتين، وإن حبب فاقرأ المع
ًا، يعني ِريم َفَب منا فعليك بالديِك البيض؛ واجعل في حجور صبيانك 

ُينشر في َفَتُشوا بالذخأر  ًا من صوف أبيض وأسإود، واح خأيط
الصوف. فحدثّوني كحديثنا تلك الليلة، فلما أصبحت رجعُت.

ِة ظهّرْت في إصبعه، واشتد َفَف َفَعْر ِزياد بال ُة  قال المدائنّي: كانت وفا
عليه الوجع فجمع الطباء فشاورهم في قطع إصبعه، فأشار عليه

َفَع، الصبع أم تجده بعضهّم بذلك، وقال له رجل منهّم: أتجد الوج
في قلبك والصبع? قال: في قلبي وفي إصبعي. قال: ِعش
َفَيغِمسهّا في الّخل، فكان ذلك ًا. وأمره أن  ًا وُمْت سإليم سإليم

ًا ثّم مات؛ َفَض الوجع، فمكث بذلك سإبعة عشر يوم ُيخفف عنه بع
َفَية قد ْق ُد فوق الر َفَة مات قائلً يقول: أنا النقا َفَسإِمع أهل الحبس ليل و

َفَح الجن. َفَن رما َفَل. والعرب تدعو الطاعو ُتكم الرج كفي
للنبي صلى الله عليه وسإلم في الطاعون وقال النبّي صلى الله

َفَن. واللّه أعلم. َفَوخْأٌز من الجّن" يعني الطاعو عليه وسإلم "إنه 
صورة ما جاء بخاتمة الجزء الرابع من النسخة الخطية التي نقل
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عنهّا الصل الفتوغرافي تم كتاب الطبائع وهو الكتاب الرابع من
عيون الخأبار لبن قتيبة ويتلوه في الكتاب الخامس كتاب العلم.

ّله رب العالمين وصلته على خأير خألقه محمد النبي وآله والحمد ل
وصحابته وأهل بيته أجمعين.

وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن
علي الواعظ الجزري وذلك في شهّور سإنة أربع وتسعين

وخأمسمائة هجرية.
إلى هنا ينتهّي آخأر القسم المطبوع من هذا الكتاب بمدينة

 م. وسإنعتمد في مراجعة الجزء الخامس إلى1899غوتنغن سإنة 
آخأر الكتاب على الصل الفتوغرافي، وعلى المصادر التي يعول

عليهّا في تصحيح الكتاب.
جاء بعد خأاتمة الجزء الرابع من النسخة الخطية التي نقل عنهّا

الصل الفتوغرافّي ما يأتي: لسديف مولى بني هاشم يناجي ربه
َفَديف مولى بني هاشم يقول: اللهّم إنه قد صار فينا دولًة كان سُإ

ًا بعد ُدنا ميراثّ ِقْسمة، و"إمارتنا غلبًة بعد المشورة؛ وعهّ بعد ال
َفَلة؛ َفَم ْلْر ُتِريت الملهي والمعازف بسهّم اليتم وا الخأتيار للمة، واْش

َفَم في أبشار المسلمين أهُل الذمة وتولى القيام بأمورهم َفَك َفَح و
َفَته، ْهّي ُن ُع الباطل، وبلغ  َفَد زر َفَص فاسإُق كل محلة. اللهّم وقد اسإتْح

َفَدد ُتب ًا حاصدة  ُه، اللهّم فافتح له من الحق يد َفَع طريد واسإتجم
ُنوره. َفَمته، ليظهّر الحق في أحسن صوره، وأتم  ُتفرق نا َفَله، و شم

والسلم.
َفَم ُظل َفَقون  دعاء في التوقي من ظلم السلطان وقيل: كانوا يتو

ّله، "إني السلطان إذا دخألوا عليه بأن يقولوا هذا الدعاء: "باسإم ال
َفَكمون"، ُت ُئوا فيهّا ول  َفَس ّيا"، "اخْأ ِق َفَت َفَت  ْن ُك َفَك إن  ُذ بالرحمِن من أعو
َفَك بقوة ّوت َفَرك بسمع الله وبصره، وأخأذُت ق َفَبص أخأذت سإمعك و
َفَتستتر به من ْتُر النبوة الذي كانت النبياء  اللّه، بيني وبينك سإ
َفَطوات الفراعنة؛ جبريُل عن يمينك، وميكائيُل عن ِشمالك، َفَسإ
َفَيحجزك مني ويمنعني منك. ومحمد أمامك، والله مطل عليك 

والسلم".
ُعمر بُن كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله يعظه وكتب 

ُتك على َفَماله: "أما بعد، فإذا دعتك قدر َفَع عبد العزيز إلى بعض 
َفَد ما تأتي إليهّم، َفَفا َفَن ّله عليك و َفَة ال ُكْر قدر الناس إلى ظلمهّم، فاذ

َفَء ما يأتون إليك. والسلم ". وبقا
 

َفَت الناس? قال: ِدم رجٌل من بعض النواحي فقيل له: كيف ترك َفَق و
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َفَهّر. والسلم. َفَت ْن ًا ل ي َفَتِصر، وظالم ْن َفَي ًا ل  مظلوم
شعر في الحبس في الحبس: 

َفَن يدخُأُل ما إنساٌن السج
ُله فتسأ

ِنك باُل ما قال إل سإج
 مظلوُم

ِدثّين: وقال بعض  َفَح الُم

ِغفُت التي الليالي إن ُش
ُلـبـه في الدهُر غيبهّابهّـا تقـ

ّله قط ملُت ما أمري ل
إلـى

ِبي شيء ْل َفَق ُفِجعُت إل ب
بـه

الزمان من حظي عرفُت
ًا ألومفل ْلق تـجـبـه علـى َفَخأ

ْهّم وكل ُته َفَسإ أعمد
َفَقـفـْت بـه ُرِميُت حتى الليالي بهو

الملك عبد أن وُحكي الخوارج من ورجل مروان بن الملك عبد بين
ُه مروان بن ْو َفَت عبد على فأدخأل قتله، فأراد الخوارج من برجل أ

َفَد يا الخارجي: دعه فقال يبكي؛ وهو صغير له ابن الملك الملك، عب
َفَ وأحرى لصوته، وأذهب لدماغه، وأصح لشدقه، أرحب ذلك فإن أل
ْتُه إذا عينه عليه تأبى َفَز َفَف ْبرتهّا. فأعجب فاسإتدعى الله طاعُة َفَح َفَع
ُد َفَما له وقال بقوله الملك عب ًا: أ هذا? عن فيه أنت ما يشغلك متعجب

َفَغل أن ينبغي فقال: ما َفَن َفَيش ٌء. فأمر الحق قول عن المؤم ُد شي عب
َفَح بحبسه، الملك َفَف َفَص قتله. عن و
ّله بسم  الرحيم الرحمن ال
والبيان العلم كتاب
العلم

في نهّي رسإول الله صلى الله عليه وسإلم عن الغلوطات حدثّني
ُيونس عن الوزاعي عن عبد الله الزيادي قال: حدثّنا عيسِى بن 

َفَهّى ِبِحي عن معاوية بن أبي سإفيان قال: ن َفَنا بن سإعد عن الض
ُلوطات، قال الوزاعي: ْغ رسإوُل الله صلى الله عليه وسإلم عن ال

َفَعاب المسائل. يعني ِص
َفَهّيل بن محّمد بين كعب الخأبار وقوم من أهل الشام حدثّني سُإ

َفَدثّ عن رجل من ُيح َفَدير  عن الصمعي قال: سإمعت ِعْمران بن ُح
أهل الشام قد سإماه، قال: قال كعب الحبار لقوم من أهل

َفَن َفَس َفَخْولني? فقالوا: ما أْح الشام: كيف رأيكم في أبي ُمسلم ال
ُله، وإْن ْه َفَد الناس في الحاكم أ َفَه َفَذنا عنه! فقال: إن أز َفَنا فيه وأخْأ َفَي رأ
ُد فيهّا َفَه َفَيْز َفَرباء، و ُغ َفَغُب فيهّا ال َفَيْر َفَف مثل ذلك الجامة تكوُن في القوم 

350



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

َفَر ماؤها وأصاب هؤلء منفعتهّا، وبقي هؤلء َفَغا َفَنا ذلك  َفَفبي َفَرباء،  ُق ال
ينفكون، أي يتندمون.

لعيسى عليه السلم وفي النجيل أن عيسى صلى الله عليه لّما
َفَر لهّم هذه َفَهّ ْظ أراهم العجائب، وضرب لهّم المثال والحكمة، وأ
َفَم وأخُأوه َفَي َفَمْر ْيست أّمه  َفَل َفَو  ّنّجار! أ َفَن ال الياِت، قالوا: أليس هذا اب

ّلهّن عندنا! فقال لهّم ُهّوذا وأخأواته ك َفَي َفَن و َفَف وشمعو َفَب ويوسإ يعقو
ِته. َفَئ ِبي ّقر إل في مدينته و َفَح ُيسب النبي ول ي ّنه ل  عيسى: إ

لدغفل النّسابة وقد سُإئل عن تحصيله علمه حدثّنا الرياشي قال:
َفَت َفَت ما أدرك َفَفل النّسابة: بم أدرك ْغ َفَد ّدثّنا الصمعي قال: قيل ل ح
َفَلِقيُت ُقول، وكنُت إذا  َفَع ُؤول وقلٍب  َفَسإ من العلم? فقال: بلْساٍن 

ًا أخأذُت منه أعطيته. ِلم عا
بين رؤبة بن العجاج والنسابة البكري حدثّني أبو حاتم قال: حدثّنا

َفَء بن أسإلم عن رؤبة بن العّجاج قال: َفَعل الصمعي قال: حدثّنا ال
ّنسابة البكرّي فقال لي: من أنت. فقلت: أنا ابن العجاح. أتيت ال

ًعرْفت، لعلك من قوم إن سإكّت عنهّم لم قال: قصرت و
َفَن كذلك. َفَني. قلت: أرجو أل أكو ُعوا ع َفَي يسألوني، وإن تكلمُت لم 
ُتخبرنى. قال: بنو عم السوء إن َفَءة. قلت:  ُء الُمُرو قال: ما أعدا

ْلم آفًة ِع ًا أذاعوه. ثّم قال: إن لل َفَرأوا سإيئ َفَتُروه، وإن  ًا سإ رأوا حسن
ُهجنته نشره عند ُنه، ونكده الكذُب فيه، و ُته نسيا ًا، فآف َفَنكد ُهجنة و و

غير أهله.
َفَم ْل ِع َفَلب ال َفَط ًا ما  َفَزال المرء عالم َفَي في طلب العلم كان يقال: ل 

َفَل. ِهّ َفَج َفَم فقد  ِل َفَع َفَظن أْن قد  فإذا 
ُتدخأل للنبي صلى الله عليه وسإلم في أربعة أسإباب لطلب العلم 

َفَران ْهّ ْلت بن ِم ُعبيد عن الص النار حدثّني شيٌخ لنا عن محمد بن 
ّله قال رسإول الله صلى الله عن رجل عن الشعبي عن عبد ال

َفَء َفَي به العلما ِه ُيبا َفَم لربعة دخأل النار. ل ْل ِع عليه وسإلم: "من تعلم ال
َفَذ به من َفَه الناس أو يأخُأ َفَل به وجو ُيِمي َفَء أو  َفَي به السفهّا ِر أو يما

المراء".
وحدثّني عن أبي معاوية عن حجاج عن مكحول قال: قال رسإول

ِلص العبادة لله أربعين ُيْخ الله صلى الله عليه وسإلم: "ما من عبد 
ْكمة من قلبه على لسانه". ُع الِح ًا إّل ظهّرت ينابي يوم

نصيحة لقمان لبنه
ًا َفَلم ًا أو متع ُد عالم ْغ َفَني، ا ُب ُلقمان أنه قال لبنه: يا  َفَكم  وقرأت في ِح

َفَس فتهّلك. ًا، ول تكن الخاِم ًا أو ُمِحب أو ُمستِمع
ّدثّني محمد بن وللنبي صلى الله عليه وسإلم في حمل العلم ح
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َفَعاذ َفَويد بن سإعيد عن إسإماعيل عن ابن عياش عن ُم داود عن سُإ
بن ِرفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال النبّي صلى الله

ُفون عنه ْن َفَي ُله  َفَلف عدو َفَخأ َفَم من كّل  ْل ِع عليه وسإلم: "يحمل هذا ال
َفَل الجاهلين". ِطلين وتأوي ْب َفَل الُم َفَف الغالين وانتحا تحري

لعلي عليه السلم وروى أبو خأالد بن الحمر عن عمرو بن قيس
ْلتم َفَرّح ِلماٌت لو  َفَك عن أبي إسإحاق قال: قال علي عليه السلم: 

ٌد ْب َفَع َفَوّن  َفَيْرُج َفَلهّن: ل  ُتحركوا مث ُتِصيبوهّن قبل أن  ِطي فيهّّن ل  َفَم ال
َفَتحيي من ل يعلم أن يتعلم، ول َفَيْس َفَبه، ول  َفَيخافّن إل ذن ّبه، ول  إل ر

ّله أعلُم. واعلموا أن َفَلم أن يقول: ال ْع َفَي ِئل عّما ل  يستحيي إذا سُإ
منزلة الصبر من اليمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب

الرأُس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب اليمان.
َفَلم على القوم ُتس َفَته أن  ِلم عليك إذا أتي وكان يقول: من حق العا

َفَز ْغِم َفَت َفَر بيدك، ول  ُتِشي َفَمة ول  ّدا َفَس ق ِل َفَتْج َفَتُخّصه بالتحية، وأن  عامًة و
ًا، ول َفَب عنده أحد َفَتغتا ًا لقوله، ول  َفَل قال فلن خألف بعينك، ول تقو

َفَكسل، ول َفَلح عليه إذا  ُت َفَذ بثوبه، ول  َفَساّر في مجلسه، ول تأخُأ ت
َفَض من صحبته لك، فإنما هو بمنزلة النخلة ل يزال يسقط َفَر ْغ َفَت

عليك منهّا شيء.
وله عليه السلم في أن العلم خأير من المال وفيما قال علي

َفَيحُرسُإك ْيل، العلم خأير من المال، لن العلم  َفَم ُك عليه السلم: يا 
ُقصه النفقة، والعلم يزكو على ْن َفَت وأنت حُرس المال، والمال 

النفاق.
ُيحسن. وقال: قيمُة كٌل امرء ما 

َفَم. ِعل َفَظر عليه ال َفَح ًا  ويقال إذا أرذل الله عبد
لبعض الشعراء وقال الشاعر: 

َفَع ُيعد كان َفَمن القوم رفي
ًا ِلمـ عا

قومه في يكن لم وإن
بحسيِب

ًا حل وإْن فيهّا عاش أرض
بعلمه

ِلم وما ٍة في عا بلـد
بـغـريِب

َفَتكتِسب َفَل من الدب، لنهّا  ًا أفض َفَء شيئ ُء البنا ْهّر: ما وًرثّت البا ُبُزْرِجم لبزرجمهّر قال 
ُعدما منهّما. ُعد  ْتلفه فتق ُت المال بالدب بالجهّل 

ُتكم تتذاكرون بين خأالد بن صفوان ورجل وقال رجل لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأي
َفَلي النوُم? قال: لنك ِحمار في َفَع َفَع  َفَق َفَو الخأبار، وتتدارسإون الثّار، وتتناشدون الشعار، 

مسلخ إنسان.
ُد الله بن معاوية ًا ومعه عب ُد بن يزيد حاّج بين الوليد بن يزيد ورجل من ثّقيف خأرج الولي

ْنج فاسإتأذن عليه رجل من َفَر ْط َفَعبان بالًش ْل َفَي بن عبد الله بن جعفر فكانا ببعض الطريق 
َفَته؛ فقال له الوليد: َفَج ِديل، فلفا دخأل سإلم فسأله حا ْن ْنج بم َفَر ْط َفَر الش َفَت َفَسإ َفَن له و ِذ َفَثِّقيف فأ

َفَنات. قال: أفتعرف َفَه َفَت القرآن? قال: ل، يا أمير المؤمنين! شغلتني عنه أموٌر و أقرأ
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َفَت من أيام العرب ِلم ًا. قال: ل. قال: أفع َفَشعر شيئ ْويت من ال َفَر َفَف ْقه? قال: ل. قال: أ الِف
ْنج وقال: شاهك. فقال له عبد الله بن َفَر ْط َفَش َفَف الِمنديل عن ال َفَش َفَك ًا? قال: ل. قال: ف شيئ

ُكت فما معنا أحد. معاوية: يا أمير المؤمنين! قال: اسْإ
َفَكاٍف، كالسإد معه ْلمه  ِلُم إذا اغترب فمعه من ِع من كتاب الهّند وفي كتاب للهّند: العا

َفَتوجه. ِعيش بهّا حيُث  َفَي ُته التي  َفَو ق
ّد السإباب، قال  ُة أش الشاعر: وكان يقال: العلم أشرُف الحساب، والمود

ْلُم ْلـُم الِح ِع ًلـتـا وال خأـ
َفَكـرم

ِء ْيٌن للمر هما إذا َفَز
اجتمـعـا

ْنوان ِتّم ل ِص َفَت َفَيس
ُهّـمـا مـعـا وذاك لـذا بجمـع إلحسنـ

به سإما وضيع من كم
ْلُم ِع وال ال

ْلُم َفَء فنال ِح َفَعل ال
وارتـفـعـا

ِبنا رفيع ومن ال
ُهّـمـا َفَعـ َفَضا ّتـضـعـا أضاع ما أخأملهأ فا

ُء أن َفَد العلما للحنف ولبن المقفع في العلماء قال الحنف: كا
ُذّل ما يصير. ْلم فإلى  ِع َفَكد ب َفَؤ ُي يكونوا أْربابا، وكل عّز لم 

ّفع: إذا أكرمك الناس لماٍل أو َفَق ّفع وقال ابن الُم ولبن المق
ًنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهّما، ولكْن َفَب ْعِج ْلطاٍن فل ت سُإ

ِدين أو أدب. ِل ْعِجبك إن أكرموك  ُي ل
َفَثل َفَم َفَثُل العلماء في الرض  َفَم وفي بعض الحديث المرفوع: "

النجوم في السماء".
في فضل العلم

ُيِحّب أن له ٌد  ِدل على فضل العلم أنه ليس أح ُت وكان يقال: اسإ
ًا. َفَطر َفَخأ بحظه منه 

ْلُمك من ليونس بن حبيب، وأبي السإود قال يونس بن حبيب: ِع
َفَدنك. َفَب ُلك من  َفَما ُروحك، و

َفَكاٌم على َفَكاٌم على الناس، والعلماء ُح قال أبو السإود: الملوك ُح
الملوك.

ُء ْهّر: العلما ُبُزْرِجم لبزرجمهّر في فضل العالم على الغني قيل ل
أفضُل أم الغنياء? فقال: العلماء. فقيل له: فما باُل العلماء

َفَثُر من الغنياء بأبواب العلماء? فقال: لمعرفة ْك بأبواب الغنياء أ
َفَجهّل الغنياء بفضل العلم. َفَنى و ِغ العلماء بفضل ال

ُق من َفَل َفَم للنبي صلى الله عليه وسإلم وفي الحديث: "ليس ال
ْلم". ِع أخألق المؤمن إل في طلب ال

ًا، ْلُت طالب َفَل َفَذ ّباس:  لبن عباس رضي الله عنهّما قال ابن ع
ًا؛ وكان يقول: وجدّت عاّمة علم رسإول الله صلى َفَزْزُت مطلوب فع

353



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ِقيل بباب الله عليه وسإلم عند هذا الحّي من النصار، إْن كنُت ل
ِطيب نفسه. أحدهم ولو شئُت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك 
ّوُل العلم الصمت والثاني في درجات العلم وكان يقال: أ

ْفُظ، والرابع العقل، والخامس نشُره. ُع، والثالث الِح السإتما
ّله في شبيبته لقاه الله َفَة ال َفَد َفَن ِعبا َفَمن أحس للحسن قال الحسن: 

ُه َفَنا ْي َفَت َفَوى أ َفَت ُه واسْإ ّد َفَغ أُش َفَل َفَب َفَولما  ُله: " ّنه، وذلك قو الحكمة في سِإ
َفَن". ِني ْلُمْحِس ِزي ا َفَنْج َفَك  ِل َفَذ َفَك َفَو ًا  ْلم ًا وِع ْكم ُح

في الحكمة، وصفات العالم قال بعض الحكماء من الصحابة:
ْعلم، َفَعْل بأحسِن ما ي ْف َفَفلي ِني  ْد َفَيِج َفَمن التمسني فلم  تقول الحكمُة: 

ْفني. ِر َفَيع َفَنا معه وإن لم  َفَل ذلك فأ َفَع َفَف َفَيعلم، فإذا  وليترك أقبح ما 
ِقُر َفَيْح َفَن فيه ثّلثٌّ: ل  ًا حتى يكو وكان يقال: ل يكون الرجُل عالم

ًا. َفَثّمن َفَيحُسد من فوقه، ول يأخأذ على علمه  َفَمن دونه في العلم، ول 
َفَحّب للعالم َفَت ُيس ُعيينة:  ُيستحب للعالم وقال ابن  لبن عيينة فيما 

َفَنف. َفَلم أل يأ ُع َفَنف، وإذا  َفَع ُي َفَلم أل  إذا ع
َفَلموا َفَهّْرج إن ع ْيلن: ل تكن كعلماء زمن ال َفَغ لغيلن وفي كلم ل

ُفوا. َفَعن ّلُموا  ًع ِنفوا وإن  أ
َفَيدعو َفَم الحكيم  ْقمان: إن العال ُل من حكم لقمان وفي حكمة 

ْطُرد َفَي َفَرق  ِلم الخْأ َفَقار، وإن العا َفَو َفَصْمت وال َفَس إلى علمه بال النا
َفَدر والكثار. َفَهّ الناس عن علمه بال

َفَقى َفَحْم َفَة ال َفَل َفَمْسأ َفَسإْل  لبراهيم بن منصور قال إبراهيم بن منصور: 
َفَظ الكياس. َفَفْظ ِحف واح

ّبره وأنشد ابن العرابّي:  شعر لبن العرابي في طلب العلم وتد
َفَب ما َفَء أقر َفَن الشيا حي

ُقهّا َفَيُسو
َفَدها قدر لـم إذا وأبع

ِر ْقـد ُتـ
َفَه فسل ِقي َفَف ُكْن ال ًا ت فقيهّ
َفَلـُه مثـ

َفَع َفَمن ٍه عمل في َفَيْس ْق ِبف
ِر َفَهّ َفَيْم

َفَر وتدبر ْعنـى الني الم ُت
بـه

َفَر ل بغير عمل في خأي
ِر ّبـ تد

ُد فلقد ُء َفَيِج وهو المر
َفَقٌصـر م

َفَيِخيُب ّد و َفَء ِج َفَر المر غي
َفَصر  مق

َفَدى الرجاُل ذهب َفَت ْق الُم
َفَعالهّم َفَف ب

ِكُرون ٍر لكل والمن أم
ِر َفَكـ ْن ُم

َفَلٍف في وبقيت ّين َفَخأ َفَز ُي
بعُضهّم

ًا َفَع بعض َفَف ْد َفَي ِور ل ْع عن ُم
ِر معو

الشاعر: مثله لبعض الشعراء وقال 
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ُء َفَفا الـسـؤال طوُل العمى ِش
ّنـمـا وإ

السكوِت طوُل العمى تماُم
ْهّل على َفَج  ال

وقال بعضهّم: خأير خِأصال المرء السؤاُل.
ًا. ُنت َفَع َفَت َفَسْل  َفَت ًا ول  ُقهّ َفَف ويقال: إذا جلست إلى عالم فسل ت

َفَلب َفَعن الط َفَتر  َفَمن اسإت للحسن في طلب العلم قال الحسن: 
َفَرق َفَمن  ّنه  َفَل الحياء فإ ِبي َفَرا َفَسإ ُعوا  ّط َفَق َفَله، ف َفَبا َفَس للجهّل سِإْر ِب َفَل َفَياء  َفَح بال

ْتر. ْلم بين الحياء والس ِع َفَني وجدُت ال ْلُمه، وقال: إ ُهّه رق ِع وج
للخليل في منزلة الجهّل وقال الخليل: منزلة الجهّل بين الحياء

َفَنفة. وال
لعلي بن أي طالب كّرم الله وجهّه وقال علي بن أبي طالب عليه

ْكمة ضالُة ُء بالِحْرمان، والِح ْيبة، والحيا َفَخ َفَبُة بال ْي ِرنت الهّ ُق ِم:  السل
ْي أهل الشرك. َفَد َفَي ْبهّا ولو في  ُل ْط َفَي المؤمن فل

ْير لبنيه: تعلموا َفَب ُة بن الّز ُعْرو نصيحة عروة بن الزبير لبنيه وقال 
ِرين، َفَخأ َفَر قوم آ َفَبا ِك ُكونوا  َفَر قوم فعسى أْن ت َفَغا العلم فإْن تكونوا ِص

ّلم العلم وتعليمه فيا سإوءتا ماذا أقبح من جهّل بشيخ! في تع
َفَلم، فإنك إذا ْع َفَي َفَلم ممن  َفَع َفَت َفَهّل، و َفَيْج َفَمْن  َفَمك  ْل َفَعلم ِع وكان يقال: 

ِلمت.  َفَع َفَت ما  ْظ ِف َفَح َفَت و ِهّل َفَج َفَت ما  ِلم َفَع َفَت ذلك  فعل
َفَت ِبم أدرك ْهّر:  ُبُزْرِجم لبزرجمهّر وقد سُإئل عن إدراكه العلم قيل ل

َفَراب، وِحْرٍص ُغ ُكور ال ُب ُكور ك ُب ِب َفَت من العلم? فقال:  ما أدرك
َفَمار. ٍر كصبر الِح ْب َفَص ْنزير، و كحرص الِخ

للحسن في طلب العلم في الّصغر وقال الحسن: طلُب العلم
َفَبر كالنقش ِك َفَجر، وطلُب العلم في ال َفَح ًنقش في ال في الّصغر كال

على الماء.
َفَرح. ْب َفَي ويقال: التفقه على غير علم كِحمار الطاحونة يدور ول 
للنبي صلى الله عليه وسإلم وفي الحديث المرفوع "ارحموا
ًا ضاع بين ُجهّال". ًا افتقر ارحموا عالم َفَذّل ارحموا غني ًا  عزيز

ْكُم جاهل. ويقال: أحق الناس بالرحمة عالم يجوز عليه ُح
للمسيح عليه السلم في الحكمة قال المسيح عليه السلم: يا

ًا، َفَتْصنع به شيئ ّنهّا ل  َفَؤ إلى الخنازير، فإ ُل ُقوا اللؤ ْل ُت َفَل ل  َفَبني إسإرائي
َفَة أفضُل من اللؤلؤ، ُيريدها، فإن الحكم َفَمن ل  َفَة  ْكم ُطوا الِح ْع ُت ول 

َفَشُر من الخنازير. ِريدها  ومن ل ي
ْنصف ٌد خأير من م ِن ِلم معا لديمقراط، وغيره قال ديمقراط: عا

جاهل.
ًا. ًا؛ وقد يكون العالُم معاند وقال آخأر: الجاهل ل يكون ُمنِصف

ُذوا باللّه من فتنة العابد الجاهل، وفتنة العالم َفَتعو ْفيان:  قال سُإ

355



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

الفاجر.
ّنك َفَفُة في أهل العلم؛ ولغيرهم الثْروة، فقال: إ قيل للحسن: الِحْر

طلبت قليلً في قليل فأعجزك، طلبت المال وهو قليل في
الناس، في أهل العلم وهم قليل في الناس.

ْيمي:  َفَز شعر للخزيمي، ولخأر وقال الُخ
َفَرّن ل ُظ ْن ْقل إلى َفَت ول َفَع

أدٍب
َفَد إن قريناُت الجدو

 الحماقات
آخأر: وقال 

َفَحْرفا أدبي من ازددُت وما
َفَسإر ِه أ ِب

ْدُت إل َفَزي ًا َفَت تحـتـه َفَحْرف
ُشـوُم

ْنٍق في الُمقدم إن ِح
ْنـعـتـه َفَص ب

فهّـو منهّا َفَتوجه أنى
مـحـروم

الملك: شعر الطائي لمحمد بن عبد الملك وقال الطائّي لمحمد بن عبد 

ٍر أبا ْعف َفَهّالة إّن َفَج َفَج ُلودأمهّا ال ُء العلم وأّم َفَو ّذا َفَج
ِئُل  حا

ًا فاته ِعلم كثيٌر؛ وقال: َفَمن طلب الرياسإة بالعلم سإريع ِري:  ْو لسفيان الثوري قال الث
َفَيهّتف العلم بالعمل فإن أجابه وإل ارتحل.

َفَفر للعالم ُيغ ًا قبل أن  َفَفر للجاهل سإبعون ذنب ُيغ لبعض أهل العلم قال بعض أهل العلم: 
ذنب واحد.

ُء ما َفَيمنعنكم سإو ُبْردة: ل  لبلل بن أي بردة شعر للخليل بن أحمد قال بلل بن أبي 
َفَن ما تسمعون. ْقبلوا أحس َفَت تعلمون منا أن 

أحمد: شعر للخليل بن أحمد وقال الخليل بن 

َفَمل ْع ُظر ول بعلمي ا ْن إلى َفَت
عملـي

ْعك َفَف َفَيْضُرْرك ول قولي َفَين
 تقصيري

َفَتبقى ْلمة الذنوب ف ُظ َفَر علمك ب َفَئّن نو ِف ْط ُت ًا فل  َفَت علم ّنك قد أوتي كتب رجل إلى أخ له: إ
َفَم يسعى أهُل العلم بنور علمهّم. في الظلمة يو

ْطلب ُي لبعض الحكماء في اقتران العلم والعمل وقال بعض الحكماء: لول العلُم لم 
َفَعه َفَد ّق جهّلً به أحب إلي من أن أ ًع الح ُيطلب العلم، ولن اد العمل، ولول العمُل لم 

ًا فيه. ْهد ُز
ّلت َفَز َفَمل بعلمه  ْع َفَي َفَم إذا لم  ِل ِدينار: إن العا مثله لمالك بن دينار، ولغيره وقال مالك بُن 

َفَفا. َفَص ْطُر عن ال َفَق َفَيزّل ال ُته عن القول كما  موعظ
َفَع في القلب، وإذا خأرج من اللسان لم َفَق َفَو ونحوه قوُل زياد: إذا خأرج الكلُم من القلب 

ِوز الذان. يجا
ُبوا ِل ُط ُفقدوا  ُفقدوا، فإذا  ِغلوا  ِغلوا، فإذا ُش َفَعِملوا ُش ِلُموا كِملوا، فإذا  َفَع ُء إذا  ويقال: العلما

ُبوا. َفَر َفَه ُبوا  ِل ُط فإذا 
ًا عاِملً. ًا وواعي ًا واِعي َفَتمع ًا وُمس ِلم ًا عا َفَل ناطق َفَن الرج قال الحسن: ما أحس

ُلهّا. َفَم ْع َفَي َفَم بالخطيئة  َفَسى العل ْن َفَي َفَسب الرجل  وقال ابن مسعود: إني لح
ُله. ِت َفَل ل أدري أِصيبت مقا َفَرك العالُم قو َفَت وقال ابن عباس: إذا 

الملك: شعر ليزيد بن الوليد بن عبد الملك وقال يزيد بن الوليد بن عبد 

في تحدثُّت ما إذا
ِلـٍس َفَمْجـ

َفَناهى ما إلى حديثي َفَت
ِلمُت  ع
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ُد ولم ْع تناهى ما إذا وكانغـيره إلى علمي أ
َفَصْرُت َفَق

آخأر: وقال 

َفَهّى ما إذا ْلمي انت تناهيُت ِع
عـنـده

َفَلى أطال تناهى أم فأم
َفَصـرا ْقـ فا

ِبُرني المرء غائب عن ويخ
ُلـه ْعـ ِف ِ

َفَيب عما الفعُل كفى ُء َفَغ المر
ِبرا  ُمْخ

لعمر بن الخطاب في تغاير الناس على العلم
َفَيُر الناس َفَتغا ًا ي ّطاب: ل أدركُت ل أنا ول أنت زمان قال عمُر بن الخ

ْلم؛ يتغايرون على الزواج. ِع فيه على ال
َفَفق منه. ْن ُي ُيقال به ككنز ل  ْلمان: علم ل  َفَسإ لسلمان الفارسإي قال 

للنبي صلى الله عليه وسإلم في أصناف العلم وفي الحديث
المرفوع: "العلم علمان علٌم في القلب فذلك العلم النافع وعلٌم

محس اللسان فذلك ُحّجُة الله على ابن آدم".
ِرن شيء إلى ُق ُعمر بن عبد العزيز: ما  لعمر بن عبد العزيز قال 

ْدرة. ُق ْفو إلى  َفَع ْلم إلى علم ومن  شيء أحسن من ِح
َفَجعا. َفَو ْد  َفَيزد ًا  ْد علم َفَيْزد َفَمن  َفَداء:  ّدْر لبي الدرداء قال أبو ال

لفلطون، وغيره في قول: ل أعلم قال أفلطون: لول أن في
َفَلُم. ْع ّني ل أ َفَني أعلُم لقلُت إ ًا ل َفَبب قول ل أعلم سإ

َفَني لسُت وقال آخأر: ليس معي من فضيلة العلم إل علمي بأ
أعلم.

للخليل بن أحمد في أصناف الرجال قال الخليل بُن أحمد:
َفَكر، ْدِري فذاك ناس فذ َفَي ِري أنه  ْد ِري وي الرجال أربعة: رجٌل يد

ّلموه، ورجل ورجل ل يدري ويدري أنه ل يدري فذلك مسترشد فع
ل يدري ول يدري أنه ل يدري فذلك جاهل فارفضوه.

كتاب كسرى إلى بزرجمهّر وهو في الحبس ورد بزرجمهّر عليه
ُة علمك أن ُبُزْرِجمهّْر وهو في الحبس: كانت ثّمر ِكْسرى إلى  كتب 

ُبُزرجِمهّْر: أما ما كان َفَت بهّا أهلً للحبس والقتل. فكتب إليه  ِصْر
ِفُع بثمرة العلم فالن إذ ل جد فقد ِصرُت معي الجد فقد كنُت أنت

َفَر الخير فقد ْقدت كثي َفَف أنتفع بثمرة الصبر مع أني إن كنُت 
اسإترحت من كثير الشر. لبزرجمهّر ولبعض الحكماء قال

ُعْمُر صلح له التعلُم. ُبُزْرِجمهّْر: من صلح له ال
َفَلم? فقال: إن كانت وقيل لبعض الحكماء: أيحُسن بالرجل أن يتع

َفَيْحُسُن به. ُبح به فإّن العلم  ْق َفَت َفَهّالُة  َفَج ال
ْين العلم. َفَز ويقال: التودد 
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َفَوم لعمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب: ما من غاشية أد
ًا من عالم. َفَبع ًا، وأبطأ ِش َفَرق أ

َفَمن طلب ولمالك بن دينار في طلب العلم قال مالك بن دينار: 
العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلبه للناس فحوائُج ناس

ٌة. كثير
ُعمر قصير، والصنعُة طويلة، والزمان َفَراُط: العلم كثير، وال ْق ِإت قال 

جديد، والتجِربة خأطأ. للمسيح عليه السلم قال المسيح عليه
ْدلجين، وأنتم ُمقيمون مع َفَق للُم ُفون الطري َفَتِص السلم: إلى متى 

المتحيرين، إنما ينبغي من العلم القليُل، ومن العمل الكثير.
َفَلُم َفَس بكل ما أع ْلمان: لو حدثُّت النا َفَسإ سإلمان في علمه قال 

ْلمان. َفَسإ َفَل  ِت َفَم الله قا َفَرِح لقالوا 
َفَهّم فيما في القول بغير علم كان يقال: ل تقل فيما ل تعلم قل

َفَلم. َفَتع
َفَحُرون، فإذا كان ْفس  ًن وكان يقال: العلم قائد، والعمل، سإائق، وال

َفَمالً، ًا وِش َفَدلْت يمين َفَع َفَدْت إذا كان سإائٌق بل قائد  ُل َفَب ٌد بل سإائق  قائ
ًا. َفَكْره ًا و ْوع َفَط فإذا اجتمعا أنابت 

ِرف الرجُل خأطأ َفَيع ُيوب: ل  ليوب في تعّرف منزلة العلم قال أ
َفَف الخأتلف. ِر َفَلمه حتى يع ُمع

َفَحا ُل َفَكٌر ولن يص َفَذ ُيستفاد من العلم  ْنثى وما  َفَغِريزة العقل أ ويقال: 
ًا. إل مع

َفَغض العلماء ْب للمسيح عليه السلم قال المسيح عليه السلم: إن أ
َفَوسإع له في المجالس، ُي ِغيب، و َفَم َفَر بال ُيِحث الذك إلى الله رجل 

ِود، بحق أقوُل لكم: إن أولئك َفَزا َفَم َفَرغ له ال ْف ُت ْدعى إلى الطعام، و ُي و
َفَم َفَب يو ُيضاِعف لهّم العذا َفَرهم في الدنيا، وإن الله  قد أخأذوا أُجو

القيامة.
َفَي زيد ًل ُد لبن عباس رضي الله عنهّما على قبر زيد بن ثّابت لما 
َفَرى كيف ذهب َفَي َفَسإًره أن  بن ثّابت في قبره قال ابن عباس: من 

َفَهاُب العلم. َفَذ ْلُم فهّكذا  ِع ال
ِقي َفَ َفَتل لبعض الشعراء في تلقي العلماء وقال بعُض الشعراء في 

العلماء: 
َفَقى إذا ُيوُل َفَتل الق

واْزدحـمـْت
ُعوض حاُل فكيف َفَب في ال

َفَسإِط َفَو  ال
الرقاع: وقال ابن 

ِة من أصبُت ولقد الـمـعـيش
ًة َفَلـذ

ِقيُت َفَل َفَظِف من و الُخطوِب َفَش
َفَدها َفَدا  ِش
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ّتى وعلمُت أسإأُل لسُت ح
ًا ِلـمـ عا

ٍة َفَحْرِف عن لكـي واحد
َفَدهـا أزدا

ْأنف منهّن َفَي ٌع ل  في أربع ل يأنف منهّن الشريف ويقال: أرب
ُته لضيفه، وقياُمه على الشريُف: قياُمه عن مجلسه لبيه، وخِأدم

َفَذ من علمه. ِلم ليأخأ ٍد، وخأدمته العا َفَرسإه وإن كان له مائُة عب َفَف
ْته َفَلب َفَغ لعطاء بن مصعب في 

َفَمن هو ِة وعندهم  َفَت على البرامك ْب َفَل َفَغ َفَعب: كيف  قيل لعطاء بن ُمْص
َفَد الدار، َفَرباء، كنُت بعي ُغ َفَفُة ال َفَرا َفَظ َفَرباء  ُق آدب منك. قال: ليس لل

ًا ْبر، صغير الِجْرم، كثير اللتواء، شحيح ِك َفَم ال َفَب السإم، عظي غري
َفَغبهّم فّي رغبتي عنهّم. َفَتباعدني منهّم، ور َفَقربني إليهّم  بالملء؛ ف

بين الخزيمي وسإعيد بن وهب، ثّم بينه وبين أنس بن أي شيخ قاد
َفَوْهب مع طلوع الشمس َفَقاني سإعيد بن  ْيمٌي : تل َفَز أبو يعقوب الُخ
ّقاني ًا، ثّم تل َفَسن َفَح ًا  َفَمع حديث ُدوُر لعلّي أسإ ُتريد? قال: أ فقلت: أين 

َفَسن فأنا َفَح ُتريد? قال: عندي حديث  َفَنس بن أبي شيخ فقلت: أين  أ
ْثّني به ّد َفَن السإتماع، قلت: ح َفَس َفَح َفَن الفهّم  َفَس َفَح ًا  ُلب له إنسان أط

َفَء السإتماع، وما أرى لهّذا الحديث إل َفَسإي َفَسُن الفهّم  َفَح قال: أنت 
َفَغْزوان. َفَل بن  إسإماعي

شعر للطائي وقال الطائّي في نحو هذا: 
ْنُت ُك َفَز و َفَع ُنـوٍع مـن أ ّوضهقـ َفَع ُفوٌح َفَت ُلول من َفَص َفَم

معنى من أذّل فِصْرُت
َفَدقيٍق

ْقر به ٍم إلى َفَف ْهّـ ِلـيل َفَف َفَجـ

ًا فاقِصد لفّن من َفَت أن تكون عالم في الفرق بين العالم والديب كان يقال: إذا أرد
َفَنه. َفَس ًا فخذ من كل شيء أح العلم، وإذا أردت أن تكون أديب

ّي: شعر لبراهيم بن مهّدي قال إبراهيم بن  المهّد

َفَزق قد ُء ُيْر تتعب لم المر
ُلـُه رواِح

َفَرُم ُيْح َفَق و َفَت لم َفَمن الّرز ْؤ ُي
َفَعِب من  َفَت

ٌد أنني مع النـاس في واِج
ًة واحـد

ُق ُغ الرز َفَو ٍء أْر قوي عن شي
َفَدب  ال

ٍة َفَل َفَخأ َفَمن فيهّا ليس و
ُيخـالـفـنـي

ْوك الرزق َفَن في َفَمقروناِن وال
َفَبـب َفَسإ

َفَت يا ِب َفَت كم العقل ثّا ذا عاين
ُحـُمـٍق

ُق لزم من به أغرى الرز
َفَجًرِب ال

َفَبذ: ما أنوِشْروان قال والموبذ أنوشروان بين الشياء? رأُس للُمو
ّية قال: الطبيعة بالشارة العلم ومن برائحته، الدب من تكتفي النق

ْذر يذهب وكما إليه، ًا، الٌسباخ في الب تموت الحكمة كذلك ضائع
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ِلب وكما الطبيعة، بموت َفَسباُخ َفَتغ َفَب ال ْذر طي َفَب َفَفن، إلى ال َفَع كذلك ال
ْفُسد الحكمة َفَت كسرى: قد قال أهلهّا؛ غير عند َفَت وبحق صدق
ًلدناك. ما قلدناك ق

ّهدون علماء الزمان آخأر في السلف: يكون بعُض قال َفَز الدنيا في ُي
ُدون ول َفَه َفَرغبون َفَيْز ُي ْون َفَيْرغبون، ول الخأرة في و َفَهّ ْن غشيان عن َفَي

ْتهّون، ول الولة َفَقربون ين ُيباعدون الغنياء ُي ِبضون الفقراء، و ْنق َفَي َفَو
َفَراء، عند َفَراء: أولئك عند وينبسطون الُحق ُكب أعداء الجبارون ال

الرحمن.
َفَمر ابن عن نافع العلم في عمر لبن ثّلثّة: كتاب قال: العلم ُع

أدري. ول ماضية، وسإنة ناطق،
ُتب ُك والحفظ ال

َفَنس قال: سإمعت ّدثّني قريش بن أ ّدثّني إسإحاق بن إبراهيم قال: ح للخليل بن أحمد ح
ِة ما جاء. فقال: َفَوحد َفَوْحدة. فقيل له: قد جاء في ال َفَلْم من ال الخليل بن أحمد يقول: اسْإ

ُتب ول  ُك َفَيجْمعون ال َفَدها للجاهل، قال بعض الشعراء في قوم  َفَلمون: ما أفس ْع َفَي
ِر َفَزواِمُل َفَم ل للسإفا ْل ِع

عندهـم
ِدها ْلـم إل بجي ِعـ ِر ك البـاِعـ

ِري ما لعمُرك ْد الِمطي َفَي
غدا إذا

َفَح أو بأحمالهّا في ما را
ِز َفَرائ َفَغ  ال

ُتبون خأالد: الناًس بن يحيى قال وللشعبي خأالد بن ليحيى َفَن يك أحس
َفَن ويحفظون َفَيسمعون، ما ُتبون ما أحس ما بأحسن ويتحدثّون يك

َفَيحفظون.
ْعبّي: لو قال َفَش ً أن ال ًا. كان َفَنِسيُت ما حِفظ رجل عالم

ً يصف لرجًل َفَصف علمه في يغلط كان رجل َفَو ً رجٌل و فقال: رجل
َفَلًط كان ْغ ٍه من علمه في َفَي َفَيسمع وُجو ٍة:  َفَر أربع َفَفظ ُيقال؛ ما غي َفَيح و
ُتب َفَيسمع، ما غير َفَر ويك َفَفظ، ما غي ّدثّ يح ُيح ُتب. ما بغير و ْك َفَي

َفَواس: قد لبي قيل عبيدة وأبي الصمعي عن نواس لبي ُثوا ُن َفَع َفَب
َفَبيدة أبي إلى َفَع والصمعي ُع َفَم ُيْج َفَبيدة أبو بينهّما. فقال: أما ل فإن ُع

َفَكنوه َفَقره من أْم َفَر عليهّم قرأ ُش َفَسإاطي ْلبٌل الصمعي وأما الولين، أ ُب ف
َفَفص في َفَته. بهّم ُيطر َفَق َفَغما َفَن ب

القرآن
كانوا وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب أن في شقيق لبن

قال: الٌزيادي حدثّني التعليم على والخأذ المصاحف بيع يكرهون
ُد حدثّنا ِري عن سإعيد بن الوارثّ عب ْي َفَر شقيق بن الله عبد عن الُج

ّله رسإول أصحاب قال: كان َفَرهون وسإلم عليه الله صلى ال ْك َفَع َفَي ْي َفَب
ْونه المصاِحف َفَر َفَي ًا، و ْكرهون وكانوا عظيم َفَذ أن َفَي على المعلُم َفَيأخُأ

ْلمان تعليم ِغ ًا.  ال شيئ
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عبد بن محمد حدثّني والفاجر المؤمن في طالب أي بن لعلي
علي عن الحارثّ عن إسإحاق أبي عن الكاهلي خأالد عن العزيز

َفَثُل السلم عليه َفَم َفَثل القرآن يقرأ الذي المؤمن قال:  ْترجة َفَم ال
مثل القرآن يقرأ ل الذي المؤمن ومثل طيب، وطعُمهّا َفَطيب ريُحهّا

َفَتْمرة َفَح ول طيب طعُمهّا ال القرآن يقرأ الذي الفاجر ومثل لهّاة ِري
َفَحانة مثل ْي يقرأ ل الذي الفاجر ومثل ُمّر، وطعمهّا طيب ريحهّا الّر

َفَظلة مثل القرآن ْن َفَح َفَح ول ُمر طعمهّا ال لهّا. ِري
إلى بالقرآن السفر عن النهّي في وسإلم عليه الله صلى للنبي
َفَبيد بن محمد وحدثّني العدو أرض أبي عن عمرو بن معاوية عن ُع

ْيث أمية بن إسإماعيل عن إسإحاق َفَل َفَليم أبي بن و ابن عن نافع عن سُإ
َفَمر َفَسافروا وسإلم: إل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ُع ُت

َفَناله أن أخأاف فإني العدو أرض إلى بالقرآن العدو". َفَي
ّدثّني بالبسملة السإتفتاح في ّدثّنا الغنوي سإفيان أبو ح ْير قال: ح َفَم ُع
َفَعلّف ِعْمران بن َفَريمة قال: حدثّنا ال قال: كان الُمّري أسإد ابن خُأ

ُد الرحيم" الرحمن الله ب"ببسم القراءة َفَيستفتح الُمسيب بن سإعي
ّوُل ويقول: إنهّا ٍء أ ِتب شي ّول المصحف، في ُك ُتب، وأ ُك ّول ال ما وأ

َفَب َفَت المرأة. إلى داود بن سُإليماُن به َفَك
َفَدير بن عمران بين ّدثّني وأعرابي ُح ّدثّنا حاتم أبو وح قال: ح

ْير بن ِعْمران عن رجل قال: حدثّنا الصمعّي َفَد ِلى قال: قرأت ُح ع
َفَزل. قالوا: ما آخأر من هذا "براءة" فقال: كان سُإورة آخأر أعرابّي َفَن

ْقضى أشياء كيف. قال: أرى ًا ُت ُعهّود ُذ. قال: وقرأُت و َفَب ْن عليه ُت
ّنهّا الحزاب سُإورة بتاّمة. ليست فقال: كأ

ّدثّني الحواميم في مسعود بن الله لعبد ُد ح قال: ُعبيد بن محم
َفَينة بن سإفياُن حدثّنا ابن قال: قال مجاهد عن َفَنِجيح أبي ابن عن ُعي

ِديباج َفَعر، فيه القرآن. قال: وزاد مسعود: "حم"  الله: عبد قال ِمْس
ْوضات في "حم" وقعُت ال في وقعُت إذا َفَنق َفَدِمثات َفَر فيهّن. أتأ

َفَملة في للحسن ّدثّني القرآن َفَح ِربي عن لنا شيٌخ ح ّدثّنا الُمحا قال: ح
َفَنيس بن بكر َفَرار عن خُأ القرآن قال: قراء الحسن عن َفَعْمرو بن ِض

ّتخذه ثّلثٌّة: رجل َفَضاعًة ا ُلب مصر، إلى مصر من ينقله ِب ما به يط
َفَفه، حِفظوا وقوٌم الناس؛ عند ًيعوا حرو به واسإتدُروا ُحدوده، وض

ُولة، َفَثر - وقد بلدهم أهل على به واسإتطالوا ال َفَب هذا الله َفَك الضر
َفَملة في َفَدأ القرآن قرأ - ورجٌل الله كثرهم ل القرآن َفَح َفَب َفَلم بما َفَف ْع َفَي
َفَضعه القرآن َفَدواء من َفَو ِء على ف ِهّر َفَدا َفَس ِبه. ف َفَله قل َفَلت لي َفَم َفَه عيناه، و

َفَبلوا َفَسْر َفَع، َفَت ْوا الُخُشو َفَد ُدوا بالُحْزن، وارت َفَرك ْوا محاريبهّم، في و َفَث َفَج و
ِنسهّم، في َفَرا َفَث، الله َفَيْسِقي فبهّم َفَب ْي َفَغ ِزك ال ْن ُي َفَصر، و ًن ُع ال َفَف َفَيْر َفَء، و َفَبل ال
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ِله َفَهّذا وال َفَلة في الّضْرُب َفَل َفَم ْبريت من أقل القرآن َفَح ِك الحمر. ال
َفَوى القرآن فضل في وسإلم عليه الله صلى للنبي ْعوُر الحارثُّ َفَر ال

قال: أنه وسإلم عليه الله صلى النبّي عن السلم عليه علّي عن
َفَبُر فيه الله "كتاب ْكُم بعدكم ما ونبأ قبلكم ما َفَخأ هو بينكم ما وُح
ْول ليس الفصُل َفَهّ ُغ ل الذي هو بال ِزي َفَبع ول الهواء به ُت منه َفَتْش
ُلق ول العلماء َفَقِضي ول الرد كثرة عن َفَيْخ ْن ُبه َفَت َفَمن الذي هو عجائ

ٍر من تركه َفَصمه جبا ُهّدى ابتغى ومن الله َفَق َفَله غيره في ال ّله أض هو ال
ْبُل ّله َفَح َفَذكر المتين ال يا إليك خأذها المستقيم والصراط الحكيم وال

أعور.
ِربّي القران لحامل ينبغي فيما مسعود لبن مالُك قال: حدثّنا الُمحا
ْغول بن ّيب عن أخأبره عمن ِم َفَس بن الله عبد عن رافع بن الُم

َفَرف أن القرآن لحامل قال: ينبغي مسعود ْع ِله ُي الناُس إذ بلي
ِبُحْزنه نائمون، َفَرحون، الناس إذ و ْف ُكون؛ الناس إذ وببكائه َفَي َفَح َفَيْض
ًا يكون أن القرآن لحامل وينبغي ًا عليم ًا حكيم ِكينا. لين َفَت ُمس

ْعشر أبي عن وكيع وسإلم عليه الله صلى للنبي ِديني َفَم َفَم عن ال
عليه الله صلى الله رسإول قال: قاد َفَكريز بن الله عبيد بن طلحة

َفَل تعظيم من وسإلم: "إن َفَم الله َفَجل َفَرا ْيبة في إك السإلم في الًش
َفَم َفَم العادل المام وإكرا القرآن". حامل وإكرا
وجل: َفَعز اللّه قول في المفسرين بعُض قال المفسرين لبعض

ِرُف َفَسإأص َفَي َفَعن " َفَيات َفَن آ ِذي َفَل َفَن ا َفَبُرو ًك َفَت ِر الْرض في َفَي ْي َفَغ َفَحق" ِب ْل ا
ُهّم ِرم ْهّم أْح القرآن. َفَف
  الكريم القرآن من سإورة يقرأ عباس ابن سإمع وقد لعرابي

ُتْم يقرأ وهو عباٍس ابن أعرابّي َفَسإِمع ْن ُك َفَو َفَلى " َفَفا َفَع ٍة َفَش َفَر ْف َفَن ُح ِر ِم ًنا ال
ُكْم َفَذ َفَق ْن ِله َفَفأ َفَقال: وال َفَهّا". ف ْن َفَلهّم أن ُيريد وهو منهّا أنقذهم ما ِم ُيدخِأ

ْذها ابن فقال فيهّا، فقيه. غير من عباس: خُأ
الحديث

َفَشهّيد قال: َفَم بن حبيب بن ال ُق بُن إبراهي ّدثّني إسإحا للعمش عن إسإماعيل بن رجاء ح
َفَتاب ُك َفَن ال ْبيا َفَيجمع ِص َفَجاء  َفَر ْعمش قال: كان إسإماعيُل بن  ْيل عن ال َفَض ُف ّدثّنا محمد بِن  ح

ِديثه. َفَح َفَسى  ْن َفَي َفَدثّهّم كيل  ُيح ف
ًي قال: حدثّنا أبو بكر بن َفَشهّيد ّدثّني إسإحاق ال بين حبيب بن أبي ثّابت والعمش وح

ّدثّني عنك بحديٍث ّياش عن العمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثّابت: لو أّن رجلً ح ع
ِويه عنك. ْيت أن أْر َفَل ما با

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعي عن نافع عن ربيعة بن أبي لربيعة بن أبي عبد الرحمن ح
َفَنة َفَتزع الُس ْن َفَي ًا عن فلٍن  ٍد إن فلن ٍد عن واح ْلف عن ألٍف خأير من واح عبد الرحمن قال: أ

من أيديكم.
َفَتِمر قال: ْيح حدثّني الرياشٌي قال: ُرِوي عن محمد بن إسإماعيل عن ُمع َفَو للحسن في: 

َفَرْحمة. ْيح:  َفَو ٌذ عن أيوب عن الحسن قال:  ْنق ّدثّني ُم ح
َفَروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن للنبي صلى الله عليه وسإلم حدثّنا الرياشّي قال: 
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ّله صلى الله عليه وسإلم َفَريرة أن رسإول ال ُه َفَهّيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي  سُإ
َفَيحفظه، فكان ْيلً بهّذا الحديِث فلم  َفَهّ َفَضى باليميِن مع الشاهد؛ قال ربيعة: ثّم ذاكرُت سُإ َفَق

َفَريرة. ُه َفَيْرِويه عني عن نفسه عن أبيه عن أبي  بعد ذلك 
ُة َفَتاد َفَق ْعبة قال: كان  لشعبة عن قتادة في الحديث حدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن ُش

َفَوه. ْد ّيد ثّم ذهب يجيء بالثاني غ إذا حدثّ بالحديث الج
َفَمن الذي َفَبُة:  ْع ّي قال: سإئل ُش ْهّد َفَم ُيترك حديثه يلغني عن ابن  ِئل عن الني  لشعبة وقد سُإ

َفَغلط، ومن يخطئ في حديث ِذب، ومن تكثر بال َفَك َفَتهّم بال ُي َفَرُك حديثه? فقال: الذي  ْت ُي
ْعرفه َفَي َفَوى عن المعروفين ما ل  َفَر ِطه، ورجل  َفَل َفَغ ُيقيم على  َفَسه و ِهُّم نف َفَت َفَي َفَمع عليه فل  ُمْج

المعروفون.
ٍه ُذ العلُم من أربعة: سإفي َفَخأ ُيؤ لمالك في أربعة ل يؤخأذ العلم منهّم وعن مالك أنه قال: ل 

َفَتهّمه في َفَت َفَت ل  ِذب في أحاديث الناس وإن كن َفَيك ًى، ورجٍل  َفَهو َفَلن بالسفه، وصاحِب  مع
ِرف ما يحدثّ. ّفف وصلح ل يع الحديث، ورجل له فضل وتع

َفَثّى َفَر ُد الرحمن عن الصمعي أنه  َفَنة حدثّني عب ْي َفَي شعر للصمعي يرثّي سإفيان ابن ع
ُعيينة  فقال: سإفيان بن 

ْبِك َفَي ْل َفَن َفَف ْفيا ٍة باغي سُإ َفَن سُإـ
َفَرسإـْت َفَد

ِبـيُت َفَتـ ِر أثّـاراٍت وُمْسـ وآثّـا

ِغي َفَت ْب ٍد ُقْرب وُم إسإنا
ٍة ومـوعـظ

ّيون ِق َفَف ٍر من وا ومـن َفَطـا
ِر طـا

ِلُسه أْمسْت ًا مجا َفَوْحش
َفَعـطـلًة ُمـ

ِنين من وُحجـاٍج قاط
ُعـًمـار و

ّي عن للحديث َفَمن ِر الُزه
َفَوى حين َفَثّ

ِرو َفَعْن للحاديِث أو بن َفَعْم
ِر دينا

ُعوا لن َفَم قال َفَمن بعلي َفَيس
ّدثّنا ال ح

ِو أهل من زهري ْد أو ب
ِر بإْحضا

َفَت َفَيهّنأ ل َفَر الشاِم المسًرو
َفَرعُه َفَمْص

َفَن من َفَحـاد وِمن مارقي ُج
أقـدار

ٍة وِمن ِدق ْهّـٌم َفَزنـا َفَجـ
ُقـودهـم َفَي

ًا ْود َفَضِب إلى َفَق الرحمن َفَغ
ِر والنـا

ْلِحدين قد وُمرتابين وُم
ُطـوا َفَلـ َفَخأـ

ًنة ِر اهـتـارا الله ِبُس ْهـتـا بـا

الفقيه: لخأر يرثّي مالك بن أنس وقال آخأر في مالك بن أنس 

َفَبى َفَب َفَيأ َفَوا َفَج ُع فما ال َفَج ُيرا
َفَبًة ْي َفَه

ِكـُس والسائلون َفَنوا
الذقـاِن

ُي ْد سإلطان وعز التقّي َفَه
َفَقى ُت ال

َفَذا وليس الُمطاع فهّو
ْلطاِن سُإ

ّدثّنا َفَطاب قال: ح َفَخ ّدثّنا أبو ال لهّشام بن حّسان عن الحسن ح
ِهشام بن حسان قال: كان الحسن ّدثّنا  ّوار قال: ح محمد بن سًإ

ُقص إل أن المعنى َفَد ويِزيد فيه وين َفَغ ُده ال َفَم بالحديث ويُر ًيحدثّنا اليو
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واحد.
ّدثّنا ميمون قال: لحذيفة بن اليمان حدثّني أبو الخطاب قال: ح
َفَمان: إنا َفَي َفَفُة بن ال ْي َفَذ ّدثّنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال ُح ح

ِذبا. َفَك ُقص، ول نِريد بذلك  ْن َفَن َفَنزيد و َفَؤخّأر و ّدم ون َفَرب فنق َفَع قوم 
لبي إسإحاق الشامي ولمسعر أبو معاوية قال: قال أبو إسإحاق

الشامّي: لو كان هذا الحديث من الخبز نقص.
ًا.  ّدثّ أبو أسإامة قال: قال ِمسعر: من أبغضني فجعله الله مح

للعمش ولسفيان في كراهية التحدثّ أبو معاوية قال: سإمعت
ِكْسرة أحسن إلّي من أن ِب َفَدق  العمش يقول: والله لْن أتص

ًا. أتحدثّ بستين حديث
ِطعْت من ُق َفَن يقول: لوددُت أنهّا  ْفيا أبو أسإامة قال: سإمعت سُإ

ًا. َفَمع منه شيئ ْنكب وأني لم أسْإ َفَم َفَمأ إلى ال هامتي، وأو
َفَمن َفَيينة: ما أحدثّ ل ُع لبن عيينة في مثل فلك المعنى قال ابن 

َفَظ الناس للحديث. َفَف أِحّب أن يكون أْح
َفَنفه وأقرطه وأقلده َفَش ُعطل فأ َفَث  َفَني لسإْمع الحدي قال بعضهّم: إ

َفَيحسُن، وما زدُت فيه معنى، ول نقصت منه معنى. ف
للعمش وقد سإأله حفص بن غياثّ عن إسإناد الحديث أبو أسإامة
ْلقه َفَح ِب َفَش عن إسإناد حديٍث فأخأذ  ْفص بن غياثٍّ العم َفَح َفَسإأل  قال: 

وأسإنده إلى الحائط وقال: هذا إسإناده.
مثله للسّماك وللحسن وحدثّ ابن الًسّماك بحديٍث فقال له

ُعْرفا. َفَلِت  َفَسإ رجل: ما إسإناده? فقال: هو من الُمْر
وحدثّ الحسن بحديث، فقال له رجٌل : يا أبا سإعيد، عمن? قال:

ُته، وقامت عليك حجته. ْتك موِعظ َفَمن? أما أنت فقد نال وما يصنع ب
َفَلى قال: قال العمش: إذا رأيُت ْع َفَي للعمش في طلب الفقه 

َفَعه. َفَف َفَه أحببُت أن أْص الشيخ لم يطلب الفق
ّلم هذه الحاديث كنُت َفَع َفَت ُعيينة قال: قال العمش: لول  ابن 

ُكوفة. َفَقالي ال َفَب كبعض 
ًا على باب ابن ْينة ازدحم الناس يوم َفَي ُع بين حاج خأراسإاني وابن 

َفَسإان قد حّط َفَج خُأرا ُقرب منه رجل من حا ْوسِإم وبال َفَم عيينة أيام ال
ُقه، فقام ِوي َفَسإ ُكه و ْع َفَك َفَر ما كان معه وانتهّب  ُكِس ِديس و َفَف َفَمْحِمله  ب

َفَت؛ فقال َفَن ويدعو وبقول: إني ل أِحل لك ما صنع يسيُر إلى سإفيا
سإفيان: ما يقول? فقال بعضهّم: يقول لك: زدنا في السماع

ّله. رحمك ال
شعر العلء بن المنهّاد الغنوي في شريك أنشدني أبو حاتم عن

ِريك:  َفَش ِوي في  َفَن َفَغ َفَهّال ال ْن َفَعلء بن الِم الصمعي لل
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ِريٍك أبا ليت ًا كـان َفَش َفَرحـي ْقِص ُي ُيبِصُره حين ف
ِريُك  َفَش

َفَك ْتُر َفَي َفَريه من و أبـوكـا هـذا له قلنا إذاعلـينـا َفَتد
آخأر: مثله لخأر في شريك وقال 

وفـْر سُإفـياٌن تحّرز
ِه بـدينـ

ِريٌك وأمسى ًا ش َفَصد ُمْر
 للدراهم

ْهّر بن  َفَش َفَشٍب: ولخأر في شهّر بن حوشب وقال آخأر في  ْو َفَح
َفَنه شهٌّر باع لقد دي

ٍة ِريط َفَخـ بـ
يا بعدك القراء يأمن فمن
 شهُّر

َفَسرق َفَف ِريطًة، ورافق رجًل من أهل الشام  َفَخأ َفَرق  َفَس وذلك أنه كان دخأل بيت المال ف
َفَته. َفَب ْي َفَع

ِذر: ولبن مناذر يهّجو ابن داب وقال ابن  َفَنا ُم

َفَة يبغ ومن َفَصا َفَو فإن ال
ْنـدي ِع

ًة ُهّول َفَوصا ُك لل
َفَشـبـاِب وللـ

ابن وعن مالٍك عن خأذوا
ْوٍن َفَع

ُووا ول َفَث َفَتْر ابـن أحادي
َفَداب

َفَبان عن سُإفيان عن حبيب بن أبي ثّابت لحبيب بن أبي ثّابت ثّم لسفيان عبد العزيز بن أ
ُد؛ فقال سإفيان: قال زيد بن ّية، ثّم إّن النية جاءت بع ِن قال: طلبنا هذا المر وما لنا فيه 

ُبرها. ّد ِرجله فقال: اقطعوها سإوف أْج َفَلم: رأيتم رجلً م أسْإ
ّكك! فقال: محاماة عن اليقين. َفَش َفَبة: ما أكثر  َفَق َفَر لرقبة بن مصقلة قيل ل

َفَيانّي عن حديث ِت ّيوب السْخ َفَبُة أ ْع وبين شعبة وأيوب السختياني وقال بعضهّم: سإأل ُش
َفَك أحّب إلي من يقيِن سإبعة. ّك َفَش فقال: أنا أُشك فيه. فقال: 

ّدثّني ِئل عما كانت العرب تقول في صلتهّا على موتاها ح للشرقي بن قطامي وقد سُإ
َفَمي: ما َفَطا ُق ِقي بن  َفَر ّدثّني بعُض الرواة قال: قلت للش أبو حاتم عن الصمعّي قال: ح
ِذب له؛ فقلت: كانوا ْك كانِت العرُب تقول في صلتهّا على موتاها? فقال: ل أدري، فأ

يقولون: 

َفَت ما ًا كن َفَواك ْك ول َفَو
َفَنـٍك َفَو َفَز ِبـ

َفَك ْيد َفَو َفَث حتى ُر َفَع ْب ّق َفَي الًح
ُثْه  باِع

َفَم الجمعة. ُيحدثّ به في المقصورة يو َفَواك: غليظ، وزونك: قصيرة قال: فإذا أنا به  ْك َفَو
َفَواس: لبي نواس قال أبو  ُن

ُق حدثّني المحـدثُّ الزر
عـن

ابن عن ِشْمر بن َفَعْمرو
 مسعود

ِلُف ل َفَد ُيخ غيُر الوع
ِره كـافـ

ٍر الجحيم في وكاف
ِد َفَمصـفـو

َفَيار ْهّ بين شقيق البلخي وعلي بن إسإحاق في أبي حنيفة حدثّني ِم
ْلِخّي أنه أطرى َفَب َفَشقيق ال َفَبُة بن عبد الوهاب عن  ْد ُه قال: حدثّني 
ِره ْط ُت َفَمْرو فقال له علّي بن إسإحاق: ل  ًا حنيفة رحمه الله ب يوم

ِوٌر َفَدحه ُمسا َفَم َفَشِقيق: قد  َفَمْرو فإنهّم ل يحتملون ذلك. فقال  ب
الشاعر فقال:
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ًا الناُس ما إذا يوم
َفَيُسونـا َفَقا

ٍة َفَد ِب َفَيا من بآ ْت ُف َفَفـْه ال ِري َفَظـ

ُهْم ْقياٍس أتينا ٍدصـحـيح بم  حنيفة أبي طراز من ِتل
ِقيُه سإمع إذا ٍر وأثّبتهّاوعاها بهّا الف صحيفة في، بحب

فقال له: قد أجابه بعض أصحابنا: 
َفَم الّرأي ُذو إذا في َفَخأاص

ِقياٍس
ٍة وجاء َفَع ْد ٍة ِبب َفَن َفَه

سإـخـيفـه
ٍرفـيهّـا الـلـّه بقـول أتيناهم َفَبـّرزة وآثّـا شــريفة مـ

ٍة َفَفْرج من فكم َفَن َفَص ُمْح
َفَعِفـيٍف

حـنـيفـه بأبي حراُمه أحًل

بنت حنيفة أبو أقال
ْلـٍب ُصـ

ًا الزنا من تكون ُعْرسإ
 صحيحه

ًا سإمع وقد لرجل ًا يطلب منادي ً شيخ ِبشر إلى فأحضره ضال
ًا رجل َفَسإِمع المريسي ُئنا ُينادي: من منادي ضل? فقال: شيخ على َفَيد

َفَنادي شيٌخ كاليوم سإمعُت ما الِمريِسي ِبْشر إلى به جاء ثّم عليه، ُي
ْذ ضال شيخ فقال: هذا َفَق يقول ِبْشٌر وكان بيده؛ َفَفُخ القرآن. بخل

ّدين في والكلم الهواء ال
ًا لعلي بن موسإى رضي عليهّما بين المأمون وعلي بن موسإى الرضي قال المأموُن يوم
السلم: بم تدعون هذا المر. قال بقرابة علي من النبي صلى الله عليه وسإلم، وبقرابة

َفَلِف َفَخأ فاطمة رضي الله عنهّا. فقال المأمون: إن لم يكن هاهنا شيء إل القرابة ففي 
َفَمْن هو َفَمْن هو أقرُب إليه من علي، و رسإول الله !صلى الله عليه وسإلم من أهل بيته 

َفَة َفَة من رسإول الله، فإن الحق بعد فاطم ُله، وإن كان بقرابة فاطم في القرآن مث
َفَحيان؛ وإذا كان المر على ذلك، َفَسين وليس لعلي في هذا المر حق وهما  َفَسن والُح َفَح لل

َفَيِجُب له. فما ًا وهما حيان صِحيحان، واسإتولى علي على ما ل  ًا قد ابتزهما جميع ّي فإن عل
َفَرا علي بن موسإى نطقا. أحا

ينشد: حدثّنا الرياشٌي قال سإمعت الصمعي 

َفَني َفَنى وإ ْغ عن الناس ل
متـكـلـم

َفَس َفَيرعى ً النا وليس ضلل
 ُبمهّتدي

ًا  الّرياشي: وأنشدني أيض

َفَياع الرأي وعاجُز ِمْض
ِه َفَصت ُفْر ل

َفَب أْمٌر فات إذا حتى عات
َفَقدرا  ال

آخأر: وقال 

مقاديُر قالوا ُعيروا إذا
َفَرْت َفَد ُق

َفَتُجر ما إل العاُر وما
َفَقادُر َفَم  ال

ْهٌّل عن  َفَسإ ِعي: وأنشدني  َفَم الص

ًا الُمْضِمُر أيهّا يا ل َفَهم
ُتهّـم

َفَمى لك ُتقدْر إن إنك الُح
َفَحًم  ُت
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َفَت ولو ْو ًا َفَغد ِهق من َفَشا
َفَلم َفَع ال

َفَقيك كيف َفَو َفَجًف وقد َفَت
َفَلْم َفَق ال

َفَشدني  ْن غيُره: وأ

َفَي ِنـي المقاديُر ِه ُلْمـ أو َفَف
َفَدْر َفَفـ

أخأطأ فما أخأطأُت كنُت إن
َفَمر َفَق  ال

َفَلب َفَط َفَمن  لبي يوسإف القاضي في طالبي الدين والكيمياء والحديث قال أبو يوسإف: 
َفَب الحديث ِئ َفَلب غرا َفَط َفَمن  َفَلس، و ْف َفَياء أ َفَمن طلب المال بالكيْم َفَدق، و ْن َفَز َفَت الدين بالكلم 

َفَذب. َفَك
ًلى لبعض ْو َفَم َفَمْريم - وهو  ِلُم بن أبي  ُكِسرت رجله كان ُمْس لمسلم بن أبى مريم وقد 

ًا لهّم ولكلمهّم، ِرنة، عائب َفَد َفَق ًا على ال أهل المدينة وقد ُحِمل عنه الحديُث - شديد
ْبُرها أنا لقد ْكِسرها هو وأج َفَي ّلم في ذلك فقال:  ُك ُبرها، ف َفَيْج ُله فتركهّا ولم  ِرج َفَسرت  فانك

ًا. عاندته إذ
َفَكم: أترى الله عز وجل في َفَح َفَشام بن ال ِهّ بين هشام بن الحكم وبين رجل قال رجل ل

َفَعل، ولكننا ل َفَف َفَذبنا؛ فقال هشام: قد والله  َفَع ُي ُنطيق ثّم  َفَنا ما ل  َفَف ًل َفَك ْدله  َفَع َفَرمه و َفَك فضله و
َفَتطيع أن نتكلم. َفَنْس

ًا ّي َفَمُجوسِإ ِرية  َفَد َفَق َفَب رجل من ال َفَح َفَقدري ومجوسإي حدثّني رجٌل من أصحابنا قال: صا بين 
َفَشاء الله! قال: قد َفَي ِلم? قال: حتى  ُتْس َفَدري: يا مجوسإي، ما لك ل  َفَفر فقال الق َفَسإ في 

ُعك. قال المجوسإي: فأنا مع أقواهما. َفَد َفَي َفَن ل  شاء الله ذلك، الشيطا
َفَبيد فقال ُع َفَء وعمرو بن  َفَعل َفَعْمرو بن ال َفَعْمرو بن عبيد اجتمع أبو  َفَعْمرو بن العلء و بين أبو 

َفَعْمرو: َفَده. فقال له أبو  َفَده ووعي ْع ْنِجٌز و ًا وإنه ُم َفَعد ايعاد ْو ًا وأ ْعد َفَو َفَد  َفَع َفَو عمرو: إن الله 
َفَك! أن العرب َفَح ْي َفَو ْلب! أما تعلم،  َفَق َفَجُم اللسان، ولكن أعجم ال ْع َفَنك أ َفَجم! ل أقول إ ْع أنت أ

َفَك إيقاع الوعيد مكرمة ثّم  َفَتْر ْكُرمة، و َفَم ْعد  َفَو ُعد إنجاز ال أنشد: َفَت

ُته َفَوإْن وإني ْد ْوع أو أ
ُتـه ْد َفَعـ و

ِلُف ْنِجُز إيعادي لُمْخ وُم
ْوعدي  َفَم

بين حبيب بن الشهّيد وإياس بن معاوية في القدري
ًا ّلمُت أحد ِإياُس بن معاوية: ما ك حبيب بن الشهّيد قال: قال 

َفَدر قلت: ما الظلُم في كلم العرب? َفَق َفَفه إل صاحب ال ْقلي ك َفَع ب
َفَيأخُأذ الرجُل ما ليس له، قلت: فإن الله له كل شيء. قال: هو أن 

َفَم ِز ُع الحا َفَيمن من كتاب الهّند وفي كتاب للهّند: اليقيُن بالقدر ل 
ّيب، ولكن َفَغ ّنظُر في القدر الُم ٍد ال َفَي المهّالك، وليس على أح َفَق َفَو َفَت

َفَحْزم. ًا بال َفَر وأخأذ َفَد ًا بالق ْع تصديق َفَم َفَحْزم، ونحُن نج عليه العمل بال
ّدثّنا ّوار ورافضّي حدثّني خأالد بن محمد الْزدي قال: ح بين ابن سإ
َفَم اللّه َفَسإِمعُت رجلً من الرافضة يقول: رِح ٍر قال:  ّوا َفَسإ َفَبُة بُن  َفَبا َفَش

َفَن َفَر ب َفَم ُع َفَمُجوسإّي قتل  َفَرُجٍل  َفَرّحم على  َفَت َفَت َفَة! فقلت:  ُلؤ ْؤ ُل أبا 
َفَمه. َفَمر إسإل ُع ِل ُته  َفَن ّله عنه! فقال: كانت طع ّطاب رضي ال َفَخ ال

ُد بن لمير من أمراء المدينة ورجل شتم أبا بكر وعمر حدثّني أحم
الخليل قال: حدثّنا الصمعي قال: أخأبرني عاصم بن محمد

َفَتم َفَش َفَي برجٍل  ِت ًا عند أميٍر من أمراء المدينة فأ ّي كنُت جالس ِر َفَم ُع ال
ًا حتى حذق. َفَمر فأسإلمه حجام ُع أبا بكر و
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لبعض شعراء الرافضة في محمد بن الحنفية وقال بعُض شعراء
ّية:  ِف َفَن َفَح الراِفضة في محمد بن ال

َفَوِصّي ُقْل أل ْتك لل َفَفد
نـفـسـي

َفَت ْل َفَبل بذلك أط َفَج ال
الُمـقـامـا

َفَضر ٍر أ ْعشـ َفَك بم ْو َفَلـ ّنـا َفَوا مـ
ْوك َفَة وسًإّم ِلـيف َفَخ ال

َفَمـا واِلمـا
ْوا َفَد َفَعا َفَل فيك و الرض أه

ًا ُطـّر
سإـتـين عنهُّم ُمقامك
عـامـا

ْولة ابن ذاق وما َفَم َفَخأ ْع َفَط
مـوٍت

أرٌض له َفَوارْت ول
ِعظـامـا

ِرق أمسى لقد ْعب بُمو ِش
رْضوى

الـكـلمـا الملئكُة ُتراجعُه

ًا ّي ِفِض َفَعّزة فيه وكان را َفَثير  ُك شعر لكثير عّزة يمدح علي بن أبي طالب وأولده وقال 
بالّرْجعة: يقول 

ِئّمة إن أل َفَريٍش مـــــــن ال ًةُقــــــــ َفَل َفَحـــق ُو ُء أربـــعٌة الـــ َفَسإــــــوا
ِه مـــن والـــثـــلثُّة علـي َفَنـــي ُء بـهّـــم لـيس السإـبـاُط ُهُمبـــ َفَفـــا َفَخأـــ

ْبـــط ْبـــُط فِسـ ِبـــّر إيمـــاٍن سِإـــ ْبـٌطو َفَتـــْه وسِإـ ّيبـــ ُء َفَغــ َفَ َفَبـــل َفَكـــْر
ْبـٌط ُذوق ل وسِإـ َفَت َفَي َفَدحـــتـــِى الــمـــو ُقـو َفَل َفَي ُدمـهّـــا الـخـي ْقـ ُء َفَي َفَوا ّلـــ الـــ

َفَرى ل تغيب َفَوى عنهّم ُي َفَرض ِب ًا َفَسل عنده زمان َفَع
ُء  وما

َفَر لهّم أثّر. ُي وهم يذكرون أنه دخأل ِشْعبا باليمن في أربعين من أصحابه فلم 
ُتك بما ٍء لخأبر ُوضو لطلحة بن مصّرف قال طلحة بن ُمصرف لرجل: لول أني على 

َفَشيعة. تقول ال
ِعْجلي شعر لهّارون بن سإعد العجلي الزيدي يتبرأ من الرافضة قال هارون بن سإعد ال

َفَس  ْأ َفَر الزيدية: وكان 

َفَر ألم ِفـِضـين أن َفَت الرا
ُقـوا َفَفـًر َفَتـ

ُهُّم ُكل ٍر في ف ْعفـ قـال َفَج
َفَرا َفَكـ ْنـ ُمـ

ْتُه طوائفومـنـهّـُم ِإلـٌه قـالـوا فطـائفة النبّي َفَسإّم
َفَرا َفَهّـ الـُمـطـ

َفَضى كان فإن يقولون ما َفَيْر
جعـفـٌر

َفَني ِرق َفَربي إلى فإ أفـا
َفَرا َفَفـ ْعـ َفَجـ

ِه لم َفَعجب ومن ْقِض ُد أ ْل ِج
ِرهـم ْفـ َفَج

ِرئُت ممن الرحمن إلى َفَب
َفَفـرا َفَجـ َفَتـ

ِرئت كل من الرحمن إلى َفَب
رافـٍض

ٍر ْفر، بباب َفَبصي ُك الدين في ال
أعـورا

ْدعة عِن الحق أهُل ًكّف إذا الحق على َفَيْمُضوا وإن عليهّاب
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َفَضـى قصراَفَم
َفَل إن قال ولو ِفي ضب ال

ّدقـوا ْنِجي قال ولولـصـ ّول ِز َفَرا تـحـ َفَمـ أْحـ

َفَلُف ْول من وأخْأ ِعـير َفَب َفَبـ الـ
َفَبـرا ُوجـه لـلقـبـال هـو إذافـإنـه ْد أ

َفَح ُقـبـ ْوه أقـوام َفَف َفَمـ ٍة َفَر ِبـفــْري
َفَرى عيسى في قال كما ِف من ال

 َفَتنصرا
َفَه تأويل الرافضة َفَض أهل الدب يقول: ما أشب لبعض أهل الدب في الروافض سإمعت بع
َفَب من بني تميم! زعموا أن َفَذ ًا: ما سإمعُت بأك ْعر، فإنه قال يوم للقرآن بتأويل رجل للّش

َفَل  القائل: قو

ْيٌت ُة َفَب َفَرار َفَتٍب ُز ُمْح
َفَنـائه ِبـفـ

ِرس وأبو وُمجاِشع الفوا
َفَشُل ْهّ  َفَن

إنما هو في رجال منهّم، قيل له: ما تقول أنت. قال: البيت بيت
َفَجِشعت ّله، وُزرارة الحجر؛ قيل له: فمجاشع? قال: زمزم  ال

ْيس؛ قيل: نهّشل? َفَب ُق بالماء؛ قيل له: فأبو الفوارس. قال: أبو 
قال: نهّشل أشد. وفكر سإاعًة ثّم قال: نعم، نهّشل! ِمصباح

ُد فذاك نهّشل!.  الكعبة طويٌل أسإو
َفَدان َفَهْم َفَس قال أعشِى  لعشى همدان يذكر قتل الرافضة النا

َفَس:  ِة النا َفَل الرافض ُكر قت يذ
في فِسر ِعْجل في سِإْرت إذا

صحابة
َفَدة ِكن َفَذارك فاحذْرها و ِح

َفَخـْسـِف لل
ْعـمـى شيعة وفي ٌد ال ِزيا

َفَلة وِغـي
َفَلْسٌب لجنـدلة وإعمال و

ْذِف َفَقـ الـ
ْندلة القذف: يريد ْنق. واللْسب: السم؛ وإعمال لِج َفَخ العمى هو الُمغيرة. وزياد يعني ال

َفَس الناس بالحجارة. َفَرْضخهّم رؤو
قال: ثّم 

ُهُّم ّل ُك َفَن على َفَشر و أ
َفَسإـهّـم َفَرأ

ُة َفَد ُء َفَحِمي َفَ ْيل َفَم حاِضنُة وال
ِكْسِف  ال

ًا ِكْسف َفَيروا  َفَوإْن  َفَل: " َفَز َفَن َفَفي بذلك لنه قال لصحابه: قي  ِكْسُف هذا هو أبو منصور، سُإ وال
ِلهّم. ْت َفَق َفَو ْنق الناس  َفَخ ِدين ب َفَي ًا" وكان  ِقط َفَسإا ِء  َفَما َفَن الًس ِم

قال: ثّم 

َفَت َفَمتى ًيْي في ُكن َفَة ح َفَل َفَجي ِب
ْع َفَتِم فاسإ

على َفَيدُل َفَقْصفا لهّم فإن
ْتـِف َفَح

ًا مولى  َفَجلي َفَب لهّم.كان المغيرة 

َفَزُموا إذا َفَت ًا اع على يوم
ْتل ٍر َفَق َفَزائ

ْوا َفَع َفَدا َفَباح عليه َفَت ّن بال
َفَعـْزِف وبال

ُعيينة  ُينِشد: ولبن عيينة وكان ابن 
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ْيُش َفَسإرك َفَما إذا َفَع ْذ َفَفلال ْه على تأخأ َفَد ْن  ِك
ّناق. َفَخ ْطبة ال ُق َفَدة، منهّم أبو  ْن ِك ّناقين من المنصورية أكثًرهم بالكوفة من  َفَخ يريد أن ال

ّدثّنا الصمعي ّله للمغيرة وشعر في ذلك حدثّني أبو حاتم قال: ح قتل خأالد بن عبد ال
َفَة فقتله َفَر ِغي ّله الُم َفَشام بُن القاسإم: أخأذ خأالد بُن عبد ال ِه عن ابن أبي زائدة قال: قال 

َفَظرة العاشر، فقال  ْن َفَم َفَواسِإط عند  َفَبه ب َفَل َفَص الشاعر: و

ُوُر طال ًتجا َفَبياٍن من ال
ًا واقـفـ

ِغيرة ومن ْذع عند الُم ِج
ِر َفَعاِش  ال

ْذعـا شال قد ليته يا ِج
ٍة َفَل نـْخـ

ْيس وابن حنيفة بأبي َفَق
الناصر

َفَيان للناس". وهو َفَب َفَذا  َفَه وبيان هذا هو بيان التبان وكان يقول: إلي أشار الله إذ يقول: "
ْلق القرآن. َفَخ ّول من قال ب أ

ًلى ْو َفَم سإؤال العمش للمغيرة بن سإعد عن علي بن أبي طالب وأما المغيرة فكان 
ُيْحي َفَجات. قال العمش: قلت للمغيرة: هل كان علي  ْن َفَر ْي ِن َفَب  ًا وصاح ِئي َفَبا َفَسإ َفَلة وكان  َفَبِجي ل

ًا. ًا بين ذلك كثير َفَن ُقرو َفَد و َفَثُّمو ًا و َفَيا عاد ْوتى? لقال: لو شاء لْح َفَم ال
ِني عن أبي َفَلغ َفَب بين إسإماعيل بن مسلم المكي ورجل ادعى أنه علي بن أبي طالب 

ِثُرون ْك ُي َفَراني  َفَكي قال: كنُت بالكوفة فإذا قوم من ِجي َفَم َفَل بِن ُمْسلم ال عاِصم عن إسإماعي
َفَمن هذا الذي تدخُألون عليه? فقالوا: هذا علي بن أبي َفَل على رجل، فقلت:  الدخأو

ْلُت ِثّيابي فدخأ َفَت  ًا تح ْوط َفَسإ َفَخأبأُت معي  ُلوني معكم. فمضيُت معهّم و ْدخِأ طالب. فقلت: ا
َفَمأ برأسإه: أي نعم؛ ْو ِطين، فقلت له: أنت علي بن أبي طالب? فأ َفَب ُع  َفَل فإذا شيخ أْص

َفَقة! علّي بن َفَس َفَف ُعه وهو يقول: لتاوي لتاوي، فقلُت لهّم: يا  ْوة فما زلت أقن فأخأرجُت الس
َفَداك، أنا رجٌل من أهل ِف ْلُت  ْع ِطي ثّم قلت له: ويلك ما قصتك. قال: ُج َفَب َفَن أبي طالٍب 

َفَواد أخأذني هؤلء فقالوا: أنت علّي بن أبي طالب. الس
َفَكم على بعض الولة العباسإيين َفَح ِهشاُم بن ال ّدثّني رجل من أصحاب الكلم قال: دخأل  ح
َفَت ذلك فلك ًا. فقال له: إن فعل ًا كان ظالم ِلي َفَع ًا بأن  ِهشام َفَقّرر  فقال رجل للعباسإّي: أنا أ

َفَس إلى أبي بكر? قال: نعم. ّبا ًا نازع الع ِلي َفَع َفَت أن  كذا؛ فقال له: يا أبا محمد، أما علم
َفَس خِأفًت ِهشاٌم وقال: إن قلُت العبا ّيهّما كان الظالم لصاحبه? فتوقف  قال: فأ

ُكن فيهّما ظالٌم. قال: فيختصم َفَي ًا ناقضت قولي، ثّم قال: لم  ِلي َفَع العباسإي، وإن قلت 
َفَد وليس فيهّما ُو َفَدا َفَكان؛ إلى  َفَل َفَم ًا؛ قال: نعم، اخأتصم ال ًقان جميع اثّنان في أمر وهما ُمِح

َفَمه ْل ُظ َفَعرفاه  ُي ْلمه، كذلك اخأتصم هذان إلى أبي بكر ل ّبهّاه على ظ َفَن ُي ّنما أرادا أن  ظالٌم إ
َفَلة. َفَر الخليفُة لهّشام بِص َفَل وأم َفَت الرج فأسإك

شعر لحسان بن ثّابت يمدح النبي صلى الله عليه وسإلم وأبا بكر وعمر رضي الله
عنهّما قال حّسان بن ثّابت في النبّي صلى الله عليه وسإلم وأبي بكر وعمر رضي الله

عنهّما: 

َفَثّة َفَ ُهّـُم َفَبـرُزوا َفَثّل ْبـِقـ َفَسـ َفَرهمبـ ُنـِشـروا إذا ربهّـم َفَنض
ٍة بل َفَعاُشوا َفَق ُفـْر

ُهّـم َفَتـ حـيا
ْذ الممات في واجتمعوا إ

ِبروا  ُق
لـه ُمْسلم ِمن فليس
َفَصـر َفَبـ

ِكُر ْن إذا َفَفْضلهّم من ُي
ِكـُروا ُذ

شعر لعرابي في عبد الله بن عمر
ْبد اللّه َفَع يمدح النبي صلى الله عليه وسإلم وأبا بكر وقال أعرابّي ل

َفَمر:  ُع بن 
َفَك ِر ابن إلي ْي ٍر أبا وإلإل الناس َفَخأ ِدي َفَنُروُح َفَبك َفَتـ ْغ َفَن و
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ًا محمد
َفَر ْيل بن بيضاء، وكان أسِإ َفَهّ ّله بن عمر وقال أبو طالب في سُإ مثله لبي طالب ولعبيد ال

ًا على َفَره ْك ًا ُم ٍء، لنه كان ُمْسلم َفَدا ِف ْطلقه رسإول الله صلى الله عليه وسإلم بغير  فأ
الخروج: 

ُعوا وهم َفَل َفَرج ْهّ َفَن َفَسإ ْيضاء ب َفَب
ًا راضي

ٍر أبو وسُإّر ْك بهّـا َفَب
ُد وُمـحـمـ

َفَبيد اللّه بن  ُع عمر: وقال 

ُد أنا ِنـي الله ُعبي َفَينـِمـي
َفَمـْر ُعـ

ْيش خأيُر َفَر َفَضى َفَمن ُق َفَمْن َفَم و
َفَبْر  َفَغ

َفَد ْيخ الله رسإول بع والّشـ
َفَغـر ال

ً ْهّل َفَيد َفَم ذاك في َفَالله ُعب
َفَظـْر َفَنـ

َفَي َفَرِض ٍر  ْك َفَب ِثّي أبا  َفَيْر َفَحّسان بن ثّابت  لحسان بن ثّابت يرثّي أبا بكر رضي الله عنه وقال 
عنه: الله 

َفَت إذا ّكر َفَذ ًا َفَت من َفَشْجو
ٍة أخأي َفَق ثّـ

ُكْر ْذ ٍر أبا أخأاك فا بما َفَبك
َفَعـل َفَف

َفَر ّية خأي ِر َفَب ْتقاها ال أ
َفَهّـا َفَدلـ ْعـ وأ

َفَد ِبي بع ًن َفَفاها ال بما وأو
َفَمـل َفَحـ

َفَي ِن َفَق والثا َفَد الصاد المحمو
َفَمْشهّده

َفَل َفَصدق منهّم الناس وأو
 الّرسُإل

قد الله رسإول ِحّب وكان
ِلُموا َفَع

ِدل لم البرية من به َفَيع
َفَرُجـل

َفَضْرُت َفَح َفَلبة:  ْع َفَثّ َفَيار الرازي قال: قال جريُر بُن  ْهّ بين جرير بن ثّعلبة وشيطان حدثّني ِم
ِرف من الشيعة? قال: ْع َفَت َفَمن  َفَني من الّشيعة. فقلُت: ف ِبي فإ ْق  ُف ًة فقال: اْر َفَمر ًا  شيطان

َفَله. ِبي َفَسإ العمش. فخليُت 
ِعْجلّي لمحمد شعر لبي هريرة العجلي في محمد بن علي بن الحسين قال أبو هريرة ال

َفَسين عليهّم  ِم: بن علي بِن الُح السل

ٍر أبا َفَف ْع َفَولـي أنت َفَج ال
أِحـبـه

به َفَتْرضى بما وأرضى
ُع ِب وأتا

ْنا َفَيْحِملون ِرجال أتت
ُكـُم عـلـي

َفَث ِدي َفَن ضاقْت قد أحا بهّ
ُع ِل َفَضا  ال

َفَث ُة أفشاها أحادي َفَر ِغي الُم
فـيهّـُم

َفَشر ِر و َفَثّاُت المو َفَد الُمْح
ُع ِئ َفَبـدا ال

َفَيِب عن حماد لعمر بن عبد العزيز حدثّني هاروُن بُن موسإى عن الحسن بن موسإى الْش
ًا َفَرض َفَغ َفَنه  ِدي َفَعل  َفَج َفَمن  َفَمُر بن عبد العزيز:  ُع بن زيد عن يحيى بن سإعيد قال: قال 

َفَر  َفَث ُقل.لُخصومات أك التن
قال: 

المأموُن أصبح َفَمن َفَضر ما
َفَسُه ِئ َفَسإا

ٍر أبو َفَيُسْسه لم إن ْك ول َفَب
ُعمـُر
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ّد الُملِحدين على الر
ْلِحدين بعض قال الكلم أصحاب وبعض ملحد بين لبعض الُم

َفَلم? قال: الحركة ُحدوثّ على َفَدليل من الكلم: هل أصحاب َفَعا ال
َفَكُة والسكون َفَر َفَح َفَلم، من والّسكون فقال: ال َفَعا َفَت: إذا فكأنك ال قل

ُدوثّ على الدليُل َفَلم ُح َفَعا َفَلُم. فقال ال َفَعا ُلك ال َفَي له: وسُإؤا من إيا
َفَلم، َفَعا َفَت فإذا ال ُتك العالم غير من بمسألة جئ غير من بدليل جئ
العالم.

َفَنوي المأمون بين َفَثّ َفَر و َفَظ َفَنوي المأموُن قال عنده َفَنا َفَث عنده: ُيناظر ل
ُلك َفَم خأبْرني: هل قط، حرفين عن أسإأ ِد ٌء َفَن إسإاءته? على َفَقط ُمسي

َفَدُم ًن َفَلى. قال: فال َفَب إحسان? قال: بل أو إسإاءة السإاءة على قال: 
ِم إحسان. قال: فالذي َفَد هو غيُره? قال: بل أو أسإاء الذي هو ن

َفَب أسإاء. قال: فأرى الذي َفَب هو الخير صاح بطل وقد الشر، صاح
ُلكم، ُظر الذي إّن قو ْن َفَظر ي ُظر الذي هو الوِعيد َفَن َفَظر ين الرحمة. َفَن

َفَم الذي غير أسإاء الذي أن أزعم قال: فإني ِد َفَفن ِدم. قال:  على َفَن
ٍء ٍء على أو غيره من كان شي َفَكته. كان شي منه? فأسْإ

ُذ دخأل الحكم بن وهشام الموبذ بين َفَب َفَكم بِن هشام علِى الُمو َفَح ال
َفَل ِهشام، له: يا فقال ٌء? قال: ل. قال: فإن الدنيا حو أخأرجُت شي
َفَثّم يدي ٌء ف ّدها? قال شي شيء ول َفَيُردك، شي َفَثّم ِهشام: ليس َفَيُر

ِرج ِرف قال: فكيف فيه؛ يدك ُتْخ ُذ؛ له: يا هذا? قال أع َفَب وأنت أنا ُمو
َفَرف على َفَبذ: إني يا لك فقلُت الدنيا َفَط ًا، أرى ل ُمو َفَت شيئ لي: فقل
َفَرى، ل ولم َفَنا لك: ليس فقلُت َفَت ًعني، ظلم هاه َفَت يمن لي: يا قل

ًا، أرى ل إني هشام َفَت: ليس ل لك: ولم فقلُت شيئ ِضياء ترى? قل
َفَلتان تكافأت فهّل به؛ أنظر التناقض? قال: نعم. قال: فإذا في الِم

َفَتا َفَكافأ َفَكافأ لم التناقض في َفَت َفَت ٌء? فأشار ليس البطال في َفَت شي
ُذ َفَب َفَت.  أن بيده الُمو َفَصب أ
ًا عليه ودخأل َفَر يوم َفَخأ ّوة في فقال: هما آ ُق قال: َفَسإواء. قال: نعم، ال

َفَهُرهما ْو َفَج ُذ واحد? قال َفَف َفَب َفَمن لنفسه الُمو َفَضر - و ُع ح - إن َفَيْسم
ُهما قلُت: إن َفَهر ْو ْعٍت في عادا واحد َفَج ِلٌف وإن واحد، َفَن قلت: ُمخت

ًا اخأتلفا َفَمم في أيض ْلق، في َفَيتِفقا ولم والرادات الهّ َفَخ أراد فإن ال
ًا هذا ِلم! قال: ل ِهشام: فكيف قال طويلً؛ هذا أراد قصير ُتْس

َفَت! بين ْيهّا ْلِحد رجل وجاءه الحكم بن وهشام ملحد َفَه له: أنا فقال ُم
ْفُت وقد بالثّنين أقول َفَر َفَتك أخأاف فلسُت إنصافك َفَع َفَب َفَشاغ فقال ُم

ْوب مشغول وهو ِهشام َفَث ْنُشره ب ِبل ولم َفَي ْق َفَحِفظك ُي ّله، عليه:  هل ال
ْقدر ُدهما َفَي َفَق أن أح ًا يخل ِعين ل شيئ عليه? قال: نعم? بصاحبه َفَيْست
ٌد من َفَتْرجو : فما ِهشام قال َفَق اثّنين! واح َفَل ٍء كل َفَخأ لك! أصّح شي
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ّلمني فقال: لم َفَك ٌد بهّذا ُي َفَح َفَك. أ قبل
ّد المأمون بين ّد المأمون قال النصرانية إلى ومرت إلى لُمْرت

ْنا النصرانية َفَبر َفَك الذي الشيء عن َفَخأ َفَش ْنِسك بعد ديننا في أوح به أ
ِتيحاِشك َفَت مّما واسإ َفَت فإن عليه؛ كن َفَء عندنا وجد ِئك َفَدوا َفَت َفَدا تعالج

َفَطأ وإن به، ُء بك أخْأ َفَفا َفَش َفَبا ال َفَن ُء دائك عن و َفَوا ّد َفَت ال َفَت قد كن ولم أعذر
ْكم قتلناك قتلناك وإن بلئمة، نفسك على َفَتْرِجع َفَتْرِجع الشريعة، بُح و
ِة السإتبصار إلى نفسك في أنت َفَق ْعلم والث َفَت ّنك و َفَصر لم أ َفَق في ُت

َفَفرط ولم اجتهّاد ّد: قال الحزم؛ باب من الدخأول في ُت َفَت الُمْر
المأمون: لنا قال فيكم، الخأتلِف كثرة من رأيُت ما أوحشني

ُدهما الجنائز، في والتكبير الذان، في كالخأتلف اخأتلفان: أح
ُهّد، ُوُجوه التشريق، وتكبير العياد، وصلة والتش الِقراءات، و

ْتيا، ووجوه ُف ُيٌر هو إنما باخأتلٍف، ليس وهذا ال َفَعة تخ من وتخفيٌف وسإ
َفَن فمن الِمْحنة، َفَنى أذ ْث َفَى، وأقام مثنى وأقام َفَم َفَراد َفَيُرون ول ُف َفَتعا َفَي

ُون، ول بذلك َفَب َفَعاي َفَت الية تأويل في اخأتلفنا كنحو الخأُر والخأتلُف ي
ْأوبل كتابنا، من َفَت ِديث و َفَح واتفاقنا التنزيل أصل على اجتماعنا مِع ال

ْين على َفَكْرت حتى هذا أوحشك الذي كان فإن الخبر، َفَع ْن هذا أ
َفَب، ْنبغي فقد الكتا َفَن أن َفَي ًا والنجيل التوراة بجميع اللفُظ يكو َفَفق َفَت م

ًا يكون كما تأويله على َفَتفق اليهّود جميع بين يكون ول تنزيله، على م
َفَ لك وينبغي التأويلت؛ من شيء في اخأتلٌف والنصارى إل َفَتْرِجع أل

ٍة إلى َفَغ َفَف ل ُل َفَل أن الله شاء ولو ألفاظهّا؛ تأويل في اخأتل ِز ْن َفَبه ُي ُت ُك
َفَل َفَع َفَيْج َفَم و ِه كل ِئ ِة أنبيا ِله وورثّ َفَعل، تفسير إلى يحتاج ل رسإ َفَف َفَنا ال ولك

َفَر لم ًا َفَن َفَدين من شيئ ُدنيا ال ِفع وال المُر كان ولو الكفاية، على إلينا ُد
َفَطت كذلك َفَق َفَوى لس ْل َفَب ولم والمنافسة المسابقُة وذهبت والِمْحنُة، ال
َفَنى هذا على وليِس تفاضٌل، يكن ُد الدنيا. قال الله َفَب َفَهّ َفَتد: أش أن المر

َفَه ل ّله، إل إل َفَح وأن ال َفَمِسي ٌد، ال ْب َفَا وأن َفَع ٌق، محمد أميُر وأنك صاد
ًا. المؤمنين َفَق َفَح
واللحن العراب

ِعّي َفَم ِم عن الْص بين عبد الملك بن مروان ورجل كان يرى رأي الخوارج حدثّني أبو حات
َفَن رجلً كان َفَمْروا ُد الملك بُن  َفَذ عب َفَمر بِن الخطاب يقول: أخأ ُع ًلى لِل  ْو َفَم قال: سإِمعُت 

َفَت  ِبيب؛ فقال له: ألس َفَش َفَرأي الخوارج، رأي  َفَرى  القائل: َفَي

ّنا ْيد وِم َفَو ِطين سإ َفَب وال
َفَنب ْع َفَق و

ّنا المؤمنين أِميُر وِم
ِبيُب  َفَش

َفَر المؤمنين. فأمر َفَر المؤمنين شبيُب" بالنصب، أي يا أمي فقال: إنما قلُت: "ومنا أمي
بتخلية سإبيله.

ِفيع بن َفَر َفَحيان قال: كتب  ّله بن  ُد ال ّدثّني عب رفيع بن سإلمة يخاطب أبا عثمان النحوي ح
ِوي  َفَنْح ُعثمان ال َفَماد إلى أبي  َفَح َفَمة المعروف ب َفَل : َفَسإ

ّكْرُت َفَف ّنْحو في َفَت به نفسي وأتعبُت ُتحتى ال
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َفَدْنَفَمـلـل َفَبـ وال

ًا وأتعبُت ْكـر َفَبـُه َفَب كـل في المسائل بطوِلوأصـحـا
َفَفـن

ْلـِمـه فِمن ِهـر ِع َفَبـيٌن ظـا
ِه وِمن ْلم قد غامض ِع

َفَطـْن َفَب
ًا بظـاهـره فكنُت ِلـمـ َفَطـْن َفَذا بباطـنـه وكنُتعـا ِفـ

ًا أّن خأل َفَفـا علـيه باب َفَعـ َفَتـه يا للفاء ُءالـ ُكـن لـم لـي َفَي

ِو ِه إلـى بـاٌب وللوا ِبـ ْنـ َفَجـ
ْقت من َفَم ُبه ال قد أْحس

ِعـْن ُلـ

َفَقـا لـمـا هـاتـوا قلُت إذا ِتـيك لسُت لُي َفَيْن أو بـآ ِتـ َفَتـأ

ُبوا قالوا النصب عليكـذا هـذا قـيل لمـا اجي
أْن لْضمار

لهّا رأيُت إن ما أو
ْوِضعـا َفَم

َفَف ِر َفَظـّن إل قيل ما فاع ِبـ

ْفُت فقد ْكُر يا خِأ ِمن َفَب
ما ُطول

َفَكر َفَف ِر في أ َفَجـْن أن أْن أْم أ

لبن سإيرين قال ابن سِإيريِن: ما رأيُت على رجل أْحسن من
َفَشْحم. َفَصاحة، ول على امرأة أحسن من  َفَف

َفَسإرك ْبُرمة: إذا  ّلم العربية وقال ابن ُش لبن شبرمة في فضل تع
َفَك َفَر في عين ُغ َفَيْص ًا، و َفَت في عينه صغير َفَمن كن ْين  َفَع ُظم في  ْع َفَت أن 

ِريك على ُتْج َفَة، فإنهّا  ًا فتعلم العربي من كان في عينك عظيم
ْلم بمنزلة ِع ِنيك من الْسلطان. ويقال: النحو في ال ْد ُت ِطق و ْن َفَم ال

ْليُة ْدر والراِمِك في الطيب. ويقال: العراُب ِح ِق ْلح في ال الِم
ُيُه. َفَوْش الكلم و

لبعض الشعراء في النحو وقال بعُض الشعراء: 
ُو ْبُسُط النح لساِن من َفَي

َفَكِن ْل ال
ُء ِرُمه والمر ْك لم إذا ًت

َفَحن ْل َفَي

َفَت وإذا َفَجلهّاالـعـلـوم من طلب ُمِقيُم منهّا فأ
ْلُسـن ال

ُيريد ِلك، بكسر اللم. -  بين أعرابي ورجل لحن في سإؤاله قال رجل لعرابي: كيف أه
َفَكته كيف تكون. َفَل َفَه ًا، ظن أنه سإأله عن  ْلب َفَص ُلك - فقال العرابي:  َفَف أه كي

ِطين? قال: َفَلْس ِف َفَتُجّر  ٍء؛ قيل له: أ ًا لرجُل سُإو َفَل? قال: إني إذ ْهِّمز إسإرايي وقيل لعرابي: أت
ِوي. َفَق َفَل ًا  إني إذ

ْهِّمُزها. َفَت ُة  ِهّر َفَة? فقال ة ال ْهِّمز الفار َفَت وقيل لخأر: أ
َفَج على أحِسن الوجوه َفَمريِسي يقول لصحابه: قضى الله لكم الحوائ ِبشٌر ال وقيل: كان 

ّتمار: هذا كما قال  ُؤها؛ فقال قاسإم ال الشاعر: وأهن
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َفَن َفَمِي إ ْي َفَل والله سُإ
ُؤهـا َفَلـ ْكـ َفَي

ٍء َفَضنْت كان ما بشي
ُؤها َفَز  َفَيْر

َفَحك ْي َفَو ّله، بنصب رسإول؛ فقال:  َفَل ال ًا رسإو ُد أّن محمد َفَهّ ًا يقول: أش َفَؤذن َفَع أعرابي ُم سإِم
ِد َفَمُة بن عب َفَل َفَمْس يفعل ماذا? لمسلمة بن عبد الملك في اللحن، ومثله لخأرين قال 

َفَدري في الوجه. الملك: اللحُن في الكلم أقبُح من الُج
ُد الملك: اللحن في الكلم أقبُح من التفتيق في الثوب النفيس. وقال عب

َفَغمز اللحم. َفَك ًا  َفَغْمز ُد  َفَود: إني لِج قال أبو السْإ
َفَدني  ْنش أعرابي: بين الخليل بن أحمد وأعرابي قال الخليل بن أحمد: أ

ًا وإن َفَعْشُر هنه ِكلب
ُطـن أبـ

َفَت ٌء وأن قبائلهّا من بري
َفَعْشر  ال

َفَبي ذلك، َفَج ِبيلة، فلما رأى ع َفَق َفَنى ال َفَع َفَث لنه  َفَن ُطٍن حين أ َفَعْشر اب َفَجُب من قوله:  فجعلُت أع
الخأر: قال: أليس هكذا قول 

َفَني فكان من عون َفَمِج
َفَتقي كنُت أ

كاِعباِن ُشُخوص ثّلثّ
ْعِصُر  وُم

َفَحن لقد ْل َفَن ّتى ما  ْبنا في كلمنا ح َفَر ِئْن أع لرجل من الصالحين قال رجل من الصالحين: ل
ِرب . َفَحنا في أعمالنا حتى ما نع ل

ّله! َفَن ال ُنون، فقال: سإبحا َفَح ْل َفَي َفَق فسِمعهّم  ًا يلحنون دخأِل أعرابي السو لعرابي سإمع قوم
ٍد فقال له: ِزيا َفَبح! بين رجل وزياد دخأل رجل على  َفَحن ول نر َفَبُحون ونحن ل نل َفَيْر ُنون و َفَح ْل َفَي

َفَت من نفسك َفَصبنا على ميراثّنا من أبانا. فقال زياد: ما ضيع َفَغ َفَلك، وإن أخِأينا  َفَه َفَنا  إّن أبي
أكثُر مما ضاع من مالك.

َفَس قال: قال بلُل ُن ُيو بين بلل وشبيب بن شيبة قال الرياشي عن محمد بن سإلم عن 
ِنيه. ٍر قال: أْحِضْر ِد العلى بن عبد الله بِن عام ْب َفَع ِدي على  ْع َفَت َفَيْس َفَة وهو  َفَب ْي َفَش ِبيب بن  َفَش ل

ُكل ذلك يأبى؛ قال بلل: فالذنًب لكّل. ُته ل قال: قد دعو
الشعراء: لبعض الشعراء قال بعض 

ْيني إما َفَر وأثّوابـي َفَت
ِربة َفَقـا ُمـ

َفَخّز ليسْت َفَنْسِج من ول ب
ّتـان َفَك

ِد في فإن َفَمْج ِتي ال ِهًما
َفَغتي وفي ُل

ّيًة ِو ْل َفَساني ُع غـير ول
َفَلـّحـاِن

ْهٍش. فقال: ما تقول. َفَو َفَمار  ِه َفَموا لنا  ْه ٍد: أ ٍد لزيا َفَلى زيا ْو َفَم ِفيٌل  بين زياد ومولى له وقال 
َفَخأير. ّوُل  ًا؛ فقال زياد: ال ْوا لنا أير َفَد ْه َفَلك! فقال: أ ْي َفَو

َفَدر. َفَق َفَت ب َفَلك َفَم ُد أنك  َفَهّ ًة أو اثّنتين، فقال: أْش َفَلحن مّر َفَف ُطب  َفَيْخ ًا  َفَسإِمع أعرابي والي
ُنوا" بفتح تاء تنكحوا، فقال ْؤِم ُي َفَتى  َفَح َفَن  ِكي ِر ْلُمْش ِكُحوا ا ْن َفَت َفَ  َفَول ًا يقرأ: " َفَسإِمع أعرابي إمام و

َفَل َفَو ُة " َفَن، والقراء َفَده! فقيل له: إنه لح ْع َفَب َفَل السإلم قبيح فكيف  َفَن الله! هذا قب سإبحا
ّله. قال الشاعر في َفَم ال َفَحّر ُيِحّل ما  ًا فإنه  ِإمام ِكُحوا فقال: قبحه الله، ل تجعلوه بعدها  ْن ُت

له:جارية 

ّوُل ُع ما أ َفَم في منهّا اسْإ
َفَحْر الس

َفَثى تذكيُرها ْن وتأنيُث ال
َفَكْر َفَذ ال

ُة َفَء ْو ُء والًس ْكر في السو َفَمْر ِذ َفَق قال عجمي ورجل الحجاج بين ال
َفَجم من لرجل الحجاج َفَع ُع ال ِبي َفَت ّدواًب َفَنّخاس: أ ِعيبة ال َفَم ُد من ال جن

ِريكاتنا َفَش ِريكاتنا هوازها في السلطان? فقال:  وكما مداينهّا في وًش
َفَسروا الحّجاج: ما تكون". فقال تجيء َفَف َفَضِحك ذلك له تقول. ف ف
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َفَحك. ل وكان يض
ًا الحّجاُج أّم للحجاج ًا" وقرأ والعاديات فقرأ قوم آخأرها في ضبح

ُهّْم "أن ّب ِهّْم َفَر ٍذ" بنصب ِب ِئ َفَم ْو ِبير في اللم على تنبه ثّم أن، َفَي َفَخ وأّن َفَل
َفَف مكسورة إل تكون ل قبلهّا لما "إّن َفَذ َفَح َفَم ف ّلل "أن فقرأ خأبير، من ا

ُهّْم ِهّْم َفَرب ِئذ ِب َفَم ْو ِبير". َفَي َفَخأ
بن للخليل زيد: قلُت أبو قال واصل تصغير في أحمد بن للخيل

َفَم ِل ْيِصل? يقولوا ولم يصل أو واصل َفَتْصغير في قالوا أحمد:  َفَو
ِرهوا َفَك َفَه أن فقال:  ّب َفَش ُهّم ُي الكلب. بنبح كلم

َفَغريب التشادق وال
َفَمعّي قال: كان عيسى بُن بين عيسى بن عمر وبلل بن أبي بردة حدثّني سإهٌّل عن الص

َفَصابًة، َفَة في جارية اشتراها ُم َفَب لشيء. وخأاصم إلى بلل بن أبي برد ُع العرا َفَد َفَي َفَمر ل  ُع
َفَمن يعلم ما تقول. َفَن؛ فقال له: و َفَح ْل َفَي َفَحق هذا أحّب إليه من أن  َفَب بعُض  فقال: لن يذه

فقال: ابن طرنوبة.
َفَوديعة ًا في  ًا كثير ْيرة ضرب َفَب ُه وبينه وبين عمر بن هبيرة وقد ضربه وضربه عمُر بُن 

ًا في ِله إن كانت إل أثّياب أودعهّا إياه إنساٌن فطلبهّا، فما كان يزيد على أن يقول: وال
َفَشاُروك. َفَع َفَضهّا  َفَب َفَق ْيفاط  َفَسإ ا

ّلمهّا ّقبة فك َفَن َفَت َفَغريب جارية ُم ْيري صاحُب ال َفَم ّن ِبع أبو خأالد ال َفَت ّنميري وجارية  بين أبي خأالد ال
ِئينا! بين سإهّل بن َفَن ُقِك وتْش َفَنِم َفَأ ًا  َفَعُروب ُة، لقد كنِت عندي  ًلْمه، فقال: يا خأريد ُتك فلم 

َفَن لجارية له ُرومية أعجمية: إن أقل ما هارون وجارية رومية له وقال سإهُّل بن هارو
َفَرسِإيس حبك لجل من كل جليل، وأكثُر من كل كثير. ِطوي عليه ضميري من  ْن َفَي

له: شعر مالك بن أسإماء في جارية له وقال مالك بُن أسإماء في جارية 

ًطى َفَغ َفَصري على مني أُم َفَب
لـل

الناس أكمُل أنِت أم حب
? ُحسنا

َفَحـديٍث ُه و ّذ َفَلـ ِهّيمـمــا هـو أ َفَت ُيوزُن الناعتـون َفَيْش
َفَوْزنـا

ِطق ْن َفَحـُن َفَصائٌب َفَم ْلـ َفَت و
أحـيا

ًا َفَلى ن كان ما الحديِث وأْح
َفَلْحنـا
َفَب. ْيد: اسإتثقل منهّا العرا َفَر قال ابن د

َفَن ْعي َفَمة علي أ َفَق ْل َفَع بين أبي علقمة وأعين الطبيب دخأل أبو 
ِزل َفَوا َفَج َفَع الله بك، إني أكلت من لحوم هذه ال الطبيب فقال له: أمت
ُق فلم َفَية العن َفَدأ َفَلة إلى  ِب َفَوا ٌع ما بين ال َفَج َفَو ًة، فأصابني  َفَطْسا ْئُت  َفَطِس ف

َفَف، فهّل عندك َفَشراسِإي َفَب وال ْل ْنِمي حتى خأالط الِخ َفَي ُو و َفَيرب يزل 
ْقُه ِز ْه َفَز ًا ف ِرق ْب ًا وِش ًا وشلفق َفَين: نعم، خأذ خأربق ْع دواء? فقال أ

ْلقمة: لم أفهّْم َفَع ْبه؛ فقال أبو  ْوثٍّ واشر َفَر ْله بماء  ْغِس ِزقه وا ْق َفَز و
ِني. َفَت ُتك كما أفهّم عنك؛ قال أعين: أفهّم

ًة؛ فقال له: َفَقْرقر َفَمعًة في بطني و ْع َفَم َفَر: إني أِجد  َفَخأ ًا آ وقال له يوم
َفَفج. َفَين َفَراٌط لم  ُة فهّي ُض أما المعمعُة فل أعِرفهّا، وأما القرقر

ِريم َفَغ ًعْريان ب َفَن ال َفَم ب َفَث ْي َفَهّ ُعريان ورجل أتى رجٌل ال بين الهّيثم بن ال
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ًقا َفَح َفَر، إّن لي على هذا  ّله المي ّقه فقال: أصلح ال َفَلُه ح َفَط له قد م
ًا َفَجد ْن َفَع قد غلبني عليه؛ فقال له الخأُر: أصلحك الله، إن هذا باعني 
َفَيه ُمشاهرة فهّو ل يلقاني ْولً وشرطُت عليه أن أعط ُته ح واسإتنسأ
ّية أنت. قال: ل، ِني. فقال له الهّيثُم: أمن بني أم ٍم إل اقتضا َفَق َفَل في 

قال: فمن بني هاشم. قال: ل؛ قال: فمن أكفائهّم من العرب?
َفَع َفَنْز َفَواز فلما أرادوا  ْل َفَبه يا ِج َفَنْزع ثّيا ِلي عليك! ا ْي َفَو قال: ل؛ قال: 

َفَرك َفَت َفَبل. قال: دعوه، فلو  ْع َفَر ِبه قال: أصلحك الله، إّن إزاري ُم ثّيا
َفَب في وقٍت لتركه في هذا الوقت. الغري

ّطُرق بالبصرة لبي علقمة بالبصرة ومّر أبو علقمة ببعض ال
َفَمه ِإبهّا َفَثّب عليه قوٌم فأقبلوا يعِصرون  َفَو ٌة فسقط و فهّاجت به ِمر

َفَي َفَكأون عل َفَتكا َفَت ِم  َفَت من أيديهّم وقال: ما لك ِل ْف ّذنون في أذنه، فا ُيؤ و
َفَني. فقال رجٌل منهّم: َفَع ُعوا  ِق ْن َفَر ْف ّنة! إ ِذي ِج َفَكاون على  ْأ كما تتك

ّية. ِهّند ّلم بال َفَما تسمعونه ك ٌي، أ ِهند ُعوه فإّن شيطانه  َفَد
وله يخاطب حّجام يحجمه

ْعه، ول تكن كمن أِمر َفَن ُظر ما آُمرك به فاص َفَيْحِجُمه: ان وقال لحّجام 
ِهْف ِزم وأْر َفَ َفَمل َفَب ال ُقُض ْد  ُد َفَحاِجم واش َفَم ْنِق غسل ال ّيعه، أ ٍر فض بأم

ُطك ُكن شر ْي َفَع ول ًنْز ِرط وأسْإرع الوضع وعجل ال َفَمشا ّبات ال ُظ
ًا. فوضع الحّجاُم ِتي ًا، ول تردن آ َفَي ِرهن آب ُتك ًا، ول  ْهّز َفَن ًا، ومُضك  َفَوخْأز

محاجمه في جونته ومضى.
َفَسإِمع أعرابي أبا المكنون ّنْحوي  بين أعرابي وأبي المكنون ال

َفَا ّبن َفَقته وهو يقول في دعاء السإتسقاء: اللهّم ر ْل َفَح َفَنْحوي في  ال
ًا َفَمن أراد بنا سإوء ّينا؛ اللهّم و َفَنا ومولنا صّل على محمد نب َفَهّ وإل

َفَلئد، ثّم - َفَو َفَرائب ال َفَت َفَء به كإحاطة القلئد على  فأِحْط ذلك السو
َفَهام أصحاب الِفيل؛ َفَسّجيل على  َفَمته كُرسُإوخ ال َفَها ارسِإْخه على 

َفَسإّحا ًا  ِزج َفَه ًا  ْنِفر َفَح ْلجلً ُمْس َفَج ًا ُم َفَمريع ًا  َفَمريئ ًا  ًا ُمغيث ْيث َفَغ اللهّم اسْإقنا 
َفَة نوح هذا ًا. فقال العرابّي: يا خأليف َفَعنِجر ْث ًا ُم ًا غدق َفَبق َفَط ًا  ُفوح سإ

ْعِصُمني من الماء. َفَي َفَبٍل  َفَج ِوي إلى  ْعني آ َفَد الطوفان ورّب الكعبة، 
َفَعر في كلمه أبو الحسن قال: بين أبي السإود الدؤلي وغلم يق

ّدؤلي يلتمس ما َفَعر في كلمه، فأتى أبا السإود ال ُيق كان غلم 
عنده؛ فقال له أبو السإود: ما فعل أبوك? قال: أخأذته الُحمى

َفَفْرخأا" قال أبو ًا فتركته  ْنخ َفَف ًا وفنخته  َفَفْضخ ْته  َفَخ َفَض َفَف ًا و ْبخ َفَط ْته  َفَخ َفَب َفَط َفَف
ُتزاُره َفَشاره و ُت ُتجاُره و السإود: فما فعلت امرأته التي كانت 

َفَيت. ِظ َفَب َفَيت و ِظ َفَح َفَرِضيت و ٌوجت غيره ف وتهّاّره؛ قال: طلقهّا فتز
َفَيت? قال: حرف من ِبظ ِظيت؛ فما  َفَح قال أبو السإود: قد عرفنا 

الغريب لم يبلغك. قال أبو السإود: يابن أخأي، كل حرف من
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ْوُر خُأراها. ًن ُتره كما تستر الس الغريب لم يبلغ عمك فاسإ
َفَحداد، َفَب كبير دار وهناك  لزيد بن كثيرة قال زيد بن كثيرة: أتيُت با

ْلظًة وادرس الناس عليهّم فوالله َفَد َفَظي  َفَل َفَد َفَر ف فأردُت أن ألج الدا
َفَقل الطُل. َفَع ِر حتى  َفَظا َفَن ِر  َفَظا َفَن ْلنا  َفَز إن 

ُء كثيرة َفَدا َفَتان وإذا أْرم ِتي َفَص َفَب كبير وإذا الرجاُل  ًا: أتيُت با وقال أيض
َفَكام. َفَحاٌم كأنهّا آ ٌة ل أْحِصيهّم ول َفَهّار ُط و

شعر للطائي وقال الطائي : 
َفَت أيوسإف َفَجب جئ َفَع بال
العجيِب

َفَت َفَس ترك َفَشك في النا
ِريِب ُم

ٍة بـكـل سإمعُت ٍد داهـي َفَمع ولمنـآ أديِب بـسـراج أسْإ
َفَما ْو أ َفَلك أّن َفَل كان جهّ

ًا ْلمـ ِع
ًا َفَت إذ ِعلم في لنفذ

ُغـيوِب ال
َفَك فما ِريب َفَل َفَغ يد بال

ولـكـْن
َفَك ِطي َفَعا َفَب َفَت من الغري
َفَغريِب ال

َفَعّجاج: خأرجت بن رؤبة قال العجاج بن لرؤبة نريد أبي، مع ال
َفَن سإليمان َفَي الطريق في ِصْرنا فلّما الملك، عبد ب ِد ْه ْنٌب لنا ا من َفَج

ِفُئ عليه َفَلْحم َفَرا َفَشْحم َفَك ٍة من وخأريطة ال ْطب َفَكْما َفَبن من وو َفَل
َفَبْخنا َفَي زال فما بهّذا، هذا فط َفَيا َفَر ْف َفَحان ِذ ِت ْن رجعُت أن إلى منه َفَت

َفَرافُئ: الطبقات، َفَك السحاب"  كرافئ وكذلك ال
ّلمين وصايا المع

ُعتبة بن َفَدب ولده قال  من عتبة بن أبي سإفيان لعبد الصمد مؤ
َفَحك َفَبني إصل ّدب ولده: ليكن إصلُحك  أبي سُإفيان لعبد الصمد مؤ

ْيبك، فالحسُن عندهم ما َفَع َفَبهّم معقودة ب ُعيو نفسك، فإن 
َفَق ِء، وأخأل َفَر الحكما َفَي ّلمهّم سِإ َفَت، والقبيُح ما اسإتقبحت؛ وع اسإتحسن

ْبهّم دوني؛ وكن لهّم كالطبيب الذي ل َفَد ْدهم بي وأ َفَد الدباء، وتهّ
َفَن على عذر مني، فإني َفَل ِك َفَت َفَت ِرف الداء؛ ول  ْع َفَي َفَجل بالدواء حتى  ْع َفَي

ِكفاية منك. قد اتكلُت على 
ّلمهّم السباحة من الحجاج لمؤدب بنيه قال الحّجاج لمؤدب بنيه: ع

َفَبُح َفَيْس َفَمن  َفَيِجدون  ُتُب عنهّم، ول  َفَمْن يك َفَيجدون  قبل الكتابة، فإنهّم 
عنهّم.

ٌدب ولده: من عبد الملك لمؤدب ولده وقال عبد الملك لمؤ
ّنهّم أسإوأ َفَة فإ َفَل ِف ْبهّم الًس ّن َفَج َفَلمهّم القرآن و َفَع ُت ّلْمهّم الصدق كما  ع

َفَسدة؛ ْف َفَم ّنهّم لهّم  َفَشم فإ َفَح ُهّم ال ْب َفَن َفَج َفَو ًا،  ُلهّم أدب َفَعًة وأق ِر الناس 
َفَلمهّم ْوا؛ ع َفَو ْق َفَي َفَم  ِعْمهّم اللح ْط ُبهّم، وأ ِرقا ُلْظ  ْغ َفَت َفَرهم  ُعو وأحِف ُش

َفَيُمصوا الماء ًا و َفَعْرض َفَيستاكوا  ُدوا، وُمْرهم أن  ْنُج َفَي ُدوا و َفَيْمُج الّشعر 
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َفَلهّم بأدب فليكن ذلك َفَت إلى أن تتناو ّبا؛ وإذا احتج َفَع ُوه  ُب َفَيع ًا ول  مص
ُنوا عليه. ُهّو َفَي َفَف ٌد من الغاشية  َفَلُم به أح ْتر ل يع في سِإ

ْلم حتى ْلم إلى ِع ُتْخرجهّم من ِع َفَدب ولده: ل  وقال آخأر لمؤ
َفَوهم َفَمه في ال َفَك العلم في السمع وازدحا َفَكا ِط ِكُموه، فإن اص ُيْح

َفَلٌة للفهّم. َفَض َفَم
شعر شريح إلى معلم ولده يوصيه به

َفَريٌح إلى ُمعلمه:  َفَتب ُش َفَعب بالكلب، فك ْل َفَريح ابن ي وكان لُش
َفَك َفَة َفَتر ُلٍب الصل ْك َفَيسعى ل
بـهّـا

َفَراش طلب ِهّ ِة مع ال َفَوا ِغ ال
 الّرجس

َفَت فإذا ْو َفَل َفَعـّضـه َفَخأ َفَف
ٍة َفَم َفَ َفَمـل بـ

ْتُه َفَظ َفَك ِوع َفَظ ْع ِريب َفَو لل
َفَكـيس ال

َفَت وإذا َفَمْم ِبـه ه َفَضـْر ب
ٍة َفَر فـبـد

َفَت وإذا ًا بهّا بلغ ثّلثّ
ِبـس فـاْحـ

َفَلْم ْع َفَت ما بأنك وا فعل
فنـفـُسـه

ُعني ما مع َفَجر َفَعز ُي أ
ُفـس ْنـ ال

بالكلب: وقال آخأر لرجل يلعب 

َفَلى أيهّا ْبت َفَب ُيِحّب لالكـلِب بحب الُم الكلب إل الكل
َفَت لو َفَعري َفَت وسإطهّا َفَت كن

َفَتهّا إنمامنهّا ْبس ُفق ُل الـثـياب ب

آخأر: وقال 

ْبـِك َفَت ٍد أبـا ل ٌة أحـمـ ِقـرد
ْلُب َفَك َفَراٍش و ِديك ِه و
ُدوُح  َفَص

َفَجـاٌل وطيٌر ِرية ِز ُقـْمـ ُتوُفو َفَعِشي َفَه ْبٌش ال َفَك و
ُطو َفَن

ْكلي الحسن أبي عن بلغني لقمان حكم من ُع بكر بن الله عبد عن ال
لقمان: ضرُب قال يقول أبي قال: سإمعت الُمزنّي الله عبد بن

ِد َفَلده الوال َفَماد َفَو للزرع. كالس
ّدثّني الشام لهل عمر وصية َفَبيد بن محمد ح عمرو بن معاوية عن ُع

مكحول عن زيد ابن أسإامة عن المبارك ابن عن إسإحاق أبي عن
َفَلموا أهل إلى عمر قال: كتب َفَع ًكم الشام:  َفَد َفَة أول َفَباح َفَس والرْمي ال

ُفُروسإية. ما وكانت الرجال من الكامل العرب تسميه كانت وال
َفَمي العرب ُتب كان إذا الرجل، ُتس ُيحِسن يك ُيحِسن الًرْمي و ْوم و َفَع ال

ْعر، ويقول الّسباحة وهي َفَش َفَل. ال الكام
البيان

ْبدة بن عبد الله قال: حدثّنا يحيى بن َفَع ّدثّني  للنبي صلى الله عليه وسإلم في البيان ح
َفَمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ُع آدم عن قيس عن العمش عن ِعمارة بن 
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َفَة ًا" فأطيلوا الصل قال: قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم: "إن من البيان سِإحر
َفَب. َفَط ْقِصُروا الُخ وأ

َفَماُل. قال: "في اللسان". َفَج ّله، فيم ال َفَل ال ّباس: يا رسإو وقال الع
ْقُل الرجل مدفون تحت لسانه. َفَع وكان يقال: 

َفَرف لسانه. َفَط ُه أن يكون عقُل الرجل على  ًلب: أكر ليزيد بن المهّلب وقال يزيد بن الُمهّ
ُله إل في الكلم. يريد أنه ل يكون عق

الشاعر: وقال 

َفَفى ًا بالمرء َفَك ْيب ُه أن َفَع لسـان له وليس َفَوْجة لهتـرا
لهّم الرجاِل ُحْسُن وما

ْين َفَز ب
َفَن ُيسعد لم إذا الحس

البـياُن
َفَن ْي َفَع ِري ال ْق َفَي ّنه كان  لخالد بن صفوان وقال خأالد بن صفوان لرجل: رحم الله أباك، فإ

ًا. َفَن بيان َفَمالً، والذ َفَج
َفَنِمُر بن  َفَلب: شعر للنمر بن تولب وقال ال ْو َفَت

ِني ٍر من َفَرّب أعذ َفَص َفَح
وِعّي

ِلُجهّا نفس ومن أعا
َفَلجـا ِعـ

ْفسي حاجاِت ومن َفَن
َفَمني ْعِص فا

النفس لُمْضمراِت فإن
َفَحاجا

ُيحِسن  ّلم ف فقال: وصف أعرابي رجًل يتك

ُع َفَض َفَء ي َفَنا ِهّ َفَع ال ْقِب مواِض ّن  ال
ْفِصل. وربما َفَم ُيِصيب ال َفَز، و َفَح ُيِجيد ال ُلهّم: فلن  ُله قو من أمثال العرب في البلغة ومث

ِقّل الحز. ُي قالوا: 
ّباس: لمعاوية في عبد الله بن عباس وقال معاوية في عبد الله بن  ع

ْتُرك لم قال إذا ً َفَي ولم مقال
َفَيِقـْف

ِعّي ْثِن ولم ِل َفَن َفَي على اللسا
ُهْجر

َفَصرف َفَن بالقول ُي إذا اللسا
انتحى

ُظُر ْن َفَي َفَر أعطافه في و َفَظ َفَن
ِر ْق َفَص  ال

فيه: ولحسان في ابن عباس وقال حّسان 

ْتُرك لم قال إذا ً َفَي مـقـال
لـقـائٍل

َفَطاٍت َفَق َفَت َفَرى َفَل بمل بينهّا َفَت
َفَفـصـل

َفَفى َفَفى َفَش َفَك النفوس في ما و
ْع فلم َفَد َفَي

ٍة لذي َفَب َفَدا القول في إْز ول ِج
 َفَهْزل

َفَت َفَيا إلى َفَسإمو ْل بغـير الع
ٍة َفَمـشـق

َفَت ْل ِن َفَهـا ف َفَرا َفَيا َفَل ُف ِنـ َفَل َفَد و
ْغـل َفَو

َفَقظٌة . َفَي ِم  َفَناٌم والكل َفَم ويقال: الصمُت 
ُيْحتج بعده إلى الكلم. ويقال: خأير الكلم ما لم 

ِلُب ُظه قوا للعباس بن الحسن الطالبي ذكر العباس بن الحسن الطالبي رجلً فقال: ألفا
معانيه.

ُد ِر ْذُب البا َفَع َفَمْحل، وال ْبُل على ال َفَو أعرابي يمدح رجلً ومدح أعرابي رجلً فقال: كلمه ال
َفَمأ. ًظ على ال

َفَطيئة: وقال  الُح
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َفَر وأخأذُت فلم الكلم أقطا
ْع َفَد أ

ًا ول يُضر َفَفّما ِديح ُع َفَم َفَفـ ْن َفَي

الحطيئة وعمرو بن عبيد
َفَسِمع ذلك َفَسٌب موضوع. ف َفَح ْعري  وكان الحطيئة يقول: إنما ِش

َفَحه الله، إنما ذلك التقوى. َفَتّر َفَب،  َفَذ َفَك ْيد فقال:  َفَب ُع عمُرو بن 
جواب عمرو بن عبيد لمن سإأله عن صفة البلغة قيل لعمرو بن
َفَدل بك عن النار. قال َفَع َفَجنة، و ًعبيد: ما البلغة? فقال: ما بلغك ال
َفَب ِق َفَع ُرْشدك، وعوا ِق َفَبصرك موا السائل: ليس هذا أريد. قال: فما 
ُيحِسن السإتماع َفَغيك. قال السائل: ليس هذا أريد. قال: من لم 

ُيْحِسن القول. قال: ليس هذا أريد. قال: قال النبي صلى الله لم 
َفَد ٌء"، وكانوا يكرهون أن يزي َفَكا ِب َفَشر النبياء  ْع َفَم عليه وسإلم: "إنا 

ِطق الرجل على عقله. قال: ليس هذا أريد. قال: كانوا يخافون ْن َفَم
َفَقطات الكلم ما ل يخافون من فتنة َفَسإ من فتنة القول ومن 
َفَطات الّصْمت. قال: ليس هذا أريد. قال: َفَق َفَسإ السكوت ومن 

فكأنك إنما تريد تخير اللفظ حسن إفهّام? قال: نعم. قال: إنك
ُؤونة َفَم إن أردت تقرير حجة الله في عقول المكلفين، وتخفيف ال

ُيدين، ِر على الُمستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلوب الم
َفَسنة في الذان، المقبولة عند الذهان، رغبًة في َفَتْح باللفاظ الُمْس

َفَظة ْوِع َفَم ْفي الشواغل عن قلوبهّم، بال َفَن سُإْرعة اسإتجابتهّم، و
َفَطاب، َفَل الِخ َفَت فص الحسنة من الكتاب والّسنة، كنت قد اوتي

َفَل الثواب. َفَت على الله جزي واسإتوجب
ْينيه َفَع َفَدى أ ًا إْح ًا كاسِإر لبعضهّم في زياد قال بعضهّم: ما رأيت زياد

َفَرُجًل إل رحمُت ُيخاطب  ًا إحدى ِرجليه على الخأرى  واضع
َفَب. َفَط الُمخا

ُيحسن إل ًا يتكلم ف مثله لخأر في زياد وقال آخأر: ما رأيُت أحد
ًا فإنه كلما زاد زاد َفَء إل زياد ُيسي ًا من أن  َفَت خأوف َفَيْصُم ْبُت أن  أحب

ًا، وقال:  ُحْسن
َفَلك كاسِإر أعييُت ما وقب

ِنه َفَعي
ًا ِدْر فلم ِزياد ْق علي َفَت

ُلْه ِئ َفَبا َفَح
لعمر بن الخطاب في عمرو بن العاص قال محمد بن سإلم: كان

ِلج في كلمه قال: خأالق هذا ُيلْج عمًر بن الخطاب إذا رأى رجلً 
َفَعْمرو بن العاص واحد!. وخأالق 

لعبد الملك في عمرو بن سإعيد الشدق وتكلم عمرو بن سإعيد
َفَرته لما تكلم، فأحسن ْث َفَدق، فقال عبد الملك: لقد رجوُت ع الْش

َفَرته إن سإكت. ْث َفَع َفَخأِشيت  حتى 
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َفَحار بين معاوية وصحار العبدي أبو الحسن قال: قال معاوية لُص
ُدوُرنا َفَتِجيُش به ص ٌء  َفَعبدي: ما هذه البلغُة التي فيكم. فقال: شي ال
ُبْسر أبصُر. ِذُفه على ألسنتنا. فقال رجل من القوم: هؤلء بال ْق َفَت ثّم 

ُتلقحه وأن البرد َفَح  ّنا لنعلم أن الري َفَحار: أجل، والله إ فقال ُص
ْنِضُجه. فقال معاوية: ما ُي َفَيْصبغه وأن الحر  َفَمر  َفَق ُيعقده وأن ال

َفَة فيكم? قال: اليجاز، قال: وما اليجاز? قال: أن ُعدون البلغ َفَت
َفَل فل تخطئ، ثّم قال: يا أمير المؤمنين، ُتجيب فل تبطئ، وتقو

َفَئ. َفَئ ول تخط حسن اليجاز أل تبط
َفَم، فقال َفَفد الحسن بن علي على معاوية الشأ َفَو أبو الحسن قال: 

َفَبر ْن َفَته على الِم َفَمة فلو حمل َفَرُجْل أ َفَن  عمرو بن العاص: إن الحس
َفَبر فتكلم ْن َفَفصعد الِم ُبوه؛ فأمره  َفَسِمع الناُس من كلمه عا فتكلم ف

ًا ُتم ابن فأحسن؛ وكان في كلمه أْن قال: أيهّا الناس، لو طلب
َفَوإْن َفَر أخأي  ُدوه غيري وغي َفَتِج ْلق لم  َفَب َفَجا َفَبْرس إلى  َفَجا لنبيكم ما بين 

ًا وأراد أن َفَعْمر َفَلى ِحين. فساء ذلك  ُكْم ومتاع إ َفَل َفَنة  ْت ِف َفَعلُه  َفَل ِري  أد
َفَب? فقال: أجل، َفَط َفَعت الّر ْن َفَت ْقطع كلمه، فقال: يا أبا محمد، هل  َفَي

ُد الليل بحًر النهّار. َفَبْر ْنِضُجه  ُي ُنوب و َفَج َفَخرجه ال ُت َفَمال و ِقُحه الش ْل ت
َفَشى في َفَمْم ِعد ال ُتب ِم،  َفَة? قال نع َفَء َفَرا َفَعُت الِخ ْن َفَت قال: يا أبا محمد، هل 

َفَلة ول ْب ِق ِبل ال ْق َفَت َفَتْس َفَرى من القوم، ول  َفَتوا َفَت َفَصح حتى  الرض الصْح
ْظم، ول تبول في الماء َفَع َفَثّة ول ال ْو ْنجي بالر َفَت َفَتْس ِبرها، ول  ْد َفَتْست

َفَذ في كلمه. َفَخأ الراكد؛ وأ
َفَته َفَم، فإنك كلما ثّني ْقُصر ما خأل الكل َفَته ي ْي َفَن َفَثّ وكان يقال: كل شيء 

طال.
للحسن في أصناف الرجال قال الحسن: الرجال ثّلثّة: رجٌل

بنفسه، ورجل بلسانه، ورجل بماله.
َفَصعُة بن ُصوحان عند ْع َفَص بين صعصعة بن صوحان ومعاوية تكلم 

َفَهّرك القوُل! فقال صعصعة: إّن َفَب َفَعِرق، فقال معاوية:  معاوية ف
َفَد نّضاحة للماء. َفَيا الِج

َفَظه. ويقال: أبلُغ الكلم ما سإابق معناه لف
من كتاب الهّند في صفات البلغة والبليغ

ُع آلِة البلغة، وذلك أن يكون ّوُل البلغة اجتما وفي كتاب للهّند: أ
ًا للفظ، َفَخير َفَت ْفظ ُم َفَل الل َفَن الجوارح قلي ِك ْأش، سإا َفَط الج ِب الخطيُب را
َفَك بكلم السوقة، ويكون َفَد الّمة بكلم المة، ول الملو َفَسإي ُيكلم  ل 

َفَي كّل ّقق المعان َفَد ُي َفَتصّرف في كل طبقة، ول  َفَفْضل لل َفَواه  في ق
َفَذبهّا ُيهّ َفَتْصِفية ول  َفَفيهّا كّل ال ُيص ّقح كّل التنقيح ول  َفَن ُي التدقيق، ول 

ًا أو فيلسوفا َفَف حكيم ِد ُيصا َفَة التهّذيب، ول يفعل ذلك حتِى  غاي
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َفَركاِت َفَط مْشت َفَف ُفضول الكلم وإسإقا ْذ َفَح ّود  َفَتع عليما. ويكون قد 
َفَهّة الصناعة والُمبالغة ِطق على ِج ْن َفَم َفَظر في ِصناعة ال َفَن اللفاظ، قد 

ّفح. ل على جهّة العتراض والتص
مثله لجعفر بن يحيى البرمكي في البيان ونحو هذا قول جعفر بن
ُيحيط َفَبْرمكّي وقيل له: ما البيان? فقال: أن يكون السإم  يحيى ال

َفَتستعين ُتْخِرجه من الشركة ول  َفَزاك، و ْغ َفَم ِكي عن  َفَيْح بمعناك و
ّلف، ًا من التك َفَسإليم َفَن  ّد له منه أن يكو ْكرة، والذي ل ب ِف عليه بال

ًا عن التأويل. ِني َفَغ َفَعقد،  ًا من الت ًا من الصنعة، بريئ بعيد
ْفِصل َفَم َفَمن طبق ال للصمعي في البليغ قال الصمعي: البليغ 

وأغناك عن المفسر.
رد الحجاج على قتيبة بن مسلم وقد اشتكى من أمور قال

ِته َفَثّ ِز َفَمْر َفَة  ِقف َفَتيبُة بن ُمسلم إلى الحجاج يشكو  ُق المدائني: كتب 
ْنبر؛ فكتب إليه: َفَصره على الِم َفَح من الطعام وقلة ِغْشيانه النساء و

ِثر من ْك َفَت ًا، واسإ َفَصْحفة شيئ َفَب من كٌل  ُتِصي ْكثر في اللوان ل اسإت
ِزلة رجل ْن َفَم ِزل الناس ب ْن ُتريد، وأ ًة على ما  ْد بذلك قو َفَقة، تِج الطُرو

ْغ حاجتك. ُل َفَمك تب َفَما واحد من أهل بيتك وخأاصتك، واْرم ببصرك أ
لبعض الشعراء في العّي والبلغة قال بعض الشعراء: 

َفَي في كان إن ِع آفاٌت ال
ٌة َفَر َفَد َفَق ُم

آفات البلغة ففي
ِويهّـا ًتسا

َفَذر، فلما أطال قال: أأسإكُت يا َفَفهّ بين معاوية ورجل تكلم عنده تكلم رجل عند معاوية 
ِبعي، ِعّي بلغٌة  َفَت! في العي واللحن ويقال: أعيا ال َفَر المؤمنين? قال: و هل تكلم أمي

َفَلْحٌن بإعراب. ّلْحن  وأقبُح ال
وقال أعرابي: الحظ للمرء في أذنه، والحّظ لغيره في لسانه.

ْعني. َفَد ٍة تقول  ويقال: رب كلم
ُغ من ِعًي ببلغة. ويقال: الصمُت أبل

الشاعر: ونحوه قول 

َفَت أرى ْدنى الصم لبعض أ
َفَواِب الًص

َفَكـلـم وبعض ًت أدنـى ال
ِعـي لـ

ًا، َفَغ كان اليجاُز تقصير َفَمكي: إذا كان الكثاُر أبل َفَبْر لجعفر البرمكي، وغيره وقال جعفر ال
ًا. ًا؛ كان الكثاُر عي ِفي وإذا كان اليجاُز كا

َفَعي الصامت. َفَعّي الناطق أعيا من ال قال ابن السماك: العرُب تقول: ال
ًا. ِبيب َفَح َفَصف  َفَو ًا? فقال: إذا  ْهّر: متى يكون العيُي بليغ َفَوان لبُزْرِجِم قال أنوِشْر

َفَن ُفوخأه أعنا َفَيأ َفَغ  َفَل َفَب َفَهّاء، ولو  َفَب ٌة، ول لمنقوص البيان  ُنس بن حبيب: ليس لعي ُمُروء ُيو قال 
ماء.

الشعراء: لبعض الشعراء قال بعُض 

ِيي لدلل َفَعِجبت َفَع ال
بـنـفـسـه

بالحق كان قد الذي وصمِت
 أعلما

ْتٌر الصمت وفي َفَعِمي َفَسإ َفَب صحيفُةِلل ِء ل َفَمْر أن ال
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َفَلـمـاوإنمـا يتك
َفَتْحِي عن ِطنان ل أسْإ ْو َفَم ُد بن العاص:  لسعيد بن العاص قال سإعي
ِعي فيهّما: إذا أنا خأاطبُت جاهلً، وإذا أنا سإألُت حاجًة لنفسي. ال
َفَيا فقال: رأيُت ْع َفَي لعرابي وقد ذكر رجلً ويعيا ذكر أعرابي رجلً 

ْيه. َفَفك َفَن  ْي َفَب َفَة فلن  َفَر ْو َفَع ِلهّم، و ْوراِت الناس بين أْرُج َفَع
ُغ ما يكون في ِلس، أبل َفَمْج َفَمى ال َفَتا َفَي َفَب آخأُر رجلً فقال: ذاك من  وعا

َفَلسائه. نفسه أعيا ما يكون عند ُج
َفَرس. ِئم والخْأ قال ربيعة الّرأي: الساكُت بين النا

َفَل لبي مسهّر في فضل الكلم على الصمت تذاكر قوم فض
ِهّر: َفَل الصمت على الكلم، فقال أبو ُمْس الكلم على الصمت وفض

َفَتِصُف َفَت بالكلم، ول  َفَتِصف الصم َفَمر، إنك  َفَق َفَم ليس كال كل إن النْج
َفَم بالصمت. الكل

َفَن لسليمان بن عبد الملك في الكلم وذم قوٌم في مجلس سإليما
ًا، إن من تكلم ْفر َفَغ َفَم، فقال سإليمان: اللهّم  بِن عبد الملك الكل

ًا َفَمت فأْحسن قادر َفَص َفَمن  ُيْحِسن؛ وليس  َفَيْصُمت ف َفَقدر أن  َفَن  َفَس فأْح
ُيحسن. َفَكلم ف على أن يت

لبكر بن عبد الله ولبن الخطاب في الصمت قال بكُر بن عبد
َفَسٌة. ْب الله: طول الصمِت ُح

َفَلة. ْق ُع ِة  َفَمر بن الخطاب: ترك الحرك ُع ونحوه قول 
بين نوفل بن مساحق وامرأته

َفَت، وإذا خأرج َفَم َفَص ْوفل بن ُمساِحق إذا دخأل على امرأته  َفَن وكان 
ْطِرق، وأنا عند الناس من عندها تكلم؛ فقالت له: أما عندي فت

َفَن عن دقيقي. ِليلِك وتجلي َفَج ِطق! فقال: أدق عن  ْن َفَت ف
ِدمُت على الكلم َفَني، قد ن ُب من ِحكم لقمان وفي حكمة لقمان: يا 

َفَم على السكوت. ْند ولم أ
َفَيمن ْلق بال َفَخأ َفَناُس  حكاية في فضيلة الصمت قال ابن إسإحاق: النس
ْقِفز بهّا، وأهل اليمن يصطادونهّم؛ فخرج َفَي ِرْجل  ٌد و َفَي ْين و َفَع لحدهم 

َفَقُروه َفَع ًا ف ُكوا واحد َفَر ْد َفَفر منهّم فأ َفَن َفَة  ْوا ثّلثّ َفَفرأ قوٌم في صيدهم 
َفَسِميٌن. َفَبحه: إنه ل َفَذ َفَجر، فقال الذي  َفَرى اثّنان في الش َفَوا َفَت َفَذبحوه و و

َفَبُحوه، فقال الذي َفَذ ًا. فأخأذوه ف َفَل ِضْرو َفَك ُد الثّنين: إنه أ فقال أح
َفَت! قال الثالث: فهّا أنا الصميُت، فأخأذوه َفَع الصم َفَبحه: ما أنف َفَذ

ُو: حبة الخضراء". وذبحوه. "الضْر
َفَت. َفَتك الدب فالزم الصم َفَفا كان يقال: إذا 

ِئق. َفَما ٌق أو  ِئ َفَفا وقال بعضهّم: ل يجترئ على الكلم إل 
لشاعر يمدح رجلً وقاد الشاعر يمدح رجلً: 
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َفَن الصمُت ما إذا َفَصُموٌت زي
َفَله أه

ُق ًتا َفَف ِر و ْبكا الكلم أ
َفَتـم َفَخـ الُمـ

َفَك، فإنما ِفي َفَك ِمن  ْي َفَن ُذ ْنِصْف أ لبي الدرداء في إنصاف الذن من الفم قال أبو الدرداء: أ
َفَر مما تقول. َفَع أكث َفَم َفَتْس ٌد ل َفَفٌم واح َفَناِن اثّنتان، و ُذ َفَل لك أ ُع ُج

ًا من مجالس العرب فأطال َفَضر قشيري مجلس َفَح لقشيري في حظ الذن واللسان 
ّي: يا أخأي، إّن حّظ ِر ْي َفَش ُق َفَس العرب. فقال ال َفَت، فقال له بعضهّم: بحق سُإميتم خُأْر الصم

ّظه في لسانه لغيره. ُذنه لنفسه، وح الرجل في أ
َفَت ما لم تكن مسؤولً فإن ِر الصم ِث لبعض الحكماء في الصمت وقال بعُض الحكماء: أك

َفَنْفُسك إلى مراتب القائلين ْتك  َفَزع َفَطل القول؛ وإذا نا َفَخأ ْوت الصواب أيسُر من  َفَف
َفَصرين. َفَجل الخطأ وفضائح الُمق َفَو ُكر ما دون الصواب من  الُمِصيبين، فاذ

ْيثم بن صالح َفَهّ بين الهّيثم بن صالح ورجل تكلم عنده بخطأ تكلم رجٌل في مجلس ال
َفَق أهُل الصمت المحبة. ِز بخطأ، فقال له الهّيثُم: يا هذا، بكلم مثلك ُر

َفَواس: شعر لبي نواس في فضيلة الصمت وقال أبو  ُن

َفَل ْيك َفَخأ َفَبـــ ْنـــ َفَرام َفَجـــ ْنـــُه واْمـضِلــــ َفَم َفَعـ َفَســـل ِبـــ
ِء ُمْت َفَصمِت بدا ْيٌر ال َفَك َفَخأ ِء من ل دا

َفَلم  الك
َفَمأل من السالُم إنما َفَجـــــام فـــاه َفَج ِبـــلـــ

آخأر: وقال 

َفَن رأيُت ًا الجهُّل سإاسإه إذاأهـلـه على اللسا ْيث َفَل
 مغيرا

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعي قال: حدثّنا صاحٌب لنا عن مالك بن دينار لمالك بن دينار ح
أنه قال: لو كانت الصُحف من عندنا لقللنا الكلم.

ُثر كلمه، َفَك َفَف العربي  للصمعي في تظرف العربي والفارسإي وقال الصمعي: إذا تظّر
وإذا تظرف الفارسإي كثر سإكوته.

َفَكُه التْرُك فاتركه. ِفي ْك َفَي ُء  لحاتم الطائي قال حاتم طيء: إذا كان الشي
ّله بن الحسن لبنه قال عبد الله بن الحسن لبنه: اسإتعن على الكلم نصيحة عبد ال
َفَك إلى القول، فإّن للقول سإاعاٍت َفَمواطن التي تدعوك فيهّا نفُس ْكر في ال ِف بطول ال

يُضّر فيهّا الخطأ ول ينفع فيهّا الصواب.
َفَتادة: شعر لياس بن قتادة وقال إياس بن  َفَق

ِقُب َفَعا َفَيْحلم أيدينا ُت َفَنْشتمرأينا و ُلم ل بالفعال و بالتك
ًا وجاريٌة له بين ابن السماك وجارية له تكلم ابن الّسّماك يوم

تسمع كلمه، فلما دخأل إليهّا قال: كيف رأيِت كلمي قالت: ما
َفَمن لم َفَمه  َفَهّ ْف َفَي ّتى  َفَداده! قال: أردده ح َفَتْر ُتكثر  ّنك  َفَنه لول أ َفَس أح

َفَفهّمه! َفَمن  َفَله  َفَهّْمه قد م ْف َفَي َفَهّمه من لم  ْف َفَي َفَهّْمه. قالت: إلى أن  ْف َفَي
ُقه في ِط ْن َفَم َفَمن كان  َفَمْريم:  للمسيح عليه السلم قال عيسى بُن 
َفَهّا، ومن َفَسإ َفَمن كان نظُره في غير اعتبار فقد غير ذكٍر فقد لغا، و

ٍر فقد لهّا. َفَصْمته في غير فك كان 
ًا حتى ُيكلم أحد َفَفر ل  العباس بن زفر وجرير كان العباس بن ُز

َفَطع َفَق َفَرب العناق و َفَض َفَتل عن صلته  َفَف ْن َفَط الشمس، فإذا ا ْنبس َفَت
َفَغ الشمس، فإذا َفَجِرير ل يتكلم حتى تبُز اليدي والْرجل. وكان 
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َفَنات. َفَص َفَف الُمْح َفَقذ َفَزغت  َفَب
ُيعاد الحديث ّتوراة: ل  َفَتادة: مكتوب في ال َفَق من التوراة قال 

مرتين.
َفَصْخر. ْقع ال َفَو ّد من  ِرُي: إعادة الحديث أش ْه للزهري قال الُز

من كتاب للعجم
ُلهّم كلمًة وفي كتب العجم: أن أربعًة من الملوك اجتمعوا فقالوا ك

ًة كأنهّا رمية بسهّم: ملك فارس، وملك الهّند، وملك الروم، واحد
ْتني ولم َفَك َفَل َفَم وملك الصين. قال أحدهم: إذا تكلمت بالكلمة 

َفَدم على ما لم ْن ِدمُت على ما قلُت ولم أ َفَن ِلكهّا. وقال آخِأر: قد  أْم
أُقل. وقال آخأر: أنا على رد ما لم أقل أقدُر مني على رد ما

ّلم بكلمة، إن وقعْت علّي قلُت. وقال آخأر: ما حاجتي إلى أن أتك
ضْرتني، وإن لم تقع علي لم تنفعني.

ْيد اليامّي: أسإكتتني َفَب لزبيد اليامي في كلمة لبن مسعود قال ُز
َفَله َفَمْن كان كلمه ل يوافق فع كلمُة ابن مسعود عشرين سإنة: 

َفَوبخ نفسه. ُي فإنما 
من كتاب كليلة ودمنة وفي كتاب كليلة ودمنة: ثّلثّة يؤمرون

َفَوي في َفَر بالسكوت: الراقي في جبل طويل، وآكل السمك. والُم
المر الجسيم.

لبعض الشعراء قال بعض الشعراء: 
قوُت الكلم واعي كلُمالّصُموُت السالُم أفلح قد
ْطٍق كل ما ُه ما جواُبجـواٌب لُه ن  السكوُت ُيكر
ًا يا ٍم لمرئ عجب ُلـو يمـوُت أنـُه ُمستيِقـنَفَظـ

ْون عن الحسن قال: َفَع للحنف في مجلس معاوية بلغني عن أبي أسإامة عن ابن 
َفَبْحر، ما لك ل تتكلم، َفَت الحنف فقال معاوية: يا أبا  َفَم َفَص جلسوا عند معاوية فتكلموا و
ّدثّني محمد بُن داود ّله إن كذبت لبن عباس ح ُتكم، وأخأاف ال ْق َفَد َفَص ُفكم إن  قال: أخأا

َفَمْروان بن عبد الواحد عن موسإى بن أبي َفَكم  َفَح ّي قال: حدثّنا أبو ال َفَميد ّدثّنا الُح قال: ح
ًا، وكفى َفَخأاِصم َفَل  ًا أل تزا ِلم ّباس: كفِى بك ظا ِم عن وهب بن منبه قاد: قال ابن ع دره

َفَا بغير ذكر الله تعالى. َفَدثّ ًا أّل تزال ُمح ًا، وكفى بك كاذب ِري َفَما َفَتزال ُم َفَا أّل  بك آثّم
بعضهّم: شعر في عثرة اللسان وقال 

ٍة من الفتى َفَيُموُت ْثر َفَع
ِه ِنـ بـلـسـا

ُء يموُت وليس ْثرة من المر َفَع
 الّرْجل

ُته ِه من فعثر َفَتـْرِمـي ِفي
ِه بـرأسإـ

ُته ْبرا بالرْجل وعثر على َفَت
ْهّـل َفَمـ

ِئل البلغة صفة في الحكماء لبعض البلغة، عن الحكماء بعُض سُإ
َفَي أخأذ أو قليلة، بألفاظ فأداها كثيرة معاني أخأذ فقال: من معان

ّلد قليلًة َفَو ًا فيهّا ف كثيرة. ألفاظ
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َفَزاري إسإحاق أبي عن بلغني َفَف ِطيل إبراهيُم قال: كان ال َفَت، ُي السكو
ِم فإذا َفَت له فقلت انبسط تكل َفَت! فقال: الكلم يوم: لو ذا تكلم
َفَتْخشم منفعته ترجو كلم فمنه ُوُجوه، أربعة على ُته، و َفَب فالفضُل عاق
َفَته ترجو ل كلم ومنه السلمُة؛ منه َفَته، تخشى ول منفع ما فأقّل عاقب
َفَك ُؤونة خِأفة تركه في َفَل َفَم َفَدنك على ال ترجو ل كلٌم ومنه ولسانك؛ َفَب

َفَته ّداء هو وهذا عاقبته، وتخشى منفع ُعضال؛ ال كلم الكلم ومن ال
َفَمُن منفعته ترجو َفَتأ َفَنْشره. قال: عليك يجب الذي فهّذا عاقبته، و
َفَة أسإقط قد هو فإن َفَثّ الكلم. أرباع ثّل

ّنصبة والشارة بالعين السإتدلل وال
أعرابي: يقال: رب طرف من لسان قال 

نمـت القلى كاتمونا إن
عـيونـهّـم

أو القلب في ما تظهّر والعين
 تصف

آخأر: وقال 

العيون عنهّا أنبتك تضمرهما غير أظهّرت قلوب إذا
آخأر: 

 أبدي الذي عنوان يعـين في تبصر أما
الُرمة: شعر لذي الّرمة وقال ذو 

َفَعْم ًا الطلُل هاجت َفَن ْوق َفَش
َفَفى بـه َفَك

غـيُر أنُه إل الًشوِق من
ِهـر ظـا

ْلُت فما ِوي ِز ْط َفَس أ حتى النف
ًنهّـا كأ

ِذي ِم الرْمِث ِب على تخطر َفَل
ِكر بال  َفَذا

ًء َفَيا ًا َفَح ْكـِب من وإْشفاق أن الـّر
ْوا َفَر َفَي

ً َفَيل َفَدعات على دل ْو ُمست
ِر الضـمـائ

ُكر  ًا وقال الحارثّي يذ ًا: للحارثّي يذكر ميت ميت

ًا أتيناه َفَوار َفَدنـا ز فأمجـ
ِقـرى

َفَبث من ِء ال ًدا َفَدخأيل وال ال
ِر َفَخاِم  الُم

َفَعنا َفَسإ ًا وأو ْلم بـرد ِع
ِبـنـا جـوا

ْعِجْب لم ناطٍق من به فأ
ِر ِو َفَحا ُي

َفَنى َفَج َفَرِك، و َفَرس أشجا َفَغ َفَرِك، و َفَشق أنهّا َفَض فقل لهّا: من  َفَسإل الر ومثل هذا قوُل القائل: 
ْتك اعتبارا. ًا، أجاب َفَوار ُتِجبك ِح َفَرِك، فإن لم  َفَما ِثّ

َفَية: لبي العتاهية قال أبو  ِه َفَتا الع

ْلِب َفَق ُه حين دليٌلالقلِب على ولل ْلـقـا َفَي
ُه مقاييسالنـاس من وللناس وأشـبـا

ُء ُيقاُس ِء المر ُه هو ما إذابالمر ماشـا
ًنى العين وفي ِطق أن نللعي ِغ ْن ُه َفَت أفـوا

الشعر
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َفَسُه. ًواك نف َفَر ْعر ما  َفَش يقال: خأيُر ال
ًكك. َفَح َفَقح الُم ِلي الُمن ْو َفَح ويقال: خأيُر الشعر ال

ًا لنفسه، ْعر ُينِشد ِش َفَسإِمع أعرابي رجلً  ًا لنفسه  لعرابي وقد سإمع رجلً ينشد شعر
َفَة له لبعض علماء اللغة قيل لبعض علماء اللغة: َفَحلو َفَرى? قال: سُإكر ل  َفَت فقال: كيف 

ُعقول رجاٍل َفَت الشاعرين يجتمعان على المعنى الواحد في لفظ واحد? فقال:  أرأي
َفَوافت على ألسنتهّا. َفَت

َفَيِصف  َفَبّشار  َفَسه: شعر لبشار يصف نفسه قال  نف

ْوُر َفَهٌّة عـلـيه ُمـلـوٍك َفَز ّبــ ا
ومن ِشعره من ُيعرُف

ِبـْه َفَطـ .خُأ
ِه فـي راح مـا للـه َفَوانـحـ ُلؤ منَفَجـ ْؤ ِبـْه عـن ُينام ل ُل َفَطـلـ

َفَنـدي فـي فـيه من َفَيخُرْجن الـ
ُء ِيخُرج كما من السراج ضو
ِبْه َفَهّ  َفَل

ُنـو َفَمّل ولغــاديًة الـُحـداثُّ إلـيه تر َفَث َفَت مـن الحدي
ِبـْه َفَجـ َفَعـ

َفَعابٌة ْل ُكـُف ِت ِبـْه ومـن ِجـده من تأخأذبـه الـمـلـوُك َفَتعـ ِعـ َفَلـ

ٍة كـًل الـنـاس َفَيزدِحـُم َفَن ببابهشـارق ِبـْه فـي ُمـسـرعـي أد
الشعر: للطائي يذكر الشعر وقال الطائي يذكر 

َفَي إن ِف َفَقوا َفَي ال َفَساِع َفَم لم وال
َفَزْل َفَتـ

َفَل َفَظام ِمث ًن َفَب إذا ال أصـا
َفَفـريدا

العرُب كانِت ذلك أجل من
َفَلى ال

ُعون ْد ًا هذا َفَي ْؤدد سُإ
َفَمْجـُمـودا

ِند َفَت ُعـل عندهـُم و ً إل الـ ُعـل
َفَرُر لهّا ُجعلت ِريض ِم َفَق ال
ُيودا ُق

ًا: وقال  أيض

َفَعى كالمعروف أر ولم ْد ُت
ُقه ًحقو

َفَم ِر وهي القوام في مغا
ِنـُم َفَمغا

َفَ وإّن ُعل الشعر َفَتر لم ما ال
بينهّـا

ً لكالرض ْفل فيهّا ليس ُغ
ِلُم َفَعا َفَم

ِري القوُل إل هو وما َفَيْس
ِدي فيغت

َفَرٌر له ٍه في ُغ أوجـ
َفَمـواسِإـُم و

ْكمًة يرى وهو فيه ما ح
َفَكـاهٌة ُف

َفَضى ْق ُي ْقضي لما و وهو له َفَي
 ظالُم

َفَنهّا خِألٌل ولول ما الشعُر َفَسإ
َفَرى َفَد

ُة َفَ ُبغا ُعل َفَن من ال َفَتى أي ْؤ ُت
المكارُم

َفَم منك؛ أشعُر الشعراء: أنا لبعض َفَلجأ بن ُعمر ولل َفَك. قال: ول ذا
َفَني َفَت أقوُل قال: ل َفَت تقول ولنك وأخأاه، البي َفَفه. وابن البي ع
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َفَعِقيل قيل علفة بن لعقيل َفَلفة: أل بن ل ِطيل ُع َفَجاء. فقال: ُت ِهّ ال
َفَعة من َفَيكِفيك ِقل ُنق. وقال أحاط ما ال ُع الّشعر بعُضهّم: خأيُر بال

ْطِمع. الُم
ًكثير َفَثير: يا قيل الشعر قول عليه َفَعُسر إذا ل ًك تصنع كيف َفَصْخر، أبا ل

َفَية بالّرباع الشعر. قال: أطوف قوُل عليك عسر إذا ِل والرياض الُمْخ
ُهّل الُمعِشبة، ُنه علّي فيس َفَص ُنه. إلّي وُشرع أْر أحس

َفَع لم ويقال: إنه ْد َفَت ُد ُيس ِر َفَرف الجاري، الماء بمثل الشعر شا والّش
َفَخِضر والمكان العالي، الحالي. أو الخالي ال

ّية بن وأرطأة مروان بن الملك عبد بين َفَهّ ُد وقال سُإ بن الملك عب
َفَة َفَمْروان َفَطا ّية: هل بِن لْر َفَهّ ًا. قال: ما الن تقول سُإ َفَرب، شعر ول أش

َفَرب، ْط َفَضب؛ ول أ ْغ هذه. من بواحدة الشعر يكون وإنما أ
ّير ُكث ّير: ما وقيل عّزة ل َفَث ُك َفَي ل ِق فما َفَعّزة ِشعرك. فقال: ماتت من َفَب

َفَباُب وذهب أطرب، َفَش َفَجب، فما ال ْع َفَلى ابن ومات أ ْي َفَغب فما َفَل - أر
َفَد يعني َفَل. بهّذه الشعر - وإنما َفَمْروان بن العزيز عب الِخل

الناس? فقال: أشعُر لبعضهّم: من وقيل الناس أشعر في لبعضهّم
ُؤ ِكب، إذا القيس امر ِهب، إذا والنابغة َفَر والعشى َفَرِغب، إذا وزهير َفَر

ِرب. إذا َفَط
ُتحِسن ل للعّجاج: إنك وقيل الهّجاء إحسانه عدم في للعجاج

ًا لنا الهّجاء. فقال: إن ًعنا أحلم َفَم، أن من تمن ِل ْظ ُعنا وأحساب َفَن تمن
َفَم، أن من َفَل ْظ َفَت وهل ُن ًا رأي ِني ِدم!. أن ُيحِسن ل با ْهّ َفَي

الشعر وصف في للمؤلف
َفَشعر: الشعر وصف في وقلُت ِدُن ال ْع ْلم َفَم ْفُر العرب، ِع ِتهّا، وسِإ ِحكم

ُع أخأبارها، وديوان ْود َفَت مآثّرها، على المضروُب والُسوُر أيامهّا، ومس
ُق َفَد َفَخن ُد مفاخأرها، على المحجوُز وال ْدُل والشاه َفَع َفَم ال َفَنفار، يو ال
ِطعُة والُحجُة َفَصام؛ عند القا َفَرفه على عندهم يقم لم ومن الِخ وما َفَش

ّدِعيه َفَعال الكريمة المناقب من لسلفه ي َفَف َفَت منه، بيت الحميد وال ّد َفَش
َفَسإت مشهّورة، كانت وإن َفَمساعيه ّيام ُمرور على ودر كانت وإن ال
ًا؛ َفَهّرها بأوزانه، وأوثّقهّا الشعر، بقوافي قيدها ومن ِجسام وأش
َفَثل النادر، بالبيت َفَم على أخألدها اللطيف، والمعنى السائر، وال
َفَجْحد، من وأخألصهّا الدهر، َفَد عنهّا ورفع ال ْي ُعدو َفَك َفَن وغض ال عي

الحسود.
ًا، للشعراء أفردُت كثير. وقد الشعر في جاء وما ًا وللشعر كتاب باب

ً العرب. كتاب في طويل
َفَة هذه وذكرت َفَف ْت ُن َفَة الكتاب هذا في ال َفَي ِه َفَيه أن كرا ِل من َفَفّن من أخْأ
الفنون.
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الِشعر في التشبيه ُحسن
ّي في  َفَسإد ِبير ال َفَز ّيا: لبن الزبير السإدي في وصف الثريا من ذلك قوُل ابن ال َفَر ّث ال

ْور في لح وقد َفَغ ّيا ال َفَر الث
كأنما

ُء راية به ُق بيضا ِف َفَتْخ
ْعِن للط

ِغيب براية بيضاء تخفق للطعن. َفَم ّيا حين تدلت لل َفَر ّث شبه ال
َفَة في  َفَباب: لعنترة في الذباب ومن ذلك قوُل عنتر ُذ ال

َفَ َفَخأل ُذباُب و فليس بهّا ال
ِزٍح بنـا

ًا ِزج ْعل َفَه ِف ِرِب ك الشا
َفَنم َفَر َفَن الُم

ًا ِرد َفَعه َفَيُحك َفَغ َفَرا ِذ
ِه َفَراِعـ بـذ

َفَل ْع ِكب ِف َفَزناد على الُم ال
َفَذم  الْج

ْين. َفَد ُعو َفَدح النار ب ْق َفَي َفَفين  َفَرُجل مقطوع الك ًبه حكه يده بيده ب ش
َفَنب: ولعرابي في العنب ومن ذلك قوُل أعرابي في  ِع ال

َفَن ْل َفَة َفَيْحِم َفَي الُسلِف أوِع
ّنما كأ

ْلنهّا َفَراِن بأكارع َفَيْحِم ْغـ َفَن ال

َفَتحِمل الحب َفَعب العناقيد التي  ًا للخمر، وشبه ُش أوعية السلف: العنب، جعله ظرف
ْنقار". َفَغُر: طائلً مثل العصفور أحمر الِم بأرجل النغران. "والن
ٌء  َفَزل فيهّما ما َفَن ْيه بياٌض أو  َفَن ْي َفَع َفَغِشي  : لخأر وقال الخأر، وكان 

ّيٌب َفَماء يقولون خأان ط
عـينـُه

ُء وما ٍء ما ْيني خأان سُإو َفَع
بطيِب

ّنه َفَن ولك ُظـُر أزما أنـ
طـيب

َفَنْي ْي َفَع فوق عل فّي غدا ب
َفَقب  َفَمْر

َفَل َفَمد َفَحْجٍل ابن كأن فض
َفَجناِحه

ِهّما ماء على ْي َفَن إنسا
َفَب ّي َفَغـ َفَتـ الُم

َفَد على ناظره. َفَراخ الزنابير قد م ِف َفَجناح من  َفَدقة ب َفَح ّبه ما عل ال ش
َفَقاب: لمرئ القيس في العقاب ومن ذلك قوُل امرئ القيس وذكر  ُع ال

َفَب كأن ًا الطير قلو رطبـ
ًا ويابـسـ

َفَدى ِرها َفَل ْك ّناب َفَو ُع َفَشُف ال َفَح وال
 البالي

ّبه شيئين بشيئين في بيت واحد. َفَشف. وش َفَح ّناب، واليابس بال ُع ْطب بال شبه الر
َفَكر  َفَذ َفَجر و َفَح ْوس بن  َفَكر السيف ومن ذلك قوُل أ َفَذ السيف: ولوس بن حجر و

َفَدب كاّن يلتِمُس النمل َفَم
َفَبى الُر

َفَرج ْد َفَم ًا خأاف َفَذّر و َفَبْرد
 فأسإهّل

َفَد السيف بمدرج الذر ومدّب النمل. ِرن ِف شبه 
َفَواس في  ُن ّي: لبي نواس في البازي ومن ذلك قوُل أبي  الباز

ْنِسر َفَم َفَلُف و ْك ًا فيه أ ّنهَفَشغ ُد كأ ْق َفَمانـينـا َفَع َفَثّ
امرأة: لعرابي في امرأة ومن ذلك قوُل أعرابّي في 

َفَدى قامت َفَص ًا له َفَت َفَعْمد
َفَلـه ُتـ لتق

َفَر فلم ًا الناس َفَي َفَل َفَوْجد مث
َفَجدا ما  َفَو

َفَم بِجيد َفَد ٍدُتـعـقـد لـم آ ِه َفَنا ْلب مثل و ِبْي َفَق ّظ ما ال
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ِئده َفَهّداقـل َفَن
ِئم فظل َفَماِن كالحا ْي َفَهّ ال
لـه لـيس

ْبر َفَمُن ول َفَص َفَء َفَيأ إن العدا
َفَردا  َفَو

ْبي ّظ ْدي بقلب ال ّث ًا شبه ال ُنهّوده بقلب الظبي في صلبته، ول نعلم أحد َفَيهّا في  ْد َفَثّ شبه 
غيره.

