
األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

  احلد األول

  يف العقل والعلم واجلهل وما يتعلق هبا

  فمما جاء يف العقل واحلمق

العقل، الوقوف عند مقادير األشياء قوالً : قيل: وذم اتباع اهلوى ما حيد به العقل وبنوه واحلمق وذووه
: وقيل. اسم لعلوم إذا حصلت لإلنسان صح تكليفه: املتكلمونالنظر يف العواقب، وقال : وقيل. وفعالً

من عقل نفسه عن احملارم، ولذلك مل يصح وصف اهللا تعاىل : وقيل. العاقل من له رقيب على مجيع شهواته
  .فقدان ما حيمد من العاقل: وقيل. واحلمق قلة اإلصابة ووضع الكالم يف غري موضعه. به

  مدح العقل وذم احلمق

. ما اكتسب ابن آدم أفضل من عقل يهديه إىل هدى أو يرده عن ردى:  صلى اهللا عليه وسلمقال النيب
احلمق يسلب السالمة ويورث الندامة، والعقل وزير رشيد وظهري سعيد، من أطاعه أجناه، ومن عصاه : وقيل
  :املتنيب لو صوّر العقل ألضاء معه الليل، ولو صّور اجلهل ألظلم معه النهار؛ وقال: وقيل. أرداه

  أدىن إىل شرف من اإلنسان... لوال العقول لكان أدىن ضيغم 

  حاجة الفضائل إىل العقل

. بلوغ شرف املنزلة بغري عقل إشفاء على اهللكة: وقيل. العقل بال أدب فقر، واألدب بغري عقل حتف: قيل
  .همن مل يكن عقله أغلب خصال اخلري عليه كان حتفه يف أغلب خصال اخلري علي: وقيل

  ذم من له أدب بال عقل

  .هو ذو أدب وافر وعقل نافر: وصف أعرايب رجالً فقال
  تكون لذي علم، وليس له عقل؟... فهبك أخا اآلداب، أي فضيلة 

  .ازدياد األدب عند األمحق كازدياد املاء العذب يف أصول احلنظل، كلما ازداد رياً ازداد مرارة: وقيل

  حاجة العقل إىل األدب



دب كشجاع بال سالح، العقل واألدب كالروح، واجلسد بغري روح صورة، والروح بغري جسد عاقل بال أ
العقل بغري أدب كأرض طيبة خربة، وأن العقل حيتاج إىل مادة احلكمة كما حتتاج األبدان إىل : وقيل. ريح

  .قوهتا من الطعام

  :ضياع العقل بفقد التقو

: بلغه عن إنسان عبادة قال كيف عقله؟ فإن قالوا عاقل قالكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : قيل
دين : ثالثة تذهب ضياعاً: وقال احلسني. ما أخلقه أن ال يبلغ: ما أخلقه أن يبلغ، وإن قالوا ليس بعاقل قال
  .ال تعتدوا بعبادة من ليس له عقدة من عقل: وقيل. بال عقل، ومال بال بذل، وعشق بال وصل

  فضل اجتماعهما

  .عقل طلب به مروءة مع تقوى اهللا وطلب اآلخرة: أي شيء أحسن؟ فقال: عاوية لرجل حكيم مسنقال م

  عزة العقل

كل شيء إذا كثر رخص إال العقل، فإنه كلما كثر كان أغلى ولو بيع ملا اشتراه إال العاقل ملعرفته بفضله، 
  .أول شرف العقل أنه ال يشترى باملال

  :قلة العقل وذويه

أن رجالً : ومثله وإن مل يكن من بابه! هذا يطول ولكين أعد العقالء: فقال: ّد لنا اجملاننيع: قيل لبهلول
بل أعلم : فقال. علم على اخلطأ ال صلحه: كتب كتاباً وعرضه على آخر فقال فيه خطأ كثري، فقال الكاتب

فأصفه، وما ال يوجد  ما رأيته جمتمعاً يف أحد: ما مجاع العقل؟ فقال: وقيل لرجل. على الصواب فهو أسهل
  .كامالً ال حيد

  :فضل مصاحبة العقالء

عدوك ذو العقل أبقى عليك وأرعى من الرامق : وقال. إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل: قال الزهري
  .األمحق

  :تربم العقالء بصحبة اجلهال

اجلاهل تعدل صحبة قطيعة : وقيل. العاقل خبشونة العيش مع العقالء أسر منه بلني العيش مع السفهاء: قيل
  .العاقل



  دارت عليه صروف دهره... مل يبل ذو اجلهل الذي 
  من جاهل يزري بقدره... ببلية أشجى له 

  جبهله وجواز أمره... ميضي حكومته عليه 

  :النهي عن مصاحبة اجلاهل

ال  :وقال اجلاحظ. ال تعاشر األمحق وإن كان ذا مجال، وأنظر إىل السيف ما أحسن منظره: قال لقمان
جتالس احلمقى فإنه يعلق بك من جمالستهم من الفساد ما ال يعلق بك من جمالسة العقالء دهراً من الصالح، 

  .العاقل يضل عقله مبصاحبة اجلاهل: وقيل. فإن الفساد أشد التحاماً بالطباع

  :استعمال العقل واجلهل مع ذويهما

  :لى طريقتهالعاقل يعامل اإلنسان على خليقته وجياري الزمان ع: قيل
  وإن كنت يف احلمقى فكن مثل أمحق... فكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم 

  ولو كان ذا عقل، لكنت أعاقله... أحامقه حىت يقال سجية 

  :ذم عاقل متجاهل

قال . عظمت املؤنة يف عاقل وجاهل متعاقل وددت أين مثلك يف ظنك وأن أعدائي مثلك يف احلقيقة: قيل
  :املتنيب

  يرى الناس ضالالً وليس مبهتد... يدري مبا فيه من جهل ومن ذا الذي 

  :صعوبة مداواة األمحق

  إال احلماقة أعيت من يداويها... لكل داء دواء يستطب به 
  :املتنيب

  عن جهله وخطاب من ال يفهم... ومن البلية عذل من ال يرعوي 
داواة األمحق ومل يعيين مداواة األكمه أعياين م: روى أن عيسى عليه الصالة والسالم أتى بأمحق ليداويه فقال

أنك حتفظ األمحق من كل شيء : وقيل. أنا للعاقل املدبر أرجى مين للجاهل املقبل: وقال احلجاج. واألبرص
  .إال من نفسه، وتداويه إال من محقه

  :تعب العاقل واستراحة اجلاهل

  .تم ألمر آخرتهمن كفى أمر دنياه ومل يه: من أنعم الناس عيشاً؟ فقال: قيل حلكيم
  :أبو علي كاتب بكر



  آثارها واضحة ظاهره... من رزق احلمق فذو نعمة 
  والفكر يف الدنيا ويف اآلخرة... حيط ثقل املرء عن نفسه 

  :آخر
  وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم... ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله 

  :موصوف بالعقل

: تفق التقاؤمها، فاجتمعا ثالثة أيام يتحاوران، فقيل البن املقفعكان ابن املقفع واخلليل حيبان أن جيتمعا، فا
وجدت رجالً علمه فوق : وسئل اخلليل عنه فقال. وجدت رجالً عقله زائد على علمه: كيف رأيته؟ فقال

صدقاً فإن اخلليل مات حتف أنفه يف خص وهو أزهد خلق اهللا، وتعاطى ابن املقفع : عقله؛ قال بعض العلماء
  .ستغنياً عنه حىت قتل أسوأ قتلةما كان م
  :الصنوبري

  جبال احلجا لكنكم أحبر اجلدوى... فإن يلتمس يوماً حجاكم فإنكم 
  :وقال آخر

  .لعقل غري ذي سقط وعاء... فإن يك حائالً لوين فإين 

  :موصوف باحلماقة واجلهل

فالن ليس : وقيل!. غريه لو كان يف بين إسرائيل ووقعت قصة البقرة ما ذحبوا: سئل أعرايب عن رجل فقال
إنك من طري اهللا فانطقي؛ : أمحق من دغة ومن رمخة؛ ويف الرمحة: وقيل. له من عقله فاه وال من نفسه واعظ

ليس مع فالن من العقل إال ما يوجب حجة اهللا عليه : وقيل. خامري أم عامر. يقال ذلك كناية عن احلمق
  قله فال تستعن به،فالن خمدوع من ع: وقيل. إذا أمر به إىل النار

  دوّر البعر يف بطون اجلمال... ليس يدري من اجلهالة ماذا 
  :وقال آخر

  !منزل عامر وعقل خراب... رب ما أبني التباين فيه 
  .فالن سليم الصدر، أو جامح يف املسجد، أو هو من أهل اجلنة، فهو كناية عن احلمق: وإذا قيل

  :تفضيل اجلد على العقل

على اجلد فلم يأذن له وقال إنك حتتاج إيل وأنا ال أحتاج إليك، وافتخر العقل فقال له  استأذن العقل: قيل
  .فالن أمحق مرزوق: وقيل ألعرايب. أمسك فالك نفاذ ما مل أصحبك: اجلد
  .وهيهات احلظوظ من العقول: هذا هو الرجل الكامل: فقال



  :آخر
  بأغىن يف املعيشة من فتيل... وما لّب اللبيب بغري حظ 

  :صعوبة اجتماع العقل واجلد

وقال . من زيد يف عقله نقص من حظه، وما جعل اهللا ألحد عقالً وافراً إال احتسب عليه من رزقه: قيل
  :شاعر يف املعىن

  الرزق واجلهل مقرونان يف قرن... وخصلة ليس فيها من خيالفين 

  :كون اجلد من مجلة العقل

السبب : ويف كتاب كليلة. زيل نعمة عبد فأول ما يسلب منه عقلهروي يف اخلرب أن اهللا تعاىل إذا أراد أن ي
  .العقل أفضل أم اجلد: وسئل بعضهم. املانع حظ العاقل هو السبب حلظ اجلاهل

  .العقل من مجلة اجلد: فقال

  :موصوف باجلنون

  جرد جير سالسل األقياد... وكأنه من دير هرقل مفلت 
  :آخر

  هوجومن جهل ومن ... به ما شئت من محق 
  :آخر

  به طائف من جنة غري معقب
  :آخر

  وقد رأى عقله منه على سفر... كأنه من شهود اجلن حمتضر 
  .فالن مسني اجلهل مهزول العقل: ويقال

  :كون اهلوى غالباً للهدى
أفرأيت : الرأي نائم واهلوى يقظان، فإذا هوي العبد شيئاً نسي اهللا مث تال قوله تعاىل: قال عامر بن الظرب

ذ إهله هواه؟ العقل صديق مقطوع، واهلوى عدو متبوع، كما من عقل أسري يف يدي هوى أمري؟ من اخت
  .اهلوى شريك العمى، واتباع اهلوى أوكد أسباب الردى: وقيل

  :منصور الفقيه
  إن املرآة ال تريك خدوش وجهك يف صداها

  وكذلك نفسك التريك عيوب نفسك يف هواها



  :النهي عن اتباع اهلوى

اعص هواك : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا: " تعاىل قال اهللا
: " للناس يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم آيات أعظمها قوله تعاىل: وقيل. والنساء، وأطع من شئت
قرب من هواك إذا اشتبه عليك أمران فانظر أيهما أ: وقال بعض احلكماء" . إن النفس ألمارة بالسوء 

  :فخالفه، فالصواب يف خمالفة اهلوى؛ قال
  عو إليه داعيه ضل وتاها... من أجاب اهلوى إىل كل ما يد 

  :النهي عن اتباع هوى غريك

: " وقال" . وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل : " قال اهللا تعاىل
وقال " . وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه : " وقال" . مون وال تتبع أهواء الذين ال يعل

إين ال أدخل النار يف هوى غريي وإن كنت أدخلها يف : فقال له! إين أهوى أن تقتل فالنا: بعضهم لرجل
  .هواي

  :ذم من اتبع هواه

ثالث : اهللا عليه وسلموقال النيب صلى " . إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس : " قال اهللا تعاىل
ووقع . اتباع اهلوى أوكد أسباب الردى: وقيل. شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه: مهلكات

  :عبد اهللا بن طاهر إىل عامل له
  فاغرة حنو مناها فاها... نفسك قد أعطيتها مناها 

  :ك، وأنشدإن قدمت هواك على عقلك مل تصب رشداً يف حياتك، وال أمناً بعد وفات: وقيل
  فإذا لقيت هوى لقيت هوانا... إن اهلوان هو اهلوى جزم امسه 

  :محد خمالفته

وبعث ملك إىل " . وإما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى : " قال اهللا تعاىل
ال ألنك كيف؟ ق: قال. لو اعتربت لعلمت أنك عبد عبدي: ما لك ال ختدمين وأنت عبدي؟ فقال: عابد

سلطان من ملك اهلوى فوق سلطان : وقيل. صدقت: تتبع اهلوى فأنت عبده وأنا أملكه فهو عبدي، فقال
  .من ملك الدنيا

  :ذم من جيهل نفسه



قلة : أي العيوب أعظم؟ قال: قيل لبزرمجهر. آفة الناس قلة معرفتهم بقدر أنفسهم: قال أبو علي الوراق
  :املتنيب. معرفة املرء بنفسه

  رأى غريه منه ما ال يرى... هلت نفسه قدره ومن ج
ال شيء أضر باإلنسان من رضاه عن نفسه، فإنه إذا رضي عنها اكتفى باليسري فعابه كل : وقال سقراط

  .خطري

  :مدح من يعرفها

أمجع كلمة قول احلكيم، أفضل : وقيل. لن يهلك امرؤ عرف قدره: قال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
من أراد اهللا به خرياً فقهه يف الدين وعرفه عيوب : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. املرء بنفسه العقل معرفة

  .عرفناهم عيوب أنفسهم: معناه" وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال : " وقيل يف قوله تعاىل. نفسه

  :وقوف املرء على عيب نفسه

. عيب نفسه، واإلمساك عن الكالم يف ما ال يعنيه معرفة اإلنسان: ما أصعب األشياء؟ قال: قيل حلكيم
قد يعرف نقص غريه من ال يعرف نقص نفسه، وال يعرف نقص نفسه من ال يعرف نقص غريه، : وقيل

  .فآكل الثوم ال جيد ننت نفسه

  :احلث على تدبر معايبك

كن : وقيل. نكال تدع النظر يف مساويك كل وقت ألن ترك ذلك نقص من حماس: وقال لقمان عليه السالم
  .يف احلرص على تفقد عيوبك كعدّوك

  :احلث على قذع النفس

ال ينبغي حلكيم أن يطلب طاعة : وقال حكيم. أقذعوا هذه النفوس فإهنا طلعة: قال احلسن رضي اهللا عنه
  .غريه، وطاعة نفسه عليه ممتنعة

  :أبو ذؤيب
  وإذا ترد إىل قليل تقنع... والنفس راغبة إذا رغّبتها 

أال أخربكم بأشدكم؟ من ملك : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. العاجز من يعجز عن قذع نفسه: وقيل
  .نفسه عند الغضب

  :النهي عن الركون إىل النفس



ال تسكن إىل نفسك وإن دامت طاعتها، فإن هلا خدائع وإن سكنت إليها كنت : قال اجلنيد رمحه اهللا
  .عليه من رضي عن نفسه سخط الناس: وقيل. خمدوعاً

  :املسرور بأن عرف عيوبه

أنت ال ترى عيب نفسك فسل : وقال احلكماء. رحم اهللا امرأ أهدى إلينا عيوبنا: قال عمر رضي اهللا عنه
أما من ناصح : أحتب أن هتدي إليك عيوبك؟ فقال: وقال رجل ملسعر. من ترضى عقله ونصحه يعرّفك

  :ون مرآة أخيه تريه خريه وشره؛ قال الشاعرينبغي للرجل أن يك: وقيل. فنعم، وأما من شامت فال
  عيوبنا كل ما فينا من الكدر... أصبحت يف هيئة املرآة ختربنا 

  ما جاء يف احلزم والعزم وما يضادمها والظن والشك والتثبت والعجلة

  :ماهية احلزم والعزم

وهل بينهما : فقال. د باحلزمإصداره إذا ور: ما العزمية يف األمر؟ قال: قال عبد امللك لعمر بن عبد العزيز
  :نعم أما مسعت قول الشاعر: فرق؟ قال

  معها من الرأي املشيد رافع... ليست تكون عزمية ما مل يكن 
  .التفكر يف العواقب: ما احلزم؟ قال: وقيل لبعضهم. هللا درك عشت دهراً وما أرى بينهما فرقاً: فقال

  :النهي عن الدخول فيما يصعب اخلروج منه

: فقال. ما دخلت يف أمر إال عرفت كيف اخلروج منه: ما بلغ من دهائك؟ قال: وية لعمر بن العاصقال معا
إن اتسع لك املنهج فاحذر أن يضيق بك : وقيل يف احلكمة. لكين ما دخلت يف أمر قط وأردت اخلروج منه

  :اخلروج؛ قال الشاعر
  من قبل مورده طريق املصدر... وإذا مهمت بورد أمر فالتمس 

  :د تلقي األمر باحلزممح

إن . خذ األمر بقوابله. من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ. من مل يقدمه حزمه أخره عجزه: قيل
دمت لنفسك قبل اليوم . قبل اإلقدام تراش السهام. قبل الرمي متأل الكنائن. رمت احملاجزة فقبل املناجزة

  :البحتري. اتق العثار حبس االعتبار. مضطجعاً
  يالحظ أعجاز األمور تعقبا...  مل يضيع وقت حزم ومل يبت فىت
  :آخر

  وليس بأن تتبعه اتباعا... وخري األمر ما استقبلت منه 



  :مدح التفكر يف العواقب

من مل ينظر يف العواقب . يا عاقد اذكر حالَّ. ليس لأليام بصاحب من مل يتفكر يف العواقب: قال ازدشري
  :الشاعرقال . تعرض حلادثات النوائب

  فأيسر سعيه أبداً تبار... ومن ترك العواقب مهمالت 

  :إقامة العذر باستعمال احلزم

. من استشار فيما نزل به صديقه واستخار ربه وأجهد رأيه، فقد مضى ما عليه وأمن رجوع املالمة إليه: قيل
أن أسعى وليس عليَّ  وعليَّ: كشاجم. من أعجب األشياء، جاهل يسلم بالتهوّر وعاقل يهلك بالتوقي: وقيل

  .إدراك النجاح

  :تفضيل احلزم على اجلهل

كن حبيلتك أوثق منك بشدتك، فاحلرب حرب للمتهور وغنيمة : قال حكيم البنه. احليلة أنفع من الغيلة
  :اإلهتداء لوجه احليلة، غنيمة جليلة، املوسوي: وقيل. للمتحذر

  راعبرأيي يستضيء ذوو الق... ولست مقارعاً جيشاً ولكن 

  :فضل التدبري وذويه

من فعل بغري تدبري وقال بغري تقدير، مل يعدم من الناس هازئاً وال . نظام األمر التدبري ورأس األمر التقدير
فالن يعرف من أين تؤكل الكتف، ويعرف منابت القصيص؛ ومها مثالن يقاالن يف من يعرف : وقيل. حياً

  .وجه األمر

  :ا ال يعنيكاحلث على اإلشتغال مبا يعنيك عم

مب سدت قومك؟ : وقيل لألحنف. حفظ ما كلفت وترك ما كفيت: ما احلزم؟ قال: قيل لبعض احلكماء
مل ختتمت يف : وقال رجل ألفالطون. بتركي من أمرك ما ال يعنيين كما عناك من أمري ما ال يعنيك: قال

  .ألعرف املتكلفني ومن يسأل عما ال يعنيه: ميينك؟ فقال
  :قال الشاعر

   تعترض يف األمر تكفى شؤونهوال

  :ذم تارك ما يعنيه ملا ال يعنيه



  :ابن هرمة
  ومبلسة بيض أخرى جناحا... كتاركة بيضها بالعراء 

  .هراق املاء واتبع السرابا: آخر

  :عتب من يضر نفسه لنفع غريه

  :العباس بن األحنف
  تضيء للناس وهي حتترق... صرت كأين ذبالة نصبت 

  :د التوكلذم اإلقتصار على جمر

مر . بل اعقلها وتوكل: إين أرسل ناقيت وأتوكل؛ فقال: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
. إن لنا عجوزاً نتكل على دعائها: أما تداوي إبلك؟ فقال: الشعيب بإبل قد فشا فيها اجلرب فقال لصاحبها

مينع العاقل يقينه بالقدر من توقي املخوف  ال: ويف كتاب كليلة! اجعل مع دعائها شيئاً من القطران: فقال
  :بل ليجمع تصديقاً بالقدر وأخذاً باحلزم؛ قال الشاعر

  حىت إذا فات أمر عاتب القدرا... واملرء تلقاه مضياعاً لفرصته 
نعم إىل : أتفر من قدر اهللا؟ قال: قال أبو عبيدة لعمر رضي اهللا عنه حني كره طواعني الشأم ورجع إىل املدينة

لسنا مما هناك يف شيء، إن اهللا ال يأمر مبا ال ينفع وال ينهى : أينفع احلذر من القدر؟ فقال: فقال له. ر اهللاقد
  " .خذوا حذركم : " وقال تعاىل. وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة: " عما ال يضر، وقد قال تعاىل

  :ذم طلب األمر بعد فوته

العجز عجزان عجز : وقيل. االجتهاد يف غري موضعه: فقال هل شيء أضر من التوانئ؟: قيل لبعض احلكماء
  :التقصري وقد أمكن، واجلد يف طلبه وقد فات؛ أخذه الشاعر فقال

  وتركه مقبال عجز وتقصري... تتبع األمر بعد الفوت تغرير 
  :شر الرأي الدبري؛ قال الشاعر: وقيل

  ضيعت حظك من وقود النار... أصبحت تنفخ يف رمادك بعدما 

  :مر بترك التلهف على ما فاتاأل

إن ليتاً وإن . قيل أكرب األدواء للبدن التلهف على ما ال يدرك" . ال تأسوا على ما فاتكم : " قال اهللا تعاىل
  .لواً عناء
  ؟؟؟؟؟؟



  :إظهار الندامة والتأسف

  :قال الشاعر
  عضضت أناملي وقرعت سين

  :الكسعي وخربه املشهور
  وعين إذا لقطعت مخسيتطا... ندمت ندامة لو أن نفسي 

  لعمر أبيك حني كسرت قوسي... تبني يل سفاه الرأي مين 
  :وهذا هو املضروب به يف الندامة، وإياه عىن الفرزدق بقوله

  غدت مين مطلقة نوار... ندمت ندامة الكسعي ملل 
  :صخر بن عمرو

  وقد حيل بني العري والنزوان... أهم بأمر احلزم لو أستطيعه 
  هنوضا، وهو يزداد ارتطاما... يف الوحل ينوي  وآخر كنت كناشب

  ؟؟

  :مدح من ال يندم فيما يباشره

  :أبو األصمع
  وال يصاحب عزماً حني حيتزم... ال ينهض العجز يف أعقاب هنزته 

  :املتنيب
  من احلروب وال اآلراء عن زلل... فما تكشفك األعداء عن ملل 

  .ندميف قرعه سنه ال يطمع ال: املوسوي يف مدح بعضهم

  :النهي عن األغترار

  .عش وال تغتر: يف املثل
ال تكن كمن أراق املاء واتبع : وقيل. الفرار بقراب أكيس: وقيل. برد غداة غر عبداً من ظما: وقيل

  .السراب

  :األمر باإلقدام بعد اإلتضاح واملدح بذلك

أعظم اخلطأ : وقيل. فيهأحزم الناس من إذا وضح له األمر صدع : وقيل. روّ حبزم، إذا استوضحت فاعزم
  :العجلة قبل اإلمكان والتأين بعد الفرصة؛ قال الشاعر

  وامضي إذا ما هّم من كان ماضيا... وواقف عند األمر ما مل يضح له 



  :مدح التجارب

التجارب : وقيل. العقل كالسيف والتجربة كاملسن: وقيل. التجارب ليس هلا هناية، واملرء منها أبداً يف زيادة
  .الغيوب ونواظر العيوبمرائي 

  :مدح جمرب

  :فالن حلب الدهر أشطره، وهو شراب بأنقع، وهو مؤدم مبشر؛ قال الشاعر: قيل
  وذريت الزمان بكل ريح... حلبت الدهر من عسل وصاب 

  .أدبتهم احلكمة وأحكمتهم التجارب ومل تغررهم السالمة املنطوية على اهللكة: ومدح أعرايب قوماً فقال

  :ذم غري جمرب

وصف . فالن غفل مل تسمه التجارب ومل تفترعه النوائب، وغفل مل تسمه النوب ومل يعض غاربه القنب: قيل
  .ما أطول سكر كأس شرهبا فالن، ومل خيف من عاقبتها اخلمار: أعرايب والياً مغتراً فقال

  :املصيب بظنه

. إن هللا عباداً يعرفون الناس بالتوسم: سلممن مل ينتفع بظنه مل ينتفع بيقينه، وقال النيب صلى اهللا عليه و: قيل
وكأن عمر رضي اهللا عنه يقال له . اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا: وقال عليه الصالة والسالم

  .إن يكن يف هذه األمة حمدث فهو عمر: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. احملدث لصحة ظنه
  :ظنون على أمر مستور إال كشفته؛ قال الشاعرما تزامحت ال: وقيل. فالن أملعي: ويقال

  إذا ما ظن أعرض أو أصابا
  :وقال

  يكاد خيرب بالغائب... جنيح مليح أخو مارق 
  :البحتري

  فسواء ظن امرىء وعيانه... وإذا صحت الروية يوما 
  :املوسوي

  من احلزم ال خيفى عليها املغيب... وال علم يل بالغيب إال طليعة 

  :ظنمدح الشك وسوء ال

عليك بسوء الظن فإن أصاب فاحلزم، وإن أخطأ فالسالمة؛ : وقيل. بوحشة الشك ينال أنس اليقني: قيل
  :قال



  وسوء الظن يأخذ باليقني... وحسن الظن عجز يف أمور 
. داللة على أن جله صواب" إن بعض الظن إمث : " وقول اهللا تعاىل. من أطال الركون قل ركونه: وقيل

رق ما بني عمر وعثمان، أن عمر أساء ظنه فأحكم أمره، وعثمان أحسن ظنه فأمهل ف: وقال عبد امللك
أبو . إن الدنيا ملا امتألت مكاره وجب على العاقل أن ميألها حذرا: أسأت الظن، فقال: وقيل لبعضهم. أمره

  :حممد اخلازن
  حماماة على الشيء اليقني... وما شكي وإن أكثرت إال 

  :ذمهما

أمحق : أظنك كاذبا؛ فقال: وقال شيخ لرجل" . اجتنبوا كثريا من الظن، إن بعض الظن إمث " : قال اهللا تعاىل
  .وأضعف عصمة عصم الظنون: ما يكون الشيخ إذا استعمل ظنه؛ وقال

  :املتنيب
  وصدق ما يعتاده من توهم... إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه 

  :مدح التغافل

يا أبت ما أدري : وملا أمضى معاوية بيعة يزيد قال يزيد. تغافلالفطن امل: ما اللبيب؟ فقال: سئل حكيم
إذا أردت : وقيل. يا بين من خدعك فاخندعت له فقد خدعته: أخندع الناس أم خيدعوننا مبا يأخذون منا فقال

من تغافل فعقلوه ومن تكايس فطبطبوه أي العبوا به على الطبطابة، : وقيل. لباس احملبة فكن عاملا كجاهل
  :الشاعرقال 

  لكن سيد قومه املتغايب... ليس الغين بسيد يف قومه 
  :وأليب فراس وقد أجاد

  مبفرق أغبانا حصى وتراب... تغابيت عن قومي فظنوا غباويت 

  :من ال خيدع لعقله

ما رأيت أحدا كلم عمر رضي اهللا عنه إال رمحته، ألنه كان ال خيدع أحدا لفضله، وال : قال عمرو بن العاص
  .لست خبب وال اخلب خيدعين: دا لفطنته؛ وقال إياس بن معاويةخيدعه أح

  ما ذنيب إذ خلقين اهللا عاقال: فقال. فيك فطنة: وقيل لرجل

  :مدح التثبت

ال يزال املرء جيين من : وقال عمرو بن العاص. أصاب متأمل أو كاد، وأخطأ مستعجل أو كاد: قال الشعيب
ما دخل الرفق يف شيٍء إال زانه وال اخلرف إال : اهللا عليه وسلم وروي عن النيب صلى. مثرة العجلة الندامة



  :شانه؛ قال الشاعر
  عجل الفىت يف ما يضره... ال تعجلّن فرمبا 

  :املوسوي
  ذهاباً بنفسي أن يقال عجول... وشوكة ضغن ما انتقشت شباهتا 

  :مدح العجلة

لو كان كذلك ملا قال نيب اهللا موسى عليه : ال تعجل فالعجلة من الشيطان فقال: أليب العيناء وقد قيل له
املتأين يف عالج الداء بعد أن عرف الدواء كاملتأين يف إطفاء النار : وقيل. وعجلت إليك ريب لترضى: السالم

رح إىل وقت العصر، فجاء وقت : وسأل أبو علي البصري ابن منارة، حاجةً فقال. وقد أخذت حبواشي ثيابه
نعم ولكن رأيت اإلفراط يف االستظهار أمحد من االستظهار يف : العصر؟ فقال أمل أعدك وقت: الظهر فقال

  .التواين

  :ما حتمد فيه العجلة

تعجل إخراج : إال أن تبادر بالعمل الصاحل أجلك: فقال األحنف. ما من شيء يعدل التثبت: قال معاوية
  .ميتك، وتنكح الكفء ابنتك

  :مدح انتهاز الفرصة

: وقيل. انتهز الفرصة قبل أن تعود غصة االفتراص اقتناص: وقيل. ر مر السحاباهليبة خيبة والفرصة مت
  .الفرصة ما إذا أخطأك نفعه مل يصبك ضره

  :التفكر يف العواقب

  :إمحد تغنم وال تفكر يف العواقب فتهزم؛ قال الشاعر: قيل
  وهان عليه ما يرى يف العواقب... إذا حدثته النفس أمضى حديثها 

  .يف العواقب مل يشجع يف النوائب من تفكر: وقيل

  :طلب األمر باملداراة

عجبت ملن طلب أمراً باملغالبة وهو يقدر عليه باملالينة، وملن طلب أمراً خبرق وهو يقدر عليه : قال األحنف
  .قتل العدّو يف لطف: ما الدهاء؟ فقال: وقيل لبعضهم. برفق

  :مدافعة العدو باملداراة



ن العدو القوي مبثل التذلل واخلضوع، كما أن احلشيش إمنا يسلم من الريح ال تسلم م: يف كتاب كليلة
  :العاصف بانثنائه معها أينما مالت به الريح ساعدته؛ أخذه ابن الرومي فقال

  وعتت فلم نقدر على تقصيفه... كالريح والزرع استكان ملّرها 
  منه العنيف بلفه ولفيفه... كم قد جنا منه الضعيف وما جنا 

  فأتت عليه ومل ترع خلفيفه... تن اجلذع األيب مهزه وهتا
  .وهلذا الباب نظائر يف العداوات

  :اجلهل مبستقبل الزمان

" ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء : " قال اهللا تعاىل خمرباً عن النيب عليه السالم
.  