ْكلي في  ُع ْكلي ومن ذلك قوُل ِجْحمر ال ُع امرأة: مثله لجحمر ال

ٍم على َفَد اللـوِن مكنونة َفَق
ٍة َفَص َفَرخْأـ

ْعب َفَك َفَرى و ْف ِذ ُذر َفَك ْؤ الّرْمل ُج
َفَما َفَر  أد

ُذر، وهو الصغير من أولد البقر. ْؤ ُذن الُج ّبه كعبهّا بأصل أ ش
َفَفْرخ  ْور يصف  َفَثّ َفَميد بِن  القطاة: حميد بن ثّور يصف فرخ القطاة ومن ذلك قول ُح

ِه على كاًن َفَر أشداق ْو َفَن
ٍة َفَو ْن َفَح

َفَذ هو إذا َفَد َفَم منه الِجي
َفَما َفَع ْط  َفَلي

ْعبل يهّجو  ِد امرأة: دعبل يهّجو امرأة ومن ذلك قول 

َفَل كأن ِلي َفَرْت إذاوجهّهّـا في الثآ َفَف ُد َفَسإ َفَد ِكْشِمش ِب ال

ْعُر لهّا ٍد َفَش َفَينـْت إذا ِقـْر ْيض ووجٌهاز َفَب َفَطا ك َفَق ال
َفَرش ْب  ال

َفَواس في وصف ُن لبي نواس يصف البط ومن ذلك قوُل أبي 
البّط: 

ّنما َفَن كأ ِفْر َفَعق من َفَيْص  َفَمل
سإوداء: لبعضهّم في جارية سإوداء ومن ذلك قوُل بعض الرّجاز في جارية 

ّنهّا ُكْحُل كأ ِدها في وال َفَو ْكُحُلِمْر ِدها ببعض عينيهّا َفَت ْل ِج
ّي في  ِد ْع َفَج فرس: للجعدي في فرس ومن ذلك قوُل ال

َفَط ٍة على خِأي َفَر ْف َفَتّم َفَز ْعولـم َفَف ٍة إلى َفَيْرج َفَق َفَم ول ِد َفَض  َفَه
َفَط على ذلك. َفَفر فانتفخ جنباه ثّم خِأي َفَز ْين، فكأنه  َفَب ْن َفَج يقول: هو منتِفخ ال

للطرماح في الثور 

ِرّماح قول ذلك ومن ّط يصف ال
ْور : الث

ْبدو ُتضِمره َفَي َفَرف علـى سإيٌفكأنُه البلد و َفَسـل َفَشـ ُي
ُد َفَمـ ْغـ ُي و

ُنعمان: قول النابغة للنعمان ومن ذلك قول النابغة  لل

َفَنك هو الذي كالليل فإ
ِكـي ِر ْد ُمـ

ْنتأى أن خِألُت وإْن عنك الُم
ُع  واسِإ

ُله في  ًا في المرأة ومن ذلك قو المرأة: وللنابغة أيض

َفَظرْت ٍة إليك َفَن لم بحاج
ْقِضهّـا َفَت

َفَر َفَظ وجوه إلى المريض َفَن
ِد ُعو  ال

ِدر أن ْق َفَي ُعواده ول  ُظر المريُض إلى وُجوه  ِدر أن تتكلم، كما ين ْق َفَت يقول: نظْرت إليك ولم 
َفَلمهّم. ُيك

َفَفة: لطرفة بن العبد ومن ذلك قوُل  َفَر َفَط
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َفَك َفَت إّن لعمُر ما المو
َفَتى أخأطأ َفَف ال

َفَول َفَط َفَكال َفَخأى َفَل ُه الُمْر َفَيا ْن وثّ
ِد َفَي بالـ

لبعض الضبيين يصف أباريق الثرب 

ِبئين بعِض قول ذلك ومن أباريق يصف الّض
َفَراب : الّش

َفَق كأّن َفَشُمول أباري َفَوٌزَفَعِشيًة ال َفَلـى إ ْعـ َفَطـف بـأ الـحـنـاجــر عـوُج الـ
ّي: لبي الهّندي ونحوه قوُل أبي  الهّند

ْغني ُي َفَبا َفَسإ ِدي أ ْن ِهّ عن ال
ْطِب سإالم َفَو

ُق ْق لم أباري َفَل ْع َفَضُر بهّا َفَي َفَو
ِد ْب الُز

َفَمة َفَد َفَن َفَقـّزا ُمق َفَبـهّـا كـأ َفَقـا ِر
َفَقاُب ِء َفَبناِت ِر ًع الما َفَز ْف َفَت

ْعـد للًر
َفَصيب في عبد العزيز بن  ُن َفَصيب في عبد العزيز بن مروان ومن ذلك قوُل  ُن َفَمْروان: ل

ُبك ْعـتـِفـين آنُس وكل ِتهّـا الّم منبالُم ِئْره بابن الـزا
ظبية في الرفاع بن لعدي

ِلي بن الّرقاع في  َفَع الظبية: ومن ذلك قوُل 

َفَرة كأن أغّن ُتْزِجي ْب ِإ
ِقـه َفَرو

الًحواة من أصاب قلم
َفَدها َفَدا  ِم

بشار: ومن ذلك قوُل 

َفَثار كأن ْقع ُم َفَن فوق ال
ُرؤوسِإهّم

َفَنا َفَف َفَهّاوى ليٌل وأسإيا َفَت
ُبـْه ِك كوا

ُله: ومِن ذلك  قو

ْغِميض عن عيني َفَجفْت َفَت ال
ّتى ح

َفَنهّا كأّن َفَصـاُر عنهّـا ُجفو ِقـ

الخأر: ومن ذلك قوُل 

ًلى َفَس كأّن ومو الشم
وبينه بيني

ممن ليس التقينا ما إذا
ُبْه أعات

ْغضه، فكأن الشمس بيني وبينه. ُب ِدُر على النظر إليه من  ْق يقول: ل أ
الخأر: ومن ذلك قوُل 

َفَنهّم كأن كل في نيرا
ٍة ِزل ْنـ َفَم

َفَغاٌت ّب أرسإاِن على ُمًص
ِر  َفَقصا

َفَرى وأنا هذا، َفَيستحسنون الناس ُيشبه أن أقول: الولى أن أ
ّبغات بالمصبغات. النيران ل بالنيران، الُمص

َفَل ل التي البيات ْث لهّا ِم
ّنهّا ْيث عن طاوس عن ابن عباس قال: إ َفَل َفَتمر عن  ْع ّدثّنا ُم حدثّني أبو الخطاب قال: ح

نبي.كلمة 

ُتبدي َفَت ما الياُم لك َفَسإ كن
ً جاهل

َفَك ِتي لم من بالخأبار ويأ
َفَود َفَز ُتـ
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ُع بيت قالته العرب قوُل أبرع بيت قالته العرب حدثّني الرياشّي عن الصمعي قال: أبر
َفَؤيب: أبي  ُذ

َفَتهّا إذا راغبة والنفُس ّغب َفَرد وإذار ُع قليل إلى ُت َفَن ْق َفَت
ْور  َفَثّ ْيد بن  َفَم َفَبر قوُل ُح ِك َفَبر: وأحسن ما قيل في ال ِك ِهّللي: لحميد بن ثّور الهّللي في ال ال

َفَرى ِري أ َفَبني قد َفَبص بعد َفَرا
ٍة ِصح

ُبك ًء وحس َفَتِصح أن دا
َفَلمـا َفَتْس و

َفَجر في  َفَح َفَمن ابتدأ مرثّية أوس بن  قوله: لوس بن حجر وأحسن 

ُتهّا َفَزعا أْجِملي النفُس أي ِهين الذي إنَفَج َفَر ْك َفَقعا قد َفَت  َفَو
َفَمن ابتدأ قصيدة النابغُة في  قوله: للنابغة وأغرب 

ِني َفَهّّم ِكلي أميمة يا ِل
ناِصـٍب

ِه وليٍل ِء أقاسِإي ِطي َفَب
 الكواكِب

َفَعِمّي الشاعر قال: أحسُن بيٍت ْث َفَخ ّدثّني ال أحسن بيت قيل في الجبن لنهّشل بن حري ح
َفَشل بن  ْهّ َفَن ْبن قوُل  َفَحري:قيل في الُج

كنُت نفسان لي كان فلو
ً ُمقاتل

َفَت حتى بإحداهما َفَتمو
وأسإلما

َفَقساوة القلب:  ّبل في  وفي قساوة القلب قال: وبيت الُمخ
َفَكى ْب ِكي ول علينا ُي ْب على َفَن
ٍد أح

ًا أغلُظ لنحُن من أكباد
َفَل البـ

ِبيد في  َفَع السإتعفاف: وفي السإتعفاف قال: وبيت 

َفَس يسأل َفَمْن ِرُموه النا ِئُلَفَيْح َفَسإا َفَيِخـيُب ل اللـه و
ْنجوف بن ُمّرة السلمي في َفَم في الحتفاظ المال لمنجوف بن مرة قال: وبيت 

بالمال: الحتفاظ 

ُع َفَق مالي عن وأدف الحقو
َفَنُه وإ

َفَر فإّن لٌجم َفَجم الده
ُبْه مصائ

َفَطيئة في إكرام  النفس: وفي إكرام النفس للحطيئة قال: وبيت الُح

ِرُم َفَم نفسي واك عن اليو
ٍة سُإوء َفَم ْع ط

َفَني ْق َفَي َفَء و والرمُح المرء الحيا
 شاِجُره

القدام: لكعب في القدام قال: وقول كعب في 

َفَف َفَنِصُل َفَن إذا السيو َفَقًصْر
َفَنا ِو ْط َفَخ ب

ًا ُقهّا ُقدم ْلِح ُن لم إذا و
َفَحـِق ْلـ َفَتـ

ْطنابة في  الصبر: ولعمر بن الطنابة في الصبر قال: وبيت عمرو بن ال

ِلي ْو َفَق َفَلما و َفَشأْت ُك َفَج
وجاشت

َفَنِك َفَمدي مكا أو ُتْح
 َفَتستريحي

َفَجاءة وأحسن من هذا عندي قول  ُف َفَطري بن ال َفَق ّي: ل ِر َفَط ق

ْولي َفَق َفَشأْت كلما و َفَج
لنـفـسـي

َفَحِك البطال من ْي ل َفَو
َفَراِعـي ُت

بـقـاء سإألـتـه لو فإنِك
ٍم يو

َفَجل على لم لِك الذي ال
َفَطاِعي  ُت
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ِرمّي في  الُجود: لمسكين الدارمي في الجود قال: وبيت ِمسكين الدا

َفَعامي َفَعام َفَط َفَضيِف َفَط ال
ُلُه والّرْحُل َفَرْح

ِهّني ولم ْل الغزاُل عنه ُي
ُع ّنـ َفَقـ الُمـ

َفَوار  قوله: ومثله في حسن الجوار قال: وفي حسن الِج

ِر وناُر ناري َفَزُل قبلي وإليهواحدة الجا ْن القدار ُت
ًا ضر ما ِوُره لي جار َفَن أّلأجا ْتـُر لبابه يكو سِإـ

َفَجِميل،  قال: لجميل قال: وممن رضي بالقليل 

َفَلب السماء في َفَطْرفي أق
َفَلـُه لعـ

ُق َفَرفهّا طْرفي ُيواف حين ط
ُظُر ْن  َفَت

الخأر: وقول 

ِبس الليُل أليس ْل أم ُي
َفَعْمرو

ّيانا ِنـي بنـا فذاك وإ َفَدا َفَتـ

َفَرى َفَح َفَت َفَض ُه كما النهّار َفَو  علني كما النهّار ويعلوهاأرا
ُثوم في  ْل الجهّل: لعمر بن كلثوم في الجهّل قال: وبيت عمرو بن ك

َفَلْن ل أل َفَهّ ٌد َفَيْج َفَهّلعلـينـا أح َفَنْج جهّل فوق ف
 الجاهلينا

: وللنابغة في ترك اللحاح قال: وبيت النابغة في ترك اللحاح 

َفَك فاسإتبق َفَد ول للصديق ُو
ًاتكن َفَتب ِرٍب َفَيعُض َفَق َفَغا َفَحاحـا ب ْل ِم

ِهّل: للمهّلهّل في إدراك الثأر قال: وفي إدراك الثأر قول  ْل َفَهّ ُم

ٍر بني قتلُت لقد ْك َفَب
ِهّـُم بـربـ

ِكي وما بكيُت حتى ْب لهّم َفَي
ُد  أح

َفَوْرد في تبليغ العذر ْعْروة بن ال لعروة بن الورد في تبليغ العذر في الطلب قال: وبيت 
الطلب: في 

َفَغ ِل ْب ُت ًا ِل ْذر َفَد أو ُع ُتِفـي
غـنـيمًة

ْغ ِل َفَرها نفس وُمب ْذ مثُل ُع
ْنِجح  ُم

ّله تعالى قال: وبيت جميل في إنفاق المال لجميل في إنفاق المال والتوكل على ال
تعالى: والتوكل على الله 

ُلوا َفَم ُك الله رزق من اليو
ْبِشُروا َفَأ و

الرحمن على فإّن
ُكُم َفَق غـدا ِرْز

َفَداس: للعباس بن مرداس في الشجاعة قال: وفي الشجاعة قول العباس بن  ِمْر

ّد ِتيبة على أُش َفَك ِلـي ل ال ابا
ْتِفي َفَح أم فيهّا كان أ
 سِإواها
وتثميره: للمتلمس في المال قال: وبيت المتلّمس في المال 

ُتصلحه المال قليُل
َفَقـى ْب َفَي ف

على الكثيُر يبقى ول
ِد  الفسا

ِبل بن علّي الشاعر قال: أهجى بيٍت قيل ْع ِد أهجى بيت: للطرماح في تميم وأخأبرنا 
َفَطرّماح في  تميم: قوُل ال
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ُطْرِق تميٌم ْؤم ب ّل َفَدى ال أه
َفَطا من َفَق ال

َفَلكْت ولو َفَق َفَسإ ِرم ُطْر المكا
ّلِت  َفَض

َفَطل: وللخأطل قال: وكذلك قوُل  الخْأ

َفَح إذا قوم َفَب ْن الضياُف اسإت
ُهُّم َفَب كل

على ُبولي لّمهُّم قالوا
ِر النا

ّلة  ِق ِرّماح في ال ّط والُخمول: قول الحطيئة للزبرقان في قصر الهّّمة قال غيره: وقوُل ال

َفَم َفَدع ِر َفَحْل المكا َفَتْر
ُبغـيتـهّـا ِل

ْد ُع ّنك واق الطاِعُم أنت فإ
 الكاسِإي

وللطرماح في القلة والخمول
ّلة والُخمول:  ِق ِرّماح في ال َفَط قال غيره: وقوُل ال

َفَفى كان لو الّرحمن على َفَيْخ
خأافيٌة

ْلِفه من َفَيْت َفَخأ ِف ُنـو عنُه َفَخأ َفَب
ِد َفَسإـ أ

الخأر: ونحوه قوُل 

ِليح وأنت َفَوا كلحم َفَم ٌو أنت ل ِرالـُحـ ْل  ُمّر أنت ول ُح
ٍر في  َفَجري ّتيم: وكذلك قوُل  ال

ّنك َفَت لو وأ ْيم عـبـيد رأي ًاَفَتـ ْيم َفَت َفَت و ّيهّما قل ُد أ الـعـبـي
َفَضى ْق ُي َفَن المُر و َفَب حي ِغي َفَت

تيٌم
ُنون ول َفَذ َفَتأ ُد وهم ُيْس ُهّـو ُش

ًا وأحسن ما قيل في  الهّيبة: أحسن ما قيل في الهّيبة شعر

ْغِضي ًء ُي َفَيا من ُويغضى َفَح
َفَهّابته َفَم

ّلُم فما ًك حـين إل ُي
يبـتـِسـُم

لمحمد بن أبي حمزة في مصلوب وأغرب ما قيل في مصلوٍب قوُل محمد بن أبي
َفَلى  ْو َفَم النصار: َفَحْمزة 

ِري َفَعْم َفَت لئن َفَل َفَق أصبح فـو
َفَشـذٍب ُمـ

ِويٍل َفَك َفَط َفَفي َفَع مع الرياُح ُت
ِر ْطـ َفَقـ الـ

َفَت لقد َفَط ِعْش الـيدين مبـسـو
ًأ َفَز َفَر ُمـ

َفَت ُعوفي من الموت عند و
 القبر ضغطة

َفَت ِل ْف ُتـراب ِضيق من وأ الـ
َفَغـمـه و

ِد ولم َفَق ْف مـن لك فهّل الدنيا َفَت
شـكـر

أعرابّي: لعرابي في مجوسإي وأغرب ما قيل في مجوسإّي قول 

ْدُت ِهّ ِطيِب عليك َفَش ب
َفَشاش ّنكالُم ٌد بحر وأ َفَضـم َفَجوا خِأـ

ّنك ُد وأ َفَجـحـيم أهل سإي َفَت ما إذاالـ ْي ّد َفَر َفَلـْم فيمن َفَت َفَظ
َفَدِعي قوُل إبراهيم بن إسإماعيل لبراهيم بن إسإماعيل في دعي ومن أغرب ما قيل في 

البنوي: 

َفَتى أّن لو ْو ّلهّا تميم َفَم ك
ْنِشـُروا

المُر لقيل وأثّبتوك
ُع مصنـو
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ِد مثل َفَد ما إذا الجدي ِزي
َفَلٍق في َفَخأ

َفَبين َفَب أن الناُس َفَت الثو
ُع مرقو

الخأر: ونحوه قوُل 

َفَتنا َفَن أجار ِليُط َفَبا َفَخ ال
َفَأبِشري ف

ْيُش فما َفَع ِبين أن إل ال َفَي
 خأليُط

ُبه ِعْرِضه في أعات
َفَنـه ليصو

َفَم ول ْل َفَر أن لي ِع المي
ِقيُط ل

ِبل في مالك بن  ْع ِد ْوق: لدعبل في مالك بن طوق ونحوه قوُل  َفَط

ُهُّم الناُس ًل َفَعى ك يس
َفَحـاجـتـه لـ

َفَرح ِذي بين ما منهّم َفَف
ْهّمـوم َفَم و

مشغوًل َفَظل ومالك
ِنـْسـبـتـه ب

ًا منهّا َفَيُرم َفَراب َفَر َفَخأ غي
َفَمـْرمـوم

ًا يبني ًا بيوت َفَس ل خأراب أنـي
بـهّـا

ْوٍق بين ما بن َفَعْمرو إلى َفَط
ْلثوم  ُك

ّطف التعريض وحسن والجواب الكلم في التل
ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي بين معاوية وعقيل بن أبي طالب ح

ًا وذهب إلى ُمعاوية، فقال معاوية: يا أهل َفَي َفَعِقيل عل قال: ترك 
َفَعِقيل: يا أهل ُلْح لخأيه. فقال  الشأم، ما ظنكم برجٍل لم يص

الشأم، إن أخأي خأيٌر لنفسه وشر لي، وإن ُمعاوية شر لنفسه
وخأير لي.

َفَهّب. فقال َفَل ًا: يا أهل الشأم، إن عّم هذا أبو  قال: وقال ُمعاوية يوم
َفَطب. وكانت أّم َفَح َفَمالة ال َفَح َفَعقيل: يا أهل الشأم، إن عمة هذا 

َفَحْرب. جميل امرأة أبي لهّب وهي بنت 
ّدثّني أبو حاتم عن بين عبيد الله بن زياد وقيس بن عباد وح

َفَبيد الله ابن ُع َفَتادة قال: قال  َفَق َفَل عن  ِهل ّدثّنا أبو  الصمعّي قال: ح
ّباد: ما تقول فّي وفي الحسين. فقال: أعِفني َفَع َفَقيس بن  َفَير ل ِز

َفَع َفَف َفَلن. قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيش ُقو َفَت َفَل أعفاك الله! فقال: 
ْبثك، لئن َفَفع لك. قال: قد علمُت ِغّشك وخُأ له، ويجيء أبوك فيش

ًا. ْعر َفَش َفَثرك  َفَعّن بالرض أك َفَض ًا ل فارقتني يوم
َفَضاك عن عبد ِر ْهّران: كيف  ْيُمون بن ِم َفَم لميمون بن مهّران قيل ل

َفَم المرء عمُرو بن ميمون. ْع ِن العلى? قال: 
ّطاب ّله بن الزبير مر عمر بن الخ بين عمر بن الخطاب وعبد ال

بالصبيان وفيهّم عبد الله بن الزبير، ففّروا ووقف؛ فقال له عمر:
ِرم َفَتِفر مع أصحابك? فقال: يا أمير المؤمنين، لم أْج ما لك لم 

َفَع لك. َفَفك، ولم يكن بالطريق ِضيق فأوسإ فأخأا
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ّدثّني الفضُل بن محمد بن جواب رجل لعبد الله بن طاهر ح
َفَت منصور بن زياد كاتب البرامكة قال: قال عبد الله بن طاهر ذا

َفَقبك بكذا "لمر يوم لرجل أمره بعمل: احذر أن تخطئ فأعا
َفَته على الخطأ فما عظيم" قلت له: أيهّا المير؛ كانت هذه عقوب

ُبه على الصابة!. ثّوا
بين قرشي وتغلبي

ّثّة، فسأل عنه، فقالوا: ِمْن َفَر رأى رجل من قريش رجلً له هيئٌة 
ّلما َفَق ِرْجلين  ِلب. فوقف له وهو يطوف بالبيت، فقال له: أرى  ْغ َفَت

وطئتا البطحاء، فقال له: البطحاوات ثّلثّ: بطحاء الجزيرة، وهي
لي عونك؛ وبطحاء ذي قار ، وأنا أحّق بهّا منك؛ وهذه البطحاء

وسإواء العاكُف فيه والبادي.
ْهّل عن الصمعّي َفَسإ بين معاوية وعبد الرحمن بن حسان حدثّني 
ًا على َفَرض فرسإ َفَع َفَعْمرو بن العلء أو غيره: أّن معاوية  عن أبي 

ًا. َفَهزيم َفَجّش  َفَحّسان فقال: كيف تراه? قال: أراه أ عبد الرحمن بن 
يريد قول النجاِشّي: 

َفَنّجى ُذو سإابٌح َفَحْرٍب ابن و
ٍة َفَلل ع

ِزيٌم أجُش والرماُح َفَه
ِنـي َفَوا َفَد

ّدثّني محمد بن عبد العزيز بين أبي بكر وطلحة بن عبيد الله ح
َفَماد بن سإلمة قال: أخأبرنا داود بن أبي َفَلمة عن ح َفَسإ قال: حدثّنا أبو 

ّيُضوا لبي ًا قالت: ق ّباد المخزومي أن قريش َفَع هند عن محمد بن 
ُعبيد الله، فأتاه وهو في َفَحة بن  ْل َفَط ًَفَ يأخأذه. فقيضوا له  بكر رجل

َفَم تدعوني? قال: أدعوك القوم فقال: يا أبا بكر قم إلّي. قال: إل
ّله. ّللت. قال: بناُت ال َفَمِن ا ُعّزى. قال أبو بكر:  إلى عبادة اللت وال

َفَبكم. قال: فمن أّمهّم. فسكت طلحة وقال لصحابه: أجيبوا صاح
َفَه إل الله فسكتوا؛ فقال طلحة: قم يا أبا بكر، فإني أْشهّد أن ل إل

ًا رسإوُل الله. فأخأذ أبو بكر بيده فأتى به النبّي وأشهّد أّن محمد
صلى الله عليه وسإلم فأسإلم.

َفَبيد عن ُمعاوية ُع بين عمر ورجل عن قندابيل حدثّني محمد بن 
ُيخبرنا ّله بن عمر أّن عمر قال: كل  ًعبيد ال عن أبي إسإحاق عن 

َفَشل، وتمُرها َفَو ِبيل? فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ماؤها  َفَدا ْن َفَق عن 
َفَطل؛ إن كان بهّا الكثيُر جاعوا، وإن كان بهّا القليُل َفَب َفَقل، ولصهّا  َفَد

ًا. ٍد بعثته إليهّا أبد ضاعوا. قال عمر: ل يسألني الله عن أح
ّدثّني أبو حاتم قال حدثّنا بين مسروق وشريح في مرض زياد ح

ْيح، فلما خأرج بعث إليه َفَر ٌد فدخأل عليه ُش ِزيا ِرض  َفَم الصمعّي قال: 
َفَت المير? قال: تركته يأمر مسروُق بن الجدع يسأله كيف ترك
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ُلوه. َفَس ًا صاحُب تعريض ف َفَريح َفَهّى. فقال مسروق، : إن ُش ْن َفَي و
َفَنهّم عن البكاء. ّية وي فسألوه، قال: تركته يأمر بالوص

َفَريح ولم يشعُر به ًا في موت ابنه ومات ابن لُش ولبن شريح أيض
َفَتِصل يا ٌد، فغدا عليه قوم يسألون به، وقالوا: كيف أصبح من  أح

ُله. َفَلُزه ورجاه أه َفَع ّية. فقال: الن سإكن  أبا أم
ّدثّني بعض العراب قال: ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: ح ح
ّقا من ِز ًة و َفَدى إليهّا ثّلثّين شا ّوجهّا، فأه َفَي رجٌل امرأة ثّم تز ِو َفَه

ًة؛ َفَض الخمر وذبح شا ِرب الرسإوُل في الطريق بع َفَخأْمر، فش
فقالت للرسإول لّما أراد النصراف: اقرأ على مولك السلم،

ًا أتانا ِئن ْيما راعي شا َفَح ًا وإن سُإ َفَقص يوم َفَن وقل له إّن شهّرنا 
ًا. فلما أتى موله فأخأبره ضربه حتى أقّر. مرثّوم

ّدثّني أبو حاتم عن لعرابي خأطب إلى قوم ثّم كره ذلك ح
َفَطب أعرابي إلى قوم، فقالوا: ما تبذل مر َفَخأ الصمعي قال: 

ّله ما عندي َفَهه، فقال: وال ِر َفَك ًا  َفَداق. وارتفع السْجف فرأى شيئ الّص
ْين. َفَد ْقد، وأني لكره أن يكون علي  َفَن

ّدثّني عبد الرحمن عن الصمعي بين سإلم بن قتيبة والشعبي ح
ْعبّي: ما تشتهّي? قال: أعز مفقود، َفَتيبة للّش ُق ْلم بن  َفَسإ قال: قال 

وأهون موجودة قال: يا غلم اسإقه ماء.
ْوٍن ابن عّم َفَع بين ابن عون وابن عمه المدائني قال: كان لبن 
ُتّن أو ًا فقال له ابن عون، لّما بلغ منه: لتسك َفَحاه يوم َفَل ُيؤذيه، و

ّد ُعبيد اللّه بن الحسن، فر َفَمة. فشهّد بعد ذلك عند  ِل ْي َفَس لشتِمّن ُم
َفَته. شهّاد

بين الُمغيرة بن شعبة ورجل شاوره في امرأة يتزوجهّا المدائني
ٌد قط غير غلم من َفَدعني أح َفَخأ ْعبة: ما  قال: قال المغيرة بن ش

بني الحارثّ بن كعب، فإني ذكرت امرأة منهّم، فقال: أيهّا المير!
ُد أنه ًَفَ قد خأل بهّا يقبلهّا. ثّم بلغني بع ل خأير لك فيهّا، إني رأيت رجل

ًَفَ يقبلهّا. تزّوجهّا، فأرسإلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجل
ّبلهّا. فقال: بلى! رأيت أباها يق

من خأطب لبائع سإنانير على أنه نخاس دواب قال المدائني: أتى
َفَطب إلينا: فسألناه َفَخأ َفَي قوٌم برجل، فقالوا: إن هذا  ًا القاض شريح

عن حرفته فقال: أبيع الدواّب؛ فلما زّوجناه، فإذا هو يبيع
ّي الدواّب تبيع? وأجاز ذلك. السنانير؛ قال: أفل قلتم أ

ابن شبرمة وسإؤال عيسى بن موسإى له عن رجل ل يعرفه
المدائني قال: دخأل رجل على عيسى بن موسإى وعنده ابن

َفَمة، فقال له: أتعرفه? وكان ُرِمي عنده بِريبة؛ قال: نعم، إّن ْبُر ُش
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ًا، فخلى سإبيله فلما خأرج قال له أصحابه: َفَدم َفَق ًا و َفَرف َفَش ًا و له بيت
َفَا يأوي إليه، وشرفه أذناه َفَت َفَرفته? قال: ل، ولكني أعلم أن له بي َفَع أ

َفَقدمه هي قدمه التي يمشي عليهّا. ِكباه، و ْن َفَم و
ِئل عن رجل المدائني قال: سُإئل الشعبّي عن للشعبي وقد سُإ
َفَخأياط، ِكين القعدة. يعني أنه  َفَر ْعنة،  رجل، فقال: إنه لنافذ الط

َفَكما وصفت. َفَل َفَررتنا. فقال: ما فعلت! وإنه  َفَغ فأتوه فقالوا: 
ُعْرياُن َفَي ال بين العريان بن الهّيثم وابن باقلني المدائني قال: أت

َفَسإكران، فقال له: من أنت? فقال:  بن الهّيثم بشاّب 
َفَر ينزًل ل الذي ابن أنا الده

ُه ْدُر ِق
ًا نزلْت وإن فسوف يوم

ُد تعـو
َفَس ترى ًا النا إلى أفواج
ْوء ِره َفَش نا

َفَلـهّـا ِقياٌم فمنهّم حو
ُد ُقـعـو و

َفَمْن هو، فقال ِدم على ألّ يكون سإأله  فظّن أنه من بعض أشراف الكوفة فخله، ثّم ن
ِقلي. َفَبا ّياع ال َفَب َفَسإْل عن هذا. فسأل، فقالوا: هو ابن  َفَرط:  لبعض الُش

ِزياد، وكان حارثّة َفَداني على  ُغ بين زياد وحارثّة بن بدر الغداني دخأل حارثُّة بن بحر ال
صاحب شراٍب وبوجهّه أثّر، فقال له زياد: ما هذا الثّر بوجهّك? فقال حارثّة: أصلح الله

َفَصدم بي الحائط؛ فقال زياد: أما إنك لو َفَحملني حتى  َفَف ًا لي أشقر  ِكبت فرسإ المير، ر
َفَذ. َفَن، وعني حارثُّة النبي َفَني زياد اللب َفَع ُيصبك مكروه:  ركبت الشهّب لم 

ُذباب َفَقط  َفَس لقوم يشربون النبيذ فسقط الذباب في قدح أحدهم قعد قوم على نبيذ ف
ًا َفَه فإن كان تميمي َفَط َفَدع أحدهم، فقال رجل منهّم: غًط التميمّي. فقال آخأر: غ َفَق في 

ًا. َفَفا. قال رب المنزل: ما يسرني أنه كان قال بعضكم حرف َفَط َفَيا  َفَب، وإن كان أْزد َفَسإ ر
َفَمان ملحون. ُع َفَد  وإنما عنى أن أْز

َفَم َفَت بين رجل وامرأة كانت تأتيه المدائني قال: رأى رجِل في يد امرأة كانت تأتيه خأا
َفَهب، وأخأاف أن تذهب، ذهب، فقال لهّا: ادفعي إلّي خأاتمك أذكرك به. فقالت: إنه ذ

ولكن خأذ هذا العود لعلك تعود.
لبي بكر في النبي صلى الله عليه وسإلم حدثّني الزيادّي قال: حدثّنا عبد الوارثّ بن

َفَنس قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسإلم إلى ْيب عن أ َفَهّ سإعيد عن عبد العزيز بن ُص
َفَقى الرجُل أبا بكر ْيل َفَف ُيعرف،  َفَرف، ورسإول الله شاّب ل  ْع ُي ًا  ًا أبا بكر شيخ المدينة ُمردف
َفَمْن هذا الرجل الذي بين يديك? فيقول: هذا الرجل يهّديني السبيل. فيقول: يا أبا بكر، 

َفَل الخير. فيحسب السامع أنه يهّديه الطريق، وإنما يعني سإبي
ًكمل النمير َفَنان بن ُم بين عمر بن هبيرة وهو يساير سإنان بن مكمل على بغلة كان سِإ

ُغض من بغلتك؛ ًا وهو على بغلة، فقال له عمر بن هبيرة:  ًة يوم ْير َفَب ُه ُيساير ابن  في 
الشاعر: قال: كل! إنهّا مكتوبة. أراد ابن هبيرة قول 

َفَف فغُض َفَطر ًنك ال من إ
ٍر ْي َفَم ُن

ًا فل ْعب َفَت َفَك َفَبـا ول لغ َفَل كـ

َفَل  َفَخأر: وأراد سإنان قو ال

َفَنن ل َفَم ًا تأ َفَزاري َفَت َفَف ْو َفَل ُلوصك علىبـه َفَخأ ْبهّا َفَق واكت
ِر  بأسإيا

بين معاوية والحنف في الشيء الملفف في البجاد حدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال:
َفَجاد? فقال: هو السِخينة يا أمير ِب قال معاوية للحنف: يا أحنف، ما الشيء الملفف في ال

الشاعر: المؤمنين. أراد معاوية قول 
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من َفَميٌت مات ما إذا
تـمـيم

فجيء يعيش أن فسّرك
ِد َفَزا  ب

ٍز ْب ًلفِف الشي أوبـسـمـٍن أو بتمر أو بُخ في الم
ِد َفَجا ِب ال

ًعير بأكل السخينة. ُت ًا  وأراد الحنف أن قريش
َفَرسِإي أبا يوسإف القاضي عن السواد؛ فقال: النور في السواد. َفَح المدائني قال: سإأل ال

يعين نور العينين في سإواد الناظر.
َفَن الطاق خأارجي فقال: ما بين شيطان الطاق وخأارجي المدائني قال: لقي شيطا
أفارقك أو تبرأ من علّي فقال: أنا من علي ومن عثمان بريء. يريد أنه من علي،

وبريء من عثمان.
َفَواف  ًة في الط َفَخطاب امرأ تقول: بين عمر ورجل عرضت به امرأته سإمع عمر بن ال

َفَقى من فمنهّّن ْذب ُتْس ع
ٍد َفَبّر ُم

َفَقاخ ذلك عند فتلكم ُن
َفَقـرِت

َفَقى من ومنهّن َفَضًر ُتْس أخأ
آجٍن

َفَجاج الله َفَخأْشيُة ولول أ
َفَفرِت

فعلم ما تشكو، فبعث إلى زوجهّا فوجده متغير الفم، فخيره بين
ًلقهّا، فاخأتار َفَفْيء على أن يط خأمسمائة درهم أو جمارية من ال

خأمسمائة، فأعطاه وطلقهّا. 
ّدثّني أحمد بن بين أحمد بن محمد وامرأة في محمد بن زانة ح

ًا بهّذا المكان، وأقبلت محمد أبو نصر الكاتب قال: كنت واقف
امرأة من هذه الناحية، وغلٌم من الناحية الخأرى أبيُض الوجه
رائعه، ونظرت إليه المرأة، فلما التقيا قالت له: ما اسإمك يا

فتى. قال: محمد. قالت: ابن من. قال: ابن زانة. وتبسم عن ثّغر
ُه على ما قال! فقلت لهّا: قد َفَبا َفَر َفَح أفلج مختلف قبيح؛ فقالت: وا

وقعُت لك عليهّا. قالت: من أين قلت: من كنية أبي الخير
ُنقلت عن أبي النصراني كاتب سإعيد الحاجب. أراد أن الياء إذا 

الخير إلى زانة، صار هذا أبا الخر، وصار هذا ابن زانية.
َفَقمة بمجلس بني ْل َفَع لبن أبي علقمة في بني ناجية مر ابن أبي 
َفَرأى َفَبا حماُره لوجهّه فضحكوا؛ فقال: ما يضحككم! إنه  َفَك ناجية ف

َفَجد. َفَس َفَريش ف ُق وجوه 
للجاحظ في أبى الهّذيل يخاطب محمد بن الجهّم قال عمرو بن

َفَجهّْم وأنا عنده: يا أبا جعفر، إني بحر قال أبو الهّذيل لمحمد بن ال
َفَكْسب ٌع في ال َفَنا َفَص ًا، ويدي هذه  ِليق درهم ِرق الكّف ل أ رجٌل منخ
َفَسمتهّا على َفَق ٍم  َفَخأْرقاء، كم من مائة ألف دره ولكنهّا في النفاق 

ّله يا أبا ُلك بال الخأوان في مجلس وأبو عثمان يعلم ذلك! أسإأ
عثمان، هل تعلم ذلك. قال: يا أبا الهّذيل ما أشك فيما تقول.

َفَضرُت حتى اسإتشهّدني، ولم يرض إذ َفَح َفَض أن  قال: فلم ير
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اسإتشهّدني حتى اسإتحلفني.
َفَحبّي، ْيس الر َفَق لعلي بن أبي طالب قال المدائنّي: بعث يزيد بن 
ّله عنهّم بهّدايا ًا لعلّي، إلى الحسن والحسين رضي ال وكان والي

ّية، فضرب علي - عليه ِف َفَن َفَح َفَك ابن ال َفَر َفَت بعد انصرافه من الولية و
ّية وقال:  السلم - على جنب ابن الحنف

ِة َفَشّر وما ِبكعمرو أّم الثلثّ ًلذي بصاِح ِبحينا ل ا  َفَتْص
ّية سإنية. فرجع يزيد إلى منزله وبعث إلى ابن الحنفية بهّد

ّدثّني موسإى بين أعرابي ورجل في صورة خأمسة حدثّني أبو حاتم عن الصمعي قال: ح
بن محمد قاضي المدينة، قال: مّر رجل بأعرابي يوقد في أصل ِميٍل، فقال: كم على
ِة سِإْمط َفَق ْل َفَح َفَجٌن و الميل. فقال: لسُت أقرأ، ولكّن كتابه فيه. قال: وما كتابه. قال: ِمْح

َفَنبة "يعني صورة خأمسة". َفَذ َفَقة ُم ْل َفَح ْطباء و وثّلثّة أ
بين سإعد بن مالك وعمرو بن مالك بن ضبيعة قال أبو اليقظان: إن عمرو بن مالك بن

ْيعة هو الذي قيل  َفَب فيه: ُض

ْلم لذي ما اليوم قبل الِح
ُع َفَر ْق العصا ُت

َفَم وما َفَل إّل النساُن ع
َفَلـمـا ْعـ َفَي لـ

وذلك أن سإعد بن مالك كان عند بعض الملوك، فأراد الملك أن
ًا يرتاد له منزلً ينِزله، فبعث بعمرو فأبطأ عليه، فآلى يبعث رائد

ْعد َفَسإ ّنه؛ فلما جاء عمرو و ًا ليقتل الملك لئن جاء ذاّما أو حامد
ًا أقطع لسانك. ّلمه? قال: إذ َفَذُن لي فأك عنده، قال سإعد للملك: أتأ

ًا أقطع يدك. قال: فأومئ إليه. قال: قال: فأشير إليه قال: إذ
ْع. فأخأذ العصا َفَر ُع له العصا. قال: اق َفَر َفَو عينك. قال: فأق ْن أقطع ِح

َفَهّزها بين يديه، فضرب بهّا عن يمينه ثّم ضرب بهّا عن شماله ثّم 
ُتك من أرض زائرها واقف، َفَن! أتي ْع َفَل َفَت ال ْي فلقن عمرو، فقال: أب

َفَى بهّا نائمة والمهّزولُة سإاهرة جائعة، ولم ْبع َفَش ُنهّا خأائف، وال وسإاك
ًا منزلً. ًا محلً، ول جدب أر خِأْصب

َفَم ليحكم، ِد َفَق َفَكم أبو موسإى و بين معاوية وعمرو بن العاص لما ُح
َفَمه وينظر كيف رأيه؛ فأتاه َفَعْمرو رجلً ليعلم عل دّس معاويُة إلى 
ُيجبه، َفَعّض عمرو على إبهّامه ولم  ّلمه بما أمره به، ف الرجل فك

ّله أراد أن َفَة فأخأبره؛ فقال: قاتله ال َفَهّض الرجل فأتى ُمعاوي َفَن ف
ًا. َفَرْرُت قارح َفَف ُيعلمني أني 

ّدثّني أبو بين الحجاج وجبر بن حبيب في رجل سإأله عنه الحجاج ح
ّدثّنا عيسى بن عمر قال: حاتم قال: حدثّني الصمعي قال: ح
سإأل الحجاج جبر بن حبيب عن رجل، وكره أن يعاقبه إن دّل
َفَصب في حلقه ُي َفَحرك رأسُإه  ُي ًا  عليه، فقال: تركته والله جسد
ًة؛ قال: َفَنّن عليه عور َفَل على سإرير ليكو الماء، والله لئن ُحِم

فتركه.
لعلي بن أبي طالب في قتل عثمان رضي الله عنه وتفسير
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محمد بن سإيرين لقول علي
َفَحّماد عن َفَداش عن  ّدثّني القاسإم بن الحسن عن خأالد بن خِأ ح

َفَبنا علي عليه السلم فقال: َفَط َفَخأ ْير بن روذي قال:  َفَم ُع ُمجالد عن 
لئن لم يدخأل الجنة إل من قتل عثمان ل أدخألهّا ولئن يدخأل النار
َفَت الناس! َفَفرق َفَت!  إل من قتل عثمان ل أدخألهّا؛ فقيل له: ما صنع
َفَتله َفَق َفَل وإن الله  َفَطبهّم فقال: إنكم قد أكثِرتم في قتل عثمان، أ َفَخ َفَف

ِهّيد عن َفَش ِبيب بن ال َفَح َفَحّماد عن  وأنا معه. قال: فحدثّنا خأالد عن 
ّيه لهّا وجهّان. أي وسإيقتلني َفَن قال: كلمة عرب ِري محمد بن سِإي

معه.
بين زياد وشريف من أشراف البصرة كنى عن مسكنه وولده

َفَواسِإط. قال: ما لك ٌد رجلً بالبصرة: أين منزلك. فقال:  سإأل زيا
َفَذبك في كل ما َفَك من الولد? قال: تسعة. فلما قام، قيل لزياد: 
َفَله بالبصرة. فلما عاد إليه، سإألته، ما له إل ابن واحد، وإن منز

َفَت أن لك تسعة من الولد، وأن منزلك بواسإط? قال: قال: ذكر
َفَدقوك، دفنت تسعة َفَص َفَدقُت و َفَص ٌبرُت بغير ذلك؛ قال:  نعم? قال: خُأ
بنين فهّم لي، ولي اليوم ابن واحد ولست أدري أيكون لي أم ل،
وأما منزلي إلى جانب الجبان بين أهل الدنيا وأهل الخأرة، فأي

منزل أوسإط منه؛ قال: صدقت.
للمختار الثقفي حدثّني أبو حاتم عن الصمعي عن عيسى بن

َفَجن إلى قريِب َفَيخر عمر قال: قال المختار لجنده: يا ُشْرطة الله، ل
ُنق، ثّم ُع ّبٌة له سإّت قوائم وله رأٌس بل  على الكعبة الحرام دا

َفَيعسوب. َفَال: أعني ال التفت إلى رجل إلى جانب فق
ُيعجبه الرجل قول إبراهيم إذا لم يعجبه الرجل كان إبراهيم إذا لم 

قال: ما هو بأعجب الناس إلي.
قول مسلم بن يسار إذا غضب على البهّيمة بلغني عن معاوية بن

َفَسار، َفَي َفَضالة عن عبد الله بن مسلم بن  َفَف َفَحيان عن المبارك بن 
ًا. ًا قاضي َفَغِضب على البهّيمة، قال: أكلِت سإم قال: كان أبي إذا 

قول الحسن إذا أخِأذ من لحيته شيء حدثّني زيد بن أخأزم قال:
َفَراوّي قال: كان الحسن ْك َفَب َفَتيبة قال: حدثّنا أبو الِمنهّال ال ُق حدثّنا أبو 

ُء. ِلْحيته شيء، قال: ل يكن بك السو َفَذ من  إذا أخِأ
ًا في الجابة بآية من آيات القرآن الكريم وقيل وللحسن أيض
ًا له في منزله وكان يصلي، فقال: للحسن: أتى رجٌل صاحب

َفَن" فقال: ل بأس. ِني َفَم آِم َفَسل ِب َفَها  ُلو ْدخُأ أدخأل? فقال في صلته: "ا
لمحمد بن علي كان محمد بن علّي إذا رأى ُمبتلى أخأفى

السإتعاذة. وكان ل يسمع من داره يا سإائل بورك فيك، ول يا
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َفَسإموهم بالحسن الجميل عباد الله، سإائل خأذ هذا، ويقول: 
فتقولون: يا عبد الله بورك فيك.

لعلي بن أبي طالب في أبعد ما بين المشرق والمغرب والسماء
والرض قيل لعلّي بن أبي طالب عليه السلم: كم بين السماء

والرض. قال: دعوة مستجابة. قيل: فكم بين المشرق
والمغرب? قال: مسيرة يوم "يعني للشمس".

َفَن رْشُم عمر بن ِمهّْران الذي يرشم به رْشم عمر بن مهّران كا
َفَطفه. َفَيْخ على طعامه: اللهّم احفظه ممن 

لرجل من بين أسإد وابنته وجماعة من بني فزارة خأرج رجل من
َفَسإد بإبل له يسقيهّا، ومعه ابنة له جميلة عاقلة، حتى دفع بين أ

َفَزارة، فسألهّم أن يأذنوا له في سإقي إبله? فقالوا: َفَف إلى ماء لبني 
َفَب خأير. قالوا: إن ًا ل تشرب ُشْر على أل تجأجئ بهّا، قال: فإذ
َفَت وإل فانصرْف. فقالت له الجارية: اْشُرْط لهّم ما طلبوا َفَرِضي

َفَو، وجعلت الجارية ترتجز وتقول:  وأنا أكفيك. فأخأذ الدل
َفَب َفَشبْت جاريٌة شبا

ُلج ُعْس ال
ُلج وذاُت ِوشاحيِن ذاُت دم

ٍر وذات ْغ ّلـج أشنب َفَثّ ْلٍق وذاتُمف ُمستتب َفَخأ
 ُمدمج

ِويْت من غير أن جأجأ بهّا. َفَر في أبيات كثيرة، فشربت البل حتى 
ًا وتبايع أعرابيان على أن يشرب أحدهما بين أعرابيين تبايعا كبش

ْبش َفَك ْلقه؛ قال:  َفَح ّطع في  َفَق َفَت ًا ول يتنحنح، فلما شربه و ًا حازر لبن
َفَمن فعلهّا فل أفلح. َفَهّا ورب الكعبة! فقال:  َفَل َفَفع أملح؛ فقال صاحبه: 

وكان ما تبايعا عليه كبشا.
جواب أعرابي للصمعي في شاء قال الصمعي: قلت لعرابي

ّله عندي. ٌء: لمن هذه الّشاء? فقال: هي ل َفَشا معه 
ّدثّنا أبو ّطاب قال: ح َفَخ جواب سإعيد بن جبير للحجاج حدثّني أبو ال

َفَمارة بن زاذان قال: حدثّنا أبو الصهّباء قال: قال داود عن ع
َفَت. فقال له: بل اخأتر ٍة شئ ْتل ِق َفَي  َفَتْر أ ْير: اخْأ َفَب ِد بن ُج َفَسعي الحّجاج ل

أنت لنفسك، فإن القصاص أمامك.
قول جعفر بن يحيى لهّرثّمة وقد ولي الحرس مكانه

َفَس مكان جعفر بن يحيى، فقال له جعفر: ما َفَهْرثّمُة الحر َفَي  َفَول
انتقلت عني نعمٌة صارت إليك.

بين ابن القرية رسإول الحجاج إلى هند بنت أسإماء في تطليقهّا،
َفَد بنت أسإماء وجواب هند أمر الحجاُج ابن الِقرية أن يأتي هن

َفَتعهّا بعشرة آلف درهم؛ فأتاها فقال لهّا: َفَم ُي فيطلقهّا بكلمتين، و
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ْتعة لك؛ ْنِت، وهذه عشرة آلف ُم ِب إن الحّجاج يقول لك: كنِت ف
َفَنا؛ وهذه العشرة ّنا فما ندْم ِب َفَحمدنا، و فقالت: قل له: كنا فما 

اللف لك ببشارتك إياي بطلقي.
ُوس في ْينة عن قول طا َفَي ُع ْينة سإئل سُإفيان بن  َفَي ُع لبن سإفيان بن 

ُده. ُته ج َفَكا َفَذ َفَكاة السمك أو الجراد. فقال ابنه عنه:  َفَذ
ليزيد بن المقنع في بيعة يزيد بن معاوية اجتمع الناس عند معاوية

وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهّر قوم الكراهة، فقام رجل من
ًا، ثّم قال: ّنع، واخأترط من سإيفه شبر َفَرة يقال له يزيد بن المق ُعذ

ِلْك فهّذا، وأشار ْهّ َفَي أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن 
إلى يزيد، فمن أبى فهّذا، وأشار إلى سإيفه. فقال معاوية: أنت

سإيد الخطباء.
َفَمة: ْبُر بين ابن شبرمة وحجازي قال رجل من أهل الحجاز لبن ُش

ْد إليكم. ُع َفَي َفَج العلُم. قال ابن شبرمة: ثّم  َفَر َفَخأ ِمْن عندنا 
ّباس: بين معاوية وابن عباس قال المدائنّي: قال معاويُة لبن ع

ُتصابون في أبصاركم. فقال ابن عباس: وأنتم أنتم يا بني هاِشم 
يا بني أمية تصابون في بصائركم.

َفَبق في رجالكم؛ فقال: هو في َفَش َفَن ال وقال له معاوية: ما لبي
َفَين. ْب نسائكم أ

بين ابن ظبيان التيمي وُزرعة بن ضمرة أبو اليقظان قال: قال
َفَرة: لقد طلبتك يوم الهواز و َفَضْم ْيمي لُزْرعة بن  ًت ْبيان ال َفَظ ابن 

ُلك على طابق ًا سُإْخنا. قال: أفل أد َفَق ِب َفَطا ِفرُت بك لقطعت منك  َفَظ
َفَتْي َفَك ْظٌر بين إسْإ َفَب هو أسإخن وأحوج إلى القطع? قال: بلى! قال: 

أّمك.
بين الحجاج والفضيل بن بزوان أبو اليقظان قال: بعث الحجاج
ًا من أهل الكوفة، َفَوان العدواني، وكان خأير َفَز َفَب ْيل بن  َفَض ُف إلي ال
ُيعفيني المير? فأبى وكتب َفَو  فقال: إني أريد أن أوليك. قال: أ

َفَي به ِت َفَذ وأ َفَرب، فأخِأ َفَه عهّده، فأخأذه وخأرج من عنده فرمى بالعهّد و
ّو؛ قال: الحجاُج، فقال: يا عدو الله؛ فقال: لسُت لله ول للمير بعد
ُتهّينني. قال: ألم أسإتعملك! قال: َفَت أن  ألم أكرمك! قال: بل أرد

ّله َفَن ال ُبو ِر َفَحا ُي َفَن  ِذي ًل ُء ا َفَزا َفَج َفَما  ًن ِإ بل أردت أن تستعبدني. قال: "
ًة منهّن؛ قال: كل ذلك قد َفَلُه" الية؛ قال: ما اسإتوجب واحد َفَرسُإو َفَو
ُعنقه ما اسإتوجبت بخلفك. وأمر رجلً من أهل الشأم أن يضرب 

ُكتب في زوايا مجلس زياد بالكوفة سإليمان بن أبي شيخ قال:
ْير قال: كان في َفَم ُع حدثّني حجر بن عبد الجبار عن عبد الملك بن 

مجلس زياد، الذي يجلس فيه للناس بالكوفة، في أربع زوياه
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كتاب بقلم جليل: "الوالي شديد في غير عنف، لين في غير
َفَمر. َفَج ُعوثّ ل ت ُب ِنهّا، والرزاُق لوقاتهّا؛ ال ًبا ِطية ل ْع ضعف؛ ال

ْؤخأذ على يديه" كلما رفع ُي َفَزى بإحسانه، والمسيء  ُيْج المحسن 
رأسإه إلى زاوية قرأ ما فيهّا.

بين الحجاج وأبو الجهّم بن كنانة قال سإليمان: وحدثّنا أبو سإفيان
َفَنانة يوم الراوية، فقال له ِك ْهّم بن  َفَج َفَلى أبو  ْب الحميري قال: أ

الحجاج: من أنت? قال: أنا أبو جهّم بن كنانة. قال له الحجاج: قد
ًا فأنت أبو الجهّم، وزدنا في عطائك ًا لم زدناك في اسإمك ألف

ًا. ألف
ّداد بن أوس في المفاضلة بين علي ومعاوية بين معاوية وش
َفَغّساني عن الشعبّي َفَبيد الله بن عمر ال ُع َفَبكار عن  العباس بن 

ّداد، أنا أفضل أم علي? ّداد بن أوس: يا ش َفَش قال: قال ُمعاوية ل
ًة، وأكثُر مع رسإول الله ِهْجر وأينا أحّب إليك? فقال: علي أقدُم 

ًاة وأما ْفس َفَن ًا، وأسإلُم منك  ُع منك قلب إلى الخير سإابقًة، وأشج
الحّب فقد مضى علّي، فأنت اليوم عند الناس أرجى منه.

قول الحنف لمعاوية في يزيد قال الحنُف لمعاوية في كلم: أنت
َفَيته، فل تلقمه الدنيا َفَوعلن أعلُمنا بيزيد في ليله ونهّاره، وسإّره 

وأنت تذهب إلى الخأرة.
 بين جامع المحاربّي والحجاج 

َفَء طاعة أهل العراق؛ فقال جامع خأطب الحّجاُج فشكا سإو
ُبوك أطاعوك، على أنهّم ما شنئوك َفَما إنهّم لو أح المحاربّي: أ

لنسبك ول لبلدك ول لذات نفسك، فدع ما يباعدهم منك إلى ما
َفَطهّا ممن فوقك، ْع ُت َفَة فيمن عونك  يقّربهّم إليك، والتمس العافي
ِدك. فقال الحجاج: ُعك بعد وعيدك، ووعيدك بعد وع وليكن إيقا
ِكيعة إلى طاعتي إل بالسيف. فقال: ًل ّد بني ال ّله ما أراني أر وال

أيهّا المير، إن السيف إذا لقى السيف ذهب الِخيار. قال الحجاج:
َفَيار يومئذ لله، قال: أجل! ولكنك ل تدري لمن يجعله الله. الِخ

ُه، إنك من ُمحارب! فقال جامع:  َفَنا َفَه فقال: يا 
ًا وللحرب وكنـا سإمين
ًا ُمـحـاربـ

َفَنا ما إذا َفَق من أمسى ال
 أحمرا الطعن

َفَب به وجهّك. فقال له: يا حجاج َفَممُت أن أخألع لسانك فأضر َفَه فقال الحجاج: والله لقد 
َفَغضُب المير أهوُن علينا من غضب َفَف َفَذبناك أغضبنا الله،  َفَك ْقناك أغضبناك، وإن  َفَد َفَص إن 

الله.
َفَضاعة، بين شيخ من قضاعة وعجوز ترشده الطريق قال الصمعي أخأبرنا شيٍخ من ق
َفَي وكن سإيل حتى ِطن الواد َفَق فاسإترشدنا عجوز فقالت: اسإتب ًة الطري ْلنا مر َفَل َفَض قال: 

َفَغ. ُل تب
كتاب معاوية إلى قيس بن سإعد وجواب قيس ابن الكلبي قال: كتب معاوية إلى قيس
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َفَزلك واسإتبدل بك، َفَع َفَر أحّب الفريقين إليك  ِف َفَظ بن سإعد: أما بعد، فإنما أنت يهّودي، إن 
َفَضه، فأكثر َفَر َفَغ َفَسإه ورمى  َفَر قو َفَت َفَو َفَر بك، وقد كان أبوك  وإن ظفر أبغُضهّما إليك قتلك وز
ْوران؛ والسلم. َفَح ًا ب َفَد يوُمه، ثّم مات طريد ْفِصل، فخذلك قوُمه، وأعر َفَم َفَحز وأخأطأ ال ال
ًا فكتب إليه قيس بن سإعد: أما بعد، فإنما أنت وثّن ابن وثّن، دخألت في السإلم كره

َفَتر قوسإه ورمى َفَو ِنفاقك، وقد كان أبي  ُدثّ  ًا، لم يقُم إيمانك ولم يح ِرجت منه طوع وخِأ
ُغباره، ونحن أنصار الدين الذي خأرجت ُلغ كعبه ولم يُشق  َفَشغب عليه من لم يب غرضه، و

ُء الدين الني خأرجت إليه? والسلم. منه، وأعدا
ِعيد الموي: سإمعت العمش يقول َفَسإ بين العمش وخأالد بن صفوان قال يحيى بن 
ُيعرف إل بي حتى يقال عند منزل العمش؛ َفَعرت أن منزلك ل  َفَش ْفوان:  َفَص لخالد بن 

َفَت، مثل حمام عنترة، ويقال وردان وبيطار "حيان". فقال خأالد: صدق
ّي: بلغني أنك َفَشريك بين يدي المهّد ِل ّي قال الربيع  بين الربيع وشريك بين يدي المهّد

ُبك. َفَشِريك: لو فعلنا ذلك لتاك نصي خُأنت أمير المؤمنين. فقال 
َفَة في منامي كأني ِريُت البارح بين عربي ورجل من الموالي قال رجل من العرب: أ

َفَة فرأيت جميع ما فيهّا من القصور، فقلت: لمن هذه? فقيل: للعرب. فقال دخألت الجن
َفَت الغرف? قال: ل. قال: فتلك لنا. ِعد رجل عنده من الموالي: أص

ُعبيد الله َفَتيبة بن مسلم إلى  ُق ّله بن زياد بن ظبيان وكتب  بين قتيبة بن مسلم وعبيد ال
َفَيان: من ْب َفَظ ْبيان: أما بعد، فإن عشمشم أعشى الشجر. فكتب إليه ابن  َفَظ بن زياد بن 

ًا ليزيد بن معاوية. ّي َفَبُط أبيك. يعني مسلم بن عمرو، وكان مغن َفَبْر ذلك الشجر كان 
َفَراء: يا فاعلة. ْب َفَز َفَبْحر بن الحنف لجارية أبيه  بين بحر بن الحنف وجارية أبيه قال 

فقالت: لو كنُت كما تقول أتيُت أباك بمثلك.
َفَت ما َفَت صدق مثله بين رجل وابنه وقال رجلً لبنه: يابن الفاعلة. فقال: واللّه لئن كن

َفَل سإوء. ْتك فح َفَد َفَلْت حتى وج فع
ِتحن َفَيم َفَكاظ، فأتاها رجل  ُع بين ابنة الخس ورجل أراد امتحان عقلهّا أتت ابنُة الُخّس 
َفَبهّا، فقال لهّا: إني أريد أن أسإألِك. قالت: هاِت. قال: كاد، فقالت: َفَلهّا ويمتِحن جوا عق

َفَعُروس ًا. قال: كاد؛ قالت: ال ُكْفر ًا. قال: كاد؛ قالت: الفقر يكون  ِعل يكون راكب َفَت المن
ًا. قال: كاد؛ قالت: السرار يكون َفَعامة تكون طائر َفَن ًا. قال: كاد؛ قالت: ال ِلك َفَم تكون 

ُؤها ًا. ثّم قالت للرجل: أسإألك. قال: هاتي. قالت: عجبت؛ قال: للسباخ ل ينبت كل َفَحر َفَسإ
َفَرم كبيُرها. قالت: ْهّ َفَي َفَبُر صغيُرها ول  ول يجف ثّراها. قالت: عجبت؛ قال: للحجارة ل يك

ُيمل حفُره. َفَرك قعُره ول  ُيْح ِرك ل  ْف عجبت؛ قال: لُش
َفَتمه َفَخأا ْيرة، فألقى إليه ابن هبيرة  َفَب ُه ْير عند عمر بن  َفَت َفَرام بن ُش ُع المدائي قال: كان 

ًا. أراد عمر قول  ْير َفَسإ الشاعر: وفصه أخأضر، فعقد عرام في الخاتم 

َفَقْت لقد ِر يابن عيناك َفَز
ٍر َفَبـ ْع َفَك ُم

القوم من َفَضبي ُكل َفَكما
ُق  أزر

َفَرام: وأراد  ُع

ًا تأمنن ل ِري َفَزا َفَت َفَف ُلوصك علىبـه خألو ُتبهّا َفَق ْك وا
ِر بأسإيا

َفَمك؛ قال َفَمك، واسإتهّضمت قو قال جرير للخأطل: أزقُت نو
ًا لك. ِنمُت كان خأير الخأطل: قد أزقت نومي، ولو 

َفَن َفَفي ُطب بِص لعمرو بن العاص يخطب بصفين أراد معاويُة أن يخ
فقال له عمرو بن العاص: دعني أتكلم، فإن أتيُت على ما تريد

َفَن له؛ فتكلم بكلمات، قال: قلموا ِذ َفَت من وراء ذلك. فأ وإل كن
َفَيكم ِد َفَمة وأخأرو الُحسر، كونوا ِمقص الشارب، أعيرونا أي ِئ ْل َفَت الُمْس
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َفَله، إنما هو ظالم أو مظلوم. ْفِص َفَم سإاعًة، قد بلغ الحق 
بين عبد الملك بن مروان وأعرابي يصف الخمر حدثّني ابن أبي

سإعد عن محمد بن الحسن التميمي عن عبد الله بن أحمد بن
َفَوّضاح، قال: دخأل أعرابي على عبد الملك بن مروان? فقال له: ال

يا أعرابي صف الخمر فقال : 
وفي ُشجت إذا شمول
ُمزة الكأس

َفَظام في لهّا الشاربـين ِع
َفَدبـيُب

َفَذى ُتريك َفَق دونهّا من ال
دونه وهي

الناء في أخأيهّا لوجه
ُطـوُب ُق

لهّا. قال: صفتك حسُن عندي اتهّمك أعرابي! لقد يا فقال: ويحك
ُتك عندي واتهّمك المؤمنين أمير يا لهّا. صفتي بحسن معرف

ّطعات ِكتاب في تقع ألفاظ مق والكلم ال
َفَل حسن النية فيما َفَل إرشادك، لما أخأطأُت سإبي لو أخأطأُت سإبي

بين وبينك.
ْتك بيني َفَهّ َفَر الخأاء لل لو خأطر ذلك ببالي من فعلك، ما عّرضُت سإت

وبينك.
ْين بل َفَي َفَن ُلك كذا إحدى الُحْس ًا. وفع قد أحسنت في كذا قديم

ًا. ألطفهّما موقع
ّدم على َفَق ُنك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك. ف أنت رجٌك لسا

َفَت ببالي في وقٍت ّله يعلم أنك ما خأطر َفَمْن قدمك على ال نفسك 
َفَن تزيدني صبابًة إليك َفَل الذكُر منك لي محاسإ ّث َفَم من الوقات إل 

ّنا بك واغتباطا بإخأائك. َفَض و
ُتسهّّل لخأيك السبيل إلى ما تقتضيه نفُسك من لعل اليام أن 

َفَلف لك. َفَسإ َفَعاوضتك ببعض ما  ِبرك وم
ِفطنٌة لطيفة. ما هذا الغباء العجيب الذي إلى جانبه 

َفَلتات خِألُف حكم الصرار. َفَف حكُم ال
ًا أن يخطئ ِري َفَح ُيؤخأذ بالعين، كان  من أخأطأ في ظاهر دنياه وفيما 

في باطن دينه وفيما يؤخأذ بالعقل.
َفَك ُهّ َفَب حقك، تنبي َفَي فيه واج ِرك به وأقِض َفَثّ ومن أّول ما أحب أن أو

َفَيزيدك. ّثك على الزدياد مما  َفَح على عظيم ما لله عندك، و
ُد إخأوانه ورضا ُمعاِمليه َفَع له حم من كان بمثل موضعك فُجِم

ُظمت النعمُة عليه، ول َفَع ُء مع ذلك لمن اسإتكفاه، فقد  والسإتقصا
ّله. أعلم بما أسإمع فيك إل أنك كذلك والحمد ل

َفَم الحمد! َفَجه إلى ما يجد به طع َفَر عن الحمد، وأحو ما أغنى الفقي
ُيقّصر دون َفَشفاء، وطلبك من ل  َفَحسدك من ل ينام دون ال قد 
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َفَحذر. َفَمك وكن على  ِزي َفَيا َفَح ُدد  الظفر، فاش
َفَلل، كما يدفع عِن ماله ِع ُتتلفه بأسإباب ال َفَجنى على مالك ل َفَت َفَت أنت 

البخيُل بوجوه العتلل.
َفَمضى، ًا لما  َفَت شاكر َفَرم، فإن كن ْغ َفَم َفَنم، وأنا دافِع  ْغ َفَم أنت طالُب 

َفَبقي. فاعذْر فيما 
مكُرك حاضر، ووفاؤك متأخأر.

أنا راٍض بعفوك، باذل لمجهّودي.
َفَته أنبأك ظاهُره عن باطنه َفَمْت به ناحيتك؛ وإذا رأي نوائب اليام ر

ّبته قبوله، وهو في الدب بحيث المستغنى عن ودعاك إلى مح
النسب.

ُيبلغك َفَدع ما تسمع لما تعلم وإّل يكون غيُرك فيما  َفَت قد آن أن 
ِرفه. َفَق من نفسك فيما تع َفَثّ أو

ُتك ْد َفَنش َفَف ّقته،  ٍد من ُش ْع ُب ٍة من حاله و َفَق ِر هذا فلن قد أتاك على 
َفَيبست َفَبّل ما  ّلته و َفَخأ ّنه وسإد  ًا على تصديق ظ الله أن تقدم شيئ

ٍة وخأديُن ُمروعة. ِذي نعم َفَغ هذه النكبُة من أديمه، فإنه 
ِنيه فيك. ُد ِع َفَت َفَراسإة  ِف ُينجز لي ما لم تزل ال أنا أسإأل اللّه أن 

الّحريُة نسٌب.
ًا ًا طامح َفَطْرف َفَت به منى  َفَت به في تأخأرك، وغضض فهّمت ما اعتذر

ُقْربك. ّواقًة إلى  َفَت ًا  إليك ونفس
َفَدن. فإن أمير َفَب َفَع الروح من ال ِق ْو َفَم َفَل كتابك فكان موقعه  َفَص َفَو

َفَثّر إل أناره َفَد َفَفا و َفَع ُبل البر وإن  َفَدع سإبيلً من سُإ َفَي المؤمنين يحب أل 
َفَل لهّا: اهتبل الفرصة ّلة من خألل الخير ل أو َفَخأ َفَحًجته، ول  َفَم وأوضح 

ِرط َفَب له مساهمُة الفا َفَمكرمة ابتدائهّا، لتِج في إنشائهّا، واخأتيار 
َفَة الغابر في ثّوابه. َفَن أسإو في أجره ويكو

لول وجوُب تقديم العذر لصاحب السلطان، في الذهول عن
مواصلة من يجب عليه مواصلته، بما يستولي عليه من الشغل

ْتُب. َفَع َفَر ال ُث َفَك ًا ل بعمله، إذ
ٍء كان َفَل َفَب َفَته، و َفَته، وجميل أتي إنك لكل حسن أبليته، ومعروف أسإدي

َفَسب القديم. َفَح َفَته، أهٌل في الدين وال لك ربي
ّبتك، ومعروف ُع لي إلى مح َفَف ٍد تش لك - أعّزك اللّه - عندي أيا

ُيوجب عليك الرب والتمام. 
ّلتك فنالني من ألمهّا، وغالني مما مّسك فيهّا حسُب بلغتني ِع

ّقك وما يُخّصني من كل حاٍل تصّرفت بك. ح
ُغْربة ُذف ال ّنقلة وتقا أعتذر إليك من تأخأر كتبي عنك بترامي ال

ُتك كما قال القائل:  ِدم الطمأنينة، فإني منذ شارق وع
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َفَذاة وكنًت والرض الرض ق
ُنهّا عي

َفَلْجلج ًا شخصي ُت بعد جانب
جـانـِب

ٍة ًا، ول أقف لك على حسن ّوقك متزيد، فما أحاِشي بك أحد َفَزك الله - على تش إني - أع
َفَفْضلُة غده. ِنيهّا لك  ْت َفَس ًا إل أن بوم

َفَذ َفَي القلب على ُمناصحته، مشحو ِة بطاعته، مطو ّي َفَد الن ّله الني جعل المير معقو الحمد ل
َفَرف َفَش ّوخ له البلد، وشّرد به العدو، وخأّصه ب َفَر، ود َفَهب له الظف َفَو ّوه؛ ثّم  السيِف علِى عد

ًا. ًا وبحر ًا، وبّر َفَا وغرب ِعظام شرق الفتوح ال
َفَة اليام بعدك؛ ِفراقك، وظلم َفَزع من  َفَج َفَط ال َفَفْر ْيبتك، و َفَغ ّدة الوحشة ل إلى الله أشكو ش

ْوس: وأقول كما قال حبيب بن  أ

َفَن ْيُن َفَبي َفَب َفَدها ال ّلمـا فق ًا رُفتـع ق َفَتى للشمس فقد ح
َفَيبا ِغ  َفَت

َفَمأ! ما أنقعه للغليل، َفَظ َفَي على ذي  ًا بالّر َفَلُه وارد ُبك، فيا  ورد كتا
َفَته لك بكرم العقد، وصدق الود وُحسن المغيب، َفَل شهّاد َفَد وأع

َفَيم أهل الزمان إل من ِد الشيمة من ِش ُبع َفَحّرم، و ورعاية حق الت
ّله، وقليٌل ما هم، ولله أبواك لقد أوجداك. َفَعصم ال

َفَرك عن العتذار، وأغناك في القول عن العتلل، َفَط َفَخأ قد أجل الله 
َفَت أو ْل َفَص َفَو َفَت، ونرضى بما أتيت  َفَع بما فعل َفَن وأوجب علينا أن نق
َفَقاء طونتك، وألِزمنا أن نأخأذ َفَن ّيتك و َفَوثّقنا بُحسن ن َفَطعت، إذ  َفَق

ُنحّملك مثله، ول نلتمس منك مقابلة به. َفَسنا لك بما ل  أنف
ما أخْأر كتبي عنك إل ما أنا عليه من إيثار التخفيف بقطع الكتب،

ِد ُتحدثّ فأهنيه بهّا، والقص ٍة  إل عند حّق يقع فأقضيه، أو نعم
ِوداد بانتهّاز ِء دوام ال ِبّر بالزيادة في الغيب، واسإتدعا للزيادة في ال

َفَرص الوصل. ُف
ّله بن طاهر وكتبُت إلى محمد كتاب المؤلف إلى محمد بن عبد ال

بن عبد الله بن طاهر: أّما شكري للمير على سإالف معروفه فقد
َفَنى َفَر وأنجد. وأّما ابتهّالي إلى الله في جزائه عني بالُحْس َفَغا

ُبعد َفَقبول. وأّما أملي فأحياه على  َفَظاّن ال َفَم ّية عند  فإخألص الن
ًا في المزيد، وفسحُة ّدم منه شافع العهّد بلؤه عندي، كان ما تق

َفَللي في َفَز ًا بالنجاز. وأّما  ِده إياي عند مفارقتي له، إذ كان مؤذن وع
ِرمته من التأخّأر عما أوجب الله علّي له، فمقروٌن بالعقوبة فيما ُح
َفَر أيام َفَنباهة ُصحبته، وعلو الدرجة به، وإن كنُت سإائ ِرياسإته، و عز 
ّله - َفَر معه. مكاتبتك - أعّزك ال ًا بسبب ل خأيا انقطاعي عنه ُمعتلق

ِقيك ِبر. ل ْك ٍد عون السعي إليك ُمِجلّ لقدرك مما أ وأنا ُمجاوُرك ببل
ّق عّم المسلمين فلزمني ّقان: ح بكتابي هذا فلن، وله علّي ح
َفَك في كذا إن َفَي ِعشرا فرأ بلزومه لهّم، وحق خأّصني بالُحْرمة وال

َفَت على جميل ْق عائق فلس ُع َفَي َفَرُحب، وإن  ُهّل السبيُل إلى ذلك و َفَسإ
َفَهّم. ّت رأٍي عندي بُم
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ُد ثّم له فيما ُيخّص بفضله من يشاء؛ والله الحم للمتفّضل أن 
ٍة: ُد ثّلثّ َفَة عليه فيما منع ُمستعِفي السلطاِن أح أعطى، ول حّج
َفَجز عن َفَع َفَقه؛ ورجٌل  ّله توفي َفَلّه وما عنده، وأسإأل ال رجٌل آثّر ال

َفَمْت َفَسإ ّله؛ ورجٌل  َفَب تقصيره، وأسإتعيُن ال عمله فخاف بعجزه عواق
ُذ بالله من أن به نفسه عن قليل هو فيه إلى كثير أّمله. وأعو
َفَدي لمن ل َفَلفي قبلي بالتص َفَسإ ّله بك علّي وعلى  َفَة ال َفَنس نعم َفَد أ
ِوك. ْف َفَع َفَمك، ول أكثُر جهّده في المعروف أقل  ُيشبه دهُره يو

َفَسإِريرتي، أرى ببقائك ُد أمري خأالصة  ّني واح َفَت، فإ كن كيف شئ
بقاء سُإروري، وبتمام النعمة عليك تمامهّا عندي، فإنه ليس من

ُيجددها الله لمير المؤمنين في نفسه خأاّصًة اتصلْت برعيته نعمة 
ّله عندهم فيهّا، ُء ال ُظم بل َفَع ّفة، و ْلت المسلمين كا َفَشِم عاّمة، و

َفَم نعمتهّم، ووجب عليهّم شكره عليهّا؛ لن الله جعل بنعمته تما
َفَتهّم، وبتدبيره صلح أمورهم وأمنهّم، َفَءهم واسإتقام وبسلمته هدو

َفَن ْقن عمائهّم وأْم َفَح ّبه عن دينهّم حفظ حريمهّم، وبحياطته  َفَذ وب
َفَمهّم؛ فأطال الله بقاء أمير َفَقهّم وانتظا َفَيته اتسا ْع ِر ِب ُبلهّم و سُإ

ًا بالتمكين، موصى الطلب بالظفر، َفَعز ًا بالنصر، ُم َفَؤيد المؤمنين ُم
ّدِة البقاء بالنعيم المقيم.  وم

َفَرّب َفَل الراغِب في  ُد في وعدك ووعيدك سإبي ْع َفَت فهّمُت كتابك ولم 
َفَصنيعته. ِر لسإتتمام  ْثّ َفَلئه، الُمؤ َفَب عارفته، المحامي على سإالف 

ٍة شكر ٍة حسن ِني ُذو م وإني لرجو أن أكون على غاية ما عليه 
ٍة لرئيسه في َفَزُمه لولي نعمته، ومراقب ُمصطنعه، وعناية بأداء ما يل
ِر المنافع ِنيته، وإيثار للقليل من جميل رأيه على كثي َفَل َفَع سإٌر أمره و

َفَخطه. وليس مذهبي فيما أشرحه من العذر وأطيل بذكره َفَسإ مع 
َفَمْن َفَيحتاُل في العتذار، و َفَب من يموه بالحتجاج و الكتب، مذه
ّية، وفي محمود ْطعمه نفسه في سإلمة النعمة مع فساد الن ُت

َفَرِه النفس، وفي زيادة الحال مع التفريِط في َفَش العاقبة مع 
َفَر دهره، لقد ّولْت له نفسه ذلك سإائ العمل. ولو كنُت ممن سإ

ُبك وتقويمك، وإني َفَيضطّرني إلى النزوع عنه تأدي وجب إلى أن 
ٌد أن يكون أثُّر فعلي هي المخبر عني عون قولي، وأن لمجتهّ

َفَمامي. ِذ ِكفايتي دون  َفَر  يكون ما أُمّت به إليك ظاه
لول ما أنا بسبيله من العمل، وما في الخألل به من تعريضه
َفَة السلطان مقرونة َفَلل، وعلمي بأن طاع َفَخ للنتشار ودخأول ال
َفَق عنده بين الجاني على السلطان بطاعة المير، وأنه ل فر

ًا لُسْخطه؛ وإن ِبر ًا لمره، ُمك َفَب راجلً معظم وعليه، لكنُت الجوا
كان الله قد جعل عند المير من إيثار الحق والعمل به، وتقديم
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َفَضح ذنبه وظهّر ُجرمه عون َفَو ّية قبل اليقاع، والسإتئناء بمن  الرو
َفَل َفَضبه وناز َفَغ َفَة  من وقعْت الشبهُّة في أمره، ما أّمنني بادر

ْطوته. َفَسإ
َفَزه، َفَعدم تميي ًظه، و ِهّل ح َفَج َفَمْن  َفَبني أًحّل عندك محّل  لم أكن أحِس

ًا من ّني أبيع خأطير َفَت علّي أ َفَعّما عليه وعّما له، إذ توهم ِبي  َفَغ و
ًة ّد ُع ًا على اليام بطاعتك، و ًا باقي َفَرأيك، وشرف ًا من  رضاك، ونفيس
للنوائب أسإتظهّر بهّا من نصرتك، بالثمن البخس الحقير من كذا،
َفَراك، ما َفَف َفَنفك ومنيع  َفَك َفَل بما أنا ذو فاقة إليه من عز  أو أن أسإتبد

َفَي عنده بحمده. قد وهب الله الغن
كان ورودك وشخوُصك في وقتين انطويا عني، وكان ُمقامك في

َفَتني في القاِضين لحقك ْد حاِل شغٍل منك ومني، ولذلك فق
والمثابرين على لقائك.

ُولك ما حّسن شكري، وأثّقل َفَط َفَت ِبّرك و ًا من  َفَمن َفَد كتابك مض َفَر َفَو
ّيرت ظهّري، وأْرتج عن مضاهاتك بمثله قولي؛ فذكرت به - إذ تح

َفَجزت عن الشكر عليه عند َفَع ُعفُت عن تحّمله، و َفَض عون تأّمله، و
َفَل القائل:  تمّحله - قو

َفَتنـي امرؤ أنت ًا أولي ِنـعـمـ
َفَهْت َفَوى أو فقد شكري ُق
ُعفا  ض

َفَثّـّن ل ِد ّتىعـارفًة إلـي ُتـحـ َفَم ح ما بشكر أقو
َفَلـفـا َفَسإـ

المان كتب في تقع ألفاظ
ُتك لفلن: إني فلن من كتاب هذا أمان كتاب ومالك َفَعمك على أمن

َفَواليك َفَم َفَفى الله ذمة ولهّم لك وأتباعك، و المسكوُن وعهّده بهّا، الُمو
ثّم بوحيه، وأكرمهّم برسإالته أرسإلهّم الذين النبياء ذمُه ثّم إليه،
َفَمُم َفَمْن عمك خألئفه: بحقن من النجباء ِذ هذا في معك اسإُمه دخأل و

ِة الكتاب، معروضه، فاقبلوا وكذاة وكذا وأموالهّم مالك وسإلم
ّلقوا أمانه، إلى واسإكنوا من َفَوكد ما بعد ليس فإنه ذمته، بحبل وتع

َفَثّق ذلك َفَو َفَت َفَراه، بأوثّق اعتلقتم وقد إل أمان في لداخِأٍل ُم ولجأتم ُع
والسلم. كهّوف أحرز إلى

َفَما المؤمنين، أمير فلن: إن من كتاب آخأر: هذا كتاب وفي جعل ِل
ّله ّيته عليه ال يتلفاك أن رأى الفاسإد، واسإتصلح العاثّر إقالة في ن

َفَن لك ويبُسط بُرْحمه، َفَزّلتك ويتغمد بعفوه، َفَت ما على الما خأرج
َفَشرك وشعرك دمك والمعصية: على الخلف من إليه َفَب وأهلك و

َفَقارك؛ ومالك وولدك َفَع َفَت أنت فإن و َفَسإِمعت أتي َفَت، و فأنت وأطع
ّله بأمان آمن ذمة بذلك ولك المؤمنين، أمير عليه أّمنك ما على ال
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معاهد، أو لمسلم بعينه قائم حق من كان ما إل رسإوله، وذّمة الله
وكيل. بالله وكفى وكفيل، راع بذلك والله
ًا آخأر: إن كتاب وفي َفَر اسإتوهب فلن َفَبك، المؤمنين أمي أن وسإأله ذن
َفَتك َفَيقبل وأهلك وبشرك وشعرك دمك على ويؤّمنك وإنابتك، توب

َفَقاراتك، ومالك وولدك َفَع ًتطيع تسمع أن على و ُتشايع، و ُتوالي و و
ُتعادي أولياءه في لرأيه ذلك، إلى المؤمنين أمير فأجابه أعداءه؛ و
آمن فأنت والجر، الثواب من ذلك في يحتسب وما والصفح العفو
تتبع ول أحداثّك، من سإلق مما بشيء ُتؤخأذ ل كذا على الله بأمان

َفَت ما بمكروه فيه ِدثّ ولم الوفاء على أقم ًا ُتح َفَدثّ َفَسخ َفَح َفَنك به تف أما
ً به وتجعل به وكفى كفيل؛ راع بذلك لك والله نفسك على سإبيل
ًا. شهّيد
العهّود كتب في تقع ألفاظ

َفَره َفَم َفَد فيما الله بتقوى أ َفَر وأن بسبيله، وجعد إليه أسْإن ِثّ ْؤ الله ُي
َفَته ًا وطاع ًا، آخأذ ّله أن وأعلمه وُمعطي ُله ال ِئ ِزيه به َفَعِمل عّما سإا َفَجا و

ّنه عليه، َفَجه ُدنياه من خأارٌج وأ ًا إما أمه بطن من خُأرو ْغبوط َفَم
ًا، ًا وإّما محمود ًا. فليعتبر مذموم َفَمْن مسلوب َفَله كان ب َفَة من قب ُول ال

َفَن ُلوا الذي َفَل َفَو انقلبوا وما والنهّار، الليل َفَمّر بهّم صار أين َفَولي، َفَما مث
ِم من به ّود إلى أعمالهّ َفَتز َفَد لنفسه قبورهم! وي َفَع الزا َفَي الناف الباق

ِم ْو َفَي ُد " ْفٍس ُكّل َفَتج َفَلْت َفَما َفَن ٍر ِمْن َفَعِم ْي ًا َفَخأ َفَما ُمْحضر َفَلْت َفَو ٍء ِمْن َفَعِم سُإو
ّد َفَو ْو َفَت َفَن َفَل َفَهّا أ َفَن ْي َفَنُه َفَب ْي َفَب ًا َفَو َفَمد ًا". أ ِعيد َفَب

ّيته، أمور من ولّك ما المؤمنين أميُر وّلك أخأر: وقد فصل وفي رع
ًء بك، ِثّقًة أمانته، من فيه أشركك فيما وأشركك لمتابعتك رجا
َفَله، الحق وإيثارك َفَل ورفِضك وأه َفَله؛ الباط َفَد وأه ِهّ َفَع ذلك في إليك و

َفَت إن بما َفَته وإن وسإددك، الله أعانك به أخأذ َفَذلك خأالف وعاقبك. َفَخأ
ْفد الحج إقامة من اخأتارك قد المؤمنين أمير الحج: فإّن وفي َفَو ل
ّله ْور ال َفَز ِظيم للمر بيته، و ُته، الشريف قدُره، الع بتقوى فعليك منزل

ِته، وإيثار الله؛ ُهّدى ولزوم ُمراقب ِد ال ِة المحمو َفَلى والطريق ْث الُم
ِبه التي الجميلة والّسيرة َفَلك. ُتْش حا

ّله فصل: فإن رذيلة، كل عن وأكرمه قبيحة، كل عن السإلم َفَنزه ال
ّية، كل عن ورفعه ِله سإيماء وجعل فضيلة، بكل وشرفه دن َفَر أه الوقا

َفَة. والسكين
ّق فصل: وإن ِء ومناصحته طاعته في بالزدياد الناس أح المانة وأدا

ُظم َفَمْن عمله في من الصنيعة بفضل الخاّصة في عليه المير حق َفَع
َفَق العاّمة في عليه الله حق مع عنده، المير الولية. بح
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َفَت ًا فصل: وكن ً الله، سإيوف من سإيف ْكل الشقاق، لهل أنكاله من وي
َفَشًجى َفَر ابتغى لمن و ِرُب أحكمتك قد المؤمنين، سإبيل غي التجا

َفَضرسإتك َفَت المور، و ِرْر ُف َفَت الذكاء عن و ْب َفَل َفَح َفَر و َفَره. الده ُط أش
ّوة، الحّرية ابن فصل: أنت َفَحقه ل ومن والمر ُنوة. ول أبوة عاُر يل ُب
وأخألص لك أِجن ما ووصِف بشكرك مواجهّتك التمسُت فصل: قد

ّد قدرك من وأِجّل وفك من َفَلفتني إحسانك من وأعت ّذر ذلك عن َفَف َفَع َفَت
ْلوة َفَخ وحشمة. انقباٍض مع ال

ٍة عن بكرمك الله أغنى فصل: قد ِريع ِزعني وما إليك؛ َفَذ نفسي ُتنا
ٍة إلى ُنْجح وتأميُل فيك، بالله الظّن حسُن ذلك أبى إل عليك اسإتعان

ِة عندك. الشفعاء دون إليك الرغب
لمستغيثه، والغاثّة لنعمته، بالتواُضع الله إلى تقّرب فصل: مثلك

ِة بفضله. راجيه على والعائد
ًا َفَتب ًا يأتي لمن فصل:  ُعُزوب رأيك! وقبح تدبيرك! ما وأفن عقلك، ل

َفَد َفَبك أبع ِرك وأسإوأ الخطأ، في مذه َفَثّ َفَر السلطان، على أ َفَص َفَعك وأق با
َفَهّانٌة تقدك، النهّوض! جزالة عن َفَم ِرعك و ٌو ُتْض ْه َفَز ُلوك، و ونْحوة يع

َفَخ ُي انصرف ِعْرنينك. لقد لهّا يشم َفَت عنك، المؤمنين أمير رأ ودعو
َفَبك، له ْت َفَت َفَع َفَناع عن له وكشف َفَت سإترك، ِق َفَسإْخطته إليك واجترر

َفَت ْف َفَط َفَع َفَوك و َفَدته، نح ْوِج َفَت َفَم بمنزلتك والضّن منه نصيبك على وكن
ًا أولى عنده ّدم َفَب تق ّله وأقر ًا. وال الحميد. الغني ُرْشد

يجعل ثّلثّة: رجٌل السلطان أصحاب السلطان أصحاب أصناف
َفَب الدنيا َفَكايد للخاّصة فيهّا ينِصب عينه، ُنْص َفَفع َفَم مصلحة عن وير

ِته، العاّمة ُتنسيه الهّوى، التقوى عن ُيذهله هّم َفَة، القدرة أياُم و العثر
ِرم حتى ُته تنص ّد َفَي م ُته، وتنقض ًا بدنياه يرتهّن لم دول ْكر ّدم ول ُش َفَق

َفَعاده إلى بهّا ًا. ورجٌل َفَم من دخأل ما الخاّصة َفَصلح مع َفَيْحِفل ل ُذخأر
حظ في النقص أدخأل ما حظه وفور مع ول العاّمة، أمور في الخلل

َفَء وليته في حاول رعيته. ورجل وأعانته وعليه، له َفَولي من إرضا
ّية َفَذلته الن َفَخأ فوقك، ممن والرضا الثقة لك الله جمع الكفاية. وقد و

َفَد َفَد بك الناس إلى وأعاد عونك، ممن والمحبة والنقيا السلف عهّ
َفَمر الماضي َفَع منية تحترمهّم لم أحياء بك كأنهّم حتى آثّارهم، بك و

ٌع ْع لم وجمي ِد ْئك ُفْرقة، بينهّم تنص ِن ْهّ َفَي أهل من تقدمك َفَمْن أن فل
َفَقّصر معك ومن لك، متقدم غيُر السيرة في الفضل ومن عنك، ُم

ول عنك، النعم زالت ول لك، اليام زالت لثّرك. فل ُمقتٍف دونك
َفَرى انتقلت ِزّمتهّا المور ُع يدك. عن وأ

َفَبى ُع فصل: أ َفَح أن الزمان طب َفَم مثلك، في ذلك أبى كما بك، لنا يس
َفَرض حض يزل فلم َفَت ْع ٍة من وكم دونك، بمكروهه ا عنهّا ذهلْت نعم
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ُلق فإّن بخيرك، أدبرت حين النفس َفَع ْدرك على بك القلب َفَت في َفَق
ِرها الله مواهب عندك. وقد

 
ّددُت ما جميع في تأت فصل: ولم ًا، أياديك من ع كان وإن شيئ

ًا َفَي ًا الغاية، إلى متناه ًا كالمنية، مختار وأنت إل للسإتحقاق، متجاوز
فيه. للزيادة والمأموُل فوقه
ّبرني ما كان كتاب: إن وفي َفَل عن فلن به خأ ُلك أحوجنا فقد َفَهْز هز
َفَفنا الجهّد، إلى َفَق َفَو عن كان وإن ذنب، غير من المعتذرين موقف و

ٍة ْهدك على دّل ما وتحريفك ُظلمك من لنا ظهّر فقد حقيق في منا ُز
فيه. منك َفَرِغبنا الذي مثل

فيه خأروجي بعد كذا يوم المير إلى العيد: كتابي كتاب في فصل
َفَمْن َفَبلي و َفَلى إلى المسلمين من ِق َفَص علينا الله أوجب ما وقضائنا الًم
المسلمين من فريق عليهّا اجتمع حال بخير ونحن العيد، صلة من
َفَمْجمٍع أعيادهم من عيد في َفَرُجنا وكان مجامعهّم؛ من و إلى َفَمْخ

ّلى َفَل المص ُفنا َفَمْخرٍج، أفض َفَر َفَص َفَرف، أفضل عنه وُمن وهب بما ُمنص
ّية الحند واحتشاد والفتهّا، وهدوئهّا العامة سإكون من الله والشاكر

ّي بأحسِن ِر والهّيئة، الّز ّدة. فالحمد السلح وأظهّ ُع كذا، على لله وال
َفَنأ َفَه ّله و كذا. المير ال

ٍه قريُن فصل: القلب َفَل ْيرة، حليُف َفَو ُظر َفَح ٍة بعيٍن أن وأحُضر كليل
َفَثل فلو النوم تعتزمه. فأما بما كتابك ورود غائب: إلى بقلب لعيني َفَم

َفَرْت َفَف ًا لن للّسهّاد. إلف
ُعوا كتاب في فصل ِي ْيعة: فبا َفَده ولفلٍن المؤمنين لمير َفَب على بع
ِدينه قضائه وُحسن اللّه وُصنِع وبركته الله اسإم بيعة وِعباده، ل

ّفكم، لهّا منبِسطًة َفَة صدوُركم، بهّا منشرحًة أك أهواؤكم، فيهّا سإليم
ّفق ما على لله شاكرين المؤمنين. أمير له و
ّدد وقد معاوية يخاطب للحنف ًا عليه ع ّدد ذنوب على معاويُة ع
ًا؛ الحنف َفَم أمير الحنف: يا فقال ذنوب ِل ّد المؤمنين!  َفَر تُر على المو

َفَب إّن والله أعقابهّا! أما وإن جوانحنا، لبين بهّا أبغضناك التي القلو
َفَف َفَلى بهّا قاتلناك التي السيو َفَع َفَواتقنا، ل َفَت ولئن َفَع ْد من بشبر لنا مد

ٍر، ّدّن غد ًا إليك لنم َفَن شئت ولئن أخأتر من باع َفَر لتستسقي قلوبنا َفَكد
أفعل. معاوية: فإني حلمك. قال بصفو

ّوار وكان سإوار، إلى رجل تقدم ورجل سإوار بين ًا، له سإ ُمبغض
الخأناء! فقال: ذاك به: ابن يكلمه ما بعض في سإوار فقال

ِم: أعدني له َفَخأْصمي. فقال له الرجل: خأذ له عليه. فقال الخص
َفَرط ما له يغفر أن وسإأله بحقي. ففهّم، لي وخأذ بحقه إليه، منه ف
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ففعل.
َفَريم معاوية بين ْيم قال: دخأل الوزاعي فاتك بن وخُأ َفَر فاتك بن خُأ

ْيه إلى فنظر معاوية، على َفَق على كانتا لو سإاقين، فقال: أفي سإا
ٍة َفَريم: في له فقال عاتق جاري المؤمنين. أمير يا َفَعِجيزتك مثل خأ

الخطب
َفَطب وسإلم عليه الله صلى النبي خُأ
َفَبعُت ْت َفَب ت َفَط َفَل فوجدُت وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول خُأ أوائ

ونستغفره عليه ونتوكل به ونؤمن ونستعينه نحمده أكثرها: "الحمد
من أعمالنا، سإيئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ إليه ونتوب

ّله يهّده ِلْل ومن له ُمِضل فل ال َفَي فل ُيض إل إله ل أن وأشهّد له، هاد
َفَك ل وحده الله الله عباد بعضهّا: "أوصيكم في له". ووجدت شري

ّثّكم الله بتقوى طاعته". على وأحد
ّله حمد بعد له خأطبة في ووجدت إن الناس عليه: "أيهّا والثناء ال

َفَم لكم ِل َفَعا ُوا ِنهّايًة لكم وإن معالمكم، إلى فانتهّوا َفَم إلي فانتهّ
َفَن إن نهّايتكم؛ ما يدري ل مضى قد أجٍل مخافتين: بين بين المؤم

ِذ فيه؛ قاٍض الله ما يدري ل َفَبِقي قد أجل وبين به، صانع الله فليأخأ
ُد َفَبر، قبل الشبيبة ومن لخأرته، دنياه ومن نفسه، من لنفسه العب ِك ال
الموت بعد ما بيده محمد نفس والذي الموت؛ قبل الحياة ومن

ْعتب َفَت النار". أو الجنة إل دار الدنيا بعد ول ُمْس
ًد مفتاحهّا خأطبة كّل ووجدُت مفتاحهّا فإن العيد خأطبة إل الحم

ِزل أن في المام التكبير. وتكبير ْنبر عن َفَين تكبيرة. عشرة أربع الِم
ّديق بكر لبي خأطبة ّله رضي الص عنه ال

ْهّل أبو حدثّني ِفسي قال: حدثّني َفَسإ َفَنا ًط َفَضيْل بن محمد عن ال قال: ُف
الله عبد عن القرشي الله عبد عن إسإحاق بن الرحمن عبد حدثّنا

ْيم بن َفَك فإني بعد، فقال: أما عنه الله رضي بكر أبو قال: خأطبنا ُع
َفَده الله بتقوى أوصيكم ُله، هو بما عليه ُتثنوا وأن وح ِلطوا أه َفَتْخ و

َفَة َفَف بالرهبة، الرغب ّله فإن بالمسألة؛ واللحا زكريا على أثّنى ال
ُهّْم بيته وأهله ُنوا فقال: "إن َفَن َفَكا ُعو ِر َفَسا َفَراِت ِفي ُي ْي َفَخ ْل َفَنا ا َفَن ُعو ْد َفَي ًا َفَو َفَغب َفَر

ًا". ثّم َفَهب َفَر ّقه ارتهّن قد الله أن اعلموا َفَو َفَسكم، بح َفَذ أنف َفَخأ ذلك على وأ
َفَقكم، َفَل منكم واشترى مواثّي َفَي القلي كتاُب الباقي. هذا بالكثير الفان

َفَنى ل فيكم الله ْف ُبه َفَت ّدقوه نوُره، ُيطفأ ول عجائ وانتِصُحوه فص
ّظلمة. ثّم ليوم منه واسإتِضيئوا في وتروحون تغدون أنكم اعلموا ال

َفَب قد أجٍل ّي َفَض أل اسإتطعتم فإن عنكم، علُمه ُغ في وأنتم إل ينق
ّله. فسابقوا إل ذلك تستطيعوا ولن فافعلوا، لله عمٍل َفَهّل؛ في بال َفَم
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ًا فإن تكونوا أن فأنهّاكم أنفسهّم، ونُسوا لغيرهم آجالهّم جعلوا قوم
َفَلهّم، َفَحا أمثا َفَو َفَحا، وال َفَو َفَء ال َفَء! فإن والنجا ًا ورائكم من النجا ًا طالب حثيث

ًا َفَمّره، سإيره. سإريع
ِرفون َفَمْن الرواية: أين هذه غير وفي انتهّت إخأوانكم! قد من تع
َفَوة عليهّم وحلوا قدموا ما على ووروا العمال، عنهّم بالْشق

َفَن ّبارون والّسعادة. أي َفَج َفَنوا الني ال َفَن َفَب بالحوائط! قد وحّصنوها المدائ
َفَت صاروا َفَصْخر تح والكام. ال
ًا بكر لبي خأطبة َفَض ّله رضي أي عنه ال
القارئ. زيد أبي ولد من محمد بن إبراهيم رواها
ثّم وسإلم عليه الله صلى النبي على وصلى عليه وأثّنى الله َفَحِمد

الناس الملوك. فرفع والخأرة الدنيا في الناس أْشقى قال: إن
َفَسإهّم؛ َفَر يا لكم فِقال: ما رؤو َفَطعانون إنكم الناس معش إن َفَعِجلون، ل

ِلك َفَم ّله زهده ال َفَغبه يده، في فيما ال َفَر ْي في فيما و وانتقصه غيره، يد
َفَر َفَبه وأشرب أجله، شط َفَق، قل القليل، على يحسد فهّو الشفا

َفَء، ويسأم الكثير، ويتسْخط يستعِمل ل البهّاء، لذة عنه وتنقطع الرخأا
ْبرة ِع ُكن ول ال والّسراب القِسّى كالدرهم فهّو الثقة، إلى يس

ْذل الخادع، َفَبْت فإذا الباطن، حزين الظاهر َفَج َفَج َفَضب نفُسه َفَو َفَن و
َفَحا عمُره َفَض ّله، و َفَبه ِظ َفَسإ ّله حا ّد ال َفَبه فأش َفَفوه وأقل ِحسا إّن أل ع

ّله، آمن من الملوك وخأير المرحومون، هم الفقراء َفَكم بال َفَح بكتاب و
ّله ّوة، خألفة على اليوم وإنكم وسإلم عليه الله صلى نبيه وسإنة ال نب

ِرق ْف َفَم َفَحّجة، و ْون َفَم َفَتر َفَسإ ْعدي و ًا َفَب ْلك ًا، ُم ًا وآفًة عضوض َفَعاع ًا َفَش ودم
ًا. فإن َفَفاح َفَوة، للباطل كانت ُم ْولة؛ الحق ولهل َفَنْز َفَثّر، لهّا يعفو َفَج ال

َفَزُموا الّسنن وتموت والزموا القرآن، واسإتِشيروا المساجد، فال
ًور، بعد البراُم الجماعة. وليكن ُظر، ُطول بعد والصفقة التشا التنا

أدناها. فتح كما أقصاها عليكم سإيفتح الله فإن خأرسإة بلدكم أي
ّله رضي بكر أبي خأطبة سإاعدة بني سإقيفة يوم عنه ال

َفَمر أراد ِم، ُع ِلك. نحُن بكر: على أبو له فقال الكل المهّاجرون ِرسْإ
ّوُل ًا، الناس أ ُطهّم إسإلم َفَسإ ْو ًا، وأ ًا، وأكرُمهّم دار ُنهّم أحساب وأحس

ًا، ًا وأمّسهّم العرب في ِوليًة الناس وأكثُر ُوجوه الله برسإول َفَرِحم
َفَمنا وسإلم، عليه الله صلى ّدْمنا قبلكم، أسإل ُق عليكم، القرآن في و
ُننا فأنتم ّدين، في إخأوا َفَفْيء، في وشركاؤنا ال ّو، على وأنصاُرنا ال ُد َفَع ال
ُتم ْي ُتم، او ْي َفَسإ ّله فجزاكم ووا ًا؛ ال ُء، نحن خأير َفَمرا ل الوزراء وأنتم ال
ِديُن َفَحي لهّذا إل العرُب َفَت َفَريش، من ال َفَفسوا أل محقوقون وأنتم ق ْن َفَت
إليهّم. الله سإاق ما المهّاجرين من إخأوانكم على

ّله رضي بكر لبي خأطبة عنه ال
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ْعبّي عن ُمجالد عن الهّيثم ّديق بكر أبو بويع قال: لما الّش رضي الص
ّله ِعد عنه، ال ِر َفَص ًة فنزل المنب َفَعد من َفَمْرقا ْق عليه الله صلى النبّي َفَم

ُكم َفَوليُت قال: إني ثّم عليه، وأثّنى الله فحِمد وسإلم َفَر ولست أم
ِركم، عليه الله صلى الله رسإول وسإّن القرآن نزل ولكنه بخي

ْيس أكيس أن الناس أيهّا وسإلم. اعلموا َفَك َفَقى، ال ُت َفَق وأن ال أحم
ُفُجور، الُحْمق َفَذ حتى الضعيف عندي أقواكم وأن ال بحقه، له آخُأ

َفَفكم ُي عندي وأضع َفَذ حتى القو ّق، منه آخأ ولست متبع أنا إنما الح
ِدع، ْغُت وإن فأِعينوني، حسنُت فإن بمبت َفَوموني. أقول ُز قولي فق

ولكم. لي العظيم الله وأسإتغفر هذا،
ّله رضي الخطاب بن لعمر خأطبة عنه ال

ِعد عمر َفَولي قال: ولما وقال:  المنبر ص
ُله كان ما عن نزل ثّم بكر، أبي لمجلس أهًل نفسي أرى ليراني ال

القرآن قال: اقرأوا ثّم عليه، وأثّنى الله فحمد َفَمْرقاة، مجلسه
َفَرفوا ْع َفَملوا به، ُت ُلغ لم أهله. إنه من تكونوا به واع ًق ذي حق يب أن ح
َفَع ِة في ُيطا بمنزلة الله مال من نفسي أنزلُت وإني الله. أل معصي
ْيُت اليتيم: إن َفَوالي َفَن َفَففُت اسإتغ بالمعروف أكلُت افتقرُت وإن َفَع
َفَم ِة َفَتقر َفَم ْهّ َفَب َفَم ال َفَقْض َفَم. ل العرابية: ال َفَخْض ال

ّفان بن لعثمان خأطبة ّله رضي ع عنه ال
ِعد عثمان َفَولي قال: ولما جلسا لو الله، فقال: رحمهّما المنبر ص

المنبر ِفْروة على فجلس بأس، ِمن بذلك كان ما المجلس هذا
َفَل فقال: إن بأبصارهم، الناُس فرماه مع وإن صعٌب، مركب أو
ًا، اليوم َفَطباء، ُكنا وما أيام على الخطبُة تأتكم لكم نعْش وإن خُأ

ًء إن وجهّهّا تعالى. الله شا
ّله رضي طالب أبي بن لعلّي خأطبة عنه ال
ُد، فقال: أما خأطب ْدبرْت قد الدنيا فإن بع َفَداع، وآذنْت أ َفَو وإن ب
َفَة وغدا اليوم المضمار وإن باطلع، فأشرفْت أقبلْت قد الخأر

َفَجل، ورائه من أمل أيام في وإنكم السباق. أل أيام في قصر فمن أ
َفَر فقد أجله حضور بل أمله َفَ َفَخأِس َفَملوا عمله. أل ْغبة في لله فاع الر
َفَملون كما َفَبة. أل في له تع ْه َفَني الر ِإ َفَر لم و َفَم كالجنة أ ُبهّا، نا ول طال

ُبهّا. أل نام كالنار لم ومن الباطل، ضره الحق ينفعه لم َفَمن وإنه هار
َفَدى به يستِقم ُهّ َفَر ال ْعن، أِمرتم قد وإنكم الضلل. أل به جا بالظ
ِللتم ُد َفَف وإن الزاد؛ على و ُع عليكم خأاُف ما أخأو وطوُل الهّوى اتبا
المل.
ّله رضي عثمان مقتل بعد السلم عليه علّي خأطبة عنه ال
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َفَب الناس، أيهّا َفَة الله كتا ّن نفسه. على إل مدع يذعي نبيكم. ل وسإ
َفَل ِغ َفَمه. سإاٍع والناُر الجنة َفَمن ُش َفَما َفَصر يرجو، وطالب َفَنجا، أ َفَق في وم

َفَلٌك النار: ثّلثّة؛ َفَم َفَر واثّنان:  ْيه، طا َفَح َفَجنا ّله أخأذ ونبّي ب ل بيديه، ال
َفَلك َفَه َفَس.  ِد َفَي اقتحم، َفَمن سإا َفَرد َفَوى. اليميُن َفَمن و ّلة، والّشماُل ه َفَض َفَم

َفَهّج والوسْإطى ْن َفَم ُة:  ّد ّوة. إن وآثّاُر الكتاب باقي عليه الجا اللّه النب
ّدب َفَة فل والسيِف بأدبين: السوِط المًة هذه أ َفَد َفَوا عند فيهّما َفَه

ِتروا َفَت واْصلحوا ببيوتكم، المام. فاسإت ْنكم؛ ذا ِي من والتوبة َفَب
َفَمن ْفحته أبدى ورائكم.  َفَلك. قد للحق َفَص ُتم أمور كانت َفَه ْل علّي ِم

َفَلًة فيهّا ْي ّله ول محمودين عندي تكونوا لم َفَم ُء لو أن ًمصيبين. وال أشا
َفَلف. انظروا، عّما الله لقلُت. عفا أقول أن ِكروا. أنكرتم فإن َفَسإ فأن

َفَرفتم وإن ُووا. حق َفَع ُكل وباطل، فاْر َفَر لئن أهل. والله ول الباطُل أّم
ًا ِديم َفَق َفَر ولئن فعل؛ َفَل َفَم ٌء أدبر ولعل. ما َفَلرب الحق أ فأقبل. شي
ًا خأطبة ّله رضي لعلّي أيض عنه ال
َفَل حين علّي خأطب ِت ُله ُق ْنبار عام ًا خأطبته: يا في فقال بال َفَجب من َفَع

َفَد ِلكم باطلهّم في هؤلء ِج َفَش َفَف ًا عن و ْبح ًق ّقكم! ف ًا لكم َفَح َفَرح َفَت حين و
ًا ِصرت َفَرض َفَمى، َفَغ ِغيرون، ول عليكم ُيغاُر ُيْر َفَزون ُت ُتغ َفَتغزون، ول و

َفَصى ُيع ُله و َفَترضون. إن ال ُتكم و قلتم: الحر في إليهّم بالمسير أمر
َفَرة َفَما ْيظ، َفَح َفَق َفَخ حتى أمهّلنا ال ِل ْنس ُتكم وإن الحر، َفَي إليهّم بالمسير أمر

ْلنا الشتاء في ِهّ َفَخ حتى قلتم: أم ِل هذا كل قر؛ أواُن هذا الشتاء ينس
ًا ُقر، الحّر من ِفرار َفَه يا أفّر، السيف من والله فأنتم وال الرجال أشبا

ّباِت وعقول الطفال رجال! أحلم ول َفَجال؛ َفَر ُتم الِح رأي علي أفسد
ِعْصيان ْذلن، بال ٌع طالب أبي قريش: ابن قالت حتى والِخ ُشجا

َفَم ل ولكن ْل ٌد منهّم أبوهم! هل بالحرب. لله له ِع ّد أح ًا لهّا أش َفَراسإ ِم
ِربًة وأطوُل ّني! لقد َفَتْج أنا فهّا العشرين بلغُت وما فيهّا نهّضت م

ّيفُت قد الن َفَي ل ولكن الستين، على ن ُيطاع. ل لمن رأ
ّله رحمة لمعاوية خأطبة ال
ْيب عن بلغني َفَع َفَوان بن ُش ْف فقال:  معاوية قال: خأطب َفَص

ّنا الناس، أيهّا ْهر في أصبحنا قد إ ُنود، َفَد َفَزمن َفَع ّد شديد، و َفَع فيه ُي
ًا، المحِسُن ُد ُمسيئ ًا، فيه الظالُم ويزدا ُتو ِلمنا، بما ننتفع ل ُع ول َفَع

ْلنا، عما َفَنسأل ِهّ ّوف ول َفَج ِرعًة نتخ أربعة بنا. فالناس َفَتُحل حتى قا
نفِسه َفَمهّانُة إل الرض في الفساد من يمنعه ل َفَمن أصناف: منهّم

َفَكلل َفَده و َفَنِضيض ح ْفره؛ و ِلت ومنهّم َفَو ِلب لسيفه الُمص بخيله والُمج
ِله َفَرْج ِلن و َفَرط قد بشّره، والُمع َفَسه أْش ْوبق نف َفَنه وأ ٍم ِدي َفَطا ِهّزه لُح َفَينت

َفَنب أو ْق ْنبر أو يقوده ِم ُعه، ِم َفَر ْف َفَجران ولبئس َفَي ْت َفَم لنفسك تراهما ال
ًا ّله عند ومما ثّمن ًا. ومنهّم ال َفَوض ول الخأرة بعمل الدنيا يطلب َفَمن ِع
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َفَن قد الدنيا، بعمل الخأرة يطلب َفَم َفَب شخصه من طا َفَر من وقا
ْطوه، َفَفر َفَخأ َفَف ثّوبه، من وش َفَر َفَزخأ َفَسه و الله سِإتر واتخذ للمانة، نف
ِريعًة ُؤولٌة الملك طلب عن أقعده من المعصية. ومنهّم إلى َفَذ في ُض
َفَصر سإببه، من وانقطاع نفسه باسإم فتحلى أمله، عن الحال به فق

ّين القناعة ّهاد، ِبلباس وتز َفَراٍح في ذاك من وليس الُز ًذى. ول َفَم َفَمغ
َفَجاٌل وبقي َفَرهم غّض ر َفَمْرِجع، ذكُر أبصا َفَق ال خأوُف دموعهّم وأرا

َفَمْحشر ِريد بين فهّم ال َفَقِمع، وخأائٍف َفَناد، َفَش ُعوم، وسإاكِت ُمن ْك وداٍع َفَم
ِلص، َفَجع ُمْخ َفَلن، وُمو ْك ْلتهّم قد َفَثّ ّية، أخأم ْتهّم التق َفَل َفَشِم َفَلة، و َفَذ فهّم ال

َفَجاج، َفَبحر في ُههّم أ ُبهّم ضامرة، أفوا ُبهّم ضامرة، وقلو َفَحٌة، وقلو ِر َفَق
ُظوا قد ِهّروا َفَملوا، حتى ُوِع ُق ّلوا، حتى و ِتلوا َفَذ ّلوا. فلتكِن حتى وق َفَق

َفَر أعينكم في الدنيا َفَثالة من أصغ َفَرظ ًح َفَق َفَراضة ال ُق َفَلم، و َفَج ُظوا ال ِع وات
َفَمن ِعظ أن قبل قبلكم كان ب َفَت َفَذميمًة، وارفضوها بعدكم، َفَمن بكم َفَي
َفَف كان َفَمن َفَرفضْت قد فإنهّا ِنكم. بهّا أشغ م

معاوية موت بعد معاوية بن ليزيد خأطبة
َفَب َفَط ً كان معاوية فقال: إن َفَخأ ْبل أن شاء ما مده الله، ِحبال من َفَح
َفَن قطعه ثّم َفَيُمده، َفَطعه؛ أن شاء حي َفَن وكان َفَيق ْبله َفَمن دو خأيٌر وهو َفَق
ًكيه ول بعده، ممن َفَز فبرحمته، عنه يعف فإن إليه صار وقد ربه عند أ
ْبه وإن َفَر َفَوليُت فبذنبه. وقد يعاق ْهّل من أعتذر ولسُت بعده، الم َفَج
َفَه ِرسْإلكم! إذا علم. وعلى بطلب أشتغل ول ِر ًا الله َفَك ّيره. أمر غ

ْتبة خأطبة ُع سُإفيان أبي بن ل
ْتبّي عن حاتم أبو ُع َفَسْت ال ُتب قال: احتب َفَة ُك َفَف حتى معاوي َفَج أهُل أْر

ِعد بسلمته، كتابه ورد ثّم بموته مصر في والكتاُب المنبر عتبُة فص
َفَر! قد أهل فقال: يا يده ُتنا طالت مص الّرماح بأطراف إياكم معاتب

َفَبات ُظ َفَنا حتى السيوف و ِتكم في َفَشًجى ِصْر َفَهّوا ُغنا ما َفَل ُقكم، ُتِسي حلو
ًء َفَذا ْق ُينكم في وأ ِرف ما أع ْط ُنكم. فحين عليهّا َفَت َفَى اشتدت جفو ُعر
ًا، عليكم الحق ْقد ُد واسإترخأْت َفَع ْق ُتم َفَحلً، منكم الباطل ُع أرجف

ًتم بالخليفة َفَن وأرد ّق وخُأضتم السلطان توهي وأقدُم الباطل، إلى الح
َفَبُحوا به عهّدكم َفَث! فاْر َفَسكم حدي َفَنكم، َفَخأِسْرتم إذ أنف كتاُب فهّذا دي

َفَبر المؤمنين أمير َفَخ ِد عنه السار بال أن منه. واعلموا القريب والعهّ
ِلحوا قلوبكم؛ دون أبدانكم على سإلطاننا َفَهّر، ما لنا فأص ُكم َفَظ ْل ِك َفَن

َفَطن؛ فيما الله إلى ِهُّروا َفَب ًا وأظ ُتم وإن خأير ًا أسإرر فإنكم شر
نستعين. وبه نتوكل الله زارعون. وعلى أنتم ما حاصدون

ْتبة خأطبة ُع ًا ل أيض
َفَل خأطب ُعتبة أن السإناد وبهّذا أهل فقال: يا هاجوا حين مصر أه
وأنتم الباطل وذُم تفعلونه، ول الحق مدُح ألسنتكم على خأف مصر،
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ُتونه َفَمار تأ ًا َفَيْحِمل كالِح ُلهّا أثّقله أسإفار ْعه ولم َفَحْم ْلمهّا. وإني ينف ِع
ّله ِوي ل وال َفَءكم أدا ْوط، اكتفيت ما بالسيف أدوا َفَط أبلغ ول الًس السو

َفَرة، كفتني ما الخأرى؛ عن تصلحوا لم إن الولى عن أبطئ ول الد
ًا َفَمن بناجز، ناجز ّذر و أن قبل من ويقول قال فدعوا بشر كمن ح
َفَقاب، فيه ليس الذي اليوم هذا فإن ويفعل فعل يقال بعده ول ِع

َفَتاب. ِع
ّله لعبد خأطبة ْير بن ال َفَب الّز
ّله عبد خأطب َفَل حين الُزبير بن ال ِت َفَعب أخأوه ُق فقال:  ُمْص
ّله الحمد ِعز الذي ل ِذل يشاء َفَمن ُي كان من يذّل لن يشاء. إنه َفَمن ُوي
ًا، كان وإن معه الحق حزبه الشيطان أولياء كان من يعّز ولن َفَفْرد
َفَعنا العراق ِقبل من خأبٌر النام. أتانا معه كان وإن َفَز َفَرحنا: قتُل أج وأف

َفَعب َفَنا الذي الله. فأما رحمه ُمْص َفَن الحميم لفراق فإن ذلك من أحز
َفَعًة ْذ ِوي ثّم به الًمصيبة عند حميُمه َفَيِجدها َفَل َفَع ُوو بعدها َفَيْر إلى الرأي َفَذ
ِر جميل أّن فعلُمنا ذلك من أفرحنا الذي العزاء. وأما وكريم الصب

َفَرة. أل وله لنا ذلك وأن شهّادة، قتله َفَي َفَل العراق أهل إن الِخ أه
َفَشقاق ّنفاق ال ّله به. إنا يأخأذونه كانوا ثّمن بأقّل باعوه وال ما وال

ًا نموت َفَبج ًا قتلً، إل نموُت ول َفَح ْعص َفَت بالرماح َفَق السيوف، ِظلل تح
ِتل إْن والله مروان بنو تموت كما ليس ٍة في منهّم رجٌل ُق ّي ول جاهل

ِريٌة الدنيا إنما إسإلم. أل ُد ل الذي العلى الملك من َفَعا ِبي ول ذكُره َفَي
ُنه، َفَيذل ِبل فإن سإلطا ْذها ل علي ُتق َفَذ آخُأ ِطر أخْأ َفَب ُتدبر وإن الِشر، ال
ْبِك ل عني َفَء عليهّا أ ِرف ُبكا َفَخ َفَتر. ثّم ال ْهّ نزل. الُم

البتراء زياد خأطبة
عاصم أبي بن بكر أبي عن الصمعّي عن الرحمن عبد حدثّني

ِدي، بن الهّيثم عن أبي وحدثّني ببعضهّا، ٌد قدم قال: لما َفَع ًا زيا أمير
َفَبْصرة على َفَعه، لن بإمارتي َفَفرٍح قال: ُرّب أبياتهّا، إلى فنظر ال تنف

ِرداء أبيض َفَقباء وعليه فدخأل َفَتُضره؛ لن لهّا وكاره ِعد صغير، و فص
َفَس فخطب المنبر، صلى النبي على فيهّا يصل بتراء: لم خأطبة النا

َفَل وكان وسإلم، عليه الله قال فقد بعد، قال: أما ثّم خأطبهّا، من أو
ِلمتم، قد ما معاوية ِهّدت ع ُد وش كنت وإنما سإِمعتم، قد بما الشهّو

ًأ ّيع ما منه الله َفَحفظ امر َفَصل الناُس، َفَض َفَو قد وإنا أل قطعوا ما و
َفَنا َفَولينا َفَي َفَول هذا وجدنا وإنا السائسون، وسإاسإنا وسإسنا الوالون، و
َفَر ٌة إل ُيصلحه ل الم ّد ْنف، غير في ش ضعف. وأيم غير في وليٌن ُع
ْذبة من ما اللّه ًا أكبُر ِك ْذبة من شاهد فإذا منبر؛ على إمام ِك

ّني سإمعتموها َفَلهّا، عندي أن واعلموا فّي فاعتِمُزوها م وإذا أمثا
لي إن الله إذلله. وايم على فأنِفذوه بالمر فيكم آمر رأيتموني
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َفَى فيكم َفَصْرع َفَذْر كثيرة، ل من يكون أن منكم امرئ كّل فليح
ّله َفَصْرعاي. وايُم َفَع بالسقيم، البريء لخُأذن ال بالعاصي، والمطي

َفَل َفَم حتى بالمدبر، والمقب ُتكم، لي تستقي َفَنا َفَل وحتى َفَق القائل: يقو
ْنج ِتل فقد سإعد "ا ْيد!. فقال ُق َفَع ْهتم بن الله عبد إليه سُإ التميمي، ال

َفَت أنك أشهّد المير، فقال: أيهّا َفَة اوتي َفَل الحكم الخطاب. فقال وفص
َفَت، َفَذب َفَك ْء فقال: إنما الحنُف إليه قام داود. ثّم الله نبّي ذاك له:  المر

َفَحده، والسيف بجده، ُدك بلغك وقد بشده، والجواد ب ما المير أيهّا ج
ُد وإنما تري َفَء، بعد الحم َفَبل ُء ال ِني ل وإنا العطاء، بعد والثنا ْث حتى ُن

َفَتلي. ثّم ْب ّية، بن ِمْرداس إليه قام َفَن َفَد أيهّا مقالتك سإِمعنا فقال: قد أ
َفَل وإّن المير، َفَم الله خألي ّى السلم عليه إبراهي ّله عن أد الذي في ال
َفَته، ّله قال أدي ِزُر تعالى: "ل ال ٌة َفَت َفَر َفَر َفَواز َفَرى" وأنت ِوْز ُعم أخْأ أنك تز
َفَع بالسقيم، البريء تأخُأذ َفَل العاصي، والمطي بالمدبر. فقال والمقب

ّله له: اسإكت، َفَض أن إل سإبيلً، أريد ما إلى أِجد ما فوال إليه أخأو
َفَل ًا. ثّم الباط نزل. خأوض

َفَحراٌم له خأطبة في وقال حتى والشراُب الطعاُم علّي أخأرى: 
َفَيهّا ّو ًا بالرض أسإ ْدم َفَي َفَه ّيا ًا. إ َفَج وإحراق َفَل َفَد َفَتى ل فإني الليل، و بُمدلج أو

َفَفكًت إل َفَي دمه، َفَسإ ّيا َفَوى وإ ْع َفَد ّية، و ًا أجد ل فإني الجاهل َفَعا أحد بهّا د
َفَنه. وقد قطعُت إل ًا، أحدثّتم لسا عقوبة؛ ذنٍب لكل وأحدثّنا أحداثّ

ًا َفَغرق فمن ًا أحرق ومن َفَغرقته، قوم ُته، قوم َفَب ومن أحرق َفَق ًا َفَن بيت
َفَمْن قلبه، عن نقبُت َفَبش و ًا َفَن ُته قبر ًا؛ فيه دفن ّي ُكفوا ح أيديكم ف

َفَف وألسنتكم ُك ُء منكم أقوام وبين بيني كانت عنكم. وقد أ قد أشيا
ُتهّا َفَر جعل ْب َفَدِمي، وتحت أذني َفَد ًا كان فمن َفَق ْد، محسن كان ومن فليزد
ًا ْع. إني مسيئ ْغضي من السل قتله قد أحدكم أن علمُت لو فلينز ُب

ًا له أكِشف لم ِتْك ولما ِقناع ًا، له أه ْتر َفَي حتى سِإ َفَته، لي ُيبد ْفح فإذا َفَص
ِنفوا أنِفسكم على فأعينوا أناظره؛ لم ذلك فعل َفَت أمركم. وأ

البصرة دخأل حين للحجاج خأطبة
َفَر  ًا عربية، فعل المنب ّكٌب قوسإ ًا متن فقال: دخأل وهو متقلد سإيف

َفَيا وطلع َفَجل ابن أنا َفَنـا الثـ
َفَتى َفَضع َفَم َفَة أ العمام

ُفوني ِر تع

َفَب المؤمنين أمير إن َفَك َفَنه َفَن ًا أمرها فوجدني يديه، بين عيدا ُعود
َفَبهّا َفَل ًا، وأْص ْكِسر َفَبنكم فوالله إليكم. أل فوًجهّني َفَم ْعِص َفَب ل َفَعْص
َفَلمة، َفَونكم الس َفَو وللُح ُعود، لْح ِربنكم ال َفَب ولض البل، غرائِب ضر

َفَم حتى ُتكم، لي تستقي َفَنا َفَل وحتى َفَق ْنُج يقو ُد القائل: "أ ِتل فقد سإع ُق
َفَل َفَء وهذه وإياي سإعيدا". أ َفَفا َفَق َفَرافاِت، الس َفَتى ل فإني والّز ٍد أو من بأح
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ٍة في الجالسين َفَراف َفَقه. هكذا ضربُت إل َفَز ُن سإعيد بن أحمد حدثّنيه ُع
َفَبيد أبي عن ِريب كتاب في ُع َفَي غيره: هو لي الحديث. وقال َفَغ إيا

َفَء وهذه َفَفعا َفَرافات. وقد الش َفَث فسرُت والّز ّلف كتابي في الحدي المؤ
الحديث. غريب في

ًا للحجاج خأطبة أيض
َفَجف أهل من طائفًة فقال: إن فخطب الحجاج، بموت الناس أْر

َفَغ والنفاق، الشقاق أهل العراق، َفَز فقالوا: مات بينهّم، الشيطاُن َفَن
َفَفْمْه! وهل ومات الحجاج َفَر الحجاج يرجو الحجاج!  بعد إل الخي

َفَت يسرني ما الموت! والله رأيت فيهّا! وما وما الدنيا لي وأٌن أمو
َفَي الله ِون إل بالتخليد رِض ْلقه له ّله دعا إبليس. ولقد عليه َفَخأ ُد ال العب

َفَرّب الصالُح ِفْر فقال: " ْغ َفَهْب ِلي ا ًا لي َفَو ْلك َفَ ُم ِغي ل َفَب ْن ٍد َفَي َفَح ِمْن ل
ِدي"، ْع الرجل! أيهّا يكون أن عسى البقاء. فما إل ذلك فأعطاه َفَب
ِم َفَني ذلك وكلك َفَل والله الرجل!. كأ ًا، منكم حي بك رطب وبكل ميت
ًا ًا، ِذراع في ُطوًل أفُرع يابس َفَمه الرُض وأكلِت َفَعْرض َفَمضْت لح و

ْقِسم ولده من الحبيُب وانصرف صديدة َفَث َفَي إن ماله؛ من الخبي
َفَلمون يعِقلون الذين نزل. أقول. ثّم ما يع
الحج أراد حين للحّجاج أخأرى خأطبة
ابني عليكم اسإتخلفت وقد الحج، أريد إني الناس فقال: أيهّا خأطب

َفَصى ما بخلف وأوصيته هذا، عليه الله صلى الله رسإوُل به أو
َفَصى الله رسإول إن النصار؛ في وسإلم، َفَل أن أو َفَب ُمحسنهّم، من ُيق

َفَوز وأن ُته وإني ُمسيئهّم؛ عن ُيتجا َفَل أّل أمر ول محسنكم من يقب
َفَز َفَل يتجاو ُعكم ل مقالًة بعدي سإتقولون وإنكم مسيئكم. أ من يمن

َفَن ل بعد سإتقولون مخافتي، إل إظهّارها َفَس َفَ له الله أح َفَصحابة! أل ال
َفَب: ل لكم ُمعجل وإني َفَن الجوا َفَس َفَفة. ثّم لكم الله أح نزل. الِخل

ًا للحجاج خأطبة أيض
خأطبته: في فقال خأطب فيه الحسن وقول للحجاج خأطبة من

ْوطي ُة سإيفي، سإ َفَجاد ِن ُنقي، في ف َفَبابه يدي، في وقائُمه ُع ُذ قلدة و
ًا بي! فقال اغتر لمن ْؤسإ ُب بالله!. أغره لهّذا! ما الحسن: 
سإيرين ابن وفتوى النار في الحجاج أن بالطلق حلف رجل بين

َفَته أتى ثّم النار، في الحجاج أن بالطلق رجل وحلف فمنعته امرأ
ِرين فأتى نفسهّا مع فكن امض أخأي، فقال: يابن يستفتيه؛ سِإي
َفَج فإن أهلك، َفَي. أن َفَيُضرك لم النار في يكن لم إن الحجا َفَتزن
ّله رحمة العزيز عبد بن لعمر خأطبة عليه ال
ّدثّني ْهّل أبو ح َفَعيب عن سإليمان بن إسإحاق عن َفَسإ ْفوان بن ُش َفَص

ِعيد آل من رجل عن ٍة آخأر قال: كان العاص، بن َفَسإ بهّا خأطب خأطب
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َفَد أْن الله رحمه العزيز عبد بن عمر قال: ثّم عليه، وأثّنى الله َفَحِم
َفَلقوا لم فإنكم بعد، أما ًا، ُتْخ َفَبث ْتركوا ولن َفَع ًا لكم وإّن سإدى، ُت َفَمعاد

ِزل َفَخأِسر فخاب بينكم، لفصل فيكم للحكم فيه الله َفَين َفَرج من و َفَخأ
ِم الله رحمة من ِر تعلموا والرُض. ألم السمواُت َفَعْرُضهّا جنًة وُح
َفَمن ل أنه ًا يأ ِذر من إل غد َفَم َفَح ًا وباع وخأاف، اليو ً بباٍق، نافد وقليل

ٍر، ًا بكثي وسإتكون الهّالكين، أسْإلب في أنكم ترون أل بأماٍن؛ وخأوف
ّد حتى كذلك، للباقين بعدكم من َفَر في إنكم الوارثّين! ثّم خأير إلى ُت
ّيعون يوم كل ًا ُتش ًا غادي ّله إلى ورائح َفَضى قد ال َفَبه، َفَق ّيبوه حتى َفَنْح ُتغ
ْدع في ْدِع بطن في الرض من سإ َفَوسّإد غير َفَص ّهّد، ول م َفَق قد مم َفَر فا

َفَر الحباب َفَب وباش َفَب، وواجه الترا َفَا َفَهٌّن فهّو حس َفَت عما غني بعمله، مر
ُقوا ما إلى فقير ترك َفَت ِقيته انقضاء قبل اللّه قدّم. فا َفَوا ونزول َفَم

َفَغنٌي الموت ُقوا ما إلى فقير ترك عما بكم!  َفَت قبل اللّه قدّم. فا
ِقيته انقضاء َفَوا َفَما بكم الموت ونزول َفَم أّن أعلم وما هذا أقول إني أ

ٍد عند َفَر الذنوب من أح به. ثّم وأتوُب الله فأسإتغفر عندي، مما أكث
َفَف رفع َفَر حوله. من وأبكى فبكى وجهّه على ِردائه َفَط

ّله عبد بن لخالد خأطبة عيد يوم ال

ّله فذكر خأطب َفَله ال َفَت ثّم وجل َفَت ما كذلك قال: كن ل تكون، أن شئ
َفَت ثّم أنت، إل أنت كيف َفَيعلم َفَق أن ارتأي ُل ْلق، تخ َفَخ َفَت فماذا ال به جئ
ْنعك، عجائب من والباطن والظاهر خألقك، من والصغير والكبير ُص
َفَت كيف وأزواجه، وأفراعه أفواجه ُصنوف ذرك: من من أدمج

ُعوضة الذرة قوائم َفَب التي الشباح من ذلك من أعظُم هو ما إلى وال
بالرواح!. امتزجْت
َفَطب َفَخأ ًا و ٌة فسقطْت يوم َفَراد َفَن ثّوبه على َفَج َفَمِن فقال: سإبحا
ُة َفَج خألقه، من الجراد َفَم ّوقهّا قوائمهّا، أد َفَناحهّا، وط َفَوشى َفَج َفَدها، و جل

َفَسإفطهّا منهّا. أعظُم هو ما على و
للحجاج خأطبة
ُظوا الناس، فقال: أيهّا خأطب َفَف النفس وخأذوا ُفروجكم، اح

َفَيْت، إذا شيء أسإوُك فإنهّا بضميرها، ِط ْع َفَصى أ سًإئلت. إذا شيء وأع
ِرم عن الصبر رأيت وإني َفَحا َفَر اللّه َفَم َفَس ّله. عذاب على الصبر من أي ال

الملك عبد بن سإليمان خأطبة
َفَر فقال: إن خأطب ٍر داُر الدا ًا ُتضحك باطٍل، ومنزُل ُغرو ْبكي باكي ُت و

ًا، ُتخيف ضاحك ًا و ُتؤمن آمن ًا، و ُتفقر خأائف ًا و ُتثري ُمثري ًا، و ِتر ْق َفَميالٌة ُم
ّعابة َفَغرارة َفَد َفَل ّتخذوا بأهلهّا! عبا ًا، الله كتاب الله! ا به وارتُضوا إمام
ًا، َفَكم ًا، لكم واجعلوه َفَح َفَما ناسإٌخ فإنه قائد َفَسْخه ولم قبله كان ِل ين
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َفَد بعده. اعلموا كتاٌب ّله عبا َفَد يجلو القران هذا أن ال ْي كما الشيطان َفَك
ُء يجلو ّفس، إذا الصبح ضو َفَم تن عسعس. إذا الليل ظل

الوليد قتله بعد الوليد بن يزيد خأطبة
ًا خأرجت ما والله الناس، قال: أيهّا ثّم عليه وأثّنى الله حِمد َفَشر ول أ
ًا َفَطر َفَل َفَب ًا و إطراُء بي وما الملك، في رغبًة ول الدنيا على ِحْرص

ُلوٌم وإني نفسي، َفَظ َفَحْمني لم إن لهّا ل ًا خأرجت ولكن اللّه، ير َفَضب َفَغ
ِدينه، لله ًا و ّله إلى داعي الهّدى، معالُم ُهدمت َفَلّما نبيه، سإنة وإلى ال

َفَهّر التقوى، أهل نوُر وأطفئ َفَظ ِنيد، الجبار و َفَع لكل المستِحل ال
ْدعة، لكل والراكُب ُحْرمة، َفَعّمي لبن وإنه الحساب، بيوم الكافُر ِب

َفَسب في ًن َفَكِفيئي ال َفَسب؛ في و َفَح ّله اسإتخرُت ذلك رأيُت فلّما ال في ال
َفَلني أل وسإألته أمره ِك أجابني َفَمْن ذلك إلى ودعوُت نفسي، إلى َفَي

َفَد، الله. منه أراح حتى ِوليتي، أهل من ّهّر العبا ْوله البلد، منه وط َفَح ب
ّوته ُق وقوتي. بحولي ل و

َفَع أّل لكم! علّي إّن الناس، أيهّا َفَض ًا أ َفَجر ِبنًة ول حجر، على َفَح على َفَل
ِري ول لبنة، ْك ًا، أ ِنُز ول نهّر ًا أعطيه ول ماًل، أك ًا، ول زوج َفَلد ول َفَو
ُله ُق َفَر أسُإد حتى بلد إلى بلد من أن َفَة البلد ذلك فق َفَصاص َفَخأ فإْن أهله، و
َفَل َفَض ُته فضٌل َفَف ِليه. ول الذي البلد إلى نقل َفَمركم َفَي َفَج ُعوثّكم في أ ُب

َفَنكم َفَن فأفت ِت ِلق ول أهليكم، وأف ْغ َفَل دونكم بابي أ ُك ِويكم فيأ َفَق
بلدهم عن به أْجليهّم ما ِجْزيتكم أهل على أحِمُل ول ضعيفكم،

ُع َفَط َفَلهّم. ولكم به وأق َفَطاء إدراُر علي َفَنْس َفَع ٍة كل في ال والرزِق سإن
َفَي حتى شهّر، كل في َفَن الحال بكم يستو ُلكم فيكو كأدناكم. أفض
َفَفيت أنا فإن المؤازرة وحسن والطاعة السمع فعليكم لكم َفَو

تستتيبوني، أن إل تخلعوني، أن فلكم لكم أِف لم وإن والمكانفة،
ًا عرفتم وإن مني، قبلتم تبت أنا فإن َفَقامي يقوم أحد ُيعرف ممن َفَم

َفَُح َفَصل َفَل نفسه من يعطيكم بال ُتكم الذي مث ُتبايعوه، أن فأردتم أعطي
َفَخأل بايعه َفَمْن أوُل فأنا َفَد َفَة ل إنه الناس، طاعته. أيهّا في و طاع

الله وأسإتغفر هذا قولي الخالق. وأقول معصية في لمخلوٍق
َفَم ولكم. لي العظي

َفَشه َفَمْرواُن ُبويع فلما َفَب َفَلبه. وكانوا َفَن َفَص َفَذر الكتب: يا في يقرأون و مب
ًا ويا الكنوز ُتك كانت بالسإحار، سإجاد حجة، وعليهّم رحمًة لهّم ولي

َفَلبوك. أخأذوك َفَص ف
الخارجّي حمزة أبي خأطبة

َفَة أبو خأطب َفَل فذكر بمكة الخارجي حمز ّله رسإو عليه الله صلى ال
قال: ثّم أهله، ُهْم بما عنهّما الله رضي وعمر بكر أبا ثّم وسإلم،،
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َفَولي ْيه بِسيرة سإنين سِإّت فسار عثماُن و َفَب َفَنهّما، وكان صاح تم عو
لسبيله. مضى ثّم الوائل، به أحبط بما الواخأر السّت في سإار

َفَي َفَول ُلغ فلم علٌي و ْب ًا الحق من َفَي ْع ولم َفَقْصد ِف ًا، له ير مضى ثّم منار
ِعيُن معاوية َفَولي لسبيله. ثّم ّتخذ لعينه، وابن الله رسإوِل َفَل َفَد ا الله عبا

َفَولً، َفَل خأ َفَولً، الله وما َفَنه د ِدي َفَغل، و ُنوه لسبيله، مضى ثّم َفَد َفَع لعنه فال
ُد ولي الله. ثّم ُقرود، ويزيد الخمور، يزيد معاوية، بن يزي ويزيد ال
ُق الفهّود، ْطنه في الفاسإ خأليفًة اقتّصهّم َفَفْرجه. ثّم في والمأبون َفَب

َفَة. فلما َفَف َفَض العزيز عبد بن عمر إلى انتهّى خألي ذكره. ثّم عن أعر
َفَد ذكر َفَن يزي َفَم، فقال: يأكُل الملك عبد ب َفَبس الحرا ّلة ويل بألف الُح

َفَبت قد دينار، ِر ِتكت البشاُر، فيهّا ُض ُه َفَبابُة السإتار، و يمينه عن َفَح
َفَسإلمة َفَنيانه، َفَيساره عن و َفَذ إذا حتى تغ َفَخأ ٍذ كل فيه الشراُب أ َفَخأ ْأ َفَقد َفَم

َفَبه َفَت ثّم ثّو َفَل إحداهما إلى التف ِطْر فقال: أ ِطير! نعم!  النار. ثّم إلى أ
َفَبه ذكر َفَبابهّم، في ُمكتهّلون والله فقال: شباٌب أصحا عن َفَغضيضٌة َفَش

ُنهّم، الشر ُلهّم، الباطل عن َفَثِّقيلة أعي ُء أرج ْنضا ْطلح ِعبادة، أ وأ
َفَهّر، ُظُر َفَسإ ّله ين ِنيًة الليل جوف في إليهّم ال ْنح ُبهّم ُم أجزاء على أصل

َفَبهّم الرض أكلت قد القرآن، َفَك َفَيهّم ُر َفَههّم، وأيد َفَبا ُلوا وِج ذلك واسإتق
ْنب في ُوا إذا حتى الله، َفَج َفَقْت، قد السهّام رأ َفَو َفَح ُف قد والرما

ِرعْت، َفَف أْش ُتِضيْت. وأْرعدت قد والسيو الموت، بصواعق الكتيبُة ان
ًا، منهّم الشاب مضى ُنق على رجله اخأتلفت حتى قدم فرسإه، ُع

ُع إليه فأسإرعت بالدماء، وجهّه محاسِإُن وتخضبْت الرض سِإبا
ّطْت ْيٍن من فكم السماء، طيُر إليه وانح ْنقار في ع ٍر ِم طالما طائ

َفَكى ُبهّا َفَب ّله! وكم خأوف من الليل جوف في صاح َفَلْت كف من ال َفَي َفَزا
َفَمهّا َفَص ْع َفَد طالما ِم َفَم ُبهّا عليهّا اعت لله! بالسجود الليل جوف في صاح

ّوه قال: اوه ثّم نزل. ثّم وبكى أ
ّي خأطبة ِر َفَط َفَق الخارجّي ل

َفَكر ًة، منا أشد َفَمْن قالوا الذي فيهّا َفَذ ُلوا قو ُبورهم إلى فقال: ُحِم فل ُق
َفَن ْو َفَع ْد ًا، ُي ْكبان ِزلوا ُر ْن ًا، ُيدعون فل وأ ِم وجعلوا ِضيفان ِريح من لهّ الًض
ًا، ًا، التراب ومن أْجنان َفَف ومن أكفان ًا، الر ٌة فهّم ِجيران ُيجيبون ل ِجير
َفَا ًا، َفَيمنعون ول داعي َفَصبوا إن َفَضيم َفَحطوا أو يفرحوا، لم أخأ لم أق

َفَنطوا؛ ْق ٌد، جميع َفَي ٌة أوحا َفَذُروا ول َفَيُزورون ل أبعاد، وِجير ُيزارون. فاح
ّذركم ما َفَواعظه وانتفعوا الله َفَح َفَم بحبله. واعتِصموا ب

عمر بن ليوسإف خأطبة وفي
َفَد الله اتقوا َفَمل من الله! فكم عبا َفَؤ ً ُم ُلغه، ل أمل ِامٍع يب ً وج ل مال

ُكه، سإوف ما ومانٍع يأكله، َفَعه، باطل من ولعله َفَيتر َفَم ّق ومن َفَج ح
َفَعه، َفَن ًا أصابه َفَم َفَثّه حرام َفَوّر ًا، و َفَره إحتمل عدو ِوْزره، وباء إْص َفَرد ب َفَو و
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ّبه على ًا ر ًا، َفَآسإف ِهف َفَة، الدنيا َفَخأِسر قد ل الُخْسراُن هو ذلك والخأر
المبين.

للحجاج خأطبة وفي
ًأ المنبر على ِدينار: سإمعته بن مالك قال ًأ عمله زور يقول: امر امر

َفَب َفَسإ َفَسه، حا ًأ نف ُؤه فيما فكر امر ِميزانه، في ويراه صحيفته في يقر
ًأ ًا، هواه عند كان امر َفَمه وعند زاجر ًا، َفَه َفَنان أخأذ آمر ِع يأخُأذ كما قلبه ب

َفَمله، بِخطام ِبعه، الله طاعة إلى قاده فإن َفَج ْعِصية إلى قاده وإن َفَت َفَم
كفه. الله

للمنصور خأطبة
في الله سإلطاُن أنا إنما الناس، فقال: أيهّا بمكة المنصور خأطب
َفَتْسديده بتوفيقه أسإوسُإكم أرضه، ِييده و ْبصيره، وتأ َفَت ُنه و على وخأاز

ْيئه َفَمُل َفَف ْقِسمه بمشيئته، فيه أع َفَعلني قد بإذنه، وأعطيه بإرادته، وأ َفَج
ْفل عليه َفَحني أن شاء إذا ُق َفَت َفَقْسم لعطائكم يف فتحني، أرزاقكم و
ُبوا عليهّا يقِفلني أن شاء وإذا َفَغ في واسإألوه الله إلى أقفلني. فار
َفَب الني الشريف اليوم هذا َفَه في أعلمكم ما َفَفْضله من فيه لكم و

َفَم إذ كتابه، ْو َفَي ْلُت يقول: "ال َفَم ْك ُكْم أ ُكْم َفَل َفَن َفَمْمُت ِدي ْت ُكْم َفَوأ ْي َفَل ِتي َفَع َفَم ْع ِن
َفَرِضيُت ُكُم َفَو َفَم َفَل ًا" أن اِلسْإل َفَن َفَوفقني ِدي َفَمني والرشاد، للّصواب ُي ِهّ ْل ُي و

َفَة َفَن بكم الرأف َفَحني إليكم، والحسا َفَت ْف َفَي َفَقْسم لعطائكم و أرزاقكم و
ْدل َفَع عليكم. بال
علّي بن لداود خأطبة

َفَز خأطب َفَسإه، لساٌن فقال: أحر ٌؤ اتعظ رأ َفَر بغيره، امر َفَب عاقل اعت
َفَبر أن قبل َفَت ْع َفَك به، ُي َفَل قأمس َفَفْض ّدم قوله من ال َفَل وق عمله. من الفض

ًء بكم فقال: إن سإيفه بقائم أخأذ ثّم ُؤه، هذا دا لكم زعيٌم وأنا عوا
ِد بعد وما بِشفائه، اليقاع. إّل الوعي

ًا علّي بن لدواد خأطبة أيض
ّباس أبو قام لما ٍه قام المنبر على خِألفته أول في الع كورقة بوج

َفَيا المصحف َفَتْح ّلم؛ فلم فاسإ َفَهّض يتك َفَن ُد ف ِعد حتى علّي بن داو َفَص
ِرنا شيِخنا في المنصور: فقلت فقال المنبرة نفسه إلى ويدعو وكبي

ْيًت اثّنان، عليه يختلف فل َفَض َفَغطيت سإيفي فانت وقلُت: إن ثّوبي و
َفَل َفَع ُته، َفَف َفَي فلما ناجز ِق ًا َفَر َفَتب َفَس اسإتقبل َفَع أبي عون بوجهّه النا

َفَره المؤمنين أمير إن الناس، قال: أيهّا ثّم العباس، ْك ّدم أن َفَي يتق
ُله َفَله، قو َفَثّر فع َفَور عليكم الِفعال ول َفَقال، َفَتْشقيق من أْج َفَم ُكم ال وحسب

ً الله بكتاِب َفَثل َفَت عليكم. والله خأليفًة اللّه رسإوِل عّم وابن فيكم، ُمْم
ًا َفَسم َفَله إّل أريد ل َفَبرا َفَق َفَم هذا قام ما به ال الله رسإول بعد أحد المقا
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ُظّن هذا، المؤمنين وأمير طالب أبي بن علّي من به أحق َفَلي ظانكم ف
ْهِّمْس َفَي سإيفي. وِشْمُت نزل جعفر: ثّم أبو هامُسكم. قال ول

لعرابّي خأطبة
َفَلء داُر الدنيا فإن بعد، أما َفَة َفَب ُذوا بقاء، داُر والخأر الناس أيهّا فُخ

َفَقّركم َفَم َفَمّركم، من ل ِتكوا ول َفَم ْهّ َفَفى ل من عند أسإتاركم ت عليه َفَيْخ
ِييتم الدنيا ففي أسإراركم، هذا، قولي خُألقتم. أقول ولغيرها أح

َفَفُر ْغ َفَت ّله، والمس ُو ال سإليمان. بن جعفر الميُر ثّم الخليفُة له والمدع
الجمعة يوم المأمون خأطبة
ِلص لله الحمد ِد مستخ ْلقه، على ومستوجبه لنفسه، الحم ُده َفَخأ أحم

ُنه َفَكل به وأومن وأسإتعي ُد عليه، وأتو َفَهّ َفَه ل إْن وأش ّله إل إل ل وحده ال
َفَك ًا أّن وأشهّد له، شري َفَدى أرسإله ورسإوُل عبده محمد ُهّ ِديِن بال و
َفَره الحق ِهّ ُيظ َفَله الديِن على ل َفَه ولو ك ِر َفَد الُمشركون. أوِصيكم َفَك ِعبا

َفَده، الله بتقوى الله والخوِف لوعده، والتنّجز عنده، لما والعمل وح
َفَلم ل فإنه لوعيده، ّتقاه من إل يس َفَجاه، ا َفَر َفَعِمل و ّتقوا له و َفَأْرضاه. فا و

ّله َفَد ال ّله عبا ِدُروا ال َفَلكم وبا ُعوا بأعمالكم، آجا َفَقى ما وابتا يزوُل به يب
ًد فقد وترّحلوا عنكم، ُدوا بكم، ُج ِع ّلكم، فقد للموت واسإت ُكونوا أظ و

ًا َفَح قوم ُهّوا، بهّم ِصي ِلموا فانتب بدار لهّم ليْست الدنيا أّن وع
ْبدلواة َفَت ْقكم لم الله فإّن فاسإ ُل ًا يخ ًدى؛ يتُرْك ولم عبث بين وما سُإ

ِدكم ّنة وبين أح َفَل أْن الموُت إل والنار الج ِز تنقُصهّا غايًة به. وإّن َفَين
ِدمهّا اللحظة َفَتهّ ُة الساعًة و َفَصر لجديرة الواحد ِق ّدة، ب ًا وإّن الُم غائب
ُدوه ْوبة، بُسرعة لحرِى والنهّاُر الليُل الجديداِن يح ًا وإّن ال يُحّل قادم
ْقوة أو بالفوز َفَتقي العدة، لفضل لمستِحق بالّش ٌد ف ّبه، عب َفَصح ر َفَن و
َفَسه، ّدم نف َفَق َفَلب توبته، و َفَغ َفَته، و َفَله فإّن شهّو َفَله عنه، مستور أج وأم
ّكل والشيطان له، خأادع َفَزيُن به ُمو َفَة له ُي ّنيه ليركبهّا، المعصي َفَم ُوي
َفَة ّوفهّا، التوب َفَس ُي َفَم حتِى ل ُته عليه تهُّج َفَفل مني لهّا عنهّا. فيا يكون ما أغ

ًة ْفلة: أن في على حسر َفَة، عليه عمُره يكون َفَغ َفَه أو ُحّج َفَدي أياُمه تؤ
ْقوة إلى َفَلنا الله نسأُل ْش ّياكم يجع َفَصر ول نعمة، ُتبطره ل ممن وإ ُتق

ْفلة، طاعته عن به سإميع إنه َفَفْزعة، الموت بعد به ُتحّل ول َفَغ
ُيريد. لما فعال وإنه الخيُر، وبيده الدعاء،

ّول التكبير بعد الضحى يوم المأمون خأطبة وفي ال

َفَن َفَن يوٌم هذا يوصكم إ َفَله، الله أبا َفَب فض َفَفه، وأوج ّظم تشري َفَع و
َفَفق ُحْرمته، َفَو َفَته، َفَخأل من له و َفَلى صفو َفَت َفَله، فيه واب َفَدى خألي َفَف من فيه و

ْبح َفَذ َفَم وجعله نبئه، ال ْعلومات اليام خأات َفَعْشر من الم َفَدم ال اليام ومتق
ْفر؛ مِن المعدودات َفَر في ِعظام أيام من حراٌم يوٌم الن َفَرام، شهّ َفَح
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ّله دعا يوٌم الكبر الحّج يوُم َفَهّده، إلى ال َفَزل َفَمْش بتعظيمه، القرآُن ون
ّذْن جّل اللّه قال َفَوأ َفَ"؛ الناس في وعّز: " إلى فتقربوا اليات؛ بالحج
ّله ّظموا بذبائحكم، اليوم هذا في ال َفَع َفَر و من واجعلوها الله شعائ

َفَل َفَطيِب َفَلْن فإنه قلوبكم، من التقوى وبصّحة أموا َفَل يقول: " َفَنا ّله َفَي ال
َفَهّا َفَل ُلُحوُم َفَها َفَو ُؤ َفَما ِكْن د َفَل ُلُه َفَو َفَنا َفَوى َفَي ْق ًت ُكْم"، ال ْن والتحميد التكبير ثّم ِم
والنار: الجنة ذكر بعد قال ثّم بالتقوى، والوصية النبي على والصلة

َفَم ُظ ُء وارتفع الدارين قدُر َفَع ّدة وطالت العملين جزا الله الفريقين م
ّله! فوالله ُد إنه ل ِعُب، ل الِج ّق وإنه الل ِذب، ل الح إل هو وما الك

ْعث الموت َفَب َفَصاص والِحساب والِميزان وال ِق َفَصراط وال ثّم وال
َفَثواب، العقاب َفَجا فمن وال ٍذ َفَن َفَوى ومن فاز، فقد يومئ فقد يومئذ َفَه

ّله خأاب. الخيًر ّنة، ك النار. في كله والشر الج
ّول التكبير بعد الفطر يوم المأمون خأطبة وفي ال

ٍد يوُم هذا يومكم إّن ّنة ِعي َفَتم يوٌم ورغبة، وابتهّال وسُإ َفَم به الله َفَخأ صيا
َفَرام، بيته حّج به وافتتح رمضان شهّر َفَح َفَة فجعله ال َفَل الشهّر خأاتم ّو وأ
ًا وجعله الحّج، شهّور أيام ّقب َفَفل صيامكم لمفروض ُمع قيامكم، ومنت
َفَم فيه أحل َفَحرم لكم الطعا َفَم فيه و الله إلى فاطلبوا عليكم؛ الصيا

َفَكم َفَر ُيقال: ل فإنه لتفريطكم، اسإتغفروه حوائج ول اسإتغفار، مع كبي
السلم عليه النبّي وذكر والتحميد التكبير إصرار. ثّم مع صغير

َفَد الله قال: فاتقوا بالتقوى. ثّم والوصية َفَر وبادروا الله عبا الذي الم
َفَل َفَد ُنكم، فيه اعت ًا فيه الشُك يتحِضر ولم يقي الموت وهو منكم، أحد

ٌة، بعده ُتستقاُل ل فإنه عليكم، المكتوُب ْثر َفَظر ول َفَع توبة. قبله ُتْح
َفَء ل أنه واعلموا َفَنه إل قبله شي َفَء ول دو َفَقه. ول إل بعده شي من فو

َفَزعه على َفَلزه َفَج َفَع َفَربه، و ُك ْلمته القبر على ُيعين ول و ُظ وِضيقه و
َفَوْحشته ْول و َفَه َفَلعه و ْط أمر الذي الصالُح العمُل إل ملئكته، ومسألة َفَم

ّله ّلت به. فمن ال َفَدُمه، الموت عند َفَز ُته، ظهّرت فقد َفَق وفاتته ندام
ُته، َفَل إليه، يجاب ل ما إلى الّرْجعة من ودعا اسإتقال َفَذ ْدية من وب ِف ما ال

َفَبُل ل ْق ّله منه. فالله ُي َفَد ال ًا اللّه! وكونوا عبا َفَة سإألوا قوم الّرْجع
ُطوها ْع َفَهّا إذ فأ َفَع ِن َفَلبوها الذين ُم َفَنى ليس فإنه َفَط إل قبلكم متقدون يتم

َفَل هذا َفَط المهّ َفَذُروا المبسو ّذركم ما لكم. واح َفَتقوا الله، ح َفَم وا اليو
ُعكم الذي َفَم َفَوْضع فيه الله ج َفَوازينكم، ل َفَنْشر َفَم ِة ُصُحفكم و ِفظ الحا

ُظْر ٌد لعمالكم. فلين ُع ما عب َفَض في ًيِمُل وما به، يثقل مما زاده في َفَي
ِفظة صحيفته َفَكى فقد وله؛ عليه لما الحا قال ما لكم الله َفَح

َفَع عنهّا، إعراُضهّم طال إذ عندها مفرطون ُوِض َفَو َفَتاُب قال: " ِك ْل َفَرى ا َفَت َفَف
َفَن ِرمي ْلُمْج َفَن ا ِقي ِف ُع مما ُمْش َفَض َفَن َفَو َفَن فيه"! الية. وقال: " ِزي َفَوا َفَم ْل ا

َفَط ِقْس ْل ْوم ا َفَي ِة". ولسُت ِل َفَم َفَيا ِق ْل َفَم الدنيا عن أنهّاكم ا ْتكم مما بأعظ نهّ
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َفَهّى لهّا ما كل فإنه نفسهّا، عن الدنيا إلى يدعو فيهّا ما وكل عنهّا، ين
ّله كتاب فّم عجائبهّا من أعينكم رأته ما غيرها. وأعظُم ْهُّي لهّا ال َفَن و

ّله َفَل فإنه عنهّا، ال َفَف ُكُم يقول: " ًن ُغر َفَياة َفَت َفَح َفَيا ال ْن َفَ الد ُكْم َفَول ُغرن ِبالله َفَي
َفَما َفَغُروُر" وقال: "إن ُة ال َفَيا َفَح ْل َفَيا ا ْن ُد ِعٌب ال ْهٌّو" الية. فانتفعوا َفَل َفَل َفَو

َفَلموا عنهّا، الله وبإخأبار بهّا بمعرفتكم ًا أّن واع اللّه عباد من قوم
ُتهّم ّله ِعصمُة أدرك ِذروا ال َفَعهّا، فح ِر َفَصا ُبوا َفَم َفَن وآثّروا خأدائعهّا، وجا

َفَة ّنة فأدركوا فيهّا، الله طاع منهّا. تركوا بما الج
َفَج َفَمْن كلم ِت عليه أر

َفَطب أميٌر َفَخأ ّدثّنا أبو حاتم عن الصمعّي قال:  لعيسى بن عمر ح
ًة فانقطع فخِجل، فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك مّر

ٌد فمّر في ُبوا؛ فقام واح ُط ْلد، فقال: اخأ َفَج َفَيْربوِعي  َفَفهّم، وفيهّم  َفَول
ِر ما ًبة، حتٍى إذا بلغ "أما بعد" قال: أما بعد أما بعد، ولم يد الخط

يقول: ثّم قال: فإّن امرأتي طالق ثّلثّا، لم أِرد أن أجمع اليوم
ْنعتني.  فم

َفَر فإذا إنسان ينظر إليه، َفَنظ َفَبِقي و وخأطب آخأر، فلما بلغ "أما بعد" 
ًا. َفَمحني ببصرك أيض ْل َفَت فقال: لعنك الله! تري ما أنا فيه و

ِري بيني وبين ُفن تج َفَراقير من الّس َفَق قال: وقال أحدهم: رأيُت ال
الناس.

ِري ما ُد فوالله ما أد ِعد اليربوعًي فخطب فقال: أّما بع َفَص قال: و
َفَم أقمتموني. أقول ماذا. فقال بعضهّم: قل في ِفي أقوُل ول 

ِهنوا. قال: فهّو قوُل ّد ُلوا منه وا ُك الزيت؛ فقال: الزيُت مبارك، ف
َفَطار اليوم إذا قيل: لم فعلت ذا? فقل في شأن الزيت وفي الُش

حال الزيت.
ًا ْفيان الشأم والي ُد بن أبي سُإ ليزيد بن أبي سإفيان ولما أتى يزي

ِتج عليه، فعاد إلى الحمد لله لبي بكر رضي الله عنه، خأطب فأر
فأرتج عليه، فعاد إلى الحمد لله ثّم أرتج عليه، فقال: يا أهل

ًا، ومن بعد ِعًي ُيسر ٍر  ْأم عسى الله أن يجعل من بعد عس الش
ٍم عادل أجوُج منكم إلى إمام قائل. ثّم نزل. ًا، وأنتم إلى إما بيان

َفَعمرو بن العاص فاسإتحسنه. فبلغ ذلك 
ًا بِسِجْستان فحِمد َفَنة منبر ْط ُق ِعد ثّابًت  لثابت قطنة بسجستان ص

الله ثّم أرتج عليه، فنزل وهو يقول: 
ُكْن فإل ًا فيكم أ خأطيب

ّنـنـي فإ
ّد إذا بسيفي َفَغي َفَج َفَو ال
َفَطيُب َفَخ  ل

َفَتهّا له: لو فقيل َفَت المنبر على قل َفَب كن الناس. أخأط
ّله لعبد َفَبْصرة عامر بن اللّه عبد على وأرتج بالبصرة عامر بن ال بال
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َفَم َفَحى، يو َفَكث أْض ُع ل قال: والله ثّم سإاعًة َفَفم َفَم ّيا عليكم أج ًا، ِع ُلؤم و
َفَذ من َفَخأ ًة أ ُنهّا له فهّي السوق من شا علّي. وثّم

ّله عبد بن لخالد ّله عبد بن خأالد على وارتج القسري ال ّي ال ِر َفَقْس ال
َفَم هذا فقال: إن ًا يجيء الكل ًا، ويعُزُب أحيان ِلب وربما أحيان َفَبى، ُط فأ

َفَر ِب ُكو ّني فعسا، و ّتأ ّيه، فال ِطي من أيسُر لمج ّتعا ِلط وقد لبيه؛ ال َفَت َفَيخ
َفَنانُه، الجريء من ِرب من وينقطع َفَج َفَذ ُنه، ال ْبطره فل لسا ول ذلك ُي

ْكِسره؛ ُد َفَي الله. شاء إن وسإأعو
َفَعن ثّم برجله المنبر فضرب زائدة بن َفَمعن على وأرتج زائمة بن لم

َفَتى َفَف َفَتى ل ُحُروٍب قال: " َفَنابر". َفَف َفَم
ّي ربه لعبد ّي ربه عبد وكان اليشكر ُكر َفَيْش ً ال بن لعيسى عامل

ِعد المدائن، على موسإى َفَر فص فسكت، عليه وارتج الله فحِمد المنب
ُء بيتي في لكون إني قال: والله ثّم كلمة، ألُف لساني على فتجي

ْدري، من فمحاها الشيطاُن جاء هذه أعوادكم على قمُت فإذا َفَص
ّيام في وما كنُت ولقد في وما فِصْرُت الجمعة، يوم من إلي أحب ال
ّ ذلك وما الجمعة، يوم من إلي أبغُض يوم اليام هذه. لخطبتكم إل
َفَد حاتم بن لروح ِع ْوح َفَص َفَبر، حاتم بن َفَر َفَع رأى فلما المن الناس َفَجْم

َفَكسوا َفَحِصر، َفَن َفَسإكم فقال:  ُغُضوا رؤو َفَل فإن أبصاركم، و ّو َفَمْركٍب أ
ْعب، ّله يسر وإذا ص َفَح ال ْت ْفل َفَف تيسر. ُق

ُدِعي عليه فأرتج نكاح في ليخطب ُدعي رجل في ليخطب رجٌل و
َفَحِصر، نكاح َفَقنوا ف َفَل َفَة موتاكم فقال:  َفَه ل أْن شهّاد الله. فقالت إل إل

ٌة الله!. دعوناك! أماتك حضرْت: ألهّذا امرأ
ّله لعبيد َفَبيد قال الملك ولعبد زياد، بن ال َفَم بن الله ُع ْع ِن ُء ِزياد:  الشي

ُة َفَطب. والتشُرف البريد قعقعُة لول المار للُخ
َفَعجل لعبد قيل وأنا علي ُيعجل ل فقال: كيف الّشيُب؛ عليك الملك: 

ِرض ًة جمعة كل في الناس على عقلي أع مرتين. أو َفَمر
َفَي الهّاشمى للدندان َفَول َفَرف هاشم بني من رجل و ْع َفَدان ُي ْن َفَد بحر بال
ِعد فلما اليمامة، َفَه هذه اللّه فقال: حيا عليه أرتج المنبر ص الوجو
َفَءها، وجعلني َفَني ِفدا ًا يرى أل بالليل طائفي أمرُت قد إ أتاني إل أحد

نزل. ثّم هو أنا كنت وإن به
المنابر

ِريم"؛ إنه  َفَك ٍم  َفَقا َفَم ّله جل وعّز "و : قال بعض المفسرين في قول ال  : الشاعر.  وقال المنبر

ُد لنا ِنيهّا المساج ْب َفَن
ْعُمُرها َفَن و

ْعداٌت المنابر وفي لنا َفَق
ُلُل  ُذ

ِقيُل فل حين عليهّا َفَن
ُبهّا َفَك نر

ٍر من لنا لهّّن ول ْعش َفَم
َفَدُل َفَب
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ْيت يذكر بني  َفَم ُك أمية: وقال ال

ِد على ُمصيٌب َفَم العوا يو
ِه ِب ُكو ر

َفَما حين مخطئ فيهّا قال ِل
ِزُل ين

ّبهّهّا َفَش َفَه ُي وهي الشبا
ُبـه َفَنِصـي

َفَرب له حراٌم منهّا َفَمْش
َفَكـُل ومأ

َفَدثّين  : وقال بعض الُمْح

ل باسإِت دنسته ِمنبٌر فما
أفكل

َفَزاٍك َفَته ولو ِب ّهّر بابن ط
 طاهر

َفَب على َفَل َفَغ َفَناِجية اليربوعي حين  َفَطر بن  َفَم ْيِشر ب َفَق للقيشر ومّر ال
ُطُب، فقال: َفَطٌر يخ َفَم ِري و ُكوفة في أيام الًضحاك بن قيس الّشا ال

لمنبر ما َفَتميم أبني
ْلكـكـم ُِم

َفَمـُر قعوده يستِمّر ل َفَتمـْر ي

َفَر إّن أنكرْت المناب
َفَهكـم أشبا

ُعوا َفَة فاد ْيم َفَز ِقّر خُأ يست
المنبُر

ُعوا َفَر خأل المؤمنين أِمي
ُعوا َفَي وبا

ًا َفَطر ْيعًة لعمُرك َفَم ل َفَب
 تظهُّر

ًا واسإتخلفوا فكان مطر
كقائٍل

َفَدٌل ّية من لعمُرك َفَب َفَم أ
أعوُر

َفَطب َفَخأ لقتيبة بن مسلم وقد سإقط القضيب من يده وهو يخطب 
َفَقط القِضيُب من يده، َفَس َفَراسإان ف ْيبة بن ُمْسلم على منبر خُأ َفَت ُق

َفَتيبة فقال: ُق َفَرف ذلك  َفَع ُقه، ف ّوه بالشّر واغتّم صدي فتفاءل له عد
َفَظّن العدّو وخأاف الصديُق، ولكنه كما قال ليس المُر على ما 

الشاعر: 
َفَصاها فألقْت بهّا واسإتقّر َفَع
َفَوى ّن ال

ًا َفَقّر كما ْين بالياِب َفَع
الُمسافـُر

ُدوسإّي يهّجو عبد ِليفة الًس َفَخأ لواثّلة بن خأليفة يهّجو عبد الملك بن المهّلب وقال واثّلُة بن 
َفَلب: الملك بن  َفَهّ الُم

َفَبرْت لقد ّذّل َفَص أعواد لل
ٍر منـبـ

يديك في عليهّا تقوم
قـضـيُب

إذ الغربُي المنبُر بكى
َفَت َفَقه ُقْم فو

الحديد مساميُر وكادت
تـنـوُب

تم كتاب العلم وهو الكتاب الخامس من عيون الخأبار لبن قتيبة رحمه الله، ويتلوه في
الكتاب السادس كتاب الزهد.