  :القطامي
  حىت تستبني دوائره وال الشر... وما يعلم اخلري امرؤ قبل أن يرى 

  :آخر
  وتقبل أشباها عليك صدورها... تبني أعقاب األمور إذا مضت 

  ومما جاء يف املشاورة واإلستبداد بالرأي

  احلث على مراجعة األوداء ومدح املشاورة

وقال النيب صلى . من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة: وقيل" . وشاورهم يف األمر : " قال اهللا تعاىل
الرأي : وقيل. ما هلك امرؤ عن مشورة: وقيل. املشاروة حصن من الندامة وأمن من املالمة: عليه وسلم اهللا

نعم : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الواحد كالسجيل، والرأيان كاحليطتني، والثالثة أمداد ال ينقض
لى االستشارة واالستبداد عن املؤازرة املشاورة، وبئس االستعداد االستبداد،، األمحق من قطعه العجب ع

  .نصف رأيك مع أخيك فاستشره. من شاور األوداء أمن من األعداء. االستخارة

  :احلث على مشاورة احلازم اللبيب

  :أحسن ما قيل يف املشورة قول بشار: قال اجلاحظ
  حبزم نصيح أو نصيحة حازم... إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن 

  فإن اخلوايف قوة للقوادم... وال جتعل الشورى عليك غضاضة 
  :وقوله

  وال كل مؤت نصحه بلبيب... وال كل ذي رأي مبؤتيك نصحه 



  فحق له من طاعة بنصيب... ولكن إذا ما استجمعا عند واحد 
  :عبد اهللا بن معاوية

  فشاور نبيهاً وال تعصبه... وإن باب أمر عليك التوى 
قل ورأي فهو يعمل عليه، ورجل إذا أحزنه أمر أتى ذا رجل ذو ع: وقال عمر رضي اهللا عنه، الرجال ثالثة

  .الرأي فاستشاره، ورجل حائر بائر ال يأيت رشداً وال يطيع مرشداً
  :احلث على استشارة الكبار

إن كنت تريدين للصراع فليس : فقال. ولوال أنك كربت الستعملتك واستشرتك: قال زياد أليب األسود
عليك برأي الشيوخ فقد مرت على : وقيل. زاحم بعود أودع: وقيل. يف، وإن كنت تريد الرأي فهو وايف

  .وجوههم عيون العرب وتصدعت ألمساعهم آثار الغري

  :احلث على استشارة الصغار

رأي الشيخ كالزند قد انثلم ورأي : وقيل. عليكم يف املشاورة باحلديث السن احلديد الذهن: قال هرم
  .اقتداح الشاب كالزند الصحيح الذي يوري بأيسر

  :احلث على مشاورة للعدو

ال ينبغي للعاقل أن يترك استشارة عدوه ذي الرأي فيما يشركه ذلك العدو يف نفعه : يف كتاب كليلة
  .استشر عدوك تعرف مقدار عداوته: وقيل. وضره

  :من جيب أن جتتنب مشاروته

فهيماً، وال مذعوراً وإن كان  ال تشاورن مشغوالً وإن كان حازماً، وال جائعاً وإن كان: قال قيس البنه
ال : وقيل. ناصحاً، وال مهموماً وإن كان فطناً، فاهلم يعقل العقل، وال يتولد منه رأي، وال تصدق منه روية

تدخل يف مشورتك خبيالً فيقصر بفعلك، وال جباناً فيخوفك، وال حريصاً فيعدك ما ال يرجتى، فاجلنب والبخل 
وكان كسرى إذا أراد أن . ال تشاور من ليس يف بيته دقيق: وقيل. الظن واحلرص طبيعة واحدة جيمعها سوء

ال تشرين على معجب وال متلون، وخف اهللا من : وقيل. يستشري إنساناً بعث إليه بنفقة سنة مث يستشريه
وقال النيب صلى اهللا . إياك ومشاورة النساء فرأيهن إىل أفن وعزمهن إىل وهن: وقيل. موافقة هوى املستشري

  .ال تستضيئوا بنار املشرك أي ال تستشريوه: وقال. شاوروهن وخالفوهن: عليه وسلم

  :املستدعي املشورة

. صاحب احلاجة أبله ال يرشد إىل الصواب، فلقنوا أخاكم وسددوا صاحبكم: قال عمر رضي اهللا عنه
  :أعرايب



  إذ الدليل على خري كمن فعال... دال على حيلة فيها لنا فرج 
  :آخر

  أشريا علّي اليوم ما تريان... ليس الرأي يف صدر واحد خليلي 

  :احلث على نصيحة مستشريك

إن الرجل ال يزال يف صحة رأيه ما نصح مستشريه، فإذا غش مستشريه سلبه : قال ابن عباس رضي اهللا عنه
يل على  ال صرب: وملا أصاب زياد الطاعون يف يده أحضر له األطباء فدعا شرحيا فقال له. اهللا صحة رأيه

ال تقطعها فالرزق مقسوم : نعم، فقال: أتستشريين يف ذلك؟ قال: فقال شريح. شدته وقد رأيت أن أقطعها
واألجل معلوم، وأن أكره أن تقدم على ربك مقطوع اليد، فإذا قال لك مل قطعتها، قلت بغضاً للقائك، 

استشارين : عن قطعها؟ فقال مل هنيته: فقال الناس لشريح. وفراراً من قضائك، فمات زياد من يومه
ال تشرين على عدوك : وقال حيىي. واملستشار مؤمتن، ولوال األمانة لوددت أن أقطع يده يوماً ورجله يوماً

  .وصديقك إال بالنصيحة، فالصديق يقضي بذلك حقه، والعدو يهابك إذا رأى صواب رأيك

  :من جيب أن يشار عليه إذا استشار

 على وغد، وال على حلوح، وال معجب، وال على متلون، وخف اهللا يف ال تشر على مستبد، وال: قيل
من طلب الرخص من اإلخوان : وقيل. موافقة املستشري، فالتماس موافقته لؤم، وسوء االستماع منه خيانة

  .عند املشاورة، ومن األطباء عند املرض، ومن الفقهاء عند الشبه، فقد خدع نفسه
  : مشورتهمن ضرب ملستشريه مثالً صمم يف

لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا، : شاور املنصور سلم بن قتيبة يف قتل أيب مسلم صاحب الدولة فقال
واستشار معاوية األحنف يف . ولن جيمع السيفان وحيك يف غمد: واستشار فيه آخر فقال. عيشك: فقال

كنت تعلمه له أيضاً ولألمة صالحاً فال  أنت أعلم بليله وهناره وسره وإجهاره، فإن: بيعة يزيد فقال األحنف
تشاور فيه أحداً، وإن كنت تعلم غري ذلك فال تزوده الدنيا وأنت صائر إىل اآلخرة، وإمنا علينا أن نقول، 

  .مسعنا وأطعنا

  :املمدوح بأنه مستشار

  :امرأة من إياد
  إذا اهلنات أهم القوم ما فيها... املستشار ألمر القوم جيزئهم 

  :أبو متام
  إذا ما ذوو الرأي استشاروا التجاربا... يطول استشارات التجارب رأيه 



  :الرغبة يف اإلستبداد بالرأي

ما استشرت أحداً قط إال تكرب علي وتصاغرت له، ودخلته العزة وأدركتين الذلة، : قال بعض احلكماء
حنن : ارة فقالت الروموكانت الفرس والروم خمتلفني يف اإلستش. وإياك واملشورة وإن ضاقت بك املذاهب

حنن ال منلك من يستغين عن املشاورة وفضل الفرس لقوله : وقالت الفرس. ال منلك من حيتاج أن يستشري
  :وما زال املنصور يستشري أهل بيته حىت مدحه ابن هرمة بقوله" . وشاورهم يف األمر : " تعاىل

  حياولوال ينتحي األدنني فيما ... يزرن امرأ ال يصلح القوم أمره 
أنا قتلت جعفر بن حيىي، : وقال بعض جلساء هارون. أصبت واهللا فاستشار بعد ذلك: فاستوى جالساً وقال

  :وذلك أين رأيت الرشيد يوماً وقد تنفس تنفساً مفكراً، فانشدت يف أثره
  إمنا العاجز من ال يستبد... واستبدت مرة واحدة 

لو مل يكن يف اإلستبداد بالرأي إال صون : قال املهلبو. فأصغى إليه واستعاده، قتل جعفر أبعد عن لبث
  .السر وتوفري العقل، لوجب التمسك بفضله

  :املتفادي من أن يستشار

لست أقود جيشاً، وال أتقلد : استشار عبد اهللا بن علي عبد اهللا بن املقفع فيما كان بينه وبني املنصور فقال
واستشار زياد . ال، وغريي أوىل باملشورة يف هذا املكانحرباً، وال أشري بسفك دم، وعثرة احلرب ال تستق

واجتمع رؤساء بين . حق املستشار أن يكون ذا عقل وافر واختبار متظاهر، وال أراين هناك: رجالً فقال
إن وهن الكرب قد فشا يف بدين : سعد إىل أكثم بن صيفي يستشريونه فيما دمههم من يوم الكالب فقال

  .دىء به الرأي، ولكن اجتمعوا وقولوا فإين إذا مر يب الصواب عرفتهوليس معي الذهن ما ابت
  مما جاء يف وصف العلم والعلماء مدحاً وذماً

  ووصف احلفظ والنسيان

  :عز العلم

شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو : " وقال" . إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء : " قال اهللا تعاىل
: قال األحنف. إن مل يكن العلماء أولياء اهللا يف األرض فليس هللا فيها ويل: إلمام أبو حنيفةوقال ا" . العلم 

  .العلم يوطىء الفقراء بسط امللوك: وقيل. كل عز مل يؤيد بعلم فإىل ذل يصري

  :األدب كاحلسب

 شرف احلسب حيتاج إىل شرف األدب، وشرف األدب: وقيل. من هنض به أدبه مل يقعد به حسبه: قيل
وقال . من مل يكن له علم وال أدب مل يكن له حسب وال نسب: وقال األحنف. مستغن عن شرف احلسب



  :شاعر
  يغنيك حمموده عن النسب... كن ابن من شئت واكتسب أدباً 

  :أخر
  أن ال يكون من آل عبد مناف؟... ما ضر من حاز التأدب والنهى 

  :البالغ بعلمه مبلغ امللوك

بالبصرة ورضوا باحلسن اجتمعوا عليه وبعثوا إليه، فلما أقبل قاموا، فقال يزيد بن ملا وقعت الفتنة : قيل
تعلموا العلم : كاد العلماء يكونون أرباباً، أما ترون هذا املوىل كيف قام له سادات العرب؟ وقيل: املهلب

ألست ابن قيس : ونظر عمر رضي اهللا عنه إىل رجل يف هيئة نفيسة فقال. فإنه يوطىء املساكني بسط امللوك
  :هللا در العلم ما زال يرفع أهله؛ قال الشاعر: نعم، ولكين كاتب، فقال: بالبصرة؟ قال

  واجلهل يقعد بالفىت املنسوب... العلم يرفع باخلسيس إىل العال 

  :قيمة املرء علمه

  :عىن فقالقيمة كل امرىء ما حيسنه؛ وأخذ ابن طباطبا هذا امل: قال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
  ويضحي كئيب البال عندي حزينه... حسود مريض القلب خيفى أنينه 

  أمجع من عند الرواة فنونه... يلوم علي أن رحت يف العلم دائباً 
  فقيمة كل الناس ما حيسنونه... فيا عاذيل دعين أغايل بقيميت 

  :فضل العلم على املال

ولصاحل بن . األدب: ما هي؟ قال: على غصبها، قيلاطلبوا معيشة ال يقدر سلطان جائر : قال عبد امللك
  :عبد القدوس

  عما قليل فيلقى الذل واحلربا... قد جيمع املرء ماالً مث يسلبه 
  فال حياذر منه الفوت والطلبا... وجامع العلم مغبوط به أبداً 

. اهة الدوابالفضيلة بكثرة اآلداب ال بفر: وقيل. العلم مرياث غري مسلوب، وقريب غري مغلوب: وقيل
، " ففهمناها سليمان : " من فضيلة العلم على املال أن اهللا فهم سليمان مسألة فمنَّ عليه وقال: وقال اجلنيد

  " .هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب : " وأعطاه امللك ومل مين عليه بل قال

  :من ذمه وفضل املال عليه

  :قال الشاعر
  ما املرء إال مبا حيوي من النشب



  :آخر
  ال خري يف أدب إال مع النشب... ال تغبطن أديباً ما له نشب 

  :جحظة
  يف النباهة منقلب... إن الزمان ملن تقدم 

  :البديعي
  داب يف ذلة ويف مالق... أكثر املقتفني للعلم وإال 

  :وصف العلم بأنه يورث الغىن

: ويف كتاب كليلة. استفاد به مجاالً من مل يفد باألدب ماالً: وقيل. األدب جيلب اجلمال ويفيد املال: قيل
  .العامل إذا افتقر فعلمه الذي معه يقويه كاألسد معه قوته اليت يعيش هبا حيث توجه

أال أدلك على خليل إن صحبته زانك، وإن احتجت إليه مانك، وإن استعنت به : قال األصمعي لرجل
  .عليك باألدب: فقال. نعم: أعانك؟ قال

  :وصفه بأنه يورث الزهد

  .العلم يزهد يف الدنيا الضارة ويرغب يف اآلخرة السارة
تعلموا العلم فإنه عون للفقري، أما أين ال أقول يطلب به الدنيا : وقال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

  .ولكن يدعوه للقنوع

  :قلة االعتداد باخللو من العلم

ليه ثقفي موصوف بالثروة، فستر الشطرنج كان الوليد يالعب عبد اهللا بن معاوية بالشطرنج، فاستأذن ع
أفرويت شيئاً من : قال. ال: أحفظت القرآن وشيئاً من فقه؟ قال: مبنديل، فلما دخل وجلس استنطقه فقال

ودخل حكيم خلو . شاهك فنحن يف خلوة: فكشف الشطرنج وقال. ال: اآلثار واألشعار وأيام العرب؟ قال
ما : وأراد الرجل الداخل أن يبزق بزقة فبزق يف وجه الرجل، فقيل لهمن العلم، فرأى أثاثاً وهيئة فاخرة، 

نظرت فلم أجد يف هذه الدار أخس منه خللوه من املعاين الفاضلة، وإمنا يرمى بالبزاق إىل أخس : تفعل؟ قال
  .املواضع، فلذلك رميت به يف وجهه

  :تلذذ العلماء بعلمهم

. أين امللوك من لذة ما حنن فيه؟ لو فطنوا لقاتلونا عليه: ائل يقولكان أبو حنيفة رمحه اهللا إذا أخذته هزة املس
من جتالس؟ : وقيل البن املبارك. من خال بالعلم مل توحشه اخللوة، ومن تسلى بالكتب مل تفته السلوة: وقيل
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، إين أنظر يف كتب آثارهم وأخبارهم: فقال



  :التناسب يف العلم

ما بلغ من : وقيل للنوفلي. مناسبة العلم اليت غذهتا عواطف الشيم: أي املناسبة أخلد؟ فقال: عاملقيل ل
  .إذا نشطت فلذيت، وإذا اغتممت فسلويت: شهوتك للعلم؟ قال

  :أبو متام
  عند األديب قرابة األرحام... وقرابة اآلداب تقصر دوهنا 

  :الصويل
  نك يا زين الورى نسبابيين وبي... إن الكتابة واآلداب قد مجعت 

  .ال ينبغي لألديب أن خيالط من ال أدب له، كما ال ينبغي للصاحي أن يناظر السكران: وقيل

  :مدح صيانة العلم

فسار الرشيد إىل منزله ! إن العلم يؤتى: وجه الرشيد إىل مالك بن أنس رمحه اهللا ليأتيه فيحدثه فقال مالك
املؤمنني، من إجالل اهللا تعاىل إجالل العلم، فقام وجلس بني يديه  يا أمري: فاستند معه إىل اجلدار، فقال

يا مالك تواضعنا لعلمك : وبعث إىل سفيان بن عيينة فأتاه وقعد بني يديه وحدثه، فقال الرشيد بعد ذلك
إن الثعلب والغراب حتاكما إىل الضب : ويف أمثال العرب. فانتفعنا به وتواضع لنا علم سفيان فلم ننتفع به

. صن علمك فوق صيانة نفسك: وقال لقمان البنه. يف بيته يؤتى احلكم: أخرج واحكم بيننا، فقال: قاالف
مل ير أفضل من اخلليل يف التلطف عن الكسب بالعلم، كان الناس يأكلون بعلمه وهو يف خص له، : وقيل

. لبصرة ومل يعلم مبكانهقال اخلليل وذكر اخلليل، ورجع إىل ا: وخرج إىل مكة والناس يقولون يف احلرمني
وللقاضي علي بن عبد . ومن ملك نفسه هكذا فحقيق أن يقال رجل فضل وصدق: قال الشيخ رمحه اهللا

  :العزيز اجلرجاين
  ألخدم من القيت لكن ألخدما... ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت 
  ولو عظموه يف النفوس لعظما... ولو أن أهل العلم صانوه صاهنم 

  حمياه باألطماع حىت جتهما... فهانوا، ودنسوا  ولكن أهانوه

  :هلي العلماء عن التهافت على باب السلطان

ودنا سقّاء من فقيه . شرار األمراء أبعدهم عن العلماء، وشرار العلماء أقرهبم إىل األمراء: قال بعض العلماء
أو هذا موضع الفقيه؟ وكتب  :أهذا موضع املسألة؟ فقال السقّاء: على باب السلطان فسأله عن مسألة فقال

  :عبد اهللا املبارك رمحه اهللا إىل ابن علية حني ويل صدقات البصرة
  يصطاد أموال املساكني... يا جاعل العلم له بازيا 
  !حبيلة تذهب بالدين... احتلت للدنيا ولذاهتا 



  من ترك أبواب السالطني؟... فأين ما كنت واعظاً 
  ار املعلم يف الطنيزل مح... إن قلت أكرهت فما هكذا 

  :من زان علمه بعمله

أعقلوا اخلري إذا مسعتموه عقل رعاية ال عقل رواية، فرواية العلم : قال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال : وقيل. كثرة العلم يف غري طاعة اهللا مادة الذنوب. كثرية ورعايته قليلة

  .ارحتل

  :علمه بتقصريذم من شأن 

أشد : وقال عليه السالم. أشد الناس عذاباً يوم القيامة، عامل ال ينتفع بعلمه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اللهم إين أعوذ من علم ال ينفع، : وقال صلى اهللا عليه وسلم. الناس ندامة عند املوت العلماء املفرطون

كتب الشافعي رضي اهللا . عوذ بك من شر هؤالء األربعوقلب ال خيشع، وعني ال تدمع، ونفس ال تشبع، وأ
قد أوتيت علماً فال تطفىء نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى يف الظلمة يوم يسعى أهل العلم : عنه إىل عامل

  .بنورهم

  :تفضيل العلم على العمل

: هللا عليه وسلموقال صلى ا. فقيه واحد أشد على الشياطني من ألف عابد: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أدركت قوماً من أصحاب رسول : وقال احلسن رضي اهللا عنه. عمل قليل يف علم خري من كثري منه يف جهل

  .من عمل بغري علم كان ما أفسد أكثر مما أصلح: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون

  :ذم شره العامل وطلب الدنيا بالعلم

وروى . رشداً ومل يزدد يف الدنيا زهداً مل يزدد من اهللا إال بعداً من ازداد يف العلم: قال صلى اهللا عليه وسلم
قلت : قال مالك. الفقري إىل يوم القيامة: من آتاه اهللا علماً فلم يتنزه به عن الدنيا كتب بني عينيه: يف اخلرب

ض قال بع. طلب الدنيا بعمل اآلخرة: وما هو؟ قال: قلت. موت قلبه: للحسن، ما عقوبة العامل؟ قال
  .ألن تطلب الدنيا بأقبح من تطلب به أحسن من أن تطلبها بأحسن ما تطلب به اآلخرة: األدباء

  :قلة العلم وكثرة اجلهل

  :الطائي
  ولو دوام العلم جداء حائل... أبا جعفر إن اجلهالة أمها 



  :علقمة
  واحلكم آونة يف الناس معدوم... اجلهل ذو عرض ال يستزاد له 

  :مدح احلديث

وقال . من حفظ حديثاً واحداً من أمر دينه أعطاه اهللا أجر سبعني صديقاً:  صلى اهللا عليه وسلمقال النيب
مسعت : وقال ابن عباس. من حفظ على أميت أربعني حديثاً بعث يوم القيامة فقيهاً: صلى اهللا عليه وسلم

الذين يروون األحاديث : ومن خلفاؤك؟ قال: فقلت. اللهم ارحم خلفائي: النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .بعدي

  :ذمه وذم أصحابه

: إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون؟ وقال حممد بن مطيع: قال شعبة
وقال عمرو ! ما طلب احلديث أحد إال ساءت صالته: رأيت احلسن بن زياد أسوأ الناس صالة، فعاتبته فقال

  .وال أوضع أهالً من احلديث، وهم شر خلف من خري سلفما رأيت علماً أشرف : بن احلارث

  :مدح اإلسناد

وصف أعرايب رجالً . احلديث من غري إسناد كاجلمل بال زمام وخطام: وقيل. اإلسناد قيد احلديث: قيل
  :ما أحسن حديثه لو أن له سالسل يقاد هبا، يعين األسانيد؛ قال: فقال

  نصه وإن األمانة يف... ونص احلديث إىل أهله 
  .إنه األسانيد" أو أثارة من علم : " وقيل يف قوله تعاىل

  :ذمه

وما تصنع به، وقد نالتك عظته، وقامت عليك حجته؟ وقيل : طلب رجل من احلسن إسناد حديث، فقال
وسأل رجل آخر عن إسناد . إين أريده للعمل ال للتسوق والتجمل: كتبت حديثاً بغري إسناده؛ قال: لرجل

  ! ما تركت احلديث إال بغضاً لإلسناد، وأنت تسألنيه يف األشعارواهللا: شعر فقال

  :مدح النحو

النحو يرفع الوضيع : وقيل. النحو نصاب العلم ونظامه وعموده وقوامه، ووشي الكالم وحلته ومجاله وزينته
  .وخيفض الرفيع، وكان معلم الرشيد يضرب على اخلطأ واحداً وعلى اللحن سبعاً

  :ذمه



: وقيل. علم املؤدبني ومهة احملتاجني! أف لك: ؤساء إىل ابنه وهو ينظر يف كتاب سيبويه فقالنظر بعض الر
ومما . إذا كتبت كتاباً فاحلن فيه فإن العربية جمدودة: وقيل. من كثرت عليه العربية أظلمت عليه الروية

المه، فقال له يتصل هبذا الباب أن بعض الفصحاء كان يدخل على بعض عمال البصرة وهو يعرب يف ك
ضربت صغرياً ألتعلم وضربت كبرياً . إين إذا أشقى الناس به: فقال. إن مل تترك اإلعراب ضربتك: يوماً
  .ألترك

  :ذم الكثري منه

املكثر من النحو كاملكثر من : وقال أبو حنيفة. علم يغنيك أدناه عن أقصاه: ذكر النحو عند املأمون فقال
وذكر أهل النحو عند . ملح العلم، ومىت استكثر من امللح يف الطعام فسدالنحو : وقيل. غرس شجر ال يثمر
  !أغزرهم علماً أنزرهم فهماً: بعض البلغاء فقال
  مدح العروض و

  :ذمه

وعاب النظام . معرفة العروض تسهل عليك ما تعوج من الشعر، فإنه نصابه ونظامه وعموده وقوامه: قيل
ودخل أعرايب . ما ال يناله، وفتنته دوائره اليت ال حيتاج إليها غريهتعاطى ما ال حيسنه ورام : اخلليل فقال

مسجد البصرة فانتهى إىل حلقة علم يتذاكرون األشعار واألخبار، وهو يستطيب كالمهم، مث أخذوا يف 
  :العروض فلما مسع املفاعيل والفعول ورد عليه ما مل يعرفه فظن أهنم يأمترون به، فقام مسرعاً وخرج وقال

  حىت تعاطوا كالم الزنج والروم... كان أخذهم يف الشعر يعجبين قد 
  كأنه زحل الغربان والبوم... ملا مسعت كالماً لست أعرفه 

  !من التقحم يف تلك اجلراثيم... ولّيت منفلتاً واهللا يعصمين 
  :ابن طباطبا

  إال العروض فقد شانت ذوي األدب... كل العلوم يزين املرء هبجتها 
  ما إلمرىء أرب يف ذاك من أرب... دارت من دوائرها يب الدوائر 

  وزن به ما بنوا يف سالف احلقب... فاستعمل الذوق يف شعر تؤلفه 

  :مدح امللح

امللح : النوادر تفتح اآلذان وتفتق األذهان وقال أبو عبيدة: وقيل. نلت بالعلم وصلت بامللح: قال األصمعي
  .انظروا عند من تضعوهنامروءة تنفق عند األشراف، فارتادوا هلا و

  :مدح الكالم



وروي أن ملك الصفد كتب إىل . املتكلمون دعائم الدين، ولوالهم ألضلت امللحدة كثرياً من الناس: قيل
ال يقوم : الرشيد يسأله أن يبعث إليه من يعلمه الدين فدعا حيىي بن خالد يعرض عليه الكتاب، فقال حيىي

كال إهنما مبتدعان فيلقنان القوم ما يفسدهم : كم، وضرار، فقالهشام بن احل: لذاك إال رجالن ببابك
أصحاب احلديث ال حيسنون وأهل الصفد : فقال حيىي. ويغويهم باملسلمني، ليس لذلك إال أصحاب احلديث

قد غلب عليهم الثنوية، فأىب أبو يوسف ووجه بعض أصحاب احلديث، فلما ورد أكله أهل صفد باحلجج، 
وما هذا الضحك؟ : فضحك صاحب احلديث، فقال امللك! ما أضعف دينكم وحججكم: فقال ملك الصفد

أنا لسنا أصحاب احلجج، فإننا مقلدة، وعندنا من له اجلدل وعنده احلجج وال يقوى هلم أحد، وقد : فقال
  .أشار بعض احملصلني على صاحبنا أن ال يبعثنا فوقع الغلط عليه

  :ذمه

من : وقيل. ما تعلم أحد الكالم إال ساء ظنه بالناس: وقيل. الم تزندقمن طلب الدين بالك: قال أبو يوسف
استشرت أبا عبد اهللا بن : وحكى بعض الصوفية قال. جعل غرضاً للجدال أكثر التنقل من رأي إىل رأي

ألنك : كيف ذلك؟ فقال: ال تفعل فأقل ما فيه أنك تسيء عشرة الرب، فقلت: حنيف يف تعلم الكالم فقال
  .ل، لو فعل اهللا كذا لكان جاهالً، ولو كان كذا لكان عاجزاً، وحنو ذلك مما جيري يف كالمهمأبداً تقو

  :مدح الفقه

وقال صلى اهللا . إذا أراد اهللا بعبد خرياً فقهه يف الدين وعرفه عيوب نفسه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
األنبياء سادة والفقهاء :  عليه وسلموقال صلى اهللا. لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه: عليه وسلم

  .فقيه واحد على إبليس من ألف عابد: وقال صلى اهللا عليه وسلم. قادة وجمالستهم زيادة

  :مدح احلساب

" . وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم : فالق اإلصباح: " قال اهللا تعاىل
" ل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب هو الذي جع: " وقال اهللا تعاىل

لو رفع احلساب لبطلت العلوم، ولو رفعت العلوم مل : وقال علي بن زين. احلساب ديباج العلم: وقيل. 
  .يبطل احلساب

  :مدح استخراج املعمى وذمه واحلاذق فيه

إن بعض اليونانيني كتب بلغتهم : وقيل. ن القلباستخراج املعمى يدقق النظر ويصقل الذهن ويفط: قيل
علمت أنه البد من أن يفتتح الكتاب : كتاباً إىل اخلليل، فخال به شهراً حىت فهمه، فقيل له يف ذلك فقال

باسم اهللا فبنيت على ذلك، فقست عليه وجعلت ذلك أصالً ففتحت مث وضعت كتاب املعمى على ذلك، 



ليس املعمى بشيء قد : وقال اجلاحظ. هو عمى القلب: ن املعمى فقالسألت األصمعي ع: وقال أبو حامت
كان كيسان مستملي أيب عبيدة يسمع خالف ما يقال، ويكتب خالف ما يسمع، ويقرأ خالف ما يكتب، 

  .يتعسر عليه استخراج أخف نكتة من املعمى

  :معرفة النسب

علمين : وقال رجل أليب عبيدة. ر جهلههو علم ال تنفع معرفته وال يض: سئل بعضهم عن علم النسب فقال
فالن أنسب من دغفل ومن ابن لسان : وقيل. ما تستفيد بذلك إال معرفة املعايب: شيئاً من النسب، فقال

  .احلمرة
  :املتنيب يف نبطي عارف بالنسب
  !ولكنه ضحك كالبكاء... وماذا مبصر من املضحكات 

  الءيدرس أنساب أهل الع... هبا نبطي من أهل السواد 

  :وصف فنون من العلم

علم امللوك النسب واخلرب والشعر، وعلم السلطان املغازي والسري، وعلم التجار احلساب، وعلم : قيل
علم الدين ملعادكم، وعلم الطب ألبدانكم، : العلوم ثالثة: وقيل. الكّتاب معرفة اخلط وتصريف اللغات

  .، والطب ألبدانكم، والنحو لبيانكمتعلموا الفقه ألديانكم: وقيل. وعلم اهلندسة ملعاشكم

  :متبجح باستيعاب العلم

  :أحب أن ألقى عدي بن الرقاع فأقول له ألست القائل: قال ابن املنجم
  عن علم واحدة لكي أزدادها... وعلمت حىت ما أسائل واحداً 

ولكشاجم . ك أذنهمث أريه أنه قد جهل كل علم إال قوله الشعر الذي يتقدمه عليه غريه، مث أحسن أدبه وأعر
  :يف معناه

  وأفنت يف أفنائه أتطرفه... وما زلت أبغي الشعر من حيث يبتغي 
  وال يذكر الشيء الذي لست أعرفه... فقد صرت ال ألقي الذي أستزيده 

وما أوتيتم من : " وهذا من اإلعجاب املفرط واجلهل بفنون العلم، وكفى داللة بقلة معلوم الورى قوله تعاىل
  " .قليالً  العلم إال

  :جودة احلفظ وذكر احلفاظ

: " وملا نزل قوله تعاىل. فالن أحفظ مبا يسمعه من الرمل للماء، وهذا أثبت يف صدره من احلمد هللا: قيل
سألت اهللا أن جيعلها أذنك يا علي، فلم يسمع بعد : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي" وتعيها أذن واعية 



ما كتبت : وقال الشعيب. كان عمرو بن هبرية يضبط حساب العراق وهو أمي: وقيل. ذلك شيئاً إال حفظه
: وقال األصمعي. أحفظ كل احلديث مسعت، واملوضع الذي مسعت فيه: وقال. سوداء يف بيضاء إال حفظتها

وورد أبو ! ومنها املائة واملائتان: منها البيت والبيتان، فقال: أحفظ اثين عشر ألف أرجوزة، فقال رجل
عود الرازي أصبهان، ويقال أنه أملى عن ظهر قلبه مائة ألف حديث، فلما وصلت كتبه قوبلت هبا فلم مس

. وادعى اخلوارزمي أنه حفظ كتاب األمثال أليب عبيدة يف ليلة. يعثر منها على سقطة إال يف منت حديثني
، فأعادها على جرى حديث احلفظ ملا كان بأصبهان، فقرىء عليه أوراق من حساب البقالني: وقيل

  .الترتيب

  :النسيان وذكر بنيه

وحكى جراب الدولة أن رجالً كان على عاتقه صيب عليه قميص . فالن لو غابت عنه العافية لنسيها: قيل
أحسنت كنت : أليس هو على عاتقك؟ فلمه فقال: أمحر، وهو ينادي من وجد صبياً عليه قميص أمحر، فقيل

أليس نعلك : يا غالم ائتين بنعلي، فقال له الغالم: شيئاً قط، مث قال يف أثره وقال قتادة يوماً ما نسيت! نسيته
  .يف رجلك؟ وكان قد نسيه

  :عذر من نسي أمراً
: وقال تعاىل يف آدم" . رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومسي الناسي ابن سهوان، " وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره  : "وقال تعاىل" . فنسي ومل جند له عزماً " 
  .إن املوصني بنو سهوان: ومنه قيل
  :البحتري

  قد عاهد اهللا آدماً فنسي... إن كنت نسيتها فال عجب 
  ومسيت إنساناً ألنك ناسي: وقال آخر

  :تذكر الشيء

  :ملتلو بالعود إىل ما قبله وهو بديع يف بابهابن الرومي يف تذكر ا. ذكرتين الطعن وكنت ناسياً: قيل يف املثل
  فأعيت عليه حني رام انتهازها... وتالٍ تال يوماً فانسين آية 
  فثاب له فكر فأفضى حجازها... فكر على ما قبلها متدبراً 

  له وهدة فاستصعبت حني رازها... فشبهته بابن السبيل تعرضت 
  ة فأجازهافجاش إليها جيش... فقهقر عنها قيس عشرين خطوة 

  :ما يورث النسيان



مما يورث النسيان احلجامة يف النقرة، والبول يف املاء الراكد، وأكل : قال أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه
التفاح احلامض، وأكل الكزبرة، وأكل سؤر الفأر، وقراءة ألواح املقابر، والنظر إىل املصلوب، واملشي بني 

إن الباقالء تفسد من احلفظ يف يوم ما ال يصلحه البالدر : وقيل. ة إىل األرضاجلملني املقطرين، وإلقاء القمل
  .يف سنة

  :تصنيف الكتب

من ألف فقد استهدف، : ال يزال املرء يف فسحة من عقله ما مل يقل شعراً أو يصنف كتباً وقيل: قال اجلاحظ
اخلطاب أسهل من  عرض بنات الصلب على: وقيل. فإن أحسن فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذف

  .عرض بنات الصدر على ذوي األلباب
  :جاهل يصنف كتاباً أو يقول شعراً

  :الفضل بن سلمة
  عجباً منك أبا اهليثم إذ كنت تصنف

  :أمحد بن أيب طاهر
  له علي كما جازت على النسب... أظن دعوته يف الشعر جائزة 

  :وقال آخر
  كأنا قدمنا من البادية... ويومهنا أنه شاعر 

  :ن الرومياب
  حيث أشعارك تدراسي؟... كيف ال يشتد وسواسي 

  ما اقتىن مثلك دهر السوء إال حني إفالس

  :التعريض جباهل

وأورد رجل على آخر علماً . نعم ولكن مل يعد إليكم: منا خرج العلم، فقال: قال حجازي البن شربمة
  .إذا قل محلها ونزر خنلها: أحتمل التمر إىل هجر؟ فقال: فقال
  :الشاعر قال

  وهو ال حيسن شيئاً... يتعاطى كل شيء 
  :وقال آخر

  لكن متويهه على بقر... مّوه يف ما ادعاه من حكم 
  :وقال آخر

  فصعد مقلتيه له وتاها... وقال الطانزون فين أديب 
  وال يدري وحقك ما طحاها... وأطرق للمسائل أي بابه 



  :جاهل غري عارف جبهله

م أنه ال يدري فذاك جاهل فعلموه، ومن ال يدري وهو يقدر أنه يدري فذاك من ال يدري وهو ال يعل: قيل
  .أمحق فاجتنبوه
  :قال الشاعر

  ومن ذا الذي يدري مبا فيه من جهل... جهلت ومل تعلم بأنك جاهل 
  :وقال آخر

  بأنك ال تدري، وذا غاية اجلهل... أخالد مل تعلم، ولست بعامل 
  .فضيلة العلم إال علمي بأين لست بعاملما يفّ من : وبضّد ذلك مندح من قال
  :العتب على من يذم علماً

  :وهل يضر عاملاً جهل جاهل؟ املتنيب: حتدث يوماً شريك حبديث فقال عافية القاضي ال أعلم هذا، فقال
  وآفته من الفهم السقيم... وكم من عائب قوالً صحيحاً 

  :ابن الرومي
  الشمس أبصار اخلفافيشولن ترى ... عابو قريضي وما عابو مبعرفة 

  :ذم مستكثر لعلمه معجب بنفسه

. توحد به العجب فأهلكه، وصوب له اإلستبداد صواب رأيه فتعاطى ما ال حيسنه: ذكر النظام اخلليل فقال
من استكثر علمه، ونسي ذنبه، وأعجب برأيه؛ ويدخل : ثالث من كّن فيه أدركت حاجيت منه: وقال إبليس

  .قول عدي بن الرقاع وقد تقدم يف هذا الباب ما ذكر من
  :ذم مّدع للعلم

  :كشاجم
  فجاء بأعجوبة مطرفه... تشّبه يف النحو باألخفشني 

  قرأ منه شيئاً وقد صحفه... ومل يسمع النحو لكنه 
  فإن الفىت أخفش املعرفه... فإن مل يكن أخفش الناظرين 

  :وقال آخر
  غريبتعاطيك الغريب من ال... فمما لك بالغريب يد، ولكن 

  :أبو العتاهية
  أقلهم مبا هو فيه علما... أشد الناس للعلم ادعاء 

  :الصويل يف نفطويه
  يعرف منها أقلها خطرا... يشرع يف أكثر العلوم وال 



  :من ادعى ففضحه اإلمتحان

  .لسان الدعوى إذا نطق فضحه اإلمتحان: ويدعي احلفظ للقرآن وال يقوم باحلمد وحدها نظرا قيل
  :قال الشاعر

  كذبته شواهد االمتحان... كل من يدعي مبا ليس فيه 

  :ذم من يصيب من غري قصد

  .خطاء بعد اجتهاد، وصوابه من غري اعتماد: ذم أعرايب رجالً فقال
  :قال الشاعر

  وكيف يكون النوك إال كذلك؟... يصيب وما يدري وخيطي وما دري 

  :املوصوف باإلصابة مرة واخلطأ أخرى

فؤاد . شخب يف اإلناء وشخب يف األرض يشوب ويروب: وقيل. ة ويأسو أخرىيشج مر: قيل يف املثل
  .خطاء وواد مطر

  :من سئل فتبله

  :قال الشاعر
  سألت عن سكانه ربعاً خال... سألته عن علمه فكأمنا 

  :وقال آخر
  كأهنم عند السؤال جالمد
  :من يروي علماً وال يفهم

فإن تقل إنين رويت فكالدفتر جهالً بكل ما : قال ابن الرومي.  "كمثل احلمار حيمل أسفاراً : " قال اهللا تعاىل
  .اعتقده

  :حمنة العلماء يف أيدي اجلهال

إن أردت أن : وقيل" . ارمحوا عزيز قوم ذل، وغنياً افتقر، وعاملاً بني جهال : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ب عليه الرشيد سلمه إىل خادم يقال له ياسر، إن مثامة بن أشرس ملا غض: وقيل. تعذب عاملاً فاقرن به جاهالً

: ويل يومئذ للمكذَّبني، بفتح الذال، فقال مثامة: وكان اخلادم يتفقده وحيسن إليه حىت مسعه مثامة يوماً يقرأ
املكذَّبني هم األنبياء إقرأ املكذِّبني بكسر الذال، قد قيل يل أنك زنديق ومل أصدق، أتشتم األنبياء؟ مث ! وحيك



عامل : ما أشد األشياء؟ فقال: فلما رضي عنه الرشيد ورّده إىل جملسه سأله يوماً. وتركه فلم يتفقدههجره 
  .فظن الرشيد أنه تعريض به حىت عرفه خرب اخلادم! جيري عليه حكم جاهل

  :معاداة اجلاهل للعامل

تاب اهللا بل كذبوا مبا مل هذا يف ك: الناس أعداء ما جهلوا، فقال: قال رجل لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
  .حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله
  :معاداة العلماء بعضهم بعضاً

ال : قال ابن عباس. احلسد وامللق مذمومان يف كل شيء إال يف العلم: وقيل. هالك العلماء حبسدهم: قيل
إين ألغار على : اِألشج وقال. تقبلوا قول العلماء بعضهم على بعض، فإهنم يتغايرون تغاير التيس يف الزريبة

  .احلديث كما يغار على اجلارية احلسناء
  :أبو متام

  إذا أنا مل أصبح غيوراً على العلم... وما أنا بالغريان من دون جاريت 

  مما جاء يف التعلم والتعليم وما يتعلق هبما

  :وجوب التعلم

من مل يصرب على تعلم : " سقراط" . طلب العلم فريضة على كل مسلم : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال بعضهم تعلموا األدب وإن مل ينلكم حظ من الدنيا، فألن يذم . العلم وتعبه صرب على شقاء اجلهل

  .فيكم الزمان أحسن من أن يذم بكم

  :تفصيل بث العلم ووجوبه

وقال احلسن .م القيامةمن علم علماً فكتمه أجلمه اهللا تعاىل بلجام من نار يو:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن اهللا تعاىل مل يأخذ امليثاق على اجلهال : أتى رجل الزهري ليحدثه فأىب فقال. زكاة العلم تعلمه: رمحه اهللا

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه : أن يتعلموا حىت أخذه على العلماء أن يعلموا؛ قال اهللا تعاىل
: وأتى طالب علم باب عامل فقال. يتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره ما: وقيل. للناس وال تكتمونه

أنا طالب هدى ال طالب ندى، فعلم أوضح لبساً خري من : أعطيين مما أعطاك اهللا، قامر له بدراهم، فقال
  .مال أغىن نفساً

  :فضل املعلم واملتعلم معاً
الناس عامل ومتعلم : وقيل. ليس بعامل وال متعلمال خري يف من كان من أميت : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وما سوامها مهج



  :وجوب تعظيم املعلم

ألن أيب سبب حيايت الفانية، ومؤديب : فقال. إنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك ألبيك: قيل لإلسكندر
أو لذي  ال يقام ألحد إال لذي علم أو لذي سن: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! سبب احلياة الباقية

ال : وعن بعض العلماء. ال يستخف أحد مبن تعلم منه علماً إال وضيع خامل أو رفيع جاهل: وقيل. سلطان
  .القاضي يف يوم جملسه، والكاتب يف وقت أمره وهنيه، واملؤدب يف مكتبه: يتحركن ثالثة ألحد

  :وجوب تعظيم املتعلم

وال تصعر خدك :قال أبو العالية. ووقروا من تعلمونه وقروا من تتعلمون منه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .للناس أي ليكن الفقري والغين عندك سواء يف تعلم العلم

  :اختيار التالمذة وحث كل إىل تعلم ما يليق به

لست من أهلها فلكل تربة غرس ولكل : سأل أفالطون بعض تالمذته عن مسألة مل تكن تليق حباله، فقال
وكان يونس خيتلف إىل اخلليل يتعلم منه . طالب علمك كما تتصفح خطاب حرمكتصفح : وقيل. بناء أس

  :العروض فصعب عليه تعلمه، فقال له اخلليل يوماً، من أي حبر قول الشاعر
  وجاوزه إىل ما تستطيع... إذا مل تستطع شيئاً فدعه 

تطيبه، فبقدر شهوته اختر كل إنسان للفن الذي يس: وقيل. ففطن يونس ملا عناه اخلليل فترك العروض
  .يكون نفاذه فيه

  :منع العلم عن غري أهله

ال تضعوا احلكمة يف غري أهلها فتظلموها، وال متنعوها أهلها فتظلموهم، وكن : قال املسيح عليه السالم
يا بين إسرائيل ال تطرحوا الدر بني : ويف بعض الكتب. كالطبيب احلاذق يضع دواءه حيث يعلم أنه ينتفع به

  :وقال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه. خلنازير فتطؤه وهي ال تعرفهأيدي ا
  ومن منع املستوجبني فقد ظلم... ومن منح اجلهال علماً أضاعه 

  .ما كل تربية حتتمل القالئد، وال كل ضريبة تستحق الفوائد: وقيل

  :النهي عن تعليم األوغاد وذمهم إذا تعلموا

فيستفيده منك ويصري به عدواً لك، فألن يتضع ألف من عليني أوىل  ال تعلمن الدينء علماً: قالت احلكماء
  .ما يفاد األوغاد: أي علم أضر؟ فقال: وقيل لبعضهم. أن من أن يرتفع دينء واحد

ورأى . ذاك أحب إيل من أن أجعله يف إناء سوء: فقال! متوت وتدخل علمك معك القرب: وقيل أليب سنان



  :أتسقي سهماً ترمى به يوماً؟ دعبل يف أيب متام: فقال لهحكيم رجالً يعلم دنيئاً علماً 
  فنفسه عاب ملا عاب آدابه... إن عابين مل يعب إال مؤدبه 

  كيما يصيد له فاصطاد كالبه... وكان كالكلب أضراه مكلبه 
  :وقال آخر

  فلما اشتّد ساعده رماين... أعلمه الرماية كل يوم 
  قافية هجاينفلما قال ... وكم علّمته نظم القوايف 

  :دينء استفاد علماً فازداد به شراً
  :البديهي وقد أجاد

  تضاعف ما ذم من خمربه... إذا ما اقتىن العلم ذو شرة 
  يصول هبا الشر يف جوهره... وصادف من علمه قوة 

  وسيفاً حساماً على معشره... وصار عدواً إلخوانه 

  :فضل تعليم األوالد

وكانت اليونانية تورث . ما منح والد ولداً أفضل من أدب حسن: لميروى عن النيب صلى اهللا عليه وس
من أدب ولده : وقيل. من أدب ولده صغرياً قّرت به عينه كبرياً: وقيل. األبناء األدب والبنات النسب

ما أشّد ما مر بكم يف هذا : حكي أن املنصور بعث إىل من يف احلبس من بين أمية يقول هلم. أرغم حاسده
  .ال حيب األب ابنه حىت يبغضه على ترك األدب: وقيل. ما فقدنا من تأديب أوالدنا: الوااحلبس؟ فق

  :فضل التعلم يف الصغر

التعلم يف الصغر كالنقش يف : ومسع احلسن رجالً يقول. بادروا بتأديب األطفال قبل تراكم األشغال: قيل
وقال . ن مل يتعلم يف الصغر هان يف حال الكربم: وقيل. الكبري أوفر عقالً منه لكنه أشغل قلباً: احلجر، فقال

  :الشاعر
  ميارس أشغاالً تشرد بالذكر... هل احلفظ إال للصيب؟ فذو النهى 

  :فضل التعلم يف الكرب

وإىل : إن كانت اجلهالة تقبح منه فالتعلم حيسن به، فقيل: أحيسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: قيل أليب شروان
حد احلياة أي جيب له أن : ما حد التعلم؟ فقال: وقيل حلكيم. به احلياة ما حسنت: مىت حيسن منه؟ فقال
  !بل قبيح بك أن تستبهم: أقبيح يب أن أستفهم؟ فقال: وقال شيخ للمأمون. يتعلم ما دام حياً

  :األحوال اليت حتصل هبا العلوم



اية قائمة، واستنباط لطيف، غريزة حمتملة للعلم، وعناية تامة، وكف: ال يصري اإلنسان عاملاً إال خبمس: قيل
  .ومعلم فصيح

  :وقيل
  حىت متحو من ذهنك األمور الدنيه... ال تستطيع أن تعي العلوم السنيه 

  :األوقات املرتضاة للدرس

وقيل لبعضهم مل اخترت الغدوة . انظروا يف العلم بالليل فالقلب بالنهار طائر وبالليل ساكر أي ساكن: قيل
  .جم لقرب عهده بالصمت، وبعد جوارحه من املعاصيألن العقل أ: للدرس؟ فقال

  :من سهل عليه التعلم

فالن يكتفي باللحظ ويستغين عن : وقيل. قيل إذا كانت الطبيعة نقية اكتفت باألذكار وغنيت عن التكرار
  .اللفظ

  :من عسر عليه التعلم

فاً ليس له جوهر من سنخه صقلك سي: وقال بعض احلكماء" . ال يكادون يفقهون قوالً : " قال اهللا تعاىل
  .خطأ، ومحلك الصعب املسن على الرياضة عناء، وبثك احلب يف أرض سبخة ترجو نباهتا جهل

  :أبو متام
  من سنخه مل ينتفع بصقال... السيف ما مل يلف منه صيقل 
  !ما أجد لقفل بالدتك مفتاحاً: وقال اخلليل رمحه اهللا لبليد

  :تعسر تعلم الكبار

  :أغسل مسحاً لعله يبيض؛ قال: ما تصنع؟ قال: سوف يؤدب شيخاً فقالنظر رجل إىل فيل
  ومن العناء رياضة اهلرم

  :وقال آخر
  كرب الكبري عن األدب... أدب الكبري من التعب 

  :وقال آخر
  إن الرياضة ال جتدي لدى الشيب

ي ما قبله، فوجه إليه أن وأسلم بعض الوالة هرماً إىل كتاب ليتعلم شيئاً من القرآن، وكان إذا تعلم شيئاً نس
  .ابعث إيل من يتسلم مين ما أحفظه أّوالً فأّوالً

  :من يّعلم من هو أعلم منه



  .تعلمين بضب أنا حّرشته: وقيل. كمستبضع التمر إىل هجر، وكمعلمة أمها البضاع: قيل
  .فالن يقرأ سورة يوسف على يعقوب عليهما السالم: وقيل
  :املتنيب

  بعثت إىل املسيح به طبيباً.. .فآجرك اآلله على عليل 
  .أنا منه كحاقن اإلهالة إذا كنت عارفاً به: ويقال

  :احلث على احلفظ دون االعتماد على الكتب

ال خري يف علم ال : وقيل.إذا فقد العامل الذهن قل على األضداد احتجاجه، وكثر إىل الكتب احتياجه: قيل
  .يعرب معك الوادي وال يعمر بك النادي

  :بشريحممد بن 
  ما العلم إال ما وعاه الصدر... ليس بعلم ما يعي القّمطر 

  :وله أيضاً
  فجمعك للكتب ال ينفع... إذا مل تكن حافظاً واعيا 

  :وقال آخر
  فمحربيت مسعي ودفترها قليب... غدوت بتشمري وجد عليهم 

  :ضبط العلم بالكتابة

العلم بند فاجعلوا الكتب : وقيل. مع يف دروسه األيامما بنته األقالم مل تط: سقراط.قيدوا العلم بالكتابة: قيل
اكتبوا ما تسمعونه من احلكم : وقيل. العلم عقود فاجعلوا الكتب هلا نظاماً. له محاة، واألقالم عليها رعاة

  .ولو يف بياض النواظر بأطراف اخلناجر

  :وصف املثبت لكل ما يسمع

  .لمة الشرودأنت حتف الك: قال أعرايب يف رجل يكتب كل ما يسمع
  :وقال آخر

  تكتب لفظ اللفظه... ما أنت إال احلفظه 

  .ال تدع شيئاً إال منصته أي نتفته: قال يل أعرايب رآين أكتب ما أمسع واستحسن: قال األصمعي

  :السؤال عما جيهل



السؤال يعمر : وقال أنس. العلم خزانة مفتاحها السؤال: يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
: وقيل لدغفل. سل سؤال احلمقى واحفظ حفظ األكياس: وقيل. ال تسل رياء وال تتركه حياء: وقيل. العلم

  .بلسان سؤال وقلب عقول: مب أدركت هذا العلم؟ فقال
  :وقال الشاعر

  !متام العمى طول السكوت على اجلهل... شفاء العمى طول السؤال، وإمنا 

  :احلث على األخذ من الصغري والكبري

خذ احلكمة ممن تسمعها : وقيل. احلكمة ضالة املؤمن، أينما وجدها قيدها: ل النيب صلى اهللا عليه وسلمقا
ال مينعنك ضعة القائل عن االستماع إليه، فرب : وقيل. منه، فرب رمية من غري رام، وحكمة من غري حكيم
فكتبها، فالموه على  ومسع الكندي كلمة من خمنث. فم كريه مج علماً ذكياً وترب صاف يف صخر جاس

. رب لسان خنث نتج لفظاً فحالً، واجلوهرة النفيسة ال يشينها سخافة غائصها وال دناءة بائعها: ذلك فقال
أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حىت من الكلب ذبه عن حرميه، ومن اخلنزير بكوره يف : وقال بزرمجهر

وما أنكرت، وقد قال اهلدهد وهو : ط به؟ فقالأتراك أحطت مبا مل أح: وقال ابن السكيت لرجل. مقاصده
  .أخس الطيور لسليمان، أحطت مبا مل حتط به

  :مدح من يقول ال أدري

إن : أال تستحي من قولك هذا وأنت فقيه العراقيني؟ فقال: فقيل. ال أدري: سئل الشعيب عن مسألة فقال
أقبح من هذا أن : وقيل أليب عمرو مثله فقال! سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا: املالئكة مل تستحي إذ قالت

  :أقول فأخطىء وأروي فال أروى؛ شاعر
  أطال فأملى أم تناهى فقصرا... إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده 

لو أن العامل كل ما قال أحسن وأصاب ألوشك أن جين من العجب، وإمنا العامل : وقال احلسني رضي اهللا عنه
  .كتاب ناطق، وسنة قائمة، وال أدري فيقتضي اجتهاداً: لفقهاء، العلم ثالثةوقال بعض ا. من يكثر صوابه

  :ذم من يقول ذلك

وقال آخر مثل ! لكنه النصف األخس: فقيل له. ال أدري وال أدري نصف العلم: سئل رجل عن شيء فقال
  .ر تقدملكن أبوك بالنصف اآلخ: وقال آخر ذلك فقيل له. فقله مرتني حتز العلم كله: ذلك فقيل له

  :صعوبة جانب العلم

العلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك، مث أنت يف إعطائه إياك بعضه مع : قال اخلليل رمحة اهللا عليه
: وقيل. ال يتأدب الرجل حىت يتجنب الفراش الوطىء والدثار الدىفء: وقيل. إعطائك إياه كلك على خطر



: فقال. ذلت طالباً فعززت مطلوباً: يل لبعض العلماءوق. ال يدرك العلم من ال يطيل درسه وال يكد نفسه
ليس طالب العلم كالغائص يف البحر، ال يصل إىل اجلواهر الكرمية : وقال ارسطاطاً. من ذل طلبه عز أدبه
  .إال باملخاطرة العظيمة

  :ترفيه النفس يف طلبه

دار القلب، فإذا نشط : وقيل" . ى إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبق: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
روحوا األذهان كما تروحون األبدان، فإن العقل املكدود ليس لرؤيته لقاح : وقيل. فأودعه وإذا فتر فتودعه

  .نفسك مطيتك، إن رفهتها اضطلعت، وإن حتاملت عليها انقطعت: وقيل. وال لرأيه جناح

  :احلرص على اإلستكثار منه وعزه إذا كثر

الشره يف املال : وقيل. منهوم يف العلم، ومنهوم يف املال: منهومان ال يشبعان:  عليه وسلمقال صلى اهللا
  .كل شيء يعز حني ينزر، والعلم يعز حني يغزر: وقيل. دناءة، ويف العلم نباهة

  :اتساع القلب بازدياد العلم

كان أكثر كان أخف حممالً ما رأيت شيئاً إال قليله أخف من كثريه إال العلم فإنه كلما : قال أبو نواس
قلب : وقال أنوشروان. كل إناء يفرغ فيه شيء يضيق إال القلب، فإنه كلما أفرغ فيه علم اتسع: وقيل

  .العامل كبيت فيه مصباح، ال يضيق عن تظاهر النور فيه بل يتسع للنظر ويزيد يف الضياء

  :الترغيب يف اختيار النكت

حل طبعك بالعيون والفقر، فالشجرة ال : وقيل. كل شيء أحسنه العلم أكثر من أن حيوى فخذوا من: قيل
العلم كثري فارعوا أحسنه، أما : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. يشينها قلة احلمل إذا كانت مثرهتا نافعة

  :فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ قال الشاعر: مسعتم قول اهللا تعاىل
  يف العني فضل ولكن ناظر العني: ... فقلت هلم خذ العني من كل: قالوا

  :تناول طرف من كل نوع

. انتق من كل علم طرفاً، فمن جهل شيئاً عاداه وأكره أن تكون عدو الشيء من اآلداب: قال حيىي بن خالد
: قيلو. إذا أردت أن تكون عاملاً فاقصد فنّاً واحداً، وإذا أردت أن تكون أديباً فخذ طرفاً من كل فن: وقيل

  .من ال يعلم إال فناً واحداً من العلم مسي اخلصي من العلماء

  :تقدمي تعلم ما ال يستغىن عنه



العلم ال يدرك غوره وال يسرب قعره، فابدؤوا باألهم فاألهم بالفرض قبل النقل، إن األهم : قال املأمون
  .ضيع الناس األصول بتركهم األصول: وقيل. املقدم

  :من العلم النهي عن اخلوض يف فنون

: وقيل. إذا رأيتم رجالً يريد تعلم أنواع العلوم فداووه: وقيل. ازدحام العلم يف السمع مضلة للفهم: قيل
  :من رام أن ينتحل فنون العلم استخف بنحيزته ووقف الناس على غميزته؛ قال الشاعر

  !لعمري لقد أسرفت يف طلب العلم... تعلمت حىت من كالب عواءها 

  :كثرة العلم

عاملاً يظن أن علمه كثري " وما أوتيتم من العلم إال قليالً : " ما ترك قول اهللا تعاىل: قال احلسن رضي اهللا عنه
  .إىل الوقوف على القصور عنها: إىل أين بلغت يف العلوم؟ قال" وقيل لفيلسوف " . 