والحمد للّه رب العالمين، وصلته على سإيدنا محمد النبي وآله أجمعين.
صورة ما كتبه الناسإخ بخطه في آخأر النسخة كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم

بن عمر بن محمد بن علي الواعظ الجزرّي، وذلك في شهّور سإنة أربع وتسعين
وخأمسمائة.
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ِني السإلُم على خأمسة: التواضع عند الدولة، والعفو عند القدرة، ُب وقال بعضهّم: 
ّنة، والنصيحة للعاّمة. ّية من غير ِم ّلة، والعط ِق والسخاء مع ال

الصبر: لبعض الشعراء في الصبر وقال بعض الشعراء في 

َفَت وإذا ِلي ُت َفَة اب فالبس بِمْحن
لـهّـا

َفَب ذلك فإن السكوِت ثّو
أسإلـُم

َفَون ل العباد إلى تشك
فـإنـمـا

َفَم تشكو ل الذي إلى الرحي
َفَحم  َفَيْر

ّله  َفَوى للشافعّي رضي ال ُويْر عنه: للشافعي رضي الله عنه 

ِعيُب َفَننا َفَن سإـوانـا عيٌب لزماننا ومافـينـا والعيُب زما
َفَن نهُّجو وقد بغير الزما

هجانا بنا الزماُن نطق ولوُجْرم

ْنيانا ُد ُع ف ُن يرانـا من ُنخادع به ونحنوالـتـرائًي التص
َفَم يأكل الذئُب وليس لح

ذئٍب
ًا بعُضنا ويأكُل ِعيانـا بعض

الزهد كتاب
السلم عليهّم أنبيائه إلى وجل عز الله أوحى ما

ّله أوحى ما في منبه بن لوهب أرمياء إلى به تعالى ال
َفَبيد بن محمد حدثّني ّدثّنا ُع َفَلف قال: ح ِعْصمة أبي عن َفَتميم بن َفَخأ

َفَحى وهب عن منبه بن وهب أخأت ابن عن الشامّي إلى الله قال: أو
فيهّم ظهّرت حين إرِمياء له يقال إسإرائيل بني أنبياء من نبّي

َفَنْي بين ُقْم المعاصي: أن ْهّرا ِبرهم قوِمك َفَظ ًا لهّم أن فأخأ ول قلوب
ًا يفقهّون، ًا يبصرون، ول وأعين ّني يسمعون، ول أذان َفَح تذكرُت وأ صل

طاعتي، غب وجدوا كيف سإلهّم أبنائهّم، على ذلك فعطفني آبائهّم،
ِعد وهل ٌد شِقي وهل بمعصيتي، عصاني ممن أحد سإ ممن أح

ُكُر الدواب إن بطاعتي؛ أطاعني َفَنهّا تذ ُع أوطا هؤلء وإن إليهّا، فتنز
َفَة والتمسوا آباءهم، عليه أكرمُت الذي المر تركوا القوم من كرام

غيري فعبدوا قّراؤهم وأما حقي؛ فأنكروا أحبارهم وجهّهّا. أما غير
َفَلُموا بما ينتفعوا فلم نساكهّم وأما ُولتهّم وأما حكمتي؛ من ُع

َفَذبوا َفَذبوا علي فك َفَب عودوا قلوبهّم، في المكر خأزنوا ُرسُإلي، وك الكذ
َفَتهّم، ّيجن وعزتي بجللي أقسم وإني ألسن ًا عليهّم له ل جنود
بكاءهم؛ يرحمون ول وجوههّم، يعرفون ول ألسنتهّم، يفقهّون
ِعثن ًا فيهّم ولبت ِلك ًا م ًا، جنار َفَطع عساكر له قاسإي ِق سإحاب، ك
َفَجاج، كأمثال ومواكُب َفَع َفَن كان ال َفَفقا ِته َفَخأ َفَيراُن رايا وكأْن النسور، َفَط

ِعقبان، كّر ُفرسإانه حمل ُعمران يعيدون ال ًا، ال ُقرى ويتركون خأراب ال
َفَل وحشًة. فيا ِنهّا إيلياء وي َفَللهّم كيف َفَوسُإكا َفَلط للقتل، أذ عليهّم واسإ

ُد السباء، َفَجِب بعد وأعي َفَخ العراس َفَل الخيل صهّيل وبعد الهّام، ُصرا
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َفَء َفَن القصور ُشرفات وبعد الذئاب، ُعوا ِء وبعد السباع، مساك ضو
َفَج السُرج َفَه َفَجاج. ولبدلّن َفَر َفَع ِة ِرجالهّم ال َفَر الكتاب بتلو الرباب، انتهّا
ِة الذّل، وبالعّز َفَة. ولبدلن وبالنعم التراب بالطيِب نساءهم العبودي

َفَب؛ الزرابي على وبالمشي َفَب ً أجسادهم ولجعلًن الِخ للرض، زبل
َفَظامهّم ّنهّم رواية وفي للشمس ضاحيًة وع بألوان أخأرى: ولدوسإ

ًا الكائُن كان لو حتى العذاب، َفَتم َفَت يميني في خأا إليه؛ الحرُب لوصل
َفَن ثّم َفَء لمر َفَن السما ًا فلتكون َفَبق َفَض حديد، من ط فلتكونن والر

ُء أمطرت نحاس، من سإبيكة ًا الرُض وأنبتت السما خألل في شيئ
ِبسه ثّم للبهّائم، فبرحمتي ذلك زمن في وأرسإله الزرع زمن في أح

ًا ذلك خألل زرعوا فإن الِحصاد، ِليه سإلطُت شيئ َفَة، ع َفَخألص فإن الف
َفَة، منه نزعُت شيء منه ْوني فإن البرك َفَع لم سإألوا وإن أجبهّم، لم د

ِطهّم، ْوا وإن أع َفَك عنهّم. وجهّي صرفت تضّرعوا أرحمهّم، لم ب
ّدثّني يوسإف بن منسى بن موسإى إلى به تعالى الله أوحى ما في ح
وجل عّز الله وهب: أن عن أبيه عن المنعم عبد عن الرحمن عبد

بريء لقومك: إني ُقْل أن يوسإف بن َفَمنّسى بن موسإى إلى أوحى
َفَحر ممن َفَن أو له، سُإِحر أو َفَسإ َفَف َفَك َفَن أو َفَت َفَف ُك َفَر له ُت َفَطي َفَر أو َفَت ُطي من له؛ ُت
ًا بي آمن ًا، علّي فليتوكل صادق ًاة بي فكفى صادق عدل ومن مثيب

ّني، ّد شريك خأير فإني بغيري ع ُله إلّي، به توسّإل ما عليه أر ِك إلى وأ
َفَلته ومن عليه؛ توكل من َفَك َفَذ غيري و والبلء. للفتنة فليستع
ّله أوحى ما ّدثّني السلم عليه داود إلى به ال قال: السإناد بهّذا وح

إني الشكور عبدي الّزبور: يا في السلم عليه داود إلى الله أوحى
َفَر، لك وهبُت قد ُته الزبو ّني بنصح وأتبع ومن السطور، أعين من م

ْدني الستور، وراء من المحجوب المحفوظ الوحي في به فاعب
ْبني والشهّور؛ والليالي اليام ْبني قلبك، كل من وأحب ْلقي، وحب َفَخأ

ِغْض َفَك كيف رّب، جهّول. قال: يا منافٍق كل عبادي من وأب ُب َفَحب إلى َفَأ
ُتذكرهم خألِقك؛ آلئي. قال: 

الله قال: أنزل السإناد وبهّذا السلم عليه إبراهيم على أنزل ما في
ً ُصُحفه وكانت صحيفة، عشرين السلم عليه إبراهيم على أمثال

ًا َفَبر ًا وِع ًا وتسبيح ّلط الملك فيهّا: أيهّا فكان وتهّليلً، وتمجيد المس
َفَلى، المغرور ّد أبعثك لم إني المبت َفَة عني لتر ل فإني المظلوم، دعو

ّدها كافر. من كانت ولو أُر
ّله أوحى ما ْعيا به تعالى ال َفَش   ل

ْعيا: قم قال تعالى الله أن السإناد وبهّذا َفَش على أوح قومك في ِل
ْعيا قام فلما لسانك؛ ُله أنطق َفَش َفَنه ال ُء فقال: يا بالوحي، لسا سإما

َفَتِمعي، ْنِصتي، أرُض يا اسْإ ُء؛ واسإتمعت الرُض فأنصتت أ السما
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ّله فقال: إن َفَل بني اسإتقبلُت لكم: إني يقول ال ِة إسإرائي بالكرام
ِة كالغنم وهم َفَي ل الضائع َفَتهّا، فآويُت لهّا، راع ّذ َفَلتهّا، وجمعُت شا ضا

َفَضهّا، وداويُت كِسيرها، وجبرُت َفَلهّا؛ وأسإمنُت مري ِطْرت مهّزو فب
ًا بعُضهّا فقتل فتناطحْت، َفَق لم حتى بعض ُيجبر صحيح عظٌم منهّا يب

ّيه يتذكر مما الحمار كسيٌر. إن آخأُر إليه ِر فيراجعه، عليه َفَشبع الذي ا
َفَجه يتذكر مما الثور وإّن َفَن الذي َفَمْر مما البعير وإّن فينتابه، فيه َفَسإِم

َفَنه يتذكر ِتج الذي وط َفَم هؤلء وإن إليه، فينرع فيه ُن يذكرون ل القو
َفَنى ول بإبِل ليسوا العقول، وأهل اللباب أهُل وهم الخيُر جاءهم أ
ٍر. وإني ول بقر ً لهّم ضارٌب حمي لهّم: كيف فاسإمعوه: قل مثل

ْون ًا كانت أرٍض في تر ًا خأربًة زمانهّا من زمان َفَثّ ل موات فيهّا، َفَحْر
ٌي رب لهّا وكان ِعمارة عليهّا فأقبل حليم، قو ِره بال َفَب أن وك َفَر تخ
ٌي وهو أرُضه ًيع له يقال وأن قو ًا عليهّا فأحاط عليم، وهو ض سإياج
َفَيد َفَش ًا فيهّا و ًا فيهّا وأنبط قصر ًا فيهّا وصنف نهّر الزيتون من ِغراسإ

ّلى الثمار، وألوان والعناب والنخيل والُرمان ٍة رأٍي ذا ذلك وو وهم
َفَا َفَظ ًا حفي ًا؛ قوي ّباُن جاء فلما أمين ُا، أثّمرت إثّمارها إ كنتم ما َفَخأًروب
أرُضك، الرض نقول: بئست عليه? قالوا: كنا ومشيرين له قائلين
َفَلع أن عليه ونشير َفَم سإياجهّا، يق ِد َفَن قصرها، ويهّ ِف ِرق نهّرها، ويد ويح

َفَسإهّا َفَد حتى غرا ِبًة تعو ًا خأر َفَن ل َفَموات تعالى: قل الله فيهّا. قال ُعمرا
َفَج إن لهّم، َفَر وإن ذمتي، السيا وإن كتابي، النهّر وإن شريعتي، القص

َفَس وإن نبيّي، القيم َفَثٌل الغر َفَب لهّم، م ُلهّم والخرو وإني الخبيثُة، أعما
َفَءهم عليهّم قضيُت قد الغنم بذبح إلي يتقربون أنفسهّم، على قضا

ُله، ول اللحُم ينالني وليس والبقر ُك َفَدعون آ َفَي إلّي يتقربوا أن و
ُتهّا التي النفس ذبح عن والكف بالتقوى ّيدون حّرم ُيش َفَت لي و البيو

ًوقون َفَز ُي َفَدة لي و ولسُت البيوت تشييد إلى بي حاجة وأي المساج
ُنهّا، ُلهّا? إنما ولست المساجد تزويق وإلى أسإك برفعهّا أمرُت أدخأ

َفَر َفَك َفَح، فيهّا لذ ًب َفَسإ َفَنجسون وأ ُي َفَلهّم أنفسهّم و وقلوبهّم وعقو
ِدُر كان يقولون: لو ويخًربونهّا، َفَع أن على يق َفَتنا يجم َفَعهّا، ألف ولو لجم

ْد قلوبنا ُيفقه أن على يقدر كان َفَدين إلى لفقهّهّا. فاعِم َفَسيِن عو ياب
ًا فيهّما فاكتب َفَيهّم ائِت ثّّم كتاب َفَع ناد للعودين: فقل يكونون، ما أجم

ّله إن َفَا تعودا أن يأمركما ال ًا؛ ُعود فاخأتلطا ذلك، لهّما فقال واحد
ًا فصارا ًا، ُعود َفَفي في الكتاب وصار واحد َفَر ِد َفَط ًا العو ًا: يا كتاب واحد
ّله إن القبائل، معشر َفَقه أن على قدرت لكم: إني يقول ال أف

َفَف أن وعلى اليابسة العيدان ّل ِدُر ل فكيف بينهّا؛ أؤ َفَع أن على أق أجم
ِم َفَفتك ْل ِدر ل كيف شئت! أم إن أ َفَلف أن على أق قلوبكم! يقولون: أؤ
َفَفع صمنا ّلينا صياُمنا ُير ّوْر فلم وص ُتنا ُتن َفَكينا َفَصل ُتنا، َفَتْزك فلم وز زكا
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َفَعونا ل ذلك كّل في الذئاب، ُعواء بمثل و الحمام، حنين بمثل ود
ُع ّنا ُيسم ّله لنا. قال ُيستجاُب ول م وما ذلك وتعالى: "سإلهّم تبارك ال
َفَبهّم? ألسُت أن منعني الذي َفَع أجي َفَم َفَصر السامعين أسْإ الناظرين وأب

َفَب َفَر َفَيْت? كيف خأزائني الراحمين! أِلّن وأرحم المجيبين وأق ِن َفَف
َفَت لن أشاء! أم كيف انِفق بالخير مبسوطتان ويداي قلْت. يدي ذا
رحمتي لن غيري! أم ُيغلقهّا ول يفتحهّا ل بيدي الخير ومفاتيح كيف

بفضلهّا يتراحم وإنما شيء، كل وسِإعْت ورحمتي ضاقت? كيف
بالخيرات النفاح وأنا يعتريني. كيف البخل لّن المتراحمون! أم

ُد َفَو َفَطى َفَمن أج ُع كيف سُإئل! ولكن من وأكرُم أع َفَمهّم أرف وهم صيا
ِبسونه ْل ّوون الزور بقول َفَي ْعمة عليه ويتق ُط ّور الحرام! كيف ب أن
َفَتهّم َفَيٌة وقلوبهّم صل ّدني من إلى صاغ َفَحا كيف أم محارمي وينتهّك ُي

بعيد! أم ذلك في والعمُل بألسنتهّم قوٌل هو وإنما دعاءهم أسإتجيب
ِزي غيرهم! إنما أموال من وهي صدقاتهّم تزكو كيف عليهّا أج

المساكين. رضا رضاي علمة من المغصوبين. وإن
  السلم عليه موسإى به تعالى الله ناجى ما في
ْعجبكما السلم: ل عليه موسإى به الله ناجى وهب: وفيما قال ُت
َفَع ما ول زينة ّت الدنيا الحياة زهرة فإنهّا أعينكما ذلك إلى ول به، ُم

َفَرفين. ولو وزينة ّينكما أن شئت المت ينظر حين فرعون يعلم بزينة أز
ّني فعلُت، اوتيتما عما َفَتعِجز مقدرته أن إليهّا عن بكما أرغب ولك
ِويه ذلك ُدهم إني بأوليائي، أفعل وكذلك عنكما؛ وأز نعيمهّا عن لذو

ُق الراعي يذود كما ورخأائهّا َفَنمه الشفي َفَكة، مراتع عن غ َفَل َفَهّ وإني ال
َفَشهّا لحميهّم َفَسإلوتهّا عي َفَنُب كما و ُق الراعي ُيج َفَله الشفي َفَك إب مبار

ُعر، َفَوانهّم ذاك وما ال َفَهّ كرامتي من نصيبهّم ليستكملوا ولكن علي، ل
ًا ًا سإالم ّفر ِلْمه لم مو ْك ُع َفَي لن أنه الهّوى. واعلم يطبعه ولم الطم
ُد يتزيُن َفَغ بزينة العبا هي إنما الدنيا، في الزهد من عندي فيما أبل
َفَقى عندي، البرار زينة ْن َفَن ما وأ َفَزي ُد به َفَت منهّا، عليهّم عيني في العبا

َفَرفون لباٌس النحوُل سإيماهم والخضوع، السكينة من به ُيع
ًا. فإذا أوليائي أولئك والسجود، َفَتهّم حق ِفْض لقي َفَحك، لهّم فاخأ جنا

َفَنك. قلبك لهّم وذلل ولسا
ًا لي أهان من أنه وأعلم بالمحاربة بارزني فقد أخأافه، أو ولي

ُنصرة إلى شيء أسإرع وأنا إليهّا، ودعاني لنفسه وعّرضني وبادأني
الذي يظّن لي! أم يقوم أنه فيهّم يحاربني الذي أفيظّن أولياء،

يسبقني أنه إليهّم يبادرني الذي يظن يعِجزني! أم أنه فيهّم يعاديني
َفَرهم أكل ل والخأرة، الدنيا في لهّم الثائر وأنا يفوتني! كيف أو نص

سإيناء بطور السلم عليه موسإى إلى به الله أوحى غيري! ما إلى
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ّله التوراة: أوحى وفي بطور السلم عليه موسإى إلى تعالى ال
وأنا عبدي أنت ُلبنان، جبل صاحب عمران بن موسإى سإيناء: يا

ِبط ول الفقير، تستذّل ل الديان؛ إلهّك وكن يسير؛ بشيء الغني َفَتغ
ًا، ذكري عند ًا؛ وحيي تلوة وعند خأاشع ْعني َفَطائع َفَة أسْإِم التوراة لذاذ

حزين. بصوٍت
ّله أوحى وفيما السلم عليه عيسى إلى به تعالى الله أوحى ما ال

ْلني عليه عيسى إلى ْلني كهّّمك، نفسك من السلم: أنز واجع
َفَرك َفَعادك، في ذخأ ِنك، بالنوافل إلي وتقًرْب َفَم ْد َفَكل أ أكِفك، علّي وتو

َفَوّل ول ُذلك؛ غيري َفَت َفَض البلء، على إْصبر فأخأ وكن بالقضاء، وار
َفَسّرتي وليكن بلسانك، ذكري وأْحي أطاِع، أن َفَمسّرتي فإّن فيك، كم

َفَقْظ قلبك في ُودي ًا وكن الغفلة؛ سإاعات في لي تي َفَا لي راهب وراغب
َفَبك إلي. أِمْت َفَل راع بالخشية؛ قل َفَسّرتي، لتحري اللي لي واظمأ َفَم

َفَرك ُقْم الخيرات في نافْس عندي؛ الذي لليوم نهّا في ُجهّدك. 
َفَء عليك أنزلُت فقد بنصيحتي، فيهّم واحكم بعدلي، الخليقة شفا

ِوس َفَء الشيطان، مرض من الصدور في ما وسإا ِر وجل من البصا
َفَكلل؛ ِغشاء ًا تكن ول ال ْلس َفَحْل حّي وأنت مقبوٌر كأنك ِح َفَفس. إك تتن
ّطالون. إبِك ضِحك إذا الحزن بُملموِل عينيك أيام نفسك على الب
َفَء الحياة ّدع قد َفَمْن بكا َفَل و َفَلى اله َفَق َفَك الدنيا، و لهلهّا، اللذاِت وتر

ُته وارتفعْت َفَبى عند فيما رغب وعدُت ما نالك إن لك إلهّه. طو
َفَج الصابرين ًا الدنيا من َفَتر ًا، يوم َفَض فيوم َفَغة، وار ْل ُب ْليكِفك بال منهّا و

ّوق َفَخِشُن. تذ َفَة ال ُته! أين يأت لم طعُمه! وما أين خأل قد ما مذاق ّذ ل
َفَقْت قلبك لذاب لوليائي أعددُت ما عيناك رأت لو ِه ًا نفُسك وز شوق

إليه.
  للحواريين عيسى قال فيما

ّق قال وفيما بمطر الرض شجر لكم: إّن أقول للحواريين: بح
َفَتهّتدي؛ ُتبِصر الحكمة بنور القلوب وكذلك وتزكو، تعيش السماء و

َفَوُح َفَديٌن عليه ليس من لكم: إنه أقول بحق عليه ممن هّما وأقل أر
َفَن وإن دين َفَة يعمل لم من وكذلك قضاؤه، َفَحُس وأقّل أروُح الخطيئ
ْنت وإن بهّا عمل ممن َفَهّما ُته. إن حُس كثرة على تزداد الدابة توب

ًا، الرياضة ًة. إّن إل الموعظة كثرة على تزداد ل وقلوبكم خأير قسو
َفَد َفَلح إذا الجس كفاه صح إذا القلب وإّن الطعام، من القليل كفاه ص
عابد من وكم الريُح، أطفأته قد سإراٍج ِمن الحكمة. كم من القليل

ُعْجب. يا أفسده قد َفَثل فإن قولي اسإتمعوا إسإرائيل، بني ال من َفَم
َفَمُل ثّم قولي يستمع َفَنه أسإس حكيم رجٍل مثُل به يع الصفا، على بنيا

ُنه فثبت الرياُح وضربته الوديُة وسإالت السماء فمطرت ولم بنيا

436



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

َفَمثل َفَيِخر، َفَمل ل ثّم قولي يستمع الذي َفَو َفَه يع ٍه رجٍل مثل ب َفَس سإفي َفَسإ أ
َفَنه ُء فمطرت الرمل، على بنيا الريًح وهاجت الوديُة وسإالت السما

ُنه. يا فسقط فضربته ِني ما إسإرائيل، بني بنيا َفَمى عن ُيغ َفَعُة الع َفَسإ
ِر ُة العالم عن يغني ُيبصرها! وما ل وهو الشمس نو وهو العلم كثر

َفَمل ل َفَل لكم: إن أقول به!. بحق يع َفَعهّا الحكمة قائ شريكان، وسإام
ْولهما ّققهّا من بهّا وأ ّق ح ًا وجدتم لكم: لو أقول بعمله. بح سإراج

ِطران يتوقد َفَق ٍة ليلة في بال منه يمنعكم ولم بنوره لسإتضأتم مظلم
ْتُن َفَرانه، ن َفَة تأخأذوا أن لكم ينبغي فكذلك َفَقط وجدتموها ممن الحكم

َفَضيل بن محمد عن بلغني لصحابه السلم عليه عيسى قول عنده ُف
لصحابه: قال مريم بن عيسى أّن قال: بلغني سإليم بن عمران عن
َفَسكم فوطنوا وأصحابي إخأواني كنتم إن والبغضاء العداوة على أنف
ِركون ل إنكم الناس؛ من ول تشتهّون، ما بترك إل تطلبون ما ُتد

َفَرة، تكرهون. إياكم ما على بالصبر إل ُتحبون ما تنالون ْظ َفَن فإنهّا وال
َفَة. طوبى القلب في تزرع يكن ولم قلبه في بصُره كان لمن الشهّو
أن قال: وبلغني وأصحابه السلم عليه عيسى بصره! بين في قلبه

ًبٌة وعليه أصحابه على خأرج عيسى ٌء صوف من ُج ًا وتباٌن وكسا حافي
ًا والشاربين الرأس مجزوز ًا باكي ِعث َفَفًر َفَش َفَس الجوع من اللون مص ياب

َفَل العطش، من الًشفتين والساقين؛ والذراعين الصدر شعر طوي
َفَلهّا، الدنيا أنزلُت الذي أنا إسإرائيل بني يا عليكم فقال: السلم منز

َفَجب ول َفَح يا بيتك بيتي? قالوا: أين أين أتدرون فخر، ول ع الله? ُرو
ُع، وإدامي الماء وطيبي المساجد، قال: بيتي رجلي، ودابتي الجو
ُق الشتاء في وِصلتي القمُر، بالليل وسإراجي الشمس مشار
ْيحاني وفاكهّتي تيّسر، ما وطعامي َفَر ُقوُل و ولباسإي الرض، ُب
َفَعاري الصوُف، َفَلسا الخوف، وِش َفَزْمنى وُج ليس أصبُح والمساكيُن، ال

ْكثر غنّي النفس طيب وأنا شيء، لي وليس وأْمسي شيء، لي ُم
مني. وأربح أغنى فمن

َفَلٌك يزال الكتب: عبدي! ما بعض في وقرأت ِعد قد كريم َفَم إلّي ص
ّنعم، إليك أتقرب قبيح، بعمل منك ّقًت بال خأيري بالمعاصي إلّي وتتم
ٌد. إلّي وشرك نازٌل، إليك صاع
َفَك وفي ّل َفَت أنت إذا إسإرائيُل يا التوراة: لع َفَت البرية من خأرج فدخأل

َفَض َفَق، إبراهيم آبائك بني أرض المقدسإة، الر ِفيُض فإنهّا وإسإحا ًا َفَت ُبر
ًا ًا وشعير َفَت وعسلً، ولبن ِرثّ ًا َفَفو َفَت غيُرك بناها بيوت ًا وعصر كروم
َفَت غيرك، غرسإهّا َفَت فأكل َفَت وشرب َفَعم َفَت القمح، ُلباِب بشحم وتن ضرب

َفَت صدرك إلِى بيدك ّبُة ترمح كما ورمح ّدتي برجليهّا، الدا َفَت: بش وقل
ّوتي ِرثُّت وبأسإي وبق َفَلبُت الرض هذه و َفَلهّا، وغ َفَت أه نعمتي ونِسي
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َفَب عليك! فأقذف َفَت أنت إذا صدرك في الّرع هبت وإذا عدوك، لِقي
ُق لهّا فتقعقِع الريُح ِر َفَت، الشجر و ِقل انهّزم َفَك، فأ َفَمُل رجال وأر

َفَتم نساءك، َفَء وأجعُل أبناءك، وأي ًا عليك السما َفَسإ ًا، والرض ُنحا حديد
ُء فل ِطر السما ِبت، الرُض ول ُتم ِقّل ُتن َفَة لك وا تجتمع حتى البرك

ٌة ٍر في يختبزن َفَعْشٌر ِنسو ّنو ٍد َفَت . واح
بن جعفر عن المحاربّي الرحمن عبد عن بلغني منبه بن لوهب
ًا أّن الكتاب في قال: أُجد منبه بن وهب عن قال: بلغني ُبْرقان قوم

ّينون ِتلون العبادة، لغير يتد ُمُسوك يلبسون الخأرة، بعمل الدنيا ويخ
ُفسهّم العسل من أحلى ألسنتهّم الذئاب، قلوب على الضأن أمّر وأن

عليهّم لبعثن يخادعون! أقسمُت إياي يغتّرون! أم ألي الصبر، من
ْيران. فيهّا الحليُم يعود فتنًة َفَح

 
يفِسدها حيث الرض في كنوزكم تجعلوا النجيل: "ل في وقرأُت

ُد السوُس ُقُب وحيث والدو ُق، ين في كنوزكم اجعلوا ولكن السرا
َفَن قلوبكم. إّن تكون كنوزكم تكون حيث فإنه السماء سِإراُج هي العي
َفَدك فإن صحيحًة عينك كانت فإذا الجسد ّله جس ل ُمِضيء. وإنه ك

َفَل أن أحد يستطيع ْين يعم ْين لرب ُهما ُيحب أن إل اثّن َفَد َفَض أح ِغ ُويب
ّقر الخأر، ُيو َفَن أحدهما و ُيهّي َفَر، و َفَملوا أن تستطيعون ل فكذلك الخأ تع

ًنكم وللمال. ول لله َفَم تلبسون، وما تشربون وما تأكلون ما ُيهّ
ُد الطعام، من أفضل النفُس أليست َفَل والجس اللباس من أفض
ِء َفَطير إلى انظروا َفَن ول َفَيحصدن ول يزرعن ل فإنهّن السما َفَيجمع

ِء، في ْهرا َفَن، الذي هو السماء في الذي وأبوكم ال ُقهّ أفلستم يرز
َفَل ِهّد إذا الذي ! وأيكم منهّّن أفض َفَد أن قدر ج ًا طوله في يزي ذراع

َفَم ِل ًا! ف َفَل ل فإنه البرية بُسوس باللباس? اعتبروا تهّتمون واحد يعم
ِزل، ول َفَن أقول: إن أنا يغ َفَس أن يستطع لم بوقاره سإليما يلب

ِبُس اللّه كان فإذا منه، كواحده َفَب ُيل اليوم ينبت الذي الرض ُعش
َفَقى ُيل ِر في و ًا، النا َفَل اليماِن قليلي يا أفلستم غد منه! ول أفض
ُفوا َفَبُس، وماذا نشرُب وماذا نأكل فتقولوا: ماذا تهّت يهّتّم إنما فإنه نل
ْعلم السماء في الذي أباكم وإن الدنيا؛ ابن لذلك ينبغي ذلك أّن َفَي
َفَت فالتمسوا فابدأوا لكم، َفَلكو ّيته، الله م ّديق سإوف فإنكم وِص

َفَفون. ول ْك ّنكم ُت َفَم ٍد، في ما ُيهّ ًا فإن غ َفَحْسُب بهّّمه، مكتٍف غد اليوم و
ُه. وكما ِدينون شر لكم. ُيكال تكيلون الذي وبالمكيال ُتدانون، َفَت

َفَة ُتبِصر وكيف َفَة ُتبصر ول أخأيك عين في القذا عينك! ل في الساري
َفَس، الكلب ُتعطوا ْد ُق َفَسإلوا لؤلؤكم ُتلقما ول ال َفَا للخنازير.  ْعطو ُت
ُغوا ّبون الذي وانظروا لكم، ُيفتْح واسإتفتُحوا تِجدوا، وابت َفَي أن ُتح ِت َفَيأ
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َفَب أدخألوا إليهّم؛ فأتوا إليكم الناُس َفَب فإن الضيق، البا َفَق البا والطري
ِة إلى َفَلك َفَهّ ِريضان، ال َفَنهّما والذين َفَع ُلكو َفَب أضيق كثيٌر. وما يس البا

َفَق َفَلغان اللذين والطري ِة! والذين إلى ُيب َفَنهّما الحيا قليٌل". يسلكو
ُعك له وقال ورجل السلم عليه عيسى بين ْتب َفَت. حيث رجل: أ ذهب

ٌة، عيسى: للثعالِب له فقال َفَر َفَنان السماء ولطير ِحج لبن وليس ِك
ُد مكان النساِن ِن َفَسإه. فيه ُيس رأ

ِريين: أتأذن من رجل له وقال الحواريين من رجل وبين وبينه َفَحوا ال
َفَن أن لي ِف َفَتى له: دع أبي? فقال أد ْعني. موتاهم َفَيدفنون المو َفَب ْت وا
ِريين: ل وقال للحواريين عيسى أقوال من ًا، َفَتتزودوا للحوا فإن شيئ

َفَل ٌق العائ َفَعم أن محقو ْط َفَته، ُي بين كالِخرفان أرسإلكم وإني ُقو
َفَلماء فكونوا الذئاب، ًا كالحياِت ُح ْلهّ ُب َفَحمام. وإذا و َفَت دخألتم كال البي
َفَك كان فإن البيِت، على فسلموا َفَ البيت ذل َفَل ْبهّم، لسلمكم أه ُيِص فل

ً يكن لم وإن ِوكم لم إليكم. ومن يرجع فإنه لسلمكم أهل ُيؤ
ْع َفَم ُفُضوا َفَقريته من خأرجتم فإذا لقولكم، ويست َفَر فان ِلكم عن الغبا أرُج

أبيه عن المنعم عبد عن الرحمن عبد حدثّني ربه ُعزير به ناجى ما
ْهب عن َفَجى فيما قال: كان َفَو َفَزير به نا َفَهّم ُع كّل من لك فإن ربه: "الل

ْلٍق َفَته َفَخأ ًة خألف َفَر ْي َفَت وإنك اخأترتهّا، خِأ ْبلة؛ النابت من اخأتر ومن الح
َفَة، المواشي َفَة، الطير ومن الضائن َفَت البيوت ومن الحمام إيلياء، بي

َفَء ومن َفَت إيليا ِدس، بي َفَم، الخلئق جميع ومن المق ِد ومن آد َفَل َفَم َفَو آد
ًا، َفَلد ومن نوح َفَم، نوٍح َفَو َفَلد ومن إبراهي َفَم َفَو َفَل إبراهي َفَق، إسإماعي وإسإحا

َفَلد من َفَق َفَو ُتك فأصبحْت اللهًّم إسإرائيل؛ إسإحا َفَر ْي َفَمت قد خِأ َفَذْت ت ونف
َفَت ما كل في َفَلد من كان ما إل اخأتر أصبحوا فإنهّم إبراهيم، خأليلك َفَو

ًا ُبد َفَوًل معصيتك لهل أع َفَخأ َفَلط الذي فما لعدائك، و ذلك? علينا سإ
َفَلدونا، خأطايانا. فالخاطئون أجل أمن ضعفنا? فمن أجل من أو و

ْقنا. قال: فجاءني ضعٍف ِل َفَلُك خأ سإمعت كذلك أنا فبينما فكلمني، الم
ًا ٌة فإذا فنظرت، هالني صوت ٌة امرأ ٌة رأسإهّا، عن حاسإر ناشر

َفَرها، ّقة شع ْيهّا، شا ِطُم جب َفَهّهّا، َفَتل ِتهّا، بأعلى وتصُرُخ وج ُثو صو وتح
َفَب لهّا: فقلُت فيه، كنُت ما وتركُت عليهّا فأقلبُت رأسإهّا، على الترا

ُلِك ما ُة أيتهّا با َفَرِك، دهاِك? أخأبريني الذي وما المرأ أصابت فقد خأب
َفَرك. المصائُب غي

ّني قالْت: إليك ّبي فإن الرجُل، أيهّا ع ومصيبتي أبكاني، الذي هو ر
ًء اللّه في ترى. فقلُت: فإن مما أعظُم ًا مصيبة، كّل من عزا َفَف َفَل َفَخأ و

ًا هالك، كّل من نظره وإلى اسإتعيني، فإياه فائٍت، كل من وعوض
فانظري. لك
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ًا امرأة كنُت قالت: إني ًا مالي، كثير َفَرفي، عظيم ًا وكنت ش ل عاقر
َفَد َفَل َفَد وكلهّن معي ِنسوة له بعٍل عند وكنُت لي، َفَو َفَن غيري، له ُول فمل
َفَف الولد لحب به َفَهّه فصر ّني، وج وصديقي، أهلي وحزن فحزنُت ع

َفَط عليه هواني رأيت فلما ربي إلى رِغبُت عنده، منزلتي وسإقو
ُته ْو َفَع َفَد ُته فأجابني، و ًا واسإتوهب عيني، به فقرْت لي، فوهبه غلم

َفَطف أهلي، وفرح ُله وع َفَع زوجي، به ال ّني وقط َفَة ع ضرائري، ألسن
ْيُت ًا فرب َفَله أنثى تحِمْل لم غلم ًا مث ً ُحسن َفَضرة وجمال ًا، ون فلما وتمام

َفَلغ َفَمل أُشده ب َفَة عليه خأطبُت سإروري به وك وبذلُت قومي، عظيم
َفَل وجمعت خُألعتي، من وخأرجُت مالي، دونه فخرج قومي، رجا

َفَل حتى بينهّم َفَيمشي َفَته، دخأ منه خأر سإريره، على َفَقعد فلما بي
ُقه فاندقت َفَل عملي وضّل ابني فمات عن َفَط َفَف نصيبي وب ِل َفَت مالي، و
ًية هذه إلى فخرجُت َفَبر ُد ل فيهّا أبكيه ال ًا أرى أن أري ول آثّاره من أثّر

ًا َفَح ولن أصحابه، من أحد َفَر ّتى أبكيه أب َفَق ح به. ألح
َفَزيٌر: اذكري قال َفَرك المصائُب أصابت فقد وراجعيه، ربك ُع أما غي

َفَك رأيِت َفَء هل ُة وهي إيليا َفَو وأّم المدائن سإيد َفَرى? أ ُق رأيِت ما ال
ُله! إن رِحمك الرجال? قالت: إي وهم أهلهّا مصيبة لي ليس هذا ال
ٌة، منه بشيء لي وليسْت بعزاء َفَبْت، مدينًة تبكي إنما أسإو ِر ولو خأ
َفَمُر ِغي وإنما كانت، كما عادْت ُتع ًا تب َفَدهم قوم َفَة الله وع َفَكّر على ال

َفَي وأنا عدوهم، ٍر على أبك ُلهّا. ل ُمصيبة وعلى فات، قد أم أسإتقي
َفَزير: فإنه قال َفَق ُع ِل َفَق شيء وكل إليه، صار لما خُأ ِل أن بد فل للدنيا خُأ

َفَنى، ْف َفَي َفَما سإ ِعمارتهّا، بعد عروشهّا على خأاويًة أصبحْت مدينتنا رأيِت أ
َفَو وأثّاثّهّا؛ أنسهّا بعد وأوحشْت َفَدنا رأيت ما أ ُنه، ُغير كيف مسج حس

َفَم ُه ُنه، و َفَو وأطفئ ِحص َفَز رأيِت ما نوُره! أ َفَفهّم َفَذّل، كيف أهلهّا ع وشر
َفَل كيف َفَدهم َفَخأُم َفَقط، كيف ومج َفَرهم سإ َفَطل! أو كيف وفخ رأيِت ما ب
ّله كتاب َفَق، كيف ال ِر َفَي أْح ّله وول َفَع، كيف ال ِف َفَت ُر ِة وتابو كيف السكين

َفَء رأيِت ما سُإبي! أو ِتهّم الملوك نسا السإواِق ُبطون في وبنا
الذين الشياخ رأيت ما والشعار! أو والوجوه الُسوق عن حاسإرات

ِنين والسكينُة النوُر وجوههّم على َفَقّر ما والِقطار! أو الحبال في م
َفَر رأيِت َفَن الحبا َفَء رأيِت ما أو السإار، في مصفدين والرهبا أبنا

َفَن الشراُر، ويقتسُمهّم السهّاُم عليهّم ُتضرب وهارون موسإى وولدا
ًا الملوك ْفار? أو َفَخأدم ُك ًا يوار لم قتلنا رأيِت ما لل قبٌر، منهّم أحد

ْد ولم َفَهّ والعلماء مبهّوتون، فالحكماء ولد، إلى منهّم أحد َفَيع
ّيرون، والحلماء يموجون، ُقون الرأي وأهُل متح ْل بأيديهّم ُم

ِلمون. ُمستس
َفَلمهّا أنا قال: فبينا َفَهّهّا غشى أك حال الشمس شعاع مثُل نوٌر وج
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على يدي ورددُت وجهّي شدته من فخمرُت إليهّا النظر وبين بيني
َفَنهّا، أرى ول أِحّسهّا ل أنا فإذا وجهّي كشفُت ثّم بصري، وإذا مكا

ذلك إلى نظرُت فلما وأبوابهّا، بسورها حصينٌة لي ُرفعْت قد مدينة
َفَررُت ًا؛ َفَخأ ِعق َفَلك فجاءني َفَص ْبعي فأخأذ الم َفَض لي: ما وقال ونعشني ب

ْير! وقد يا أضعفك َفَز َفَت ُع ربك به تخاطُب ما القوة من بك أن زعم
ِلي ُتد إسإرائيل. بني من الخاطئين عن بالعذر و

ْير: مثل له قال َفَز روحي. وأذهب أضعفني وعاينُت رأيُت الني ُع
َفَلك: فإن قال َفَة الم ْتك التي المرأ عليهّا، تبكي التي المدينة هي كلم

َفَقْه فكلمتك، أنثى صورة في لك الله صورها قولهّا: عنهّا: أما فاف
َفَمرْت إنهّا ًا ُع ًا دهرها من زمان ُء كانت فكذلك لهّا، ولد ل عاقر إيليا

ًا ًا الرض من صعيد َفَب َفَن ل خأرا سإنة. آلف ثّلثّة من أكثر فيهّا ُعمرا
ّله قولهّا: إن وأّما ًا لهّا وهب ال الله أقبل حين فذلك اليأس، عند غلم

ُعمران عليهّا ّله فابتعث بال قولهّا: كتابه. وأما وأنزل أنبياءه منهّا ال
ُدها هلك إنه ّير حين فذلك سإروُرها، فيه كمل حين ول ُلهّا غ َفَعم أه ن

ّله ّدلوها ال ًا، الله على ُجرأة إل عليهّم بالنعم يزدادوا ولم وب وفساد
ّله فغير ّلط بهّم ما ال ّوهم عليهّم وسإ َفَفعك وقد أفناهم، حتى عد ش
ّله ُيعيدها ومدينتك، وكتابك قوِمك في ال رأيت كما عامرة الله وسإ

ُنهّا عليهّا ُبهّا، حيطا ُدها نجيهّا وأبوا وأشجارها. وأنهّارها مساج
  العازر ُيدعى له وصديق السلم عليه إبراهيم بين

َفَق يذبح أن إبراهيم الله أمر قال: لما السإناد بهّذا وحدثّني إسإحا
َفَله السلم عليهّما ًا، ويجع له: يقال له خأليٍل إلى ذلك أسإر ربان
َفَلك، هذا بمثل َفَيبتلي ل الله الصديق: إن له فقال العازر؛ ّنه م ولك

َفَربك أن يريد َفَرك، ُيج َفَت وقد ويختب ِلك لم أنه علم ِتنك بهّذا يبت َفَيف ول ل
َفَلك ُيض ُقص ول ليعنتك ول ل َفَتك به لين َفَنك بصير َفَنك، وإيما ول ويقي

َفَنك ّله َفَتُسوءّن ول هذا يروع ّنك، بال َفَك ذلك َفَرفع وإنما ظ البلء في اسإم
وولدك، نفسك في أعظمهّم كنت حتى البلء، أهل جميع على

َفَعك فليس والفضائل؛ والدرجات المنازل في عليهّم لك بقدر ليرف
الثواب لهل وليس صبرك، فضُل إل الصبر فضيلة في الصبر لهل
جسيم في البلء لهل وليس ثّوابك، فضل إلى الثواب فضيلة في

الذي البلء وجوه من هذا شرفك. وليس فضُل إل البلء شرف
حكمه في وأعدُل نفسه في أكرُم الله لن أولياءه، به الله يبتلي

ّيب الولد ذبح يجعل أن من عبادة في وأعدل النبّي الوالد بيد الط
َفَفى؛ ّني هذا يكون أن من بالله أعوذ وأنا المصط ًا م ّله على حتم أو ال

ًا ّد ًا أو لمره ر ُء هذا ولكن عباده، على لحكمه سُإْخط فيه الرجا
ًا فكن ذلك على ربك عزم به. فإن والظن ة بك علمه أحسن عبد
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بك علمه لُحسن إل العظيم البلء لهّذا ُيعرضك لم أنه أعلم إني
ًا، لناس ليجعلك وبصبرك، وبصدقك ّله. إل قوة ول حول ول إمام بال

يوسإف أن السإناد بهّذا وحدثّني السلم عليهّما ويوسإف جبريل بين
ِبث لما السلم عليه وجل عز الله أرسإل سإنين سإبع السجن في ل
َفَل إليه ِم عليه جبري أيهّا له: أتعرفني فقال بخروجه، بالبشارة السل

ًة يوسإف: أرى له الصديق? قال ًة صور ًا طاهر ًا وروح يشبه ل طيب
رب رسإول المين، الروح جبريل: أنا الخاطئين. قال أرواح

سإيد وأنت المذنبين مداخأل أدخألك يوسإف: فما العالمين. قال
َفَو المقربين. قال ورأس المرسإلين ُق أيهّا تعلم لم جبريل: أ ّدي الص

َفَفر الله أن ُطهّر البيوت يط هي بهّا يحلون التي البقعة وأن النبيين، ب
ّهّر قد وأنه الرضين، أطهّر َفَن بك ط الطاهرين. يابن حوله وما السج
ّبهّني يوسإف: كيف قال بأسإماء وتسّميني بالصالحين، تش

ّديقين، ّدني الص ُتع هؤلء بين أسإيٌر وأنا المخلصين، آبائي مع و
ِلم جبريُل: لم المجرمين? قال َفَبك َفَيك ُع، قل َفَقك يغير ولم الجز ُل خُأ

ُء، ّيدك، فراش تطأ ولم السجُن يتعاظمك ولم البل ُينسك ولم سإ
ُء َفَء الدنيا بل ّبك؛ أبوك ول ربك أباك نفُسك ُتنسك ولم الخأرة، بل ر

ُفّك الذي الزمان وهذا ّوك، به الله ي ِتق عن ْع ُي َفَين ِرقك، به و ُيب للناس و
ُيصدق حكمتك، فيه إليك ويجمع ظلمك، ممن ُوينصفك رؤياك و

ّبتك، َفَر: يملكك ُملك لك ويهّب أح ّبد ملوكهّا مص ُيع جبابرتهّا، لك و
ُيذّل َفَغر أعّزتهّا، لك و ُيص ِدُمك عظماءها، لك و ّولك سُإوقتهّا، ويخ ويخ
َفَلهّا َفَو َفَحم خأ َفَنهّا، بك وير ُيلقِي مساكي َفَة لك و َفَة المود قلوبهّم، في والهّيب

َفَد لك ويجعل َفَح والثّر عليهّم العليا الي ُيري فيهّم، الصال فرعون و
ًا ْلم َفَزع ح َفَره حتى شديد كرٌب له ويأخأذه منه يف َفَهب ُيسهّ ُيذ َفَمه و نو

َفَلمك والكهّنة السحرة وعلى تفسيره عليه ويعّمي َفَله. ويع تأوي
أن أردت النبياء: إذا بعض إلى تعالى الله الكتب: أوحى بعض وفي

َفَن ًا معي تسك ُقدس حظيرة في غد ًا الدنيا في فكن ال ًا وحيد فريد
ًا ًا، مهّموم ِرد الفلة بأرض يظّل الوحدانّي كالطائر حزين ماء وي
وحده أوى الليل عليه َفَجًن فإذا الشجر، أطراف من ويأكل العيون

ًا ًا الطير من اسإتيحاش وعّز. جّل بربه واسإتئناسإ
َفَل لما الزبير بن الله عبد وصندوق الحجاج ِت ُد ُق َفَبير بن الله عب الز

َفَحجاُج وجد ًا ترك فيما ال وقال: فتعْجب؛ حديد، أقفال عليه ُصندوق
ًا. ففتحه هذا في إّن ٌق فإذا شيئ ْفل عليه آخأُر صندو فإذا ففتحه ُق

َفَفٌط ًا، الحديث كان فيهّا: إذا صحيفة فإذا ففتحه درج، فيه َفَسإ َفَحلف
ُد ًا، والميعا ْلف ْقنُب خُأ ًا، والِم ُد وكان ألف ًا، الول ًا؛ والشتاء غيظ قيظ
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ًا، الكراُم وغاض ًا، اللئام وفاض غيض ْفٌر، فأعنٌز فيض جبل في ُع
ْعر، الِحبر. كعب بذلك النّضر. حدثّني بني ُملك من خأير َفَو

الدعاء
للنبي صلى الله عليه وسإلم

حدثّني أبو مسعود الدارمي: قال: حدثّنا جريٌر عن أنس بن مالك
قال: قال رسإوُل الله صلى الله عليه وسإلم: "قال ربكم عّز وجّل
ٌة لك يا بن آدم، وواحدة بيني وبينك، فأما ٌة لي، وواحد ثّلثّة: واحد
ًا، وأما التي لك فأحوُج ما ِرك بي شيئ ُتش ِلُص لي ل  التي لي فتخ

ُء تكون إلى عملك أوفيكه، وأمما التي بيني وبينك فمنك الدعا
وعلي الجابة".

ما يفتتح به النبي صلى الله عليه وسإلم صلته في قيام الليل
َفَباب قال: حدثّنا ّله قال: أخأبرنا زيد بن الُح ُة بن عبد ال ْبد َفَع ّدثّني  ح

معاوية قال: حدثّني أزهُر ابن سإعيد عن عاصم بن حميد قال:
ّله عنهّا، ما كان يفتتح به رسإوُل الله صلى َفَة رضي ال سإألُت عائش
ًا َفَعْشر ُيكبر  َفَته في قيام الليل? قالت: كان  الله عليه وسإلم به صل

ًا، ًا ويستغفُر الله عشر َفَلل عشر ًا ويهّ ُد عشرا ويسبح عشر َفَم ويح
وثّم يقول: "اللهّم اغفْر لي واهدني وارزقني وعافني"، ويتعوذ

من ضيق المقام يوم القيامة.
للنبي صلى الله عليه وسإلم إذا أصبح حدثّنا حسين بن حسن

َفَوْرقاء عن عبد الله بن َفَفاُف عن أبي ال المروزي قال: حدثّنا الُخ
َفَفى قال: كان رسإوُل الله صلى الله عليه وسإلم إذا أصبح أبي أو
ُق والمُر َفَخل ُء والعظمُة وال قال: " أصبحنا وأصبح الملُك والكبريا

والليُل والنهّاُر وما يسكن فيهّما لله رب العالمين وحده ل شريك
َفَره ًا وآخأ ًا وأوسإطه فلح َفَل هذا النهّار صلح ّو له. اللهّم اجعل أ

َفَم َفَر الدنيا وخأير الخأرة يا أرح ًا. اللهّم إني أسإألك خأي نجاح
الراحمين".

دعاء السإتسقاء للحسين حدثّنا إسإحاق بن راهويه قال: أخأبرنا
ِفِي عن إسإرائيلي عن الحسين أنه كان إذا ْع حسين بن علّي الُج

َفَر َفَة غي ْقيا واسإعًة وادعًة عامًة نافع اسإتسقى قال: "اللهّم اسإقنا سُإ
َفَنا وتزيد بهّا في رزقنا وشكرنا. اللهّم َفَرنا وبادي ضارة تعم بهّا حاض

ًا. َفَء إيماٍن إن عطاءك لم يكن محظور َفَق إيماٍن وعطا اجعله رز
ِبْت فيهّا زينتهّا ومرعاها". اللهّم أنزل علينا في أرضنا سإكنهّا، وأن
دعاء السإتسقاء للعباس روى الكلبّي عن أبي صالح أن العباس

ّله عنه: "اللهّم إنه لم ينزْل بلء قال: يوم اسإتسقى عمر رضي ال
ٍة، وقد توّجه بي القوم إليك لمكاني َفَشف إل بتوب ُيك إل بذنب، ول 
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ّيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة، فاسإقنا من نب
ٍة. َفَق ِب ٍة ُمط َفَل الجبال بديم ُء شابيب مث الغيث،. فأرخأت السما

دعاء عمر بن عبد العزيز عشية عرفة بعرفة وروى سإفيان بن
عيينة عن أبي عبد الملك قال: سإمعت عمر بن عبد العزيز عشية

ْع ْد في إحسان محسنهّم، وراج ِز عرفه بعرفة وهو يقول: "اللهّم 
بمسيئهّم إلى التوبة، وُحْط من ورائهّم بالرحمة".

دعوات النبي صلى الله عليه وسإلم عند انصرافه من مجلس
ّدثّنا عبد الله بن المبارك قال: ّدثّنا حسين بن حسين قال: ح ح

أخأبرنا يحيى بن أيوب عبيد الله بن زحر عن خأالد بن أبي عمران
ّله صلى الله عليه وسإلم ّله بن عمر قال: كان رسإول ال عن عبد ال

ل يكاد يقوم من مجلس إل دعا بهّؤلء الدعوات: ل اللهّم اقسم
لنا من خأشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما

ُتبلغنا به إلى رحمتك، ومن اليقين ما تهّوُن به علينا مصيباُت الدنيا
َفَثّ منا، وانصرنا على ّتعنا بأسإماعنا، أبصارنا، واجعل ذلك الوار َفَم و
من ظلمنا، ول تجعل مصيبتنا في ديننا ول تجعل الدنيا أكبر هّمنا

َفَلط علينا من ل يرحمنا". ول مبلغ علمنا، ول تس
ّداد بن أوس ثّم للنبي صلى الله عليه وسإلم بلغني عن يونس لش
ّداد بن أوس في ًية قال: كان ش َفَط ُع َفَن بن  عن الوزاعّي عن حّسا
َفَنعبث بهّا، فأنكرت ِتنا بالسفرة  سإفر، فنزلنا منزلً فقال لغلمه: ائ
ِطمهّا وأّزمهّا منه، فقال: ما تكلمت بكلمة مذ أسإلمت إل وأنا أخأ

غير كلمتي هذه فل تحفظوها عني، واحفظوا عني ما أقول لكم:
سإمعت رسإول الله صلى الله عليه وسإلم يقول: "إذا كنز الناُس
َفَت َفَب والفّضة فاكنزوا هؤلء الكلمات: اللهّم إني أسإألك الثبا الذه

َفَة في الرشد وأسإألك شكر نعمتك وأسإألك في المر والعزيم
ًا، وأسإألك من خأير ًا صادق ًا ولسان ًا سإليم َفَن عبادتك أسإألك قلب حس

ِلما تعلم، إنك أنت ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، أسإتغفرك 
علم الغيوب".

 من أدعية النبي صلى الله عليه وسإلم 
ّدثّنا أبو سإلمة الحوسإّي عن بلغني عن الوليد بن مسلم قال: ح

سإالم بن عبد الله قال: كان من دعاء رسإول اللّه صلى الله عليه
ّطالتين تبكيان بذروف الدموع وسإلم: "اللهّم ارزقني عينين ه
ًا والضراس وتشفيانني من خأشيتك قبل أن تكون الدموع دم

ًا". جمر
ّدثّني ِوّي قال: حدثّنا عمر بن ِعمران قال: ح ْن َفَغ ّدثّني أبو سإفيان ال ح

الحارثّ بن ِعنبة عن العلء بن كثير عن أبي السإقع: أنه كان
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َفَع كّل يحفظ من دعاء النبّي صلى الله عليه وسإلم: "يا موض
َفَرى ُت َفَرى ول  َفَت َفَوى بكل سإبيل أنت مقيم  َفَنْج َفَد كّل  شكوى ويا شاه

َفَظر العلى". وأنت بالمن
ّدثّنا عبد دعاء عيسى عليه السلم للمرض والعميان والمجانين ح

ّبه قال: كان الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن من
َفَنى والعميان والمجانين دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والّزْم

َفَمْن في الرض ل َفَمْن في السماء وإله  وغيرهم: "اللهّم أنت إله 
َفَمْن في الرض َفَمْن في السماء وجبار  إله فيهّما غيُرك، وأنت جبار 

َفَمْن في َفَكُم  َفَح َفَمْن في السماء و َفَكُم  َفَح َفَر فيهّما غيرك، وأنت  ل جبا
َفَمْن ِلك  ِلك مْن في السماء وم َفَم فيهّما غيُرك، وأنت م َفَك َفَح الرض ل 

ِتك في ُتك في الرض كقدر ُقدر ِلك فيهّما غيرك؛  في الرض ل م
ُنك في الرض كسلطانك في السماء؛ أسإألك السماء، وسإلطا

ِكك القديم، إنك على كّل شيء ِهّك المنير إُمل باسإمك الكريم ووج
ُيكتب له ُيقرأ للفزع على المجنون و قدير،. قال وهب: هذا 

ويغسل ويسقى، فيبرأ بإذن اللّه أّي ذلك شاء فعل.
ًا بهّذا السإناد ّدثّني أيض من دعاء المسيح حين أخأذه اليهّود وح

ُلبوه بزعمهّم قال: كان من دعاء المِسيح حين أخأذه اليهّود ليْص
فرفعه الله إليك: "اللهّم أنت القريب في علوك، المتعالي في
ْلقك، أنت الذي نفذ بصرك في َفَخأ دنّوك، الرفيع على كل شيء 

َفَيْت دونك وشمخ َفَعِش َفَرت البصار دون النظر إليك و َفَحِس خألقك، و
َفَم بنورك فتباركت اللهّم َفَل ّظ ّليت ال َفَج بك العلّو في النور؛ أنت الذي 

َفَع الخلق ِد خأالق الخلق بقدرتك مقدر المور بحكمتك، مبت
ًا َفَت سإبع بعظمتك، القاضي في كل شيء بعلمك؛ أنت الذي خألق
َفَما َفَسإ ِوياِت الطباق مذِعناٍت لطاعتك،  في الهّواء بكلماتك، مست

َفَن طائعاٍت ْي َفَت َفَن وهّن دخأان من خأوفك، فأ ْب َفَفأج ّو بسلطانك  بهّّن العل
َفَت فيهّّن َفَسإك بتقديسك وجعل ّبحون قد بأمرك، فيهّن ملئكتك يس
َفَت فيهّّن ًء أضوا من شمس النهّار، وجعل ًا يجلو الظلم، وضيا نور

ًا للشياطين، ُظلمات البحر والبر ورجوم ُيهّتد بهّا في  َفَح  مصابي
َفَحوت من أرضك، َفَد َفَت اللهّم في مفطور سإمواتك، وفيهّا  فتبارك
َفَدحوتهّا على الماء، فأذللت لهّا الماء المتظاهر فذل لطاعتك و

َفَت فيهّا بعد وأذعن لمرك وخأضع لقوتك أمواِج البحار، ففّجر
َفَع؛ ثّم أخأرجت ِغزار والينابي َفَن ال َفَر، وبعد النهّار العيو البحار النهّا

ًا فأطاعتا َفَل أوتاد َفَت على ظهّرها الجبا َفَر بالثمار، ثّم جعل منهّا الشجا
َفَة قدرتك ومن ُدها، فتباركت اللهّم في صنعك، فمن يبلغ صف أطوا
ْقِضي َفَت َفَب و ُفك الرقا َفَب، وت ُتنِشئ السحا ِزل الغيث و ُتن َفَعُت نعتك.  ُين
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َفَت أن الحّق وأنت خأير الفاصلين. ل إله إل أنت سإبحانك أمر
يستغفرك كّل خأاطئ. ل إله إل أنت إنما يخشاك من عبادك

العلماء الكياس. أشهّد أنك لست بإله اسإتحدثّناه، ول رب يبيد
ُعك، ول أعانك َفَد َفَن ُء يقضون معك فندعو و ِذكُره، ول كان لك شركا

ِلد ولم يكن ٌد لم ت ُد أنك أحد صم ْلِقك فنشك فيك. أشهّ َفَخأ ٌد على  أح
ًا ٌد، ولم تتخذ صاحبًة ول ولدا. اجعل لي من أمري فرج ًا أح لك كفو

ومخرجا".
ٌة للشقيقة وغيرها من قولك: "أشهّد َفَذ ُعو قال وهب: وهذا الدعاء 

َفَت بإله اسإتحدثّناه، إلى آخأره". أنك لس
ّدثّنا َفَبيد قال: ح ُع ّدثّني محمد بن  لبن عباس في كيفية الدعاء ح

َفَيينة عن ابن عباس قال: "الخألص هكذا، وبسط يده ُع سإفيان بن 
اليمنى وأشار بإصبعه من يده اليسرى، والدعاء هكذا، وأشار

براحتيه إلى السماء، والبتهّال هكذا، ورفع يديه فوق رأسإه
ظهّوُرهما إلى وجهّه".

دعاء داود في الليل حدثّني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه
ّبه قال: كان داود إذا دعا في جوف الليل قال: عن وهب بن من

ّيوم اغفر لي "اللهّم نامِت العيوًن وغارِت النجوُم وأنت حّي ق
َفَم العظيُم، إليك رفعُت ذنبي العظيم إنك عظيم. وإنما يغفر العظي

َفَر العبيد إلى أربابهّا. اللهّّم تساقطت َفَر السماء نظ رأسإي عام
َفَر ُمعد كرسإّي القضاء". ِطل ذكُرها وأنت دائٌب الده َفَرى وأب ُق ال

 من تحميد داود 
َفَطر المطر، وورق ّله عدد ق قال: وكان من تحميده: "الحمد ل

ّله َفَد ما في البّر والبحر. والحمد ل الشجر، وتسبيح الملئكة، وعد
َفَد ما عن ِظللهّم، وعد َفَطْرفهّم و ْفظهّم و َفَل ْلق و َفَخ َفَد أنفاس ال عد

ُظه، وأحاطت ُكه، ووسِإعه ِحف َفَد ما قهّره مل ِئلهّم، وعد ِنهّم وشما ْيما أ
َفَد ما تجري به الرياُح، ّله عد به ُقدرته، وأحصاه علُمه. والحمد ل
ِلف به الليُل والنهّاُر، وتسير به َفَد ما يخت وتحمله السحاُب، وعد

َفَد كل شيء أدركه ّله عد ُد ل الشمُس والقمُر والنجوُم. والحم
ّله الذي أدعوه ًفه. والحمد ل َفَذ فيه علًمه، وبلغ فيه لط بصُره، ونف
ّله الذي أسإأله ًا حين يدعوني. والحمد ل ُبني وإن كنُت بطيئ ُيِجي ف

ِرًضني. والحمد لله الذي َفَيستق فيعطيني، وإن كنُت بخيلً حين 
ّله ِلكني. والحمد ل ُيهّ ًا لما  ُيعافيني، وإن كنُت متعرض أسإتعِفيه ف
َفَب لي، ولو ُلم في الذنوب عن عقوبتي حتى كأني ل ذن َفَح الذي 

َفَم حياتي، ّله الذي أرجوه أيا ِلمني سإيدي. والحمد ل ُذني لم يظ يؤاخِأ
َفَرجوُت غيره لنقطع رجائي. والحمد ُذخْأِري في آخأرتي، ولو  وهو 
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ُبه مفتوح لكل ما ُتمِسي أبواب الملوك مغلقًة دوني، وبا لله الذي 
شئُت من حاجاتي بغير شفيع فيقضيهّا لي. والحمد لله الذي أخألو

ُع عنده سإّري في أي سإاعة شئُت من به في كل حاجاتى، وأض
ُد ّبي أحم ِني، فر َفَغ سإاعاتي. والحمد لله الذي تحبب إلّي وهو عني 

ُقه بحمده". شيء عنده وأح
َفَدتي عند ُع َفَف: "يا  دعاء يوسإف عليه السلم وكان من دعاء يوسإ
َفَزعي َفَمف َفَدتي، ويا ِغياثّي عند شدتي، و َفَوْح كربتي، ويا صاحبي في 

َفَم عند فاقتي، ورجائي إذا انقطعْت حيلتي، إلهّي وإله آبائي إبراهي
ًا واقض حاجتي!. ًا ومخرج َفَب، اجعل لي فرج َفَق ويعقو وإسإحا

َفَبكاء بني إسإرائيل يقول: "اللهّم ل ّكاء بني إسإرائيل وكان  دعاء ب
ُكْر بي في حيلتك، ول تؤاخأذني بتقصيري ْبني بعقوبتك، ول تم تؤد

ِفْر، ويسير عملي فتقبل، كما عن رضاك، عظيم خأطيئتي فاغ
َفَن َفَت يمضي عزُمك؛ فل الذي أحس َفَت تكون مشيئتك، وإذا عزم شئ

َفَعونك، ول الذي أسإاء اسإتبد بشيء يخُرج به اسإتغنى عنك وعن 
ِلك! إلُه النبياء َفَب ِق ُد إل من  ِتك؛ فكيف لي بالنجاة ول توج ُقدر من 

َفَسى؛ ْن َفَي وولي النبياء، وبديُع مرتبة الكرامة، جديد ل يبلى، حفيٌظ ل 
ُتك، وبك اهتديُت دائٌم ل يبيد، حي يموت، يقظاُن ل ينام؛ بك عرف

َفَت". َفَت؛ فتباركت وتعالي ِر ما أن ْع إليك، ولول أنت لم أ
َفَدثُّت عن محّمد بن ّي: ح للنبي صلى الله عليه وسإلم قال الزد

النضر الحارثّي أّن النبّي صلى الله عليه وسإلم قال: "ل تقطعوا
َفَة عليهّم فأنا منه الشهّادة على أهل القبلة فإنه من يقطع الشهّاد

ّلم آيًة! َفَع ٌء إّن الله كتمنا ما يصنع بأهل القبلة وقال: "من  بري
ّنة في دين الله حثا الله له من الثواب ّله أو كلمًة من سإ كتاب ال

ًا". حثو
قال: وقال الوزاعّي كان رسإول الله صلى الله عليه وسإلم

ّبك العمال وحسن الظن َفَحا يقول: "اللهّم إني أسإألك التوفيق لم
بك وصحة التوكل عليك".

َفَجلً يدعو عند الكعبة لعلي بن أبي طالب عليه السلم وقد سإمع ر
ِدي قال: حدثّنا بعض أشياخأنا قال: اعتمر علي ْب َفَع محمد بن بشر ال

ًا بأسإتار الكعبة وهو يقول: يا من ل عليه السلم ورجلً متعلق
ِلطه المسائل ول يبرمه إلحاُح ُتغ ُله سإمٌع عن سإمع، ول  َفَغ يش

َفَة مغفرتك. فقال علي: والذي َفَد عفوك وحلو َفَبْر ْقني  الملحين؛ أذ
ِفر ُغ ًا ل َفَرضين ذنوب ُء السموات وال نفسي بيده لو قلتهّا وعليك مل

لك.
َفَزم فقال: اللهّم دعاء أعرابي عند الملتزم دعا أعرابي عند الملت
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ِبعاٍت فتحملهّا َفَت َفَدْق بهّا علي، وللناس  ًا فتص إن لك علي حقوق
ِقراي ُفك فاجعْل  َفَت لكل ضيف ِقرى، وأنا ضي عني، وقد أوجب

َفَة. الليلة الجن
مثله لخأر وقال آخأر: اللهّم إليك خأرِجُت، وما عندك طلبُت، فل
َفَت لم ترحم َفَر ما عندك لشّر ما عندي. اللهّم وإن كن تحرمني خأي

َفَر المصاِب على مصيبته. َفَعبي فل تحرمني أج َفَت َفَصبي و ن
 من كتاب لشيخ للمؤلف 

وقرأُت في كتاٍب لشيخ لنا: اللهّّم إنه من تهّيأ و تعبأ، وأعد
ّيئي وتعبئي ِله، فإن تهّ َفَني َفَب  َفَل َفَط ِده و َفَء رف َفَرجا َفَفادة مخلوٍق  ِو ّد ل واسإتع

َفَطر َفَب نائلك الذي ل خأ ِرفدك وطل َفَء  وإعدادي واسإتعدادي لك رجا
ِة مخلوٍق ُته، ول شفاع ّدم َفَتك بعمل صالح ق َفَل. اللهّّم إني لم آ ول ِمث

ّني ل ُتك بأ ُظلم والسإاءِة على نفسي، أتي رجوته، أتيتك ُمِقرا بال
ّطائين، ثّم لم َفَخ َفَت به علي ال َفَم عفوك الذي عد َفَة لي، أرجو عظي حج

َفَت لهّم بالمغفرة. فيا ُفهّم على عظيم الُجرم أن ُجد يمنعك عكو
َفَب العظيم. ُله عظيم اغفر الذن َفَمْن رحمته واسإعٌة، وفض

للفضل بن عيسى الرقاشي ابن عائشة قال: قال الفضل بن
َفَبنا َفَت قلو َفَر بعد إذ أسإكن ُتدخِألنا النا عيسى الٌرقاِشي: اللهّم ل 

َفَن بيننا وبين قوم َفَت لتجمع َفَل، ولئن فعل َفَدك؛ وإني لرجو أل تفع توحي
عاديناهم فيك.

َفَة عن أبي حازم قال: لنا ِمْن أن ْين َفَي لبي حازم بلغني عن ابن ع
َفَة. َفَنع الجاب ّني من أن أم َفَء أخأوُف م َفَنع الدعا أم

لبعض الشعراء في وصف دعوة أنشدنا محمد بن عمر لبعض
الشعراء في وصف دعوة: 

ِر لم وسإارية الرض في َفَتْس
تبتغي

ً َفَحل البيد بهّا يقطع ولم َفَم
ُع قـاطـ

ِر لم حيث َفَسإرْت الركاُب َفَتْس
َفَنْخ ولم ُت

َفَد لهّا َفَيقُصْص ولم ِلوْرد ْي الق
ُع مانـ

َفَء َفَتحل واللـيُل الليل ورا
سإـاقـط

سإـمـيٌر فيه بأوراقه
ُع وهـاجـ

َفَتُح َفَف الـسـمـاء أبواُب َفَت
َفَنـهّـا ودو

َفَرع إذا َفَب َفَق منـهّـن البوا
ُع قـار

ِر لم أوفدْت إذا ُو ُله ير ال
َفَدهـا وفـ

ٍء واللـه أهلهّا على را
وسإـامـع

َفَله لرجو وإني َفَن بجميل أرىكـأنـنـي حتى ال الله ما الظ
صانـع
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آخأر: وقال 

والمُر الله لدعو وإني
َفَيق ضـ

أن ينفك فما علي
يتـفـًرجـا

ًدْت فتى وُرثّ عليه سُإ
ُهـُه وجو

ِة في له أصاب الله دعو
 َفَمخرجا

ونحوه: 

َفَق إذا فانتظر أمٌر تضاي
ًا فرجـ

ُق من أدناه المر فأضي
 الفرج

ً له أخأذ لخأر العرب من رجل كتاب َفَذ مال ماٌل العرب من لرجٍل أخِأ
َفَب َفَل إن هذا، آخِأذه: يا إلى فكت ْكل، علِى ينام الرج على ينام ول الث

َفَرِب؛ َفَح َفَته، فإّما ال َفَمك عرضُت وإما ردد يوم كل تعالى الله على اسإ
ٍة َفَس وليل ّله عبد بن بكر رد مراٍت خأْم أن منه طلب رجل على ال
َفَكى بن الرحمن عبد قال له يدعو بن بكر إلِى فكتب أبي زياد: اشت
َفَو أن يسأله الله عبد ُع ّق إليه فكتب يد ًا عِمل لمن بكر: يح ُعذر ل ذنب
َفَقع فيه، له ًا وتو ً يكون أن منه، له بد ل موت ًا، وجل لك، سإأدعو مشِفق

َفَب أن أرجو ولسُت ٍة ول عمٍل، في بقوة لي ُيستجا ذنٍب، من براء
َفَلُف أدهم بن لبراهيم والسلم ّبار عبد عن تميم بُن َفَخأ َفَليب بن الج ُك

السبُع: قولوا: اللهّم لنا َفَعرض حين أدهم بن إبراهيم لنا قال: قال
َفَنفك في واجعلنا تناُم، ل التي بعينك احُرسْإنا وارحمنا ُيرام، ل الذي َفَك
ِلُك ل علينا، بقدرتك ُلهّا زلُت َفَخألف: فما رجاؤنا. قال وأنت َفَنهّ مذ أقو

ُتهّا، ُه. ول ِلٌص قط لي َفَعرض فما سإمع غيُر
ُيكثر بأرضنا أقام أعرابّي: من قال السإتغفار في لعرابي من فل

َفَر السإتغفار مع فإْن السإتغفار، َفَطا ُق . ال
بلغني دارين أهل إلى البحر الحضرمي بن العلء بهّّن عبر كلمات

ْهّدي مسعود بن موسإى عن ًن بن ُقدامة عن الثوري سإفيان عن ال
َفَطة َفَما َفَضبّي َفَح ْنجاب بن خأالد عن ال َفَدير بن زياد عن ِم ّي ُح أن السإد

َفَن العلء َفَرمّي ب َفَر الحض َفَن أهل إلى عب ِري الكلمات: يا بهّذه البحر َفَدا
عظيُم. يا علُي يا حكيُم يا حليُم
ّدثّني الحاجة لقضاء دعاء َفَبيد بن محمد ح ّدثّنا ُع بن يزيد قال: ح

َفَوائّي هشام عن هارون َفَت ّدسْإ الله عبد عن إبراهيم عن حّماد عن ال
َفَة أراد إذا الرجل في َفَلى الحاج ّني قال: اللهّم ثّم ركعتين ص إ

ُقدرتك، وأسإتقدُرك بعلمك، أسإتخيرك العظيم فضلك من وأسإألك ب
ِدُر فإنك ِدُر، ول تق ِلك أق ِلك، ول وتم َفَلُم أم َفَلُم، ول وتع هذا كان إن أع
ّيه أريده الذي المُر ًا - وتسم ًا ِديني في لي - خأير في لي وخأير

ًا معيشتي َفَة فيه أبتغي فيما لي وخأير َفَر َفَي َفَيسْره الِخ لي وبارْك لي ف
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ًا كان وإن فيه، َفَر ًا ِديني في لي ش ًا معيشتي في لي شّر لي وشّر
َفَر فيه أبتغي فيما ّني، فاصرفه الخي َفَسْر ع َفَر لي وي ثّم كان حيث الخي

َفَضني به. ر
 الصالحين لبعض دعاء من

ًني الصالحين: اللهّم بعض دعاء ومن َفَي ذنِب كل من أسإتغفرك إ ِو َفَق
َفَعة إليه وانبسطُت نعمتك، بفضل يدي ونالته بعافيتك، بدني عليه َفَس ب

َفَجبُت رزقك، ْترك، الناس عن فيه واحت َفَس ْلُت ب َفَك ّت َفَك على فيه ا ِت َفَنا أ
ْلمك، عفوك. كريم على فيه وعولُت وِح

َفَمن الوزاعّي دعاء في الوزاعي أسإتغفرك إني قال: "اللهّّم قال: 
َفَما ِفُرك فيه، عدُت ثّم منه إليك تبًت ل ُتك َفَما وأسإتغ نفسي من وعد

ُتك، َفَما وأسإتغفرك وأخألف َفَهّك به أردُت ل َفَطه وج َفَل َفَك، ليس ما فخا ل
ًنعم وأسإتغفرك َفَت التي لل ْيُت علّي بهّا أنعم معصيتك، على بهّا فتقو
ُته ذنٍب لكل وأسإتغفرك ٍة أو أذنب ولو له الله ارتكبتهّا" غفر معصي

ُبه كانت َفَد ذنو َفَد ِر عالج، ورمل الشجر، ورق َفَع ْط َفَق السماء. و
َفَطّرف وكان مطرف دعاء ًذ إني يقول: اللهّّم ُم شر من بك أعو

ِري ما شّر ومن السلطان، َفَل أن بك وأعوذ أقلُمهّم به تج قوًل أقو
ًا ّق ًا به ألتمس رضاك فيه ح ًين أن بك وأعوذ سإواك، أحد للناس أتز

ُنني، بشي َفَن أن بك وأعوذ َفَيشي ًة أكو ٍد ِعبر ْلقك، من لح بك وأعوذ َفَخأ
َفَن أن ٌد يكو ْلقك من أح َفَتني بما أسإعد َفَخأ ّلم ّني، ع أن بك وأعوذ م

َفَث ٍة أسإتغي ُيصيبني. ُضر من لك بمعصي
ًا دينار بن مالك بين ّي للسإتسقاء الله يدعو أن سإألوه وقوم الزد
َفَك قال: شهّدُت زيد بن الواحد عبد عن ًا دينار بن مال له: وقيل يوم

ُع يحيى أبا يا َفَله اد ِطؤون أن ال َفَنا. قال: تستب َفَي َفَر! قالوا: َفَيسق المط
َفَرة. أسإتبطُئ والله قال: إنني نعم الحجا

ًء كعب: سإمعُت أبو قال الُسلمي لعطاء َفَلِمّي عطا يقول: اللهّم الُس
َفَحْم َفَمصرعي الدنيا، في ُغْربتي ار القبور، في ووحدتي الموت عند و

يديك. بين وُمقامي
ّله أن في َفَم تعالى ال الرزاق قسم كما العباد على الخألق قس

ّدثّنا العزيز عبد بن محمد حدثّني بن الله عبد بن أحمد قال: ح
ّدثّنا يونس َفَة عن اليامي ُزبيد عن ُزهير قال: ح قال: الله عبد عن ُمر

َفَم تعالى الله إن َفَقكم بينكم قس َفَم كما أخأل َفَقكم، بينكم قس إن أرزا
ِتي الله َفَل ُيؤ َفَن يؤتي ول يحب، ل ومن يحب َفَمْن الما من إل اليما

ًو وهاب ُينفقه، أن بالمال ضن ُيِحب. فمن َفَل ُيجاهده، أن العد واللي
َفَه أن ِثْر يكابد ُيك َفَه ول لله والحمد الله سإبحان من فل والله الله إل إل

أكبر".
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ْلم، أغنني الدعاء: اللهّّم جاِمع ومن ِع ْلم، وزيني بال َفَفلني بالِح وج
بالتقوى. وأكرمني بالعافية،

ْلنا ل المجيب: اللهّم أبي دعاء من وكان المجيب أبي دعاء من ِك َفَت
َفَع، الناس إلى ول فنعِجز، أنفسنا إلى َفَنِضي َفَر اجعْل اللهّّم ف عملي خأي
َفَب ما أجلي. قار

ِنني عبيد: اللهّم بن عمرو دعاء ومن عبيد بن عمرو دعاء من أغ
ِنني ول إليك، بالفتقار عنك. بالسإتغناء ُتغ

بن سإلم عن عائشة ابن الدعاء من يستحبون كانوا فيما عون لبن
ِطيع أبي من َفَيستحبون يقول: كانوا عون ابن قال: سإمعت ُم

ُدك الدعاء: اللهّم ِتك وابن عبدك وابن عب َفَم أنا وإمائك، لعبيدك أ
وظلمُت سإوءا عملُت أغتفر، ول الظالم وأنا أنتصر، ول الذليُل
ابن أتمهّا الخاسإرين. فما من أكْن وترحْمني لي تغفر وإّل نفسي

َفَش حتى عون . بالبكاء أجهّ
الله صلى النبي دعاء ومن وسإلم عليه الله صلى النبي دعاء من

ْلني عليه ًا، لك وسإلم: "اجع ًا، لك َفَشكار ّكار ًا، لك َفَذ ًا، لك رهاب مطيع
ًا، إليك ِبت ًا لك ُمخ ًا، أواه ْوبتي واغِسْل توبتي َفَتقبْل رب ُمنيب وأجْب َفَح

ِد حجتي وثّبت دعوتي ْد قلبي واه لساني". وسإد
المناجاة

َفَليم عن هارون بن الله عبد حدثّني لبعضهّم دعاء عن منصور بن سُإ
أظُن وأنا لحاجة الليل بعض في فخرجُت بالكوفة قال: كنُت أبيه
ْلُت ليٌل علي فإذا أصبحُت قد أني َفَح أنتظر أبوابهّا بعض إلى فِم الصب

َفَم الباب وراء من فسمعُت ِلك يقول: فوعزتك وهو رجٍل كل َفَجل ما و
َفَك، بمعصيتي أردُت َفَت ُتك وما مخالف َفَصي ُتك إذ َفَع َفَك وأنا عصي ِل َفَنكا ب

َفَك ول بعقوبتك ول جاهل، نفسي، لي سإولْت ولكن ُمستِخٌف، بنظر
َفَوتي، ذلك على وأعانني ْق ْتُرك وغرني ِش َفَخأى َفَسإ ُتك علي، المْر فعصي

ُتك بجهّل َفَن بجهّل، وخأالف ُذني َفَمْن عذابك من فال ِق َفَمْن وبحبل يستن
َفَت إن أعتصُم َفَلك قطع يديك بين الوقوف من سإوأتاه فوا عني، حب

َفَفين: ُجوُزوا، قيل غدا! إذا ُطوا؛ للِمخ ْثِقلين: ُح المثقلين أفمع وللم
َفَفين مع أم أُحط ِبرْت أُجوز! ويلي! كلّما المخ ُثرْت سِإني َفَك ذنوبي؛ َفَك

ُكلما ُثرت عمري طال ويلِي!  كم أتوُب! وفي َفَكْم فِمْن َفَمعاِصي ك
ُد! أما َفَي أن لي آن أعو َفَي!.  من أسإتحي َفَرب

عثمان عن ُمسلم بن الوليد عن بلغني السلم عليه داود مناجاة من
ُد قال: كان العاتكة أبي بن في يقول السلُم عليه النبي داو

َفَك الرُض علي ضاقت خأطيئتي ذكرُت إلهّي! إذا مناجاته: سإبحان
َفَتك ذكرت وإذا بُرْحبهّا، إلهّي! أتيُت سإبحانك ُروحي، إلي ارتد رحم
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َفَء ُيداووا عبادك أطبا ُلني. عليك فكلهّم خأطيئتي لي ل ُد َفَي
ّدثّني الطائي لداود ُد قال: كان أشياخأنا بعُض ح يقول: الطائي داو
َفَل همك ًط َفَم، علي ع ِد، وبين بيني وحالف الهّمو ُة الّسهّا ّد َفَفق وش الش

َفَق لقائك من ْذاِت، ومنعني الشهّواِت، علّي أوب أيهّا طلبك في فأنا الل
مطلوٌب. الكريُم
َفَد لضيغم ًا ضيغم وقال: تعب َفَد، حتى قائم ِع ًا اق َفَقى، حتى وقاعد اسإتل

ًا ِهّد فلما أفحم؛ حتى وُمستلقي َفَره رفع َفَج وقال: السماء إلى بص
ًا سإبحانك، َفَدلً! وسإبحانك بك أرادْت كيف للخليقة عجب ًا ب عجب
ُبهّا اسإتنارت كيف للخليقة ًا بذكر قلو كيف للخليقة غيرك! وعجب
َفَسْت بسواك. أن
التابعين من امرأة قال: كانت الوليد أبو ُعتبة التابعين من لمرأة

َفَق ما تقول: سإبحانك، َفَق أضي َفَله، تكن لم من على الطري سإبحانك دلي
َفَش ما َفَق أوح َفَسه. تكن لم على الطري أني

يقول الُزبير بن ُعروة قال: كان الحسن أبو الزبير بن عروة مناجاة
ِطعْت أن بعد مناجاته في ُله ُق ُنه: كانوا ومات رج بنيه، يعني أربعًة، اب

َفَت ًا فأخأذ َفَت واحد ًا وكن ثّلثًّة، وأبقي ْيه يعني أربع ِرجليه؛ يد َفَت و فأخأذ
ًة َفَت واحد َفَك وأبقي ُن ْيُم َفَل ًا،.  َفَت لئن ثّلثّ َفَت كن َفَت، لقد أخأذ َفَت ولئن أبقي كن
َفَت َفَت. ابتلي عافي

حديث وفي الرض أهل وأعبد السلم عليهّما وجبريل يونس بين
ُنس أن إسإرائيل بني َفَل السلُم عليه يو السلم: عليه قال: لجبري

ِبد على ُدلني َفَله أهل أع َفَطع قد رجل على الرض. فد يديه الُجذاُم َفَق
ْيه، ِرجل َفَره، وذهب و َفَتني فسِمعه ببص ّتع َفَت، ما يقول: م َفَتني شئ وسإلب

َفَت، حين َفَت شئ َفَل فيك لي وأبقي َفَوُصوًل. يا باُر يا الم
اقطع الصالحين: اللهّّم بعض دعاء ومن الصالحين لبعض دعاء من

َفَة واجعل لقائك، إلى بالشوق الدنيا من حوائجي في عيني ُقّر
ِد، خأوِف َفَغم وارزقني عبادتك، َفَق الوعي ِء وشو َفَللهّّم الموعود، رجا ا

ِلُحني ما تعلم إنك ّيا. بي فكن وآخأرتي دنياي في يص ِف ح
البكاء باب

ِرمّي قال: ّدثّني أبو مسعود الدا بين النبي صلى الله عليه وسإلم وفتى من النصار ح
ًتى من النصار إلى رسإول الله صلى الله َفَنس بن مالك قال: جاء ف ّدي عن أ حدثّني ج

َفَتهّا َفَء وأخأاف على بصرها أن يذهب، فلو أتي ُتكثر البكا عليه وسإلم وقال: إن أمي 
َفَت إن ذهب َفَتهّا! فذهب معه فدخأل فقال لهّا في ذلك؛ فقالت: يا رسإول الله، أرأي َفَعظ فو

ًا منه. قال: "نعم". قالت: فإن ُيبدلني الله خأير بصري في الدنيا ثّم صرُت إلى الجنة، أ
ِعيد الله بصري? فقال النبّي عليه السلم ُي ذهب بصري في الدنيا ثّم صرت إلى النار، أف

َفَديقٌة". للفتى: ل إن أّمك ِص
لثابت بن سإعيد في ثّلثّ أعين ل تمسهّا النار حدثّني محمد بن عبيد عن معاوية بن

عمرو عن أبي إسإحاق عن الوزاعي عن ثّابت بن سإعيد قال: ثّلثّ أعيٍن ل تمسهّا النار؛
ِهّرْت في كتاب الله، وعيٌن بكْت في سإواد الليل ّله؛ وعيٌن سإ َفَسإْت في سإبيل ال َفَر عين ح
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من خأشية الله.
ُء إل من لبي إبراهيم أبو حاتم عن الُعتبي قال: حدثّنا أبو إبراهيم قال: ل يكون البكا

وأنشد: فضل فإذا اشتد الحزُن ذهب البكاء 

ّق بكيناه فلئن ِكبر ذاك تركنا ولئنلـنـا َفَيِح لل
ًا العيوُن جرت فلمثله َفَمدْت ولمثلهَفَدم ِر فلم ج َفَتج

َفَعْمرو بن العاص في يحيى بن زكريا عن 
َفَعة عن ِهّي َفَل بلغني عن أبي الحارثّ الليث بن سإعد عن أبيه عن ابن 
ِبيٍل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : دخأل يحيى بن َفَق أبي 

ِد بيت ِني حجج، فنظر إلى عبا َفَثّما َفَت المقدس وهو ابن  ّيا بي زكر
َفَس الصوف، ونظر إلى َفَبران َفَر، و َفَع الشع ِبُسوا مدار المقدس قد ل
َفَي، وسإلكوا فيهّا متهّّجديهّم، أو قال مجتهّديهّم، قد خأرقوا التراق
ّدوها إلى حنايا بيت المقدس، فهّاله ذلك؛ فرجع َفَل، وش السلسإ

إلى أبوبه فمر بِصبياٍن يلعبون فقالوا: يا يحيى هلّم فلنلعْب قال:
ّيا" َفَم صب ّلعب، فذلك قول الله تعالى: "وآتيناه الحك إني لم أخألق ل

َفَدّرعاه الشعر ففعل، ثّم رجع إلى بيت ُي فأتى أبويه فسألهّما أن 
َفَس َفَيصيُح فيه ليلً، حتى أتت له خأم ًا و ُدمه نهّار المقدس فكان يخ

َفَن َفَرا َفَف الرض وِغي عشرة سإنة، وأتاه الخوُف فساح ولزم أطرا
ِه ّتي َفَطلبه فوجداه حين نزل من جبال ال َفَشعاب، وخأرج أبواه في  ال
َفَع قدميه في َفَحيرة وأنق ُب َفَشِفير ال ُبحيرة الردّن وقد قعد على  على 

َفَد ُق بار ِتك ل أفو الماء وقد كاد العطُش يذبحُه وهو يقول: وعز
ًا ُقرص َفَل  َفَلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يأك الشراب حتى أع
َفَفر عن يمينه َفَل وك َفَب من الماء ففع َفَشعير، ويشر كان معهّما من 

ًا َفَجبار ُكْن  َفَي َفَلْم  َفَو ِه  ْي َفَد ِل َفَوا ِب ًا  َفَبر َفَو ّله عز وجل: " ِبّر، قال ال فمدُح بال
ًيا" ورده أبواه إلى بيت المقدس فكان إذا قام في صلته َفَعِص

َفَمى عليه، فلم يزل كذلك حتى ُيغ بكى، ويبكي زكريا لبكائه حتى 
َفَدْت أضراسُإه، فقالت له أمه: يا يحيى " ّديه، وب َفَخأ َفَم  ُعه لح خأر دمو

َفَك عن الناظرين". َفَي أضراسإ ِليوار ًا  َفَت لي لتخذُت لك لبد لو أذن
ّديه، ٍد فألصقتهّما على خأ ًلبو َفَعتْي  ْط ِق َفَدْت إلى  َفَم َفَع قال: أنِت وذاِك، ف

ُعه في القطعتين فتقوُم إليه أّمُه فكان إذا بكى اسإتنقعْت دمو
َفَعْي فتعِصرُهما بيديهّا، فكان إذا نطر إلى دموعه تجري على ذرا
ُدك وأنت أرحُم َفَمي وأنا عب َفَهّم هذه دموعي وهذه أ ِه قال: الل َفَم أ

الراحمين.
َفَخِميسّي َفَلغني عن أبي معاوية عن أبي إسإحاق ال ليزيد الرقاشّي ب

َفَمن يصوُم عنك! ُد!  ُد الرقاشي يقول: ويحك يا يزي قال: كان يزي
َفَضى لك ربك من بعدك! ثّم يقول: يا َفَلي عنك! ومن ذا يتر َفَمن يص

ُته أل تبكون! قال: فكان يبكي ْقبُر بي َفَمِن الموت موعده، وال معشر 
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َفَط أشفاُر عينيه. حتى تسق
َفَلغني عن للنبي صلى الله عليه وسإلم في البكاء من خأشية الله ب

َفَحسن قال: قال ًيب عن ال َفَعلء بن المس َفَضيل عن ال ُف محمد بن 
َفَما مْن قطرٍة أحب إلى الله ِمْن النبّي صلى الله عليه وسإلم: "
ِة دمٍع في جوف الليل من خأشيته، ٍم في سإبيله وقطر ِة د قطر

ٍر ّدها بصب ِة مصيبة ُموِجعة ر َفَجْرع ٍة أحّب إلى الله من  وما من جْرع
َفَظم عليهّا". ِة غيٍظ ك وحُسن عزاؤه، وجرع

َفَتِمر بن لمعتمر بن سإليمان عن رجل في بكاء ابن عباس ُمع
ّطان من أثّر َفَتي ابن عباس خأ سإليمان عن رجٍل قال: كان في وجن

الدموع.
ُد بن داود عن بين سإيار بن جعفر ومحمد بن واسإع حدثّني محم

ٍر قال: كنُت إذا َفَسإنار عن جعف ْير قال: حدثّنا  َفَص ُن سإعيد بن 
َفَد بن واسإٍع فنظرُت إليه أحسسُت من قلبي بقسوة أتيُت محم

َفَلى. َفَثّك َفَه  ُته وج َفَهّه حسب ًة؛ قال: وكنت إذا رأيت وج نظر
َفَظك بكلمه. َفَل أن يع َفَظك برؤيته قب َفَع َفَمْن و وكان يقال: أخأوك 
َفَعجيج كعجيج َفَله فقال:  َفَمن حو َفَكى  ًا حتى أب َفَسن يوم تكلم الح

ًء النساء ول عزم، وخأدعٌة كخدعة إخأوة يوسإف جاءوا أباهم ِعشا
يبكون.

َفَد َفَق لمالك بن دينار وقد فقد مصحفه في مجلسه أبو عاصم قال: ف
َفَلهّم يبكون؛ َفَفه في مجلسه؛ فنظر إليهّم ك مالُك بن دينار مصح

َفَرق المصحف? لعبد العزيز بن مرزوق ّلكم يبكي فمن سإ فقال ك
َفَقى للحزن. وكانت له قال عبد العزيز بن مرزوق: الكمد أب
َفَدها إلى فوق ْدغه فإذا رق نتفهّا أو م َفَعيرات في ُمقدّم ُص ُش

ُعه. َفَص دم فتقل
ّله قيل لغالب بن عبيد الله: إنا نخاف على عينك لغالب بن عبيد ال

َفَو لهّا شفاعة. ُه العمى من طول البكاء. فقال: 
لبعض الشعراء في البكاء قال بعض الشعراء: 

َفَد حتى سإأبكيك ِف ْن العيُن ُت
َفَءها ما

َفَي ِف َفَيش ُع مني و ما الدم
ًع أتوج

مثله: مثله لبعض الكتاب وقال بعض الكتاِب في 

في ما أنفع فمن إبك
البكا

ّنه تـسـهّـيُل للحزان أ

َفَتـه أنت إذا وهو ّدين على ُحْزٌنتأمـلـ الخ
 محلول

454



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

البكاء في العابدة لعفيرة
َفَة قيل ْير َفَف ُع قالت: ثّم فبكت البكاء؛ طول من تسأمين العابدة: أل ل
َفَن أن يرجو شيء من داء ذو يسأم كيف شفاء!. دائه من فيه له يكو
ِري: أبي ابن قال الداراني سإليمان وأبي الحواري أبي ابن بين َفَوا الح

ُيبكيك? فقال: إنما له: ما فقلت يبكي، الدارانّي سإليمان أبا رأيت
ِكي ِد وذلك فرٌح، فيه ليس الذي الغم لذلك أب له ليس الذي الم

ٌع. انقطا
َفَم، بعضهّم: أتيُت قال حرملة بدير وراهب بعضهّم بين فمررُت الشأ

َفَلة، بدير َفَم ْيه كأن راهٌب وبه َفَحْر ً عين ْدل ٍد؛ ِع ُيبكيك. فقلُت: ما َفَمزا
ِكي مسلًم، فقال: يا ٍم وعلى عمري، من فيه فرطُت ما على أب يو

ّيْن لم أجلي من مضى ذلك بعد مررُت عملي. قال: ثّم فيه َفَيتب
َفَم عنه؛ فسألُت َفَزا فقالوا: أسإل َفَغ ِتل و ُق الروم. بلد في ف

َفَقاشّي يزيد على قال: دخألُت أشعث الرقاشي ليزيد لي: فقال الر
َفَل أشعُث، يا َفَي حتى تعا الظمأ. ثّم يوم في البارد الماء على نبك

َفَع العابدون قال: والهّفاه! سإبقني ِط ُق أو ثّلثّين صام قد بي. وكان و
سإنة. أربعين

ّي زيد الراهب وثّوبان الحميري زيد بين َفَن قال: قلُت الحمير لثوبا
ْبس عن الراهب: أخأبرني َفَد، هذا النصارى ُل فيه? المعنى ما السوا

ّلكم المصائب. قال أهل بلباس أشبه قال: هو َفَر فقلُت: وك معش
َفَب قد الرهبان ّي بمصيبة? فقال: يرحمك أصي ٍة الله! وأ أعظُم مصيب

َفَله أذكر زيد: فل أهلهّا! قال على الذنوب مصائب من إل ذلك قو
أبكاني.

ًا ّي أبي ابن الداراني سإليمان وأبي الحواري أبي ابن بين أيض َفَوار الح
ُيبكيك. قال: يا فقلت: ما يبكي، وهو سإليمان أبي على قال: دخألت

َفَس العيوُن وهدأت الليُل َفَجن إذا إنه أحمد، َفَل كُل وأن بخليله، خألي
َفَش َفَر َفَدامهّم، المحبة أهُل ف ُعهّم وجرت أق ُيسمع خأدودهم على دمو

ٌع لهّا َفَمْن فقال: بعيني عليهّم الجليُل أشرف وقد أقدامهّم، على وق
َفَذ َفَذ منكم! هل أراه الذي البكاء هذا فما إلّي، واسإتراح بكلمي تل

ٌد أخأبركم ًا أن أح َفَذُب حبيب َفَءه! أم بع ًا، أبيُت كيف أحبا وعند قوم
ًا أجدهم البيات َفَف أن حلفُت يتملقونني! فبي وقوف َفَم هم أكش يو

إلي. ينظرون وجهّي عن القيامة
أبكي خأنساء: كنُت قالت صخر أخأيهّا على بكائهّا في للخنساء

النار. من اليوم له أبكي فأنا القتال، من لصخر
َفَك ما أبِت، لبيه: يا َفَذّر بن عمر قال وأبيه ذر بن عمر بين إذا َفَل

َفَت تكلمت َفَا، أبكي َفَم وإذا النس ّل ليست بني، ُيبكهّم? فقال: يا غيُرك تك
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َفَرة. النائحة مثل الثكلى النائحة المسأج
ّله به أوحى ما بعض ما بعض وفي أنبيائه من نبي إلى تعالى ال
َفَع، قلبك من لي أنبيائه: هْب من نبّي إلى الله أوحى ومن الخشو
َفَدنك َفَع، َفَب َفَع، عينك ومن الخضو ُعني، الدمو قريب. فإني واد
بالتذكر. العيون يقول: اسإتغزروا عمر وكان لعمر

التهّجد
َفَوزي حسن بن حسين حدثّنا وسإلم عليه الله صلى للنبي َفَمْر قال: ال
ّله عبد حدثّنا َفَر قال: أخأبرني المبارك بن ال ْعم يحيى عن والوزاعُي َفَم

ِثير أبي بن َفَلمة أبي عن َفَك َفَمعة أبي عن سإ قال: السإلمّي كعب بن َفَز
ُع، فكنت وسإلم عليه الله صلى النبي ُحجرة عند أتيُت كنت إذا أسإم
َفَن من قام ِوي رب الله الليل: "سإبحا َفَهّ ثّم الليل، من العالمين" ال

َفَن ِله يقول: "سإبحا ًي. ال ِو َفَهّ وبحمده" ال
َفَيينة بن سإفيان قال: حدثّنا حسين حدثّنا َفَقة بن زياد عن ُع َفَ قال: ِعل

َفَة سإمعُت ْعبة بن الُمغير عليه الله صلى الله رسإول يقول: قام ش
َفَدماه توزمت حتى وسإلم ّله غفر قد الله، رسإول فقيل: يا ق ما لك ال
ّدم ًا أكون قال: "أفل تأخأر؛ وما ذنبك من تق ًا". عبد شكور
ّدثّنا بن حّماد قال: أخأبرنا المبارك بن الله عبد قال: حدثّنا حسين ح
َفَلمة َفَناني ثّابت عن سإ ُب َفَطرف عن ال قال: أتيُت أبيه عن الله عبد بن ُم
َفَل كأزيز أزيز ولجوفه يصلي وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإو

َفَجل. الِمْر
َفَباح عن بلغني الرقاشي ليزيد ْعتِمر عن َفَر قال: سإّماه قد رجل عن م
َفَقاشٌي: إذا يزيد قال نامت فل نمُت ثّم اسإتيقظُت ثّم نمُت أنا الًر

َفَي، ِء وعلى عينا ِد الما بالنهّار. السلُم. يعني البار
بن عطاء عن َفَجرير وروى الثقفي هلل بن وعبيدة عمر بين

ّثقفي: ل هلل بن عبيدة قال: قال السائب ٍم ليل علّي يشهّد ال بنو
ٍر. فبلغ شمٌس ول َفَر ذلك بإفطا ُيفطرن عليه فأقسم عم العيدين. ل

لهله هلل بن عبيدة قول
َفَماد وروى َفَلمة بن ح َفَخطمّي جعفر أبي عن َفَسإ َفَمير جده عن ال بن ُع
َفَة أهله، لهله: يا يقول قال: كان حبيب َفَج ْل ُد َفَة، ال َفَج ْل ُد ِبق من إنه ال يس

َفَ، يا يظمأ؛ الماء إلى َفَة أهل َفَة، الدلج ّدلج الظّل إلى يسبق من إنه ال
َفَحى. َفَيْض

في الليل الدارانّي: أهُل سإليمان أبو قال الداراني سإليمان لي
ّذ ليلهّم البقاء. أحببُت ما الليُل ولول لهّوهم، في اللهّو أهل من أل
على السلم عليه عيسى خأرج للحواريين السلم عليه عيسى قول

ُء وعليهّم الحواريين، َفَبا َفَع أبناء فقال: يا النور، وجوههّم وعلى ال
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َفَغم ما الخأرة، َفَغمون تن نعيمكم. بفضل إل المتن
من المتهّجدين باُل للحسن: ما وقيل المتهّّجدين في للحسن
ًا؛ الناس أحسن َفَلوا فقال: إنهّم وجوه ًا فألبسهّم بالرحمن َفَخأ من نور
نوره.
ْين لهّمام َفَص له يقال رجل قال: كان إبراهيم عن الرحمن عبد بن ُح
ًا وارزقني باليسير، النوم من اشفني يقول: اللهًّم همام في سإهّر

ُته ُيصبح طاعتك. وكان َفَف َفَرخألة؛ وُج َفَة لبعض: إن بعُضهّم فيقول ُم َفَم ُج
َفَسإدها لم أنه تخبركم همام الليلة. يتو
ّله لعبد ُدهم داود: كان بن الله عبد قال داود بن ال أربعين بلغ إذا أح
َفَشه، طوى سإنًة َفَل، يحيي بعضهّم وكان فرا الفجر إلى نظر فإذا اللي

ُد الصباح قال: "عند َفَم َفَرى". القوُم َفَيْح الس
ّدثّنا حسن بن وحسين عياض بن الفضيل بين حسن بن حسين ح

َفَضيل قال: أخأذ ُف الله: يقول حسين، قال: يا ثّم بيدي عياض بن ال
َفَب َفَذ ّنه وإذا محبتي ادعى من ك َفَج حبيٍب كل أليس عني، نام الليُل أ
َفَة ُيحب ّبائي، على مطلع حبيبه! هأنذا خألو َفَجًمهّم إذا أح جعلُت الليُل أ

َفَرهم َفَطبوني أعينهّم بين نفسي ومثلُت قلوبهّم، في أبصا على فخا
َفَلموني المشاهدة الحضور. على وك

بن الرحمن عبد قال: حدثّني مسلم بن الوليد الخراسإاني لعطاء
ّنا يزيد َفَل ُيحيي فكان الُخراسإاني عطاء نعازي قال: ك ًة، اللي فإذا صل

ُثه الليل من مضى ُل عبد ِفسطاطنا: يا في ونحُن نادانا أكثُر أو ُثّ
قوموا الغاز، بن هشام ويا يزيد، بن يزيد ويا يزيد، بن الرحمن

َفَضؤوا ّلوا، فتو َفَم فإن وص َفَم الليل قيا شرب من أيسُر النهّار هذا وصيا
ِد ّطعات ومن الصدي َفَحا الحديد، ُمق َفَو َفَء ثّم الوحا فال النجاء، النجا
ُيقبل ِه. على و ِت صل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب في وجهّه الله كرم لعلي
َفَول بن مالك ْغ ْعفي في رجل عن ِم ّي عن ُج أراكة أبي عن السد

عليه كأن الشمُس ارتفعت حتى جلس ثّم الغداة علّي قال: صلفى
صلى الله رسإول أصحاب في أثّرأ رأيُت لقد قال: واللّه، ثّم كآبًة،
ًا رأى فما وسإلم عليه الله ِبهّهّم، أحد ّله ُيش ُيصبحون كانوا إن وال َفَل

ًا ْعث ًا ُش ْبر ًا، ُغ ْفر ْعينهّم بين ُص َفَكِب ا َفَزى، ُر ْع ُلون باتوا قد الِم َفَب يت كتا
ُد كما مادوا الله ذكروا إذا وجباههّم، أقدامهّم بين يراوحون الله، يمي

ُنهّم وانهّملت ريح، يوم في الشجر َفَبهّم، ُتبل حتى أعي وكأنهّم ثّيا
ّلون أنهّم غافلين. يريد باتوا والله، ذلك. يستق
الفريقي عن المحاربي الذكر وأهل السماء أهل في هريرة لبي

َفَمة أبو قال: حدثّنا َفَق ْل َفَل قال: إن هريرة أبي عن َفَع ْون السماء أه َفَر لي
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َفَت ُء الذكر أهل بيو الرض. لهل الكواكُب تضيء كما لهّم ُتضي
َفَلى عيسى بن الله لعبد ْع ْيد بن َفَي َفَب ْون بن محمد عن ُع إبراهيم عن َفَع
َفَع قال: كونوا عيسى بن الله عبد عن عيسى بن َفَح العلم، ينابي مفاتي

َفَد البيوت، أحلس الهّدى، َفَن القلوب، جد َفَج الثياب، خُألقا الليل، سإُر
َفَرفوا ْع َفَفوا السماء، أهل في ت َفَتْخ الرض. أهل في و

بن محمد حدثّني بالليل الضوء يرى الرجل في النخعي لبراهيم
ْهراني الربيع أبو قال: حدثّنا داود َفَوانة أبو قال: حدثّنا الّز عن َفَع

َفَء يرى الرجل في إبراهيم، بن المغيرة من قال: هو بالليل؛ الضو
ً هذا كان لو الشيطان، بدر. أهُل لوثّر فضل

الموت
عن حاتم أبو حدثّني العزيز عبد بن وعمر كعب بن محمد بين

قال: كعب بن محمد عن ميمون بن عيسى قال: حدثّني الصمعّي
َفَر فأدمُت العزيز عبد بن عمر إلى نطرت ُظر قال: ما إليه؛ النظ يا تن

َفَل شعرك، من ابيض ما إلى محمد? قلت: أنظر َفَح جسمك، من ون
ّير َفَما من وتغ ّله لونك. فقال: أ وقد ثّالثة؛ بعد القبر في رأيتني لو وال

ًا منخراي وسإال وجنتّي، على حدقتاي سإالْت ًا، صديد َفَت ودود لكن
َفَرة. أشد َفَنك

َفَض الصمعي: دخألُت وقال ميتا ترثّي لجارية َفَبابين، بع َفَج أنا فإذا ال
ٍة َفَن، َفَعْشُر مكليهّا أتت أحسبهّا ما بجاري تقول: وهي سإني

َفَماد وروى َفَلمة بن ح َفَخطمّي جعفر أبي عن َفَسإ َفَمير جده عن ال بن ُع
َفَة أهله، لهله: يا يقول قال: كان حبيب َفَج ْل ُد َفَة، ال َفَج ْل ُد ِبق من إنه ال يس

َفَ، يا يظمأ؛ الماء إلى َفَة أهل َفَة، الدلج ّدلج الظّل إلى يسبق من إنه ال
َفَحى. َفَيْض

في الليل الدارانّي: أهُل سإليمان أبو قال الداراني سإليمان لي
ّذ ليلهّم البقاء. أحببُت ما الليُل ولول لهّوهم، في اللهّو أهل من أل
على السلم عليه عيسى خأرج للحواريين السلم عليه عيسى قول

ُء وعليهّم الحواريين، َفَبا َفَع أبناء فقال: يا النور، وجوههّم وعلى ال
َفَغم ما الخأرة، َفَغمون تن نعيمكم. بفضل إل المتن
من المتهّجدين باُل للحسن: ما وقيل المتهّّجدين في للحسن
ًا؛ الناس أحسن َفَلوا فقال: إنهّم وجوه ًا فألبسهّم بالرحمن َفَخأ من نور
نوره.
ْين لهّمام َفَص له يقال رجل قال: كان إبراهيم عن الرحمن عبد بن ُح
ًا وارزقني باليسير، النوم من اشفني يقول: اللهًّم همام في سإهّر

ُته ُيصبح طاعتك. وكان َفَف َفَرخألة؛ وُج َفَة لبعض: إن بعُضهّم فيقول ُم َفَم ُج
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َفَسإدها لم أنه تخبركم همام الليلة. يتو
ّله لعبد ُدهم داود: كان بن الله عبد قال داود بن ال أربعين بلغ إذا أح
َفَشه، طوى سإنًة َفَل، يحيي بعضهّم وكان فرا الفجر إلى نظر فإذا اللي

ُد الصباح قال: "عند َفَم َفَرى". القوُم َفَيْح الس
ّدثّنا حسن بن وحسين عياض بن الفضيل بين حسن بن حسين ح

َفَضيل قال: أخأذ ُف الله: يقول حسين، قال: يا ثّم بيدي عياض بن ال
َفَب َفَذ ّنه وإذا محبتي ادعى من ك َفَج حبيٍب كل أليس عني، نام الليُل أ
َفَة ُيحب ّبائي، على مطلع حبيبه! هأنذا خألو َفَجًمهّم إذا أح جعلُت الليُل أ

َفَرهم َفَطبوني أعينهّم بين نفسي ومثلُت قلوبهّم، في أبصا على فخا
َفَلموني المشاهدة الحضور. على وك

بن الرحمن عبد قال: حدثّني مسلم بن الوليد الخراسإاني لعطاء
ّنا يزيد َفَل ُيحيي فكان الُخراسإاني عطاء نعازي قال: ك ًة، اللي فإذا صل

ُثه الليل من مضى ُل عبد ِفسطاطنا: يا في ونحُن نادانا أكثُر أو ُثّ
قوموا الغاز، بن هشام ويا يزيد، بن يزيد ويا يزيد، بن الرحمن

َفَضؤوا ّلوا، فتو َفَم فإن وص َفَم الليل قيا شرب من أيسُر النهّار هذا وصيا
ِد ّطعات ومن الصدي َفَحا الحديد، ُمق َفَو َفَء ثّم الوحا فال النجاء، النجا
ُيقبل ِه. على و ِت صل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب في وجهّه الله كرم لعلي
َفَول بن مالك ْغ ْعفي في رجل عن ِم ّي عن ُج أراكة أبي عن السد

عليه كأن الشمُس ارتفعت حتى جلس ثّم الغداة علّي قال: صلفى
صلى الله رسإول أصحاب في أثّرأ رأيُت لقد قال: واللّه، ثّم كآبًة،
ًا رأى فما وسإلم عليه الله ِبهّهّم، أحد ّله ُيش ُيصبحون كانوا إن وال َفَل

ًا ْعث ًا ُش ْبر ًا، ُغ ْفر ْعينهّم بين ُص َفَكِب ا َفَزى، ُر ْع ُلون باتوا قد الِم َفَب يت كتا
ُد كما مادوا الله ذكروا إذا وجباههّم، أقدامهّم بين يراوحون الله، يمي

ُنهّم وانهّملت ريح، يوم في الشجر َفَبهّم، ُتبل حتى أعي وكأنهّم ثّيا
ّلون أنهّم غافلين. يريد باتوا والله، ذلك. يستق
الفريقي عن المحاربي الذكر وأهل السماء أهل في هريرة لبي

َفَمة أبو قال: حدثّنا َفَق ْل َفَل قال: إن هريرة أبي عن َفَع ْون السماء أه َفَر لي
َفَت ُء الذكر أهل بيو الرض. لهل الكواكُب تضيء كما لهّم ُتضي
َفَلى عيسى بن الله لعبد ْع ْيد بن َفَي َفَب ْون بن محمد عن ُع إبراهيم عن َفَع
َفَع قال: كونوا عيسى بن الله عبد عن عيسى بن َفَح العلم، ينابي مفاتي

َفَد البيوت، أحلس الهّدى، َفَن القلوب، جد َفَج الثياب، خُألقا الليل، سإُر
َفَرفوا ْع َفَفوا السماء، أهل في ت َفَتْخ الرض. أهل في و

بن محمد حدثّني بالليل الضوء يرى الرجل في النخعي لبراهيم
ْهراني الربيع أبو قال: حدثّنا داود َفَوانة أبو قال: حدثّنا الّز عن َفَع
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َفَء يرى الرجل في إبراهيم، بن المغيرة من قال: هو بالليل؛ الضو
ً هذا كان لو الشيطان، بدر. أهُل لوثّر فضل

الموت
بين محمد بن كعب وعمر بن عبد العزيز حدثّني أبو حاتم عن
الصمعّي قال: حدثّني عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب

َفَر إليه؛ قال: ما قال: نطرت إلى عمر بن عبد العزيز فأدمُت النظ
َفَل من َفَح ُظر يا محمد? قلت: أنظر إلى ما ابيض من شعرك، ون تن

ّله لو رأيتني في القبر بعد َفَما وال ّير من لونك. فقال: أ جسمك، وتغ
ًا ثّالثة؛ وقد سإالْت حدقتاي على وجنتّي، وسإال منخراي صديد

َفَرة. َفَنك َفَت أشد  ًا، لكن ودود
َفَبابين، فإذا أنا َفَج َفَض ال لجارية ترثّي ميتا وقال الصمعي: دخألُت بع

َفَن، وهي تقول: َفَعْشُر سإني  بجاريٍة ما أحسبهّا أتت مكليهّا 

ِدمُت َفَة َفَع قد القبر في كنت إذانـلـتـهّـا ول الحيا
 ألحدوكا

لـذيذ أذوق وكيف
الـكـرى

قد بيمناك وأنت
وسّإـدوكـا

ٍر وهي قال الزدّي: بلغني أن داود الطائّي مر بامرأة تبكي عند قب
تقول: يا أخأاه! شعري: 

َفَي ِبلى تبدي خأديك بأ ُيال ًا عينيك وأ سإال إذ
ّدثّنا محمد بن ّدثّني محمد بن مرزوق قال: ح شعر لمالك بن دينار وقد أتى القبور ح

ّدثّنا جعفر بن سإليمان عن مالك بن دينار أنه  قال: نصر المعلم قال: ح

َفَر أتيت ُتـه القبـو ّظم أين نفـنـادي َفَقـْر المع والمحت

َفَكى وأينبسلـطـانـه المدُل وأين ما إذا المز
َفَخْر  افت

ًا: قال: فنوديُت من بينهّا ول أرى  أحد

ْوا َفَن ًا تفا ِبـٌر فما جميع ًا وماتواُمـخـ َفَت جميع َفَبْر وما الخ

َفَحىالـثـرى بناُت وتغدو تروُح ُتْم تلك محاسإُن و
َفَوْر  الّص

أناس عن سإائلي فيا
ْوا َفَضـ َفَم

َفَمالك َفَبـْر ترى فيما أ ُمعتـ

قال: فرجعت وأنا أبكي.
ٍر  بالشام: شعر على قبر بالشام بلغني أنه قرئ على قب

َفَلل على باتوا الجبال ُق
تحُرسُإـهّـم

ْلُب تنفعهّم فلم الرجال ُغ
َفَلـُل ُقـ ال

ِزلوا ْن ُت من عّز بعد واسإ
معاقلـهّـم

ِكنوا ّه فأسإ ْفر ما بئس يا ُح
نزلـوا
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ُهُم ما بعد من صارٌخ نادا
ُدفـنـوا

ُة أين والتيجاُن السإر
َفَلـًل والـُحـ

ُه أين كانت التي الوجو
ُمحـخـبًة

َفَرُب دونهّا من السإتاُر ُتض
َفَلُل ِك وال

َفَح سإاء حين عنهّم القبُر فأفص
لهّـم

ُه تلك ُد عليهّا الوجو الدو
تقتـتـُل

ًا أكلوا ما طال قد وما دهر
ِعمـوا َفَن

قد الكل طول بعد فأصبحوا
ُلوا ِك  أ

آخأر: وقال 

َفَبروا قوم رّب من َفَع
ْق وسإرور نعيم فيعيشهّم َفَد َفَغـ و

َفَت ُهّـُم زمانا الدهُر سإك ًا أبكاهم ثّمعن ْق حين دم َفَطـ َفَن
ٍة ٍة عظيم ُنعمان ومعه ِعدي بن زيد في ظل شجر بين النعمان وعدي بن يزيد نزل ال

ُة. قال: ل؛ قال  َفَوا، فقال له عدي بن زيد: أتدري ما تقوُل هذه الشجر ُهّ ْل َفَي تقول: ل

أناخأوا قد َفَشْرب رب
عنـدنـا

َفَر يشربون ِء الخم بالما
 الزلزل

ْوا ثّم الدهُر َفَلعب أضًح
بـهّـم

ً الدهُر وكذاك بعد حال
حـال

المهّدي: لبراهيم بن مهّدي وقال إبراهيم بن 

َفَت بيٍت كم ربك بالله مـرر
بـه

َفَمر كان قد ْع باللذات ُي
والطرِب

في المنايا ُعقاُب طارْت
سإقائفه

للويل بعدها من فصار
 والحرِب

شعر للخليل بن أحمد الفراهيدي أنشدنا أبو عبد الرحمن صاحب الخأفش عن الخأفش
العروضي: للخليل بن أحمد 

َفَت كيف كن َفَقصُرك شئ ف
َفَحٌل لالموُت ْوت ول عـنـه َفَمْز َفَفـ

َفَنى بينا ِيِت ِغ ُتـه بـ َفَنى زالوبـهّـجـ َفَض الغ َفَو وتق
الـبـيُت

ّدثّني يزداد بن أسإد عن شعر لمالك بن دينار وقد كان يخرج إلى القبور كل خأميس ح
ّدثّنا أبو محمد قال: كان مالك بن دينار يخرج إلى القبور كل خأميس َفَنافسّي قال: ح ّط ال

ويقول: على ِحمار قوطرانّي؛ 

َفَر َفَحي أل ّنـْه ومن القبو ِهّ ِر في وجوهِب َفَنـْه القبو ّبهّ أِح
َفَن القبور أّن فلو سإمع

ًاصوتي َفَنـْه من لجبنني إذ ِه ِد وج

َفَر ولكّن َفَن القبو ْبُتعنـي صمت ٍة فا من بحسر
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َفَنـْه ِه ِد عن
ثّم يبكي ونبكي.

َفَبيد ُع ْيد بن شرية الُجْرهمّي قال معاوية بن أبي سإفيان ل َفَب ُع بين معاوية بن أي سإفيان و
ّية. فقال: إني نزلُت بحي من َفَته الجاهل ٍء رأي ِبْرني بأعجِب شي ُهمّي: أخأ بن شرية الُجْر

ْوه َفَر َفَرة يقال له ُحريث وخأرجُت معهّم، حتى إذا وا ُعف ِة رجل من  ُقضاعة فخرجوا بجناز
ٍر كنُت أرويهّا ْذِرفان ثّم تمثلت بأبياِت شع ًا عن القوم وعيناي ت في حفرته انتبذُت جانب

طويٍل: قبل ذلك بزماٍن 

ُلـهّـا ول أمور تجري ِري: أوائ ْد َفَتـ
ْيٌر فـيه مـا أم لنفسك َفَخأ

تـأخأـير
ِر ًا اللـه فاسإتقد َفَن خأـير َفَي َفَضـ وار

بـه
دارت إذ العـسـُر فبينما

مـياسإـر
ُء وبينما ِء في المر الحيا

ًا مغتـبـطـ
تعفوه الرمس في صار إذ

العاصير
ليس عليه الغريُب يبكي

يعرفه
مسرور الحّي في قرابته وذو

َفَد الله، هل قال: وإلى جانبي رجٌل يسمع ما أقول، فقال لي: يا عب
ُذ زماٍن . لك علم بقائل البيات. قلُت: ل والله؛ إل أني أرويهّا من
ًا، وهذا ّناه آنف َفَلهّا لصاحبنا الذي دف ِلُف به إن قائ فقال: والذي تح

الذي ترى ذو قرابته أسإر الناس بموته، وإنك لغريب وتبكي عليه
َفَت. فعجبُت لما ذكره في شعره وما صار إليه من أمره وصف

ُكل وقوله، كأنه ينظر إلى مكاني جنازته، فقلت: "إًن البلء مو
بالقول" فذهبْت مثلً.

لعرابي فيما هو خأير من الحياة وشر من الموت قال أعرابي:
َفَة، وشر من َفَت لفقده الحيا َفَته أبغض خأيٌر من الحياة ما إذا فقد

الموت ما إذا نزل بك أحببت لنزوله الموت.
َفَبيد:  شعر لبي زبيد ولبي العتاهية وقال أبو ُز

ِلُك ُء يم ِء المر بالرجا
ُويضحي

َفَرضا َفَب للمنون َفَغ َفَنْص
ِد العو

ٍم كّل منهّا ترميه يو
َفَرْشـٍق ب

غير صاف أو فمصيٌب
بعيد

العتاهية: وقال أبو 

ْتك َفَظ َفَع ْتكُصُمْت أحداثّ َفَو َفَع َفَن ُفـْت أزمنة َفَو خُأ
ّلمْت ٍه عـن وتك ُتْت صور وعن َفَتبلىأوجـ  ُش

َفَك وأرتك َفَر تًمْت لم حي وأنت ِرالقبو في قب
ٍة منه الموُت. َفَقل ْن َفَم َفَد سإفر أوُل  ْبع لعرابي وقال أعرابي: أ

ُعنِقه! وقال َفَمن الموُت في  َفَو صحيٌح  وقيل لعرابّي: مات فلٌن أصح ما كان. فقال: أ
َفَدثّين: بعض  المح
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ْع أسإمعك فقد اسإم
الصـوُت

الـفـوت فهّو تبادر لم إن

وِعْش شئت إذا ُكْل بل
ناعما

َفَلـه هذا آخأُر الـمـوُت ك

َفَصصه: ما كان يقوله صالح المّري في قصصه وكان صالح المّري يقول في  َفَق

َفَقـى دنيا مؤّمل َفَتلـه لتـبـ َفَفُل فما قبل المؤ
َفَمـْل ال

َفَت ّوي وبا َفَل ُير أصو
َفَفسيل ال

ومات الفسيُل فعاش
 الرُجْل

الوليد: لمسلم بن الوليد وقال مسلم بن 

َفَكىهلكـوا أناس من رأينا كم ُبهّم وب َفَبا ُكـوا ثّم أح ُبـ
ُهـُم لمن الدنيا تركوا ُفمبعـد ُد تركـوا ما قدموا لو و

ملوٍك من رأينا كم
َفَة سإـوق

َفَلـكـوا قد سُإوقًة ورأينا َفَم

َفَلب ِركـا عليهّم الدهُر َفَق َفَو
دار حيث فاسإتداروا

َفَلُك  الف
بيتان كانا على جدار من ُجدر القسطنطينية حدثّني أبي عن أبي العتاهية أنه قرئ له

ٍر من ُجُحر كنيسة القسطنطينية ما اخأتلف الليُل والنهّار ول دارْت نجوُم بيتان على جدا
ِلِك وقال  َفَم َفَملٍك كان يحدثّ الدنيا إلى  َفَن عن  َفَلِك إل بنقل السلطا آخأر: السماء في الف

َفَت أنزل ما حق المو
ِه ِلـ منز

ًد من ًا َفَع من يأِت لم يوم
ِلْه َفَج  أ

ُلغان والّصبُر والصدق يب
ْيه كانابمن َفَهّـى قرين ِلـْه منت أمـ

اللسان صدق عليك
ِلـْه في الهّلك ُجل فإّنمجتهّـدا زل

ّطرماح: للطرماح وقال  ال

إن وفـاتـِي تجعْل ل رّب فيا
أتـت

َفَجع على َفَلى َفَشر ْع ُدكِن ُي ب
المطـارف

ًا يومي أِجْز ولكن شهّيد
ُعـْصـبًة و

الرض من فّج في يصابون
خأائف

ّتى من عصائُب يؤلـُف ش
بـينـهّـم

عند نّزالون الله ُهدى
الـمـواقـف

ُهـم فارقوا إذا فـارقـوا دنيا
الذى

عند نّزالون الله ُهدى
الـمـواقـف

ًا فأقتل ْعص َفَمى ثّم َفَق ْغِثُير َفَ كِض َفَخل الرياح بين ال
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 العواِصفبأعـظـمـي
ِبح َفَن لحمي ويص طـير بط
مـقـيلة

َفَن ٍر في السماء ُدوي نسـو
ِئف عـوا

ًا من خُأّص، ّتخذ نوح بيت َفَوْرد قال: ا َفَهيب بن ال ُو ًا من خأص  لنوح عليه السلم وقد بنى بيت
ًا. فقال: هذا لمن يموت كثيٌر. فقيل له لو بنيت بيت

ْيل َفَحب ّياش عن ُشر َفَع لبي الدرداء إذا رأى جنازة، وشعر للبيد بلغني عن إسإماعيل بن 
ّنا رائحون، أو قال: روحي فإنا ِدي فإ ْغ ًة قال: إ َفَدرداء كان إذا رأى جناز بن مسلم أن أبا ال

لبيد: غادون. وهذا مثل قول 

ًا وإنا والرائح لكالمغتديتتابعـوا قد لنا وإخأوان
ِر  المتهّج

َفَشريك عن منصور عن هلل ِكيع عن  َفَو لهّلل بن إسإاف بلغني عن 
ِإسإاف قال: ما من مولود يولد إل وفي سإّرته من تربة الرض بن 

التي يموت فيهّا. 
ّول شعر قيل في ذم أول شعر قيل في ذم الدنيا قال الصمعي: أ

ّذاق:  َفَخأ الدنيا قول ابن 
من الدهر بناِت من للفتى هل

راقي
َفَمام من له هل أم الموت ِح

 واقي من
من ُرّجلُت وما رّجلوني قد

َفَعـٍث ًا وألبسونـيَفَشـ َفَر ثّـيابـ أخأـلِق غـي

ّيبونـي ّيمـا وقـالـوا وط ّني وأدرجونيرجـٍل أ طـي كأ
مـخـراِق

َفَون َفَلـع ول عليك ه ُتو
ُلنا فإنمابـإشـفـاِق الـبـاقـي لـلـوارثّ ما

ُعبيد الله َفَضيل عن  ُف بين النبي صلى الله عليه وسإلم ورجل ل يحب الموت محمد بن 
َفَمير قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلم فقال: يا نبًي الله، ما لي ل أحّب ُع بن 

الموت? فقال له: "هل لك مال?" قال: نعم. قال: "قدمه بين يديك".
َفَء مع ماله إن قدمه أحّب قال: ل أطيق ذلك. قال: فقال النبي عليه السلم: "إّن المر

َفَلف معه". ْلحق به وإن أخّأره أحب أن يتخ َفَي أن 
ْيثم َفَمير قال: قيل للربيع بن خأ ُع للربيع بن خأيثم في مرضه المحاربّي عن عبد الملك بن 

َفَب َفَد وأصحا َفَثُّمو ٍد و ِظروني؛ ثّم فكر فقال: "وعا ًا? قال: أن في مرضه: أل ندعو لك طبيب
َفَوى؛ َفَبِقي ول المدا ُء، فما أرى المداوى  ِم أطبا ًا" قد كانت فيهّ َفَك كثير َفَن ذل ًا بي ُقُرون َفَس و َفَر ال

ًا. هلك الناعُت والمنعوُت له، ل تدعوا لي طبيب
ًا إسإحاق بن سإليمان عن أبي أحمد قال: شعر كان يتمثل به عمر بن عبد العزيز دائم

َفَرى إل أن  ِهجي يقول: كان عمر بن عبد العزيز ليس له 

َفَسر َفَلى بما ُت َفَرُح َفَيب وتف
بالمـنـى

في باللذاِت اغتّر كما
 حالُم النوم

ٌو مغروُر يا نهّاُرك سإهّ
ْفـلٌة َفَغ و

ُلك َفَى نوٌم ولي لـك والـرد
لزُم

464



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ُيك تكره سإوف فيما وسإع
غبـُه

تعيُش الدنيا في كذلك
البهّـائُم

ِظٍر غدا ليس من أجله، لو رأيتم الجل ًا ليس بمستكمله، ومنت كم من مستقبل يوم
َفَره، لبغضتم المل  َفَره.ومسي وغرو

َفَناء يلبث ل ُقر أن ال
ُكّر ليليتفّرقوا ونهّـاُرا عليهُّم َفَي

َفَوْرد عن سإالم ّله بن المبارك عن عبد الوهاب بن  لبي هريرة يحيى بن آدم عن عبد ال
َفَما إني ل أبكي على َفَجل عن أبي هريرة: أنه بكى في مرضه فقال: أ َفَح َفَبشير بن  بن 

ُطه على ِب ٍد مهّ ّلة زادي، وأني أمسيُت في ُصعو ِد سإفري وق ْع ُب دنياكم ولكني أبكي على 
ّيهّما يؤخأذ بي. جنٍة أو نار، ول أدري على أ

ٌذ قال لجاريته: ويحِك! هل أصبحنا? ُتِضر معا َفَناب قال: لما اح َفَج ُتِضر أبو  لمعاذ لما اح
ّله من صباح ُظِري! فقالت: نعم؛ فقال: أعوذ بال ًهّا: أن قالت: ل؛ ثّم تركهّا سإاعًة ثّم قال ل

ِدم! اللهّّم َفَن َفَمْن  َفَلح  ٍة، ل أف ًا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاق إلى النار ثّم قال: مرحب
ِر، ولكن ِر ول لغرس الشجا َفَكْري النهّا َفَء في الدنيا ل إنك تعلم أني لم أكن أحب البقا
ِة َفَء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهّواجر في الحر الشديد ولمزاحم كنت أحب البقا

َفَذكر. َفَلق ال َفَكِب في ح العلماء بالّر
ُتِضر عمُرو بن العاص جعل يده ْقظان قال: لما اح َفَي لعمرو بن العاص عند احتضاره أبو ال
ِكبنا، اللهّم إنه ل ْطنا، ونهّيتنا فر َفَفّر َفَتنا ف ُغل من عنقه ثّم قال: اللهّم إنك أمر في موضع ال

َفَض. ُقب ِهجيراه حتى  ُتك؛ فلم يزل ذلك  ُعنا إل رحم َفَيس
ًتِضر: ما ِهّْربذ حيني اح َفَمْرد بن ال ِئل عن حاله قيل لزاذ لزاذمرد في احتضاره وقد سُإ

ًة من الرض ُموِحشة بل ًا بل زاد، وينزُل حفر ًا بعيد ُلك? فقال: ما حال من يريد سإفر حا
ٍة. َفَر بل ُحج َفَقدم إليه العذ ٍر قد  ّبا َفَدُم على ملٍك ج ْق َفَي مؤنس، و

َفَعلء بن الفضل قال: ّدثّني ال ُة الصفاُر قال: ح َفَعبد لمية بن أبي الصلت عند وفاته حدثّني 
َفَة بن أبي ّدثّني محمد بن إسإماعيل عن أبيه عن جده عن جد أبيه قال: سإمعُت أمي ح
َفَي عليه طويلً ثّم أفاق، ورفع رأسإه إلى سإقف البيت وقال: ْلت عند وفاته وأغم الص

ً َفَي عليه طويل ِديني. ثّم أغم َفَيف َفَتحِميني، إل مالي  لبيكما لبيكما، هأنذا لديكما، ل عشيرتي 
فقال: ثّم أفاق 

َفَل وإن عيش كل تـطـاو
ًا دهـر

يزول أن إلـــى مـرة صائٌر

بـدا قـد ما قبل كنُت ليتني
لـي

َفَعى الجبال رؤوس في أر
ُعول ُو  ال

ثّم فاضت نفُسه.
للمنصور عند موته

َفَت َفَكم بن عثمان قال: قال المنصور عند موته: اللهّّم إن كن الح
ّني عليك، فإنك تعلم َفَم ُجرأة م َفَر العظا َفَم أني قد ارتكبُت لمو تعل

ًنا َفَم ُتك في أحب الشياء إليك شهّادِة أن ل له إل أنت،  أني قد أطع
ّنا عليك. َفَم ْنك ل  ِم

ًا، فأتاه آٍت في ًا نائم وكان سإبُب إحرامه من الخضراء أنه كان يوم
منامه فقال: 

ّني َفَد قد القصر بهّذا كأ َفَيبا ُعّر ُله منه و ُلـه أه ومنـاز
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ُلـه أه
ُد وصار من القوم عمي

ٍة بعد نعم
َفَدثٍّ إلى َفَنى َفَج عليه ُتب

جنادلـه
رسإمـُه إل يبق فلم

ُثـه وحـدي
ّكي َفَب ِولٍت عليه ُت ْع ُم

حـلئلـه
ًا ثّم نام فأتاه التي  فقال: فاسإتيقظ مرعوب

ٍر أبا وفاتك حانت جعف
وانقضت

َفَك ُنو بـد ل الله وأمُر سإ
واقـع

َفَته كاهن فهّل أو أعدد
منـجـم

ٍر أبا َفَة عنك جعف المنـي
دافـع

َفَلى ولبى وتجهًّز للحج، فلما صار في َفَطهّوري. فقام واغتسل وص ِتني ب ْئ فقال: يا ربيع آ
ّله، فمات ببئر ميمون. ُته، فجعل يقول: يا ربيع ألِقني في حرم ال الثلث الؤل اشتدت عل
ّله حدثّني محمد بن داود عن سإعيد بن نصير فيمن يذهله احتضاره عن قول: ل إله إل ال
ٍم فسمعُت رجلً وهو في الموت عن العباس بن طالب قال: قال الربيع بزة: كنُت بالشا

يقال له: قل ل إله إل الله، فقال: اشرب واسإقني.
َفَه إل الله؛ فقال: ده يا ذده وده وداوزده . وقيل ورأيت رجلً بالهواز قيل له: قل ل إل

فقال: لرجل بالبصر: قل ل إله إل الله، 

ًا قائلة يارب وقد يوم
ِغـبـْت َفَلـ

ُق كيف َفَفام إلى الطري حم
 ِمنجاب

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن معمر عن أبيه قال: لبي معمر فى تلقين الميت ح
ُتضِجْره. َفَتك، فإذا قالهّا فدعه يتكلم بغيرها من أمر الدنيا ول  َفَقن مي ل

ُتوصي ُتِضر أبي قلنا له: أل  وصية والد مالك بن ضيغم لبنيه قال مالك بن ضيغم: لما اح
ُكُم َفَل َفَفى  َفَط ِنًي إًن الله اص َفَب َفَيا  قال: بلى، أوصيكم بما أوصى به إبراهيُم بنيه ويعقوُب: "
َفَن" وأوصيكم بصلة الرحم وحسِن الجوار وفعل ما ِلُمو ُتْم مْس َفَتُموتن إل وأن َفَ  َفَفل َفَن  الدي

اسإتطعتم من المعروف، وادفنوني مع المساكين.
َفَتجدك. قال: في بين عمر بن عبد العزيز وابنه وقال عمر بن عبد العزيز لبنه: كيف 

َفَن في ميزاني أحّب إلي من أن أكون في ميزانك. قال: وأنا والله الموت؛ قال: لن تكو
ُتحّب أحّب إلّي من أن يكون ما أِحّب. لن يكون ما 

لسيبويه النحوّي في احتضاره احتضر سإيبويه النحوي فوضع رأسإه في حجر أخأيه
ّده، فأفاق من غشيته  ٌة من دموع أخأيه على خأ َفَقطر َفَطرت  وقال: فق

ّنا أخأييْن يأمن ومن القصى المد إلىبـينـنـا الـدهـر فـّرق ك
! الدهرا

ِرم َفَهّ َفَهِرم بن حبان أبو أسإامة عن سإليمان بن المغيرة عن حميد بن هلل: قيل ل وصية 
َفَقتني نفسي في الحياة، ما لي شيء أوِصي فيه، ولكن َفَد بن حبئان: أوص؛ فقال: قد ص

أوصيكم بخواتيم سإورة النحل.
الشاعر: قال 

ّد ما امرىء طرُف ارت
بلحظته

من يموُت وشيء إل
ْه جسـد

آخأر: وقال 

َفَقى المرء َفَعى بما يش له يسعى ما وارثُّ والقبُريس
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 الرُجُللـوارثّـه
وصية الربيع بن خأيثم حدثّني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو
ُع َفَصى الربي ّيان التيمّي عن أبيه قال: أو عن أبي إسإحاق عن أبي ح

ًا لعباده ًا وجازي َفَفى بالله شهّيد َفَد على نفسه وك بن خأيثم وأشهّ
ًا وبمحمد ّبا وبالسإلم دين ًا: إني رضيت بالله ر الصالحين وُمثيب

ّله في العابدين َفَد ال ُب رسإولً، وأوِصي نفسي ومن أطاعني أن يع
َفَصى أهله: َفَح لجماعة المسلمين؛ وأو ويحمده فٍي الحامدين وينص

َفَسإلً. ّبي  ُلوني إلى ر ًا وسُإ ِعروا بي أحد ُتش أًل 
لعمر بن ذّر عند موت ابنه ذز حدثّني محمد بن أحمد بن يونس

قال: سإمعُت عمر بن جرير المهّاجري يقول: لما مات ذّر بن عمر
ًا؛ فسمعهّا بن ذر قال لصحابه: الن يضيع الشيخ لنه كان به باّر

َفَنى الشيُخ فقال: أ
َفَب وقف على قبره ُع والله حّي ل يموت! فلما واراه الترا أضي

ًا ماعلينا بعدك من خأصاصٍة وما بنا إلى وقال: رحمك الله يا ذر
َفَلك، ولول هوُل َفَم قب َفَني كنت المقد ٍد مع الله حاجٌة، وما يسّرني أ أح

َفَنك، لقد شغلني الحزُن لك عن ّيُت أن أكون مكا َفَلع لتمن ًط الم
َفَت وما قيل لك! ثّم رفع الحزن عليك، فيا ليت شعري ماذا قل

َفَقي في بيني وبينه ّني قد وهبُت ح َفَسإه إلى السماء فقال: اللهّّم إ رأ
َفَقك فيما بينك وبينه له. ثّم قال عند انصرافه: مضينا له، فهّْب ح

وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك.
ّله عنهّا في وفاة النبي صلى الله عليه وسإلم ولهّا لعائشة رضي ال

َفَريح بن ّدثّنا ُش ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح ًا على قبر أبيهّا ح أيض
َفَسإلمة الماِجُشون عن عبد الواحد ّنعمان عن عبد العزيز بن أبي  ال

َفَعْون عن القاسإم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهّا بن أبي 
ّوفي رسإوُل الله؛ فوالله لو نزل بالجبال الراسإيات ما ُت قالت: "

َفَضهّا، إشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرُب، فوالله نزل بأبي لهّا
َفَنائهّا في السإلم َفَغ ما اخأتلفوا في نقطة إل طار أبي بحظهّا و

َفَق ِل َفَف أنه خُأ َفَر بن الخطاب عر وكانت مع هذا تقول: "من رأى عم
َفَج وحده، قد أعد للمور ًا نسي ّي ِز ًء للسإلم، كان والله أحو َفَنا َفَغ

َفَنهّا". أقرا
َفَت بالدين حين وقالت عند قبره: "رِحمك الله يا أبِت! لقد قم

ْوا َفَغ َفَت مما أص ُبه؛ إنقبض ْدعه؛ ورجفت جوان َفَص ْعبُه وتفاقم  َفَش وهى 
َفَت من دنياك اسإتوطنوا ُنوا فيه واسإتخفف َفَو إليه، وشمرت فيما 

َفَعيت دينك فيما أغفلوا، أطالوا ِعنان َفَت منهّا ما عظموا ور ّغر وص
َفَدك ففاز َفَتِشْن غ َفَتدت مطي الحذر، ولم تهِّضم دينك ولم  المن واق
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ْدُحك وخأًف مما اسإتوزروا ظهُّرك". ِق عند المساهمة 
َفَت للدنيا ّله وجهّك يا أبِت! فلقد كن َفَنضر ال ًا عند قبره: " وقالت أيض

ًا بإقبالك عليهّا؛ ولئن كان أجل ُذلً بإدباِرك عنهّا وللخأرة ِمعز ُم
َفَر الرزايا بعد رسإول الله صلى الله عليه وسإلم ُرْزؤك وأكب

ُد بجميل العزاءه عند أحسِن ِع َفَي َفَب الله ل ُدك إّن كتا المصائب فق
َفَموعده فيك بالصبر عليك، َفَجز من الله  َفَن َفَوض منك، فأنا أت ِع ال

َفَع ُته، تودي وأسإتعيُضه منك بالسإتغفار لك؛ عليك سإلُم الله ورحم
غير قاليٍة لحياتك ول زاريٍة على القضاء فيك".

للحسين بن علي على قبر أخأيه الحسن قال الحسين بن علي
ُتباِصُر َفَل َفَت  عند قبر أخأيه الحسن: "رِحمك الله أبا محمد! إن كن

ّله عند تداُحض الباطل في مواطن التقية ِلر ال ًنه، وتؤ َفَظا َفَم الحق 
َفَمعاظم الدنيا بعيِن لهّا حاقرة، َفَل  بحسن الروية، وتستشف جلي
َفَة ُع بادر َفَد ِة، وتر َفَة السإر َفَة الطراِف نقي ًا طاهر ُتفيُض عليهّا يد و
َفَو وأنت ابن سإللة َفَغر َفَأيسٍر المؤونة عليك؛ ول  غرِب أعدائك ب

َفَم ِة نعيم؛ أعظ َفَريحاٍن وجن ْوح و َفَر ِة، فإلي  ِلبان الحكم ُع  النبوة ورضي
َفَسإى َفَن ال َفَة وُحْس َفَب لنا ولكم النبو َفَر عليه، ووه الله لنا ولكم الج

عنه".
 تأبين ابن السماك لداود الطائي 

َفَعب: حدثّني عبد الرحمن بن الحسين السعيدّي عن محمد بن ُمْص
ُد الطائّي في كلم له: إن داود َفَفاك قال يوم مات داو أن ابن الس

َفَشى بصُر رحمه الله نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخأرته، فأع
ًكان كأنه ل ينظر إلى ما إليه تنظرون، َفَر العين، ف القلب بص

َفَجبون وهو منكم وكأنكم ل تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تع
َفَجب، فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا يع

َفَبكم اسإتوحش منكم، فكنُت إذا نظرُت َفَلكم وأماتت بحتهّا قلو عقو
َفَط أمواٍت. يا داود ما أعجب شأنك بين إليه نظرت إلى، حي وسإ
َفَمهّا، وأتعبتهِّا وإنما تريد َفَسك وإنما تريد إكرا َفَهنت نف أهل زمانك؛ أ

َفَس وإنما َفَت الملب َفَبه وأخأشن ِطي َفَم وإنما تريد  َفَت المطع َفَتهّا، أخأشن راح
َفَبر، ُتق َفَل أن  َفَتهّا قب َفَبر َفَت، وق َفَسك قبل أن تمو َفَت نف َفَنه، ثّم أم ِلي تريد 

َفَكر، رغبْت نفُسك ُتذ ُتعذب، وأغنيتهّا عن الدنيا لكيل  َفَذبتهّا ولما  وع
ّنك إل وقد ًا إلى الخأرة، فما أظ عن الدنيا فلم ترها لك قدر

َفَظِفرت بما طالبت؛ كان سإيماك في سإرك ولم يكن سإيماك في
َفَث َفَت الحدي ّنون، وسإمع َفَغ ُي َفَت في دينك وتركت الناس  ًقهّ علنيتك، تف
َفَتحُسد َفَت عن القول وتركتهّم ينطقون، ل  ِرسْإ َفَخأ ُثّون، و َفَد ُيح وتركتهّم 
َفَر، ول تقبل من السلطان عطية، ول من َفَر، ول تعيُب الشرا الخأيا
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ًا، وأوحُش ما َفَت بالله خأالي الخأوان هدية؛ آنُس ما تكون إذا كن
َفَزم َفَرك وع َفَر صب تكون آنُس ما يكون الناس؛ فمن سإِمع بمثلك وصب

َفَسك َفَت نف َفَدك، سإجن ُبك إل وقد أتعبت العابدين بع َفَس َفَمك! ل أح عز
َفَش تحتك ول َفَس معك ول فرا َفَثّ لك ول جلي َفَد في بيتك فل ُمح
َفَة يكون فيهّا َفَبْرد فيهّا ماؤك ول صحف ُي َفَة  َفَرعلى بابك ول قل سإت

َفَت ْوُرك. داود ما كن َفَت ُتك  َفَقْصع ُبك و ُتك قل َفَر َفَهّ ْط َفَعشاؤك، ِم َفَغداؤك و
َفَنه، ّي َفَبُه ول من اللباس ل َفَده ول من الطعام طي تشتهّي من الماء بار

َفَر ما بذلت وما َفَت فيه لما بين يديك، فما أصغ ِهد َفَز بلى! ولكن 
َفَرك ربك بموتك، َفَهّ َفَش َفَت، فلما ِمّت  َفَت في جنب ما أمل َفَر ما ترك أحق

َفَت َفَضرك عرف َفَت من ح َفَعك، فلو رأي َفَر تب َفَء عصلك وأكث َفَسك ردا وألب
ُتك بكّل ألسنتهّا، ّلم اليوم عشير ْلتتك َفَف ّبك قد أكرمك وشرفك،  أّن ر
ٍر بعمله ًا إلى خأي ُع عبد ْد َفَي َفَلهّا بك، ووالله لو لم  َفَح ربك فض فقد أوض
ًا بالجتهّاد َفَبع، لقد كان حقيق َفَت َفَنشِر من كثرة هذا ال إل ُحْسُن هذا ال

ًا. ًا وُمثيب ًا شاكر ًا ول ينسى صنيع ُيضيع ُمطيع والجهّد لمن ل 
لمحمد بن سإليمان عند قبر ابنه وقف محمد بن سإليمان على قبر

ابنه فقال: اللهّم إني أرجوك له وأخأافك عليه، فحقق رجائي
وآمن خأوفي.

َفَنٌس َفَنس بن مالك فقال أ لمالك بن أنس عند قبر ابنه مات ابن ل
ّد إليك فارأْف به ُد عبدك وقد ُر ُدك وول عند قبره: اللهّم عب

َفَب السماء لُروحه َفَض عن بدنه، وافتح أبوا وارحْمه، وجاِف الر
َفَب وادهن وأصاب من َفَل وشر ْله بقبوٍل حسِن. ثّم رجع فأك وتقب

أهله.
شعر لجرير يرثّي امرأته وقال جرير في امرأته: 

َفَبث ل ُء يل َفَنا ُقر أن ال
ُكُر ليليتفّرقوا ونـهّـاُر عليهّـم َفَي

ّلى الذين الملئكُة ص
ُتِخيُروا

ّيبون والبـراُر عليِك والط

ِعرسِإك، ول ُلك ل ّية على قبر ابنهّا فقالت: والله ما كان ما أعرابية ترثّي ابنهّا وقفْت أعراب
َفَت إل كما قال  القائل: هّمك لنفسك، وما كن

ل بالتي النراع رحيُب
ُنـه َفَتـِشـي

ُء كانت وإن َفَق الفحشا بهّا َفَضا
 َفَذْرعا

ْلت َفَص شعر لعدّي بن زيد كان سإفيان بن عيينة يستحسنه حدثّني محمد بن داود عن ال
َفَيينة يستحسن شعر عدي بن  ُع زيد: بن مسعود قال: كان سإفيان بن 

قـوم من الديار أهُل أين
نـوٍح

ٌد ثّم بعدهـم من عا
ُد وثّـمـو

التراب إلى أفضت ماطالسإـرة علـى هم بينما
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ُدوالن  الخدو
َفَقض لم ثّم الحـديُث ين

ولـكـن
ُد ذا بعد ُلـه الوع ك

ُد والـوعـي
ُء َفَدهـم وأطبا بع

ٍم لـِحـقـوهـ
ُعوطهّم عنهّم ضل َفَسإ

ُدود ًلـ وال
يعود أضحى وصحيٌح
ًا مريضـ

ممن للموِت أدنى وهو
ُد يعـو

فقال: أخأذه علّي بن الجهّم 

َفَخطاه قد عليل من كم ت
الردى

ُبه ومات فنجا ُد طبي ّو ُعـ وال

لربعي بن حراش
ْبدة بن عبد الله قال: أخأبرنا إسإماعيل بن أبي خأالد عن َفَع حدثّني 
ِعي بن ِحراش قال: أتيُت أهلي فقيل ْب َفَمير عن ر ُع عبد الملك بن 

َفَسًجى عليه بثوب، فأنا عند رأسإه لي: مات أخأوك. فوجدُت أخأي ُم
َفَب عن وجهّه فقال: السلم َفَف الثو َفَش َفَك َفَحم عليه وأدعو له إذ  أتر
َفَك السلم، سإبحان الله! بعد الموت! فقال: عليكم. فقلنا: وعلي

ًا من ْيحان ورًب غيِر غضبان، وكساني باب َفَر ْوح و َفَر َفَقيُت ب ُل ُت إني 
ِكلوا؛ َفَر مما تظنون ول تت َفَر أيس َفَرق، وإني وجدُت الم َفَتب سإندٍس وإسْإ

َفَركم، إحملوني إلى رسإول إني اسإتأذنت ربّي أن أخأبركم وأبّش
َفَطِفيء. َفَح حتى ألقاه ثّم  َفَر ْب ِهّد إلّي أّل أ ُع الله، فقد 

لمطرف عن أهل القبور حدثّني أبو سإهّل عن علّي بن محمد عن
ًا كان إسإحاق بن منصور عن عمارة بن زاذان عن ثّابت أن ُمطرف

يبدو على دابته بين المقام فأغفى فإذا أهُل القبور جلوس على
َفَطرٌف يروح إلى الُجمعة. قلُت: هل َفَفاه قبورهم يقولون: هذا ُم ِش

َفَم الجمعة. قالوا: نعم، وما تقول الطيُر في جوف تعرفون يو
السماء، يقولون: سإلم، يوٌم صالٌح.

عن جابر في عين أبي زياد التي حفرها معاوية حدثّني محمد بن
َفَيينة عن أبي الربير عن جابر قال: ُع عبيد قال: حدثّنا سُإفيان بن 

َفَفى ُتس َفَي العيُن التي حفرها - قال سإفيان:  ِر َفَتج لما أراد معاوية أن 
َفَله. قال َفَن أبي زياد - نادْوا بالمدينة: من كان له قتيل فليأِت قتي عي
َفَل ِرْج َفَحاة  َفَثنون، وأصابت الِمس ًا يت َفَطب ِر جابر: فأتيناهم فأخأرجناهم 

َفَد هذا ِكُر بع ُين ًا. قال أبو سإعيد الخدري: ل  َفَطرْت دم َفَف رجٍل منهّم فان
ًا. ِكر أبد ُمن

ُعبيد قال: ّدثّني محمد بن  في أن أهل القبور يتوكفون الخأبار ح
َفَمير قال: أهُل ُع َفَبيد بن  ُع ُعيينة عن عمرو بن دينار عن  حدثّنا ابن 
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َفَر فإذا أتاهم الميت سإألوه: ما فعل فلٌن? ُفون الخأبا َفَك َفَو القبور يت
َفَك به غيُر ِل فيقول: ألم يأتكم! فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، سُإ

سإبيلنا.
للربيع بن صبيح وحميد الطويل في ثّابت البناني بعد موته حدثّني

ْبدي عن جعفر بن أبي جعفر قال: حدثّنا أبو جعفر َفَع عبد الرحمن ال
َفَناني يوم مات ُب ًا ال ِهّدُت ثّابت ِبيح قال: ش َفَص السائح عن الربيع بن 

َفَد الطويُل وأبو جعفر َفَره أنا وُحمي َفَبصرة، فدخألُت قب وشهّده أهُل ال
َفَطْت من َفَة سإق ِبن َفَل َفَوي عليه ال َفَسإ َفَسإه فلما ذهبُت أ حسن مما يلي رأ

ُبنا َفَف صاح ِط ُت ٌد أن اخأ ًا، وأصغى إلًي ُحمي َفَر في اللحد أحد يدي فلم أ
ٍد َفَب؛ فلبم يكن لُحمي وضًج الناُس فسوينا على اللحد وحثونا الترا
َفَبصرة فأخأبره، ِهًمٌة حتى أتى سإليمان بن علّي وهو أميٌر على ال

ِكر أن يكون أحد من أهل َفَكُر لله قدرة! إل أني ان فقال: ما ين
َفَعُل هذا به، فهّل علم به أحد سإواك قال: نعم، الربيع بن ْف ُي زماننا 
َفَء جيرانه فنبشوا َفَث أمنا َفَمْرِضيان، فبع ْدلن  َفَع َفَسن؛ قال:  َفَح َفَصبيح و

عنه فلم يجدوه في قبره.
ّية كان ًا عن أعراب لعرابية تدعى أم غسان المكفوفة وحدثّني أيض
ُد َفَزلهّا وتقول: الحم ٍة وكانت تعيُش بِمغ َفَغّسان مكفوف ُيقال لهّا أم 

َفَي لي، َفَضى. رضيُت من الله ما رِض للة على ما قضى وارت
ِء وأسإتعين الله َفَوا ِك وأسإتعيُن اللّه على بيٍت ضيق الِفناء قليِل ال

َفَع من نواحيه. ُيطال على ما 
ٌة لهّا فقيل لهّا: ما فعلْت جارتك? فقالت:  وماتت جار

َفَقّسم ُتهّا ت َفَتـهّـا جارا  التلد بيتهّا إلى وصارتبـي
ًا: إن وقالت ًة مني الله تقبل يوم ْبني. فقيل لم صل َفَذ لهّا: كيف يع

ِته في ليثني وجل الله ذلك? قالت: لّن ِه. رحم وحلِم
َفَث سإمعُت قال: وكنُت َفَبْت "من معاذ حدي ِت َفَل حسنٌة له ُك َفَة، دخأ ّن الج

َفَن أّم سإمعت حتى تفسيره ما أعر ولم فعرفت هذا، تقول غسا
َفَله. تأوي
َفَبر ِك والمشيب ال

ّدثّنا أبو داود عن عبد الجليل بن للنبى صلى الله عليه وسإلم حدثّني أبو الخطاب قال: ح
َفَسة قال: سإمعُت رسإول الله صلى الله َفَب ْن َفَع َفَشب عن عمرو بن  ْو َفَح ْهّر بن  َفَش عطية عن 

ْبهّا َفَيخض َفَم القيامة ما لم  ًا يو َفَشيبًة في السإلم كانت له نور َفَب  َفَمْن شا عليه وسإلم يقول: "
ْفهّا". ِت َفَين أو 

َفَفزارة قال: مررُت بالبادية وإذا شيٌخ َفَبر أبو حاتم عن الصمعي عن شيخ من بني  ِك في ال
ُنون رُجلً والشيُخ  ِف ِر قبٍر، وإذا في القبور رجاٌل كأنهّم الرماُح يد ِفي يقول: قاعد على ش

ُثوا َفَسم على اح َفَدي َفَبْرد من ال
الثرى

ًا ْدم َفَبى ِق مـا إل ربك أ
َفَرى َفَتـ

471



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ِفنونه? َفَيد َفَمن الذين  َفَمن الميُت? فقال: إبني. فقلت له:  فقلت له: 
قال: بنوه. 

بين يونس بن حبيب ورجل حدثّنا أبو عبد الرحمن قال: دخأل
ُيهّادى بين اثّنين من الكبر فقال له رجٌل َفَد  يونس بن حبيب المسج
َفَت ما أرى يا أبا عبد الرحمن! قال: هو ّدته: بلغ ِهّمه على مو ّت َفَي كان 

َفَته. ونحوه قوُل الشاعر:  ْغ َفَل َفَب َفَرى فل  َفَت ما 
َفَب يا َفَته ل الشيِب عائ ْغ َفَل  َفَب

َفَكى من غير ِعلة". َفَن اشت من الزبور ويقال في الزبور: "من بلغ السبعي
َفَم ما َفَسك العا ِطي: ل تسأل نف لمحمد بن حسان النبطي وقال محمد بن حّسان النب

أعطتك في العام الماضي.
ًا قد بلغوا فقال: َفَة عشر ذكر ّبّي رأى ضرار بن عمرو الضبّي له ثّلثّ لضرار بن عمرو الض

َفَنٍن: من سإّره بنوه سإاءته نفسه شعر لبن أبي فنن قال ابن أبي  َفَف

اليام أخألقت عاش من
َفَته ّد ِج

ّثقتاِن وخأانه ُع ال السم
 والبصُر

ُتك قالت ِهّد ًا َفَع مجنون
لهّا فقلت

َفَب إن برؤه جنوٌن الشبا
َفَبُر ِك ال

َفَدي، َفَمْن بين ي ُقني  ِب َفَبِقي منك? قال: يس لشيخ معّمر أبوعبيدة قال: قيل لشيخ: ما 
َفَهُّر في الخل، ُعُس في المل، وأسإ َفَم، وأن َفَث، وأذكر القدي ِركني خألفي، وأنسى الحدي ُيد و

ّني، وإذا قعدُت تباعدْت عني. وإذا قمُت قربت الرُض م
ِكبر قال  الشاعر: لشاعر في ال

ِهّدتك قالت ًا َفَع مجنون
لهّا فقلُت

َفَب إن برؤه جنون الشبا
ِكبُر ال

بين عبد الملك بن مروان والعريان بن الهّيثم 

ّد يسود، أن أحب كنُت ما مني ابيض ّني واسإو َفَيّض أن أحّب كنُت ما م ّد يب ّني واشت أحب ما م

ِعـــــــشـــــــاء نوُم الـــــــ
بــــــــالـــــــــــــــســـــــــــــــحـــــــــــــــْر

َفَكـــــــــــــــْر وِقـــــــفُةاعـــــــــــــــتـــــــــــــــ
َفَضـــــــــــــــْر حـــــــــــــــ

َفَكالــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــر ًكـــــــ وتـــــــر
الـــــــطـــــــهُّـــــــــْر

َفَجـــــــــْر الـــــــّشـــــــ
ثّور: شعر لحميد بن ثّور، وغيره وقال حميد بن 

بعد رابني قد بصري أرى
صّحة

ُبك َفَحْس ًء و تِصح أن دا
َفَتسلمـا و

الكميُت: وقال 

َفَء َفَتغبط ل َفَل أن المـر َفَنـه فلٌن أمسىُيقـا ِلِس
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َفَكـمـالـه َفَحـ
َفَه إن فلقد عمره طوُل سإر

َفَحى أض
ما طوُل الوجه على

َفَسإـلـمـا
ًنمر بن  ْولب: لل َفَت

َفَل الفتى َفَيود السلمة طو
َفَنى والغ

َفَل ُترى فكيف ِة طو السلم
َفَعُل  َفَيف

آخأر: وقال 

َفَتليُن ل قناتي كانت
ُء الصباُح فألنهّالغـامـز والمسـا

بالسلمة ربي ودعوُت
ًا جاهد

ِني ُيِصح الّسـلمُة فإذا ل
ُء دا

العتاهية: وقال أبو 

َفَع ٍء نقص في أسإر  تماُمُه امرى
الكاتب: وقال عبد الحميد 

ِئل لـيس ما وأعقببالـقـافـل ليس ما ترحل بـال
َفَلف من فلهّفي الخ
النـازل

السلف على ولهّفي
 الراحل

َفَكي َفَءلـذا وأبكـي ذا على أب ًلـهّة بكا الـثـاكـل المو

َفَكي َفَب ْبكيقـاطـٍع لهّا ابن من ُت َفَت لهّا ابن على و
واصل

لُسكر َفَغواياُت تقضت
الصبا

ًد َفَقى ور َفَت َفَد ال َفَن البـاطـل َفَع

كتاب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم وشعر للحجاج بن يوسإف التيمي محمد بن سإلّم
الُجمِحّي عن عبد القاهر بن السري قال: كتب الحجاج إلى قتيبة مسلم: إني نظرُت

ًا لقريب ًأ سإار إلى خأمسين عام َفَدتي وقد بلغت الخمسين وإن امر ِل ُتك  َفَنك فوجد في سإ
فقال: منه. فسمع به الحجاج بن يوسإف التيمي 

لـم سِإنك السبعون كانت إذا
يكـن

تـمـوت أن إل لدائك
طـبـيُب

ًأ وإن سإبعـين سإار قد امر
ِحـجة

ِوْرده مـن منهّل إلى
لـقـريُب

َفَت ما إذا ًا الدهر خألو فل يوم
تقـل

عـلـي قل ولكن خألوُت
رقـيُب

َفَقْرن انقضى ما إذا الذي ال
ُهّم أنت من

َفَت فأنـت َفَقْرٍن في وخُألف
غـريُب

لبيد: شعرللبيد وقال 

َفَنى العصا لزوُمتراخأت إن ورائي أليس عليهّا ُتح
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ُعمنـيتـي  الصاب
َفَر أخأبر التي القروِن أخأبا

مضـت
ِدب قـمـُت كلما كأني أ

ُع راكـ
 مثله لخأر وقال آخأر في مثله:

ْتى الدهر حانيات حنتني ِتٌل كأنيح لصـيد يدنو َفَخأا
لرجل من الحكماء وشعر لبعضهّم وقيل لرجل ِمن الحكماء: ما

َفَر أني َفَت بكبيٍر ول مريض. فقال: لذك َفَك العصا ولس ْدِمُن إمسا ُت لك 
مسافر.

قال الشاعر: 
َفَب الضعُف ل العصا حملُت أوج
َفَلهّا حم

ِمـن تحنـيُت أني ول علي
َفَبـْر ِكـ

َفَي ألزمُت ولكنني نفسـ
حـمـلـهّـا

َفَمهّا ِل َفَم أن لع عـلـى المقي
َفَفـْر َفَسإـ

َفَت يا عّماه ْد َفَص ٍم فقال له الغلم: أْح بين شيخ من العرب وغلم ومّر شيخ من العرب بغل
َفَصدون . َفَت ُتح فقال: يا بنّي و

َفَنع ُيص ُع إذا بلغ ما  موعظة للحسن قال الحسُن في موعظة له: يا معشر الشيوخ، الزر
ُيحصد. به. قالوا: 

الشاعر: يا معشر الشباب كم من زرع لم يبلغ أدركته آفٌة. قال 

ّدهر ُتـه وما أبلني ال ّيرني والدهُرأبلـي َفَتغـيُر وما غ َفَي
ّدهر ّيدني وال بخيٍط ق
ٍم َفَر مبـ

ٍم وكّل فيه فمشيُت يو
 َفَيقُصًر

َفَمارة بن  ُع َفَعِقيل: لعمارة بن عقيل وقال 

َفَء وأدركُت ًا الرض ِمل ناسإ
فأصبحوا

َفَوضوا الديار كأهل ق
فتحـًمـلـوا

َفَة إل نحن وما قـد ُرفق
َفَحـلـت تـر

َفَرى َفَضي وأخأ َفَق َفَجهّـا ُت حا
َفَحـًل َفَر َفَتـ و

َفَة البيضاء ّله لقد كنُت انكر الشعر َفَب فقال: وال لعرابي يذكر الشيب ذكر أعرابي الشي
َفَدٍل ويا شّر مبدول. َفَب فقد صرُت أنكر السوداء، فيا خأير 

الشعراء: لبعض الشعراء في الشيب وقال بعض 

رأيُت وما رأسإي شاب
َفَب ال مشي

َفَشيب فضل من إل رأس
ِد الفؤا

كـل في القلوب وكذاك
ٍمبـؤٍس ُع ونـعـي ِد طـلئ الجـسـا

َفَي طال َفَض إنكار فـإن البيا
ُعـم

ًا رت َفَن أنكرُت شيئ لو
ِد السـوا

َفَء في لحيته، فقال: أرى َفَشعرة بيضا َفَقتادة  لياس بن قتادة في الشيب رأى إياس بن 
َفَجاءاِت المور، يا بني سإعد قد ُف َفَت يطلبني وأراني ل أفوته، أِعوذ بك يا رّب من  المو
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وهبت لكم شبابي فهّبوا لي شيبتي، ولزم بيته.
أقوال في الشيب قال قيس بن عاصم: الشيب خِأطام المنية.

ُد الِحمام. قال آخأر: الشيُب بري

ْوأم الموت. َفَت قال آخأر: الشيب 
قال آخأر: الشيب تاريخ الموت.

ّول مراحل الموت. قال آخأر: الشيب أ
قال آخأر: الّشيب تمهّيد الحمام.
َفَبر. ِك قال آخأر: الشيب عنوان ال

ُد بن  ِبي َفَع البرص: قال 

ْيُب  يشيب لمن شيٌن والّش
ّلُة موِت البشر. ِر ِع َفَع َفَعر، وموُت الش َفَر موُت الّش َفَشع ْيب ال َفَش ويقال: 

الشاعر: قال 

لي الغُض الشباب وكان
ٌة فيه لذ

ّقرني المشـيُب عنه فو
وأدبـا

ًا ْقي َفَس ًا ف َفَرعي للشباِب و
مضى الذي

ً ً وأهل بالمشيب وسإهّل
َفَبا ومرح

َفَف: وقال أعرابي - ويقال هي لبي  َفَل ُد
اليام مـن يوم كـل في

نـابــتٌة
َفَتْت كأنما علـى فيه نب

َفَصـري َفَبـ
َفَرضتِك لئن عن بالمقراض َفَق

بصري
ُتِك لما َفَمي عن قرض ول ه

َفَكري ِف
أعرابّي: وقال 

َفَرى َفَب أ جاوزُت مذ الشي
ًا خأمسين دائب

ِدت َفَب َفَي َفَسق في الصبح دبي َفَغ
َفَلْم الظ

ٍم غـيُر أنـه إل السـم هو َفَل أر ولمُمـؤلـ ًا الشيب مث سُإم
َفَلـْم بـل أ

آخأر: وقال 

ِدثُّ َفَصرالحوا َفَوه َفَق خأط
َفَنـى فـتـدا

َفَن ْي َفَن َفَح َفَر و ِته صد َفَقنا
َفَنـى َفَحـا فـتـ

َفَب َفَن صِح اخأتلف على الزما
ُنونه ُف

َفَنــا ِشـدة مـنـه فأراه َفَيا َفَلـ و

قدتـخـدد شيٍخ باُل ما
لـحـُمـه

َفَضى َفَثّ أن َفَنـا عـمـائم ثّل ألـوا

َفَء َفَق داجية سإودا َفَسإحـ و
َفَفـوٍف ُمـ

ذاك بعد أخأرى وأجد
َفَنـا َفَجـا ِهـ

ِه ذلـك وراء الممـاُت ثّم َفَلـ َفَنـى وكأنماكـ ْعـ َفَنـا بـذاك ُي سِإـوا
َفَب: وقال آخأر يذكر  الشبا

ًا مضى لما ْيِت وكانعنـا ظاِعن له يترك لم كالم
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َفَبـافـودعـنـا َفَعـِقـ
ُع ل حالة إلى ُعدنا نستـطـي
لـهّـا

َفَل ِني وص َفَغوا َفَب ال َفَب وعا الشي
ِعبا َفَمْن  َفَل

الوراق: شعر لمحمود الوراق وقال محمود 

ُقرب بكيُت ِدالجْل ل ْع ُب المْل فوات و
ِد ْقبطـرا شيب وواف ُع َفَحْل شباب ب َفَر
َفَباب َفَزْل ًلم كأن وشيبيكـن لم كأن ش َفَي
َفَك َفَوا َفَجـْل بشيُر وجاءالبـقـا بشيُر َفَط ال
َفَوى ًا صاحب َفَط َفَوْل انتقال كذاكصاحب الـد

َفَب:  لبي السإود يذم الشباب وقال أبو السإود يذم الشبا
الشباِب أسإباُب منك غدا

فأسإرعا
ٍر وكان ًا بان كجا يوم

َفَعـا فـود
َفَهْب له فقلت ًا فاذ ذميم

ِنـي َفَتـ فلي
ُتك ًا قتل أن قبل ِعلم

َفَعـا تتصـد
َفَت َفَب علي جني ثّم الذن

َفَتـنـي خأذل
َفَس عليه َفَما الخلتاِن فبئ ُه
َفَعـا مـ

َفَت ًا وكن َفَحا ما َفَسإراب إذ َفَض
َفَتني ترك

َفَة ِهين الشر من أجني ما َفَر
َفَعا  أجم

آخأر: وقال 

فقلُت شيبي اسإتنكرْت
لـهّـا

بناقص المشيب ليس
ِري  ُعْم

َفَسْت َفَف َفَتن ِهمة بي و
َفَلـْت ِة بكل أمليوصـ َفَذكـر رفيع الـ

ْفص الطاِحي عن زكريا بن يحيى بن َفَح لعمر بن الخطاب في الخضاب روى عبد الله بن 
ُبوا بالسواد، فإنه نافع الزدي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اخْأِض

َفَهيبٌة للعدو. ْنٌس للنساء و أ
الخزاعي: شعر لعمر بن المبارك الخزاعي قال عمُر بن المبارك 

ِنـي َفَمْن َفَمـلم لِذ َفَكـفـيبـ َفَدام ول بـُمـ
ّق َفَنىمني الْجهّل عظُم َفَع َفَرامي َفَشن وانث ُع

َفَفذ وتمشى َفَشيب إلى بيَفَشي من ال التؤام ال
َفَك َفَم ْظ َفَام سِإلِك فيالدرة إلى الذر َفَن َفَنـظـ ال

ِة: شعر لبي العتاهية وقال أبو  العتاهي

َفَعى الشباِب ظل لك ن
المشـيب

ْتك سِإواك باسإم وناد
ُطـوُب الخ

ًا فكن أت هـو الذنِى فكللداعي ُمستعد
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ِريُبالمـنـون َفَقـ
َفَك َفَوى وقبل َفَض دا المري

الطبيُب
َفَش ومات المريُض فعا

 الطبيُب
َفَمـْن نفسه على َفَيخاُف
يتـوُب

ل َفَمن حال ترى فكيف
يتوُب

َفَس قال: سإمعُت سإلم بن محمد حبيب بن ليونس حبيب بن يون
ِة في قطع َفَمْن يأمُن يقول: ل َفَر دراهم خأمس ٍو خأي يكون أن منك ُعض

ًا. هكذا عقابه غد
الدنيا

ّدثّني أبو مسعود الدارمي قال: للنبي صلى الله عليه وسإلم ح
ّدي خِأراش عن أنس بن مالك قال: قال رسإول الله ّدثّنِي ج ح

َفَزع اللّه َفَمْن أصبحت الدنيا همه وسإدمه ن صلى الله عليه وسإلم: "
َفَقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إل ما َفَنى من قلبه، وصير الف ِغ ال
َفَر من ُله الفق َفَع ال ُة هّمه وسإدمه نز َفَب له، ومن أصبحِت الخأر ُكت

َفَنى بين عينيه وأتته الدنيا وهي راِغمة". ِغ َفَصير ال قلبه و
ّدثّني بين النبي صلى الله عليه وسإلم والضّحاك بن سإفيان ح

ّدثّنا أبو الربيع عن حّماد عن علي بن زيد محمد بن داود قال: ح
عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسإلم قال للضّحاك بن

َفَك "? قال: اللحُم واللبُن. قال: "ثّم يصير إلِى َفَعام سإفيان: "ما ط
َفَب ما َفَت. قال: "فإّن اللّه ضر َفَعلم ماذا". قال: ثّم يصيُر إلى ما قد 

َفَ للدنيا". يخرُج من ابن آدم مثل
لبشير بن كعب في الدنيا قال: وكان بشيُر بُن كعٍب يقول

ُء َفَيكم الدنيا. فيجي ِر لصحابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى أ
َفَلٌة، فيقول: أنظروا إلى َفَب َفَمْز فيقُف بهّم على الّسوِق، وهي يومئذ 

ْون. َفَتر َفَجاجهّم وبطهّم صار إلى ما  ِنهّم وإلى د َفَسإْم َفَسلهّم و َفَع
ّدثّني هارون بن موسإى قال: حدثّنا للنبي صلى الله عليه وسإلم ح
ُقزويني عن عمرو بن أبي قيس عن هارون بن محمد بن سإعيد ال
َفَل رسإوُل الله صلى الله عليه عنترة عن عمرو بن مرة قال: سُإئ

ُه َفَر ْد َفَص َفَرْح  َفَيْش َفَيُه  ِهّد ِد الله أْن ي ِر ُي َفَمْن  َفَف ّله: " وسإلم عن قول ال
ِرح لذلك َفَح ُش َفَب وانفس َفَم" فقال: "إذا دخأل النوُر القل ِللسْإل

َفَرُف بهّا? قال: "نعم ُيع َفَآيٌة  َفَك  الصدُر"، قالوا: يا نبّي الله هل لذل
ُد للموت َفَتجاِفي عن دار الغرور والسإتعدا َفَبُة إلى دار الخلود وال النا

ُنزول الموِت". قبل 
لوهب بن منبه

َفَعدوي عن وهب بن منبه قال: رأينا ُعتبي عن حبيب ال بلغني عن ال
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َفَض الِفتياِن فأتانا لهّا فإذا فيهّا: ْلنا بع ُفو بهّا الريُح تأرسإ َفَيهّ ورقًة 
ُلهّا منهّا لهّا خأرجوا منه َفَذ أه َفَلُم منهّا إل فيهّا، ما أخأ ُيس الدنيا دار ل 
ُلهّا لغيرها خأرجوا منه ثّم أقاموا َفَذ منهّا أه َفَخأ ثّم ُحوسِإبوا به، وما أ
ًا من أهل الدنيا ليسوا من أهلهّا،، هم فيهّا كمن فيه، وكأن قوم

ّلُب َفَذرون، تتق َفَدُروا ما يح ُيبِصرون وبا ليس فيهّا، عِملوا بما 
َفَنْي ّلُب قلوبهّم بين ظهّرا َفَنْي أهل الدنيا، وتتق َفَهّرا ُدهم بين ظ أجسا

ُد َفَة أجسامهّم وهم أش ّظمون وفا ُيع ْون الناس  َفَير أهل الخأرة، 
ًا لموت قلوب أحيائهّم. فسألت عن الكلم فلم أجد يعرفه. تعظيم

ٌة للمسيح عليه السلم وقال المسيح عليه السلم: الدنيا قنطر
ُبُروها ول تعُمُروها. فاع

ّله تعالى ّله تعالى إلى الدنيا وفي بعض الكتب: أن ال ما أوحى به ال
ِدميه. َفَدمك فاسإتْخ َفَخأ َفَمْن  ُدِميه، و َفَمني فاخأ َفَخأد َفَمْن  أوحى إلى الدنيا: "

ُكر الدنيا:  َفَيذ لبعض العابدين يذكر الدنيا قال بعُض العابدين 
ً الدنيا َفَغرت لقد رجال

ٍةفأصبحوا ًوُل بعدها ما بمنزل َفَحـ ُمـتـ

ٍر فساخِأُط َفَدُل ل أم َفَبـ ُي
َفَره غـي

ٍر وراض َفَره بأم غي
َفَدل ُيبـ َفَسإـ

ُغ ٍر وبال يأُمـُل كـان أم
دونـه

َفَلٌج َفَت كان ما دون من ومخ
يأُمُل

الدنيا: وقال آخأُر يذكر 

ُفهّا َفَصد ُحتو وعيُشهّا َفَر
َفَرنق

َفَكّرها ٌد و َفَهّا َفَنك ُك ْل َفَوُل وُم ُع

آخأر: وقال 

ُع َفَة الموت لذكر نرا سإاع
ذكره

ِرض َفَت ْع َفَت فنلهّو الدنيا و
ونلعـُب

ِلقنا الدنيا بنو ونحن خُأ
لغـيرهـا

َفَت وما شيء فهّو منه كن
ًبُب  ُمح

َفَنا منهّا. َفَج ُدخأولً أخأر ليحيى بن خأالد وقال يحيى بن خأالد: دخألنا في الدنيا 
لعلي بن أبي طالب في يصف الدنيا ذم رجٌل الدنيا عند على بن أبى طالب رضى الله
ِهّم عنهّا، َفَف َفَنجاة لمن  ّدقهّا، وداُر  َفَص عنه، فقال علي عليه السلم: الدنيا دار ِصدٍق لمن 
َفَجُر ْت َفَم ُد أنبيائه، و َفَمسِج َفَلى ملئكته، و ِبُط وحي الله، ومص ْهّ َفَم َفَتزود منهّا،  ًنى لمن  وداُر ِغ

َفَدْت َفَنْت ببينهّا ونا َفَذ َفَة؛ فمن ذا يذمهّا وقد آ ُبوا فيهّا الجن َفَس َفَة واْحت َفَم ِبُحوا منهّا الرح َفَر أوليائه، 
ًا؛ فيا أيهّا الذاّم الدنيا ًا وترهيب َفَء ترغيب َفَر وببلئهّا البل َفَهّْت بسُرورها الّسرو َفَشب بِفراقهّا و

َفَلى! أم ِب َفَك! أبمصارع آبائك في ال ْتك الدنيا أم متى اسإتذمت إلي َفَع َفَد َفَخأ َفَسه، متى  ّلُل نف المع
ّفيك، تطلُب له لشفاء، َفَت بك ًعلل َفَت بيديك، و َفَمرض بمضاجع أمهّاتك في الثرى! كم 

ُيغني عنه دواؤك، ول ينفعك بكاؤك. َفَء، غداة ل  وتستوصُف له الطبا
ِعجلي  يقول: شعر لبراهيم بن أدهم العجلي كان إبراهيم بن أدهم ال

َفَقع َفَر ِزيق دنيانا ُن َفَتم َفَقى ديننا فلدينـنـا ب ُع ما ول يب َفَق َفَر  ُن
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َفَفأمانٌي. ْلٌم وأما ما بقي  لبي حازم في الدنيا قال أبو حازم: وما الدنيا! أما ما مضى فُح
ّله تعالى إلى نبّي من لسفيان فيما أوحى به الله لنبي من أنبيائه قال سإفياُن: أوحى ال

ًا". َفَرة أم ًا والخأ ْئر ِظ ِذ الدنيا  النبياء "اتِخ
َفَمثلً إل ما قال  ّيٌر: للشعبي قال الشعبّي: ما أعلُم لنا وللدنيا  َفَث ُك

ل أحِسني أو بنا أسإيئي
َفَمة ُلو َفَم

َفَنا ْي َفَد ًلـِت إن َفَمقليٌة ول َفَل َفَتقـ

ّله قال بكر بن عبد الله: المستغني عن الدنيا لبكر بن عبد ال
ْبِن. ّت َفَر بال بالدنيا كالمطفئ النا

ّلهّا غموٌم، فما كان فيهّا ِمن لبن مسعود قال ابن مسعود: الدنيا ك
ٍر فهّو ربح. سإرو

َفَمْت عليه نفُسه َفَكُر َفَمْن  لمحمد بن الحنفية قال محمد بن الحنفية: 
هانت عليه الدنيا.

َفَثُل َفَم ِة  َفَثُل الدنيا والخأر َفَم في الدنيا والخأرة وقال بعُض الحكماء: 
َفَضرتان إن أرضى إحداهما أسإخط الخأرى. رجل له 

َفَفاتُركوا لهّم الدنيا. َفَة  قال سإفيان: ترك لكم الملوُك الحكم
َفَظ الناُس. َفَقْت وأنع َفَد وقال آخأر: إن الدنيا قد اسإتو
ْليتهّيأ للذل. َفَف َفَد الدنيا  َفَمْن أرا َفَهيُب بن الورد:  ُو قال 

َفَي ِرض َفَضى بالدون؛ فقال: إنما  َفَلتر قيل لمحمد بن واسإع: إنك 
َفَمْن رضي بالدنيا. ُدوِن  بال

َفَمْن لم ير ًا. فقال:  َفَطر َفَخأ َفَمْن أعظُم الناس  قيل لعلّي بن الحسين: 
ًا لنفسه.  َفَطر الدنيا خأ

َفَلُب به الدنيا أحسُن ِمْن ُتط َفَب الدنيا بأقبح ما  َفَل ُتط كان يقال: لْن 
َفَلُب به الخأرة. ُتط َفَب بأحسِن ما  َفَل ُتط أن 

َفَك? أبالدنيا فقد فرغ الله َفَهم ًا: مم  ٌة لبعلهّا ورأته مهّموم قالِت امرأ
ًا. منهّا أم بالخأرة فزادك الله هم

للمسيح في حب الدنيا الثوري قال: قال المسيُح: حُب الدنيا
ٌء كثير؛ قيل: ما داؤه? قال: ل ٍة والماُل فيهّا دا أصُل كًل خأطيئ
ُله َفَغ َفَيْش َفَسإلم? قال:  َفَيسلُم صاحبه من الفخر والكبر؛ قيل: وإن 

إصلُحه عن ذكر الله.
َفَضيل قال: ُف لبأي الدرداء يخاطب أهل حمص بلغني عن محمد بن 

ّدثّنا عبد الله بن عبد الرحمن عن سإالم بن أبي الجعد عن أبي ح
َفَن ُنو ًا، وتب َفَن كثير َفَص، ما لي أراكم تجمعو الدرداء قال: يا أهل ِحْم

ًا ْوا شديد َفَن َفَب ًا و َفَمْن قبلكم جمعوا كثير ًا إن  ُلون بعيد ًا، وتأُم َفَشديد
ُلهّم ًا وأم ُنهّم قبور ًا وصارْت مساك ُبور ًا فصار جمعهّم  َفَملوا بعيد وأ
ًا. وفي رواية أخأرى: يا أهل دمشق، ما لكم تجمعون ما ل ُغرور

ًا ُلون ما ل تدركون! أل إن عاد تأكلون، وتبنون ما ل تسكنون، وتأُم
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ًا، َفَعم َفَن ًا و َفَدن أموالً وأولد َفَع َفَصرى و ُب َفَد كانوا قد ملوا ما بين  وثّمو
ِري ِمني ما تركوا بدرهمين! لعبد الواحد بن الخطاب َفَت َفَيش فمْن 

َفَنا ّطاب قال: أقبل بلغني عن داود بن المحبر عن عبد الواحد بن الخ
َفَصافة َفَة، حتى إذا كنا بين الر ُد البصر ُنري قافلين من بلد الروم 

َفَسإِمعته الذاُن ًا يصيًح من بين تلك الرمال -  وحمص سإمعنا صائح
َفَمْن ْتر  ِقْل في سِإ ْع ُه العيون - يقول: يا مستوُر يا محفوُظ! أ َفَر َفَت ولم 
َفَمى ْتره فاتِق الدنيا فإنهّا ِح َفَت فِي سإ َفَمْن أن ِقُل  َفَت ل تع َفَت! فإن كن أن

ًا ثّم انظر أين َفَصيْرها شوك َفَف ًتِقيهّا  ِقُل كيف ت َفَت ل تع الله؛ فإن كن
َفَك منهّا. ُع قدمي تض

َفَلت ِئ للمأمون وشعر لبي النواس في الدنيا قال المأمون: لو سُإ
ُنواٍس في َفَة أبي  َفَف َفَسهّا ِص َفَف نف َفَنْت أن تص َفَس الدنيا عن نفسهّا ما أح

هذا البيت: 
َفَبر إذا َفَت ِبيب الدنيا اخأ َفَل

َفَفْت تكّش
ثّياب في َفَعدو عن له

ِديِق  َفَص
َفَففُت الدنيا على وجهّهّا، َفَك للمسيح عليه السلم قال المسيُح عليه السلم: أنا الذي 

َفَرُب. َفَيخ َفَسْت لي زوجة تموُت ول بيٌت  فلي
العتاهية: شعر لبي العتاهية قال أبو 

َفَع َفَمْن يا ّف ُدنـيا تر لل
ِزينـتـهّـا و

ّفع ليس َفَع التر الطين رف
بالطيِن

َفَف أردت إذا الناس شري
ِهّـم َفَلـ ُك

ُظر ِلٍك إلى فان َفَي في َفَم ِز
 ِمسكيِن

الدنيا: شعر لخأر في الدنيا وقال آخأر وذكر 

ْعنقُصـه دنا أمر َفَتم إذا َفَق َفَو ً ت  َفَتم قيل إذا زوال
آخأر: وقال 

ْبِك ل ِلـهّـا ول للدنيا َفَت ِبكأهـ ُكُن ليوم وا تس
ْه الحـافـر

ْبِك َفَح إذا وا بأهل ِصي
الثـرى

َفَمعوا سإاحة فًي فاجت
ْه َفَر ِه  السا

الخأـرة يسكنـك من آمالقـصـرت لقد دنيا يا ويلك
والملوك الخلفاء عند الزهاد مقامات

ّي يدي بين الجليل عبد بن صالح مقام المهّد

َفَل لما فقال: إنه قام ُهّ َفَر ما علينا َفَسإ َفَع الوصول من غيرنا علِى تو
َفَم ُقمنا إليك، َفَقا وسإلم عليه الله صلى اللة رسإول وعن عنهّم الداء َفَم

ِة من أعناقنا في ما بإظهّار ُعذر انقطاع عند والنهّي المر فريض
ِكتمان َفَت حين َفَسإيما ول ال َفَسْم َفَسم ات َفَمي َفَت التواضع ِب َفَعد َفَو َفَة الله و َفَل َفَم َفَح و
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َفَنا سإواه، ما على الحق إيثار كتابه َفَك فجمع مشاهد من َفَمْشهّد وإيا
َفَم التمحيص َفَت ُي َفَؤدينا ِل َفَنا الداء موعود على ُم ُل ِب موعود على وقا

والعلنية، السر اخأتلف في إيانا الله َفَتمِحيُص َفَيزيدنا أو القبول،
َفَلينا َفَح ُي َفَة و ّله رسإول أصحاب كان فقد الكذابين، ِحلي عليه الله صلى ال
َفَمْن وسإلم ُله حجب يقولون:  ّد الجهّل، على عذبه العلم عنه ال َفَش وأ

ًا منه َفَر العلُم إليه أقبل َفَمْن عذاب ًا إليه الله أهدى ومن عنه، وأدب علم
َفَمل فلم َفَب فقد به يع َفَصر الله هديه عن َفَرِغ َفَدى ما فأقبل بهّا، وق أه
َفَك الله َفَل ألسنتنا من إلي َفَل ل وعمل تحقيٍق قبو ٍة قبو ٍء سإمع فإنه وريا

َفَلمك ل َفَنا يع َفَهُّل لما إعلٌم م ٌة أو َفَتج من تذكيٌر أو تعلُم ما على مواطأ
َفَة؛ َفَن فقد غفل ًط ّله و تعزية نزولهّا على السلم عليه نبيه وجل عز ال

ًا فات عما َفَرج على ودللًة التمادي من وتحصين فقال: "وإما المخ
َفَزغنك ْن َفَطاِن ِمن َفَي ْي َفَش ٌغ ال ْذ َفَنْز ِع َفَت ِلع فاسْإ ْط ّله" فأ َفَك على الله ِبال بما قلب

ُه ٌور َفَن ِة الحق إيثار من ُي َفَنابذ بالله. إل قوة ول حول الهواء. ول وًم
ّهاد من رجل مقام المنصور يدي بين الز

ً يطوُف المنصوُر بينما ً سإمع إذ ليل َفَلهّم قائل أشكو إني يقول: ال
َفَك ٍر إلي وأهله الحق بين يحوُل وما الرض في والفساد البغي ظهّو
إلى وأرسإل المسجد من ناحية فجلس المنصوُر الطمع. فخرج من

َفَلم ركعتين الرجُل فصلى يدعوه، الرجل َفَن واسإت مع وأقبل الرك
َفَك الذي المنصوُر: ما فقال بالخلفة، عليه فسلم الرسإول ُت سإمع

ُكر الحق بيِن يحول وما الرض في والفساد البغي ظهّور من تذ
َفَت لقد الطمع? فوالله من وأهله ْو َفَش َفَساِمعي َفَح ِني، ما َفَم َفَض َفَم قال: أر

ُتك نفسي على أمنتني إن المؤمنين أمير يا أصولهّا، من بالمور أنبأ
َفَك احتجزُت وإل شاِغل. فقال: لي ففيهّا نفسي على واقتصرُت من
َفَت ُع دخأله النبي فقال: إن فقل نفسك على آمُن أن حال حتى الطم
َفَت. قال: ويحك والفساد البغي من ظهّر ما وبين بينه وكيف لن

ُلني ُع يدخأ ُء الطم ُء والصفرا والحامض والحلو قبضتي في والببضا
َفَك! إن ما الطمع من أحد دخأل عندي! قال: وهل تبارك الله دخأل

َفَن اسإترعاك وتعالى َفَلهّم المسلمي َفَت وأموا َفَت أمورهم فأغفل واهتمم
ِلهّم، بجمع َفَت أموا ًا وبينهّم بينك وجعل ًا والُجر الجص من حجاب وأبواب

َفَبًة الحديد من َفَج َفَح َفَت ثّم السلُح معهّم و َفَك سإجن َفَس عنهّم، فيهّا نف
َفَت َفَك وبعث َفَل َفَما َفَتهّم وجمعهّا الموال جباية في ُع والسلح بالرجال وقوي

َفَت والكراع، َفَل بأل وأمر نفر وفلن فلٌن إل الناس من عليك يدخُأ
َفَتهّم، العاري الجائع ول الملهّوف ول المظلوم بإيصال تأمر ولم سإمي

ٌد ول الفقير، الضعيِف ول رآك فلما حق، المال هذا في وله إل أح
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َفَتهّم الذين النفر هؤلء َفَتهّم لنفسك اسإتخلص َفَك على وآثّر َفَت رعيت وأمر
ُبوا أل َفَج قد قالوا: هذا َفَتقِسُمهّا ول وتجمعهّا الموال َفَتْجبي عنك، ُيح

َفَفأتمروا لنا سإجن وقد نخونه ل بالنا فما الله خأان َفَسه!  َفَل بأل نف يص
َفَج ول أرادوا، ما إل شيء؛ الناس أخأبار علم ِمْن إليك عامٌل لك يخر

َفَف ُهم فيخال َفَر ْوه عندك قصبوه إل أم َفَف َفَن َفَط حتى و ُته تسق ُغر منزل َفَيْص و
َفَك انتشر فلما َفَقدُره، َفَك ذل ُهّم وعهّم، عن َفَم فكان وهابوهم، الناُس أعظ

َفَل َفَعهّم َفَمْن أو َفَك صان ُل ْوا والموال بالهّدايا ُعما َفَو ْق َفَي ظلم على بهّا ِل
َفَك، َفَم به لينالوا رعيتك من والثروة القدرة ذوو ذلك فعل ثّم رعيت ظل

ُد فامتلت دونهّم، من ًا بالطمع الله بل ًا، بغي هؤلء وصار وفساد
َفَل ُمتظلم جاء فإن غافل، وأنت سإلطانك في ُشركاءك القوم ِحي

ظهّورك عند إليك قصته رفع أراد فإن مدينتك؛ دخأول وبين بينه
َفَت قد وجدك َفَك، عن نهّي ً للناس وأوقفت ذل في ينظر رجل

َفَغ الرجل ذلك جاء فإن مظالمهّم، َفَل َفَك فب َفَت َفَن َفَب سإألوا خأبُره بطا صاح
َفَع أل المظالم َفَته يرف َفَم ِل ْظ َفَلم فإن إليك، َفَم ُحرمة، بهّم له منه المتظ
ًا فأجابهّم ويشكو به ويلوذ إليه يختلف المظلوُم يزال فل منهّم؛ خأوف

َفَد فإذا عليه، ويعتل يدفعه وهو ويستغيث ِهّ َفَج اج َفَت، واحر َفَهّْر َفَظ َفَرخ و َفَص
َفَب يديك، بين ِر ًا فُض ًا، َفَضْرب َفَبّرح ً ليكون ُم فل َفَتنظر وأنت لغيره، نكال

ِكر، ُء فما ُتن أسإافر المؤمنين أمير يا كنُت هذا! وقد على السإلم بقا
َفَصين إلى ِدمتهّا ال ًة فق َفَب وقد مر ُكهّا أِصي ِل ًا فبكى بسمعه، َفَم ًء يوم بكا

ًا َفَما الصبر على جلساؤه فحثه شديد للبلية أبكي لست إني فقال: أ
ُع ول يصُرُخ بالباب لمظلوم أبكي ولكني بي، النازلة َفَته؛ أسإم ثّم صو

ُدوا يذهب لم بصري فإن سإمعي ذهب إذ قال: أما ً الناس في نا أل
َفَس َفَب ًا يل َفَر ثّوب َفَفْي الفيل يركب كان ثّم متظلٌم، إل أحم نهّاره، طر
ًا. فهّذا يرى هل وينظر غلبْت بالله ُمشرٌك المؤمنين أمير يا مظلوم
ُته َفَح بالمشركين رأف   ُش
َفَك تغلب ل نبيه بيت أهل من بالله مؤمٌن وأنت نفسه رأفت

لولدك، المال تجمع إنما كنت نفسك! فإن شح على بالمسلمين
ًا الله أراك فقد َفَبر على له وما أمه بطن من يسقط الطفل في ِع

الله يزاُل فما تحويه شحيحة يد ودونه إل مال من وما مال، الرض
ُطُف َفَم حتى الطفل بذلك يل ُظ بالذي ولست إليه، الناس رغبُة تع
المال أجمع إنما قلت وإن يشاء، ما يشاء من يعطي الله بل ُتعطي

َفَتشديد ًا الله أراك فقد السلطان ل َفَبر َفَة: ما بني في ِع عنهّم أغنى أمي
َفَراع والسلح الرجال من وأعدوا والفضة الذهب من جمعوا ما ُك وال

َفَت وإن أراد، ما بكم الله أراد حتى َفَل أجمع إنما قل ٍة لطلب الما غاي
َفَت ما فوق ما فوالله فيهّا، أنا التي الغاية من أجسُم هي إل فيه أن
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َفَت ما بخلف إل تدرك، ل منزلٌة َفَر يا عليه أن ُتعاقب هل المؤمنين؛ أمي
تصنع المنصور: ل. قال: فكيف القتل? قال من بأشد عصاك من

َفَك خأولك الذي بالملِك بالقتل! عصاه من يعاقب ل وهو الدنيا ُمل
َفَن َفَد قد ما رأى قد الليم، العذاب في بالخلود ولك ِق َفَعِملته قلبك ع و

َفَك واجترحته بصُرك إليه ونظر جوارُحك هل رجلك، إليه ومشت يدا
َفَت ما عنك يغني َفَحْح َفَعه ِإذا الدنيا ُملك من عليه َفَش يدك من انتز

َفَك ْق! لم ليتني وقال: يا المنصور الحساب. فبكى إلى ودعا َفَل أخْأ
َفَك! فكيف للناس إن المؤمنين أمير قال: يا لنفسي أحتال ويح

ًا ْون دينهّم في إليهّم يفزعون أعلم َفَض َفَنتك فاجعلهّم بهّم وير بطا
َفَك، إليهّم بعثت ُيسددوك. قال: قد أمرك في وشاوْرهم رشدو

َفَلهّم أن مني. قال: خأافوا فهّربوا َفَتْح ولكن طريقتك على تحِم َفَك إف باب
َفَفل َفَسإ َفَبك و ِر حجا َفَم وانُص ْع المظلو َفَم َفَم واق الفيء وخأذ الظال

َفَب حل مما والصدقاِت وأنا أهله على والعدل بالحق واقِسمه وطا
ِعدوك يأتوك أن عنهّم الضامن ُيْس المة. صلح على و

َفَذنون وجاء َفَب مجلسه إلى وعاد فصلى عليه فسلموا المؤ ِل ُط و
ْد. فلم الرجُل َفَج يو
يخطب والمنصور آخأر مقام

َفَب أن إلى انتهّى فلما كلمه، في ومضى الله فحِمد المنصوُر َفَخأط
َفَب الله إل إله ل أن أشهّد َفَثّ َفَذكرك المسجد أقصى من رجل و فقال: أ

ًا تذكُر. فقال َفَمْن ِهّم لمن المنصور: سإمع َفَر الله عن َفَف وأعوذ به وذك
ًا أكون أن بالله ًا جبار ْلُت لقد بالثّم العزة تأخأذني وأن عصي َفَل ًا َفَض إذ
َفَت المهّتدين، من أنا وما ِله وأن َفَت ما القائل أيهّا وال ولكن الله بهّا أرد

َفَت َفَبر، فعوقب فقال يقال: قام أن حاول َفَص ِوْن ف لو بقائلهّا وأه
َفَمْمت، ِبلهّا َفَه َفَت َفَك فاه َفَر وإياكم عفوُت، إذ ويل َفَتهّا؛ الناس معش فإن وأخأ

أهله إلى المر فردوا انبثْت عندنا ومن نزلت علينا الموعظة
ًا أن فقال: وأشهّد خأطبته إلى رجع أورعوه. ثّم كما ُيْصِحُروه محمد

ُده ُله. عب ورسإو
َفَبيد بن َفَعْمرو مقام المنصور يدي بين ُع
ِر بأسإرها، الدنيا أعطاك الله للمنصور: إن قال َفَت نفسك فاش

َفَمخُض ليلًة واذكر ببعضهّا، َفَة ل يوم عن َفَت َفَم ليل َفَج جعفر أبو بعده. فو
َفَمْمت َفَعْمرو الربيع: يا له فقال قوله؛ من المؤمنين. أمير غ

َفَر لم سإنة عشرين َفَصِحبك هذا َفَعْمرو: إن فقال أن عليه لك َفَي
َفَك َفَح ْنص ًا َفَي ًا يوم َفَل وما واحد َفَء َفَعِم ول الله كتاب من بشيء ذلك ورا

َفَك: خأاتمي قلُت أصنع? قد جعفر: فما أبو نبيه. قال سإنة يدك في ل
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َفَل ِني. قال وأصحابك فتعا ِف ُعنا فاك أنفسنا تْسُخ بعدلك َفَعْمرو: اد
ٍة ألف ببابك بعونك؛ ِلم ْد َفَمظ ًا منهّا ارد َفَلْم شيئ ْع صادق. أنك ن

سإليمان يدي بين أعرابّي مقام
َفَك فقال: إني قام َفَكلم َفَر يا ُم ِة بعُض فيه بكلم المؤمنين أمي ِغلظ ال

ْلُه َفَتِم َفَته، إن فاح َفَته. قال: هاِت إن ُتحبه ما وراءه فإن كره يا قل
ُق أعرابٌي. قال: فإني ِل َفَسإْت بما لساني سإأط ِر اللُسُن، عنه َفَخأ

َفَك َفَظت َفَك قد إنه إمامتك، وحق الله ِلحق تأديًة ِع َفَف أسإاءوا رجال اكتن
َفَر َفَك فابتاعوا لنفسهّم، الخأتيا َفَك بدينهّم دنيا َفَضا ِر ربهّم، بسخط و
َفَك َفَك، الله يخافوا ولم الله في خأافو سإلم للخأرة َفَحْرٌب فهّم في
ْنهّم فل للدنيا، َفَم المانة يألوا لن فإنهّم عليه، الله ائتمنك ما على تأ
ًا ًا والمة تضييع ًا، عسف وليسوا اجترحوا عما مسؤول وأنت وخأسف

َفَت، عما مسؤولين َفَرْح ِلْح فل اجت َفَك، بفساد دنياهم ُتْص فإن آخأرت
ًا الناس أعظم ْبن أنت سإليمان: أما غيره. قال بدنيا آخأرته باع َفَمْن َفَغ

َفَت فقد أعرابي يا َفَلل َفَك، سإ ُع وهو لسان َفَك. فقال: أجْل، أقط َفَك سإيفي ل
َفَك. ل علي

هشام يدي بين أعرابّي مقام

ُنون، الناس على قال: أتْت َفَحِت الولى أما سِإ َفَل َفَم، َفَف الثانية وأما اللح
َفَضِت الثالثة وأما الشْحم، فأكلِت َفَم، فهّا أموال، فضوُل وعندكم العظ

َفَم لهّم كانت وإن عباده، بين فاقِسموها لله كانت فإن َفَظُر ففي ُتح
ِزي الله فإن بهّا عليهّم فتصدقوا لكم كانت عنهّم! وإن َفَيْج

ُقِسم بمال هشام فأمر المتصدقين؛ َفَر الناس بين ف للعرابي وأم
ذلك يقوم ول هذا? قالوا: ل مثل له المسلمين فقال: أكل بمال،

َفَة قال: فل المسلمين؛ مال بيُت َفَة يبعُث فيما لي حاج على لئم
المؤمنين. أمير على الناس
المنصور يدي بين الوزاعّي مقام
ُد ذكره قال: دخألُت الشأم أهل من رجل عن المبارك بن الله عب
َفَر عني? قلُت: يا بك َفَبطأ الذي فقال: ما عليه وما المؤمنين أمي
فإن تقول، ما منك. قلُت: انظر مني? فقال: القتباُس تريد الذي

ً ًدثّني مكحول ٍر بن عطية عن ح عليه الله صلى اللّه رسإول أّن َفَبشي
َفَمْن وسإلم َفَلغه قال: " ّله عن ب الله من رحمة فهّي دينه في نصيحٌة ال

َفَقْت َفَلهّا فإن إليه، سِإي ِب ٍر الله من َفَق عليه، الله من ُحّجًة كانْت وإل بشك
ًا، ليزداد َفَد إثّم َفَيْزدا ًا، عليه الله ول الحق من شيء بلغه وإن غضب

َفَي َفَهه ومن السخط، فله َفَسإِخط وإن الرضا، فله فرِض كره فقد كر
َفَلن. فل المبين"، الحق هو الله لن الله، َفَهّ تج
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ُع. بما تعمل ول أجهّل? قال: تسمع قال: وكيف َفَم تس
ُع علي الوزاعي: فسل قال َفَف الربي لمير وقال: تقول السي

َفَره المؤمنين الوزاعي، كلمه وقال: أمِسْك. ثّم المنصور هذا! فانتهّ
ِه من أصبحت قد قال: إنك أن كلمه في وكان بالذي الخلفة هذ

َفَك والله به، أصبحت ُل َفَئ ونقيرها، وفتيلهّا وكبيرها صغيرها عن َفَسإا
ُة حدثّني ولقد ْيم بن ُعرو َفَو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن ُر

ًا يبيُت راٍع ِمْن قال: "ما َفَم إل ِلرعيته غاّش َفَة عليه الله ًحّر رائح
ِة" فحقيق ًا، لرعيته يكون أن الوالي على الجن َفَما ناظر اسإتطاع ول

ًا، َفَعوراتهّم من ِتر ًا، بينهّم فيما وبالِقسط سإا ْوف ل قائم ُنهّم يتخ محس
ًا منه َفَهق ًا؛ مسيئهّم ول ر جرب الله؛ رسإول بيد كانت فقد عدوان

َفَتاُك ُع بهّا يس َفَن، عنه ويرد ُد فقال: "يا جبريُل فأتاه المنافقي ما محم
ُة هذه ْفهّا الجريد ِذ َفَك! إق َفَبهّم تمل بيد ًا!. فكيف قلو َفَك َفَمْن ُرعب سإف

َفَق دماءهم َفَشق َفَب أبشارهم و إْن المؤمنين أمير أموالهّم! يا وأنهّ
َفَر نفسه من الِقصاص إلى دعا تأخأر وما ذنبه من تقدم ما له المغفو
ًا خأدشه بخدش إن محمد فقال: "يا جبريل فهّبط يتعمده، أعرابي

َفَك لم الله ْث َفَع ًا يب َفَن تكِسُر جبار َفَمتك". واعلم قرو ل يدك في ما كل أ
ِدُل ًة ول الجنة شراب مِن ضربًة يع ّله رسإول قال ثّمارها؛ من ثّمر ال
َفَقاب عليه الله صلى َفَل َفَذة أو الجنة من أحدكم قوس وسإلم: " ْيٌر ُق خأ

ُع الدنيا بأسإرها". إن الدنيا من له ِط بقي ولو نعيمهّا، ويزوُل تنق
َفَك لمن الملُك َفَك. يا يِصل لم قبل ًا أّن ولو المؤمنين، أمير إلي من ثّوب
َفَب َفَق النار أهل ثّيا ًل َفَمْن فكيف لذاهم والرض السماء بين ُع

َفَتقمُصه! ولو ًا أن ي ُنوب الرض ماء على ُصّب النار أهل صديد من َفَذ
َفَنه َفَن ولو يتجرعُه، بمن فكيف لج َفَعْت جهّنم سإلسإل من َفَحلقًة أ ُوِض
َفَك َفَمْن فكيف لذاب جبل على ِل ّد فيهّا سُإ َفَر ُي ُلهّا و عاتقه! وقد على فض
َفَوم الخطاب: "ل بن عمر قال َفَق َفَر ُي ُد العقدة، َفَحصيُف ل الناس أم بعي

ِغرة، ُع ل ال ِل ّط ٍة، على منه الناُس َفَي ُق ول َفَعور ِن ٍة، على الحق في ُيح بر
ُه ول ُذ لئم". لومُة الله في تأخُأ

ِلُف أربعة: أمير السلطان أن واعلم ْظ َفَسه َفَي َفَله، نف له فذلك وعمفا
ُته الله سإبيل في المجاهد أجُر َفَن وصل َفَف سإبعو ٍة أل ُد صل الله وي

َفَع وأمير ُترفرُف؛ رأسإه على بالرحمة َفَت َفَتع ر ُله، ور َفَما حِمُل فذاك ُع
َفَله ً أثّقا ِلف وأمير أثّقاله؛ مع وأثّقال َفَسه َفَيظ ُع َفَنف َفَت ُله، وير َفَك ُعّما فذا
َفَته باع الذي ُع وأمير غيره؛ بدنيا آخأر َفَت ِلُف ير ْظ َفَي َفَلُه، و َفَك ُعما شر فذا

الكياس.
َفَت قد أنك المؤمنين أمير يا واعلم ِلي ُت َفَض عظيم بأمر اب ِر على ُع

َفَن والِجبال والرض الّسمواِت َفَقن يحملنه أن فأبي َفَف جاء وقد منه؛ وأش
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َفَك عن َفَد ّله قول تفسير في َفَج ِدُر وجل: ال عز ال َفَغا َفَرة ُي ِغي َفَرة ول ص ِبي َفَك
َفَة التبسُم، الصغيرة أحصاها" أْن إل الضحُك.  والكبير

ُيخيل أن بالله اليدي! فاعيذك عملته وما بالكلم ظنكم وقال: فما
ّله برسإول قرابتك أن إليك مع تنفع وسإلم عليه الله صلى ال

وسإلم: "يا عليه الله صلى الله رسإول قال فقد لمره؛ المخالفة
الله من أنفسكما اسإتوهبا محمد بنت فاطمة ويا محمد عمة صفية

ًا". وكان الله من عنكما أغني ل إني َفَل سإأل الكبر جدك شيئ رسإو
ًة؛ وسإلم عليه الله صلى الله خأيٌر ُتِحييهّا نفٌس عٌم فقال: "أي إمار
ًا ُتحِصيهّا"، ل إمارة من لك َفَي أن عليه وشفقة لعمه نظر يل

َفَرعن َفَح سإنته فيجو َفَع فل بعوضة، جنا ًا له يستطي ًا. عنه ول نفع دفع
َفَتهّا إن نصيحتي هذه َفَت، فلنفسك قبل فنفسك رددتهّا وإن عمل

َفَت، ّله َفَبخْس عليه. والمعيُن للخير الموفق وال
نستعيُن. وبالله عليهّا، ونشكُر قالى: بلى! نقبلهّا

هشام يدي بين صفوان بن خأالد مقام
َفَع ّيه وتتاب َفَوسْإِم َفَر  َفَن، وذلك في عام باك قال خأالد: وفدُت عليه فوجدته قد بدأ يشرُب الده

َفَباطي المنشورة، وثّراها ُق َفَفهّا، فهّي كالزرابًى المبثوثّة وال وليه وأخأفت الرُض ُزخأُر
ٍر بعث بهّا إليه َفَب َفَتّرْب، وقد ُضربْت له سإرادقاُت ِح ُت َفَبْضعة لم  َفَعْت به  ُوِض كالكافور لو 

ًا، ثّم َفَي فدخألت عليه، ولم أزل واقف ْقيان، فأرسإل إل يوسإُف بن عمر من اليمن تتلل كالع
ِطق لي؛ فقلت: يا أمير المؤمنين، أتم الله عليك نعمه ودفع عنك نظر إليئ كالمستن
َفَنْشري، إذ أراني وجه أمير المؤمنين، ول َفَن الله به ذكر وأطاب به  ّي َفَز َفَمقاٌم  نقمه؛ هذا 
ًا هو أفضل من أنت أنبه أمير المؤمنين لفضل نعمة الله عليه أرى لمقامي هذا شيئ

َفَد الله على ما أعطاه، ول شيء أحضُر من حديث سإلف لملك من ملوك العجم إن َفَم ليح
ّدثّته به. قال: هات. أذن لي فيه ح

َفَعُة الُملك َفَسإ ُء السن وِصحُة الطباع و َفَفتا َفَع له  قلُت: كان رجِل من ملوك العاجم ُجِم
ًا فنظر ما حوله فقال لمن حضره: هل َفَوْرنق، فأشرف يوم َفَخ وكثرة المال، وذلك بال
ِذنت لي َفَملة الحجة: إن أ َفَح ًا أوتي مثل الذي أوتيُت؛ فقال رجل من بقايا  علمتم أحد

َفَع لك، أشيء هو لك لم يزل ول يزوُل، أم هو تكلمت. فقال: قل. فقال: أرأيت ما ُجِم
َفَيُزوُل عنك? قال: ل! بل شيء كان شيء كان لمن قبلك زال عنه وصار إلي وكذلك 
ِء تذهب لذته َفَت بشي ِرر لمن قبلي فزال عنه وصار إلي وكذلك يزول عني قال: فُس

َفَتهّن به طويلً؛ فبكى وقال: أين المهّرُب? قال: إلى أحد ُتْر ُته، تكون فيه قليلً و َفَع ِب َفَت وتبقى 
ًا ثّم ُتلقي عليك أمساح َفَك، وإما أن  َفَل فيه بطاعة رب َفَك فتعم َفَم في ُملك ُتقي أمرين: إما أن 

َفَك؛ قال: فما لي إذا فعلت ذلك? قال: ُل َفَك حتى يأتي عليك أج تلحق بجبل تعبد فيه رب
حياة ل تموت وشباب ل يهّرم وصحة ل تسقم وملك جديد ل يبلى؛ فأتى جبلً فكان فيه

زيد: حتى مات. وأنشد قول عدي بن 

َفَكْر َفَف َفَت َفَنِق َفَرب و َفَوْر إذ الخ
َفَحأص ًا ب َفَدى يوم ُهّ ِكـيُر ولل ْفـ َفَتـ

ُله َفَسإره ُة حا ِرضا والبحُر لُكيم مـا وكـثـر ْع ُم
ِديُر  والس

َفَوى َفَع ُبه فار وما فقال قل
غب

الممات إلى حي طُة
يصيُر
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ِم هشام فبكى َفَسك كسبت حاجبه: لقد لي فقال ودخأل؛ وقا نف
ًا، َفَيه ِلتحدثّه المؤمنين أمير دعاك شر ِهّ ُتل َفَرفت وقد و َفَته ع فما عل
َفَت ْد َفَت أن على ِز َفَسه. فأقمُت إليه َفَنعي ْف ًا َفَن ُع أيام ًق أتاني ثّم الشر، أتو

ُبه ٍة لك أمر فقال: قد حاج َفَن بجائز ِذ النصراف. في لك وأ
العزيز عبد بن عمر يدي بين القرظّي كعب بن محمد مقام

ٌق الدنيا قال: إنما ينفعهّم بما الناُس خأرج فمنهّا السإواق، من سُإو
ٍم وكم يضرهم، وبما أتاهم حتى فيه أصبحنا الذي مثُل غرهم قد قو

َفَبهّم الموُت َفَن الدنيا من فخرجوا فاسإتوع أحبوا ِلما يأخأذوا لم ُمرِملي
ًة الخأرة من َفَد َفَنًة، كرهوا لما ول ع لم من جمعوا ما واقتسم ُج

ْدهم َفَم ِذُرهم. فانظر ل من إلى وصاروا يح يكون أن ُتحب الذي يع
َفَت، إذا معك ِدْم َفَدمه ق َفَج حتى يديك بين فق الذي وانظر إليه؛ تخر
َفَت، إذا معك يكون أن تكره َفَدل به فابتغ قدْم ول البدُل، يجوز حيث الب

َفَن َفَهب ٍة إلى تذ َفَع ْل َفَزها ترجو غيرك على بارت قد سِإ أمير عنك. يا جوا
َفَب، إفتح المؤمنين، َفَهّل البوا َفَب، وسإ َفَم. وانُصر الحجا المظلو

َفَبيرة بن عمر عند الحسن مقام ُه

َفَب َفَبيرة ابن كت ِدم والشعبْي سِإيرين وابن الحسن إلى ُه ُق عليه، بهّم ف
خأفُت فعلته إن المر، في إلي يكتب المؤمنين أمير لهّم: إن فقال
سإيرين ابن له نفسي. فقال على خأفُت أفعله لم وإن ديني، على

ً والشعبّي ّققا َفَقول الله إن هبيرة، بن الحسن: يا له وقال فيه، َفَر
ُعك َفَد، من يمن َفَك ل يزيد وإن يزي ُع الله َفَخأِف هبيرة، بن الله. يا من يمن

َفَد تخْف ول يزيد في َفَث أن ُيوِشُك إنه هبيرة، بن الله. يا في يزي يبع
ًا إليك الله َفَلك َفَك َفَم َفَل ُينز ِة إلى سإريرك عن ف َفَع يخرجك ثّم قصرك، َفَسإ
ِة عن ْنِجيك ل ثّم قبرك، ِضيِق إلى قصرك سإع َفَك. يا إل ُي ُل بن عم

آلف بأربعة له الخالق. فأمر معصية ِفي لمخلوق لطاعة إنه هبيرة
ْقنا بألفين والشعبي سإيرين لبن وأمر درهم َفَرق َفَق فقال:  َفَق َفَر لنا. َفَف

المواعظ من باب
َفَحسن كلم لل
ُكم كلم في قال َفَع وقد أمتكم، آخأُر وأنتم المم آخأُر له: أمت أسْإر

هيهّات! قد. هيهّات تنتظرون! المعاينة? فكأن فماذا بخياركم
ًا العماُل وبقيت بمالهّا، لحال الدنيا ذهبت بني أعناق في أطواق

َفَقْت لو موعظًة لهّا فيا آدم؛ ًة؛ القوب من واف َفَة ل والله إنه حيا بعد أم
َفَب ول نبيكم، بعد نبي ول أمتكم، تُسوقون أنتم كتابكم، بعد كتا
َفَس َفَظر وإنما تسوقكم؛ والساعُة النا َفَق أن بأولكم ُينت َفَح َفَمْن يل آخِأركم. 

ًا رأى ًا رآه فقد وسإلم عليه الله صلى محمد ًا غادي ِبنة يضح لم رائح َفَل
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ِبنة على ِفع قصبة، على قصبة ول َفَل َفَر علٌم له ُر َفَوحا إليه؛ فشم فال
َفَوحا، ُء ال َفَع النجاء. علم والنجا يوم كل وأنتم بخياركم تعرجون? أسإر

ًا صحبُت َفَترذلون. لقد َفَة صحبتهّم كانت أقوام َفَء العين َفَقر َفَل َفَج و
ًد ًأن حسناتهّم من وكانوا الصدور، َفَق عليهّم ُتر من منكم أشف
ًذبوا أن سإيئاتكم َفَد الدنيا من لهّم الله أحل فيما وكانوا عليهّا، ُتع أزه

ًا، أسإمع عليكم. إني الله حرم فيما منكم ًا، أرى ول حسيس أنيس
ِقيُت الناُس، ذهب َفَنسناس، في وب ُتم تدافنتم؛ ما تكاشفتم لو ال َفَهّادي َفَت

َفَق ُوا ولم الطبا َفَد َفَح. يابن َفَتهّا ّله دين إن آدم، النصائ بالتحلي ليس ال
َفَقر ما ولكنه بالتمني، ول َفَدقته القلوب في و َفَص العماُل. و

الزهاد لبعض كلم
َفَن ل َفَن ول الشكر، تضييع ِمع السلمة بطول تغتّر ْعِمل َفَة ُت في الله نعم

ِديهّا َفَيِجُب ما أقل فإن معصيته، َفَلهّا أل لمهّ َفَة تجع مخالفته. إلى ذريع
ْدع َفَت َفَد واسإ ّنعم شار ِة، ال َفَن واسإتد!م بالتوب ِر، بكرم الراه َفَوا الِج

ِتح َفَب واسإتف َفَت ما التوكل. أو بُحسن المزيد با ِلْم َفَر أن َفَع المستشع
ُذل َفَج الخطيئة ل َفَسه المخر َفَلف من نف ِطُف الطاعة ُك ِء، َفَن ّثنا َفَزِمُر ال

ِة، َفَء، ذو وهو يشاور ل المجلس، َفَقصُي المروء َفَل َفَدُر ول َفَبز َفَص وهو ُي
ِء، جميل َفَوا يتوقع الكلم َفَنْزُر الصوِت ضئيُل الشخص غامُض الّر

َفَت ٍة، كّل عند السإكا َفَل َفَيرى وهو كلم َفَح مزيته فض ِه وصري َفَن لب وحس
ِله، ْع لم ولو نفسه، على جنى ما سإوء َفَقطعه ولكن َفَتفِضي ِل عليه َفَتط

َفَست الخليقة عيوُن ِر سُإقوط يمتيع بإدهانه. وكيف العقوُل لهّج القد
َفَن َفَظ َفَي َفَمْن المتفرس و ْلية ِمن ُعر َفَب التقوى ِح ِل َفَع وسُإ َفَدى! طبائ ُهّ ال

َفَغش لم ولو َفَت َفَح سإريرته ثّوب َفَي َفَن ما وقبي لقطعه ربه مخالفة من أج
َفَف ما بقبيح العلُم ِوي اقتدار عن قار أهل وإدلل الكلم الطهّارة َفَذ

ّي. في البراءة الند
ْيلن كلم َفَغ ل

َفَع إن َفَب أن ُيوِشُك المواعظ في التراج ِه ْذ َفَمهّا ُي الصاخأة، يوُم ويأتي يو
ُع ُمِصيخ يومئذ الخلِق كّل َفَضى له ُيقاُل ما يستم ُيق َفَعت عليه، و َفَش َفَخأ و

َفَمع فل للرحمن الْصواُت ًا. فاصُمت إل تس َفَك عما اليوم َفَهمس ُيْصِمت
َفَلْم يومئذ، َفَع َفَت َفَمه، حتى ذلك و َفَل ِغه تع ِدْر َفَتجده، حتى وابت أن قبل وبا
َفَك ُة تفجأ َفَمْن إل َفَعنيفة فإنهّا الموت، دعو َفَك الله، رحم ِب ْقِحم ُي في ف

ُع دار ُلون ل ثّم والثبور، والويل بالحسرة الصوات فيهّا تسم ول ُيقا
َفَن. إني َفَتبو ِعباد قلوب رأيُت ُيستع هذا من ليسر تخشع الدنيا في ال

َفَتقُسو ُظر هذا، عند و ُد نفسك إلى فان ُوه، أم أنت الله أعب ُرًب فيا َفَعد
ّبد ٍد بلسانه، ُمتع السعير عذاب إلى النسياق في ذلول بفعله له ُمعا
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ِني َفَيعبرها أحلم أضغاثِّ أمنية في ِرف بالما َفَك والطنون. فاع َفَس نف
َفَسإْل َفَب عنهّا و َفَر، الكتا َفَم يعلم، أن ُيِحب من سإؤال المني ُيحّب من َفَوعل

َفَل، أن َفَم ِذر ل ثّناؤه جّل الرب فإن يع ِذُر ولكن والتغرير، بالتعذير يع يع
ْكتس بالِجد ُة فإنهّا نصيحتي، والتشمير. إ َفَو َفَوى ُكس على ودليٌل تق
َفَهّْرج زمن كعلماء تكن ول الخير، مفاتح ُظوا إن ال ُفوا، ُوِع ِن وإن أ

ُظوا َفَع ُفوا. واللّه َفَو ُن المستعان. َفَع
الّزهاد بعض إلى رجل كتاب
ًا لي إليه: إّن كتب َفَة، ُتِحّب نفس ّدع ًا ال وهمًة اللذاِت، يألف وقلب

ِقُل َفَة، َفَتْستث ّهمُت وقد الطاع ّذرُت الفات، نفسي و َفَح الموت، قلبي و
َفَمتي وزجرُت َفَض فلم التقصير؛ عن ِه ِد منهّن، إلّي رجع ما أر لي فاه
خأفُت فقد إليك؛ شكوُت ما على به أسإتعيُن - ما الله - رحمك
َفَل الموت السإتعداد. قب
َفَب من تعّجبي إليه: كثر فكتب َفَلُف قل َفَب، يأ إلى تطمئُن ونفٍس الذن
ُلنا والساعاُت البقاء، ُق ِوي والياُم َفَتن َفَرناة َفَتط قلٌب يألُف فكيف أعما

َفَت ل ما ِري ل عيٌن تنام وكيف له، ثّبا ِرُف ل لعلهّا تح َفَدتهّا بعد تط َفَرق
ّله! والسلم. يدي بين إل ال

ّباد من رجل وكتب له صديق إلى الع
َفَس رأيُت لّما إني متفاوتين، العمل وفي متفقين، اليقين في النا

َفَة ورأيت َفَر يقيٍن في أر فلم واجبة، الحج َفَص ٍة، عمٍل عن بصاحبه َفَق حج
ِر كان عمٍل في ول ِر من ورأيُت منفعًة؛ يقيٍن بغي في أنفسنا تقصي

ّو السعي َفَدْت ما لمرج َفَرِب ُوِع َفَرْت، ما َفَمُخوف من والهّ َفَذ حتى ُح
َفَفْت أن إلى ذلك أسإلمهّا ُع ّفُظ وقّل النيُة منهّا َفَض عليهّا واسإتولى التح
َفَقط َفَلْت والغفاُل الّس َفَع ُة، منهّا واشت التمّرغ إلى ذلك ودعاها الشهّو

ّلذاِت، فضائح في َفَتهّا أن تعلم وهي ال َفَتهّا الندُم، عاقب العقوبة، وثّمر
َفَرها ّله يعًف لم إن النار إلى ومصي ل كيف امرٍئ لعمل - عجبُت ال

ِبُه َفَنه، يش ربه، على وخأوفه رجاءه يرتبط ل كيف موقٍن ولعلم يقي
ًا له. وزادني إل منه والرهبة إليه إل منه الرغبة يتكون ل حتى عجب
ّنني ّد الدنيا طالب رأيت أ َفَفهّا الخأرة، طالب من أج َفَب وخأائ من أتع

ِة، خأائف ًا يعلم وهو الخأر صار قد الدنيا في مطلوٍب ُرب أنه يقين
َفَل حين ًا ني َفَق قد فيهّا َفَمُخوٍف ُرّب وأنه لطالبه، حتف ًا َفَلِح بالهّارب َفَكْره
ًا فصار منه َفَب وأن له، حظ نفسه عن ضعيٌف أهلهّا من إليه المطلو

ُله عليه َفَمملوٌك ربه إلى محتاٌج ُته. واعلم عنه مخزونٌة ما أن قدر
َفَع َفَما أمران: أحدهما الهّارُب منه َفَويهُّرُب الطالُب له يسعى ما ِج
ُله، ُقه، والخأر أج ُكه ل أنه على شاهد بعينه وكلهما رز ِل الذي إل يم

ْدر خألقه. فلم ًا اليمان موضع في اليقيِن هذا صار حين أ شك ل يقين
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َفَا العمل موضع في صار كيف فيه، َفَن ل الذي بالشك شبيهّ فيه! يقي
َفَف حين وكيف، ِل ُت ْلف لم الخأرة، أمر في اخأ َفَت الدنيا، أمر في ُيْخ
ًا لسلطانه الدنيا كخائف لربه الخأرة خأائُف فيكون على له صبر
ًا المكروه، تجشم َفَصص منه وتجّرع ُغ ً الغيظ، ل لفادح منه واحتمال

َفَصب، ّن ًا بالسخرة، له وعمل ال َفَر أن من وتحفظ أو غش على له ُيضِم
ًهّم َفَر حتى منه علمه ما ذلك فعل ولو بخلف، له َفَي َفَهّ أو بقوٍل له َفَيظ

ما علمه ولو فعل؛
َفَدر َفَن لم أجل قطع على له َفَق ْف َفَفد؛ لم ورزٍق َفَي َفَي فإن ين ِل ُت َفَخِط اب بالس
ُته، حزنه فكيف سإلطانه من َفَس وإن ووحش ِن ًا منه أ فكيف عنه ِرض

ُله؛ة سُإروُره َفَف فإن واخأتيا ًا قار واسإتخذاؤه، تضعضه فكيف إليه ذنب
ّفته فكيف لمر ندبه فإن َفَحذُره فكيف عنه نهّاه ونشاطه! وإن خِأ

ُظه ّتعا َفَقه أن يعلم وهو وا ِل َفَقه خأا َفَلُم وراز َفَره، سِإّره يع في ويراه وجهّ
ُنه ومثواه، متقلبه ُيعاي ْعُه فلم وعورته، فضائحه في و حياء عنهّا َفَيز

َفَجره يأتمر، فلم أمره قد له، تقيٌة ول منه َفَذره يزدجر، فلم وز َفَح فلم و
َفَغْب، فلم ووعده يحذر؛ ْد فلم وسإتره يشكر، فلم وأعطاه ير يزد

َفَن بالكفاية، يقنع فلم وكفاه للفضائح، تعرضا إل بالستر َفَضِم في له و
ِبه في هو ما رزقه َفَل َفَظه ُمشيٌح، َفَط ّق له عنه هو لما أجله من وي

َفَع من فسبحان مشغول؛ بغيره عنه هو لما العمل من وفرغه َفَوسِإ
ُيسأل ول فعلوه؛ ما شاء ولو عفوة؛ عباده من وتغمده حلمه ذلك
َفَن. وهم يفعل عما ُلو ُيْسأ

 
ّله رأيُت فأجابه: إني َفَل وتعالى تبارك ال َفَن جع المواضع بأعظم اليقي

ِر العالم غايُة فهّو والدين، الدنيا أمر في السامع، وفهّم البصير وبص
َفَيجرحهّا الشبهّاُت تدخألهّا التي الشياء كسائر ليس الغفال و

ْهُن؛ ويشوبهّا َفَو ّله أن وذلك ال َفَسإه جعل تعالى ال ِر َفَب؛ َفَمغ وأغصانه القل
َفَل، َفَب. وإنما وثّمرته العم َفَل الثوا َفَع َفَب َفَج ًا، لليقين القل ِرسإ جعل لنه َفَمغ

َفَس ّلهّا الشياء لعلم الجوالب الخم َفَع إلى ك َفَر القلب: السم والبص
َفَة َفَة والمجس َفَق َفَذا َفَم َفَح. فإذا وال بينهّا ميز إليه الشياء صارت والسإتروا

َفَت هو فكان اليقين، إلى بأجمعهّا صارت ثّم العقل والموجه لهّا المثب
ٍد كّل َفَتهّا. ولول منهّن واح الله جعله الذي بالعقل القلب معرفة جهّ

ْق لم لذلك، ٌع يفُر صورتين بين بصر ول مختلفيِن، صوتيِن بين سإم
ذلك بعد متشابهّين. ولليقين غير شيئين بين مجسة ول متقاربتين،

َفَرُف منزلة ّله عند العاقبة في والنافع الضاّر بهّا ُيع تعالى. فلما ال
ُنهّا القلب في النابتة كالشجرة التشبيه في اليقيِن صار العمُل أغصا

بل الصل نابتة الشجرة تكون قد أنه ذلك أخأبر الثواُب، وثّمرتهّا
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ًا اليقين يكون كما أغصان الغصان تكون ل كما وأنه عمل، بل نابت
ًا العمل يكون ل فكذلك أصل، بل نابتة ل أنه وكما بيقين؛ إل نافع

ِلًف ُة ُتخ ِة الطيب في الثمر ًا الصل كان إذا والكثر والغصان نابت
َفَفة، َفَن يقينه صح لمن الثواب يكون فكذلك ملت َفَحُس عمله. وقد و
ِرض ِعلل: منهّّن من عوارُض للعمال تع والنفُس المثبُط، المُل ال
ُة من الجاري والشيطاُن للباطل، المزين والهّوى بالسوء، المار

َفَرى آدم ابن ضرُرهن يبلِغ ول والثواب، بالعمل يضررن الدم، مج
ِرُض ما كبعض ذلك فيكون اليقين، الفات عوارض من للشجرة َفَيع
ِوي ْذ ًثر أغصانهّا َفَفت َفَقهّا وتن َفَتمنع ور َفَتهّا و ّلت فإذا ثّابت؛ والصل ثّمر تج

يشبه ل امرئ عمل من ُيعجبك صلحهّا. فماذا حال إلى عادت الفُة
َفَنه وأن يقينه، من العجب ربه. فإنما على وخأوفه رجاءه يرتبط ل يقي
َفَعْمري ذلك؛ خألف َفَل َفَه لو و َفَنه امرئ عمُل أشب خأوفه في فكان يقي

ِين ورجائه َفَما كالمعا ِينه ِل والنظر الله يدي بين الوقوف من بقلبه ُيعا
َفَعد ما إلى َفَد، و َفَع الخوف خأطرات من قلبه على يعتلج ما لكان وأو

ً َفَتي حتِى الرجاء، عن له شاغل َفَل نفسه على يأ ّو بهّا ينظر لحظة أ
ًا النار إلى ًا الجنة إلى أو لهّا خأوف َفَمهّا، إذا عليهّا أسإف ِر َفَا ُح لكان وإذ

من يستطيع وكيف القيامة يوم له كالمعاين بقلبه بالبعث الموقن
َفَل أن كذلك كان ً يعق َفَل! وأما أن عن فضل يكن لم قولك: "كيف يعم

ّبه الخأرة خأائف خألق وجل عّز الله فإن لسلطانه"، الدنيا كخائف لر
ًا النسان ًكل لضعفه فهّو عجولً، وجعله ضعيف القرب بخوف مو
مما فالعجل العجل بحّب موكل بعجلته وهو يكره، مما فالقرب
ًا وزاده يشتهّي؛ ِلص على ِحرص ًا المكروه من المخ للمحبوب وطلب

ُته َفَع ما لول الذي الدنيا بمتاع السإتمتاع إلى حاج من القلُب عليه ُطب
ُهّل حبه َفَسإ ول ُمنتفع بالدنيا انتفع لما طلبه، من المخلوقين على و

آدم ابن عند ومحابهّا الدنيا مكاره إن ذلك عائٌش. ومع فيهّا عاض
به ابتليُت أكون أن فيه: عسى فيقول المكروه أما وجهّين، على

ْني، سإلف لذنِب ُته أكون أن فيه: عسى فيقول المحبوب وأما م ِزق ُر
ٍة َفَل، ثّواب فهّو مني كانت بحسن َفَم أن يعلم هذا مع وهو ُعج حلو

َفَب وأن الضيق، إلى المخلوقين ِطيهّم أكثر قلو َفَسل القسوة، إلى ُم
َفَب وأن َفَم إل ملتمسهّم يلتمس فليس مستور، عنهّم العي الظاهر عل
صلح عون سإريرته صلح إلى امرئ من يلتفُت ول به، إل يضع ول

َفَضى فليس اللؤُم، النسان طباع علنيته. ومن َفَف إذا َفَير بأن إل خِأي
ِذّل، َفَي إذا ول ُي َفَب، بأن إل ُرِج ِع َفَب إذا ول ُيت َفَع بأن إل َفَغِض َفَض ول له، ُيخ

َفَر إذا َفَذ بأن إل أم ًف ُع ينتفع ول أمُره، ُين أسإاء إذا عنده بإحسانه المتشف
ُع ول َفَرى ول عصى، إذا الواحدة المعصية في طاعته بكثرة المطي ي
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َفَب ًا الثوا َفَب ول له لزم ًا العقا ْبِق، لم عاقب فإن عليه، محجور َفَت َفَيس
َفَب وإن َفَتثبْت، لم َفَغِض ِذر، لم أسإاء وإن ي َفَب وإن َفَيعت لم مذنب إليه أذن

َفَة يعلُم الخبير واللطيُف َفَيغفرة ِفُر السرير َفَة، بهّا فيغ ويمحو العلني
ًا بالحسنة ِة ويصفُح السيئات، من عشر مائة ذنوب عن الساعة بتوب

َفَي إن عام، ِفر وإن أجاب، ُدِع ُتغ َفَفر، اسْإ َفَع وإن َفَغ َفَي وإن شكر، اطي ُعِص
َفَفا، ِء ؤِمن َفَع ُته كله هذا بعد عبده ورا كًل وسإعت التى ثّلثّ: رحم

ُة شيء،   عمل، بهّا إل يزكو ل التي الحق وشهّاد
َفَبٌت كله وهذا وسإلم، عليه الله صلى النبي وشفاعة باسإٌط لليقين مث

َفَتحِمل هْم. فل ما وقليل الله شاء َفَمْن إل العمل عن ُمثبٌط للمل
َفَف َفَط َفَن يقينك صحة على عملك َفَن ِه ُتو َفَنك، ف َفَخأْص ول إيما لنفسك ُتر

ُنك فيكون الذنوب، ُمقارفة في ًا يقي ّذب عليك؛ وُحّجًة لك خأصم َفَك و
َفَلك ِهد أم َفَتك، وجا المعتوناِن دينك على المخوفان داءاك فإنهّما شهّو
َفَك. وأسإأل على عليه الله صلى النبي ولك.عة لنا الغنيمة الله َفَهلكت

َفَبٌت كله وهذا وسإلم، َفَمْن إل العمل عن ُمثبٌط للمل باسإٌط لليقين مث
َفَف َفَتحِمل هْم. فل ما وقليل الله شاء َفَط يقينك صحة على عملك َفَن

َفَن ِه ُتو َفَنك، ف َفَخأْص ول إيما فيكون الذنوب، ُمقارفة في لنفسك ُتر
ُنك ًا يقي ّذب عليك؛ وُحّجًة لك خأصم َفَك َفَلك و ِهد أم َفَتك، وجا فإنهّما شهّو
َفَك. وأسإأل على المعتوناِن دينك على المخوفان داءاك الله َفَهلكت

ولك. لنا الغنيمة
مستعملة موعظة

َفَعر عن وكيع قال: كان الله عبد بن عون عن العمي زيد عن ِمْس
َفَمن بهّؤلء بعض إلى بعضهّم ِيكتب الخير أهل َفَل الكلمات:  َفَعِم

َفَح ومن دنياه، أمر الله كفاه لخأرته ّله أصلح الله وبين بينه ما أصل ال
َفَته أصلح ومن الناس، وبين بينه ما َفَته. له الله أصلح سإرير علني

عتبة بن لعمرو موعظة
قال: كان عتبة بن عمرو عن أبيه عن خأالد أبي عن أبيه عن العتبّي

ُع ل أبونا َفَظ يرف ًا مرة فأراد أسإماعنا، عن المواع ِني فقال: يا سإفر َفَب
ُفوا َفَل ِرتهّا، بحسن النعم تأ َفَو َفَد والتِمُسوا ُمجا عليهّا، بالشكر فيهّا المزي

َفَس أن واعلموا ْعطى أعطيت لما شيء أقبُل النفو ٍء وأ لما شي
َفَلْت، ِئ ٍة على فاحِملوها سإ ّي ِطئ ل مط َفَبْت، إذا ُتب ِك َفَسبق ول ُر وإن ُت

ُقدمت، َفَق َفَمْن النار! وأدرك من هرب َفَمْن نجا عليهّا ُت الجنة؛ إلى سإاب
المطيًة? قال: التوبة. هذه ما أبانا الصاغُر: يا فقال

ّهاد صفات الز
سإعد بن يحيى عن العبدي الرحمن عبد حدثّني السلم عليه لعيسى

ّي ّيون قال: سإأل السعد َفَح فقالوا: يا السلم عليه عيسى الحوار ُرو
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ُء َفَمْن الله ّله. قال: هم أوليا حين الدنيا باطن إلى نظروا الذين ال
عاجلهّا، الناُس نظر حين الدنيا آجل وإلى ظاهرها، إلى الناُس نظر

َفَتهّم أن َفَخأُشوا ما منهّا فأماتوا أن علموا ما منهّا وتركوا ُيمي
ُهّم، ُك منهّا أصابوا بما وفرُحهّم اسإتقللً، منهّا اسإتكثارهم فصار سإيتر

ًا، بغير رفيعهّا من عارضهّم وما رفضوه نائلهّا من عارضهّم فما حزن
َفَضعوه، الحق َفَم ما أعداء فهّم و ْلُم الناُس سإال ْوا، ما وسِإ َفَد َفَقت عا ُل َفَخأ
َفَس عندهم الدنيا َفَنهّا، فليس ُقلوبهّم في وماتت يعمرونهّا، فلي ُيحبو

لهّم? يبقى ما بهّا ويشترون ويبيعونهّا آخأرتهّم، بهّا ويبنون يهّدُمونهّا
َفَعى أهلهّا إلى ونظروا ُثلُت منهّم خألت قد َفَصْر َفَم ْوا ال َفَي ذكر فأح
َفَر وأماتوا الموت َفَم وبهّم نطقوا، وبه الكتاُب نطق بهّم الحياة، ذك ِل ع
ً يرون ل َفَعِملوا، وبه الكتاب ًا ول نالوا، ما نائل يرجون، ما دون أمن

ًا ول يحذرون. ما دون خأوف
ًا وحدثّني الدنيا في زاهد وشاب العزيز عبد بن عمر بين عن أيض

ًا المّصيصي: إن سإعيد أبي عن مصلح بن أنس على دخألوا قوم
ناحٌل، ذابٌل شاب فيهّم فإذا مرض، في يعودونه العزيز عبد بن عمر
َفَتى عمر: يا له فقال َفَرى? قال: يا ما بك بلغ الذي ما َفَف َفَر أ أمي

ّني؛ وأسإقام. فقال أمراض المؤمنين َفَقن ُد َفَتْص أمير قال: يا عمر: ل
ُتهّا الدنيا حلوة ذقُت المؤمنين ُغر مرة فوجد زهرتهّا عيني في فص
ُتهّا، ُبهّا، حجُرها عندي واسإتوى وحلو عرش إلى أنظر وكأني وذه

ًا، ربي ُقون الناس وإلى بارز فأظمأت النار، وإلى الجنة إلى ُيسا
جنب في فيه أنا ما كل حقير وقليٌل ليلي، له وأسإهّرت نهّاري لذلك
عقابه. وجنب الله ثّواب
عن سإليمان بن إسإحاق عن بلغني وسإلم عليه الله صلى للنيي
ّله رسإول جبل: أن بن معاذ عن اليامي زبيد عن الفياض عن أخأيه ال
َفَء يحب الله قال: "إّن وسإلم عليه الله صلى َفَء الخأفيا َفَء التقيا البريا
َفَتقدوا، لم غابوا إذا الذي َفَضُروا وإذا ُيف ُبهّم ُيعرفوا، لم َفَح مصابيُح قلو

َفَمة". غبراء كل من يخرجون الهّدى ِل ُمظ
ُلم في السلم عليه لعلي عن منبه بن عمرو عن وكيع وعن التع
َفَفى قال:  دلهّم بن أو
ّلموا عليه علي قال َفَم السلم: تع ُفوا العل َفَر ُلوا به ُتع َفَم تكونوا به واع
ِكر زمان بعدكم من يأتي فإنه أهله، من ِتسعُة الحق فيه ُين

َفَرائهّم ٍة، كل إل فيه ينجو ل أعِش َفَم َفَو َفَت يعني ُن أئمة أولئك الذكر، المي
ُعْجل ليسوا العلم ومصابيُح الهّدى ِييع بال ِر. المذا ُذ ُب ال
ًا لعلي ًا: إن السلم عليه علي وقال والخأرة الدنيا في أيض أيض
ًة ارتحلت قد الدنيا ِبر َفَة وإّن ُمد َفَلْت قد الخأر ٍة، ارتح ِبل ْق ولكل ُم
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ُنون، منهّما واحدة أبناء من تكونوا ول الخأرة أبناء من فكونوا َفَب
َفَل الدنيا، ًا الرض اتخذوا الدنيا في الزاهدين إن أ َفَب بساط والترا
ًا َفَراش َفَل والماء ِف ًا. أ َفَل الجنة إلى اشتاق َفَمن ِطيب الشهّوات، عن َفَسإ

َفَجع النار من أشفق ومن َفَمْن الُحرمات، عن ر هانت الدنيا في زهد و
ًا لله إن أي المصيبات عليه َفَل رأى كمن عباد الجنة في الجنة أه

ّلدين ّذبين، النار في النار وأهِل مخ َفَع وقلوبهّم مأمونة، شرورهم ُم
َفَبُروا َفَخأِفيفة، وحوائجهّم عفيفة، وأنفُسهّم محزونة، ًا ص قليلًة أيام

ّفو بالليل إما طويلة؛ راحة لعقبى ُعهّم تجري أقداِمهّم، فصا دمو
ّله: ربنا إلى يجأًرون خأدودهم، على ُبون ربنا ال َفَك يطل َفَكا َفَقابهّم؛ َفَف ِر
ُء بالنهّار وأما ُء فحلما َفَما ٌة ُعل َفَرر َفَداُح كأنهّم أتقياء ب ِق ُظر ال إليهُّم ين

َفَضى، الناظر َفَمْر َفَرٍض، من بالقوم وما فيقول:  ُطوا، َفَم ِل ويقول: خُأو
َفَم خأالط ولقد عظيم. أمٌر القو
ّدثّنا عتبة بن عبدالله بن لعون ِه بابن المعروُف إسإحاق ح ْي َفَو َفَه أن َفَرا
ّله عبد بن عون عمن به نأى كمن كن ُبني يقول: يا كان عتبة بن ال
ّوه ونزاهة، يقيٌن عنه نأى ُن نأيه ليس ورحمة، لين منه دنا ممن ود

ًا ْدع دنوه ول عظمة، تكبر َفَخ ٍة، ول ِب َفَب َفَل إماُم وهو قبله، بمن َفَيقتدي خِأ
له الذي في ينقص له، تبين إذا ويعفو رابه فيمن يعجل ل بعده، من

منه الخير جهّله؛ يحُضُر ول ِحلُمه يعُزُب ل عليه، الذي في ويزيد
َفَي إن مأمون، منه والشّر مأمول َفَن ما خأاف ُرِج َفَر يقولو لما واسإتغف

َفَهْت فيما نفُسه عصته إن يعلمون، ل ِر ِطعهّا لم ك أحبت، فيما ُي
َفَم َفَيْصُمُت َفَل َفَنم ويخلو ليس ُق ليغ ِط َفَم وين َفَهّ ْف يا تكن ِليعلم. ول ُويخالُط لي

َفَجُب ممن ُبنّي ْع َفَب فيما نفسه من باليقين ُي َفَسى ذه َفَن وين فيما اليقي
َفَب، رجا بقي: فيما ويقول كان، شيء قدر ذهب: لو فيما يقول وطل
ُبهّا يظّن ما على نفُسه تغلبه النساُن؛ أيهّا ابتغ ِقُن، ما على يغل يستي

َفَر، المُل عليه طال ُد عليه وطال ففت َفَر الم ِذ فيما إليه فاغتّر? واع
َفَمر فيما وليس عمر ِذر، ُع َفَفر بمع ّكر، من فيه يتذكر فيما ُع فهّو تذ
َفَقر، والنعمة الذنب من َفَع وإن يشكر، لم أعطي إن ُمو ِن ِذْر، لم ُم َفَيع

َفَن ُيحب َفَلهّم يعمل ول الصالحي ِغُض عم ُيب ُدهم؛ وهو المسيئين و أح
َفَر يرجو َفَشى ول ظنه على البغض في الج َفَن يخ نفسه، من اليقي

َفَق يخشى ممن بالله َفَيعوذ خألقه، في الرب وليخشى ربه في الخل
َفَذ أن يريد ول فوقه، هو غيره على يخاف تحته، هو َفَمْن منه الله ُيعي

َفَر لنفسه ويرجو ذنبه من بأدنى َفَة ُيبصر عمله، من بأيس من العور
ُلهّا غيره ِف ُيغ وإن َفَربض، ركع وإن اعترض، صلى وإن نفسه من و
َفَقر، سإجد َفَر، َفَجلس وإن َفَن َفَع َفَل وإن َفَش َفَف، سإأ َفَف، سإئل وإن ألح ّو وإن َفَسإ
َفَثّ ّد َفَف، َفَح َفَظ وإن أخأل َفَلح، ُوِع َفَح وإن َفَك ِد َفَح، ُم ِر ُد َفَف َفَل، أن َفَيحُس َفَض ْف ُي
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ُد َفَه َفَض إن َفَيفُضل، أن ويز ِفي َفَم الخير في أ ِر َفَف َفَب ُع َفَض َفَلم و وقال: واسإتس
ْكم، الصمُت َفَض وإن ِعلم؛ به لي ليس ما وهذا ُح ِفي قال: الشّر في أ
َفَسُب ّلم ِعّي، بي ُيح َفَمع فتك ِوي بين يج والعّم الخال وبين والنعام الرا

َفَم َفَء ًلم يتلءم؛ ل ما ول ّقه للرياء، يتع َفَنى، ما ويبادر للرياء، ويتف يف
ِكُل ُيوا يبقى. ما و
َفَريح أبي عن داود بن محمد حدثّني علي بن للحسن َفَرْزِمي ُش َفَوا الُخ

 يقول:  سإليمان بن عمرو العرج الّربيع أبا قال: سإمعت
أعظم من لي كان صديق عن أخأبركم علي: أل بن الحسُن قال

ُظم ما رأًس وكان عيني، في الناس َفَر عيني في به َفَع َفَغ في الدنيا ِص
ًا عينه. كان َفَهّى فل بطنه سإلطاِن من خأارج َفَش َفَت ِنُز ول يحّل ل ما ي يك

ًا وكان وجد، إذا ًا َفَيُمد فل الجهّالة سإلطان من خأارج ٍة على إل يد ثّق
َفَكى ل كان لمنفعة، َفَش َفَر كان يتبّرُم، ول يت ِره أكث ًا، ده قال فإذا صامت

َفَذ ًا كان القائلين، َفَب ًا ضعيف َفَعف ًا، الليث فهّو الِجد جاء فإذا مستض عادي
َفَص يسمع أن على العلماء جامع إذا كان َفَل، أن على منه أحر يقو
َفَب إذا كان ِل َفَلب لم الكلم على ُغ ما يقول ل كان السكوت، على ُيغ

َفَل يفعل َفَرض إذا كان يقول، ل ما ويفع ّيهّما يدري ل أمران له َفَع أ
َفَظر الحق إلى أقرُب َفَربهّما َفَن ًا يلوُم ل كان فخالفه، هواه من أق أحد
َفَقع قد ما على يرى حتى يقول ل غيره: كان مثله. زادني في العذُر َفَي

ًا ً قاضي ْدل ًا َفَع عدولً. وشهّود
ُكميل طالب أبي بن علي كلم من رضي علي كلم وفي زياد بن ل
ّله ْيل عنه ال َفَم ُك َفَج ذكر حين ل َفَج َفَجم الرض في اللّه ُح َفَه بهّم فقال: 

َفَح فباشروا المور، حقائق على لعلُم ْو ما واسإتلنوا اليقين، َفَر
ْوعر َفَت ُفون، اسإ َفَر ْت ِنسوا الُم ْوحش بما وأ َفَت َفَصِحبوا الجاهلون، منه سإ و

ّلقة أرواُحهّا بأبداٍن الدنيا َفَحّل مع َفَم ًا هاه العلى؛ بال رؤيتهّم. إلى سإوق
َفَسن في عبيد بن ويونس رجل بين َفَح بن ليونس رجل قال علي بن ال

ْعلم َفَت َفَبيد:  ًا ُع ِرف ما الحسن. قال: والله بعمل يعمل أحد ًا أع أحد
ْفه يعمل فكيف بقوله يقول أقبل إذا لنا. قال: كان بعمله! قيل: فِص
ْفن من أقبل فكأنه َفَضْرب أِمر أسإيٌر فكأنه جلس وإذا َفَحِميه َفَد ُنقه، ب ُع

ِكرت وإذا َفَلق لم فكأنهّا الناُر ُذ له. إّل ُتْخ
ّدثّنا زمانه قّراء عن سإلمة بن لشقيق ّي حسن بن حسين ح َفَوز َفَمْر ال

ّدثّنا َفَمر قال: أخأبرنا المبارك بن الله عبد قال: ح ْع عن العمش َفَم
َفَلمة بن شقيق َفَثُل قال: ما َفَسإ غنم كمثل إل الزمان هذا ُقّراء َفَم
َفَن َفَحْمض من أكلْت عجاٍف صوف ذاِت ضوائ ِربت ال َفَش الماء من و

ْ؛ برجل فمّرْت خأواصرها، انتفخت حتى َفَبط إليه فقام فأعجبته َفَع ف
ًة منهّا ْنقى، ل هي فإذا شا فقال: كذلك، هي فإذا أخأرى عبط ثّم ُت
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اليوم. سإائر لك؛ اّف
ّدثّنا للحسن قال: أخأبرنا المبارك بن الله عبد قال: حدثّنا حسين ح

َفَت قال: إذا الحسن المختار بن يحيى عن معمر َفَته شئ َفَض َفَلِقي ًا أبي بض
َفَت النظر حديد َفَرى نفسه؛ به أبصًر أنت والعمل، القلب َفَمي ًا َفَت ول أبدان

َفَت وتسمع قلوب، ٍة أخأصُب أنس، ول الصو َفَسن قلوب. وأجدُب أل
وكيع عن محمد بن علي عن سإهّل أبو حدثّني الزهد في لسفيان

ُد قال: قال ْفيان: الزه ِر الدنيا في سُإ ِليظ بأكل ليس المل، قص َفَغ ال
ْبس ول ِليظ. ُل َفَغ ال

أسإباط: بن يوسإف قال: وقال أسإباط بن ليوسإف الزهد في مثله
ً أّن لو َفَدْرداء وأبي ذّر أبي مثُل الدنيا ترك في رجل ْلمان، ال َفَسإ ما و

َفَمْحض، الحلل ترك على إل يكون ل الزهد لن زاهد، له: إنك قلنا ال
ِرفه ل المحض والحلل ُبهّات? وحراٌم حلٌل اللنيا وإنما اليوم، نع وُش
ِزل ثّ عتاثّ والشبهّات عذاد والحرام حساٌب، فالحلُل الدنيا فأن

َفَة ْيتة منزل َفَم ْذ ال ً ذلك كان فإن ُيِقيمك، ما منهّا خُأ ًا كنت حلل زاهد
ًا كان وإن فيهّا، َفَت تكن لم حرام يأخأذ كما ُيِقيمك ما إل منهّا أخأذ

ًا. العتاُب كان عتاٌب كان وإن الميتة، من المضطر يسير
كّل بترك الزهد بعضهّم: ليس قوُل ومثله الزهد في ولبعضهّم

َفَد ولكن الدنيا، ُذ بهّا التهّاوُن الزه ّله منهّا. قال البلغ وأخأ تعالى: ال
ْوة َفَر َفَش َفَو َفَمٍن " َفَث َفَم َفَبْخٍس ِب ِه َفَرا ٍة د ُدود ْع ُنوا َفَم َفَكا ِه َفَو َفَن ِفي َفَن"، ِم ِدي ِه الزا

ًا. له أخأذوا وقد فيه َفَزهدوا أنهّم فأخأبر ثّمن
ْلق والرحمُة الله عن الدارانّي: الرضا سإليمان أبو قال َفَخ درجُة لل

َفَسإلين، ّد المقّربون الملئكُة تعرف وما المر الرضا. وقال: أرجو ح
ًا، الرضا من ِنلُت قد أكون أن َفَرف النار أدخألني وتعالى تبارك أنه لو َفَط

ًا. قال: وليس بذلك كنُت َفَده أن له الحمد راضي ُبك بلسانك تحم وقل
ُبك بلسانك تحمده أن هو ولكن المصيبة، على ُمقتِصٌر ّلٌم وقل مس
راٍض.

  الداراني سإليمان وأي الحواري أي ابن بين
ّي: قلت أبي ابن وقال َفَوار َفَح ّله قول في سإليمان: بلغني لبي ال ال

َفَ َفَتى َفَمْن تعالى: "إل ْلب الله أ َفَق ٍم" أنه ِب ِلي َفَقى الذي َفَسإ ّبه يل فيه وليس ر
ٌد َفَن سإنة ثّلثّين مذ سإمعُت وقال: ما فبكى غيُره، أح هذا. من أحًس

أحد الرض في سإاقط. قال: وما فهّو ِشْرٌك فيه قلب وقال: كل
ُد َفَب يكون أن للخوف رحمة. وقال: ينبغي ولكن محبًة له أِج أغل

َفَلب فإذا الرجاء، على ُء َفَغ َفَسد الخوف على الرجا القلُب. َفَف
ْيل وقال الزهد أصل في عياض بن للفضيل َفَض ُف عياض: أصل بن ال

الله. عن الرضا الزهد
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سإعيد أبا ُيكنى رجًل أبجر: أن بن الملك عبد عن علي بن الحسين
َفَء رأيُت ما يقول: والله كان َفَظ قط زمان ُقرا ًا أغل ًا أدق ول رقاب ِثّياب
َفَل ول منكم. العيش لُمخ آك

قال: سإويد بن إسإحاق عن زيد بن حّماد عن أسإامة أبو لمطرف
ًا مطرف: انظروا قال ِكُروا إذا قوم منهّم، تكونوا فل بالقراءة ُذ

ًا ِكُروا إذا وقوم ُفجور ُذكروا ُذ هؤلء بين كونوا منهّم، تكونوا فل بال
هؤلء. وبين

ِريز ابن أوصى لرجل محيريز ابن وصية ْي َفَح ً ُم فقال: إن رجل
َفَت ِرف أن اسإتطع َفَرف ول تع ْع َفَتسأل ُت َفَشى ول وتمشي ُتْسأل ول و ُيْم

فافعل. إليك،
ّيوب: ما قال ليوب ًا اللّه أحّب أ َفَ أحب إل عبد َفَعر أل به. ُيْش

جرير عن سإليمان بن إسإحاق عبيد بن وشريح الزدي عائذ أبي بين
َفَريح قال: جاء عثمان بن فقال: يا الْزدي عائد أبي إلى عبيد بن ُش
َفَت لو اللّه، عبد أبا َفَء تركهّا قد سإنًة أحيي َفَرف الناس: إرخأا ِعمامة َفَط ال

الناس أحسنهّا! تركهّا كان ما أخأي، بن اليسر! قال: يا الجانب من
َفَف أن أِحب ما فتركناها، َفَر ٍر في أع شّر. ول خأي

ّهاد كلم من كلم الز
بين عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ورجل حدثّنا حسين بن حسن
ّله بن المبارك قال: أخأبرنا عبدالله بن ٌد ثّنا عبد ال ّي قال: ح المروز

عبد العزيز قال: قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل: يا
فلُن، هل أنت على حاٍل أنت فيهّا مستعد للموت? قال: ل. قال:

فهّل أنت ُمجمع على التحول إلى حال ترضى بهّا? قال: ما
َفَتٌب? َفَخصْت نفسي لذلك. قال: فهّل بعد الموت دار فيهّا ُمْستع َفَش

َفَيك? قال: ل. قال: فهّل قال: ل. قال: فهّل تأمن الموت أن يأت
َفَي بمثل هذا الحال عاقل! لبي الدرداء حدثّنا حسين قال: رض

ّله بن مبارك قال: حدثّني غير واحد عن ُمعاوية بن ّدثّنا عبد ال ح
ُقرة قال: قال أبو الدرداء: أضحكني ثّلثٌّ وأبكاني ثّلثّ: أضحكني
مؤمل الدنيا والموُت يطلبه، وغافٌل وليس بمغفول عنه، وضاحٌك
ِفراق َفَء فيه ول يدِري أراض الله عنه أم سإاخأٌط عليه. وأبكاني  مل
َفَلع، والوقوُف بين يدي الله يوم ْوُل الُمط َفَه َفَد وِحْزبه، و الحبة: محم

تبدو السرائر، ثّم لأدري إلى الجنة أو إلى النار.
ّله بن ثّعلبة الحنفي كان عبد الله بن ثّعلبة الحنفّي يقول: لعبد ال

َفَقصار. َفَنك قد خأرجْت من ال َفَحُك ولعل أكفا تض
َفَضيل: أصُل الزهد ُف للفضيل بن عياض، وللسري قال: وقال ال
َفَمْرِمُرها عليه ُي ِويهّا عنه و َفَيْز الرضا عن الله وقال: أل تراه كيف 
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ُة ًة وبالُجوع مرة وبالحاجة مرة، كما تصنع الوالد َفَر ُعْري م بال
ًا، وإنما تريد بذلك َفَضض ًا ومرة ُح ِبر َفَص ًة  الشفيقُة بولدها: تسقيه مّر

ما هو خأير له.
ُبك. ْبغضه حبي ُي وقال السرّي: ليس من أعلم الحّب أن تحب ما 

َفَتعجلك ُدك في الدنيا ف ّله تعالى إلى بعض النبياء: أما زه أوحى ال
َفَت ُعك إلّي فتعززك بي، ولكن هل عادي َفَة لنفسك، وأما انقطا الراح

ًا. ّي َفَت لي ول ًا أو والي ّو لي عد
لمالك بن دينار عن حبر من أحبار بني إسإرائيل قال مالك بن

ًا من أحبار بني إسإرائيل كان يغشاه الرجال ْبر َفَنا أن ِح دينار: بلغ
ْهّلً يا بنّي مهّلً! َفَم َفَمز بعُض بنيه النساء فرآهم فقال:  َفَغ والنساء، ف
ِتل ُق ُته و َفَخاعه وأسإقطت امرأ ُن َفَقط عن سإريره فانقطع  َفَس قال: ف

ًا، ما كان بنوه في الجيوش. وقيل له: ما يكوُن من جنسك حبر أبد
ْهّلً يا بنّي مهّلً. َفَم َفَت يا بنْي  ُبك لي إل أن قل غض

َفَضْمرة بن ربيعة قال: لبراهيم بن أدهم، ولبن الحارثّ وغيرهما 
َفَع الناس ًا ود َفَض بالله صاحب سإمعت إبراهيم بن أدهم يقول: إر

ًا. جانب
ِر عمٍل في ِبْشر بن الحارثّ يقول: أربعة رفعهّم الله بغير كبي كان 

ٍم الخواص، ْطعم: إبراهيم بن أدهم، وسإال َفَم ِطيب ال ِب الظاهر إل 
َفَكي، ويوسإف بن أسإباط.  ْيب الم َفَه ُو و

َفَيينة ُع ْتبي قال: سإمعت ابن  ُع وحدثّني أبو حاتم أو غيره عن ال
ْوعة، َفَج ُد ال َفَسإ ٍة منهّّن حساٌب :  يقول: أربع ليس عليك في واحد

َفَك أّل َفَل ْطشة، وسإتر العورة، والسإتكنان؛ ثّم تل: "إّن  َفَع ُد ال َفَبْر و
َفَحى". َفَتْض َفَل  َفَو َفَهّا  ِفي َفَمأ  ْظ َفَت َفَ  َفَوأنك ل َفَرى  ْع َفَت َفَل  َفَو َفَهّا  ِي ِف َفَع  َفَتُجو

ْفيان: قال علي عليه السلم لرجل: كيف ْعلى عن سُإ َفَي بلغني عن 
ًا طلبه، ومن خأاف أنتم? قال: نرجو ونخاف؛ قال: من رجا شيئ
َفَرضت له فلم َفَع َفَرب منه، ما أعري ما خأوُف رجل  َفَه من شيء 

ٌء فلم يصبر ُء رجل نزل به بل ْعهّا لما يخاف! وما أعري ما رجا َفَد َفَي
عليه لما يرجو.

بلغني عن عيسى بن يونس عن الوزاعّي عن مكحول قال: إن
َفَل َفَضي ُف َفَة في العزلة. وبلغ ال كان الفضُل في الجماعة فإن السلم

ًا أحسن منه! بين ابن المبارك ومحمد بن هذا فقال: سإمعتم كلم
ّنْضر ِكبُت مع محمد بن ال َفَر النضر الحارثّي قال ابن المبارك: 

َفَة فقلُت: بأي شيء أسإتخرج منه الكلم? فقلت: الحارثّّي السفين
َفَدرة، ما تقول في الصوم في السفر? فقال: إنما هي المبا

َفَشعبي. فجاءني والله بفتوى غير فتوى إبراهيم وال
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ّله عن الصمعي ّدثّني عبد الرحمن بن عبد ال لي حازم الزاهد ح
ُلك. فقال: الثقة بما في يد الله قال: قيل لبي حازم: ما ما

واليأُس مما في أيدي الناس.
وقال أبو حازم: إنه ليس شيء من الدنيا إل وقد كان له أهٌل

ِثّْر نفسك أيهّا المرء بالنصيحة على ولدك، واعلم أنك قبلكم، فآ
ُتخلف مالك في يد أحد رجلين: عامل فيه بمعصية الله إنما 

َفَت ِقي َفَش َفَد بما  َفَع َفَت له، وعامل فيه بطاعة الله فتس َفَقى بما جمع فتش
َفَت منهّم َفَخألف ْق لمن  ّله، وثّ َفَت منهّم رحمة ال له؛ فارُج لمن قدم

برزق الله.
َفَيكفيك ففي أدناها وقال أبو حازم: إن كنت إنما تريد من الدنيا ما 

َفَضى منهّا بما يكفيك فليس فيهّا شيء ما يكفيك، وإن كنت ل تر
ُيغنيك.

ُدك الجنة. ونظر أبو حازم إلى الفاكهّة في السوق فقال: موع
ومّر بالجزارين فقال له رجل منهّم: يا أبا حازم، هذا سإميٌن

فاشتر منه؛ قال: ليس عندي ثّمنه؛ قال: أنا أنظُرك؛ ففكر سإاعة
ثّم قال: أنا أنظُر نفسي.

َفَلف أبو حازم لجلسائه: إني لرضى أن يتقي َفَح قال سُإفيان: 
ْعله. َفَن َفَه كما يتقي على  ِدين ُدكم على  أح

للنيي صلى الله عليه وسإلم حدثّني محمد بن زياد الزيادي قال:
حدثّنا عيسى بن يونس عن عبدالله بن سإعيد ابن أبي هند عن

ّله صلى الله عليه وسإلم: ّباس قال: قال رسإول ال أبيه عن ابن ع
ُغ نعمتان مغبوٌن فيهّما كثير من الناس". َفَرا َفَف "الصّحُة وال

ْون َفَع ْهّد بن  َفَف ّدثّنا أبو ربيعة  ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح للحسن ح
َفَلمة عن يعقوب قال: سإمعُت الحسن يقول: ابن عن حّماد بن سإ

ٌد، فإذا مضى يوم فقد مضى بعُضك. َفَد آدم، إنما أنت ع
للنبي صلى الله عليه وسإلم وروى عبد الله بن بكر بن حبيب

َفَث إلى النبي صلى الله َفَع الحدي َفَف َفَر ْكوان  َفَذ الّسهّمي عن الحسن بن 
ّبي بتسع خِأصاٍل وإني ُموِصيكم بهّا: عليه وسإلم، قال: "أوصاني ر

َفَضب، َفَغ ْذل في الرضا وال َفَع َفَلنية، وال َفَع بالخألص في السّر وال
َفَمْن َفَل  َفَلمني، وأِص َفَظ َفَو عّمن  َفَنى، وأن أعف َفَقْصد في الفقر والغ وال

ِطقي ْن َفَم ًا، و ّكر َفَف َفَت َفَصْمتي  َفَرمني، وأن يكون  َفَح َفَمْن  قطعني، واعطي 
ًا. َفَظري عبر َفَن ًا، و ْكر ِذ

َفَميد قال: َفَلمة عن ُح َفَسإ لبن عمر مسلم بن إبراهيم عن حّماد بن 
ّين. ٌق وكلٌم ل ّين: وجٌه طلي َفَه ِبر شيء  كان ابن عمر يقول: ال

ُقوا ّت ًا يقول: ا لمالك جعفر بن سإليمان قال: سإمعت مالك
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َفَب العلماء. َفَحُر قلو الّسّحارة، فإنهّا تس
َفَصاة أمّصهّا حتى َفَح َفَوِعدُت أّن رزقي في  قال: وسإمعته يقول: 

ْيُت من ربي. َفَي َفَء حتى اسإتح َفَخل أموت، ولقد اخأتلفُت إلى ال
ِلح عن أبي سإعيد ِبْشر بن ُمص لسإد بن موسإى في الجوع 

ُة َفَثّ خألل: حيا ُع ثّل المصيصي عن أسإد بن موسإى قال: في الجو
َفَل الدقيق السماوي. ُويورثّ العق َفَلة النفس،  َفَمذ القلب، و

ًا أو شيع جنازة سإالم بن سإالم في سإلوك الحسن إذا عاد مريض
ًا لم َفَبلخّي عن السرّي بن يحيى قال: كان الحسن إذا عاد مريض ال

َفَولده ُله و ًة لم ينتفع به أه ًا وليلة، وإذا شيع جناز ننتفع به يوم
ًا. ُنه ثّلثّ وإخأوا

 بين إبراهيم بن أدهم ورجل 
َفَلف بن تميم قال: قال رجل لبراهيم بن أدهم: يا أبا إسإحاق، َفَخأ

ًا ّي َفَت غن ًة. قال إبراهيم: إن كن ُكسو ّبة  َفَل مني هذه الُج َفَب احّب أن تق
ْلهّا. قابل: فإني غني؛ قال: كم َفَب ًا لم أق َفَت فقير ُتهّا منك، وإن كن ِبل َفَق

َفَيُسّرك أن تكون أربعة آلف? قال: عندك? قال: ألفان. قال: ف
َفَبلهّا. نعم، قال: أنت فقير؛ ل أق

ّله بن عمر: دخألت أنا ويحيى بن َفَبيد ال ًع ْيل في مرضه قال  َفَض ُف لل
َفَه َفَرف وجو َفَص ّولك و َفَزوجك وخأ ُده؛ فقال:  َفَضيل نعو ُف سإليمان على ال
َفَشهّقًة، َفَهّق  َفَش َفَمْن أنت وما أنت! ثّم  الناس إليك وأنت تشغلك عنه 

ًا وهو ل يعقل، ونزلنا. ّطى عليه ثّوب َفَغ وأضجعه رجل كان عنده و
لبي حازم بكار بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدالله بن مسلم
َفَنية بالسر، َفَعل َفَية من ال ِن َفَل َفَع قال: قال أبو حازم: الّسُر أملُك بال
َفَت في زماٍن والفعُل أملُك بالقول من القول بالفعل، فإذا كن

َفَر َفَضى فيه من الفعل بالقول ومن العمل بالعلم، فأنت في ش ُيْر
زمان وشّر أناس.

بين ابن أبي الحواري وأبي سإليمان الداراني ابن أبي الحواري
َفَل بهّا، فقال: إْن علم الله قال: ذكرُت لبي سإليمان امرأتي والشغ

َفَغ له فّرغك، وإن كنت إنما تريد الراحة منهّا ُتريد الفرا قلبك أنك 
لتستبدل بهّا، فهّذه حماقة قال: ورأيته حين أراد الحرام فلم
َفَسإُه عند ركبتيه َفَغْشي وجعل رأ ًا وأخأفه كال يلبث حتى سِإْرنا ملي
ًا، ثّم أفاق َفَي ِو َفَه ُقُل حتى سإرنا  َفَمْحِملي يث ِيِخّف و َفَمْحِمله  فجعل 

َفَلغني أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسإى َفَب فقال: يا أحمد، 
ُيقلوا من َفَة بني إسإرائيل أن  َفَلم َفَظ عليه السلم "يا موسإى ًمْر 

َفَكرني منهّم بلعنة حتى يسكت". ويحك يا أحمد َفَذ َفَمْن  ُكر  ذكري، أذ
بلغني أنه من حج من غير حله ثّم لبى، قال له تبارك وتعالى: "ل
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ّد ما في يديك؛ فما يؤّمننا أن يقال لنا َفَك حتى تر ْي َفَد ْع َفَسإ َفَك ول  لبي
ذلك.

ُيشير قال: وقال أبِو سإليمان: يجيببك وأنت في شيء من الخير ف
َفَس". َفَة؛ يعني إبلي ِعير َفَش َفَيْربح عليك  لك إلى شيء من الخير دونه ل
للمسيح عليه السلم قال المسيح لصحابه: بحق أقول لكم، إن

َفَس فخبُز الشعير له والنوم في المزابل مع َفَمْن طلب الفردو
الكلب كثير.

لمكحول مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن حمزة عن داود بن أبي
َفَقط من َفَس ّنًة في بطون أمهّاتنا ف هند عن مكحول قال: كنا أج

َفَبِقي َفَهّلك منا من هلك و َفَف َفَراضع  َفَم َفَبِقي، ثّم كنا  َفَقط وكنا فيمن  َفَسإ
ًا، وذكر مثل ّبان ًا، وذكر مثل ذلك، ثّم ِصرنا ش من بقي، وكنا أيفاع
َفَبِقيت ًا ل أبا لك فما ننتظر وما نريد! وهل  ذلك، ثّم صرنا شيوخأ

حالٌة ننتقل إليهّا.
َفَزن ول ُلب ول يح قال: وقال مكحول: الجنين في بطن أّمه ل يط

َفَبل سُإّرته، وغذاؤه في بطن أمه من ِق يغتم، فيأتيه الله برزقه من 
َفَهّل اسإتهّللة َفَتحيض الحامل، فإذا سإقط اسإت َفَثّم ل  دم حيضهّا، فمن 
ِطعت سُإّرته وحوؤل الله رزقه إلى ثّدي أمه ثّم ُق ًا لمكانه، و إنكار

ّد وعقل ّفه، حتى إذا اشت َفَيتناوله بك ُيْصنع له و حوله إلى الشيء 
قال: أين لي بالرزق! يا ويحك! أنت في بطن أمك وفي ِحْجرها

َفَت: هو الموت أو القتل وأين لي َفَببت قل َفَش َفَت و َفَقل َفَع َفَزق حتى إذا  ُتْر
َفَما َفَو َفَحام  ِغيُض الْر َفَت َفَما  َفَو َفَثى  ْن ُكّل أ َفَتْحِمل  َفَلُم ما  ْع َفَي بالرزق! ثّم قرأ "

ُد". َفَدا َفَتْز
لمحمد بن النضر الحارثّي عبد الملك بن عبد العزيز قال: كان
َفَلة، ْب ِق محمد بن النْضر الحارثّّي إذا لم يكن في صلة اسإتقبل ال
َفَه إل الله َفَمْن قال: ل إل َفَعدنا إليه بعد العصر فقال: بلغني أنه  َفَق ف

ُد وهو على كل شيء قدير، وحده ل شريك له له الملُك وله الحم
َفَنبٍي؛ ثّم قال: قد ِفع له عمُل  ُبر صلة العصر، ُر ُد ٍة في  َفَف مر أل

أكثرت الكلم.
لداود، ومثله بين هشام بن عبد الملك وسإالم وقال سإعيد بن

ّله ًا قد ب ًا يابس َفَداود وهو يأكل خأبز ْندي دخأل رجٌل على  ِك عمر ال
ُعه َفَجِريش، فقال له: كيف تشتهّي هذا! قال: أد ْلح  في الماء بِم

حتى أشتهّيه.
ْ?، قال: ونحو هذا قول هشام بن عبد الملك لسالم: ما أدمك

َفَتأِجمه. الزيت ة قال: أما 
ُته تركته حتى أشتهّيه. َفَجم قال: إذا أ
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َفَن ُمقير في الصيف والشتاء، فقال له َفَد قال: وكان ماء داود في 
َفَت في مثل هذا ْب َفَت الماء فقال داود: إذا أص بعض أصحابه: لو برد

ُتِحّب الموت! لمحمد بن واسإع سإعيد بن ًا فمتى  ًء بارد اليوم ما
ِريٌح ما عمرو عن رجل قال: قال محمد بن واسإع: لو كان للذنوب 

جلس إلي منكم اثّنان.
 

َفَفْيء َفَماُل إل من أربع: سإهّم في  وقال محمد بن واسإع: ل يطيُب ال
ٍد، أو إرثٍّ بكتاب الله، أو تجارة ْهّر ي َفَظ ّية عن  المسلمين، أو عط
َفَصال: كفر بعد إسإلم، أو ْقتل مسلم إل بهّذه الِخ ًي من حلل؛ ول 

َفَطع َفَق َفَله و ْقتل، أو حارب الله ورسإو ُي َفَتل ف َفَق زنا بعد إحصان، أو 
َفَق. الطري

ّله َفَا يقول: وال َفَت ِغيرة سإمعت ثّاب ُبناني قال سإليمان بن الُم لثابت ال
ًا َفَمى الرجُل عابد َفَس ُي َفَرات أهوًن من العبادة. قال: ول  َفَكا َفَلْحمُل ال

ُة، َفَخأْصلة من كّل خأيٍر حتى يكون فيه الصوُم والصل وإن كانت فيه 
فإنهّما من لحمه ودمه.

َفَحيان قال: عيسى بن عقبة أبو نعيم عن العمش عن يزيد بن 
ْهّره َفَظ َفَقعن على  َفَي ْقبة يسجد حتى إن العصافير ل ُع كان عيسى بن 

َفَم حائط. َفَنه إّل ِجْر ْب َفَس َفَيْح ْلن، ما  ِز وين
للفضيل وقد شكا إليه أهل مكة القحط حدثّني محمد بن داود عن

َفَط؛ َفَقْح َفَضيل ال ُف عبد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل مكة إلى ال
ًا غير الله تريدون! قال: وسإمعته يقول: اسإتخيروا فقال: أمدبر

ًا كان هلكه َفَخيروا عليه، فكم من عبد تخير لنفسه أمر َفَت الله و ل 
َفَر فصار َفَيهّا فا"سِإ ِط َفَس فأع َفَرسُإو َفَط ّبه  فيه! اما رأيتموه سإأل ر

ًا. َفَنْصراني
ًا عن سإعيد بن نصير قال: قال ّدثّني أيض لوكيع في أبي يونس وح
َفَعِمي، وطاف حتى َفَكى حتى  َفَب وكيع: أبو يونس، ومن أبو يونس! 

ِدب. َفَح ِعد، وصلى حتى  ْق أ
لبهّز بن حكيم في وفاة ُزرارة حدثّني محمد بن عبيد قال: محمد
ُة بن َفَرار َفَبهّْز بن حكيم قال: صلى بنا ُز ّي عن  ّله النصار بن عبد ال
ْوٌم َفَي ٍذ  َفَمئ ْو َفَي َفَك  ِل َفَفذ ِر  ُقو ًنا َفَر في ال ِق ُن َفَذا  َفَفإ َفَة، فقرأ الماُم " َفَغدا أوفى ال

ًا. ّت َفَي ًا عليه، فحملناه م ّي ْغِش َفَم ٍر"، فخر  َفَيِسي ْيُر  َفَغ َفَن  ِري ِف َفَكا َفَلى ال َفَع َفَعِسير 
لعمر بن عبد العزيز في الصلة والصوم والصدقة ابن أبي

َفَلغك ُة تب َفَواري قال: سإمعُت عمر بن عبد العزيز قول: الصل َفَح ال
ْدخِألك عليه. ُت َفَدقُة  َفَب الملك، والّص ّلغك با َفَف الطريق، والصوُم يب نص
َفَب فقال: رحمه لبي حنيفة عن أيوب ذكر أبو حنيفة رحمه الله أيو

502



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ُعدّن له، َفَة مرة وأنا بهّا، فقلت: لق ِدم المدين َفَق ًا - لقد  الله - ثّلثّ
ُته قط إل ًا ما ذكر َفَمقام ْقطة، فقام من القبر  َفَس لعلي أتعلق عليه ب

ْلدي. اقشعّر ِج
َفَة َفَب َفَعُرو ّياش عن سإعيد بن أبي  بين الحجاج وأعرابي روى ابن ع

َفَداء، فقال لحاجبه: َفَغ َفَض الِمياه ودعاء بال قال: حّج الحجاج فنزل بع
ُله عن بعض المر؛ فنظر الحاجُب فإذا َفَتغدى معي وأسإأ َفَي انظر من 

َفَعٍر نائم، فضربه برجليه وقال: َفَش َفَشْملتين من  هو بأعرابّي بين 
َفَذ معي. قال: َفَغ َفَت َفَر فأتاه؛ فقال له الحجاج: اغِسْل يدك و ائت المي
َفَمْن هو خأيٌر منك فأجبته؛ فقال له الحجاج: من الذي إنه دعاني 

دعاك?. قال: اللّه تعالى دعاني إلى الصوم فُصمت. قال: في هذا
ِطر وتصوم اليوم الحاّر! قال: نعم ُصمُت ليوم أحّر منه؛ قال: فأف

َفَء إلى غد؛ قال: ليس ذاك إلي؛ َفَت لي البقا ًا؛ قال: إن ضمن غد
ً: فكيف تسألني عاجلً بآجل ل تقدر عليه! قال: إنه طعاٌم قال

ّيبته العافية. ًباز، ولكن ط َفَطيبه ول الخ ُت طيب؛ قال: إنك لم 
ّدثّ الصمعي لعرابي أعتق جارية لوجه الله تعالى ونحو هذا ح
َفَشبيب بن شيبة قال: كنا في طريق مكة فجاء أعرابّي في عن 

ِد الحّر ومعه جاريٌة سإوداء وصحيفة، فقال: أفيكم يوم صائٍف شدي
َفَت من َفَت وأصب كاتب? قلنا: نعم؛ وحضر غداؤنا فقلنا: لو دخأل

َفَفاء البادية! َفَج الطعام! قال: إني صائم؛ قلنا: في الحر وشدته و
فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيهّا، وسإتكون ول أكون فيهّا، ول

َفَن أيامي. ثّم نبذ إلينا الصحيفة، وقال: أكتب ول تزيدن َفَب ْغ أِحّب أن أ
ّله بن عقيل الكلبي، ُد ال ًا: هذا ما أعتق عب على ما أقول حرف
َفَء وجه الله تعالى َفَء يقال لهّا لؤلؤة، ابتغا أعتق جاريًة له سإودا

َفَلء، الِمنُة لله َفَو َفَل ال َفَل له عليهّا إل سإبي َفَقبة، وإنه ل سإبي َفَع ِز ال وجوا
عليهّا وعليه واحدة.

ٍة َفَسم َفَن َفَق عنه ألُف  َفَت ُيع َفَد، فأمر أن  قال الصمعي: فحدثّت بهّا الرشي
َفَب لهّم هذا الكتاب. َفَت ُيك أو مائُة نسمة، و

ّنى ليلتي كلهّا، َفَم َفَت ِبُت أ ْفوان:  َفَص لخالد بن صفوان قال خأالد بن 
َفَيكفيني من ذاك َفَر بالذهب الحمر، فإذا الذي  َفَبسُت البحر الخأض َفَك ف

ِطْمران! بين رجل وآخأر من ولد معاوية رأى ُكوزان و رغيفان و
َفَمل على بعيٍر له، فقال: هذا بعد ما َفَلد ُمعاوية يع َفَو رجل رجلً من 

َفَل. ْدنا إل الفضو َفَق َفَف كنتم فيه من الدنيا فقال: رحمك الله، ما 
 

َفَض العباد يقول: علمُة لبعض العباد في علمة التوبة سإمعُت بع
َفَتجافي عن َفَدُم على الذنب، وال َفَتوبة الخروُج من الجهّل، والن ال
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َفَمظلمة، َفَؤلة، وإخأراُج ال ْقِت نفسك المس َفَم ُد  الشهّوة، واعتقا
ْدن ُء عن خِأ ِغيبة، والنتهّا ُع ال َفَكْسرة، وترُك الكذب وقط وإصلُح ال

ْوء. الس
ّبك في ًا فقال له: يا أخأي، إني لح َفَلِقي زاهد زاهد بين زاهدين 

َفَتني في َفَت مني ما أعلم من نفسي لبغض ّله؛ قال الخأر: لو علم ال
الله. قال له الول: لو علمُت منك ما تعلم من نفسك، لكان لي

ْغضك. ُب ْغل عن  فيما أعلم من نفسي ُش
َفَبْصرة، فورد عليه كتاب من أهله، ًا بال ّي ّي مستخف ًثور للثوري كان ال
َفَطه مع ِل َفَوى فنُرّضه ثّم نخ ّن َفَذ ال َفَجهّْد إلى أن نأخُأ َفَلغ بنا ال َفَب وفيه: "قد 

َفَمى بالكتاب إلى أخ له؛ َفَر َفَله!. فحّرك ذلك من قلبه، و التبن فنأك
َفَت ّدثّ ُنه، ثّم قال: يا أبا عبد الله.، لو أنك ح َفَمعْت عي فقرأه فد

َفَسإه وقال: ًا ثّم رفع رأ َفَملي َفَسعت واتسع هؤلء؛ فأطرق  الناس ات
ُنوٌر في الجنة َفَي  َفَلمك بعده سإنة: ُرئ َفَك به ثّم ل أك ًا أحدثّ ْع حديث اسإم

َفَضِحكْت في وجه زوجهّا ُء  ْورا َفَح َفَتجدد فقيل: ما هذا النور. فقيل: 
َفَر إلى ما تقول. َفَترى لي أن أغرر بتلك وأصي َفَف َفَدْت ثّناياها،  فبع

ًا فحادوا عن الطريق بين قوم مسافرين وراهب أراد قوم سإفر
ٍد في ناحية، فنادْوه فأشرف عليهّم، ْهّوا إلى راهٍب منفر َفَت وان

ْلنا فكيف الطريُق? قال لهّم: هاهنا. وأومأ إلى َفَل َفَض فقالوا: إنا قد 
ُتِجيبنا أنت. قال: ِلموا الذي أراد، قالوا: إنا سإائلوك، أف السماء، فع

َفَب َفَر لن يعود والطال ُتكثروا، فإّن النهّار لن يرِجع والعم َفَسإلوا ول 
ًا عند مليكهّم. ُق عليه غد حثيٌث في طلبه ذو اجتهّاد؛ قالوا: ما الخل

َفَدم، َفَق َفَم الموئُل? قال: إلى الُم ّياتهّم. فقالوا: فإل ِن فقال: على 
َفَر الزاد ما َفَزودوا على قدر سإفركم، فإّن خأي َفَت قالوا: أوِصنا. قال: 

َفَحًجة وانقمع. َفَم َفَمحل. ثّم أرشدهم إلى ال َفَغ ال ّل َفَب
بين راهب ورجل طلب منه أن يعظه وقال آخأر: قلت لراهب:
َفَظًة نافعة؛ فقال: جميُع المواعظ منتظمٌة في حرف ْظني ِع ِع

َفَت َفَحوي ُتجِمُع على طاعته، فإذا أنت قد  واحدة قلت: ما هو. قال: 
المواعظ والذكار.

لعرابي معه ماضية الصمعّي: قيل لعرابّي معه ماشية: لمن
هذه الماشية? قال: لله عندي.

لبن السماك كان ابن السماك يقول في كلمه: لقد أمهّلكم حتى
ُيون! ّله من طوال ما ل تستح ُيون من ال كأنه أهملكم، أّما تستح

َفَمل، فإْن َفَع ّله قال بكر بن عبد الله: اجتهّدوا في ال لبكر بن عبد ال
ُفوا عن المعاصي. ُك َفَصر بكم ضعٌف ف َفَق

504



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ًد َفَش َفَصصه: ما أ َفَق لمالك بن دينار كان مالك بن دينار يقول في 
ُوينشد:  َفَطام الكبير  ِف

َفَتُروُض َفَسإك و ما بعد ِعْر
َفَمْت ِر َفَه

ِء ومن َفَعنا رياضُة ال
ِرم َفَهّـ الـ

َفَد، ثّم تاب  َفَمى يزي َفَس ُي َفَل  ِرق الب وقال:شعر لعرابي تاب عن سإرقة البل كان أعرابي يس

َفَل ْعيان ُقْل أ ِئض لُر َفَخا َفَم ال
ُلوا أهم

تعلـمـون مما تاب فقد
يزيد

ًأ وإًن النار من ينجو امر
ما بعد

َفَزود أعمالهّا من َفَت
ُد لـسـعـي

ّي: شعر لنصيح السإدي وقال نصيح  السإد

ًا كفى َفَطف أم يا بالمـرء َفَن
صـالـح

ًا المعاصي ركوُب عامد
 واحتقارها

يقول: ولخالد بن معدان كان خأالد بن معدان 

َفَت إذا ْع لم أن َفَر َفَت تز وأبصر
ًا حاصد

َفَت فـي التفريِط على ندم
زمـن

ُبُر عن ًة تبهّ َفَعّمار: ما أرى إسإاء لمنصور بن عمار قال منصور بن 
ّله على الصغير فل تأمن. َفَيس، وربما أخأذ ال عفو الله فل تأ

َفَوكيع عن إبراهيم بن إسإماعيل َفَروى  للنبي صلى الله عليه وسإلم و
َفَكة عن عائشة رضي الله عنهّا أنهّا ْي َفَس َفَتيبة بن سِإْمعان عن ُم ُع عن 

ٍر َفَصْحفة فيهّا خأبُز شعي ّله صلى الله عليه وسإلم ب َفَل ال أتْت رسإو
ًة فما َفَبحنا اليوم شا َفَذ َفَكِرش، فقالت: يا رسإول الله،  وقطعٌة من ال

أمسكنا منهّا إل هذا؛ قال: "بل كلهّا أمسكتم إل هذا". اسإتقبل
َفَبق يا شيخ. َفَسإ ْلبة، فقال: من  َفَح َفَر بن عبد قيس رجل في يوم  عام

فقال: المقربون.
ًا يطا في وأتي به عثمان وأقِعد في دهليزه، فلما خأرج رأى شيخ

ّبك? قال: بالِمْرصاد. عباءة، فأنكر مكانه، فقال أعرابي: أين ر
بين سإليمان بن عبد الملك وأبي حازم

َفَره الموت? َفَنك ُلنا  قال سإليمان بن عبد الملك لبي خأازم: ما با
َفَعّمرتم الدنيا وأخأربتم الخأرة، فأنتم تكرهون أن قال: لنكم 

ُعْمران إلى الخراب. تنتقلوا من ال
َفَن َفَكر إل ما أعا ُتْش َفَعُم الله أكثُر من أن  ِن للحسن قال الحسن: 

عليه، وذنوُب ابن آدم أكثُر من أن يسلم منهّا إل ما عفا الله عنه.
ُع في حق الله َفَن ًا، وتم َفَرف َفَسإ ْهّوتك  َفَش َفَنك في  ِدي وقال الحسن: تنفق 

ُع. َفَك ُل َفَلم با درهما، سإتع
للمسيح عليه السلم خأرج المسيح من بيت ُمومسٍة، فقيل له: يا
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َفَنع عند هذه. فقال: إنما يأتي الطبيُب إلى ُروح الله، ما تص
َفَمْرضى. ال

ًا؛ة ًا، ومر بآخأرين شتمون فقال خأير َفَتموه فقال خأير َفَش ومر بقوم 
ًا، كأنك ِزدت خأير ًا  فقال رجل من الحواِريين: كلما زادوك شر

ِطي مما عنده. ُيع ُتْغريهّم بنفسك! فقال: كل إنسان 
َفَن بن بين أبي حازم وسإليمان بن عبد الملك أخأبر أبو حازم سإليما
ّله? عبد الملك بوعيد الله للمذنبين؛ فقال سإليماُن: فأين رحمُة ال

قال: قريٌب من المحسنين.
بين محمد بن كعب وعمر بن عبد العزيز قال عمُر بن عبد العزيز
َفَضى نفسي لك، إني لصلي ْظني؛ فقال: ل أر لمحمد بن كعب: ِع

َفَسإع للغني. بين الغني والفقير، فأِميل على الفقير واو
َفَلدها كأنهّم الصقور، َفَو َفَلهّا عشرة من  نظرت امرأة إلى أخأرى وحو

ًا طويلً. َفَدْت أّمكم حزن َفَل َفَو فقالت: لقد 
َفَسإه َفَفع رأ َفَفر ٌو،  ًتى كان فيه زه ُتِضر ف بين فتى يحتضر ووالديه اح

ُيبكيكما? قال: الخوُف عليك َفَيبكيان، فقال لهّما: ما  فإذا أبواه 
َفَيُسّرني أن الذي ّله ما  ْبكيا، فوال َفَت لسإرافك على نفسك؛ فقال: ل 

بيد الله من الرحمة بأيديكما.
َفَهّه: يا ّله وج لعلي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب كرم ال

بن آدم ل تحِمْل هًم يومك الذي لم يأِت على يومك الذي أنت
فيه، فإْن يُك من أجلك يأِت فيه رزُقك، واعلم أنك ل تكِسُب من

ًا لغيرك. ًا فوق ُقوتك إل كنت فيه خأازن المال شيئ
شعر للنابغة قال النابغُة في نحوه: 

ٍد بحابس ولست لغ
ًا طعام

ٍد جذار ٍد لكل غ طعام غ

َفَر الدنيا، فقال ْلمان أم َفَسإ ْيفة و َفَذ بين حذيفة وسإلمان تذاكر ُح
َفَر َفَنيماْت الغامدي سإري ُغ ُد  َفَكْرنا صعو ْلمان: ومن أعجب ما تذا َفَسإ
َفَعى ُشويهّاٍت له، فإذا كان َفَيْر ٍد  َفَرى، وكان أعرابي من غام ِكْس

ٍم َفَصيرها إلى عرصة إيوان كسرى، وفي العرصه سإريُر ُرخأا الليُل 
َفَنيمات الغامدي ذلك السرير. ُغ َفَعد  َفَتْص ِلس عليه كسرى، ف كان يج
َفَوس إليه َفَوسْإ َفَد ف بين أبي حازم والشيطان دخأل أبو حازم المسج
َفَلغ هذا من َفَب ُوُضوئك. فقال: وقد  َفَت بعد  الشيطاُن: إنك قد أحدثّ

نصحك.
ُق. َفَن َفَع َفَضكم ال َفَن للزبير قال الزبير: يكفينا من خأضمكم القضم، ومن 

بين أم الدرداء ورجل قال رجل لم الدرداء: إني لجد في قلبي
ًطلع ِإ ًا، قالت:  ًة شديدة وأملً بعيد َفَقْسو داء ل أجد له دواء، أجد 
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ِد الموتى. َفَهّ في القبور واش
َفَك! قال: َفَت نفس َفَثم: لو أرح ْي َفَخأ للربيع بين خأيثم قيل للربيع بن 

َفَتهّا أريد. راح
ًا أنه لبعض الصالحين قال رجل من الصالحين: لو أنزل الله كتاب

ًا لرجوُت أن َفَنه، أو أنه راحم واحد ًا لِخفُت أن أكو َفَذب رجلً واحد مع
َفَع على ًا لئل أرِج َفَة ما ازددُت إل اجتهّاد َفَذبي ل محال َفَع أكونه، أو أنه ُم

نفسي بلئمة.
لعوف بن أى جميله أثّنى قوٌم على عوف بن أبي ِجميلة، فقال

ُدونا بالدعاء. ُعونا من الثناء، وأِم َفَد لهّم: 
َفَشر ُعباد: ضْن  لبعض العباد في صفة شر الناس قيل لبعض ال

ًا. ُيبالي أن يراه الناُس مسيئ الناس، قال: من ل 
َفَرمة: لقد وارت الرُض َفَمْخ للِمسور بن مخرمة قال الِمسور بن 

ًا لو رأوني معكم لسإتحييُت منهّم. أقوام
ّله عنه: لعلي بن أبي طالب قال علّي بن أبي طالب رضي ال

ِلك والنجاة معه. قيل: وما هي. قال: السإتغفار. ْهّ َفَي عجبُت لمن 
َفَي ْفيان الثور ُيجالس سُإ ًتى  بين سإفيان الثوري وفتى يجالسه كان ف
ًا ول يتكلّم، وكان سإفيان يحب أن يتكلم ليسمع كلمه، فمّر به يوم

َفَبِقينا على َفَلنا مروا على خأيل و َفَمْن كان قب فقال: له: يا فتى، إن 
ّنا على الطريق فما ِبرة. فقال الفتى: يا أبا عبد الله، إْن ك َفَد حمير 
َفَفق النعاُل خألف َفَخأ َفَقنا بالقوم! للحسن قال الحسن: إن  َفَع لُحو أسإر

َفَبث الحْمقى.  ْل َفَت الرجال قّل ما 
ًا َفَف، فقال: ما لهّم تفاقدوا! - ثّلثّ َفَبسون الصو ِكر عنده الذين يل ُذ و

َفَع في لباسإهّم، والله َفَر في قلوبهّم وأظهّروا التواُض ْب ِك ُنوا ال َفَك - أ
َفَف بمطرفه. ودخأل ِبكسائه من صاحب الِمطر ًا  ُعْجب ّد  ُدهم أش لح

َفَطيبة، فقال: يا أبا سإعيد، إّن ٍر  ْد عليه رجٌل فوجد عنده ريح ق
َفَرك لطيبة؛ قال: نعم ل رغيفي مالك وصحناه فرقد. ْد ق

َفَلبة ِق ِلب أبو  ُط بين أيوب وأبي قلبة وقد هرب من تولي القضاء 
َفَبْصرة؛ قال ِدم ال َفَق ًا ثّم  ًا، فأقام حين َفَرب َفَه َفَلِحق بالشام  للقضاء ف

َفَجوُت َفَر َفَت بين الناس  َفَدل َفَع َفَء و َفَت القضا َفَولي أيوب: فقلت له: لو أنك 
َفَقع السابح في البحر َفَو ًا؛ قال لي: يا أيوب، إذا  لك في ذلك أجر

َفَبح! بين أبي حازم وامرأة قالت امرأة أبي َفَيْس فكم عسى أن 
ّد لنا مما َفَجم ول ب َفَه ًا له: يا أبا حازم، هذا الشتاء قد  حازم يوم

َفَطب؛ فقال: من هذا َفَح َفَم وال َفَب والطعا ُيصلحنا فيه. فذكرِت الثيا
َفَف بين َفَث ثّم الوقو َفَت ثّم البع ّد منه: المو ٌد، ولكن خُأذي ما ل ب ُب كله 
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َفَر. َفَة أو النا َفَدي الله تعالى ثّم الجن َفَي
ِهية:  َفَتا َفَع شعر لبي العتاهية قال أبو ال

ّله أطع ِدْك ال ْهّـ ًابُجـ  جهّدْك دون أو عامد
ِدْك طاعة من لبتط كما مولك أعِط عب

ًا: وقال  أيض

ًا أرى َفَذين بأدنى اناسإ قد ال
ِنـعـوا َفَقـ

العيش في َفَرُضوا أراهم ول
بالـدون

ْغِن ّدين فاسإت الملوِك ُدنيا عن بال
اس كما

عـن بدنياهـم الملوًك تغنى
الـدين

حازم: شعر لمحمد بن حازم وقال محمد بن 

َفَنى ول عاٌر الفقُر ما ِغ ال
شرُف

َفَخاء ول ٍة في َفَسإ طاع
َفَرُف َفَسإـ

َفَك ما ٌء إل َفَل َفَدُمـه شـي َفَقـ َفَتـه شيء وكلُتـ َفَلـُف أخّأر َفَتـ
َفَك ُكـ ً َفَتْر َفَلى ناهيتـه لـوارثٍّ مـال َفَتْص َفَسإـُف بـحـّره و أ

َفَية: لبي العتاهية وقال أبو  ِه َفَتا َفَع ال

ْقوى إنما أل َفَت ِعُز هي ال ال
َفَرْم َفَكـ والـ

َفَك ّب ّذّل هـو للدنيا وح الـ
والـنـدم

ِد على وليس ِب تـقـي ع
نـقـيصة

َفَح إذا َفَح َفَك وإن التقوى ص أو َفَحا
 حجم

ُع درجات اليقين. لعلي بن الحسين قال علّي بن الحسين: الرضا بمكروه القضاء أرف
َفَت في شيء َفَره! إذا شكك َفَس َفَع! قال: ما أي َفَر َفَد الو َفَش لبن سإيرين قيل لبن سإيرين: ما أ
َفَن ْيفة: أخأشى أن أكو ًا قال رجل لُحذ َفَدعه بين حذيفة ورجل يخشى أن يكون منافق ف

َفَش. ًا لم تخ َفَت ُمنافق ًا. فقال: لو كن منافق
الوراق: شعر لمحمود الوراق وقال محمود 

ًا يا ُنو ناظر َفَنـْي ير ٍد بـعـي ًاراقـ ِهد َفَر للمر وُمشا غي
ِد مشـاهـ

َفَب تصل الذنوِب إلى الذنو
وترتجي

َفَك َفَر َفَناِن َفَد َفَز بهّا الِج وفو
ِبـد العـا

أخأـرج الـلـه أن ونسيت
ًا آدمـ

بـذنـٍب الدنيا إلى منهّا
ِد واحـ

َفَضاخ  َفَو اليمن: لوْضاح اليمن وقال 

َفَك َفَما َفَم َفَوضاُح ل َفَزل دائ َفَغـ َفَتالـ َفَشى ألس َفَب تخ تقاُر
الجل

تزاُل إن ما موُت يا
ًا المـل منتهّـى دون لملمعترض

ّفاك تنال ِهّـلة كل َفَك ٍر وُحوتُمـْسـ َفَل بح ِق ْع َفَم و
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َفَوِعل ال
ِرش لذي صل ْذ الع ّتِخ وا
ًا َفَدم َفَق

َفَثار بعد ُتنْجيك العش
َفَلـل والز

ليوسإف عليه السلم قيل ليوسإف عليه السلم: ما لك تجوع وأنت على خأزائن الرض.
َفَع. َفَسى الجائ َفَبع فأن قال: أخأاف أن أش

ْلت: شعر لمية بن أبي الصلت وقال أمية بن أبي  َفَص ال

َفَل فـائز طريقـان هما دخأـ
ال

ّنة ْفـْت ج ُقـهّـا بـه ح حـدائ

ِفرقة ْع الجحيم في و َفَرٍق َفَم ف
الشي

َفَقى طان ُقـهّـا بهّا َفَيش َفَرافـ ُمـ

ِرف حـقـا القلـوب هذا تع
إذا

ُقـهّـا فمـا بخير همت عـوائ

ّدها طـلـب عن للشقاء وص
ال

ُقـهّـا والـلـه دنيا جنة مـاِحـ

ٌد َفَسـُه دعا عب َفَر أن يعلمفـعـاتـبـهّـا نف ُقـهّـا البصـي رامـ
إلى والقلوُب الوعد اقترب

ُقـهّـا الحـياة وحب هوالـل سإـائ

البقـاء في النفس رغبُة ما
وأن

ً تحيا والموُت قليل
ُقـهّـا لحـ

َفَمـامـهّـا ٌد أ ًا دوهاويح إلـــيه قـائ سإـائقـهّـا إلـيه حثيثـ

بالِمس يراها كانكـمـا تصـير أنهّا أيقنت قد
خأالقـهّـا

ٍة منوأعجـبـهّـا َفَجًمعْت ما وأن ٍة عيش ُمفـارقـهّـا ُمر
ْبطًة يُمْت لم َفَمنح يمت َفَع

ًا َفَرم َفَه
ُء كأس للموِت والمر
ذائقهّـا

َفَله الدنيا في الزهد صفاء الزهاد: إن بعض قال الزهاد لبعض أل وكما
ًا الدنيا من تأخأذ َفَك كان كذلك كنت فإذا الله، إل تتركه ول شيئ ُذ أخْأ
ًا ُتك ترك ًا، فيهّا لله ومعامل َفَلهّا الدنيا في الرغبة صفاء وإن ِربح وكما
ًا منهّا تأخأذ َفَك كان كذلك كنت فإذا لهّا، إل تتركه ول شيئ ُك ًا تر أخأذ

غفل ثّم الملوك بعض حبسه لرجل حي منهّا عليك فات ما وفوُت
َفَبس عنه ً الملوك بعُض َفَح َفَفل ثّم رجل َفَضى أن إلى عنه َفَغ عليه َفَم

َفَكل فقال زمان؛ نعيمك من يمِضي يوم كل له: إن به: قل للمو
َفَكُم قريٌب، والمُر بؤسإي، من يمضي َفَح وجل. والسلم. عز الله وال

 ^
 الرحيم الرحمن الله بسم
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الخأوان كتاب
واخأتيارهم الخأوان اتخاذ على الحث

لبعض الدباء ينصح ابنه ويحثه على اتخاذ الصدقاء حدثّنا سإهّل بن محمد قال: حدثّنا
الصمعي قال: أخأبرنا العجلّي قال بعض الدباء لبنه: يا بنّي، إذا دخألت المصر فاسإتكثر

ّنك؛ وإياك والخطب فإنهّا مشوار كثير العثار. من الصديق فأما العدو فل يهّم
نصيحة النبي داود لبنه سإليمان عليهّما السلم قال: وبلغني عن الوزاعي عن يحيى بن

كثير: أن داود النبي عليه السلم قال لبنه سإليمان عليه السلم: "يا بنّي، ل تستبدلّن
ٌد، ول ٌو واح ّلّن أن يكون لك عد ًا ما اسإتقام لك، ول تستق ًا مستفاد بأٍخ لك قديم أخأ

تستكثرّن أن يكون لك ألف صديق" لبعضهّم في طلب الخأوان وعدم التفريط بهّم
ّيع من ظفر به وكان يقال: أعجز الناس من فّرط في طلب الخأوان، وأعجز منه من ض

منهّم.
في الثّر وفي الحديث المرفوع: " المرء كثيٌر بأخأيه" شعر لبن العرابي وأنشد ابن

العرابّي: 

الفتى مال ما لعمرك
ٍة بذخأير

الثقات إخأوان ولكّن
الذخأائر

لبي الجراح العقيلي في السإتكثار من الخأوان قال أبو الجّراح العقيلي: وجدت
ّلة، فاسإتكثروا من ّدنيا وذخأائرها بعرض المتالف إل ذخأيرة الدب وعقيلة الخ أعراض ال
الخأوان واسإتعصموا بعرا الدب وكان يقال: الرجل بل إخأوان كاليمين بل شمال شعر

الشاعر: لبعضهّم قال 

ولم عّز للقوم يكن لم إذا
يكن

المام عند رجٌل لهّم
مكين

ٍد فكانوا ّله أوهن كأي ال
بطشهّا

ً ترى لهّّن ليست أشمل
 يمين

ٌو مني. ليوب السختياني قال أيوب الّسختياني: إذا بلغني موت أٍخ فكأنما سإقط عض
القطامي: شعر للقطامي، ولغيره وقال 

أخأيك إلى حداك حدثٌّ جمٌة والحوادثّ يصيبك وإذا
 الوثّق

آخأر:: وقال 

أخأا ل من إّن أخأاك أخأاك
لـه

بغير الهّيجا إلى كساع
سإـلح

فاعلم المرء عّم ابن وإّن
جناحه

بغير البازي ينهّض مهّل
 جناح

ّثقفّي: وقال  ال

ٍد ذا كان من يدرك عض
ظلمته

له ليست الذي الذليل إّن
عضد

قـّل ما إذا يداه تنبو
نـاصـره

له أثّري إن الّضيم ويأنف
عدد

آخأر: وقال 

ّقـي وبغضاء ّدة من وأسإلمأقـّل الت ذي مو
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ًا الفسـوقضـير
أو تحسـد تنفّك ولن

تـعـادى
من اسإتطعت ما فأكثر

 الّصديق
ّيار إلى الفضل ًا وكتب الفضل بن سإ كتاب الفضل بن سإيار إلى الفضل بن سإهّل شعر

سإهّل: بن 

ّنـي العباس أبا يا ّد لذي والنصح لكنـاصـٌح إ الو
كبـير

الخير في إخأوانك إّنصـالـح لـيوم تـعـدّن ل
كثـير

ما للشّر وليكن
أعـددتـهّـم

صعٌب الشّر يوم إّن
 قمطرير

والعمر العباس أبا ياآمـلـهّـا التـي الّسوق هذه
قصير

للمأمون في طبقات الخأوان قال المأمون: الخأوان ثّلثّ
طبقات: طبقٌة كالغذاء ل يستغنى عنه، وطبقٌة كالدواء ل يحتاج
ًا للحسن بن علي ًا، وطبقة كالداء ل يحتاج إليه أبد إليه إل أحيان

في الخأتلف إلى المسجد
قال: حدثّني سإعيد بن سإليمان قال: حدثّنا إسإماعيل بن زكريا عن
سإعيد بن طريف عن عمير بن المأمون قال: سإمعت الحسن بن
علّي يقول: من أدام الخأتلف إلى المسجد أصاب ثّماني خأصال:

ًة، ًا، ورحمًة منتظر ًا مستطرف ًا، وعلم ًا مستفاد آيًة محكمًة، وأخأ
ًء أو ًى أو تردعه عن ردًى، وترك الذنوب حيا ّله على هد وكلمًة تد

خأشيًة.
أقوال في الصاحب قال: وحدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن أبيه
قال: كان يقال: الصاحب رقعٌة في قميص الرجل، فلينظر أحدكم

بم يرقع قميصه.
وحدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن أبيه أنه قال: كان يقال: ما

ًا أبلغ في خأير أو شّر من صاحب. وجدنا شيئ
وحدثّني الرياشّي عن الصمعّي قال: حدثّنا سإليمان بن المغيرة
قال: قال يونس: اثّنان ما في الرض أقّل منهّما ول يزدادان إل
ّله علقمة بن ّق، وأٌخ يسكن إليه في ال ّلًة: درهٌم يوضع في ح ق

ّدثّني شيخ لنا عن محمد بن مناذر عن سإفيان لبيد ينصح ابنه وح
بن عيينة قال: قال: علقمة بن لبيد العطاردّي لبنه: يا بنّي، إذا
نزغتك إلى صحبة الرجال حاجٌة، فأصحب منهّم من إن صحبته

زانك، وإن خأدمته صانك، وإن أصابتك خأصاصٌة مانك؛ وإن قلت
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ّد صولك؛ وإن مددت يدك بفضٍل ّدق قولك ، وإن صلت ش ص
ّدها؛ وإن سإألته أعطاك، وإن سإكّت ّدها، وإن رأى منك حسنًة ع م
عنه ابتداك، وإن نزلت بك إحدى الملّمات آسإاك؛ من ل يأتيك منه
البوائق، ول تختلف عليك منه الطرائق، ول يخذلك عند الحقائق؛

ًا آثّرك. وإن حاول حويلً آمرك، وإن تنازعتما منفس
القرظي لعمر بن العزيز قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن

عبد العزيز: إّن فيك جهّلً، فداو بعض ما فيك ببعٍض، وآخ من
ّنيٍة في الحق، ول تؤاخ ّدين و ٍة في ال الخأوان من كان ذا مغل

منهّم من تكون منزلتك عنده على قدر حاجته إليك، فإذا قضى
ًا من المعروف حاجته منك ذهب ما بينك وبينه. وإذا غرسإت غراسإ

ّين أن تحسن تربيته. فل تبق
للحنف بن قيس في خأير الخأوان وقال الحنف بن قيس: خأير

ّدة، وإن احتجت إليه الخأوان من اسإتغنيت عنه لم يزدك في المو
لم ينقصك منهّا، وإن عثرت عضدك، وإن احتجت إلى مؤونته

رفدك.
وقال الشاعر: 

لم من الّصدق أخأاك إّن
يخدعك

نفسه يضّر ومن
لينـفـعـك

زماٍن ريب إذا ومن
صدعـك

نفسه شمل شتت
ليجمـعـك

ًا رآك وإن سإعى ظالم
معـك

ّية بن المضّرب وقال حجية بن  المّضرب: شعر لحج

ٍة تـدعـه إن الـذي أخأوك الّسيف إلى تغضب وإن يجبكلـمـلـم
 يغضب

بأهلة: وكتب رجٌل إلى صديق له: أنت كما قال أعشى 

مّن خأيره في ليس من
فيفـسـده

في ول الّصديق على
 كدر صفوه

اسإتنظرته إذا فيه وليس
عـجـٌل

ياسإرتـه فيهّأذا وليس
عـسـر

ّله  ّله وجهّه وقال علّي بن أبي طالب كّرم ال وجهّه: لعلي بن أبي طالب كّرم ال

أحوجتـك إن الذي أخأوك
مـلـمٌة

ّدهر من ّدهر لهّا يبرح لم ال ال
 واجما

ّق أخأوك وليس إن من الح
ّعبـت تش

يلـحـاك ظّل أموٌر عليك
لئمـا
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آخأر: وقال 

ًة الـرجـال إخأـوان كان إذا والبارد الحلو الحلل فأنتحـرار
الـعـذب

صـعـب مركبـه العداء رامه إذاوجـانـٌب دمـيٌث مـنـه جانـٌب لنا

ٌة الـمـكـارم عـنـد وتأخأـذه الغصن البارح تحت اهتّز كماهـّز
 الرطب

آخأر: وقال 

ًا أبكي ّقـانـي أخأ الّسيف ويلقى السؤال قبلبـنـائلـه يتـلـ
 دوني من

كان قد بأٍخ فاسإتعجلتمـصـائبـهّـا أصابتني المنايا إّن
يكفـينـي

من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: رأس المّودة السإترسإال لكثم بن صيفّي وقال
ّدد نفّر، والشرف التغافل. أكثم بن صيفّي: من تراخأى تألف، ومن تش

لحاتم في العاقل وقال حاتم: العاقل فطٌن مغافٌل.
من كتاب الهّند في علمة الصديق، وشعر للعتابي في ذلك وقرأت في كتاب للهّند: من

ًا. ّو صديق عدو ًا ولعد علمة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديق
ذلك: قال العتابي في 

ّد ّوي تو تـزعـم ثّم عد
ّنـنـي أ

عنك الرأي إن صديقك،
 لعازب

ّدني من أخأي وليس رأي و
عينه

ّدقته من أخأي ولكن ص
المغايب

لبزر جمهّر قيل لبزر جمهّر: أخأوك أحّب إليك من صديقك? قال:
ًا. إنما أحّب أخأي إذا كان صديق

لبعضهّم
وقال بعضهّم: إن أحب إخأواني إلّي، من كثرت أياديه علّي.

شعر لرجل في أٍخ له وقال رجل في أٍخ له: 
الشدائد إذا وكنت

أقـوم ل وأقعد لهّا يقومأرهقتني

آخأر: وقال 

لدى أشجى فأصبحتذكـره سإّرنـي طالما أٌخ
 ذكره

قبـره إلى أغدو فأصبحتقصره إلى أغدو كنت وقد

ًا أراني وكنت ّي ّد لو الناس عنبـه غـنـ في م
 عمره

ًا جئته إذا أمـره على يجوز فأمريحـاجًة طـالـبـ
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ّله يتحّسى مرار الخأوان ويسقيهّم أعرابي يصف رجلً وصف أعرابي رجلً قال: كان وال
عذبه.
أعرابي: وقال 

ّدهـر تراه ما لك أٌخ ًا العلّت علىإل ال جوادا بّسام
ّكـا فما الجزيل سإألناه وزادا منيتنا فوق وأعطىتلـ

ثّم أحسن ثّم فأحسن
فعادا له عدت ثّم فأحسنعدنـا

ًا ّ إلـيه أعـود ل مرار ًا تبّسمإل وثّنى ضاحك
 الوسإادا

ّدة ّتشاكل المو بال
ّله بن عباس بلغني عن ابن عيينة أته قال: قال ابن عباس: القرابة تقطع لعبد ال

والمعروف يكفر، ولم ير كتقارب القلوب.
ّدتك. فقال: ل حاجة بك بين العرجّي ورجل قال رجل للعرجّي: جئتك أخأطب إليك مو

ّذ وأحلى. ًا فهّو أل إلى الخطبة، قد جاءتك زن
معروف: شعر للكميت بن معروف، وللطائي وقال الكميت بن 

ّنكس أنا ما ّدنـئ بال ول ال
الـذي

ّد إذا ّدة ذو عنه ص المو
يقـرب

وإن دمـت دام إن ولكنه
يكـن

عنه فلي عني مذهٌب له
 مذهب

ّد خأير إّن أل ّد الو و
ّوعـت تطـ

ّد ل النفس به وهو أتى و
متعٌب

الطائي: وقال 

ّد ذو القـربـى وذو الو
ٍة بـمـنـزل

ٌة وإخأواتي عنـدي أسإو
وإخأـوانـي

الرض في فّرقوا وإن فهّمأدبـي آدابـهّـم جـاورت عصابة
 جيراني

ٍد مكـاٍن في أرواحنا واحـ
وغـدت

ٍم أبدانـنـا خأـراسإـان أو بـشـآ

ّله بن ّله بن عبد ال ّله بن عتبة لعمر بن عبد العزيز وقال عبد ال ّله بن عبد ال شعر عبد ال
العزيز: عتبة لعمر بن عبد 

ابتغ أو مثلي فكن لي ابن
ًا صاحب

ًا مبتٍغ إني كمثلك صاحب
مثـلـي

ينـال ل إخأائي، عزيٌز
ّدتـي مـو

كامٌل مسلٌم إل القوم من
العقـل

أن الخأوان يلبث وما
يتفـّرقـوا

ّلف لم إذا إلى شكل روح يؤ
 شكل

الطائي: وقال 
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الكعـاب العقد تنظم ولن
ٍة لـزين

الشتيت الشمل ينظم كما
 الشمائل

ّتاب إلى صديق له: إني صادفت منك جوهر كتاب كاتب لصديق له كتب بعض الك
ًا. ٍم، لن النفس يتبع بعضهّا بعض ٍد على النقياد لك بغير زما نفسي، فأنا غير محمو

ّدثّنا يزيد بن خألف عن يعقوب ّدثّني محمد بن داود قال: ح أبو الدرداء لسلمان قال: ح
ّدرداء ٍد قال: كتب أبو ال ّية عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي عبي بن كعب عن بق
ًة فإّن الّروح من الّروح قريٌب، وطير السماء إلى سإلمان: إن تكن الدار من الدار بعيد

على إلفه من الرض يقع.
العتاهية: شعر لبي العتاهية وقال أبو 

شـاه ما هو ما إذابالمـرء المرء يقاس
يلـقـاه حـين دليٌلالقلـب على وللقلب

وأشـبـاه مقـاييٌسالشكل على وللشكل
أفـواه تنطق أن نللعي غنًي العين وفي

المساحقي: للمساحقي وقال 

ّهدني ّدك في يز ابن و
مسـاحـق

ّدتك ذوي دون الرذال مو
 الفضل

سإادوا الناس شرار وأّن
خأيارهـم

للّزمن الّرذل إّن زمانك،
الّرذل

المحبة باب
ّدثّني أحمد بن ّله عليه وسإلم في المحبة قال: ح للنبي صلى ال

الخليل عن محمد بن بشار عن يحيى بن سإعيد عن ثّور بن يزيد
عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد يكرب، وكان أدرك النبّي

ّله عليه وسإلم: ّله عليه وسإلم، قال: قال النبّي صلى ال صلى ال
ّبه" لمجاهد "إذا أحّب أحدكم أخأاه فليعلمه أنه يح

ّدثّني محمد بن داود عن أبي الّربيع عن حّماد بن زيد عن ليث وح
ّد أخأيك: أن تبدأه بالسلم إذا عن مجاهد قال: ثّلثٌّ يصفين لك و

لقيته، وتوسإع له في المجلس، وتدعوه بأحّب أسإمائه إليه. وثّلثٌّ
من العّي: أن تعيب على الناس ما تأتي، وأن ترى من الناس ما

يخفى عليك من نفسك، وأن تؤذي جليسك فيما ل يعنيك.
ًا. أي ل تسرف في ًا ول بغضك تلف ّبك كلف وكان يقال: ل يكن ح

حبك وبغضك.
ًا ّبوا هون للحسن في العتدال في الحب ونحوه قول الحسن: أح

ًا في حّب قوم فهّلكوا. فإّن أقوام
ًا فل يهّتكه. وكان يقال: من وجد دون أخأيه سإتر

شعر لعمر بن أبي ربيعة وقال عمر بن أبي ربيعة: 
ًا فصادفأعرف أن قبل هواها أتاني ًا قلب فارغ
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ّكـنـاالهّوى فتمـ
ّله عنه لطليحة بين عمر بن الخطاب وطليحة السإدي قال عمر بن الخطاب رضي ال

ًة جميلًة يا أمير ّبك قلبي! قال: فمعاشر ّكاشة بن محصٍن! ل يح ّي: قتلت ع السإد
المؤمنين، فإّن الناس يتعاشرون على البغضاء.

كتاب رجل إلى صديق له وكتب رجٌل إلى صديق له: الشوق إليك وإلى عهّد أيامك -
ٌد، وفصرت بك حتى كأنهّا سإاعات - يفوت الصفات؛ ومما التي حسنت بك كأنهّا أعيا
ّددة ّله لنا النعمة المتج ّثر دواعيه تصاقب الدار، وقرب الجوار؛ تمم ال ّدد الشوق وك ج

فيك بالنظر إلى الغّرة المباركة التي ل وحشة معهّا ول أنس بعدها.
للحسن قال الحسن: المؤمن ل يحيف على من يبغض ول يأثّم فيمن يحّب.

في بعض الكتب في شفاعة المحبة وقرأت في بعض الكتب: إنه ليبلغ من حس شفاعة
ّلة، وذنبه ل يحتمل ّدا المحبة أّن الحبيب يسيء فيظّن به الغلط ويذنب فيحتّج له بال

التأويل ول مخرج له في جواز العقول. وفيه: كّل ذنٍب إذا شئت أن تنساه نسيته وإن
ّغره الحّب، وإنما شئت أن تذكره ذكرته، فليس بمخوٍف. وليس الصغير من الذنب ما ص

ًا الصغير ما صّغره العدل. وليس الذنب إل ما "ل" يصلح معه القلب ول يزال حاضر
الدهر، وإل ما كان من نتاج الؤم ومن نصيب المعاندة، فأما ما كان من غير ذلك فإّن

الغفران يتغّمده والحرمة تشفع فيه.
من كتاب رجل إلى صديق له، وشعر معقل لمخارق وكتب رجل إلى صديق له في

ّبتك. ونحوه قول فصل من كتاب: لساني رطب بذكرك، ومكانك من قلبي معموٌر بمح
: معقل أخأي أبي دلف لمخارٍق 

بقربك قّرت لئن لعمري
أعيٌن

منك بالبين سإخنت لقد
عـيوٌن

عليك وقٌف وأقم فسر
ّمودتي

عليك قلبي من مكانك
 مصوٌن

ّبك، قال: ّله أح بين شبيب بن شيبة ورجل ذكر أنه يحبه وقال رجل لشبيب بن شيبة: وال
ّكٌل بالدنى ٍر ول أٍخ ول قرابة! يريد أن الحسد مو وما يمنعك من ذلك وما أنت لي بجا

فالدنى.
ّبك. قال: ولم ل مثله بين شهّر بن حوشب ورجل قال رجل لشهّر بن حوشٍب: إني لح

ّله ومؤونتي على غيرك! شعر ّله ووزيرك على دين ال تحبني وأنا أخأوك في كتاب ال
بشاٌر: لبشار، ولغيره قال 

الحّب وراء تعلمين هل
مزلًة

الحّب فإّن إليك تدني
 أقصاني

غيره: وقال 

ّبـك ّبـين أح ٌد لـي حـ لـذاكـا أهـٌل لنـك وحّبواحـ

من به فضلت فحسٌنلـه أهـٌل أنـت الـذي فأّما
سإواكـا

ضمير في الذي وأما
الحشـا

حتى الحسن أرى فلست
 أراكا

فـي الـمـّن وليسلي
ٍد واحـ

ذا في المّن لك ولكن
وذاكـا

ّيب بن  علٍس: وقال المس

ذاك عن الّرضا أخأي وعينكـّل تبصر الّسخط وعين
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 تعميعـيٍب
ّله بن  ّله بن معاوية بن عبد ال ّله بن معاوية ونحوه لعبد ال جعفر: لعبد ال

ٍء فلست ّد ذي بـرا الـو
ّلـه كـ

كنت إذا فيه ما بعض ول
 راضيا

عيٍب كّل عن الّرضا وعين
كليلٌة

تبدي الّسخط عين ولكّن
المساويا

بين بعض الخلفاء ورجل وقال بعض الخلفاء لرجل: إني لبغضك. قال: يا أمير
المؤمنين، إنما يجزع من فقد الحّب المرأة، ولكن عدٌل وإنصاٌف.

شريٌح: لشريح وقال 

ّني العفو خأذي تستديمي م
ّودتـي مـ

حين سإورتي في تنطقي ول
 أغضب

الصدر في الحّب رأيت فإني
والذى

الحـّب يلبث لم اجتمعا إذا
يذهـب

لعرابي في التشاكل وقال أعرابّي: إذا ثّبتت الصول في القلوب
ّد السليم إل من القلب نطقت اللسن بالفروع، ول يظهّر الو

المستقيم. 
ًا، فاجمع له ًا حازم ّدة الصادقة رأي وقال آخأر: من جمع لك مع المو

مع المحبة الخلصة طاعًة لزمًة.
للخليل بن أحمد قال اليزيدّي: رأيت الخليل بن أحمد فوجدته

ًا على طنفسٍة، فأوسإع لي فكرهت التضييق عليه؛ فقال: إنه قاعد
ّبين ول تسع الدنيا متباغضين. ل يضيق سإّم الخياط على متحا
مدح أبو زبيد للوليد بن عقبة وقال أبو زبيد للوليد بن عقبة: 

أو الصفاء يخنك من
ّدل يتبـ

تزول مثلما يزل أو
الظلل

أخأو أخأوك أنني فاعلمن
العه

تزول حتى حياتي د
الجبال

ّني عليك بخٌل ليس م
بمـاٍل

ًا ًا اسإتقّل ما أبد سإيف
حمـاٌل

باللسان النصر فلك
وبالكّف

مـصـال للـيدين كان إذا

ٍء كّل فيه يحتال شي
الرجال

للمنايا ليس أن غير
احتيال

اليشكري: شعر للمنخل اليشكري وقال للمنّخل 

ّبهّا ّبـنـي وأح  بعيري ناقتهّا ويحّبوتحـ
ّله لكأّن القلوب واللسن ريضت له، لعرابي يذكر رجلً وذكر أعرابّي رجلً فقال: وال

ّده، ول تنطق إل بحمده. فما تعقد إل على و
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ٍة ّله لوودت أّن لي بكّل عشر ّله بن الّزبير ذات يوم: ول ّله بن الزبير قال عبد ال لعبد ال
ٍر: مثلنا من أهل العراق رجلً من أهل الشأم صرف الدينار بالدرهم. فقال أبو حاض

العشي: ومثلك كما قال 

ّلقتهّا ًا ع ّلـقـت عرض وع
ً رجـل

ّلق غيري غيرها أخأرى وع
 الرجل

ّبك أهل العراق وأحببت أهل الّشأم وأحّب أهل الشأم عبد الملك بن مروان. أح
ّبك حتى تحّب ّله ل أح بين عمر وأبي مريم الّسلولي وقال عمر لبي مريم الّسلولي: وال

ًا? قال: ل.قال: فل ضير. ّق ّدم. قال: فتمنعني لذلك ح الرض ال
ًا لرجل هّم بطلق امرأته: لم ًا بين عمر ورجل هّم بطلق امرأته وقال عمر أيض أيض

ّذمم شعر ّبهّا. قال: أوكل البيوت بنيت على الحب وأين الرعاية والت تطلقهّا? قال: ل أح
أعرابي: لعرابي في الحب قال 

ّبك ًا أح ّب ٍد من أصابكببعضـه بليت لو ح علّي وج
جنون

أما الحشاء مع لطيٌف
نهّاره

فـأنـين ليلـه وأما فسبٌت

ّبك لنفسك فوق ّله يعلم أنني أح كتاب رجل إلى صديق له وكتب رجٌل إلى صديق له: ال
ّبتي إياك لنفسي، ولو أني خأيرت بين أمرين: أحدهما لي وعليك والخأر لك وعلّي، مح

ّظي؛ وإني أحّب وأبغض لك، وأوالي ّظك على ح لثّرت المروءة وحسن الحدوثّة بإيثار ح
وأعادي فيك.

ّون فقد يفرط الحّب فيقتل ويفرط الغّم فيقتل ويفرط لبعضهّم وقال بعضهّم: ه
الّسرور فيقتل؛ وينفتح القلب للسرور، ويضيق وينضّم للحزن والحّب.

أقوال في العشق وقالوا: العشق اسإم لما فضل عن المحبة وقال بعضهّم: العشق
مرض قلٍب ضعف.

الشعراء: وقال بعض 

ٍة على فتّم ل معشوق
ّببـا إل الّسوء بلء إليهيزيدها تح

صديقه على للصديق يجب ما
ّله عليه وسإلم فيما يجب للمسلم على أخأيه المسلم حدثّنا أحمد بن للنبي صلى ال

ّله بن موسإى عن إسإرائيل عن ابن اسإحاق عن الحارثّ عن الخليل قال: حدثّنا عبد ال
ّله عليه وسإلم: "للمسلم على علّي بن أبي طالب عليه السلم قال: قال النبي صلى ال
المسلم خأصاٌل سإٌت: يّسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشتّمه إذا عطس، ويعوده
إذا مرض، ويحضر جنازته إذا مات، ويحّب له ما يحّب لنفسه" قال: حدثّني شبابة قال:

ٍة عن أبيه عن ٍم بن عرو ّياٍش عن هشا حدثّنا القاسإم بن الحاكم عن إسإماعيل بن ع
ًا ّله عليه وسإلم: "أعن أخأاك ظالم ّله صلى ال ّله عنهّا قالت: قال رسإول ال ٍة رضي ال عائش
ًا فخذ له من نفسه" لمعاذ بن ًا فخذ له بحقه، وإن كان ظالم ًا، إن كان مظلوم أو مظلوم

ّله بن صالح عن معاوية ّي عن عبد ال جبل وحدثّني القومسّي قال: حدثّنا أبو بكر الطبر
ًا فل بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن بكير قال: قال معاذ بن جبل: إذا آخأيت أخأ

ًا فيخبرك بما ليس فيه فيفّرق ّو تماره ول تشاره ول تسأل عنه، فعسى أن توافق عد
بينكما.

ّنمر بن تولٍب في هذا  المعنى: شعر للنمر بن تولب وقال ال

ّله جزى ّنا ال بنة حمزة ع
كـاذب بالمانة مغٍل جزاءنوفٍل
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ّني سإألت بما الوشاة ع
ليكذبوا

في واليتهّا وقد علّي
النوائب

لبن سإيرين
قال: وحدثّني محمد بن داود "قال": حدثّني سإعيد بن منصور عن
جرير عن عبد الحميد عن عنبسة قال: قال ابن سإيرين: ل تكرم

ًا إلى أمير حتى تعلم ما فيه. أخأاك بما يكره، ول تحملّن كتاب
ٍد إل عن الصديق. وكان يقال: يستحسن الّصبر عن كّل أح

لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء: 
ّيفت إذا ًا ض ضاق أمر

ّدا جـ
ّونت وإن هانـا عّز قد ما ه

فـات بشيء تهّلك فل
ًا يأسإـ

ًا فكم ّعب أمر لنـا ثّـم تص

إن رفيقي عن سإأصبر
جفاني

الهّوانـا إل الذى كّل على

لبن المقفع وقال ابن المقفع: ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفدك ومحضرك،
ٍد. ّوك عدلك، وضّن بدينك وعرضك عن كّل أح ّيتك، ولعد وللعامّة بشرك وتح

ّله بن أبي بكرة لما ولي قضاء البصرة قال أبو اليقطان: ولي خأالد بن لخالد بن عبد ال
ّله بن أبي بكرة قضاء البصرة فجعل يحابي؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: وما خأير عبد ال

رجٍل ل يقطع لخأيه قطعًة من دينه.
ٍز، ّله عليه وسإلم على عجو ّله صلى ال ّله عليه وسإلم قالوا: وقف رسإول ال للنبي صلى ال

فقال: "إنهّا كانت تأتينا أيام خأديجة، وإن حسن العهّد من اليمان".
ّنخعّي: إّن المعرفة لتنفع عند السإد الهّصور والكلب لبراهيم النخعي فال إبراهيم ال

أحمد: العقور فكيف عند الكريم الحسيب وقال الخليل بن 

ّفيت ّدني صديٍق كّل و و
ًا وأيامي دولتي المؤّمل إلثّمن

ولعمربن أبي ربيعة في مساعدة الصديق وقال عمر بن أبي ربيعة في مساعدة
الصديق: 

ّنصح عين كنت وخأّل ال
منه

ًا نظرت إذا ومستمع
ًا  سإميع

ٍة أطاف ًا أرى له وقلتعنهّـا فنهّيت بغي ًا أمر شنيع
ًا أتيناها وعصى أبىفلّمـا جهّدي رشاده أردت جميع

الكوفيين: لبعض الكوفيين وقال بعض 

فّروخ أبو يشرب فإن
أشرب

ّتقة كانت وإن ًا مع عـقـار

ًا كانت وإنآكـل فـّروخ أبو يأكل وإن ًا خأنانيص صغار
ّطاهي ّنور ال ٍم كت ّله رّب يو قول أعرابي لٍخ له وقال رجل من العراب لٍخ له: أما وال

ّقاٍص بشرارة، قد رميت بنفسي في أجيج لهّيبه فأحتمل منه ما أكره لما تحّب شعر ر
العرابي: لبن العرابي، ولكثير وغيرهما وأنشد ابن 
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عن للصديق أغمض
المساوي

بل أعيش أن مخافة
صديق

ّثير: وقال  ك

عن عينه يغّمض ل ومن
صـديقـه

وهو يمت فيه ما بعض وعن
 عاتب

ّبع ومن ًا يتت ٍة كـّل جـاهـد الدهر له يسلم ول يجدهاعـثـر
صاحـب

آخأر: وقال 

سإوء رابني صديقي ما إذا
فعله

سإاءني عّما يك ولم
بمـفـيق

منه أشياء على صبرت
تريبني

بغير أبقى أن مخافة
صـديق

النابغة: ومن المشهّور في هذا قول 

ًا بمستبٍق ولست ل أخأ
تـلـّمـه

ّي شعٍث على الرجال أ
ّذب  المهّ

ّله وأنشدني  الّرياشي: وكان يقال: من لك بأخأيك ك

نزرا المعروف يقبل قدبـبـعـضـه أخأاك إقبل
ًا إنساءفـإنـه أخأـاك وأقبـل  عصرا سإّر عصر

الخأر: ونحوه قول 

ّونإخأاؤه الحياة كأيام لي أٌخ ًا تل خأطوبهّا علّي ألوان
ّلًة منه عبت إذا ّلٌة إليه دعتنيفهّجرته خأ أعيبهّا ل خأ

ّله ّله بن معاوية بن عبد ال ّله بن جعفر وقال عبد ال ّله بن معاوية بن عبد ال شعر لعبد ال
جعفر: بن 

عّضك إذا اصبر
الزمان،ومن

من الزمان عند أصبر
رجله

ّد حتى نفسكتـكـرمـه للّصديق تهّن ول من تع
خأـولـه

على أثّقاله يحملكـمـا عـلـيك أثّقاله يحمل
جـمـلـه

ًا ولست ًا مستبقـي أخأـ
ل لـك

من يكون عما تصفح
زللـه

يحول بالذي الفتى ليس
ال عن

من الصديق ويؤتي عهّد
قبله

ّي إخأوانك أحّب إليك? لخالد بن صفوان في أحب إخأوانه إليه وقيل لخالد بن صفوان: أ
ّد خأللي. قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي ويس

بشار: لبشار وقال 

520



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ًا تشرب لم أنت إذا مرار
القذى على

تصفو الناس وأي ظمئت
مشاربـه

دلف: شعر الخريمي لبي دلف وقال الخريمي لبي 

ٍة ذا كـنـت إن تملك لشيخ العالمين منإرب
وصيف

ّدة في النصاف المو
كان يقال: ل خأير لك في صحبة من ل يرى لك مثل ما ترى له.

جرير: شعر لجرير، وغيره، في معنى هذا العنوان وقال 

ّني أن أخأي لسإتحي وإ
له ترى

ل الذي الحق من علّي
 ليا يرى

ًا: وله  أيض

أخأاك تنصف لم أنت إذا
وجـدتـه

كان إن الهّجران طرف على
 يعقل

ّد ويركب أن من السبف ح
تضيمـه

شفرة عن يكن لم إذا
معدل السيف

ما إذا الدنيا في سإتقطع
قطعتـنـي

ّي فأنظر يمينك، كـف أ
ّدل تـبـ

آخأر: وقال 

ولست أخأبرني ضمر يا
بمخبري

ل الذي نافعك وأخأوك
يكـذب

ّية في هل إذا أن القض
اسإتغنيتـم

البعـيد فأنا وأمنتم
الجـنـب

بـالـشـدائد الشدائد وإذا
ًة مـّر

المحّب فأنا أشجينكم
القـرب

ًا ّية لتلك عجب قض
وإقـامـتـي

القضية تلك على فيكم
أعجـب

البلد طيب لكم ولما
ورعـيهّـا

ّثماد ولي ورعيهّن ال
المجـدب

أدعى كريهّة تكون وإذا
لـهّـا

يدعى الحيس يحاس وإذا
جندب

ااّصغار لعمركم هذا
بـعـينـه

ول ذاك كـان إن لي أّم ل
أب

ّله يأمر بالعدل ّله تعالى: "إّن ال ّله وجهّه عن قول ال وقال ابن عيينة: سإئل علي كرم ال
والحسان" فقال: العدل: النصاف، والحسان: التفّضل.

الشاعر: وقال 

ّية صبغت ّية وطوتالدماء في أم دنـياهـا دوننا أم
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رماحنا
ّنًة فليرض أن يحكم عليه بهّا، ومن سإأل مسألة فليرض بأن يعطى ويقال: من سإّن سإ

بقدر بذله.
أبوالعتاهية: وقال 

حسن لك يكن لم ما إذا
ٍم فهّـ

وأسإأت إجابة أسإأت
سإمـعـا

ّدهر ولست ًا ال ّتسع م
بفضـٍل

بالنصاف ضقت ما إذا
 ذرعا

عجرد: وقال حّماد 

ّي شعري ليت تحكمونـا أراكم قدحكم أ
تأخأذونـا وأنتم ينمعط غير تكونوا أن

آخأر: وقال 

تعرف المرء تأتي كنت إذا
ّقـه حـ

ّق منك ويجهّل فالترك الح
أجـمـل

ٌة العيس وفي وفي منجا
راحٌة الهّجر

يؤاتيك ل عّمن الرض وفي
 مرحل

بشار: وقال 

ًا حاولت كنت إن هوان
فـمـا

من الهّون في وما هنت
 مقام

ولي أبدال الناس في
مرحـٌل

ٍء منزٍل عن ومرعًى نا
وخأام

ٌد ول مـنـك نائٌل ل فعليك رسإوٌل ولمـوعـ
الـسـلم

آخأر: وقال 

ّق له ّق علـيه وليس ح فالحسن قال ومهّماحـ
الجميل

يرى الرسإول كان وقد
ًا حقوق

الرسإـول وهو لغيره عليه

ّنعم ّق من يشركك في ال لكثم بن صيفي وشعر لدعبل وقال أكثم بن صيفّي: أح
فقال: شركاؤك في الكارة. أخأذه دعبٌل 

أن الـبـرايا أولى وإّن
تـواسإـيه

في آسإاك لمن السرور عند
 الحزن

أسإهّلـوا ما إذا الكرام إّن
ذكـروا

المنزل في يألفهّم كان من
الخشن

العرابّي: لبن العرابي وأنشد ابن 

ّد آثّرت فإن ل أهلهّا من نازٍح علىأهل بالو
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ألومهّابـلدهـا
غير ترى ل من يستوي فل

ٍة لّم
ٍو هو ومن ل عندها ثّا

يرميهّـا
ّق الناس بالحسان من قول رجل لبعض السلطان وقال رجٍل لبعض السلطان: أح

ّله إليه، وأولهم بالنصاف من بسطت القدرة بين يديه؛ فاسإتدم ما أوتيت من أحسن ال
النعم بتأدية ما عليك من الحق.

العباس: شعر المستهّل بن الكميت لبني العباس قال المستهّّل بن الكميت لبني 

زمان في خأفنا نحن إذا
ّوكم عد

لـراكـد البلء إّن وخأفناكم

والجوار الخلق وحسن الناس مداراة
ّدثّنا ّنبه في معنى هذا العنوان قال: ح بين رجل ووهب بن م

ّله بن المبارك عن وهيب ّدثّنا عبد ال الحسين بن الحسن"قال": ح
ّنبه فقال: إّن الناس قد وقعوا فيما قال: جاء رجل إلى وهب بن م

ّدثّت نفسي ألّ أخأالطهّم. فقال له وهٌب: ل وقعوا فيه، وقد ح
ّد لك منهّم؛ لهّم إليك حوائج، ّد للناس منك ول ب تفعل، فإنه ل ب
ًا، ًا، وأعمى بصير ولك إليهّم حوائج، ولكن كن فيهّم أصّم سإميع

ًا. ًا نطوق وسإكوت
ّله بن عمرو بن العاص العبد ال

ّله بن المبارك ّدثّنا عبد ال ّدثّنا حسين بن الحسن قال: ح قال: وح
ّدثّ عن عبد عن موسإى بن علّي بن رباح قال: سإمعت أبي يح

ّله بن عمرو بن العاص قال: أربع خألٍل إن أعطيتهّّن فل يضّرك ال
ٍة، وصدق ٍة، وعفاف طعم ّدنيا: حسن خأليق ما عدل به من ال

ٍة. حديٍث، وحفظ أمان
ّله بن مسعود قال: وبلغني عن وكيع عن مسعر عن حبيب لعبد ال
ّله بن مسعود: ّله بن باباه قال: قال عبد ال بن أبي ثّابت عن عبد ال

خألطوا الناس وزايلوهم.
نصيحة صعصعة بن صوحان لبن أخأيه عن وكيع عن سإفيان عن
حبيب بن ميمون قال: قال صعصعة بن صوحان لبن أخأيه: إذا

لقيت المؤمن فخالطه، وإذا لقيت الفاجر فخالفه، ودينك فل
ّنه. تكلم

ًا ّله عليه:"كن وسإط ّلى ال للمسيح عليه السلم قال المسيح ص
ًا" لبي الدرداء وروي أبو معاوية عن الحوص بن وامش جانب
ّنا لنكشر في ّدرداء: إ ّية قال: قال أبو ال حكيم عن أبي الزاهر

وجوه أقوام وإّن قلوبنا لتلعنهّم.
ّله عنه ولبيدة العجلي ودخأل لبيدة العجلّي على بين عمر رضي ال

ًا? فقال: يا أمير ّله عنه، فقال له عمر: أقتلت زيد عمر رضي ال
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ًا، فإن يكن أخأاك فهّو الذي المؤمنين، قد قتلت رجلً يسّمى زيد
ًا. ّني به ثّم لم ير من عمر بعد ذلك مكروه ّله بيدي ولم يهّ أكرمه ال

بين محمد بن أبي الفضل الهّاشمي وأبيه قال محمد بن أبي
الفضل الهّاشمّي: قلت لبي: لم تجلس إلى فلٍن وقد عرفت

ّد. ًا وأقدح عن و عداوته? فقال: أخأبي نار
ّله ّله الكلبي وقال المهّاجر بن عبد ال شعر للمهّاجر بن عبد ال

الكلبّي: 
ّني غير من المرء لقصي وإ

ٍة بغض
ّني البغضاء أخأا وأدني على م

عمد
ًا ليحدثّ ّد أو بغـضـاء بعد و

أرى
ًا له ّله به يردي مصرع من ال

 يردي
ّبة: كنت رديف أبي، فلقيه جرير على بغٍل بين عقال بن شبة ولبيه وقال عقال بن ش

ّياه أبي وألطفه؛ فلّما مضى قلت: أبعد ما قال لنا ما قال! قال: يا بنّي، أفأوسّإع فح
ٍه ما هو أعظم منه. ّية: قد يدفع باحتمال مكرو جرحي! لبن الحنفية قال ابن الحنف

للحسن في حسن السؤال، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد في المعيشة نصف
المؤونة.

ّتقى الشّر. لبن الشهّاب مدح ابن شهّاٍب شاعٌر فأعطاه، وقال: من ابتغى الخير ا
في الثّر وفي الحديث المرفوع: "أّول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن" وقال: إّن

حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في العمار.
ّله خألقه وخألقه كان من أهل الجنة. وقال: من حّسن ال

الشاعر: لبعض الشعراء قال 

ّبهّته إذا فتًى لم وإن بّساٌم أبيضيغضـب لم ن
يعجب

ّكل بحفظ النفس مو
ّيب الغ

كالجنب له رفيقته أقصى

من كتاب العجم وقرأت في كتب العجم: حسن الخلق خأير قريٍن، والدب خأير ميراثٍّ،
ٍد. والتوفيق خأير قائ

ّله عنهّا: ما تبالي المرأة إذا ّله عنهّا في النصار وقالت عائشة رضي ال لعائشة رضي ال
نزلت بين بيتين من النصار صالحين ألّ تنزل من أبويهّا.

لجعفر بن محمد في حسن الجوار وصدقة السر وقال جعفر بن محمد: حسن الجوار
ّله ّله بن عمرو بن العاص وقال عبد ال ٌة للمال لعبد ال عمارة للدار، وصدقة السّر مثرا

ًء، إن ّدها حيا ًا وأش ًا وأصبحهّا وجوه بن عمرو بن العاص: ثّلثٌّة من قريش أحسنهّا أخألق
ّديق، وأبو عبيدة ّذبوك: أبو بكر الص ًق أو باطل لم يك ّدثّتهّم بح ّدثّوك لم يكذبوك، وإن ح ح

ّله عنهّم. بن الجّراح، وعثمان بن عفان رضي ال
الطثرية: شعر ليزيد بن الطثرية وقال يزيد بن 

خأـادم السيف مثل وأبيض
ٍة رفـق

قـد سإربالـه ترى أشّم
ّددا تـقـ

ّداكتـّسـبـه لـو علّته على كريم ً لف تـراه ل رسإل
ًا ّد مـربـ

الدهر له يدعي ما ويحسبدعـوتـه مـا إذا بلـبـيه يجيب
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 أرشدا
ّلغته وآنسته: كّف الذى، ًا ب ّود خأمس من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: من تز

ّبل في العمل، وحسن الدب شعر للمّرار ولغيره، في وحسن الخلق ومجانبة الّريب والن
القرابة: مداراة القرابة وقال المّرار في مداراة 

ّنما أل ٍم المولى أ كعظ
جـبـرتـه

جابر ول المولى يخرق فل
 العظم

الناس: وقال آخأر في مداراة 

ّنوى طول وأنزلني دار ال
ٍة غـرب

ًار لقيت شئت إذا ل آمر
أشاكله

ّيًة يقال حتى فحامقته لكنت عقٍل ذا كان ولوسإـجـ
 أعاقله

وقال بشاٌر: 
سإـوف العسر إّن خأليلّي
يفـيق

ًا وإّن ٍد في يسار غ
لـخـلـيق

إذا كالزمان إل أنا وما
صـحـا

الزمان ماق وإن صحوت
 أموق

والزيارة التلقي
ّله عليه وسإلم حدثّنا محمد بن عبيد قال: حدثّنا الفضل بن دكيٍن عن للنبي صلى ال

ّله عليه وسإلم: ّله صلى ال طلحة بن عمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسإول ال
ًا" لجعفر بن سإليمان في حبيب بن سإويد وقال الصمعّي: دخأل حبيب ًا تزدد حب "زر غب
ّد الّصديق، بن سإويد على جعفر بن سإليمان بالمدينة؛ فقال جعفر: حبيب بن سإويد وا

ّلة، والقعدة المنسية. حسن الثناء، يكره الزيادة المم
ّثقة: الزيادة في من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: ثّلثّة أشياء تزيد في النس وال

الّرحل، والمؤاكلة، ومعرفة الهل والحشم.
شعر للطائي وقال الطائي 

ّظك ٍم كل في لقيٌة وح ظهّر على موافقًةعـا
 الطريق

ًا قال: أخأبرنا اسإحاق بن إبراهيم ًا أو زار أخأ ّله عليه وسإلم فيمن عاد مريض للنبي صلى ال
الّصواف عن موسإى بن يعقوب الّسدوسإّي عن أبي الّسنان عن عثمان بن أبي سإودة
ٍد من ًا ناداه منا ًا أو زار أخأ ّله عليه وسإلم: "من عاد مريض ّله صلى ال قال: قال رسإول ال

السماء: أن طبت وطاب ممشاك تبوأت من الجنة منزلً" من كتاب رجل إلى صديق له
ّله، في قرب تجاورنا وبعد تزاورنا ما قال كتب رجل إلى صديق له: مثلنا، أعّزك ال

الول: 

والجوار الدار أقرب ما
تـلقـينـا قربنا مع أبعدوما

ّيتك، وسإآخأذ ّثقة بحسن ن ٌة، للّشغف بك، وال ٍة مغفور وكّل غفلًة منك محتملٌة، وكل جفو
قيس: بقول أبي 

 فتعذر إتيانهّّن عت وتعتّلفيزرنهّا جارتهّا ويكرمهّا
أعرابية: شعر لعرابية وقالت 

ً أجد لم إذ أزوركمالزيادة في تحمدوني فل ّلـل متع
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ّنني إ
كتاب رجل إلى صديق له يستزيره وكتب رجل إلى صديق له يستزيره: طال العهّد

ًا، ًا، وللنس تمام ّله للّسرور نظام بالجتماع حتى كدنا نتناكر عند التلقي، وقد جعلك ال
وجعل المشاهد موحشًة إذ خألت منك.
هارون: شعر لسهّل بن هارون وقال سإهّل بن 

تطول أن إل العيش وما
بـنـائل

الخلق ذي المرء لقاء وإل
 العالي

بشار: لبشار وقال 

تلتقط حيث الطير تسقط
الح

منازل وتغشي ّب
الكرماء

ّديت للقائك غير مّرة فلم يقض ذلك، فقال له بين صديقين قال رجل لصديق له: قد تص
الخأر: كّل بّر تأتيه فأنت تأتي عليه.

العرابي: شعر لبن العرابي، ولغيره قال ابن 

من التي الرض إلى وأرمي
ورائكم

ًا لترجعني علـيك يوم
الـرواجـع

آخأر: وقال 

بـات وإن الدنيا أخأا رأيت
آمـنـا

ٍر على ل وهو به يسري سإف
 يدري

ٍد عن أل تثاقلت ي
أسإـتـفـيدهـا

ّد ذي وزورة ّد و بـه أشـ
أزري

آخأر: وقال 

ًا أزور في الضمائر تكلمتالـتـقـينـا وإذا محمـد
الصـدور

ولـم ألمه لم فأرجع
يلـمـنـي

عن الضمير رضي وقد
 الضمير

ّفروا القدام إل أقدارها؛  وأنشد: لسفيان بن عيينة كان سإفيان بن عيينة يقول: ل تع

يزري ل حيث الزيارة نضع
بنا

تخيب ول الملوك شرف
ّور  الّز

ًا، وامش ميلين وأصلح بين اثّنين، وامش ثّلثّة أميال وكان يقال: امش ميلً وعد مريض
ّله. ًا في ال وزر أخأ

المحدثّين: لبعض 

فزر تقلى أن شئت إذا
ًا متتابـعـ

ًا تزداد أن شئت وإن ّب ح
ّبا فزر  غ

آخأر: وقال 

ّده كالثوب يراك قالـّصـدي زيارتك أقلل  اسإتج
ّلـه الـصـديق إّن ّيمـ عـنـده يراك يزال أل

قول رجل لصديق عنده قال رجل لصديق له: ما أخألو وإن كان اللقاء قليلً من سإؤاٍل
أو مطلعٍة لك، فقلبي يقوم مقام العيان.

وقال آخأر لصديق له: قد جمعتنا وإياك أحواٌل ل يزري بهّا بعد اللقاء ول يخّل بهّا تنازح
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الديار. وقال آخأر: لول ما في بديه اللقاء من الحيرة والتعّرض به قبل معرفة العين
ٍة حتى أصير إليك. ّقف على مطلع للجفوة، لم أتو

الشاعر: لبعض الشعراء وقال 

الـلـئام في وجٌه لي وما
ٌد ول ي

الكرام في وجهّي ولكّن
عريض

ّننـي لقيتهّم إذا أصّح مريض اللئام لقيت أنا إذاوكأ
لعلي بن الجهّم وقال علّي بن الجهّم: 

ًا أبلغ ّله تولى ما أخأ ال
صحبتنا

ّني ألقاه ل كنت وإن أ
ألقاه

موصول طرفي وأن
برؤيته

مثواي عن تباعد وإن
مثواه

ّله لسـت أني يعلم ال
أذكـره

لست إذ أذكره وكيف
أنساه

ّني المعاتبة والتج
ّدثّنا محمد بن داود عن المضاء عن فرج بن فضالة لبي الدرداء في معاتبة الخ قال: ح

ّدرداء: معاتبة الخ خأيٌر من فقده، ومن لك بأخأيك عن لقمان بن عامر قال: قال أبو ال
ّله!. ك

ّني وافد الّصرم. وكان يقال: التج
بعض ما جاء في النجيل وقرأت في النجيل: إن ظلمت أخأوك فأذهب فعاتبه فيما بينك
وبينه، فأن أطاعك فقد ربحت أخأاك وإن هو لم يطعك فأسإتتبع رجلً أو رجلين يشهّدان

ذلك الكلم، فإن لم يستمع فأنه أمره إلى أهل البيعة، فإن لم يستمع من أهل البيعة
فليكن عندك كصاحب المكس.

فنن: شعر لبن أبي فنن وقال ابن أبي 

غير من تغضب كنت إذا
ذنٍب

ٍم غير من وتعتب جر
ّيا علـ

فإن رضاك طلبت
عـّزنـي

ًا عددتك كنـت وإن ميت
ّيا حـ

ٍة ذا كنـت وإن قنعت الناس أكثر من فأصبحتحـاج
ّيا  ش

ّيا فـي الـذي منه فأكثريديك فـي بـمـا تعجبّن فل يد
ًا  له: ولبي نهّشل يعاتب صديقه وقال أبو نهّشل يعاتب صديق

إلى الّرحاب عن عدلت
المضيق

غير من البيت وزرت
الطريق

طاعتك عند وتظلم
المـوالـي

فعل من الظلم وليس
الصـديق

عدلك بفضل تجود
للقـاصـي

الخّل من وتمنعه
الـشـفـيق
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بـذات والراقصات أّما
عـرق

والركن البيت ورّب
الـوثّـيق

ًا لي أطلقت لقد تهّـمـ
أراهـا

مضض على سإتحملني
العقوق

آخأر: ولخأر وقال 

ّوله هاج ّرش فرّب العتاب فدع العتاب أ
الجعدي: للجعدي وقال 

يعـتـب لـم ثّم فعاتبتهرابـنـي إذا الخليل وكان
 بالصوب ذاك وما سإوايقلـبـه وهوى له هواي
تصحب لم القرينة ما إذاصرمه على جريء فإني

ّ لرجل يعاتب صديقه قال رجٌل لصديق له يعلتبه: ما أشكوك إل إليك، ول أسإتبطئك إل
لك، ول أسإتزيدك إل بك، فأنا منتظٌر واحدة من اثّنتين: عتبي تكون منك،أو عقبي الغنى

عنك.
وقال آخأر: قد حميت جانب المل فيك وقطعت الرجاء لك، وقد أسإلمني اليأس منك

إلى العزاء عنك، فإن نزعت من الن فصفٌح ل تثريب فيه، وإن تماديت فهّجٌر ل وصل
بعده.

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

لغيرك قربي في خأير ول
نفعهّا

تزال ل صديق في ول
تعاتبـه

ًا القربى ذو يخونك مرار
ّبمـا ور

ل من الجهّد عند لك وفي
 تناسإبه

حجر: لوس بن حجر وقال آخأر وهو أوس بن 

إن العّم ابن أعتب وقد
ًا كان ظالم

كان إن الجهّل عنه وأغفر
 أجهّل

ّلة، وتوجب ّدا كتاب رجل إلى صديق له وكتب رجل إلى صديق له: الحال بيننا تحتمل ال
ّثقة، وتبسط اللسان بالسإتزادة. وكتب رجل آخأر إلى صديق له: قد جعلك النس وال
ّلة الكبيرة لذي الحرمة اليسيرة، ورفعك عن أن تبلغ اسإتزادة ّدا ّله ممن يحتمل ال ال

ّية. المستزيد بعنف الحم
من أقوال العرب لمن عوتب فلم يعتب والعرب تقول لمن عوتب فلم يعتب: "لك

خأازم: العتبى بأن ل رضيت" مثله شعر لبشر بن أبي خأازم ونحوه قول بشر بن أبي 

تقتل أن تميٌم غضبت
عامٌر

ّنسار يوم فأعتبوا ال
 بالّصيلم

قول أوس بن حارثّة لبنه وقال أوس بن حارثّة لبنه: العتاب قبل
العقاب وهذا نحو قول الخأر: ليكن إيقاعك بعد وعيدك، ووعيدك

بعد وعدك بين إياس بن معاوية وشيخ أعرابي
وقال إياس بن معاوية: خأرجت في سإفر ومعي رجل من

ّلما كان ببعض المناهل لقيه ابن عّم له فتعانقا وتعاتبا العراب، ف
ًا، إن وإلى جانبهّما شيٌخ من الحّي، فقال لهّما الشيخ: أنعما عيش
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ّني يبعث المخاصمة، والمخاصمة ّني، والتج المعاتبة تبعث التج
تبعث العداوة، ول خأير في شيء ثّمرته العداوة. فقلت للشيخ:
ّلونه فقلت له: ما من أنت? قال: أنا ابن تجربة الدهر ومن بل ت

ّدهر? قال: العلم به. قلت: فماذا رأيت أحمد? قال: أن أفادك ال
يبقى المرء أحدوثًّة حسنة بعده. قال: فلم أبرح ذلك الماء حتى

ّليت عليه. هلك الشيخ وص
ّدتك من عارض يغيّره وقال رجل لصديق له: أنا أبقي على مو

ًا من رأيك يغني عن اقتضائك. وعتاٍب يقدح فيه، وأؤّمل نائي
ّأنينا إفاقتك من من كتاب العتابي وقرأت في كتاب العتابي: ت
سإكر غفلتك، وترّقبنا انتباهك من وسإن رقدتك، وصبرنا على

تجّرع الغيظ فيك حتى بان لنا اليأس من خأيرك، وكشف لنا الصبر
ّق معرفتك في عن وجه الغلظ فيك، فهّا نحن قد عرفناك ح

ّديك لطويل حّق من غلظ في اخأتيارك. تع
وقال الشاعر: 

ّيهّما تفعلي إن ليل يا فأ
بنـا

ٍر فآخأر  معتب وأول مهّجو

كتاب محمد بن عبد الملك إلى الحسن بن وهب وكتب محمد بن عبد الملك إلى
ّق مرتبته بعلمه، وكان الحسن بن وهب: يجب على المرؤوس إذا تجاوز به الرئيس ح
ّله من الدب، أن يقابل ذلك بمثله إن كان تفضيله إنما وقع له بخفته على القلب ومح

ّله، وإل فلن يؤمن عليه. معنى بيت  ًا على مح شريح: محامي

الّصدر في الحّب رأيت فإني
والذى

الحـّب يلبث لم اجتمعنا إذا
يذهـب

الوداع باب
ّله عليه وسإلم في معنى هذا العنوان قال: حدثّنا محمد بن خأالد بن للنبي صلى ال

خأداش قال: حدثّنا مسلم حدثّنا سإلم بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن
ّله عليه وسإلم كان يقول إذا ودع ّله صلى ال أمية عن نافع عن ابن عمر: أّن رسإول ال

ّله دينك وأمانتك وخأواتيم عملك وآخأر عمرك" قال: وحدثّني محمد رجلً: "أسإتودعك ال
بن عبد العزيز قال: حدثّنا مسلم بن إبراهيم عن سإعيد بن أبي كعب الزدي عن موسإى
ّله عليه وسإلم فقال: إني أريد بن ميسرة عن أنس بن مالك: أن رجلً أتى النبي صلى ال

ّهّك للخير ّله التقوى وغفر ذنبك ووج ّودك ال ّله وكنفه ز ًا. فقال: "في حفظ ال ًا غد سإفر
ّدع حيث كنت" للحسن يودع رجلً المعتمر عن إياس بن دغفل قال: رأيت الحسن و

يقول: رجلً وعيناه تهّملن وهو 

ّدهر وما هكذا إل ال
له فاصطبر

فراق أو ماٍل رزيئة
حـبـيب
ًا له وهو  ّدع رجٌل صديق ًا قال: وو ّدع صديق يقول: شعر لرجل و

افتقاد مثل وفقدكالربيع وداع مثل وداعك
ّديم النـ

كرم من أو منك نفارقهمن فكم السلم عليك
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ٍء وفا
الطائي: وقال 

ّين ّلمـا فقدها، البين ب ق
تـع

ًا رف حتى للشمس فقد
 تغيبا

جرير: وقال 

السلم ناجية أخأت يا
علـيكـم

لوم وقبل الرحيل قبل
ّذل العـ

آخأر أّن أعلم كنت لو
عهّدكـم

لم ما فعلت الرحيل يوم
أفعل

بيٍن وشك أرهب كنت أو
عاجٍل

لم ما لسألت أو لقنعت
يسـأل

بين الواثّق وبكر المازني وبلغني عن بكر المازنّي أنه قال: دخألت على الواثّق حين أمر
ّية. قال: ما ّلفت ورائك? قلت: بن ّكر. قال: من خأ بحملي، فقال لي: ما أسإمك? فقلت: ب

: قلت عند   : قالت?  قلت وداعك

ّنا غبت إذا ّلفـتـنـا ع ٌء فإناوخأ يتـم قـد ومن سإوا
تـرم لـم إذا بخـير فإناعندنـا من رمت فل أبانا
ّنا وتقطع نجفى دالـبـل أضمرتك إذا أبانا الّرحم م

جرير: قال: فما قلت لهّا أنت? قال: قلت ما قال 

ّله ثّقي ّنجاح الخليفة عند ومنشريٌك له ليس بال  بال
ٌد رضيٌع بلبان بعضهّم فباعوه، شعر لعبد لبني عقيل بعدما باعوه كان ابني عقيٍل عب

ًا: فقال حين شخص به مواليه  شعر

ًا غير بي يمض ولّما أشوق
ٍة لـيل

بنا المطّي سإار إذا فكيف
ًا  شهّر

الوليد: لمسلم بن الوليد، وغيره، في الوداع وقال مسلم بن 

ّني عـنـد وإسإماعيل وإ
وداعـه

زايله الّروع يوم لكالغمد
ّنصل ال

ًا أغش فإن بعدهم قوم
وأزورهـم

من يدنيهّا فكالوحش
المحل النس

وقال آخأر عند توديعه: 
ّنوى لتطويح عجبت من ال

ّبه نح
ّذ ل بمن وتدنو له يستل
قـرب

آخأر: وقال 

ّدعني مالت والقلب تو
يغلبهّـا

الريح نسيم يميل كما
 بالغصن

ّياك معرفتي ليت ياوهي وقالت اسإتمرت ثّم لم إ
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تكنباكيٌة
ّدعه: بقي علينا أن نكّف من غرب الّشؤون، ّدعه وقال آخأر لرجل و قول رجل لخأر و

ونستعين على فرقة الوحشة بالكتب، فإنهّا ألسٌن ناطقة، وعيوٌن رامقة.
البحتري: شعر للبحتري وقال 

ّله عـراقـك أو شامك تلقاءانطـلقـك في جارك ال

ّنـي ل ولم سإرت يوم ريمـسـي فـي تعذل
ألقـك

ّني ًا خأـشـيت إ مـاقـك غرب تفسح للبينمـوافـقـ
ّد يلقـل ما وعلمت واعتنـاقـك ضّمك عند عالـمـو

ًا ذاك فتـركـت من أهرب وخأرجتتـعـّمـد
 فراقك

الهّدايا
ّدثّنا ّدثّنا يزيد بن عمرو قال:ح ّله عليه وسإلم في المصافحة والهّدية قال: ح للنبي صلى ال
ّدثّنا الحارثّ بن عتبة عن العلء بن كثير عن مكحول قال: قال عمير بن عمران قال: ح
ّله عليه وسإلم "تصافحوا فإّن المصافحة تذهب غّل الصدور، وتهّادوا ّله صلى ال رسإول ال

ّية تذهب بالّسخيمة". فإّن الهّد
ّدثّنا بشر بن المفّضل عن يونس عن الحسن قال: قال ّدثّني أبو الخطاب قال: ح وح
ٌع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع ّله عليه وسإلم: "لو أهديت لي ذرا ّله صلى ال رسإول ال

لجبت".
ّبوا فإن الهّدية تفتح الباب المصمت وتسّل سإخيمة وفي حديث آخأر: "تهّادوا تحا

القلب".
ّله عن الصمعّي قال: سإمعت ّدثّنا عبد الرحمن بن عبد ال لبن عمر في الهّدايا قال: ح

ّدثّ قال: كان ابن عمر يقول: الهّدايا من أمراء الفتنة. ًا يح نافع
ّكار عن عمه قال: كان ّله وروى الّزبير بن ب ّله والحارثّ بن عبد ال بين عمرو بن عبيد ال
ّله بن صفوان، ما يكادان ّله بن أبي ربيعة يجلس وعمرو بن عبيد ال الحارثّ بن عبد ال
يفترقان، وكان عمرو يبعث إلى الحارثّ في كّل يوم بقربٍة من ألبان إبله، فاخأتلف ما

ّده علينا. بينهّما فأتى عمرٌو أهله "فقال": ل تبعثوا للحارثّ باللبن فإنا ل نأمن أن ير
وانقلب الحارثّ إلى أهله فقال: هل أتاكم اللبن? قالوا: ل. فلما راح الحارثّ بعمرو

قال: يا هذا ل تجمعّن علينا الهّجر وحبس اللبن فقال: أّما إذ قلت هذا فل يحملهّا إليك
غيري. فحملهّا من ردم بني جمح إلى أجياد.