  :زهد من يقرب من العلماء يف العلم

: امل كاجلمة من البئر يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء وقيل لرجلالع: وقيل. أزهد الناس يف العامل جاره: قيل
رأيت يف منامي رجالً : وقال أبو شروان. بتطراف الغرباء واملاللة من القرباء: كيف غلبت الربامكة؟ فقال

  .يعدو واملاء خلفه يناديه فعرب بأنه رجل يفر من العلم، وعامل يناديه ليفيده وهو ميتنع منه

  :ديبحد التأ

الناس عامل ومتعلم وما سوامها مهج؛ فدل ذلك على تفضيل التأديب : قال أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه
إن املؤدبة ولدوا بنجم : وقال ابن ثابت. ومجيع ما تقدم من عموم فضل التعليم، فداللة على فضل املؤدبة

ال بل : فقال. أمري املؤمنني: ؟ قيلمن أكرم الناس خدماً: وسأل الرشيد يوماً. امللوك حاسبون حساهبم
. أكرمهم خدماً الكسائي، فقد رأيته خيدمه األمني واملأمون وليا عهد املسلمني، وليس يل من اخلدم مثلهما

  .أنت أنظفنا وصيفاً، وأحضرنا رغيفاً: وقال خالد بن صفوان ملؤدب
  :ذم التأديب وكونه نقصاً لذوي الفضل

أتريد أن أثبت يف ديوان : ملقفع أن جيلس مع ابنه يف كل أسبوع يوماً، فقالكلف امسعيل بن عبد اهللا بن ا
: ما تصنع ههنا؟ فقلت: قصدت الكوفة فرأيت ابن املقفع فرحب يب وقال: النوكي؟ وقال سعيد بن سلم

أنا أكلم : فقال. ابن شربمة، وعرفته حايل: هل رأيت أحداً؟ فقلت: ركبين دين فأحوجت إىل اإلزعاج، فقال
أجيعلك مؤدباً يف آخر عمرك أين منزلك؟ ! أف لذلك: ألمني ليضمك إىل أوالده، فيكون لك نفع فقالا

فعرفته فأتاين يف اليوم الثاين وأنا مشغول بقوم يقرأون علي ومعه منديل، فوضعه بني يدي فإذا فيه أسورة 
لدراهم ضيق فأخذت ذلك مكسورة ودراهم متفرقة مقدار أربعة آالف درهم، وحينئذ زمان املنصور ويف ا



  :قال الشاعر. ورجعت به إىل البصرة واستعنت به
  معلم صبيان وإن كان فاضالً... كفى املرء نقصاً أن يقال بأنه 

  :وقال آخر
  ولو ابتىن فوق السماء مساء... إن املعلم حيث كان معلم 

  ؟؟؟؟؟

  :وصايا املؤدبني يف األوالد

إن ابين هذا هو جلدة ما بني عيين وقد وليتك : ملا اختذه مؤدباً أوصى هشام بن عبد امللك سليمان الكليب
أّوهلا أنك مؤمتن عليه، والثانية أنا إمام ترجوين وختافين، : تأديبه، فعليك بتقوى اهللا وأداء األمانة فيه خبالل

ك به، أن والثالثة كلما ارتقى الغالم يف األمور درجة ارتقيت معه، ويف هذه اخلالل ما يرغبك يف ما أوصي
أول ما آمرك به أن تأخذه بكتاب اهللا وتقرئه يف كل يوم عشراً حيفظه حفظ رجل يريد التكسب به، مث رّوه 

من الشعر أحسنه، مث ختلل به يف إحياء العرب فخذ من صاحل شعرهم هجاًء ومدحياً، وبصره طرفاً من 
: وقال عتبة بن أيب سفيان ملؤدب ولده .احلالل واحلرام واخلطب واملغازي، مث أجلسه كل يوم للناس ليتذكر

ليكن أول إصالحك لولدي إصالح نفسك فإن عيوهنم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنته، 
علمهم كتاب اهللا، وروهم من احلديث أشرفه ومن الشعر أعفه، وال تكرههم على . والقبيح ما استقبحته

لم إىل علم حىت حيكموه، فازدحام العلم يف السمع علم فيملوه وال تدعهم فيهجروه، وال خترجهم من ع
وعلمهم سري احلكماء وهددهم وأدهبم دوين، وال تتكل على كفاية منك واستزدين بتأثريك . مضلة للفهم

فدعاه الرشيد . وضرب أبو مرمي مؤدب األمني واملأمون األمني بعود فخدش ذراعه. أزدك إنشاء اهللا تعاىل
ضربين أبو مرمي، فبعث إليه ودعاه قال : عن ذراعه، فرآه الرشيد، فسأله فقالإىل الطعام فتعمد أن حسر 
قد : ما بال حممد يشكوك؟ فقلت: فسكنت وجلست آكل فقال. يا غالم وضئه: فخفت، فلما حضرت قال

  .أقتله فألن ميوت خري من أن ميوق: قال! غلبين خبثاً وعرامة

  :احلث على تفقد املؤدب

  :ثراك من أفادك عالك وصقل حجاك؛ قال الشاعرأوىل من تبذل له : قيل
  ال ينصحان إذا مها مل يكرما... إن املعلم والطبيب كالمها 

  واصرب جلهلك إن جفوت معلما... فاصرب لدائك إن جفوت طبيبه 
  :ووقع الصاحب لبعض املؤدبة إىل من تقاعد مبشاهرته

  وجيلها مع خسته... الكلب يرفع نفسه 
  مستوجباً من أجرته.. .من أن يفيت مؤدباً 

يا بين ال تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا : ومسع مؤدب يلقن صبياً، وإذا قال لقمان البنه وهو يعظه



إن أباه يدخل مشاهرة شهر : ما هذا؟ فقال: فقيل له. لك كيداً، وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلم رويداً
  .على شيء كما ال أحصل أنا على شيءيف شهر، وأنا أدخله من سورة إىل سورة لئال حيصل 

  :نوادر املعلمني فيما يقرأ عليهم الصبيان

فقال . عليك وعلى والديك: وأخذ يكرر ويقف فقال! قرأ صيب على معلم، وإن عليك اللعنة يا شيخ
. اخرج منها فإنك رجيم: ليس فيه وعلى والديك لكنه عليك هل أحلقه به؟ وقرأ آخر على معلم: الصيب
: وأخذ يكررها كاملستفهم فقال. ما لنا يف بناتك من حق: وقرأ آخر على معلم. لك أبوك الكشحانذ: فقال

  .ال وال كرامة لك

  :نوادرهم فيما يقرأ عليهم من التصحيفات

عليها مالئكة : وقرأ آخر. هذا إذا قرأت على أمك القحبة: فقال! إين أريد أن أنكحك: قرأ صيب على معلم
وكان معلم يلقن . هؤالء أكراد ال مالئكة: فقال.  ما أمرهم وال يفعلون ما يؤمرونغالظ شداد يعصون اهللا

حول العني من ههنا إىل مث ! عاه: أبس وتوىل، فضربه املعلم فقال: فكان يقول" عبس وتوىل " صبياً 
  يلة؟يا ابن الفاعلة، لعلك تشتهي البص: فقال. وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصل: وقرأ آخر. وخلصين

  :ما وصف من لواط املعلمني

وفد سعيد بن عبد الرمحن على هشام وهو صيب وضيء الوجه، فبعث به هشام إىل عبد الصمد مؤدب والده 
  :الوليد ليؤدبه، فراوده عن نفسه فخرج من عند املؤدب مغضباً، ودخل على هشام وهو يقول

  ينج مين ساملاً عبد الصمد... إنه واهللا لوال أنت مل 
  :وما ذاك؟ فقال: فقال

  مل يرمها قبله مين أحدا... إنه قد رام مين خطة 
  :وما ذاك؟ فقال: قال

  يوجل العصفور يف خيس األسدا... رام جهالً يب وجهال بأيب 
اختذ عليه بعد محاد عجرد، : وحدث األحيمر النحوي، وكان مؤدب األمني. فطرد عبد الصمد عن داره

األمني ويطمع أن يتخذ ! كان سبب نفيه أن محاداً كان يتعشق: رب، قالوكان محاد اختذ عليه بعد نفي قط
عليه مؤدباً، فلم يتأت له ذلك حىت استوى األمر على قطرب، فاحتال محاد وكتب هذين البيتني وناوهلما 

  :بعض اخلدم على يد جمهول

  !ال جيمع الدهر بني السخل والذيب... جزاك اهللا صاحلة : قل لألمري
  !والذيب يعلم ما يف السخل من طيب... هم الذيب غفلته السخل غر، و



فلما قرأمها الرشيد نفى قطربا واختذ محاد عجرد، وجعل عليه مثانني من الرقباء، فخاف قطرب مل وسم هبذه 
ودخل املأمون ديوان أمحد بن يوسف فصادف . السمة فهرب إىل الكرج، والتجأ إىل أيب دلف فحسن حاله

  :فقالحوله مرداً حساناً 
  ليس ينجو من األسود الظباء... أسد رابض حواليه أسد 

  :وقال خلف األمحر ملعلمه وهو يف الكتاب، وقد راوده عن نفسه
  وتأيت يف احلرام مدا رميم؟... أتترك يف احلالل مشق صاد 

  :محاقة املعلمني

مل أر قاضياً وال : بن هارونوقال سهل . اهللا أعان على عرامة الصبيان حبماقة املعلمني: قال يعقوب الدورقي
  :وقال الشاعر. عدالً معلم كتاب، ال يف تافه حقري وال يف مثني خطري

  يروح على أنثى ويغدو على طفل؟... وكيف يرجى العقل والرأي عند من 
  :وقال آخر

  !حسبنا ربنا ونعم الوكيل... أنت أحلى معلم وطويل 

  :وقال اجلاحظ

فعوا عن أوالد العامة إىل تعليم أوالد امللوك واملرشحني للخالفة كالسائي املعلمون على ضربني، منهم من ارت
  .وقطرب ومحاد وعبد الصمد، فهؤالء ال جتوز عليهم احلماقة، وإن لكل قوم حاشية وجهاالً وسفهاء

  :ما وصف من ذكاء الصبيان وكيسهم يف الكتاب

إي واهللا ويضرب حىت : فقال املؤدب. اجلواد يعثر: مل حلنت؟ فقال: قال مؤدب يزيد بن عبد امللك له
أحضرت ألختذ على : ويروى عن ابن السكيت قال. ورمبا يرمح سائسه فيكسر أنفه: فقال يزيد. يستقيم

فعدا من بني يدي وعري على املرمر . نعم: فقلت. باخلروج: بأي شيء نبدأ اليوم؟ فقال: املعتز باهللا فقلت له
  :فقال

  وليس ميوت املرء من عثرة الرجل.. .ميوت الفىت من عثرة بلسانه 
قال أبو حممد حيىي وكان . جئتم يب لتأديبه وهو آدب مين فأمر يل بعشرة آالف درهم: فقلت للمتوكل

أيها الشيخ أتطيع اهللا : فقال. صليت يوماً قاعداً فأخطأ املأمون فقمت ألضربه: مؤدب املأمون يف صغره
وحكي أنه بدر من أيب عمر . لرشيد، فأمر يل خبمسة آالف درهمقاعداً وتعصيه قائماً؟ فكتبت هبذا إىل ا

  :الصباغ إىل الصاحب جفاء وكان مؤدبه، فقام من عنده وكتب إليه
  كم مقول جيين على مقتل؟... أودعتين العلم فال جتهل 
  !والسيف ال يبقى على الصيقل... وأنت إن علمتين سوقة 



وآتيناه : ابن مثانني يكتب شعر ابن عشر، مث تال: كتبه، وقالفاتصل ذلك بأيب احلسني بن سعد فتعجب منه و
  .احلكم صبياً

  :أمارة جنابة الصبيان

وقال ! إذا كان أعنق أشدق أمحق فأقرب به من السودد: ما أمارة النجابة يف صبيانكم؟ قال: قيل ألعرايب
وقال بزرمجهر . ه العقولأكيس صبياننا العريض الورك، السبط الغرة، الطويل الغرلة، األبل: الزبرقان

أرغبهم يف األدب وأجزعهم من العار، وأنظرهم إىل : أي أوالدك أحب إليك؟ قال: لكسرى وعنده أوالده
عرامة الصيب يف : وروى ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. الطبقة اليت فوقه

ا الدم يف وجوه الصبيان، فإن بدا يف وجوههم احلياء وإال طريو: وقال معاوية. صغره زيادة يف عقله إذا كرب
  .فال تطمعوا فيهم

  :صيب استدل بعقله على كرب مهته

أول ما عرف من سودد خالد القسري أنه مر يف بعض طرق دمشق راكباً وله عشر سنني، فوطىء : قيل
ن حدث هبذا الغالم حدث فأنا إ: فرسه صبياً فوقف عليه فرآه ال يتحرك، فانتهى إىل أول جملس مر به فقال

ومر عمر رضي اهللا عنه بصبيان يلعبون، وفيهم عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه، . صاحب اجلناية ومل أعلم
يا أمري املؤمنني مل أجن : ما لك ال تذهب مع الصبيان؟ فقال: فعدا الصبيان ووقف عبد اهللا فقال له عمر
أي شيطان يكون هذا؟ وكان عبد امللك : فقال عمر! فأوسعه لكإليك فأخافك، ومل يكن يف الطريق ضيق 
أنا ال أعد انتقام غريي : فقال! لو شكوته إىل عمك النتقم منه: صغرياً فأرىب عليه صيب فضربه فقيل له

  :وقال السري الرفاء يصف غالماً بعلو اهلمة. انتقاماً
  وسنه يف أوان منشاها... ال تعجنب من علو مهته 

  أصغرها يف العيون أعالها... اليت تضيء لنا إن النجوم 

  :من تكلم عند اخللفاء وهو صغري فارتفع بذلك شأنه

أوفد أبو موسى األشعري زياداً على عمر رضي اهللا عنه، وكان يكتب له وهو حني بلغ، فلما جاء وجده من 
ه أن أمحل الناس فضل ال ولكين أكر: أعن خيانة؟ قال: فقال زياد. اعتزل عملك: الكيس مبحل، فقال عمر

دخل حممد بن عبد امللك بن صاحل على املأمون حني قبض على ضياعهم، ! إذاً ال أبايل: عقلك ومنطقك قال
سليل نعمتك وابن دولتك، : من أنت؟ قال: قال. السالم عليك يا أمري املؤمنني: وهو صيب أمرد، فقال

نظر املأمون . كلم بكالم حسن، فقضى حاجتهفت. نعم: وغصن من أغصان دوحتك، أتأذن يل بالكالم؟ قال
الناشىء يف دولتك، املتقلب يف نعمتك : من أنت؟ قال: إىل احلسن بن رجاء وهو صيب يف ديوانه فقال

. باإلحسان يف البديهة تفاضلت العقول، وأمر برفعه عن حمله: فقال املأمون. وختريج أدبك احلسن بن رجاء



كاتباً ألمر أعجله فلم يوجد غري غالم صغري يصحب الكتاب، ويف بعض كتب الفرس أن كسرى أراد 
فكتب قائماً أحسن من غريه قاعداً مث قال . اكبت ما أملي عليك: قال. مهرماه: ما امسك؟ قال: فدعاه فقال

إن حلرمة اليت أوصلتيين إىل : أكتب يف هذا الكتاب من تلقاء نفسك، ففعل وضم إىل الكتاب رقعة فيها: له
فقال . وكلت فيها إىل نفسي لقصرت أن أبلغ إليها، فإن رأى أن ال حيطين إىل ما هو دوهنا فعلسيدنا لو 
. أحب مهرماه أن ال يدع يف نفسه هلفة يتلهف عليها بعد إمكان الفرصة، وقد أمرنا له مبا سأل: كسرى

: فاستصغره فقالاذكرين ذكرك اهللا، : وذكر أن عمرو بن عتبة أعتق غالماً له فقام إليه وصيف له فقال
قاتلك اهللا قد استعتقت : قال! إن النخلة قد جتتين زهواً قبل أن تصري معواً: فقال! ويلك إنك مل خترف بعد
  .قد وهبتك لواهبك يل

  :وصف بالدة الصبيان يف التعلم

يقرأ  إنه يترك الصواب اهلني ويأيت اخلطأ الصعب، فإذا هو: مل تضربه؟ فقال: كان معلم يضرب صبياَ فقيل له
وحكي أن مؤدباً ادعى أنه علم صبياً " . فيؤخذ بالنواصي واألقدام " ويقرأ " يا أيتها النفس املطمئنة " 

فما : فقال له. كما تقول: كيف تقول ضرب زيد عمراً؟ قال: النحو والفرائض، فامتحنه أبوه فقال له
أن يعلمه الفرائض، فامتحنه يوماً فقال وأمر آخر معلماً . زيد وقع بفعله وما بقى فللعصية: إعراهبما؟ قال

وسلم . نعم إذا كان مثلك: فقال. أما اإلبن فيسقط: ما تقول يف رجل مات وخلف ابنتني وابناً؟ فقال: له
أحسنت النشر وأرجو أن أتعلم : إىل أين بلغت يف معرفة البز؟ قال: أشعب يف البزازين فقيل له بعد سنة

  .الطي

  ضادهامما جاء يف البالغة وما ي

  :ما حد به البالغة

أن : وسئل آخر فقال. اإلجياز من غري عجز اإلطناب من غري خطل: وقيل. البالغة ما اجتيازه فساده: قيل
. ما فهمته العامة ورضيته اخلاصة: وسأل املأمون احلسن بن سهل عن ذلك فقال. ال ختطىء وال تبطىء

ما إذا : وسئل حكيم عن البليغ فقال. يار الكالمتصحيح األقسام واخت: وسئل عند بعض اليونانيني فقال
  .أخذ شرباً كفاه وإن أخذ طومار أماله

  :ما حد به اإلجياز ووصفه

إن استطعتم أن تكون كتبكم توقيعات : قال جعفر بن حيىي الربمكي. اللمحة الدالة: سئل بعضهم فقال
. الم وخيتصر الكالم، فالقراطيس ال تراملتدقق األق: ووقع حممد بن طاهر أيام الفتنة إىل الكتاب. فافعلوا
الكالم إذا طال اختل، وإذا : وقيل. من أطال احلديث فقد عرض أصحابه للسآمة وسوء اإلستماع: وقيل



  .وال تكثرنّ فخري الكالم القليل احلروف الكثري املعاين: منصور الفقيه. اختل اعتل
  .خري الكالم ما قل ودل ومل يطل فيمل: وقيل

  :زةكلمات موج

قول : سئل جعفر بن حيىي عن أوجز كالم فقال. ذكر ذلك يطول ولكن البد من ذكر أحرف تكون أمثلة
إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم، أن ال تعلوا علي وائتوين " سليمان عليه السالم، إىل ملكة سبأ 

ن، وعرض الرشاد إىل املكتوب فجمع يف ثالثة أحرف العنوان والكتاب واحلاجة وإظهار الدي" مسلمني 
اجلواب ما ترى ال ما تسمع، وسيعلم : وكتب املعتصم إىل ملك الروم جواباً عن كتاب هتدده فيه. إليهم

كتايب : وأمر املأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب كتاب عناية موجزة فكتب. الكافر مل عقىب الدار، والسالم
  .ولن يضيع بن الثقة والعناية موصله كتاب واثق مبن كتب إليه، معتىن مبن كتب له،

  :اإلجياز واألطناب يف حمليهما

ليحفظ عنها؛ : فلم توجز؟ قال: قيل. ليسمع منها: مل كانت العرب تطيل؟ قال: قيل أليب عمرو بن العالء
  :وقد قال الشاعر يف هذا املعىن

  وحي املالحظ خيفة الرقباء... يرمون باخلطب الطوال، وتارة 
املساواة وهي مطابقة اللفظ واملعىن ال زائداً وال ناقصاً، واإلشارة : البالغة ثالثة مذاهب: مةوقال ابن قدا

وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة، والتذييل وهو إعادة األلفاظ املترادفة على املعىن الواحد، ليظهر ملن مل 
  .يفهمه ويتأكد عند من فهمه

  :شاعر
  إذا طال النضال مصيبثبت ... يكفي قليل كالمه وكثريه 

: وأمر حيىي بن خالد كاتبني أن يكتبا يف معىن، فأوجز أحدمها وأطال اآلخر، فقال للموجز، ملا نظر يف كتابه
إذا كان اإلجياز كافياً كان : وقال جعفر ابن حيىي. مل أجد موضع نقصان: مل أجد موضع مزيد، وقال للمطيل

  .كان التقصري عجزاًاإلكثار هذراً، وإذا كان التطويل واجباً 

  :استقباح إعادة احلديث

قال ابن السماك . إذا أعيد احلديث ذهب ضوؤه ورونقه: وقيل. احلديث الرجيع، كاحلدث والرجيع: قيل
إمنا أردده : قال! ما أحسنه إال أنك تكثر ترداده: كيف جتدين كالمي؟ قال: جلارية له تصغي إىل كالمه

قد ثقل : وقيل لرجل كالماً لغيب. ن يفهمه من مل يفهمه مله من قد فهمهإىل أ: قالت! ليفهمه من مل يفهمه
  .كالمك على الذكي، قبل حصوله يف قلب الغيب



  :ذم إطالة احلديث

أنساين أول : وقال سقراط لرجل. من أطال حديثه فقد عرض أصحابه للسآمة وطول االستماع: قيل
وخطب رجل خطبة نكاح، فأخذ يطيل فقام بعض . كالمك بعد العهد بآخره، وفارق آخره فهمي لتفاوته

  .إذا فرغ اخلطيب فبارك اهللا لكم، فإين على شغل: احلاضرين فقال

  :املوصوف بالفصاحة

  :وقال. هو فصيح إذا لفظ نصيح إذا وعظ: مسع أعرايب احلسن يتكلم فقال
  جم خواطره جواب آفاق... ملقن ملهم فيما حياوله 

ما رأيت : قال الشعيب. علي وابن عباس وعائشة ومعاوية رضي اهللا عنهم: انتهت الفصاحة إىل أربع: وقيل
. أحداً يتكلم فيحسن إال أحببت أن يسكت، إال زياد فإنه مل خيرج قط من حسن إال إىل ما هو أحسن منه

فالن أخذ بزمام الكالم فقاده أحسن مقاد، وساقه أحسن مساق، فاسترجع به القلوب : وقال حيىي بن زياد
  .كالم كنظم اجلمان وروض اجلنان، فكأنه من كل قلب ينظم: وقيل. فرة واستصرف له األبصار الطاحمةالنا

  :أبو متام
  !ومل أر قبله سحراً حالالً... من السحر احلالل جملتنبه 

  :اخلنساء
  فأطلق يف إحسانه يتخري... كأن كالم الناس ّمجع حوله 

  :فضيلة اللسان

ما اإلنسان لوال : وقيل. يف اللسان: فيم اجلمال؟ قال:  صلى اهللا عليه وسلمقال العباس رضي اهللا عنه للنيب
هللا دره من عضو ما أصغره وأكثر ضره : وذكره بعضهم فقال. اللسان إال هبيمة مهملة أو صورة ممثلة

  .الفصاحة والرباش: مروءتان ظاهرتان: وقيل! ونفعه

  :موصوف لسانه بالصرامة

: ما بقي من لسانك؟ فضرب به أرنبته وقال: سلم حلسان بن ثابت رضي اهللا عنهقال النيب صلى اهللا عليه و
ووصف أعرايب . سلقوكم بألسنة مداد: قال اهللا تعاىل! واهللا لو وضعته على شعر حللقه أو على صخر لفلقه

  .لسانه أدق من ورقة وألني من سرقة: رجالً فقال
  :الغساين

  لشفرتني عتيقحسام دقيق ا... له بني فكيه لسان كأنه 
  :آخر



  وللسيف أشوى وقعة من لسانيا
  :آخر

  وحسبت أنه لسانه من عضبه

  :وصف كالم بالسالسة

كالم . هذا واهللا نثر نغم أحسن من نثر نعم. كالم يقطر عسله. لو كان الكالم طعاماً لكان هذا أداماً: قيل
كيف كان الكالم يف هذه : مائهوتكلم املأمون بكالم حسن يف مسألة مث قال لبعض ند. كالويل يف احملل
جوابك هذا أحلى لدي من األمن بعد : فقال. كان واهللا كغيث وقع على أرض عطشة: املسألة؟ قال

  :املتنيب! اخلوف
  !تبسمت الضمائر والقلوب... إذا ما صافح األمساع يوماً 

عقوالً، اللفظ حلسن  ما زالت ينابيع حكمه تترقرق يف معابر اآلذان حىت مألت القلوب: قال ابن املقفع
إنه حيط اجلندل ويثقب اخلردل، وإنه دون السحر وفوق : وقيل يف وصف كالم. إحدى النفاثات يف العقد

  .الشعر

  :لفظ ساعد املعىن يف اجلودة

  :قال الشاعر. كأن ألفاظه قوالب ملعانيه: مدح أعرايب رجالً فقال
  وألفاظه زائنات املعاين... تزين معانيه ألفاظه 