للنضر بن الحارثّ وقد بعث بهّدية إلى صديق له وبعث النضر بن الحارثّ إلى صديق له
ّبادان بنعلين مخصوفتين وكتب إليه: بعثت إليك بهّما وأنا أعلم أن بك عنهّما يسكن ع

ٍر. ّني أحببت أن تعلم أنك مني على ذك غنًى، ولك
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

ّية إّن ٌة الـهّـد القلوبا تجتلب كالّسحرحـلـو
ّيره حتىالهّوى من البغيض تدني قـريبـا تص
حبـيبـا نفرته بعد وةالعـدا مضطغن وتعيد

ًا أسإود، ًا أسإود أهدى رجّل إلى صديق له عبد بين صديقين أهدى أحدهما للخأر عبد
ًا من السإود لبعثت به ًا شّر ًا أقّل من واحد أو لون فكتب إليه: أما بعد، فلو علمت عدد

إلّي.
وهذا نظير قول الخأر وقد سإئل كم لك من الولد? قال: خأبيٌث قليل. قيل: وكيف?

فقال: ل أقّل من واحد ول أخأبث من بنت.
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جواب أمير لرجل أهدى له هدية أهدى رجٌل إلى بعض المراء هديًة، فكتب إليه المير:
قد قبلتهّا بالموقع ورددتهّا بالبقاء.

ّية وعنده قوم فهّم لبن عباس في الهّدية وكان ابن عباس يقول: من أهديت إليه هد
ًا من ثّياب مصر وعنده أقوام فأمر برفعهّا، فقال ٌق ثّياب شركاؤه فيهّا؛ فأهدى إليه صدي
ّية وعنده قوٌم فهّم شركاؤه فيهّا! فقال: إنما له رجل: ألم تخبرنا أّن من أهديت له هد

ذلك فيما يؤكل ويشرب ويشم، فأما في ثّياب مصر فل.
الحمر: لخلف الحمر وقال خألٌف 

ٍة مـن أٌخ أتاني ركـبـا أنـشـده مـاغـاب إذا وكنتغـابـهّـا كـان غـيب

ٍر بـمـعـروٍف فجاء حضنه في الّسوء راعي دّس كمافـدسّإـه كـثـي
 الوطبا

ٍة جـئتـنـي هـل لـه فقلـت ّي بهّا أتحف قلت بنفسي فقالبـهّـد
الكـلـبـا

"مـن" لهّـا أرثّي ل النفس هي
ٍة ّي بـلـ

قـربـا لـهّـا رأيت أن أتمـنـى ول

ّهّل سإبيل أهدي رجل إلى صديق له وكتب إليه: النس سإ
ّية من ل يحتشم، إلى من ل يغتنم. الملطفة، فأهديت هد

ّدثّنا أحمد بن الخليل قال: ّله عليه وسإلم وح بين النبي صلى ال
ّدثّنا أبو سإلمة عن حبابة بنت عجلن عن أّمهّا أم حفص عن ح

ّية قالت: قلت ّية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاع صف
ّله عليه وسإلم: ما جزاء الغنّي من الفقير? قال: للنبي صلى ال

ّلطف? قال:"ما أقبحه، لو ّد ال "النصيحة والدعاء". قلت: يكره ر
أهديت إلّي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لجبت، تهّادوا فإنه

يضعف الحّب ويذهب بغوائل القلوب".
ّدثّني محمد بن ليزيد بن عمر بن هبيرة وقد أهديت إليه هدايا وح

ّدثّني خألّد بن يزيد الباهلّي قال: أهديت سإلّم الجمحّي قال: ح
ليزيد بن عمر بن هبيرة في يوم المهّرجان هدايا وهو أمير العراق

ًا:  ّفت بين يديه؛ فقال خألف بن خأليفة وكان حاضر فض
ٍة فـي شمامـيس كأّن ّبحبـيع عيداتـهّـا بعض في تس
رسإل حضرت وقد

ّفوا نالمهّرجا ّياتـهّـا كريم وص هد

فوق برأسإي علوت
هاماتـهّـا فوق فأشخصتهالرؤوس

جارتـهّـا بعض بهّا تغيظصـحـفًة صاحبتي لكسب
ٍم من ذهب، ثّم أقبل يفّرق بين جلسائه تلك الهّدايا،  وينشد: فأمر له بجا

التبذير ينقصهّا فليسوهي بدنيا تبخلّن ل
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والّسرفمـقـبـلٌة
ّلت فإن تجود أن فأحرى تو
بهّـا

أدبرت ما إذا منهّا فالحمد
 خألف

بين رجل من أصحاب السلطان وبعض العمال كتب رجٌل من أصحاب السلطان إلى
ًة من ناحية عمله. فكتب إليه العامل: أّما المهّارة فإن أهل بعض العمال يستهّديه مهّار
عملنا يصونونهّا صيانة العراض، ويسترونهّا سإتر الحرم، ويسومون بهّا مهّور العقائل؛

ّله. وأنا مستخلص لك منهّا ما يكون زين المربط وحملن الصديق، إن شاء ال
ّلما لطفت ّية إذا كانت من الصغير إلى الكبير، فك لبعضهّم في الهّدية وقال بعضهّم: الهّد
ّلت كان أوقع ّلما عظمت وج ّدقت كان أبهّى لهّا، وإذا كانت من الكبير إلى الصغير، فك و

لهّا وأنجع.
السمط: لبي السمط وكتب أبو 

ٍر بدولة حسن جعف
الزمـان

مهّـرجـان يوم كّل بك لنا

بك المهّرجان ليوم
اخأتـياٌل

ٌق يسـتـبـان ونوٌر وإشرا

ّيتي جعلت فيه لك هد
ًا وشـي

نسج ما الوشي وخأير
 اللسان

بين قتادة وحسام بن مصك أهدى حسام بن مصّك إلى قتادة نعلً رقيقة، فجعل قتادة
ّيته. يزنهّا بيده، وقال: إنك تعرف سإخف عقل الرجل في سإخف هد

الشاعر: وقال 

ّيا نـوء حّجاجنا سإقى بخٍل من كان ما علىالـثـر
ومطل

النعال جمعوا هم
ّدواوأحرزوهـا ًا دونهّا وسإ بـقـفـل بابـ

فـاكـهًّة أهديت فإن
ًا بـنـعـل بعثوا دجاج وعشروجـدي

طولـهّـمـا ومسواكين
ٌع ذرا

ٍر المقل رديء من وعش
 حسل

ذاك أهديت فإن
ليحملـونـي

ّق نعٍل على ّله فد ال
رجـلـي

ٌء لـهّـم تـائهّـون أناس غير من سإماؤهم تغيمروا
وبـل

ٌع انتسبوا إذا من ففر
قـريش

فعـال الفعال ولكّن
عـكـل

لرجل أهدى هدية لصديقه كتب رجل إلى صديقه له: لول أّن البضاعة قّصرت بي عن
بلوغ الهّمة لتبعت المسابقين إلى بّرك. وكرهت أن تطوي صحيفة البّر، وليس لي فيهّا
ذكر، فبعثت إليك بالمبتدأ بيمنه وبركته، والمختوم بطيبه ورائحته: جراب ملح، وجراب

أشنان.
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ًا ًا أهدي للطائّي إلى الحسن بن وهب قلم شعر للطائي وقد أهدى للحسن بن وهب قلم
إليه: وكتب 

قبول ذا له فكن بشيء هالـل أكرمك إليك بعثنا قد
ّفك ندى إلى تقسه ل ك

الغم
 الجزيل الكثير نيلك ول ر

ّلة واغتفر ّية ق ّنـي الهّد قليل غير المقّل جهّد إّنم
مثله من أبي العتاهية إلى الفضل بن الربيع وقد أرسإل إليه نعلً وبعث أبو العتاهية إلى

معهّا: الفضل بن الربيع بنعٍل وكتب 

إلى قدٌم بهّا تسعىلتلبـسـهّـا بهّا بعثت نعٌل
المجـد

شراكهّا جعلت جلديأشّركهّـا أن يمكن كان لو
ّدي  خأ

ذلك: لبعض الشعراء، وللمهّدي وقال بعض الشعراء في نحو 

أتحفنـا الورد رأيت ما أو
بـه

الصديق خأطر من إتحاف
بباله

ٍء يهّدي كان لو ل ما لمري
يرى

فـراقـه لعظـم يهّدي
وزيالـه

وإن عليه تحفته لرددت
عـلـت

بعض واسإتهّديت ذاك عن
 خأصاله

ّي:  وقال المهّد

ّفاحٌة ٍة عـنـد من ت ّفـاح صنعت فماذا جاءتتـ
بالفـؤاد

ّله في أبصرتهّا أم يقظانأأبصرتـهّـا أدري ما وال
 الّرقاد

ّفحت كتاب بعض العمال إلى صديق له قال: وكتب بعض العمال إلى صديق له: إني تص
أحوال التباع الذين يجب عليهّم الهّدايا إلى اّلدة في مثل هذا اليوم والتأسّإي بهّم في

الهداء، وإن قّصرت الحال عن قدرك، فرأيتني إن أهديت نفسي فهّي ملٌك لك ل حّظ
فيهّا لغيرك، ورميت بطرفي إلى كرائم مالي فوجدت أكثرها منك، فكنت إن أهديت

ّدتي فوجدتهّما ًا منه كالمهّدي مالك إليك ومنفق نفقتك عليك؛ وفزعت إلى مو شيئ
ّدد لهّذا اليوم ّديتي لم أج خأالصين لك قديمين غير مستحدثّين، ورأيت إن أنا جعلتهّما ه

ًا عن ًا. ولم أقس منزلًة من شكري بمنزلٍة من نعمتك إل كان الشكر مقّصر ًا ول لطف بّر
ّد ًا أعت الحق، وكانت النعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة؛ ولم أسإلك سإبيلً ألتمس بهّا بّر
ًا أتوّصل إليه، إل وجدت رضاك قد سإبقني إليه، فجعلت العتراف بالتقصير به أو لطف

ّيًه إليك؛ وقد قلت في  ّقك هد ذلك: عن ح

من فهّي نفسي أهد إن
ماله من فهّو مالي أهد أوملكه

ًا من مكة بعث إلى معاوية بن أبي سإفيان وقريش لما قدم معاوية المدينة منصرف
ّله ّله بن الّزبير وعبد ال ّله بن عمر وعبد ال ّله بن جعفر وعبد ال الحسن والحسين وعبد ال
ّية بهّدايا من كسًى وطيٍب وصلٍت من المال ثّم قال لرسإله: ليحفظ بن صفوان بن أم
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ّد. فلما خأرج الرسإل من عنده، قال لمن حضر: كّل رجٍل منكم ما يرى ويسمع من الر
إن شئتم أنبأناكم بما يكون من القوم. قالوا: أخأبرنا يا أمير المؤمنين قال: أّما الحسن

ًا. وأما ّطيب وينهّب ما بقي من حضره ول ينتظر غائب ًا من ال فلعله ينيل نساءه شيئ
ّفين فإن بقي شيء نحر به الجزر وسإقى به الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بص
ّله بن جعفر فبقول: يا بديح! اقض به ديني، فإن بقي شيء فأنفذ به اللبن وأما عبد ال

ّدخأره لنفسه ّي بن كعب، فإن بقي شىء ا ّله بن عمر فيبدأ بفقراء عد عداتي وأما عبد ال
ّبح فل يلتفت إليه ثّم ّله بن الزبير فيأتيه رسإولي وهو يس ومان به عياله. وأما عبد ال

ّله يعاوده الرسإول فيقول لبعض كفاته: خأذوا من الرسإول معاوية ما بعث به، وصله ال
ٍد ثّم ينصرف إلى أهله فيعرضهّا ًا؛ ل يلتفت إليهّا وهي أعظم في عينه من أح وجزاه خأير

ّله بن ًا ما. وأما عبد ال ّلي أن أعود بهّا على ابن هند يوم على عينه ويقول: ارفعوا، لع
ّدوا عليه؛ صفوان فيقول: قليٌل من كثير وما كل رجٍل من قريش وصل إليه هكذا، ر

ّد قبلناها فرجع رسإله من عندهم بنحو مما قال معاوية فقال معاوية: أنا ابن هند! فإن ر
أعلم بقريش من قريش.

بين يونس بن عبيد وابن سإيرين قال يونس بن عبيد: أتيت ابن سإيرين فدعوت الجارية
فسمعته يقول: قولوا له: إني نائم يريد: سإأنام؛ فقلت: معي خأبيص؛ فقال: مكانك حتى

أخأرج إليك.
ًا يقرئك السلم؛ فقال: هديٌة ّدرداء: إن فلن بين رجل وأبي الدرداء قال رجل لبي ال

حسنة ومحمل خأفيف.
إليهّا: لرجل بعث بهّدية إلى جارية وبعث رجل إلى جارية ييقال لهّا" راح" براٍح وكتب 

 ملك قد كان وإن كالملو يملك لمن قل
بـك إلـيك وبعثنافأشربي شربناك قد

شعر لعبيد بن الخأطل إلى رجل أهدى له شاة مهّزولة أهدى رجل إلى عبيد بن الخأطل
ًة مهّزولة فكتب إليه  عبيد: شا

ٍر أخأـا يا لنـا وهبت ّول وأكـرمـهّـا وعـجـلمـنـقـ أ
ًا ّذّل وأنزلهّادهـرهـا بهّـا أضّر عجوز الـبـلـى دار الـ
ًا بـأن حسبت سإلوح

الـّرعـاء
الغريقون سإقوها

والحنـظـل

ٍة ثّـور مـن وأجـدب جوعه على أصابزّراع
سإنـبـل

ٍة مـن وأزهد لـم جـيف
تـدع

مفصٍل من الشمس لهّا
 مفصل

إلى يميني فأهوت
جنـبـهّـا

جـنـدل حراقيفـهّـا فخلت

يساري وأهوت
لعرقـوبـهّـا

مـغـزل عراقيبـهّـا فخلت

ًا فـل أبـيع فقلت مـأكـــل ول إلـّي تؤديمـشـربـ
جلدها من أجعل أم

ً حـنـبـل بحنبلـهّـا فأقذرحـنـبـل

ّبر العجب منمجلـس على مّرت هي إذا ّلـل أو ك ه
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هرول هرولت وإن يحّثسإـائٍق خألـفـهّـا آية رأو

ٍم بشحمضـخـمًة بهّا أمرت فكنت قد ولح
اسإستكمـل

ًا ولكّن يفعل أن أحسب كنت وماطـوره عـدا روح
الغرل بظرها آمه بإسإتحاجتـي خأانني الذي فعّض
ّلقتخأّضبـتـهّـا مكانك فلول جلجـل جيدها في وع

مـبـتـلـي بهّا أني فتعلمحـالـهّـا لكيمـا فجاءت
ًا سإألتك ّيل فـيهّـم زدتني فقدلصـبـيانـنـا لحم عـ

ًا بي زلت ومامحـسـٌن بهّا وأنت فخذها محسن
 مجمل

ّية، ّية وبعث رجل إلى دعبل بأضح لدعبل وقد أهدي له بأضح
فكتب إليه: 
ٍة إلّي بعثت ّي ًا وكنتبأضـحـ ّي تفعل بأن حر

حرمل أرعيتهّا كأنكغـثًة خأرجت ولكنهّا
ّله قبل فإن ّبك فسبحانقربانهّـا ال  أعدل ما ر

ّنعال بمكة? لرجل سإئل عن ثّمن النعال بمكة قيل لرجل قدم من مكة: كيف أثّمان ال
قال: أثّمان الجداء بالعراق.

الوليد: شعر لمسلم بن الوليد وقال مسلم بن 

ّله جزى ّترنج أهدى من ال ال
تحـيًة

علـيه يهّوى بما ومّن
وعـّجـل

أشبـهّـن منه هدايا أتتنا
ريحـه

الغزال الحسن في وأشبه
 المكّحل

ّذ قلبـي إلى لكانوصـالـه إلـّي أهـدى أنه ولو ألـ
وأوصـل

ًء: شعر لرجل إلى صديق له شرب دواء وكتب رجل إلى صديق له شرب  دوا

ّية في تأنق كـّل الهّـد
ٍم قـو

شربـك غداة إليك
لـلـدواء

ّ بـه هممـت أن فلّما بك حرمتي لموضعمـدل
والخأاء

أهدي ما كثير رأيت
ً قـلـيل

على فاقتصرت لعبدك
ّدعاء  ال

ّدة له: وجدت صديق إلى رجل وكتب كانت ما منقطعة المو
ّلطة، عليهّا الحشمة إل الحشمة سإلطان يزيل وليس متس

 والملطفة بالبّر إل المؤانسة تقع ول المؤانسة،
العيادة
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ّله عليه وسإلم قال: حدثّنا يزيد بن عمرو قال: حدثّنا يزيد بن هارون قال: للنبي صلى ال
ّله عليه ّله صلى ال حدثّنا شريك عن أبي نصير عن أنس بن مالك، قال: عاد رسإول ال

ٍد كان بعينه. وسإلم رجلً من النصار من رم
ّدمل ّله عليه وسإلم: "ثّلثّة ل يعادون صاحب ال ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى ال
والرمد والضرس" عيادة أبو الدرداء لجاٍر له نصراني وحدثّني القاسإم بن الحست عن
ًا ّياش عن أرطأة بن المنذر: أن أبا الدرداء عاد جار ابن الصفهّاني عن إسإماعيل بن ع

ًا. له نصراني
ّد على المريض ّنوكي أش للشعبي في عيادة الحمقى "النوكي" قال الشعبي: عيادة ال

من وجعه.
ّية عن أبي هلل ّله وقوم عادوه فأطالوا عنده شيبان عن أبي هد بين بكر بن عبد ال

ّله لقوم عادوه فأطالوا عنده: المريض يعاد، والصحيح يزار. قال: قال بكر بن عبد ال
ّواده عاد قوٌم عليلً فأطالوا عنده، فقال لهّم: إن كان لكم في مثله لعليل أطال عنده ع

ُق فخذوه وانصرفوا. الدار ح
ّلته، فقال له ّلوا مثل ع بين رقبة ورجل عاده فنعى رجالً عاد رجل رقبة، فنعى رجالً اعت

رقبة: إذا دخألت على مريٍض فلتنع إليه الموتى، وإذا خأرجت من عندنا فل تعد إلينا.
ًا فقال: بأبي أنت! بلغني أنك مريض، فضاق ًا عاد أعرابّي أعرايب لعرابي يعود أعرابي

ّله علّي المر العريض، وأردت إتيانك فلم يكن بي نهّوض؛ فلما حملتني رجلن، وال
ًا، فهّو وليستا تحملن؛ أتيتك بجرزة شيح ما مّسهّا عرنين قّط، فأشممهّا واذكر نجد

ّله. الشفاء بإذن ال
كثير: شعر لكثير قال 

ّلبأقـبـلـت قد عّزة تلك أل ًا للبين تق طرف
غضيضـا

أطيق ل لهّا فقلتعدتـنـا وما مرضت تقول
النهّوضا

ٍة فـي مريضان كلنا مريضا مريٌض يعود وكيفبـلـد
آخأر: وقال 

فنعتـذر فنأتيكم وتذنبوننعودكم أتيناكم مرضنا إذا
بشار: لبشار وقال 

 حّماكا بك ل بي لقلتمقبولًة الفدية كانت لو
عليل: شعر إلى عليل وكتب آخأر إلى 

ّنك نبئت فقلـت معتّل أ
لـهّـم

كّل من له الفداء نفسي
 محذور

ّلته ليت يا ّني العليل أجرلـه أّن غير بي ع غير وأ
 مأجور

وكتب آخأر إلى عليل: 
ّق أقول لـك واجـٍب بحـ
ٍم لز

ٍر وإخألص ّيره ل شك يغ
الدهر

بك ل والمكروه السوء بي
ّلما ك

لك وكان بي كانا أراداك
 الجر

مثله: وقال آخأر في 
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ّفـك الغّب حّمى تك فأن ش
وردهـا

لك يطول أن منهّا فعقباك
العمـر

فيك المنى نعطى وقيناك! لو
والهّوى

لك وكان الشكوى بي لكان
الجـر

في الثّر وفي الحديث المرفوع "حّصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة،
ًا لصحابه: ّله عليه وسإلم قال يوم واسإتقبلوا البليا بالدعاء" وفي حديث آخأر أنه صلى ال
ًة?" قال عمر: أنا. قال: ّيع جناز ًا?". قال عمر: أنا. قال: "فمن ش "من أصبح منكم صائم

ّدق بصدقة?" قال عمر: أنا. ًا?" قال عمر: أنا. قال: "فمن فيكم تص "فمن عاد مريض
ّله عليه وسإلم: "وجبت وجبت وجبت". فقال صلى ال

ّله عليه وسإلم قال:"إتمام عيادتكم المريض أن يضع وفي حديث آخأر: أنه صلى ال
أحدكم يده على جبهّته أو على رأسإه أو يده ويسأله كيف هو، وتمام تحياتكم

المصافحة".
الشاعر: لبعض الشعراء وقال 

العيادة ترك في كنت إن
ًا تارك

ّظي الدعاء في فإني ح
لجاهد

العيادة ترك فلربما
ٌق مـشـفـ

الضمير غٍل على وأتي
 الحاسإد

ّدثّنا العتبّي عن أبيه قال: كان يقال: إذا اشتكى الرجل للعتبي عن أبيه أبو حاتم قال: ح
ًا وقالت: إن ًا ولم يكّف عن سإوء، لقيت الملئكة بعضهّا بعض ثّم عوفي ولم يحدثّ خأير

ًا داويناه فلم ينفعه الدواء. فلن
ّدثّنا القحذمّي قال: أطلع معاوية في بئر لمعاوية وقد أصيب بلقوة وقال أبو حاتم: ح

بالبواء فأصابته لقوة، فاعتّم بعمامٍة سإوداء وسإدلهّا على الشّق الذي أصيب فيه، ثّم
أذن للناس فقال: أيهّا الناس؛ إّن ابن آدم بعرض بلء: إما معاتٌب ليعتب، وإما معاقب
ّلي ليؤجر، فإن عوتبت فقد عوتب الصالحون قبلي، وإني لرجو أن أكون بذنب، أو مبت
ّطاؤون قبلي، وما آمن أن أكون منهّم؛ وإن مرض منهّم؛ وإن عوقبت فقد عوقب الخ
ّبي ّني فما أحصي صحيحي ولما عوفيت أكثر، ولو أن أمري إلى ما كان لي على ر م
ًا على خأاّص منكم فإني حدب على جماعتكم، أكثر مما أعطاني. وإني وإن كنت عاتب

ًأ دعا لي بعافية! فرفعوا أصواتهّم ّله امر أحّب صلحكم. وقد أصبت ترون، فرحم ال
بالبكاء والدعاء.

بين أبي عمرو بن العلء ورجل من أصحابه أراد مساهرته مرض أبو عمرو بن العلء
مرضًة، فأتاه أصحابه وأبطأ عنده رجل منهّم؛ فقال: ما يبطىء بك? قال: أريد أن

أسإاهرك. قال: أنت معافًى وأنا مبتلًي، فالعافية ل تدعك تسهّر والمرض ل يدعني أنام،
ّله أن يسوق إلى أهل العاقية الشكر، وإلى أهل البلء الصبر والجر. فاسإأل ال

ّدثّني عبد الرحمن عن الصمعّي لعرابي اشتكى فجعل الناس يعودونه وأكثروا عليه ح
قال: اشتكى رجل من العراب، فجعل الناس يدخألون عليه فيقولون: كيف أصبحت

وكيف كنت? فلما أكثروا عليه قال: كما قلت لصاحبك.
مثله لرجل من أهل المدينة كتب قصته في رقعة قال: وقع رجل من أهل المدينة

فوثّئت رجله، فجعل الناس يدخألون عليه ويسألونه، فلما أكثروا عليه وأضجر كتب
قّصته في رقعٍة، فكان إذا دخأل عليه"عائد" وسإأله دفع إليه الرقعة.

ًا ّي قال: كان رجل من أهل الّسواد محدود لرجل محدود من أهل السواد الهّيثم بن عد
ًة فأطال، فلما قدم أتاه الناس فجعلوا ل يقصد في شيء إل انصرف عنه، فغاب مّر

فيهّا: يسألونه عن حاله وما كان فيه، وكان فيه برٌم، فأخأذ رقعًة فكتب 

إلى المشرقين منعرض أقطع زلت وما
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المغربينالفلة
ًا الفيافي وأطوي أرض
ًا فأرض

الجدي وأسإتمطر
والفرقدين

ثّوب وأنشر وأطوي
الهّمـوم

ّفي رجعت أن إلى بخ
حنـين

ًا ًا فقير ٍة أخأـا وقير ًاعـسـر صفر الخير من بعيد
اليدين

بهّيج الّصديق كئيب
ّو الـعـد

زاني الّشقا طويل
الوالـدين

وطرحهّا في مجلسه، فكّل من سإأله عن حاله دفع إليه الرقعة
 لنبطي وقع في موضع عال وقوم يسألونه كيف وقع 

ًا وقع من موضع عاٍل، ّي ّدثّنا عبد الرحمن عن عمه أن نبط قال: ح
ًة وألقاها فدخألوا يسألونه: كيف وقعت? فلما أكثروا عليه أخأذ جّر

من يده وقال: هكذا وقعت.
ًا أبو الخطاب قال: كان عندنا لرجل أحدب وقع في بئر فصار آدر

رجٌل أحدب فسقط في بئر فذهبت حدبته فصار آدر، فدخألوا
يسألونه ويهّنئونه بذهاب حدبته، فجعل يقول: الذي جاء شّر من

الذي ذهب.
شعر ليحيى بن نوفل الحميري في سإقوط ابن شبرمة القاضي

ّبته عن دابته المدائنّي قال: سإقط ابن شبرمة القاضي عن دا
ّي عليه فقال:  فوثّئت رجله، فدخأل يحيى بن نوفل الحمير

الـهّـينـمة أحاديثـه فدّسالـخـبـير أتاني غداة أقول
ٍر من الويل لك ما مخب

?تقول
ّد لي أبن عن وع

الجمجـمة
وقاضي خأرجت فقال
القضا

مـؤلـمة رجـلـه مثقلٌة ة

علّي وضاقت فقلت
الـبـلد

ّللة وخأفت المج
المعـظـمة

ّله إنالـولـيد وأّم حـّر فغزوان شـبـرمة أبا عافى ال
ًء ٍد عتق وماعـنـدنـا، لمعروفه جزا ?أمـه أو له عب

قال: وفي المجلس جار ليحيى بن نوفل يعرف منزله، فلما خأرج تبعه وقال: يا أبا
ّنوران في البيت. معمر، من غزوان وأم الوليد? فضحك وقال: أو ما تعرفهّما? هما سإ

ّدثّنا الّرياشي عن أبي زيد قال: لبي الدقيش وقد سإئل عن حاله في مرضه قال: ح
ّدقيش وهو شاٍك، فقلنا له: كيف تجدك? قال: أجدني أجد ما ل دخألنا على أبي ال

أشتهّي، وأشتهّي ما ل أجد، ولقد أصبحت في شّر زماٍن وشّر أناٍس: من جاد لم يجد
ومن وجد لم يجد.
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ًة: كيف تجدك? مثله لعمرو بن العاص، وغيره قيل: لعمرو بن العاص وقد مرض مر
قال: أجدني أذوب ول أثّوب، وأجد نجوي أكثر من رزئي، فما بقاء الشيخ على هذا!.

سإئل عليٌل عن حاله فقال: أنا مبّل غير مستقّل، ومتماثٌّل غير متحامل.
وقيل لخأر: كيف تجدك? قال: أجدني لم أرض حياتي لموتي.

ٍد! وينزل ًا طويلً بل زا وقيل لرجل من المعجم: ما حالك? قال: ما حال من يريد سإفر
ّدم العذر بل حّجة!. ّبار قد ق ًا بل أنيس! ويقدم على ج منزلً موحش

ًا. قيل لعكرمة: كيف حالك? قال: بشّر، أصبحت أجرب مبسور
ّباد: كيف أنت، وكيف أحوالك? ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: قيل لشيخ من الع ح

ّلهّا كما أشتهّي. فقال: ما ك
ّدة. ّدة وانقضاء الم قيل لخأر: ما تشتكي? قال: تمام الع

ّدرداء، فعاده لبي الدرداء في مرضه وبلغني عن معاوية بن قّرة قال: مرض أبو ال
ّي شيء تشتهّي? قال: الجنة. ٌق له فقال: أّي شيء تشتكي? قال: ذنوبي. قال: فأ صدي

قال: فندعوا لك بالطيب? قال: هو أمرضني.
فقال: سإئل رجٌل عن حاله 

لم وجدنا نحن إذا حتىنجـد لم أردنا نحن إذا كنا
 نرد

ّلة معاوية وضعفه، فدخأل عليه مصقلة بين معاوية ومصقلة بن هبيرة أرجف الناس بع
مصقل: بن هبيرة، فأخأذ معاوية بيده ثّم قال: يا 

المراجم جندلة مثل لكخألي من الحوادثّ أبقي
المظالم من فامتنعت لكقـب القوام رامني قد

ّله منك فقال مصقلة: أّما قول أمير المؤمنين: "أبقي الحوادثّ من خأليلك"، فقد أبقى ال
ًا لعدّوك. وأما قولك: "قد رامني القوام ًا ناقع ًا لصديقك وسإّم ّي ًل مرع ًا وك جبلً راسإي

ّيدهم، قبلك"، فمن ذا يرومك أو يظلمك! فقد كان الناس مشركين فكان أبو سإفيان سإ
وأصبح الناس مسلمين وأصبحت أميرهم. فأعطاه معاوية فخرج؛ فسئل عنه فقال:

ًا. ًة كاد يكسر منهّا يدي وأنتم تزعمونه مريض ّله لغمزني غمز وال
ّير عّزة على عبد الملك ّير عّزة وعبد الملك بن مروان وقال المدائنّي: دخأل كث بين كث
بن مروان، فقال: يا أمير المؤمنين، لول أّن سإرورك ل يتّم بأن تسلم وأسإقم لدعوت

ّله لك أيهّا المير العافية ولي في كنفك ّله أن يصرف ما بك إلّي، ولكن أسإأل ال ال
فقال: النعمة. فضحك وأمر له بمال؛ 

ّيدنـا ونعود ّيد سإ وسإـ
غـيرنـا

ّكي ليت ّتش كان ال
بـالـعـواد

فـديٌة يقبل كان لو
لـفـديتـه

طارفي من بالمصطفى
 وتلدي

آخأر: لخأر وقال 

ًا تشكون ل صححت دهر
به

صحة في لبغني إّن
الجسم

كنت الخليفة، هبك
ًا منتفعـ

مع الدنيا بلذاذة
?الّسـقـم

بين المسور وابن عباس
إعتّل المسور فجاءه ابن عباس يعوده نصف النهّار؛ فقال

المسور: يا أبا عباس هلّ سإاعًة غير هذه! قال ابن عباس: إّن
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ّقهّا علّي. ّق أش ّدي فيهّا الح أحّب الساعات إلّي أن أؤ
ّلفه عن عيادته وكتب رجل كتاب رجل إلى صديق له يعتذر لتخ
إلى صديق له: كيف أنت? بنفسي أنت! وكيف كنت? لزلت!

وكيف قوتك ونشاطك? ل عدمته ما ول عدمنا هما منك، وأعادك
ّله إلى أحسن ما عّودك! لول عوائق يوجب العذر بهّا تفّضلك لم ال

ّد أدع تعّرف خأبرك بالعين، فإنهّا أشفى للقلب وأنقع للغليل وأش
ًا للعج الشوق. تسكين

تهّنئة بالعافية واعتذار عن عدم العيادة وقرأت فصلً في كتاب:
ّلة لما أغفل قلبي ّلفت عن عيادتك بالعذر الواضح من الع لئن تخ
ًا عن خأبرك في ممساك ومصبحك وتنقل ذكرك ول لساني فحص
الحال بك تبعث من تقسم جوارحه وصبك، وزاد في ألمهّا ألمك،
ّتصل بك أحواله في السراء والضراء. ولما بلغتني إفاقتك ومن ت

ًا من الجواب إل بخبر ّي ًا بالعذر، معف ًا بالعافية مخبر كتبت مهّنئ
السلمة إرسإالً.

شعر لعبد بني الحسحاس وقال عبد بني الحسحاس: 
ّتى من تجّمعن ثّلثّ ش
ٌع وأربـ

ٌة بلغن حتى وواحد
ثّـمـانـيا

والّرباب وسإلمى سإليمى
وزينٌب

ٌد ٌد وهن والمنى ودع
وقطامـيا

الخيام بعض من وأقبلن
يعدنني

العـائدات بعض إّن أل
دوائيا

ّله بن مصعب  ّله بن مصعب الزبيري "عائد الكلب" وقال عبد ال ّي: شعر لعبد ال الّزبير

يعدني فلم مرضت لي ما
عائد

كلبكم ويمرض منكم
فأعـود

الكلب"  عائد "بني يسّمون الن وولده الكلب"، "عائد فسّمي
ّثل وما التعازي فيهّا به يتم

ّدثّني محمد بن داود عن غّسان بن الفضل قال: لبن جريح يعّزي عبد الوهاب الثقفي ح
ّثقفّي: أتاني ابن جريح بمكة يعّزيني عن بعض أهلي، فقال: إنه من قال عبد الوهاب ال

ًا سإل كما تسلو البهّائم. ًا واحتساب لم يسل أهله إيمان
إبراهيم بن يحيى السإلمي يعّزي المهّدي في ابنته كتب إبراهيم بن يحيى السإلمّي إلى
ّظم ّله فيما أخأذ منه من ع ّق ال ّق من عرف ح ّي يعّزيه عن ابنته: أما بعد، فإن أح المهّد

ّله عليه فيما أبقى له. وأعلم أّن الماضي قبلك هو الباقي بعدك وأّن أجر ّق ال ح
الصابرين فيما يصابون به أعظم عليهّم من النعمة فيما يعافونة منه مثله لسهّل بن

ّتعزية على هارون ونحوه قول سإهّل بن هارون: التهّنئة على آجل الثواب، أولى من ال
عاجل المصيبة.

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

ٍد من كم ّلهيستقّل ل ي المكاره ظّل في ل
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 كامنهبشكرها
يزيد بن معمر السلمي لمعاوية وقد سإقطت مقاديم فمه وسإقطت مقاديم فم معاوية
ٌد ّله يا أمير المؤمنين، ما بلغ أح فشّق ذلك عليه، فقال له يزيد بن معمر الّسلمّي: وال

ًا، ففوك أهون علينا من سإمعك وبصرك. ّنك إل أبغض بعض سإ
ّي لرجل يعّزيه: إن لم تكن مصيبتك أحدثّت لصالح المّري يعّزي رجلً وقال صالح المّر

في نفسك موعظًة فمصيبتك بنفسك أعظم.
ونحوه شّر من المرزئة سإوء الخلف عنهّا.

الشاعر: ومثله قول 

أصبت به ما يكن إن
ً جليل

أجـّل فـيه العزاء فلفقد

ّي عن بانوقة، لشبيب بن شيبة يعزي المهّدي عن ابنته عّزى شبيب بن شيبة المهّد
ّله خأيٌر لك منهّا. ّله خأير لهّا مما عندك، وثّواب ال فقال: يا أمير المؤمنين، ما عند ال

ّله بن طاهر عن ابنته فقال: ّله بن طاهر عن ابنته عّزى رجٌل عبد ال لرجل يعزي عبد ال
جرير: أيهّا المير، مم تجزع? الموت أكرم نّزال على الحرم شعر لجرير وقال 

ٍد وأهون الموت إذا مفقو
نـالـه

من أصحابه من المرء على
ّنعا  تق

آخأر: وقال 

شملت نعمة أر ولم
ًا كريم

ٍة كنعمة  بقبر سإترت عور

ّله بعد هذه المصيبة ما ينسيكهّا. وعّزى رجل رجلً فقال: ل أراك ال
العزيز: شعر لرجل يعزي عمر بن عبد العزيز وقال رجل لعمر بن عبد 

الصغير يغذي ترى قد لمافـإنـه المؤمـنـين أمير تعّز
 ويولد

ّ ابنـك هل سإـللة مـن إل
ٍم آد

المنيّة حوض على لكّل
مـورد

ّله ّله عنه يعزي عمر عّزى أبو بكر عمر رضي ال لبي بكر رضي ال
ّوضه ّله منه ما ع ّوضك ال عنهّما عن طفل أصيب به، فقال: ع

منك.
ٌد الوّراق: شعر لمحمود الوّراق وقال محمو

ّثل في اللّب ذا يم
تـنـزل أن قبـل مصائبهنـفـسـه

ً نفسه في كان لماتـرعـه لم بغتًة نزلت فإن مـثـل
ّيرآخأـر إلى يفضي الهّّم رأى أول آخأـــره فصــ

قد من مصارع وينسىأيامـه يأمـن الجهّـل وذو
 خأل

صروف بدهته فإن
أعـول مصـائبـه ببعضالزمان

ّدم ولو الـبـل عند الصبر لعلمهفـي الحزم ق
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أمـره
موسإى بن المهّدي يعزي سإليمان بن أبي جعفر عن ابن له عّزى

موسإى بن المهّدّي سإليمان بن أبي جعفر عن ابن له، فقال:
ّية وفتنة ويحزنك وهو صلة ورحمة! مثله لرجل أيسّرك وهو بل

يعزي موسإى بن المهّدي عن ابن له وعّزى رجل موسإى بن
المهّدّي عن ابن له فقال: كان لك من زينة الحياة الدنيا، وهو

اليوم من الباقيات الصالحات رد عمر بن عبد العزيز على بعض
عماله عّزاه عن ابنه سإهّيلً توّفي سإهّيل بن عبد العزيز بن مروان

فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عّماله وأطنب في كتابه؛
فكتب إليه عمر: 

ّله حياة حسبي كل من ال
مـيٍت

ّله بقاء وحسبي كل من ال
 هالك

ّله لقيت ما إذا ّني ال ع
ًا راضـي

فيما النفس شفاء فإّن
هنالـك

لبن السماك يعّزي الرشيد كتب ابن السماك إلى الرشيد يعزيه
ّله حين قبضه بابن له: أما بعد فإن اسإتطعت أن يكون شكرك ل

أكثر من شكرك له حين وهبه فإنه حين قبضه أحرز لك هبته، ولو
ّهّفك سإلم لم تسلم من فتنته؛ أرأيت حزنك على ذهابه وتل

لفراقه! أرضيت الدار لنفسك فترضاها لبنك! أّما هو فقد خألص
ًا بالخطر. واعلم أن المصيبة ّلق من الكدر، وبقيت أنت مع

مصيبتان إن جزعت وإنما هي واحدة إن صبرت، فل تجمع
ّد ّله بن طاهر إلى أبي دلف ور المرين على نفسك كتاب عبد ال
أبو دلف عليه كتب ابن الّسماك إلى الرشيد يعّزيه بابن له: أما

ّله حين قبضه أكثر من بعد، فإن اسإتطعت أن يكون شكرك ل
شكرك له حين وهبه، فإنه حين قبضه أحرز لك هبته، ولو سإلم لم
تسلم من فتنته؛ أرأيت حزنك على ذهابه وتلهّّفك لفراقه! أرضيت
الدار لنفسك فترضاها لبنك! أّما هو فقد خألص من الكدر، وبقيت
ًا بالخطر. واعلم أن المصيبة مصيبتان إن جزعت، وإنما أنت معلق

هي واحدة إن صبرت، فل تجمع المرين على نفسك.
ّد أبو دلف عيه كتب عبد ّله بن طاهر إلى أبي دلف ور كتاب عبد ال

ّد منهّا، فمنهّا ما ّالة ل ب ّله بن طاهر إلى أبي دلف: المصائب ح ال
ّقه للصبر ًا بعبده، وآية ذلك أن يوف ّله ولطف يكون رحمًة من ال

ويلهّمه الرضا ويبسط أمله فيما عنده من الثواب الجل والخلف
ّوله حزن وأوسإطه ًا، أ ًا وانتقام العاجل. ومنهّا ما يكون سإخط

ًا الجامعة لخسران الدنيا ّق قنوط وآخأره ندامة، وهي المصيبة ح
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ّله عندك الخألف والتلف. وإن يك ما والخأرة. ولم تزل عادة ال
نالك الن أعظم مما أتى عليك في مواضي اليام، فالجر

المأمول على قدر ذلك.
ّلت، فإن فيما أكرمني وكتب أبو دلف إليه: إن تكن المصيبة ج

ّله به من جميل رأي المير. وما وضح للناس من فضل عنايته ال
ّياي بكتبه، ما عّجل العوض من المفقود. وابتدائه إ

ّله ببقاء ّلت، إن فيما أبقى ال وفي كتاب آخأر: لئن كانت المصيبة ج
ًا. وحقيٌق بمن عظمت النعمة عليه ًا كافي ًا وخألف ًا وافي المير عوض

ّله أن يحسن عزاؤه عما أخأذ منه. وأحق ما صبر علبه فيما أبقى ال
ما ل يستطاع دفعه.

ّتاب في لبعض الكتاب في تعزية وقرأت في كتاب لبعض الك
ّله أن يسد بك ما ثّملت اليام من مكانه، ويعّمر ما ٍة: أسإأل ال تعزي
أخألت من مشاهده وأوطانه حتى ل يعفو الداثّر، وأن يستقبل لكم

أيامكم بأحسن ما أمضاها لمن منكم، فيجعلكم الخلف الذي ل
وحشة معه ول وحشة عليه، ويتولكم ويتولنا فيكم بما هو أهله

ّيه. وول
ٍة ل تملك ٍة: ل لوم على دمع ّتعازي وقرأت في كتاب تعزي في ال
ٍم في القلب ل يدفع أن يظهّر فيك، ول أن تسفحهّا، ول على أل

ّعف رأيك، عذر في سإواهما مما أحبط أجرك وأشمت عدوك وض
ًا ول إلى من ًا ول إلى شقيقك بمكانه روح ولم يرجع إليك فائت

ًا. واعلم أن فرق ما بين ذي العقل وذي الجهّل في ّلف حفظ خأ
مصيبتهّما تعّجل العاقل من الصبر ما يتأجل الجاهل. 

ٍد بكثرة وقرأت في كتاب تعزية: لو كانت النوائب مدفوعة عن أح
من يقيه ذلك من إخأوانه ويفديه منه بالخأص من أعّزته والنفس

من ماله، سإلمت من ملّمهّا، وكان سإبقي إلى ذلك أبرز سإبق،
ّدم فيه أوفر حّظ. ّظي بالتق وح

وقرأت في كتاب: مصيبتك لي مصيبٌة، وما نالك من ألمهّا لي
موجع. ولو كان في الوسإع أن أعلم كنه ما خأامر قلبك من ألمهّا

حملت مثله إلى نفسي، فإني أحّب أن أكون أسإوتك في كل سإاّر
ّتع بأيام غمومك، ول أقّصر فيهّا عن مقدار حالك. وغاّم، وألّ أتم

ّقع ّكفه ونتو ّله حسن السإتعداد لما نتو وقرأت في كتاب: نسأل ال
ّتبعة فيه عّما حلوله، وألّ يشغلنا بما يقّل النتفاع به وتعظم ال
ًا، وما ٍر محضر نحتاج إليه يوم تجد كّل نفس ما عملت من خأي

ًا، وأن يجعل ما وهب لنا ًا بعيد ّد لو أّن بينهّا أمد ٍء تو عملت من سإو
ًا. ًا، ول يجعله ذهولً ونسيان ًا وإيقان من الصبر والعزاء إيمان
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لسإماء بن خأارجة قال أسإماء بن خأارجة: إذا قدمت المصيبة
تركت التعزية، وإذا قدم الخأاء قبح الثناء.

لعرابية مات ابنهّا قيل لعرابية مات ابنهّا: ما أحسن عزاءك!
فقالت: أن فقدي إياه أّمنني من المصيبة بعده. ونحوه قول

الشاعر: 
الموت أحذر عليه وكنت
وحده

عليه شيء لي يبق فلم
أحاذر

ومثله: 

إذا الله أسإتعفي كنت وقد
اشتكـى

سإّرني وإن فيه لي الجر من
 الجر

العتاهية: شعرلبن العتاهية وقال أبو 

ٌه تبلى وكما في وجو
ّثرى ال

الحـزن عليهّن يبلى فكذا

ًا يصب منه". ّله به خأير في الثّر وفي الحديث: "من يرد ال
ّله في قلب المؤمن. ويقال: المصيبة الموجعة تدّر ذكر ال

ّية وبين يديهّا فتًى في بين الصمعي وأعرابية مات ابنهّا قال الصمعي: مررت بأعراب
الّسياق، ثّم رجعت ورأيت في يدها قدح سإويق تشربه، فقلت لهّا: ما فعل الشاّب?

: فقلت: واريناه؛ فقلت: فما هذا  فقلت?  الّسويق

القوم يأكل حاٍل كّل على
زادهـم

وفي والبلوى البؤس على
 الحدثّان

لعرابي قيل لعرابّي: كيف حزنك اليوم على ولدك? فقال: ماترك حّب الغداء والعشاء
ًا. لي حزن

لعمر بن عبد العزيز وقال عمر بن عبد العزيز: إنما الجزع قبل المصيبة، فإذا وقعت
فاله عّما أصابك.

لمحمد بن علي بن الحسين في موت بعض أهله اشتكى بعض أهل محمد بن علّي
ّله الحسين فجزع عليه، ثّم أخأبر بموته فسّري عنه؛ فقيل له في ذلك، فقال: ندعوا ال

ّله فيما أحّب. فيما نحّب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف ال
ّله: إذا ما ّله في موت عتبة بن مسعود لما مات عتبة بن مسعود قال عبد ال لعبد ال

ّني دعوته فأجابني. ّله فيه ما قضى فما أحّب أ قضى ال
ّييء قال رجل من  ّيي: شعر لرجل من ط ط

في عشت ما السإى فلول
سإاعة الناس

أسإعدني شئت ما إذا ولكن
مـثـلـي

آخأر: وقال 

ًا تسا لم أنت إذا اصطبار
وحسبًة

مثل اليام على سإلوت
البهّـائم

بين محمد بن الوليد بن عتبة والوليد بن عبد الملك عّزي محمد بن الوليد بن عتبة
الوليد بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، ليشغلك ما أقبل من الموت إليك، عمن
ًا من ًا من الجزع وسإتر ّدة تكون لك حجاب هو في شغل مما دخأل عليه، وأعدد لنزوله ع

النار.
ًا يستتر منه، وما توفيقي ّبه عليهّا ول جزع فقال يا محمد، أرجو أل تكون رأيت غفلة تن

ّله. إل بال
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ّله ٍة بفضٍل لكنته، ولكّن ال ٌد عن موعظ فقال محمد: يا أمير المؤمنين، إنه لو اسإتغنى أح
ّذكرى تنفع المؤمنين". ّكر فإّن ال يقول: "وذ

الطائّي: شعر للطائي وقال 

المعـار بالشيء ويفرح
ذخأـٌر له وهو صار لّما ويحزنبـقـاؤه

فيه إذ الصبر بثوب عليك
ملبـٌس

ابنك بعد المحمود ابنك فإّن
 الّصبر

ًا: وقال  أيض

أحلم الحزن إّن أمالك
نائم

ليس فالوجد يدم ومهّما
 بدائم

ًا تأّمل ّدّن هل رويد تع
ًا سإالم

ّد هل أم آدم إلى ابن تع
 سإالم

آخأر: وقال 

ٍة لكّل اصبر ّلـد مصيب غير الدهر بأن واعلموتجـ
ّلد مخ

الحوادثّ أّن ترى ما أو
جّمٌة

للعباد المنية وترى
بمرصد

تشجي مصيبٌة أتتك وإذا
بهّا

بالنبّي مصابك فاذكر
محمد

لرجل يعّزي الرشيد
عّزي رجللرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، كان لك الجر ل بك،

وكان العزاء منك ل عنك.
ًا يعّزي أهل نجران بعضهّم ما يعزي به أهل نجران بعضهّم بعض
ّله ثّواب ّله ول يفتنكم، أثّابكم ال ًا بهّذا الكلم: ل يحزنكم ال بعض

ّتقين وأوجب لكم الصلة والرحمة. الم
لبعض الزبيريين يعّزي رجلً عّزى بعض الّزبيّريين رجلً فقال:

ّفاك، ّله متو ريصفر ربعك، ول يوحش بيتك، ول يضع أجرك، رحم ال
وأحسن عليك.

لبعض الشعراء قال بعض الشعراء: 
ّكان يقبل لو الرض بطن أسإ
الفدى

سإاكن بكم وأعطينا فدينا
الظهّـر

وليت عليك فيهّا من ليت فيا
مـن

ًا فيهّا ثّوى عليهّا إلى مقيم
الحشر

بنّي دهري وقاسإمني
بـشـطـره

ّفى فلما في مال شطره تو
 شطري

ًا فصاروا على قضاه دين لهّا عليهومـن للمنايا ديون
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عـسـريكـن
ّنهّم الموت يعرف لم كأ

غـيرهـم
على وقبٌر ثّكًل على فثكٌل
قـبـر

قبل الخوف حّي كنت وقد
وفاتهّـم

ّفوا فلما من خأوفي مات تو
الدهر

ّله ّلـه أعطى ما فل مـا ول
جـزى

ّية ليام وليس الّرز
كالـصـبـر

ًا منهّم فحسبك فقد موحش
بـّرهـم

ًا منهّم وحسبك طلب مسلي
الجـر

ّله ًا عّزى شبيب بن شيبة رجلً من اليهّود فقال: أعطاك ال لشبيب بن شيبة يعّزي يهّودي
ّلتك. ًا من أهل م على مصيبتك أفضل ما أعطى أحد

العتبي: للعتبي وقال 

والحرارة الحزن عالج ما
ال في

لـه يمـت لم من أحشاء
ولـد

ليس بأبنّي فجعت
بـينـهّـمـا

عـدد لـهّـا لـيسـت ليال إل

علـى يبلى حزٍن وكّل
ال قـدم

ّده وحـزنـي ّدهر البـد يجـ

ًا: وقال  أيض

عنا الدهر يزجر أل
المنونـا

ّقي ويفني البنات يب
البنـينـا

ٍة بـل علـّي وأنحى جفوني في لي يبق فلمرحـم
 جفونا

ٍة أبا وكنت ّقيكـالـبـدور سإبع أعين بهّم أف
الحاسإـدينـا

حادثّات على فمّروا
بالنـاقـدينـا الدراهم كمّرالزمـان

ًا فأفنـتـهّـم ًا واحـد أجمـعـينـا أبادتهّم أن إلىواحـد
دافـينـا إلـى هـذا وألقينضـارٍح إلـى ذاك وألقـين

ّولـينـا الوائل يفني نالـزمـا دأب ذلك زال وما فال
ّتى لي بكى وح

حـسـادهـم
بالدموع أقرحوا فقد

الجفونا
حادثٍّ من وحسبك
بامـرىء

راحمـينـا له حاسإديه ترى

بطنهّا إلى فأضحواظهّرها على وكانوا
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ًا ينقلونـاأنجـمـ
مّر يسليه كان فمن

السـنـين
ّدده فحزني لي يج

السنـونـا

ّكن ومما سإتلقى المنون بأنبـهّـم وجـدي يس
المنـونـا

ّله عنه إذا عّزى رجلً قال: ليس مع ّله عنه كان أبو بكر رضي ال تعزية لبي بكر رضي ال
ّد مما بعده؛ اذكروا فقد العزاء مصيبٌة ول مع الجزع فائدة؛ الموت أهون مما قبله وأش

ّله أجركم. ّظم ال ّله عليه وسإلم تصغر مصيبتكم؛ وع ّله صلى ال رسإول ال
ّله عنه إذا عّزى رجلً يقول: إن تجزع ّله عنه وكان علّي رضي ال تعزية لعلّي رضي ال

ّله على محمد، ّله عوٌض من كل فائٍت؛ وصلى ال فأهل ذلك الّرحم، وإن تصبر ففي ال
ّله أجركم. ّظم ال وع

أعرابّي: شعر لعرابي ولغيره وقال 

تطيب أو رأسإي أيغسا
مشاربي

وأنت معفوٌر ووجهّك
سإلـيب

يناجيك أمسى من نسيبك
طرفه

التراب وارى لمن وليس
 نسيب

وهو أخأي لسإتحي وإني
مـيٌت

وهو أسإتحييه كنت كما
قريٌب

أعرابّي: وقال 

غير مثلهّم أل نحن وما
أننا

ً أقمنا بعدهم قليل
ّدموا وتق

آخأر: وقال 

إذا الله أسإتعفي كنت وقد
اشتكـى

سإّرني وإن فيه لي الجر من
 الجر

ٍة بـين بـه ينـأى أن وأجـزع ميعاده صار ببين فكيفلـيل
الحـشـر

آخأر: وقال 

ّنا ًا وإ والرائح لكالمغتديتتابعـوا قد لنا وإخأوان
 المتهّّجر

العجمّي: لسليمان العجمي وقال سإليمان 

مغترسإه كّف عدمتهبه يعاش مغروٍس رّب
 عرسإه من الشياء أقربمـأتـمـه الدهر وكذاك

ّثل معاوية بن أبي ّثل به معاوية بن أبي سإفيان وتم شعر تم
ًا فقال:  سإفيان يوم

امرٍى خألف من سإار إذا
وأمامه

فهّو جيرانه من وأوحش
سإائر

آخأر: وقال 
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ًا مات قيل وإذا نحير ما سإاعًة ذاك راعنافـلٌن يوم
ذاك عند الموت نذكر

ّيبته إذا هوننسا القـبـور عنا غ

آخأر: وقال 

 ذاهبات تخفي حين ونلهّوقابلتنـا الجنائز من نراع
ٍة كروعة ّل ّلت غاب فلماسإبـع لمغار ثّ راتعات ظ

نواس: وقال أبو 

لبـالثّـر وإنا لالّرحي إلى سإبقونا
تعزية رجل إلى بعض المراء وكتب رجل ألى بعض المراء في

ّكر به، وأعلم بما قضاه على ّله من أن يذ تعزية: المير أذكر ال
خألقه من أن يدّل عليه، وأسإلك لسبيل الراشدين في التسليم
ّبه من ذلك لمره والصبر على قدره والتنّجز لوعده، من أن ين

ّظه، أو أن يحتاج معّزيه عند حادثّ المصيبة إلى أكثر من على ح
ًا إلى توفيقه، وأحضره ّله توفيق ّقه. فزاده ال الدعاء في قضاء ح

ّدد للصواب غرضه، وتولّه بالحسنى في جميع أموره، رشده، وسإ
ّفى ما ّله في المتو إنه سإميع قريب. وقد كان من حادثّ قضاء ال

ًا بما دخأل على المير من أنقض وأرمض، وفجع وأوجع، علم
النقص، وعلى سإروره من اللوعة، وعلى أنسه من الوحشة، إلى

ّله للمير ما خأّصني منه بماّس الّرحم وأوشج القرابة. فأعظم ال
ّذخأر، وعصمه باليقين، وأنجز له ما وعد الجر، وأجزل له ال

ّقاه المن والّروح، وفسح له في الصابرين؛ ورحم المتوّفى ول
ّياه بعد العمر الطويل في الدار التي ل خأوف المضجع، وجمعه وإ

عليهّم فيهّا ول هم يحزنون.
ّيهّا المير إذ أخأذ على ّله أ تعزية إلى أمير وفي كتاب: نحن نحمد ال
ما أبقى منك، وإذ سإلب على ما وهب بك؛ فأنت العوض من كل
ّق فائت، والجابر لكّل مصيبة، والمؤنس من وحشة كّل فقد؛ وح

ّله على النعمة بك عن ًا أن يشغله حمد ال ًا وعضد ّي لمن كنت له ول
الجزع على غيرك.

ّله يعزيه عن أمه كتاب من سإعيد بن حميد لمحمد بن عبد ال
ّله: ليس المعّزي على وكتب سإعيد بن حميد ألى محمد بن عبد ال
ّنة التي سإلوك السبيل التي سإلكهّا الناس قبله والمضّي على الس

ّله في سّإنهّا صالحو السلف له؛ وقد بلغني ما حدثّ من قضاء ال
أم المير، فنالني من ألم الّرزية وفاجع المصيبة ما ينال خأدمة

ّله الذين يخصهّم ما خأّصه من النعم، ويتصرفون معه فيما تناوله ال
ّله للمير الجر، وأجزل له المثوبة به من المحن. فأعظم ال
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ًا، ووّفقه عند النعم للشكر ٍة عنده نقص والذخأر، ول أراه في نعم
الموجب للمزيد، وعند المحن للصبر المحرز للثواب، إنه هو
ّله الماضية رحمة من رضي سإعيه الكريم الّوهاب. ورحم ال

وجازاه بأحسن عمله. ولو كانت السبيل إلى الشخوص إلى باب
ّله قد أجّل المير عن أن يعّزيه مثلي المير سإهّلة، لكان ال

بالرسإول دون اللقاء، وبالكتاب دون الّشفاه، ولكن الكتاب لقاء
من ل سإبيل له إلى الحركة، وقبول العذر عمّن حيل بينه وبين

الواجب.
مثله لبن مكرم ولبن مكرم: ومّما حّركني للكتاب تعزيتك بمن ل
ّله جمعه لك ترميك اليام بمثل الحادثّ فيه، ول تعتاض مما كان ال
ّله عنده من الميل إليك والصبر على مكروه جفائك، مع ما كان ال
ّد له من عنانه إلى قصوى أعاره من قّوة العقل وأصالة الرأي، وم

ّله وإنا إليه راجعون على ما أفاتتنا اليام منه حين الغايات، فإنا ل
ّله يحتسب تّم واسإتوى، وغالى في المروءة وتناهى، وعند ال
ّله لك فيه الجر، ومهّّل لك في العمر، ّظم ال المصاب به؛ وع

ّذخأر. فكّل ماٍض من أهلك فأنت سإداد ملته وأجزل لك العوض وال
ٍز وليت ّيته. وقد خألف من أنت أحّق الناس به من عجو وجابر رز
ٍد ربوا في حجرك ونبتوا ّنك، وول تربيتك وحياطتك في طبقات سإ

ّله مرجع سإواك، ول مقيل إل في بين يديك، ليس لهّم بعد ال
ّله فيهّم فإنه أخأرب أحوالهّم بعمارة مروءته، ذراك؛ فأنشدك ال

ّله يجزيه بجميل أثّره ويخلفه فيهّم بما وقطعهّم بصلة فضله، وال
هو أهله.

ّله في تعزية من كتاب وفي فصل من كتاب: وقد جرى قضاء ال
ّق مثلهّا وقدر هذه النازلة ما نطق عما نالك وأبقىعندك، وهو ح

ملّمهّا. 
وفي فصل آخأر: لو كان ما يمّسك من أذى يشتري أو يفتدي،

ًا رجوت أن أكون غير باخأٍل بما تضّن به النفوس، وأن أكون سإتر
ّله أجرك، وأجزل ذخأرك، ٍر. فأعظم ال بينك وبين كل ملّم ومحذو

ً ًا فيك ول سإبيل ول خأذل صبرك ول فتنك؛ ول جعل للشيطان حظ
عليك.

بين الوليد وعبسّي المدائني قال: قدم رجل من عبٍس، ضريٌر
محطوم الوجه، على الوليد؛ فسأله عن سإبب ضّره، فقال: بّت

ًا يزيد ماله على ّي ٍد ول أعلم على الرض عبس ليلًة في بطن وا
مالي، فطرقنا سإيٌل فأذهب ما كان لي من أهٍل وماٍل وولد إل

ّد البعير والصبّي معي فوضعته ًا، فن ًا صعب ًا وبعير ًا رضيع ّي صب
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ّتبعت البعير لحبسه، فما جاوزت إل ورأس الذئب في بطنه قد وا
أكله، فتركته وأتبعت البعير، فرمحني رمحًة حطم بهّا وجهّي

وأذهب عيني، فأصبحت ل ذا ماٍل ول ذا ولد. فقال الوليد: اذهبوا
ًء منه. وكان به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم بل
عروة بن الّزبير أصيب بابٍن له وأصابه الداء الخبيث في إحدى
رجليه فقطعهّا، فكان يقول: كانوا أربعة - يعني بنيه - فأبقيت
ًا - يعني يديه ورجليه - فأخأذت ًا، وكّن أربع ثّلثّة وأخأذت واحد

ًا. أحمدك، لئن كنت أخأذت لقد أبقيت، ولئن واحدة وأبقيت ثّلثّ
كنت أبقيت لقد عافيت. وشخص إلى إلى المدينة فأتاه الناس

ّدونني للّسباق والّصراع فقد يبكون ويتوّجعون؛ فقال: إن كنتم تع
ًا. ًا كثير ّله خأير ّلسان والجاه فقد أبقى ال ّدونني ل أودى، وإن كنتم تع

شعر لعلي بن الجهّم وقال علّي بن الجهّم: 
 والجر الحمد بفضل فازبالصبـر الّسلوة سإبق من

ًا يا ّذم بين يصبحجـازٍع هلٍع من عجب والـوزر ال
الدهر جائحة من أعظمدينـه في النسان مصيبة

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

ّيضلًة شعري ليت ٍء أ فتلـك شي
ٌد والمنـايا  سإلك حيث للفتىرصـ

أجلك تلقى حينقاتـل شيء كّل
ّدمت نفسي ليت بـدلـك للمناياق
ّي ٍء أ لك يك لم للفتىحسـٍن شي

آخأر: وقال 

 السلمة له تدوم أن ٌسنـف منتـه امرؤ غّر
دعامه يا دائك دواء نالولـي هيهّات! أعـيا

ّية في  ّية الباهل أخأتهّا: شعر لصفة الباهلية ترثّي أخأتهّا وقالت صف

ٍة في كغصنين كنا جرثّوم
سإـمـوا

ًا له تسموا ما بأحسن حين
الشجـر

طالت قد قيل إذا حتى
فروعهّمـا

واسإتنظر قنواهما وطاب
الثـمـر

ريب واحدي على أخأنى
ول الزمان

ٍء على الزمان يبقي شـي
يذر ول

ّنا وسإـطـنـا ليٍل كأنجم ك
قـمـٌر

ّدجى يجلو بيننا من فهّوى ال
القمر

قوله: للطائي وغيره ومن هذا أخأذ الطائي 

ٍء نجوميوم تبهّـان بني كأّن بينهّا من خأّر سإما
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 البدروفـاتـه
آخأر: وقال 

مقبـٌر أناٍس لكّل
بـفـنـائهّـم

والقبـور ينقصون فهّم
تـزيد

ٍر رسإم يزال إن وما قد دا
اخألقت

بالـفـنـاء لميٍت وبيٌت
جـديد

أّما الحياء جيرة هم
جوارهـم

الملتقـى وأّما فداٍن
فـبـعـيد

آخأر: وقال 

ّله يبعد ل ًا ال لنا أقوام
ذهبوا

الدهر حدثّان أفناهم
والبد

ّدهم ٍم كّل نم ّيتـنـا من يو أحـد منهّم إلينا يؤوب ولب
النابغة: وقال 

الرض أّن الخليلين حسب
بينهّما

تحتهّا وهذا عليهّا هذا
بـالـي

آخأر: وقال 

أملّك أن أرجو كنت وقد
حقبًة

ّله قضاء فحال دون ال
رجـائيا

بعدك شاء من ليمت أل
إنمـا

كان القدار من عليك
حذاريا

آخأر: وقال 

التراب وارى ما لعمرك
فعاله

ًا وارى ولكنه ثّياب
وأعظـمـا

شريك: لفضالة بن شريك فضالة بن 

آل نسوة الحدثّان رمى
حرٍب

ٍة لهّا سإمدن بفادح
سإـمـودا

ّد السود شعورهّن فر
ًا بيضـ

ّد البيض وجوههّن ور
سإودا

آخأر: وقال 

ّنهّّن القبور أّما  قبور والديار قبرك بجوارأوانـٌس فإ
ّلهّم فيه فالناسهلكه فعّم مصيبته عّمت مأجـور ك
ّدت منشور نشرها من فكأنهحياتـه عليه صنائعه ر

ّي:  ّنمر ّنمري منصور ال لمنصور ال
الليالي أفنته يك فإن

فأوشكت
ًا له فإّن سإيفني ذكر

الليالـيا
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الموت: شعر لطفيل يذكر الموت وقال طفيٌل يذكر 

ًا مضوا السبيل قصد سإلف
عليهّم

بالرجال المنايا وصرف
ّلب  تق

الّرّمة: وقال هشام أخأو ذي 

بغيلن أوفى عن تعّزيت
بعـده

ًء ملن العين وجفن عزا
مترع

أوفى تنسني ولم
بعده المصيبات

بالقرح القرح نكء ولكّن
 أوجع

ّتاب لبعض ّتاب: لست لبعض كتاب من فصل وفي الك مع أحتاج الك
في وما الفضيلة، من المصيبة نازل عند الصبر في بما علمك
قضاء في الدعاء من أكثر إلى الحظ، من النعمة حادثّ عن الشكر

ّقين. ول لضّرائك الرتماض من عليه أنا عّما إخأبارك إلى الح
في بي حالك واتصال لك بشركتي لمعرفتك بسرائك، والجذل

المرين.
التهّاني

ّدثّنا ميمون ّدثّنا أبو قتيبة قال: ح ّدثّني زيد بن أخأزم قال: ح ّنئه ح بين الحسن ورجل يهّ
ّناجي قال: كنت عند الحسن، فقال رجل: ليهّنئك الفارس. ّله ال ّدثّنا أبو عبد ال "قال" ح

فقال: لعله يكون بّغال، ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ
ّده، ورزقت بّره. أش

ّله عليه وسإلم إذا دعا ّله صلى ال ّله عليه وسإلم قال مجاهد: كان رسإول ال للنبي صلى ال
ّدة عند لمتزّوج قال: "على اليمن والسعادة والطير الصالح والرزق الواسإع والمو
ّنئه بتزويج: باليمن ّوج قال أبو السإود لرجل يهّ الرحمن" أبو السإود يهّنىء رجلً تز

ّدة الحركة، والظفر في المعركة. والبركة، وش
ّله ّله صلى ال ّله عليه وسإلم عن قول: بالرفاء والبنين وكان رسإول ال نهّى النبي صلى ال
عليه وسإلم ينهّى أن يقال: "بالّرفاء والبنين" لعطاء بن أبي صيفي الثقفي يعّزي يزيد

ّنأ وعّزى في مقام واحد ّول من ه بن معاوية ويهّنئه في مقام واحد وكان يقال: إن أ
ّنأه بالخلفة، ففتح للناس ّثقفّي. عّزى يزيد بن معاوية بأبيه وه عطاء بن أبي صيفّي ال

ّله. قضى معاوية نحبه، فغفر باب الكلم، فقال: أصبحت رزئت خأليفًة وأعطيت خألفة ال
ّله أعظم الرّزية ّله ذنبه؛ ووليت الرياسإة، وكنت أحّق بالسياسإة؛ فاحتسب عند ال ال

ّله في أمير المؤمنين أجرك،وأحسن على ّظم ال ّطية. وع ّله على أعظم الع واشكر ال
الخلفة عونك.

ّية للمنصور في طريق مكة بعد وفاة أبي مثله لعرابية والمنصور العباسإي وقلت أعراب
ّله أجرك في أخأيك؛ لمصيبة على المة أعظم من مصيبتك، ول عوض ّباس: أعظم ال الع

لهّا أعظم خألفتك.
ّية: اخأطب علّي هند بنت ّية قال الحّجاج ليوب بن القّر بين الحجاج وأيوب بن القّر

أسإماء، ول تزد على ثّلثّ كلمات. فأتاهم فقال: أتيتكم من عند من تعلمون، والمير
ّدون? قالوا: بل أنكحنا وأنعمنا. فرجع ابن القّرية معطيكم ما تسألون أفتنكحون أم تر
ّله عينك، وجمٍع شملك، وأنبت ريعك؛ على الثبات والنبات، إلى الحّجاج فقال: أقّر ال

ًا، وجمع بينكما على البركة والخير. ًا ولود ّله ودود والغنى حتى الممات؛ جعلهّا ال
ّتاب إلى رجل يهّنئه بدار انتقل ّنىء رجلً بدار انتقل إليهّا كتب بعض الك ّتاب يهّ لبعض الك
ّله عاجلً وآجلً خأير منازل ّبان، أنزلك ال إليهّا: بخير منتقٍل، وعلى أيمن طائر، ولحسن إ
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المفلحين.
ّوج وقال ابن  ّوج: تهّنئة ابن الرقاع لمتز لمتز

وشمسهّا السماء قمر
طلعـا وما غابا ما بالّسعداجتمعا

سإمـعـا ومن رأيناه فيمنمثلهّمـا السإتار وارت ما
ّنأولـهّـا بهّا له الّسرور دام ًا الحياة طول وتهّ مـعـ

له صديق إلى رجل وكتب أهله على بالدخأول لصديق رجل تهّنئة
ّيأ ما بلغني أهله: قد على بالدخأول يهّنئه ّله ه اجتماع من لك ال

في أسإوتك وكنت النعمة، في فشركتك الهل؛ بضّم الّشمل،
بذلك فحللت لعيني، فيه أنت ما ومثلت بقلبي، وشاهدتك السرور،

ًا وزينتهّا، للحال المعاين محّل ّله هنأك فهّنيئ وبالّرفاء لك، قسم ما ال
والسنين. التعمير طول وعلى والبنين،

ّتاب بعض من عامل إلى الك
ّتاب من آخأر وكتب قد بما السرور، من عامل: نحن إلى الك

ّياها وزّمك وخأطمك أعمالك من فيماتلي أثّرك جميل من اسإتفاض إ
قبلك، وليهّم من جور من أهلهّا وانتياشك وعزمك، بحزمك

ّيامك بتطاول وسإرورهم من غاية في جناحك، ظّل في والكون أ
ّله فالحمد بك، جالت حيث الحال به وتجول نعمك، وتعّمه تّخصه ل
كما فيك، منكوسإًة آمالنا علينا يردد ولم لك، العاقبة جعل الذي
ّدها ّله هنأك وهنيئأ غيرك في غيرنا على ر وعاّمهّا، خأاّصهّا نعمه ال

فيهّا. المزيدر أحسن بالشكر لك وأوجب شكرها وأوزعك
ّتاب من رجٌل وكتب أسإلم لنصراني كلتب تهّنئة قد نصراني إلى الك
ّله يهّنئه: الحمد أسإلم عزمك، بالتوفيق وخأّص أمرك، أرشد الذي ل

حويتهّا التي الداب كانت فما رأيك؛ ورجاحة عقلك فضيلة وأوضح
ٍة على بك لتدوم أويتهّا؛ التي والمعرفة ٍة غواي ٍة وديان تليق ل شائن

ّقك موجبي من الحجا ذوو يبرح ول بلبك وتركك إبطاءك ينكرون ح
ّدين إلى البدار ّيم ال ّله يقبل ل الذي الق به، إل يثيب ول غيره ال

ًا السإلم غير يبتغ فقال:"ومن ّدين وقال:"إّن منه"، يقبل فلن دين ال
ّله عند ّله السإلم". والحمد ال ممن علمه سإابق في جعلك الذي ل

خأليفته. وهنأك بولء وشّرفه وليته، أهل من وجعله لدينه، هداه
ّله ًا لنا أصبحت فقد شكره؛ على وأعانك نعمته، ال ّدته ندين أخأ بمو

ّثّم وموالتهّبعد ّق ومخالفة خألطتك من التأ ّله فإّن بمشايعتك؛ الح ال
ًا تجد يقول:"ل وجّل عّز ّله يؤمنون قوم ّدون الخأر واليوم بال من يوا
ّد ّله حا أو إخأوانهّم أو أبناءهم أو كانواآباءهم ولو ورسإوله ال

عشيرتهّم".
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ّتاب من رجٌل وكتب بحّج تهّنئة ّله بحّج: الحمد تهّنئًة الك تمام على ل
ّنة وإعظامه ورجعتك، بدأتك وسإلمة مهّاجرك، وشكر بأوبتك؛ الم

ّله ّبل حّجك، وبّر سإعيك، ال ًا قلبه ممٍن وجعلك نسكك؛ وتق مفلح
ًا، ّيًة أعدمك ول تجارته، تبر ولم صفقته، ربحت قد منجح تفضل ن
ًا عملك، ًا دينك، يحوط وتوفيق ّله فهّنأكم نعمتك؛ يرتبط وشكر ال
الّمة سإاسإة وجعلكم الخلفة، دار في وجمعكم النعمة،

ّدمين ّيده المام عند والمتق ّله - أ ّنكم والنصيحة بالطاعة ال زين - فإ
الزمان. أهل أكثر وأضداد الخأوان، وعمدة السلطان،

ّنئه له صديق عن رجل إلى وكتب مولود بفطام تهّنئة بفطام يهّ
ّله - أعّزك مولود: أنا ّله حّملني - لما ال من وأودعني أياديك، من ال
ّقد أمورك، بمراعاة نفسي آخأذ شكرك، من وألزمني إحسانك، وتف
ّله يحدثّه ما كّل وتعّرف أحوالك، يلزمني، بما لقابله عندك، ال
ّق وأقضي ّني فيه الح ل كانا وإن الطاقة، ومقدار الوسإع بميلغ ع
ّقل ما عارفتك. وكّل بثقل يستقلّن ول واجبك، يبلغان ّله ن ال

ّلغه ّقاه البلوغ أحوال من الفتى"و" ب ّو، درجات من فيه ور النم
ّله من فنعمٌة ّق الشكر، تلزم حادثٌّة ال بالتهّنئة. قضاؤه يجب وح
ّله وهبه ما يذكر ببابك المقيم وكيلي ألّي وكتب عند سإلمته من ال

ّول عن وسإلوته الطعام، عند جسمه وصلح الفطام، الغذاء، أ
ّله وهب بما يليك ومن وسإرورك عافيته من الحال هذه في ال

ّله فأكثرت عنه؛ المدافعة وحسن الدعاء في وأسإهّبت الحمد، ل
ّدقت والرغبة، ّبله؛ أن أرجو بما عنه وتص ًا وكتبت يتق ّدد مهّنئ بتج

ّله فيه. فالحمد عندكم النعمة ّول ل أهله، هو بما قبله علينا المتط
ّله عادته. وهنأك حسن على يوليك فيما لنا والمجري النعم، ال

مبالغ أقصى بالفتى وبلغ بالشكر، وحرسإهّا الغير، من عندك وصانهّا
واليقين، العيان على له والرجاء فيه المل من وجعلك الشرف،

ّنه فضله. بم
ّق إلى بحّج تهّنئة ّدده عندما للسادة صاحبه: الح ّله يج من لهّم ال
ّله خأّص أوليائهّم. وقد على حقوقهّم جلئل من الدعاء في نعمه ال
ّقك ٍر معه يسعني ل بما ح ّدخأا ٍد ا وشكره. ولول تعظيمه في مجهّو

ّقيك في لي إذنك أنتظر لم حدوده، من الطاعة أّن ً تل بالوبة، راجل
أسإأل التقصير. وأنا من نصيٍب بأبلغ الّسعي دون بهّا الكتاب كان إذ

ّله العظام؛ مشاهدة بك وعمر الحرام، بيته إلى أوفدك الذي ال
ًا، حرمه وأوردك ًا؛ عنه وأصدرك سإالم أوليائك على بك ومّن غانم

ّقبل ورجعتك؛ بدأتك في عليك به أنعم بما يهّنئك أن وخأدمك، بت
ّطلبة ونجح الّسعي الجابة. وتعريف ال
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  بولية تهّنئة
ّتاب بعض وكتب ٍة من ليس بولية: فإنه تهّنئًة الك ّددها نعم ّله يج ال

ّيام، لك تحدثّه الجميل والصنع عندك، له ارتياحي كان إل ال
ّله يهّب بما واعتدادي به واسإتبشاري ّقك حسب ذلك، من لك ال ح

عندي ويحّل يعّز الذي وإخأائك أشكره، الذي وبّرك توجبه، الذي
ّله فجعل موقعه؛ وطاعته. وبلغني بتقواه ووصله وله، فيه ذلك ال

في وعديلك السرور في شريكك فكنت وليتهّا، التي الولية خأبر
ّله فسألت الرتياح، خأيرها ويرزقك وبركتهّا، يمنهّا يعّرفك أن ال
ّيتك صالح على معونتك ويحسن وعادتهّا، أهل إلى الحسان في ن

محبتهّم ويرزقك فيهّم العدل واسإتعمال لهّم، والتألف عملك
ّية. خأير ويجعلهّم وطاعتهّم، رع

يقع فيما الخير أكثر معزول: فإن إلى رجٌل وكتب معزول إلى كتاب
ّله لقول العباد، بكره ًا تكرهوا أن وجّل. "وعسى عّز ال خأيٌر وهو شيئ
ّبوا أن وعسى لكم ًا تح ًا: "فعسى لكم" وقال شٌر وه شيئ أن أيض

ًا تكرهوا ّله ويجعل شيئ ًا فيه ال ًا" وعندك خأير ّله بحمد كثير من ال
يكون، ما على منهّا كان بما والسإتدلل المور، بتصاريف المعرفة

على العمل عن انصرافك بلغني القول. وقد في الكثار عن مغنًى
ّيتك رضا من عليهّا انصرفت التي الحال ّبتهّم رع ثّنائهّم وحسن ومح

ّيت لما وقولهّم، ّلفت وكبيرهم، صغيرهم عند الجميل الثّر من بق وخأ
بلدهم؛ من والقاصي منهّم الداني في سإيرتك وحسن عدلك من

ّله نعمة فكانت ووجب قدرها جّل نعمًة وعلينا، ذلك في عليك ال
ّله شكرها. فالحمد به وأرغم أولياءك فيك ومنح أعطاك، ما على ل

ّكن أعداك، ّد أصبحنا فقد ولّك؛ من عند الحال من لك وم نعت
ًا عملك عن صرفك ًا، منح ّدد التوّجع يجب كما تهّنئتك، به يجب مج
لغيرك.

ًا ّتاب من رجٌل وكتب بحج تهّنئة أيض أّن بحّج: لول تهّنئة في الك
لكنت احتمالك، ويبسطه تفّضلك بهّا العذر يوجب أشغاٍل عوائق
ًا هذا كتابي مكان ّنئ ًا بالوبة، لك مهّ ّدد ًا، بك ومج ًا عهّد نفسي ومحيي

ّله أسإأل إلك. وانا بالنظر ّبل سإعيك، يشكر أن ال ويثبت حّجك، ويتق
ّين في ّلي عهّدك. آخأر إليه الوفادة من يجعله ول أثّرك، ع

ّتاب: ل بعض وكتب الكتاب لبعض تهّنئة ّنئ الك يكون ما أولى مهّ
ًا، ًا مهّنئ ّدد فيما لنعمه تعظيم ّله ج ّني؛ بالولية، مولي يا لك ال إذ م
ّله وتلفي نشري، انضمام بهّا أرجو كنت ّتت بعنايتك ال من المتش

ّله أمري. فهّنأك ّدد ال لك وافتتحهّا الولية، في لك وبارك النعم، تج
قريب. سإميع إنه بالسلمة، لك وخأتمهّا الجميل، بالّصنع
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صفوان بن خأالد في شيبة بن لشيب الخأوان شرار باب
ٌق في السّر ول ذكر خأالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال: ذاك رجٌل ليس له صدي

ّو في العلنية. عد
الشاعر: لبعض الشعراء وقال 

تشحط من الخلّن من وإّن
ّنوى ال

للـوصـال داٍع وهو به
أمـين

أّما العين صديق ومنهّم
لـقـاؤه

ّو فـظـنـون غيبـه وأّما فحل

لعيينة بن حصن قبل إسإلمه أقبل عيينة بن حصن إلى المدينة قبل إسإلمه، فلقيه ركٌب
ّله عليه وسإلم"، خأارجون منهّا؛ فقال: أخأبروني عن هذا الرجل "يعني النبّي صلى ال

ًا وأفناء العرب، ورجل فقالوا: الناس فيه ثّلثّة رجال: رجل أسإلم فهّو معه يقاتل قريش
لم يسلم فهّو يقاتله، ورجل يظهّر السإلم إذا لقى أصحابه ويظهّر لقريش أنه معهّم إذا
ّني منهّم، فما فيمن لقيهّم؛ فقال: ما يسّمى هؤلء? قالوا: المنافقون. قال: فأشهّدوا أ

وصفتم أحزم من هؤلء.
ّثقات، واحفظني من الّصديق. ّلهّم اكفني بوائق ال دعاء لرجل وكان يدعو فيقول: ال

ًا، فأّما أصدقاؤنا فل ّله من ل يعرفنا ول نعرفه خأير وكتب رجٌل على باب داره: جزى ال
ّنا لم نؤت قّط إل منهّم. جزوا ذلك، فأ

ّباس شعر إبراهيم بن العباس إلى محمد بن عبد الملك الزيات وكتب إبراهيم بن الع
ّيات: إلى محمد بن عبد الملك  الز

ًا صرت نبا فلماالزمـان بإخأاء أخأي وكنت عوانا حرب
إليك أشكو كنت وقد

الزمان
الزمانا أذّم فيك فأصبحت

ّدك وكنت المانـا منك أطلب فهّأناللـنـائبـات أع
ّي: شعر لمحمد بن مهّدي وقال محمد بن  مهّد

وكان صديقي كان
خأالصتـي

ّيام مجاري نجري أ
الّسـلـق

والملوك راح إذا حتى
ًا مـعـ

ّد ّطراحي ع صالح من ا
 الخلق

ّليت فـي الفـراق ثّوب خأ
يده

الوداع هذا وقلت
فانطـلـق

على الجديد لبسة لبسته
ال

الخلق فرقة وفارقت قّر

وقال آخأر: 
ًا رأيت ذا حال في أمر

عسرته
ً ّده في ما لك مواصل و

خألل
يستفيد أن له تمّن فل

غـنـًى
الحال بانتقال فإنه

ينـتـقـل
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ّني أشفقت كتاب رجل لصديق له أعرض عنه وكتب رجٌل إلى صديق أعرض عنه: لول أ
ّله براءتي منه فيك ولك لمعجبك ولكفيتك من أشتات ظني "في" إجابتك إلى ما يعلم ال

ّلي؛ فإن رجعت قبلت وتمّسكت ّدك إ مؤونتي، ثّقًة بأّن ازديادك من معرفة الناس سإتر
ّليا، ولم آس على مدبر ولم أسإامح نفسي على واغتبطت وإن أصررت لم أتبع مو

ّلقهّا بك، ولم أسإاعدها على نزاعهّا إليك. فكم من زمان تركتك فيه وسإومك ثّم أبى تع
ٍة ّكد بيني وبينك. وما من كر ّيامي معك وما تؤ قلبي ذلك، فكررت وعطفت أسإًى على أ
لي إليك إل وهي داعيٍة إلى ما أكرهه من اسإتخفافك ونفورك ولو فهّمت ما اسإتحققت
به عليك ما أشكوه الخّف محمل ما يكون منك علّي ول جست في عتباك ورضاك وفي
جواب كتاب: وقد وزعني ما ضربته لي من المثال في كتابك عن اسإتبطائك على أني

ّيته؛ وقد  قيل: ل أسإتزيد إل من أحتاج إلى صلحه وأرغب في يق

ًة إل يأبين ّنى الوصل كثرة منوظـلـمـا جـفـو تج
 الجرما

وفي كل ما أجبتني ظلمت في معارضتي عن مسخي جوابك بإيحاشي وفي اعتدادك
علّي بما أنت جانيه وعليك الحجة فيه، وما أنكر الخلف بين الب وابنه والخ وشقيقه

إذا وقعت المعاملة، ولذلك سإبب ل أعرفه بيني وبينك قّط، فإني لم أخأالفك ولم
أشاححك ولم أنازعك ولم أعارض نعمك بل ول أمرك بنهّي.

وهب: شعر للحسن بن وهب وقال الحسن بن 

حسب عنك نفسي سإأكرم
إهانتـي

وكّف قّرت إذ فيك لهّا
نزاعـهّـا

ّنفس هي قـّط كلفتهّا ما ال
خأـطًة

منه قّل إل المر من
امتناعـهّـا

أكبر أنت لعمري صدقت
ّهّمهّـا ه

منك قّل إذ فأجهّدها
انتفـاعـهّـا

ّني هب فاتت أعمى أ
طرفه الشمس

ّيب نورها عنه وغ
وشعـاعـهّـا

ّله بن ّله بن معاوية بن عبد ال ّله بن جعفر وقال عبد ال ّله بن معاوية بن عبد ال ولعبد ال
جعفر: 

ً رأيت ًا كان فضيل شيئ
ًا ّفـقـ ملـ

بـدا حتى التحميص فكّشفه
لـيا

لي تكن لم ما أخأي فأنت
حـاجة

ل أن أيقنت عرضت فإن
ًا ليا أخأ

وبينك بيني ما زاد فل
بـعـدمـا

إل الحاجات في بلوتك
تـمـاديا

ٍء فلست ّد ذي عيب برا الو
كـلـّه

كنت إذا فيه ما بعض ول
 راضيا

عيب كّل عن الرضا فعين
كلـيلٌة

تبدي الّسخط عين ولكّن
المساويا

ّد متنا إذا ونحنحـياتـه أخأـيه عـن غنّي كلنا تـغـانـيا أشـ
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ًا إلى بعض إخأوانه: أما بعد، ّله بن معاوية إلى بعض إخأوانه وكتب ايض ًا من عبد ال أيض
فقد عاقني الشّك فيك عن عزيمة الرأي في أمرك؛ ابتدأني بلطف عن غيره خأبرة، ثّم
ًء من غير ذنب؛ فأطعمني أّولك في إخأائك، وآيسني آخأرك من وفائك؛ فل أعقبتني جفا
ٍد وانتظاره منك على ثّقة؛ فسبحان ًا، ول أنا في غ ّطراح ٌع لك ا أنا في غير الرجاء مجم

من لو شاء كشف بإيضاح الرأي في أمرك عن عزيمة الرأي فيك، فأقمنا على ائتلف،
أو افترقنا على اخأتلف.

كتاب رجل إلى صديق له وكتب رجٌل إلى صديق له: نحن نستكثرك باعتزالك، ونستديم
صلتك بجفائك، ونرى الزيادة في الغّم أدوم لجميل رأيك.

كثير: شعر لكثير، ولغيره ومثله قول 

ًا شحطت وإن بكيت يوم
دنت وإن

ّللت واسإتكثرتهّا تد
باعتزالـهّـا

الكميت: ونحوه قول 

أغـــضـــب الـضــيم بـه يعـدل وإن أذاتـيويجـــتـــدي دعــائي الـمـولـى يخـذل وقـد
ّو مللة الصديق بعض من فأونس ّدن فأسإتبقيهّم ال

ّنب  بالتج
آخأر: وقال 

ٍة ذو أعلـم ما إنك  القدم عن الدنى يذهلكمـل
حسان: وقال عبد الحمن بن 

ّد في خأير ل ل ممن الو
له تزال

ًا ًا مستشعر ٍة من أبد خأيف
وجـل

ّيب إذا تسـيء تبرح لم تغ
بـه

ًا أو قال عّما وتسأل ظن
فعـل

محكان: ولمّرة بن محكان وقال مّرة بن 

ًا بيننا ترى ًا خألقـ ًاظـاهـر ًا وصدر ًا عدو ووجهّ
 طليقا

ونحوه قول المّرار:
علّي تخّرصه كذٌب

لقومـه
محارب اللسان سإلم

 السإرار
نصيحة أعرابية لبنهّا وحدثّني أبو حمزة النصارّي قال: حدثّنا

ّدته ّتبي قال: قالت أعرابية لبنهّا: يا بنّي، إياك وصحبة من مو الع
بشره فإنه بمنزلة الريح.

ّده، أصناف الخأوان وكان يقال: الخأوان ثّلثّة: أٌخ يخلص لك و
ّيته، ّية يقتصر بك على حسن ن ويبلغ في محبتك جهّده. وأٌخ ذو ن

دون رفده ومعونته. وأٌخ يلهّوق لك لسانه، ويتشاغل عنك بشانه،
ويوسإعك من كذبه وأيمانه.

ّقب العبدي، ولوس بن حجر وقال المثقب العبدي:  شعر للمث
أخأي تكون أن فإما

بصـدٍق
ّثي منك فأعرف من غ

 ثّميني
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ًاواتـخـذنـي فاجتنبني وإل ّو ّتـقـينـي أتقيك عد وتـ
حجر: وقال أوس بن 

العهّد الدائم أخأوك وليس
بـالـذي

ّلى إن يسوءك ويرضيك و
ً مقبـل

دمت ما النائي أخأوك ولكن
ًا آمنـ

المر إذا الدنى وصاحبك
 أعضل

آخأر: وقال 

ّد ما لعمرك اللسـان و
بـنـافـٍع

ّدة أصل يكن لم إذا المو
 القلب في

ٍد غنًى، ٌق، ول لحسو لبي حارثّة المدني وقال أبو حارثّة المدنّي: ليس لمملوٍل صدي
والنظر في العواقب تلقيح العقول.

الحنف: شعر للعباس بن الحنف، ولخأرين قال العباس بن 

أذاقونـي الذين أشكو
ّدتـهّـم مـو

الهّوى في أيقظوني إذا حتى
 رقدوا

قمت فلّما واسإتنهّضوني
ًا منتهّـضـ

الهّوى في حّملوني ما بثقل
قعدوا

المجنون: ونحوه قول 

ما إذا حتى وأدنيتني
سإبيتـنـي

سإهّل العصم يحّل بقوٍل
 الباطح

ّني تجافيت لي ل حين ع
حـيلًة

ّلفت ّلفت ما وخأ بين خأ
الجوانـح

آخأر: وقال 

ّد في خأير ول يكن لم إذا و
له

الحادثّات مّر طول على
 بقاء

العرابي: وأنشد ابن 

ّله لحا ّد ينفع ل من ال الو
عـنـده

ّد إن حبله ومن غـير م
مـتـين

الغير له يحدثّ إن هو ومن
ًة نظر

كـّل أسإبـاب بهّا يقطع
قـرين

ٌة من النار. ويقال: صاحب السوء جذو
ّين لك لعلي بن أبي طالب عليه السلم وقال علّي عليه السلم: "ل تؤاخ الفاجر فإنه يز

ّين لك أسإوأ خأصاله، ومدخأله عليك ومخرجه من عندك فعله ويحّب لو أنك مثله ويز
شين وعار. ول الحمق فإنه يجتهّد بنفسه لك ول ينفعك وربما أراد أن ينفعك فيّضرك،
ّذاب فإنه ل فسكوته خأيٌر من نطقه، وبعده خأير من قربه، وموته خأير من حياته. ول الك

ّدثّ بالصدق فما ينفعك معه عيش، ينقل حديثك وينقل الحديث إليك حتى إنه ليح
ّدق" شعر رآه أبو قبيل في بلد الروم قال أبو قبيل: أسإرت ببلد الروم فأصبت على يص

أركانهّا: ركن من 

ّياكالجهّل أخأا تصحب ول ّياه وإ وإ
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ًاأردى جاهـل من فكم آخأـاه حـين حليمـ
مـاشـاه هو ما إذابالمـرء المرء يقاس

وأشـبـاه مقـاييسالشـيء على وللشيء
يلـقـاه حـين دليٌلالقـلـب على وللقلب

ّي بن  يزيد: شعر لعدي بن يزيد وقال عد

وأبصر تسأل ل المرء عن
قرينه

بالمقارن القرين فإّن
نقـتـدي

الرياشي: وللرياشي وأنشد 

إل تصحب ل كنت إن
فتـًى

بأمـثـالـكـا تؤت لم مثلك

على الفضل لك إّن
صحبتـي

يستصحب قد والمسك
 الّرامكا

ًا هبني أريد جئت أمر
الهّـدى

ضعفي على فجد
بإسإلمكـا

ّني بك ضنين، أريدك ما ليحيى بن خأالد وكتب يحيى بن خأالد: أحّب أن تكون على يقين أ
ّني ما كان ذلك بي وبك جميلً يحسن عند إخأواننا، وإن أردتني، وأريدك أن تنوب ع
وقعت القادير بخلف ذلك لم أعد ما يجب. والذي هاجني على الكتاب أّن أبا نوح

ّني ما تبدلت وما حلت عن ّله يعلم أ معروف بن راشد سإألني أن أبوح له بما عندي، وال
ّبة خأليفته. ّله وإياك على طاعته ومح عهّد، فجمعنا ال

من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: ثّق بذي العقل والكرم واطمئن إليه؛ وواصل
العاقل ؤغير ذي الكرم، واحترس من سإّيء أخألقه وانتفع بعقله؛ وواصل الكريم غير

ذي العقل وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك؛ وأهرب من الئيم الحمق.
عجرد: شعر لحماد عجرد وقال حّماد 

في دنياك من دمت ماتنـكـره لست أٍخ من كم
يسر

ّنع ّدتـه فـي لك متص ّترحيب يلقاكمـو والبـشـر بال
الوفاء وذا الوفاء يطري

ويل
ًا الغدر حي وذا مجتهّد

 الغدر
الدهـر مع عدا عليك دهٌرغـير، ذو والدهر عدا، فإذا

ويعشق المقّل يقليمـن أخأوة بإجماٍل فارفض
المثري

ٌة حـاله مـن وعليك كنت إّما العسر فيواحـد
واليسر

ّنـهّـم ل العقيان يخلط منبـغـيرهـم تخلط
!بالّصفـر

لسويد بن الصامت وقال سإويد بن الصامت: 
ًا تدعو من رّب أل مـا سإـاءك بالغيب مقالتهولو صديق
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يفـريتـرى
كـان مـا كالّشحم مقالته

ًا شـاهـد
ثّغرة على مأثّوٌر وبالغيب

ّنحـر ال
هـو مـا العينـان لك تبين

كـاتـٌم
ّنظر والّشحناء الّضغن من بال

 الّشزر
ٍر فرشني قد طالما بخي

بـريتـنـي
ول يرش من الموالي وخأير
يبري

آخأر: وقال 

وكنـت لي كان وصاحٍب
لـه

ٍد من أشفق عـلـى وال
ولـد

ّنا بـهّـا تسعـى كساٍق ك
قـدٌم

إلى نيطت كذراٍع أو
عـضـد

الحـوادثّ دانت إذا حتى
مـن

من الزمان وحّل خأطوي
 عقدي

ّني احوّل ينظـر وكان ع
مـن

بساعـدي ويرمي عيني
ويدي

ًا لي وكان وكـنـت مؤنس
لـه

إلـى وحـشة بنا ليست
أحـد

يدي اسإـتـرفـدت إذا حتى
يده

ٍد كنت يد كمسـتـرفـ
السإـد

العراب: لبعض العراب وقال بعض 

ّلـهّـم الزمان هذا إخأوان ٍر إخأوانك جبلوا قد عليه غد
يبتـذل الّرياء وصارثّوببينـهّـم الوفاء ثّياب طووا

ّق أخأوهم المستح
وصلهّـم

ومن عنده شربوا من
 أكلوا

ًا كان من وبينبينـهّـم علمت فيما وليس معدم
عمل

دعبل: بين رجل وصاحبه وقال 

ّنا مسلم أبا حـلـيفـي ك
ّدة مـو

ًا وقلبانا هوانا ًا جميع مع
مـعـا

ّد أحوطك ل الذي بالو
تحوطنـي

أن الّشعب منك وأرأب
ّدعا يتص

ّني فل فـيك أجد لم تلحي
حـيلًة

فيك أجد لم حتى تخّرقت
 مرقعا
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اسإتأكلت يميني فهّبك
فاحتسبتهّـا

قطعهّا قلبي وجّشمت
فتخّشعـا

ّثقفي: وقال يزيد بن الحكم  ال

ًا تكاشرني كـأنـك كره
نـاصـٌح

لـي قلبـك أّن تبدي وعينك
دوي

ّي لسانك وقلـبـك ماذ
عـلـقـٌم

وخأيرك مبسوٌط وشّرك
منطـوي

ّوك إن صولتي يخشي عد
لقـيتـه

ّوي وأنت ذاك ليس عد
بمسـتـوي

ًا أهوا لم إذا أراك لمـر
هـويتـه

المر من أهوى لما ولست
 بالهّوي

ّني الخير اجتويت أراك م
وأجتـوي

قرب يجتوي فكل أذاك
مجتـوي

كما طحت لولي موطٍن وكم
هوى

ّلة من بأجرامه ّنيق ق ال
منـهّـوي

ّدة لحد الحكماء ّدته على قدر حاجته فعند ذهاب الحاجة ذهاب المو ّياك ومن مو ويقال: إ
في ثّلثّة ل يعرفون إل في ثّلثّة مواطن وقال الحكيم: ثّلثّة ل يعرفون إل في ثّلثّة

مواطن: ل يعرف الحليم إل عند الغضب، ول الشجاع إل في الحرب، ول الخ إل عند
الحاجة إليه.

جرير: شعر لجرير قال 

لـي تكـن لم ما أخأي فأنت
حـاجٌة

أخأـا ل أن أيقنت عرضت فإن
لـيا

دون من فاسإتمررت تعّرضت
حاجتي

لـحـالـيا مسـتـمـٌر إني فحالك

ّني ّلـل لمغروٌر وإ مـالـيا مـالـك أّن أرجـو لياليبـالـمـنـى أع
ّي ٍد بأ السـيف تحمل نجا

بـعـدمـا
ًا نزعت قناتـك بعد سإنان

ّيا مـاضـ

ٍة فـي نبـوتـي تخافا ل أل تفـوتـكـمـا أن المنايا وخأافامـلـّم
بـيا

العتاهية: لبي العتاهية وقال أبو 

ّدهـر حبكصا عن اسإتغنيت ما أنت أخأـوه الـ
فـوه مـّجـك سإاعًةإلـيه احـتـجـت فإذا

آخأر: وقال 

لنا فليس أثّروا وإنإلـينـا افتقروا إذا موالينا
 موالي
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ّنعمة وخأذلك عند الئبة: يربض والعرب تقول فيمن شركك في ال
ًا. لحجرة ويرتع وسإط

للحجاج يتمثل بشعر قعنب ابن أم صاحب
ًا، فقال الناس: لحن المير. قال المدائنّي: لحن الحجاج يوم
ّثل بشعر قعنب بن أّم صاحب: فأخأبره بعض من حضر، فتم

ًا سإمعوا إذا صّم خأير
بـه ذكرت

ٍء ذكرت وإن عندهم بسو
أذنـوا

تكون لو فطنوعهّا فطانٌة
لـهّـم

ّله تقًى أو مروءة ما ل
فطـنـوا

ًا يسمعوا إن ّيئ به طاروا سإ
ًا فرح

ّني صالح من سإمعوا وما م
 دفنوا

والواد القرابات باب
ّدثّنا أبو داود ّدثّني زيد بن أخأزم قال:ح ّله عليه وسإلم في صلة الرحم ح للنبي صلى ال

ّدثّنا إسإحاق بن سإعيد القرشي من ولد سإعيد بن العاص قال: أخأبرني أبي قال: قال: ح
ّله ّباس، فأتاه رجل فمّت إليه برحم بعيدٍة، فلن له وقال: قال رسإول ال كنت عند ابن ع
ّله عليه وسإلم:"إعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه ل قرب بالّرحم إذا قطعت صلى ال

ًة". وإن كانت قريبًة ول بعد بهّا إذا وصلت وإن كانت بعيد
ّدثّني القاسإم بن ّدثّني شبابة قال: ح ّله بن دينار في النعمة والمانة والرحم ح لعبد ال

ّلقات ًا، فإنهّّن مع ّله بن دينار قال: إحذروا ثّلثّ ّياش عن عبد ال الحكم عن إسإماعيل بن ع
بالعرش: النعمة تقول يا رّب كفرت، والمانة تقول يا رّب أكلت، والّرحم تقول يا رّب

قطعت.
ّدثّنا عيسى بن يونس قال: قال ّي قال: ح ّدثّني الّزياد لمحارب بن دثّار في صلة الرحم ح
ًا، ًا لنهّم بّروا الباء والبناء، وكما أّن لوالدك عليك حق محارب بن دثّار: إنما سإّموا أبرار

ّق. فكذلك لولدك عليك ح
ّله بن يزيد عن حيوة ّي عن عبد ال ّدثّني أبو سإفيان الغنو ّله عليه وسإلم ح للنبي صلى ال

ّله عليه ّله صلى ال ّله بن عمر أّن رسإول ال بن شريح عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد ال
ّدثّنا ّدثّني القومسّي قال: ح ّد أبيه".ح وسإلم قال:"أبّر البّر أن يصل الرجل أهل و

ّله ّده عن النبّي صلى ال ّدثّنا كثير بن زيد عن أبيه عن ج إسإماعيل بن أبي أويس قال: ح
عليه وسإلم قال:"ابن أخأت القوم من أنفسهّم ومولى القوم من أنفسهّم وحليف القوم

ّله بن ًا عن خأالد بن مخلد عن سإليمان بن بلل عن عبد ال ّدثّني أيض من انفسهّم". وح
ّله عليه وسإلم:"الّرحم دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسإم صلى ال

شجنٌة من الرحمن قال لهّا من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته".
ّدثّنا حّماد بن زيد عن حبيب عن ابن ّي قال: ح ّدثّني الّزياد ّله عنه ح لعثمان رضي ال

ّله، وأنا أعطي قرابتي سإيرين قال: قال عثمان: كان عمر يمنع أقرباءه ابتغاء وجه ال
ّله، ولن يرى مثل عمر. لوجه ال

ّدثّنا إبراهيم بن موسإى ّدثّني أحمد بن الخليل قال: ح ّله عليه وسإلم ح للنبي صلى ال
ّدثّنا محمد بن ثّور عن معمر عن أبي إسإحاق عن عاصم بن ضمرة عن علّي قال: ح

ّد له في عمره ّله عليه وسإلم قال:"من سإّره أن يم عليه السلم عن النبّي صلى ال
ويوسّإع له في رزقه فليصل رحمه".

ّله بن عيسى ّدثّنا سإفيان عن عبد ال ّدثّنا أبو نعيم قال: ح ّدثّني أحمد بن الخليل قال: ح ح
ّله عليه وسإلم: "ل يزيد في العمر ّله صلى ال عن عبيد بن أبي الجعد قال: قال رسإول ال

ّذنب يصيبه". ّد القدر إلّ الدعاء وإّن الرجل ليحرم الرزق بال إل البّر ول ير
ٌد عن مطر عن ّدثّنا سإعي ّدثّنا عبد العلى قال: ح ّدثّني محمد بن يحيى القطعّي قال: ح ح
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ّله عليه وسإلم ّنخعّي عن ابن عمر قال: أتى رجا النبّي صلى ال الحكم بن عتيبة عن ال
فقال: إّن والدي يأخأذ مني مالي وأنا كاره. فقال: "أو ما علمت أنك ومالك لبيك".

ّله عن الصمعّي قال: أخأبرني بعض العرب: ّدثّن عبد الرحمن بن عبد ال في العقوق ح
ًا بأبيه، ّق أن رجلً كان في زمن عبد الملك بن مروان، وكان له أب كبير، وكان الشاّب عا

الشيخ: وكان يقال للشاّب "منازل" فقال 

ٍم جزت وبـين بيني رح
مـنـازٍل

ًء ّدين يستنجز كما جزا ال
طالـبـه

ّبت ًا صار حتى تر جعد
ً شـمـردل

الفحل غارب سإاوى قام إذا
 غاربه

ّلمني ولـوى كـذا مالـي تظ
يدي

ّله يده لوى ل الذي ال
يغـالـبـه

ّني ًة لداٍع وإ لـو دعو
دعـوتـهّـا

ّيان جبل على لنقّض الّر
جانبـه

ًا كان عليهّم، فأرسإل إلى الفتى ليأخأذه، فقال له الشيخ: أخأرج من خألف فبلغ ذلك أمير
ّقه في آخأر عمره  فقال: البيت. فسبق رسإل المير، ثّم ابتلي الفتى بابن ع

ّلمني خأليٌج مالي تظ
ّقـنـي وعـ

كالحنّي كانت حين على
عظامي

ّيرته غير يزداد ما بعض ومالـيزيدنـي وازددتـه تخ
 عرام

شعر يحيى بن سإعيد لبنه وقال يحيى بن سإعيد مولى تيم كوفّي
لبنه: 

ًا غذوتك وعلتك مولود
ًا يافـعـ

عليك أجني بما تعّل
وتنـهّـل

لـم بالشكو نالتك ليلٌة إذا
أبـت

ّ لشكواك ًا أل سإاهر
أتملـمـل

ّني دونك المطروق أنا كأ
بالذي

وعيني دوني به طرقت
تهّمل

في الوقت بلغت فلّما
ّدة التي الع

أبتغتـه ما جرى إليهّا
وآمـل

ًا منك جزائي جعلت جبهّ
وغلظًة

المنعم أنت كأنك
المتفـّضـل

ّق ترع لم إذ فليتك ح
ّوتـي أبـ

المجاور الجار يفعل كما
تفعل

ًا من ّله في الصديق الباّر عوض للقاسإم بن محمد قال القاسإم بن محمد: قد جعل ال
الّرحم المدبرة.

لعمر بن الخطاب إلى أبي موسإى: مر ذوي القرابات أّن يتزاوروا ول يتجاوروا.
ّدة. ّديار تقاربوا في المو مثله لكثم بن صيفي وقال أكثم بن صيفّي: تباعدوا في ال
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ّوك. ّو عد ّوك وعد لعرابي في ابن عمه قيل لعرابّي: ما تقول في ابن عمك? قال: عد
زهير: شعر لقيس بن زهير وقال قيس بن 

حمل من النفس شفيت
ٍر بن بد

قد حذيفة من وسإيفي
شفاني

سإادات بإخأوتي قتلت
قومـي

حلي لنا كانوا وقد
الزمـان

بهّم بردت قد أك فإن
ّ بهّم أقطع فلمغليلـي بـنـانـي إل

ّله وجهّه، لعلي بن أبي طالب عند قتلى معركة الجمل قال علّي بن أبي طالب كّرم ال
ّفح القتلى يوم الجمل: شفيت نفسي وجدعت أنفي. وفي مثل قول  القائل: حين تص

أمـيم قتلوا هم قومي
أخأـي

يصيبني رميت فإذا
سإهّمـي

لعفون عفوت ولئن
ً جلـل

لوهنن قرعت ولئن
 عظمي

بين رجل من العرب قتل ابن أخأيه، ووالد القتيل قتل رجٌل من العرب ابن أخأيه فدفع
إلى أخأيه ليقيده، فلّما أهوى بالسيف أرعدت يداه فألقى السيف من يده وعفا عنه

وقال: 

ًء للنفس أقول تأسإـا
وتـعـزيًة

ّي إحدى ولم أصابتني يد
تـرد

فقد من خألٌف كلهما
صاحبـه

وذا أدعوه حين أخأي هذا
 ولدي

بعضهّم: لبعض الشعراء وقال 

ّنضال بمرهفة نفاديكمعمرو آل يا سإراتنا بكره ال
نذكركم حين فنبكي
عليكم

ّنا ونقتلكم نبـالـي ل كأ

ّي بن  زيد: وقال عد

ّد القربى ذوي وظلم أش
مضـاضًة

الحسام وقع من المرء على
ّند  المهّ

غيره: وقال 

حـزٍن آل منكم سإآخأذ
لـحـوشـٍب

بنـي وكنتم مولي كان وإن
أبـي

وترمي أرمي ل كنت إذا
عشيرتـي

ّنبل جائحات تصب كشحي ال
 ومنكبي

ّدثّنا الوليد بن سإلم عن ّدثّنا أبو الخطاب قال: ح ّله عليه وسإلم قال: ح للنبي صلى ال
محمد بن السائب البكرّي عن سإعيد بن عمرو بن سإعيد بن العاص قال: قال رسإول
ّق كبير الخأوة على صغيرهم كحّق الوالد على ولده". ّله عليه وسإلم:"ح ّله صلى ال ال
للعرب في العطف مع القرابة والعرب تقول في العطف على القرابة وإن لم يكن
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ًا". ًا:"أنفك منك وإن ذّن". ومثله:"عيصك منك وإن كان أشب ّد وا
ّنمر بن  تولب: شعر للنمر بن تولب وقال ال

ٍد من كنت إذا وأّمك سإع
فـيهّـم

ًا من خأالك يغررك فل غريب
 سإعد

القوم أخأت ابن فإن
إناؤه مصغًى

بـأٍب خأاله يزاحم لم إذا
جـلـد

ّية بن أبي عائذ لياس بن  سإهّم: شعر أمية بن أبي عائذ لياس بن سإهّم وقال أم

ًا أبلغ ابن عرض أّن إياسإ
أخأـتـكـم

أو حسنـه فاصطن رداؤك
ّذل تـبـ

ّني طوٍل ذا تك فإن ابن فإ
أخأـتـكـم

الخال مدى من أخأت ابن وكّل
 معتلي

ًا فكن ًا أو أسإد أو ثّعلـبـ
شـبـيهّـه

إلـيك أنسب تكن فمهّما
وأشـكـل

أخأـت ابن إل ثّعلٌب وما
ثّـعـالـٍب

ّليث أخأت ابن وإن رئبال ال
أشـبـل

شعر بشر بن المغيرة بن أبي صفرة إلى عمله وكتب بشر بن المغيرة بن أبي صفرة
البيات: إلى عّمه بهّذه 

قد والمغيرة المير جفاني
جفـا

ازوّر قد لي يزيد وأمسى
جانبه

ّلهّم ًا نال قد وك شبع
لـبـطـنـه

جاع إذا لؤٌم الفتى وشبع
صاحبه

ً عّم فيا ّتخذني مهّل وا
ٍة لنـوب

ّدهر فإن تنوب، جّم ال
 عجائبه

للسيف أن إل السيف أنا
ًة نبو

عليك تنبو ل ومثلي
 مضاربه

لرجل من الشراف يعيب أخأاه عند بعض الملوك دخأل رجل من
أشراف العرب على بعض الملوك، فسأله عن أخأيه، فأوقع به

يعيبه ويشتمه، وفي المجلس رجل يشنؤه فشرع معه في القول؛
ّني لكل لحمي ول أدعه لكل. فقال له: مهّلً! إ

ّدة أقرب النساب. ّدة، والمو ويقال: القرابة محتاجة إلى المو
والبيت المشهّور في هذا: 

تقّرب ل القرابة فإذا
ًا قاطع

ّدة وإذا أقرب المو
 النساب

لبزر جمهّر في الخ الصديق وقيل لبزر جمهّر: أخأك أحّب إليك أم صديقك? فقال: إنما
ًا. أحّب أخأي إذا كان صديق

زهير: شعر لخداش بن زهير، ولخأرين وقال خأداش بن 
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ًا عمي ابن رأيت لي بادي
ضغنـه

ليس الصدر في وواغره
 بذاهب

الّرياشي: وأنشدنا 

خأيٌر الّسيار أبي حياة
لـقـومـه

المور سإاس قد كان لمن
 وجّربا

ًا ونعتب ولو عليه أحيان
مـضـى

الناس من الباقي على لكنا
أعتبا

الشاعر: وقال 

ًا أر ولم ٍء عّز لمرى
كـعـشـيره

ّ أر ولم عـن نأي مثل ذل
الهـل

أوضع لفقر مثل أر ولم
للـفـتـى

أرفـع المال مثل أر ولم
لـلـّرذل

ٍم من أر ولم على أضّر عد
الفـتـى

من الناس وسإط عاش إذا
 العقل عدم

للمهّلهّل وقد زّوج ابنته في اليمن كان مهّلهٌّل صار إلى القبيلة من اليمن يقال لهّم
ًا؛  ٌه لغترابه عن قومه، ومهّروا ابنته أدم ّوجهّم وهو كار فقال: جنٌب، فخطبوا إليه فز

أدم من الحباء وكان جنٍبفي الراقم فقدها أنكحهّا
بدم خأاطٍب أنف ما رّمليخطبـهّـا جاء بأبانين لو

العشى: شعر للعشى وقال 

ل قومه عن يغترب ومن
يرى يزال

ٍم مصارع ًا مظلو مجّر
ومسحـبـا

وإن الصالحات منه وتدفن
يسـيء

رأس في النار أسإاء ما يكن
كبكـا

ّوه هـتـفـت لو بقيع ورّب الرأس ينغض كريٌم أتانيبـجـ
مغضبـا

غطفان: لرجل من غطفان وقال رجل من 

ّد تستبق لم أنت إذا و
ٍة صـحـاب

بّث أكثرت دخأٍن على
المعاتب

ّني الّسوء أمرأ لسإتبقي وإ
ًة ّد ع

الناس من عّريٍض لعدوة
 عائب

البعدين كلب أخأاف
ونبحهّـا

كلب تجاوبهّا لم إذا
القـارب

ّله بن أبي ّله بن أبي بكرة ورجل قال رجل لعبيد ال بين عبيد ال
بكرة: ما تقول في موت الوالد? قال: ملك حادثّ. قال: فموت

زوج? قال: عرس جديد. قال: فموت الخ? قال: قّص الجناح.
ٌع في الفؤاد ل يجبر. قال: فموت الولد? قال: صد
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وكان يقال: العقوق ثّكل من لم يثكل.
ًا ّي ّله عنهّم شكا عثمان عل ًا إلى العباس رضي ال لعثمان يشكو علي

ّق، إن عاش ّله عنهّم؛ فقال: أنا منه كأبي العا إلى العباس رضي ال
ّقه وإن مات فجعه. ع

ّقك علّي ل بين رجل وأبيه وقال رجل لبيه: يا أبت، إن عظيم ح
ّقي عليك، والذي تمّت به إلّي أمّت بمثله إليك، يذهب صغير ح

ّنا على سإواء. ولست أزعم أ
بين زيد علي بن لحسين وابنه يحيى وقال زيد بن علي بن

ّله لم يضرك لي فأوصاك بي، ورضيني الحسين لبنه يحيى: إن ال
لك فلم يوصني بك.

بين لحنف ومعاوية لما غضب على ابنه يزيد غضب معاوية على
يزيد ابنه فهّجره؛ فقال له الحنف: يا أمير المؤمنين، أولدنا ثّمار
قلوبنا وعماد ظهّورنا، ونحن لهّم سإماء ظليلة، وأرض ذليلة، فإن
ّلوا غضبوا فأرضهّم، وإن سإألوا فأعطهّم، ول تكن عليهّم قفلً فيم

ّنوا موتك. حياتك ويتم
ًا- فقال: ّق ّقه ابنه قيل لعرابّي: كيف ابنك?- وكان عا لعرابي ع

عذاّب رعف به الدهر، فليتني قد أودعته القبر، فإنه بلء ل يقاومه
ٌة ل يجب فيهّا الشكر. الصبر، وفائد

ّي ولدك أحّب إليك? لبعضهّم في أحب أولده إليه قيل لبعضهّم: أ
قال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهّم حتى يبرأ، وغائبهّم حتى

يقدم.
ًا؛ بين عمر بن الخطاب ورجل ناول عمر بن الخطاب رجلً شيئ

ّله عنهّم. فقال له: خأدمك بنوك. فقال عمر: بل أغنانا ال
للحسن وقد ولد له غلم 

ّله لك في وولد للحسن غلم، فقال له بعض جلسائه: بارك ال
ّله على كّل هبته، وزادك من أحسن نعمته. فقال الحسن: الحمد ل
ًا بمن إن كنت ّله الزيادة في كل نعمة، ول مرحب حسنة، ونسأل ال

ًا، ول ًا أذهلني، ل أرضى بسعيي له سإعي عائلً أنصبي، وإن كنت غني
ًا، حتى أشفق له من الفاقة بعد وفاتي، ّد ّدي له في الحياة ك بك
وأنا في حاٍل ل يصل إلّي من غّمه حزن ول من فرحة سإرور.

شعر لبن العرابي عاتبه أبوه على شرب النبيذ قال الصمعي:
عاتب أعرابي ابنه في شرب النبيذ، فلم يعتب وقال: 

ٍة أمن كرم ماء من شرب
شربـتـهّـا

لي طاب علّي! الن غضبت
الخمر

ٌذ: أن إلّيرضيت، ل فاغضب سإأشرب أعقـك لذي
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والـسـكـركلهما
صمصامة: شعر الطرماح لبنه صمصامة وقال الطرماح لبنه 

لمك تشفع إن أصمصام
تلقـهّـا

لم الصدر في شافع لهّا
يتبـرح

ّ الحّب هل ّنهّا إل لو أ
تعـرضـت

لهّا قلت صمصام يا لذبحك
 أذبحي

أن مّت إن صمصام يا أحاذر
يلي

ّياك تراثّي غير امرؤ وإ
مصلـح

رأسإك القوم وسإط صّك إذا
ّكًة ص

ملكت الناهي له يقول
فاسإـجـح

العرابي: لبن العرابي، وغيره وأنشد ابن 

قعر في بنيتي دفنتأنـي ووددت بنـيتـي أحّب
لـحـد

علّي تهّون أن بي وما
لكـن

البؤس تذوق أن مخافة
 بعدي

آخأر: ونحوه قول 

من أجزع لم أميمة لول
الـعـدم

الليالي في أجب ولم
ّظلم حندس  ال

العيش في رغبًة وزادني
معرفتي

ذوو يجفوها اليتيمة ذّل
الّرحـم

ًا الفقر أحاذر يلـّم أن يوم
بـهّـا

ٍم من الّستر فيهّتك على لح
وضم

موتهّا وأهوى حياتي تهّوى
ًا شفقـ

على نّزاٍل أكرم والموت
الحرم

ابنته: وقال أعرابّي في 

ّقة يا النفس إن النفس ش
والـهٌّة

العين ودمع عليك حّرى
 منسجم

أن عليهّا أخأشى كنت قد
ّدمني تق

وجهّهّا فيبدي الحمام إلى
العدم

هّم فل نمت فالن
يؤرقـنـي

أودت ما إذا العيون تهّدا
الحرم

سإليم: وقال أعشى 

ٍد مـــن فـــداؤك نفـســي الـجـلـيدا لـبـسـن الـبـيوت مـا إذاوافـــ
ًا فصـرتلـــه أرجــى كـنـت الـذي كفـيت الـولــيدا وصـرت لـي أبـ

بن عتاب بن خأالد في همدان لعشى
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 ورقاء
ّتاب" بن  ورقاء: وقال أعشى همدان في خأالد "بن ع

مضى عتاٌب يك فإن
لسبـيلـه

له يبقى من مات فما
 خأالد مثل

في الثّر وفي الحديث المرفوع: "ريح الولد من ريح الجنة".
ّبنون وإنكم لمن ريحان ّنكم لتج ّله عليه وسإلم لحد ابني بنته: إ ّله صلى ال وقال رسإول ال

ّله". ال
أعرابية: لعرابية وقالت 

ّبذا يا  بالبلد الخزامى ريحالولـد ريح ح
ّلك على تفضيلهّم الخزامى. ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: هذا يد ح

ّو أو صديق. ًا، ثّم عد ًا، وخأادمك سإبع وكان يقال: إبنك ريحانك سإبع
ًا له بقوم، فقالوا: صفه. فقال: بين أعرابي يبحث عن ابنه وقوم مّر أعرابّي ينشد ابن

دنينيٌر. قالوا: لم نره. فلم يلبث القوم أن جاء على عنقه بجعٍل؛ فقالوا: ما وجدت ابنك
يا أعرابّي? قال: نعم هو هذا. قالوا: لو سإألت عن هذا لخأبرناك، ما زال منذ اليوم بين

أيدينا.
امرأة: لشاعر في امرأة قال الشاعر في 

برد إذا الفتى ضجيج نعم
ال

ًا ليل وقرقف سإحير
 الّصرد

ّينهّا ّله ز ّينكمـا العيون في ال ًد عين في ز ولـد والـ
ّقص وقال الزبير في الثّر وفي الحديث: "من كان له صبّي فليستصب له" للزبير ير

ًا  ّقص ابن له: وهو ير

 الّصديق ولد من مبارٌكعتيق أبي آل من أبيض
ّذ ريقي لعرابي يذكر أولده وقال  ّذه كما أل أعرابّي: أل

ّياٌت لول إلى بعٍض من حططنالـقـطـا كـزغـب بن
بـعـض

ٌع مـضـطـرٌب لـي لكان ّطول ذات الرض فيواسإـ ال
 والعرض

عـلـى تمـشـي أكبادنابـينــنـــا أولدنـا وإنـمـا
الرض

ّبت لو على الريح ه
بـعـضـهّـم

من عيني لمتنعت
الـغـمـض

إلـى عاٍل مرقٍب منحـكـمـه عـلـى الدهر أنزلني
خأـفـض

سإوى ماٌل لي فليسالغنـى ثّياب الدهر وابتّزني
 عرضي

ّنّسابين: إنما قيل: لبعض النّسابة في سإعد العشيرة قال بعض ال
سإعد العشيرة، لنه كان يركب في عشرة من ولده، فكأنهّم

عشيرة.
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لضرار بن عمرو الضبي وقال ضرار بن عمرو الّضبّي، وقد رئي
ًا قد بلغوا: من سإّره بنوه سإاءته نفسه. له ثّلثّة عشر ذكر

شعر لبشر بن أبي خأازم قال بشر بن أبي خأازم: 
أبونا قالوا علوا ما إذا

وأّمـنـا
ول أّم عالـين لهّم وليس

أب
:آخأــــــر وقـــال

نابتك إن عّمك ابن أنا
نائبٌة

كعبك ما إذا منك وليس
 اعتدل

الّرياشي: للرياشي، وغيره وأنشدنا 

ّلهّا الّرحم ّديار فيهّا فإّنالـبـلّن بخـير ب العـمـران لل
وبنت المال وآمر

الّصغـران
ّقت وإنما اسإم من اشت

 الرحمن
المعلوط: وقال 

كـان وإن ألقى ما يلق ومن
ّيدا سإـ

سإير يس أخأشى الذي ويخش
 هارب

عـلـّي سإلطـاٍن مخافة
ّنـه أظـ

مثل عاداك وما ورهطي،
القارب

ّله ّفان على ابنته وهي عند عبد ال بين عثمان بن عفان وابنته اوزوجهّا دخأل عثمان بن ع
ّية: ما لي أراك مهّزولًة? لعّل بعلك يغيرك? فقالت: ل، ما بن خأالد بن أسإيد، فقال: يا بن

ّية أحّب ّله في بني أم ّلك تغيرها! قال: فأفعل، فلغلٌم يزيد ال يغيرني. فقال لزوجهّا: لع
إلّي منهّا.

بشير: شعر للنعمان بن بشير في القريب قال النعمان بن 

من المال لعطي وإني
ً ليس سإائل

المعاند للمولى وأدرك
بالـظـلـم

ًا يلقني ما متى وإني صارمـ
لـه

مـن الشدائد عند بيننا فما
صـرم

في شريكك المولى تعدد فل
الغنى

في شريكك المولى ولكنما
العـدم

إليك القربى ذو مّت إذا
برحـمـه

بذي فليس واسإتغنى وغّشك
رحـم

الذي القربى ذا ولكّن
ّفـه يستـخـ

ّو يرمي ومن أذاك الذي العد
 ترمي

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

ّبـا إلـّي الحـياة زاد لقد ّنهّن بناتيحـ الّضـعـاف من أ
البؤس يرين أن مخافة
بعدي

ًا يشربن وأن بعد رنق
صافي
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كسي إن يعرين وأن
الجواري

ٍم عن العين فتنبوا كر
عجاف

ّلي بن الحسين: أنت من أبّر لعلي بن الحسين وقد سإئل عن عدم مؤاكلته أّمه قيل لع
الناس ول نراك تؤاكل أّمك. قال: أخأاف أن تسير يدي إلى ما قد سإبقت عينهّا إليه

فأكون قد عققتهّا.
ًا لعمر بن ذر في بّر ابنه به قيل لعمر ذّر: كيف كان بّر ابنك بك? قال: ما مشيت نهّار

ًا وأنا تحته. قط إل مشى خألفي، ول ليلً إل مشى أمامي، ول رقي سإطح
ّدثّني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن زائدة بين عمر ورجل كبير يذكر ابنه ح

عن عطاء بن السائب عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند عمر فأتاه رجل
فأنشده: 

شرابا لهّا تسيغ ما وأّمكيداه مرعـشًة أباك تركت
ّنت إذا  كلبا ذكرت بيضاتهّا علىوّج بطن حمامة غ

فقال عمر: مّم ذاك? قال: هاجر إلى الشأم وترك أبوين له كبيرين. فبكى عمر وكتب
إلى يزيد بن أبي سإفيان في أن يرّحله، فقدم عليه، فقال: بّر أبويك وكن معهّما حتى

ّبعة الكلب. ّبعة كلب بالبصرة إليه تنسب والعواّم تقول مر يموتا. قال أبو اليقظان: مر
الضرير: شعر لبي علي الضرير قال أبو علي 

جذلن أتيتك
ًا مـسـتـبـشـر

أتانـي لما لبشراك
الـخـبـر

قـد بأن البشير أتاني
ًارزقـت ذكـر مـا فأبهّجـنـي غلم

ّنك، فـيمـا والرشد وأ
فـعـل

خأير باسإم أسإميته ت،
البـشـر

ّهّـرتـه ّذكر في قبل ومنأسإـبـوعـه يوم وط قد ما ال
 طهّر

ّلـه فعّمرك منه الخطو قارب قد هتـرا حـتـى الـ
الكبـر

مـن حوله ترى وحتى
زمـر وبـنـيهّـم وإخأوتـهبـنـيه

المور يروم وحتى
الجـسـام

ويخشى لنفع ويرجى
لـضـّر

ّله وأوزعك شكر ال
ٍد المزيد فإنالعـطـاء شـكـر لـعـبـ

ّلى الّسلف على وص
الصالحـي

فيمـن وبارك منكم ن
غـبـر

ًا. وهذا قد وقع في باب التهّانىء أيض
للمأمون في بّر الفضل بن يحيى بأبيه 

ًا أبّر من الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ من قال المأمون: لم أر أحد
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بّره به أن يحيى كان ل يتؤّضأ إل بماء مسّخن وهما في السجن،
فمنعهّما السّجان من إدخأال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل

حين أخأذ يحيى مضجعه إلى قمقم كان يسّخن فيه الماء، فمله
ًا وهو في يده حتى أصبح. ثّم أدناه من نار المصباح، فلم يزل قائم

ّقص أعرابّي ابنه وقال:  لعرابي يّرقص ابنه ر
ّبه ناله ثّم الفقر ذاق كان قدمالـه الّشحيح حّب أح

دخأل البنات في ومعاوية العاص بن عمرو بين له بدا بذله يريد إذا
يا هذه فقال: من عائشة، ابنته وعنده معاوية على العاص بن عمرو
ّفاحة المؤمنين? فقال: هذه أمير عنك. قال: القلب. فقال: انبذها ت

الضغائن. وورثّن البعداء، ويقّربن العداء يلدن ولم? قال: لنهّن
ّله فو عمرو، يا ذاك تقل فقال: ل ندب ول المرضى مّرض ما ال
ٌد وإنك مثلهّن، الحزان على أعان ول الموتى ً لواج بنو نفعه قد خأال

 إلّي ّحببتهّّن إل أعلمك عمرو: ما له فقال أخأته
العتذار

ّتاب إلى ّتاب كتب بعض الك كان يقال: العتراف يهّدم القتراف كتاب اعتذار لبعض الك
ّله لك ّدده ال ّكد الحرمة إلى ما ج ّدم ومؤ ّقك علّي بمتق بعض العمال: لو قابلت ح

بالسلطان والولية، لم أرض في قضائه بالكتاب دون تجّشم الّرحلة ومعاناة السفر
إليك، ل سإيما مع قرب الدار منك؛ غير أن الشغل بما ألفيت عليه أموري من النتشار

ّلني في الظاهر محّل المقّصرين؛ وإن وعلئق الخراج وغير ذلك مما ل خأيار معه؛ أح
ّلف عّما لي فيه الحّظ من ّهّل سإبيلً إليك، لم أتخ ّله فرجًة من الشغل وسإ وهب ال

ّله تعالى ًا عليك، إن شاء ال ًا ورائح مجاورتك والتنّسم بريحك والتيّمن بالنظر إليك، غادي
الحبس: كتاب ابن الجهّم وهو في الحبس إلى نجاح كتب ابن الهّجم إلى نجاح من 

عبدك عن تعف إن
ففي المسىء

ًى فضلك للّصفح مأو
والمنـن

ّق ما أتيت مـن اسإتحـ
خأـطـا

ّد مـن تستحق لما فع
حـسـن

وهب: للحسن بن وهب يعتذر وكتب الحسن بن 

من العفو أحسن ما
القـادر

ّيما ل ناصر ذي غير عن سإ

ذنب ول ذنٌب لي كان إن
لي

غـافـر من غيرك له فما

ّد أعوذ بـالخأـر الول يفسـد أنبـينـنـا الـذي بالو
اعتذار جعفر بن يحيى لرجل اسإتبطأه العطاء كتب رجٌل إلى جعفر بن يحيى يستبطئه،

ّية لبعض ّقع في ظهّر كتابه: أحتّج عليك بغالب القضاء، وأعتذر إليك بصادق الن فو
الشعراء: الشعراء قال بعض 

تـعـذر ل بالعذر وغيركأسإـات إّمـا نفسك وتعذر
تبصر ل الجذع عينك وفيمنه العين في وتبصر
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القذى
الشعراء: وقال بعض 

ّيز ياذا التفضيل في إخأوانولـل لـلخأـاء المم
والقدر

في قّصرت أن بالنسمعاشرتـي عن يقبضنك ل
 بّري

ًا امرؤ ضاق إذا إني ّنيبـجـد عليه اسإتعنت ع
بالعـذر

ًا لم يرد ًا كان أو كاذب ٍر صادق في الثّر وفي الحديث المرفوع:"من لم يقبل من معتذ
ّله الكاتب ورجل علّي الحوض" وفيه: "أقيلوا ذوي الهّنات عثراتهّم" بين أبي عبيد ال

ًا أشبه باسإتئناف ّله الكاتب فقال: ما رأيت عذر اعتذر إليه إعتذر رجل إلى أبي عبيد ال
ذنٍب من عذرك.

ما قيل في أعجل الذنوب وكان يقال: أعجل الذنوب عقوبًة العذر، واليمين الفاجرة،
ًا. ّد التائب وهو يسأل العفو خأائب ور

ّطرف: المعاذر مكاذب إبراهيم النخعي يرد على رجل اعتذر إليه اعتذر رجل وقال م
إلى إبراهيم فقال له: قد عذرتك غير معتذٍر، إن المعاذير يشوبهّا الكذب.

ًا وقال  الشاعر: ويقال. ما اعتذر مذنٌب إل ازداد ذنب

ًا خألطمذنب رجعة ترج ل  باعتذار احتجاج
ّنك أمر تخلصت منه إلى أمر اعتذر رجل إلى سإلم بن قتيبة، فقبل منه وقال: ل يدعو

لعلك ل تتخلص منه.
الشاعر: لبعض الشعراء وقال 

السإـاءة في تعذراني فل
إنـه

يسيء من الرجال شرار
 فيعتذر

ّية: وقال ابن  ّطثر ال

ًأ هبيني ًا إما امر بريئ
ظلمته

ًا وإما بعد تاب مسيئ
وأعتبا

ٍء كذي وكنت ّغي دا تب
لدائه

ًا يجده لم فلما طبيب
ّببـا تط

ّتاب  اعتذار لبعض الك
ّله، نفرتك عند ّهمت، أعزك ال ًا: تو ّتاب معتذر كتب بعض الك

ّته من الّسخيمة نظرتك إلى عنوان كتابي هذا بإسإمي، لما تضمن
ّيتك في عاقبة علّي، فأخأليته منه؛ وانتظرت باسإتعطافك من طو

ّدين الحقد، واخأتصرت من امتداد العهّد، وأمنت اضطغانك لنفي ال
ّنظراء، الحتجاج المنتسب إلى الصرار، والعتذار المتعاود بين ال

ّثبت للقدام، السإتسلم لك. على أنك إن حرمتني والقرار الم
ّغر صدرك لم تضق من ّتسعت بعفوك، وإن أعدمنيهّما تو رضاك ا
الّرقة علّي من مصيبة الحرمان؛ وإن قسوت رجعت بك عواطف

ّي. ومن حدود من أياديك عندي نازعٌة بك إلى اسإتتمامهّا لد
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فضائل الرؤسإاء مقابلة سإوء من خأّولوا بالحسان. ول نعمة على
مجرم إليه أجزل من الظفر، ول عقوبة لمجرم أبلغ من الندم؛
ًا إن تغمدت وقد ظفرت وندمت. كتبت وإنا على ما تحّب بشر

ًا إن تركت إقالتي، وبخيٍر في كلتا الحالتين ّزلتي، وكما تحب ضر
ما بقيت.

وكتبت في كتاب اعتذار واسإتعطاف: كم عسى أن يكون انتظاري
لعطفك! وكم عسى أن يكون تماديك في عتبك؛ لول أني مضطٌر
إلى وصلك وأنت مطبوع على هجري. لقد اسإتحييت واسإتحييت

ّلي وعّزك، وخأفضي جناحي ونأٍي بجانبك. من ذ
ّله من نعمك ما بسطني في القول وفي كتاب آخأر: قد أودعني ال

ّكد من حرمتي بك ما شفع لي في الذنوب إليك، مدلّ به عليك، وو
وأعلقني من أسإبابك مال أخأاف معه نبوات الزمان علّي فيك،
وأّمنتني بحلمك وأناتك بادرة غضبك؛ فأقدمت ثّقًة بإقالتك إن

عثرت، وبتقويمك إن زغت، وبأخأذك بالفضل إن زللت.
من كتاب اعتذار وفي كتاب اعتذار: أنا عليٌل منذ فارقتك، فإن

ّلة وعتبك أفدح. على أن ألم الشوق قد بلغ بك في تجمع علّي الع
عقوبتي؛ وحضرني هذا البيت على ارتجاٍل فوصلت به قولي: 

علّي تعتب إن الحق لك
لنني

فلك تغتفر وإّما جفوت
 الفضل

أنهّيت عذري لنتهّي إلى تفّضلك بقبوله وإن أبلك يمح إفراطي في البّر بك تفريطي
ّله في أسإره لك. فيه وإلى ذلك ما أسإالك تعريفي خأيرك لراح إليه، وأسإتزيد ال

وفي فصل آخأر: أنا المقّر بقصوري عن حقّك واسإتحقاقي جفاءك، وبفضلك من عذلك
ّدتك، ولطيف ّله لئن تأخأّر كتابي عنك، ما أسإتزيد نفسي في شكر مو أعوذ، فو ال

ومغيبة! عنايتك.كيف يسلك أو ينساك أٌخ مغرٌم بك يراك زينة مشهّدة 

أيديك ل أنساك وكيف
ٌة واحـد

أوليت بالذي ول عندي
 نعم من

الكتاب: وفي آخأر 

إليك الصديق اعتذر إذا
ًا مقّر أٍخ عذر التقصير منيوم

واعف عتابك عن فصنه
عنه

كّل شيمة الصفح فإن
حـّر

أحمد: شعر للخليل بن أحمد في العتذار وقال الخليل بن 

أقول ما تعلم كنت لو
عذرتني

تقول ما أجهّل كنت أو
 عذلتكا

مقالتي جهّلت لكن
فعذلتـنـي

جاهٌل أنك وعلمت
فعذرتكـا
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لبزر جمهّر وقد سإئل عن عدم معاتبة الجهّلة قيل لبزر جمهّر: ما بالكم ل تعاتبون
الجهّلة? قال: لنا ل نريد من العميان أن يبصروا.

ّدمينة: شعر لبن الدمينة وقال ابن  ال

إذا من وأهلي بنفسي
له عرضوا

كيف يدر لم الذى ببعض
 يجيب

البريء عذر يعتذر ولم
تزل ولم

يقـال حتى ضعفٌة به
مـريب

لرجل يعتذر إلى صديقه وكتب رجل إلى صديق له يعتذر: أنا من
ّ ل يحاّجك عن نفسه، ول يغالطك عن جرمه، ول يلتمس رضاك إل

ّ من جهّته، ول يستعطفك إل بالقرار بالذنب، ول يستميلك إل
بالعتراف بالّزلة.

وقرأت في كتاب: لست أدري بأّي شيء اسإتجزت تصديق ظنك
ّله ما صدق علّي ول كاد، حتى أنفذت علّي به حكم قطيعتك، فوال

ّقه. ول اسإتجزت ما توّهمته فيمن ل يلزمني ح
ّله من بداٍر إلى حكم يوجب العتذار، فإن الناة سإبيل وأعيذك بال

ّنهّى؛ والظّن والسإراع إلى ذوي الخأاء ينتجان ّتقى وال أهل ال
ّلقاء. الجفاء، ويميلن عن الوفاء إلى ال

ّله يعتذر في آخأر يوم من شعبان قال لسإماعيل بن عبد ال
ّله وهو يعتذر إلى رجل في آخأر يوم من إسإماعيل بن عبد ال

ٍم ّتر عن أيا ٍم عظيم، وتلقاء ليلة تف ّبر يو ّله فإني في غ شعبان: وال
ٍم، ما كان ما بلغك. عظا

كتاب اعتذار 
وقرأت في كتاب معتذٍر: إنك تحسن مجاورتك للنعمة،

واسإتدامتك لهّا، واجتلبك ما بعد منهّا بشكر ما قرب، واسإتعمالك
ّله عندك؛ سإتقبل العذر الصفح لما في عاقبته من جميل عادة ال

على معرفٍة منك بشناعة الذنب، وتقيل العثرة وإن لم تكن على
ّية، وتدفع السيئة بالتي هي أحسن. يقيٍن من صدق الن

بين جعفر البرمكي ورجل اعتذر إليه اعتذر رجٌل إلى جعفر بن
ّنا عن ّله بالعذر م يحيى البرمكي، فقال له جعفر: قد أغناك ال

ّدة لك عن سإوء الظن بك. العتذار، وأعنانا بالمو
لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء: 

ٌؤ ما إذا جاء ذنبه من امر
ًا تائب

فلك له تغفر فلم إليك
الذنب

بين الحسن وورد بن عاصم المبرسإم وقد هجاه ثّم اعتذر له كان الحسن بن زيد بن
ًا للمنصور على المدينة، فهّجاه ورد بن عاصم المبرسإم  فقال: الحسن والي

ّق له ّق علـيه وليس ح فالحسن قال ومهّماحـ
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الجميل
يرى الرسإول وقدكان
ًا الرسإول وهو لهلهّا عليهحقوق

يقول: فطلبه الحسن فهّرب منه، ثّم لم يشعر إل وهو ماثٌّل بين يديه 

بن الحسن عذري سإيأتي
ٍد زي

ّفين لي وتشهّد بص
القبـور

حفظ مجيرها يلوذعـلـّي أو بأحمد لو قبوٌر
المجير

وضعا من أبواك هما
تضعه

جدير رفعا ما برفع وأنت

فاسإتخف الحسن كرمه، فقام إليه فبسط له رداءه وأجلسه عليه.
ّتساع القدرة وانبساط اليد ّو الّرتبة وا ٍر: عل في كتاب لمعتذر وفي كتاب لمعتذ

بالّسطوة، ربما أنست ذا الحنق المحفظ من الحرار فضيلة العفو وعائدة الّصفح وما
في إقالة المذنب واسإتبقائه من حسن السماع وجميل الحدوثّة، فبعثته على شفاء

ّلته، وأسإرعت به إلى مجانبة طباعه وركوب ما ليس من غيظه، وحّركته على تبريد غ
ّظفر. فصل في العتذار وفي عادته. وهّمتك تجّل عن دناءة الحقد، وترتفع عن لؤم ال

ّدتني إليك الحنكة، وباعدتني عنك الثقة باليام فصل: نبت بي عنك غّرة الحداثّة فر
فأدنتني إليك الضرورة، ثّقًة بإسإراعك إلّي وإن كنت أبطأت منك، وقبولك العذر وإن

ّي موقٍف هو أدنى من هذا الموقف لول كنت ذنوبي قد سإدت عليك مسالك الّصفح؛ فأ
ّطٍة أنا راكبهّا لول أنهّا في ٍة هي أودى بصاحبهّا من خأ ّط ّي خأ أن المخاطبة فيه لك! وأ

رضاك!.
ًا بخالد بن يزيد يعيبه وينتقصه وعنده بين الحجاج وعمرو بن عتبة أوقع الحجاج يوم

ٍم غلب عليه ًا أدرك من قبله وأتعب من بعده بقدي عمرو بن عتبة: فقال عمرو: إن خأالد
ًا: يا بن عتبة، إنا لنسترضيكم بأن نغضب وحديث لم يسبق إليه. فقال الحّجاج معتذر

عليكم، ونستعطفكم بأن ننال منكم، وقد غلبتم على الحلم، فوثّقنا لكم به، وعلمنا أنكم
تحبون أن تحلموا، فتعّرضنا للذي تحبون.

ٍد له تطاول عليه وقع بين أبي مسلم وبين قائد له كلم، فأربى عليه بين أبي مسلم وقائ
القائد إلى أن قال له: يا لقيط! فأطرق أبو مسلم، فلما سإكتت عنه فورة الغضب ندم

ّله ما انبسطت حتى بسطتني ول وعلم أنه قد أخأطأ واعتذر وقال: أيهّا المير، وال
نطقت حتى أنطقتني فاغفر لي. قال: قد فعلت. فقال: إني أحّب أن أسإتوثّق لنفسي.

ّله! كنت تسيء وأحسن، فلما أحسنت أسإيء!. فال أبو مسلم: سإبحان ال
للطائي: شعر 

نكثت قد للعهّد ناكٍث وكم
بـه

ّقك واسإتخذي أمانيه بح
باطله

بالذنب القرار له فحاط
روحه

تحطه لم إذ وجثمانه
قبـائلـه

آخأر: وقال 

ًا تزال ل متى حتى ّلة منمعتذر تجانبهّا ما منك ز
ّتقي ل عواقبهّا مثلهّا عن ينهّاكول علـيك عيبهّا ت

ٍة من أيسرتقارفـه ل الذنب لتركك تقاربهّـا توب
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ّطى عّم لبن أعرابّي قال له عم ابن يخاطب أعرابي له: سإأتخ
على الخأر ومن يقيٍن على أحدهما من كنت وإن عذرك، إلى ذنبك
ّني المعروف ليتّم شّك؛ عليك. مني الحّجة ولتقوم إليك، م
والعداوة والتباغض الخأوان عتب

ّدثّنا عبد ّيادي قال: ح ّدثّني الّز ّله عليه وسإلم ح للنبي صلى ال
الوارثّ عن يزيد بن القاسإم عن معاذة أنهّا سإمعت هشام بن

ّله عليه وسإلم يقول"ل ّله صلى ال عامر يقول: سإمعت رسإول ال
ّيهّما فعل فإنهّما ًا فوق ثّلثٍّ، وأ يحّل لمسلم أن يصارم مسلم

ناكثان عن الحّق ما داما على صرمهّما وإن ماتا ل يدخألن الجنة".

ّله لبعض الشعراء في توارثّ العداوة، ومثله لبي بكر رضي ال
عنه قال بعض الشعراء: 

ٌء الضغائن سإّن لنا آبا
سإلفوا

أبـنـاء وللباء تبيد فلن

ّله عنه: العداوة تتوارثّ. ّديق رضي ال هذا مثل قول أبي بكر الّص
ًا، ّو ّلة كان الرضا مرج من كتاب الهّند وقرأت في كتاب الهّند: إذا كانت الموجدة عن ع

ًا. ومن العجب أن يطلب الرجل رضا أخأيه فل وإذا كانت غير علة كان الرضا معدوم
يرضى، وأعجب من ذلك أن يسخطه عليه طلبه رضاه.

لمحدثّين: قال بعض 

ّد كسب عن تله فل و
ّو ًا تجعلّن ولالعد ًا صديق ّو عـد

ّو تغتر ول ٍء بهّـد ّوا ذلك فارق هيج إذاامـرى الهّد
آخأر: وقال 

ّدة إحـــذر بــالـــحـــلوة الـمـرارة شابمـــــــاذٍق مــــو
الصداقة أيام عليك العيوب يحصي

 والعداوة
ّدؤلّي: شعر لبي السإود الدؤلي وقال أبو السإود  ال

الّضغن القربى ذو المرء إذا
أجحفت

ّلت سإنٌة به مصيبـتـه ح
حـقـدي

شعر محمد بن أبان اللحقي يخاطب أخأاه إسإماعيل وقال محمد بن أبان اللّحقي لخأيه
إسإماعيل: 

من القطيعة على تلوم
أتاها

الناس في سإننتهّا وأنت
 قبلي

آخأر: وقال 

ّوعت من أراع ما حتى ور
ّنـوى ال

عـلـّي جـيران بان وإن
كـرام

الصديق هجر على وعينيعلى نفسي جعلت فقد
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تـنـامتنطوي اليأس
الكاتب: ولحمد بن يوسإف قال أحمد بن يوسإف 

ّنا ذا على ما افترقنا ك
بسنـدا

الخأـاء عـقـدنـا بيننا ول

ّقفة الناس نطعن بالمث
الـّسـم

وننسى غدرهم على ر
 الوفاء

ّوه? قال: بأن يزداد فضلً في نفسه. لفلطون قيل لفلطون: بماذا ينتقم النسان عد
ّذباب العزيز. وكان يقال: إحذر معاداة الذليل، فربما شرق بال

ّنى  ّني عليه كتب رجل من الكتاب إلى صديٍق تج عليه: كتاب رجل إلى صديق له تج

شّك ول فيه الذنب بمالـي ذنـب ول علّي عتبت
لـك

لومي وحاذرت
فبادرتـنـي

أن قبل من اللوم إلى
أبدرك

ّنا فيما قيل كما فك
مـضـى

ّلّص خأذ أن قبل من ال
 يأخأذك

آخأر: وقال 

مالً، نلت لما رأيتك
ومّسـنـا

ّد في ترى زماٌن أنيابه ح
شغبا

ًا لنا جعلت لتمـنـع ذنب
ً نـائل

غناك تجعل ول فأمسك
 ذنبا لنا

آخأر: وقال 

وأنـت أرضى أن تريدين
بـخـيلٌة

الخألّء يرضي الذي ذا ومن
 بالبخل

ّدك كان إذا يرضى ل وج
ًا ّدة إل خأليلـكعـاتـبـ والـبـذل بـالـمـو

ًا تجمعني متى ّنـ ًا م كـثـير
ً ونـائل

ً ّطع قليل باقـية ذاك يق
الـوصـل

له: من رجل لصديق له كتب رجل إلى صديق 

نلتني أن سإاءني لئن
ٍة بمسـاء

ّني سإّرني لقد خأطرت أ
 ببالك

آخأر: وقال 

ًا رأيت إذا أخأـي مـن ازورار
ٍة ثّـق

الرض برحب علّي ضاقت
 أوطاني

كـي بوجهّي صددت فإن
أكـافـئه

غير وقلبي غضبي فالعين
غضبـان

العباس: لبراهيم بن العباس، وآخأرون وقال إبراهيم بن 
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سإاخأٍط بقلٍب انصرفت حتىغـضـبـي فـمـا غضبـت وقد
 راضي

زهير: وقال 

ّو في يك وما ّبركصديٍق أو عد عن العيون تخ
 القلوب

دريد: وقال 

حيث الضغينة تخفى وما
كانت

من الصحيح النظر ول
 السقيم

خأازم: وقال ابن أبي 

صفا ما العيش ومنكفى ما الدهر من خأذ
عـفـا منزٍل على ءبـالـبـكـا تلّحن ل

ّد ذو خأانإن العتـاب عنك خأّل هفـا أو الو
الجـفـا لك تي لكوص يحّب ل من عين

ًء وقال أعرابّي يذكر  ًء: لعرابي يذكر أعدا أعدا

وجهّه في أو أشوة والضغّنبـينـهّـم الّضـغـن جنين يزّملون
كلـف

نّمـت القلى كاتمونا إن
عـيونـهّـم

أو القلب في ما تظهّر والعين
 تصف

أمية: لبن أبي أمية وقال ابن أبي 

ٍة كم وكم كانت فرح
ٍة الظنون فيك لي تخّرصتهّاترح

العيون عنهّا أنبتك تضمرهما غير أظهّرت قلوٌب إذا
آخأر:وقال 

 أبدي الذي عنوان ّيعـين في تبصر أما
وقال آخأر: 

الشمس كأّن ومولًى
وبينه بيني

ممّن ليس التقينا ما إذا
أعاتبه

وبينه.يقول: ل أقدر"أن" أنظر إليه، فكأن الشمس بيني 
ومثله: 

أعرضت أبصرتني إذا
ّني ع

قبلي من الشمس كأّن
 تدور

ّنمر بن تولب في  العراض: شعر للنمر بن تولب في العراض وقال ال

ّدت الشمس كأن فص
قناعهّا تحت

ّنت منهّا حاجٌب بدا وض
بحاجب

فقال: مثله لبي نواس أخأذه أبو نواس، 

ًا يا ّنصف قمر ًء أبدىمن لل بقـين لثماٍن ضيا
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شهّره
يريد أنه أعرض بوجهّه فبدا له نصفه.

الضغينة: شعر في الضغينة وقال آخأر في 

اصطلحنا قيل وإن وفينا
تضاغـٌن

على الجراب أوبار طّر كما
ّنشر  ال

نحوه: وقال آخأر في 

على المرعى ينبت وقد
ّثرى دمن ال

النفوس حزازات وتبقى
هـيا كما

الخأطل: وقال 

وإن تلقاها الضغينة إّن
قدمـت

ًا يكمن كالعّر ثّم حين
ينتـشـر

حتى العداوة شمس
لهّـم يستقاد

ًا الناس وأعظم إذا أحلم
 قدروا

ّية صلٌح إل ريثما ينتكث، من كتاب الهّند وقرأت في كتاٍب للهّند: ليس بين عداوة الجوهر
كالماء إن أطيل إسإخانه فإنه ل يمتنع من إطفاء النار إذا صّب عليهّا.

ّقاص لعّمار بن ياسإر: إن ّقاص وعّمار بن ياسإر قال سإعد بن أبي و بين سإعد بن أبي و
ّله عليه وسإلم، حتى إذا لم يبق من عمرك ّدك من أكابر أصحاب محمد صلى ال كنا لنع

ّدة على دخأٍل أو مصارمٌة ّيما أحّب إليك: مو إل ظمء الحمار فعلت وفعلت. قال: أ
ًا. ّله علّي ألّ أكلمت أبد جميلة? قال: مصارمٌة جميلة. قال: ل

ّير: لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء في صديٍق له  تغ

ّني احول ينظر وكان ع
مـن

بساعدي ويرمي عيني
 ويدي

ّقب  ّي: وقال المث العبد

الصيف رياح بهّا تمّركـاذبـاٍت مواعد تعدي ول
 دوني

تعاندني لو فإني
شـمـالـي

بهّا وصلت ما عنادك
يميني

ًا ولقلت لقطعتهّا إذ
بـينـي

من أجتوي كذلك
يجتوينـي

الكميت: وقال 

ًا ولكّن عنك أٍخ عن صبر
ٍر صاب

ًء حّن النفس ما إذا عزا
 طروبهّا

حيل إن الماء عذاب رأيت
دونهّا

ّد ل لما كفاك منه ب
شروبـهّـا

السإنة إل يكن لم وإن
مركـٌب

إل للمجهّود رأي فل
ركوبهّـا

ٍة ألجأته إليهّا فمع من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: العدّو إذا أحدثّ صداقة لعل
ًا. ذهاب العلة رجوع العداوة، كالماء يسخن فإذا رفع عاد بارد
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ّوك لمحمد بن يزداد الكاتب قال محمد بن يزداد الكاتب: إذا لم تستطع أن تقطع يد عد
ّبلهّا قال  الشاعر: فق

ًا زادني لقد ّب لنفـسـي ح
أنـنـي

ٍء كل إلى بغيٌض غير امرى
 طائل

ّطع رآني ما إذا الطرف ق
دونـه

العارف فعل ودوني
المتجاهـل

حتى الرض عليه ملت
كأنـهّـا

ّفة عينيه في الّضيق من ك
حابـل

ّله عنه قال عمر بن الخطاب رضي لعمر بن الخطاب رضي ال
ّله عنه: إعتزل عدّوك واحذر صديقك إل المين، ول أمين إل من ال

ّله. خأشي ال
ّياش قال: أخأبرني رجل من بين أزدي وتميمي الهّيثم عن ابن ع

ّله بخراسإان، فبينا نحن نسير الزد قال: كنا مع أسإد بن عبد ال
ّد نهٌّر فجاء بأمٍر عظيم ل يوصف، وإذا رجل يضربه معه مقد م
الموج وهو ينادي: الغريق الغريق! فوقف أسإد وقال: هل من

سإابح? فقلت: نعم. فقال: ويحك! إلحق الرجل! فوثّبت عن
ّني ثّيابي ثّم رميت بنفسي في الماء، فما زلت فرسإي وألقيت ع
ًا منه قلت: ممن الرجل? قال: من بني أسإبح حتى إذا كنت قريب

ًا حتى غرق؛ ّله ما تأخأرت عنه ذراع ًا. فوال تميم. قلت: إمض راشد
ً ّله! غّرقت رجل فقال ابن عياش: فقلت له: ويحك! أما اتقيت ال

ّله لو كنت معي لبنٌة لضربت بهّا رأسإه. ًا! فقال: وال مسلم
طاف رجل من الزد بالبيت وجعل يدعو لبيه؛ فقيل له: أل تدعو

لمك? فقال: إنهّا تميميٌة.
من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: جانب الموتور وكن أحذر
ما تكون له ألطف ما يكون بك، فإّن السلمة بين العداء توّحش

بعضهّم من بعض، ومن النس والثقة حضور آجالهّم.
لبزر جمهّر وقد أراد الملك أن يقتله ويتزوج ابنته 

أراد الملك قتل بزر جمهّر وأن يتزّوج ابنته بعد قتله؛ فقال: لو
ًا ما جعل بينه وبين شعاره موتورة. كان ملككم حازم

لبي حازم قال أبو حازم: ل تناصبّن رجلً حتى تنظر إللى
ّله لم يكن يخذله ٌة حسنٌة فإن ال سإريرته؛ فإن تكن له سإرير

بعداوتك إياه، وإن كانت سإريرته رديئًة فقد كفاك مساويه، لو
ّله لم تقدر. أردت أن تعمل بأكثر من معاصي ال

قال رجل: إني لغتنم في عدّوي أن ألقي عليه النملة وهو ل
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يشعر لتؤذيه.
شعر للفوه الودي وقال الفوه الودي: 

ًا الناس بلوت بعـد قرن
قـرٍن

وقـالـي خألٍّب غير أر فلم

الشياء مرارة وذقت
ًا جمعـ

من أمّر طعٌم فما
الـسـؤال

ّد الخطوب في أر ولم أش
ً هول

معاداة من وأصعب
الرجال

آخأر: وقال 

ٌء ٌء يشـبـهّـه لـيس بل حـسـٍب ذي غير عداوةبـل
ودين

ًا منه يبيحك لم عرض
يصـنـه

عرٍض في منك ويرتع
 مصون

العداء شماتة
لعمرو بن عتبة وقد بلغه شماتة قوم به بلغ عمرو بن عتبة شماتة قوم به في مصائب؛
ّله لنا: ّله لئت عظم مصابنا بموت رجالنا لقد عظمت النعمة علينا بما أبقى ال فقال: وال
ًة يسدون المعروف، وما خألقنا ومن شمت بنا إل للموت. ًا يّشبون الحروب، وسإاد ّبان ش

ّد عليك ّي شىء كان أش ليوب النبي في شماتة العداء قيل ليوب النبّي عليه السلم: أ
ًا إشتكى يزيد بن عبد في بلئك? قال: شماتة العداء ليزيد بن عبد الملك يعاتب هشام

ًا سإّر بذلك، فكتب إلى هشام يعاتبه، وكتب في ًة وبلغه أّن هشام ًة شديد الملك شكا
الكتاب: آخأر 

ّنى وإن أموت، أن رجاٌل تم
أمـت

فيهّـا لست سإبيٌل فتلك
بـأوحـد

العلم ينفع لو عملوا، وقد
عندهـم

علّي الداعي ما مّت متى
بمخلـد

ّيته لوقـٍت تجري من
وحـتـفـه

ًا يصادفه غير على يوم
مـوعـد

الذي خألف يبغي للذي فقل
مضى

ّيأ فـكـأن مثلهّا لخأرى تهّ
قـد

الفرزدق: للفرزدق وقال 

ّدهر ما إذا على جّر ال
أناٍس

بـآخأـرينـا أناخ حوادثّه

بنا للشامتين فقل
أفـيقـوا

كما الشامتون سإيلقى
لقينا

فقال: لعرابي ذهبت إبله أغير على رجٍل من العراب فذهب بإبله 

ٌد أنا والذي ل في عب
عبادتـه

ٍء شماته لول ذوي أعدا
إحـن
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في إبلي أن سإّرني ما
مباركهّا

ًا وأّن ّله قضاه شيئ لم ال
يكـن

ّدي بن زيد  ّي: لعدي بن زيد العبادي وقال ع العباد

ٌع أرواٌح ّي فـانـظــر لكبــــــكـــــــور أم مـــود تـــصـــير حـــاٍل ل
نـــذير لنـــس بـــعـــده فـهّـل تالــمـــو نـذر مـن الـسـواد وابـيضـاض

ّيهّـا ّير الـشـامـت أ ّده الـمـعـــ الـــمـــوفـــور الـمـبـــّرأ أأنـت ربـــالـــ
أنت أم اليام من الوثّيق العهّد لديك أم

 مغرور جاهٌل
ّلدن المنون رأيت من مـــجـــير يضـــام أن مــن عـلـيه ذامن أم خأ
سإـــابـــور قـــبـــلـــه أين أم وإنأنـوشــر الـمـلـوك كـسـرى كـسـرى أين

والـــخـــابـــور إلـــيه تـجـبــى ةدجـــل وإذ بــنـــاه إذ الـحـضـر وأخأـو
ًا شاده ّلـــلـــه مـرمــر ًاكـــل وجـــ ّير سإ وكـــور ذراه فـــي فـلـلــطـــ

مـــهّـــجـــور فـبـابـه عـنـه ملـكال فـــبـــاد الـمـنـــون ريب يهّـبـه لم
ّين ًا رفأش إذ الـــخـــورنـــق رّب وتـبـــ تـــفـــكـــير ولـلـهّــدى يومـ

ًا والـبـحـر لكيم مـــا وكـــثـــرة حـــالـــه سإره والـــّســـدير مـعـرضـ
يصـــير الــمـــمـــات إلـى حـّي طةغـــب ومـــا فـقــال قـلـبـه فارعـوى

ّنـــع والـمـلـك الـفـلح بـعـد ثّم الـــقـــبـــور هـنــاك وارتـهّـم مةوالـــ
ٌق كــأنـــهّـــم أضـحـوا ثّم ّدبـــور الـّصــبـــا بـه فألـوتجـــّف ور والـــ

ّله عليه وسإلم وشعر لرجل منهّم قال ابن شماتة نساء كندة بموت النبي صلى ال
ّله عليه وسإلم سإمع بموته نساء من كندة وحضرموت الكلبي: لما قبض النبي صلى ال

منهّم: فخضبن أيديهّّن وضربن بالدفوف، فقال رجل 

ٍر أبا أبلغ ّي رمـن البغايا أّنجـئتـه مـا إذا بك مـرام أ
النبي موت من أظهّرن
شماتة

بـالـعـلّم أيديهّّن وخأضبن

ّفهّّن هديت، فأقطع، أك
ٍم بصـار

متون من أومض كالبرق
 غمام

ّع أيديهّّن. فكتب أبو بكر إلى المهّاجر عامله، فأخأذهّن وقط
ّبص بك ّو: فإنه يتر في ذكر عدو وقرأت في كتاب ذكر فيه عد

ًا إل في فسادك، ول ّنى لك الغوائل، ول يؤّمل صلح الدوائر، ويتم
رفعٍة إل في سإقوط حالك والسلم.

وجد بالصل في آخأر هذا الكتاب ما نّصه: آخأر كتاب الخأوان، وهو
ّله بن كتاب السابع من عيون الخأبار، تأليف أبي محمد عبد ال

ّله ّله عليه. وكتبه الفقير إلى ال ّي رحمة ال ّدينور مسلم بن قتيبة ال
ّي، وذلك تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علّي الواعظ الجزر
ّله على سإيدنا في شهّور سإنة أربع وتسعين خأمسمائة. وصلى ال

585



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

محمد النبّي وآله الطاهرين.
وفي هذه الصفحة عينهّا وجد ما يأتي-وهو من زيادة الناسإخ-: قيل
ّقاه ّقاه الناس، وتل قدم المهّدي أمير المؤمنين، وقيل الرشيد، فتل

أبو دلمة في جملة الناس، فأنشده: 
رأيتك لئن نذرت إني

ًا سإالمـ
ذو وأنت العراق بقرى

 وفر
ّلين النبّي على لتص
محـمـد

ًا ولتملن حـجـري دراهم

فقال له أمير المؤمنين: أما الولى فنعم. اللهّم صّل على محمد وعلى آل محمد، وأما
الخأرى فلست أفعل، فقال أبو دلمة: يا أمير المؤمنين ما نذرت إل الثنين، فضحك

دراهم.وأمر حتى ملوا حجره 
شاعر: 

الرياح تنسمت ولقد
لحاجتي

راحتيك من لهّا فإذا
نسـيم

ّبما ثّم اسإتيأسإت ولر
ل أقول

النجاح ضمن الذي إن
 كريم

الحوائج كتاب
الحوائج اسإتنجاح

ّدثّنا ّدثّني أحمد بن الخليل قال: ح ّله عليه وسإلم في كتمان الحوائج ح للنبي صلى ال
ّله ّله بن بريدة عن أخأيه سإهّل بن عبد ال ّدثّني أوس بن عبد ال محمد بن الخصيب قال: ح

ّله:"إسإتعينوا على الحوائج بالكتمن ّله صلى ال بن بريدة عن بريدة قال: قال رسإول ال
ٌد". ٍة محسو فإّن كّل ذي نعم

لخالد بن صفوان في طلب الحاجة ومفتاح نجاحهّا قال خأالد بن صفوان: ل تطلبوا
الحوائج في غير حينهّا، ول تطلبوها إلى غير أهلهّا، ول تطلبوا ما لستم له بأهٍل فتكونوا

للمنع خألقاء.
ًا ل ّني لعرف أمر لشبيب بن شيبة في نجح السؤال مع العقل قال شبيب بن شيبة: إ
ّنجح بينهّما. فقال له خأالد بن صفوان: ما هو? قال:"العقل، يتلقى به اثّنان إلّ وجب ال
ّد عما يمكن. فقال له خأالد: نعيت إلّي نفسي? فإّن" العاقل ل يسأل ما ل يجوز ول ير

ّد حتى يرى خألفه. ّنا أهل بيٍت ل يموت منا أح إ
وصية بني ربيعة لولدهم أبو اليقظان قال: كان بنو ربيعة-وهم من بني عسل بن عمرو
بن يربوع-يوصون أولدهم فيقولون: إسإتعينوا على الناس في حوائجكم بالتثقيل عليهّم،

الشاعر: فذاك أنجح لكم قال 

 طلبه عن الحاجات لخأيمقـطـعٌة الخأوان هيبة
سإببـه من أّملت ما ماتأمـٍل ذا هـبـت ما فإذا

نواس: لبي نواس، وغيره، في طلب الحاجات وقال أبو 

مّمن الحاجات طالب وما
يرومـهّـا

على المصبحون إل الناس من
 رجل

ّبـمـا الـكـرام مواعـيد تأّن ًا اللحاح من أصبتفـر سإمح
بخل على
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هذا: والبيت المشهّور في 

انسدت إذا المور إّن
مسالـكـهّـا

ما كّل منهّا يفتح فالصبر
ارتتجـا

يحظى أن الصبر بذي أخألق
بحاجته

أن للبواب القرع ومدمن
يلـجـا

طالـت وإن تيأسإّن ل
مـطـالـبٌة

ٍر اسإتعنت إذا ترى أن بصب
فرجـا

آخأر: وقال 

ّنـي ّيام رأيت، إ محـمـودة عاقبًة للصبرتـجـربٌة ولـل
الثّـر

ّد من وقّل أمر في ج
يطـالـبـه

ّ الصبر واسإتصحب فاز إل
ّظفر  بال

ًا". من أمثال العرب في الصبر في طلب الحاجة والعرب تقول:"رّب عجلة تهّب ريث
يريدون أن الرجل قد يخرق ويعجل في حاجته فتتأخّأر أو تبطل بذلك.

ًا أقطع للعطش ًا رويد وتقولك"الّرشف أنقع". يريدون أن الشراب الذي يتّرشف رويد
وإن طال على صاحبه.

شعر لعامر بن خأالد بن جعفر يخاطب يزيد بن الصّق وقال عامر بن خأالد بن جعفر
الّصق: ليزيد بن 

ّلفتني إن إنك لـم ما ك
أطـق

ّني سإّرك ما سإاءك من م
 خألق

دعاء في اسإتنجاح الحوائج 
ّني ّلهّم إ وكانوا يستنجحون حوائجهّم بركعتين يقولون بعدهما: ال
ّلل ّلهّم ذ بك أسإتفتح، وبك أسإتنجح، وبمحّمد نبيك إليك أتوّجه، ال

لي صعوبته، وسإهّّل لي خأزونته، وارزقني من الخير أكثر مما
ّني من الشّر أكثر مما أخأاف. أرجو، واصرف ع

شعر للقطامي في التأني بطلب الحاجة وقال القطامّي: 
ّني يدرك قد بعض المتأ

حاجته
المستعجل مع يكون وقد

 الّزلل
ٍر عن بين إبراهيم بن السندي ورجل من أهل الكوفة عرف بالمرؤة عمرو بن بح

إبراهيم بن الّسندّي قال: قلت في أيام وليتي الكوفة لرجٍل من وجوههّا، كان ل يجّف
لبده ول يستريح قلمه ول تسكن حركته في طلب حوائج الرجال، وإدخأال المرافق على

ّواك على ّنصب وق ّون عليك ال ّبرني عن الشيء الذي ه ًا: خأ ّوه الضغفاء وكان رجلً مف
ّله سإمعت تغريد الطير بالسإحار، في أفنان الشجار؛ التعب ما هو? قال: قد وال

وسإمعت خأفق أوتار العيدان، وترجيع أصوات القيان الحسان؛ ما طربت من صوٍت قّط
ٍم حّر، طربي من ثّناء حسٍن بلساٍن حسٍن على رجٍل قد أحسن، ومن شكر حّر لمنع

ًا ّله أبوك لقد حشيت كرم ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر. قال إبراهيم: فقلت: ل
ًا، فبأّي شيء سإهّلت عليك المعاودة والطلب? قال: لني ل أبلغ ّله كرم فزادك ال

المجهّود ول أسإأل ما ل يجوز، وليس صدق العذر أكره إلّي من إنجاز الوعد، ولست
ًا للذي ّق ّني للجحاف بالمسؤول، ول أرى الراغب أوجب علّي ح لكداء السائل أكره م
ّله. قال إبراهيم: ما سإمعت ّدم من حسن ظنه من المرغوب إليه الذي احتمل من ك ق
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ّد موافقة لموضعه ول أليق بمكانه من هذا الكلم. شعر لمصعب في ًا قّط أش كلم
مصعٌب: طلب الحوائج وقال 

ّوة معتصٌم القوم في بق
التقصـير به أودى ومقّصرأمـره

ول الذليل منزلة ترض ل
تقم

ٍة دار في وأنت معجز
خأبير

هّمك فأمض هممت وإذا
ّله الحوائج طلبإنما تغـرير ك

يستطاع. ل ما تسأل فل تطاع، أن أحببت يقال: إذا وكان
بالقضاء. وتدرك بالرجاء، تطلب ويقال: الحوائج

ّية بالّرشوة السإتنجاح والهّد
ّله بن داود قال: ّدثّني زيد بن أخأزم عن عبد ال لسفيان الثوري في السإتنجاح بالهّدية ح

ّي يقول: إذا أردت أن تتّزوج فأهد للّم. سإمعت سإفيان الثور
والعرب تقول:"من صانع لم يحتشم من طلب الحاجة".

لميمون بن ميمون قال ميمون بن ميمون: إذا كانت حاجتك إلى كاتٍب فليكن رسإولك
الطمع.

ّله عنه: لعلي بن أبي طالب في الهّدية لنيل الحاجة وقال علّي بن أبي طالب رضي ال
ّية أمام الحاجة. نعم الشيء الهّد

رؤبة: لرؤبة،ولغيره، في الرشوة وقال 

ّلـدوا الّشفعاء رأيت لما فأنكدوا أميرهم وسإألواب
ٍة نامستهّم ّهّلفأقردوا برشو ّله وسإ ّددوا ما بهّا ال  ش

آخأر: وقال 

ًا خأاصمت إذا وكنت خأصم
كببـتـه

خأاصمتني حتى الوجه على
 الدراهم

الخصـومة تنازعنا فلما
ّلـبـت غـ

فـإنـك قـم وقالوا علّي
ظـالـم

للعرب في البذل لطلب الحاجة والعرب تقول في مثل هذا المعنى:"من يخطب
ًا" يريدون من طلب حاجًة مهّّمًة بذل فيهّا وقال بعض  المحدثّين: الحسناء يعط مهّر

تمت وإن صديٍق من ما
صداقتـه

ًا الحاجات في بأنجح يوم
 طبق من

ّلثم إذا بالمنـديل ت
ًا مـنـطـلـقـ

ّواٍب نبوة يخش لم ول ب
غـلـق

مذ الناس فإّن تكذبّن ل
خأـلـقـوا

ٍة أو الناس يكرمون لرغب
فـرق

آخأر: وقال 

في القوام أرسإل ما
ٍة حاج

درهم من أنجح ول أمضى

ًا يأتيك الرجل رسإول نعمبالذي عفو
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المسلـمتشهّـتـي
الكلم بلطيف السإتنجاح

ّدثّني سإهّل بن محمد عن بين أبي بكر الهّجرّي والمنصور ح
الصمعّي قالك دخأل أبو بكر الهّجرّي على المنصور فقال: يا أمير

المؤمنين نغض فمي وأنتم أهل بيت بركة، فلو أذنت لي فقبلت
ّدد لي منهّم? فقال أبو جعفر: اخأتر منهّا ومن ّله يش رأسإك لعل ال
الجائزة. فقال: يا أمير المؤمنين، أهون علّي من ذهاب درهم من

ّكة. الجائزة ألّ تبقى في فمي حا
ّدثّنا الصمعّي عن خألف لخلف في رقية الخبز قال أبو حاتم: وح

ّيات، فإذا رقية ّنه ليس في لدنيا رقية إل رقية الح قال: كنت أرى أ
ّلفه الناس من الكلم لطلب الحيلة.  الخبز أسإهّل. يعني ما تك
بين الفضل بن سإهّل ورجل يسأله قال رجٌل للفضل بن سإهّل
يسأله: الجل آفة المل، والمعروف ذخأيرة البد، والبّر غنيمة

ًا كاتبه أن يكتب الحازم، والتفريط مصيبة أخأي القدرة؛ فأمر وهب
الكلمات.

من رقعة رفعت إلى الفضل بن سإهّل ورفع إليه رقعًة فيهّا: يا
ّيع نفسه عنده، ويا ذاكر من ينسى نصيبه منه، ليس حافظ من يض

ًء؛ لكّن كتابي إذا كتبت اسإتبطاء، ول إمساكي إذا أمسكت اسإتغنا
ٌة لك، وإمساكي إذا أمسكت ثّقًة بك. كتابي إذا كتبت تذكر

ّيرتني إليك، ول أخّأرني وقال رجل لخأر: ما قّصرت بي هّمٌة ص
ٌء حداني إلى بابك. وبحسب ّلني عليك، ول قعد بي رجا ٌد د ارتيا

ٍد. ٌء إلى موئل وسإن ٍة وغنيمٍة، ولج ٍم بك ظفٌر بفائد معتص
ّلب دخأل الهّذيل بن زفر للهّذيل بن زفر يستعين بيزيد بن المهّ

ّلب في حملٍت لزمته، فقال له: قد عظم على يزيد بن المهّ
ًا شأنك عن أن يستعان بك أو يستعان عليك، ولست تصنع شيء

من المعروف إلّ وأنت أكثر منه وليس العجب أن تفعل، وإنما
العجب من ألّ تفعل.

شعر للحمدوّي في الحسين بن أيوب قال الحمدونّي في الحسين
بن أيوب والي البصرة: 

ّيوب لبن قل أصبحـت قد أ
ًا بابك زال لمـأمـول ّي ومـأهـول مـغـشـ

ٍة في كنت إن فالعذر عطل
ّتـصـٌل مـ

بالسلطان كنت إذا وصل
مـوصـول

ّلي كانإذا قـفـاه ولـّي مـن الخأـلّء شّر البشر وأعطى المو
معـزول
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ًا يسّمن لم من كـان جـواد
يركـبـه

الجدب في به قام الخصب في
 مهّزول

دمـت ما لحاجتنا افرغ
ً مـشـغـول

ألـفـيت لقد فرغت قد لو
مـبـذول

آخأر: وقال 

ّنا بالّشغل تعتذر ول ع
فـإنـمـا

ّتصل ما المال بك تناط ا
 الّشغل

بين رجل وبعض الولة وأتى رجٌل إلى صديٍق له: قد عرضت
ّظك، ّظي والباقي ح قبلك حاجٌة، فإن نجحت بك فألفاني منهّا ح

ّدم لك. وإن تعتذر فالخير مظنون بك والعذر مق
وفي فصٍل آخأر: قد عذرك الّشغل في إغفال الحاجة وعذرني في

إنكارك.
وفي فصل آخأر: قد كان يجب ألّ أشكو حالي مع علمك بهّا، ول
ّبما نيل الغنى على أقتضيك عمارتهّا بأكثر من قدرتك عليهّا؛ فلر

يدي من هو دونك بأدنى من حرمتي. وما اسإتصغر ما كان منك إل
ّله إل لك. عنك، ول أسإتق

ٍة باٍق ذكرها جميٍل في ًا بصنيع ّفد يد وقال آخأر: إن رأيت أن تص
الدهر أثّرها، تغتنم غّرة الزمان فيهّا وتبادر فوت المكان بهّا،

فافعل.
ٍد نفٌر من العراب بين زياد وأعرابي يسأله العطاء قدم على زيا

فقام خأطيبهّم فقال: أصلح الله المير? نحن، وإن كانت نزعت بنا
ًا لفضل عطائك، عالمون أنفسنا إليك وأنضينا ركائبنا نحوك التماسإ

بأنه ل مانع لما أعطى الله ول معطي لما منع؛ وإنما أيهّا المير
خأازٌن ونحن رائدون، فإن أذن لك فأعطيت حمدنا الله وشكرناك،

وإن لم يؤذن لك فمنعت حمدنا الله وعذرناك. ثّم جلس؛ فقال
ًا أبلغ ول أوجز ول أنفع عاجلة زياد لجلسائه: تالله ما رأيت كلم

منه. ثّم أمر لهّم بما يصلحهّم.
بين العتابي والمأمون دخأل العتابي على المأمون، فقال له

ّبرت بوفاتك فغمتني، ثّم جاءتني وفادتك فسرتني. المأمون: خأ
فقال العتابي: لو قسمت هذه الكلمات على أهل الرض

لوسإعتهّم؛ وذلك أنه ل دين إل بك ول دنيا إل معك. قال: سإلني.
قال: يداك بالعطية أطلق من لساني.

بين نصيب وعمر بن عبد العزيز قال نصيب لعمر بن عبد العزيز:
ّنياٍت نفضت يا أمير المؤمنين، كبرت سإني ورّق عظمي، وبليت بب

عليهّن من لوني فكسدن علّي. فرّق له عمر ووصله.
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مسألة رجل لسإد بن عبد الله واعتلل أسإد عليه سإأل رجل أسإد
ٍة. بن عبد الله فاعتل عليه؛ فقال: إني سإألت المير من غير حاج
قال: وما حملك على ذلك? قال: رأيتك تحّب من لك عنده حسن

بلء، فأحببت أن أتعلق منك بحبل مودة.
مسألة بعض الحكماء لبعض ملوك العجم لزم بعض الحكماء باب

ًا فلم يصل إليه، فتلطف للحاجب في بعض ملوك العجم دهر
ٍر: السطر الول "المل إيصال رقعٍة ففعل. وكان فيهّا أربعة أسإط

والضرورة أقدماني عليك".
والسطر الثاني "والعدم ل يكون معه صبٌر على المطالبة".

ٍة شماتٌة للعداء". والسطر الثالث "النصراف بل فائد
ٌة، وإما ل مريحٌة". فلما قرأها وقع والسطر الرابع "فإما نعم مثمر

ُأعطي سإتة عشر ألف مثقال فضة. ٍر: زه؛ ف في كل سإط
مسألة محمد بن واسإع لقتيبة بن مسلم 

دخأل محمد بن واسإع على قتيبة بن مسلم، فقال له: أتيتك في
حاجٍة رفعتهّا إلى الله قبلك، فإن تقضهّا حمدنا الله وشكرناك،

وإن لم تقضهّا حمدنا الله وعذرناك. فأمر له بحاجته.
ًا في حاجٍة أخأرى: إني أتيتك في حاجة، فإن شئت وقال له أيض

ًا لئيمين. ًا كريمين، وإن شئت منعتهّا وكنا جميع قضيتهّا وكنا جميع
بين خأالد بن عبد الله ورجل جاء يسأله أتى رجل خأالد بن عبد

ّلم بجرأة اليأس أم بهّيبة المل? قال: الله في حاجٍة، فقال له، أتك
بل بهّيبة المل. فسأله حاجته فقضاها.

لبي سإماك يسأل رجلً وقال أبو سإّماٍك لرجل: لم أصن وجهّي
ّدي، وضعني من كرمك عن الطلب إليك، فصن وجهّك عن ر

بحيث وضعت نفسي من رجائك.
بين المنصور ورجل تلطف للسؤال قال المنصور لرجل: ما

مالك? قال: ما يكّف وجهّي ويعجز عن بّر الصديق. فقال: لقد
ّطفت للسؤال. ووصله. تل

ًا: سإل حاجتك. فقال: يبقيك وقال لمنصور لرجٍل أحمد منه أمر
الله يا أمير المؤمنين. قال: سإل، فليس يمكنك ذلك في كل

وقٍت. فقال: ولم يا أمير المؤمنينن ???فوالله ل أسإتقصر عمرك
ول أرهب بخلك ول أغنم مالك وإن سإؤالك لزيٌن، وإن عطاءك

ٍد بذل وجهّه إليك نقٌص ول شيٌن. فأمر حتى لشرف، وما على أح
ًا. ملىء فوه دّر

بين أبي العباس وأبي دلمة قال أبو العباس لبي دلمة: سإل
حاجتك. قال: كلٌب؛ قال: لك كلب. قال: ودابة أتصيد عليهّا؛ قال:
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ودابة. قال: وغلم يركب الدابة ويصيد؛ قال: وغلم. قال: وجارية
تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه؛ قال: وجارية. قال: يا أمير

ّد من ّد من داٍر؛ قال: ودار. قال: لب المؤمنين، هؤلء عيال ولب
ٍة ومائة جريب ضيعٍة لهّؤلء؛ قال: قد أقطعتك مائة جريٍب عامر

ٍء الغامرة? قال: ليس فيهّا نباٌت. قال: فأنا غامرة. قال: وأي شي
ٍد؛ قال: قد جعلتهّا ًا وخأمسمائة جريٍب من فيا في أسإ أقطعك ألف

ًة. قال: أقبل يدك؛ قال: أما هذه فدعهّا. قال: ما "كلهّا لك" عامر
ًا منهّا. ًا أهون عليهّم فقد منعت عيالي شيئ

بين عبد الملك بن مروان ورجل قال عبد الملك لرجل: ما لي
ًا ل تنطق? قال: أشكو إليك ثّقل الشرف؛ قال: أعينوه أراك واجم

على حمله.
ً بين زياد ورجل تلطف في السؤال منه رأى زياد على مائدته رجل

قبيح الوجه كثير الكل، فقال له: كم عيالك? قال: تسع بنات.
قال: أبن هّن منك? قال: أنا أجمل منهّم وهّن آكل مني. قال: ما

أحسن ما تلطفت في السؤال. وفرض له وأعطاه.
مسألة عجوز لقيس بن سإعد وقفت عجوز على قيس بن سإعد
فقالت: أشكو إليك قلة الجرذان. قال: ما أحسن هذه الكناية?

ًا. ًا وتمر ًا وسإمن ًا ولحم إملوا بيتهّا خأبز
لبعض القصاص وقال بعض القصاص في قصصه: اللهّم أقّل

صبياننا وأكثر جرذاننا.
كان سإليمان بن عبد الملك يأخأذ الولي بالولي والجار بالجار؛
فدخأل عليه رجٌل وعلى رأسإه وصيفٌة روقٌة فنظر إليهّا؛ فقال

سإليمان: أأعجبتك? قال: بارك الله لمير المؤمنين فيهّا ! قال:
هات سإبعة أمثاٍل في السإت وخأذها؛ فقال: "صر عليه الغزو

اسإته" . قال: واحد. قال: " اسإت البائن أعلم"؛ قال: اثّنان. قال:
"اسإت لم تعود المجمر تحترق"؛ قال: ثّلثّة. قال: "الحّر يعطي

والعبد يبجع باسإته"؛ قال: أربعة. قال: "اسإتي أخأبثي" ! قال:
خأمسة. قال: "عاد سإلها في اسإتهّا"؛ قال: "ل ماءك أبقيت ول

حرك أنقيت"؛ قال: ليس هذا من ذاك؛ قال: أخأذت الجار بالجار
كما يفعل أمير المؤمنين! قال: خأذها.

ّلب لسليمان في بين يزيد بن المهّلب وسإليمان قال يزيد بن المهّ
حمالٍة كلمة فيهّا: يا أمير المؤمنين، والله لحمدها خأيٌر منهّا،
ولذكرها أحسن من جمعهّا، ويدي مبسوطٌة بيدك فابسطهّا

لسؤالهّا.
بين عبد الملك بن مروان وعمرو بن عتبة وقد سإأله أن ل يقطع
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 عطاءه 
قطع عبد الملك بن مروان عن آل أبي سإفيان أشياء كان يجريهّا

ٍد كان بينه وبين خأالد بن يزيد بن معاوية؛ فدخأل عليه عليهّم، لتباع
ّقك متعٌب وتقصيه عمرو بن عتبة فقال: يا أمير المؤمنين، أدنى ح

فادٌح، ولنا مع حقك علينا حٌق عليك، لقرابتنا منك وإكرام سإلفنا
لك؛ فانظر إلينا بالعين التي نظروا بهّا إليك، وضعنا بحيث وضعتنا
الرحم منك، وزدنا بقدر ما زادك الله؛ فقال: أفعل، وإنما يستحق

عطيتي من اسإتعطاها، فأما من ظن يستغني بنفسه فسنكله
ًا، فقال: أما عمرو فقد أعطى إليهّا. يعّرض بخالد؛ فبلغ ذلك خأالد
من نفسه أكثر مما أخأذ، أو بالحرمان يتهّددني! يد الله فوق يده

مانعٌة، وعطاؤه دونه مبذول.
مسألة رجل للحجاج برقعة سإلمهّا ليزيد بن أبي مسلم أتى رجل

يزيد بن أبي مسلم برقعٍة يسأله أن يرفعهّا إلى الحجاج؛ فنظر
فيهّا يزيد فقال: ليست هذه من الحوائج التي ترفع إلى المير.

ًا فقال له الرجل: فإني أسإألك أن ترفعهّا، فلعلهّا توافق قدر
فيقضيهّا وهو كاره. فأدخألهّا وأخأبره بمقالة الرجل؛ فنظر الحجاج

ًا وقد في الرقعة، وقال ليزيد: قل للرجل: إنهّا وافقت قدر
قضيناها ونحن كارهون.

لبعض الشعراء يخاطب بشر بن مروان دخأل بعض الشعراء على
بشر بن مروان فأنشده: 

نوم الصبح عند أغفيت
ٍد مسهّـ

قبل كنت ما سإاعة في
أنامهّا

رعتنـي أنك فرأيت
ٍة بـولـيد

ٍة علّي حسن مغنوج
قيامـهّـا

ٍة إلـّي حملت وببذر
ٍة وبـغـل

ٍة دهماء يصل مشرف
لجامهّـا

يثيبـك أن ربي فدعوت
جـنًة

ًا بردها يصيبك عوض
 وسإلمهّا

فقال له بشر: في كل شيء أصبت إل في البغلة فإني ل أملك إل شهّباء. فقال: إني
الله ما رأيت إل شهّباء.

مسألة رجل لمعاوية قال رجل لمعاوية: أقطعني البحرين. قال: إني ل أصل إلى ذلك.
قال: فاسإتعملني على البصرة. قال: ما أريد عزل عاملهّا. قال: تأمر لي بألفين. قال:

ذاك لك. فقيل له: ويحك أرضيت بعد الوليين بهّذا قال: اسإكتوا لول الوليان ما أعطيت
هذه.

مسألة أعرابي لبعض الكتاب جاء أعرابي إلى بعض الكتاب فسأله، فأمر الكاتب غلمه
ًا من قمصه؛ فقال  العرابي: بيمينه أن يعطيه عشرة دراهم وقميص

ّول القميص إلى واضمم بغأبـا بالشمال العقد ح
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 قميصاالص
يقصـر اليمين عقد إن

عـنـي
قميصكم في وأرى

تقلـيصـا
يقول: حّول عقد اليمين وهو عشرة إلى عقد الشمال وهو مائة: مسألة أعرابي: سإألني

أعرابي فقال في مسألته: لقد جعت حتى أكلت النوى المحرق ولقد مشيت حتى
ٌء لقدامي، فهّل من ٍم وحتى أن وجهّي حذا انتعلت الدم وحتى سإقط من رجلي بخص لح

ًأ لم تمجج أذناه كلمي، وقدم لنفسه ًا فقال: رحم الله امر أٍخ يرحمنا? وسإأل آخأر قوم
ًا من سإوء مقامي، فإن البلد مجدبة، والحال مصعبة، والحياء زاجر يمنع من معاذ

ًأ أمر كلمكم، والعدم عاذر يدعو إلى إخأباركم، والدعاء أحد الصدقتين فرحم الله امر
ًا ممن ل بمير، ودعا بخير. فقال له رجل من القوم: ممن الرجل? فقال: اللهّم غفر

تضرك جهّالته، ول تنفعك معرفته؛ ذّل الكتساب، يمنع من عز النتساب.
بين أعرابي ورجل حرمه العطاء سإأل أعرابي رجلً فحرمه؛ فقال: غلم تحرمني فوالله

ًا، ببييييسسش ما زلت قبلًة لملي ل تلفتني عنك المطامع، فإن قلت: قد أحسنت بدء
ًا. فما ينكر لمثلك أن يحسن عود

بين ابن أبي عتيق وأشعب قال ابن أبي عتيق: دخألت على أشعب وعنده متاع حسن
وأثّاثٌّ، فقلت له: ويح أما تستحي أن تسأل وعندك ما أرى فقال: يا فديتك معي والله

من لطيف السؤال ما ل تطيب نفسي بتركه.
ّي: شعر للصلتان العبدي قال الّصلتان  العبد

ل عاش من وحاجةلحاجـاتـنـا ونغدو نروح
 تنقضي

بـقـي ما حاجٌة له وتبقىحاجـاتـه المرء مع تموت
فـتـي يوٌم ذلـك بعد أتىيومـهّـا هّرمـت ليلٌة إذا

آخأر: وقال 

ٍة قد أخأرى دون وحاج
بهّا سإنحت

أخأفيت للتي جعلتهّا
عـنـوانـا

المراء: لدعبل الخزاعي في طلب حاجة له كتب دعبٌل إلى بعض 

ًا جئتك بل مستشفع
سإبـب

الدب بـحـرمة إل إليك

ّنني ذمامي فاقض فإ
رجٌل

في عليك ملّح غير
 الطلب

فيهّا ويستسعى لحاجة في يعتمد من
ّله عليه وسإلم فيمن يعتمد في الحاجة  للنبي صلى ا

روى هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن
ّله عليه ّله صلى ال عن أبي مصعب قال: قال رسإول ال

وسإلم:"اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه".
وفي حديث آخأر:"إعتمد لحوائجك الّصباح الوجوه، فإّن حسن

ّقاك من الرجل". ّول نعمٍة تتل الوجوه الصورة أ
ٌة من ولد حّسان شعر لمرأة من ولد حّسان بن ثّابت قالت امرأ

بن ثّابت: 
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ًا الخير أهل الخير سإل قدم
تسل ول

منذ العيش طعم ذاق فتًى
قـريب

المحدثّين: ومن المشهّور قول بعض 

أكرمك إليك ظّن حسن
الـّل

عدمت فل دعاني ه
 الّصلحا

قـول إليك ودعاني
رسإـول

ّله ًا قال إذ ال مفصح
إفصاحا

ًا أردتم إن عنـد حوائج
ٍم قـو

ّقوا الوجوه لهّا فتن
الّصباحـا

آخأر: وقال 

أبوه أفضلهّم كان منفخـيارهـم قومنا سإألنا إنا
ّول ال

أبوه أعطى الذي أعطى
قبله

يتبـّخـل من أبناء وتبّخلت

لخالد بن صفوان في طلب الحاجة إلى غير أهلهّا وقال خأالد بن صفوان: فوت الحاجة
ّد رمن المصيبة سإوء الخلف منهّا. خأيٌر من طلبهّا إلى غير أهلهّا، وأش

لمسلم بن قتيبة فيمن ل تطلب الحاجة إليه حدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: قال
ّعدها وهي قريب، ٌد ويب ّذاٍب فإنه يقّربهّا وهي بعي مسلم بن قتيبة: ل تطلبّن حاجتك إلى ك
ول إلى أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضّرك، ول إلى رجل عند من تسأله الحاجة مأكلٌة،

فإنه ل يؤثّرك على نفسه.
عوٍن: شعر لبي عون في عدم مساءلة العراب أنشدنا الّرياشّي لبي 

العراب بسائل ولست
ًء شي

ّله حمدت لم إذ ال
يأكلونـي

لميمون بن ميمون في النهّي عن طلب الحاجة من لئيم وقال ميمون بن ميمون: ل
تطلبّن إلى لئيم حاجًة، فإن طلبت فأّجله حتى يروض نفسه.

لعطاء هارون بن معروٍف عن ضمرة عن عثمان بن عطاء، قال: عطاء الحوائج عند
ّله الشباب أسإهّل منهّا عند الشيوخ ثّم قرأ قول يوسإف:"ل تثريب عليكم اليوم يغفر ال

ّلرحيم". ّنه هو الغفور ا ّبي إ لكم" وقول يعقوب"سإوف أسإتغفر لكم ر
بشاٌر: شعر لبشار وقال 

ّبهالعدا حروب أيقظتك إذا ًا لهّا فن نـم ثّـم عمر
ٍة على يبيت ل فتًى  بدم إل الماء يشرب ولدمن
ّذ نقم أو نعم على فيغدوالدماء وسإفك العطاء يل

ّيد اللسان، ول ّباد الكاتب: ل تنزل مهّّم حوائجك بالج ّباد الكاتب وقال أبو ع لبي ع
المتسّرع إلى الّضمان، فإّن العجز مقصوٌر على المتسّرع؛ ومن وعد ما يعجز عنه فقد
ظلم نفسه وأسإاء إلى غيره؛ ومن وثّق بجودة لسانه ظّن أّن في فصل بيانه ما ينوب

عن عذره وأن وعده يقوم مقام إنجازه.
ّدة الحياء ًا: عليك بذي الحصر البكّي، وبذي الخيم الرضّي، فإن مثقالً من ش وقال أيض

ّندب ٍر من لساٍن سإليٍط وعقٍل ذكّي؛ وعليك بالّشهّم ال والعّي، أنفع في الحاجة من قنطا
الذي إن عجز أيأسإك، وإن قدر أطعمك.

الشعراء: لبعض الشعراء قال بعض 
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لـئيم إلـى تطلبـّن ل
حـاجة

ًا فإنك واقعد قائم
كالـقـاعـد

عن البخلء خأادع يا
أمولـهّـم

ٍد في !تضرب هيهّات حدي
 بارد

آخأر: وقال 

لك اسإتصقى الشافع إذا
ّله الجهّد ك

ًا تنل لم وإن وجب فقد نجح
 الّشكر

آخأر: وقال 

ٌؤ وإذا إليك أسإدى امر
صنيعًة

ّنهّا جاهه من من فكأ
مالـه

ّله إذا نزلت به الحوائج أعرابي يذكر رجلً بعلو الهّّمة ذكر أعرابّي رجلً، فقال: كان وال
قام إليهّا ثّم قام بهّا، ولم تقعد به علّت النفوس.

الشاعر: قال 

قلت إل مدحتك ماإن
تخدعني

قلت إل اسإتعنتك ول
 مشغول

ًا يفزع إليه في شهّامة شبيب بن شيبة ابن عائشة قال: كان شبيب بن شيبة رجلً شريف
ًا ثّم ركب؛ أهل البصرة في حوائجهّم فكان إذا أراد الركوب تناول من الطعام شيء

فقيل له: إنك تكابر الغذاء فقال: أجل أطفىء بهّفورة جوعي، وأقطع به خألوف فمي،
ّنهّم؛ ويداوي من الخوى. وأبلغ في قضاء حوائجي، فخذ من الطعام ما يذهب عنك ال

المحدثّين: قال بعض 

ًا أخألفت ما لعمرك وجهّ
بذلـتـه

عّرضته ول إليك
للـمـعـاير

المحامد أيدي وفرت فتًى
عرضه

ّلت غـير ماله لديه وخأ
وافـر

وقال آخأر:
ول بـقـربـي أدلـي ل أتيتك

ٍد ي
ّني سإوى إليك بـجـودك أ

واثّـق
ًا تولني فإن لك أكن عرف

ًا شـاكـر
ًا لي قلت وإن أنت أقل عذر

 صادق
ٌة كلمه: أيدينا في لخأر رجٌل وقال وأعناقنا بالرغبة، إليك ممدود

ّلة، لك خأاضعٌة ّذ في فافعل بالشكر؛ إليك شاخأصٌة وأبصارنا بال
والسلم. فيك، أملنا حسب أمورنا
ّد الحاجة إلى الجابة عنهّا والر

ّله بن العباس في معنى هذا العنوان قال رجل للعباس بن محمد وعلي بن عبد ال
ًا. وهذا ٍة صغيرٍة؛ قال: اطلب لهّا رجلً صغير ّني أتيتك في حاج ّعباس بن محمد: إ لل

ٍة ٍة صغير ّباس لرجل قال له: إني أتيتك في حاج ّله بن الع خألف قول علّي بن عبد ال
ّله: هاتهّا، إّن الرجل ل يصغر عن كبير أخأيه ول يكبر عن صغيره. فقال له علّي بن عبد ال

ًا ل بين الحنف ورجل قال رجل للحنف: أتيتك في حاجٍة ل تنكيك ول ترزؤك. قال: إذ
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تقضى! أمثلي يؤتى في حاجٍة ل تنكي ول تزر! بين رجل ورقبة جاءه مع قوم يسألونه
حاجة جاء قوٌم يكلمونه في حاجٍة لهّم ومعهّم رقبو، فقال لرقبة: تضمنونهّا? فقال له
رقبة: جئناك نطلب منك فضل التوسّإع فأدخألت علينا هّم الضّمان بين عمر وبن عبيد

ًا ٌد من حشمه شيئ وحقص بن سإالم أتى عمرو بن عبيد حفص بن سإالم، فلم يسأله أح
ّنة. إل قال: ل فقال عمرو: أقّل من قول: "ل" فإّن "ل" ليست في الج

ّله عليه وسإلم إذا سإئل ما يجد ّله صلى ال ّله عليه وسإلم كان رسإول ال للنبي صلى ال
ّله". أعطى، وإذا سإئل ما ل يجد قال: "يصنع ال

ربيعة: شعر لعمر بن أبي ربيعة قال عمر بن أبي 

 تريد ما وعاتقي أذني بينفقالت إليك حاجًة لي إّن
ًا؛ فقال له رجل أي قد تضّمنته لك فهّو في عنقي في إجابة حاجة رجل سإأل رجٌل قوم

ّنا بالعطاء، ثّم أعطاه. ّلهّم هذا سإائلنا ونحن سإؤالك، وأنت بالمغفرة أجود م منهّم: ال
ّد الجابة سإأل رجٌل رجلً حاجًة؛ فقال: اذهب بسلم. قال السائل: أنصفنا من وفي ر

ّله عّز وجّل. ّدنا في حوائجنا إلى ال ر
بين ثّمامة ورجل قال رجل لثمامة: إّن لي إليك حاجًة؛ قال ثّمامة: ولي إليك حاجٌة؛

قال: ما هي? قال: ل ?أذكرها حتى تتضّمن قضاءها؛ قال: قد فعلت؛ قال: حاجتي أل
ّد ما أخأذت. ّني ل أر تسألني هذه الحاجة؛ قال: رجعت عما أعطيتك؛ قال ثّمامة: لك

بين الصمعي ورجل اشترى منه ثّمرة نخلة قال الحافظ: تمّشي قوٌم إلى الصمعّي مع
رجل اشترى منه ثّمرة نخله، فناله فيهّا خأسراٌن وسإألوه حسن النظر له؛ فقال

ّني على الصمعّي: أسإمعتم بالقسمة الّضيزى! هي ما تريدون شيخكم عليه، إشترى م
أن يكون الخسران علّي والربح له! إذهبوا فاشتروا لي طعام الّسو على هذا الوجه

ّد من الحتمال لكم إذ لم تحتملوا ٌة هي لكم دوني، ول ب والشرط. ثّم قال: ها هنا واحد
ّبون رفده، ولو كنت أوجب له مثل ّقه وتح لي، هذا ما مشيتم معه إل وأنتم توجبون ح
ّق؛ فهّلّم فلنتوزع الذي توجبون لقد كنت أغنيته عنكم، ولكن ل أعرفه ول يضّرنني بح

ّقه. هذا الخسران بيننا بالسواء. فقاموا ولم يعودوا، وأيس التاجر فخرج له من ح
ّد السؤال قال يزيد بن عمير السإيدي لبنيه: يا بنّي، يزيد بن عمير السإيدي ينصح بنيه بر

ّد من العطاء، ولن يعلم بنو تميم أن عند أحدكم مائة ألف درهم ّد فإنه أش تعلّموا الر
أعظم له في أعينهّم من أن يقسمهّا فيهّم، ولن يقال لحدكم: بخيٌل وهو غنٌي، خأيٌر له

من أن يقال: سإخٌي وهو فقير.
إبراهيم: شعر لسإحاق بن إبراهيم وقال إسإحاق بن 

الـسـلم يقرئك النصر
وإنـمـا

ًا السلم أهدي تعرّض
للمطـمـع

بـيأٍس لبانتـه فاقطع
عـاجـٍل

تقاضي من فؤادك وأرح
 الضلع

ًا قّط ثّمامة يعّرض بمحمد بن الجهّم ذكر ثّمامة محمد بن الجهّم فقال: لم يطمع أحد
ٍم ّلم في حاجة متحّر في ماله إل ليشغله بالطمع فيه عن غيره، ول شفع لصديٍق ول تك

به، إل ليلقن المسؤول حّجة منع، وليفتح على السائل باب حرماٍن.
شعر سإهّل بن هارون إلى موسإى بن عمران كتب سإهّل بن هارون إلى موسإى بن

عمران: 

سإألتك إذا الضمير إّن
حـاجًة

ما خألف الهّذيل لبي
أبدي

ثّم اليأس روح فأمنعه
له امدد

لمخلف الرجاء حبل
الوعـد

ًا له وألن ٍة غير فيليحسن كنف رفـد ول منفـع

597



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّنـه ظـ
شقاوة طالت إذا حتى
ّده ّد فأجبهّه وعناؤهج بـالـر

ّبى المدينية في الجرح الذي ل يندمل والذل والشرف قيل لح
ّية: ما الجرح الذي ل يندمل? قالت: حاجة الكريم إلى لحبى المدين

ّده. قيل لهّا: فما الذل? قالت: وّقوف الشريف بباب اللئيم ثّم ير
الدنيء ثّم ل يؤذن له. قيل: فما الشرف? قالت: اعتقاد المنن

في رقاب الرجال.
ٌد فرددته إل لمعن بن زائدة قال معن بن زائدة: ما سإألني قّط أح

رأيت الغنى في قفاه.
ّله عنه روى علّي بن مسهّر عن هشام لعمر بن الخطاب رضي ال

ّله عنه: أعلمتم أن عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي ال
الطمع فقٌر، وأن اليأس غنًى، وأن المرء إذا يئس اسإتغنى عنه.

ٍم له: كّل ممنوٍع مستغنًى عنه بغيره، وكّل مانع وقال آخأر في كل
ما عنده ففي الرض غنًى عنه.

وقد قيل: أرخأص ما يكون الشيء عند غلئه.
وقال بشار: "والدر يترك من غلئه" لشريح في سإؤال الحاجة

ومنعهّا قال شريح: من سإأل حاجًة فقد عرض نفسه على الّرق،
ًا وهما ّده عنهّا رجع حّر فإن قضاها المسؤول اسإتبعده بهّا، وإن ر

ّد. ّذل الر ّذل البخل، وهذا ب ذليلن: هذا ب
وقال بعضهّم: من سإألك لم يكرم وجهّه عن مسألتك، فأكرم

ّده. وجهّك عن ر
ّله عليه ّله صلى ال ّله عليه وسإلم وكان رسإول ال للنبي صلى ال

ّد ذا حاجٍة إل بهّا أو بميسور من القول. وسإلم ل ير
لسإماء بن خأارجة في تمنعه عن رد ذي حاجة وقال أسإماء بن

ًا عن حاجٍة؛ فإنه ل يخلو من أن يكون ّد أحد خأارجة: ما أحّب أن أر
ًا فأصون منه نفسي. ًا فأصونه، أو لئيم كريم

ّد عنهّا: وقال أعرابّي شعر لعرابي وقال أعرابّي سإأل حاجة فر
ّد عنهّا:  سإأل حاجة فر

ًا الناس يمنع ما كنت شيئ
أطلبـه

ّله أرى إل ما فقد يكفي ال
 منعوا

ّله بن عمر بين الحسن بن علي ورجل جاء يسأله حاجة، ومثله مع أخأيه الحسين وعبد ال
ّله عنهّما يسأله؛ فقال الحسن: إن المسألة ل تصلح أتى رجٌل الحسن بن علّي رضي ال

ٍم فادٍح أو فقر مدقع أو حمالة مفظعٍة؛ فقال الرجل: ما جئت إل في إحداهّن. إل في غر
فأمر له بمائة دينار.

ّد ّله عنهّما فسأله، فقال له مثل مقالة أخأيه، فر ثّم أتى الرجل الحسين بن علي رضي ال
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ًا. كره أن ّد على الحسن، فقال: كم أعطاك? قال: مائة دينار، فنقصه دينار عليه كما ر
يساوي أخأاه.

ّله عنهّما فسأله فأعطاه سإبعة دنانير ولم ّله بن عمر رضي ال ثّم أتى الرجل عبد ال
يسأله عن شيء فقال الرجل له: إني أتيت الحسن والحسين، واقتّص كلمهّما عليه
ًا العلم غّرا المال. ّنى تجعلني مثلهّما! إنهّما غّر ّله ويحك! وأ وفعلهّما به؛ فقال عبد ال

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: جاء شيٌخ بين شيخ من بني عقيل وعمر بن هبيرة ح
ًا؛ فعاد إليه بعد من بني عقيٍل إلى عمر بن هبيرة، فمّت بقرابٍة وسإأله فلم يعطه شيئ
أيام فقال: أنا العقيلّي الذي سإألك منذ أيام؛ فقال عمر: وأنا الفزاري الذي منعك منذ

ّله! إني سإألتك وأنا أظنك يزيد بن هبيرة المحاربّي؛ فقال: ًة إلى ال أيام؛ فقال: معذر
ذاك الم لك، وأهون بك علّي، نشأ في قومك مثلي ولم تعلم به، ومات مثل يزيد ول

تعلم به! يا حرسإّي اسإفع بيده.
ّله بن الزبير أعرابٌي يسأله، فشكا إليه نقب ّله بن الزبير وأعرابي أتى عبد ال بين عبد ال

ناقته واسإتحمله؛ فقال له ابن الزبير: ارقعهّا بسبٍت واخأصفهّا بلهّب وافعل....؛فقال
ًا، فل حملت ناقٌة حملتني إليك! فقال: العرابّي: إني أتيتك مستوصلً ولم آتك مستوصف

إن وصاحبهّا.
ًا ولم يظفر بحاجته: "جاء ًا والعرب تقول لمن جاء خأائب من أمثال العرب فيمن رجع خأائب
ّفي حنين"؛ و"جاء على حاجبه صوفٌة". على غبيراء الظهّر" وتقول هي والعواّم: "جاء بخ

هبيرة: شعر أبو عطاء السندي في عمر بن هبيرة وقال أبو عطاء الّسندي في عمر بن 

لـقـرم حكتهّّن ثّلثٌّ
والثـنـاء الخأوة بهّا طلبتقـيٍس

حواجبهّن على رجعن
صوٌف

ّله فعند أحتسب ال
الـجـزاء
الصل في قول العرب "جاء بخفي حنين" 

ًا من أهل والصل في قولهّم: "جاء بخفي حنين" أن إسإكاف
ّفين، فاخأتلفا حتى أغضبه، فازداد غيظ الحيرة سإاومه أعرابٌي بخ

ّفيه فألقاه على طريقه ثّم العرابّي؛ فلما ارتحل أخأذ حنيٌن أحد خأ
ألقى الخأر في موضع آخأر؛ فلما مّر العرابي بأحدهما قال: ما
أشبه هذا بخّف حنين! ولو كان معه الخأر لخأذته، ومضى؛ فلما

انتهّى إلى الخأر ندم على تركه الّول، وأناخ راحلت فأخأذه ورجع
إلى الّول، وقد كمن له فعمد إلى راحلته وما عليهّا فذهب به؛

ّفين؛ فقال له قومه: ما الذي وأقبل العرابّي ليس معه غير الخ
أتيت به? قال: بّخفي حنين.

ًا من عنانه" فإن قالوا: فإن جاء وقد قضيت حاجته قيل: "جاء ثّاني
جاء ولّما تقض حاجته وقد أصيب ببعض ما معه، قالوا: "ذهب

ًا فلم يرجع بأذنين". يقول بشار:  يبتغي قرن
ًايبتغي غدا كالعير فكنت بأذنين يرجع فلم قرن

ّله ًا، فقيل له: بورك فيك! فقال: وكلكم ال ًا سإأل أعرابّي قوم لعرابي وقد سإأل قوم
ّية. ٍة ل تحضرها ن إلى دعو

ًا له فسبقت ٍة، فأرسإل أعرابٌي فرسإ بين الوليد وأعرابي أرسإل الوليد خأيلً في حلب
الخيل؛ فقال له الوليد: احملني عليهّما؛ فقال: إن لهّا حرمًة، ولكني أحملك على مهّر

ّول وهو ريّض. لهّا سإبق الخيل عام أ
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من أقوال العرب وتقول العرب فيمن يشغله شأنه عن الحاجة يسألهّا: "شغل الحلي
ّق الخيل بالركض أهله أن يعار" بنصب الحلي، ويعار: من العارية. فأّما قولهّم: "أح

ّيال الذنب، ّذنب وهو المهّلوب؛ يريدون أنه أخأّف من الذ المعار" فأّن المعار: المنتوق ال
يقال: أعرت الفرس إذا نتفته.

ّد: " بيتي يبخل ل أنا"؛ يريدون أنه ليس عنده وتقول العرب لمن سإئل وهو ل يقدر فر
ما يعطي.

ووعد رجٌل رجلً فلم يقدر على الوفاء بما وعده؛ فقال له: كذبتني. قال: ل، ولكن كذبك
مالي.

وتقول العرب فيمن اعتذر بالمنع بالعدم وعنده ما سإئل: "أبى الحقين العذرة". قال أبو
ًا، وعندهم لبٌن قد حقنوه في وطٍب، ًا فاسإتسقاهم لبن زيد: وأصله أن رجلً ضاف قوم

فاعتذروا أنه ل لبن عندهم؛ فقال: "أبى الحقين العذرة". ويقال: " العذرة طرف
البخل".

المطل: شعر للطائي يذكر المطل وقال الطائي يذكر 

ٍء في المطل وكان بد
ٍد ًاوعـو نـار وهـي للصنيعة دخأان

وإن كانا مذ البخل نسيب
جـوار فبينهّمـا نسٌب يكنلـم

المنع بعض قيل لذلك
أدنـى

ٍد إلى الجود وبعض جو
 عار

لسإماعيل القراطيسي في الفضل بن الربيع قال إسإماعيل القراطيسّي في الفضل بن
الربيع: 

 منعي في أخأطأت ما كمـدح فـي أخأطأت لئن
ٍدحـاجـاتـي أحللت لقد زرع ذي غــير بوا

بين المنذر بن الزبير وحكيم بن حزام غزا المنذر بن الزبير "في" البحر ومعه ثّلثّون
رجلً من بني أسإد بن عبد العّزى؛ فقال له حكيم بن حزام: يا بن أخأي، إني قد جعلت

ًا ودعوتكم له، فأقسمت عليك ل ّله عّز وجّل، وإني قد صنعت أمر طائفًة من مالي ل
ًا، بل نأخأذ ما تعطي، فإن نحتج إليه ّله إذ ٌد منكم. فقال المنذر: لها ال ّده علّي أح ير
ّله فيه كما ّله، وإن نستعن عنه نعطه من يأجرنا ال نستعن به ول نكره أن يأجرك ال

أجرك.
شعر لعرابي وقد سإأل رجلً فأعطاه درهمين سإأل أعرابّي رجلً يقال له: الغمر

ّدهما  وقال: فأعطاه درهمين، فر

ٍر جعلت ولـم درهمـيه لغم
يكـن

درهما فاقتي عني ليغني
غـمـر

خأذهما لغمر وقلت
فاصطرفهّـمـا

المروءة نقض في سإريعين
 والجر

ّؤال أتمنع بـعـد العشـيرة سإ
مـا

ًا تسّميت أبا واكتنيت غمر
بـحـر

شعر لبي العتاهية في الفضل بن الربيع وقد سإأله حاجة فلم يقضهّا له اخأتلف أبو
ًا فلم يقضهّا له،  ٍة له زمان فكتب: العتاهية إلى الفضل بن الربيع في حاج

أنـت الزمان طول أكّل
إذا

ٍة في جئتك تقول حاج
! غدا
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ّله جعل ل ٍة عشت ما عندكول إلـيك لي ال حاج
! أبدا

آخأر: وقال 

قلت فيما تنو لم كنت إن
صلًة لي

حبسي من انتفاعك فما
وترديدي

كان ما أجمله فالمنع
أعـجـلـه

ٍر غير من والمطل آفة عس
 الجود

آخأر: وقال 

أوثّقت ثّم لساني بسطت
نصـفـه

في لساني فنصف
مطلق امتداحك

عداتي تنجز لم أنت فإن
تركتني

باليأس الشكر لسان وباقي
 موثّق

وقال آخأر: 
غير من اللسان جواد يا

فعٍل
في اللسان جود ليت

 راحتيكا
وتنّجزها المواعيد

ّطفيل فقال: كان ّبار بن سإلمى عامر بن ال لجبار بن سإلمى في عامر بن الطفيل ذكر ج
ّله وعد الخير وفى، وإذا أوعد بالشّر أخألف وعفا. وال

المعنى: شعر لبي عمرو بن العلء وأنشد أبو عمرو بن العلء في نثل هذا 

عشت ما العّم ابن يرهب ول
صولتي

ّني ويأمن صـولة م
ّدد الـمـتـهّـ

ّنـي ويصدق إيعادي ليكذبوعـدتـه أو أوعـدتـه إن وإ
مـوعـدي

ٌد، ووعد اللئيم تسويف. وكان يقال: وعد الكريم نق
شعر عبد الصمد بن الفضل لخالد بن ديسم وقال عبد الّصمد بن الفضل الّرقاشّي "أبو

ّيين" لخالد بن ديسم عامل  ّيين البغداد ّي: الفضل والعباس الّرقاش الّر

ّي إّن أخأالد أجحفت قد الّر
بـنـا

رحبهّا علينا وضاق
ومعاشهّـا

ًا منك أطمعتنا وقد يوم
سإحـابٌة

ٌق لنا أضاء وكّف بر
رشاشهّـا

فيؤيس يصحو غيمهّا فل
ٌع طام

فتروى يأتي ماؤها ول
 عطاشهّا

الحّجاج: شعر لبي الحجاج وقال رجل في 

أظـفـار بين فؤادي كأّن
طـائر

ّو في الخوف من السماء ج
ّلق مح

الشّر نفسه من يعد ما متىأعلـم كنت قد امرىء حذار
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 يصدقأنـه
لعمرو بن الحارثّ في الخلف بالوعد قال عمرو بن الحارثّ: كنت متى شئت أجد من

يعد وينجز، فقد أعياني من يعد ول ينجز.
قال: وكانوا يفعلون ول يقولون، فقد صاروا يقولون ويفعلون، ثّم صاروا يقولون ول

يفعلون، ثّم صاروا ل يقولون ول يفعلون.
بشار: شعر لبشار، ولغيره، في ذلك المعنى قال 

توفي لم ثّم وعدتني
بمـوعـدتـي

يمطر لم كالمزن فكنت
 رعدا وقد

ّلب" وقال  ٌق خأ آخأر: هذا مثل قول العرب لمن يعد ول يفي: "بر

ّله بحمد بلوناك قد أغنى إن ال
 البلء
سإـــواء والـجــحـــد دكمواعي جّل فإذا

آخأر: وقال 

ٍم كّل لهّا ٌد عا غير موع
ٍز نـاجـ

حوٍل رأس ما إذا ووقت
 تجّرما

ًا أوعدت فإن دون أتى شّر
وقته

ًا وعدت وإن أراثّ خأير
وأعتما

ّله بن عمر رجلً من ّله بن عمر وقد زّوج ابنته لرجل من قريش وعد عبد ال لعبد ال
قريش أن يزّوجه ابنته! فلما كان عند موته أرسإل إليه فزّوجه إياها، وقال: كرهت أن

ّتفاق شعر للطائي وقال  ّله عّز وجّل بثلث ا الطائي: ألقى ال

ليس الذي قول تقول
له الوفاء

ًا الذي إنجاز وتنجز خألق
حلفا

ّنه كان ّله عليه وسإلم فقال: "إ ّيه إسإماعيل صلى ال ّله تبارك وتعالى على نب وأثّنى ال
ًا" شعر لبشار، ولغيره، في المدح وقال بشار  يمدح: صادق الوعد وكان رسإولً نبي

نعـم أو بل العناء وماتقـولـه علـى تّم قال إذا

تحت وبالفعل قريٌببمـوعـده الرجال وبعض
 الّرجم

ترى الّسراب كجاري
لمعه

عـنـدكـم بواجده ولست

ّباس بن  الحنف: وقال الع

الرجاء قطع من ضّر ما
ببخله

ّللني كان لو ٍد ع بوعـ
كـاذب

آخأر: وقال 

نعم من خأيٌر منك عسى
ٍة ألف مّر

منه الّصدق غال آخأر من
 غوائله

نصيب: وقال 

ابن القول فيحسن يقول
ليلى

ما أحسن فوق ويفعل
 يقول
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ٌد  العجم: وقال زيا

ّله  تقول ما تفعل كنت لوفـتـًى من دّرك ل
ّبذا دالجوا كذب في خأير ل البخيل صدق وح

من أمثال العرب في الخلف بالوعد والعرب تضرب المثل في الخلف بعرقوب. قال
ًا؛ فقال له ابن الكلبّي عن أبيه: كان عرقوب رجلً من العماليق؛ فأتاه أٌخ له فسأله شيئ
عرقوب: إذا أطلع نخلي. فلما أطلع أتاه، قال: إذا أبلح. فلما أبلح أتاه، فقال: إذا أزهى.

ّده من الليل ولم يعط أخأاه ًا ج فلما أزهى أتاه، قال: إذا أرطب أتاه، قال: إذا صار تمر
ًا. شيئ

زهير: شعر لكعب بن زهير، ولغيره، في هذا المعنى قال كعب بن 

لهّا عرقوٍب مواعيد كانت
ً مثل

ّ مواعيدها وما إل
الباطـيل

الشجعّي: وقال 

منك الخلف وكان وعدت
ّيًة سإج

أخأاه عرقوب مواعيد
بيتـرب

هكذا قرأته على البصريين في كتاب سإيبويه بالتاء وفتح الراء.
وقال الشاعر: 

ًا أقل ما متى لطالـب يوم
ٍة حـاج

من وذلك قدما أقضهّا نعم،
 شكلي

ّينتهّا ل، قلت وإن من ب
مكانـهّـا

ول بجّر منهّا أوذه ولم
مـطـل

أقـّل الولـى وللبخـلة
مـلمًة

ًا الجود من يتبع ثّم بداء
بالبـخـل

لمرأة: لبي نواس في امرأة وقال أبو نواس 

مما ل أحرف أنضيت
بهّا لهّجت

ّولي إلى عنهّا رحلهّا فح
نـعـم

ّوليهّا أو "ل" فهّي إلى ح
تعدلهّـا

ّلة ذا في حاولت كنت إن ق
 الكلم

فعارضنا علينا قستم
قياسإـكـم

غاية إليه تناهى من يا
الكـرم

وفي هذا معنًى لطيٌف.
ّله، وتعّجلت من رجل إلى صديق له كتب رجٌل إلى صديق له: قد أفردتك برجائي بعد ال

راحة اليأس ممن يجود بالوعد ويضّن بالنجاز، ويحسد أن يفضل، ويزهد أن يفضل،
آخأر: ويعيب الكذب ول يصدق وقال 

ٍة وذي ّدل ثّق مراقبة شيمي ومنأثّـرى حين تب
ّثقات ال

ًاعلّي عتبت له فقلت مؤونات من فرار
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ًا  العداتإثّمـ

ّدتي فعد حتى حاجًة سإألتكنـذٌر وعلـّي لمو
الممات

النبيذ: شعر في أصحاب النبيذ وقال آخأر في أصحاب 

لمن ربٌح مواعيدهم
يعدونـه

الشتاء برد قطعوا بهّا
 وقاظوا

مسلم: وقال 

جنى من أحلى لسانك
ًا النحل موعد

ّفك أضيق بالمعروف وك
قفل من

ّني ّتى يأتيك الذي تم إذا ح
انتهّـى

طرف ناولته أجٍل إلى
الحـبـل

شعر خألف بن خأليفة لبان بن الوليد وقد وعده وأبطأ عليه وسإأل خألف بن خأليفة أبان
إليه: بن الوليد أن يهّب له جاريًة، فوعده وأبطأ عليه؛ فكتب 

المير عند حاجتي أرى
ّنمـا كأ

ًا تهّّم بـمـقـام عـنـده زمان

إن إذكاره من وأحصر
لقـيتـه

ملجٌم الحياء وصدق
بـلـجـام

النهّـار كان إذا أراها
نـسـيئًة

كّل عند تقضي وبالليل
مـنـام

فإنك أخأرجهّا رّب فيا
مخـرٌج

ًا الميت من ّي ًا ح مفصح
بكـلم

ما إذا شكري ما فتعلم
قضيتهّـا

عندها صلتي وكيف
وصيامي

هذا بعد من حاجتي وإن
تأخّأرت

أزور أن بي لما خأشيت
 غلمي

ّله بن جدعان وقال والعرب تقول: "أنجز حّر ما وعد" شعر أمية بن أبي الصلت لعبد ال
ّله بن  ّية بن أبي الّصلت لعبد ال جدعان: أم

قد أم حاجتي أأذكر
الحياء شيمتك إن حياؤككفاني

ًا المرء عليك أثّنى إذا الثنـاء تعرضه من كفاهيوم
الطائي: للطائي وقال 

عوني كان المجد وإذا
المر على

بترك تقاضيته ء
ّتقـاضـي ال

ٍد، أن يثمر بفعل. ٌق على من أورق بوع ّي: حقي كلمات في اسإتنجاز المواعيد وقال الّزهر
وقال المغيرة: من أخأّر حاجة رجٍل فقد تضمّن قضاءها.

الشاعر: وقال 
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ًا كفاك وجهّي مدكر
بأمـري

وأن أراك أن وحسبي
تراني

يعني من أحّث وكيف
بشأنـي

ويرى حاجتي ويعرف
 مكاني

الشاعر: وقال 

ذكرتـا فيما أذكرتهّاحاجتي في قل صاح يا
طلبتا بما شقيت إذا حالنجـا من الّسراح إّن

آخأر: وقال 

للمطالب تصديك في
إذكا

ٍد ٌر  المقدار به جرى بوع

كتاب لصديق وكتب بعض الكتاب إلى صديٍق له: إن من العجب إذكار معنّي، وحث
متيقٍظ واسإتبطاء ذاكٍر؛ إل أن ذا الحاجة ل يدع أن يقول في حاجته، حّل بذلك منهّا أو

ٌة والسلم. عقل. وكتابي تذكر
الطرماح: شعر للطرماح وقال 

تؤخأر منزلتي ألحسن
حاجتـي

ٍر لي عندك ليس أم بخي
 مطمع

شعر حمزة بن بيض لمخلد بن يزيد بن المهّلب وقال حمزة بن بيٍض لمخلد بن يزيد بن
ّلب:  المهّ

ٍة في أتيناك ًا وقافاقضهّـا حاج  المرحب يجب مرحب
ّلنا ول ٍر إلى تك ًة يعدوا متىمـعـشـ يكذبـوا عد
المحدثّين: وقال بعض 

ّلهّا الناس حوائج ك
قضـيت

تقضيهّـا أراك ل وحاجتي

ّله أناقة في الحرف نبت أمعقـرت حاجتي ال
 نواحيهّا

شعر جرير لعمر بن عبد العزيز 
وقال جريٌر لعمر بن عبد العزيز: 

التبي والبلوى الّضّر أأذكر
نزلت

ّلغت بالذي تكتفي أم من ب
 خأبري

آخأر: وقال 

عليك لتسليم أرواح
وأغتـدي

ّتسليم وحسبك ّني بال م
تقاضيا

ل ما المرء بطلب كفى
يناله

ًء المصّرح وباليأس عنا
ناهيا

آخأر: وقال 

الّضعيف بالّسبب أنت ما
وإنما

ّوة المور نحج بق
السإـبـاب
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إلـيك حاجتنـا فاليوم
وإنـمـا

لكثرة الطبيب يدعى
 الوصاب

ّتاب إلى بعض السلطان: أنا أنّزهك عن التجّمل لي كتاب إلى سإلطان كتب بعض الك
ٍد يطول به المدى ويعتزله الوفاء، وأحّب أن يتقرر عندك أن أملي فيك أبعد من أن بوع

ًا من آجلك، وفي الراهن من أخأتلس المور منك اخأتلس من يرى في عاجلك عوض
يومك بدلً من المأمول في غدك، وأل تكون منزلتي في نفسك منزلة من يصرف
ّلف ما فوق العفو له، وأن يختار بين العذر الطرف عنه وتستكره النفس عليه ويتك
ّقهّما عليك، وأصوبهّما لحالي عندك. ّظين عندي أح ّله يعلم أّن أثّر الح والشكر؛ فال
ّدالة، كما أّن المتحّرم به مذموٌم على وفي كتاب: ذو الحرمة ملوٌم على فرط ال

ّدمني إليهّا حّقي، التناسإي والزالة. ومن مذهبي الوقوف بنفسي دون الغاية التي يق
ّق أزيد في الحّق. والثاني أن أرى النفيس من ّدهما ألّ أرضى بدون الح لمرين: أح

ٌع لهّا، ٍة تب ّودة الصادقة التي كّل حرم ًا إذا أتىمن جهّة ال رهاق ولي ذمام الم الحّظ زهيد
ًء بالنعم وإن جّل قدرها؛ وأنت مراعي المعالي وحافظ ّله وفا وحق الشكر الذي جعله ال

ّية الكرم؛ فأّي سإبيل للعذر، بل أي موضع للكداء بين حرمتي ورعايتك، وذمامي بق
ّوله ّول المعروف مستخٌف، وآخأره مستثقل؛ يكاد أ وكرمك! قال أحمد بن يوسإف: أ

ّد من يكون للهّوى دون الرأي، وآخأره للرأي دون الهّوى. ولذلك قيل: رٌب الصنيعة أش
ابتدائهّا.

شعر أبو العطاء السندي في يزيد بن عمر بن هبيرة قال أبو عطاء الّسندي في يزيد بن
هبيرة": عمر "بن 

ًا إلّي رجعنقـيٍس لقـوم حكتهّن ثّلثٌّ خأائبات صفر
يزيد الفرات على أقام

ًا شهّر
ّيهّما الناس فقال أ

الفـرات
ًا فيا ٍر عجب فاض لبح

يسقي
يبلل لم الناس جميع
لهّاتي

السؤال عند المسؤول حال
الشاعر: شعر في معنى هذا العنوان قال 

ّكـا فما الجزيل سإألناه وزادا منيتنا فوق وأعطىتلـ

ًا ّ إلـيه أعـود ما مرار ًا تبّسمإل وثّنى ضاحك
 الوسإادا

آخأر: وقال 

الغريب نزل إذا قوٌم
بدارهـم

صواهٍل رّب تركوه
وقـيان

لـيوم دعوتهّـم وإذا
ٍة كـريهّ

ّدوا الشمس شعاع سإ
بالفرسإان

عند الرض ينقرون ل
سإؤالهّم

العلّت لتلّمس
بـالـعـيدان

وجوههّم يبسطون بل
لهّا فترى

كأحسن السؤال عند
اللـوان

آخأر: وقال 
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والبّر المعروف يجعل
ًا ذخأر

ّد ّتجـارة خأير الحمد ويع ال

بـبـشـاره بّشرتـه خألتهتـجـتـديه جئتـه ما وإذا
ّطرف في فترى منه ال
ًء اسإتنـاره منه الوجه وترىحيا

آخأر: وقال 

ّي غدا إذا فـي المهّـد
جـنـده

الرسإول آل في أوراح
 الغضاب

في المعروف لك بدا
وجـهّـه

ثّنايا في يجري كالضوء
الكعاب

العتبّي: للعتبي، ولزهير وأنشدني 

نعمى المعروف ذرى في له
كأنهّا

البلد في المزن ماء مواقع
القفر

السـائلـون أتاه ما إذا
تـوقـدت

الطلقة مصابيح عليه
والبـشـر

زهير: والمشهّور في هذا قول 

ً جئته ما إذا تراه ّلـل ّنكمتـهّـ أنت الذي تعطيه كأ
 سإائله

ًا؛  ّده وسإأل رجل من العراب رجلً "فلم يعطه" شيئ فقال: لعرابي وقد سإأل رجلً فر

وأعملت بأظفاري كدحت
معـولـي

ًا فصادفت الّصخر من جلمود
أملسا

وجه في جئت لما تشاغل
حاجـتـي

أو مات قد قلت حتى وأطرق
 عسى

حـين أنـعـاه أن وأجمعت
رأيتـه

"الموت" ثّم فواق يفوق
ّفـسـا تنـ

لـسـت بأس، ل له فقلت
ٍذ بـعـائ

الكـآبة تعلوه فأفرخ
مـبـلـسـا

لمسلم، وغيره وقال مسلم:
أتيت لما أطرق

ًا ممـتـدحـ
ً يقل فلم على "ل" فضل

" "نعم
أقـاد أن مات إن فخفت

بـه
ّنجاء أبغي فقمت من ال

أمـم
بـالـعـدم العتلل يدع لميده فـي البـلد كنز أّن لو

وقال الحارثّ الكندي: 
ّون بحاجتناوقـلـنـا أتيناه أن فلما ورس لون تل
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ّفه وأض ًا يحتّك بك ٌع أنه يريناضرسإ بضـرس وج
يمسي أتراه أسإّره وقلتكزاز أبه لصاحبي فقلت
ًا هاربين وقمنا ًا مع  نفس بقتل نزّن أن نحاذرجميع

ّبي على ًا قال الصمعي: دخأل أعرا ّده خأائب لعرابي دخأل على المساور الضبي فر
ًا، فأنشأ  يقول: المساور الّضبي وهو بندار الّري، فسأله فلم يعطه شيئ

فـي المسـاور أتيت
ٍة حـاج

حتى يسعل زال فما
ضـرط

وامـتـخـط عثنونه ومّسحسإـوعـه بـكـر قفاه وحّك
حاجتـي عن فأمسكت

خأـيفًة
ّطع لخأرى شرج تق

السفـط
في عدت لو فأقسم

حاجـتـي
ّطخ وشي بالسلح لل

النـّمـط
حساب غلطنا وقال

الخـراج
جاء الّضراط من فقلت
 الغلط

ّكلما ركب صاح به الّصبيان: "من الضرط جاء الغلط" فهّرب من قال: فكان العامل 
غير عزل إلى بلد أصبهّان.

مسلم: لنهّار بن توسإعة في قتيبة بن مسلم وقال نهّار بن توسإعة في قتيبة بن 

ًا خأراسإان كانت إذ أرض
بهّا يزيد

الخيرات من باب وكّل
مفتوح

ّدلت ًا بعده فب نـظـيف قرد
بـه

بالخّل وجهّه كأنما
منـضـوح

جرير: لجرير في يزيد وقال 

ّطرف يغّض يزيد دوني ال
ّنمـا كأ

علّي عينيه بين زوى
المحـاجـم

ما عينيك بين من ينبسط فل
انزوى

وأنـفـك إل تلقنـي ول
راغـم

آخأر: وقال 

ّد وجهّه فيخألئقه عن المرء تسأل ل من شاه
 الخبر

ّدثّني أبو حاتم عن الصمعي عن البّح عن البتّي قال: قال محمد بن لمحمد بن واسإع ح
واسإع: إنك لتعرف فجور الفاجر في وجهّه.

العتاهية: شعر لبي العتاهية قال أبو 

قد الناس أرى لي ما
أرعـدوا وقد الفعال بلؤمأبرقوا

ّد مللـسـل أفضلهّم جئت إذا تـرعـد وأحشـاؤه ر
ّية عينه في للـلـسـؤا خأشية من كأنك السإـود الح

آخأر: لبعضهّم في زياد وقال 
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عن أحجهّم الرّزق ما إذا
ٍم كري

زياد إلـى الـزمـان فألجأه

ّقاه ٍه تل الـعـبـاد أرزاق عليه كأنمـكـفـهّـر بـوجـ
أخأر: وقال 

مّسنـي ما خأليٌل ولي
عـدٌم

إلى عينه نظرت مذ
عدمي

ّلـه بالغنى بّشرني الـخـدم تهّلـّل هذا وقبلتـهّـلـ

في اللقاء قبل تعرفبـينٌة الـزائرين ومـحـنة
 الحشم

تقطع المعروف من العادة
كان يقال: انتزع العادة ذنّب محسوّب لبي السإود الدؤلي 

السإود أبو وقال
":"الدؤلـي

ما أميري عن شعري ليت
الذي

ّد في غاله حتـى الو
ودعـه

ّني ل ٌة وشديدأكرمـتـنـي إذ بعد تهّ مـنـتـزعـه عاد
التي البلوى أذكر

أبلـيتـنـي
ًا في قلته وكلم

المجـمـعة

ًا برقك يكن ل ًا برق ّلـبـ الغيث ما البرق خأير إّنخأـ
 معه

العشي: للعشى والمشهّور في هذا قول 

ّودت ًة كندة ع فاصبر عاد
لهّا

ّو لجاهلهّا واغفر ور
 سإجالهّا

ّق له رجٌل منهّم فضّمه إليه ًا، فر ّبي قوم لعرابي في القطع بعد العطاء سإأل أعرا
ًا ثّم قطع عنه؛ فقال  ًا أيام العرابي: وأجرى له رزق

المرء حاسإب فلّما تسّرى
نفسه

له يستقيم ل أنه رأى
الّسـرو

مثله لبي زياد الكلبي وقدم أبو زياد الكلبي مع أعراب سإنة القحمة، فأجرى عليهّم
ًا لكل رجٍل ثّم قطعه؛ فقال أبو  زياد: رجٌل رغيف

عنا العباس يقطع إن
رغيفة

ّله نعمة من يأتني فما ال
 أكثر

ٌة والشّر والحكماء تقول: "العادة طبيعٌة ثّانيٌة" في الثّر وفي الحديث: "الخير عاد
الشراف:لجاجٌة" لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء لرجل من 

فلم البلد في ضربنا ولقد
نجد

ًا المكارم إلى سإواك أحد
 ينسب

ًالتي لعادتك فاصبر من إلى فأرشدنا أول
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نذهـبعودتـنـا
ًا ثّم أفسده من أقوال العرب وتقول العرب فيمن اصطنع معروف
ّد" بالمّن أو قطعه حين كاد يتّم: "شوى أخأوك حتى إذا أنضج رم

لبي كعب القاص قال أبو كعب القاّص: كان رجل يجري علّي
ّله ولعن ًا في كّل يوم، وكان يقول إذا أتاه الرغيف: لعنك ال رغيف

ًا منك. من بعث بك، ولعنني إن تركتك حتى أصيب خأير
والعرب تقول في مثل هذا: "خأذ من الّرضفة ما علهّا" وقال

الشاعر: 
اللئيم من القليل وخأذ

وذّمه
معذور أتى بما اللئيم إّن

 العذر من هو وليس العذار، موضع في ومعذور: موسإوم
والثناء الشكر

ّدثّني شيخ لنا عن وكيع عن سإفيان عن منصور عن هلل ّله عليه وسإلم ح للنبي صلى ال
ّله عليه وسإلم: "إذا صلى أحدكم فليدن عليه من بن أسإاف قال: قال "النبي" صلى ال
ًا عن وكيع عن ّدثّني أيض ّله عزوجّل يقسم الثناء كما يقسم الرزق" وح سإتر بيته فإّن ال
ّله بن الّصامت قال: قال أبو ذّر: قلت للنبّي سإعيد عن أبي عمران الجوني عن عبد ال

ّبه الناس? قال: "تلك عاجل بشرى ّله عليه وسإلم: الرجل يعمل العمل ويح صلى ال
ّله ّله عليه وسإلم: "إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ال المؤمن" وقال النبي صلى ال

ّدثّني أبو حاتم فانظروا ماذا يتبعه من الثناء" مضاعفة الثناء كما تضاعف الحسنات ح
ًا ّي عن الصمعّي قال: كان يقال: الثناء يضاعف كما تضاعف الحسنات؛ يكون الرجل سإخ

ّله في شجاعته. ًا فيزيد ال ّله في سإخائه، ويكون شجاع فيزيد ال
ّي قال: قال ّدثّني أبو حاتم عن الصمعّي عن العمر بين عمر بن الخطاب ورجل وح

ًا رجل صدٍق. قال: سإافرت معه? قال: ّله عنه: إّن فلن ّطاب رضي ال رجٌل لعمر بن الخ
ل قال: فكانت بينك وبينه خأصومة? قال: ل. قال: فهّل ائتمنته على شيء? قال: ل.

قال: فأنت الذي ل علم لك به أراك رأيته يرفع رأسإه ويخفضه في المسجد??! لبعض
الحكماء في الشعر قال بعض الحكماء: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك
ّيهّا، وتذكر ما تناسإى ّنعمة أن تحسن لباسإهّا، وتنسبهّا إلى ول ّق ال بالشكر وقال آخأر: ح

عندك منهّا.
ّثّيين: شعر لبعض الحارثّيين وقال بعض  الحار

ذو الحمد أّن يعلم عثمان
ثّـمـن

ّنه ًا يشتهّي لك حمـد
بـمـّجـان

أن من أكيس والناس
ًا يحمدوا أحد

آثّار قبله يروا حتى
إحـسـان

عجرد: لحماد عجرد، ثّم لبن حطان وقال حّماد 

أوليت ما كّل ينقضي قد
حسٍن من

أولـيت ما دون أتى إذا
يومـان

ّدك تنأى عن اسإتغنت ما بو
ٍد أحـ

الواصل فأنت وطمعت
ّدانـي ال

ّلما وحنظٌلحاجٌة ما إذا أنت الّشهّد اسإتغنيت ك
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خأطبـانعرضت
ّطان: وقال عمران بن  ح

حاجٌة لي عرضت وقد
وأظننـي

ّني بـك أنزلتهّا إذا بأ
مـنـجـح

ّية أخأذ في أك فإن العط
ًا مربحـ

ّية بذل في فإنك العـطـ
أربـح

الجر من العقبى لك لّن
ًا خأالص

ّظك الدنيا، في وشكري فح
 أرجح

ًا وقال معاوية بن أبي سإفيان يعاتب  ًا: لمعاوية بن أبي سإفيان يعاتب قريش قريش

القلـيل أعطيت أنا إذا
شـكـوتـم

فل الكثير أعطيت أنا وإن
شكـر

قضاء في نفسي لمت وما
حقوقكم

به اعتذرت فيما لي كان وقد
عذر

وتكفر مالي وأمنحكم
نعـمـتـي

مجالسهّا في عرضي وتشتم
فهّـر

ينفع ولم يقبل لم العذر إذا
السإـى

حشوها منهّم قلوٌب وضاقت
 الغمر

داءكـم أداوي فكـيف
ودواؤكـم

ًا?? فقد يزيدكم ّي عظـم غ
المـر

يذّل حتى سإأحرمكم
صعـابـكـم

ٍء وأبلغ صلحكم في شي
الفقـر

ّثقفّي: لطريح الثقفي، وللخريمي وقال طريح  ال

فيما الشكر ابتغاء سإعيت
بي صنعت

ًا فقّصرت وإني مغلوب
لـشـاكـر

الخريمّي: للخريمي ومثله قول 

الـجـزيل تعطيني لنك
بـداهًة

من اسإتكثرت لما وأنت
 حاقر ذاك

ًا: ومثله قوله  أيض

عندي معروفك زاد
ًا عظم

صغير محقور عندك أنه

مشهّوٌر الناس عند وهوتـأتـه لـم كـأن تتنـاسإـاه
 كبير

قول رجل لسلطان قال رجل لبعض السلطان: المواجهّة بالشكر
ضرٌب من الملق، منسوب من عرف بهّا إلى التخلق وأنت

تمنعني من ذلك وترفع الحال بيننا عنه، ولذلك تركت لقاءك به.
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غير أني من العتراف بمعروفك ونشر ما تطوي منه والشادة
بذكره عند إخأوانك والنتساب إلى التقصير مع الطناب في

وصفه، على ما أرجو أن أكون قد بلغت به حال المحتمل
ّق النعمة. للصنيعة، الناهض بح

ّي:  شعر لبن عنقاء الفزاري قال ابن عنقاء الفزار
عميلة بي ما على رآني

فاشتكـى
كما أسإّر حالي ماله إلى

جـهّـر
ّد ولو فآسإاني دعاني لـم صـ

ألـم
ول يرّجى بدو ل حين على
 حضر

ًا له فقلت وأثّنـيت خأير
فـعـلـه

أو ذّم من أسإديت ما وأوفاك
شكر

آخأر: شعر في الشكر وقال 

ًا سإأشكر تراخأت إن عمر
منـيتـي

هـي وإن تمنن لم أيادي
ّلـت جـ

عن الغنى محجوب غير فتًى
صديقه

النعل إذا الشكوى مظهّر ول
زلت

يخفى حيث من خألتي رأى
مكانهّـا

حتى عينيه قذى فكانت
ّلـت تـجـ

من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: أربعٌة ليست لعمالهّم ثّمرة: مسار الصّم،
والباذر في السبخة، والمسرج في الشمس، وواضع المعروف عند من لشكر له.

لبعض الشعراء في الشكر وقال بعض الشعراء المحدثّين، وقيل: إنه للبحتري، فبعثت
له: إليه أسإأله عنه فأعلمني أنه ليس 

شخٌص للشكر كان فلو
الـنـاظـر تأملـه ما إذايبين

ّني فتعلمتـراه حـتـى لـك لبينته شـاكـر امرؤ أ
الـسـائر الكلم يسحّركهالضمـير في سإاكٌن ولكنه

آخأر: وقال 

عن يستغني كان فلو
ٌد الشكر سإي

ّو أو ملٍك لعزة مـكـان علـ

الجليل الله أمر لما
بـشـكـره

أيهّا اشكروني فقال
الثقـلن

آخأر: وقال 

هو الثناء إن بإحساننالبـيكـم أبا ل علينا فأثّنوا
 الخلد

غنّي: وقال رجل من 

 وخألود مهّالك الثناء ومنأهلكم بلغتم فإذا
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فتحدثّـوا
لعائشة رضي الله عنهّا تتمثل بشعر في شكر النعمة وكانت عائشة رضي الله عنهّا

الشاعر: تتمثل بقول 

وإن عليك يثني أو يجزيك
مـن

كمن فعلت بما عليك أثّنى
 جزى

شعر الحارثّ بن شداد في علي بن الربيع الحارثّي وقال الحارثّ بن شداد في علّي بن
الحارثّي: الربيع 

وأنـت أقدام تحتك الناس
لـهّـم

الرأس يسوى وكيف رأٌس
 والقدم

الـمـادحـين ثّناء من فحسبنا
إذا

بما يثنوا بأن عليك أثّنوا
علمـوا

آخأر: وقال 

عليك الخصلتين بأي
أثّنـي

منصرفي عند فإني
مسول

لهّا وليس أبالحسنى
ٌء ضـيا

ّدق فمن علّي أقول ما يص

لهّا ولست الخأرى أم
بأهٍل

ذهٍب من البحر وأنت
 يسيل

بشار: لبشار وقال 

حال ولي عليك أثّني
تكـذبـنـي

من فأسإتحيي أقول فيما
الـنـاس

لكرم حفٍص أبا إن قلت قد
مـن

ذاك في فخاصمني يمشي
 إفلسإي

من بعض الكتاب إلى وزير وكتب بعض الكتاب إلى وزير: لست تشبه حالنا في الحرمة،
ول نشبه حالك في الجاه والقدر، ول ظاهر ما نحن عليه الباطن. وليس بعد حرمتي

حرمٌة، ول فوق سإببي سإبب، ول بعد حالك حاٌل يرتجى، ول بعد منزلتك منزلٌة تتمنى،
ًا أزيده في حقوقي، ول تتوقع فائدة تزيدها في ًا ول أنتظره؛ ول أتوقع حق ول تنتظر شيئ

ذات يدك. وكم تحتال باللفاظ، وتموه بالمعاني، والناس يحتجون بالعمل ويقضون
بالعيان.

الشعراء: لبعض الشعراء في قلة الشكر وقال بعض 

ٍر كل في وزهدني خأي
صنـعـتـه

قلة من جريت ما الناس إلى
 الشكر

شعر لبي الهّول في أبي المراء عتبة بن عاصم وقال أبو الهّول في أبي المراء عتبة بن
عاصم: 

ّد من فاخأرتنا إذا معـ
عـصـابٌة

ًا عتبة بابن عليهّا فحزن
عاصـم

دار في الحمد رياط يجّر
قومـه

الذم من عرٍض في ويختال
 سإالم
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من رجل لبعض السلطان 
ًا ل يجب عليه، وقال رجل لبعض السلطان: مثلك أوجب حق

وسإمح بحق يجب له، وقيل واضح العذر، واسإكثر قليل الشكر. ل
زالت أياديك فوق شكر أوليائك، ونعمة الله عليك فوق آمالهّم

فيك.
وكتب آخأر: ما أنتهّي إلى غايٍة من شكرك، إل وجدت وراءها غايًة

من معورفك يحسرني بلوغهّا. وما عجز الناس عنه فالله من
ًة بين أمل لك تبلغه، وأمل فيك ورائه. فل زالت أيامك ممدود

ّلى من العمار أطولهّا، وتنال من الهّبات أفضلهّا. ّققه، حتى تتم تح
ونحو هذا قول آخأر: كان لي فيك أملن: أحدهما لك، والخأر بك،

ّققه الله فأّما المل لك فقد بلغته، وأما المل بك فأرجو أن يح
ويوشكه.

ٌة، والمتعة بهّا وإن وفي كتاب آخأر: أيام القدرة وإن طالت قصير
كثرت قليلٌة، والمعروف وإن أسإدي إلى من يكفره مشكوٌر

بلسان غيره.
ّتاب: وما ذكرت - أعزك الله - ّتاب وفي كتاب بعض الك لبعض الك
ًا، إل وأصغر أملي فيك فوقه ّددت منه حديث ًا ول ج من ذلك قديم

ّق الله علّي في إن كان اسإتحقاقي دونه. فإن أقض واجب ح
ٍر كشر نعمك فبتوفيقه وعونه، وإن أقّصر عن كنهّه فعن غير تقصي

في بلوغ الجهّد فيه.
وفي هذا الكتاب: أما ما بذل المير من ماله، فذلك ما قد سإبق

الرجاء بل اليقين إليه، معرفًة مني بطوله وكرمه، وليس ينكر
أياديه ول بدع صنائعه. وما يرشدني أملي بعد الله إل إليه، ول

أفزع لحادثٍّة إلى غيره، ول أتضاءل لنائبة معه. ولو عجزت عن
النهّضة لما حاولت السإتقلل والنتعاش إل به. ومال المير الكثير

ّوٌف على ّنٌف طالبه، ول مخ المذخأور عند انقطاع الحيل، ول مع
الرد عنه واهبه، ول عائق منٍع دونه، ول تنغيص من ورائه؛ ول كنز

ًا على النوائب والعواقب من كنز من أولى بالصون وأن يجعل وقف
هذه حاله.

بين بني تميم وسإلمة بن جندل قالت بنو تميم لسلمة بن جندل:
مّجدنا بشعرك؛ فقال: افعلوا حتى أثّني.

شعر لعمرو بن معد يكرب ونحوه قول عمرو بن معد يكرب: 
أنطقطتني قومي أن فلو

رماحهّم
الرمـاح ولكن نطقت
أجـّرت
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بين قرشي وأشعب قال رجل من قريش لشعب: والله ما شكرت معروفي عندك.
فقال: إن معروفك كان من غير محتسٍب، فوقع عند غير شاكر.

نواس: شعر لبي نواس، وآخأرين وقال أبو 

ًا أوليتنـي امرؤ أنت فقد شكري قوى أوهتنـعـمـ
 ضعفا

الـيوم بـعـد فإليك
تـقـدمًة

بالتصريح والتك
منكـشـفـا

ما بشكر أقوم حتىعـارفًة إلـّي تـحـدثّـّن ل
سإـلـفـا

نخيلة: وقال أبو 

من حبٌل الشكر إّن شكرتك
التقى

نعمًة أقرضته من كّل وما
 يقضي

كان وما ذكري من فأحييت
ًا ّيتـ م

من أنبه الذكر بعض ولكن
بعض

آخأر: 

ّنك ًا لشكر همـمـت معروف
بـه

بالمعروف اهتمامك إن
معروف

يمـضـه لم إن ألومك ول
قـدٌر

المحتوم بالقدر فالشيء
 مصروف

ًا فأشكره، بين رجل وسإعيد بن جبير وقال رجل لسعيد بن جبير: المجوسإّي يوليني خأير
ّد عليه. فقال سإعيد: سإألت ابن عباس عن نحو هذا، فقال لي: لو قال ّلم علّي فأر ويس

ًا لرددت عليه مثله. لي فرعون خأير
العرابي: شعر لبن العرابي أنشد ابن 

حـسـنـه بفلٍن وظنونثّـقـتـي بفـلٍن أهلكتني
ًا يستوجب ليس شكر
رجٌل

ًا نلت بعد من منه خأير
 سإنه

لبعضهّم وقال بعضهّم: ل تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه؛ فإن الصابر هو لشاكر،
والجازع هو الكافر.

حجر: لوس بن حجر وقال أوس بن 

عني يجزيك أو سإأجزيك
ّوٌب مث

عليك يثنى أن وقصدك
 وتحمدي

من أمثال العرب في الشكور والعرب تقول: فلٌن "أشكر من البروق" وهو نبت ضعيف
ينبت بالسحاب إذا نشأ وبأدنى مطر.

الشاعر: وقال 

ًا طبت لئن ثّنائي عن نفس
فـإنـنـي

ًا لطيب على نداك عن نفس
عسري

أعظـم جدواك إلى فلست
حـاجًة

ّدة على إلى منك العسار ش
 شكري
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آخأر: وقال 

فاتني إن امرٍئ حسب
شـكـري فاته أن بّره منغرُض

ًا امرؤ ضاق إذا إني عليه اتسعت عنيبـجـد
بالـعـذر

إبراهيم: شعر الطائي إلى إسإحاق بن إبراهيم وقال الطائي لسإحاق بن 

حاولتـه ومحّجب
فـوجـدتـه

ًا العفاة الركب عن نجم
شسوعا

معدمين فرحنا شكرينـوالـه عدمـت لما أعدمته
 جميعا

وقال: 
شكري عفو أربى يك فإن
ندى على

على نداه أربى فقد أناٍس
جهّـدي

وقال: 

ٍد عن يجور وكيف قص
غادي برضاك رائٌح وقلبيلساني

العلماء كانت ومما
قـالـت

خأدم من المرء لسان
الفؤاد

وقال: 

ٍد أبا ٍم وصفـي وما سإعي ّتـهّـ شكري وما الثناء علىبـمـ
بمـخـتـرم

مـن أوليت وما جحدتك لئن
ٍم نـعـ

منك أحظى الشكر لفي إني
 النعم في

واللـوان ابتسامـك أنسى
كـاسإـفًة

من داٍج في الصبح تبّسم
الـظـلـم

في وجهّي رونق رددت
صحيفـتـه

ّد الصـارم بهّاء الصقال ر
الـخـذم

القـول وخأير أبالي، وما
أصـدقـه،

أم وجهّي ماء لي حقنت
دمي حقنت

وقال: 

ً إليك أمّتفإني لي حياضك تكدر فل طـوال آمـال
فإن علّي جاهي وفر

جاهي
مـال كان يوٌم غّب ما إذا

وقال: 

ّنًة يا تحمل لم الشكر من بهما لول لك م
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ّفـفـهّـا  تطق ولمأخأـ
ثّقل عني أدفع بالله

فـادحـهّـا
على منه خأائٌف فإنني

عنـقـي
العلء: شعر لبشار في عمر بن العلء وقال بشار في عمر بن 

ٍر إلى دعاني بحٌر العشيرة وقولجـوده عمـ
 خأضم

شـّم قبل ريحانًة لمدحأكن لم زعموا الذي ولول
مراتب الشكر ويقال: الشكر ثّلثّ منازل: لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة،

ولمن دونك بالفضال عليه.
المأمون: شعر لبراهيم بن المهّدي يشكر المأمون قال إبراهيم بن المهّدي يشكر 

تمنن ولم مالي رددت
بـه علـّي

ّدك وقبل حقنت قد مالي ر
دمـي

جللتني وقد منك فأبت
ًا نـعـمـ

ومن موٍت من الحياتان هي
عدم

رضاك أبغي دمي بذلت فلة
بـه

النعل أسإل حتى والمال
 قدمي من

ٍة سإوى ذاك كان ما ّي عار
رجعت

لم كنت تعرها لم لو إليك
تـلـم

فاحتج بي علمك وقام
لـي عندك

غير عدٍل شاهد مقام
ّتـهّـم مـ

الخثعمي: للخثعمي وقال آخأر، وبلغني أنه 

يكن لم إن بي فاذهبا
عق لكما

قبره جنب إلى ٌر
فاعقراني

عليه دمي من وانضحا
كا فقد

لو نداه من دمي ن
تعلمـان

ًا وفد رجل على سإليمان بن عبد بين سإليمان بن عبد الملك ورجل وفد عليه شاكر
الملك في خألفته؛ فقال له: ما أقدمك? قال: ما أقدمني عليك رغبٌة ول رهبٌة. قال:

وكيف ذاك? قال: أما الرغبة فقد وصلت إلينا وفاضت في رحالنا وتناولهّا القصى
والدنى منا، وأما الرهبة فقد أمنا بعدل أمير المؤمنين علينا وحسن سإيرته فينا من

الظلم، فنحن وفد الشكر.
عتبة: الفرزدق يمدح عمرو بن عتبة وقال الفرزدق في عمرو بن 

ٌو عتبة ابن لول عمر
له والرجاء

الحمقاء البصرة كانت ما
وطنا

قلت حتى المال أعطاني
يودعني

ً لي أودع قلت أو رآه مال
لنـا

شكري متعٌب فجوده
ّنـتـه وم

ًا زدت وكلما زادني شكر
مننـا
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أقصى بهّمته يرمي
مسافتـهّـا

معروفه على يريد ول
ثّمـنـا

لعرابي في كرم أحدهم هذا مثل قول العرابّي: ما زال فلٌن
يعطيني حتى ظننت أنه يودعني ماله. وما ضاع ماٌل أورثّ

المحامد.
خأمسة أشياء ضائعة ويقال: خأمسة أشياء ضائعٌة: سإراٌج يوقد في

ّنيٍن، وطعاٌم ٌد في سإبخٍة، وحسناء تزّف إلى ع شمٍس، ومطٌر جو
ّدم إلى سإكران، ومعروٌف صنيع إلى من ل شكر له. اسإتجيد وق
ّنعم وأماٌن من ٌة ف ال قول في الشكر وكان يقال: الشكر زياد

الغير.
لسإماء بن خأارجة وقال أسإماء بن خأارجة: إذا قدمت المصيبة

ّتعزية، وإذا قدم الخأاء قبح الثناء. تركت ال
لروح بن حاتم وقد أرسإل إلى كاتب له بدراهم بعث روح بن حاتم
إلى كاتب له بثلثّين ألف درهم، وكتب إليه: قد بعثت بهّا إليهّا، ول

ًا، ول أسإتثيبك عليهّا ثّناء، ول أقطع ّنن ّثرها تم ًا، ول أك ّبر ّللهّا تك أق
عنك بهّا رجاء.

من كتاب الهّندفي سإتة أشياء ل ثّبات لهّا وفي كتاب للهّند: ل ثّناء
مع كبر. 

ّلة الشرار، وعشق ّتة أشياء ل ثّبات لهّا: ظّل الغمام، وخأ وفيه: سإ
النساء، والمال الكثير، والّسلطان الجائر، والثناء الكاذب.

من أمثال العرب والعرب تقولك:"ل تهّرف قبل أن تعرف" أي
ّثناء قبل الخأتيار. تطنبّن في ل

شعر لبي نواس وهو في الحبس إلى الفضل بن الربيع وكتب أبو
نواس من الحبس إلى الفضل بن الربيع: 

ٍد من ما الناس في ي
ٍة واحد

ٍد مولهـا العباس أبو كي

ّثقات نام على ال
مضاجعهّم

نفسي إلى وسإرى
 فأحياها

ّله خأوفك أخأافك أن منآمننـي ثّم خأفتك كنت قد ال
ّني فعفوت ٍر عفو ع فألغـاهـا نقٌم له وجبتمقتـد

ّنجاشّي: والبيت المشهّور في هذا قول  ال

ًأ تحمدّن ل حتى امر
تجّربه

يبله لم من تذّمّن ول
 الخبر

الخأتبار: شعر في اخأتبار الرجال وقال آخأر في 

ّتى ألفيتهّماخأتبرت إذا الرجال إّن على ش
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الخأـبـارطباعهّم
شريعة إلى تعجلّن ل

ٍد ّين حتىمـور ّطة تب الصـدار خأـ

العالية: لبي العالية وقال الّرياشّي: أنشدني أبو 

على أشكر لم أنا إذا
أهله الخير

اللئيم الجبس أذمم ولم
المذمما

والشّر الخير عرفت ففيم
باسإمه

ّق ّله لي وش المسامع ال
والفما

ّتوءم: كّل من كان، جوده يرجع إليه؛ ولول رجوعه إليه لبن التوءم في الجواد قال ابن ال
لما جاد عليك، ولو تهّيأ له ذلك المعنى في سإواك لما قصد إليك، فليس يجب له عليك

شكٌر. وإنما يوصف بالجود في الحقيقة ويشكر على النفع في حّجة العقل، الذي إن
ٍء من المنافع على جاد عليك فلك جاد، ونفعك أراد، من غير أن يرجع إليه جوده بشي

ّله وحده ل شريك له. فإن شكرنا الناس على بعض ما جرى لنا جهٍّة من الجهّات، وهو ال
ّله تعالى بتعظيم الوالدين وإن كانا ّبد؛ وقد أمر ال على أيديهّم، فلمرين: أحدهما التع

ّنا أفضل منه. والخأر: لن النفس ما ل تحّصل ّنا وإن ك شيطانين، وتعظيم من هو أسإّن م
ّيز المعاني، فالسابق إليهّا حّب من جرى لهّا على يديه الخير وإن كان لم المور وتم

ّله أو لغير ّية الرجل صاحبه ل تخلو أن تكون ل يردها ولم يقصدها إليهّا. إل ترى أن عط
ّله؛ وكيف يجب في حّجة العقل شكره وهو لو صادف ّله فثوابه على ال ّله؛ فإن كانت ل ال

ابن سإبيل غيري لما أعطاني؛ وإما يكون إعطاؤه إياي للذكر؛ فإن كان كذلك فإنما
ًا للمكافأة؛ فإنما ّي طلب ًا إلى بغيته؛ أو يكون إعطاؤه إيا ًا إلى حاجته وسإبب جعلني سإلم

ٌة؛ أو يكون إعطاؤه لخوف يدي أو لساني أو اجترار معونتي ونصرتي، وسإبيل ذلك تجار
هذا معروٌف؛ أو يكون إعطاؤه للرحمة والّرقة ولما يجد في فؤاده من العصر واللم،

ّفه من خأناقه. ّية من دائه ور فإنما داوى بتلك العط
الشاعر: وكان محمد بن الجهّم يقول: نحو هذا قول 

أثّنوا الناس ما لعمرك
ّظموك ولعلـيك عظـمـوا ول ع

ول الصالحات من تبـلـغ ما على شايعوك ول
ّدموا ق

ًا لهّم وجدوا ولو ما يعيبوك أن إلىمـطـعـنـ
جمجمـوا

لما صبرت ولكن
ألـزمـوك

يكـن لـم بما وجدت
يلـزم

مـا إذا قراك وكان
ًالـقـوك ينـعـم سإـّرهـم بما لسان

ووشك الجناح وخأفض
ّظم ما وتصغيرالنجاح المنـعـم ع

ّلوا أن إلىألـجـأتـهّـم بفضلك فأنت وأن يج
ينعـمـوا

القطع: شعر لخلف بن خأليفة القطع وقال خألف بن خأليفة 

619



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

تسأل أن من اليأس وفي
راحٌة الناس

ًا بهّا تميت بهّا وتحيي عسر
ًا يسـر

ٌد ولـيس ّد أن تبغي كنت إذابـغـنـيمة أولـيتـهّـا ي لهّا يع
شـكـرا

ما النفس يكفي النفس غنى
ّد فاقًة سإ

ًا زاد فإن الغنى ذاك عاد شيئ
فقـرا

شعر لعبد الرحمن بن حسان قال ابن عائشة: بلغني أّن عبد الرحمن بن حّسان سإأل
فقال: بعض الولة حاجًة فلم يقضهّا له، فسألهّا آخأر فقضاها له؛ 

وأدركت تحمد ولم ذممت
حاجتي

ّلى أجرها سإواكم تو
 واصطناعهّا

ٌي الحمد كسب لك أبى رأ
مقصٌر

ّله أضاق ونفٌس بالخير ال
باعهّا

ّثته هي إذا الخير على ح
ًة مـّر

بشّر هّمت وإن عصاها
 أطاعهّا

ّله تعالى وقال ابن بين ابن عيينة ورجل سإأله عن الثناء على ال
ًا لبن عيينة: ما شيء تحدثّونه يا أبا محمد? عائشة: قال رجٌل يوم
ٍد كانت له ّيما عب ّله تعالى يقول: أ قال: ماهو? قال: يقولون إن ال

إلّي حاجٌة فشغله الثناء علّي عن سإؤال حاجته، أعطيته فوق
ّيته. فقال له: يا بن أخأي، وما تنكر من هذا! أما سإمعت قول أمن

ّله بن جدعان:  ّية بن أبي الّصلت في عبد ال أم
ًا المرء عليه أثّنى  الثناء تعرضه من كفاهيومـ

فكيف بأكرم الكرمين! وكان يقال: في طلب الرجل الحاجة إلى أخأيه فتنٌة: إن هو
أعطاه حمد غير الذي أعطاه وإن هو منعه ذم غير الذي منعه.
ّدثّنا الّرياشّي قال: أنشدنا كيسان لدكين  الراجز: شعر لدكين الراجز ح

اللؤم من يدنس لم المرء إذا
ٍء فكـلعرضه جـمــيل يرتـديه ردا

اللؤم عن يصرع لم المرء إذا
نفسه

الثنـاء حسن إلى فليس
سإـبـيل

أول منازل الحمد وكان يقال: أول منازل الحمد السلمة من الذم.
ّليثي: شعر لعروة بن أذنية قال عروة بن أذينة  ال

صنيعٌة إن تتركن ل
سإلـفـت

ّغرهـا ل كنت وإن منك تص

إن يقول أن امرىء إلى
ذكرت

ّد في عندك لست الج
أذكرهـا

ّنـا وإّنإمـاتـتـهّـا إحـياءهـا فإّن ّدرهـا بـهّـا م يكـ
ّلى وإن ٌؤ تو ّلهبـشـكـر امر بهّا يجزي فال
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ٍد ويشكـرهـاي
بإماتته. المعروف ويقال: أحيوا المعروف إحياء
سإفيان أبو المعروف مواضع خأير في مسعدة بن همرو لبي

ّي مولًى مسعدة بن عمرو أبو الكاتب مسعدة قال: كان الحمير
ّي، لخالد ًا وكان بواسإط، الرسإائل ديوان في وكان القسر في موجز
معروفك من يعدمك لن فإنه بعد، له: أما صديق إلى فكتب كتبه،
ّله من أمران: أجٌر عندنا ّنا. وخأير وشكٌر ال ما المعروف مواضع م
والشكر. والسلم. الجر جمع

ّتاب بعض وكتب العمال لحد الكتاب بعض كتاب بعض إلى الك
ٍم ول الوقات من وقت في أتأمّل العّمال: وما آثّار اليام من يو

ّي، أياديك ّبهّني إى عندي، معروفك ومواقع لد ما على التأمل ن
من وأنهّضت عثرة، من أنعشت لنك الظهّر، ويثقل الشكر يحسر

ّقيت ودروس، زواٍل شفا على كانت نعمًة وتلفيت سإقطه، ما وتل
ٍه الكّل من عليك ألقيت رحيب. والسلم. وباع طليق بوج

المعروف واصطناع الحاجة قضاء في الترغيب
ّله عليه وسإلم في معنى هذا العنوان حدثّني محمد للنبي صلى ال

ّبر عن محمد بن الحسن ّدثّنا داود بن المح بم عبيد قال: ح
ّده الهّمداني عن أبي حمزة عن علّي بن الحسين عن أبيه عن ج

ّله صلى ّله عليه قال: قال رسإول ال علّي بن أبي طالب رضوان ال
ّله عليه وسإلم: "من ترك معونة أخأيه المسلم والّسعي معه في ال

حاجته قضيت أو لم تقض كلف أن يسعى في حاجة من ل يؤجر
في حاجته. ومن ترك الحّج لحاجٍة عرضت له لم تقض حاجته

ّله عليه وسإلم في ّلقين" وله صلى ال حتى يرى رؤوس المح
ّدثّنا ابن عيينة عن ّدثّني محمد بن عبيد قال: ح الشفاعة إليه ح

ّده عن أبي موسإى ّله بن أبي بردة عن أبيه عن ج يزيد بن عبد ال
ّله عليه وسإلم: "اشفعوا إلّي ّله صلى ال قال: قال رسإول ال

ّيكم ما شاء". ّله على لسان نب ويقضي ال
ّي عن ّني عن ابن أبي الّسر بلغني عن جعفر بن أبي جعفر الماز
ّله إبراهيم بن أدهم عن منصور بن المعتمر قال: قال رسإول ال

ّله فأزهد في الدنيا ّله عليه وسإلم: "إن أحببت أن يحبك ال صلى ال
وإن أحببت أن يحبك الناس فل يقع في يدك من حطامهّا شيء إل

نبذته إليهّم" لبن عيينة عن ابن المنكدر في أفضل العمال
ّدثّني محمد بن داود عن محمد بن جابر قال: قال ابن عيينة: ح
ّي العمال ليس أقول لكم إلّ ما سإمعت: قيل لبن المنكدر: أ

أفضل? قال: إدخأال السرور على المؤمن. وقيل: أّي الدنيا أحّب
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إليك? قال: الفضال على الخأوان.
لزرير العطاردي في قضاء أبي رجاء العطاردي حاجات الناس 
ّي قال: ّدثّنا زرير العطارد حدثّني أبو حاتم عن الصمعّي قال: ح
ّلى بنا أبو رجاء العطاردّي العتمة ثّم أوى إلى فراشه، فأتته ص

ًا، وإّن بني فلن ّق ٍء، إّن لطارق الليل ح امرأة فقالت: أبا رجا
ًا من متاعهّم. فانتعل أبو خأرجوا إلى سإفوان وتركوا كتبهّم وشيئ

ٍة للبل، ّلى بنا الفجر، وهو مسيرة ليل ّداها وص رجاء وأخأذ الكتب وأ
والناس يقولون: إنهّا أربعة فراسإخ.

ّدثّني أحمد بن الخليل عن محمد بن للحسن في قضاء الحاجة ح
ٍد عن الحسن قال: لن ّدثّنا ابن المبارك عن حمي سإعيد قال: ح

أقضي حاجًة لٍخ أحّب إلّي من أن أعتكف سإنًة.
ّباد دعاء لعمرو بن معاوية العقيلي قال المأمون لمحمد بن ع

ّلبّي: أنت متلٌف. فقال: يا أمير المؤمنين، منع الموجود سإوء المهّ
ٍء فهّو يخلفه ّله تعالى: "وما أنفقتم من شي ظّن بالله، يقول ال

ّله عليه وسإلم في وهو خأير الرازقين" لبن عباس، وللنبي صلى ال
ّباس يقول: صاحب المعروف ل يقع، فإن المعروف وكان ابن ع

ّله عليه وسإلم: ًأ. هذا نحو قول النبي صلى ال ّتك وقع وجد م
ًا في المعروف "المعروف يقي مصارع الّسوء" لبن عباس أيض

ًا إلّ أضاء ًا: ما رأيت رجلً أوليته معروف ّباس يقول أيض وكان ابن ع
ًا إلّ أظلم ما بيني وبينه. ما بيني وبينه، ول رأيت رجلً أوليته سإوء

لجعفر بن محمد في قضاء الحاجة قال جعفر بن محمد: إن
الحاجة تعرض للرجل قبلي فأبادر بقضائهّا مخافة أن يستغني

عنهّا أو تأتيه وقد اسإتبطأها فل يكون لهّا عنده موقع.
شعر في قضاء الحاجة وقال الشاعر: 

كنـت إذا بسلطان وبادر
ًا قـادر

ٍر زوال عنك غنًى أو اقتدا
 يعقب

مثله: وقال آخأر في 

ّككبإخأـوانـه أثّرى حين بدا العـدم شباة عنهّم فف
ّكره ّنعـم انتقال قيل فبادرالمور غّب الحزم وذ ال

من كتاب الهّند وقرأت في كتاب للهّند: من صنع المعروف لعاجل الجزاء، فهّو كملقي
الحّب ليصيد به الطير ل لينفعه.

ّله عنهّما قال ابن عباس: ثّلثّة ل أكافئهّم: رجل بدأني بالسلم، لبن عباس رضي ال
ّبرت قدماه في المشي إلّي إرادة التسليم ورجٌل وسّإع لي في المجلس، ورجل قال غ
علّي؛ فأما الرابع فل يكافئه عني إل الله جّل وعّز. قيل: ومن هو? قال: رجل نزل به

أمٌر فبات ليلته يفكر بمن ينزله، ثّم رآني أهلً لحاجته.
ّد من ابتدائه. أقوال في المعروف وقال سإلم بن قتيبة: رّب المعروف أش

ّبه فريضة. ويقال: البتداء بالمعروف نافلة، ور
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ًا? قال: نعم، قيل لبزرجمهّر: هل يستطيع أحد أن يفعل المعروف من غير أن يرزأ شيئ
ًا من معروفك. ّد، فقد أصاب نصيب من أحببت له الخير وبذلت له الو

ٍة هي أقرب به إلى ما ٌد بوسإيل لجعفر بن محمد قال جعفر بن محمد: ما توسإل إلّي أح
ٍد سإلفت مني إليه، أتبعتهّا أخأتهّا لحسن ربهّا وحفظهّا؛ لن منع الواخأر يقطع يحب من ي

شكر الوائل.
لخالد بن عبد الله القسري في رجل كان يبغض قام رجل من مجلس خأالد بن عبد الله

القسري؛ فقال خأالد: إني لبغض هذا الرجل وما له إلّي ذنب. فقال رجل من القوم:
ًا. ففعل، فما لبث أن خأّف على قلبه وصار أحد جلسائه. أوله أيهّا المير معروف

لبن عباس في إتمام المعروف قال ابن عباس: ل يتّم المعروف إل بثلثٍّ: تعجيله
ّغره عظمه، وإذا سإتره تّممه. ّنأه، وإذا ص وتصغيره وسإتره، فإنه إذا عّجله ه

هذا: مثله شعر للخريمي وقال الخريمي في نحو 

عندي معروفك زاد
ًا صـغـير محقوٌر عندك أنهعظمـ

مشهّوٌر الناس عند وهوتـأتـه لـم كـأن تتنـاسإـاه
 كبير

الطائي: شعر للطائي وقال 

ٌد الضراء به مشيت جو
ًا تواضع

وهو ذكراه عن وعظمت
 عظيم

فخـفـيتـه أخأفيته
وطـويتـه

منه والشخص فنشرته
عمـيم
وكان يقال: سإتر رجٌل ما أولى، ونشر رجٌل ما أولي.

ّنة تهّدم الصنيعة. وقالوا: الم
الشاعر: قال 

أسإديت ما بالمّن أفسدت
حسٍن من

أسإدى إذا الكريم ليس
بمـنـان

بين ابن شبرمة ورجل قال رجل لبن شبرمة: فعلت بفلٍن كذا
وفعلت به كذا. فقال: ل خأير في المعروف إذا أحصي.

في الثّر وفي بعض الحديث: "كّل معروٍف صدقٌة وما لنفق
الرجل على أهله ونفسه وولده صدقٌة وما وقى المرء به عرضه

ٍة ّله خألفهّا مثلهّا إل في معصي فهّو صدقة وكّل نفقٍة أنفقهّا فعلى ال
أو بنياٍن". 

وفي الحديث المرفوع: "فضل جاهك تعود به على أخأيك صدقٌة
ّبر به عن أخأيك صدقٌة منك عليه، وإماطتك منك عليه، ولسانك تع

الذى عن الطريق صدقٌة منك على أهله".
وكان يقال: بذل الجاه زكاة الشرف.
لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء: 

راح من الفتيان فتى وليس
واغتدى

لشرب أو صبوٍح لشرب
غبـوق
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راح من الفتيان فتى ولكن
واغتدى

ّو لضّر صـديق لـنـفـع أو عد

ّنك في المعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه ّهد لبن عباس قال ابن عباس: ل يز
من لم تصنعه إليه.

عجرد: شعر لحماد عجرد في الجود وقال حّماد 

عنك ليخفي الكريم إّن
عسرتـه

ًا تراه حتى ّي وهو غن
مجـهّـود

تعطي أن تكرمت إذا
ولم القليل

ٍة على تقدر يظهّر لم سإع
الجود

أموالـه على وللبخيل
عـلـٌل

أوجٌه عليهّا العيون رزق
سإود

ٍر أورق للنوال ترّجى بخي
فمـا

ّثمار ترجى يورق لم إذا ال
 العود

تمنعك ول النوال بّث
ّلـتـه قـ

ّد ما فكّل ًا سإ فهّو فقر
محمـود

والعرب تقول:"من حقر حرم".
ّدثّني عبد الرحمن عن عمه قال: قال سإلم بن قتيبة: أحدهم يحقر لسلم بن قتيبة ح

الشيء فيأتي ما هو شّر منه. يعني المنع.
الشاعر: وقال 

ضيٌف إذا أبالي وما
ّيفـنـي تضـ

أعطيت إذا عندي كان ما
 مجهّودي

أعطاك إذا المقّل جهّد
ًا مصطبـر

ّيان غنًى من ومكثٌر في سإ
الجـود

في الثّر وفي الحديث المرفوع "أفضل الّصدقة جهّد المقّل".
الهّذلّي: للبريق الهّذلي وقال البريق 

ٌع نفسه علىفقره قاصٌر مالكس أبو  غناه ومشي
ّله يقول ّله في إتيان المعروف، وشعر للحطيئة وكان خأالد بن عبد ال لخالد بن عبد ال
على المنبر: أيهّا الناس عليكم بالمعروف، فإّن فاعل المعروف ل يعدم جوازيه، وما

ّله على جوازيه. والبيت المشهّور في هذا قول  الحطيئة: ضعف الناس عن أدائه قوي ال

يعدم ل الخير يفعل من
جـوازيه

ّله بين العرف يذهب ل ال
 والناس

ّله عّز وجل. ويقال: إنه في بعض كتب ال
ًا ّبه: إن أحسن الناس عيش لوهب بن منبه في الفضال على الخأوان قال وهب بن من

ّذة الفضال على الخأوان. ّل من حسن عيش الناس في عيشه، وإّن من أل
ّنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت في الثّر وفي الحديث المرفوع "إ

أو أعطيت فأمضيت وما سإوى ذلك فهّو ملك الوارثّ".
بشار: شعر لبشار في إنفاق المال وقال 

 نفق ديناٌر ديناريك خأيربه تشق ول المال أنفق
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لبزر جمهّر في النفاق وشعر في الجود قال بزر جمهّر: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق
فإنهّا ل تفنى وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنهّا ل تبقة.

فقال: أخأذه بعض المحدثّين 

كنت إن أنفقت إذا فانفق
ًا موسإـر

ّيلت ما على وأنفق حين خأ
تعسر

المال يفني الجود فل
ّد مقبٌل والج

المال يبقي البخل ول
ّد  مدبر والج

ًا من ل يشارك في غناه. ّد عائش من كتاب كليلة ودمنة وفي"كتاب كليلة" ل يع
ًا؛ فقال له: أتحّب درهمك هذا? قال: نعم، قال: أما إنه ّلب درهم مّر الحسن برجٍل يق

ليس لك حتى يخرج من يدك.
بين الربيع بن خأيثم وأخ له قال الربيع بن خأيثم لٍخ له: كن وصّي نفسك ول تجعل

أوصياءك الرجال.
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

علي مالي سإأحبس
حاجتي

الوارثّ على نفسي وأوثّر

المبطىء من أحّبأشتـهّـي ما عاجل أعاذل
 الّرائث

ّله بن عكراش قال عبيد بن عكراًش: زمٌن خأؤون، ووارثٌّ لعبيد ال
شفون؛ فل تأمن الخؤون وكن وارثّ الّشفون.

لبي ذّر وقال أبو ذّر: لك في مالك شريكان إذا جاءا أخأذا ولم
يؤامراك: الحدثّان والقدر، كلهما يمّر على الغّث والسمين،

والورثّة ينتظرون متى تموت فيأخأذون ما تحت يديك وأنت لم
ًا فافعل. ّدم لنفسك؛ فإن اسإتطعت ألّ تكون أخأّس الثلثّة نصيب تق
لسعيد بن العاص في الحث على النفاق وقال سإعيد بن العاص
ًا فليكن أسإعد الناس به ًا حسن ّله رزق في خأطبة له: من رزقه ال

ٌء، وإّما فإنه إنما يترك لحد رجلين. إّما مصلٍح فل يقّل عليه شي
ٍد فل يبقى له شيء. فقال معاوية: جمع أبو عثمان طرفي مفس

الكلم. 
شعر لحطائط بن يعفر في الجود وقال حطائط بن يعفر: 

ّبا للمال أكن ذريني ول ر
يكن

ّبا المال لي ّبه تحمدي ر غ
 غدا

ًا أريني ً مات جواد هزل
ّلني لع

ً أو ترين ما أرى بخيل
ّلدا مخ

الجواب أعي ولم وقلت
ّيني تب

ٍد حتف الهّزال أكان زي
وأربد

ًا أو ذّما؛ فمن حبسهّا كان لهّا، ومن ّبي: الدراهم ميسٌم تسم حمد لعرابي قال أعرا
ًا، ول كّل عديم ذميم. أنفقهّا كانت له، وما كّل من أعطي مالً حمد

المحدثّين: وقال بعض 
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 لك فالمال أنفقته فإذاأمسكته إذا للمال أنت
ّدثّنا ّدثّني يزيد بن عمرو عن يزيد بن مروان قال: ح ّله عليه وسإلم ح للنبي صلى ال

ّله صلى ّله بن عمر قال: قال رسإول ل ّله بن دينار عن عبد ال النعمان بن هلل عن عبد ال
ّله عليه وسإلم: "تنزل المعونة على قدر المؤونة". ال

ًا أو بين معاوية ووردان مولى عمرو بن العاص قال أعرابّي: الدراهم ميسٌم تسم حمد
ًا، ًا؛ فمن حبسهّا كان لهّا، ومن أنفقهّا كانت له، وما كّل من أعطي مالً أعطي حمد ذّم

ول كّل عديم ذميم.
المحدثّين: وقال بعض 

 لك فالمال أنفقته فإذاأمسكته إذا للمال أنت
ّدثّنا ّدثّني يزيد بن عمرو عن يزيد بن مروان قال: ح ّله عليه وسإلم ح للنبي صلى ال

ّله ّله بن عمر قال: قال رسإول ال ّله بن دينار عن عبد ال النعمان بن هلل عن عبد ال
ّله عليه وسإلم:"تنزل المعونة على قدر المؤونة". صلى ال

بين معاوية ووردان مولى عمرو بن العاص قال معاوية لوردان مولى عمرو بن العاص:
ّذه?قال: العريض الطويل. قال: وما هو? قال: الجديث الحسن أو ما بقي من الدنيا تل

ّق بهّما منك من ّق بهّما منك. قال: إن أح ًا قد نكبه الدهر فأجبره. قال: نحن أح ألقى أخأ
سإبقك إليهّما.

أعرابي: لعرابي في التزود بالمعروف وقال 

ٌة إل اليام هـذه ومـا معروفهّا من اسإطعت فمامـعـار
ّود  فتز

ّية تـدري ل فإنـك ٍة بـأ ّله يحدثّ ما ول تموتبـلـد ال
غد في

يك ومن تبعد، ل يقولون
بـعـده

ّبة قرب من ذراعين الح
يبعـد

آخأر: وقال 

بما تعطي ما أفسدتتسـأل أو تبذل ل كنت إن
 تفعل

ًة لمن ًا، واتخذوا أيادي ذخأير قال بعضهّم: مضى لنا سإلٌف أهل تواصٍل، اعتقدوا منن
ًا، في حال ًا واجب ًا، وإظهّار البر حق بعدهم: كانوا يرون اصطناع المعروف عليهّم فرض

ًة واصطناع المعروف ٍء اتخذوا مننهّم صناعًة، وبّرهم مرابحًة، وأياديهّم تجار الزمان بنش
مقارضة كنقد السوق خأذ مني وهات.

بين عمرو بن عتبة وولده قال العتبي: وقع ميراثٌّ بين ناس من آل أبي سإفيان وبني
مروان، فتشاحوا فيه، فلما انصرفوا أقبل عمرو بن عتبة على ولده، فقال لهّم: إن

ًا تكّل ًا تزلق عنهّا أقدام الرجال، وأفعالً تخشع لهّا رقاب الموال، وألسن لقريش درج
معهّا الشفار المشحوذة، وغاياٍت تقصر عنهّا الجياد المنسوبة؛ ولو كانت الدنيا لهّم
ًا منهّم تخلقوا ضاقت عن سإعة أحلمهّم، ولو اخأتلف ما نزينت إل بهّم. ثّم إن أناسإ

بأخألق العوام، فصار لهّم رفق باللؤم وخأرق في الحرص، لو أمكنهّم قاسإموا الطير
ًا تعّجلوا له الفقر، وإن عجلت لهّم نعمة أخأروا عليهّا الشكر، أرزاقهّا؛ إن خأالفوا مكروه

أؤلئك أنضاء فكر الفقر وعجزة حملة الشكر.
الحجازيين: لبعض الحجازيين قال بعض 

شأو تطلب كنت فلو
الكرام

البختري أبي كفعل فعلت

المكثر عن المقّل فأغنىالـبـلد في إخأوانه تتبع
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والسإتعفاف القناعة
ّدثّني شيٌخ لنا عن وكيع عن للنبي ) في النهّي عن سإؤال الناس ح
ابن ذئٍب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثّوبان

ٍة وأتقبل له قال: قال رسإول الله ): "من يتقبل لي بواحد
بالجنة?". فقال ثّوبان: أنا يا رسإول الله. قال: "ل تسأل الناس

ًا". فكان ثّوبان إذا سإقط سإوطه من يده نزل فأخأذه ولم شيئ
ًا أن يناوله إياه. يسأل أحد

ًا عن عبد ّدثّني أيض لعمر بن الخطاب في القناعة والقتصاد وح
الرحمن المحاربي عن العمش عن مجاهد قال: قال عمر رضي

ٍد إل وبينه وبين رزقه حجاٌب، فإن اقتصد الله عنه: ليس من عب
أتاه رزقه وإن اقتحم هتك الحجاب ولم يزد في رزقه.

للنبي ): "إن الصفا الزلل الذي ل تثبت عليه أقدام العلماء
الطمع". 

ًا لن وقال عليه السلم: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفس
تموت حتى تستكمل رزقهّا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب".

شعر لبن حازم قال ابن حازم: 
ما مالن ولي ماٌل للناس
لهّـمـا

المال أهل تحارس إذا
أحـراس

أصبحت بالذي الرضا مالي
أملكه

يملك مما اليأس ومالي
النـاس

أخأذ هذا من قول أبي حازم المدنّي، وقال له بعض الملوك: مامالك? قال: الرضا عن
ّله، والغنى عن الناس. ال

بشر: لبشار بن بشر في السإتعفاف وقال بشار بن 

فكاهة عن لعٌف وإني
جارتـي

إلّي لمشنوء وإنّي
اغتـيابـهّـا

أكن لم بعلهّا عنهّا غاب إذا
لهّـا

ًا إلّي تأنس ولم زءور
كلبهّـا

ًا أك ولم أحاديث طلب
سإـّرهـا

ًا ول ّي من عالم حوٍك أ
ثّيابهّـا

يكفيك البطن قراب وإن
ملـؤه

المور سإوءات ويكفيك
 اجتنابهّا

ّد إذا دون من عنك باٌب سإ
ٍة حاج

ّيٍن لخأرى فذرها لك ل
بابـهّـا

حازم: لبن أبي حاوم وقال ابن أبي 

ّلسان وخأزة الحجا لذيالّسنان وخأزة من أوجع  ال
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ّله فاسإترزق مسـتـعـان خأير فإنهواسإتعنـه ال
ٍر منـزٌل نبا وإن مكـان إلى مكاٍن فمنبـحـ

هـوان إلى فيه ينسبمكـاٍن في الحّر يثبت ل
ّدت وإن حّر الحّر ًا عليهتـعـ الـزمـان يد يوم

ّدثّني محمد بن داود ّله تعالى ح لعامر بن عبد قيس العنبري في أربع آيات من كتاب ال
ّلى بن زياد ّدثّني المع ّية قال: ح عن جابر بن عثمان الحنفّي عن يوسإف بن عط

ّله إذا القردوسإي: أن عامر بن عبد قيس العنبري كان يقول: أربع آياٍت من كتاب ال
ًا لم أبال على ما أصبح: "ما ًء لم أبال على ما أمسي، وإذا تلوتهّّن صباح قرأتهّّن مسا
ّناس من رحمٍة فل ممسك لهّا وما يمسك فل مرسإل له من بعده". "وإن ّله لل يفتح ال

ّ ٍة في الرض إل ّد لفضله يصيب به من يشاء من عباده". "وما من داب ٍر فل را يردك بخي
ّدثّني ًا" لبراهيم بن أدهم في القناعة ح ٍر يسر ّله بعد عس ّله رزقهّا". "سإيجعل ال على ال

ّله عبد الرحمن عن بشر بن مصلح قال: قال إبراهيم بن أدهم: ل تجعل بينك وبين ال
ّد النعم منه عليك مغرما. ًا عليك، وع منعم

ّدثّني الّرياشّي عن الصمعي قال: أبرع بيت قالته العرب في أبرع بيت قالته العرب ح
الهّذلّي: بيت أبي ذؤيٍب 

ّنفس ّبتهّا إذا راغبٌة وال ّد وإذارغ تقنع قليٍل إلى تر
ّفار عن ّدثّنا أبو عمرو الّص للحجاج بن السإود قال أبو حاتم عن الصمعّي، قال: ح

الحجاج بن السإود قال: احتاجت عجوٌز من العجز القدم، قال: فجزعت إلى المسألة ،
ًا لهّا ولقد بلغني أن النسان يسأل فيمنع، ويسأل فيمنع، والّصبر ولو صبرت لكان خأير

ٌذ ناحيًة يقول: لو صرت إلّي لكفيتك. منتب
ٌد. وكان يقال: أنت أخأو العّز ما التحفت القناعة، ويقال: اليأس حّر والّرجاء عب

ًة طيبًة" قال: بالقناعة ّله عزوجّل: "فلنحيينّه حيا وقال بعض المفّسرين في قول ال
ّني إذا طلبت ّقاص لبنه عمر: يا ب وصية سإعد بن أبي وقاص لبنه وقال سإعد بن أبي و

الغنى فأطلبه بالقناعة، فإن لم تكن لك قناعٌة فليس يغنيك ماٌل.
أذينة: شعر لعروة بن أذينة ولبي العتاهية في القناعة بالرزق وقال عروة بن 

السإراف وما علمت لقد
طمع في

سإوف رزقي هو الذي أّن
يأتيني

ّنينـي له أسإعى فيع
تـطـلـبـه

ل أتاني قعدت ولو
ّنـينـي يعـ

العتاهية: وقال أبو 

ما يغنيك ل كان إن
يكفـيكـا

ل الرض في ما فكّل
 يغنيكا

في القناعة وقال بعضهّم: الغنى والفقر يجولن في طلب القناعة فإذا وجداها قطناها
حّجت أعرابيٌة على ناقٍة لهّا، فقيل لهّا: أين زادك? قالت: ما معي إل ما في ضرعهّا.

الشاعر: وقال 

حسمت من روح يا
قناعته

ٍد من المطامع سإبب غ
 وغد

ّله يكن لم من ًا ل ّتـهّـمـ م
ًا يمس لم إلى محتاج

أحـد
ّلم ّلم وقال أردشير: خأير الّشيم القناعة، ونماء العقل بالتع لردشير في القناعة والتع

ّنمر بن  تولب: شعر للنمر بن تولب، ولخأرين وقال ال
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فارج خأصاصة تصبك ومتى
الغنى

الرغائب يهّب الذي وإلى
فارغب

في امرىء على تغضبّن ل
مالـه

مالك صلب كرائم وعلى
 فاغضب

وقال أبو السإود: 
ٍر مال في تطمعن ول جا

بـعـيد ينـال ل قريٍب فكّللقربه

زهير: وقال كعب بن 

المحمود الحازم يعوز قد
ّتـه نـي

ّثراء بعد العاجز ويثري ال
الحمق

الفقر علينا تخافي فل
وانتظـري

من بالغنى الذي فضل
 نثق فضله

ًا فقال له بعضهّم: شكوت من يرحمك إلى من ل يرحمك بين وشكا رجٌل إلى قوم ضيق
ّله ّله وقال هشام بن عبد الملك لسالم بن عبد ال هشام بن عبد الملك وسإالم بن عبد ال

ّله. ّله غير ال ودخأل الكعبة: سإلني حاجتك. قال: أكره أن أسإأل في بيت ال
ّله وقد رأى رجلً يسأل في الموقف ورأى رجلً يسأل في الموقف لسالم بن عبد ال

ّذل في التعفف ّله عزوجل! شعر لبن المع فقال: أفي مثل هذا الموضع تسأل غير ال
ّذل: عن سإؤال البشر وقال ابن  المع

نفسـي إذلل تكلفني
لـعـّزهـا

أهان أن عليهّا وهان
لتكـرمـا

يحيى المعروف سإل تقول
أكثم بن

بن يحيى رّب سإليه فقلت
أكثمـا

ًا ول لبن عباس في سإؤال الناس وقال ابن عباس: المساكين ل يعودون مريض
ّله سإألوا الناس. ًة وإذا سإأل الناس ال يشهّدون جناز

ّؤال يوم الجمعة، ول يرى لهّم جمعة. وكان الحسن يطرد الس
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

ٌء الرياسإة حٌب دواء ل دا
له

الراضين تجد ما وقّل
 بالقسم
ٌد  الوّراق: شعر لمحمود الوّراق في احتجاب الملوك وقال محمو

قصورهم الملوك شاد
وتحّصنوا

أو حاجًة طالب كّل عن
راغب

الحديد بأبواب غالوا
لـعـّزهـا

وجه قبح في وتنوقوا
الحاجـب

ّلطف وإذا ّدخأـول ت للـ
ّقـوه راٍجإلـيهّـم ٍد تلـ كـاذب بـوعـ

الملوك ملك إلى فارغب
تكن ول

ًا الّضراعة ياذا من طالب
طالـب
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مكة: وجد على ميٍل في طريق 

ّدنـيا طالب يا أل لشانيكـا الدنيا دعال
 يكفيكا الميل وظّلالدنيا تطلب كم إلى

ّله لبن أخأيه: إذا كانت لك ّله وابن أخأيه قال مطّرف بن عبد ال بين مطّرف بن عبد ال
إلّي حاجة فاكتب بهّا رقعًة فإني أضّن بوجهّك عن ذّل السؤال.

السإود: لبي السإود وقال أبو 

كنت إن الناس أحق وإن
ًا مادحـ

أعطاك من بمدحك
 وافر والوجه
ّثل بهّذين  البيتين: شعر كان معاوية يتمثل به وكان معاوية يتم

 خأالي غير المروءة ومنمـالـه مـن خأل وفتًى
السـؤال مكروه فكفاكسإـؤالـه قبـل أعطاك

آخأر: وقال 

الناس تسأل ل مالٍك أبا
والتمس

ّفيك ّله سإيب بك ّله ال فال
أوسإـع

التراب الناس تسأل فلو
لوشكو

يميلوا أن هاتوا قلت إذا
 فيمنعوا

عبيد: والمشهّور في هذا قول 

ّله وسإائليحرموه الناس يسأل من يخـيب ل ال
ٍم: سإل حوائجك. فقال: قد رفعتهّا إلى بين سإليمان وأبي حازم قال سإليمان لبي حاز

من ل تخذل الحوائج دونه.
ّله عّز وجّل: "وهو خأير الرازقين" : أي المخلوق يرزق قال بعض المفّسرين في قول ال

ّله عّز وجل يسخط ول يقطع. فإذا سإخط قطع رزقه، وال
ّله عز وجل وقال  الشاعر: شعر في كراهة الطلب إل من ال

على لمخلوٍق تضرعّن ل
طمٍع

منك وهٌن ذلك فإّن
ّدين بـالـ

ّله واسإترزق ًا ال من رزق
خأزائنه

الكاف بين هو فإنما
والـنـون
أحمد: شعر للخليل بن أحمد في السإتعفاف وقال الخليل بن 

ّني سإليمان أبلغ فـي عنه أ
ٍة سإـع

ذا لست أني غير غنًى وفي
مال

ًا أرى ل إنـي بنفسي، شح
ًا أحـد

ً يموت على يبقى ول هزل
حـال

ٍر عن فالرزق الضعف ل قد
يمنعه

حول فيه يزيدك ول
مـحـتـال

المعلوط: للمعلوط، وغيره وقال 

الغنـّي الناس ير ما متى
وجـاره

عـاجـٌز يقولوا فقيٌر
وجـلـيد
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من والفقر الغنى وليس
الفتى حيلة

قّسمـت حظوٌظ ولكن
وجـدود

آخأر: وقال 

يرزق حـيث من الفتى يخيب
غـيره

يحرم حيث من الفتى ويعطى
 صاحبه

السإود:وقال أبو 

ٍة آذنـتـنـي ليتك البـد سإـائر منك تجعلهّابـواحـد
ّ تحلف ًا تـبـّرنـي أل ًا فيهّا فإّنأبـد كبـدي على برد

فارم إليك رزقي كان إن
به

ٍة ناظري في ّي على ح
 رصد

لعمر بن الخطاب في تفضيل العمل على مسألة الناس وقال
ّله عنه: حرفٌة يقال فيهّا خأيٌر من مسألة ّطاب رضي ال عمر بن الخ

الناس.
لسعيد بن العاص وقال سإعيد بن العاص: موطنان ل أسإتحي من

العّي فيهّما: عند مخاطبتي جاهلً، وعن مسألتي حاجًة لنفسي.
ّدثّن محمد بن عبيد عن لشريح وقد جاءه رجل يستقرض منه ح

ّله بن واصل قال: جاء رجٌل إلى ّله عن محمد بن عبد ال أبي عبد ال
شريح يستقرض دراهم؛ فقال له شريٌح: حاجتك عندنا فأت

ّذلهّا. ّني لكره أن يلحقك  ّنهّا سإتأتيك، إ منزلك فإ
ّدثّني الّريلشّي عن الصمعّي عن حكيم وصية أبي عاصم لبنيه ح

ّياكم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال: إ
والمسألة، فإنهّا آخأر كسب الرجل.

شعر في القناعة والتعفّف وقال بعض المحدثّين: 
ّودت حتى الّضيق نفسي ع

ألـفـتـه
إلى العزاء حسن وأخأرجني

الّصبر
النـس للذى قلبي ووسّإع

بـالذى
ًا كنت وقد به يضيق أحيان

صـدري
ّيرني النـاس من يأسإي وص

ًا راجـي
ّله لطف لسرعة ل حيث من ال

 أدري
آخأر: وقال 

ّذّل مانفـع لو بعلمي حسبي ّطمع في إل ال  ال
ّله راقب من صنع كان ما قبح عننـزع ال
وقـع طـار كما إلفارتفع شيء طار ما
واللحاح الحرص

ًا: إذا من كتاب لبزر جمهّر في الحرص والقدر لما قتل بزر جمهّر وجد في منطقته كتاب
ٍد عجّز ّثقة بكّل أح ًا فال ًا فالحرص باطٌل وإذا كان الغدر في الناس طباع ّق كان القدر ح
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ٌق. ًا فالطمأنينة إلى الدنيا حم ٍد راصد وإذا كان الموت لكل أح
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

الّصديق على خأّف عّف من
لقاؤه

وجهّه الحوائج وأخأو
ممـلـول

من كتاب الهّند في اللحاح وفي كتاب للهّند: ل يكثر الرجل على أخأيه الحوائج، فإّن
العجل إذا أفرط في مّص أمه نطحته ونّحته.

ّي بن  ّدي بن زيد وقال عد زيد: شعر لع

من المبطىء يدرك قد
ّظـه حـ

جهّد يسبق قد والرزق
 الحريص

لبن المقفع في الحرص والجبن وقال ابن المقفع: الحرص محرمٌة، والجبن مقتلٌة،
ًا، وانظر فانظر فيما رأيت وسإمعت أمن قتل في الحرب مقبلً أكثر أم من قتل مدبر

ّطية أم من يطلب ذلك ّق أن تسخو نفسك له بالع من يطلب إليك بالجمال والتكرم أح
بالّشره والحرص.

الشاعر: وقال 

شىء على حريص من كم
ليدركه

إلى يدني إدراكه وعّل
عـطـبة

آخأر: وقال 

ٍة على ملّح ورّب ّيته وفيهّابغي  شعر لو من
قول العرب في الرجل الملّح والعرب تقول في الرجل الملّح في الحوائج الذي ل

أخأرى: تنقضي له حاجٌة إل سإأل 

ًا إل الساق يرسإل ل ًا ممسك  سإاق
وأصل المثل في الحرباء، إذا اشتد عليه حّر الشمس لجأ إلى شجرة ثّم توقّى في

ًا حتّى يقبض على آخأر. أغصانهّا فل يرسإل غصن
الشاعر: وقال 

ّنى حرباء له أتيح أ
ٍة تـنـضـب

ّ الّساق يرسإل ل إل
ًا ًا ممسك  سإاق

من كتاب كليلة ودمنة في الحرص والشره وفي كتاب كليلة: ل
فقر ول بلء كالحرص والّشره، ول غنى كالّرضا والقناعة، ول

ّتدبير، ول روع كالكّف، ول حسب كحسن الخلق. عقل كال
لبن المقفع في الحرص والحسد قال ابن المقفع: الحرص

والحسد بكرا الذنوب وأصل المهّالك؛ أّما الحسد فأهلك إبليس،
وأما الحرص فأخأرج آدم من الجنة.

ًا من كتاب كليلة ودمنة في خأمسة حرصاء وفي كتاب كليلة: أيض
خأمسة حرصاء، المال أحّب إليهّم من أنفسهّم: المقاتل بالجرة،

ّتاجر يركب البحر، والحاوي يلسع يده ّفار القنّي والسإراب، وال وح
ّية، والمخاطر على شرب السّم. الح

ًا بخيلً دخأل مالك بين مالك بن دينار ورجل محبوس كان حريص
ّيد، فقال له: يا بن دينار على رجل محبوٍس قد أخأذ بمال عليه وق
أبا يحيى، أما ترى ما نحن فيه من هذه القيود! فرفع مالك رأسإه
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ّلًة، فقال: لمن هذه? قال: لي. قال: فأمر بهّا أن تنزل، فرأى سإ
فأنزلت فوضعت بين يديه، فإذا دجاٌج وأخأبصٌة، فقال مالك: هذه

وضعت القيود في رجلك.
لشعب 

كان أشعب يقول: أنا أطمع وأّمي تيقن فقّل ما يفوتنا.
شعر للنابغة وقال النابغة: 

يعقب فات عما واليأس
راحًة

ٍة ولرّب تعود مطعم
ذباحـا

الضرير: لبي علي الضرير وقال أبو علي 

ّني بلوتـكـم قد فإ
ًا جـمـيعـ

شكري على منكم فما
حريص

الثناء وأرخأصت
فعفـتـمـوه

ّبتما الشيء غل ور
الّرخأـيص

ورغبت نوالكم فعفت
عـنـه

عاف ما الزاد وشّر
 الخصيص

أعرابّي: لعرابي يهّجو الحريص وقل 

ّيهّا ّدائب أ الحريص ال
ّنى المع

ٌق لك وسإوف رز
تستوفـيه

ّبح ّله ق ً ال أن تريد من يدي منتـرتـجـيه نـائل
 تقتضيه

لمـن والسماح الجود إنما
يع

ًا طيك وجهّك وماء عفو
فيه

ًا الحريص ينال ل شيئ
فيكفي

يكفـيه ما فوق كان وإن ه

ّله فسل ودع وحده ال
الـنـا

بما وأسإخطهّم س
يرضـيه

ًا ترى ل ًا ول ّلهال منـع لما معطي يعـطـيه لما مانع
"وجد بالصل بآخأر هذا الجزء ما يأتي": آخأر كتاب الحوائج، وهو الكتاب الثامن من

ّله تعالى إبراهيم بن ّله عليه. وكتبه الفقير إلى رحمة ال عيون الخأبار لبن قتيبة رحمة ال
عمر بن محمد بن علّي الواعظ الجزرّي، وذلك في شهّور سإنة أربع وتسعين

ّيدنا محمد النبّي وآله ّله رّب العالمين، وصلته وسإلمه على سإ وخأمسمائة. والحمد ل
ّفق للّصواب. ّله المو أجمعين. ويتلوه الكتاب التاسإع وهو كتاب الطعام، وال

السإتعفاف: "وفيه كذلك-وهو من زيادات النّساخ-": شعر في السإتعفاف وفي 

الـــياس فـــي نـفـســك غـنـى إّنالـــنـــاس مـــن بـالــيأس علـيك
ًا لـي كـان قـد صـاحـب كم إفـــلس حـــالة فـــي كـــان إذوامــقـــ

ّيرنيمنه هذا نال قد لو أقول على الغنىص
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 الّراس
ّدهاشتهّى فيما صار ما إذا حتى ّنــاس وعـ ّنـــاس مـــن الـ الـــ

ّطـع ّد ق ّنـيالـّصـــفـــا حـبـال بـالـصـ بـالــقـــاسإـــي يرض ولـّمـا م
أحسن: آخأر وقد 

ً للمـعـروف إّن فـاعـلـوه وقـلـيٌلأهـل
الـوجـوه فـيه تبتذلمـالـم المعروف أهنأ
ّدهـر حبكصا عن اسإتغنيت ما أنت أخأـوه الـ
فـوه مـّجـك سإاعًةإلـيه احـتـجـت فإذا
ذووه الـنـاس من لالـفـض يعـرف إنما

ًا النـاس رأى لو ّي ًنـبـ وصـلـوه مـا سإائل
ّله بن سإليمان يسأله وكتب أبو العيناء إلى من أبي العيناء إلى أبي القاسإم بن عبيد ال
ّله-وولدي وعيالي ّله بن سإليمان رقعة يقول فيهّا: أنا-أعّزك ال أبي القاسإم بن عبيد ال

ٌء بعد ٌع من زرعك، إن سإقيته راع وزكا، وإن جفوته ذبل وذوى. وقد مّسني منك جفا زر
ّلم حاسإد، ولعبت بي ظنوٌن؛ وانتزاع العادة ّو، وتك ّهّد، فشمت عد بّر وإغفاٌل بعد تع

ٌد. ثّم كتب في  آخأرها: شدي

ّني ل ٌدلي إكرامك بعد تهّ ٌة فشدي منتزعـه عاد
آخأر: 

ّد سإوى معاٌش مالي ض
فل المعاش

ّ عمـٍل إلى أغدو بـل إل
أمـل

يجدي شغٌل لي وليس
إذا عـلـّي

ّكرت من أنفّك وما فيه ف
شـغـل

ٍد رائٌح امرىء كّل إلى غا
عمـل

إلى أغدو ول أروح وما
عـمـل

ًا الناس في ولست موجود
كبعضهّم

في الناس بعض أنا وإنما
المثـل

وآخأر: 

المـوت بعد المرء
أحـدوثٌّة

آثّـاره مـنـه وتبقى يفنى

ّيامه من يطويه ّنهطـوى ما أ أسإـراره تـنـشـر لك
حال الحالت وأحسن
ٍء أخأبـاره الموت بعد تطيبامرى

شخصـه من خألت إذابـعـده ذكـره ويبقى يفنى
داره

الطائي: شعر لحبيب الطائي وقال حبيب 

ّ آدم ابن وما ذكر إل
ٍة صالـح

ٍة ذكر أو ّيئ بهّا يسري سإ
الكلم
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ٍر سإمعت أما بـاد بده
أّمـتـه

بعدها من بأخأبارها جاءت
 أمم

البخل: شعر في البخل في 

ًا طرقت ٍة علـى أناسإ جهّد العيش من فذقتغـّر
 البلء

في مفاتيحه فذاكوأشـبـاهـه الـقـديد فأّما
السمـاء

فـفـي الّسويق وأما
ٍة بالـبـقـاء له ويدعي يشّمعـيب

ًا أتذكرله قالوا الخبز حاول ومن ّدواء خأبي شيئ للـ
الطعام كتاب

الطعمة صنوف
ّله بن مسلم بين عمر بن الخطاب والحنف قال أبو محمد عبد ال
ّله عليه: قال عمر بن الخطاب رضي ّي رحمة ال ّدينور بن قتيبة ال

ّي الطعام أحّب إليك? قال: الّزبد والكمأة. ّله عنه للحنف: أ ال
فقال عمر: ما هما بأحّب الطعمة إليه، ولكنه يحّب الخصب

للمسلمين.
الحنف والتمر والزبد قال الصمعّي: قال رجٌل في مجلس

ٌء أبغض إلّي من التمر والّزبد. فقال الحنف: الحنف: ليس شي
ٍم ل ذنب له. رّب ملو

الحجاج والزبد والتمر عن أبي عمرو بن العلء قال: قال الحّجاج
ٍة أحّب الطعام إليه ويجعلهّا لجلسائه: ليكتب كّل رجٍل في رقع

ّلهّا الّزبد والتمر. تحت مصلّي. فإذا في الّرقاع ك
لمدني في الكبادات عن الصمعّي قال: قال مدنّي: الكبادات

أربع: العصيدة والهّريسة والحيسة والّسميذة.
بين مالك بن حقبة وحسان بن الفريعة في الحيس عن الصمعّي
ّودت عن حزم قال: قال مالك بن حقبة لحّسان بن الفريعة: ما تز

إلينا? قال: الحيس. قال: ثّلثّة أسإقية في وعاء.
ًا قال الصمعّي: قال بعض لعراب: لبعض العراب يشتهّي طعام

ًة دكناء من الفلفل، رقطاء من الحّمص، ذات جفافين أشتهّي ثّريد
من اللحم، لهّا جناحان من العراق، أضرب فيهّا ضرب ولّي الّسوء

في مال اليتيم.
لبن العرابي في اللحم وقال ابن العرابّي: يقال: أطيب اللحم

عّوذه. أي أطيبه ما ولي العظم، كأنه عاذ به.
بين الفرزدق ويحيى بن الحصين بن المنذر عن أبي عبيدة قال:
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مّر الفرزدق بيحيى بن الحصين بن المنذر الّرقاشّي، "ف"قال له:
ّيد? فقال هل لك يا أبا فراٍس في جدٍي سإمين ونبيذ زبيٍب ج

ًا. الفرزدق: وهل يأبى هذا إل ابن المراغة! يعني جرير
ّد لك: بين الحوص وجرير وقال الحوص لجرير: ما تحّب أن يع

ّدت لك. ٌء؛ قال: قد أع ٌء وغنا ٌء وطل قال: شوا
بين المدني اشتهّى الكشك وصديق له وقال مدنّي لصديق له:

ّد بهّا صوته فخرجت منه ريح؛ فقال له: ّيًة، وم ّله أشتهّي كشك وال
ما أسإرع ما لفحتك يابن عّم.

لشيخ مدني وعن الصمعّي قال: قال شيخ من أهل لمدينة: أتيت
ًا طافيًة، ّقى، فلم أر فيهّا إل كبد ًا فأتاني بمرقٍة كان فيهّا مس فلن
ّدت حتى كأني أزمر فغمست يدي فوجدت مضغة، فمددتهّا فامت

في ناي.
بين كسرى وأعرابي أدخأل أعرابّي على كسرى ليتعّجب من

ًا? قال: الجمل. قال: ّي شيء أطيب لحم جفائه وجهّله؛ فقال له: أ
ّي شيء أنهّض ًا? قال: الجمل قال: فأ فأّي شيء أبعد صوت

بالحمل الثقيل? قال: الجمل. قال كسرى: كيف يكون لحم
ّدّراج والجداء? قال: ّدجاج والفراخ وال الجمل أطيب من البّط وال

ٍء وملح حتى ٍء وملح، ويطبخ ما ذكرت بما يطبخ لحم الجمل بما
ًا ونحن يعرف ما بين الطعمين. قال: كيف يكون الجمل أبعد صوت
نسمع الصوت من الكركّي من كذا وكذا ميلً? قال العرابّي: ضع

ّيهّما أبعد لكركّي في مكان الجمل في مكان الكركّي حتى تعرف أ
ًا. قال كسرى: كيف تزعم أّن الجمل أحمل للحمل الثقيل صوت

ولفيل يحمل كذا وكذا رطلً? ليبرك الفيل ويبرك الجمل وليحمل
على الفيل حمل الجمل، فإن نهّض به أحمل للثّقال.: لجعفر بن

سإليمان عن جعفر بن سإليمان قال: شيئان ل يزهدهما كثرة
ّيبهّما إصابة القدر. ّطيب والقدر، ولكن تط ًا: ال النفقة طيب

أبو عبد الرحمن الثوري والرؤوس وفيما أجاز لنا عمرو بن بحر
ّي يعجب الجاحظ من كتبه قال: كان أبو عبد الرحمن الثور

ًا لما تجّمع فيه من بالرؤوس ويصفهّا، ويسمّي الرأس عرسإ
ًة الكامل، ويقول: ًة الجامع ومّر ّيه مّر ّيبة، وكان يسم اللوان الط

ٍة؛ وكّل ٍم مختلف ٍة وطعو الرأس شىء واحد وهو ذو ألواٍن عجيب
ٍء فإنما هو شىء واحد، والرأس فيه الدماغ وطعمه ٍر وكّل شوا قد

مفرد، والعنيان وطعمهّما مفرد، "وفيه الشحمة التي بين أصل
الذن ومؤخأر العين وطعمهّا على حدة " على أن هذه الّشحمة

"خأاصًة" أطيب من المّخ وأنعم من الّزبد وأدسإم من الّسلء، ثّم
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ّد أسإقاطه كلهّا.  يع
ّدماغ وهو معدن العقل ومنه ّد البدن وفيه ال ويقول: الرأس سإي
يتفّرق العصب الذي فيه الحّس، وبه قوام البدن، وإنما القلب

باب العقل؛ كما أّن النفس هي المدركة والعين هي باب اللوان،
والنفس هي السامعة الذائقة وإنما النف والذن بابان ولول أّن

العقل في الرأس لما ذهب العقل من الضربة تصيبه؛ وفي
الرأس الحواّس الخمس.

وكان ينشد: 
الرأس وفي رأسإي ضربوا همو

أكثري
ثّـّم الملتـقـى عند وغودر

سإـائري
وكان ل يشتري الرأس إل في زيادة الشهّر لمكان زيادة الدماغ ول يشتريه إليوم

ّتجار عن يوم السبت لن الرؤوس يوم السبت أكسد للفضلت التي تبقى في منازل ال
ّلحيين فوضعه الجمعة وكان إذا فرغ من غدائه يوم الرأس، عمد إلى القحف وإلى ال
ّذر فإذا اجتمعن عليه أخأذه ونفضه في طسٍت فيه ماء ول يزال قرب بيوت النمل وال

ّذر من داره، فإذا فرغ من ذلك ألقاه يعيد ذلك على تلك المواضع حتى يقلع النمل وال
ّتنور. مع الحطب فاسإتوقده في ال

ّقة: الرز البيض ّوارة أو ابن د في الرز البيض بالسمن الصمعّي قال: قال أبو ص
ّطبرزذ، ليس من طعام أهل الدنيا. بالّسمن المّسلي بالسكر ال

ّوارة أو ابن دّقة: أطول الليالي ثّلثّ: ليلة العقرب، وليلة أطول الليالي قال:وقال أبو ص
ّدة إلى مكة. الهّريسة، وليلة ج

لبي كامل بن الزبد الصمعّي عن جعفر بن سإليمان قال: قال أبو كامل مولى علّي
ًا. ٍد ثّم اخأتموا سإراويلي ثّلثّ ّله عنه: أطعموني حفنة زب رضي ال

ّلحم" فقال: ّله يبغض البيت ال ّي: في حديث: "إن ال ّثور بين الثوري ورجل وقال رجل لل
ليس هو الذي يؤكل فيه اللحم، وإنما هو الذي يؤكل فيه لحوم الناس.

ّله ّديق الناجي عن النبي صلى ال ّله عليه وسإلم في التمر عن أبي الّص للنبي صلى ال
عليه وسإلم أنه قال: "خأير تمراتكم البرني يذهب بالداء ول داء فيه" لعمر في العصيدة

وعن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا غلم أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت.
ّله صلى ًا وعن عائشة قالت: قال رسإول ال ّله عليه وسإلم في التمر أيض للنبي صلى ال
ًا في التمر شيٌخ من أهل البادية ٌع أهله" أيض ّله عليه وسإلم: "بيٌت ليس فيه تمر جيا ال
ٍر كأنه أعناق الوّز يوحل فيه قال: أضافنا فلن فأتانا بحنطة كأنهّا مناقير الغربان، وتم

الّضرس.
الصمعّي قال: قال أعرابّي: تمرنا جرد فطٌس يغيب فيه الّضرس، كأن نواه ألسن

الطير،تضع التمرة في فيك فتجد حلوتهّا في كعبيك.
ّيرها بم يعّشيهّما، فاخأتار الصمعّي عن أبيه قال: أسإر رجٌل رجلين في الجاهلية فخ

ٍد، فأصبح ٍء شدي ّيا وألقيا في الفناء وذلك في شتا أحدهما اللحم واخأتار الخأر التمر، فعش
ًا، وأصبح صاحب التمر تزّر عيناه. صاحب اللحم خأامد

ّي قال: تمرة نرسإيانٌة غّراء وقال غير الصمعّي: قيل لعرابّي: ما رأيك في أكل الجر
ًا أحّب إلّي منهّا. ثّم أدركه الورع فقال: وما ّطرف صفراء السائر عليهّا مثلهّا زبد ال

أحّرمهّما.
العراب: وقال بعض 

ًا لي ليت أل تسربل خأبز
ًا رائبـ

ً فرسإانهّا البرنّي من وخأيل
 الّزبد
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ًا فاشترى التمر؛ قيل له: كيف وسإعر الدقيق والتمر ًا وتمر قال: ورأى أعرابّي دقيق
ٍة. واحد! قال: إّن في التمر أدمه وزيادة حلو

ًا لم يضّره. ّنميرّي قال: قالت عائشة: من أكل التمر وتر عن زياد ال
ّلبة. ّية مص ّدثّني شيٌخ عالٌم قال: أطيب التمر صيحان الصمعّي قال: ح

ٍم قال: كان يقال: من خأل على التمر فالعجوة، ّدثّني رجٌل من آل حز الصمعّي قال: ح
ومن أكله على ثّقٍل فالّصيحانّي.

لعرابي في تفضيل الرطب على العسل الصمعّي قال: قال أعرابّي يفّضل الّرطب
ٍة في جّو السماء لهّا محارس من على العسل: أتجعل عسلًة في أخأثاء البقر كعسل

ّي ّداح: أ ٍد! في أطيب انواع التمر وقال الصمعّي: قيل لبن الق ٍد وذوائب من زمر جري
التمر أطيب? فدعا بأنواع التمر، فلّما أكلوا قال: انظروا أّي النوى أكثر? قالوا: نوى

ّني. قال: هو أطيب. الصيحا
ًا" ًا قرون للعرب في البخيل الكول وقال الصمعّي: العرب تقول للبخيل الكول: "أبرم

ًا ويأكل تمرتين تمرتين. أي ل يخرج مع أصحابه شيئ
ًا وقال النابغة يصف  ًا: شعر للنابغة يصف تمر تمر

ٌة النوى صغار ليس مكنوز
قشرها

عنهّا التمر قشر طار إذا
بطائر

الحسن والفالوذج 
سإمع الحسن رجلً يعيب الفالوذج فقال: فتات البّر بلعاب النحل

بخالص الّسمن! ما عاب هذا مسلٌم.
ٍد الّسبخّي: يا أبا يعقوب، الحسن وفرقد السبخي وقال لفرق

ّدي بلغني أنك ل تأكل الفالوذج. فقال: يا أبا سإعيد، أخأاف ألّ أؤ
ّدي شكر الماء البارد "في الّصيف شكره. فقال: يا لكع! وهل تؤ

ّلذين آمنوا ّيهّا ا ّله تعالى: "يأ والحاّر في الشتاء! أما سإمعت قول ال
كلوا من طيبات ما رزقناكم" تحكيم شيخ في الطعام الرومي

والفارسإي الصمعّي قال: اخأتصم رومّي وفارسإّي في الطعام،
ًا قد أكل طعام الخلفاء، فقال: أّما الرومّي ّكما بينهّما شيخ فح

فذهب بالحشو والحشاء، وأما الفارسإّي فذهب بالبارد والحلواء.
جشع مزّرد أخأي الشماخ ونهّمه وعن الصمعّي قال: كنا عند
ّدثّنا بحديث ّدمت إليه فالوذجٌة، فقال: يا أصمعّي ح الرشيد فق

ًا وكانت أّمه ًا جشع ًا أخأا الشّماخ كان غلم ٍد. فقلت: إن مزّرد مزّر
تؤثّر عيالهّا بالطعام عليه وكان ذلك يحفظه، فخرجت أّمه ذات

ٌد الخيمة وعمد إلى صاعي دقيٍق يوم تزور بعض أهلهّا، فدخأل مزّر
وصاٍع من تمر وصاٍع من سإمن ثّم جعل يأكله وهو يقول: 

تمير أمي غدت ولّما
بـنـاتـهّـا

الذي العكم على أغرت
 يمنع كان

ٍة بصاعي لبكت صاع حنط
ٍة عجو

فـوقـه سإمٍن صاع إلى
ّيع يتـر

ّبلت ٍد رؤؤسالثّافـي أمثال ود ّطعت نقا يوم ق
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تجمـعكـأنـهّـا
الـيوم أبشـر لبطني وقلت

إنـه
تحوز مما أّمنا حمى

وتـرفـع
ًا كنت فإن فـهّـذه مصفور

دواؤه
ًا كنت وإن يوم فذا غرثّان

تشبـع
ّله، هذا يوم تشبع "يا فضحك الرشيد حتى اسإتلقى على ظهّره، ثّم قال: كلوا باسإم ال

أصمعّي".
الحجاج يطلب عسلً قال: وكتب الحجاج إلى عامله بفارس: إبعث إلّي عسلً من عسل

ّدسإتفشار الذي لم تمّسه النار. خألّر، من النّحل البكار، من ال
مثله لبعض الخلفاء وقال الصمعّي: كتب بعض الخلفاء إلى عامله بالطائف: أن أرسإل

ّدغ والّسحاء، من حداب بني إلّي بعسٍل أخأضر في سإقاء، أبيض في الناء، من عسل الن
شبابة.

والعرب تصف العسل بالبرودة.
ّله ّله عليه وسإلم وشعر للعشى وفي حديث ابن عباس أّن النبي صلى ال للنبي صلى ال

عليه وسإلم سإئل عن أفضل الشراب قال: "الحلواء البارد" يعني العسل.
العشى: وقال 

ٍء شيب كما  النحل عسل من ردبـا بما
في العسل ومنافعه ويقال: أجود العسل الذهبّي الذي إذا قطرت

ٌة على وجه "الرض" اسإتدار كما يستدير الزئبق ولم منه قطر
ينقش ولم يختلط بالرض والتراب.

والروم تقول: أجوده ما يلطخ على فتيلٍة ثّم تشعل فيه النار
فيعلق.

وسإئل ديقراطيس العالم عما يزيد في العمر فقال: من أدام أكل
ّله بذلك في عمره. العسل ودهن جسمه زاد ال

والعسل إن جعل فيه اللحم الطرّي بقي كهّيئته حتى ينتن.
ً ًا حللً وليشتر بع عسل ويقال: من كان به داء قديٌم فليأخأذ درهم

ّله تعالى. ٍء فإنه يبرأ بإذن ال ٍء سإوا ثّم يشربه بما
وكان الحسن يعجبه إذا اسإتمشى الرجل أن يشرب اللبن

والعسل.
ويزعم أصحاب الطبائع أن العسل إذا ديف بالماء وخألط معه

ٍم نافٌع لمن شرب الّسموم والدوية القاتلة زيٌت أو دهن سإمس
يتقيأ به.

في إكرام الخبز ميمون بن مهّران عن ابن عباس قال - ول
ّله عليه وسإلم - أنه قال: "أكرموا أعلمه إلّ عن النبّي صلى ال

ّله سإخّر له السموات والرض" لمرأة من بكر بن الخبز فإّن ال
ٌة من بكر بن وائل وائل في السويق الصمعّي قال: كانت امرأ
ّله ّطفاوة وكانت قد أدركت بعض أصحاب النبي صلى ال تنزل ال

ّباد يغشونهّا في منزلهّا؛ فعاب عائٌب عندها عليه وسإلم، وكان الع
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الّسويق، فقالت: ل تفعل! إنه طعام المسافر، وطعام العجلن،
ّد من نفٍس ّد فؤاد الحزين، وير ّكر، وبلغة المريض، ويش وغذاء المب
ّفي ّتسمين ونقاوة البلغم، ومسمونه يص ٌد في ال الّضعيف؛ وهو جي
ًا، وإن شئت كان ًا، وإن شئت كان خأبيص الدم، إن شئت كان ثّريد

ًا. خأبز
ًا وكان غّسان بن عبد لغّسان بن عبد الحميد في السويق أيض

ًا الحميد كاتب سإليمان بن علّي يقول لجاريته: خأّوضي لنا سإويق
ّققه، ويستحي ًء فير فأخأثريه، فإّن الرجل ل يستحي أن يزداد ما

ًا فيخثره به. أن يزداد سإويق
ّله بن معاوية في الطبرزد  شعر لعبد ال

ّله بن جعفر بعبد الحميد بن علّي ّله بن معاوية بن عبد ال مّر عبد ال
ٍز وهو في مزرعته وقد عطش، فاسإتسقاه فخاض له سإويق لو

ّله:  فسقاه إياه؛ فقال عبد ال
ًا شربت بغريض طبرزد

عـذاب بكـم الملح ولكّنمزٍن

ّطبرزد وما طاب "هو" بال
لكن

طاب إنه بمّسك
الـشـراب

تراب وطئت إذا وأنت
أرٍض

به مشيت إذا يطيب
التـراب

المحل ينفي نداك لن
الـّرطـاب أياديك وتحييهّـاعنهّـا

ّد للحسن في السويق والنساء وقال الحسن: ل تسقوا نساءكم الّسويق، فإن كنتم ل ب
فاعلين فاحفظوهّن.

ّله ّنساء غلمٌة وهي للرجال غفلٌة للنبي صلى ال للرقاشي وقال الّرقاشّي: الّسمنة لل
ّد: ّله عليه وسإلم: "ثّلثٌّة ل تر ّله صلى ال عليه وسإلم عن ابن عمر قال: قال رسإول ال
ّدهن" أبو يزيد وشرب اللبن الحار الّرياشّي قال: سإمعت أبا يزيد ّلبن والّسواك وال ال

ًا. ّلبن حار ّذهب لشربه ال يقول: رأيت رجلً كأّن أسإنانه ال
ّلبن أطيب? فإن ّي ال لذي الّرمة الصمعّي عن ذي الّرمة أنه قال: إذا قلت للّرجل: أ

قال: قارٌص فقل: عبد من أنت? وإن قال: الحليب. فقل: ابن من أنت?.
ٍة، فقال، بين قريشي وامرأة من البادية مّر رجل من قريٍش بامرأة من العرب في بادي

ٍم. هل من لبٍن يباع? فقالت: إنك لئيٌم أو قريب عهّد بقوم لئا
ّلحمين. وكان يقال: اللبن أحد ال

ّبح بسبع موزاٍت وبقدٍح من لبن إبٍل أوارك ّيين: من تص لبعض المدنيين وقال بعض المدن
تجّشأ بخور الكعبة.

ٍة فقال: هل من قرًى? فقالت: نعم. قال: بين معاوية وامرأة وقف معاوية على امرأ
ٌء نمير. وما هو? قالت: خأبٌز خأمير ولبٌن فطير وما

والعرب تقول: "إّن الّرثّيئة تفتأ الغضب". والّرثّيئة: اللبن الحامض يحلب عليه الحليب،
وهو أطيب اللبن.

العراب: شعر لبعض العراب في اللبن قال بعض 
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الفؤاد على خأشيت وإذا
لجـاجًة

ٍة عليه فاضرب من بجرع
 رائب

ًا الوّراق: أّن مطر وعن باللحم اللبن طبخ في ّي شكا النبياء من نب
ّله إلى ّله أوحى الضعف، تعالى ال باللحم، اللبن أطبخ إليه: أن ال
ّوة فإّن فيهّما. الق

فقل: كنت البادية أعرابّي وصف البادية خأصب يصف أعرابي
ًا، الّشفتان تجّرها رثّيئًة أشرب ًا جّر أنفي، جدع تجّشأت إذا وقارص
الكلب يشّمهّا وخألصًة بمناسإمهّا، البل تدوسإهّا الكمأة ورأيت

فيعطس.
ّباء: إّن وتقول اللبن ترويب في وسإيط بالنار سإّخن إذ اللبن الط

ٍدمن ّتين شجر عيدان بعو سإاعته. من راب ال
ّ صاحبه أراد وقالوا: وإن ًا فيه جعل روبة فيه كان وإن يروب أل شيئ

ّي،فإنه الفوذنج وهو الحبق، من كهّيئته. يبقى النهّر
ومشاربهّم مآكلهّم في العرب أخأبار من أخأبار

ًا، ًاوأشرب فيهّّن شراب ًا ل أذوق طعام ّلى الّربعّي قال: مكثت ثّلثّ ّلى الربعي المع للمع
ٌة، ّله عيٌن بصير ّله بقلٍب صادٍق كانت معه من ال ّله تعالى، وإذا دعا العبد ال فدعوت ال

ًا فيه ماء فاسإتقيت، ثّم فدفعت إلى ذئبين في جفٍر، فرميتهّما فقتلتهّما، ثّم أتيت جفر
أتيتهّما وإذا هما علىمهّيديتيهّما، وإذا لهّما نحفٌة-يعني شبه الّزفير-فاشتويت واحتذيت

ّذهنت. وا
بين ابن قرفة وصياد أعرابي قال ابن قرفة "شيخ من سإليم": أضافني رجل من

ٍر جماٍع ضخمٍة ليس فيهّا شيء من طعام إل قطع لحم، فإذا بضعة العراب فجاءني بقد
ّنهّا بضع سإاٍق، وبضعة كأنهّا شحٌم زخأٌم؛ فقلت: ما هذا? تنماّت في فمي، وبضعة كأ

ّياد، جمعت بين ذئٍب وظبٍي وضبع. فقال: إني رجل ص
بين مدني وأعرابي قال مدنّي لعرابّي: ما تأكلون وما تدعون? قال: نأكل ما دّب ودرج

إل أّم حبيٍن. فقال المدنّي: ليهّنيء أّم حبيٍن العافية.
لرجل من بني هلل على مائدة الفضل بن يحيى قعد على مائدة الفضل بن يحيى رجٌل

من بني هلل بن عامر، فذكروا الّضّب ومن يأكله، فأفرط الفضل في ذّمه وتابعه
القوم، فغاط الهّللّي ما سإمع منهّم، ولم يكن على المائدة عربّي غيره، ثّم لم يلبث أن
ّبان البيوت، فقال حين ٍة فيهّا فراخ الّزنانير، فلم يشك العرابّي أنهّا ذ أتي الفضل بصحف

خأرج: 

ًا الضّب يعاف وعلٍج لؤم
وبطنًة

هام العلج إدام وبعض
ذبـاب

ًا أّن ولو فصل أوتيت لقد لقالواأّمـه نـاك مـلـكـ
خأطاب

شعر لبي الهّندي، ثّم لبعض العراب وقال أبو الهّندي "رجل من
العرب":

فما الّضباب أكلت
عفـتـهّـا

ّني قديد لشهّي وإ
الـغـنـم

ًا الخروف ولحم ًا به أتيتحـنـيذ في فاتر
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الـّشـبـموقـد

كثير منهّا زلت فماوحـيتـانـكـم البهّـّط فأّما
الّسـقـم

هـرم كـضـّب فيهّا أر فلمنـلـتـم كمـا منهّا نلت وقد
كبيض البيوض في ول

ّدجاج ال
شفاء الدجاج وبيض

الـقـرم
طعام الّضباب ومكن

العـريب
نفوس تشتهّيه ول

الـعـجـم
وقال بعض العراب: 

الكشى ذقت لو وأنت
بالكباد

يعدو الّضّب تركت لما
 بالواد

ًا؛  فقال: ونزل رجل من العرب برجل من العراب فقدم إليه جراد

ّله لحى ًا ال بعد ضّمني بيت
ٍة هجع

الليل من دجوجّي إليه
مظلـٌم

ًا فأبصرت ًا شيخ قاعد
بفـنـائه

يتـكـلـم أنـه إل العنز هو

ّدبى ببرقان أتانا فـي ال
إنـائه

ّدبى برقان يك ولم لي ال
مطعم

ّيب له فقلت إناءك غ
واعتـزل

لك، أبا ل هذا، ذاق فهّل
 مسلم

العباسإيين: لبعض لعباسإين وقال بعض 

تخّب متى شعري ليت
ال بي

العذيب نحو قة
ّنـين فالّصـ

ًة محقباص وخأبز زكر
ًارقاٍق نـون مـن وقطعًة وجبين

العراب: وقال بعض 

ًا له أقول راح وقد يوم
صحبتـي

صيده من أبتغي ترى
وأخأاتـلـه

ّفي التقت فلما فضل على ك
ذيلـه

الّضّب زايل شمالي وشالت
 باطله

ًا فأصبح ًا محنوذ نضيج
وأصبحـت

ً القيزان على تمّشي حول
حلئله

الكشيتين اصفرار شديد
كـأنـمـا

ّلى بطنه بورٍس تط
وشواكـلـه

ّله لحىمن عندنا أشهّى فذلك ّبـح شاريه ال وق
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آكـلـهنتـاجـكـم
ّير بأكل الكلب؛ قال  ٍد تع ّير بني أسإد بأكل الكلب وبنو أسإ الفرزدق: للفرزدق يع

ّي إذا ًا جاع أسإد يوم
ٍة ببلـد

ًا وكان فهّو كلبه سإمين
 آكله

ًا بأكل لحوم الناس، كما قال  ّير أيض الشاعر: لخأر يعير بني أسإد بأكل لحوم الناس وتع

ً ضفت ما إذا ليل
ًا ّي ًا له تأكل فلفقعسـ طعامـا ابد

الحرام منع ما الزاد وخأيرفـدعـه إنساٌن اللحم فإّن
ٍر، فسألت ًا حول نا لرجل في قوم يأكلون الحيات قال رجل: كنت بالبادية فرأيت ناسإ

ّيات فهّم يشتوونهّا ويأكلونهّا.فأتيتهّم فرأيت رجلً منهّم قد أخأرج عنهّم فقالوا: صادوا ح
ّد عصيب لم ينضج، فما ّدها كما يم ّيًة من الجمر ليأكلهّا فامتنعت عليه، فجعل يم ح

ّتى لبج به فمات، فسألت عن شأنه فقيل لي: عجل عليهّا قبل أن صرفت بصري عنه ح
تنضج وتعمل في سإّمهّا النار.

ًا قال رجل من العراب لولده: إشتروا لي لحما بين أعرابي وأولده يصفون لحم
ً.فاشتروه فطبخه حتى تهّّري، وأكل منه حتى انتهّت نفسه، وشرعت إليه عيون ولده
ًا منكم إل من أحسن وصف أكله؛ فقال الكبر منهّم: آكله يا فقال: ما أنا بمطعمه أحد

آبت حتى ل أدع للذٍة فيه مقيل. قالك لست بصاحبه. فال الخأر: آكله حتى ل يدري
ًا وأجعل ّق ّقه يا أبت د ٍم أّول. قال: لست بصاحبه. فقال الصغر: أد ألعامه هو أم لعا

إدامه المّخ. قال: أنت صاحبه، هو لك.
شعر لعرابي سإقط بعيره فذبحه وأكله بينا أعرابّي يسير وهو يوضع بعيره إذ سإقط

يقول: بعيره فنحره وأكله، فأنشأ 

يموت من الّسعيد إن
ًا يشبعجمله عملـه ويقّل لحم

شعر لسلولي سإكر فذبح بعيره ومّر رجٌل من سإلول بفتياٍن يشربون فشرب معهّم؛
وقال: فلما أخأذ منه الشراب قام إلى بعيره فنحره، 

ّللني ّدنـيا إنما ع ٍم من ودعانيعـلـل ال وعـذل مل
من أغبّر ما وأنشل

قدريكما
ّله أبعد واسإقياني ال

الجمـل
والطعام الكل آداب

ّله عليه وسإلم عن أبي هريرة قال: ّله صلى ال من حديث رسإول ال
ّله عليه وسإلم يقول: "الكل في ّله صلى ال سإمعت رسإول ال

ٌة" وعن عبد الرحمن بن عراٍك قال: بلغني أنه من الّسوق دناء
غسل يده قبل الطعام كان في سإعة من الّرزق حتى يموت.
للحسن في الوضوء قبل الطعام وبعده عن الحسن أنه قال:
ّلمم سإمرة بن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي ال

جندب 
ًا كاد يقتله. وعنه قال: قيل لسمرة بن جندٍب: إّن أباك أكل طعام

ّليت عليه. قال: لو مات ما ص
ّدرداء: بئس لبي الدرداء وعن شرحبيل بن مسلم قال: قال أبو ال
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ٌد. ّدين قلٌب نخيب، وبطٌن رغيب، ونعٌظ شدي العون على ال
ًا ثّم قال: يا جارية بين الجارود وعمر أكل الجارود مع عمر طعام

ّدسإتورد. فقال عمر: امسح باسإتك أوذر. هات ال
ًا نصيحة فرقد السبخي لصحابه قال جعفر: كنا نأتي فرقد

ّدوا ًا، فش ًا شديد الّسبخّي ونحن شببٌة فيعلمنا: إن من ورائكم زمان
ّددوا المضغ، ّلقم، وش ّغروا ال الزر على أنصاف البطون، وص

ّتسع أمعاؤه. ّلّن إزاره فت ًا. وإذا أكل أحدكم فل يح ومصوا الماء مّص
وإذا جلس أحدكم ليأكل فليقعد على أليتيه، وليلزق بطنه بفخديه،
ًا وإذا فرغ فل يقعد وليجئ وليذهب؛ واحتموا فإن من ورائكم زمان

ًا. شديد
ّله بن أبي أوفى قال: ّله عليه وسإلم وعن عبد ال للنبي صلى ال
ّله عليه وسإلم: "سإاقي القوم آخأرهم ّله صلى ال قال رسإول ال

ّله بن عامر وعن الجارود بن ًا" طعام عبد العلى بن عبد ال شرب
أبي سإبرة قال: قال لي بلل بن أبي بردة: أتحضر طعام هذا

ًا ّيهّ ّله بن عامر -؛ فقلت: أ الشيخ? - يعني عبد العلى بن عبد ال
ًا، إن حدثّنا ّكيت ّله؛ فقال: حدثّني عنه. فقلت: نأتيه وكان سإ وال

ّدثّناه أحسن السإتماع، فإذا حضر الغداء أحسن الحديث، وإن ح
ّطٌة بكذا، ّبازه فمثل بين يديه؛ فيقول: ما عندك? فيقول: ب جاء خأ

ودجاجٌة بكذا وكذا. قال: وما يريد بذاك? قلت: كي يحبس كّل
ّوى تخوية إنساٍن نفسه إلى ما يشتهّي، فإذا وضع الخوان خأ

ّد ويهّزل، حتى إذا رآهم قد ّتكئه فيج الظليم فما له إل موضع م
ّلوا أكل معهّم الجائع المقرور حتى ينّشطهّم بأكله. فتروا وك

ٌع ما يستحب أن يجتمع للطعام وكان يقال: إذا اجتمع للطعام أرب
ّله، كمل: أن يكون حللً، وأن تكثر عليه اليدي، وإن يفتح باسإم ال

ّله. ويختتم بحمد ال
ّتوا أبرويز لصحابي طعامه ّنوا وسإم وكان يقال: سإّموا إذا أكلتم ود
ّلطتكما على ّني سإ وشرابه قال أبرويز لصحابي طعامه وشرابه: إ
المعيشة، وأشركتكما في الحياة، وجعلتكما أمينين على نفسي،
ٌة والتضييق ّليتكما من طعامي وشرابي ما التوسإعة فيه مروء وو

فيه دناءة؛ فاجعله في فضله على ما سإواه كفضلي على من
سإواي، وفي كثرته ككثرة من معي على من مع غيري. ول

ٌد تداوله يشهّدّن طعامي الذي آكل عيٌن تراه ول نفٌس تحّسه ول ي
ًة؛ وإنما أفردته بذلك لتستحكم الحّجة فيه على ًا واحد خأل نفس
من أضاع، وتنقطع الشبهّة فيه عمن غفل ولجعل صاحب ذاك

ٍة. ًا بدم نفسه إن هو قّصر في صنعه أو أوقع بغائل رهن

644



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

إبراهيم بن صالح وحب الرمان الصمعّي قال: حدذثّني إبراهيم
بن صالح: أنه كانم له جاٌم من حّب رّماٍن مدقوٍق يسّف منه بين

كل لونين ملعقًة حتى يعرف اخأتلف اللوان.
ٍر من أبو عبد الرحمن الثوري وولده وفيما أجاز لنا عمرو بن بح

ّثورّي يقعد ابنه معه على خأوانه كتبه قال: كان أبو عبد الرحمن ال
يوم الرأس، ثّم يقول: إياك ونهّم الصبيان وأخألق النوائح، و"دع

عنك" خأبط الملّحين والفعلة، ونهّش العراب والمهّنة، وكل من
ّظك الذي وقع وصار إليك. واعلم أنه إذا كان بين يديك؛ فإّن ح
ّيٌة، فإنما في الطعام شيء طريٌف أو لقمٌة كريمٌة أو بضعة شهّ

ًا منهّما. وأنت ّلل، ولست واحد ّظم والصبّي المد ذلك للشيخ المع
قد تأتي الدعوات، وتجيب الولئم، وتدخأل منازل الخأوان، وعهّدك

ًا إليك منك، وإنما هو رأس ّد قوم باللحم قريٌب، وإخأوانك أش
ًا. وأنا بعد أكره ٌد، فل عليك أن تتجافى عن بعٍض وتصيب بعض واح

ّلحمين. ّله يبغض أهل البيت ال لك الموالة بين اللحم؛ فإن ال
وكان يقال: مدمن اللحم كمدمن الخمر.

ًا، أٌف لهّذا ًا، فقال: لحٌم يأكل لحم ورأى رجلً يأكل لحم
ّياكم وهذه المجازر، فإّن لهّا عملً??????? وكان عمر يقول: إ

ًة كضراوة الخمر. ضراو
ّد نفسك الثّرة ومجاهدة الهّوى والشهّوى، ول تنهّش يا بنّي عو
نهّش الّسباع، ول تخضم خأضم البراذين، ول تدمن الكل إدمان

ًا ّله تعالى جعلك إنسان ّنعاج، ول تلقم لقم الجمال؛ فإن ال ال
ّظة ًا. واحذر سإرعة الك وفّضلك، فل تجعل نفسك بهّيمًة ول سإبع

وسإرف البطنة.
ّد نفسك من الّزمني. وقال ًا فع قال بعض الحكماء: إذا كنت بطين

العشى: 
ّفه مّما نةوالبط..................... الحـلمـا تس

واعلم أّن الّشبع داعية البشم، وأن البشم داعية الّسقم، وأّن السقم داعية الموت،
فمن مات بهّذه الميتة فقد مات ميتًة لئيمًة، وهو مع هذا قاتل نفسه، وقاتل نفسه ألم

من قاتل غيره.
ّله ذو بطنة، والصوم ّدى حّق الركوع والسجود ذو كظمة، ول خأشع ل ّله ما أ يا بنّي، وال

مصّحة، والوجبات عيش الصالحين.
ّله در الحارثّ بن كلدة ٍر ّما طالت أعمار الهّند، وصّحت أبدان العراب. فل أي بنّي، لم

حيث يزعم أّن الدواء هو الزم، وأّن الداء إدخأال الطعام إثّر الطعام.
أي بنّي، لم صفت أذهان العراب، وصّحت أبدان الّرهبان، مع طول القامة في

ّفة ّلة الّرزء وخأ ّقرس ول وجع المفاصل ول الورام، إل لق الصوامع حتى لم تعرف الن
ٍر يجمع لك صّحة البدن، وذكاء الذهن، وصلح المعي، الزاد. وكيف ل ترغب في تدبي

ًء وكثرة المال، والقرب من عيش الملئكة?! أي بنّي، لم صار الضّب أطول شيء ذما
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ّله عليه وسإلم إّن الصوم وجاء إلّ ليجعله ّلغ بالنسيم؛ ولم قال الرسإول صلى ال إل أنه يتب
ّله، فإنه لم يقصد به إلّ إلى مثلك. ًا دون الشهّوات. إفهّم تأديب ال حجاز

ًا ما نغص لي سإّن، ول انتشر لي عصٌب، ول عرفت ذنين أي بنّي، قد بلغت تسعين عام
ّلٌة إلّ التخفيف من الزاد. فإن كنت أنف، ول سإيلن عين، ول سإلس بول؛ ما لذلك ع

ّله إلّ من ظلم نفسه. تحّب الحياة فهّذه سإبيل الحياة، وإن كنت تريد الموت فل يبعد ال
أبو نهّشل وابنته، ثّم ابنه وقال أبو نهّشل: كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتبرز

ًا كأنهّا طلعة، في ذراع كأنه جّمارة، فل تقع عينهّا على أكلة نفسية إل خأّصتني بهّا، ّف ك
ًا كأنه كرنافة في ذراع كأنه ّف ًا لي فيبرز ك فزّوجتهّا وصرت أجلس معي على المائدة ابن

ّيبة إلّ سإبقت يده إليهّا. ّله ما تسبق عيني إلى لقمة ط كربة، فوال
وقال بعضهّم: غلبت بطنتي فطنتي.سإس عمرو بن العاص لمعاوية يوم التحكيم قال

ّله ما بطن قوٌم قّط ّكم الحكمان: أكثروا الطعام، فوال عمرو بن العاص لمعاوية يوم تح
ًا. إل فقدوا بعض عقولهّم، وما مضت عزمة رجل بات بطين

ًا. ًا تحمد منام وكان يقال: أقلل طعام
الصمعّي قال: كان يقال: ليس لشعبة خأير من جوعة تحفزها.