  .خري الكالم ما كان لفظه بكراً ومعناه فحالً: وقيل
  :شاعر

  ختري وسطها صور املعاين... نرى حلل البيان منشرات 

  :مدح كالم وسط

اإليغال يف البالغة معجزة، واخلروج عن : وقيل. خري الكالم ما ال يكون عامياً سوقياً، وال عربياً وحشياً
يا بين إذا كنت يف قوم فال تتكلم بكالم من مل يبلغه : البنه قال أبو األسود الدؤيل. كالم أهل الزمان هجنة

  .سنك فيستثقلوك، وال بكالم من هو دونك فيستحقروك

  :مفاضلة الرواية والبديهة

  .أنت للروية وأنا للبديهة، وبينهما بون: فقال! أنا آدب منك: قال معاوية لعمرو بن العاص
  :ابن الرومي



  للبديهة نار ذات تلويحو... نار الروية نار غري منضجة 
  لكنه عاجل ميضي مع الريح... وقد يفضلها قوم لعاجلها 

  :فضل البديهة وما حياضر به

  .خري الفقه ما حضرت به، وال خري يف علم ال يعرب معك الوادي، وال يعمر بك النادي: قيل
  :احلطيئة

  إذا ما أراد القول روده شهرا... فهذا بديه ال كتجيري قائل 
  :املتنيب

  الطبع وعند التعمق الزلل... أبلغ ما يطلب النجاح به 

  :النهي عن التشادق والتقعر وذمهما

وقال صلى اهللا عليه " إن أبغضكم إيل الثرثارون املتفقهون املتشدقون : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
التعقيد فيستهلك معانيك إياك والتقعر فإنه يسلمك إىل : وقال بشر بن املعتمر" . إياك والتشادق : " وسلم

شعبتان : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تشقيق البيان من شقاشق الشيطان: وقال. ومينعك من مراميك
وهذا إمنا هو ملن جاوز املقدار أو قصر " . من النفاق، البذاء والبيان، وشعبتان من اإلميان، احلياء والعي 

إن اهللا يبغض البليغ يتخلل بلسانه ختلل البقرة بلساهنا؛ : " وسلم وكفاك ما قال النيب صلى اهللا عليه. عنه
  :وأنشد العجاج

  أمسى الغواين معرضات صددا
  :وما أجود ما قال ابن أيب طاهر. تنح عن سنته وإال تسقط منه كلمة فتشدخك: وأعرايب حاضر فقال

  عند من يفهم الكالم كالم... إن خري الكالم ما ليس فيه 

  :ذم عي متقعر

  :حممد بن وهيب. أعيا العي بالغة بعي: قيل
  فدلّ على مثواك قبح التكلف... تشبهت باألعراب أهل التعجرف 

  إىل لغة األعراب مل يتصرف... لسان عرايب إذا ما صرفته 
طلقها فتزوج هبا : ما فعلت امرأة اليت كانت تساره وتضاره ومتاره؟ فقال: وقال أبو األسود البن صديق له

كالم مل تدر من أي بيض خرج ويف أي : ما معىن بظيت؟ فقال: فقال أبو األسود. ت وبظيتفالن فحظي
  .إن ما ال أعرفه فأخبأه كما ختبأ اهلرة خرءها: فقال. عش درج

  :من ارتكب أمراً طلباً للسجع
وكان علي بن رستم . ألمجع بني عبادة وعبادان: ما الذي جاء بك؟ فقال: خرج عبادة إىل عبادان فقيل



أخوه ما : فقال. كتايب إليكم من مدينة السالم عن سالمة وإسالم: خرج إىل بغداد وأسلم فكتب إىل أهله
  .خرج أخي وأسلم إال طلب أن يكتب هذه املسجعة

  :ما حد به العي وذمه

العي داء : وقيل. العي معىن قليل حيويه لفظ كثري: وقيل. العي أن تتكلم بفوق ما تقتضيه حاجتك: قال أكثم
وسكوت إال لكن : وتكلم رجل عند معاوية وكان ذا عي فقال عمر. ال عي وال شلل: وقيل. واؤه احلرسد

  :قال النمر بن تولب! وكالم األمحق نقمة: فقال معاوية! نعمة
  ومن نفس أعاجلها عالجا... أعذين رب من حصر وعي 

  :اآلفات املعترضة للسان من العي

م والراء، والتمتمة التتعتع يف التاء، والفأفأة يف الفاء، واللفف إدخال اللثغة تغيري يف القاف والسني والال
  :حرف يف حرف؛ وإياه عىن الشاعر بقوله

  كأن فيه لففا إذا نطق
والتلجلج يقارب ذلك، واحلبسة ثقل يف الكالم، والعقله اعتقال اللسان، واحلكلة نقصان آلة النطق حىت ال 

ال يصفو كالم من يكون : وقيل. يف الفحل إذا عجز عن الضرابتعرف معانيه إال باستدالل، وأصله 
  .منزوع الثنيتني

  :ما يعرض يف بعض اللغات من العي

  :كشكشة متيم وهو قلب كاف املؤنث شيئاً حنو
  فعيناش عيناها وجيدش جيدها

والعجرفة جفاء يف الكالم، . ظننت عنك ذاهب: وكسكسة بكر وهي قلبها سيناً، وعنعنة متيم كقوله
واللخلخانية تعرض يف أعراب الشحر وعمان، والطمطمانية لغة يف محري كقوهلم طاب امهواء أي طالب 

  .اهلواء

  :استعمال كل كالم مع اجلنس املخصوص به

الكالم بذلة ومدخر، فمن تكلم وقت البذلة باملدخر أتعب نفسه، ومن تكلم وقت املدخر بالبدلة هجن : قيل
  .نفسه

  :وتذلق من خاطب عامياً بتفاصح
جئين هبا : اشترى رجل من أصحاب يعقوب الكندي جارية، فاغتاظت عليه فشكاها إىل يعقوب فقال

يا لعوبة ما هذه االختيارات الداالت على اجلهاالت؟ أما علمت أن فرط : فجاء هبا إليه فقال. ألعظها



نات بعدم املعقوالت؟ فقالت االعتياصات من املوبقات على طاليب املودات، الباذلني الكرائم املصونات موذ
أما علمت أن هذه العثنونات املنتشرات على صدور أهل الركاكات حمتاجات إىل املواسي : اجلارية

فلم يستوحش من ! هللا درها فلقد قسمت الكالم تقسيماً فلسفياً فاشدد يديك هبا: احلالقات؟ قال يعقوب
بكم تانك البطيختان اللتان جبنبهما : لصاحب بطيخ وقال حنوي. سفاهتها ملا أوردت الكالم مسجعاً موزوناً

بضربتان وصفعتان ولكمتان، فبأي آالء ربكما تكذبان؟ وصار أبو : السفرجلتان ودوهنما الرمانتان؟ فقال
أعندك جرة ال فقداء وال دناء، وال مغربلة اجلوانب، خضرة نضرة قد مستها النار، : علقمة إىل كواز فقال

دعين من شتمك يا ماص بظر : فقال الكواز. وإن أصابتها ريح غنت، ولكن بدرهمإن نقرت عليها طنت، 
  !أمة

  :األحوال الدالة على العي

  :ولذلك قال. من العي البهر وفتل األصابع ومس اللحية
  ومسحة عثنون وفتل األصابع... ملى ببهر والتفات وسعلة 

  .من غري فكرة من عالمة العي النكث يف األرض واإلطراق: وقال ابن املقفع

  :احملتبس يف كالمه

  :شاعر
  لسانه فالتوى على حنق... كان يف فيه لقمة عقلت 

  قد قام من عطسة على شرق... حمرك رأسه تومهه 
  :وقال آخر

  من طول حتبيس وهم وأرق... كأن فيه لففاً إذا نطق 
  :وقال آخر

  سراة الضحى يف سلحه يتمطق... ديافية قلف كأن خطيبهم 
  .عياياء طباقاءهو : ويقال

  :اعتذار حمتبس يف كالمه

وقال بعض وفد . حنن حي فعال ولسن حبي مقال، وحنن بأدىن مقالنا عند أحسن فعاهلم: قال بعضهم
يعزب البيان : واعتذر رجل حلبسة فقال. إنا ببالد نأت عن العرب شغلتنا احلرب عن اخلطب: خراسان

وقيل . ، يفتر بفتوره إذا نكل ويثوب بانبساطه إذا ارجتلويعتقم الصواب، وإمنا اللسان مضغة من اإلنسان
  :شاعر. حلقت مبواطنها بنجد: أين فصاحتك؟ قال: ألعرايب

  جبلية، ولك العراق وماؤه... إرفق بعبدك إن فيه بالدة 



  :املقام الذي ال يستنكف فيه من العي واحلصر

  :مث أنشد. ناه وشكاه حبه إىل من يهواهإذا سأل عما يتم: سئل ابن داود مىت يكون البليغ عيباً؟ فقال
  وإن هو القاه فغري بليغ... بليغ إذا يشكو إىل غريه اهلوى 

  .إذا شكوت إىل حمبويب عشقي، وإذا سألت حاجة لنفسي: موطنان ال آنف من احلصر فيهما: وقال بعضهم

  :احملسن يف كالمه ابتداء واملسيء انتهاء

وتكلم رجل . ترفعت حىت خفتك مث ختفضت حىت عفتك: ل أبو العيناءفقا. تكلم ابن ثوابه مث غلط يف آخره
  .إنك تسترجع حماسنك: فقال له أعرايب. فأحسن مث أعاد فأساء

  :وصف كالم غري مفهوم

  " .أم أن خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني : " قال اهللا تعاىل حكاية عن فرعون
  :قال الشاعر

  ل ويهذي كأنه جمنون. ..قلت ملا بدا جيمجم يف القو 
  اهللا مهني وال يكاد يبني... أنت حقاً شبيه ما ذكر 

  :حممد بن صاحل
  فال أعي منه شيئاً وهو يسمعين... يهوى إيل بأقوال يلفقها 

  خماطباً وهو إنسان يكلمين... يلقى صداي صفري الطري من فمه 

  :املستقبح إنشاده

  :قال عبد اهللا بن معاوية
  بالشعر يوماً وقد يذري بأفواه... ذا نطقت يزين الشعر أفواه إ

  :أبو خليفة
  قوافيه كنيف قد خري فيه... كأن الشعر من فيه إذا متت 

  :ذم من يطول سكوته عيا

  :قال الشاعر
  يا صنماً يف الصمت ال يف احلسن

  .يصلح لصدور اجملالس ونظم احملافل ما مل يكن كالم: ووصف رجل آخر فقال

  :كلمات ألهل العي



شركتنا يف هوازها : أتعيب الدواب املعيبة من جند السلطان؟ فقال: احلجاج أليب اجلهمة النخاسقال 
طلبت بعض أصدقائي يف داره فلم أجده، فقلت : قال اجلاحظ. وشركتنا يف مدانيها، وكما جييء يكون

. قويل احلدقي: قلت! نعم اجلاحد بالباب: قال. إذا حضر صاحبك فقويل له إن اجلاحظ كان بالباب: جلاريته
  !عليك باألول: فقلت. نعم اجللقي: قالت

  :املتكلم بكالم غري متسق

أنا : أنا الذي اشترى عبد اهللا كلم اآلجر، وقال اآلخر: من؟ فقال أحدمها: دق رجالن على باب حنوي فقيل
ما انصرفا فما أرى لكالميك: فقال صاحب الدار. الذي أبو يعقوب اجلصاص عقد طاق باب هذه الدار

إين : ما أعجزين شيء كما أعجزين رجل قام إيلّ يوماً وقد دخلت املسجد فقال: وقال رقبة بن مصقلة. صلة
  !رأيتك فشبهتك يب فأعجبين ذلك لك وأنا فيه متفكر بعد، وال أدري ما معىن كالمه

  :من جارى غريه فلحن فأجابه مبقتضى كالمه

: من ختنك؟ قال: وقال الوليد لرجل. يف أهلكصلباً؛ أراد ك: قال! كيف أهلك: قال رجل أعرايب
من : ومر رجل بدار ميت فقال. فضحك القوم وخجل الوليد؛ وإمنا أراد أن يقول من ختنك! احلجام

  لعلك تريد املتوفّى؟: يا كافر، اهللا ميوت؟ فقال: فقال له. اهللا: املتويف؟ قال له رجل

  :من سئل عن حنو فأجاب مبقتضى اللغة

نعم إذا صلى العشاء فما قعوده؟ وتعرض بعضهم للطائي حني : ينصرف إمساعيل؟ قالهل : قيل لرجل
  :أنشد

  وهن عوادي يوسف وصواحبه
أعجبين القصر، مب يرفع : وقال حنوي ألعرايب قال! اصفعه حىت ينصرف: فقال. إن يوسف ال ينصرف: فقال

أهتمز إسرائيل؟ : فقيل!  إذاً لقويإين: أجتر فلسطني؟ فقال: وقيل ألعرايب. باآلجر واجلص: القصر؟ فقال
وحكي أن مجاعة عند حممد بن حبر . اهلرة هتمزها: أهتمز الفأرة؟ فقال: وقيل! إين إذاً رجل سوء: فقال

مثل : يف بناء سراويل فما عندك فيه؟ قال: فيم كنتم؟ فقالوا: اختلفوا يف بناء سراويل، فدخل الربقي فقال
إذا قلت رأيت : سعيد السريايف سأل أبا احلسن املوسوي وهو صغري وحكي أن أبا. ذراع البكر أو أشد

  !.بغضه ألمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه: عمراً فما عالمة النصب فيه؟ فقال
  :من أنكر حلناً بنادرة
: كيف طريق كوفة؟ فقال: مث مر به آخر فقال له. باحلذاء: كيف طريق البغداد؟ قال: مر رجل بأديب فقال

وقال رجل أليب ! وبادر مع ذلك املار ألف والم حتتاج إليهما، وهو مستغن عنهما فخذمها منه من ههنا،
وكان رجل يسقي صديقاً له صرفاً ويغين . نعم بتقوى اهللا وحذف األلف من شيأ: أتأمر بشيأ؟ فقال: العيناء



  :له
  وجلدة ما بني األنف والعني سامل... يديرونين عن سامل وأديرهم 

  .أن جتعل ماك من البيت يف القدحأحب : فقال

  :من اعتذر عن حلنه بعذر مستملح

  :قصد رجل احلجاج فأنشده
  قد شم ريح كبابك... أبا هشام ببابك 

وكتب حممد ! الكنية كنييت إن شئت رفعتها وإن شئت نصبتها: وحيك مل نصبت أبا هشام؟ فقال: فقال
  :األمني فيما أظن، على ظهر كتاب

  يف دار حيىي بن خاقا... عشقت ظبياً رقيقاً 
ما : وقال رجل آلخر. أردت خاقان، وخاقان موىل يل إن شئت أنبت نونه وإن شئت أسقطته: وكتب حتته

  وأنت هال زدت يف ألفك ألفاً؟: هل ال زدت يف عسلك ألف؟ فقال: فقال. عسل: اشتريت؟ قال
  :من أنكر حلناً بطبعه

فقال األعرايب فعل ماذا؟ فهذا علم بطبعه أنه . ول اهللا، بالنصبأشهد أن حممداً رس: مسع أعرايب مؤذناً يقول
ومحلناه على ذات ألواح ودسر جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر، : ومسع رجل آخر يقرأ. مل يأت خبرب أن

  .أم هذا فنعم: فقال! كفر: فقالوا. ال يكون هذا: بفتح الكاف والفاء، فقال

  :املتأذى بلحنه

الذي وضيعته من : فقال زياد! إن أبونا مات، وأخينا وثب على مال أبانا فضيعه: قالقدم رجل على زياد ف
ما أسوأ : ومر عثمان رضي اهللا عنه برماة يسيئون الرمي فقال! لسانك أضر عليك مما ضيعه أخوك من مالك

 ودخل اخلليل على مريض حنوي! كالمكم أسوأ من رميكم: فقال! حنن متعلمني: فقال بعضهم! رميكم
أرى أن أكثر : فقال اخلليل. افتح عيناك وحرك شفتاك؛ إن أبو حممد جالساً: وعنده أخ له فقال للمريض

  من هذا الذي يتكلم وقليب منه يتأمل؟: ومسع األعمش إنساناً يلحن فقال! علة أخيك من كالمك

  :املتفادى يف كالم الكبار عن كالم فيه إيهام

وقال السفاح للسيد . أنت سعيد وأنا ابن مرة: من أنت؟ فقال: دخل سعيد بن مرة على معاوية فقال له
وسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! أنا ابن أيب وأمري املؤمنني هو السيد: قال! أنت السيد: احلمريي

وقال عمرو بن عثمان ! أنت أكرب أم أنا؟ فقال رسول اهللا أعز وأكرب، وأنا أقدم منه يف املولد: قيس بن سعد
لقد شهدت زفاف أمك املباركة على أبيك الطيب، فلم جيعل الطيب صفة لألم : أينا أسن، فقال: سلطوي

  .تفادياً من سوء ظن فيه



  :ويف ضد ذلك

لقد : فقال. ال عافاك اهللا: أتبيع هذا الثوب؟ فقال: ما روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لرجل
ال أطال : بعض أهل زماننا عند الصاحب سأله عن شيء فقال وتكلم. علمتم لو تعلمون قل ال وعافاك اهللا

  !ما رأينا واواً أحسن موقعاً من واوك: قل ال وأطال اهللا بقاءك، فقال بعضهم: فقال. اهللا بقاءك

  مما جاء يف مفاضلة النطق والسكوت واملقال والسماع

  :تفضيل النطق على السكوت

لعن اهللا املساكتة فما أفسدها للسان، وأجلبها للحصر : لفقا. الصمت خري من الكالم: قيل لزيد بن علي
واختصم رجالن إىل سعيد ابن املسيب يف النطق . واهللا املماراة أسرع يف هدم العي من النار إىل يبيس العرفج

الصمت مفتاح : إن الفضل له وقيل لبعضهم: بالبيان، فقال: مباذا أبني لكما ذلك؟ فقاال: والصمت فقال
  :قال الشاعر. ولكنه قفل الفهم: قالف. السالمة

  ال للسكوت، وذاك حظ األخرس... خلق اللسان لنطقه وبيانه 
  إن الكالم يزين رب اجمللس... فإذا جلست فكن جميباً سائالً 

  :احلث على اإلكثار من الكالم

اس على الكالم أقدر الن: وقال العتايب. لوال سوء العادة ألمرت فتياين أن مياري بعضهم بعضاً: قال حكيم
  .طول الصمت حبسة وترك احلركة عقلة. من عود لسانه الركض يف ميادين األلفاظ

  :أبو عطاء
  وأبعثه يف كل حق وباطل... أقلبه كيال يكل حببسة 

  :تفضيل الصمت

رحم اهللا عبداً صمت فسلم أو قال خرياً فغنم؛ فجعل الصمت أفضل ألن : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :قال الشاعر. ة أصل والغنيمة فرعالسالم

  إن البالء ببعضه مقرون... أقلل كالمك واستعذ من شره 
  :وقال آخر

  لك من داء الكالم... مت بداء الصمت خري 

  :تفضيل كل واحد منهما يف أواهنما والتمدح هبما



إىل النطق السكوت حىت حيتاج إىل النطق، فإذا احتيج : السكوت أفضل أم النطق؟ فقال: قيل لبعضهم
السكوت عن اخلنا أفضل من : السكوت أفضل أم الكالم؟ فقال: وقيل ليونس بن حبيب. فالسكوت حرام
  .الضراط يف أوانه خري من الكالم يف غري زمانه: وقيل. الكالم باخلطأ
  :قال الشاعر

  من منطق يف غري حينه... والصمت أزين بالفىت 
  .النطق مع عدم إصابة الفرصة رمبا كان الصمت أبلغ من اإلبالغ يف: وقيل

  :ابن الرومي
  وكذاك من لسن بغري سفاه... ناهيك من صمت بال عي به 

  فكأنه ساه وليس بساه... ملكت سكينته عليه أمره 
  :ابن علقمة

  جدير حني ينطق بالصواب... صموت يف اجملالس غري عي 

  :ذم اإلكثار من الكالم

  .من أطلق لسانه بكل ما حيب كان أكثر مقامه حيث ال حيب .من أكثر أهجر املكثار كحاطب الليل: قيل
  :اجلرميي

  بني السبيلني ال عي وال هذر... وخري حال الفىت يف القول أقصدها 
ال ينبغي أن جنتمع يف منزلك، ألنك حتب أن ال تسكت، وأنا أحب أن ال : وقال إياس خلالد بن صفوان

  .أمسع

  :احلث على ترك فضول الكالم

: قال عبد اهللا بن احلسني البنه" . رحم اهللا من أمسك الفضل من قوله : " صلى اهللا عليه وسلمقال النيب 
فإن للقول ساعات يضر خطؤها . استعن على الكالم بطول الفكر يف املواطن اليت تدعو نفسك إىل الكالم

اهللا بن طاهر لبعض  وقال عبد. من حسب كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه: وقيل. وال ينفع صواهبا
  .فضل النظر يدعو إىل فضل القول: يا هذا أما أقللت فضولك أو أقللت دخولك؟ وقيل: منادميه

  :احلث على السكوت مطلقاً
الصمت زين العاقل . الصمت داعية احملبة. إن كانت العافية من مالك فسلط السكوت على لسانك: قيل

  .وستر اجلاهل
  :قال الشاعر

  كلم ذي النطق لكان السكوت من ذهبلو كان من فضة ت

  :احلث على تدبر الكالم قبل إيراده



فإذا أراد الكالم رجع إليه، فإن كان له تكلم به وإال تركه، ولسان . لسان العاقل من وراء قلبه: قال احلسن
  :من مل خيف الكالم تكلم، ومن خافه تبكم قال الشاعر: وقيل. اجلاهل قدام قلبه يتكلم مبا عرض له

  إذا القول يف زالته فارق ألفما... أمل فال تستطيع رد مقالة ت
  .ذر الرأي الفطري والكالم القضيب فال يطيب اخلبز إال بائتاً: وقال بعضهم

  :التحذير من جناية اللسان

وقيل فيما . األجوفان البطن والفم: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال
وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟ وكان لقمان عبداً أسود لبعض  :روي عنه

اذبح يل أخرى وائتين : اذبح لنا شاة وائتنا بأطيب مضغة فأتاه باللسان، فقال له: أهل األيلة فقال له مواله
وال أخبث منه إذا ما شيء أطيب منه إذا طاب، : فأتاه باللسان، فقال له يف ذلك فقال. بأخبث مضغة

مل أطلت : وقيل حلذيفة. مل يستر من اجلوارح شيء كما ستر اللسان فإن عليه طبقتني وسترين: وقيل. خبث
وروي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه كان ميسك . ألنه غري مأمون الضرر إذا أطلق: سجن لسانك؟ فقال

  :قال الشاعر. هذا الذي أوردين املوارد: بلسانه ويقول
  كانت هتاب لقاءه األقران؟...  املقابر من قتيل لسانه كم يف

  :متكلم بكالم أدى إىل هالكه

أبيت اللعن، لو أن رجالً ذبح على : بينما املنذر يف بعض متصيداته إذ وقف على رابية فقال بعض أصحابه
ومر . به فذبحأنت واهللا املذبوح لننظر ذلك، وأمر : هذا الرابية إىل أي موضع عسى أن يسيل دمه؟ فقال
  .لو سكت الطائر لكان خرياً له: ببهرام طائر بالليل فصاح، فرماه بسهم فأصابه فقال

  :التثبت يف اجلواب والتسرع فيه

ومل : سأل يهودي النيب صلى اهللا عليه وسلم مسألة فمكث عليه السالم ساعة مث أجابه عنها، فقال اليهودي
. من إمارة احلكيم التروي يف اجلواب بعد استيعاب الفهم: قيلو. توقرياً للحكمة: توقفت فيما علمت؟ قال

ليس : من عالمة احلمق سرعة اجلواب وطول التمين، واإلستغراب يف الضحك، وقال رجل الياس: وقيل
لقد عجلت : مخس، فقال: كما أصبع يف يديك؟ فقال الرجل: فيك عيب غري أنك تعجل باجلواب؟ فقال

  .وأنا أعجل أيضاً يف ما قد قبلته علماً: لته، فقال إياسهذا علم قد قب: أيضاً، فقال

  :احلث على حسن اإلستماع واملمدوح به

استمع فسوء : وقيل. تعلم حسن اإلستماع كما تتعلم حسن املقال، وال تقطع على أحد حديثاً: قيل
كتمان ملا يقتضي مجع املال، وحسن اإلستماع، وال: للسائل على السامع ثالثة أمور: وقيل. اإلستماع نفاق



كذبت، ألن : قال. نعم: أفهمت؟ قال: وقال فيلسوف لتلميذ له. أساء مسعاً فأساء إجابة: وقيل. الكتمان
من سعادة القائل أن : وقيل. نشاط القائل على قدر فهم السامع: دليل الفهم السرور ومل أرك سررت؟ وقيل

  .أذنني، ويف اجلواب ذو لسانني فالن يف اإلستماع ذو: وقيل. يكون املستمع إليه فهيماً
  :قال الشاعر

  وإن حدثوا قالوا حبسن بيان... إذا حدثوا مل خيش سوء استماعهم 
  .أذين قمع ملن حيدثين: وقال رجل

  :النهي عن حمادثة من ساء استماعه

 :وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه. من مل ينشط الستماع حديثك فارفع عنه مؤنة اإلستماع: قيل
ال تطعم : وقيل. حدث الناس ما حدجوك بأمساعهم وحلظوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم إعراضاً فأمسك

  .حدث حديثني امرأة، فإن مل تسمع فأربع أي كّف: وقيل. طعامك من ال يشتهيه

  :احلث على ازدياد السمع على املقال

سان لساناً واحداً وأذنني ليسمع ضعف ما إن اهللا تعاىل جعل لإلن: مسع بقراط رجالً يكثر من الكالم فقال له
  .يقول

  :تفضيل السماع على املقال

وقيل . أمسع فأعلم، وأسكت فأسلم: كان أعرايب جيالس الشعيب فأطال الصمت، فسأله عن ذلك فقال
ألن أمسع أحب : وقال حممد بن املنكدر. حظ لسان الرجل لغريه وحظ مسعه له: مل ال تتكلم؟ فقال: ألعرايب
  .ن أن أنطق، ألن املستمع يتقي ويتوقىإىل م

  :احلث على التصامم عن اخلنا والتمدح به

  :حممود الوراق
  كصون اللسان عن النطق به... ومسعك صن عن مساع القبيح 

  :أبو متام
  لدنيئة وأنامل مل تقفل... أذن صفوح ليس يفتح مسها 

  :وقال آخر
  فىت عزت عنه الفواحش كلها

  :وقال آخر



  فعف، وأما طرفه فكليل... ء أما لسانه عي عن الفحشا
  :املوسوي

  وعرضه آمن من هاجرات فمي... إذا العدو عصاين خاف حديدي 
  :وله أيضاً

  وال أنطق العوراء والقلب يعرب... وال أعرف الفحشاء إال بوصفها 

  مما جاء يف املذاكرة واجملادلة

: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. رى تنفع املؤمننيوذكّر فإن الذك: قال اهللا تعاىل: فضل املذاكرة يف العلوم
ال ختل قلبك من املذاكرة : وقال ابن املقفع. لقحوا عقولكم باملذاكرة، واستعينوا على أموركم باملشاورة

حادثوا هذه القلوب : وقال احلسن رضي اهللا عنه. فيعود عقيماً، وال تعف طبعك من املناظرة فيعود سقيماً
من أكثر مذاكرة : وقيل. التتقد مصابيح األذهان إال بصفو مواردها: وقال املأمون. دثورفإهنا سريعة ال

  .العلماء مل ينس ما علم واستفاد ما مل يعلم
مناظرة مثلك يف الدين فرض،واالستماع منك أدب، ومذا : قال رجل آلخر: املستكثر مبناظرته الفائدة

ا كلمين أسدّي إال متنيت أن ميد يف حجته لتكثر منه م: وقال عمر بن عبد العزيز. كرتك تلقيح للعقل
  .فائديت

يفتح ببيانه منغلق احلجة، ويسد على خصمه واضح : مدح أعرايب رجالً فقال: املمدوح بإجادة املناظرة
أورد فالن ما ال ينكره اخلصم وال يدفعه الوهم، وما رأيت أسكن نوراً وأبعد غوراً وآخذ : وقيل. احملجة