بين عبد الملك ورجل دعا عبد الملك بن مروان إلى الغداء رجلً فقال: ما فّي فضل.
فقال عبد الملك: ما أقبح بالرجل أن يأكل حتى ل يبقى فيه فضل! فقال: يا أمير

المؤمنين، عندي مستزاد، ولكن أكره أن أصير إلى الحال التي اسإتقبحهّا أمير
المؤمنين.

وقال لشيخ: ما أحسن أكلك? قال: عملي منذ سإتين سإنة.
للحسن وقال الحسن: إّن ابن آدم أسإير الجوع، صريع الشبع.

ّتخمت قّط? قال ل؛ عبد الملك وأبا الزعيرة وسإأل عبد الملك أبا الزعيرة فقال: هل ا
ّققنا، ول نكّظ المعدة ول قال: وكيف ذاك? قال: لنا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا د

نخليهّا.
للحنف وقال الحنف: جنبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل أن يكون

ًا لبطنه وفرجه، وإّن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهّيه. وّصاف
ًا لبسوا المطارف العتاق، والعمائم الّرقاق؛ للصمعي الصمعّي قال: بلغني أّن أقوام

ّبهّم، وهّزلوا دينهّم؛ طعام أحدهما غصب، ّيقوا قبورهم؛ وأسإمنوا دوا وأوسإعوا دورهم،وض
ّظة قال: يا ّتكىء على شماله، ويأكل من غير ماله؛ حتى إذا أدركته الك وخأادمه سإخرة، ي

ًا؛ ويلك! وهل تحطم إل دينك! أين مساكينك! أين يتاماك! أين ما جارية هاتي حاطوم
ّله به! أين أين!. أمرك ال

لبعض الحكماء في صلح المور قال بعض الحكماء: مدار صلح المور في أربع:
الطعام ل يؤكل ألّ على شهّوة، والمرأة ل تنظر إل إلى زوجهّا، والملك ل يصلحه إل

ّية ل يصلحهّا إل العدل. الطاعة، والرع
ّله ّله عليه وسإلم وعن أبي هريرة قال: قال رسإول ال ّله صلى ال من حديث رسإول ال
ّله عليه وسإلم:"من أكل من سإقط المائدة عاش في سإعٍة وعوفي في ولده صلى ال

وولد ولده من لحمق".
ّديه، وأفّك وقيل لعرابي: أتحسن أن تأكل الرأس? قال نعم، أبخص عينيه، وأسإحى، خأ
ّني إليه. وكانوا يكرهون أكل الدماغ؛ ولذلك لحييه،، وأرمي بالدماغ إلى من هو أحوج م

ّنا من قبيلة تبقي المّخ في الجماجم. يقول قائلهّم: أ
دعبل لبنه دعبل قال: يا بنّي ل تأكل ألية الشاة لنهّا طبق السإت وقبريٌب من

الجواعر.
 الشعراء: لبعض الشعراء قال بعض 

ّ أرى لم إذا ّي يمنى رفعت فلأكـلًة لكـل إل يد
 طعامي

جعتهّا إن جوعٌة ولنلتهّا إن أكلٌة فما
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ٍة بغـرامبـغـنـيم
للصمعي عبد الملك بن عمير عن عمه عن الصمعّي قال: ل
ّى. تخرج يا بنّي من منزلك حتى تأخأذ حلمك. يعني حتى تتغذ

وقال هلل بن جشم: 
يكفيك البطن قراب وإّن

ملـؤه
المور سإوءآت ويكفيك
 اجتنابهّا

وصية رجل لولده وقرأت في اليين: أن رجلً من خأدم دار المملكة أوصى ابنه فقال:
ّتتخذّن خأللك قصبا. ول تلقمّن ًا وشمالً. ول  ّفتّن يمين إذا أكلت فضّم شفتيك، ول تتل

ًا فضعهّا على مائدتك ثّم التقم. ول ّكين وأوردت التقام ًا، وإذا كان في يدك سإ ّكين أبد بس
ّلل بعود آس. ول تسمح بثياب بدنك. تجلس فوق من هو أسإّن منك وأرفع منزلة. ول تتخ
ًا بأظفارك. ول تجلس على حائط أو باب أو تكتب ول ترق ماء وأنت قائم ول تحفر أرض

ّفة فتجهّّل، ول تستنج بمدر فيورثّك البواسإير، ول عليهّما فتلعن، ول تسترح على أسإك
ّظفة. تمتخط حيث يسمع امتخاطك، ول تبصق في الماكن المن

بين معاوية ورجل يؤاكله وأجلس معاوية على مائدته رجلً يؤاكله، فأبصر في لقمته
شعرة، فقال: خأذ الشعرة من لقمتك. فقال له الرجل: وإنك لتراعيني مراعاة من

ًا! ثّم خأرج العرابّي وهو  ّله ل أكلت معك أبد يقول: يبصر الشعرة في لقمتي! وال

زيارة من خأيٌر وللموت
بـاخأـٍل

على الكيل أطراف يلحظ
 عمد

قالك طعامه من فرغ إذا جبير بن سإعيد وكان جبير بن لسعيد دعاء
ّنئنا، وأوريت أشبعت اللهّّم فزدنا. وأطبن وأكثرت فهّ

والصوم الجوع
قيل لبعض الحكماء: أّي الطعام أطيب? قال: الجوع أعلم.

وكان يقال: نعم الدام الجوع، ما ألقيت إليه قبله.
نصيحة لقمان لبنه قال لقمان لبنه يا بنّي، كل أطيب الطعام، ونم على أوطأ الفراش.

يقول: أكثر الصيام، وأطل بالليل القيام.
فقال: شعر لعرابي إشتاق أعرابّي بالبصرة إلى البادية 

سإاءني لّما بالمصر أقول
شبعي

بهّا أرٍض إلى سإبيل أل
جـوع

بهّا أرٍض إلى سإبيل أل
عرٌس

ٌع ّدع جو الرأس منه يص
 برقوع

آخأر: وقال 

عصمٌة فاعلم الجوع وعادة
وغنًى

ًا يزيدك وقد عادة جوع
الّشـبـع

بين العتبي وبدوي العتبّي قال: قلت لرجٍل من أهل البادية: يا أخأي، إني لعجب
من"أن" فقهّاءكم أظرف من فقهّائنا، وعواّمكم أظرف من عواّمنا، ومجانينكم أظرف
من مجانينا، قال: وما تدري لم ذاك? قلت ل قال:"من" الجوع؛ أل ترى أن العود إنما

ّو جوفه!. صفا صوته لخل
لبعض حكماء الروم وقيل لبعض حكماء الّروم: أّي وقت الطعام فيه أطيب وأفضل?

قال: أّما لمن قدر فإذا جاع، وأّما لمن لم يقدر فإذا وجد.
ٍم يلتمسون هلل شهّر رمضان، لعرابي في هلل شهّر رمضان ونظر أعرابّي إلى قو

ّله لئن أثّرتموه لتمسكّن منه بذنابي عيٍش أغبر. فقال: أما ال
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وقيل لخأر: أل تصوم البيض من شعبان! فقال: بين يديهّا ثّلثّون كأنهّا القباطّي.
لمدنّي في السحور وقيل لمدنّي: بم تتسّحر الليلة? فقال: باليأس من فطور القابلة.

: الّرياشّي قال: قيل لعرابّي: إشرب. فقال: إني ل أشرب على  وقال.  ثّميلة

الـنـبـيذ قبـل يكن لم إذا
ثّـريدة

ّقلٌة شحٌم صفراء مب
جـمـيعـهّـا

كان إن الّصرف النبيذ فإّن
وحـده

ٍء غير على الكبد أوجع شي
 جوعهّا

لعرابي في شهّر رمضان قدم أعرابّي على ابن عّم له بالحضر، فأدركه شهّر رمضان؛
فقيل له: أبا عمٍر ولقد أتاك شهّر رمضان. قال: وما شهّر رمضان? قالوا: المساك عن

الطعام. قال: أبا لليل أم النهّار? قالوا: ل بل بالنهّار. قال: أفيرضون بدلً من الشهّر?
ًا فلم يصبر، قالوا ل قال: فإن لم أصم فعلوا ماذا? قالوا: تضرب وتحبس. فصام أيام

يقول: فارتحل عنهّم وجعل 

زرت وقد عّمي بنو يقول
مصرهم

ّهّيأ ٍر أبا ت ولـشـهّـر عم
صـيام

جرابي هاتوا لهّم فقلت
ومـزودي

فاذهـبـوا عليكم سإلٌم
بـسـلم

ًا فبادرت فيهّا ليس أرض
مسيطـٌر

ّنـاع ول علّي طـعـام أكـل م

ًا شهّر رمضان فلم يصم؛ فعذلته امرأته في الصوم، فزجرها وأنشأ  ّي يقول: وأدرك أعراب

دّر ل بالّصوم أتأمرني
دّرهـا

أميم يا صوٌم القبر وفي
طويل

ّله عبد ّله عبد دعا والصيام الزبير بن ال فحضر الحسين الزبير بن ال
ّني له: أل فقيل يأكل؛ ولم فأكلوا وأصحابه، صائٌم، تأكل! فقال: إ

ّدهن قيل: وما الصائم تحفة ولكن والمجمر. هي? قال: ال
الكلة أخأبار من أخأبار

ًا. ًا نثور ًا، وسإرم ًة هضوم ًا، ومعد ًا طحون الصمعّي قال: قال رجٌل: أحّب أن أرزق ضرسإ
ّله قال: سإمعت أنس بن مالك يقول: رأيت عمر لنس بن مالك عن إسإحاق بن عبد ا

يلقي إليه لصلع من التمر فيأكله حتى حشفه.
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

الفعل كريم الكريم هّم
يفعلـه

ٍد وهّم إلى يلقي بما سإع
 المعدة

ًا: ما أسإمنك? قال: أكلي الحاّر، وشربي القاّر، لرجل سإمين وقيل لرجل رئي سإمين
واتكائي على شمالي، وأكلي من غير مالي.

ّظة. ّنوم على الك ّدعة، وال ّلة الفكرة، وطول ال وقيل لخأر: ما أسإمنك? قال: ق
الحجاج والغضبان بن القبعثري قال الحّجاج للغضبان بن القبعثري في حبسه ما

ّدعة، ومن كان في ضيافة المير فقد سإمن. أسإمنك? قال: القيد وال
ًا: أرى عليك قطيفًة من نسج أضراسإك. وقال آخأر لرجل رآه سإمين

ّدهن ّين البشرة. فقال: آكل لباب البّر بصغار المعز، وأ وقيل لخأر: إنك لحسن الّشحمة ل
ّتان. بدهن البنفسج، وألبس الك
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طعام ميسرة الكول قيل لميسرة الكول وأنا أسإمع: كم تأكل في كل يوم? قال: من
مالي أو من مال غيري? قالوا: من مالك قال: دونان. قالوا: فمن مال غيرك? قال:

اخأبز واطرح.
والعرب تقول: "العاشية تهّيج البية" . يريدون أّن الذي ل يشتهّي أن يأكل إذا نظر إلى

من يأكل هاجه ذلك على الكل.
جرير: جرير يهّجو بني الهّجيم قال 

سإخيفٌة الهّجيم وبنو
أحلمهّـم

ّلحى ثّّط متشابهّو ال
اللـوان

ٍة يسمعون ل أو بأكـل
ٍة شـرب

جمعهّم أصبح بعمان
بعمـان

بنيهّـم متأبطين
وبـنـاتـهّـم

كّل لريح النوف صعر
 دخأان

بين المغيرة ورجل يؤاكله قعد رجٌل على مائدة المغيرة وكان
ًا. فقال ّكين ًا وجعل ينهّش ويتعّرق، فقال المغيرة: ناولوه سإ منهّوم

ّكينه في رأسإه. ٍء سإ الرجل: كّل امرى
لعرابي في اللحم وقيل لعرابّي: ما لكم تأكلون اللحم وتدعون

الثريد? فقال: لن اللحم ظاغن والثريد باٍق.
وقيل لخأر: ما تسمعون المرق? قال: الّسخين. قال: فإذ برد?

قال: ل ندعه يبرد نهّم هلل بن أسإعر وزوجته قال أبو اليقظان:
ًا أكولً؛ ّتميمّي، من بني دارم بن مازن شديد كان هلل بن أسإعر ال

ًة يزعمون أنه أكل جملً إل ما حمل على ظهّره منه، وأكل مر
فصيلً، وأكلت امرأته فصيلً، فلما ضاجعهّا لم يصل إليهّا؛ فقال:

ًا في نهّم هلل بن أسإعر كيف تصل إلّي وبننا بعيران! أيض
ٍة، ّباد بن أخأضر هلل بن أسإعر إلى وليم الصمعّي قال: دعا ع

ٍة فأكل مع الناس حتى فرغوا ثّم أكل ثّلثّ جفاٍن تصنع كّل جفن
ٍز في لعشرة أنفٍس؛ فقال له: شبعت? قال: ل؛ فأتوه بكل خأب

ّلما اخأتلفت ألوان الخبز البيت فلم يشبع، فبعثوا إلى الجيران؛ ف
ٍز علم أنه قد أضّر بهّم فأمسك؛ فقالوا: هل لك في تمر شهّري

ولبٍن? فأتوه به فأكل منه قواصر؛ فقالوا له: أشبعت? قال: ل؛
قالوا: فهّل لك في الّسويق? قال: نعم؛ فأتوه بجراٍب ضخم
ٌذ? قالوا: نعم؛ قال: أعندكم توٌر مملوء؛ فقال: هل عندكم نبي

تغتسلون فيه من الجنابة? فأتي به فغسله وصّب الّسويق فيه
وصّب عليه النبيذ، فما زال يفعل ذلك حتى فني.

نهّم سإليمان بن عبد الملك 
الّشمردل وكيل آل عمرو بن العاص قال: قدم سإليمان بن عبد

الملك الطائف وقد عرفت شجاعته، فدخأل هو وعمر بن عبد
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ًا لعمرو؛ قال: فجال في البستان سإاعًة العزيز" وأيوب ابنه بستان
ثّم قال": ناهيك بمالكم هذا "مالً" لول جراٌر فيه! فقلت: يا أمير

المؤمنين، إنهّا ليست بجراٍر ولكنهّا جرب الّزبيب. فجاء حتى أقلى
صدره على غصن، ثّم قال: ويلك يا شمردل! أما عندك شيء

ٌة ًا تغدو عليه بقر ّله! إن عندي لجدي تطعمني? قلت: بلى وال
ّكٌة، وتشّمر فأكل وتروح أخأرى؛ قال: اعجل به؛ فأتيته به كأنه ع
ًا. فقال: يا أبا حفٍص هلّم؛ ولم يدع ابنه ول عمر حتى أبقى فخذ

ّني صائٌم؛ ثّم قال: ويلك يا شمردل! أما عندك شيء? قال: إ
ّنعام. فأتيته بهّّن، ّله! دجاجاٌت سإٌت كأنهّن رئلن ال فقلت: بلى وال

فكان يأخأذ رجل الدجاجة حتى يعري عظمهّا ثّم يلقيهّا "بفيه"
حتى أتى عليهّّن: ثّم قال: ويلك! أما عندك شيء? فقلت: بلى

ّذهب. فقال: اعجل بهّا؛ فأتيته ًة كقراضة ال ّله! إن عندي لحرير وال
ّقمهّا بيده ويشرب، فلما فرغ بعّس يغيب فيه الرأس، فجعل يتل
تجّشأ كأنه صاح في جّب؛ ثّم قال: يا غلم، أفرغت من غدائنا?

ًا،؛ قال: فأتني بهّا قال: نعم. قال: وما هو? قال: نيٌف وثّمانون قدر
ٍر ًا؛ فأتاه به وبقناع عليه رقاٌق؛ فأكثر ما أكل من قد ًا قدر قدر

ٍم وأقّل ما أكله لقمٌة، ثّم مسح يده واسإتلقى على ثّلثّ لف
فراشه، وأذن للناس ووضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس.
ّديرانّي أنه قال: إني لعرف الطعام الذي يأكله ّطابّي عن ال الخ

ّني سإليمان؛ قال: لما اسإتخلف سإليمان قال لي: ل تقطع ع
ألطافك التي كنت تلطفني بهّا قبل أت أسإتخلف. فأتيته بزنبيلين

ّقمنيه، فجعلت أقشر البيضة أحدهما بيضل والخأر تيٌن؛ فقال: ل
وأقرنهّا بالتينة حتى أكل الّزنبيلين.

ّله بن ّله بن زياد العتبي عن أبيه قال: كان عبيد ال طعام عبيد ال
ًا قبل غدائه. ٍم أربع جرادق أصبهّانية وجبن زياد يأكل كّل يو

ًا طعام الحجاج وعن سإلم بن قتيبة قال: عددت للحجاج أربع
ٌي. ّفه سإمٌك طر وثّمانين لقمًة رغيٌف من خأبز لماء فيه ملء ك
معاوية وعبد الرحمن بن أبي بكرة وكان لعبد الرحمن بن أبي

ّتلقامة? قال: بكرة ابن أكوٌل؛ فقال له "معاوية": مافعل ابنك ال
ّلًة. اعتّل. قال: مثله ل يعدم ع

ًا فرأى له لبي السإود أكل أبو السإود الدؤلي وأقعد معه أعرابي
ًا؛ فقال له: ما اسإمك? قال: لقمان؛ قال: صدق أهلك، ًا منكر لقم

إنك لقمان.
مساور الوراق وابن أبي ليلى ولد لبن أبي ليلى غلٌم فعمل

الخأبصة للجيران، فلما أكلوا قام مساوٌر الوّراق فقال: 
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بالثريد يدسّإم ل من
سإبالنـا

ّثريد بعد هناه فل ل
 الفارس

أمه: وقال العجيف في 

ّنة إلـى إّمـانـعـامـتـهّـا شالـت أمنا ليتما يا نـار إلـى إّمـا جـ
أسإكنتهّا وإن بشعبى ليست
ًا هـجـر

ًا ول ّي ّلـت ولو بر قـار بـذي حـ

ّلهّم ًا الوسإق ت مـشـدود
ّظـتـه أشـ

بـالـقـار طلـي قد وجهّهّا كأنما

تهّدي ل الخير في خأرقاء
لوجهّـتـه

الهل في الذى صناع وهي
 والجار

ّلُة بين يدي رجٍل من الملوك، فقال له: ّيٌز سإ لبي الحارثّ جميز رأى أبو الحارثّ جم
ّلة? فقال: بظر أّمك. قال: فأعّضني به. ّي شيء في تلك الّس جعلت فداك، أ

نهّم الحارثّّي قيل للحارثّّي: لم ل تأكل الناس? فقال: لو لم تأكل أترك مؤاكلتهّم إل
ّنكم برجل نهّش بضعة لحم بقٍر فانقلع ضرسإه وهو ّي لتركتهّا، ما ظ لنزوعي عن السإوار

ّبد وجهّه وغضب ل يدري. وكان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عيناه وسإكر وسإدر وتر
ولم يسمع ولم يبصر، فلما رأيته وما يعتريه ويعتري الطعام منه صرت ل آذن له إل

ً ًا، ونهّشهّا طول ّثور كدمهّا كدم ونحن نأكل الجوز والتمر وتناول القطعة منه كجمجمة ال
ًا، حتى يأتي عليهّا؛ ثّم ل يقع عّضه إل على النصاف والثّلثّ؛ ول ًا وخأفض ًا، ورفع وعرض

ّتشه مخافة السوس والدود. ًا، ول ف ًا ول نفى عنه قشر ٍة قّط، ول نزع قمع رمى بنوا
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

القّران تدهده تبيت
عقربان رأسإي عند كأنكحولي

ً أطعمتني فلو حمل
ًا سإمين

له والطعام شكرتك
 مكان

العراب: وقال بعض 

ًا وإّن كفّي ضّم طعام
ّفـهّـا وك

الحياة في عندي لعمرك
مبارك

الزاد أسإتوعب أجلهّا فمن
ّله ك

يدي أهوي أجلهّا ومن
 فأدارك

وقال آخأر: 
جديد البطان عريض
المرتع من المراثّ قريبالخوان

أجـمـع لمأكلـه ونصٌفلكـرياسإـه النهّار فنصف
لعربي في عسل قصب السكر الصمعّي قال: قيل لعرابّي: ما يعجبك من هذا القند?

قال: يعجبني خأضده وبرده قال الصمعّي: الخضد: المضغ والكل الشديد خأالد بن
ًا لجريته: يا جارية، أطعمينا جبًن، فإنه يشهّّي صفوان وجاريته قال خأالد بن صفوان يوم

ّد من حمض العرب، قالت: ما عندنا منه شيء. قال: الطعام ويهّيج المعدة، وهو يع
ّله ما علمت ليقدح في السإنن ويستولي على البطن وأنه من طعام أهل لعلمك إنه وال

الذّمة.
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كان يقل: إذا كثرت المقدرة، ذهبت الشهّوة.
الظرفاء: شعر لبعض الظرفاء وقال بعض 

ّلم فلما زرعنا ّله سإ ال
بحصاد منجٌل عليه وأوفىزرعنا

ّفي بلينا حليف بكو
ٍة وجراد دبي من علينا أضّرمجـاع

ّله ّله عليه وسإلم عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى ال من حديث النبي صلى ال
ًا ومن لم يجب الدعوة ًا وخأرج مغير عليه وسإلم: "من دخأل على غير دعوة دخأل سإارق

ّله عليه وسإلم قال: ّله صلى ال ّله ورسإوله" عن أبي هريرة أن رسإول ال فقد عصى ال
"إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسإول فإّن ذلك له إذٌن" ابن عمر وعن مجاهد: أن ابن

عمر كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم يجيب، وكان يهّيء اللقمة بيده ثّم يقول: كلوا
ّله عليه وسإلم وعن أسإماء بنت رفيد قالت: دخألنا ّله فإني صائم للنبي صلى ال باسإم ال

ّله عليه وسإلم، فأتي بطعام فعرض علينا فقلنا: ل نشتهّيه. فقال: "ل على النبي صلى ال
ّله عنه دعا رجل علّي بن أبي طالب ًا" لعلي بن أبي طلب رضي ال ًا وجوع تجمعّن كذب

ّدخأر عن ّلف ما ليس عندك، ول ت ّله عليه إلى طعام، فقال: نأتيك على ألّ تتك رضوان ال
ما عندك.

ّلف له. وكان يقول: شّر الخأوان من تك
من آداب الدعوة دعا رجل رجلً إلى الغداء ثّم قال له: هذه بكر زيارة ولم نستعدد،

ّلف. ًا فيم أحّب بلوغه. فقال الخأر: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة التك فلعل تقصير
بين إسإحاق لموصلي والزبير بن دحمان قال إسإحاق بن إبراهيم الموصلّي: أتني الزبير

ًا فسألته أن يقيم عندي، فقال: قد أرسإل إلّي الفضل بن الربيع وليس بن دحمان يوم
ّلف عنه. فقلت  له: يمكنني التخ

ّام أبا يا أقم ويحـك العو
نـشـرب

ًا اللّهين مع ونله يوم
ونطـرب

قـد الـيوم رأيت مـا إذا
خأـيره

الفضل واترك بشكر فخذه
 يغضب

المحدثّين: وقال بعض 

يدعنا نلس ومتىأجبنا دعينا متى قوم نحن
 التطفيل

ّلنا ونقل الرسإول يجدنا فلم وأتانافغبـنـا دعينا ع
ّطفيليوّن نصيحة طفيل العرائس لصحابه كان طفيل العرائس الذي ينسب إليه ال
ّلفت المريب، وتّخير ّلفت ت ًا فل تت يوصي أصحابه فيقول لحدهم: إذا دخألت عرسإ

المجالس، وأجد ثّيابك، واعمل على أنهّا العقدة التي تشغل. وإن "كان" العرس كثير
الزحام فمر وأنه ول تنظر في عيون أهل المرأة ول عيون أهل الرجل، فيظن هؤلء

ًا فأبدأ به ومره وانهّه من غير ًا وقاح ّواب غليظ أنك من هؤلء أنك من هؤلء. وإن كان الب
ّنف عليه، وعليك بكلم بين النصيحة والدلل. أن تع

عرض رجل على رقبة الغداء؛ فقال: إن أقسمت علّي وإل فدعني.
ّطفيلين: شعر لطفيلي ومن أشعار  ال

لم حين نفسي دعوت
تدعني

في لك ل لي فالحمد
 الدعوة

جـفـوه إلى يدعو إخألفهمن أحسن ذا وقلت
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ٍد موعـ
آخأر: وقال 

للضيف جاء ضيّف جاء إذا
ضيفن

الضيوف تقرى بما فأودي
 الّضيافن

الموصلّي: شعر لسإحاق الموصلي وقال إسإحاق بن إبراهيم 

ٌق الصديق نعم ل صدي
ّلـفـنـي يك

ّدجاج ذبح ّء ول ال شى
الفـراريج

ومن كشك من بلونين يرضي
عدس

ّهّى وإن فزيتون تش
بـطـّسـوج

إمام النصاري أسإعد بن سإعيد كان النصاري أسإعد بن لسعيد
ًا؛ بالبصرة الجامع ّي فربما إليهّا، الناس سإبق وليمٌة كانت فإذا طفيل
برد أبادر فقال: إني ذلك في له وخأدم. فقيل البسط معهّم بسط
ّبان، وغفلة المكان، وخألء الخباز، ونشاط لقدور، وصفو الماء، ّذ ال

المنديل. وجفاف
 لطفيلي

ّيين: كم لبعض وقيل ٍة. قال: أربعة اثّنين في اثّنان الطفيل أرغف
الطعام على البخلء وأخأبار الضيافة باب

ّله عليه وسإلم في حق الضيف عن من حديث النبي صلى ال
ّله عليه ّله صلى ال المقدام أبي كريمة أنه سإمع رسإول ال

ًا كان ّيما مسلم ضافه قوٌم فأصبح الضيف محروم وسإلميقول:"أ
له على كّل مسلم نصره حتى يأخأذ بقربى ليلته من زرعه

وماله".
لبي هريرة روى ابن العجلن عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا

نزلت برجل ولم يقرك فقاتله.
ّله صلى ّله عليه وسإلم عن أنس قال: قال رسإول ا للنبي صلى ال

ّطعام من الّشفرة في ّله عليه وسإلم:"الخير أسإرع إلى مطعم ال ال
سإنام البعير".

الحسن وداود داود قال: قلت للحسنك إنك تنفق من هذه
الطعمة وتكثر. قال: ليس في الطعام سإرٌف.

للثوري وقال الثورّي: ليس في الطعام ول في النساء سإرٌف.
ّلله عليه وسإلم، ثّم لبن عباس عن أبي من حديث النبي صلى ا
ّنة ّله عليه وسإلم أنه قال :"إّن من الّس هريرة عن النبي صلى ال

أن يمشي الرجل مع ضيفه إلى باب الدار".
عن عبد الرحمن بن عباس قال: رأيت ابن عباس في وليمة

ًا. ّباز درهم فأكل وألقى للخ
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في قرى الضيف الصمعّي قال: سإئل أقرى أهل اليمامة للضيف:
ّلف ما ليس عندنا. كيف ضبطتم القرى? قال: بأنا ل نتك

ّنساك قال: قد أعياني أن أنزل على رجل يعلم أني عن بعض ال
ّله قال: ضّل رجٌل ًا.عن عون بن عبد ال لست آكل من رزقه شيئ
صائٌم في عام سإنٍة، فابتلي برجل عند فطره وقد أتي بقرصين
فألقى إليه أحدهما، ثّم قال: ما هذا بمشبعه ول بمشبعي، ولن
يشبع واحد خأير من أن يجوع اثّنان؛ وألقى إليه الخأر. فلما أوى
إلى فراشه آتاه آت فقال: سإل. فقال: أسإأل المغفرة. قال: قد

فعل ذلك بك. قال: فإني أسإأل أن يغاثّ الناس.
عن الحسن: أّن رجلً جهّده الجوع، ففطن له رجٌل من العيان،
فلّما أمسى أتى به رحله، فقال لمرأته: هل لك أن نطوي ليلتنا

ّدمت الطعام فادني إلى هذه لضيفنا? قالت: نعم. قال: فإذا ق
السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه. ففعلت وجاءت بثريدة كأنهّا قطاة
ّنهّا تصلحه فأطفأته، فوضعتهّا بين أيديهّما، ثّم دنت إلى السراج كأ

فجعل النصارّي يضع يده في القصعة ثّم يرفعهّا خأالية؛ فأطلع
ّي ّله عليه وسإلم؛ فلما أصبح النصار ّله صلى ال على ذلك رسإول ال

ّلم ّله عليه وسإلم الفجر، فلما سإ ّله صلى ال ّلى مع رسإول ال ص
أقبل على النصارّي وقال:"أنت صاحب الكلم الليلة?"؛ ففزع
ّله? قال: كذا وكذا- قوله ٍم يا رسإول ال ّي كل ّي وقال: أ النصار

ّله ّله لقد عجب ال ّله. قال:"فوال لمرأته- قال: كن ذاك يا رسإول ال
من صنعكما الليلة".

لعمر بن عبد العزيز الصمعّي قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا
ٌد قال: هل رأيت في الناس العرسإات? يعني قدم عليه بري

الخصب للمسلمين.
وقيل لعرابّي كان في مجلس: فيم كنتم? قال: كنا في قدر

تفور، وكأس تدور، وغناء يصور، وحديث ل يخور.
ّدثّ بما رأى في حضر المسلمين  عذري يح

بلغني أن محمد"بن خأالد" بن يزيد بن معاوية كان نازلً بحلب
ّتنوخأّي، فبعث إلى ضيف له من عذرة على الهّيثم بن يزيد ال
ّله ما رأيت في حاضرة المسلمين من ّدثّ أبا عبد ال فقال: ح

ًا معجبة: منهّا أني رأيت أعاجيب لعراس. قال: نعم، ؤرأيت أمور
ّلي، فإذا أنا بدوٍر متباينة، وإذا أخأصاٌص قرية عاصم بن بكر الهّل

ّظٌم بعضهّا إلى بعض ، وإذا بهّا ناس كثيٌر مقبلون ومدبرون من
وعليهّم ثّياب حكو بهّا ألوان الّزهر،فقلت لنفسي: هذا أحد

ّني من عقلي، العيدين الضحى أو الفطر؛ثّم رجع إلّي ما عزب ع
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فقلت: خأرجت من أهلي في عقب صفر وقد مضى العيدان قبل
ذلك؛ فبينما أنا واقٌف ومتعّجب أتاني رجل فأخأذ بيدي"فأدخألني

ّهّدت ًا قد نّجد في وجهّه فرش قد م ًا قوراء" وأدخألني بيت دار
وعليهّا شاٌب ينال فروع شعره كتفيه، والناس حوله سإماطان؛
فقلت في نفسي: هذا المير الذي يحكى لنا جلوسإه وجلوس

الناس حوله؛ فقلت وأنا ماثٌّل بين يديه: السلم عليك أيهّا المير
ّله وبركاته؛ فجذب رجٌل بيدي وقال: اجلس فإن هذا ورحمة ال

ليس بالمير؛ فقلت: ومن هو? قال عروس؛ قلت: واثّكل أّماه!
رّب عروٍس رأيت بالبادية أهون على أصحابه من هن أّمه؛ فلم

ّوراٌت من خأشب وقضبان، ألبث إذ دخألت الرجال عليهّا هناٌت مد
أّما ما خأّف فيحمل حملً، وأّما ما ثّقل فيدحرج، فوضعت أمامنا
ًا، ثّم أتينا بخرٍق بيٍض فألقيت بين أيدينا، ًا حلق ّلق القوم حلق وتح

ًا أقطع منهّا ًا وهممت عندها أن أسإأل القوم خأرق فظننتهّا ثّياب
ًى ول لحمة؛ ًا ل تبين له سإد ًا متلحك ًا، وذلك أني رأيت نسج قميص

ًا وإذا هو "فيما فلما بسط القوم أيديهّم إذا هو يتمّزق سإريع
ٍو زعموا" صنف من الخبز ل أعرفه ثّم أتينا بطعام كثير من حل

وحامٍض وحاّر وبارد، فأكثرت منه وأنا لأعرف ما في عقبه من
ّتخم والبشم. ثّم أتينا بشراٍب أحمر في عساس، فلما نظرت ال
إليه قلت: ل حاجة لي فيه، أخأاف أن يقتلني. وكان في جانبي

ّله جزاءه - كان ينصح لي من بين أهل رجل ناصح لي - أحسن ال
ّطعام، وإن المجلس، فقال: يا أعرابّي، إنك قد أكثرت من ال

ًا كان شربت الماء انتفخ بطنك - فلما ذكر البطن تذكرت شيئ
ًا م دام ّي أوصاني به" أبي و" الشياخ "من أهلي" قالوا: ل تزال ح
ًا "يعني البطن" فإذا اخأتلف فأوص - فلم أزل أتداوى به ول شديد

أمّل من شربه، فتداخألني - نالك الخير -صلف ل أعرفه "من
نفسي، وبكاء ل أعرف سإببه ول عهّد لي بمثله، واقتداٌر على أمر

أظن معه أني لو أردت نيل السقف لبلغته ولو شأوت السإد
لقتلته، وجعلت ألتفت إلى الرجل الناصح لي فتحدثّني نفسي"
ًا بأن أقول له: يابن الزنية؛ بهّتم أسإنانه وهشم أنفه، وأهم أحيان

ّلق في فينما نحن كذلك إذ هجم علينا شياطين ربعٌة: أحدهم قد ع
عنقه جعبة فارسإية مشنجة الطرفين دقيقة الوسإط قد شبحت

ًا، وقد ألبست قطعة فرو كأنهّم يخافون علهّا ًا منكر بالخيوط شبح
القّر. ثّم بدر الثاني فاسإتخرج من كّمه هنة "سإوداء" كفيشلة

الحمر فوضع طرفهّا في فيه فضرب فيهّا فاسإتتّم بهّا أمرهم، ثّم
ًا مشاكلً بعضه ًا ملئم حسبعلى جحرة فيهّا فاسإتخرج منهّا صوت
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ّله - ينطق". ثّم بدر الثالث عليه عليه قميص ًا "كأنه - علم ال بعض
ّدهن معه مرآتان فجعل يمري إحداهما وسإخ وقد غرق شعره بال

ًا. ثّم بدر الرابع عليه قميٌص قصير وسإراويل على الخأرى مري
ّفان أجذمان ل سإاقين لهّما، فجعل يقفز كأنه يثب على قصير وخأ

ظهّور العقارب، ثّم التبط بالرض، فقلت: معتوه ورّب الكعبة! ثّم
ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي، ورأيت الناس يحذفونه

ًا. ثّم أرسإلت إلينا النساء أن أمتعونا من ًا منكر بالدراهم حذف
لهّوكم، فبعثوا بهّم إليهّن وبقيت الصوات تدور في آذاننا. وكان

معنا في البيت شاٌب ل آبه له، فعلت الصوات له بالدعاء، فخرج
فجاء بخشبة عينهّا في صدرها فيه خأويطاٌت أربعة، فاسإتخرج من

ًا فوضعه على أذنه، ثّم زّم الخيوط الظاهرة، فلما جنبهّا عود
أحكمهّا وعرك آذانهّا حّركهّا بمجسٍة في يده، فنطقت ورّب

الكعبة! وإذ هي أحسن قينة رأيتهّا قّط، "وغنًى عليه" فاسإتخفنّي
في مجلسي حتى قمت فجلست بين يديه، فقلت: بأبي أنت

ّبة? "فلست أعرفهّا" للعراب وما خألقت إل وأمّي! ماهذه الدا
ًا! فقال: يا أعرابّي، هذا البربط الذي سإمعت به فقلت: بأبي حديث

أنت وأمي! فما هذا الخيط السإفل? قال: زير؛ قلت: فما الذي
يليه? قال: مثنى؛ قلت: فالثالث? قال: المثلث؛ قلت: فالرابع?

 قال: ألبّم؛ قلت: آمنت 
ًا. ّولً وبالبم ثّاني ًا.ه أ ّولً وبالبم ثّاني ّله أ بال

شعر للخريمي في إكرامه الضيف وقال الخريمي: 
إنـزال قبل ضيفي أضاحك
رحـلـه

والمـحـّل عندي ويخصب
جـديب

يكثر أن للضياف الخصب وما
القرى

ّنما الـكـريم وجـه ولك
خأـصـيب

ّية: مثله لرطأة بن سإهّية، وغيره وقال أرطأة بن  سإهّ

ّني الضيف إلى لقواٌم وإ
ًا موهنـ

البخيل الّستر أغدف إذا
 المواكل

كـلٌب فأجابتـه دعا
ٌة كـثـير

ٍة على ّني ثّق أنا بما م
فـاعـل

ٍد من ضيفي دون وما تل
تحوزه

تصان إل النفس لي
الحـلئل

:آخأــــــــــــر
كان الضياف نزل إذ

ًا ّور عذ
تستقّل حتى الهل على

 مراجله
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ٍر يكون منهّم. يقول: يسّوىء خألقه حتى يطعم أضيافه، لعجاله إياهم ولخوف تقصي
دعبل: لدعبل وقال 

من الضيف لعبد وإني
ٍة غير ذل

شيمة من تلك إل فّي وما
 العبد

آخأر: وقال 

الّضيف لحاف لحافي
بيته والبيت

الغزال عنه يلهّني ولم
ّنـع المق

من الحديث إن أحدثّه،
الـقـرى

سإوف أنه نفسي وتعلم
يهّجـع

العذافر: وقال الفرزدق في 

يوم الرزاق ما لعمرك
اكتيالهّا

ًا بأكثر خأوان من خأير
عذافـر

ّدّجال ضافه ولو يلتمس ال
القرى

ّبازه على وحّل خأ
بالعسـاكـر

ّدة ومأجوج يأجوٍج بع
ّلـهّـم ك

ًا لشبعهّم عداء يوم
العـذافـر

الدارمّي: وقال مسكين 

ٌة الجار ونار ناري القـدر تنزل قبلي وإليهواحد
ًا ضّر ما ّأجاوره لي جار سإـتـر لبابه يكون أل

بين أبي الرمكاء ورجل ضافه ضاف رجٌل من كلب أبا الّرمكاء الكلبّي، ومع الرجل
فضلة من حنطة، فراحت معزى "أبي" الّرمكاء، فحلب وشرب، ثّم حلب وسإقى ابنه،
ثّم حلب وسإقى امرأته؛ فقال الرجل: أل تسقون ضيفكم? فقال أبو الّرمكاء: ما فيهّا

فضل. فاسإتخرج الرجل ما عكمه من طعام وقال: هل من رحًى? فأسإرعوا بهّا نحوه،
فطحن وعجن وأوقد خأبزته فنفضهّا، فإذا رسإول أبي الرمكاء يقول: يقول لك أبو

وقال: الرمكاء: ل عهّد لنا بالخبز؛ فقال الرجل: ما فيهّا فضل. ثّم أكل وارتحل ، 

يسق لم الرمكاء أبو بات
ضـيفـه

عليه يطوي ما المحض من
 فيرقد

ٍة إلى فقمت ّنان فوق ح
أخأـتـهّـا

ٍر تورى وهي وباتت ونا
وتوقـد

بالعود الخبز نفضت فلما
أقبـلـت

والحّي الجوع تشكو رسإائل
ّهّـد سإ

بالخبز الرمكاء أبو وقال
عـهّـده

كـريب حوٌل له قديٌم
ّطـرد مـ

فيهّا فضل ل أل فقلت
لـبـاخأـٍل

ٌع ول لنا يلوح حتى مطم
الـغـد

فرط من الرمكاء أبو فبات
ريحهّا

السليم أّن كما يئن
ّهّـد الـمـسـ
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ًا فقال: ألغوا من الصلة الذان، مخافة أن ًا بخلء ذكر أعرابّي قوم أعرابي يصف قوم
تسمعه الذان، فيهّّل عليهّم الّضيفان.

ذلك: لبعضهّم وغيره في البخلء وقال بعضهّم في 

ّديدبان أقاموا علـى ال
ّديدبـان تنـم ل وقالوايفـاٍع لـلـ

ًا أبصر فإن من شخص
ٍد بعـي

ّفق على بالبنان فص
البنـان

الضياف خأشية تراهم
ًا ّلونخأرسإ أذان بـل الصـلة يص

العجم: وقال زياد 

من الحي كلب وتكعم
القرى خأشية

من كالعذراء وقدرك
سإتر دونهّا

آخأر: وقال 

غير من الضيف لجفو وإني
عسرة

بـنـا يضرى أن مخافة
فـيعـود

آخأر: وقال 

ًا للضيفان أعددت كلبـ
ًا ضـاري

ٍة وفضل عندي من هراو
 أرزن

ًا ًا ومعاذر ًا كذب ووجهّ
ًا بـاسإـر

ًا الزمان عض متشكي
اللـزن

رأى رجٌل الحطيئة وبيده عصا؛ فقال: ما هذه? قال: عجراء من سإلم، قال: إني ضيف.
قال: للضيفان أعددتهّا.

آخأر: وقال 

جّل بي ما الضيف وأبغض
مأكله

إذا حـولـي تنفخه إل
قـعـدا

جنبيه ينفخ زال ما
وحـبـوتـه

قد الضيف لعّل أقول حتى
ولدا
ٌد الرقط يذكر  ًا وقال حمي ًا: حميد الرقط يذكر ضيف ضيف

المصر وارد أتانا ما إذا
ً مرمل

العقل أصفر ناري تأوب
قافل

اعجـل لعبدي فقلت
بـعـشـائه

هو ما الضيف عشاء وخأير
 عاجل

المراسإي ألقى وقد فقال
للـقـرى

بالناس الحجاج ما لي أبن
فاعـل

أنـت ما الخأبار ودع فكلطـرقـتـنـا لـهّـذا مـا فقلت
آكـل

ّهّز ّفاه تج عليه ضّمت ما الزور إلىحـلـقـه فـيحـدر ك
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 النامل
سإـحـبـان يعدلـه ولم أتانا

وائٍل
ًا ًا بيان هـو بـالـذي وعلم

قـائل
حتـى اللقم منه زل فما

كـأنـه
ّلـم أن لما العّي من تكـ

بـاقـل
ًا في نحو ذلك:  وقال أيض

القتاب على ومرملين
برهـم

ٌء حقائب فـيه وعبا
بـعـرين

ًا مقدمين في أنوف
عصائبـهّـم

ًا، تلك جدعت أل هجن
العرانين

إذ الخأبار لنا يسطرون
نزلـوا

للقم سإطروا ما وكّل
تمـكـين

الصهّباء وجلتنا باتوا
بـينـهّـم

فيهّا أظفارهم كأن
سإكاكسـن

عالي والنوى فأصبحوا
معّرسإهّم

تلقي النوى كّل وليس
 المساكين

ًا في نحو  ذلك: وقال أيض

ٍو والليل عوى وعا
الندى مستحلس

تالية للغور ضجعت وقد
النجـم

ّلم ولـم الّصـديق تسليم فس
يكـن

ًا إلليأنس لنا صديق
بـالـلـقـم

تـأخأـذ والنار له فقلت
صـدره

سإريت أم لسمٍت لقمت
علم على

الرجاز: لبعض الرجاز وقال بعض 

ّطاب بالعينين بّرح خأ
الكثب

وقد خأاطٌب إني يقول
كذب

ًا يطلب وإنما من عّس
 حلب

آخأر: وقال 

سإوء من لمثلكم إني
فعلـكـم

ًا زرتكم إن معي إل أبد
 زادي

ًا وقال حّمد  عجرد: حماد عجرد يهّجو حريث

ذو الصلت أبو حريٌث
ٍة خأبر

المعدة يصلح بما
الفاسإـده

ّوف ّودهـمأضـيافـه تخـمة تخ واحـده أكـلًة فع
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ٌد لغيلن بن خأرشة: أحّب أن تحدثّني عن زياد وغيلن بن خأرشة عن قتادة قال: قال زيا
العرب وجهّدها وضنك عيشهّا، لنحمد الله على النعمة التي أصبحنا بهّا. فقال غيلن:

ّدثّني عّمي قال: توالت على العرب سإنون تسٌع في الجاهلية حطمت كل شيء، ح
ًا إل ما ينال منه بعيري أو ًا ل أطعم شيئ فخرجت على بكٍر لي في العرب. فمكثت سإبع

من حشرات الرض، حتى دفعت في اليوم السابع إلى حواء عظيم، فإذا بيٌت جحش
عن الحّي فعملت إليه فخرجت إلّي امرأة طوالٌة حّسانٌة، فقالت: من? قلت: طارق

ّداّل على الخير كفاعله، ليٍل يلتمس القرى. فقالت: لو كان عندنا شيء لثّرناك به، وال
حّس هذه البيوت ثّم انظر إلى أعظمهّا، فإن يك في شيء منهّا خأير ففيه. ففعلت حتى

دفعت إليه، فرحب بي صاحبه وقال: من? قلت: طارق ليل يلتمس القرى. فقال: يا
ّد فلن؛ فأجابه، فقال: هل عندك طعاٌم? فقال ل؛ فوالله ما وقر في أذني شيء كان أش

ّقينا في ضرع الفلنة منه. قال: فهّل عندك شراب? قال ل؛ ثّم تأوه فقال: بلى، قد ب
ّدثّي عّمي أنه شهّد فتح ًا لطارق إن طرقك. قال: فأت به. فأتى العطن فابتعثهّا. فح شيئ

أصبهّان وتستر ومهّرجا وكور الهواز وفارس وجاهه عند السلطان وكثرة ماله وولده،
ًا قّط كان أشد من شخب تيك القة في تلك العلبة؛ حتى إذا ملها قال: فما سإمعت شيئ

ٌة كجمة الشيخ، أقبل بهّا يهّوي نحوي، "و" فاضت من جوانبهّا وارتفعت عليهّا شمكر
ّدثّني أنه أصيب بأبيه وأّمه وولده وأهل فعثر بعود أو حجر، فسقطت العلبة من يده، فح
ًا بيته فما أصيب بمصيبٍة أعظم من ذهاب العلبة. فلما رأى ذلك رّب البيت خأرج شاهر

ًا ودفع إليه مدية وقال: يا عبد الله اصطل سإيفه فبعث البل ثّم نظر إلى أعظمهّا سإنام
واحتمل. قال: فجعلت أهوي بالبضعة إلى النار فإذا بلغت إناها أكلتهّا، ثّم مسحت ما
في يدي من إهالتهّا على جلدي وقد كا قحل علّي عظمي حتى كنه شّن، ثّم شربت
ٌد الحديث وقال: ل ًا علّي فما أفقت إلى السحر. وقطع زيا ٍء وخأررت مغشي شربة ما
ّطفيل. عليك أل تخبرنا بأكثر من هذا، فمن المنزول به? قلت: أبو علي عامر بن ال

ًا قال بعض الشعراء يهّجو  ًا: لبعض الشعراء يهّجو قوم قوم

الغداء قبل وتراهم
لـلـزاد صبابًة يتخللونلضيفهّم

آخأر: لخأر يهّجو أبي المقاتل وقال 

ّد إسإتبق طعامه من تأكل حين تلالـمـقـا أبي و

ّيان ٍم كسر أورغـيفـه كـسـر سإ من عظ
عظامه

منامـه في يّروع به يلالـنـز خأـوف من فتراه
 غلمه من رغيفك فاحفظبـبـابــه مـررت فإذا

وقال آخأر: 
ّدق ّيته ص قال إن أل

ًا مـجـتـهّـد
من البّر فذاك والرغيف، ل

 قسمه
أّن لـو يعجبني كان قد

غـيرتـه
على كانت جراذقه على

حرمـه

لحـمـه من موقعهّا فإنبـخـبـزتـه قتلـتـه رمت إن
ودمـه

طعام أبي دلف قلت لرجل كان يأكل مع أبي دلف: كيف كان طعامه? قال: كان على
ٍة؛  وقال: مائدته رغيفا بينهّما نقرة جوز

ّيع دلٍف أبو على بالحسام ويضربألـٍف ألـف يضـ
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 الرغيف

ضرب دونه ولكنقـتـاٌر لمطـبـخـه دلٍف أبو
الـسـيوف

لبي الشمقمق، ثّم لدعبل 

:الشـمـقـمـق أبو وقال
لديك عّز الخبز رأيت
حتى

ّو في الخبز حسبت ج
 السحاب

مرزئة خأفت ولكنعـنـا لـتـذّب روحتنا وما
الـذئاب

دعبل: وقال 

على بالكنيف ضّن من إ
الضي

كيف الكنيف بغير ف
!يجود

إقـلـيد لـبـابـه هـذا قبلبـحـّش سإمعـا ول رأينا ما
شيء الكنيف في يكن إ

ّبـا تخ
فيه شئت إن فعندي ه

مـزيد
ولهّذا الشعر قصة قد ذكرتهّا في باب الشعراء: بخل جعفر بن سإليمان الهّاشمي قال
ٍة فأمر فنودي ٌذ من دجاج أبو محمد: شوي لجعفر بن سإلمان الهّاشمي دجاٌج ففقد فخ
ّد! فقال ًا أو ير في داره: من هذا الذي تعاطى فعقر! والله ل أخأبز في هذا التنور شهّر

ابنه الكبر: أتؤاخأذنا بما فعل السفهّاء منا!.
الشعراء: قال بعض 

على البيت تارك يا
ًاالـضـيف الـخـوف مـن منـه وهارب

ٍز جاء قد ضيفك ًا فكن فارجعلـه بـخـبـ على ضيف
 الضيف

نواس: أبو نواس وخأبز إسإماعيل وقال أبو 

ّق ما إذا يكالوش إسإماعيل خأبز يرفـا ش
ًا يخفـى كيف فيه عةالصـن أثّر من عجب

ّفـا المة أحـذقهـــذا رفـاءك إن كـ
 نصفا الجردق من فبالـنـصـر قابل فإذا
حرفـا غادر ما ورالتـن من جاء ما مثل

 إشفى موضع يرى لحـتـى الصنعة أحكم
ًا الماء في وله ظـرفـا أبدع عمٌلأيضـ

ضعفا يزداد كي بئرال بماء العذب مزجه
صرفا يشرب ما مثلمـنـه يشرب ل فهّو

661



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

بين عبد العزيز بن عمران وبنت ابن هرمة عن عبد العزيز بن عمران قال: نزلت ببنت
ًا؛ قالت: والله ما هي عندنا؛ قلت: فبقرة، قالت: ل؛ "ابن" هرمة فقلت: انحروا ل جزور

أبيك: فشاة؛ قالت: ل، قلت: فدجاجة؛ قالت: ل؛ قلت: فأين قول 

الجـل قـريبة إل أبتاعول بالفصال العوذ أمتع ل
قالت: ذاك أفناها. فبلغ ابن هرمة ما قالت، قال: أشهّد أنهّا ابنتي، وأشهّد أن داري لهّا

دون الذكور من أولدي.
فنن: بخل ابن أبي فنن قال ابن أبي 

من بالقرب له أدعوولكنـنـي الضيف أشتم ل
طوق

من الخبز إلى ماتزائٌر زاره إن مـن بقرب
 الشوق

من أخأبار البخلء دخأل على ابٍن لرجٍل من الشراف داخأٌل وبين
ّطى الطبق بمنديله وأدخأل رأسإه في جيبه وقال يديه فراريج، فغ

للداخأل عليه: كن في الحجرة الخأرى حتى أفرغ من بخوري.
وفيما أجاز لنا عمرو بن بحر من كتبه قال: دخأل رجل على رجٍل
ٍم ولم ترفع المائدة قال لهّم: كلوا وأجهّزوا على ّدى مع قو قد تغ
الجرحى. يريد كلوا ما كسر ونيل منه ول تعرضوا إلى الصحيح.

ٍة ّي ابن زاني قال: وقال لقوم يؤاكلونه: يزعمون أن خأبزي صغار! أ
يأكل من هذا رغيفين!. قال: ويقول لزائره إذا أطال عنده
ّديت ّديت اليوم? فإن قال نعم، قال: لول أنك تف المكث: تغ

ّديت لسقيتك ّطيب. وإن قال ل، قال: لو كنت تغ ٍم  ّديتك بطعا لغ
خأمسة أقداح. فل يكون له على الوجهّين ل قليٌل ول كثير.

بين أبي نواس وخأراسإاني وحكي عن أبي نواس أنه قال: قلت
لرجٍل من أهل خأراسإان: لم تأكل وحدك? قال: ليس علّي في

هذا الموضع سإؤال، إنما السؤال على من آكل مع الجماعة، لن
ّلف وأكلي وحدي هو الكل الصلّي. ذاك تك

بخل الحزامّي 
ّنا عند داود بن أبي بواسإط أيام وليته كسكر، فأتته من البصرة وك

ّلنا أخأذ ما هدايا، وكان فيهّا زقاق دوشاٍب فقسمهّا بيننا، فك
أعطي، غير الحزامّي، فأنكرنا ذلك وقلنا: إنما يجزع الحزامّي من
ّيته؛ فإته لو أعطي ّلته وأمن العطاءوهو عدّوه، فأما الخأذ فهّو ضا

أفاعي سإجستان، وثّعابين مصر، وجّرارات الهواز لخأذها، إذ كان
ًا عليهّا؛ فسألناه عن سإبب ذلك، فتعّسر قليلً ثّم اسإم الخأذ واقع

باح بسّره وقال: وضيعته أضعاف ربحه، وأخأذه من أسإباب الدبار؛
قلت: أّول وضائعه احتمال ثّقل الّسكر؛ قال: هذا لم يخطر ببالي

ّول ذاك كراء الحّمال، فإذا صار إلى المنزل صار قّط،، ولكن أ
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ًا من هذا ًا لطلب العصيدة والرّزة والستندفود، فإن بعته فرار سإبب
ّيرتموني شهّرة، وإن أنا حبسته ذهب في العصائد البلء ص

وأشباههّا، وجذب ذلك شراء الّسمن، ثّم جذب السمن غيره،
ًا ّدوشاب علينا أضّر من العيال؛ وإن أنا جعلته نبيذ وصار هذا ال
احتجت إلى كراء القدور وإلى شراء الحّب وإلى شراء الماء،
ّد ثّوبهّا ّليت ذلك الخادم اسإو وإلى كراء من يوقد تحته؛ فإن و

ّطعم على قدر ّغرمتنا ثّمن الشنان ولصابون، وازدادت في ل و
الزيادة في العمل؛ فإن فسد ذهبت النفقة باطلً ولم نستخلف

ّير ّلحم ويغ ّي يخصب ال ّداذ ًا بوجه من الوجوه، لن خأّل ال منهّا عوض
ّطعم ويسّود المرقة ول يصلح "إل" للصطباغ. وإن سإلم-وأعوذ ال
ّدا من شربه ولم تطب أنفسنا بتركه؛ ّله-وجاد وصفا فلم نجد ب بال

فإن قعدت في البيت أشربه لم يمكن ذلك إل بترك سإلف
ّدجاج المسّمن، وجداء كسكر وفاكهّة الفارسإّي المعّسل، وال

ّنقل الهّّش والّريحان الغّض، عند من ل يغيض ماله، ول الجبل وال
ّدته، وعند من ل يبالي على أي قطريه سإقط، مع فوت تنقطع ما

الحديث المؤنس والّسماع الحسن؛ وعلى أني إن جلست في
ٍم ّد له من لح ّد من واحد، وذلك الواحد ل ب البيت أشربه لم يكن ب
بدرهم، ونقٍل بطّسوج، وريحاٍن بقيراط، ومن أبراٍر للقدر وحطٍب
للوقود؛ وهذا كله غرم وشؤم وحرمان وحرفة وخأروٍج من العادة

ً الحسنة. فإن كان النديم غير موافٍق فأهل السجن أحسن حال
ّلف، ًا من الت ّله على مالي به باب ًا فقد فتح ال مني، وإن كان موافق

لنه حينئذ يسير في مالي كسيري في مال غيري مّمن هو فوقي.
ّق ّق على الباب د ًا د ًا أو نبيذ فإذا علم الصديق أن عندي داذي

المدّل، فإن حجبناه فبلء، وإن أدخألناه فشقاء. وإن بدا لي في
اسإتحسان حديث الناس كما يستحسنه "مني" من أكون عنده،

فقد شاركت المسرفين، وفارقت إخأواني الصالحين، وصرت من
ّدسإت أسإماؤه يقول: "إّن المبذرين ّله تق إخأوان الشياطين؛ وال

كانوا إخأوان الشياطين"؛ فإذا صرت كذلك فقد ذهب كسبي من
ّني؛ وأنا لو ابتليت بأحدهما لم مال غيري، وصار غيري يكتسب م
أقم به فكيف إذا ابتليت بأن أعطي ول آخأذ، وبأن أوكل ول آكل!
ّله من الخذلن بعد العصمة، ومن الحور بعد الكور؛ ولو أعوذ بال
ّدوشاب دسإيٌس من الحرفة، كان هذا في الحداثّة أهون. هذا ال

ٌد من الشيطان، وخأدعٌة من الحسود، وهو الحلوة التي تعقب وكي
ّلني فهّو يحتال لي المرارة. ما أخأوفني أن يكون أبو سإليمان قد م

الحيل!.
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 الحارثّي 
وحكي عن الحارثّي أنه قال: الوحدة خأيٌر من جليس السوء،

وجليس السوء خأير من أكيل السوء؛ لن كل أكيٍل جليس وليس
ّد من المشاركة ّد من المؤاكلة ول ب كل جليس أكيلً؛ فإن كان ل ب

فمع من ليستأثّر علّي بالمخ، ول ينتهّز بيضة البقيلة؛ ول يلتقم
كبد الدجاج، ول يبادر إلى دماغ الّسلّءة، ول يختطف كلية الجدي،
ول يزدرد قانصة الكركّي، ول ينتزع شاكلة الحمل، ول يبتلع سإّرة

السمك، ول يعرض لعيون الرؤوس، ول يستولي على صدور
ّدّراج، ول يسابق إلى أسإقاط الفراخ، ول يتناول إل "ما" بين ال
يديه، ول يلحظ ما بين يدي غيره، ول يمتحن الخأوان بالمور
الثمينة، ول ينتهّك اسإتار الناس بأن يشتهّي ما عسى أل يكون

ًا؛ فكيف تصلح الدنيا ويطيب العيش بمن إذا رأى جزورية موجود
التقط الكباد والسإمنة، وإذا عاين بقريًة اسإتولى على العراق
ٍة اخأترق كّل شيء فيه، وإنأتوا والقطنة، وإن عاين بطن سإمك

ّق ٍء اكتسح ما عليه، ول يرحم ذا سإّن لضعفه، ول ير بجنب شوا
ّدة شهّوته، ول ينظر للعيال، ول يبالي كيف دارت على حدثٍّ لح

ّباخ ربما أتى باللون ّد من كل ما وصفناه أن الط الحال. وأش
ّطريف، والعادة في مثل ذلك اللون أن يكون لطيف الظريف ال

ٍر ًا، وربما كان من جوه ًا ممتنع ّدمه حاّر الشخص صغير الحجم، فيق
بطيء الفتور، وأصحابنا في سإهّولة ازدراد الحاّر عليهّم في طبائع
ّنعام، وأنا في شدة الحاّر "علّي" في طباع الّسباع، فإن نظرت ال

إلى أن يمكن أتوا على آخأره، وإن أنا بادرت مخافة الفوت
وأردت أن أشاركهّم في بعضه لم آمن ضرره؛ والحاّر ربما قتل

وربما أعقم وربما أبال الدم.
قال: وعوتب على تركه إطعام الناس معه وهو يتخذ فيكثر،

ًة، ّد ّد ع فقال: أنتم لهّذا أترك مني، فإن زعمتم أنني أكثر مالً وأع
ًا، ًا وتأكلوا أبد فليس بين حالي وحالكم من التفاوت أن أطعم أبد

فإذا أتيتم من أموالكم من البذل على قدر احتمالكم، علمت أنكم
ًا لكم الخير أردتم، وإلى تزييني ذهبتم، وإل فإنكم إنما تحلبون حلب

شطره.
ًا وفتح بابه فكثر عليه لبي ثّمامة قال: كان أبو ثّمامة أفطر ناسإ

ّلكم واجب الحق، ّله ل يستحي من الحق، وك الناس، فقال: إن ال
ًء ولم يكن بعضكم ولو اسإتطعنا أن نعّمكم بالبّر كنتم فيه سإوا

أولى به من بعٍض؛ كذلك أنتم إذا عجزنا أو بدا لنا، فليس بعضكم
أحّق بالحرمان والعتذار إليه من بعض، ومتى قّربت بعضكم
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وفتحت بابي لهّم وباعدت الخأرين، لم يك في إدخأال البعض
عذٌر، ول في منع الخأرين حّجة. فانصرفوا ولم يعودوا.

بخل محمد بن أبي المؤمل قال: وكان محمد بن أبي المؤّمل
ّنا نؤاكلهّم، ما رأيت قصعًة رفعت من بين ّله رجالً ك يقول: قاتل ال

أيديهّم إل وفيهّا فضٌل، وكانوا يعلمون أن إحضار الجدي إنما هو
شيء من آيين الموائد الّرفيعة، وإنما جعل كالقافية وكالخاتمة
وكالعلمة لليسر والفراغ، ولم يحضر للتفريق والتخريب، وأن
ّدة به. ولذلك قال أبو ّدموه لتقع الح ًا لق أهله لو أرادوا به سإوء

ّيز حين رآه ل يمّس: هذا المدفوع عنه. الحارثّ جم
ٍد لصاحبه، وأنت ولقد كانوا يتحامون بيضة البقيلة، ويدعهّا كّل واح

ّتع عينيك بنظرة واحدة منهّا ومن بيضة اليوم إذا أردت أن تم
الّسلّءة لم تقدر على ذلك.

ّله وكان يقول: الدام أعداء الخبز، وأعداها له المالح؛ فول أن ال
ّنسل. أعان عليهّا بالماء وطلب آكله له لتى على الحرثّ وال

ّلة على ًء أتاه بق وكان يقول: ما بال الرجل إذا قال: اسإقني ما
ًا، ًا أو هات لفلن طعام قدر الّرّي أو أصغر، وإذا قال: أطعمني شيئ
أتاه من الخبز بما يفضل عن الجماعة، والطعام والّشراب أخأوان.

أما إنه لول رخأص الماء وغلء الخبز لما كلبوا على الخبز وزهدوا
ًا للمأكول إذا كثر ثّمنه وكان ٍء تعظيم ّد شي في الماء؛ ولناس أش

قليلً في منبته وعنصره. هذا الجزر الصافي والباقلء الخأضر
أطيب من كّمثرى خأراسإان والموز البستاني، وهذا الباذنجان

أطيب من الكمأة، ولكنهّم لقصر هممهّم وأذهانهّم في التقليد
والعادة ل يشتهّون إل على قدر الثمن.

ّتخموا. وكان يقول: لو شرب الناس الماء على طعامهّم لما ا
ًا، وذلك أن الرجل ل يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من الماء شيئ

 لنه ربما كان شبعان وهو ل يدري. وفي قول الناس: 
ٌء دجلة مرأ من ماء الفرات، وماء مهّران أمرأ من ماء "نهّر" ما
ٌء نميٌر يصلح عليه "المال" دليٌل بلخ؛ وفي قول العرب: هذا ما

على أن الماء يمرىء؛ حتى قالوا: إن المء الذي يكون عليه
ّيارات. فعليكم ّفاطات أمرأ من الماء الذي تكون عليه الق الن

بشرب الماء على الغداء "فإّن ذلك أمرأ".
ّثورّي يقول لعياله: ل تلقوا نوى التمر الثورّي وعياله قال: وكان ال

والّرطب وتعّودوا ابتلعه، فإن النوى يعقد الشحم في البطن،
ويدفىء الكليتين بذلك الّشحم؛ واعتبروا ذلك ببطون الّصفايا
ّله لو حملتم أنفسكم على قضم ّنوى. وال وجميع ما يعتلف ال
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الّشعير واعتلف القّت لوجدتموها سإريعة القبول، وقد يأكل
ًا، ونوى البسر الخأضر، ونوى ًا، والّشعير فريك الناس القّت قداح

العجوة؛ وإنما بقيت عليكم الن عقبة؛ أنا أقدر أن أبتلع النوى
وأعلفه الّشاء، ولكني أقول هذا بالنظر لكم.

وكان يقول لهّم: كلوا الباقلء بقشوره، فإن الباقلء يقول: من
كلني بقشوري فقد أكلني، ومن لم يأكلني بقشوري فإن آكله؛
ًا لطعامكم، وأكلً لما جعل فما حاجتكم "إلى" أن تصيروا طعام

أكلً لكم.
قال: وحّم هو وعياله فلم يقدروا على أكل الخبز، فربح قواتهّم

في تلك اليام؛ ففرح وقال: لو كان في منزلي سإوق الهواز
ونطاة خأيبر رجوت أن أسإتفضل في كل سإنة مائة دينار.

موسإى بن جناح وجيرانه قال: ودعا موسإى بن جناح جماعًة من
جيرانه ليفطروا عنده "في شهّر رمضان"، فلما وضعت المائدة

أقبل عليهّم ثّم قال لهّم: ل تعجلوا، فإّن العجلة من عمل
ّله تعالى الشيطان. ثّم وقف وقفًة ثّم قال: وكيف ل تعجلون وال
يقول: "وكان النسان عجولً". اسإمعوا ما أقول لكم، فإن فيه
حسن المؤاكلة والتبّعد من الثّرة، والعاقبة الرشيدة، والسيرة

ًء فأمسكوا أيديكم حتى ّد أحدكم يده ليسقي ما المحمودة: إذا م
ّغصون عليه في يفرغ، فإنكم تجمعون عليه خأصالً: منهّا أنكم تن

ٍة حاّرة ّله يتسرع إلى لقم ّلحاق بكم فلع شربه، ومنهّا أنه إذ أراد ال
ّلقم. فيموت، وأدنى ذلك أن تبعثوه على الحرص وعلى عظم ال

ولهّذا قال بعضهّم وقد قيل له: لم تبدأ بأكل اللحم? قال: لن
ّلحم ظاعٌن والثريد مقيٌم. وأنا وإن كان الطعام طعامي فإني ال

كذلك أفعل؛ فإذ رأيتم فعلي يخالف قولي فل طاعة لي عليكم.
ّد يده وصاحبه يشرب، فيقول قال بعضهّم: فربما نسي بعضنا فم

له يدك يا ناسإي، ولول شيء لقلت لك: يا متغافل. قال: فأتانا
ّلتهّا، وهي ّدها، لتفّرقهّا وق ّد حباتهّا لع بأرّزٍة لو شء أحدنا أن يع

مقدار نصف سإكّرجة؛ فوقعت في فمي قعطٌة، وكنت إلى جنبه،
ًا حين مضغتهّا، فقال: اجرش يا أبا كعب. فسمع صوت

ّنا نسمع باللئيم الراضع، وهو الذي يرضع اللئيم الراضع قال: وك
الحلب فل يحلبه في الناء لئلّ يسمع صوت الحلب - وقال

ٌء - ثّم رأيت أبا سإعيد المدائني بعضهّم: لئل يضيع من اللبن شي
قد صنع أعظم من ذلك: ارتضع من دّن خألّ حتى فني ولم يخرج

منه شيء.
من أخأبار الكندي قال: وكان الكندّي ل يزال يقول للساكن من
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ًة بهّا حبٌل، ّكاننا - "وربما قال" للجار - : إن في داري امرا سإ
ّدو ّطيبة، فإذا طبختم فر والوحمى ربما أسإقطت من ريح القدر ال
ّدها اليسير، وإن لم تفعل شهّوتهّا بغرفة أو بعلقة فإن النفس ير

ٌد أو أمة. ٌة: عب ذلك وأسإقطت فعليك غّر
ًا بالكراء للكندّي على شروط، فكان في وقال بعضهّم: نزلنا دار

ّبة، وبعر الشاة، ّكان أن يكون له روثّ الدا شرطه على الس
ًا ول يخرجوا كناسإة، وأن يكون ونشوار العلوفة؛ وأل يخرجوا عظم
له نوى التمر، وقشور الّرمان، والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى
في بيته؛ وكان في ذلك يتنّزل عليهّم، فكانوا لطيبه وإفراط بخله

يحتملون ذلك.
 من بخل سإهّل بن هارون 

ًا عند سإهّل بن هارون، فأطلنا الحديث حتى وقال دعبل: أقمنا يوم
ّية فيهّا ٍة عدمل اضطره الجوع إلى أن دعا بغدائه، فأتي بصحف

ٍم ليس قبلهّا ول بعدها غيرها، ل تخّز فيه مرق لحم ديٍك عاٍس هر
ّلب بصره ّطلع في القصعة وق السكين، ول تؤثّر فيه الضراس، فا

فيهّا، فأخأذ قطعة خأبز يابٍس فقلب بهّا جميع ما في الصفحة ففقد
ًا سإاعًة، ثّو رفع رأسإه إلى الغلم وقال: أين الرأس، فبقي مطرق
الرأي? قال: رميت به؛ قال: ولم? قال: ما ظننت أنك تأكله "ول

ّله إني لمقت من ٍء ظننت ذلك? فوال تسأل عنه"! قال: ولّي شي
يومي برجله فكيف من يرمي برأسإه! والرأس رئيس، وفيه

الحواس الخمس، ومنه يصيح الديك، ولول صوته ما أريد، وفيه
عرفه الذي يتبّرك به، وفيه عينه التي يضرب بهّا المثل فيقال:

"شراب كعين الديك"، ودماغه عجٌب لوجع الكلية، ولن ترى
ًا قّط أهّش من عظم رأسإه؛ فإن كان من نبٍل أنك ل تأكله عظم

فإّن عندنا من يأكله. أو ما علمت أنه خأيٍر من طرف الجناح ومن
ّله ل أدري أين هو، الساق ومن العنق! أنظر أين هو. قال: ل وال

ّله رميت به. قال: لكني أدري أنك رميت به في بطنك، وال
حسبك.

لبعضهّم في بخيلين وحكي عن رجل أنه قال: مررت ببعض
ًا له، فقلت: ما بالكما طرقات الكوفة، فإذا رجل يخاصم جار
ًا لي زارني ّله إل أّن صديق تختصمان? فقال "أحدهما": ل وال

ّذينا به وأخأذت عظامه فوضعتهّا ًا، فاشتريته وتغ فاشتهّى علّي رأسإ
على باب داري أتجّمل بهّا عند جيراني فجاء هذا فأخأذها وتركهّا

على باب داره يوهم أنه اشتراه.
ٍر من المرء ًا في البخل قال: وتناول رجل من بين يدي أمي أيض
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بيضًة وهو معه، فقال: خأذها فإنهّا بيضة العقر. ولم يأذن له بعد
ذلك.

ّدمت مائدة لرجٍل عليهّا أرغفة على عدد الرؤوس ورغيٌف قال: وق
زائد يوضع على الّصحاف، فلما أنفد القوم خأبزهم التفت إلى

رجٍل إلى جانبه فقال: إكسر هذ الرغيف وفّرقه بينهّم. فتغافل،
فأعاد عليه، فقال: يبتلي على يد غيري.

ّله من بخل المغيرة الثقفي قال المدائنّي: كان المغيرة بن عبد ال
الثقفّي وهو على الكوفة جدٌي يوضع على مائدته بعد الطعام ل

ًا فأكل لحمه وتعّرق يمّسه هو ول غيره، فقدم أعرابٌي يوم
عظامه؛ فقال: يا هذا، أتطالب هذا البائس بذهل?! هل نطحتك

أمه! قال: وأبيك إنك لشفيق عليه! هل أرضعتك أّمه!.
ّله الحارثّي وأشعب قال المدائني: كان لزياد بين زياد بن عبد ال

ّله الحارثّي جدٌي ل يمسه "أحد"، فعّشى في شهّر بن عبد ال
ًا للجدي من بين ًا فيهّم أشعب، فعرض أشعب يوم رمضان قوم

القوم، فقال زياد حين رفعت المائدة: أما لهل السجن إماٌم
ّلي بهّم? قالوا: ل. قال: فليصّل بهّم أشعب. قال أشعب: أو يص
ًا. غير ذلك أيهّا المير? قال: وما هو? قال: ل آكل لحم جدي أبد

ّله ّله الثقفي قال: وكان المغيرة بن عبد ال المغيرة بن عبد ال
ّنوى ًا فانطفأ السراج، وكانوا يلقون ال ّثقفّي يأكل وأصحابه تمر ال
في طسٍت، فسمع صوت نواتين؛ فقال: من ذا يلعب بالكعبتين?

شعر للعشى، ولخأرين قال العشى: 
ًء المشتي في تبيتون مل

بطونكم
يبتن سإغٌب وجاراتكم

خأمائصا
آخأر: وقال 

ٍو وضيف ٌو عمر وعمر
معا سإاهران

ٍة من فذاك ّظ والضيف ك
جوع من

آخأر: وقال 

ٍة الناس في ترى ل وجير
مثلهّم

ٌد لهّم يكون إذا عي
وإفـطـار

من يوسإعونا يوقدوا إن
دخأانهّم

تنضج ما يبلغنا وليس
النـار

أشول: وقال سإماعة بن 

ٍم نزلنا والسمـاء بسهّ
ّفـنـا تـلـ

ّله لحي ًا ال ّق مـا سإهّم أد
وألمـا

لهّضب ليلة ذكرنا بخيٌلالـقـرى عـاتـم أنـه رأينا فلما
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كردمـا
الين على وحملنا فقمنا

والوجـى
الّرديفين بأوصال جلل

مرجمـا
ّق القـنـان خأراطيم يد

كـأنـمـا
ّق الجلمـيد بصوان يد

حـتـمـا
في الكرى باض وقد فجئنا

عيوننـا
النعرقين عيون من فتًى

ًا مسلـمـ

ّية هـجـمٌة إلـيه تنـاج ً البقل بالجواء رعتواتـكـ حول
مجّرما

ّعـمـت مـا إذا بأحقيهّا كأّن ًاتـنـ ّود فيه سإقا مزاد المز
معصـمـا

سإـاء ما بعد رفيقي فبات
ّنـه ظـ

ٍة الليل آخأر من بمنزل
مـكـرمـا

العـيس يدفع لم أنهّا ولو
ّزمـهّـا

أنسائهّا بعض من بعضهّا رأى
 دما

وقال حميد الرقط: 
وقـد الهّدوء بعد ومستنبٍح

جـرت
والليل نكباء حرجٌف له

عـاتـم
فاهتدى مخلوطًة له رفعت

بـهّـا
النار من ضوء لهّا يشّب

جاحـم

أخأدعيه في تنازعهوكـأنـمـا غـدا حتى فأطعمته
المـحـاجـم

لو المشي يفطو كزمهّان
له جعلت

وهو يلتفت لم الحمى رعايا
قـائم

لو التسليم على حريٌص
يستطيعـه

وهو غدا لما يستطع فلم
عـاتـم

العشى: وقال 

ّلت إذا ّنقت الطواء علىعمرو بن معاوية ح خأ
 الكلبا

آخأر: وقال 

ّلـه عبـد بنة أيا والفـرس البردين ذي ويابنةمـالـٍك وابـنة الـ
الـورد

ًفالتـمـسـي الزاد عملت ما إذا وحـدي آكـلـه غـير فإنـي أكيل

669



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

لـه

ًا ًا بعيد ّي ًا أو قصـ من الحاديث مذّمات أخأاففـإنـنـي قـريبـ
بـعـدي

ًا الـمـرء يسيغ وكيف زاد
وجـاره

الخصاصة بادي المعى خأفيف
 والجهّد

زيادة مـن خأـيٌر وللمـوت
بـاخأـٍل

على الكيل أطراف يلحظ
عـمـد

الّسعدي: وقال مّرة بن محكان 

أصي غدوا لما فقلت
قعـيدتـنـا

ّدي تلفيهّـم فلن بينك غ
حـقـبـا

أقرف ولم أباهم أدعى
بـأمـهّـم

أعرف ولم هجعت وقد
 نسبا لهّخم

عجرد: لحماد عجرد في بخيل وقال حّماد 

ًأ زرت ًة بيته في امر ٌء لهمّر خأـير ولـه حـيا
ّتخمة أذى إّنإخأـوانـه يتخم أن يكره محذور ال

مأجور والصائم بالصومعنده يؤجروا أن ويشتهّي
المحدثّين: مثله لبعض المحدثّين وقال بعض 

ًا عليه نزلت نوٍح أبو ّدانييومـ الطـعـام برائحة فغ
ٍم وجاء ٍء ل بلح شي

سإمـيٍن
ّدمه الكـلم طبق على فق

يدي رفعت أن فلما
سإقانـي

مـدام بـل ذاك بعد مداًم

الظمآن سإقى كمن فكان
آل

ّدى كمن وكنت في تغ
 المنام

الورد: لعروة بن الورد وقال عروة بن 

ٌؤ إني إنـائي عافي امر
شـركٌة

ٌؤ وأنت إنائك عافي امر
واحـد

ّني أتهّزأ وأن سإمنت أن م
تـرى

ّق مّس بجسمي الح
ّق  جاهد والح

ٍم في جسمي أقّسم جسو
ٍة كثـير

والماء قراحالماء وأحسو
بـارد

والجفان القدور باب
ّبار المنقري وقدره  فقال: الفرزدق وقدر ابن جبار ذكر الفرزدق عقبًة بن ج

ًا أن لو طول من قدر
محبسـهّـا

قدر بكت الحفوف على
ّبار ابن  ج
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فّض مذ دسإٌم مّسهّا ما
معدنـهّـا

من القين نار بعد رأت ول
نـار

وقال: 

ّلع كأّن ّترعيب تط ٍرفيهّا ال ّطلعن عذا  عذار إلى ي
الكميت: الكميت وقال 

ًا تهّجو أسإلم أراجيزغليهّـا من الغطامط كأّن  غفار
آخأر: وقال 

ٍر الليل كجوف وقد
غليهّا أحمشت

ًا فيهّا الفيل ترى لم طافي
يفّصل

ّلزبير يمدح أسإماء بن  خأارجة: ابن الزبير يمدح ابن خأارجة وقال ابن ا

فوق البختّي البازل ترى
خأوانه

ّطعًة أعضاؤه مق
ومفاصلـه

الّرقاشّي: الرقاشي وابن يسير وقال 

ّله عطاء من لنا دهمـاء ال
جـونٌة

القربـين بعد تناول
القـصـيا

ً جعلت والّرجـام ألل
وطـخـفًة

ّلت لهّا فوقهّـّن فاسإتق
الثّـافـيا

ّديًة ٍد حـقـوق عنا مؤ الجنـب يابس أتانا ما إذامـحـمـ
طـاويا

ٍر بن أتى ّفس كي يسي ين
كـربـه

الصبح مع وافي يرح لم إذا
 غاديا

يسير: فأجابه ابن 

ول النواحـي ثّلماء وثّرماء
يرى

ٌد بهّا ًا أح ذاك سإـوى عيب
بـاديا

لم بعضهّا منهّا انقاض إذا
لهّا تجد

منهّا كان قد لما رؤوب
مدانـيا

يشعبوها أن حاولوا وإن
فإنـهّـا

إل تزداد ل الّشعب على
تداعـيا

ّوذة توف لم لرجال مع
ًا مرقـبـ

الثلثّ الجون تمتط ولم
الثّافـيا

مكة نحو من اجتزعت ول
ّقًة شـ

العيس بهّا جازت ول إلينا
واديا

ّنهّا ّيٌة أصلهّا في ولك ٌةمـوصـلـ ًا مجاور البحر من فيض
جـاريا

ذاك بين فيما وتعقبالمجاذيف تزّجيهّا أتتنا
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الـمـزاديانـحـونـا
التي القدور هذي لمن يقول
أرى

ًا الّريح عليهّا تهّيل ترب
وسإـافـيا

كل على يخفي ولن فقالوا
ٍر ناظ

تـأّمـل إن رقاٍش قدور
دانـيا

عهّد باللحم متى فقلت
قدوركـم

يكـّن لـم ما إذ فقالوا
عـواريا

ّ أضحى إلى اضحى من وإل
فإنهّا

العنكبوت بنسسج تكون
هيا كما

في لي لجهّد اسإتبان فلما
وجوههّم

في أدخألتهّم وشكواهم
عـيالـيا

عند بعضهّم ببعٍض ينادي
طلعتي

ّي هذا أبشروا أل اليسير
جائبـا

لبي نواس وقال أبو نواس: 
إذا رقاٌش تثفيهّا ودهماء
شـتـت

ّكـــبة عـــيال أّم لذان مر

لبعوضة بحيزوم يغّص
صدرهـا

ًا وتنزلهّا جـعـال بـغـير عفو

ًا ملي جئتهّا ولو عبيط
ً مـجـّزل

بعـود فيهّاا ما لخأرجت
خأـلل

بكر الشيخ قدر القدر هي
وائٍل بن

كـّل عام اليتامى ربيع
هـزال

ًا: وقال  أيض

ًا الناس قدور رأيت من سإود
الّصلـى

ّيين زهراء وقدرالّرقاش
كـالـبـدر

ًا ملي جئته ولو عبـيطـ
ً مـجـّزل

طرف على فيهّا ما لحرجت
ّظفر  ال

ّبتهّا نقط من الثاء كحّظ ثّلثٌّبـفـنـائهّـم للمـعـتـفـي يث
الحـبـر

الـّربـاب حـيذ على تروح
ٍم ودار

ٍد فراضبة وتعروها وسإع
الـفـزر

ٍر وللحّي من ونفحٌة عم
سإجـالـهّـا

ّلهّاميم والبيض وتغلب من اال
بـكـر

ولـد مـن الحولـّي أمامهّمسإعـى بالرحيل ينادي ما إذا
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ّذّربـهّـا الـ
ّله بن جدعان جفنة يأكل منهّا القائم جفنة ابن جدعان وقال أبو عبيدة: كان لعبد ال

والراكب. وذكر غيره أنه وقع فيهّا صبّي فغرق.
الشعر: للشعر وقال 

ٌو أنت فلالـحـوار كلحم مليٌخ وأنت مـّر أنت ول حل
الضيف علم وقد

ٌع للضيف بأنكوالطارقون وقـٌر جـو

ًا عن طعام رجٍل، بين يحيى بن خأالد وأبي الحارثّ سإأل يحيى بن خأالد أبا الحارثّ جّميز
ٌة من حّب الخشخاش، وبين الرغيف فقال: أما مائدته فمقنة وأما صحافه فمنقور

والرغيف نقرة جوزة، وبين اللون واللون فترة نبّي.
ّذباب. ٌد? قال: نعم، ال قال: فمن يحضرها? قال: الكرام الكاتبون. قال: فيأكل معه أح

قال: فلهّذا ثّوبك مخّرق ول يكسوك وأنت معه وبفنائه?! قال أبو الحارثّ: جعلت
ٍة خأيط، ثّم ًا، في كل إبر ًا إبر ًا من بغداد إلى الكوفة مملوء ّله لو ملك بيت فداءك، وال

ّد جاءه جبريل وميكائيل معهّما يعقوب يضمنان عنه إبرة يخيط بهّا قميص يوسإف لذي ق
ٍر، ما أعطاهم. من دب

بعضهّم: لبعضهّم في بخيل وقال 

في اتكالي عليك ولو
ًا الغذاء إذ

ّول لكنت من مدفوٍن أ
الجوع

وغيره الطعام من يصلحهّا بما البدان سإياسإة
ّببه: صف لتياذوق الحجاج قال الحجاج طبيب تياذوق نصيحة متط

ّوج تياذوق: ل قال أعدوها، نفسي" ول "في بهّا آخأذ صفًة لي تتز
ّبة، إل النساء من ّيا، إل اللحم من تأكل ول شا ينعم حتى تأكله ول فت

ًء بّن تشر ول طبخه، إل الفاكهّة من تأكل ول علًة، من إل دوا
ًا تأكل ول نضيجهّا، من أحببت ما وكل مضغه، أجدت إل طعام
ًا، عليه تأكل فل شربت وإذا عليه، واشؤب الطعام تحبس ول شيئ
ولو فتمّش بالليل أكلت وإذا فنم، بالنهّار أكلت وإذا والبول، الغائط

ٍة. مائة خأطو
ّيان بن الحليس عن عمران بن العزيز عبد روى خأيبر يهّود ح

ّدثّني الشجعّي يهّود قال: سإألنا أشجع من شيوخ عن أبي قال: ح
الفوم، وأكل الخمر، بخيبر? قالوا: بشرب صححتم خأيبر: بم
ّنب اليفاع، وسإكون عند خأيبر من والخروج الودية، بطون وتج

وسإقوطه. الفجر طلوع
بن للحكم الحّجاج قال الجارود بن المنذر بن والحكم الحجاج بين

أشرب قصرتك، وغلظ لونك صفاء عن الجارود: أخأبرني بن المنذر
فما منفخٌة. قال منتنٌة منه? قال: ل. ولم? قال: لنه فهّو اللبن

ّدقل شرابك? قال: نبيذ الشتاء. في العسل ونبيذ الصيف في ال
حسٌن لعرابي: إنك الملك عبد قال وأعرابي الملك عبد بين

الغّم، غاشية وأغفل الشتاء، في رجلّي أدفىء الكدنة. قال: إني
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الشهّوة.  عند وآكل
ّله رضي طالب أبي بن لعلي ّله رضي علّي عن عنه ال أنه عنه ال

ّله أذهب بالملح غذاءه ابتدأ قال: من ًا سإبعين عنه ال البلء. من نوع
ٍم كّل أكل ومن ٍة تمرات سإبع يو بطنه. ومن في داء كّل قتلت عجو
ٍة وعشرين إحدى يوم كّل أكل ًا بدنه في ير لم حمراء زبيب شيئ

داء، البقر العرب. ولحم طعام والثريد اللحم ينبت يكرهه. واللحم
ٍء من مثليه يخرج دواء. والّشحم وسإمنهّا شفاء، ولبنهّا ولم دا

الجسد يذيب والّسمك الّرطب من أفضل بشيء الناس يستشف
بقاء- البقاء- ول أراد البلغم. ومن يذهب والسواك القرآن وقراءة
ّنساء غشيان وليقلل الغداء فليباكر وليلبس الرداء، ويّخفف ال
ّفة قيل: وما الحذاء ّلة في الّرداء خأ ّدين. البقاء? قال: ق ال

الّسّحنة. فقال: لحسن لرجل: إنك قيل البدن سإياسإة في لبعضهّم
ّدهن المعز، بصغار البّر لباب آكل ّتان. وألبس البنفسج، بحام وأ الك
الهّزال: شرب تورثّ أشياء ويقال: ثّلثّة الهّزال تورثّ أشياء في

ٍة، غير على والنوم الّريق، على الماء برفع الكلم وكثرة وطأ
الصوت.

على الحماّم قتلن: دخأول وربما العمر يهّدمن خأصاٍل ويقال: أربع
ٍة، الماء وشرب الجاّف، القديد وأكل المتلء، على والمجامعة بطن
العجوز. وقيل: مجامعة الّريق، على البارد

ّنسيان تورثّ أشياء الحديث: "ثّلثّة وفي الثّر من ّفاح أكل ال ّت ال
القملة". ونبذ الفأرة وسإؤر الحامض

ّنقرة في آخأر: "الحجامة حديث وفي الراكد" الماء في والبول ال
البصل، من بالفساد: الكثار العقل إلى تقصد أشياء ويقال: أربعة

والخمار. والجماع، والباقلء،
ّظام: ثّلثّة وقال النظام لبراهيم ّن وتفسد العقل تخلق أشياء ال

ّذهن: طول ّنظر ال ودوام الّضحك، في والسإتغراب المرآة في ال
ّنظر البحر. إلى ال
العشا. يورثّ الليل يقال: عشاء وكان

تقول: ترك مهّرمة" والعرب العشاء الحديث: "ترك في ويروى
 الليتين بلحم العشاء

الحمية باب
للحارثّ بن كلدة قال الحارثّ بن كلدة طبيب العرب: الدواء هو الزم يعني الحمية
ّطعام أن آكل ّطعام؛ قال: غرضي من ال لجالينوس وقيل لجالينوس: إنك تقّل من ال
لحيا وغرض غيري من الطعام أن يحيا ليأكل للعّمي في الحمية وقال العمّي: من

احتوى فهّو على يقيٍن من المكروه، وفي شّك مما يأمل من العافية. وكان يقال: ليس
الطبيب من حمى الملك ومنعه الشهّوات، إنما الطبيب من خألّه وما يريد وسإاس بدنه

الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 
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ٍم وّربت للّسـقـم حز
ّلًة عـ

خأبط الداء برء وعلة
ّفل  المغ

نافعة. للعليل أنهّا كما ضاّرة للصحيح ويقال: الحمية
ّله رسإول الحديث: أّن وفي الشريف الحديث في الحمية صلى ال

ّله ًا رأى وسإلم عليه ال ًا يأكل صهّيب ّد، وبه تمر له: "أتأكل فقال رم
ّله رسإول رمد?" فقال: يا وبك التمر بن إبراهيم بهّذه أمضغ إنما ال

ّده: قال: قال عن أبيه عن عوف بن الرحمن عبد اللذه رسإول ج
ّله صلى والّشراب الطعام على مرضاكم تكرهوا وسإلم: "ل عليه ال
ّله فإن ويسقيهّم"  يطعمهّم ال
الدواء شرب باب

ّله بن بكر الّسهّمّي: حدثّنا ّله عليه وسإلم قال عبد ال للنبي صلى ال
ّله عليه وسإلم قال: "من بعض أصحابنا يرفعه إلى النبي صلى ال

اسإتقل بدائه فل يتداوين فإنه رّب دواء يورثّ الداء" لبعض
الحكماء في شرب الدواء وكانت الحكماء تقول: إياك وشرب
ّتك داءك وقالوا: مثل شرب الدواء مثل الدواء ما حملت صح

الصابون للثوب ينقيه، ولكنه يخلقه ويبليه.
لطبيب كسرىة عن يزيد بن الصّم قال: لقيت"طبيب" كسرى

ًا" قد أوثّق حاجبيه بخرقة، وسإألته عن دواء المشي؛ ًا "كبير شيخ
قال: سإهٌّم يرمي به في جوفك أخأطأ أو أصاب.

لبقراط قال أبقراط: الدواء من فوق، والدواء من تحت، والدواء
ل فوق ول تحت. وفّسره المفّسر فقال: من كان داؤه في بطنه
فوق سإّرته سإقي الدواء، ومن كان داؤه تحت سإّرته حقن، ومن

ّته سإقي الدواء، ومن كان داؤه ٌء في بطنه فوق سإر لم يكن به دا
ٌء ل من فوق ول من تحت ّته حقن، ومن لم يكن به دا تحت سإر

لم يسق الدواء، فإن الدواء إذا لم يجد داء يعمل فيه وجد الصّحة
فعمل فيهّا.

عبد العزى بن عبد المطلب 
ّطلب يشتكي عينه قال أبو اليقظان: كان عبد العّزى بن عبد الم

ًا؛ وكان يقول: ما بعيني بأس، ولكن أخأي الحارثّ ٌق أبد وهو مطر
إذا اشتكت عينه يقول: اكحلوا عين عبد العّزى معي؛ فيأمر من

يكّحلني معه ليرضيه بذلك فأمرض عيني.
لبن الحمر قال ابت أحمر شفي بطنه: 

الّشكاعى شربت
ّدة والتددت أل

العروق أفواه وأقبلت
 المكاويا

ّله إذاكان وما وداوينا شربنا ل أن المرء حّم ال
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تداوياضارنا
أموالكم ووحّصنوا بالّصدقة مرضاكم الحديث: "داووا وفي لثّر في

بالدعاء". البليا أنواع واسإتقبلوا بالّزكاة
ّتخمة والحقنة الحدثّ وال

لقمان لبنه عن وهب قال: قال لقمان لبنه: إن طول الجلوس على الخلء يرفع
الحرارة إلى الرأس، ويورثّ االباسإور وتيجع له الكبد؛ فأجلس هوينى وقم هوينى.

فكتب حكمته على باب الحّش.
وكان يقال: إذا خأرج االطعام قبل سإّت سإاعات فهّو مكروه، وإذا بقي أكثر من أربع

وعشرين سإاعة فهّو مرض.
ّباء شكاية أبي ذفافة وشعر لعرابي وكان أبو ذفافة الباهلّي اشتكى، فأشار عليه الط

يقول: بالحقنة فامتنع؛ فأنشأ أعربّي 

ّله سإّرني لقد ّقاك وال إذ منهّا نفارك شّرها و
 يقودها أتاك
ًة كفى ّ سإوء ًا تزل ل ّبي عـودهـــا اسإـتـك فـي وفـراء شـكـوة علـىمج

ّله عبيد بالحقنة زياد بن عبيد على وأشاروا والحقنة زياد بن ال
بالصاحب لطبيب. فقال: أنا منك يتولّها فقالوا: إنما فتفّحشهّا؛

آنس.
أذهب جلساءه: ما الحّجاج المدائنّي: سإأل قل وجلسائه الحجاج
ّتمر. وقال بعضهّم: أكل للعياء? فقل الشياء بعضهّم: الحمام. ال

ّتمريخ. وقال بعضهّم: ال
الحاجة. قضاء للعياء الشياء فيروز: أذهب وقال لفيروز

ً أن الطباء بعض وحدثّني فبقي المعجون الحديد خأبث شرب رجل
المغناطيس من قطعٌة له فسحقت وجعه؛ عليه فاشتد جوفه، في

الغائط. مع وخأرج بالخبث فتعلق إياه، وسإقي
للحجاج: الحجاج طبيب تياذوق قال: وقال الحجاج طبيب لتياذوق

البرية. في السباع يقتل اللحم على اللحم إن
قد بعجين فمر ظبٌي لي لنا: كان جارية جعفر: قالت لي قال ثّم

وانتفاخ - والحفس: الحبط فحفس منه فكل للخشكنان، هييء
بالدم. شرق قد فوجد - فسلخ البطن
بشم. إذا النسان يصاب لنا(: هكذا )طبيب يونس وقال

إني العراب: اللهّم بعض الصمعي: قال الله يدعو العراب لبعض
ًا، أكل خأارجة، أبي كميتة ميتًة أسإألك في ونام معسلً، وشرب بذج

ّيان شبعان الله فلقي الشمس، دفآن. ر
عيالي. وداء دائي التخمة اجعل العراب: اللهّم من آخأر وقال
يضرط ولم بال أسإد: من بني مولى شبابة ابن قل شبابة لبن

الغيظ. الكاظمين من اسإته كتبت
القيء باب
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أكول لنسان قال أنه سإليمان بن جعفر عن سإليمان بن لجعفر
تضفز كما القيء إلى تضفز المعدة فإن تفعل، أكل. ل إذا يقيء
الطعام. ينضج فل العلف، إلى الدابة
ّبد ّبد وأخأذ لمز ًا مز فاسإتنكهّوه، الوالي به فأتي فاسإتنكه، شارب

ًا أقيء لم مزيد: إن عنه. قال تنبيء ل فقالوا: نكهّته لي فمن نبيذ
ًء. عشا

قحف في كلب تأكل? قال: قيء له: ما فقيل يأكل الجّمال رئي
خأنزير.
النكهّة

فقال: دواؤه البخر عن تياذوق سإئل البخر في الطبيب لتياذوق
فذهب. فجّرب ثّلثّة أو أسإبوعين يؤكل ثّم بسعتر يعجن الزبيب
الفم يطيب الكرفس: إنه في الروم وتقول البخر في للروم

ومحافل السلطان يشاهد من أكله إلى ويحتاج البخر؛ ويذهب
السرار. كلمه أكثر وكان الناس

المشوي الطباء: الجزر قالت الفم من والثوم البصل رائحة لمنع
ٌع بثفله ورمي مضغ إذا بالسمن أو بالزيت المقلو والخبز قاط
يقطع أن فأحب آكٌل أكله إن الفم. والفوم من البصل لرائحة
بالخل. بعده وتمضمض الطري الزيتون ورق مضغ رائحته

ّيب الترج الفم. وحّب من النبيذ لرائحة قاطع والسعد ّنكهّة. مط لل
الملح. لكلهّم الملحين في يكون يكاد ل والبخر

جواري أمر الحرم رئيس اليين: أن في وقرأت البخر يورثّ ما
ّفاح والكّراثّ والبصل الثوم يأكلن أل الملك الرطب والحّمص والل

البخر. يورثّ فإنه والمشمش؛
والشربة المياه باب

ّفة الماء بأن يكون للطباء في المياه قالت الطباء: معرفة خأ
سإريع الغليان ويكون سإريع البرد. وأحمد المياه ما كان قبالة
المشرق ومجراه مجرى الشمال ومروره على الطين الحمر

وعلى الرمل. 
ًا أن يلقى فيه ّفي من الماء الكدر فيصفو سإريع قالوا: ومما يص

ٍد. ٌع من آجّر جدي قطٌع من خأشب الساج أو قط
قال بعض المحدثّين: 

الـزلل البارد وماؤهابالـشـمـال أمه يمنع
 مثال في الثلج به يجريوقـايتـونـا فيهّا يصيح

في تحلية الماء المّر الغليظ وقال صاحب الفلحة: من أراد أ يعذب له الماء الّزعاق
جعله في قدر جديدة من خأزف وغطى فاها بأسإحال ثّم أوقد تحتهّا حتى تغلي ويحصل

ًا. ّفاه وتركه، فإنه يجده شروب فيهّا نصف ذلك الماء ثّم ص

677



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

في ماء دجلة وقالوا: ماء دجلة يقطع شهّوة الرجال ويذهب بصهّيل الخيل ونشاطهّا،
ومن لم يأكل الدسإم عليه انحل عظمه ويبس جلده، وهو مع هذا أهضم للطعام من

ًا. غيره من المياه وأسإرعهّا برد
ّنيل يستقبل الشمال وينصب في وقت زيادة الدوية ويزيد في وقت ماء النيل قال: وال

الشاعر: نقصانهّا. وزيادة أّوله وآخأره معهّا؛ ول تكون التماسإيح إل فيه؛ قال 

ًا للنيل أضمرت هجران
ومـقـلـيًة

في التمساح إنما لي قيل إذ
النـيل

العين رأى النيل رأى فمن
كثٍب من

في إل النيل أرى فما
البـواقـيل

ًا والسقنقور منه. إل يخرج ل أيض
قال: أنه مزاحم بن الضّحاك عن الحديث في وروي مزاحم لبن

ّد في الفرات قذف ّدثّ البارك، البعير كأنهّا رّمانًة الم أهل وتح
ّنة. من أنهّا الكتاب الج

ليس الذي الغليظ للماء ماسإويه: ينبغي ابن وقال ماسإويه لبن
أو السويق فيه يطرح ثّم نصفه، منه يذهب حتى يطبخ أن يعذب
مدره. ويمنع ويعذبه غائلته ويذهب يلطفه فإنه الحمر الطين
ّقاع قالت والسكنجبين والجلب الفقع منافع المتخذ الطباء: الف

الحيض. دم لكثرة قاطع الجذام. الجلب من نافع الشعير دقيق من
ّذبحة من نافع السكنجبين به. ويتغرغر يشرب حرار، من كانت إذا ال

شاكلهّا وما اللحمان باب
للطباء في لحم الماعز والضأن قالت الطباء: لحم الماعز يورثّ الهّّم، ويحرك

السوداء، ويرثّ النسيان، ويخبل الولد ويفسد الدم؛ وهو ضاّر لمن سإكن البلد الباردة.
وأحمد اللحمان ما خأصي من لمعز. والضأن نافع من المّرة السوداء إل أن الممروري
الذين يصرعون إذا أكلوا لحم الضان اشتد بهّم ذلك حتى يصرعوا في غير أوا الصرع.

ّلة وأنصاف الشهّور. وأوان الصرع اله
الشاعر: في اللحم قال 

لحم عّشوا القوم كأن
ضـأٍن

مالت قد نعجون فهّم
 طلهم

ًا. ولحم الطعام أقّل قالوا: واللحم اللحمان شّر الهّوم الدجاج نجو
وأغلظهّا.

بالسماق أكل ثّم بالخّل سإلق إن والبيض الرمان وحب البيض، في
ّلق الرمان وحّب الطبيعة. عقل والمّري والملح المف
أسإنان منابت على طلي إن والزبد والدماغ والمخ الزبد منافع

ًا كان الطفل ذلك. يفعلن والدماغ والمخ وطلوعهّا، نباتهّا على معين
ومنافعهّا الطعمة مضاّر

للنبي ) في الكمأة والعجوة الكمأة والفطر - عن أبي هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسإلم خأرج عليهّم وهم يذكرون الكمأة

وبعضهّم يقول جدري الرض، فقال: " الكمأة من المّن وماؤها
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ٌء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السقم" للصمعي شفا
في الجراد والفطر ولحوم والبل الصمعي عن بعض مشايخه

ّبما صرعت أهل البيت عن آخأرهم الجراد، قال: ثّلثّة أشياء ر
ولحوم البل، والفطر.

أردأ الفطر وتقول الطباء: إن أردأ الفطر ما نبت تحت ظلل
ّله ما كان في ظّل شجر الزيتون فإنه قتال. الشجر، وأردأه ك

ّثرى إذا طبخ مع الفطر أذهب ضرره. قالوا: والكم
قالوا: والفطر يورثّ الذبحة.

ًا فأصيب بذبحة قدم أعرابي المصر فأكل لعرابي أكل فطر
ًا، فأصابته ذبحة، فقيل له: إن الطبيب بعث أن يحلب في فطر

فيك. فقال: مازلت أسإمع باللئيم الراضع ول والله ل أكونه. قالوا:
ًا. قال: وإن مّت. فتموت إذ

ترياق الفطر وتقول الطباء: إن أكل آكٌل الفطر فأضّر به، سإقي
الكرنب المعصور وسإقي من خأرء الدجاج وزن درهمين مع خأل

وعسٍل مطبوخ وقيء به.
مضار الكمأة قالوا: والكمأة تورثّ وجع القولنج والسكتة والفالج

ووجع المعدة.
ًا فيه كمأة. قالوا: والذباب ل يقرب قدر

ًا وليلًة ومن أراد اتخاذ الكمأة اليابسة جعلهّا في الطين الحّر يوم
ثّم غسلهّا واسإتعملهّا.

أعرابي يبيع الكمء 
بلغني عن فتًى من أهل الكتاب أنه قال: كنا في طريق مكة

ٍء قدر ما أطاق، فقلنا: بالخزيمية، فأتانا أعرابّي بكمأٍة في كسا
بكم الكمأة? قال: بدرهمين. فاشتريناها منه ودفعنا الثمن إليه،

ٌد" . قال: بل فلما نهّض قال له بعضنا: "في اسإت المغبو عو
عودان؛ وضرب الرض برجله، فإذا نحن على الكمأة.

قال بعض الشعراء: 

سإقى قد مما سإوداءالجـانـي كّف تمل جنيتهّا
 السواني

بـالـبـان مدهونٌة كأنهّا
ّلهّا الكماة أجود صفة وهذه ًى. وأق أذ

والثوم البصل
ّير بن نصر ّيار بن نصر على داخأٌل دخأل والبصل سإ له بنون وحوله سإ

وكان البصل؛ بنو هؤلء? هؤلء ولدي ما تدرون فقال: هل صغاٌر،
ًا يأكله ًا. نيئ ومطبوخأ
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ّباء البصل منافع ّهّي البصل: إنه في تقول والط إن الطعام إلى يش
ًا أكل ّي ًا، أو مشو ّهّي نيئ ّق الجماع. وإن إلى ويش ّطس وشم د وع

ّهّى وضع البصر. وإن جل العسل مع بمائه اكتحل الطعام. وإن وش
نفع. بكلٍب ليس الذي الكلب عّضة على والّسذاب الملح مع

العقل. يفسد منه والكثار
والدمعة. البول يدر منه والمسلوق

وأكثرت الجماع شهّوة هيجت والبصل بالّزنجبيل أكلت إن العصافير
المنّي.

سإليمان قال: بعث شهّاب بن طارق عن ورجل النبي سإليمان بين
ً معه وبعث عفاريته بعض السلم عليه النبّي ّده رجل إلّي وقال: ر

إلى ودخأل فضحك، يبكون بيت أهل على صنيعه. فمّر إلى وانظر
إلى ونظر وهّزه، السماء إلى رأسإه فرفع الناس إلى ونظر السوق

ّثوم ًا، "وهو" يوزن "كيلً" والفلفل يكال وهو ال فضحك. فلما وزن
ّده قال: لم منه، جرى بما وأخأبره السلم عليه سإليمان إلى ر

إلى نظرت حين رأسإك هززت البيت? ولم أهل من ضحكت
ّثوم من ضحكت السوق? ولم فإّن البيت أهل والفلفل? قال: أّما ال

ّله ّيتهّم أدخأل ال ّنة م في الناس إلى ونظرت عليه؛ يبكون وهم الج
والملئكة يملون والناس رؤوسإهّم فوق من والملئكة الّسوق
ٌء وهو الثوم إلى ونظرت رأسإي؛ فهّززت يكتبون، سإراعا يكال شفا

ٌء وهو الفلفل وإلى كيلً، ًا. يوزن دا وزن
تضحك? قال:" كنت قل: مم السلم عليه سإليمان وهٍب: أن وعن
ّفين يشتري برجٍل مررت إني أّن عليك لصاحبهّا: شرطي ويقول خأ

ونسي أمله شرط كيف فعجبت يتخّرقان؛ ل سإنين عشر ألبسهّا
ّهّن دهرية بعجوز أجله. ومررت يعلمون ل بما الناس وتخبر تتك

ّي ّد الجّن لك وأذّل الريح لك سإخّر والذ ّني الشياطين لك وعب إ
ٍة ذهب من قناطير فيهّا مطمورة فراشهّا تحت بيتهّا في لعلم وفّض
ً ماتت وقد تحتهّا، ما تدري ل وهي ًا هزل وحاجًة. ومررت وجوع

ٍة بإخأرى ّطبب دهري ًة بهّا وكان ت ٌء، مّر فصادفت البصل فأكلت دا
ًا، منه ّظنت برء من للناس تصفه فهّي وشفاها، داءها حسم أنه ف
ّثوم فأكلت زماٍن منذ حبست ريٌح ظهّرها في كانت وقد داء؛ كل ال

ًا ًا وعشرين أحد تصفه أن تدع كيف لهّا فعجبت منه؛ فشفيت يوم
بغلة، ومعه له قلٌة في منه يستقي نهّر شاطىء على برجٍل ومررت

ّقلة مل البغلة سإقى فلما فنفرت حاجته لبعض وذهب القلّة بأذن ال
ونسي عقله وبّرأ الشيطان يلعن فجعل القلة؛ وكسرت البغلة

ٍم فعله. ومررت ّله يذكرون بقو فلما وابتهّلوا، ونصبوا فاجتهّدوا ال
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ّلت معهّم ينصب لم آخأر وجاء فقام، منهّم رجل مّل الرحمة أظ
ّول؛ وحرمهّا معهّا فيهّا فدخأل لرحمة فنزلت مجلسه، فجلس ال
هذ. وشقوة هذ سإعادة من فعجبت

ّباء: إّن وتقول الثوم منافع ّثوم الط على ووضع بالنار شوي إذا ال
من لوجع فيه يعرض لتي السإنان به ودلكت المأكول الّضرس
الوجع. من اللّه بإذن فيهّا ما أذهب ولريح، الرطوبة

ّترياق مقام ويقوم البلغم، من الحدثّ العطش من ينفع قال: وهو ال
الباردة. والمراض الهّواّم، لسع في

ّثوم: إنه في الروم وتقول الثوم في للروم وجع صابه لمن دواء ال
ٌة ظهّر من أكله بطنه. وإن في الّسقي ًى من "فيه" حّر غيره أو شر

ّق أبرأه. وإن ّثوم د ًا ال يشتكي من جعله ثّم ولبن بسمن فأغلي يابس
ًا فيه في ضرسإه نافع وهو ضرسإه؛ وجع ذهب سإاعة، فأمسكه سإخن

اجتوى. لمن
الكراثّ

ّنبطّي الطباء: الكّراثّ قالت رديئة، أحلٌم فيه كانت أدمن إذا ال
ّلد ًا وو ًا. الرأس في بخار رديئ
ّكن به واسإتعط كندر ودقاق خأٌل مائه في صّب وإن الّصداع. وإن سإ

نفع الرطوبة من العارضة البواسإير به ضّمد أو وأكل طحن أو سإلق
فيهّا. 
والكندر الورد ودهن النساء ألبان من بمثله خألط إذا الكراثّ وماء

ً يبصر فلم عينه في غشاوة أصابته من عين به وكّحل نفعه. ليل
ٌع البصل وأكل ًا. لذلك ناف أيض

ّنبيط الكرنب والق
للبول. مدٌر وهو أكل إذا النبيذ من الكثار على معيٌن قالوا: الكرنب

ٌة؛ والكرم الكرنب الروم: بين وقالت الكرنب منافع في للروم عداو
. تجاوزا إذا والكرنب الكرم يصلح يكاد ول

أسإهّل الحيض بعد الكرنب "المرأة" بزر احتملت الطباء: إن قالت
الرمنّي الّشيح مع مائه وشرب حمل، معه يكن ولم وأفسد المنّي

البطن نت القرع لحّب مخرٌج المنقع الترمس ماء أو المطبوخ غير
ًا والقسط بعد المرأة احتملته إذ المنّي يفسد بزره خأاصًة أيض

درهمين. وزن يحتمل ما ومقدار طهّرها
ًا ماؤه وخألط طبخ إن الروم: الكرنب وتقول الكرنب منافع من أيض

لحينهّا. حاضت حيضهّا تأخأر التي المرأة وسإقي بالحندقوق
ًا كان بالبنج الكرنب ماء خألط قالوا: وإذا حنين وصفة للّسعال نافع

الطبيب حنيٍن إلى محمد: شكوت أبو قال الحلق في لعلة الطبيب
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بينّة فقال: هي ريقي؛ معهّا أبتلع أكاد ل حلقي في أجدها كنت علًة
ٍر مع العنب بعقيد عينك. فتغرغر في يوم كل في أيام ثّلثّة خأمي

ًا ذلك ففعلت مرات؛ ثّلثّ ًا يوم فذهب. واحد
ّق قالوا: وإذا والجرب البرص لعلج من شيء به وخألط الكرنب د

به طلي ثّم بالخطمي ذلك فأوجف خأّل من وشيء السإاكفة زاج
ّله بإذن نفع جرٌب أو برص تعالى. ال

والفجل الّسلجم
في زائد للجماع مهّيّج الفجل: إنه في الطباء تقول الفجل منافع

ٌع وبزره المني، ّفجل السموم من ناف فإن للطعام هاضٌم قالوا: وال
قطعة شدخأت وإذا والفواق الّسعال من دواء كان بعسل بزره أكل

بمنزلة للسموم وبزره وماؤه ماتت؛ عقرب على فطرحت فجل
ّترياق. وإذا ٌد طلى ال ٍة على قبض ثّم بمائه يده أح ّي من غيرها و ح

ّق قالوا: وإن الموضع ذلك يضاّر لم الهّوام وطلي الكندر مع بزره د
من نفع ورقه ماء شرب وإن أذهبه، الّحمام في السإود البهّق به

الطحال. من الحادثّ الرقان
الباذنجان

يورثّ للوجه مكلف قالوا: والباذنجان الباذنجان في الحارثّ لبي
ّدثّني الّصلبة والورام السرطان داء ٍز الحارثّ أبي عن إبي وح جّمي
المحجمة وشبه العقرب لون آكله الباذنجان: ل في يقول سإمعه أنه

وأنا ميتًة فلٍن! قال: كان خأوان على تأكله رأيناك له: فقد قيل
مضطّر.

ّثاء الخيار والق
ّثاء الحرارة. وبزر من الغشي أصابه لمن نافع الخيار قالوا: شّم الق

ًا أصابت نفعه. وإن السإى حّمى به من شربه إذا حّمى رضيع
عن والخأرى يمينه عن إحداهما جلده تمّسان خأيارتين به فألزقت
عنه. الحّمى أقلعت شماله،
الّسلق

ّق إن قالوا: والّسلق ذهب الرأس به وغسل ماؤه وعصر أصله مع د
 الشعر وأطال بالتربة
الهّليون

 القولنج من نافع للبول، مدّر قالوا: والهّليون
القرع

من أذن في مائه من فجعل عصر ثّم بالنار القرع شوي قالوا: إذا
ّلحية شعر منابت دهنت وإن نفعه، أذنه اشتكى المّر، القرع بدهن ال

ًا الحمار قثاء  الّشعر نبات فيهّا أسإرع أرمنّي شيٌح فيه مذاب
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البقول
الجرجير قالوا: والجرجير زائد في الباه والنعاظ مدّرللبول.

وتذكر الروم أّن من أكل الجرجير ثّم ضرب بالسياط هّون عليه بعض ذلك الجلد.
قالوا: وهو ينفع من ذفر البطين إذا أكل على الريق وطلي البطان بمائه. وتزعم

الروم أّن ماءه ينفع من عّضة ابن عرٍس.
ًا في ًا في البيض وحشي كان ذلك زائد وقال بعض الطباء: إن ذّر بزر الجاجير مدقوق

ّينة. الباه والنعاظ زيادة ب
ًا، فقال الفرزدق يفخر  به: قال أبو حاتم عن القحذمي قال: أكله أعرابّي فأنعظ شهّر

قام الذي التميمّي ومنا
أيره

ًا ثّلثّين زادهم ثّم يوم
 عشرا

الّسذاب قالوا: والّسذاب قاطع لشهّوة الجماع.
وقالت الروم: إن أكلت امرأة حامٌل أربعة مثاقيل كّل يوم بماء سإخٍن أو نبيذ خأمسة

ًا أسإقطت ولدها. عشر يوم
الشعرء: وقال بعض 

ٍة كم ٍةلـلـّسـذاب نعم الـّرقـاب في جليل
ّغـفـوٌل عنهّا الناس اللـبـاب ذوي إل

ّله فالحمد ًا ل الّسـذاب مكان لولشـكـر
ّغيب ّنياتال نسل الرض ل الـقـحـاب مغ

 "الرجلة" والهّندباء الحمقاء البقلة
ّطرش، أذهبت مضغت إذا الحمقاء قالوا: والبقلة أكلت وإذا ال

الجماع. شهّوة أذهبت
فحلف الهّندباء إلى الهّلل رؤية عند ناظٌر نظر تقول: إن والروم

ّ القمر بإله يحلف شهّر كّل في سإلم فرٍس، لحم ول هندباء يأكل أل
الضرس. وجع من فيه

ٌع الريق على أكل إذا الطباء: الخّس قالت الخس الماء لتغيير ناف
ّذى ومن ٍء بزره شرب باحتلم. وإذا يتأ ٍد بما شهّوة "قطع بار

الجماع".
ًا أورثّ أكله من أكثر إن قالوا: والخردل الخردل البصر، في ضعف

ّثر وهو ّلبن مك بمائه اكتحل الّصرع. وإن من نافع وهو للبول، مدّر ل
ّفى عليه يغلى أن بعد الرطوبة. وتزعم من الضعيف البصر جل ويص

يفسد أصابتهّم. وهو إذا الحّمى من للطفال يصلح ماءه أن الروم
ّنسيان ويورثّ الذهن البصر. ويضعف اال
ّنعناع قالت والحبق النعناع ّكن الطباء: ال من وينفع القيء، يس
ّنّمام. مع شرب إذا البلغم من الحادثّ الفواق ال
ٌع النهّار شطوط على الذي الروم: الحبق وتقول ّق إذا للّرمد ناف د
ٌع مضغه وإن به، واكتحل ونخل نفعه. عينه على ووضعه ماض

ّنهّري الفوذنخ وأما والطرخأون والحندقوق الفوذنج - "فإنه" يدر ال
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ّطمث. وإن ّية الجبلّي الفوذنخ من أخأذ ال من رطل بنصف وطبخ أوق
ٍء ّهّل ويشرب، الثلث يبقى حتى ما الّسوداء. سإ

من بضرره ويذهب الحلق، وجع يورثّ الطباء: الحندقوق وقالت
والهّندباء. الحمقاء والبقلة الّرطبة الكزبرة بعده يأكل

ّطرخأون الكرفس. مع يؤكل وال
كان إذا البول قطار من ينفع قالوا: والراسإن والكشوثّ الراسإن

ٍد، من ّوي بر المثانة. ويق
بالرقان. يذهب قالوا: والكشوثّ

ٌع الثعلب قالوا: وعنب والكرفس الثعلب عنب إن الحيض لدم قاط
احتمل. أو شرب

ًء كان وشرب طبخ إذا وقالوا: الكرفس ومن الكليتين وجع من دوا
السإر.

والبزور الحبوب باب
ّباء في حّب الفلفلك إذا خألط حب الفلفل والحبة الخضراء والحمص تقول الط

ّطبرزذ يزيد في الجماع. بالّسمسم وعجن بعسل ال
ّيل عليهّا تبعث الّشهّوة. ّبة الخضراء وشرب ألبان ال والعرب تزعم أّن الح

جرير: قال 

عمران لقيت قد أجعثن
ًا شارب

ّبة على ألبان الخضراء الح
ّيل  إ

ّلون، محّسن للمنّي، مكثٌر الجماع، في زائد والحّمص ٌد ل لبن في زائ
أسإمن. بالباقلء خألط وإن الحيض، دم يدّر المرضع،

أّن عطارد: بلغني أبي لبن قال: قلت الصمعّي العدس سإويق
ٍة ذا كان أباك عنه? قال: قال حفظت فما سإيرين، ابن من منزل

وهو بارد العدس سإويق إن عطارد، أبا سإيرين: يا ابن لي أبي: قال
ّدم. يدفع ال

ّباء: إّن قالت والباقلء الحرف، الخردل، ٌع الخردل الط من ناف
ّفف الرحام ووجع المتقادمة والحّميات الّربع حّمى ... من ويج

المسلوق الّسلق مع أكل وإن الرأس من الرطوبة وينزل البلغم،
زال. به البرص طلي وإن الّصرع، من نفع

من وينفع البطن من القرع حّب يخرج الطباء: الحرف وقالت
ّنسا عرق وزن منه وشرب الحاّر بالماء سإّخن الورك. وإن ووجع ال
القولنج. من ونفع الطبيعة أسإهّل خأمسة أو دراهم أربعة
ّطباء قدماء من رجل وقال البصر، أكّل أدمن إذا الباقلء: إنه في ال

ًا الحلم وأحال تأويلهّا إلى الرؤيا عابر يجد ول بهّا ينتفع ل أضغاثّ
سإبيلً.
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ٌع الّشاهدانج "القنّب" ودهن الشاهدانج دهن الذن لوجع ناف
منهّا. المتقادمة والعلل البرد من العارض

الفاكهّة باب
ّدته عن خأثم بن معمر عن الزمان في طالب أبي بن لعلي قالت: ج

ّله رضي طالب أبي بن علّي سإمعت الرّمان أكلتم يقول: إذا عنه ال
المنبر. على الجمعة يوم للمعدة. وذلك دباغ فإنه يشحمه فكلوه

الرّمان? تبغض لعرابّي: لم الصمعّي: قيل الرّمان في لعرابي
مجعرة. مجفرة مبخرة قال: لنه

خأالد: بن يحيى قال: وقال القمل يورثّ ما في خأالد بن ليحيى
ّلبان وبخار أكل، إذا اليابس القمل: التيّن يورثّان شيئان تبخّر إذا ال

به.
ّترج الخوخ ّق إن وأقماعه الخوخ الطباء: ورق وقالت وال وعصر د

ّديدان القرع حّب أسإهّل وشرب ّلدة والّحيات وال البطن، في المتو
ّدلك وإن فيهّا، الديدان أمات الذن في ورقه ماء صّب وإن بورقه ت
ّنورة بعد ريحهّا. قطع ال

ٌع الترج أذهبه. وحّب والقوب الكلف به لطخ إن الترج وحّماض ناف
ّفاح وورق التفاح الّسموم من ّق إن الغّض الت أو خأمسًة بالّرفق د

موضعه. يقرح أن غير من قلعه الوشم به ضمد ثّم سإتًة
 الجزر

ّي عن ّدثّني الّزهر ّله رسإول أصحاب من رجٌل قال: ح ّله صلى ال ال
ٌة بطنه وفي بات قال: "من وسإلم عليه ثّلثّ أو جزرتان أو جزر
ّدبلية" الفستق القولنج أمن ّلفاح وال ّق والفستق: إن وال وشرب د

ّلفاح: سإّم، الهّواّم.س لسع من نفع الشديد بالمطبوخ قتل وربما وال
وشّم والسإهّال والعسل بالّشراب بالقيء مضّرته آكله. وتدفع

ّتعطس. والّسذاب والجندبادسإتر والخردل الفلفل وال
ّدثّني الترّج في جمهّر لبزر ّدهاقين من شيٌخ قال: وح بأيام عالٌم ال

يرزقكم أن الملك الحبس: سإلوا لهل قال جمهّر بزر العجم: أن
لفاكهّتكم، ولحمته لطيبكم، القشر ليكون الترّج، الدم مكان

ّول ذلك لدهنكم. فكان والحّب لصباغكم، والحّماض به عرفت ما أ
حكمته.

الطعام مصالح باب
ّباخأين: االعجين في ملك العجين قال رئيس من رؤوسإاء الط

يملك.
وفي الحديث المرفوع: "أملكوا العجين فإنه أحد الّريعين".
في ما يصلح الطعام الّسويق: يغسل بالماء الحاّر مّرات ثّم
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بالبارد ويشرب.
ّبل به الطبيخ. والملح: يتق

والخّل: ينضج العدس ويصلحه للكل.
ّلى: ينقع ثّم يطبخ. ول يؤكل من الفاكهّة إل ما نضج على الباق

ّنفس. شجره، ويلقى ثّفله وعجمه، ويؤكل على ريق ال
ّبه. ّنب إل ل ًا ثّم يؤكل. ول يؤكل من الق ّيام والعنب: يقطف ويمهّل أ

ول يؤكل من الرأس إل أسإنانه وعيونه.
الباذنجان: يشّق ويحشى بالملح، ويترك سإاعًة في الماء البارد،

ًا، ثّم يسلق بعد ذلك. ثّم يصّب عنه ويعاد إلى الماء مرار
الكبر: يؤكل بالخّل بعد غسله بالماء من الخّل.
الزيتون: يؤكل وسإط الطعام ويصّب في الخل.

ّله ول يعرض لجسمه. ويؤكل من الشترغاز خأ
والكمأة: تنّصف ويقشر عنهّا قشرها، وتسلق بالماء والملح ثّم

تستعمل بالّسعتر والفلفل، وتقلى بالّزيت الّركابّي، وكذلك
الفطر.

الّسلق والكرنب: يسلقان بالماء والملح، ويصّب ماؤهما ثّم
يستعملن.

والبقول: تمسح ثّم تؤكل ول تغسل بالماء.
ّتمور الهّيرون. وأحمد البسور الجيسران. وما اصفّر وأحمد ال

ّد. أحمد مما اسإو
ّياح. ول ّبوط والبنانّي والم السمك: خأيره وشّره وخأير الّسمك الّش
ًا بالخردل في الشتاء، وفي الصيف ّي إل حاّر ّطر يؤكل السمك ال

ّذى الممقور. وشّر الّسمك كباره بالخّل وبالباريز. وأقّل الّسمك أ
السماريس. وخأير السماريس البيض، "وأكلهّا" خأيٌر من أكل

الحمر،وشّرها الّسود.
البيض وخأير البيض بيض الّشواّب من الدجاج، ول خأير في بيض

الهّرمة، وأخأّف البيض الرقيق، وأثّقله البيض الصلب.
ّلسان، ول الغلصمة ول ّدماغ ول ل ول يعرض من الرأس لل

الخراطيم.
لحم عنق الشاة ولحم العنق خأفيٌف سإريع النهّضام. وفي

الحديث المرفوع: "العنق هادية الشاة وهي أبعدها من الذى"
ّطعام ول يشرب بعده. ّفاع: يشرب قبل ال والق

ٍر ونحوه ّلبن: ل يؤكل ول يشرب إل بعد وضع الشاة بشهّ وال
ّلوبياء: يؤكل ّلى: يؤكل بعده الفوذنج فإنه يذهب بنفخته ال والباق

بعده الخردل الّرطب، ويشرب بعده ماء الّرّمان والّسكنجبين
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ّكر. المعمول بالس
الهّريسة: تؤكل بالفلفل الكثير والمّرّي ول يجعل فيهّا الّسمن.

والمضيرة: تطبخ بالفوذنج والّسذاب والكرفس.
الزيت الزيت الّركابّي: إذا خألط بالخّل أو أغلي على النار ثّم

رفعت رغوته عاد كالمغسول.
ّله عنه قال: عليكم بالّزيت، فإن وفي الحديث: أن عمر رضي ال

خأفتم ضرره فأثّخنوه بالماء فأنه يصير كالّسمن.
ّله عليه وسإلم في زيت الزيتون عن من حديث الرسإول صلى ال

ّله عليه وسإلم: ّله صلى ال عقبة بن عامر قال: قال رسإول ال
ّله منهّا موسإى عليه السلم زيت "عليكم بالّشجرة التي نادى ال

ٌء من الباسإور" الخردل الخردل: يعجن ّدهنوا به فإنه شفا الّزيتون ا
ًا بعد أن ّلوط أو رماد الكرم مرار بالخّل ويغسل بالماء ورماد الب

ينعم دقّه ونخله، ثّم يغسل بالماء القراح ويرّش بالماء حتى تخرج
ّلوز الحلو أو ماء الّرمان الحامض ّله، ويخلط معه ال رغوته ويكثر خأ

وماء الّزبيب.
جاء بعد خأاتمة الجزء التاسإع من النسخة الخطية التي نقل عنهّا
الصل الفتوغرافي في "أ" ما يأتي" الصمعي وهارون الرشيد 

ٌة، فقال: قال الصمعّي: دخألت على هارون الرشيد وبين يديه بدر
ّدثّني بحديٍث في العجز فأضحكتني وهبتك هذه يا أصمعّي، إن ح

البدرة. فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ بينا أنا في صحارى العراب
ٍة وهو ٍد على أجم ٍم شديد البرد والّريح وإذا بأعرابّي قاع في يو

عريان، قد احتملت الّريح كساءه، فألقته على الجمة؛ فقلت له:
يا أعرابّي؛ ما أجلسك ها هنا على هذه الحالة? فقال: جاريٌة

وعدتهّا يقال لهّا سإلمى، أنا منتظر لهّا. فقلت: وما يمنعك من أخأذ
كسائك? فقال: العجز يوقفني عن أخأذه. فقلت له: فهّل قلت في

ّله أبوك! فقال: ل ًا? فقال: نعم. فقلت: أسإمعني ل سإلمى شيئ
أسإمعك حتى تأخأذ كسائي وتلقي علّي. قال: فأخأذته فألقيته

عليه؛ فأنشأ يقول: 
ّله لعّل علـيهّـا ويلقيني فيبطحهّابسلمـى يأتي أن ال

سإحاب ذاك بعد ويأتي
ّهّرنامزٍن إليهّـا نسعى ول تط

فضحك الرشيد حتى اسإتلقى على ظهّره، وقال: أعطوه البدرة. فأخأذها الصمعّي
وانصرف.

بين الحسن بن زيد وابن هرمة ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لبن
ّله بولدة هرمة: إني لست كمن باعك دينه رجاء مدخأك أو خأوف ذّمك فقد رزقني ال
ّقه علّي ألّ أغضي على تقصير ّيه عليه السلم الممادح وجنبني المقابح، وإّن من ح نب
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ًا للسكر، ّد ًا للخمر وح ّد ّنك ح ّبه. وأنا أقسم لئن أتيت بك سإكران لضرب ّق ر في ح
ّله تعن عليه ول تدعهّا للناس فتوكل ولزيدن لموضع حرمتك بي. فليكن تركك لهّا ل

يقول: إليهّم؛ فنهّض ابن هرمة وهو 

عن الرسإول ابن نهّاني
ّدبـنـيالمـدام الـكـرام بـآداب وأ

عنهّا اصطبر لي وقال
ودعهّا

ّله لخوف خأـوف ل ال
النـام

ّبري وكيف عنهّا تص
ّبـي وحـ

ّكن حّب لهّا في تم
عظامـي

علّي الحلل طيب أرى
ًا خأبثـ

خأبث في النفس وطيب
 الحرام

 الكامل كتاب في المبّرد العباس أبو الخبر هذا ذكر
ّله بسم  الرحيم الرحمن ال
النساء كتاب

يكره وما منهّن يختار وما وخألقهّن أخألقهّن في
ّله صلى للنبي وسإلم عليه ال

ّله عليه وسإلم: " تنكح ّله صلى ال عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال: قال رسإول ال
ّدين تربت يداك". ثّم قال: "ما أفاد رجٌل المرأة لدينهّا وحسبهّا وحسنهّا فعليك بذات ال
ٍة ذات دين تسّره إذا نظر أليهّا وتطيعه وتحفظه في نفسهّا ًا من امرأ بعد السإلم خأير

وماله إذا غاب عنهّا".
ّله عنهّا قالت: ل تدخأل المرأة على زوجهّا ّله عنهّا وعن عائشة رضي ال لعائشة رضي ال

في أقّل من عشر سإنين.
ّله عليه وسإلم وأن بنت تسع سإنين. ّله صلى ال قالت عائشة: وأدخألت على رسإول ال

في أصناف النساء والرجال الصمعّي قال: أخأبرنا شيٌخ من بني العنبر قال: كان يقال:
ّينٌة عفيفة مسلمة تعين أهلهّا على العيش ول تعين العيش على ّنٌة ل النساء ثّلثّ: فهّي

ّكه عمن ّله في عنق من يشاء ويف ٌء للولد، وأخأرى"غٌل قمٌل" يضعه ال أهلهّا، وأخأرى وعا
ّيٌن عفيٌف مسلٌم، يصدر المور مصادرها، ويوردها مواردها، يشاء. والرجال ثّلثّة: فهّيٌن ل

ّلّب والمقدرة فيأخأذ بأمره، وينتهّي إلى قوله، وآخأر حائٌر وآخأر ينتهّي إلى رأي ذي ال
ًا. ٍد، ول يطيع مرشد بائٌر، ل يأتمر لرش

لعلي بن أبي طالب في خأير النساء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علّي بن أبي
طالب عليه السلم قال: خأير نسائكم العفيفة في فرجهّا، الغلمة لزوجهّا.

ّله بمثل ٌد نفسه بعد اليمان بال لعروة بن الزبير وعن عروة بن الّزبير قال: ما رفع أح
ّله فلنة، ّله بمثل منكح سإوء. ثّم قال: لعن ال منكح صدٍق، ول وضع نفسه بعد الكفر بال

ًا. ًا قصار ًا طوالً فقلبتهّم سإود ألقت بني فلن بيض
أسإد: لبعض الشعراء قال بعض شعراء بني 

ّول خأبث الماء خأبث وأ
ترابـه

ّول خأبث القوم خأبث وأ
 المناكح

لبن زبير، ثّم لعمر قال الصمعّي: قال ابن زبير: ل يمنعكم من
ٍة قصرها، فإّن الطويلة تلد القصير والقصيرة ٍة قصير ّوج امرأ تز

ّكرة فإنهّا ل تنجب. تلد الطويل؛ وإياكم والمذ
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ًة حتى أنظر إلى ّوج امرأ أبو عمرو بن العلء قال: قال رجل: ل أتز
ّهّا فإنهّا ولدي منهّا. قيل له: كيف ذاك? قال: أنظر إلى أبيهّا وأم

تجّر بأحدهما.
عن ابن ملكية أّن عمر قال: يا بني السائب، إنكم قد أضويتم

فانكحوا في النزائع.
في أنواع النساء 

الصمعّي قال: قال رجل: بنات العّم أصبر، والغرائب أنجب، وما
ّية. ضرب رؤوس البطال كابن أعجم

عن أوفى بن دلهّم أنه كان يقول: النساء أربع، فمنهّّن معمع لهّا
شيئهّا أجمع، ومنهّن تبع تضّر ول تنفع، ومنهّّن صدع تفّرق ول

تجمع، ومنهّن غيث همع إذا وقع ببلد أمرع.
قال الصمعّي: فذكرت بعض هذا الحديث لبي عوانة فقال: كان

ّله بن عمير يزيد فيه: ومنهّن القرثّع: وهي التي تلبس عبد ال
ًا، وتكحل إحدى عينيهّا وتدع الخأرى. درعهّا مقلوب

لعمر بن الخطاب في ثّلثّ دواهي عن علّي بن يزيد قال: قال
ٍة، ّله عنه: ثّلثّ من الفواقر: جار مقام عمر بن الخطاب رضي ال
ٌة إن دخألت أن رأى حسنًة سإترها، وإن رأى سإيئًة أذاعهّا؛ وامرأ

لسنتك، وإن غبت عنهّا لم تأمنهّا؛ وسإلطاٌن إن أحسنت لم
يحمدك، وإن أسإأت قتلك.

ّدثّنا الزبرقان في أحب كنائنه وأبغضهّم إليه الصمعّي قال: ح
ًا من أهل البادية من ولد ًا مسن جميع بن أبي غاضرة - وكان شيخ

الّزبرقان بن بدر من قبل النساء - قال: كان الزبرقان يقول:
أحّب كنائني إلّي الذليلة في نفسهّا، العزيزة في رهطهّا، البرزة

ّية التي في بطنهّا غلم ويتبعهّا غلم. وأبغض كنائني إلّي الحي
ّقى وتجلس الهّبنقعة، الذليلة في ّدف ّطلعة الخبأة، التي تمشي ال ال
رهطهّا، العزيزة في نفسهّا، التي في بطنهّا جارية وتتبعهّا جاريٌة.
لخالد بن صفوان بلغني عن خأالد بن صفوان أنه قال: من تزوّج

ّدبهّا الغنى ًة في قومهّا، ذليلًة في نفسهّا، أ ّوجهّا عزيز ًة فليتز امرأ
ًا من جارها، ماجنًة على زوجهّا. ّذلهّا الفقر. حصان وأ

الفرزدق يصف النساء وقال الفرزدق يصف النساء: 
إذا بعولهّّن عند يأنسن

خألوا
خأفار فهّّن خأرجوا هم وإذا

لخالد بن صفوان يطلب امرأة، ولخأرين وقال خأالد بن صفوان "الدلل": أطلب لي
ًا كبيرة "لم تقر فتحنن ولم تفت ًا ول عجوز ًا صغير ًا كبكر، ل ضرع ّيب أو ثّيب ًا كث بكر

فتمحن"، قد عاشت في نعمة وأدركتهّا حاجٌة، فخلق النعمة معهّا وذّل الحاجة فيهّا،
حسبي من جمالهّا أن تكون ضخمًة من بعيد، مليحًة من قريب، وحسبي من حسبهّا أن
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ّنة، إن عشت أكرمتهّا وإن مّت وّرثّتهّا. تكون واسإطًة في قومهّا، ترضى مني بالس
ًة بيضاء البياض، سإوداء السواد، طويلة الطول، وقال رجل لصاحب له: ابغني امرأ

قصيرة القصر. يريد: كّل شيء منهّا أبيض فهّو شديد البياض، وكل شيء منهّا أسإود
فهّو شديد السواد، وكذلك الطول والقصر.

ًا "أي ل تجعل دارها آهلة بدخأول الناس عليهّا"، ول ًة ل تؤهل دار وقال آخأر: ابغني امرأ
ًا "أي ل تنم وتغري بين ًا "أي ل تؤنس الجيران بدخأولهّا عليهّم"، ول تنفث نار نؤنس جار

ًة فرعاء. الناس" قال الصمعّي: قال أعرابّي لبن عّمه: اطلب لي امرأة بيضاء، مديد
ًة، تقوم فل تصيب قميصهّامنهّا إل مشاشة منكبيهّا، وحلمتي ثّديهّا ورانفتي أليتيهّا جعد

ورضاف ركبتيهّا، إذا اسإتلقت فرميت تحتهّا بالترّجة العظيمة نفذت من الجانب الخأر.
ّنى بمثل هذه إل في الجنان!. فقال له ابن عمه: وأ

ًة معهّا ونحو قوله في الترّجة قوم أّم زرٍع: خأرج أبو زرٍع والوطاب تمخض، فلقي امرأ
ّلقني ونكحهّا. ولدان لهّا كالفهّدين يلعبان تحت خأصرها برّمانتين فط

ّقاء، طويلة اللقاء، منهّوسإة ّقاء م ًة ش في اخأتيار الجواري وقال آخأر: ابغني امرأ
الفخذين، نافحة الّصقلين.

العرابّي: شعر لبن العرابي أنشد ابن 

ًا تبغي كنت إذا ّيمـ أ
بـجـهّـالة

أبوها من فانظر الناس من
 وخأالهّا

هي كما منهّا فإنهّما
ّدكمـنـهّـمـا مـثـالـهّـا أريد إن نعل كق

المال من ترجو الذي فإن
عندهـا

شؤمهّا عليه سإيأتي
وخأبـالـهّـا

ّثيب عجالة ّذرة تطحنهّا وتعجنهّا وتخبزها، وال في البكر والثيب وكان يقال: البكر كال
ّق راكٍب تمٌر وسإويٌق. لبن العرابي في تطليق زياد لزوجته وقال ابن العرابّي: طل

ٌد امرأته حين وجدها لثغاء، وقال: أخأاف أن يجيء ولدي ألثغ،  وقال: زيا

الموشّي في تميسألـثـغ بحيفـٍس تأتي لثغاء
ّبغ  والمص

أقوالهّم في المرأة ويقال: المرأة غّل فانظر ماذا تضع في عنقك؛ وهو من قول ابن
ّق فانظر عند من تضع نفسك. ّدين ر ّفع: ال المق

العرابّي: أنشد ابن 

ّي أحّب من النزيه الخلو
الـهّـوى

على أسإقى أن وأكره
فضل عطٍش

ًا إليهّا. يقول: أكره المرأة التي أكثرت الزواج وإن كنت مضطر
ًة ّذاء قال: خأطبت امرأ خأالد الحذاء وامرأة خأطبهّا وعن خأالد الح
ٌق يشّف، فدعت من بني أسإد فجئت لنظر إليهّا وبيني وبينهّا روا
ّللة باللحم فأتت على آخأرها، وأتت بإناء ًا مك بجفنٍة مملوءة ثّريد
ًا فشربته حتى كفأته على وجهّهّا، ثّم قالت: يا ًا أو نبيذ ٍء لبن مملو

ٍد وإذا شابٌة جارية ارفعي الّسجف؛ فإذا هي جالسٌة على جلد أسإ
ّله: أنا أسإدة من بني أسإد على جلد أسإد جميلٌة، فقالت: يا عبد ال

ّدم فافعل، فقلت: وهذا مطعمي ومشربي، فإن أحببت أن تتق
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ّله وأنظر. فخرجت ولم أعد. أسإتخير ال
ّله ّله عليه وسإلم وعن أنس قال: قال رسإول ال للنبي صلى ال

ّله عليه وسإلم وأّم سإليم تنظر إلى امرأة فقال:"شّمي صلى ال
عوارضهّا وانظري إلى عقبهّا".

شعر للنابغة وقال النابغة: 
ًا الّسود من ليست إذا أعقاب

انصرفت
نخـلة بجنبي تبيع ول

الـبـرمـا
ّد سإائرها. ّد عقب المرأة اسإو وقال الصمعّي: إذا اسإو

ٍد ّوج علّي بن الحسين أّم ول رد علي بن الحسين على عبد الملك في جارية تزوجهّا تز
ّله قد رفع باالسإلم لبعض النصار، فلمه عبد الملك في ذلك، فكتب إليه: إن ال

ّله صلى الخسيسة وأتّم النقيصة، وأكرم به من اللؤم فل عار على مسلم، هذا رسإول ال
ّله عليه وسإلم قد تزّوج أمته وامرأة عبده. فقال عبد الملك:إن علّي بن الحسين ال

ّتضع الناس. يتشّرف من حيث ي
ّتخاذ للصمعي في رغبة الناس بالسراري الصمعّي قال: كان أهل المدينة يكرهون ا

أمهّات الولد حتى نشأ فيهّم علّي بن الحسين والقاسإم بن محمد"بن أبي بكر"، وسإالم
ًا فرغب الناس في الّسراري. ًا وورع ّله"بن عمر"، ففاقوا أهل المدينة فقهّ بن عبد ال

لمسلمة بن عبد الملك وقال مسلمة بن عبد الملك: عجبنا من رجل أخأفى شعره ثّم
ّتخذ المهّيرات. ّي فا أعفاه، أو قّصر شاربه ثّم أطاله، أو كان صاحب سإرار

المدينة: شعر لمديني قال رجٌل من أهل 

ًأ تشتمّن ل أن في امر
له تكون

سإوداء أو الروم من أّم
 عجماء

الـنـاس أّمهّات فإنما
أوعـيٌة

وللحساب مستودعات
آبـاء

ٍة ورّب ليست واضح
ٍة بمنجـب

للفحل أنجبت وربما
سإـوداء

ّوج فقال له: افعل، ّتز ًا في ال ّوج بلغني أن رجلً شاور حكيم ًا في التز لرجل شاور حكيم
ّياك والجمال الفائق، فإنه مرعًى أنيق. فقال: ما نهّتني إل عما أطلب. فقال: أما وإ

القائل: سإمعت قول 

مرعًى تصادف ولن
ًا منـتـجـع آثّار به وجدت إلأبدا ممرع

يزيد: بن للوليد الوليد بن عمر وقال يزيد بن والوليد الوليد بن عمر
بمثلك. يأتين وهّن بهّّن أعجب ل بالماء. قال: وكيف لمعجب إنك
ّدرداء أبي عن ويروى وشرهّن النساء خأير في الدرداء لبي أنه ال

ًا تدخأل التي نسائكم قال: خأير ًا وتخرج قيس ًا بيتهّا وتمل ميس أقط
ًا، ول قعقعة، لضراسإهّا تسمع التي الّسلفعة، نسائكم وشّر وحيس

الحديث. غريب كتاب في هذا فسرت مفّزعة. وقد جارتهّا تزال
وقال وأسإوأهن النساء أشهّى في طالب أبي بن وعقيل معاوية بين

ّي أبي بن لعقيل معاوية لما أشهّى? قال: المؤاتية النساء طالب: أ
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ّي ترضى. قال لما أسإوأ? قال: المجانية النساء تهّوى. قال: فأ
ّله معاوية: هذا ّنقد وال العادل. عقيل: بالميزان العاجل. قال ال

الرجال من الكفاء
ّله عليه وسإلم عن أبي هريرة قال: قال النبّي صلى للنبي صلى ال

ّوجوه ّله عليه وسإلم:"إذا جاءكم من ترضون خألقه وخألقه فز ال
ٌد عريض. إنكم إل تفعلوه تكن فتنٌة في الرض وفسا

ّله عليه وسإلم وعن الحسن عن سإمرة عن النبّي صلى ال
قال:"الحسب المال والكرم التقوى".

ّنا يكون ّله، المرأة م وعن أنٍس قال: قالت أّم حبيبة: يا رسإول ال
ّيهّما تكون في الخأرة? لهّا الزوجان في الدنيا فتموت فل

ًا" يا أّم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا قال:"لحسنهّما"خألق
والخأرة".

ّدرداء فقالت: قال ّية بن قيس قال: خأطب معاوية أّم ال عن عط
ّله عليه وسإلم:"المرأة لخأر ّله صلى ال ّدرداء: قال رسإول ال أبو ال
ّوجه في الجنة زوجيهّا" فلست بمتزّوجة بعد أبي الدرداء حتى أتز

ّله تعالى. إن شاء ال
ّله عليه وسإلم على من بعده ويقال: إنما حرم أزواج النبّي صلى ال

ّنة. ّنهّّن أزواجه في الج ل
ّله عنه  لعمر بن الخطاب رضي ال

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي
ّنهّّن يحببن ما ّله عنه: ل تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإ ال

ّبون. تح
ّوجين? لبنة الُخّس ابن العرابّي قال: قيل لبنة الُخّس: أل تتز

فقالت: بلى، ل أريده أخأا فلن ول ابن فلن ول الظريف
ًا ًا إذا غدا، ضحوك المتظّرف ول السمين اللحم، ولكن أريده كسوب

إذا أتى.
بينهّا وبين أبيهّا وكان أبوها قد كّف بصره فقال: ما بال ناقتك?

ّية عقليهّا. قالت: عينهّا هاّج وملؤها راّج وتمشي وتفاّج؛ فقال: يا بن
فعقلتهّا؛ فقال: ما صنعت حتى اضطرمت.

لعرابي في كفاية الزوج قيل لعرابّي: فلٌن يخطب فلنة. قال:
ّوجوه. أموسإر من عقٍل وديٍن? قالوا: نعم. قال: فز

عن عيسى بن عمر قال: قال رجل لعرابّي: أمنكحي أنت? قال:
ّلحية. ل. قال: ولم? قال: لنك أصبح ال

ّعلفة عقيل بن علفة وعبد الملك بن مروان وكان عقيل بن 
ًا، فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته على حد بنيه، غيور
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ّنبني ّد فاعلً فج وكانت لعقيل إليه حوائج، فقال له: إن كنت ل ب
هجناءك.

وله مع إبراهيم بن هشام وخأطب إليه إبراهيم بن هشام بن
إسإماعيل- وكان"إبراهيم بن" هشام ولي المدينة وخأال هشام بن

ّده لنه كان أبيض شديد البياض، فقال:  عبد الملك- فر
لقرشّي صحيفة رددت

ّ عرقه بتلّما احمـرارا إل

يعني العجم يسّمون الحمراء.
ٍة بين عبد الملك بن مروان وقرشية بن العرابي قال: قال عبد الملك بن مروان لمرأ
ًا عليه: أتنكح الحّرة عبدها? فقالت: يا أمير المؤمنين  من قريٍش تّزوجت رجلً مغموص

ّنسوةاليامـي تنكح المهّور إّن اليتامـى الرامل ال
ًا له تبغي ل المرء  سإلم

يقول: لبن العربي وقال ابن العرابي: خأطب رجٌل إلى رجٍل فلم يرضه فأنشأ 

يبغون سإعوا للذين قل
رخأصتهّـا

أّم عندي الجوع رخّأص ما
 كلثوم

بعل من لهّا خأير الموت
ٍة منقص

ّلٌة أباهـا إليه سإاقت جـ
كـوم

ًا "فكن" في عام سإنٍة يقول: لعل الضيفة تحملهّم ّكاح عمر الخير وكان عمر الخير ن
على أن ينكحوا غير الكفاء.

للمّرار: بين المساور والمّرار وقال المساور 

من أمي أن سإرني ما
ٍد بني أسإ

ّبي وأن من ينجيني ر
النـار

ّوجوني وأنهّم من ز
بناتـهّـم

ٍم كل لي وأن ألف يو
دينـار

المرار: فأجابه 

عبٍس من للم فلست
ٍد ومن أسإ

ابـن دينار أنت وإنما
دينـار

عبس من أنت تكن وإن
وأمهّم

جارة من أمكم فإن
الـجـار

دينار ابن دينار: عبد ابن عبد. وجارة لجار: السإت. والجار: الفرج.
العراب: لعرابي في امراة دلته على زوجة وقال بعض 

أتتني لما لهّا أقول
ّلـنـي تـد

ٍة على ٍة امرأ موصوف
بجمـال

ً ولله لهّا أصبت كما بعل
اشتهّت

ثّلثّ مني اغتفرت إن
خأصال

ٌق فمنهّن يبـارى ل فس
ّقةولـيده ٍم ور ّلة إسإـل مــال وقـ
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بين ابن هبيرة ورجل وقال رجل لبن هبيرة: أنا ابن الذي خأطب
إلى معاوية؛ فقال ابن هبيرة: أفزّوجه? قال: ل؛ فقال ما صنعت

ًا. شيئ
لشيخ في رجل من بني كلب خأطب امرأة أبو الحسن المدائني

قال: خأطب رجل من بني كلب امرأة، فقالت له أمهّا: حتى
أسإأل عنك. فانصرف فسأل عن أكرم الحّي عليهّا، فدّل على

شيخ فيهّم كان يحسن المحضر في المر يسأل عنه، فسأله أن
يحسن عليه الثناء وانتسب له فعرفه؛ ثّم إن العجوز شمرت

فسألته عنه فقال: أنا ربيته، قالت: كيف لسانه? قال: مدرة قومه
وخأطيبهّم. قالت: كيف شجاعته? قال: حامي قومهّم وكهّفهّم.

قالت: فكيف سإماحته? قال: ثّمال قومه وربيعهّم. فأقبل الفتى
فقال الشيخ: ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى ول انحنى. فدنا

ّلم! ما جار ول خأار. ثّم الفتى فقال الشيخ: ما أحسن والله ما سإ
جلس، فقال: ما أحسن والله ما جلس! ما دنا ول ثّنى. فذهب

الفتى ليتحرك فضرط، فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط!
ً ما أغنهّا ول أطنهّا. ول بربرها ول فرفرها. فنهّض الفتى خأجل
فقال: ما أحسن والله ما نهّض! ما انفتل ول انخزل. فأسإرع

الفتى، فقال: ما أحسن والله ما خأطا! ما ازور ول اقطوطى.
ّوجناه. قالت العجوز: وّجه إليه من يرده لو سإلح لز

 خأالد بن صفوان يخطب امرأة 
خأطب خأالد بن صفوان امرأة فقال: أنا خأالد بن صفوان؛

والحسب على ما قد علمتيه، وكثرة المال على ما قد بلغك، وفّي
خأصال سإأبينهّا لك فتقدمين علّي و تدعين. قالت: وما هي? قال:

إن الحرة إذا دنت مني أملتني، وإذا تباعدت عني أعلتني، ول
سإبيل إلى درهمي وديناري، ويأتي علّي سإاعٌة من الملل لو أن

رأسإي في يدي نبذته. فقالت: قد فهّمنا مقالتك ووعينا ما ذكرت،
وفيك بحمد الله خأصاٌل ل نرضاها لبنات إبليس، فانصرف رحمك

الله.
لبعض الشعراء قال بعض الشعراء: 

ّيرت إن ليل يا أل أين فانظري بعيشكفـينـا خأ
 الخيار

ثّـار علـيه وليس ثّاٌر لهغـبـيا قدما تستنكحي فل
لمرأته: وقال آخأر 

حّسادهـا العشيرة ظلومتنكحـي فل هلكت فإما
سإادها من ويبغض لديهأعراضهّا ثّلب مجده يرى
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آخأر: وقال 

الدهر فّرق إن تنكحي فل
بيننا

ليس والوجه القفا أغّم
بأنزعـا

وسّإع لونين ذا القوم من
بطنـه

ّيا ولكن ما حلمه أذ
توسّإـعـا

ًا عظم على بلحييه ضروب
زوره

للفعال هّشوا لقوم إذا
تقنـعـا

ّوج إبراهيم بن النعمان بن لبراهيم بن النعمان وقد زّوج ابنته لمولى عثمان بن عفان ز
بشير يحيى بن "أبي" حفصة مولى عثمان بن عفان ابنته على عشرين ألف درهم،

ّير  فقال: فع

ًا عشرون تركت فما ألفـ
لـقـائل

ً مـقـالة تحـفـل فل مقال
لئم

ّوجت قد أك فإن مولى ز
مضت فقد

وحـّب قبلـي سإنٌة به
الـدراهـم

ًا خأولة ًا فأسإلم على يد عثمان. وتزوج أيض ّد مروان الشاعر، وكان يهّودي ويحيى هذا ج
ّيد أهل الوبر. فقال  القلخ: بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم سإ

حين قالت خأولة نبئت
أنـكـحـهّـا

ًا العار منك كنت لظالم
أنـتـظـر

فضل ترجو عبدين أنكحت
مالهّمـا

الترب رجوت مما فيك في
 والحجر

ّلـه ٍد دّر ل التحجـيل وبهّا برذنتهّاسإـائسـهّـا أنـت جـيا
والـغـرر

عباس ابن إلى رجٌل خأطب له يتيمة خأطب ورجل عباس ابن بين
حجرك وفي لك. قال: ولم، أرضاها عباس: ل ابن فقال له؛ يتيمًة

ابن هذا! فقال وتنظر. قال: وما تتشرف نشأت? قال: لنهّا
لهّا. أرضاك ل عباس: الن

ٌد كتب العاص بن وسإعيد زياد إليه يخطب العاص بن سإعيد إلى زيا
أمر الكتاب قرأ فلما كثير؛ بماٍل إليه وبعث سإعيد بنت عثمان أّم

جلسائه. بين بقسمه أمره قبضه فلم والهّدايا، المال بقبض حاجبه
ثّم منهّا. ففعل؛ أكثر ذلك. فقال: أنا من أكثر الحاجب: إنه فقال
ٍد: بسم إلى كتب ّله زي النسان فإّن بعد، الرحيم. أما الرحمن ال

اسإتغنى. رآه ن ليطغى
إلى زرارة بن لقيط خأطب خأالد بن وقيس زرارة بن لقيط بين

ّدين ذي خأالد بن قيس أنت? قيس: ومن له فقال الّشيبانّي؛ الج
علنيًة? إلّي تخطب أن حملك زرارة. قال: وما بن قال: لقيط
ّني ّني عرفت فقال: ل لم سإاررتك وإن أفضحك لم عالنتك إن أ
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ّله تبيت ل كريم، أخأدعك. فقل: كفء ًا عندي وال ًا. ول عزب غريب
ّوجه عنه. وسإاق ابنته فز
ّية لي للحسن: إن رجل قال الزوج في للحسن تخطب، وإنهّا بن
ّوجهّا فمّمن ّله، يتقي ممن أزّوجه? فقال: ز ّبهّا فإن ال أكرمهّا، أح

يظلمهّا. لم أبغضهّا وإن
ّطابهّا أبان أّم ّطاب بن عمر اليقظان: خأطب أبو قال وخأ أبان أّم الخ

فقالت: سإفيان، أبي بن يزيد عنهّا مات أن بعد ربيعة بن عتبة بنت
ًا إل يدخأل ل ًا، إل يخرج ول عابس خأيره. ثّم ويقّل أبوابه يغلق عابس

ٌد الّزبير، خأطبهّا ٌد قروني على له فقالت: ي الّسوط. في له وي
بين يقعد أن إل حّظ منه للنساء فقالت: ليس علّي، وخأطبهّا
ّوجهّا؛ فأجابت طلحة غيره. وخأطبهّا منه يصبن ل الربع شعبهّن فتز
ّنا رددت من لهّا: رددت فقال طالب أبي بن علّي عليهّا فدخأل م

ّوجت والقدر. فقال: أما الحضرمّي! فقالت: القضاء بنت ابن وتز
ّوجت إنك ًة أجملنا تز ًا وأجودنا مرآ ّف ًا وأكثرنا ك أهله. على خأير

ّتل وذّم النكاح على الحّض التب
ّله صلى للنبي ّكاف عن النكاح على الحض في وسإلم عليه ال بن ع
ّله صلى النبّي الهّللّي: أّن وداعة ّكاف له: "يا قال وسإلم عليه ال ع

ًا امرأة?" قال: ل. قال: "فأنت ألك إن الشياطين إخأوان من إذ
ّنا كنت وإن بهّم فالحق النصارى رهبان من كنت ّنتنا فمن م سإ

النكاح". 
ّله رسإول أّن طاوس عن ّله صلى ال ول زمام قال: "ل وسإلم عليه ال

ّية ول خأزام ّبتل ول السإلم في رهبان السإلم". في سإياحة ول ت
لي قال: قال ميسرة بن إبراهيم عن ميسرة بن لبراهيم طاوس

يمنعك الزوائد. ما لبي عمر قال ما لك لقولّن أو طاوس: لتنكحّن
فجور. أو عجٌز إل النكاح من

أحسن لمرأته: خأذي علقمة قال: قال إبراهيم عن لمرأته علقمة
ّله لعّل رأسإي، عند اجلسي ثّم زينتك ّوادي بعض من يرزقك أن ال ع
ًا. خأير
ٌع بعض وفي ّطر، سإنن من الخأبار: أرب ّتع ّنكاح، المرسإلين: ال وال

والختان. والّسواك،
والجمال الحسن باب

ّله عنهّا ّله عنهّا عن عائشة رضي ال ّله عليه وسإلم وعائشة رضي ال بين الرسإول صلى ال
ّله عليه وسإلم امرأة من كلٍب، فبعثني أنظر إليهّا؛ ّله صلى ال قالت: خأطب رسإول ال

ّدها اقشعّر فقال لي: "كيف رأيت"? فقلت: ما رأيت طائلً؛ فقال: "لقد رأيت خأالً بخ
ٍة". فقالت: ما دونك سإّر. ٍة منك على حد كل شعر

ّ: قال: دخأل أبو السإود على عبيد ّله بن زياد القحذمّي بين أبي السإود الدؤلي وعبيد ال
ًة فظّن أنه يهّزأ به  ّلقت معاذ ّله بن زياد فقال: أصبحت جميلً، فلو تع فقال: ال
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أبليت الذي الشباب أفني
ّدته ج

آٍت من الجديدين مّر
ونطلق

طول في لي يبقيا لم
اخأتلفهّما

ًا لذعة عليه يخاف شيئ
الحدق

ّيان بن عمير قال: دخألت على قتادة بن ملحان، قتادة بن ملحان وحيان بن عمير عن ح
ّله عليه وسإلم فمّر رجل في أقصى الدار فرأيته في وجه قتادة، فقال: إّن النبي صلى ال

مسح وجهّه.
ٍة ٍة حسن ّله قال: كان يقال: من كان في صور ّله عن عون بن عبد ل لعون بن عبد ال

ّله. ونصب ل يشينه ووسّإع عليه في الرزق، كان من خأالصة ال
قنبر: أبيات في الحسن والجمال وقال الحكم بن 

كمل ذا أّن لو كملتلـه يقال ما فيهّا ليس
ٍء كّل مثل حسنهّا من كائٌنملحتهّا من جز
ّنت لو  بدل نفسهّا من ترد لممتاعتهّا في تم
المحدثّين: وقال بعض 

العاذلون رأوك فلما
حججتهّم

ّتى بحسنك ّلهّم ح لي ك
غادر

ًا: وقال  أيض

ّير ّق وتاهفهّمـه حسنه من تح يتيهّا أن له وح
ٍء فيه ير فلمنفسه ورأى غيره رأى  شبيهّا لشي

امرأة: وقال العشي في وصف 

ٍة إلى منهّا فأفضيت ّن ّلتج بأثّمارهـا علّي تد
ّله عنهّا قالت: يؤّم القوم ّله عنهّا فيمن يؤم القوم عن عائشة رضي ال لعائشة رضي ال

ًا. ًء فأصبحهّم وجهّ ّله، فإن كانوا في القراءة سإوا أقرؤهم لكتاب ال
ًا يختال لجميل بن معمر في حسن مصعب وقال جميل بن معمر: ما رأيت مصعب

ّيام. بالبلط إل غرت على بثينة، وبينهّما ثّلثّة أ
ًا، وإذا بمصعب بن مصعب بن الزبير والشعبي عن الّشعبّي قال: دخألت المسجد باكر

الّزبير والناس حوله، فلما أردت النصراف قال لي: أدن. فدنوت منه حتى وضعت يدي
على مرفقته؛ فقال: إذا أنا قمت فاتبعني؛ وجلس قليلً، ثّم نهّض فتوّجه نحو دار موسإى

ّبعته؛ فلما أمعن في الدار التفت إلّي وقال: أدخأل. فدخألت"معه ومضى بن طلحة فتت
نحو حجرته وتبعته، فالتفت إلّي فقال: أدخأل، فدخألت معه" فإذا حجلٌة، فطرحت لي

ٍه رأيته قّط؛ فقال: يا شعبّي، ّبة، فإذا أجمل وج ٌة فجلست عليهّا، ورفع سإجف الق وسإاد
ّيدة نساء العالمين عائشة بنت طلحة؛ فقال: هذه هل تعرف هذه? قلت: نعم، هذه سإ

ّثل: ليلى، ثّم  تم

طّر لدن ليلى من زلت وما
شاربي

إحـنًة أخأفي اليوم إلى
وأداجـن

ٍم ليلى في وأحمل قـو
ضـغـينًة

علّي ليلى في وتحمل
الضغـائن

ثّم قال: إذا شئت يا شعبّي "فقم". فخرجت؛ "فلما كن العشّي
رحت" إلى المسجد فإذا مصعٌب بمكانه؛ فقال لي: ادن. فدنوت؛
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فقال لي: هل رأيت مثل ذلك لنساٍن "قّط"? قلت: ل؛ قال:
ّدثّ بما رأيت. ثّم التفت إلى أتدري دخألناك? قلت: ل؛ قال: لتح

ّله بن" أبي فروة فقال: أعطه عشرة آلف درهم وثّلثّين "عبد ال
ٌد بمثل ما انصرفت به: بعشرة ٍذ" أح ًا.فما انصرف "يومئ ثّوب

آلف"درهم"، وبمثل كارة القّصار، ونظري إلى عائشة.
لبي الغصن العرابي 

ًا، فلّما بقباء تداعى أهله أبو الغصن العرابّي قال: خأرجت حاّج
وقالوا: الّصقيل الّصقيل! فنظرت وإذا جارية كأّن وجهّهّا سإيٌف

ّنا صقيٌل، فلّما رميناها بالحدق ألقت البرقع على وجهّهّا، فقلنا: إ
سإفٌر وفينا أجٌر، فأمتعينا بوجهّك؛ فانصاعت وأنا أعرف الّضحك

في وجهّهّا وهي تقول: 
أرسإلت متى وكنت

ًا طرفك رائد
ًا لقلبك أتعبتك يوم

المنـاظـر
ّله ل الذي رأيت أنـت ك
قـادٌر

أنت بعضه عن ول عليه
 صابر

بين فتاة حسناء وعمتهّا ومّر رجٌل بناحية البادية فإذا فتاة كأحسن ما تكون؛ فوقف
ّنجدي ول حّظ لك فيه? ينظر إليهّا، فقالت له عجوز من ناحية: ما يقيمك على الغزال ال

الّرّمة: فقالت الجارية: يا عمتاه، يظّن كما قال ذو 

ّ يكن لم وإن ّلل إل تع
ٍة سإاع

ً ّني قليل قليلهّا لي نافع فإ

المحدثّين: وقال بعض 

فـي بالفتى يقبح الخال
ّده خأـ

ّد في والخال الفتاة خأ
مـلـيح

بالفتى يحسن والّشيب
رأسإه في

الفتاة رأس في والشيب
قبـيح

ًا يجول في وقال جعفر بن محمد: الجمال مرحوٌم: بين شريح ورجل رأى رجٌل شريح
ّطرق فقال: ما غدا بك? فقال: عسيت أن أنظر إلى صورة حسنة. بعض ال

ًا: ما أجملك! قال: ما بين خأالد بن صفوان وامرأة قالت امرأة خأالد بن صفوان له يوم
تقولين ذاك وما لي عمود الجمال، ول علّي رداؤه ول برنسه. قالت: ما عمود الجمال

وما رداؤه وما برنسه? قال: أما عمود الجمال فطول القوام وفي قصٌر؛ وأّما رداؤه
فالبياض ولست بأبيض؛ وأما برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع. ولكن لو قلت: ما أحلك

وما أملحك، كان أولى.
لبي اليقظان في جيش ابن الشعب أبو اليقظان قال: كان يسّمي جيش ابن الشعب

جيش الطواويس، لكثرة من كان فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال.
عمر بن الخطاب ومعقل بن سإنان قال: وقال أبو اليقظان: سإمع عمر بن الخطاب

يقول: قائلً بالمدينة 

شّر من الناس برّب أعوذ
معقٍل

البقيع راح معقٌل إذا
مرّجـل
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يعني معقل بن سإنان الشجعّي، وكان قدم المدينة؛ فقال له عمر: إلحق بباديتك.
ًة ذات ليلة  ّي وسإمع امرأ تقول: في جمال نصر بن حجاج البهّز

ٍر إلى سإبيل أل خأم
فأشـربـهّـا

بن نصر إلى سإبيٌل هل أم
 حّجاج

وهذا نصر بن حّجاج بن علط البهّزّي، وكان من أجمل الناس، فدعا به عمر فسيره إلى
ًا وعنده امرأته شميلة وكان البصرة - فأتى مجاشع بن مسعود الّسلمّي فدخأل عليه يوم

ّلك. ًا لو كان فوقك لظلك أوتحتك لق ّب ّبك ح ًا، فكتب نصر على الرض: أح ّي مجاشع أم
ًا فقرأه، ًء ثّم أدخأل كاتب ّله كذلك. فكّب مجاشٌع على الكتابة إنا فكتبت هي وأنا وال

ّلقهّا - فقال نصر بن  ًا وط حّجاج: فأخأرج نصر

ظّن غير ذنٌب لي وما
ظننـتـه

تصديق بعض وفي
 أثّام الظنون

ّيرتني إن لعمري أو سإ
حرمتني

ًا نلت وما ذا إّن ذنبـ
لـحـرام

ّنت أأن ّذلفاء غ ً ال ليل
ٍة بـمـنـي

النسـاء أمانّي وبعض
غـرام

الذي الظّن بي ظننت
بعده ليس

ٌء ّي في لي وما بقا ّنـد ال
كـلم

ًا فأصبحت ّي غـير على منف
ٍة ريب

ّكتين لي كان وقد بالم
مـقـام

ّنت مّما ويمنعني تم
تكـّرمـي

ًق وآباء سإالـفـون صد
كـرام

ّنـت مّما ويمنعهّا تم
حـياؤهـا

ٍة مع لهّا وحاٌل ّف وصـيام عـ

أنت فهّل حالنا وهاتان
راجعي

ّني خأّف وقد كاهٌل م
وسإـنـام

ًا: شعر للقيط بن زرارة، ولغيره قال لقيط بن  زرارة: وأنا أحسب هذا الشعر مصنوع

أحسابهّم لهّم أضاءت
ووجوههّـم

ّظم حتى الليل دجى ن
 ثّاقبه الجزع

ّطمحان  القيني: قال أبو ال

أن يرعد الغّر الغمام يكاد
رأى

ٍم بني وجوه وينهّل ل
بارقـه

آخأر: وقال 

ٌه اعتشوا المعتفين أّن لو وجو
بـهّـا

ّدجى صدعن الليل ترى حتى ال
 ينجلي

لعمر بن الخطاب، ثّم لعلي بن أبي طالب قال عمر بن الخطاب
ًا، وإذا ّنا سإمعنا بكم شعرنا أحسنكم وجوه ّله عنه": إ "رضي ال

اخأتبرناكم كانت الخبرة أولى بكم. 
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ّله وجهّه: خأصصنا بخمس: قال علّي بن أبي طالب كّرم ال
بصباحة، وفصاحة، وسإماحة، ورجاحة، وحظوة"يعني"عند"

ّية فقال: هم أغدر وأفجر وأمكر؛ ونحن النساء". وسإئل عن أم
أفصح وأصبح وأسإمح.

لمرأة في الزبير وعلّي ومصعب رأت امرأة الزبير فقالت: من
ًا فقالت: من هذا الذي كأنه ّي هذا الذي هو أرقم يتلّمظ? ورأت عل

كسر ثّم جبر? ورأت طلحة فقالت: من هذا الذي كأنه ديناٌر
هرقلي? لسكينة بنت الحسين في ابنتهّا ألبست سإكينة بنت

ّياه إلّ لتفضحه. ّله ما ألبستهّا أ ًا وقالت: وال ًا كثير الحسين ابنًة دّر
ًء مع جارية:  لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء يذكر نسا

الّضحاء رأد في أقبلن
بـهّـا

الشمس وجه وسإترن
 بالشمس

ًة قال: خألوت بهّا والقمر يرينيهّا، فلّما غاب أرتينه. ذكر بعض العراب امرأ
الشعراء: وقال بعض 

ّله رماه غلٌم بالحـسـن ال
ًا يافـعـ

ّق ل سإيمياء له على تش
الـبـصـر

ّيا كأّن ّثر ّلقـت ال فـي ع
جـبـينـه

وجهّه وفي الّشعري أنفه وفي
 القمر

اسإتعـيرت المجد رأى ولّما
ثّـيابـه

ّدى ّذيل واسإـع بثوٍب تر الـ
وأتـزر

أغضـى العوراء قيلت إذا
ً ذليلكـأنـه لنـتـصـر شاء ولو ذّل بل

لّمه: بين أعرابي وأمه قال غلٌم من العراب 

ّله نشدتك ّنيتعلمين هل بال ّني طويٌل بأ  حسن وأ
ّله!فكان  : قالت: قبحك ال قال!  ماذا

ّني ّدار أقّمص وأ وأحمي الّصباح غداةعـين بالـ
ّعن  الظ

الشاعر: قال عّمه: فهّلّ كان ذا قبل! قال 

قيام من تسحب بيضاء
شعرها

جثل وهو فيه وتغيب
أسإحـٌم

ّنهّا مـظـلـم عليهّا ليٌل وكأنهسإـاطـع نهّـاٌر فيه فكأ
الطائّي: وقال 

الظلم في تبدو بيضاء
فيكتسي

ًا النهّار في وتبدو نور
فيظلـم

أعرابي يصف امرأة وصف أعرابّي امرأة فقال: كاد الغزال يكونهّا، لول ما تّم منهّا
ونقص منه لبن العرابي في الحلوة والجمال والملحة قال ابن العرابّي: الحلوة في
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العينين، والجمال في النف، والملحة في الفم.
ًة: قال أعرابّي يصف  امرأ

ّعية مّرية الطراف خأزا
الحشا

ّية ّئية العينين فزار طا
الـفـم

ّقنع الكندي من أجمل الناس وكان يتقنع لنه كان متى سإفر لقع" المقنع الكندي كان الم
القائل: أي أصيب بعيٍن" ، وهو 

ّظعائن وفي والحداج ال
من أملح

الشام وحّل العراق حّل
واليمنا

ّيٌة النس نساء من جن
من أحسن

الليل وبدر النهّار شمس
 قرنا لو

ًا، فلّما كنت ًا مختفي ّثقفّي قال: خأرجت حاّج الحكم بن صخر وجارية الحكم بن صخر ال
ًا، ول أظرف ببعض الطريق أتتني جاريتان من بني عقيل لم أر أحسن منهّما وجوه

ًا، فقّصرت بهّما يومي فكسوتهّما. ثّم حججت من قابٍل ومعي ًا وأدب ألسنًة ول أكثر علم
ّلٌة فنصل لهّا خأضابي، فلّما صرت إلى ذلك الموضع فإذا أنا أهلي، وقد أصابتني ع

ًى لك أبي وأمي! بإحداهما، فدخألت علّي، فسألت مسألة منكر فقلت: فلنة! قالت: فد
ًا سإوقًة ّب ّول شا ًا أ تعرفني وأنكرك?! قلت: أنا الحكم بن صخر. قالت: إني رأيتك عام

ًا، وفي دون هذا ينكر المرء صاحبه. قلت: ما فعلت أخأتك? ًا شيخ وأراك العام ماك
يقول: قالت: تزوجهّا ابن عّم لهّا وخأرج بهّا إلى نجد فذلك حيث 

ًد نحو قفلنا ما إذا نجـ
وأهـلـه

ّدنيا من فحسبي قفوٌل ال
 نجد إلى

فقلت: لو أدركتهّا لتزّوجتهّا. فقالت: ما يمنعك من شقيقتهّا في حسبهّا، ونظيرتهّا في
ّير: جمالهّا? - تعني نفسهّا - قلت: يمنعني من ذلك ما قال  كث

ّلٌة وصلتنا إذا ّية وقلنا أبيناتزيلنا كي خأ ّول الحاجب أ
ّير بيني وبينك، أليس هو  القائل: فقالت: فكث

وصل إل عّزة وصل هل
ٍة غانـي

ٍة وصل في وصلهّا من غاني
 خألف

ًا عن جوابهّا. ّي فسكت ع
أبو حازم المدني وامرأة حسناء التقاها في موسإم الحج قل أبو حازم المدنّي: بينا أنا
ًا ترمي الجمار، فقلت: يا أمة ًة من أحسن الناس وجهّ أرمي الجمار رأيت امرأة سإافر
ّله يا شيخ ّله! تسفرين في هذا الموضع فتفتنين الناس! قالت: أنا وال ّله، أما تتقين ال ال

الشاعر: من اللواتي قل فيهّّن 

يبغين يحججن لم اللّء من
حسبة

لبريء ليقتلن ولكن
ّفـل المغـ

ّذب هذا الوجه بالنار. ّله ألّ يع ّني أسإأل ال قلت: فإ
شعر لعرابي، ولخأرين قال أعرابّي: 

ّواء ولدت من زين يا ح
ٍد من ول

الدنيا تحسن لم لولك
 تطب ولم

ّله أراه من التي أنت ولم يهّرم فلم الخلود نالال
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يشبصورتهّا
أعرابّي: وقال 

الخدود أبدين هّن إذا
وحّسرت

كي الفواه عن ثّغوٌر
تتبّسما

العادلون القضاة أجاد
قضاءهم

ٍم بل لهّّن كّن وإن وه
أظلما

أذينة": "وقال عروة بن 

فؤادك زعمت التي إّن
ّلـهّـا مـ

خألقت كما هواك خألقت
ًى  لهّا هو

وسإاوس لهّا وجدت فإذا
ٍة سإـلـو

الضمير إلى الفؤاد شفع
ّلهّـا فس

النعيم باكرها بيضاء
ٍةفصاغـهّـا ّقـهّـا بلبـاق ّلـهّـا فـأد وأجـ

ًا يرقص أعرابّي وقال ابن
:لـه
ّبـه لـمـن باركفيه بارك مالٍك رّب رّب يا ويدينـه يحـ

فـي نـظـرت لّما ذكرني
فـيه

ٍر أجزع أواخأـيه غـربـت نـو

أشرقـت لما والوجه
نـواحـيه

ٍد عـيٍن دينـار تـبـــريه بـي

ٍة، ول رأيت ًا على رجل أزين من فصاح لبن شبرمة وقال ابن شبرمة: ما رأيت لباسإ
ٍم. ٍة أزين من شح ًا على امرأ لباسإ

ّله لعرابي حسن الكدنة قيل لعرابّي: إنك لحسن الكدنة فقال: ذلك عنوان نعمة ال
عندي.

للحجاج قال الحّجاج: ل يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثّدياها.
ّي: شعر للمرار العدوي وقال المّرار  العدو

ّثدي ضخمةجيدها طويٌل الخدذ صلته ينكسر ولّما ال
لعلي بن أبي طالب وقال علّي بن أبي طالب عليه السلم: ل تحسن المرأة حتى تروي

الرضيع، وتدفىء الّضجيع.
ٍد قال: أضللت إبلً لي، فخرجت في طلبهّّن، بين أسإدي وامرأة عن رجل من بني أسإ
ًا وإذا أنا بفتاٍة أعشى نور وجهّهّا نور بصري؛ فقالت لي: يا فتى، ما لي فهّبطت وادي

ّلك على من هي عنده ّلهّا? فقلت: أضللت إبلً لي فأنا في طلبهّا. قالت: أفأد أراك مد
وإن شاء أعطاكهّا? قلت: نعم ولك أفضلهّّن. قالت: الذي أعطاكهّّن أخأذهّن وإن شاء
ردهّن، فسله من طريق اليقين ل من طريق الخأتبار. فأعجبني ما رأيت من جمالهّا

وحسن كلمهّا، فقلت: ألك بعٌل? قالت: قد كان، ودعي فأجاب فأعيد إلى ما خألق منه.
ّفست  وقالت:قلت: فما قولك في بعل تؤمن بوائقه، ول تذّم خألئقه? فرفعت رأسإهّا وتن

ّنا أصٍل في كغصنين ك
غذاؤهما

روضات في الجداول ماء
ّنات  ج
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جنب من خأيرهما فاجتّث
صاحبه

بترحاٍت يكّر دهٌر
وفـرحـات

خأانني إن عاهدني وكان
زمـٌن

ّ بعد أنثى يضاجع أل
مثـواتـي

خأانـه إن عاهدته وكنت
زمـٌن

ّ طول ببعل أبوء أل
محـياتـي

والوصل هكذا نزل فلم
شيمتنـا

ّفي حتى ًا تو مذ قريب
ّيات سإـنـ

ليس عّمن عنانك فاقبض
يردعه

خألٌف الوفاء عن
ّيات بالتـحـ

بين متّمم بن نويرة وعمر بن الخطاب قال أبو اليقظان: دخأل متّمم بن نويرة على
ّله عنه فقال له عمر: ما أرى في أصحابك مثلك! قال: يا أمير عمر بن الخطاب رضي ال
ّثفال، وأعتقل الّرمٍح الّشطون، وألبس ّني مع ذلك لركب الجمل ال ّله إ المؤمنين، أما وال

ٍء. الّشملة الفلوت. ولقد أسإرني بنو تغلب في حديث، فأطلقوني له بغير فدا
كان يقال: المنظر محتاٌج إلى القبول، والحسب محتاٌج إلى الدب، والّسرور محتاٌج إلى

ّتجارب، والشرف محتاج ّدة، والمعرفة محتاجة إلى ال المن، والقرابة محتاجة إلى المو
ّد. ّتواضع، والنجدة محتاجٌة إلى الج إلى ال

وهب: قال الحسن بن 

من طرف يعادي أنمحـاسإـنـه تّمت لمن ما
 نظرا

ًا لنا تبدي أن لك البـصـرا نعمل أن ولناحـسـنـ
ّدمامة القبح باب وال

لمير من أمراء العراق في امرأة قبيحة أخأبرنا بعض أشياخ
البصرة أّن رجلً وامرأته اخأتصما إلى أمير من أمراء العراق،

وكانت المرأة حسنة المنتقب قبيحة المسفر، وكان لهّا لساٌن،
فكأن العامل مال معهّا، فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة

ّنقاب عن وجهّهّا، فيتزّوجهّا ثّم يسيء إليهّا. فأهوى الزوج فألقى ال
فقال العامل: عليك اللعنة، كلم مظلوم ووجه ظالم.

لرجل من البصرة تزوج ومنع من الخروج 
ًة، فلّما دخأل ّوج امرأ ّنا البصرة فتز أبو زيد الكلبّي: قدم رجٌل م

بهّا وأرخأيت الّستور وأغلقت البواب عليه، ضجر العرابّي وطالت
ليلته، حتى إذا أصبح وأراد الخروج منع من ذلك وقيل له: ل ينبغي

لك أن تخرج إل بعد سإبعة أيام؛ فقال: 
ّدوا وقد أقول عليهّا ش

حجابـهّـا
ّبذا أل والبلد الرواح ح

القـفـر
ّبذا أل ّبذا ولورحلي سإيفي ح الوشاحان منهّا ح
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والّشذرونمرقـي
المحـاق قبل بهّا أتوني
ٍة بـلـيل

ًا فكان ّله محاق ذلك ك
السـهّـر

ّ غّرني وما خأضاٌب إل
ّفـهّـا بك

وأثّوابهّا بعينيهّا وكحٌل
الّصفـر

هل نفسهّا عن تسائلني
ّبـهّـا أح

أمره والذي ل أل فقلت
المـر

والعطر المسك رياح تفوح
عندها

ّله عند وأشهّد ينفع ما ال
العطـر

آخأر: لبعض الشعراء يصف امرأة قبيحة وقال 

ّله أعوذ زلّء مـن بال
ٍة فـاحـش

عـلـى ثّوباها نيط كأنما
عـود

إذا حقواها الحبل يمسك ل
انتطقت

ّذنابي وفي وفي ال
تحديد العرقوب

ّله أعوذ لهّـا سإاٍق من بال
حـنـٌب

القـين حديد من كأنهّا
ّفـود سإـ

أخأر: وقال 

ّترة ّكهّا من ندٌب لهّاالـقـفـا العـلـبـاء مو غير ح
دارس

غضوٌن حالت ضحكت إذا
كأنهّا

ٍء غباب ّوز حربا تح
شـامـس

رشـاء وريديهّا كأن
ٍة مـحـال

ٍد من مغاران ّد من جل الق
يابس

آخأر: وقال 

ّدهـر عجبا يا رجل في الخلخال يصلح هلتـعـاجـيب ذو وال
ّذيب  ال

الحديد الكعب اليابس
العـرقـوب

ّوجهّا وقال  آخأر: لخأر في عجوز تز

ٍة وسإـاقـا بـرغـوثٍّ جـسـم لهّـا أقـبــح هـو بـل الـقـرد كـوجـه ووجـٌهبـعـــوض
وتـكـلـح الـّضـجـيع وجـه فـي وتعـبـسرأيتـــهّـــا مــا إذا عـينـاهـا وتـبـرق
ًا كانت وتفتحل ّهمته لو فم ًا رأيتهّتو من باب

 يفتح النار
ًا أمـامـهّـمظننتهّا إل الناس في ضحكت فما وينـــبـــح يهّـــّر كـلـبـ
ّوذوجـهّـهّـــا صـورة الـشـيطـان عـاين إذا ويصـبـــح يمـسـي حـين مـنـهّـا تعـ
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ّلـحـت أعجـبـتـهّـا وقد ّينـفـسـهّـافـتـمـ تـمـــلـــّح شـعـري لـيت جـمـال بأ
ّظن بهّا جمالً، فلما ٍة وهيئة، ف لعرابي في امرأة كالغول رأى أعرابّي امرأة في شار

فقال: سإفرت فإذا هي غوٌل؛ 

بـمـّن ربّي فأظهّرها
ٍة وقـدر

من مّت ذاك ولول علّي
الكرب

ّبحت بدت فلّما قبح من سإ
وجهّهّـا

من خأيٌر الّساجور لهّا قلت
 الكلب

ّد بني تغلب، وكانت تحته ّغلبّي سإي بين سإعيد بن بيان والخأطل كان سإعيد بن بياٍن الت
بّرة وكانت من أجمل النساء، فقدم الخأطل الكوفة على بشر بن مروان، فدعاه سإعيد

بن بياٍن واحتفل ونّجد بيوته واسإتجاد طعامه وشرابه، فلما شرب الخأطل جعل ينظر
إلى وجه بّرة وجمالهّا، وإلى وجه سإعيد وقبحه، فقال له سإعيد: يا أبا مالك، أنت رجل

تدخأل على الخلفاء والملوك فأين ترى هيئتنا من هيئتهّم! فقال الخأطل: ما لبيتك عيٌب
ّله أحمق منك يا نصرانّي حين أدخألك منزلي. وطرده فخرج غيرك. فقال سإعيد: أنا وال

يقول: الخأطل وهو 

من الطبيب يداويني وكيف
الجوى

ابـن العـور عند وبّرة
بـيان

ّ ّطير زجرت فهّل جاء إذ ال
ًا خأاطب

ّنجـم بين بضيقة ال
ّدبـران والـ

قبحه: عبد بني الحساس يذكر قبحه قال عبد بني الحسحاس يذكر 

ّيين نساء أتيت الحارثّ
ًة غدو

ٍه ّله براه بوج جميل غير ال

ّبهّنني ًا فش ولست كلب
بفوقه

قليل غير كان إن دونه ول

ّي ل أن تراه"؛ فقال: بين الحنف ورجل عابه بقبحه قال رجل للحنف: "تسمع بالمعتد
ّدمامة وقصر القامة. قال: لقد عبت علّي ما لم أؤامر ّني يابن أخأي? قال: ال ما ذممت م

فيه.
قبح الحنف قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الحنف الكوفة مع مصعب بن الّزبير،

فما رأيت خأصلًة تذّم إل وقد رأيتهّا في الحنف: كان صعل الرأس، متراكب السإنان،
ّذقن، ناتىء الوجه، غائر العين، خأفيف العارض، أحنف الّرجل، ولكنه إذا أشدق، مائل ال

ّلم جل عن نفسه. تك
ًا فقال فيه  ّنقة في قبح محارش أبو اليقظان قال: كان المحارش قبيح ّنقة:شعر لهّب هب

وجه مثل وجهّي كان لو
محارٍش

ًا ّدهر قربت ما إذ باب ال
أمـير

ّله بن زياد؛ فقال: صرف عنك ًة عن عبيد ال قال:وأخأذ محارش قذا
ًا يصرف عنه وجهّه. الّسوء؛ فقال جلساؤه: إذ

سإئل مدنّي عن حلية رجٍل، فقال: حليته محجمه.
المأمون ومحمد بن الجهّم قال المأمون لمحمد بن الجهّم:

ًة؛ فقال:  ّلك به كور ًا أو ًا حسن أنشدني يبت
لقبح مناظرهم حسنتفحين مناظرهم قبحت
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 المخبرخأبرتهّم
فأنشده: فاسإتزاده، 

عـن قبره ليخفوا أرادوا
ّوه عـد

دّل القبر تراب فطيب
 القبر على

ّدينور وهمذان. فولّه ال
امرأته: لعرابي في امرأته قال أعرابّي في 

ضيق من الكحل تستطيع ول
عينهّا

فوق صار عالجته فإن
المحاجـر

ٌة حاجبيهّـا وفي ٍة حـّر غـرائر ثّـلثّ كانـا حلقا فإنلـغـرار
ٌد أّمـا وثّديان ٍة واحـ لـمـسـافـر قـربٌة فيه وآخأرفـكـمـوز

بين إسإحاق الموصلي وقريبة ابن سإيابة وقال إسإحاق الموصلّي: رأت قريبة ابن سإيلبة
ّبحه مولى ابن أأسإد عندي، فقلت لهّا: يا أّم البهّلول كيف ترين هذا? قالت: ما له ق

ًء ما بريء منه. ّله" عاّمًة??! لو كان دا "ال
سإلم: شعر فاتك في سإعيد بن مسلم وقال فاتٌك في سإعيد بن 

حرص غاية من وإّن
الفتى

في المعروف طلبه
 باهله

ٌد كبيرهم القـابـلة قبحه من تلعنهومولـودهـم وغ
ًا قال السإعر الجعفّي يهّجو  ًا: السإعر الجعفي يذكر قوم قوم

ٌد زعانف كخبث سإو
الحدي

ّق الثلثّة يكفي يد ش
 الزار

ًة: أبو نواس يذكر امرأة وقال أبو نواس يذكر  امرأ

ٍة هذا قتلت علمنصٍح وجه في لهّا وقائل
المستهّاما

حسن في جوابهّا فكان
 والحراما هذا وجه أأجمعسإّر

ًة، فأبت أن ًا أعور، فخطب امرأ من أخأبار المغيرة بن شعبة كان المغيرة بن شعبة قبيح
ّوجت به. ًا. فتز ًا، ورحمك أير ّوجتيني ملت بيتك خأير تتّزوجه، فبعث إليهّا: إن تز

ّلقهّا فقالت: عسٌل يمانيُة في ظرف سإوء. ٌة ط وسإئلت عنه امرأ
دعبل: شعر لدعبل، ولغيره أنشدنا 

ٍة بليت كنـدش من وأسإرق ألّصكالـعـصـا بزّمرد

ٍد شعر لهّا القطا كبيض ووجهاّزينـت إذا قـر
 البرش

بدد سإفرت إذاوجـهّـهّـا في الثاليل كأّن
الكشـمـش

أعرابّي: وقال 

ّله جزى من البراقع ال
ثّياٍب

ّا الفتيان عن بقينـا ما شر
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فيّزهينـا القباح ويزهيننراهـا فل الملح يوارين
آخأر: وقال 

 القبيح الرجل أهله وينفعحّر وهو فازدروه رأوه
ّية، وكانت من أجمل النساء ولم تره قّط، ّبب بم ّية كان ذو الّرّمة يش ذو الرمة وم

ًا أسإود، فقالت: واسإوءتاه! ّله عليهّا بدنًة حين تراه، فلما رأته رأته رجلً دميم فجعلت ل
الّرمة: وابؤسإاه! فقال ذو 

من مسحٌة مّي وجه على
ٍة ملح

لو الّشين الثياب وتحت
باديا كان

يخبـث الماء تر ألم
طـعـمـه

أبيض الماء لون كان وإن
 صافيا

أعرابية تصف حمدونة بنت الرشيد إسإحاق الموصلّي قال: دخألت أعرابية على حمدونة
ّله لقد رأيتهّا وما رأيت بنت الرشيد، فلما خأرجت سإئلت عنهّا، فقالت: وما حمدونة! وال

طائلً، كأّن بطنهّا قربة، وكأّن ثّديهّا دبّة، وكأن اسإتهّا رقعة، وكأن وجهّهّا وجه ديٍك قد
ًا. نفش عفريته يقاتل ديك

ًة حسناء اللفظ قبيحة الوجه، فقال: ترخأي ذيلهّا أعرابي يصف امرأة ذكر أعرابّي امرأ
على عرقوبي نعامة، وتسدل خأمارها على وجه كالجعالة "وهي الخرقة التي تنزل بهّا

كاتٍب: القدر عن النار" شعر لدعبل في كاتب وقال دعبل في 

سإاكـنـوه تحّمل طلٌلفـكـأنـه وجـهّـه مقـابـح تّمت
فـأوحـشـا

أو صدرك ضيق لسإتك كان لو
لصـد

من أكمل كنت دبرك رحب رك
 مشى

ّلمين يقعد أبناء المياسإير لبعض المعلمين كان بعض المع
والحسان الوجوه في الظّل، ويقعد الخأرين في الّشمس، ويقول:

يا أهل الجنة، ابزقوا في وجوه أهل النار.
لرجل من أبناء المهّاجرين وقال رجل من أبناء المهّاجرين: أبناء

ّنة وخأرجوا منهّا، وأولدنا كأنهّم هذه العاجم كأنهّم نقبوا الج
ّتنانير. مساجر ال

بين أبي المهّلهّل ومّي 
أبو المهّلهّل الحدائّي قال: ارتحلت إلى الرمل في طلب مّي

صاحبة ذي الّرّمة، فما زلت أطلب موضعهّا حتى أرشدت إليه،
ّلمت عليهّا ثّم قلت: فإذا خأيمٌة كبيرة على بابهّا عجوٌز هتماء، فس

ًا من ذي أين منزل مّي? قالت: أنا مّي؛ فتعّجبت وقلت: عجب
الرّمة وكثرة قوله فيك! قالت: ل تعجبّن فإني سإأقوم بعذره

عندك، ثّم قالت: يا فلنة، فخرجت من الخيمة جاريٌة ناهدة عليهّا
ّيرت لما رأيت من جمالهّا برقع فقالت: اسإفري؛ فلما سإفرت تح
ّنهّا. فقلت: عذره وبراعتهّا؛ فقالت: علقني ذو الرّمة وأنا في سإ

707



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّله ورحمه، فاسإتنشدتهّا فجعلت تنشد وأنا أكتب. ال
أبو نواس في الرقاشي وقال أبو نواٍس في الّرقاشّي: 

لم أخأرق يا مّت لوجـئتـه إذا للـّرقـاشـّي قل
أهجـكـا

فاهجه عرضي دونك
ًا راشـد

من العراض تدنس ل
 شعركا

ّله ًا كنت لو وال جـرير
لـمـا

من لك بأهجى كنت
وجهّكـا

الّسواد باب
ّدني في السواد الصمعّي قال: قيل لمدنّي: ما رغبتكم في الّسواد? قال: لو وجدنا لم

بيضاء لسفدناها.
ينشد: شعر لبي حازم المدني يتغزل بالسود وكان أبو حازم المدنّي 

ًا يك ومن ببنات معجب
كسرى

ّني حـام ببنـات معجٌب فإ

حنش: لبي حنش، وغيره، في وصف السود وقال أبو 

الناس في الحجناء أبا رأيت
ًا حائر

لون الحجناء أبي ولون
البهّـائم

مـن لحه ما على تراه
سإـواده

ًا كان وأن وجه له مظلوم
ظالـم

أسإود: وقال آخأر في وصف 

 حجر من ظّل وجهّك كأنما
آخأر: وقال 

 جعل ليط من قّمص كأنما
سإوداء: وقال آخأر في وصف 

جلدها ببعض عينيهّا تكحلمرودها في والكحل كأنهّا
لبعضهّم في سإوداء نظر رجل إلى سإوداء عليهّا معصفٌر، فقال: بعرة عليهّا رعاف.

ًا? قال: الذين أعرقت فيهّم ّي الرجال أخأّف أرواح الصمعّي قال: قيل لرجل: أ
الّسودان.

ّلقهّا ّوج سإمراء فط لعلي بن أبي طالب وقال علّي بن أبي طالب عليه الّسلم: من تز
فعلّي مهّرها.

ّوذين. ّية تع ٍد إلبزق علّي. فقالت: يا بن يقال: قالت: الخنفساء لّمهّا: يا أّماه، ما أمّر بأح
عبد الملك ووفد أهل الكوفة وفد على عبد الملك وفد أهل الكوفة، فلما دخألوا عليه

ّثل عبد الملك ّلى تم ّلمه راقه بيانه، فلما تو ّلهّم، رأى فيهّم أدلم عالي الجسم، فلما ك وك
شأٍس: بقول عمرو بن 

ًا فإن غير يكن إن عرار
واضـٍح

ّني ذا الجون أحّب فإ
 العمم المنكب

فالتفت الدلم إلى عبد الملك وضحك؛ فقال: علّي به. "فلما جيء به قال": ما الذي
ّدمه وسإامره حتى خأرج. ّله عراٌر من بني بني أثّرى. فق أضحكك? فقال: أنا وال

ٍة  سإوداء: لبعض الشعراء في جارية سإوداء قال رجل من الشعراء في جاري
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قاعده لونه في قائمًةوأشبهّته المسك أشبهّك
ٍة من أنكماواحد لونكما إذ شّك ل واحدة طين

جرير: وقال 

ّتيمّي ترى يزحف ال
ٍة إلىكالقرنبي ّي المـلـيل كعصا تيم

عروس الزعفران تشين
تـيم

الجعل مشية وتمشي
ّدحول  ال

عروس المجتلون يقول
تـيم

ورأس الحبين أّم شوى
فيل

آخأر: وقال 

ّبهّا أحّب ّبهّا أحّبحتى الّسودان لح  الكلب سإود لح
والمشايخ العجز باب

ًا ٍد، فكأن زياد لرجل خأاصم امرأته إلى زياد الصمعّي قال: خأاصم رجٌل امرأته إلى زيا
ّله المير، إّن خأير نصفي الرجل آخأرهما، يذهب جهّله ّد عليه، فقال الرجل: أصلح ال شد

ّد لسانهّا ويثوب حلمه ويجتمع رأيه، وإن شّر نصفي المرأة آخأرهما، يسوء خألقهّا ويح
وتعقم رحمهّا؛ فقال: اسإفع بيدها.

العراب: لبعض العراب في عجوز وقال بعض 

ًا تنكحّن ل إن عجوز
لهّا دعوك

تزويجهّا على حبوك وإن
ّذهبا  ال

إنهّا وقالوا أتوك وإن
نـصـٌف

الذي نصفيهّا أطيب فإّن
ذهبـا

لعرابي ضجر من امرأته وقد شاخأت الصمعّي قال: ضجر أعرابّي بطول حياة امرأته،
فقال: 

ً ثّلثّين مـنـك أرى ل حـول
راحًة

ّنك لباقـية الدنيا في لهّ
الـعـمـر

صـعـبة حبل من أنفلت فإن
ًة مـّر

في الناس نساء من أكن
 العقر بيضة

عوف:أبو السإود في امرأته وقال أبو السإود في امرأته أّم 

عوف أّم إل القلب أبي
ّبهّـا وح

ًا ًا يحبب ومن عجوز عجوز
ّند يف

تقادم قد اليماني كسحق
عهّـده

في شئت ما ورقعته
 واليد العين

ٍز:  لبعضهّم يشبب بعجوز وقال آخأر يشبب بعجو

ٌة عليهّا عجوٌز للّرجال يا وقاتلتيومـلحة كر
عـجـوز

ملك الماء أن لو عجوٌز
نـجـور بالمـياه تركتنا لمايمينهّا
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فقال: كانت لرجل من العراب امرأة عجوز، وكانت تشتري العطر بالخبز؛ 

ّيًة تـكـون أن ترّجى عجوٌز فـتـ
واحدودب العينان غارت وقد

 الظهّر
ّطار إلى تدّس سإلـعة الع

أهـلـهّـا
ّطار يصلح ولن أفسد ما الع

ّدهـر ال
ّلق أبو الجندّي امرأته؛ فقلت له: بعد صحبة خأمسين سإنة! بين أبي الجندي وامرأته ط

العراب: فقال: ما لك عندي ذنٌب غيره لبعض العراب وقال بعض 

ّله بارك ل لـيل في ال
يقـربـنـي

ٍة إلى ّدلك مضاجع كال
بـالـمـسـد

فمـا معّراها لمست لقد
وقـعـت

عـلـى إل يدي لمست فيما
وتـد

تـصـّل قرٌن لهّا عضو وكّل
بـه

واهي فيضحي الّضجيع جسم
 الجسد
الطائي: للطائي، وغيره، في أحلى الرجال عند النساء وقال 

النساء من الرجال أحلى
ًا مواقع

بهّّن أشبهّهّم كان من
خأـدودا

القيس: وقال امرؤ 

قّل من يحببن ل أراهّن
مالـه

فيه الشيب رأين من ول
ّوسإا  وق

عبدة: وقال علقمة بن 

بالنساء تسألوني فإن
ّنـي فـإنـ

النسـاء بأدواء خأبيٌر
طـبـيب

أو المرء رأس شاب إذا
ماله قّل

ّدهّن في له فليس و
نـصـيب

حيث المال ثّراء يردن
علمنـه

عندهّن الشباب وشرخ
عجـيب

آخأر: وقال 

من الرجال شيب أرى
الغواني

من شيبهّّن كموضع
الرجـال

آخأر: وقال 

ًا أيا يجري للخود عجب
وشاحـهّـا

القوم من شيخ إلى تزّف
تنـبـال

ٍة ذو أنـه إلـيه دعـاهـا العّم بني من الغواني فويلقـراب
 والخال

الول: وقال ذو الّرمة بخلف قول 

ّدهن أزرى الفقر وما على أخألقهّن جرت ولكنعن
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 البخلبوصلنـا
مثله: وقال الّمرار في 

ول للجفاء الغواني وليس
الذي

دينهّّن تقاضي عن له
همـوم

ّنما الوعد يستنجز ولك
ٌع تـابـ

أثّـيم لـهّـّن حلٌّف مناهّن

لذي ألبابهّن جعلت وما
لغنـى

ألبابـهّـّن من فييأس
عـديم

ّله عنه وزوجته بنت الفرافصة كن عثمان عثمان بن عفان رضي ال
ّله عنه تزّوج نائلة بنت الفرافصة الكلبّي - ّفان رضي ال بن ع
ًا وهو أخأوها، ّيهّا مسلم ٍذ نصرانّي - وكان ول والفرافصة يومئ

ًا وله فحملهّا الفرافصة. فلما قدمت على عثمان وضع لهّا سإرير
آخأر، فقال لهّا عثمان: إّما أن تقومي إلّي وإّما ان أقوم إليك.

فقالت: ما تجّشمت إليك من عرض الّسماوة أبعد مّما بيننا، بل
أقوم أنا. فقامت حتى جلست معه على السرير، فوضع قلنسوته

ّنك ما ترين من فإذا هو أصلع، فقال: يا بنة الفراقصة، ل يهّول
ّين. قالت: إني لمن نسوة أحّب صلعتي، فإن وراء ذلك ما تحب
بعولتهّن إليهّّن الكهّول الّصلع. فقال: اطرحي درعك؛ ثّم قال:

اطرحي إزارك. قالت: ذك إليك. ومسح رأسإهّا ودعا لهّا بالبركة؛
فكانت أحّب نسائه إليه، وولدت منه جاريًة يقال لهّا مريم.

لخنساء بنت عمرو في دريد الصمة وقد خأطبهّا بن الكلبّي قال:
خأطب دريد بن الّصمّة خأنساء بنت عمرو، فبعث جاريتهّا فقالت:

أنظري إذا بال أيقعي أم يبعثر? فقالت لهّا الجارية: وهويبعثر.
فقالت: ل حاجة لي فيه.

ًا الصمعّي قال: تزّوج رجل امرأة بالمدينة لرجل تزوج عجوز
فقالوا له: إنهّا شابٌة طريٌة من أمرها ومن مرها؛ ويدلسون له

ًا، فلما دخأل بهّا زع نعليه، وهم يظنون أنه يضربهّا، فقلدها عجوز
إياهما وقال: لبيك اللهّم لبيك، هذه بدنٌة؛ فأسإكتوه وافتدوا منه.

أطوار عمر المرأة عن عبد الله بن محمد بن عمران القاضي عن
أبيه قال: شباب المرأة من خأمس عشرة سإنة إلى ثّلثّين سإنًة،

وفيهّا من الثلثّين إلى الربعين مستمتٌع، وإذا اقتحمت العقبة
الخأرى حسلت.

شعر لجهّم في عجوز تزوجهّا 
تزوج جمهٌّم امرأة من بني فقعٍس وباع إبلً له ومهّرها، فلما دخأل

بهّا إذا هي عجوز، فقال: 
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فطمت مذ نفسي لمت وما
ٍة بـلـحـي

عجوز في نفسي لمت كما
 شمس بني

غداة أغبن ولم وبنت
اشـتـريتـهّـا

بالثمن المال تلد وبعت
الـبـخـس

فاقـتـلـوا غيلًة جهٌّم مات فإن
بـه

تقتل النفس إن قمامة
بـالـنـفـس

الشعرء: لبعض 

ًا بالشيب كفاك عند ذنب
ٍة غاني

ًا وبالشباب أيهّا شفيع
 الرجل

خأبر الحارثّ بن سإليل السإدي وزوجته خأطب الحارثّ بن سإليل السإدي إلى علقمة بن
ًا، فقال لم الجارية: أريدي ابنتك على نفسهّا. فقالت: أي حفصة الطائي وكان شيخ

ّناح، أم الفتى الوّضاح، الذهول بنية. أي الرجال أحب إليك: الكهّل الجحجاح، الواصل الم
أمتاه.الطماح? قالت: يا 

 الكل أنيق الرعاء كحّبالفـتـى تحب الفتاة إن
فقالت: يا بنية، إن الشباب شديد الحجاب، كثير العتاب. قالت: يا أمتاه، أخأشى من
الشيخ أن يدنس ثّيابي، ويبلي شبابي، ويشمت بي أترابي. فلم تزل بهّا حتى غلبتهّا

ًا بفناء لمظلته على رأيهّا؛ فتزوج به الحارثّ ثّم رحل بهّا إلى قومه؛ فإنه لجالس يوم
وهي إلى جانبه، إذ أقبل شباب من بني أسإد يعتلجون، فتنفست ثّم بكت؛ فقال لهّا: ما
يبكيك? قالت: ما لي وللشيوخ الناهضين كالفروخ!؛ فقال: ثّكلتك أمك "تجوع الحرة ول
تأكل بثدييهّا"- فذهبت مثلً-. أما وأبيك لرب غارٍة شهّدتهّا؛ فالحقي بأهلك، ول حاجة لي

فيك.
بين رجل وزوجته أراد أن يغيرها الرياشي قال: خأرج رجل إلى الغزو فأصاب جارية

ًا فضلً من القول  فقال: وضيئة، وكان يغزو على فرسإه ويرجع إليهّا، فوجد يوم

فعلت ما اليوم أبالي ل أل
هنـد

الحمامة عندي بقيت إذا
والورد

إذا المنكبـين مناط شديد
جـرى

زانهّا صنهّاجيٌة وبيضاء
العقـد

الـحـروب ليام فهّـذا
وهـذه

ينصرف حين نفسي لحاجة
 الجند

فقالت: فنمي الشعر إليهّا 

وقـل السـلم مني أقره أل
الـمـرد غطـارفة وأغنتنا غينالـه

المؤمـنـين أمير بحمد
أقـّرهـم

ًا حواقلة وأغزاكم شباب
الـجـنـد

رفـٌل غناني شئت إذا
مـرّجـٌل

معتصـر ماء في ونازعني
ورد

مـد ناشئ منهّم شاء وإن
كـفـه

ٍد على كفـل أو ملساء كت
نـهّـد
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حاجة تقضون كنتم فما
أهـلـكـم

ًا النأي على فتقضوها شهّود
 والبعد

فلما بلغه الشعر أتاها، وقال: أكنت فاعلًة? فقالت: الله أجّل في عيني، وأنت أهون
علي.

ًا ما بكت لبي عمرو بن العلء في الشباب قال أبو عمرو بن العلء: ما بكت العرب شيئ
الشباب، وما بلغت ما هو أهله.

لبعض العراب وقد أسإن كانت لبعض العراب امرأة ل تزال تشاّره وقد كان أسإن
ًا? فقال: ل، إنه قد مات الذي كان وامتنع من النكاح، فقال له رجل: ما يصلح بينكما أبد

يصلح بيننا "يعني ذكره".
ًا قال رجٌل لصديٍق  له: شعر رجل لصديق له تزوج عجوز

ّنست حـتـى نفسـك أع
إذا

الخمس على أتيت
 والربعينا

ّوجتهّا ًا تز بالبـنـينـا ول بالّرفاء فلفـخـمًة شـارفـ
ّوجـتـهّـا مال ذات فل يكـونـا أن ترتجي ولد ولتز
ًا بهّا ّلكغـيرهـا فالتمـس أبد سإمـينـا بغّث تعطى لع

لنو شروان قال أنوشروان: كنت أخأاف إذا أنا شخت ل تريدي النساء، فإذا أنا ل
أريدهّن.

أعرابّي: شعر لعرابي في العجوز قل 

بكًى غير من تسيلضجيعهّا فارٌك العجوز إّن
 دموعهّا

ّدد يضيعـهّـا يضيفهّا م كأّنيطيعـهّـا فل الوجه تم
النجم: لبي النجم في أم الخيار وقال أبو 

الـخـيار أّم زعمت قد
ّنـي أ

ّنى شبت ظهّري وح
ّني المح

الّشموس فعل وأعرضت
ّني ع

ّنـي إل داؤك مـا فقلت سإـ

ّني" في الشيب والخضاب قال يزيد بن الحكم بن  ّدي وأن تض ""لن تجمعي و أبي"
العاص: 

ولست الّشباب منك فما
منه

لحيتك سإألتك إذا
الخضابـا

من الكبير يرجو وما
الغواني

وشـابـا شبيبتـه ذهبت إذا

آخأر: وقال 

القتير ملحظة عن وافرفـالـغـوانـي" " 
نذير المشيب لهّا فقلت
عمري

ًا ولست ّود وجه مس
ّنـذير الـ

لسعد بن أبي وقاص، لخأرين في الخضاب كان سإعد بن أبي
وقاص يخضب بالّسواد، ويقول: 
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ّود وتأبى أعلها أسإ
أصولـهّـا

ّد ما ليت فيا هو مهّا يسو
 الصل

دهيم: وقال أسإود بن 

عيب الّشيب رأيت لما
بياضه

الشباب وابتعت تشببت
 بدرهم

الوّراق: وقال محمود 

ٍة كّل فيالذي الّشيب خأاضب يا يعـود ثّالث
ّنصـول إّن جـديد شـيٌب فكأنهبـدا إذا ال

ٍة بـديهّة ولـه ًا مكروههّاروع عتـيد أبد
تريد كما يعود فلن دأرا كما المشيب فدع

العرابّي: لبن العرابي، ولغيره في الشيب أنشد ابن 

ٍة أقول ولقد لشيب
أبصـرتـهّـا

فمنحتهّا مفرقي في
إعراضـي

ّني خأير من فلست إليك ع
ولـو

مفارقي منك عّممت
بـبـياض

ّلما مـنـك أرتاع ولق
وإنـنـي

ّذ فيما فزعت وإن أل
لمـاضـي

اسإطعت ما فعليك
بلّمتي الظهّور

ألقاك أن وعلّي
بالمـقـراض

الفرزدق: وقال 

الّسواد في شيٍب تفاريق
ٌع لوام

فيه ليس ليل خأير وما
نجـوم

سإلمة: وقال غيلن بن 

فـإّن يظهّر إن الّشيب
وراءه

ًا خألله يكون عمر
ّفـس متن

ّني ينتقص لم المشيب م
قلمًة

ألّب بدا حين ولنحن
وأكيس

الطائي: وقال 

مخلس رأتني أن أسإًى ابدت
القصب

إلى عجٍب من كان ما وآل
عجـب

ًا منه تنكري ل تخـديد
ّلـلـه تـخـ

ذا كان أن يزدرى ل فالسيف
 شطب

الـرأي ابتـسـام ذاك فإّنبـه الـقـتـير إيماض يؤرقك ول
والدب

آخأر: وقال 

الثلثّين قبل وهل فقلتالثلثّين بعد هل يقولون
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ملعـبملـعـٌب
إن الّشيب قدر جّل لقد
ّلمـا كان ك

ّلهّو من يعرى شيبٌة بدت ال
 مركب

الخلق باب
والقصر الطول

ّله عليه وسإلم رأى ّله عليه وسإلم عن عمرو بن شعيب: أّن النبّي صلى ال للنبي صلى ال
ّده قال: ّله عن أبيه عن ج ًا - و شديد القصر - فسجد. عن سإالم بن عبد ال رجلً قصير
ّله الذي ّله عليه وسإلم: " من رأى منكم مبتلى فقال الحمد ل ّله صلى ال قال رسإول ال
ّله من ذلك البلء ٍر ممن خألقه تفضيلً عافاه ال عافاني مما ابتلك به وفّضلني على كثي

ًا ما كان". كائن
الشعراء: لبعض الشعرء وقال بعض 

بـزياد تطاول منيسامح من تعادر من
إياد مـن ببـعـيدنسينـي تباراني من

غلمه: إسإحاق الموصلي في غلمه وقال إسإحاق الموصلّي في 

وذهبت سإماجًة ذهبت
ً طول

دير فراسإخ من كأنك
سإعد

ّعير أخأاه يزيد ليزيد بن الحكم وقل أبو اليقظان: كان يعلى بن الحكم بن "أبي" العاص ي
يزيد: بالقصر؛ فقال 

ًا العل الّرجال هّم أخأذ
بذروتهّا

الطول يعلى هّم وإنما
 والقصر

حاتم: مما قيل في القصار وقال أبو 

تقارب من خأليلي يكاد
شخصه

وهو باسإته القراد يعّض
قائٌم

ًا: وقال آخأر وكان  قصير
ً ً عظمي يكن فإل طويل

فإننـّي
الصالحات بالخصال له

 وصول
ٍة في مثل  ذلك: وقال أوفى بن مول

ًا أك فإن في قصد
ّني الرجال فإن

سإاحتي أمٌر حّل إذا
لجـسـيم

آخأر: وقال 

الّصفان التقى ولّما
القنا واخأتلف

ً المنايا وأسإباب نهّال
نهّالـهّـا

الـقـمـاءة أّن لـي تبيّن
ذلًة

ّء وأّن الّرجال أشدا
طوالـهّـا

الّضبّي: وقال الغطّمش 

ل الغطّمش نعل وجدوا ولو
حتذوا

ثّمـانـي منهّا لرجلهّم
أنـعـل
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ًعا الصمعّي ّله يثفل إلى ذروة البعير من طوله، وكانت نعله ذرا كان جرير بن عبد ال
معاوية: قال: دخأل المغيرة بن شعبة على معاوية، فقال 

ٍة فـي راح إذا ّي ًا قـوهـ لـبـٍن فـي يستّن جعّل تقلمـتـلـبـسـ
مـحـض

اسإـتـك مـن خأّرت لو وأقسم
بـيضٌة

بعضك قرب من انكسرت لما
 بعض من

اللحى
لبعض الحكماء فيمن ل لحية له قال بعض الحكماء: ل تصافين

ًا إلّ منه  من ل شعر على عرضيه وإن كانت الدنيا خأراب
ّين ّذي ز ّبما قالت: وال ّله عنهّا كانت عائشة ر لعائشة رضي ال

الرجال باللحى وقال بعض المحدثّين: 
جـبـريل لـحـية كأنهّانوكهّـا على طالت لحيًة يا
من يقطر ما كان لو

دهنهّا
ً ّفى ليل قـنـديل ألف لو

قد وهي تراها ولو
ًا حسبتهّاسإّرحت الـفـيل على بند

ًة - ّلحية? - وكانت كبير لبعض مجانين الكوفة قال رجل لبعض مجانين الكوفة: ما هذه ال
ًا". ّبه والذي خأبث ل يخرج إل نكد ّطيب يخرج نباته بإذن ر فقال: "والبلد ال

حفصة: لبن أبي حفصة في لحية رباح وقال مروان بن أبي 

مجالسنا كانت لقد
ًا فساح

ّيقتهّا ربـاح بلحيته فض

ٍة كّل في لهّاوالعالي السإافل مبعثرة جناح زوي
آخأر: وقال 

ّفش عرضـت لحيًة أن
وطـالـت

عرض تمل الهّدبات من
 صدري

ّقصهّا لم أنا إذافـيهّـا أبـول قـعـدت إذا أكاد أع
بـظـفـري

أعرابي: وقال 

ٍة تفخـرّن ل  طويله جوانبهّا عظمتبـلـحـي
 الحسيله ذنب كأنهّا ياحالـر بمفرقهّـا تجري

العيون
ّنخعّي لسليمان العمش وأراد أن يماشيه: بين إبراهيم النخعي والعمش قال إبراهيم ال

ًا قالوا: أعور وأعمش. قال: ما عليك أن يأثّموا ونؤجر. قال: ما إن الناس إذا رأونا مع
عليك أن يسلموا ونسلم.

بصره: لبن عباس لما كّف بصره وقال ابن عباس بعد ما كّف 

ّله يأخأذ إن عينّي من ال
نورهـمـا

وسإمعي فؤادي ففي
نـور منهّما
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ذي غير وعرضي ذكّي قلبي
دخأٍل

كالسيف صارٌم فمي وفي
مأثّور

فقال: للخريمّي فأخأذ الخريمّي هذا المعنى 

خأـبـا عـيٍن نور قبلهّا فكمنـورهـا خأبـا عيني تك فإن
سإـرى إليه عيني نور أرىولـكـنـّمـا قلبـي يعم فلم

ًاضـوئه إلـى فـيه فأسإرج يشفي العلم من سإراج
 العمى

ًا: وقال الخريمّي  أيض

قائدي إلى أصغي
ليخبرنـي

ّيينـي عمـن التقيا إذا يحـ

الّسـلم أعدل أن أريد
وأن

الّشريف بين أفصل
ّدون وال

فأكـره أرى ل ما أسإمع
أن

غير والّسمع أخأطئ
مأمون

ّله ًا أن لوبهّـا فجعت التي عيني ل يواتـينـي بهّا دهر
ّيرت، كنت لو خأذت ما خأ
بهّا

ملك في نوٍح تعمير
قارون

أحدهما: لعور وتماشى أعوران، فقال 

ًا ترني ألم حين وعمر
نمشي

لنا ليس السوق نريد
نظير

ضـرير رجٌل بيننا وفيمايديه يمـنـى على أماشيه
الحسين: شعر في طاهر بن الحسين وقال قائٌل في طاهر بن 

وعيٍن اليمينين ذا يا
واحده

زئده ويميٌن عيٍن نقصان

لعور أصيبت عينه الصحيحة وقال الصمعّي: جاءت رجلً أعور نّشابٌة فأصابت عينه
ًا على محمل. الصحيحة، فقال: يا رّب وأنا يض

لبي السإود في جارية حولء شترى أبو السإود جاريًة حولء فغار امرأته أّم عوٍف،
وكانت ابنة عّمه، وكانت تشاّره في كّل يوم وتقول: من يشتري حولء؛ فلّما كثرت عليه

قال: 

عيب ول عندي يعيبونهّا
عنـدهـا

بعض العينين في أّن سإوى
 التأخّأر

ٌء العينين في يك فإن سإو
فإنـهّـا

رداح لعلى مهّفهّفة
المـؤخّأـر

هشام بن عبد الملك وأبي النجم أنشد بو النجم هشام بن عبد الملك ارجوزته التي
ًا لهّا، حتى إذا ّفق بيديه اسإتحسان ّله الوهوب المجزل فلم يزل هشام يص ّولهّا: الحمد ل أ

بلغ قوله في صفة الشمس 

ولّما كادت قد صغواءكعين الفق في فهّي
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تفعلالحول
أمر بوجء رقبته وإخأراجه. وكان هشام أحول.

آخأر: لبعض الشعراء في زرقة العيون وقال 

ّيٌة يقولون ٍد أّم نـصـرانـ نفٍس كّل دعوها فقلتخأـالـ
ودينـهّـا

ّيًة تك فإن ٍد أّم نـصـرانـ ّورت فقدخأـالـ ٍة في ص ل صور
 تشينهّا

بـعـينـك قالوا أن أحبك
زرقٌة

ًا الطير عتاق كذاك زرق
عيونهّـا

من كتاب اليين وقرأت في اليين أن الرجل إذا اجتمع فيه قصر
وسإبوطة وحوٌل وعسم وشدٌق ... كان ل يستعمل في دار الملك،

ويحال بينه وبين التصدير للملك، وكذلك المرأة البرشاء
والبرصاء. 

لبعض الشعراء في رجل من المعمرين وقال بعض الشعراء في
صحة البصر مع الهّرم: 

ٍم بـن معاذ إن مـسـلـ
رجـٌل

ًا ليس أمـد لـعـمـره يقـينـ

ٍذ قل عمرك طول من ضّج قدبـه مـررت إذا لمـعـا
البد

الزمان رأس شاب قد
ّد واكتهّل ال

جـدد عـمـره وأثّـواب هر

تعـيش كم لقمان نسر يا
ٍم وكـ

يا الـحـياة ذيل تسحب
لـبـد

ٍم دار أصبـحـت قد آد
ً طـلـل

الـوتـد كـأنـك فيهّـا وأنت

الصداع يكون كيفحـجـلـت إذا غربانهّـا تسأل
والـرمـد

النوف
ًا أنفه كأنه كوٌر من عظمه، فرآنا لعرابي عظيم النف عن أبي زيد قال: "رأيت" أعرابي

نضحك فقال: ما يضحككم! والله لقد كنا في قوم ما يسّموننا إل الفيطس.
بين عقيل بن أبي طالب وامرأته عن الوليد بن بشار أن امرأة عقيل بن أبي طالب،
ًا، إّن أبي وابن عمي ّبكم قلبي أبد وهي بنت عتبة بن ربيعة، قالت: يا بني هاشم ل يح

أبو فلن بن فلن كان أعناقهّم أباريق فضٍة، ترد أنوفهّم قبل شفاههّم. فقال لهّا عقيٌل:
إذا دخألت النار فخذي على يسارك.

الكبر: لبعض الشعراء في كبر النف قال بعض الشعراء يذكر 

على شعراٍت أرى
حاجبـّي

ًا ًا نبتن بيض تـؤامـا جميعـ
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ًا أحسبهّّن بالـكـل بهّـّن أهاهي ظللت قـيامـا صيار
ما إذا أنفي وأحسب
مـشـي

ًا ت رآني أمامي شخص
 فقاما

المحدثّين: وقال بعض 

ٍة فـي أقبلت أنت إذا ّلمه إليهحـاج خأـلـفـه من فك
في واجهّته أنت فإن

الكـل
من الصوت يسمع لم م

 أنفه
آخأر: وقال 

لضعفـه ضعٌف أنفهأنفـه أنف عيسى إن
وظلـفـه بقرنيه بالثـو يستنشق لو وهو

ٍر في لثوى بنصفه الخلق تغرقيس منخـ
ًا تراه لو بعطـفـه مال قد يهوالـت راكب

 أنفه ردف وعيسى جالسر في النف لرأيت
الملك: وقال قنعب في الوليد بن عبد 

ًا الوليد فقدت يبول أن أبى المعين كمثللـه وأنـفـ

ًا الناس يعلم كمافـألـفـيتـه الوليد أتيت وخأم
 ثّقيل

والنتن البخر
في شدة بخر عبد الملك بن مروان قال أبو اليقظان: كان يقال لعبد الملك بن مروان:
ّدة رائحته. قال: ّبان لشدة بخره. يريدون أن الذباب يسقط إذا قارب فاه من ش ّذ أبو ال
ًا؛ فقال لهّا: ما تصنعين? قالت: أميط ّكين ّفاحًة قد عّضهّا، فأخأذت سإ ٍة له ت ونبذ إلى امرا

عنهّا الذى، فطلقهّا.
مسلٌم: وقال 

نطقت إذا تفسو أنت
سإّب ومن

ًا فسوفاك من ح إثّمـ
وزورا

آخأر: وقال 

المير من فاك تدن ل
ونّحه

بأنفك ما يداوي حتى
 أهرن

ّظربان كان إن جحٌر لل
منتٌن

محمد يا أنفك فلجحر
أنتن

ّي  لمرأته: شقيق بن السليك لمرأته وقال شقيق بن السليك العامر

بالبـنـينـا فل أتيت وإمابالّرفـاء فل نكحت ما إذا
ّوجت ٍة في أصلع تز جنـونـا منه الحليلة تجّنغـرب

ّدبـيتـه إلـى نقلت ما إذا ًا لجنبيك أع متينـا سإوط
في المساوك كأّن

شـدقـه
يقلعن أكرهن هّن إذا

 طينا
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ً ثّناياه وبينأضـراسإـه توالـي كأن لجـينـا غسل
الحكم بن عبدل يهّجو محمد بن حسان وقال الحكم بن عبدل لمحمد بن حّسان بن

سإعد: 

بقنـد مشافره طليت ولوذبـاٌب فمه إلى يدنو فما
ًة يرين ًا ويخفن حلو ًاموت  بورد له هممن إذا وشيك

أعرابي: لعرابي، ثّم لعبد الرحمن بن عائشة وقال 

طال وقد إبطّي كأن
الـمـدى

ٍء نفحة كواميخ من خأر
 القرى

عائشة: وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن 

ذا كآباط إبطه يكن من
الخل

عدا في فإبطاي ق
الفقاح

يرميان إبطان لي
بالسـلح أو السلح بشبيهجليسـي

مصعٍب بين جالٌسوهـذا هـذا نتن من فكأني
وصباح

الهتمي. خأاقان بن وصباح مصعب، بن الله عبد بن مصعب يعني
البرص

برص بلعاء بن قيس كان بلعاء بن قيس برص؛ فقال له قائل: ما
هذا بك يا بلعاء? فقال: سإيف الله جله.

شعر لبن حبناء، ثّم لبي مسهّر وقال لبن حبناء: 
ٌؤ إني حين حنظلّي امر

تنسبني
أخأوالي ول ملعتيك ل

العوق
ًا تحسبّن ل فّي بياض

منقـصًة
أقرابهّا في اللهّاميم إن

بلـق
ٍر: لبي مسهّر وقال أبو  مسهّ

ٌد أيشتمني كنت بأن زي
ًا أبرص

ٍم فكّل لك أبا ل كري
أبرص

النهّشليين: لبعض النهّشليين في البرص وقال بعض 

ّنـي سإودة نفرت إذا مـ
رأت

الجلد وفي الرأس صلع
 وضح

هـذا سإـودة يا قلت
ّنا الكربة يفرجوالـذي والـكـلـح ع

الوجه في لي زيٌن هو
كـمـا

ّين ّطرف ز تحاسإين ال
القـزح

آخأر: وقال 
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تستنكري ل كأس يا
نحولـي

ًا على أوفى ووضح
 خأصيلي

الفرس نعت فإّن
الـّرحـيل

والتحـجـيل بالعزة يكمل

آخأر: وقال 

ٍد أخأت يا تعيبي ل سإع
بالـّزرق

ّطرف يضرر ل تواليع ال
 البهّق

الخيل حلبة في جرى إذا
سإبق

ٌد النعمان بن المنذر لبيد يهّجو الربيع بن زياد العبسي ونساء بني عبس لما أنشد لبي
ٍد  العبسي: قوله في الربيع بن زيا

ً تأكل ل اللعن أبيت مهّل
معه

برٍص من اسإته إن
ملّمعـه

ٌد: إن كنت فعلت لقد كانت يتيمًة قال الربيع: أبيت اللعن! والله لقد نكت أّمه! فقال لبي
ّبيتهّا، وإل تكن فعلت ما قلت فما أولك بالكذب! وإن كانت هي الفاعلة في حجرك ر

ّعٍل لذلك. يعني أّن نساء بني عبٍس فواجر. ٍة ف فإنهّا من نسو
ٌد  العجم: لزياد العجم، ومثله لكثير وقال زيا

ّبح إن ما ٌء منهّم يد خأـارى
ًا أبـد

اسإته باب على رأيت إل
 القمرا

يعني أنهّم برص السإتاه.
ّير في نحو  ذلك: وقال كث

المسلمين نور ويحشر
أمامهّـم

ضمرة أسإتاه في ويحشر
 نورها

ٍم أبرص وكان بشر بن مروان وأيمن بن خأريم البرص المدائني قال: كان أيمن بن خأري
ًا فقال له: أنت طرٌف ملولة. فقال ًا عند العزيز بن مروان، فعتب عليه أيمن يوم أثّير
له: أنا ملولة وأنا أؤاكلك مذ كذا!. فلحق ببشر بن مروان فأكرمه واخأتّصه ولم يكن
ّدثّت نفسي البارحة ًا وبين يديه لبن قد وضع؛ فقال له: قد ح يؤاكله. فدخأل عليه يوم

ّق به منك، فدونكه. ًا أح بالصوم، فلما أصبحت أتوني بهّذا وهم ل يعلمون، ول أرى أحد
برص أبي عزة الجحمي وشفاءه منه عن أبي جعدة قال: أصاب أبا عّزة الجحمّي وضٌح،
ٌء أصفر وبرىء، فكان ل يجالس، فأخأذ شفرة وطعن في بطنه فمارت الشفرة وخأرج ما

فقال: 

بياض يرعى من ورّبونـهّـــد وائل رّب هـّم ل
لحدي

ًا أصبحت وابن لك عبد
عـبـد

وضٍح من أبرأتني
بجـلـدي

في اليوم طعنت ما مع
ّدي  مع

العرج
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لشاعر أعرج في دولة العرجان كان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
أعرج وولي شرطة الكوفة، والقعقاع بن سإويد كان أعرج، فقال بعض الشعراء وكان

أعرج: 

التناوش ودع العصا ألق
والتمس

ً دولة فهّذي عمل
العـرجـان

شرطتنـا وأمير لميرنا
ًا مـعـ

لكلـيهّـمـا قومنا يا
رجـلن

ُعرج: شعر لرجل أعرج، ولغيره وقال رجل من  ال

الفتى عيب من بي وما
أنني غير

أوجعني حين قناتي ألفت
 ظهّري

آخأر: وقال 

غير الفتى عيب من بي وما
أننـي

ً العصا جعلت بهّا أقيم رجل
 رجلي

الكلبي: وقال أبو زياد 

حتى الطرفاء عصا ألفت
كأنـمـا

إحدى الطرفاء بعصا أرى
 النجائب

ّنهّدلّي: وقال أبو الخطاب  ال

 أرجل بثلاثّ أمشي صرت قد
آخأر: وقال 

رجلين على أمشي كنت قد
معتمـدا

من أخأرى على أمشي فاليوم
 الشجر

العشى: وقال 

في الفتى هادي كان إذا
البل

أطاع القناة صدر د
الميرا

الدر
ًا قال أبو الخطاب: كان عندنا رجل أحدب، فسقط في بئر فذهبت لحدب صار آدر

حدبته فصار آدر، فدخألوا يهّنئونه، فقال: الذي جاء شٌر من الذي ذهب.
طرفة: شعر لطرفة وقال 

أداءات أن في ذنبنا ما
خأصاكـم

قومكم في كنتم وأن
ًا أدرا معشر

ّيلت جلسوا إذا تحت خأ
ثّيابـهّـم

لهّا بالّضغيب توفي خأرانق
 نذرا

ًا وقال الجعدي:  الجعدي يصف آدر

ٍء كذي من توّجع لم وأخأرىخأصيتـيه بإحدى دا
 سإقام

ٍء غير من ثّيابه فضّم تنقض شعراء علىبـر
 بالبهّام
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الجذام
الله رسإول قال: قال محيريز أبي عن وسإلم عليه الله للنبيصلى

السإد" من كالفرار المجذوم من وسإلم: " وفّروا عليه الله صلى
ّلمتموهم فإذا المجذومين إلى النظر تديموا آخأر: " ل حديث وفي ك

رمح". قيد حجاب وبيهّم بينكم فليكن
بدأ ادهن إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان قتادة عن

الله". قال: "باسإم ثّم اليمن بحاجبه
ّله الجذام" عبد من أماٌن النف في الشعر وقال: "نبات بن ال

ًا قتادة: أّن وعن ومجذوم الحارثّ ّله عبد على دخأل مجذوم بن ال
ملعون. أنه قالوا: ولم? قال: بلغني فقال: أخأرجوه الحارثّ
قال: مّر الحسن أبو للمجذومين الملك عبد بن سإليمان إحراق

فأمر مكة، طريق في بالمجذومين الملك عبد بن سإليمان
ّله كان وقال: لو بإحراقهّم، ًا بهّؤلء يريد ال بهّذا ابتلهم ما خأير

البلء.
حتى مات فما بلء، به رجل من رجٌل قال: اشمأّز إبراهيم عن

البلء. ذلك بمثل ابتلي
المهّور باب

ّدي أبو ّله بن أبي طلحة قال: خأطب ج مهّر أم سإليم ملحان النصارية إسإحاق بن عبد ال
ًا وقالت: إذا أسإلم فهّو طلحة أّم سإليم فأبت أن تتزوّجه حتى يسلم وكان مشرك

صداقي فأسإلم فكان صداقهّا إسإلمه.
ٌد ابنته على درهمين. ّوج سإعي ّطلب بن أبي وداعة الّسهّمي قال: ز عن الم

ّله عليه وسإلم أخأبرنا محمد بن علّي بن أبي طالب أّن صداق فاطمة بنت النبي صلى ال
ًا من حديد. قال محمد: ّله عليه وسإلم بدن ّبي صلى ال ًا أصدق فاطمة بنت الن ّي عل

وأخأبرني ابن أبي نجيح قال: بلغني أنا البدن الذي تزّوج عليه فاطمة كان ثّمنه ثّلثمائة
درهم.

ًا عليه السلم قال: أتيت رسإول ّي عن ابن أبي عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أّن عل
ّوجني عليهّا. ًا وز ّدرع فباعهّا بأربعمائة وثّمانين درهم ّله عليه وسإلم بال ّله صلى ال ال

ّله عليه وسإلم ّبي صلى ال ّباس أّن الن ّله عليه وسإلم عن مجاهد عن ابن ع للنبي صلى ال
ّلهّم أذهب ملك ّنكاح بركًة أيسره موؤنة" وقال في الحديث الخأر: "ال قال: "أعظم ال

غّسان وضع مهّور كندة" لجارية من العرب أخأبرنا بعض أصحاب الخأبار "قال" : قالت
ّا ابن عمهّا فيمهّرها بتيسين جارية من العرب لبنات عّم لهّا: السعيدة التي يتزوجهّ

ّوجهّا ّقية التي يتز ّيسان وبنبح الكلبان وينهّق العيران، والش وكلبين وعيرين فينبّت الت
ٍد؛ "تعني الحضّري فيطعمهّا الخمير، ويلبسهّا الحرير، ويحملهّا ليلة الّزفاف على عو

ًا" ما بذله خأاطب كمهّر ويقال: جاء خأاطٌب إلى قوم فقال: أنا فلن بن ًا أو سإرج إكاف
ّني أعلم بي منكم. قالوا: فما تبذل? فأنشأ  يقول: فلن، وأنتم ل تسألون ع

ٍد بـنـي لديك بلغ أل ّنييزي النسـاء إلى أريد ل بأ
ّدي سإوى وأّن لهّّن و
ًاعندي وبالعـشـاء بالغداة ثّريد

ًا عليهّم إلى اليوم ما أصدق فقال شيخ منهّم: أقم كفيلً بالقصعتين وصل به. فبقي عار
ّطاب به عمرو بن الخطاب وابنه وابن سإيري قال بعض نقلة الخأبار: أصدق عمر بن الخ

723



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

ّله بن عمر ابنة أبي عبيد أخأت المختار ًا، وأصدق عبد ال أّم كلثوم بنت علّي أربعين ألف
ّية عشرة آلف درهم. عشرة آلف درهم، وأصدق محمد بن سإيرين امرأته الّسدوسإ

أعرابّي: لعرابي في المهّور قال 

وأشـهّـد تزويٌج يقولون
أنـه

شاء من أّن إل البيع هو
 يكذب

النكاح عقد أوقات
ّبو أشياخأنا قال: كان أنه حبيب بن ضمرة عن الجمعة يوم يستح

العلماء: بعض وقال النكاح في أوله على النهّار آخأر اخأتيار سإبب
ّوله على النهّار آخأر الناس اخأتيار عن يخبر من سإمعت ّنكاح، في أ ال

ّتباع القرآن تأويل إلى قال: ذهبوا ّنة وا الّل لن الفأل، في الس
ًا كتابه في الليل سإّمى ًا؛ النهّار وجعل سإكن ّله رسإول وقال نشور ال
ّله صلى ّيرة: "أصدقهّا في وسإلم عليه ال الناس فأثّر الفأل"؛ الط

ّنكاح لعقدة الليل اسإتقبال ًا ال والجتماع، الهّدوء من فيه بما تيّمن
والنتشار. التفّرق من فيه لما النهّار صدر على

 شوال في النكاح
ّوال، في للنكاح الناس كراهية قال: وأما ّية أهل فإن ش كانوا الجاهل

ّيرون ّهّال فعلقه بالمرأة يشول ويقولون: إنه منه يط منهّم، الج
ّله وأبطله ّله صلى بالنبي ال رضي عائشة نكح لنه وسإلم، عليه ال

ّله ّوال. في عنهّا ال ش
النكاح خأطب

ّدثّنا أبو غّسان ّدثّني محمد بد داود قال: ح من خأطب خأالد القسري في النكاح قال: ح
ّي قال - وكان جمع الخطب فكا يستحسن مالك عبد الواحد عن معتمر عن خأالد القسر
ّله فيه الغني والّسعة، فل خألف لموعود ًا جميلً، وعد ال ًا حسن هذه ويذكرها -: ذكرتم أمر
ّله، إذا أراد جماع أمٍر فل فرقة له، وإذا أراد فرقة أمر فل جماع له. ّد لقضاء ال ّله ول را ال

عرضت كذا، فإذا قال: نعم. قال: قد نكحت.
لعمر بن عبد العزيز وخأطب محمد بن الوليد "بن" عتبة إلى عمر بن عبد العزيز أخأته؛

ّله على محمد خأاتم النبياء. أما بعد، فقد ّله العّزة والكبرياء وصلى ال فقال: الحمد ل
ّوجناك على ما في حسن ظّن من أودعك حرمته واخأتارك ولم يختره عليك؛ وقد ز

ّله: إمساٌك بعروٍف أو تسريٌح بإحساٍن. كتاب ال
ًة من بني حسل من قريش فقال: نحن من لبلل الحبشي خأطب بلٌل على أخأيه امرأ
ّله، وأنا ّله، وفقيرين فأغنانا ال ّين فهّدانا ال ّنا ضال ّله، وك ّنا عبدين فأعتقنا ال قد عرفتم، ك
ّله أكبر، فأقبل ّله، وإن تردوه فال ٍد فلنة، فإن تنكحوه فالحمد ل أخأطب على أخأي خأال
بغضهّم على بعٍض فقالوا: هو بلٌل، وليس مثله يدفع، فزّوجوا أخأاه. فلما نصرفا قال

ّله عليه ّله صلى ال ّله لك! أل ذكرت سإوابقنا ومشاهدنا مع رسإول ال خأالد لبلٍل: يغفر ال
وسإلم! قال بلل: مه! صدقت فأنكحك الّصدق.

ّله ّنكاح بعد حمد ال ّي يقول في خأطبة ال خأطبة الحسن البصري كان الحسن البصر
ّله جمع بهّذا النكاح الرحام المتقطعة، والسإباب المتفّرقة، والثناء عليه: أما بعد، فإن ال
ّنٍة من دينه ومنهّاج واضح من أمره؛ وقد خأطب إليكم فلن وعليه من وجعل ذلك في سإ

ّله". ًا "يرحمكم ال ّدوا خأير ّله ور ّله نعمة، وهو يبذل من الّصداق كذا، فاسإتخيروا ال ال
للصمعي في رجالت قريش قال الصمعّي: كان رجالت قريٍش من العرب تستحّب

من الخاطب الطالة، ومن المخطوب إليه اليجاز.
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ّلم بكلم جاز لعمر بن عبد العزيز وأتى رجٌل عمر بن عبد العزيز يخطب أخأته، فتك
ّله عللى خأاتم النبياء؛ أما بعد، فإن ّله ذي الكبرياء وصلى ال الحفظ؛ فقال عمر: الحمد ل

ّله: الّرغبة منك دعت إلينا، والرغبة فيك أجابت منا؛ وقد زّوجناك على ما في كتاب ال
إمساٌك بمعروٍف أو تسريٌح بإحساٍن.

ّواٍر القاضي قلنا: اليوم يعّب عبابه. لّسوار القاضي العتبّي قال: لما زوج شيٌب ابنه سإ
ّله. أما بعد، فإّن المعرفة منا ّله على رسإول ال ّله، وصلى ال فلّما اجتمعوا فقال: الحمد ل

ًا ذكر فلنة. ومنكم وبنا وبكم تمنعنا من الكثار، وإّن فلن
ًة ّدثّني رجل قال: حضرت ابن الفقير يخطب على نفسه امرأ لبن الفقير العتبّي قال: ح

فقال: من باهلة 

المرء يمدح أن حسٌن فما
نفسه

ًا ولكن تـذّم أخألق
وتـمـدح

قال: خأاطب إجابة يذكر عثمان لي" لبي ذكرت فلنة "وإن
ّدثّني فسألت فيه، اجتمع وقد بحاضر قال: مررت عثمان أبو وح

ّيد جمعهّم? فقالوا: هذا بعضهّم: ما ّوج أن يريد الحّي سإ ّنا يتز م
ًة. فوقفت ّلم أنظر، فتا ّله، فقال: الحمد الشيخ فتك ّله وصلى ل ال

ّله، رسإول على ٍة غير ففي ذلك، بعد أما ال والصلة ذكره من ملل
ّله فإن رسإوله؛ على ً رضيهّا التي المناكحة جعل ال ًا وأنزلهّا فعل وحي
ًا ًا للمناسإبة. وإن سإبب كذا، الصذداق من لهّا وبذل فلنة ذكر فلن
ّوجته وقد ّياها، ز ّله وأوصيته إ رأسإه: على للفتيان قال لهّا. ثّم ال

ّتمر. غرائر رؤؤسإنا على نثاركم. فقلبي هاتوا ال
ّبة قال: وقال أعرابي خأطبة ّقال: ما بن ش ّنيت ع بقليٍل لي أن تم

ًا كلمي من ًا إل غيري كلم من كثير ًا، يوم ّنا واحد مع خأرجنا فإ
ّوجه، أن نريد لنا صاحب ّلم فأتبعنا، بأعرابّي فمررنا ز القوم فتك

ٍة فجاء قلنا: فرغ فلما والجبال؛ والرض السموات ذكر فيهّا بخطب
العرابّي: أنا.  يجيبه? قال من

ّله القوم على أقبل ثّم لركبته فجثا تحتاطك ما أدري ما فقال: وال
ّله قال: الحمد اليوم! ثّم منذ وتلصاقك ّله وصلى العالمين رّب ل ال

ٍد على ٍة، توسّإلت فقد بعد المرسإلين. أّما خأير مجم وذكرت بحرم
ًا ّق ًا، وعظمت ح وقد مقبول؛ وفرضك موصول، فحبلك عظيم

ّوجناها ّياك ز خأبيصكم. هاتوا لك؛ وسإلّمناها إ
ّوج ابن قال قتيبة بن لسلم من ابنته قتيبة بن سإلم عائشة: ز

ّله، فقال: الحمد الفضل بن يعقوب ّله. باسإم ملكت قد ل ال
ًا المأمون حضر للمأمون حضر من بعض فسأاله أمير، وهو إملك

ّله فقال: المحمود يخطب، أن ّله، رسإول والمصطفى ال ما وخأير ال
ّله؛ كتاب به عمل ّله قال ال منكم اليامى تعالى: "وأنكحوا ال

ّلة آيٌة المناكحة في يكن وإمائكم" ولم عبادكم من والّصالحين منز
ّبعٌة سإنٌة ول ّله جعل ما إل مت وبّر البعيد تألف من ذلك في ال
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ّوفق إليهّا وليسلرع القريب، ّلبيب العاقل إليهّا ويبادر الم وفلٌن ال
فتاتكم فلنة إليكم خأطب تجهّلوه لم نسب في عرفتموه قد من
ّفعوا كذا، الّصداق من لهّا بذل وقد خأاطبنا، وأنكحوا شافعنا فش

ًا وقولوا ّله وأسإتغفر هذا، قولي أقول وتؤجروا؛ عليه تحمدوا خأير ال
ولكم. لي

الهّداء عند للنساء الولياء وصايا
ّظرب ابنته ّوج عامر بن ال ّي قال: ز ّدثّنا إبراهيم العامر لعامر بن الظرب العتبّي قال: ح

ٌء فإنه ًة إل ومعهّا ما من ابن أخأيه، فلما أراد تحويلهّا قال لّمهّا: مري ابنتك ألّ تنزل مفاز
ٌء وللسإفل نقاء؛ ول تكثر مضاجعته، فإنه إذا مّل البدن مّل القلب؛ ول تمنعه للعلى جل

ًا حتى جاءته مشجوجًة؛ فقال شهّوته، فإن الحظوة في الموافقة. فلم تلبث إل شهّر
ّفر فذلك الداء لبن أخأيه: يا بنّي ارفع عصاك عن بكرتك، فإن كانت نفرت من غير أن تن

الذي ليس له دواء، وإن لم يكن بينكما وفاٌق، ففراق الخلع أحسن من الطلق؛ ولن
ّول من خألع من العرب. ّد عليه صداقه وخألعهّا؛ فهّو أ تترك مالك وأهلك. فر

ّهّزها وصية الفرافصة الكلبي لبنته، ومثله للزبرقان قال الفرافصة الكلبّي لبنته حين ج
ّية إنك تقدمين على نساء قريٍش وهّن أقدر على ّله عنه: يا بن إلى عثمان رضي ال

ّهّري حتى يكون ريحك ريح ّطيب منك، فل تغلبي على خأصلتين: الكحل والماء، تط ال
شّن أصابه المطر.

ّوج ابنًة له دنا من خأدرها وقال: أتسمعين? ل أعّرفّن ما كان الّزبرقان بن بدر إذا ز
ًا. طلبت، كوني له أمًة يكن لك عبد

ٌة لبنتهّا عند هدائهّا: اقلعي زّج رمحه فإن أقّر امرأة لبنتهّا أبو الحسن: قالت امرأ
ّلحم على ترسإه، فاقلعي سإنانه، فإن أقّر فاكسري العظام بسيفه، فإن أقّر فاقطعي ال

فإن أقّر فضعي الكاف على ظهّره فإنما هو حمار.
ّطلق، ّياك والغيرة فإنهّا مفتاح ال وصية أبو السإود الدؤلي لبنته قال أبو السإود لبنته: إ

ّطيب إسإباغ الوضوء؛ ّطيب، وأطيب ال وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل؛ وعليك بال
الحايين: وكوني كما قلت لمك في بعض 

تستديمي مني العفو خأذي
ّدتـي مـو

حي سإورتي في تنطقي ول
أغضب

الصدر في الحّب وجدت فإني
والذى

الحـّب يلبث لم اجتمعتا إذا
يذهـب

ّلنساء سإياسإة باب ومعاشرتهّّن ا
ّدثّنا شيٌخ لنا قال: سإمعت سإمرة للنبي صلى الله عليه وسإلم عيسى بن يونس قال: ح
ّله عليه وسإلم:"إنما المرأة ّله صلى ال ٍر البصرة: قال رسإول ال بن جندٍب يقول على منب

خألقت من ضلع عوجاء فإن تحرص على إقامتهّا تكسرها فدارها تعش بهّا".
الشعراء: لبعض الشعراء وقال بعض 

لست العوجاء الّضلع هي
تقيمهّا

الضلوع تقويم إّن أل
انكسارها

ًا أتجمع ًا ضعف واقتدار
الفتى على

ًا ألبس ضعفهّا عجيب
واقتدارهـا

ّله ّطاب رضي ال ّله عنه عن الحسن قال: قال عمر بن الخ لعمر بن الخطاب رضي ال
ٌة فاسإتروها بالبيوت، وداووا ضعفهّّن بالسكوت. عنه: النساء عور

ّلموهّن الكتاب، واسإتعينوا وفي حديث آخأر لعمر: ل تسكنوا نساءكم الغرف، ول تع
عليهّّن بالعري، وأكثروا لهّّن من قول، فإّن نعم تغريهّّن على المسألة.
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ّلفت ًا: من خأ ّلفة وكان غيور من غيرة عقيل بن علفة قال الصمعّي: قيل لعقيل بن ع
في أهلك? فقال: الحافظين، العري والجوع. يعني أنه يجيعهّّن فل يمزحن، ويعريهّّن فل

يمرحن.
ّير: شعر لكثير وقال  كث

أجللن جئت ما إذا وكنت
مجلسي

ّني وأبدين ل هيبًة م
ّهّـمـا تج

ّني يحاذرن ًة م قد غير
علمنهّا

ًا ّ يضحكن فما قديم إل
تبّسمـا

ّ تراهّن ّدين أن إل ًة يؤ ّلبن أو عيٍن بمؤخأرنـظـر يق
معصما

ّ ينطقن ل كواظم إل
ًة محـور

أن بعد قول رجيعة
ّهّمـا تتف

ًا قلن ما إذا وكّن شـيئ
يسـّره

نفسه في الّرضا أسإّر
 وتحّرما

ّياك ومشاورة ّفع: إ لبن المقفع في سإياسإة النساء وقال ابن المق
النساء، فإن رأيهّّن إلى أفٍن، وعزمهّّن إلى وهٍن. واكفف عليهّّن

ّدة الحجاب، خأيٌر لك من ّياهّن، فإّن ش من أبصارهّن بحجابك إ
ّد من دخأول من ل تثق به عليهّّن، الرتياب. وليس خأروجهّّن بأش
ًة ما جاوز فإن اسإتطعت ألّ يعرفن عليك فافعل. ول تّملكّن امرأ
نفسهّا، فإن ذلك أنعم لحالهّا وأرخأى لبالهّا؛ وأدوم لجمالهّا، وإنما

المرأة ريحانة وليست بقهّرمانة، فل تعد بكرامتهّا نفسهّا، ول
تعطهّا أن تشفع عندك لغيرها. ول تطل الخلوة مع النساء

ّيًة، فإّن إمساكك عنهّّن ّلهّّن؛ واسإتبق من نفسك بق فيمللنك وتم
ّياك وهّن يردنك باقتدار، خأير من أن يهّجمن عليك على انكسار. وإ

والتغاير في غير موضع غيرة، فإّن يدعو الصحيحة منهّّن إلى
الّسقم.

ّية. وقال المأمون في الغيرة كان المأمون يقول: الغيرة بهّيم
ًا: هي ضرب من البخل. أيض

شعر الخريمي في الغيرة أنشدني محمد بن عمر للخريمّي: 
في الغيرة أحسن ما

حينـهّـا
غير في الغيرة وأقبح
حـين

ًا يزل لم من متهّمـ
عـرسإـه

ًا ّتبع لقول فيهّا م
ّظـنـون الـ

يغـريهّـا أن يوشك
بـالـذي

للـعـيون يبرزها أن يخاف
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تحصينهّا من حسبك
وضعهّـا

صحيح عرٍض إلى منك
 ودين

عـلـى منـك يطلعن ل
ٍة ريب

حبل المقرون فيتبع
القـرين

الشنفرى: للشنفرى، ولخأرين وقال 

جبـال بين أصبحت إذا
ّو قـ

لم القرى وبيضا
تحذرينـي

تـخـونـي أن وإما أمانتكموتـرعـى تؤذينـي أن وإما
أنهّاك ما جئت ما إذا

عـنـه
عليك أنكر ولم

ّلقـينـي فط
ٍذ البعل فأنت يومئ

فقـومـي
لك أبا ل بسوطك

 فاضربيني
العبدي: أنشدني عبد الرحمن عن عمه للرخأيم 

الحليلة تعصي ول كنا
بعلـهّـا

هو ما إذا تضربه فاليوم
 عصى

ًا ويقلن للشـيوخ بعد
سإـفـاهًة

يهّاب أن أجدر والشيخ
ويتقـى

آخأر: وقال 

للفتاة لخألي وإني
خأـبـاءهـا

ًا أو نفسهّا فترعى كثير
 تضيعهّا

مطاعـم عن لعّف وإني
ٍة جـم

ّين إذا للنفس الفحشاء ز
جوعهّا

العود: قال جران 

قال قد الشيخ سإمعن ولكن
قـولًة

ربنكم ما إذا عليكم
بالـضـرائر

النساء مكر تأمنوا ول
وأمسكـوا

أبنائهّن عن المال عرى
 الصاغر

ًا ينذرك لم فإنك أمـر
تـخـافـه

ً منه كنت إذا مثل جاهل
خأابـر

قال: منعني سإليمان بن جعفر عن الصمعّي سإليمان بن لجعفر
ًا بالنساء علمي لو الله امرأة. وإن ألف غشيت فقد منهّن، كثير

تعزبه. أو تنفعه لم ابنته لرجل يحّل
أهله? المير للحجاج: أيمازح قال: قيل الحسن أبو ونسائه الحجاج
ًا! والله إل تروي قال: ما ّبما شيطان ّبلت لر إحداهّن. أخأمص ق

كان العرب من لرجل قيل المعاشرة حسن في العرب من لرجل
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شباٌب لنا جمعهّّن? قال: كان على تقدر الضرائر: كيف يجمع
ّبرهّن ماٌل لنا كان ثّم علينا، يصابرهّن حسن، خألق بقي ثّم لنا، يص

ونتعايش. به نتعاشر فنحن
الله صلى النبي عن عامر بن عقبة عن وسإلم عليه الله صلى للنبي
تأديبه إل باطٌل الرجل به يلهّو شيء قال: : "كّل وسإلم عليه

أهله". وملعبته قوسإه، عن ورميه فرسإه،
المال. سإوس ويقال: العيال والعيال الولد في

فقال: التزوج، ترك في الكسائي عوتب التزوج ترك في للكسائي
العيال. مكابدة من أيسر العزبة مكابدة وجدت
ٍم كّل بيتي في قال: يخبز حمزة بن عمارة عن حمزة بن لعمارة يو

ً يأكله كلهّم رغيٍف، ألف ًا يأكل غيري. وكان حلل ًا. رغيف واحد
البيت. كلب هو وإنما البيت، رّب ويقولون: فلٌن

بمدينة مرضه مرٍض في قال علي بن عيسى عن علّي بن لعيسى
ٍة. للف الساعة قصري في للناس: إن السلم محموم

 الهل على النفاق في وسإلم عليه الله صلى للنبي
قال: وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن مجاهد عن

ًا أعطيته "دينار ٍة في أعطيته ودينار مسكين في أعطيته ودينار رقب
ًا". أعظم هو أهلك على أنفقته ودينار الله سإبيل أجر

النساء محادثّة
بشار: لبشار في محادثّة النساء قال 

الصفراء وفيه ضالـرو قـطـع كأنه وحديٍث
 والبيضاء

العرابي: مثله لبن العرابي وغيره وأنشد ابن 

 جدبا تتابعت سإنين راعييسمعـه كالغيث وحديثهّا
ًا فأصلح ّبا هيا فرٍح من ويقوللـدّرتـه مستمع ر

القطامي: وقال 

يصبـن قول من ينبذن وهّن
بـه

الغلة، ذي م الماء مواقع
 الصادي

الخأطل: وقال 

سإلمى بهّا تكون قد
ّدثّـنـي تحـ

حاجاتي الحلي تساقط
 وأسإراري

ٍد انقطع فتساقط لؤلؤه. شبه كلمهّا بعق
العود: وقال جران 

يصلى اللحم أن لو حديث
بحـره

ًا وهو أصحابه أتى غريض
 منضج

أعرابّي: وقال بّشار وذكر امرأة: "كأن حديثهّا سإكر الّشراب" وقال 
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ًا ونازعتنا ًا ضـحـي ّي أمرغ الريحان المجتنى علىكـأنـه خأـفـ
 خأاضله

تسمع العصم أن لو بوحي
رجـعـه

أباٍن أعلى من تقّضض
عواقـلـه

بشار: وقال 

سإحـرا فيه ينفث هاروتلـسـانـهّـا تحـت وكأّن
زهرا كسين الّرياض قطعحـديثـهّـا رجـع وكأن

الحمقى: لعرابي أحمق وقال بعض العراب 

آتيك حين أشهّى حديثك
ًا طارق

ّدوشاب الماء من وال
 يمتزجان

تسعين عينيك على كأّن
ّلًة جـ

ًا االبرنّي من كثير
والّصرفان

آخأر: 

ذقت وما فيهّا على كأّن
طعمه

ٍة لبا ّوطتـه نعج بـدقـيق سإ

ٍم رمتني نصلـه بسهّ
قـرويّة

والنضّي سإمٌن وفوقاه
سإويق

الّرّمة: لذي الّرمة والحسن في هذا قول ذي 

من جرت تلقينا ولما
عيونـنـا

ٌع ماءها كففنا دمو
بالصـابـع

ًا ونلنا حـديث من سإقاط
كـأنـه

ًا النحل جنى بماء مموزج
 الوقائع

آخأر: وقال 

ًا فاخأتبر أنخ اعترك إذا قرص
الهّوى

فقد يكفيك لكي بزيٍت
الحـبـائب

ّبرح الجوع اجتمع إذا الم
والهّـوى

الغانيات وصال نسيت
الكواعـب

الغواني تطلب عنك فدع
ّبهّـا وح

ورائب لـبـأ مـع تمـر وراجع

النظر باب
للمسيح عليه السلم في النظر قال المسيح عليه السلم: ل يزني فرجك ما غضضت

بصرك في الحتفاظ من العين وقال رجٌل لخأيه: احتفظ من العين، فإنهّا أنّم عليك من
بشار: اللسان وقال 

عينهّا من النفس على
ٌد شاه

أونـّمـه حـديثـك فكاتم

الفرزدق: وقال 
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ًا لهّم تقرب ولكليٍب بني بيوت تدخأل فل رحال أبد

بالحدق ينكن يكدنمبـرقـاٍت لوامع بهّا فإّن
 الرجال

ًا إلى ابنه وهو يديم النظر إلى امرأة، فقال: يا بنّي بين أشعب وابنه نظر أشعب يوم
نظرك هذا يحبل.

المعنى: لبعض الشعراء وقال بعض الشعراء في هذا 

ٌة ولي يحبل كان لو نظر
ناظٌر

حبلت لقد أثّنى بنظرته
ّني م

- : ذو الرمة وقال ذو الّرمة - وذكر الظبية وخأشفهّا 

ّ وتهّجره ًا إل اخأتلسإ
بطـرفـهّـا

العين رهبة محٍب من وكم
 هاجر

ّيٌة بقوم من بني نمير، فأداموا النظر إليهّا، فقالت: يا لعرابية في بني نمير مّرت أعراب
ّله: "قل للمؤمنين يغّضوا من ّله ما أخأذتم بواحدٍة من اثّنتين: ل بقول ال بني نمير، وال

جرير: أبصارهم". ول بقول 

ّطرف فغّض من إنك ال
ٍر نمي

ًا فل كلبـا ول بلغت كعب

فاسإتحيا القوم من كلمهّا وأطرقوا.
الطائّي: للطائي وقال 

 الذنوب في العزم وناصرالقلوب في الحزن مريب
ٍر ومن فيهأريٍب منطق من شئت ما عجـيب منظ

ّنى علىالعـادي رقبة رأى لّما كـئيب بـه مغ
ًا هواه من لي جّرد ًا صارطرفـ الرقيب على رقيب

فصاحة الطرف ويقال: رّب طرٍف أفصح من لساٍن.
الشاعر: وقال 

ّتمان ومراقبين يك
هواهـمـا

تجّن لما الصدور جعل
قبورا

ًا يتلحظان الجفون من يتناسإخانفكأنـمـا تلحظ
 سإطورا

وقال أعرابّي: 
نّمـت القلى كاتمونا إن

عـيونـهّـم
أو القلب في ما تظهّر والعين
 تصف

مثله: وقال آخأر في 

غير أظهّرت القلوب إذا
ما

العيون عنهّا أنبتك تضمره

آخأر: وقال 

أبدي الذي عنوانعينّي في تبصر أما
أعرابيّة: وقالت 
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ّدع الفراق يوم ومو
بلحظـه

ما العبرات من شرٍق
ّلم  يتك

أعرابّي: وقال 

مقلتاي خأاطبتهّا وما
ٍة بنـظـر

العيون نجوانا فتفهّم
النواظر

بيني الوهم جعلت ولكن
وبينهّا

ً ّدى رسإول تجّن ما فأ
 الضمائر

ّية: ونحوه قول أبي  العتاه

يخلـق لم شاء لو والذي أما
الـنـوى

غبت لما عيني عن غبت لئن
 قلبي عن

ّهمنيك ّتـى الشوق يو حـ
كـأنـنـي

في أنت وما قرٍب عن أناجيك
قربـي

فنن: وقال أحمد بن صالح بن أبي 

فأقبل طرفه دعا
ًا مـسـرعـ

ّثّر ّديه في فأ فاقتّص خأ
 قلبي من

من ألقي ما إليه شكوت
الهّوى

ٍم على فقال فتنت رغ
ذنبي فما

ٌع كان أربع من يشبعن ل أربع في أربع: عيٌن من يشبعن ل يقال: أرب
خأبر. من وأذٌن مطر، من وأرٌض ذكر، من واثّنى نظر، من
ّدثّني ورجل أحمد بن إسإحاق بين نهّيك أبي بن أحمد بن إسإحاق ح

ً قال: رأيت وقد المحمل في جاريٌة وعديله مكة طريق في رجل
ّد أخأاف فقال: إنما ذلك؛ في له فقلت الغطاء؛ وكشف عينيهّا ش

الناس. عيون ل عينيهّا عليهّا
ٌة القرّشيين بعض عند وكان ّيٌة، امرأ لزوجهّا خأصّي عليهّا ودخأل عرب
شعٌر ليصحبني كان وقالت: ما رأسإهّا فحلقت خأمارها، واضعٌة وهي
ٍم. ذي غير إليه نظر محر
والغناء والعيدان القيان باب

بين جعفرّي وجارية يهّواها قال إسإحاق بن إبراهيم: كان رجٌل من آل جعفر بن أبي
طالب، يهّوى جاريًة، فطال ذلك به، فقال للّزبيرّي: قد شغلتني هذه عن ضيعتي وعن
كل أمري فاذهب بنا حتى نكاشفهّا، فقد وجدت بعض الّسلّو. فأتيناها؛ فلما أتيناها قال

ّي  ّين: لهّا الجعفر أتغن

ّبكم وكنت فسلوت أح
عنكم

السلم دياركم في عليكم

ّني: فقالت: ل، ولكني  أغ

العفاء ذهب من آثّار علىفبـانـوا منهّا أهلهّا تحّمل
ًا، ثّم  : فاسإتحيا وأطرق سإاعًة وازداد كحلف ّين:  أتغن قال

الذي كنت ظلمت وإنكنت إذا للعتبى وأخأنع
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ًا  أتنّصلظالمـ
وأغنّي: قالت: نعم، 

ّد تقبلوا فإن نقبل بالو
بمـثـلـه

حال على أدبر تدبروا وإن
 باليا

ٌد. فتقاطعا في بيتين، وتواصل في بيتين، ولم يشعر بهّما أح
فنن: وقال أحمد بن صالح بن أبي 

شرب للحرب أعددت
قـيان إلـى سإمـٍع وميلكأٍس

اللـسـان منطق فصاحًةتـحـكـي أوتارهّن تظّل
بـنـان إلـى بناٍن وحييسـرى وبين يمنى بين ما

نـاطـقـان بّمـان أبداهكـّف بقـرع قلب ضمير
ّتاب وذكر  العود: لبعض الكتاب في العود وقال بعض الك

ضـمـير ل بلسان وناطق
لـه

ٌذ كأنه إلـى نيطـت فخ
قـدم

في سإواه ضمير يبدي
كما الكلم

ٌق سإواه ضمير يبدي منط
لفـم

ّية: لشاعر يذكر مغنية وقال آخأر يذكر  مغن

ّلـه يبعـد ل ترها ألم كيف صوتهّا في رّجعت إذادارهـا الـ
 تصنع

ّد ثّـم الـقـول نـظـام تم
ّده تـر

حلقهّا في صلصل إلى
يتـرّجـع

القيان: شعر في القيان وقال بعض المحدثّين في 

ّلبـن ماٍلذا أحـمـــق الـقـيان رأين إذا الـحـدقـا نـحـوه يق
ّنـي ّلـل وبالتـغـ ًا لبنيس وبـالـتـد ّبـه فـؤاد عـلـقـا بـحـ

ًاجـلـدتـه سإـلـخـن ما إذا حتى ًا سإلخـ ّدد رفـيقـ الـورقـا وبـ
ّطوير ذا ادخألوا، قلن قد ال

الّر طرح
ّدوا يش، دونه من وش

الـغـلـقـا

الهّـمـوم يرعى وباتدراهـمـه فـي يرعـين فبتـن
والرقـا

للقاسإم بن محمد في الغناء 
ذكر عند القاسإم بن محمد الغناء والّسلو عنه، فقال لهّم:

ّي الفريقين ّيز أهل الحّق وأهل الباطل ففي أ أخأبروني، إذا م
يكون الغناء? قالوا: في فريق الباطل. قال: فل حاجة لي فيه.

بين سإكينة بنت الحسين والغريض ومعبد قدمت سإكينة بنت
الحسين مكة، فأتاها الغريض ومعبد فغنياها: 
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ّبة علينا عوجي تحرجي تفعلي لم إن إنكالهّودج ر
فقالت: والله ما لكما مثٌل: إل الجديين الحار والبارد ل يدرى أيهّا أطيب.

ٌد في بيته ول في سإفره إل في إجادة الغناء والسإاءة فيه قال بعضهّم: ليس يخلو أح
وهو يشدو، فإن هو أسإاء في ذلك سإتر الله عليه، وإن هو أحسن فضحه الله.

ّيعه قوم، فانصرف بعضهّم من النجف بعد لشريح قال الهّيثم: خأرج شريٌح إلى مكة فش
السفرة، ومضى معه قوم، فلما أرادوا أن يودعوه، قال: أما أصحاب النجف فقد قضينا

ّنيكم، ورفع عقيرته  ّقهّم بالطعام، وأما أنتم فأغ ّنى: ح وغ

ّوارهـا وأكرمت حشدتأهـلـهّـا زارها زينب إذا ز

ًى لي يكن لم وإنزرتـهّـا زارتهّم هي وإن هو
 دارها

خأبر القاص بمرو عن علّي بن هشام قال: كان عندنا بمرو قاّص يقّص فيبكينا، ثّم يخرج
ًا من كّمه فيضرب ويغني  ًا صغير ويقول: بعد ذلك طنبور

 شادي أندكي بايد تيمار إين يا
معناه: ينبغي مع هذا الغم قليل فرٍح.

ابن عيينة ومجيب له عن ابن جامع قدم ابن جامع مكة بخيٍر كثير، فقال ابن عيينة:
علم تعطيه الملوك هذه الموال ويحبونه هذا الحباء? قالوا: يغنيهّم. قال: ما يقول?

وقال: فاندفع رجل يحكيه 

ّوف فيمن بالبيت أط
يطوف

مئزري من وأارفع
 المسبل

: قال: أحسنت،  فقال!  هيه

المحكم من أتلو حالصبـا حتى بالليل وأسإجد
 المنزل

: فقال: جزاه الله عن نفسه   ! فقال!  هيه ًا خأير

عن الكرب كاشف عسى
يوسإٍف

ّبة لي يسخر ر
الـمـحـمـل

ل اللهّم الخبيث، نحا ما علمت قد أمسك، فقال: آه! أمسك
له!. تسخرها
التقبيل

من أخأبار النبي صلى الله عليه وسإلم عن ابن أسإد قال: كان النبي صلى الله عليه
ّبل. وسإلم إذا اخأتلى مع نسائه أقعى وق

كثير: بين أم البنين وعّزة قالت أّم البنين لعّزة صاحبة كثير: أخأبريني عن قول 

ّفى ديٍن ذي كّل قضى فو
غريمه

ّنى ممطوٌل وعّزة مغ
غريمهّـا

ّدين? قالت: وعدته قبلًة فحرجت منهّا. قالت أم البنين: أنجزيهّا أخأبريني ما ذلك ال
وعلّي إثّمهّا.

بين رجل وأعرابي في معنى الزنا قال رجل لعرابّي: ما الزنا عندكم? قال: القبلة
والّضمة. قال: ليس هذا زنا عندنا. قال فما هو? قال: أن يجلس بين شعبهّا الربع ثّم

يجهّد نفسه. فقال العرابي: ليس هذا زنا، هذا طالب ولد.
" : لبعض الشعراء في التقبيل  آخأر"  وقال

ًا فدخألت خأفّي على ولجت حتىأصّر مختفي
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المولـجبـبـيتـهّـا
ونعمة أخأي وعيش قالت

ّبهّّنوالـدي تـخـرج لـم إن الحّي لن

قولهّا خأيفة فخرجت
فتبسـمـت

لـم يمينهّا أن فعلمت
تـحـرج

ًا فاها فلثمت قابض
بقـرونـهّـا

ماء ببرد النزيف شرب
 الحشرج

لتعرف رأسإي فتناولت
مـسـه

غير الطراف بمخّضب
مشنـج

الشعراء: وقال بعض 

ًا منهّا نلت وما غير محرم
أنني

ّبل ًا أق الثغر من بسام
أبلـجـا

ًة فاها وألثم بـعـد تار
ٍة تـار

النفوس حاجات وأترك
 تحّرجا

آخأر: وقال 

وما صبوت ما إني لعمري
صبت

ّني ًا من إليهّا وإ صبـ
لـحـلـيم

ٍة سإوى الله أسإتغفر قبل
ذنـبـهّـا

ًا وأطعم بـهّـا مسكين
وأصـوم

نواس: لبي نواس وقال أبو 

ّداهمـا التّف وعاشقين  السإود الحجر التثام عندخأ
موعـد على كانا كأنمايأثّما أن غير من فاشتفيا

ّياهمـا الناس دفاع لول المسند آخأر اسإتفاقا لماإ
بين المتوكل وبختيشوع قال المتوكل، أو غيره من الخلفاء، لبختيشوع: ما أخأّف النقل

: على النبيذ? فقال له: نقل أبي نواس. فقال: ما  فأنشده?  هو

كلهّم الناس في لي ما
مثل

القبـل ونفلي خأمٌر مائي

المحدثّين: وقال بعض 

ٍة من غضبت بالكره قبل
بهّا وجدت

فاقتصيه جئت قد فهّاك
أضعافـا

بالقصاص إل الله يأمر لم
فل

الله رآه ما تستجوري
 إنصافا

والجماع بالنساء الدخأول
ابن عباس والمتعة عن سإعيد بن جبير قال: قلت لبن عباس: ما تقول في متعة

الشاعر: النساء? - قال: قد أكثر الناس فيهّا حتى 

ابن فتوى في لك هل صاح ياطال لما للشيخ قلت قد
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 عباسمجـلـسـه
الطراف رخأصة في لك هل

ٍة آنـس
رجعة حتى مثواي تكون

الـنـاس
- قال: فنهّاني عنهّا وكرههّا.

ّيٌب? للصمعي الصمعي: أن رجلً قعد من امرأة مقعد النكاح ثّم قال: أبكٌر أنت أم ثّ
قالت: "وأنت على المجّرب".

بين الحجاج وابن شماخ قال الحجاج لكتل بن شّماخ العكلي: ما عندك للنساء? قال:
إني لطيل الظمأ وأورد فل أشرب.

لمدني في النكاح وقيل لمدني: ما عندك في النكاح? قال: إن منعت غضبت، وإن
تركت عجزت.

للحنف قال الحنف: إذا أردتم الحظوة عند النساء فأفحشوا في النكاح وحسنوا
الخألق.

ّنته. ًا بالسناء إل رأيت ذلك في م لمعاوية قال معاوية: ما رأيت منهّوم
قال آخأر: لذة المرأة على قدر شهّوتهّا، وغيرتهّا على قدر محبتهّا.

فقال: لعيسى بن موسإى دعا عيسى بن موسإى بجاريٍة له، فلم يقدر على غشيانهّا، 

والسإباب يطمع القلب
ٌة عاجـز

العجز بين تهّلك والنفس
 والطمع

عاصم: مقاتل بن طلبة قال مقاتل بن طلبة بن قيس بن 

ًا رأيت الله فاقد سإحيم
أيورها وتعيا بأيديهّا تنيكبينهّا

آخأر: وقال 

أما الحشر يوم ويبعث
لسانه

فخطـيب أيره وأما فعّي

آخأر: وقال 

وموت اللسان حياةالجماع عند منك ويعجبني
 النظر

لمرأة في الحارثّ بن ظالم المدائني قال: أسإرت عنزة الحارثّ بن ظالم، فمرت به
ًة سإوداء، فقالت: احتفظوا بأسإيركم فإنه ملٌك وخأدن ملك. ٌة منهّم فرأت كمر امرأ

قالوا: وكيف عرفت ذلك? "قالت:" رأيت حشفًة سإوداء من فروم النساء.
ّيق المرأة به رحمهّا م رامٍك أو عجم زبيب أو غيره. والفرم: ما تض

وكتب عبد الملك ب مروان إلى الحجاج: يابن المستفرمة بعجم الزبيب.
ًا مع امرأة ًا، فبينما هو يوم بين امرئ القيس وامرأة قال الهّيثم: كان امرؤ القيس مفّرك

قالت له: قم يا خأير الفتيان قد أصبحت. فلم يقم، فكررت عليه، فقام فوجد الليل
ّنك ثّقيل بحاله، فرجع إليهّا فقال لهّا: ما حملك على ما صنعت? قالت: حملني عليه أ

الصدرن خأفيف العجز، سإريع الراقة.
ٍة له: اصدقيني عّما تكره النساء مني. بين أبي عبيدة وجارية له قال أبو عبيدة لجاري
قالت: يكرهن منك "أنك" إذا عرقت فحت بريح كلٍب. قال: أنت صدقتيني، إن أهلي

ٍة. كاوا أرضعوني بلبن كلب
بين رجل وامرأته قال الصمعي: غاضبت امرأة زوجهّا، فجال عليهّا يجامعهّا؛ فقالت:

ّده!. لعنك الله! كلما وقع بيني وبينك شّر جئتني بشفيٍع ل أقدر على ر
ّياش قال: كتب زواج عبيد الله بن زياد بهّند بنت أسإماء بن خأارجة الهّيثم عن ابن ع
عبيد الله بن زياد إلى أسإماء بن خأارجة ووالي البصرة يخطب إليه هند بنت أسإماء

فزّوجه؛ فلقيه عمرو بن حارثّة ومحمد بن الشعث بن قيس ومحمد بن عمير، فقالوا:
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خأطب إليك وليس له عليك سإلطاٌن فزوجته وقد عرفته! فقال: قد كان ما كان. فقال
ّي: عقيبة  السإد

أسإمـاء يا الله جزاك
ًا المـير فيشلة أرضت كماخأـير

المسك يفوح قد بصدرٍع
منه

كركرة مثل عظيم
البـعـير

حسنـاء زوجتهّا لقد
ًا بـكـر

فوق من الرهز تجيد
 السرير

فبلغ الخبر عبيد الله بن زياد، فلما اسإتعمل على الكوفة تزوج
ٍد بنت عاشة بنت محمد بن الشعث، وزّوج أخأاه سإلم بن زيا

ٍد ابنة عمرو بن الحارثّ بن حريٍث، وزّوج أخأاه عبد الله بن زيا
ّياش: فاشتركوا والله في اللوم ٍر. قال ابن ع محمد بن عمي

ًا. جميع
لبن المبارك 

ّني قد أرميت على المائة! قال ابن المبارك: ألستم تعلمون أ
وينبغي لمن كان كذلك أن يكون في وهن الكّرة وموت الّشهّوة
ّنطفة، وأن قد يكون قد مال جبينه إلى النساء وانقطاع ينبوع ال
ّود وبفكره إلى الغزل. قالوا: صدقت. قال: وينبغي أن يكون ع
ًا أن تكون العادة وتمرين نفسه تركهّن، وهذا والتخلي بّه دهر

الطبيعة وتوطين النفس قد حّط من ثّقل منازعة الشهّوة ودواعي
الباه، وقد علمت أّن العادة قد تستحكم ببعٍض عمن ترك ملبسة
النساء. قالوا: صدقت. قال: وينبغي أن يكون لمن لم يذق طعم
ّذلٍت ولم يسمع خألبتهّن للقلوب الخلوة بهّّن ولم يجالسهّّن متب
واسإتمالتهّن للهواء، ولم يرهّن متكّشفاٍت ول عارياٍت أن يكون

ّدم له ذلك مع طول الترك ألّ يكون بقي معه من دواعيهّّن إذا تق
ّنه مجبوٌب وأن شيء. قالوا: صدقت. قال: وينبغي لمن علم أ

سإببه إلى خألطهّن محسوم أن يكون اليأس من أمتن أسإبابه إلى
الزهد والّسلوة وإلى موت الخاطر. قالوا: صدقت. قال: وينبغي
لمن دعاه الّزهد في الدنيا إلى أن خأصى نفسه ولم يكرهه على

ذلك أٌب ول عدّو ول سإباه سإاب أن يكون مقدار ذلك الّزهد يميت
الذكر وينسي العزم. قالوا: صدقت. قال: وينبغي لمن سإخت
ًا بالعاقب نفسه عن الشكر وعن الولد وعن أن يكون مذكور

ًة منه على ذكره، الصالح أن يكون قد نسي هذا الباب إن كان مّر
وأنتم تعلمون أني سإملت عيني يوم خأصيت نفسي "و" قد نسيت

ًا ولم كيفية الّصور. قالوا: صدقت. قال: أوليس لو لم أكن هرم
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ًا منذ يكن هاهنا اجتناب وكانت اللة قائمة - إل أني لم أذق لحم
ثّلثّين سإنة ولم تمتلىء عروقي من الّشراب مخافة الزيادة في

ّكن حركًة إن الّشهّوة - لكان في ذلك ما يقطع الدواعي ويس
هاجت. قالوا: صدقت. قال: فإن بعد ما وصفت لكم ل أسإمع

ّبما تراءى فؤادي نغمًة لمرأة إل أظن أّن عقلي قد اخأتلس، ولر
عن ضحك إحداهن حتى أظّن أنه قد خأرج من فمي، فكيف ألوم

عليهّّن غيري!.
"بين ابن سإيرين ورجل" قال رجل لبن سإيرين: إذا خألوت بأهلي

ّلذة. ّلم بكلم أسإتحي منه. قال: أفحشته ال أتك
للموصلي في شراعة بن الزندبوذ إسإحاق بن إبراهيم الموصلّي

قال: كان شراعة بن الّزندبوذ ل يأتي النساء، وكان يقال: إنه
ّنيٌن؛ فقال:  ع

ّنين شراعة قالوا فقلت ع
لـهّـم

ّله ّنـي يعلم ال غـير أ
ّنـين عـ

الذي الظّن بي ظننتم فإن
زعموا

ابن بيت إلى فقّربوني
رامـين
وكان ابن رامين صاحب قياٍن، وكانت الزرقاء جاريته.

كناسإة: بين إسإحاق وابن كناسإة قال إسإحاق: أنشدني ابن 

للمانة فيهّا كان لقد
ٌع موض

وللعين كتماٌن وللّسّر
 منظر

قلت: ما بقي شيء. قال: فأين الموافقة!.
بين الهّيثم وصالح بن حسان في أفقه الناس الهّيثم قال: قال لي صالح بن حّسان: من

يقول: أفقه الناس? قلت: اخأتلف في ذلك. قال: أفقه الناس وّضاح اليمن حيث 

ّوليني هاتي قلت إذا ن
تبـّسـمـت

ّله معاذ وقالت فعل من ال
 حرم ما

تضّرعت حتى ناولت فما
عندهـا

ّلهّفي رخّأص ما وأنبأتهّا ال
ّلمـم ال

ّوجني بين هشام والبرش في نساء كلب قال هشام بن عبد الملك للبرش الكلبّي: ز
امرأة من كلب. فزّوجه؛ فقال له ذات يوم يهّزل معه: وتزّوجنا إلى كلب فوجدنا في

نسائهّم سإعة. فقال البرش: يا أمير المؤمنين، إن نساء كلٍب خألقن لرجال كلٍب.
لكندي في نساء كندة قال: وسإمع رجٌل من كندة رجلً يقول: وجدنا في نساء كندة

سإعًة؛ قال الكندّي: إن نساء كندة مكاحل فقدت مراودها.
ًة، فلما دخأل بهّا عابثهّا فضرطت فخرجت غضبي ّوج أعرابّي امرأ بين أعرابي وامرأته تز

إلى أهلهّا، وقالت: ل أرجع حتى يفعل مثل ما فعلت؛ فقال لهّا: عودي لفعل. فعادت
العرابي: ففعل؛ فبينما هو يداعبهّا إذ حبقت أخأرى؛ فقال 

ًا طالبتني فلـم دين
أقـضـك

ّله في زدت حتى وال
 قرضك

لم دأبك ذا كان إنمـطـلـه على تلوميني فل
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أقضـك
ّية فعجز عنهّا؛ فقيل ّوج رجٌل أعراب لعرابية عجز عنهّا زوجهّا تز
ٍز فينا ًا، ليس لعاج لهّا في ذلك، فقالت: نحن لنا صدوع في صف

حّظ.
 أبو سإفيان بن حرب يذكر زوجته صعبة بعدما طلقهّا 

ّله الهّيثم عن ابن عياش قال: كانت صعبة أّم طلحة بن عبيد ال
ٌد من بنات فارس، تزّوجهّا أبو سإفيان بن حرٍب فلم تزل به هن

ّبعتهّا نفس أبي سإفيان ّله؛ وتت ّلقهّا، فتزّوج بهّا عبيد ال حتى ط
فقال: 

ّد بعـيدانتـرى فـيمـا وصعـبة إنا قــريب والـو

ّ جمـاٌل الفتاة فعندثّـاقـٌب نـسـٌب يكن فإل
وطـيب

ٌة بهّا سإّري عند لهّا عسـيب أو يذبٌل بهّا يزولنـخـر

الغزال صار فللوبرفاعـجـبـوا أل لقصّي فيا
 الربيب

ّيٍة، وعلمت أنه إنما جلس إليهّا لينظر ابنتهّا، فضربت لعرابية جلس أعرابٌي إلى أعراب
وقالت: بيدها على جنبهّا 

ذاك فهّل عينيهّا بعينيكناكٌح أنك غير منهّا لك وما
 نافع

خأريم: ليمن بن خأريم وقال أيمن بن 

الغانيات من لقيت
العـجـابـا

ّني ادرك لو العذارى م
الّشبابا

العذارى جمع ولكّن
الحسـان

المـرء إذا شديد عناء
شـابـا

ٍة كّل ويصبحنرائٍض عـصـا بكـل يرضن غدا
صعـابـا

حـور يكحلّن علم
الـعـيون

الخضاب بعد ويحدثّن
الخضابا

الغانيات تحرموا فلتـعـلـمـون لما إل ويبرزن
الّضرايا

كـّل يخالطـن لم إذا
الـخـل

مخرنطماٍت أصبحن ط
 غضابا

خألط العتاب يميت
النـسـاء

الخلط اجتناب ويحيي
العتابـا
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ّذاله غاب يوم في العرجّي فجاء الطائف من امرأة العرجّي واعد ع
جارية؛ ومعهّا أتان على المرأة وجاءت غلم، ومعه حمار على

على والحمار الجارية، على والغلم المرأة، على العرجّي فوثّب
ّذاله. غاب يوٌم العرجّي: هذا فقال التان؛ ع

القيادة باب
ّله عنهّا عن الواصلة عن ابن الشوع: أنه سإئل عن الواصلة فقال: إنك لعائشة رضي ال
ّله عنهّا: ليست الواصلة بالتي تعنون، وما بأٌس إذا كانت ّقر، قالت عائشة رضي ال لمن
ًا في شبيبتهّا، فإذا أسإنت ّي المرأة زعراء أن تصل شعرها، ولكن الواصلة أن تكون بغ

وصلته بالقيادة.
خأبر ظلمة القوادة قالوا: كانت ظلمة التي يضرب بهّا المثل في القيادة صبيًة في

ّتاب، فكانت تضرب دوّي الصبيان وأقلمهّم، فلما شبت زنت، فلما أسإنت قادت، الك
ًا تنّزيه على العنز. فلما قعدت اشترت تيس

ّوادة فيحبسهّا ثّم للمدائني وذكر المدائنّي: أّن رجلً من السلطان كان ل يزال يأخأذ ق
ّوادة يأتيه من يشفع فيهّا فيخرجهّا؛ فأمر صاحب شرطته فكتب في قّصتهّا: فلنة الق

ّلم فيهّا قال: أخأرجوا قّصتهّا، ّلم فيهّا إل زاٍن؛ فكان إذا ك تجمع بين الرجال والنساء ل يتك
ًا. فإذا قرئت قام الشفيع مستحيي

العود: شعر لجران العود وقال جران 

ّلغهّّن ٍد أو العصا طويلمـكـاتـب كـّل الحـاج يب مقع
يتـّزحـف

ٍة ل رمداء ومكمون
يحـذرونـهّـا

ٍة الكلب ترمي مكاتب
وتـحـذف

ًا رأت ًا ورق ّدت بيض فش
حزيمهّـا

سإليٍك من أمضى فهّي لهّا
 وألطف

الفرزدق: للفرزدق وقال 

ّلغهّّن ّنـي القول وحي يب م
تحت رأسإه ويدخأل
 القرام

ثّور: لحميد بن ثّور وقال حميد بن 

ما أشتكي إني خأليلّي
أصـابـنـي

لقيت قد ما لتستيقنا
وتـعـلـمـا

تـخـذل ول سإّري تفشيا فل
ًا أخأـ

ّثكما الحديث منه أب
المـكـتـّمـا

أرض جاوزتما إذا وقول
ٍر عـامـ

ّيين وجاوزتما ًا الح نهّد
وخأثعـمـا

ّبـان بن جرم من نزيعان ر
إنـهّـم

الهّزاهز في يريقوا أن أبوا
 محجما

ّبا نضوين على وخأ
مكتفـلـيهّـمـا

ًا إل تحمل ول وأسإـهّـمـا زنـاد

ًا ًا وزاد ّففاه غريض ًا تبديان ولخأ تحمـل ول سإّر
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دمـاعـلـيكـمـا
فالويا ليٌل كان وإن

نسـبـيكـمـا
تعرفا أن خأفتما وإن

ّلـثـمـا فتـ
تاجرين خأرجنا وقول

ّومـا بثـلـيث تركناها ركاٌبفـأبـطـأت قـ

ّولودقـيقـنـا بـّزنـا أتانـا قد ولو رأيناه من منكم تم
مـعـدمـا

ّدا حتى الّسوم في لهّم وم
ّكـنـا تمـ

بيع صفق تستلّجا ول
فـيلـزمـا

اطمأننتما أنتما فإن
ّليتمافـأمـنـتـمـا ّلـمـا شئتمـا ما وخأ فـتـكـ

منه القلب تركت قد لنابصاحٍب تأمرين ما لهّا وقول
ّيما  مت

ّنا لنا أبيني ّينـا رحلنا إ ّهما إل نرجوك وما إليكمـطـ تو
المأمون لرسإول بعث به وقال المأمون لرسإول بعث به: 

ًا بعثتك ففـزت مرتاد
بـنـظـرة

بك أسإأت حتى وأخألفتني
ّظـنـا ال

وكنت أهوى من وناجيت
ًا مقـّربـ

ّوك عن شعري ليت فيا ما دن
 أغنى

ّددت ًا ور مجالس في طرف
وجهّهّـا

ّتعت نغمتـهّـا باسإتسماع وم
أذنـا

ًا أرى لـم بعينـيك منهّا أثّر
يكـن

من عيناك سإرقت لقد
 حسنا وجهّهّا

المحدثّين: وقال بعض 

ًا لالّرسإـو منقلب سإوء يا ظنّي بخلف مخبر
ّني ّني وشغلت شغلتني نتـكـو أن أعـيذك إ  ع

أمته: شعر زيد بن عمرو في أمته وقال زيد بن عمرو في 

وإن قادت طمثت إذا
زنت طهّرت

ًا فهّي بـهّـا يزني أبد
وتـقـود

والفسوق الزنا باب
العتبي، قال: قيل لرجل في امرأته وكانت ل تّرد يد لمٍس: علم تحسبهّا مع ما تعرف

منهّا? فقال: إنهّا جميلة فل تفرك وأّم عيال فل تترك.
العراب: لبعض العراب وقال بعض 

ٍر على ألّما لواسإـعة دا
الـحـبـل

ّوي ألوٍف القوم صالح تس
بالـّرذل
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ّداثّ بهّا يبيت حتـى الح
كـأنـّمـا

من مدافع من فيهّا يبيتون
نـخـل

مكة حّجاج شهّدت ولو
ّلـهّـم كـ

على منهّا القوم وكّل لراحوا
 وصل

بين الفرزدق وسإليمان بن عبد الملك أنشد الفرزدق لسليمان بن عبد الملك القصيدة
فيهّا: التي تقول 

فـهّـّن واثّنتان ثّلثٌّ
خأـمـٌس

إلـى تمـيل وسإادسإة
شـمـام

الـخـتـام أغلق أفّض وبّتمـصـرعـات بجانبـي فبتن

عليه قعدن غّضى وجمرفـيهّـا الـّرمـان مفالق كأن
 حامي

ّد لي من فقال سإليمان: أحللت نفسك يا فرزدق: أقررت عندي بالزنا وأنا إماٌم، ول ب
ّله قال: ّد عليك فقال: بم أوجبت ذلك علّي يا أمير المؤمنين، فقال: بكتاب ال إقامة الح

ّهّم ّبعهّم الغاوون ألم تر أن ّله جّل ثّناؤه: "والشعراء يت ّله يدرأ عنّي، قال ال فإن كتاب ال
ٍد يهّيمون. وأنهّّم ماال يفعلون" فإنا قلت ما لم أفعل. في كّل وا

ّبرنا عن أدنى ذنوبك. ّطمحان القينّي: خأ أبو الطمحان القيني وليلة الدير قيل لبي ال
قال: ليلة الدير. قالوا: وما ليلة الدير? قال: نزلت على ديرانيّة فأكلت طفيشلً لهّا بلحم

الخنزيٍر، وشربت من خأمرها وزينت بهّا وسإرقت كساءها ومضيت شعر لعمر بن أبي
ربيعة: ربيعة وقال عمر بن أبي 

للطواف الناس يقصد
ًا احتسابـ

في مجموعٌة وذنوبي
 الطواف

الفرزدق: لجرير في الفرزدق وقال جريٌر في 

الفرزدق أّم ولدت لقد
ًا فـاجـر

ٍز فجاءت قصير بوزوا
القـوائم

جاراته إلى ليرقىلـيلـه جـّن إذا حبلـيه يوّصل
بالـّسـللـم

للفرزدق جاٌر كان وما
مسـلـٌم

ًا ليأمن غـير لـيلـه قرد
نـائم

ّله حدود أتيت كنت إذ ال
ًا يافـعـ

شيب ينهّاك فما وشبت
ّلهّـازم ال

ّبع كـّل الماخأـور في تت
ٍة مـريب

المحصنات بأهل ولست
الكرائم

المدينة يأهل الرجس هو
فاحذروا

بالخبيثات رجٍس مداخأل
عـالـم

الفرزدق إخأراج كان لقد
عنكـم

ًا ّلى بين لما طهّور المص
وواقـم

ّليت العل باع عن وقّصرتثّمـانـين من تزني تد
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 والمكارمقـامة
لسإماعيل بن غزوان في امرأة العزيز وقال عمرو بن بحر: قرأ قارىء "قالت امرأة
ّني لم أخأنه بالغيب"، قال العزيز الن حصحص الحّق" إلى قوله تعالى: "ذلك ليعلم أ

ّله ما سإمعت بأغزل من هذه الفاسإقة. إسإماعيل بن غزوان: ل وال
ّله بي تمرسإت. وسإمع بكثرة مراودتهّا يوسإف عنهّا فقال إسإماعيل: أما وال

ًة فهّّم أن ًا لبعض الحضر فرأى امرأ ّي بات أعرابّي ضيف ًا على حضر لعرابّي بات ضيف
يخالف إليهّا في أوّل الليل فمنعه الكلب ثّم أراد ذلك نصف الليل فمنعه ضوء القمر ثّم

ّلي،  فقال: أراد ذلك في الّسحر فإذا عجوٌز قائمة تص

ّله يخلق لم ًا ال كنت شيئ
أكـرهـه

الكلب وغير العجوز غير
والقمر

قوامة شيخٌة وهذهبه يستضاء وهذا نبوٌح هذا
 السحر

عمر بن أبي ربيعة وامرأة من كلب في موسإم الحج المنصور عن
ًة من كلٍب شريفًة أبيه محمد بن علّي، قال: حججت فرأيت امرأ

ٍم، ّلمهّا ويتبعهّا كّل يو قد حّجت فرأها عمر بن أبي ربيعة فجعل يك
فقالت لزوجهّا ذات يوم: إني أحّب أن أتوكأ عليك إذا رحت إلى

ّلى المسجد. فراحت متوكئة على زوجهّا فلما أبصرها عمو و
فقال: على رسإلك يا فتى: 

ل من على الذئاب تعدو
له كلب

ّتقي المستأسإدة مربض وت
 الحامي

بين أبي ذؤيب وخأالد بن زهير الّرياشي قال: كان أبو ذؤيب يهّوى امرأة من قومه،
ذؤيب: وكان رسإوله إليهّا رجلً يقال له: خأالد بن زهير، فخانه فيهّا، فقال أبو 

تجمعـينـي كيما تريدين
ًا وخأـالـد

ويحك الّسيفان يجمع وهل
 غمد في

ّنـي راعـيت ما أخأالد بعض أو بالغيب فتحفظنيقـرابًة مـ
تبدي ما

ٌد: وكان أبو ذؤيب خأان فيهّا ابن عّم له يقال له: مالك بن عويمر، فأجابه  خأال

ٍة من تعجبن ول أنت سإير
سإرتهّا

ّول ّنًة راض وأ من سإ
يسيرهـا

ّقذها ألم ابـن من تتن
ٍر عـويمـ

نفسه صفّي وأنت
ووزيرهـا

ٌة زوجهّا الحّج فأذن لهّا وبعث معهّا أخأاه، فلما انصرفا عنه سإأله عنهّا،  فقال:سإألت امرأ

ًا لهّا علمت وما عيب
ّبـره أخأـ

ّتهّامي إل صاحب فيهّا ا
 البل

ًا كنا ّد الّسير ما إذا نهّار ج
بنا

ّيران من بالرحل وما يغ
مثل

ًا ويخلفون آثّار نرى نزال فلفي كثير
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مغتسـلمنازلـنـا
ّله كانت ما أعلم فال

سإرائرهم
ّله ّيات أعلم وال بالن

والعمـل
بين الفرزدق ورجل قال رجٌل للفرزدق: متى عهّدك يا أبا فراٍس بالّزنا? فقال: مذ

ماتت العجوز.
ٌة فيهّا صبٌي وتحته لقيط في سإوق يحيى ببغداد رمي ببغداد في سإوق يحيى قمطر

ّية، مضّربات حرير، وعند رأسإه كيٌس فيه مائة دينار ورقعٌة فيهّا: هذا الشقّي ابن الشق
ّله من اشترى له بهّذا الذهب جاريًة ّية، ابن القدح والّرطلية؛ رحم ال ابن الّسكباح والقل

تربيه؛ وفي آخأر الّرقعة: هذا جزاء من عضل ابنته.
ًا العيدان لتّحركت ًا فقال: لو أبصرت فلن ًا ذكر أعرابّي رجلً ماجن أعرابي يذكر ماجن

أوتارها ولو رأته مومسة لسقط خأمارها.
العراب: لبعض العراب قال بعض 

ألـّم إذا بليلي يظن ماذا
بـهّـا

بردين ذو الرأس مرّجل
 مّزاح

ٌو إبليس رقى من كفّه فيعمـامـتـه خأّز فكاهته حل
 مفتاح

ّدهر، تفد ًا من ال ًا فقال: هو أكثر ذنوب ًا ذكر أعرابّي رجلً ماجن ًا أعرابّي يذكر ماجن أيض
ّون اليام. إليه مواكب الّضللة، ويرجع من عنده مد

ًا على ًا فقال: هم أقٌل الناس إلى أعدائهّم وأكثرهم تجرم ًا وذكر آخأر قوم لخأر يذكر قوم
أصدقائهّم يصومون عن المعروف، ويفطرون على الفحشاء.

بين الصمعي وأمة قال الصمعّي: قلت لمٍة ظريفة: هل في يديك عمٌل? قالت: ل!
ولكن في رجلّي.

بين أبي نواس وقيان قالت جواٍر من القيان لبي نواس بناتك! فقال أبو
نواس......................

المهّند: شعر لبي المهّند في راهب قال أبو 

راهٍب من وأفجر
ّدعـي حـرام عـلـيه النسـاء بأّنيدع

ًة بيضـاء يحّرم عنهّا البضع في ويغنيهمـمـكـور
 الغلم

من غّض مشى ما إذا
طرفه

ّليل وفي ّدير ال منه بال
عـرام

ّلصوص وعندلـه فضـوٌح العذارى ودير حديث ال
النام

ًا، ثّم أخأذ كّل رجل منهّم ّدوه وثّاق هؤلء اللصوص نزلوا العذارى ليلً، فأخأذوا القّس فش
ّلهّّن. جاريًة،، فوجدوهّن مفتّضاٍت قد افتضهّّن القّس ك

ّنث قال سإهّل بن  هارون: لسهّل بن هارون في مخ

ّنث نزل إذا إلـيه خأنٍث ذي كل تحّركرباٍع في المخ
دونهّم وصارت

ً الّربع وصارمأوىالخبايا عليه مدلول

آخأر: لخأر وقال 
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أتتـنـي لما لهّا أقول
ّلـنـي تـد

ٍة على ٍة امرأ موصوف
بجـمـال

ّله لهّا أصبت ًا وال كما زوج
اشتهّت

ثّلثّ فيه اغتفرت إن
خأـصـال

ُق فمنهّّن ينـادي ل فـسـ
ولـيده

ّقة ٍم ور ّلة إسإـل مـــال وقـ

الصمعي وابن روح المهّلبي 
ّلبّي وحضر قال الصمعّي: دخألت على ابن روح بن حاتم المهّ

الذن وهو عاكّف على غلم، فقلت له: عمدت إلى الموضع الذي
ّلهّى، وتركب فيه ما كان أبوك يضرب فيه العناق ويعطي فيه ال

تركب! فقال: 
آباء عن المجد ورثّنا

الّصنيعـا ديارهم في أسإأناصـدٍق

الرفيع الحسب إذا
تواكلتـه

أن يوشك الّسوء بنات
 يضيعا

النساء مساوئ باب
ّنفاس، ّدة ال ّله المرأة بعشر خأصال: ش ّبه قال: عاقب ال لوهب بن منبه عن وهب بن من

وبالحيض، وبالنجاسإة في بطنهّا وفرجهّا، وجعل ميراثّ امرأتين ميراثّ رجل واحد،
ّدين ل تصلي أيام حيضهّا، ول وشهّادة امرأتين كشهّادة رجل، وجعلهّا ناقصة العقل وال
ّلم على النساء، وليس عليهّّن جمعة ول جماعٌة، ول يكون منهّّن نبّي، ول تسافر إل يس

بولّي.
وكان يقال: ما نهّيت امرأة قّط عن شيء إل أتته.

المعنى: وقال طفيل في هذا 

ٍر النساء إن نبتـن كأشجا
ًا مـعـ

المّر وبعض المرار منهّا
 مأكول

عن ينهّين متى النساء إّن
ّنهخألـٍق ٌع فإ ّد ل واقـ مـفـعـول بـ

لمعاذ في النساء عن رجاء بن حيوة قال: قال معاذ: إنكم ابتليتم بفتنة الّضّراء فصبرتم،
ّذهب ّلين ال ّد من ذلكم عندي النساء، إذا تح وإني أخأاف عليكم فتنة الّسّراء، وإن من أش

ّلفن الفقير ما ل يجد. ولبسن ريط الشأم وعصب اليمن، فأتبعن الغنّي، وك
الشعراء: لبعض الشعراء قال بعض 

ّتع ول سإاعفتك ما بهّا تم
تـكـن

ًا عليك حـين يؤذيك شج
تـبـين

ّليان أعطتك هي وإن ال
ّنـهّـا فـإ

سإـتـلـين خألّنهّـا من لغيرك

النأى ينقصن ل حلفت وإن
عهّدها

البنـان لمخضوب فليس
يمـين
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خأبر عاتكة بنت زيد أبو علّي الموّي قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عند
ٍر من أمره؛ فقال ّله عنه، وكانت قد غلبته في كثي ّديق رضي ال ّله بن أبي بكر الص عبد ال

ّلقهّا وأنشأ  ّلقهّا. فط يقول: له أبوه: ط

ٌق لهّا وحسٌن سإهٌّل خأل
ومنصٌب

ٌق ٌي وخأل يعاب ما سإو
ومنطق

ترثّيه: فرمي يوم الطائف بسهّم؛ فلما مات قال 

عـينـي تنفـّك ل وآليت
سإـخـينًة

أغـبـرا جـلـدي ينفّك ول عليك

ّله مـثـلـه رأت ما عيٌن فل
فـتـًى

الهّياج في وأحمى أعّز
وأصـبـرا

ّنة فيه شرعت إذا السإ
خأـاضـهّـا

الّرمح يترك حتى الموت إلى
 أحمرا

ّطاب، فلما أولم قال عبد الرحمن بن أبي بكر: ياأمير المؤمنين ثّم خأطبهّا عمر بن الخ
فقال:اتأذن لي أن أدخأل رأسإي على عاتكة? قال: نعم، يا عاتكة اسإتتري. فأدخأل رأسإه 

عيني تنفّك ل وآليت
ًة قـرير

جلدي ينفكذ ول عليك
 أصفرا

ّله ًا؛ فقال عمر: ما أردت إلى هذا! كّل النساء يفعلن هذا! غفر ال ًا عالي فنشجت نشج
ّليل إلى المسجد ولهّا ّنهّا، فكانت تخرج بال ّوجهّا الّزبير بعد عمر وقد خأل من سإ لك. ثّم تز

ٌة ضخممة؛ فقال لهّا الّزبير: ل تخرجي؛ فقالت: ل أزال أخأرج أو تمنعني. وكان عجيز
ّله"، ّله مساجد ال ّله عليه وسإلم: "ل تمنعوا إماء ال يكره أن يمنعهّا، لقول النبّي صلى ال
ّليل، فلما مّرت به قرص عجيزتهّا؛ فكانت ل تخرج ًا في ظلمة ال فقعد لهّا الّزبير متنكر

بعد ذلك؛ فقال لهّا: ما لك ل تخرجين? فقالت: كنت أخأرج والناس ناٌس، وقد فسد
الناس فبيتي أوسإع لي.

لرجل من العرب يخاطب امرأته قال المدائنّي: احتضر رجٌل من العرب وله ابن يدّب
فقال: بين يديه؛ وأم الّصبّي جالسٌة عند رأسإه؛ واسإم الصبّي معمر 

ّني أموت أن لخأشى وإ
فتنكحـي

المراضع أيدي في ويقذف
 معمر

دونـه سإـتـوٌر وترخأى
ٌد وقـلئ

ٌق عنه ويشغلكم خألو
ومجـمـر
ّوجت، ثّم صار معمٌر إلى ما ذكر. فما لبث أن مات، ثّم تز

ّبين كانا ًا كان عند امرأة أخأيه عن الحسن: أّن شا عمر بن الخطاب وشاب قتل يهّودي
ّله عنه، فأغزى أحدهما، فأوصى أخأاه متآخأيين على عهّد عمر بن الخطاب رضي ال

ّهّدهم، فإذا سإراٌج في البيت ٍة إلى أهل أخأيه يتع ٍة ذات ريح وظلم بأهله؛ فانطلق في ليل
يقول: يزهر، وإذا يهّودّي في البيت مع أهله وهو 

السإلم غّره وأشعث
ّني م

ليل بعرسإه خألوت
ّتمـام ال

ترائبهّا على أبيت
الحزام لحقة جرداء علىويضحي

فـئام إلى ينهّضون فئاٌممنهّا الّربلت مجامع كأّن
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فرجع الشاّب إلى أهله، فاشتمل السيف حتى دخأل على أهل
أخأيه فقتله ثّم جّره وألقاه في الطريق؛ فأصبح اليهّود وصاحبهّم

قتيٌل ل يدرون من قتله، فأتوا عمر بن الخطاب فدخألوا عليه
وذكروا ذلك له، فنادى عمر في الناّس: الصلة جامعًة، فاجتمع
ّله ّله وأثّنى عليه، ثّم قال: أنشد ال الناس فصعد المنبر فحمد ال

ًا إل أخأبرني به. فقامالشاّب فأنشده رجلً علم من هذا القتيل علم
ّله يدك، وهدر دمه الشعر وأخأبره خأبره؛ فقال عمر: ل يقطع ال
لبن عباس في مثل المرأة السوء كان ابن عباس يقول: مثل

ٍء فعرض له المرأة الّسوء: كان قبلكم رجٌل صالح له امرأة سإو
ّله إليك بأنّه قد جعل لك ثّلثّ دعوات رجل فقال: إني رسإول ال

فسل ما شئت من دنيا أو آخأره ثّم نهّض. فرجع الرجل إلى
ًا? فأخأبرها؛ ًا محزون منزله؛ فقلت له امرأته: ما لي أراك مفكر

فقلت: ألست امرأتك وفي صحبتك وبناتك منّي! فاجعل لي
ّنا، فلم يزلن به حتى قال: دعوة. فأبى فأقبل عليه ولده وقلن: أم

ًا. فصارت ٌة؛ فقلت: اللهّم اجعلني أحسن الناس وجهّ لك دعو
ًا ّتعظ، فغضب يوم كذلك، وجعلت توطىء فراشهّا وهو يعظهّا فل ت
ًة فتحّولت كذلك؛ فلما رأين بناته م نزل فقال: اللهّّم اجعلهّا خأنزير

بأمهّّن بكين وضربن وجوههّن ونتفن شعورهن، فّرق لهّن قلبه
ّلهّم أعدها كما كانت أولً؛ فذهبت دعواته الثلثّ فيهّا. فقال: ال

ّله بن عكرمة وامرأة عبد الرحمن بن الحارثّ قال عبد بين عبد ال
ّله بن عكرمة: دخألت على عبد الرحمن بن الحارثّ بن هشام ال

ّله المخزومّي أعوده، فقلت: كيف تجدك? فقال: أجدني وال
ّتع "أّم" هشام، أخأاف أن ّد علّي من تم بالموت، وما موتي بأش

ّوج بعده، فغشي تتزّوج - يعني امرأته - . فحلفت له وآلت أل تتز
وجه نوٌر، ثّم قال: شأن الموت أن ينزل متى شاء. ثّم مات.

فتزّوجت بعمر بن عبد العزيز؛ فقلت: 
ًا لقيت فإن فل خأير

ّنهّا يهّنئ
فلليدين تعست وإن

وللفم
ّلت به، وما مثلي ومثل أخأيك إلّ كما قال فبلغهّا، فكتبت إلّي: قد بلغني بيتك الذي تمث

الشاعر: 

ًا إل كـنـت وهل ٍة ذات والـهّـ الحنـين بعد نحبهّا قضتتـرح
الـمـرّجـع

ّدكـر عنـه تسل متى ٍة بـعـد تـ ّي فـتـربـع بألٍف تقنع أو الرض منطـ
الرض وارت قد من عنك فدع

شخصه
الرض وارت قد من غير وفي

 فاطمع
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ّدتهّا، وقد بقي عليهّا ّني كّل غيٍظ، واحتسبت حسابهّا، وإذا هي قد أعجلت ع فبلغ ذلك م
ّنكاح وعزل عن المدينة. ّيام، فدخألت على عمر فأخأبرته بذلك، فنقض ال أربعة أ

ٍة صخر بن الشريد وزوجته وأمه كان صخر بن الّشريد أخأو الخنساء خأرج في غزو
ًا فأصابه جرٌح رغيٌب ،فمرض فطال مرضه وعاده قومه، فقال فقاتل فيهّا قتالً شديد

ّيا فيرجى ول ًا لمرأته سإلمى: كيف أصبح صخٌر اليوم? قالت: ل ح ّواده يوم ٌد من ع عائ
ًا فينسى. فسمع صخٌر كلمهّا فشّق عليه، وقال لهّا: أنت القائلة كذا وكذا? قالت: ميت
ٌد آخأر لّمه: كيف أصبح صخٌر اليوم? فقالت: أصبح ٍة إليك. ثّم قال عائ نعم غير معتذر

ّله بخيٍر ما رأينا سإواده بيننا. فقال  ًا ول يزال بحمد ال ّله صالح صخر: بحمد ال

ٍر أّم أرى تمّل ما صخ
عيادتـي

ّلت مضجعي سإليمى وم
 ومكاني

أكون أن أخأشى كنت وما
ًة جناز

يغتّر ومن عليك
بالـحـدثّـان

ّي بـأّم سإاوى امرٍئ فأ
حـلـيلًة

ّ عاش فل أذى في إل
وهـوان

لو الحزم بأمر أهّم
أسإتطـيعـه

العير بين حيل وقد
ّنـزوان وال

كان من أنبهّت لقد لعمري
ًا نائم

لـه كانت من وأسإمعت
أذنـان

ّلقهّا بعمود الفسطاط حتى فاضت فلما أفاق عمد إلى سإلمى فع
نفسهّا، ثّم نكس من طعنته فمات.

أردشير وابنة ملك لسواد وقرأت في سإير العجم أّن أردشير سإار
ًا فيهّا، وكان من أعظم إلى الخضر، وكان ملك الّسواد متحصن

ًا ل يجد إليه سإبيلً، حتى رقيت ملوك الطوائف، فحاصره فيهّا زمان
ًا، فرأت أردشير فعشقته فنزلت وأخأذت ابنة ملك الّسواد يوم

ّوجني دللتك على نشابًة وكتبت عليهّا: إن أنت شرطت لي أن تتز
ٍة. ثّم رمت ٍة وأخأّف مؤون موضع تفتتح منه هذه المدينة بأيسر حيل

بالنّشابة 
نحو أردشير؛ فكتب الجواب في نّشابٍة: لك الوفاء بما سإألت. ثّم

ّله على الموضع؛ فأرسإل إليه أردشير ألقاه إليهّا؛ فكتبت إليه تد
فافتتحه ودخأل هو وجنوده، وأهل المدينة غاّرون، فقتلوا ملكهّا

وأكثر مقاتلتهّا وتزّوجهّا؛ فبينما هي ذات ليلٍة على فراشه أنكرت
مكانهّا حتى سإهّرت لذلك عاّمة ليلتهّا، فنظروا في الفراش

ّثّرت في جلدها، فوجدوا تحت المحبس ورقًة من ورق الس قد أ
فسألهّا أردشير عند ذلك عما كان أبوها يغذوها به؛ فقالت: كان
ٌد ببالٍغ لك أكثر غذائي الشهّد والّزبد والمّخ. فقال أردشير: ما أح
في الحباء والكرام مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه عدك على جهّد
ّقه جهّد إسإاءتك، ما أنا بأمٍن إحسانه مع لطف قرابته وعظم ح
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لمثله منك. ثّم أمر بأن تعقد قرونهّا بذنب فرٍس شديد المراح
ًا. ًا عضو جموٍح ثّم يجرى؛ ففعل ذلك حتى تساقطت عضو

ّدثّ ع ناٍس من بين أخأوين وزوجة أحدهما العتبي: سإمعت أبي يح
أهل الشأم: أن أخأوين كان لحدهما زوجة وكان يغيب

ويخلفه"الخأر" في أهله، فهّويته امرأة الغائب، فأرادته على
نفسهّا فامتع؛ فلما قدم أاخأوه سإألهّا عن حالهّا، فقالت: ما حال

امرأة تراود في كّل حيٍن! فقال: أخأي وابن أمّي!وإني ل أفضحه!
ًا. ثّم حّج وحّج أخأوه والمرأة فلما ّله علّي ألّ أكلمّه أبد ولكن ل

ّدوم هلك الخ ودفوه وقضوا حّجهّم ورجعوا؛ فمّروا كانوا بوادي ال
ًا يقول:  بذلك الوادي ليلً فسمعوا هاتف

ّدك ّدوم تمضي أج ً ال ليل
ترى ول

ّدوم لأهل عليك أن ال
تتكلـمـا

ّدوم ٍو وبال ثّويت لو ثّا
مـكـانـه

ّدوم بوادي ومّر ًا ال ّي ح
لّسلـمـا

فظنّت المرأة أّن النداء من السماء، فقلت لزوجهّا: هذا مقام العائذ كان من أخأيك
ًا. ففارقهّا وضرب خأيمًة ّله لو حّل قتلك لوجدتني سإريع ومنّي كيت وكيت. فقال: وال

وقال: على قبر أخأيه 

الحياة طول في هجرتك
وأبتغي

صرت لما كلمك
ًاوأعظما  رمس

ًا ذكرت كنت فيك ذنوب
اجترمتهّا

أسإوا كنت فيهّا منك أنا
وأظلمـا

ًا حتى مات ودفن بجنب أخأيه، فالقبران معروفان. ولم يزل مقيم
الخأطل: شعر للخأطل وقال 

هوين لمن المهّديات
مـسـبًة

قلين لمن والمحسنات
مقـال

رأيناك ما عهّدك يرعين
ًا شاهد

عنك يكّن مذلت وإذا
مـذال

ً وعدنك وإذا نائل
أخألـفـنـه

عداتهّن دون ووجدت
ً مطـال

ّهّـن دعونك وإذا عندهن يزيدك نسٌبفـإنـه عم
ً خأـبـال

رجٍل عند قال: كان الجشمّي طفيٍل بن يحيى عن وامرأته قرشّي
ّبهّا، امرأة قريش من فشيعتّه له: أشيعّك، فقالت عنهّا، فسافر يح

ًة لخادمهّا: ناولني قالت مضى فلما مراحل؛ ثّلثّ وروثًّة بعر
ًة. فناولهّا، البعرة وألقت خأبرك؛ وقالت: راثّ الروثّة فألقت وحصا

أثّرك. فسمعهّا وقالت: حّص الحصاة وألقت سإفرك؛ وقالت: وعر
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وأعّز منك? قال: امرأتي هذه له: ما فقال فلحقه، الماء على رجل
نحو أقبل أمسى فلما الماء، على فقام بالخبر، إلّي. فأخأبره الناس
ًا. فقتلهّما رجلً، معهّا فوجد منزله جميع

والولد الولدة باب
بين أبي السإود وزوجته عند زياد في ولدهما خأاصمت أّم عوٍف- امرأة أبي السإود

ًا، وحملته ًة ووضعته كره الدؤلي- أبا السإود قبل أن تضعه. فقالت أّم عوٍف وضعته شهّو
ًا وحملته ثّقلً. فقال زياد: صدقت أنت أحّق به فدفعه إليهّا. خأف

الّرياشي: للرياشي أنشدنا 

 خأاله أشبه كالكابلّي فهّوعـلـيه أباه أّمه غلبت
آخأر: وقال 

ّله قـوام ول منـه للخألقعـصـام أشبهّني ما وال
 ينام ل الخال وعرق نمت

ٍد- والقيافة فيهّم: ل يخطىء الرجل من أبيه خألًة من لبعض بني أسإد وقال بعض بني أسإ
ثّلثٍّ: رأسإه أو صوته أو مشيته.

قيل لرجل: ما أشبه ولدك بك! قال: من ترك وأهله أشبهّه ولده قال رجل للجمان:
ّيرته زوجته ًا للفرزدق وقد ع ولدت امرأتي لستة أشهّر؛ فقال الجمان: كان أبوها ضارب

ّد له؛ فقال  ّيرت نوار- امرأة الفرزدق- الفرزدق بأنه ل ول الفرزدق: بعدم النجاب ع

ًا أراه وقالت أخأـا ل واحد
لـه

الورثّين في يوّرثّه
البـاعـدا

ّلك ًا لع تريني أن يوم
كـأنـمـا

السإود حوالّي بنّي
الـحـوارد

ًا فإّن يلد أن قبل تميم
الحصـى

ًا أقام في وهو زمان
واحد الناس

الفرزدق وشيخ من بني مضر عن عيسى بن عمر قال: شكا
الفرزدق امرأته، فقال له شيخ من بي مضر كان أسإّن منه: أفل

ّله! ما تكسعهّا بالمحرجات! "يعني الطلق"؛ فقال: قاتلك ال
أعلمك من شيخ!.
 لخالد بن صفوان 

ّلقت فيهّا ٍة ط قال خأالد بن صفوان: ما بّت ليلًة أحّب إلّي من ليل
نسائي، فأرجع والستور قد هتكت، ومتاع البيت قد نقل، فتبعث

إلّي إحداهن بسليلٍة مع بنتي فيهّا طعامي، وتبعث لي الخأرى
بفراٍش أنام عليه.

ًا: ما بالك ّلق كثير ًا قيل لمرأة كانت تط ّلق كثير لمرأة كانت تط
ّله عليهّم!. ّتضييق علينا، ضيق ال ّلقين? قالت: يريدون ال تط

ّلق رجل امرأته؛ فقيل له: ما صنعت? قال: لرجل طلق امرأته ط
ّلقتهّا والرض من ورائهّا. أي ل أقرب ناحيًة هي بهّا. ط

قول أعرابي لمرأتهّد وقال أعرابّي لمرأته: 
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ّوهت في باسإمي أن
العالمين

ًا عمري وأفنيت عام
فعاما

وأنت الطلق فأنت
الطلق

ًا الطلق وأنت تمامـا ثّلثّ

بين رجل وأبي حازم الصمعّي قال: أتى رجٌل أبا حازم فقال: إّن الشيطان قد أولع بي
ّدثّك أنك قد طلقتهّا، أو ّلقت امرأتي. فقال له: وأنا أح ّدثّني أني ط يوسإوس لي ويح

ّدق الشيطان! شعر لعرابي ّذبني وتص ّله يا أبا حازم! أفتك مافعلت? فقال: سإبحان ال
امرأته: طلق امرأته وقال أعرابّي وقد طلق 

أسإمـاء فارقت إذ أنا وما
ًا طـائعـ

ٍر ول رأيا الّسكران من بخي
عقـل

حتى الدهر صرف زال وما
رأيتني

ًا بهّا أبيت أكن لم كأن ضيف
بعـل

آخأر: وقال 

أنيابهّا برد يهّدي كان لئن
العل

ّني لفقر لـفـقـير إننـي م

قد أن الخأبار كثر لقد
ّوجت تز

ّني فهّل بالطلق يأتي
بـشـير

الشعراء عّشاق سإوى العّشاق باب
ّي قال: بين محمد بن قيس ويزيد بن عبد الملك في عاشقين محمد بن قيس السإد

وّجهّني عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خأليفة فخرجت، فلما قربت المدينة
ٍة قاعدٍة على قارعة الطريق، وإذا رجٌل رأسإه في حجرها بليلتين أو ثّلثّ وإذا أنا بامرأ
ّد الشاب؛ ثّم تأّملتني فقالت: يا فتى، ّدت ولم ير ّلمت فر ّلما سإقط رأسإه أسإندته، فس ك
ّله! وما أحّب الجر ألّي وإن رزئت فيه! هل لك في أجٍر ل مرزئة فيه? قلت: سإبحان ال

ًا، ثّم حجبت عنه، فكان يأتي الموضع ّيا جميع ًا لبنة عّم له ترب فقالت: هذا ابني، وكان إلف
ّوج المرأة من ًا أن تز ّوجهّا؛ ونحن نرى عيب والخباء، ثّم خأطبهّا إلى أبيهّا فأبى عليه أن يز
ّوجت منذ ثّلثٍّ، فهّو على ما ترى ل ًا، وقد خأطبهّا ابن عّم لهّا وقد ز رجل كان بهّا مغرم

يأكل ول يشرب ول يعقل، فلو نزلت إليه فوعظته! فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل علّي
وقال: 

صـدود أم بالحبـيبة أبخٌلتـعـود ل للحـبـيبة ما أل
قومي فعادني مرضت

ًا جميع
فيمن تري لم لك فما

يعـود
فبلـيت حبيبتي فقدت
ًا وجـد

سإكنى يا اللف وفقد
شـديد

غيرك اسإتبطأت وما
فاعلميه

عّمي بني من وحولي
عديد

جئت الّسقيمة كنت فلو
أسإعى

ينهّنهّني ولم إليك
الـوعـيد

ًا! فدخألني أمٌر ل ّله نفسه ثّلثّ قال: ثّم سإكن عند آخأر كلمته؛ فقالت العجوز: فاضت وال
ّون ّله، فاغتممت وخأفت موته لكلمي. فلما رأت العجوز ما بي قالت: ه يعلمه إلّ ال
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عليك! مات بأجله واسإتراح مّما كان فيه، وقدم على رّب كريم؛ فهّل لك في اسإتكمال
الجر? هذه أبياتي منك غير بعيدة، تأتيهّم فتنعاه إليهّم وتسألهّم حضورهم. فركبت

ًا منهّا على قدر ميٍل، فنعيته إليهّم وقد حفظت الشعر، فجعل الرجل فأتيت أبيات
ًة شعرها، يسترجع. فبينما أنا أدور إذا امرأة قد خأرجت من خأبائهّا تجّر رداءه ناشر

ّناعي، بفيك الكثكث، بفيك الحجر! م تنعى? قلت: فلن بن فلن. فقالت: فقالت: أيهّا ال
ًا واصطفاه، هل مات? قلت: نعم. قالت: فماذا الذي قال قبل بالذي أرسإل محمد

ّله ما تنهّنهّت أن  قالت: موته? فأنشدتهّا الشعر، فو ال

يا أزورك أن عداي
حبـيبـي

ّلهّم معاشر واٍش ك
حـسـود

من سإمعت ما أشاعوا
رشـيد فـيهّـم وما وعابوناالدواهي

الـيوم ثّويت إذ وأّما
ًا ّلهّـم الناس فدورلـحـد لـحـود ك

الدنـيا لي طابت فل
الـعـبـيد أثّرى ول لهّم ولفـواقـا

ثّم مضت معي ومع القوم تولول حتى انتهّينا إليه، فغّسلناه
ّيتي حتى ّبت على قبره؛ وخأرجت لط ّلينا عليه، فأك ّناه وص ّف وك
أتيت يزيد بن عبد الملك، وأوصلت إليه الكتاب؛ فسألني عن

ًا? قلت:نعم، رأيت أمورالناس، قال: هل رأيت في طريقك شيئ
ّله أنت يا ًا، ثّم قال: ل ّدثّته الحديث؛ فاسإتوى جالس ًا.وح ّله عجب وال
محمد بن قيس! امض الساعة قبل أن تعرف جواب ما قدمت

له، حتى تمّر بأهل الفتى وبني عّمه، وتمّر بهّم إلى عامل المدينة،
وتأمره أن يثبتهّم في شرف العطاء، وإن كان أصابهّا ما أصابه،

فافعل ببني عّمهّا ما فعلت ببني عمه ثّم ارجع إلّي حتى تخبرني
بالخبر، وتأخأذ جواب ما قدمت له. فمررت بموضع القبر، فرأيت
ّبت على ًا آخأر، فسألت عنه فقيل: قبر المرأة، أك إلى جانبه قبر

ًا، ولم ترفع عنه إلى ثّلثّة أيام ًا ول شراب قبره، ولم تذق طعام
ّتهّم في شرف "إل" ميتًة. فجمعت بني عّمهّا وبني عّمه، وأثّب

ًا. العطاء جميع
ًا عن هشام بن حّسان لرجل من بني تميم في عاشقين ماتا عشق

ٍة لي، حتى عن رجل من بني تميم قال: خأرجت في طلب ناق
ٍء، فإذا أنا بعسكرين بينهّما دعوة ٍء من مياه طي وردت على ما
ًة فإذا أنا بفتى شاّب وجاريٍة في العسكر، وإذا هو قد سإمع نبر

من كلمهّا وهو مريض، فرفع عقيرته وقال: 
أم بالمـلـيحة أبخٌلتـعـود ل للمـلـيحة ما أل

752



مكتبة                                               الخأبار عيون
 السإلمية مشكاة

صـدود
كنت المريضة كنت فلو

أسإعى
ينهّنهّنـي ولم إليك

الـوعـيد
فسمعتصوته فخرجت تعدو، فأمسكهّا النساء، وأبصرها فأقبل ينشد، فأمسكه الرجال

فأفلت وأفلتت، فاعتنقا وخأّرا ميتين؛ فخرج شيخ من تلك الخأبية حتى وقف عليهّما،
ّيتين. قال: ّين لجمعّن بينكما م ّله لئن كنتما لم تجتمعا حي فاسإترجع لهّما، ثّم قال: أما وال

فقلت: من هذا? قال: هذا ابن أخأي، وهذه ابنتي. فدفنهّما في قبر ولحد.
ّله بن عجلن صاحب هند التي ّله بن عجلن عن ابن سإيرين قال: قال عبد ال عبد ال

ّبه  ّلقهّا: عشقهّا وكانت تح فط

ًا إّن أل لك أصبحت هند
ًا محرم

أدنى من وأصبحت
ّتهّا حما حمو

جفن كالمقمور وأصبحت
سإلحه

ّلب ّفين يق ًا بالك قوسإ
وأسإهّـمـا

ّد بهّا صوته ثّم مات. قال الصمعّي: فيه قال  الشاعر: وم

 عجلن ابن مات فقدالـحـّب من مّت إن
ٍر لعرابي من العذريين قيل لعرابّي من العذرييّن: ما بال قلوبكم كأنهّا قلوب طي

تنماثّ كما ينماثّ الملح في الماء! أما تجلدوّن? فقال: إننا ننظر إلى محاجر أعيٍن ل
تنظرون إليهّا.

ّي ّذر ّا ماتوا. فقالت جارية سإمعته: ع وقيل لعرابّي: ممّن أنت? فقال: من قوم إذا أحبو
ورّب الكعبة!.

ّنة عن عبد الملك بن عمير قال: كان أخأوان لعبد الملك بن عمير في أخأوين من بني ك
ّنة من ثّقيف، أحدهما ذو أهل، والخأر عزٌب، وكان ذو الهل إذا غاب خألفه من بني ك
ًا فطلعت عليه امرأة الخ، وهي ل العزب في أهله؛ فغاب غيبًة له؛ فجاء العزب يوم
تعلم بمكانه، وعليهّا درع يشّف، فسترت وجهّهّا بذراعيهّا، فوقعت في قلبه، وجعل

يذوب حتى صار كأنه خأيٌط، فقدم أخأوه فقال: يا أخأي، ما لك? قال: ل أدري. واسإتحيا
أن يذكر ما به؛ فانطلق أخأوه إلى الحارثّ بن كلدة طبيب العرب، فوصفه له؛ فقال:
احمله إلّي. فلما نظر إليه قال: أّما العينان فصحيحتان وأما الجسم فذائب ول أظن

ًا قال: ترى أخأي بالموت وتزعم أنه عاشق! قال: هو ما أقول لك فاسإقه أخأاك إل عاشق
فقال: الشراب فسقاه الخمر، فقال الشعر ولم يكن الشعر من شأنه 

ّنه أزر بالخيف تالبـيا إلـى بي ألّما  ه
ّنه بني دور في ماليو رأيت ما غزال ك
ّنـه منطقه وفيالعـين أكحل غزال غ

ّله ما أراه إل كما قال ولكن ل أدري من عني فسقاه شربًة أخأرى  فقال:فقال أخأوه: وال

اسإلموا ثّمت اسإلموااسإلـمـوا الحّي أيهّا
تكلموا كي واربعواوتعرضـوا تولوا ل

تحـحـم ريا بحرال من مزنة خأرجت
ّنتي ما هي حـم لهّـا أني عموتـز ك

ًا، فإن شئت فتزوجهّا. قال: وهي ٌق ثّلثّ قال: يا أخأي هي طال
ًء طالٌق إن تزوجتهّا. قال غيره. فلما أفاق ذهب على وجهّه حيا

ولم يرجع، فهّو فقيد ثّقيف.
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 خأبر عباس والجارية التي هويهّا 
عن أبي مسكين قال: خأرج أناس من بني حنيفة يتنزهون إلى

جبل لهّم، فبصر فتى منهّم يقال له عباس بجاريٍة فهّويهّا، وقال
لصحابه: والله ل أنصرف حتى أرسإل إليهّا. فطلبوا إليه أن يكّف

وأن ينصرف معهّم فأبى، وأقبل يراسإل الجارية حتى وقع في
ًا قوسإه وهي بين إخأوتهّا ٍة متنكب ٍة إضحيان نفسهّا، فأقبل في ليل
نائمٌة، فأيقظهّا؛ فقالت: انصرف وإل أيقظت إخأوتي فقتلوك!

فقال: والله للموت أيسر مما أنا فيه، ولكن الله علّي إن
أعطيتني يدك حتى أضعهّا على فؤادي أن أنصرف. فأمكنته من
يدها، فوضعهّا على فؤاده ثّم انصرف؛ فلما كان من القابلة أتاها
ّد عليهّا وقال: إن وهي في مثل حالهّا، فقالت له مثل مقالتهّا، ور
أمكنتيني من شفتيك أرشفهّما انصرفت ثّم ل أعود إليك. فأمكنته
من شفتيهّا فرشفهّما ثّم انصرف؛ فوقع في قلبهّا منه مثل النار؛
ونذر به الحي، فقالوا: ما لهّذا الفاسإق في هذا الجبل! انهّضوا بنا
إليه حتى نخرجه منه. فأرسإلت إليه: إن القوم يأتونك الله فاحذر،
فلما أمسى قعد على مرقب ومعه قوسإع وأسإهّمه، وأصاب الحي

من آخأر النهّار مطٌر وندًى فلهّوا عنه؛ فلما كان في آخأر الليل
وذهب السحاب وطلع القمر، خأرجت وهي تريده وقد أصابهّا

الطل، فنشرت شعرها وأعجبتهّا نفسهّا ومعهّا جاريٌة من الحي،
فقالت: هل لك في عباٍس? فخرجتا تمشيان، ونظر إليهّما وهو
على المرقب، فظن أنهّما ممن يطلبه، فرمى بسهّم أخأطأ فما

قلب الجارية ففلقه! وصاحت الخأرى، فانحدر من الجبل وإذا هو
بالجارية في دمهّا؛ فقال: 

للقـدر إزالة ول تكره بما الغراب نعب
فانتحر وإل فاصبرقتلتـهّـا وأنت تبكي

ثّم وجأ في أوداجه بمشاقصه، وجاء الحي فوجدوهما مقتولين فدفنوهما!.
خأبر القس وسإلمة المغنية قال خألد الرقط: سإمعت مشايخنا من أهل مكة يذكرون

أن القس، وهو مولى لبني مخزوم، كان عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباح، وأنه
ًا بسلمة وهي تغني، فوقف يسمع؛ فرآه مولها فدنا منه فقال: هل لك "في" مّر يوم

أن تدخأل وتستمع? فأبى، ولم يزل به فقال: أقعدك في موضع ل تراها ول تراك.
ّبي. ثّم أجاب، فلم ّولهّاإليك? فتأ ففعل، ثّم غنت فأعجبته؛ فقال: هل لك "في" أن أح

ًا وقد خألوا: يزل "به" حتى شغف بهّا وشغفت به. وعلم ذلك أهل مكة. فقالت له يوم
أنا والله أحبك؛ فقال: وأنا والله أحبك. قالت: فأنا أحب أن أضع فمي على فمك؛ قال:

وأنا والله. قالت: وأنا والله أحب أن أضع صدري على صدرك؛ قال: وأنا والله. قالت
فما يمنعك? والله إن الموضع لخال! فأطرق سإاعًة، ثّم قال: إني سإمعت الله يقول:
ّلة ما بيني ًا إل المتقين"، وأنا والله أكره أن تكون خأ ٍذ بعضهّم لبعٍض عدو "الخألء يومئ

ًة يوم القيامة. ونهّض وعاد إلى طريقته التي كان عليهّا. وفيه  قيل: وبينك عداو

ً للقس تتركا ولموسإل ريا فتنت لقد ول عقل
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 نفساالـقـسـا
فيهّا: ومن شعره 

بذلت أقول أن أهابك
نفسي

قـال القلب أطيع أني ولو

ًء شّف حتى منك حيا
جسمي

وطـال كتماني علّي وشق

القائل: وهو 

في أعذل كنت قد
أهلهّا السفاهة

بـه تـأتـي لما فأعجب
اليام

وأعلـم أرحمهّم فاليوم
أنـمـا

والهّدى الغواية سإبل
أقـسـام

القائل: وهو 

كيف صوتهّا في مرحت إذادارهـا الـلـه يبعـد ل ترها ألم
 تصنع

ثّـم الـقـول نـظـام تمد
تـرده

حلقهّا في صلصل إلى
فتـرجـع

سإن قابوس: من إلى منية كتبت عليهّا ورده قابوس إلى منية كتاب
من فليرض مسألة سإأل بهّا. ومن عليه يحكم بأن فليرض سإنة

بدأ جزاء. ومن فعل ولكل ثّواٌب، عمٍل بذله. لكل بقدر العطية
إلى أقرب أنصف. والعفو فقد انتصر أظلم. ومن كان بالظلم

ٍء العقل. وغير ّول. "مع" من مذنٍب أعتب. وغير من مسي ط
قرٍح ذي الفرج. كل يكون البلء تناهي الزبدة. عند تبدو المخض
كل قريب. مع آٍت منتظر. كل مطمع قرحه. كل دواء يشتهّي
ٍة أروح حقده. الموت ونام كبده غلظ سإنخه خأبث ترحٌة. من فرح

الشعر. دواء من أنفذ الراحة. السحر سإبب أول الهّوى. اليأس من
ٌد. وكما اليوم حبيبه. مع محب كل لما الله تدان. اسإتشف تدين غ
عنك. فأجابهّا:  المدافعة واسإأله بك،
كرم القسوة. من تكون اللئام ومن الرحمة، تكون الكرام من

الفضل. ومن ترك بالذنوب عاقب وجهّه. ومن ورق قلبه لن أصله
حقد له. ومن يغفر لم يغفر لم الحظ. وم أخأطأ الفضل ترك

إليهّا احتاج من بالرحمة الناس العداء. أولى اكتسب واضطغن
ّق أحب ثّواٌب. من عمل ولكل فرٌج، كرٍب فحرمهّا. لكل لكل ر

ملكة القوى. ل لذي منه أوهن ول الهّوى، من أدوى داء محب. ل
لئيم. ملكت قدرة من ألم قدرة ول كريم، ملكة من أكرم

في كان الخلي. من من للشجي فاعفي. ويٌل فأسإجحي: قدرت
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ٍة فسد ومن عيشه، فسد عقله سإهّا البلية. من قدر يدر لم نعم
معدودة. والجال مبسوطة، راحته. المال الموت كان عيشه

ٍة. خأير مات من الموت الموت. وحسرة والمتوقع الخير بغص
ًا أراد أعجله. من محمول. أثّقل يتطول. الحب فل معروف

ًا: قّل إليهّا وكتب مصاب. محب من وعظم كتاب، حبيٍب من أيض
ّول، آخأر لكل ٌة أ ويضمحل فيكثر، القليل ينمو مرقاة. قد إلى مرقا

له فتحت السإتفتاح أدمن وجد. ومن طلب فيذهب. من الكثير
ويتبع البصر، الظفر يتبع المواظبة. قد بالنجاح المور الغلق. أولى

يدوم ولن السإتبدال؛ السإتثقال ويتبع والسإتثقال، التغير البصر
بالرجاء. قد مقروٌن فرٌج. والعناء هّم حال. ولكل على شيء

اللقاء الشجرة. وفي الحبة من وتنشأ الحية، بالكلمة يستخرج
ٌء الهّموم. ارتاد وتنفس الغليل، شفاء قبل وتثبت حلوله، قبل امر

السلمة. تكون التثبت وفي الندامة، تكون العجلة إقدامه. مع
ً ابتدأ من العاقل بغير ينال وقته. ل حين في فبلغ حينه غير في عمل

القدرة. الخرق سإبب منع. الرفق بعد يمكن شفاء. الصعب دواء
ٍة لذاته. رّب له دامت أسإراره أسإر الحرمان. من مفتاح تمنع أكل

ّد ولقيه أكلت، لقيات. عن تص
حساٌنأبياٌت في الغزل 

من أرى أن بعيني يقر
مكـانـه

البرق عقدات ذرى
المتقـاود

الذي الماء أراد وأن
بـه شربت

السرى مّل فقد سإليمى
 واخأد كل

بـرد أحشائي وألصق
تـرابـه

ًا كان وإن بسم مخلوط
السإـاود

الهّذلي: لبي صخر الهّذلي قال أبو صخر 

وأضـحـك أبكى والذي أما
والـذي

أمـره والـذي وأحيا أمات
المـر

الـوحـش أحسد تركتني لقد
أرى أن

يروعهّمـا ل منهّا أليقين
الـذعـر

بي بلغت قد ليلى هجر فيا
الـمـدى

بلغ يكن لم ما على وذرت
الهّجـر

ّبهّا ويا ًى زدنـي ح ٍة كـل جـو موعدك اليام سإلوة ويالـيل
الـحـشـر

يعرف ل قيل حتى وصلتك
القـلـى

له ليس قلت حتى وزرتك
صـبـر
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بينـي الدهر لسعي جبت
وبـينـهّـا

سإكن بيننا ما انقضى فلما
الـدهـر

قلبي يرتاح ذكرت إذا
لـذكـرهـا

ّلله العصفور انتفض كما ب
القطـر

لحترق الرمح قيد الجمر مندنـا لـو قلـبـي أن إل الوجد هل
 الجمر

آخأر: وقال 

ّلة أيا ليس التي النفس خأ
دونهّـا

الصفاء أخألء من لنا
خأـلـيل

ّبه كتمنا من ويا يطع لم ح
بـه

ّو علـيه يؤمن ولم عد
دخأـيل

ٍم من أما أشتكي مقا
النوى غربة

إليك فيه العدا وجور
سإـبـيل

جئت جئت ما إذا وكنت
ٍة بعـل

فـأيش علتي فأفنيت
أقـول

ٍم كّل وما بأرضك لي يو
حاجٌة

إليك لي يوم كل وما
رسإـول

المجنون: المجنون وقال 

بي وما لسإتغشي وإني
نـعـسٌة

ً لعل يلقـى منك خأيل
خأـيالـيا

الجلوس بين من وأخأرج
لعلنـي

ّدثّ في النفس عنك أح
 خأاليا السر

ًا: وقال  أيض

ما إذا حتى فأدنيتني
ملكتـنـي

سإهّل العصم يحّل بقول
 الباطح

لي ل حين عني تجافيت
حـيلٌة

بين خألفت ما وخألفت
الجوانـح

الحنف: للعباس بن الحنف ونحوه قول العباس بن 

أذاقـونـي الذين أشكو
ّدتـهّـم مـو

الهّوى في أيقظوني إذا حتى
رقدوا

قمت فلما واسإتنهّضوني
ًا منتهّـضـ

في حّملوني ما ثّقل من
 قعدوا الهّوى

المحدثّين: لبعض المحدثّين وقال بعض 

ٍد طول منبـي لما يبكي كان من  رسإيس وج
" عروس بعد عطر ل"وفـاتـي قبـل فالن
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للعباس بن جرير، ولخأرين 
وقال العباس بن جرير من ولد خأالد بن عبد الله: 

ّلت ًاتكحلـنـي الحزان ظ سإنتـي له طالت مضض
ًالـه كـأن ظبٍي هوى من تـرتـي في بالصد أرب
شـفـتـي تقبيله وحمىمحاسإـنـه عيني حمى قد

ما عظم قد دمي فيظـالـمة عينـاه شركت
 جنت

الطثرية: لبن الطثرية وقال ابن 

يذهب أن ترجون كنتم وإن
الهّـوى

ًا بالشراب ونروى يقين
فنـنـقـعـا

ّدوا ّيروا أو الريح هبوب فر غ
الجوى

الحشا ألواذ حّل إذا
فـتـمـنـعـا

حتى الحّي نحو تلفّت
وجـدتـنـي

ًا الصغاء من وجعت ليت
وأخأدعـا

ميادة: وقال ابن 

إذا من وأهلي بنفسي
له عرضوا

كيف يدر لم الذى ببعض
 يجيب

البريء عذر يعتذر ولم
يزل ولم

يقـال حتـى سإكتٌة له
مـريب

ٍة: وقال علّي بن الجهّم في رقعة أتته بخّط  جاري

ّد كأنهّامثـنـية جاءتك رقعٌة ما ّد عـلـى خأـ خأـ

ٍد نبذ في المسك فتيت ذّركـمـا بياٍض في سإوا
 الورد

ّد إلى الهّزل ملح عنمصروفٌة السإطر سإاهمة الج
ًا يا عندي ما منك حسبي إليهعـتـبـه أسإلمني كاتب

جريٌر: وقال 

ًا أتجمع بالعراق قلب
فريقـه

فريق الراك بأظلل ومنه

أردن من أما أوانس
عنـاءه

فهّو أطلقن ومن فعاٍن
 طليق

ارتمين ثّم الهّوى دعون
قلوبنا

ٍء بأسإهّم وهّن أعدا
صـديق

آخأر: وقال 

للبـين تضنيهّما لذان
فـرقـتـه

ما الدهر طول يملن ول
اجتمعا
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ٍه مستقبلن من بسا
شبـابـهّـمـا

الهّوى الداعي دعوة دعا إذا
 شمعا

عن الناس لقول يعجبان ل
عرٍض

وما قال لما يعجبان بل
سإمـعـا

أعرابّي: لعرابي وقال 

ًا لهّا وقلن ل وقـينـاك سإـّر
يقـم

ًا تقتليه لم فإن صحيح
فألـمـمـي

ًا فأذرت الشمس دونه قناع
ّتقـت وا

كّف موصولين بأحسن
ومعـصـم

طلعة أفي أدري وما فراح
الّضحى

ّوخ الليل من داٍج أم ير
مـظـلـم

آخأر: وقال 

قرن من الناس أحسن يا
قدم إلى

ول حّل في مثلك ألق لم
حرم

ّبس من يا حسن تل
بـه الغانيات

خأّط فيما قبلك خأّط قد
بالقـلـم

الرمّة: لذي الرمة وقال ذو 

ّنوى أبكي كنت وقد وال
مطمـئنٌة

البين ما علم من وبكم بنا
صانع

هجرانكم من وأشفق
ّفـنـي ويش

البين وشك مخافة
 جامع والشمل

البغيض هجر وأهجركم
ّبكـم وح

شؤوٌن منه كبدي على
صـوادع

ًا: وقال  أيض

مّي حّب أخأفي كنت وقد
وذكرها

ل كأّن حتى الهّوى رسإيس
 أريدها

ّية حّب يغلو زال ما م
عـنـدنـا

مـا نجد لم حتى ويزداد
يزيدهـا

وقال: 

حتى النفس أطوي زلت وما
كأنهّـا

على تخطر لم الّرمث بذي
 ذاكر بال

ٌء ًا حيا أن الـركـب من وإشفاق
يروا

ً مستودعات على دليل
الضـمـائر

آخأر: وقال 

ّوح المطّي لحادي قل سإيرهّن العيس نجعلر
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ً ًقليل ذمـيل
السبيل على تفقهّا ل

ودعهّـا
عليهّا من شوق يهّدها

 الّسبيل
آخأر: وقال 

بجثمان صحبي يرتحل فإن
أعظمـي

منزل في المحزون قلبي يقم
 الّركب

ونحوه: 

ٌد ّديا فـي مقـيٌم جس  الطاعنين في وروحه رالـ
آخأر: وقال 

ّيام المحضير أبي لعمر أ
نلتـقـي

ّدهر من نلقيهّا ل بما ال
أكـثـر

ّدون ًا يع ًا يوم إن واحـد
أتـيتـهّـا

الدهر من كانت ما وينسون
 تهّجر

ثّور: لحميد بن ثّور وقال حميد بن 

فدنياك قومي لهّا وقلن
ّلما أن ما غير ل بل فأومتفاركبي تك

ًابـزمـامـه لوت حتى يهّادينهّا ّداب بنان ّدمقس كهّ ال
ومعصمـا

أّم بين عاشت البيض من
ٍة وأكـرمـا أطاع بّر أٍب وبينعزيز

ّعمٌة ّذر يصبح لو من ًا الـ مدارجه نضت جلدها علىسإـاري
دما

تـطـاول حتى ركبت فما
يومـهّـا

الحدب إلى اليدي لهّا وكانت
ّلمـا سإ

الخدر في كان لما فجرجر
تـحـّرمـا مـا دأياته على ونصٌفنصفـهّـا

ّلـهّـا عـلـتـه أن لّما كاد وما اطمـأّن حتى بنهّضتهيقـ
وأعـصـمـا

ّنـقـيص تداعت وحتى بال
حـبـالـه

أن زوره بواني وهّمت
تحـطـمـا

ّثّر ثّـم أمره سإليمى وّرمتنـفـثـاتـه الّصـفـا صّم في وأ
صـّمـمـا

ّبحن لـمـا واسإتهّـلـلـن فس
رأينـه

ًا بهّا الراجيح سإهّل ربذ
مـرجـمـا

منهّا ينج لم امرىء بحبلما إذا مكساٌل البيض من
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ّبـسـت ّلـمـاتلـ مسـ
ٌد الجيرة تقرب ل الّضحى رقو

القصى
إل الذنين الجيرة ول

تـجـّشـمـا
يكون اللّتي من وليست

ّنـمـا إّن الـحـّي بـيوت أمـامحـديثـهّـا وإ

لقيس بن ذريح وقال قيس بن ذريح: 

ّلق ّنا ما بعد ومنخأـلـقـنـا قبـل روحي تع ًا ك وفي نطاف
 المهّد

فأصبـح زدنا كما فزاد
ًا نـامـي

بمنفصم متنا وإن فليس
العـهّـد

ّنـه القب ظلمة في وزائرناحـادثٍّ كـّل بـاٍق ولـكـ
ّلحـد وال

يخدش الماء حباب يكاد
جلـدهـا

ّقة من بالماء اغتسلت إذا ر
الجلد

ًا لبست ولو الورد من ثّوب
ًا خأالص

ّدش ورق جلدها منهّا لخ
الـورد

ّقلهّا ثّقل جارتهّا إلى وتشكولـلـينـهّـا الحرير لبس يث
العـقـد

ّديهّا وأرحم ما إذا خأ
لحظـتـهّـا

ًا في يؤثّر أن للحظي حذار
الخد

ّله عليه، وتّم تم كتاب النساء،وهو الكتاب العاشر من عيون الخأبار، لبن قتيبة رحمة ال
ّله تعالى إبراهيم بن عمر ابن بتمامه كتاب عيون الخأبار. وكتبه الفقير إلى رحمة ال

محمد بن علّي الواعظ الجزرّي، في شهّور سإنة أربع وتسعين وخأمسمائة.
ّقه محمد وآله ّله رب العالمين وصلته وسإلمه على خأير خألقه ومظهّر ح والحمد ل

أجمعين "جاء في أّول الجزء العاشر على ظهّر الصفحة الولى من النسخة الخطية
يأتي" التي نقل عنهّا الصل الفتوغرافي "أ." ما 

في لح وقد قائل لي قال
فـو

ّي ًا د بياض مستشرق
القـتـير

بيض البياض يعرف لم
الغواني

عين وأنت علمي قلت
الخبير

النساء كره ليس
اليور بـنـوم مـنـذٌر أنـهإل للـّشـيب

لعلي عليه السلم في صفة الجماع روي عن علّي عليه السلم أنه سإئل عن صفة
ٌء يرتفع، إذا ظهّر للعيون كان أشبه بالجنون. القامة الجماع فقال: عوراٌت تجتمع وحيا

أحزن: عليه هرم، والفاقة منه ندم؛ ثّمرة حلله الولد، إن عاش أفتن، وإن مات 

ٌةمنزل في يكن لم إذا مـروءة ضاعـت مدبر
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ٌة المرء دارهحّر
بين عبد الملك بن مروان وجماعة من الشعراء وقيل: اجتمع جماعٌة من الشعراء عند

قوله: عبد الملك بن مروان فتذاكروا بيت نصيب وهو 

ٍد أهيم فإن حييت ما بدع
أمت

ّكل ٍد أو بهّا يهّيم من بدع
 بعدي

فما في القوم إل من عابه وأزرى على نصيب فيه، فقال عبد الملك: فما كنتم تقولون
المؤمنين: أنتم? فقال واحد منهّم: كنت أقول يا أمير 

ٍد أهيم وإن حـييت مـا بدع
مـت

بهّا يهّيم من شعري ليت فيا
 بعدي

ًا من نصيب. فقالوا: فماذا كنت تقول أنت يا أمير فقال له عبد الملك: أنت أسإوأ رأي
أقول: االمؤمنين? قال: كنت 

ٍد أهيم وإن حييت ما بدع
أمـت

ٌد صلحت فل ٍة لذي دع ّل خأ
 بعدي

ّله فقالوا: أنت المؤمنين. أمير يا الثلثّة أشعر وال
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