  .هبإذن حجة من
  :قال الشاعر

  ويأخذ من أكفائه باملخنق... إذ قال بذّ القائلني مقاله 
  :العجري

  مبستحصد من حوله الرأي حمكم... من النفر املدلني يف كل حجّة 
  :وقال آخر

  نظراً يزل مواقع األقدام... يتقارضون إذا التقّوا يف جملس 
  .ونك بأبصارهموإن يكاد الذين كفروا ليزلق: كان ذلك من قول اهللا تعاىل

  :البحتري
  عصم اجلبال ألقبلت تتنزّل... أحضرته حججاً لو اجتلبت هبا 

  :أبو مسلم
  حبذف الّصواب لدى اجملمع... جيوب ضباب معاين الكالم 

: كيف رأيت وقع سهمي؟ فقال: وقال بشر بن املعتمر أليب اهلذيل عند املأمون بعد مناظرة كانت بينهما



صعوبة ! ألهنا القت مجاداً: قال! ما أحسنت هبا: بد، فكيف ترى سهامنا؟ فقالحلوة كالشهد، ولينة كالز
ما التصدي للحراب والقضاب ومبارزة األبطال بأصعب من التصدي للجواب :قال ابن الراوندي: اجلدال

  .حتت كل مل أسد ملم: وقال. ملن أمك بالسؤال
ات وبر الينساب وال تنقاد، لو نزلت زياد: وسئل الشعيب عن مسألة فقال: نظر يزل مواقع األقدام

  .ألعضلت: بأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
عجباً : وقال ابن عباس. ال تدفع الباطل بالغلبة إذا أمكنك أن تدفعه باحلجة: قيل: الدافع باطل خصمه حبقه

لبة يزول بزوال ملن يطلب أمراً بالغلبة، وهو يقدر عليه باحلجة، فاحلجة دين يعقد به الطاعة، وسلطان الغ
  .القدرة

  :وقال ثعلبة
  تقذي صدورهم هبر هاتر... ولرب خصم جاحدين ذوي شذا 

  وخسأت باطلهم حبق ظاهر... لقد ظأرهتم على ما ساءهم 
  :وقال آخر

  وإن كان الوى يشبه احلق باطله... أال رب خصم ذي فنون علوته 
  .قالبالغة تصوير الباطل يف صورة احل: وهذا معىن قول العتايب
  :أبو األسود: املشاغب من يشاغبه

  وقد يرعوي ذو الشغب بعد الّتحامل... فشاغبته حىت ارعوى وهو كاره 
  مبثل خصيم عاقل متجاهل... فإنك مل تعطف إىل احلق جائراً 

  :وقال آخر
  كمثل بصري عامل متجاهل... وما خصم األقوام من ذي خصومه 

  :القائم يف املناظرة مقام الغيب

  :شاعر
  يف جممع من نواصي الناس مشهود... شهد قد كفيت الغائبني به وم

  عند احلفاظ، وقلب غري مردود... فرجته بلسان غري ملتبس 
  :وقال حسان

  لذي حاجة يف القول جداً وال هزالً... كفى وشفى ما يف النفوس فلم يدع 

  :املوصوف بإنصاف النظار لديه والسكون يف جملسه

  :أبو متام
  يف رحله ألسن األقوام والركب... ا اصطكّت مبظلمة ثبت اخلطاب إذ



  يوماً وال حجّة امللهوف يستلب... ال املنطق اللخي يزكو يف حمافله 
  :املتنيب

  ومظهر احلق للساهي على الذهن... الفاصل احلكم عيّ األولون به 
  .ج من صدع صخرهوكان أبو الشمر إذا ناظر مل حيرك يديه وال رأسه وال منكبيه، حىت كأن كالمه خير

  :وقال األنصاري

  إذا ما قضوا يف األمر وحي احملاجر... جمالسهم خفض احلديث وقوهلم 
  :املتنيب

  وال الصوت مرفوع جبدّ وال هزل... وإذا هو ال يستّب خصمان عنده 
  :وهذا منقول من قول اآلخر

  كليب اجمللس... واستّب بعدك يا 

  :املدفوع عن حجة قوية ال تعرف لغموضها

  :قال ابن الرومي
  يقلل ناصر احلق احملق... غموض احلق حني تذب عنه 
  فتحكم للمجلّ على املدّق... يضل عن الدقيق عقول قوم 

ولذلك . ما دق من الكالم يعجز عنه كثري من األنام فينسب إىل اإلحالة، وإن كان يف غاية اجلاللة: وقيل
  :قال أبو متام

  ر إىل فهم جليلبه فق... فصرت أذلّ من معين دقيق 

  :مدح الراجع إىل احلق يف املناظرة

املبطل خمصوم وإن خصم، : وقيل. الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل: قال عمر رضي اهللا عنه
أيها الناس ما هذه الصدقات اليت أحدثتم ال يبلغين : وقال عمر رضي اهللا عنه يوماً. واحملق فاجل وإن خصم
ما جعل اهللا : إال استرجعته منه؟ فقامت إليه امرأة فقالت: ق النيب صلى اهللا عليه وسلمأن أحداً جتاوز صدا

: فقال عمر! وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً: " ذلك إليك يا ابن اخلطاب، إن اهللا تعاىل يقول
 ألستحي أن أعرف إين: أما تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت، ناضلت أمريكم فنضلته؟ وقال الشعيب

  .مل ير أذعن للحجة إذا لزمته من عمرو بن عبيد: وقيل. احلق فال أرجع إليه

  :املستمر على خطئه وقد بان له الصواب



  .إين ألمضي على اخلطأ إذا أخطأت أهون علي من نقض وإبرام يف جملس واحد: قال عمارة
  .نعم املركب اللجاج بعد احلجاج: وقال بعضهم

  :الضروريات ذم من تشكك يف

  .من شك يف املشاهدات فليس بتام العقل: قيل
  :املتنيب

  إذا احتاج النهار إىل دليل... وليس يصح يف األفهام شيء 
ملا كان أحدنا : ويقولون. ال نعرف لشيء حقيقة: حكى املتكلمون أن مجاعة يلقبون السوفسطائية يقولون
يقظته ونرى الصورة يف املاء مث ال حقيقة هلا، مل ميتنع  يرى الشيء يف رقدته فيتصور له بصورة ما يشاهده يف

أنه مل يكن قط على هذه الصفة أحد، وإن : وذكر بعض العلماء. أن ال يكون ملا نعانيه ونشاهده حقيقة
  .السوفسطائية إمنا هو شيء من توليدات املتكلمني ومنحوالهتم

  :ذم القاصر عن املناظرة

كيف رأيت فالناً يف : ؟ وقيل لبعضهم"  احللية وهو يف اخلصام غري مبني أو من ينشأ يف: " قال اهللا تعاىل
  :وقال ابن أيب الطاهر يف املربد. عيياً غبياً: املناظرة؟ فقال

  ويرمي من رماه من بعيد... يفر من املناظر إن أتاه 
  .فالن إذا تباعد ضبح ضبوح الثعلب، وإذا حضر قبع قبوع القنفد: وحنوه ما قيل

  :اء يف املناظرةذم املر

ليباهي به العلماء، أو مياري به السفهاء، أو يأخذ به من : من تعلم العلم ألربعة دخل النار: روي يف احلديث
هل لك يف مناظريت يف ما : قال ابن عباس ملعاوية رضي اهللا عنهما. األمراء، أو يستميل به وجوه الناس إليه

يب، فيبقى يف قلبك ما ال ينفعك ويبقى يف قليب ما وما تصنع بذلك فأشغب بك وتشغب : زعمت؟ قال
  .عامل فال متاره، وجاهل فال جتاره: الناس رجالن: وقيل. يضرك

  :زيد بن جندب
  !عن اجلدال وأعناهم عن الشغب... ما كان أغىن رجاالً ضل سعيهم 

وروي عن . ممن ترك املراء فهم وعل: وقيل. إذا تشاجرت اخلصوم طاشت احللوم، ونسيت العلوم: وقيل
ما ابتدع قوم إال : وقال سفيان" . ما ضل قوم بعد إذ هداهم اهللا إال باجلدل : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

: قيل إذا جالست عاملاً فسل تفقهاً ال تعنتاً وقال مسهر: احلث على السؤال على غري تعنت. أعطوا اجلدل
سى ما تريد وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل ال تسألين عما ال تريد فتن: سألت مالكاًعن شيء فقال



إن بين إسرائيل هلكوا بكثرة : وقال عليه الصالة والسالم. اتركوين ماتركتكم: وقد أكثر من سؤاله تعنتاً
  .سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم

  :النهي عن املناظرة ما أمكن

فكن كصاحب الشطرنج يبين أمره علي  ال تعرضن عقلك على الناس، فإذا اضطرك أمر: قال ابن املقفع
القائمة، فإن وجد ضربة غريبة انتهزها، وإياك أن تبتدىء يف جملس مل تسرب عقول أصحابه، فبني العقول بون 

  .بعيد

  :ذم اجللبة وخوض الكل يف الكالم

سه فناظره وقال املأمون هلامشي حضر جمل. المييل إىل اجللبة واللجاج إال من عجز عن الغلبة باحلجاج: قيل
  :وشغب

  إن الصواب يف األسّد ال األشّد... الترفعن صوتك يا عبد الصمد 
اخفض الصوت، فلو نيل خري برفع الصوت : وقال عمر بن عبد العزيز لرجل كان يكثر الصياح واجللبة

وكان أمحد بن اخلضيب إذا ناظر شغب وجلب، ورمبا رفس من يناظره فقال فيه . ألدركه احلمري والكالب
  :عض احملدثني خياطب اخلليفة املنتصرب

  أشكل وزيرك إنه ركّال... يا ابن عم حممدٍ، : قل للخليفة
  ولرجله عند الصدور جمال... قد نال من أعراضنا بلسانه 

  :وأنشد األصمعي!ليشنق: وهذا يقارب ما روي أنه شكا إىل املأمون من بعض قضاته أنه يعض اخلصوم فوقع
  كنز والدبا يف العرفج املتقارب... يتهم حديث بين قرط إذا ما لق

  :مسلم ابن عباس
  فراريج يلقى بينهن سويق... كأن بين راالن إذا جاء مجعهم 

  :احلث على املخالفة ودفع الصواب باخلطأ

إذا جلست مع القوم فإن أحسنت أن تقول كما يقولون وإال فخالف تذكر، ولو كان : قالت أعرابية البنها
وقال . إذا مل يكن لك يف اخلري اسم فارفع لك يف الشر علماً: وقال أعرايب. يف عنقكبتعليق أير محار 

  .هذا أول اخلالف: إمنا هو تنكر، فقال: فقالوا. خالف تذكر: بعضهم

  :ذم خمالف ألد يف كل صواب

ذا ذهب فإ: " وقال تعاىل" . بل هم قوم خصمون : " وقال تعاىل" . لتنذر به قوماً لدا : " قال اهللا تعاىل
  :وقال الشاعر" . اخلوف سلقوكم بألسنة حداد 



  برّد على أهل الصواب موكل... رقيع خصيم يف الصواب كأنه 
اجلاهل اليكون منصفاً، والعامل اليكون : فقال تلميذه. عامل معاند خري من جاهل منصف: وقال دميقراطس

  .كثرة اخلالف حرب، وكثرة املوافقة غش: وقيل. معانداً

  :يف سؤال مسألة املستأذن

استربت بك حني اسأذنت، : أتأذن يل يف مسألة ألقيها عليك؟ فقال إياس: قال ابن شربمة إلياس بن معاوية
إن : أسأل أم أسكت؟ فقال: وقال أبو العيناء لعبيد اهللا. فإن كنت ال تسوء جليساً وال تشني مسؤوالً فهاهتا

  .سألت أفدت، وإن سكت كفيت

  :شروط املناظرة

على شرائط، أن ال تغضب، وال تعجب، وال : هل لك يف املناظرة؟ فقال: متكلمان فقال أحدمها اجتمع
تشغب، وال حتكم، وال تقبل على غريي وأنا أكلمك، وال جتعل الدعوى دليالً، وال جتوز لنفسك تأويل آية 

تعارف، وعلى أن على مذهبك إال جوّزت إىل تأويل مثلها على مذهيب، وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد لل
إمنا اجتمعتم : وقال أبو يعقوب اخلطايب جللسائه. كالً منا يبين مناظرته على أن احلق ضالته والرشد غايته

لألدب ال جبوار وال نسب، فوفوه حقه وال تثلبوا أحداً، فمن ثلب ثلب، وإياكم واملراء يف األديان فإهنا 
باألصول والتكثروا فتملوا، واسترحيوا إىل ما يوافق  مفسدة بني اإلخوان ونقص عند أهل الزمان، وعليكم

: وقيل. من األدب فإنه غض أبداً غري مملول، وال تتجاوزوا يف النحو قدر احلاجة فغاية احلاذق فيه معروفة
من ذكر : اعفونا من ثالث وخوضوا بعد فيما شئتم: كان يعقوب اخلطايب إذا جلس إليه أصحابه يقول

  .ن خري من فالن، ومن ذكر القدرالسلف، وأن تقولوا فال
ما أويت العبد بعد االميان باهللا شيئاً أحب إيل من جواب : قال مسلمة بن عبد امللك: مدح اجلواب احلاضر

أمل تر إىل الذي حاج : أمل تسمع قوله تعاىل. حاضر، الن اجلواب اذا كان بعد نظر وتفكر مل يكن بشيء
ما اتقيت جواب أحد : وقال عمرو بن العاص. فبهت الذي كفر: إىل قولهإبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك؟ 

من مل خيف اجلواب تكلم، ومن خافه : وقال احلجاج. من الناس غري جواب ابن عباس رضي اهللا عنه لبداهته
  .تبكم

  :قال الشاعر
  !ما أحّر الكالم يرمحك اهللا ولكن أحّر منه اجلواب

. وما جاء من األجوبة فهي مذكورة يف أمكنتها املختصة هبا: طاباضجاع القسى واالعتماد عليها يف اخل
  .كانت العرب إذا اجتمعت للمناظرة واملفاخرة يضجعون قسيهم ويعتمدون عليها

  :وقال احلطيئة يف مرثية
  صفر خدودهم عظام املنخر... أمن خيصم مضجعني قسيهم 



  :وقال
  يل العصاأطلنا على األرض م... إذا اقتسم الناس فضل الفخار 

  مما جاء يف وصف الشعر والشعراء

  :الرخصة يف نسج الشعر وإنشاده

وقد مدحه غري شاعر فحباه ! أهجهم وروح القدس معك: حلسان بن ثابت: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما شاعرين وعلي رضي عنه أشعر منهما، وملا قال اجلعدي فيه . وأجازه

  :صلى اهللا عليه وسلم
  مظهرا وإنا لنرجو فوق ذلك... بلغنا الّسما عن جّدنا وجدودنا 
ال فض : قال صلى اهللا عليه وسلم! إىل اجلنة يا رسول اهللا: إىل أين؟ فقال: قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف مرضه الذي : عدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو الغطريف األسدي عن جده قال! فوك
. لم، واستغناء من فقر وشكراً على إحسانال باس بالشعر ملن أراد انتصافاً من ظ: مات فيه، فسمعته يقول

  :وعاب بعض الناس الشعر عند ابن عباس وكان قد قام إىل الصالة فقال
  إن يصدق الطري ننك مليسا

كنت عند النيب صلى اهللا عليه : وقال أبو بكر رضي اهللا عنه. اهللا أكرب، ودخل يف الصالة: مث قال عقيبه
  .هذا مرة وهذا مرة: شعر وقرآن؟ فقالأ: وشاعره عنده ينشده، فقلت له: وسلم

  :جواز إجازة الشعراء

يف شاعر : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إعطاء الشعراء من بر الوالدين: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: يعين بالعطية، وأعطى الزهري شاعراً، فقيل له يف ذلك فقال! اقطعوا لسانه: مدحه وعاتبه يف بعض ما فعله

أجز الشعراء : وحرم الشعراء احلجاج يف أول مقدمه العراق فكتب إليه عبد امللك. ن اخلري اتقاء الشرإن م
  .فاهنم جيتبون مكارم األخالق وحيرضون على الرب والسخاء

  :قال الشاعر
  مثل املياسم يف املواسم... صونوا القريض فإنه 

  خر واحملاسن واملكارم... الشعر جامعة املفا 

  :رمنفعة الشع

أسقي به املاء، وأرعى به الكأل، وتقضى يل به احلاجة، : مل تقول الشعر؟ فقال: قال احلجاج للمساور بن هند
الشعر يسكن به الغيظ، وتطفأ به النائرة، ويتبلغ : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. وإن كفيتين تركه



يات يقدمها بني يدي احلاجة، يستعطف هبا نعم اهلدية للرجل الشريف األب: القوم، ويعطى به السائل، وقال
  .تعلموا الشعر ففيه حماسن تبتغي ومساوىء تنقى: الكرمي ويستنزل به اللئيم؟ وقال عبد امللك

  :ابن الرومي
  وما الناس إال أعظم خنرات... وما اجملد لوال الشعر إال معاهد 

  :وقال أبو متام الطائي
  العال من أين تؤتى املكارم؟بغاة ... ولوال خالل سنها الشعر ما درت 

  ؟

  :ذم نسجه والتكسب به

ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحاً خري له من أن ميتلىء " و " ! والشعراء يتبعهم الغاوون : " قال اهللا تعاىل
ال تؤاخ شاعراً : وقيل! شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه: " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! شعراً

هو أسرى مروءة الدينء، وأدىن : وسئل بعضهم عن حوك الشعر فقال. ثمن، ويهجوك جماناًفإنه ميدحك ب
إن جددت كذبت، وإن هزلت : وسئل عوف بن أمية السكويت عن نسج الشعر فقال. مروءة السري

يف سورة البقرة وآل عمران : ملَ ال تقول الشعر؟ فقال: وقيل للبيد! أضحكت، فأنت بني كذب وإضحاك
  .لشعرشغل عن ا

  !فليت أين مل أكن شاعراً... الكلب والشاعر يف منزل 
  !يستطعم الوارد والصادرا... هل هو إال باسط كفه 

وقال احلسن !ما أجد آكال للسحت وال أوضع وال أطمع وأطبع وأقل نفسا من شاعر متكسب بشعره:وقال
: سطحا واألخرى سلحاً، فقالهذا الذي جعل إحدى يديه :رضي اهللا عنه يف الفرزدق حني أوعده باهلجاء
وملا حبس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه احلطيئة بسبب . إن أصلحتم سطحي، وإال رميتكم بسلحي

فال : قال عمر! ما ألوالدي كاسب غريه: فأخرج لسانه وقال! إياك والشعر: الزبرقان مث عفا عنه قال
  !ذهب فبئس الكسب كسبكفا: قال. إن مل أهجهم مل يفرقوين فال يعطوين: فقال. هتجهم

  :تعظيم الشعر

  :مر الفرزدق مبؤدب، وكان ينشد عليه صيب قول الشاعر
  زبر جتد متوهنا أقالمها... وجال السيول عن الطلول كأهنا 

وملا قدم . هذه سجدة األشعار نعرفها كما تعرفون سجدة القرآن: ما هذا؟ فقال: فقال املعلم. فنزل وسجد
  :جاء، فأنشده قصيدته فيه حىت إنتهى إىل قولهأبو متام على احلسن بن ر

  فالسيل حرب للمكان العايل ؟... ال تنكري عطل الكرمي من الغىن 



ما أحسن ما جلوت : واهللا ما مسعتها إال وأنا قائم ملا تداخله من األرحيية، فلما فرغ قال: قام قائما، وقال
  .ان قيامك أوىف مهر هلالو أهنا من احلور العني لك: فقال أبو متام! هذه العروس

  :ما استحبه األكابرمن فرص الشعر

إنك قد هلجت بالشعر، فإياك والتشبيب بالنساء فتعر شريفة واهلجاء : قال معاوية لعبد الرمحن بن احلكم
فتهجن كرميا أو تثري لئيما، وإياك واملدح فهو كسب األنذال، ولكن أفخر مبآثر قومك، وقل من األمثال ما 

سك وتؤدب به غريك، وإن مل جتد من املدح بدا فكن كامللك املرادي حني مدح فجمع يف املدح تزين به نف
  :بني نفسه وبني املمدوح فقال

  إن الكرمي للكرمي حمل... أحللت رحلي يف بين ثعل 
  :قال الشاعر

  وبالفكاهة واملزاح... أشغل قريضك بالنسيب 
  !م، وطالبا نيل السماح... يا مادح القوم اللئا 

  :مدح مجاعة من الشعراء وتفضيل بعضهم على بعض

ذاك رجل مذكور يف الدنيا منسي يف اآلخرة، جييء : ذكر امرؤ القيس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
مارأيت مخسة من العلماء قط إال وأربعة :قال األصمعي!يوم القيامة وبيده لواء الشعراء يقودهم إىل النار

امرؤ : من أشعر العرب؟ فقال: وسئل بعضهم. يس، وال أربعة إال وثالثة منهم يقدمونهمنهم يقدمون امرأ الق
وكان أبو عمرو يكثر وصف . القيس إذا ركب، واألعشى إذا طرب، وزهري إذا رغب، والنابغة إذا رهب

ال يل ق: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. النابغة الدبياين وطبعه وحسن ديباجته ويقدمه بعد امرىء القيس
هو زهري، إنه ال يعاطل بني : من هو؟ فقال: عمر رضي اهللا عنه وأنا أسايره أنشدين ألشعر شعرائكم، فقلت

الكالم وال يتبع حوشيه، وال ميدح الرجل إال مبا يكون يف الرجال؛ قال ابن سالم، مل يبق يف وصف الشعر 
وقال . اجة العرب، يعين أنه يطرب أطراهباوكان معاوية يسمى األعشى صن. شيئاً إال أتى به يف هذا الكالم

: أوس بن حجر وأبو ذؤيب فقلت: سألت عمر بن معاذ التميمي عن أشعر الناس فقال: حممد بن سالم
اللواء إمنا : فقال! جييء امرؤ القيس يوم القيامة وبيده لواء الشعراء: أليس النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

وسئل . جرير كان أنسبهما وأسهبهما: جرير أو الفرزدق فقال بعضهموذكر قوم . يكون مع دون األمري
. الذي يغرف من حبر أشعر: فقال! جرير يغرف من حبر، والفرزدق ينحت من صخر: آخر عنهما فقال

  :وقال مروان بن أيب حفصة
  حلو الكالم ومره جلرير... ذهب الفرزدق والفخار، وإمنا 
  للهى مبدحيه املشهوروحوى ا... ولقد هجا فأمض أخطل تغلب 

  وهجاؤه قد سار كل مسري... كل الثالثة قد أبر مبدحه 



  :املمدوح بإجادة نسجه والتمدح بذلك واحلث عليه

أشعر الناس النابغة أحسنهم شعراً وأعذهبم حبراً وأبعدهم : ذكر عند أيب بكر رضي اهللا عنه الشعراء فقال
فالن إذا قال أسرع، وإذا : وقيل. الباب، وقد تقدم آنفاًوقول عمر رضي اهللا عنه يف زهري من هذا . غوراً

  :عدي بن الرقاع! مداحة نواحة: وسئل البحتري عن أيب متام فقال. مدح رفع، وإذا هجا وضع
  حىت أقوم ميلها وسنادها... وقصيدة قد بت أمجع بينها 
  حىت يقيم ثقافة منآدها... نظر املثقف يف كعوب قناته 

إين ألدق الغزل، وأصفق النسج، : فقال! إنك ألستاذ الشعر: متهكماً حبمزة بن بيضوقال يزيد بن احلكم 
إين ألرسل القوايف عوجاً : وقال ابن مقبل. شعر خمشوب إذا كان جديداً مل يثقف: ويقال. وأرق احلاشية

  .استجيدوا القوايف فإهنا جراز األشعار: وقيل. فتأتيين وقد ثقفتها

  :راملوصوف بالسالمة من الشع

  :أبو متام
  إذا أنشدت شوقاً إليه املسامع... يود وداداً أن أعضاء جسمه 

  :إبراهيم بن رجاء
  يطيب بأفواه الرماة مساعها

  :الناشىء
  إمنا الشعر من حتصل من قبل ظهور األقوال يف األذكار

  ه حبسن اإليراد واإلصدار... فأتى لفظه يطابق معنا 
  وار ضاحي القرارمطمع مؤيس قريب إىل الفهم بعيد األغ

  .ما دل صدره على عجزه، ومل حيجبه شيء دون بلوغه: ما أجود الشعر؟ فقال: وقيل ملعتوه

  :شاعر رديء النسج

وأنشد عمارة شعر أيب العتاهية فمجه . سكر ال حالوة له: كيف تراه؟ فقال: أنشد رجل شعراً فقال لصاحبه
وأنشد رجل أعرابياً . ثله من الشعر يسمى مغسوالًهو أملس املتون قليل العيون، وما كان م: مسعه وقال
: كيف تراه؟ فقال: وأنشد رجل الفرزدق شعراً وقال! نعم على قلبك: هل تراين مطبوعاً؟ فقال: شعراً وقال

  :شاعر! لقد طاف إبليس هبذا الشعر يف الناس فلم جيد أمحق يقبله سواك
  ن دفتربقصيدة قد قاهلا م... وأبو الدفاتر ال يزال جييئنا 

  :وآخر
  قد كان ثقفه حوالً فما زادا... وبات يدرس علماً ال قران له 



  :ابن أيب عيينة
  فلم تصب وسطاً منه وال طرفا... أقمت حوالً على بيت تقومه 

  :شعر رديء النسج

  :أنشد ابن األعرايب
  لسان دعي يف القريض دخيل... وشعر كبعر الكبش فرق بينه 
  :ويف مثل هذا الشعر قال بعضهم. ول الشعر وابن عمهوقال العجاج يف ابنه أنه يق

  يكد لسان الناطق املتحفظ... وبعض قريض الشعر أوالد علة 
  :ابن احلجاج

  فشعري بيتا مستراح وخمرج... فمن كان حيوي العطر دكان شعره 
  :اجلماز

  أنصاف كتب ليست مبؤتلفة... كأن أشعاره إذا انتقدت 

  :هني املسيء عن نسجه

وعرض رجل . ألن الذي أرتضيه ال جييبين والذي جييبين ال أرتضيه: مل ال تقول الشعر؟ قال: املقفع قيل البن
  .أخبأه كما ختبأ اهلرة خرءها: على أديب شعراً فقال

  :شاعر
  علمك يف أحبره حبرا... ال تعرضن الشعر ما مل يكن 

  من عقله، ما مل يقل شعرا... فال يزال املرء يف فسحة 
  :الوائلي
  :وقلت له قول الفصيح اجملامل... اطب ليل يف القريض زجرته وح

  فدعه وال تعرض حلصباء ساحل... إذا أنت مل تقدر على در جلة 

  :مفاضلة البديهة والروية ومدح الطبع

  :قال ابن الرومي يف احلكم بينهما
  وللبديهة نار ذات تلويح... نار الروية نار غري منضجة 
  لكنه عاجل ميضي مع الريح.. .وقد يفضلها قوم لعاجلها 
ومما يؤكد تفضيل . أنا للبديهة وأنت للروية وبينهما بون: فقال! أنا آدب منك: وقال معاوية ال بن العاص

خري الفقه ما : أن تصيب فال ختطىء وتعجل وال تبطىء قيل: البديهة قول العبدي يف وصف البالغة
  .حاضرت به



  :وقال احلطيئة
  إذا ما أراد القول زوره شهرا... قائل فهذا بداية ال كتحبري 

فقال . مقدار عشرة أبيات: كم بيتاً تقول يف اليوم؟ قال: واجتمع ابن منادر وأبو العتاهية، فقال أبو العتاهية
  :فإنك تقبل من شيطانك حنو: فقال. فأنا أقول مائتني: أبو العتاهية

  أموت الساعة الساعه... أال يا عتبة الساعه 
  .ل مثل ذلك لقلت ألوفاًولو أين أقو

  :املتنيب
  الطبع وعند املتعمق الزلل... أبلغ ما يطلب النجاح به 

  :املعتذر لرفض طريقة من النسج

من ذا الذي ال حيسن مكان عافاه اهللا أخزاه اهللا؟ ولكين رأيت : فقال. إنك ال حتسن اهلجاء: قيل لنصيب
جو، ورجالً سألته فمنحين وهو املمدوح، ورجالً سألته رجالً مل أسأله فال ينبغي أن أه: الناس ثالثة رجال

بلغين أنك ال حتسن أن : فلم يعط فنفسي أحق باهلجاء إذ سولت يل أن أساله؟ وقال عبد امللك للعجاج
أن لنا عزاً مينع من : ما مينعك من ذلك؟ قال: فقال. من يقدر على تشييد أمكنة ميكنه إخراهبا: فقال. هتجو

ما عشقت : قال جرير! كالمك أشعر من شعرك: مينع من أن نظلم، فعالم اهلجاء؟ فقالأن نظلم، وحلماً 
قط ولو عشقت لشببت، فإذا مسعت العجوز بكت على ما فات من شباهبا، وإين ألرى الرجز مثل آثار 

شعرك يف مرائي احلسن ليس : وقيل أليب يعقوب. اخليل يف الثرى، ولوال أن سبق إليه غريي ألكثرت منه
  أين شعر الوفاء من شعر الرجاء؟: فقال. عرك يف مدحهكش

  :املهجو بأنه ينتحل األشعار

  :أبو هفان
  !أحسن الناس: فقولوا... إذا أنشدكم شعراً 

وعرض رجل على ابن . كالمك ذوب شعري: ونظر أبو متام إىل سليمان بن وهب وقد كتب كتاباً فقال
هي قصيديت : فقال الرجل. هذه للمتنيب: ابن اجلالبفقال . اجلالب قصيدة للمتنيب وادعى أنه قاهلا

لو : وقال الصاحب لرجل عرض عليه شعراً. فمبيضتها للمتنيب عندي: فقال ابن اجلالب. ومسودهتا عندي
  :أنشدت أبا القاسم الزعفراين قول الصاحب: وقال أبو حممد بن املنجم. حللت عقاله حلق بأربابه
  رق الزجاج وراقت اخلمر

لعن اهللا أبا نواس : فقال. مها للصاحب: فقلت! لعن اهللا قائلهما فقد سرقهما من أيب نواس: فقال .البيتني
دعنا من هذا : كيف سرق أبو نواس من موالنا الصاحب؟ فقال: فقد سرقهما من موالنا الصاحب، فقلت

  .ما سرق إال منه



  :السالب غريه شعراً قهراً
  :فأنشده وقف الفرزدق على الشمردل فاستنشده شعراً

  وبني متيم غري جز الغالصم... وما بني من مل يعط مسعاً وطاعة 
خرجت : وقال رؤية! خذه ال بارك اهللا لك فيه: فقال! واهللا لتتركن يل هذا البيت أو لتتركن عرضك: فقال

  :أبوك راجز وجدك وأنت مفحم، فأنشدته: مع أيب فقال يف الطريق
  كم قد خسرنا من عذرة عنس

فلما انتهينا إىل سليمان أنشده إياها فأمر له بعشرة ! اسكت فض اهللا فاك: فقال. لى آخرهاحىت أتيت ع
. فسألته أن جيعل يل نصيباً مما أعطي فأىب! سر فأنت أرجز الناس: فقلت له يف ذلك فقال. آالف درهم

  :ودخل ابن زهري على معاوية فأنشده
  "األبيات " ية أول على أينا تعدو املن... لعمرك ما أدري وإين ألوجل 

عهدي بك ال تشعر، فما لبث أن دخل معن فأنشده هذه األبيات، : فقال له معاوية. وهي يف احلماسة
إن معناً أخي من الرضاع وأن أحق هبذا الشعر : كيف انتحلتها؟ فقال: فالتفت معاوية إىل ابن زهري فقال

  !منه

  :التوراة يف الشعر وادعاء ذلك

وسئل أبو عمر وبن العالء رمحه . عران يف معىن من غري أن يسمع أحدمها مبقالة اآلخرالتوارد أن يتفق الشا
وألمحد بن أيب طاهر يعتذر لشعر . عقول رجال توافت على ألسنتها: كيف يتفق الشاعران؟ فقال: اهللا تعاىل

  :ادعى البحتري أنه سرقه منه
  فمنه منشعب أو غري منشعب... الشعر ظهر طريق أنت راكبه 

  وألصق الطنب العايل إىل الطنب... مبا ضم بني الركب منهجه ور
  :وقال آخر وقد أتى سلطاناً ميدحه فحرمه وزعم أنه مسروق

  أما كان يؤتيين عليه جزائيا؟... وهبين سرقت الشعر مث مدحته 
  :وقال أبو املضاء

  !تنحال: وأنشده شعراً لقال... لو أن جريراً جاءه يف زمانه 
  : مدح شعر غري مسروقوقال أبو متام يف

  مكرمة عن املعىن املعار... منزهة عن السرق املورى 

  :شعر أعاده قائله يف غري املمدوح

أنا : أنشد أبو القاسم بن أيب العالء يوماً شعراً كاتب به رئيساً، وكنا مسعناه منه قبل، فعوتب يف ذلك فقال
  :العميد قصيدة املتنيب اليت أوهلانظمته أقلد به من أشاء، وكان قد وقع إىل أيب الفضل بن 



  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب
  :فلما ورد عليه مدحه هبا وبدل قوله
  فإين أغين منذ حني وأشرب... أبا املسك هل يف الكاس فضل أناله 

أخرج : فقال أبو الفضل لبعض ندمائه. فلما أنشدها استطال وتكرب وأظهر إعجاباً هبا. فجعله أبا الفضل
  .صيدة لينخفض، فلما رآها تبسم وخجلهذه الق

  ؟؟

  :شعر يدل على مهة قائله وحاله

  :أنشدوين بيتاً مللك يدل عليه بيته وإن مل يعرف، فأنشد: قال املأمون يوماً ملن حضره
  جيوب الفال عيناك تبتدران؟... أمن أجل أعرابية حل أهلها 

الدال على ذلك : ة من أهل احلضر، مث قالما يدل هذا على أنه مللك بل جيوز أن يكون هذا لسوق: فقال
  :قول يزيد بن عبد امللك

  واسق هذا الندمي كاساً عقارا... إسقين من سالف ريق سليمي 
وقال صاحل بن حسان للهيثم . ويغمرهم نائلي. وقوله يل احملض من ودهم. فأشارته إىل الندمي تؤذن بأنه ملك

  :فكيف قلت قال لقوله: قال! ما علمت وال مسعت: ثاً فقالأعلمت أن النابغة الذبياين كان خمن: بن عدي
  "البيتني " سقط النصيف ومل ترد إسقاطه 

بل صاحبك األعشى هو املخنث : واهللا ما حيسن هذه اإلشارة إال خمنث، فسمع ذلك الرجل من قيس فقال
  :حيث يقول

  !ويلي عليك، وويلي منك يا رجل: ... قالت هريرة ملا جئت زائرها

  :غ يف الشعر بعد أن كان مكدياًالناب
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام كأنه يف حديقة سجنه فيها خنل طوال، : قال السيد احلمريي

المرىء : فقال. ال: أتدري ملن هذه النخيل؟ فقلت: فقال يل. وجينبها أرض كأهنا كافورة ليس فيها أشجار
: لت، فما أصبحت أتيت ابن سريين فقصصت رؤياي عليه فقالففع. فأقلعها وأغرسها يف هذه: القيس

أما أنك ستقول مثل شعر امرىء القيس، إال إنك تقوله يف قوم طهرة، فما : فقال. ال: أتقول الشعر؟ قلت
  .انصرفت إال وأنا أقول الشعر، والنابغتان مسيا بذلك ألهنما عاشا دهراً ال يقولون شعراً مث نبغا فيه

  :ر على ذي آلتهتسهيل قول الشع

سهل . إن حفر بئر بقرب قناة جيري منها املاء: فقال. ما أحسن ما قلت: عمل سقراط بيتني فقيل له
  :البديهي

  إال إىل املثرين من أدواهتا... وأرى القوايف ال تصري مطيعة 



  حصلت إضافته إىل آالهتا... والطبع ليس مبقنع إال إذا 
  :آخر

  وال العلم من حد الطباع بنائب... وما الطبع مغن وحده يف نظامه 
  فأيسر مبناه كنسج العناكب... إذا مل تكن جمموعة أدواته 

  .أصح الشعر وأسهله ما يقوله من بعثه أنف أو دخله كلف: وقيل

  :من تداخله لسماعه األنفة واحلمية

  :كان باملدينة فىت يتعشق امرأة، فوعدته يوماً فلما اجتمعا غنت مغنية هبذا الصوت
  ومل ترفع لوالدها شنارا... اخلفرات مل تفضح أخاها  من

إن رغبت يفّ فاجعل هذا مهري : فأبت إال اخلروج، فرجعت إىل منزهلا وبعثت إىل الرجل ألف دينار وقالت
  :أتسأل وجدك يقول: ودخل رجل على أيب دلف فاستماعه فقال له. واخطبين من أيب

  ن سائر الناس يسألومن يفتقر م... ومن يفتقر منا يعش حبسامه 
أنا الذي علمته : نعم وتضجر، فلقي وكيالً أليب دلف يأيت مبال فسلبه واتصل اخلرب بأيب دلف فقال: فقال

  .وهذا الباب من جنس منفعة الشعر. هذا فدعوه

  :شعر سائر

  :أبو العتاهية
  بني املشاهد أو يبكي به وتر... يف كل أرض قرى من منطقي مثالً 

  :الطرمي
  تغرب حسناً يف وجوه القصائد... يل شرقاً وغرباً قصائد لقد سار 
  :املتنيب

  رضوى وأسري يف اآلفاق من مثل... أبقى على كنف األيام من كنفي 
  :الكندي

  وتعجز عن مواقعها السهام... يقصر عن مداها الريح جرياً 
  فحث هبا املطابا واملدام... تناهب حسنها حاد وشاد 

  :املسيب
  يف القوم بني متثل ومساع... تزال غريبة ترد املياه فال 

  :النابغة
  فليس يرد فدفدها التمين... أوابد كالسالم إذا استمرت 

  :شعر أثر يف املقول فيه فرفعه أو وضعه



  :كان بنو قريع مىت قيل هلم أنف الناقة أستحيوا حىت قال فيهم احلطيئة
  الذنباومن يسوي بأنف الناقة ... قوم هم األنف واألذئاب غريهم 

حنن من أنف الناقة، وغري كانوا يتبجحون بامسهم حىت قال فيهم : فصاروا بعد ذلك يتبجحون به ويقولون
  :الشاعر

  فال كعباً بلغت وال كالبا... فغض الطرف إنك من منري 
  :وقال جرير. فكانوا بعد إذا سئلوا قالوا من بين عامر

  !مثاالحك أسته ومتثل األ... والتغليب إذا تنحنح للقرى 
  !لو طعنوا بعد هذا يف أستاههم ما حكوها: فقالوا

  :مفاضلة قصار الشعر وطواله

يكون : وقيل آلخر ذلك فقال! يكفيك من القالدة ما أحاط بالعنق: مل ال تطيل الشعر؟ فقال: قيل لعقيل
ترغب  يا أبت كنت ترغب عن القصار فصرت: وقالت مليكة بنت احلطيئة. أحوك وعلى أفواه الرواة أعلق

: وقيل آلخر مثل ذلك فقال. ألهنا يف اآلذان أوجل، وعلى الفكر أروج، والناس إليها أحوج: فقال. فيها
. إذا مدحتم فاقصروا، وإذا هجومت فأطيلوا، فالشر ال ميل: وقال آخر. حسبك غرة الئحة ومسة واضحة

  وقال الصاحب أن عبدان إذا أطال قصر وإذا قصر مل يقصر

  :يف شعره أو نادرتهإعتذار من أكدى 

كيف أقوله وأنا ال أشرب وال أطرب وال : مل ال تقول الشعر؟ فقال: قال عبد امللك لعدي بن أرطاة
حال : وقال عبيد. رمبا أتت علي ساعة وقلع ضرس أهون علي من قول بيت: أغضب؟ وقال الفرزدق
  :واستأذن الغاليب على عباد فأذن له فأنشده. اجلريض دون القريض

  مستعصمني جبوده أعطانا... حننا بالوزير ركابنا ملا ا
  "وأنسى القافية ... " متخرقاً يف جوده... من مل يزل للناس غيثاً ممرعاً 

وتبع رجل مجاعة . يف جوده معواناً: قل كشحاناً أو قرناناً وخلصين، فتذكر وقال: فجعل يردد فقال عباد
ما معىن : فقال. أنا من الغاوين: ما عندك؟ قال: رجلمن الشعراء دخلوا على سلطان فلما أنشدوه قال لل

  .فأنا غاو تبعتهم، فضحك منه وأعطاه" ! والشعراء يتبعهم الغاوون : " ذلك؟ فقال اهللا تعاىل

  :اشتمال الشعر على نقاية ونفاية

. احةشعر بشار سباطة امللوك، فيها قطعة ذهب وما شئت من رماد، والسباطة الكس: قال أبو عمر بن العالء
  :وأنشد بعضهم



  !فعيبك الشعر عيب... يا عائب الشعر؛ مهال 
  !مع الشبيبة شيب... الشعر كالشعر فيه 

مثل الشعر مثل اإلبل : وقال شداد األعرايب. ثوب بواف ومطرف بآالف: وقال بعضهم يف وصف شاعر
سوق خلقان : الما تقول يف اجلعدي؟ فق: وقيل جلرير. فيها الكرام واخلساس، يسد بعضها خصاص بعض
إذا كان الكالم كله منقى مل تنب فيه اللمعة والنكتة، ولذلك : ترى ثوباً يروعك وثوباً تستهجنه عينك؛ وقيل

  .مل يستعذب الناس شعر صاحل بن عبد القدوس ملا كان كله حكماً
  :املتنيب

  ويف الشعر ما قد ضمه حبل حاطب... ويف الشعر ما هتوى النفوس استماعه 

  :برديء شعره ضن الشاعر

آفة الشاعر البخل ألنه يقول مخسني بيتاً وفيها بيت رديء، فال حيتمل قلبه أن : قال عبد اهللا بن طاهر
  .الشاعر كالصري يف جيتهد يف أن يروج ما يف كيسه من الزيوف: وقيل. يسقطه

  :اعتذار من قصر عن مساجلة

  :العتايب
  عيه وشآينشأى الناس قبلي س... وال عار إن قصرت دون مربز 

  قوائمه مشكولة حبران... وإين كمن جارى جواداً مبقرف 
  :ومما حيسن أن يتمثل به هنا قول الدارمي

  ولكن الرحى فوق التفال... كالنا شاعر من قول صدق 

  :قائل شعر ذكر أنه استعاره من املقول فيه

  :أمحد بن أيب اخلصيب
  امتارها جسيفمنك ومن إحسانك ... وإين وإن أحسنت يف القول مرة 

  فأهديت حلواً من جناي لغارس... تعلمت مما قلته وفعلته 
  :ابن طباطبا

  منك استفدنا حسنه ونظامه... ال تنكرن اهداءنا لك منطقاً 
  يتلو عليه وحيه وكالمه... فاهللا عز وجل يشكر فعل من 

يا أبا : فقال وحكي أن الصاحب دخل على عضد الدولة هبمدان، وعضد الدولة مكب على دفتر يقراه،
املعىن مستفاد : فقال. القاسم هذه رسالة لك يف بعض فتوحنا، حنن نأخذها بأسيافنا وأنت جتملها بأقالمك

  :من موالنا وإن كانت األلفاظ خلادمه، مث أنشده



  جتري جميباً إىل شأوي وال أمدي... وأنت أكتب مين يف الفتوح وما 
لصاىبء حمبوساً ببغداد، فأمر باإلفراج عنه واخللعة عليه، فكان لعبدك أيب اسحق ا: ملن البيت؟ فقال: فقال

  .ذلك سبب خالصه وتقدمه
  :كالم نثر صار شعراً من غري قصد

  :كتب عقال بن شهبة
  من عقال ابن شبة بن عقال... لألمري املسيب بن زهري 

: د ابن سعدأبو احلسني أمح: وحضر الصاحب احلسن بن سعد فرأى على عنوان كتاب. فاتفق منه شعر
  :هذا شعر مث قال، قل: فقال

  أيب احلسني أمحد بن سعد... إىل اهلمام األرحيي الفرد 
علمت بعد مثانني سنة أن كنييت وامسي واسم أيب شعر، وعلى ذلك كتب عبد اهللا اخلازن : فقال أبو احلسني
  :على عنوان كتابه

  سم كايف الكفاة امساعيال... حضرة الصاحب اجلليل أيب القا 
فسمع أبو العتاهية . تعال إن كنت تريد الرحبا: فقال صاحبه. يا صاحب املسح تبيع املسحا: وقال رجل ملناد

  .قد قاال شعراً ومها ال يدريان: ذلك فقال
  :ما جاء من لفظ القرآن واخلرب موزوناً

النيب صلى اهللا وقال . وقدور راسيات. وجفان كاجلوايب" . تبت يدا أيب هلب وتب : " من ذلك قوله تعاىل
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرض أصحابه " . أنا ابن عبد املطلب . أنا النيب ال أكذب: " عليه وسلم

واهللا لوال اهللا ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت : " على حفر اخلندق ويقول
  .لوال أنت ما اهتدينا وكان أصحابه جييبونه إنك" . األقدام إن القينا 

  :متناه يف مدح أو هجو أول من ضده

  :مدح أعرايب نبطياً فقال
  للريح يف أثوابه دوي... إن أبا اهليجاء أرحيي 

  :انظروا كيف ضاع هذا البيت؟ ومسع بعضهم قول احلطيئة: فقال األصمعي! عين أين أقسو: فقال النبطي
  لسواد املقبلال يسألون عن ا... يغشون حىت ما هتر كالهبم 

  :وأنشد قول األخطل! هذا بيت قواد: فقال
  جرير وال موىل جرير يقومها... وإين لقّوام مقاوم مل يكن 

  .صدق ما قمنا بني يدي قس ألخذ قربان وال إلداء جزية بني يدي سلطان: فقال جرير

  :شعر ال يدري أمدح هو أم هجاء



ألقولن فيك : فقال. خياطة ال تدري أقباء هو أم دواج ألخيطنه: دفع أعرايب ثوباً إىل خياط فقال اخلياط
  :شعراً ال تدري أمدح هو أم هجاء، وكان اخلياط أعور، مث أنشده

  !ليت عينيه سوا... خاط يل زيد قبا 
  :وملا أنشد النابغة النعمان قوله. فلم يدر أدعاء له أم دعاء عليه

  ويبقى ما بقيت به ثقيال... ختف األرض إما غبت عنها 
حق له أن يغضب، ولكن قل بعده هذا : ال أدري أمدحين أما هجاين؟ فأتى زهرياً فأخربه فقال: غضب وقال

  :البيت
  فتمنع جانبيها أن تزوال... أظنك مستقر العز منها 

  !أما اآلن فنعم: فأتاه فأنشده ذلك فرضي وقال
  :من قصد مدحياً فاتفق منه هجو

  :جاء شعرور إىل زبيدة فمدحها فقال
  !طوىب لزائرك املثاب... يدة بنة جعفر أزب

  تعطي األكف من الرغاب... تعطني من رجليك ما 
إنه قصد مدحاً وأراد أن يقول الناس مشالك أجود من ميينه، : فوثب إليه اخلدم ليضربوه فمنعتهم وقالت

  :أمرياً فقالومدح شاعراً . فظن أنه إذا ذكر الرجل كان أبلغ، وقد محدنا ما نواه وإن أساء فيما أتاه
  م الواسع ابن الواسعه... أنت اهلمام ابن اهلما 

  !أسوأ من شعرك ما أتيت به من عذرك: فقال! قد جربتها: من أين عرفتها؟ قال: فقال

  :شاعر مغلوب بشعر ركيك

 أتسألين وأنا شاعر؟: يا أبا معاذ، أعطنا شيئاً وصل إليك من السلطان، فقال: أتى أبو الشمقمق بشاراً فقال
  :نعم إين مررت بالصبيان وهم يقولون: فقال

  مثل تيس يف سفينه... إمنا بشار فينا 
وردت قمّ : وقال دعبل! ال تكن راوية للصبيان بعد هذا: رفع مصاله عن مثامنائة درهم وأعطاها له وقال له

ه فذهب وكان يل على أهلها رسم، فاتفق أن جاءين شعرور فأخذ يتأكدين ويؤذيين، فازدريت به وزجرت
  :وهجاين فقال

  ليس يشفى لقابل... يف أست دعبل بالبل 
  أير بغل بكابل... ليس يشفيه منه غري 

  !فلهج الصبيان بذلك وصاروا يصيحون خلفي إذا رأوين، ففررت من قم استحياء وما عاودهتا بعد

  :معرفة نقد الشعر



إمنا يعرف الشعر : وقيل. طعة من عقلهانتقاد الشعر أشد من نظمه، واختيار الرجل الشعر ق: قال أبو عمرو
إمنا يعرف الشعر من دفع : وقيل. كن على معرفة الشعر أحرص منك على عقله: وقيل. من دفع إىل مضايقه

ال يكون الشاعر : وقال الفرزدق. كن على معرفة الشعر أحرص منك على حوكه: وقيل. إىل مضايقة
  :أبو أمحد بن املنجم. همتقدماً حىت يكون باختيار الشعر أحذق منه بعمل

  رب شعر نقدته مثل ما ينقد رأس الصيارف الدينارا
  :األهوازي

  !هو احلادي، وليس له بعري... ويزعم أنه نقاد شعر 
  :آخر

  ن دليالً على اللبيب اختياره... قد عرفناك باختيارك إذا كا 

  :عذر من يعرف الشعر وال يصوغه

أشاعر أنت؟ : وقيل ألديب! أنا املسن أسن احلديد وال أقطع: المل ال تقول الشعر؟ فق: قيل البن املقفع
  :وقال شاعر. ال ولكين هبم خابر: فقال

  وتعيي القوايف املرء، هو خطيب... وقد يقرض الشعر البكي لسانه 
ألن الذي جييبين ال أرتضيه وما : مل ال تقول الشعر مع غزارة علمك وجودة فهمك؟ فقال: وقيل أليب عبيدة

  :ولبعضهم يف املعىن. ال جييبين أرتضيه
  علي ويأىب منه ما كان حمكما... أىب الشعر إال أن يفيء ردئيه 

  ومل أك من فرسانه كنت مفحما... فيا ليتين إذ مل أجدحوك وشيه 

  :مذاهب الناس يف نقده

. ن الفهمخري الشعر ما ال حيجبه شيء ع: مذاهب الناس يف ذلك خمتلفة، فمنهم من مييل إىل ما سهل فيقول
ما كان مطابقاً : ومنهم من يقول. خري الشعر ما معناه إىل قلبك أسرع من لفظه إىل مسعك: وقال آخر

  :للصدق وموافقاً للوصف كما قيل
  !صدقا: بيت يقال إذا أنشدته... وإن أحسن بيت أنت قائله 

إىل ما انغلق معناه ومنهم من مييل . من خبث جيده وطاب رديئه: وسئل ذو الرمة عن أشعر الناس فقال
وصعب استخراجه، كشعر ابن مقبل والفرزدق، وكثري من النحويني ال مييلون من الشعر إىل ما فيه إعراب 

  :إن أبا العتاهية أشعر الناس لقوله: وقال يزدان املتطبب. مستغرب ومعىن مستصعب
  جرى يف العروق عرقاً فعرقا... فتنفست مث قلت نعم حباً 

  !إمنا صار أشعر الناس عندك من طريق اجملسة والعروق: باءفقال له بعض األد

  :مراتب الشعراء والشعر



: أقسام الشعر أربعة: وقيل. يقال للمجيد فحل، وملن دونه مفلق مث شاعر مث شويعر مث شعرور: قال اجلاحظ
  :ضرب حسن لفظه ومعناه، وإذا نثر مل يفقد حسنه وذلك حنو

  ف أروع يف عرنينه مشممن ك... يف كفه خيزران رحيه عبق 
  فم يكلم إال حني يبتسم... يغضي حياء ويغضى من مهابته 

  :وضرب حسن لفظه وحال معناه حنو
  ومسح باألركان من هو ماسح... وملا قضينا من مىن من كل حاجة 

  وسالت بأعناق املطي األباطح... أخذنا بأطراف احلديث بيننا 
  :وضرب جاد معناه وقصر لفظه حنو

  متد هبا أيد إليك نوازع... جن يف حبال متينة خطاطيف ح
  :وضرب قصر معناه ولفظه حنو

  وإن للسفر ما مضى مهال... إن حمال وإن مرحتال 
األشياء كلها ثالث طبقات، جيد ووسط ورديء، فالوسط من كل شيء أجود من الرديء عند : وقيل

الشعر : وقيل. هو عبارة عن الرديءالناس، إال الشعر فإن رديئه خري من وسطه، ومىت قيل شعر وسط ف
  .شعر يكتب ويروى، وشعر يسمع ويكتب، وشعر ال يكتب وال يوعى: ثالثة أصناف

  :كثرة الشعر يف الناس

  :أبو متام. لوال أين أعلم أن الشعر من شر الكالم لقلت الشعر أكثر من النثر: قال إبراهيم املوصلي
  منه يف العصور الذواهب حياضك... ولو كان يفىن الشعر أفناه ما قرت 

  سحائب منه أعقبت بسحائب... ولكنه صوب العقول إذا اجنلت 
  الشعر أكثر من الكالم البليغ، فقد جتد عشرة آالف شاعر وال جتد خطيباً: وقيل

  :املستحسن اإلنشاد

مري، نشيد أيها األ: رأيت املخزومي آنفاً وهو ينشد شعراً فقال: دخل أبو متام على إسحق املصعيب فقال له
: ومدح رجل آخر حبسن اإلنشاد فقال. املخزومي يطرق بني يدي شعره، وشعري يطرق بني يدي نشيدي

إذا أنشدت : وقيل. حسن إنشادك يزين الشعر يف فهمي: هو صناجة الشعر، وقال الفرزدق لعباد العنربي
  .بالغاملديح ففخم، أو املرائي فحزن، أو من النسيب فأخضع، أو من اهلجاء فسدد و

  :املستقبح اإلنشاد

  :عبد اهللا بن معاوية
  بالشعر يوماً، وقد يزرى بأفواه... يزين الشعر أفواه إذا نطقت 



  :أبو خليفة
  !كأن الشعر من فيه إذا متت قوافيه كنيف قد خري فيه

  مما جاء يف الكتاب والكتابة

أول ذلك : وقيل" . ألمساء كلها وعلم آدم ا" اللغات توقيفية لقوله تعاىل : قيل: واضعوا اللغات واخلط
مرامر بن مرة بن ذروة، : وضع اخلط ثالثة نفر: وقال الكليب. اصطالح مث جيوز أن يكون الباقي توقيفاً

. وأسلم بن شدرة، وعامر بن حدرة، فرامر وضع الصورة، وأسلم فصل ووصل، وعامر أعجم وأشكل
عفص وقرشت على أمسائهم، مث وجدوا أجبد وهوز وحطي وكلمن وس: وضعه قوم من طسم وهم: وقيل

حروفاً أخر ومسوها الروادف وهي ثخذ ضظع، وهلا أربعة حروف ال يعوهنا يف أيب جاد، وتلك حروف املد 
وأول من خاطب بأطال اهللا بقاءك عمر بن اخلطاب؛ قاله لعلي بن . واللني ونون الغنة يف حنو منذر وجندل

وأول من . جعلين اهللا فداءك، عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماوأول من قال . أيب طالب رضي اهللا عنهما
وأول من كتب يف صدر الكتاب، مراسلة أن يصلى على حممد، حيىي . قال جعلت فداءك، علي عليه السالم

  .بن خالد الربمكي

  :اتفاق احلروف مع النجوم

مع الزيادة سبعة على عدد  عدد احلروف العربية عدد منازل القمر مثانية وعشرون، وغاية مبلغ الكلمة
النجوم السبعة، وصورة الزوائد اثنا عشر على عدد الربوج، وأربعة عشر تندرج مع الم التعريف مثل 

  .منازل القمر اليت تستتر حتت األرض، وأربعة عشر فوقها، وهذا اتفاق صحيح

  :أسامى املترمجني

كيف تكتب دهيوده : له رجل من الفرس نقل ديوان الفارسية إىل العربية صاحل بن عبد الرمحن، فقال
قطع اهللا أصلك من : أيضاً، فقال: وكيف تكتب أندى؟ قال: عشري ونصف عشري، فقال: وبنجيوده؟ فقال

  .اطلبوا مكسباً غريه: وقال لقومه! الدنيا كما قطعت أصل الفارسية

  :وممن نقل العلوم الكبار

و طاليس وأفالطون، من متقدمي احلكماء ومستخرجي ان بطريق وبان ناعمة وأبو فروة وابن املقفع وارسط
  .العلوم

  :أجناس الكتابة



أحدمها يبتدىء باليمني وهي العربية والعربانية، والثاين من اليسار وهو : كتابة األمم نوعان: قال الكليب
لروم وحكي أن ملك ا. اليونانية والرومية، وكل كتابة من اليسار فهي مفصولة، وكتابة الصني نقوش تصور

  .ما حسدت العرب على شيء كاحلسد على أشكال خطوطهم: قال

  :موافق اخلط

العلم : اخلط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية وقيل: وقيل. اخلط لسان اليد وهو الطلسم األكرب: قيل
. اخلط للقريب والبعيد، واللفظ للقريب فقط: وفضل بعضهم اخلط على اللفظ فقال. شجر واخلط مثر

  .اخلط كالم ميت واللفظ كالم حي: الينوس اللفظ فقالوفضل ج

  :اختالف اخلطوط وتشاهبها

. من أعجوبة اخلطوط كثرة اختالفها مع اتفاق أصوهلا، كاختالف األشخاص مع اتفاقها فيا لصنعة: قيل
 أعجب من هذا ما يبلغنا من متييزكم: وعجب بعض الكتاب من احلاق القافة بالولد بالشبه فقال له قائف

وحكي أن رجالً ادعى على آخر خبط، له معه، فجحد املدعى عليه خطه، ! اخلطوط وإحلاق كل بصاحبه
فتحاكما إىل سليمان بن وهب، فأحضر اخلط وأملى على الرجل كتاباً طويالً ردد فيه احلروف، فتصنع 

كذبه، فاستقصى  الرجل يف كتابته فأبت سجيته يف أحرف إال أن تأيت كما جرت به عادته، فتبني لسليمان
  .عليه حىت اعترف خبطه

  :مدج الكتابة

: " وقال تعاىل" . كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون : " جعل اهللا تعاىل كتبة املالئكة كراماً كاتبني حيث يقول
بلغت الكتابة بقوم مبلغ امللوك، وأعطتهم أزمة اخلالفة، ونال اخلالفة : وقيل" . بأيدي سفرة كرام بررة 

وسأل أعرايب من أصحاب النيب صلى اهللا عليه . عثمان وعلي ومعاوية وعبد امللك: من الكتّاباربعة 
فلح : وسلم، فذكروا له حىت انتهوا إىل ذكر معاوية، فقالوا كان كاتب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  :قال الشاعر! ورب الكعبة، فإن األمور بيد الكتّاب
  ة يف ذهبههم فض... ما الناس إال الكتبه 
  بشعبة من قصبه... قد أحرزوا دنياهُم 
  :وقال ابن احلجاج

  من معاين مشائل الكتاب... ومشول كأمنا اعتصرومها 
مجع املعاين بالقلب، واحلروف بالقلم؛ : كل صناعة حتتاج إىل ذكاء إىل الكتابة فإهنا حتتاج إىل ذكاءين: وقيل

مل أر مثل طريقة الكتاب، فإهنم اختاروا من األلفاظ : جلاحظوقال ا. ولذلك قيل بالفارسية ديرب أي له ذكآن
  .إمنا عذب شعر النابغة ألنه كان كاتباً وكذلك زهري: وقال. ما مل يكن وحشياً وال ساقطاً سوقياً



  :ذم الكتاب

ما قولك يف قوم أول من كتب منهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالفه يف : قال اجلاحظ يف ذمهم
أنزل اهللا فيه آيات، فهرب إىل جزيرة العرب فمات كافراً؟ مث استكتب معاوية فكان أول من غدر ف: كتابه

وحاول نقض عرى اإلسالم يف أيامه، مث كتب عثمان أليب بكر مع طهارة أخالقه فلم ميت حىت أّداه عرق 
س شر مولود، وكتب الكتابة إىل ذم من ذمه من أوليائه، مث كتب لعمر رضي اهللا عنه زياد بن أمية فانعك
وقال بعضهم وقد جلس يف . لعثمان رضي اهللا عنه مروان بن احلكم فخانه يف خامته، وأشعل حرباً يف مملكته

أخالق حلوة ومشائل معشوقة ووقار أهل العلم، وظرف أهل الفهم، وإذا سبكتهم وجدهتم كالزبد : ديوان
! ل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبونيذهب جفاء اليستندون إىل وثيقة وال يدينون حبقيقة، فوي

  :كشاجم
  تيه القيان ورقة الكّتاب... بأيب وأمي أنت من مستجمع 

  وما كاتب بالكف إال كشارط: ابن املعتز

  :ذم عجزة الكتاب

  :احلجاج األهوازي يهجو الكتاب

  !وحما رسوم الظرف واآلداب... تعس الزمان لقد أتى بعجاب 
  !فيهم، رددهتم إىل الكتّاب... سطت يدي وأتى بكتّاب لو انب

  :وقال آخر
  كدعوة آل حرب يف زياد... دعّي يف الكتابة يدعيها 

  :وملا ويل الفضل بن مروان ديوان اخلراج، وموسى بن عبد امللك ديوان الضياع، قال حممد بن يزيد املراعي
  وأمر الناس ليس مبستقيم... أرى التدبري ليس له نظام 

  !وديوان اخلراج بغري جيم... اع بفتح ضاد فديوان الّضي
  .عدم الكتابة والعجز عن تقومي الشعر: فيه من أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم: وذم رجل آخر فقال

  :من يسد كتابه مسد السالح والعساكر

  :ابن الرومي
  !نيال وناهيك من كف به اتشحا... يف كفه قلم ناهيك من قلم 
  فما املقادير اال ما حما ووحى... د به ميحو ويكتب أزراق العبا

  :املتنيب
  قبل اجليوش ثىن اجليوش ثحريا... يا من اذا ورد البالد كتابه 



  فرأوا قناً وأسنةً وسنورا... ورسائل قطع العداة سحاءها 
  .ويف وصف القلم باب جيري هذا اجملرى

  :ومما هو كاملضاد هلذا الباب

حنظلة، فاستغاثوا باسحاق بن إبراهيم، فكتب إىل عامل كتاباً فخرج  ماروي أن عكالً أغارت على إبل لبين
  :صاحب الكتاب وخرق الكتاب وقال

  ولن يقطع القرطاس رأس املكابر... جعلتم قراطيس العراق سيوفكم 
  !أقل امتناعاً، واتركوا كل فاجر... خذوا الرب التقي فإنه : وقلتم

  !عمامنا باألباعروراحت بنو أ... فرحنا بقرطاس طويل وطينة، 
  :البحتري

  إذا هو مل يأخذ حبجزة رامح... فال غرين من بعده عز كاتب 

  .ذم الكتابة إذا توالها النساء

تسقى : وقال دقنس الفيلسوف وقد رأى جارية تتعلم الكتابة. جنبوهن الكتابة: قال عمر رضي اهللا عنه
  :وقال السامي. سهماً ّمساً لترميك به يوماً

  بة والعمالة واخلطابة؟... لكتا ما للنساء ول
  أن يتبني على جنابه... هذا لنا وهلن منا 

  .إذا زقت الدجاجة زقاء الديك فاذحبوها: فقال. امرأة فالن: مسع جرير شعراً فسأل عن قائله فقيل

  :شكوى التأخر يف الكتابة

  أدعى فأمسع مذعناً وأطيع؟... حتام ال انفك حارس سلة 
  يبلى به األتباع ال املتبوع... وإمنا وأكلف العبء الثقيل، 

  وعلى الرئيس اخلتم والتوقيع... فعليهم ثقل األمور ومحلها 

  :ذم األمي وفضله

أما علمت أنه كان له منقبة ولك مثلبة؟ وقال : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أمياً، فقيل له: قال أمي
يا أمري املؤمنني لو كان يف اخلط حظ ما : لفقا! وددت أن يكون يل خط كخطك: املأمون ألمحد بن يوسف

وكانت أم سلمة تقرأ وال تكتب، وحممد بن الوليد املازين يكتب . أحرمه اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم
  .وويل عمر بن هبرية العراق فكان حيفظ مجل حساهبا وال يكتب. وال يقرأ، وكان يتنافس فيما يكتب بيده



  :قلهكتاب الرجل منىبء عن ع

عقول الرجال يف : وقال طريح بن امساعيل. ما قرأت كتاباً قط لرجل إال عرفت مقدار عقله فيه: قال زياد
إذا كتبت كتاباً فأكثر النظر فيه، : وقال يزيد بن املهلب البنه حني استخلفه على خراسان. أطراف أقالمها

  .سوله موضع رأيهفإمنا هو عقلك تضع عليه طابعك، وإن كتاب الرجل موضع عقله، ور

  :بقاء اخلط

  :قال بعض الشعراء
  كتابته، وإن فنيت يداه... وما من كاتب إال ستبقى 

  يسرك يف القيامة أن تراه... فال تكتب خبطك غري شيء 
  :اخلليل

  عن الناس يف عصري وعن كل غابر... كتبت خبطي ما ترى يف دفاتري 
  دعته يف املقابرعلى األرض الستو... ولوال عزائي أنين غري خالٍد 

  :فضل اخلط املستحسن

  :قال الشاعر. إنه اخلط احلسن" يزيد يف اخللق ما يشاء : " قيل يف قوله تعاىل
  أشجارها من حكم مثمره... أضحكت قرطاسك عن جنٍة 

  أرضاً، كمثل الليلة املقمرة... مسودة سطحها، ومبيضة 

ونظر أعرايب . جمتىن األلفاظ فالن فصيح القلممتنزه األحلاظ و: ونظر احلسن بن رجاء إىل خط حسن فقال
  :ابن املعتز! ما رأيت أطيش من قلمه وأثبت من حكمه: إىل إمساعيل وهو يكتب بني يدي املأمون فقال

  تفتح نوراً أو تنظم جوهرا... إذا أخذ القرطاس خلت ميينه 
  :كيف ترى إبراهيم الصويل؟ فقال: وقيل لبعضهم

  وينظم الدرَّ باألقالم يف الكتب... ه يولد اللؤلؤ املنثور منطق
خطك وشي : وقال لآلخر! خط ترب مسبوك: وحتاكم إىل احلسن بن سهل صبيان يف خطيهما فقال ألحدمها

  .وقد تسابقتما إىل غاية فوافيتما يف هناية! حموك

  :من حسن خطه وخده

ها سواد شعرها، وقرطاسها كأن خطها أشكال صورهتا، ومداد: وصل أمحد بن أيب خالد جارية كاتبة فقال
  .أدمي وجهها، وقلمها بعض أناملها، وبياهنا سحر مقلتها

  :قال



  !تشبه مبن قد خطك اليوم فائتمر... خبط كأن اهللا قال حلسنه 
  :وقال الصاحب

  مليح اخلد واخلط... غزال يفنت الناس 
  وهذا الدرُّ يف السمط... فهذا النمل يف العاج 

  :ذم اخلط القبيح

  :احلسن املغريب: ءة اخلط إحدى الزمانتنيردا: قيل
  وفيه وضعي وحطي... جزعت من قبح خطي 
  إىل كتابة حطي... رجعت من بعد حذقي 
  :علي بن حممد العلوي

  خط البليغ وال حظ املرجينا... أشكو إىل اهللا خطاً ال يبلغين 
  :حيىي بن علي

  مع خط كأنه أرجل البط أو الشرط يف طلى الفتيان
  !رأيت حظه أحسن من خطه: ملستنري وقد سأل عن خط وزير ليس باجليد فقالوقال ابن ا

  :اخلط الدقيق واجلليل

  :الناشي! ما خاطبتين ولكن عودتين: كتب رجل لصاحبه كتاباً دقيقاً فقال
  خبط ضعيف واخلطوط فنون... كتبت إليكم أشتكي حرقة اهلوى 

  اد يبني؟دقيقاً ضئيالً ما يك... ما خلطك هكذا : فقال خليلي
  !كذاك خطوط العاشقني تكون... حكاين يف حنول ودقة : فقلت

  !هذا كتاب من يئس من طول حياته: ورأى حممد بن سعيد كتاباً خبط دقيق فقال

  :التثبت يف الكتابة واإلسراع فيها

يل له يف ذلك وكان ابن املقفع كثرياً ما يقف إذا كتب، فق. التثبت يف االبتداء بالغة وبعده عيٌّ وبالدة: قيل
  .سرعة اليد حممودة ما أمنت نقصاً أو سقطاً: وقيل! إن الكالم يزدحم يف صدري فأقف لتخريه: فقال

  :محد الشكل وذمه

إعجام الكتاب مينع : حلوا عواطل الكتب بالتقييد، وحصنوها من شبه التصحيف والتحريف، وقيل: قيل
  .من استعجامه، وشكله مينع من إشكاله

  :قال الشاعر



  والشكل يف إضعافه مثٌر... كان أحرف خطه شجٌر و
  :وقال أبومتام وقد ضرب بعضهم املثل يف هذا الباب بقوله

  إذا ما أطلقت ذات انطالق... إذا ما قيدت رتكت وليست 
ونظر حممد بن عباد إىل أيب عبيد ! ما أحسنه لوال أنه أكثر شونيزه: وعرض خط على عبد اهللا بن طاهر فقال

  .لو عرفته ما شكلته: سم اهللا فقالوهو يقيد با

  :الوصية بتقومي حروف يف الكتابة

وكان يزيد بن ثابت يكره أن يكتب باسم اهللا من . من كتب اسم اهللا فحسنه أحسن اهللا إليه: قال احلسن
ال : ورأى حممد بن عيسى كاتباً كتب عيسى ورد الياء إىل خلف فقال. غري السني، فإذا رآه كذلك حماه

ارخوا : وقيل. ا فأيسر ما فيه أن الياء إذ كان إىل قدام كان إقباالً وإذا كان إىل خلف كان إدباراًتكتب كذ
إذا اجتمع : وقيل. املد يف حرفني سوء التقدير: وقيل. ذوائب اخلطوط يعين ما كان حنو من الياء والنون

ل أمري املؤمنني عليه وقا. واوان وجب الفصل، والفصول حلى الكتاب، وجودة القراطيس شفاء القلم
  .ألقي دواتك، وأطل سن قلمك، وفرج بني السطور، وقرمط بني احلروف: السالم

  :معرفة كتابة بإشارة

فجاء األعرايب وتأمله . أنظر ما على ذلك امليل: روي أن هشام بن عبد امللك كان يسايره أعرايب فقال له
الث كأطباء الكلبة، كأهنا رأس قطاة بال منقار، فعرف رأيت شيئاً كرأس احملجن متصالً حبلقة يتبعها ث: وقال

ما أعرف جعفراً : هل رأيت بعرياً مسته جعفر؟ فقال: وأضل رجل بعرياً فقال ألعرايب. أن هشام أنه يصفه
وقال مشمشة . ها هو ذا: ولكن رأيت بعرياً مسته حمجن وسابورة وحلقة وهالل متصل بعضه ببعض، فقال

أرنيه فإن يف إمسي دخالة األذن : فقال. قد كتبت: فقال. شمشة يقرأ عليك السالمأكتب م: املخنث للصويل
  .فعجبت من جودة تشبيهه: قال
  ؟

  :تشبيهات بعض حروف املعجم

  :دعا أبا النجم بعض أصدقائه فعاد عنه سكران فقال
  ختط رجالي خبط خمتلف... أقبلت من عند زياد كاخلرف 

  كأمنا يكتتبان الم األلف
  :م احلمصيعبد السال

  واختط كاتبها من فوقها ألفا... كأن قافاً أديرت فوق وجنته 
  :أبو نواس يف حباب الكأس



  كاس واوات صغارا... خلته يف حببات ال 
فجاء : ويف تشبيهه الشارب قال. كان جلمان من حيث جئته وجدت ال: وقال بعضهم يف وصف خبيل
  .كنصف الصاد من خط كاتب

  :تتريب الكتب

وكان الفرزدق كتب وصية وأعتق عبداً . أتربوا الكتب فإنه أجنح للحوائج:  صلى اهللا عليه وسلمقال النيب
استنجحت احلاجة واستعجلت املنية يل يا ابن الفاعلة، احذفوا امسه من : عن دبر فترب الكتاب العبد، فقال

إن ضمن من . فيها رفع رجل قصة إىل عبد اهللا بن طاهر وقد أكثر عليها من التراب، فوقع! الوصية
  .الصابون من ينقي ثيابنا من تراب كتابه، ضمنا له قضاء حاجته

  :الكتابة يف اإلنصاف والظهر

  :قال الشاعر
  صاف خفنا من قلة اإلنصاف... أنت ملا ابتدأت تكتب يف اإلن 

وجيعلك  كتبت إليك يف الظهر تفاؤالً بأن يظهرك اهللا على من ناوأك،: وكتب أمحد بن يوسف إىل صديق له
  .ظهراً ملن والك
  :قال الشاعر

  إذا رأى سطوات الدهر بالنعم... العذر يف الظهر عند احلر منبسط 
  إال عليه على املداد دمي... لو كان يصلح خدي ما جرى قلمي 

  :وقال آخر
  وكتب ما بالظهر للناس... كتبت القراطيس لذي حشمة 

  :املكتوب على احلواشي

  .التعليق يف احلواشي كالشنوف يف آذان األبكار: وقيل. لفواشي واحلواشياطلبوا النكت يف ا: بعضهم

  :احلك

ما : وقال علي بن عيسى جلماعة من الكتّاب رأى يف كتابتهم حكاً كثرياً. من كثر شكه جاد حكه: قيل
أرى فيه : ورأى الصاحب حكاً كثرياً يف حساب دفع إليه فقال. زلتم تغلطون وحتكون حىت حذقتم باحلك

  .أثري السكني أكثر من تأثري القلمت
  :قال الشاعر

  أنك يف الكتب كثري اخلطأ... حذقك باحلك دليل على 



  :النظر يف كتاب الغري

: كنت أقرأ يف كتاب وإىل جانيب رجل من أهل املدينة، فجعل ينظر فيه فلمحته وقلت: قال الفضل بن الربيع
من نظر يف كتاب أخيه بغري إذنه، فإمنا : ه وسلم قالبلغين أن النيب صلى اهللا علي: ما تصنع وحيك؟ قال

وكتب بعض الكّتاب كتاباً وإىل جنبه رجل . يتطلع يف النار، ولنا أشياخ قد تقدموا فقلت لعلي أرى أعظمهم
: فقال الرجل! ولوال أن ابن الزانية فالناً يتطلع علي فيما أكتبه لشرحت كثرياً مما يف قليب: يتطلع فكتب فيه

  يا بغيض، فإذاً من أين علمت ما كتبت فيه؟: فقال! ما كنت أتطلع عليك يا سيدي

  :ترشش املداد على الثوب

  :حممد بن مهران
  إن املداد خلوق ثوب الكاتب... ال جتزعن من املداد ولطخه 

  :احلسن بن وهب
  على حافاهتا مسة املداد... وما شيء بأحسن من ثياب 

  :آخر يف نقيض هذا
  سواد بأظفاره راسب... يدل على أنه كاتب 

  فإسكافنا كاتب حاسب... فإن كان هذا دليالً لنا 

  :التاريخ

كان الرسم أن يؤرخ بكل وقت حتدث فيه حادثة ظاهرة مشهورة، فالروم كانت تؤرخ مبلك ذي القرنني 
وهو اإلسكندر، والفرس كانت تؤرخ بأعدل ملك كان يتفق هلم إىل أن باد ملكهم يزدجرد فهم يؤرخون 

ه، والعرب مبشاهري احلوادث كنزول إمساعيل مكة، وعام الفيل، وهجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، من
  .وعليها استقر احلكم إىل اآلن، وأول من أرخ بذلك يف اإلسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  :العنوان

احلسني رقعة البنه إىل  ورأى طاهر بن. الرسم أن يكتب اسم الكاتب ضئيالً، واملكتوب إليه فحالً جسيماً
يا بين أبدل هذه اللفظة شيئاً آخر، فإين مسيتك عبد اهللا فال تشرك معه يف : املأمون وعليه عبده عبد اهللا فقال

ال أعلمن أحداً ينسب نفسه إىل خملوق مثله : ووقع املهدي يف كتاب رجل كتب عليه عبده. ملكه غريه
  !فتون أو مأفونعلى عنوان فإنه ملق كاذب، ال يقبله إال م

  :اخلتم



وقال . أي خمتوم: أي خمتوم، ويف قوله تعاىل، إين ألقي إيل كتاب كرمي: قيل يف قوله تعاىل يف كتاب مكنون
وقال عمر رضي اهللا . الكتاب بال ختم يسمى أقلف، وهو استهانة باملكتوب إليه: ابن عباس رضي اهللا عنهما

وسأل بعض . التصفح قبل اخلتم واخلتم بعد العنوان: قيلو. اخلتم حتم: وقيل. طينة خري من ظنة: عنه
  :األدباء رئيساً أن خيتم كتابه فقال

  يا أيها امللك املنفذ أمره شرقاً وغربا
  ما دام هذا الطني رطبا... امنن خبتم صحيفيت 
  مما يعيد السهل صعبا... واعلم بأن جفافه 

  .أنا ال أختمها ألهنا حوامل شكرختتم كتبك ألنه مطايا الرب، و: وكتب بعضهم إىل رئيس

  :القصة والتوقيع

وجاء رجل يطلب . هذا رفع القصص ال رفع القصص: قال الصاحب لرجل رفع إليه قصة وهو يكثر الكالم
  .التوقيع إىل ذوي األقدار موق: وقيل. يكتب جواز حليته على طريق فقحته: منه توقيعاً باجلواز فقال

  :مدح الوراقني وذمهم

ال تكونن : وقال عبدوس احلكيم. تقعدن يف السوق إال على وزاق أو زراد فهما مباينان لألوغادال : قيل
: وقال اجلاحظ يف ذمهم. وراقاً آللئياً، فإن الدفاتر للعلماء واجلواهر للملوك، وهذان الصنفان يف الناس قليل

: وقال. اب، ووراق املصاحف شرمل أر شراً من الوراقني مع أن صناعتهم نسخ األخبار لذوي اآلداب واأللب
وراق : وقال. نبئت أن شيخاً منهم خثر عليه احلرب، فبال يف احملربة وكتب به املصحف واملاء منه غري بعيد

. عرضي أرق من الزجاج وجمايل يف طلب الرزق أضيق من احملربة، ووجهي يف الناس أشد سواداً من احلرب
  .اً وحرباً براقاً وجلوداً رقاقاً، واهللا سبحانه أعلمقلماً مشاق: ما تشتهي؟ فقال: وقيل لوراق

  مما جاء يف التصحيفات

  :النهي عن أخذ العلم من الصحفي

  :وهجا بعضهم أبا حامت فقال. ال تأخذوا من صحفي، وال القرآن من مصحفي: قيل
  فإسناده الصحف واهلاجس... إذا أسند القوم أخبارهم 

  :وقال أبو نواس يف مرثية، خلف
  فليذم من العياليم اخلسف... مجاع العلم مذ أودى خلف  أودى

  رواية ال جيتىن من الصحف

  :املهجو بكثرة الصحيف



كيسان ميسخ على لسانه العلم ثالث مرات، فإنه يكتب يف الواحة خالف ما يسمع، وينقل من الواحة : قيل
  .إىل الدفتر خالف من يكتب، مث يقرأ من الدفتر خالف ما يكتب

  :شاعر
  قرأ منه شيئاً وقد صحفه... يسمع النحو لكنه  ومل

  :تصحيفات متوالية إىل ما ال معىن له

  :وجد معلم يلقن صبياً
  مبىن بأبد غوهلا فرجامها... عفت الديار حملها فمقامها 

  :وإمنا هو
  مبىن تأبد غوهلا فرجامها... عفِت الديار حملها فمقامها 

  :ومررت مبعلم وهو يلقن صبياً: قال اجلاحظ
  أخرج الفتيان غثا... يا أبا الفياش جثا 

  شزنوا أيلج مثا... لبش يف األرض أباس 
  :ال هو بالعربية، فلما تأملته إذا هو مكتوب: بالعربانية هذا؟ قال: فقلت

  أخرج الفتيان عنا... يا أبا العباس حيب 
  شربوا أملح منا... ليس يف األرض أناس 

  :ورؤي صيب يقرأ على معلم. نعم قدور ومزاريق: بلد، قالأيها املعلم إنك ضائع هبذا ال: فقلت
  حىت يوارى يف ثرى دمسه... والشيخ ال يربك أجالفه 

  :فإذا هو
  حىت يوارى يف ثرى رمسه... والشيخ ال يترك أخالقه 

  :تصحيفات يف القرآن مستهجنة

ه ولكن بلفظ أحسن من أخرا: مسع رجل يقرأ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته، بالراء، فقال بعضهم
: كيف يقرأ بشوال يعجنك أو بشوال يعجبك؟ فقيل: وقال رجل يف جملس الشافعي رضي اهللا عنه. هذا

مسعت : وقال اجلاحظ" . بسؤال نعجتك " دعوه يل إمنا هو : فقال الشافعي. ليس يف القرآن شيء من ذلك
" إن السموات واألرض كانتا ريقاً  "وقرأ آخر " وفرش مرقوعة " وقرأ آخر " ض والقرآن " من يقرأ 

  " .ومرمي ابنة عمران اليت أخصيت فرجها " وقال آخر " نبية من ربكم " وقال آخر 

  :تصحيفات يف احلديث مستقبحة



كان النيب صلى اهللا : وقرأ آخر. قرأ بعضهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بلع قديداً، وإمنا هو بلغ قديداً
على القباب احملدث ال يدخل اجلنة قباب، : وقرأ آخر. إال يف القدر، وإمنا هو الثومعليه وسلم يكره النوم 

ما صنع املسكني حىت ال يدخل اجلنة؟ : فقال أعيذين باهللا إمنا هو قتات، فقدم القارىء إليه وعرك أذنه وقال
غم الرجل : قرأ آخرو. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب العسل يوم اجلمعة، وإمنا هو الغسل: وقرأ آخر

. ال يرث مجيل إال بثينة، وإمنا هو ال يرث محل إال ببينة: وقرأ آخر. ضيق أبيه، وإمنا هو عم الرجل صنو أبيه
حضرت شيخاً : وقال أبو بكر أمحد بن كامل. وقرأ آخر إن أردت أن تنعظ فادخل املقابر، وإمنا هو تتعظ

من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ اهللا يروى : قلتفقال عن رسول اهللا عن جربيل عن اهللا عن رجل ف
وما : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يغسل خصي احلمار، فقيل له: وقرأ حمدث. عنه؟ فإذا هو عز وجل

  .التواضع وإمنا هو حصي اجلمار: أراد بذلك؟ فقال

  :من صحف وتأول برقاعته

وقرأ آخر يف . بل ألنه توضأ ومل يغسل أسته ال: فأوجس يف نفسه جيفة، فقيل هو خيفة، فقال: قرأ بعضهم
وقرأ آخر . ما أرادوا ففيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني: أخشكار أم جواري؟ فقال: فقال. روضة خيبزون
  :وقرأ رجل على حممد بن حبيب من شعر الراعي. والد سعيد: من جبري؟ فقال: فقال. فاسأل به جبرياً

  تعود ثعالب السرقني منه
  أتصحيف وتفسري؟: إن الثعالب أولع شيء بالسرقني، فقال: فقال. إمنا هو ثعالب الشرفني منه: فقال

  :تصحيف فيه نادرة

وقرأ صيب على . أحسنت فمع العجني سجر التنور: قال" بل عجنت ويسجرون " قرأ رجل على ابن جماهد 
هذا إذا : فقال. ا اآلخر فتصلبوأم: وقرأ آخر! هذا إذا قرأت على أمك: إين أريد أن أنكحك، فقال: معلم

  :وغىن رجل. قرأت على أبيك الكشحان
  خليلي هبا نصطبح بسماد

  .اصطبح به وحدك، إمنا هو بسواد: فقال

  :تصحيف أفضى إىل مضرة

أحص من قبلك من املخنثني، فومن الذباب على احلاء فقرأ : كتب الوليد بن عبد امللك إىل وايل املدينة
على احلاء نقطة كسهيل فخصى مجاعة منهم، : لعله أحص، فقال الكاتب: ملالكاتب أخص، فقال العا

وكتب صاحب بأصبهان إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهرأن فالناً، يعين قائداً كبرياً، له . ولكل واحدة نادرة
خذه ابعث إيل فالناً وخزجليته، فقرأ الكاتب، وجز حليته، فأ: فكتب إىل العامل. خزجلية وجيلس مع النساء



وكان حيان بن بشري ميلي أن عرفجة أصيب . وحلق حليته وأشخصه، فلما أبصره رأى آية فضحك وخاله
  .إمنا هو الكالب بالضم، وحبست أنا من أجله: يوم الكالب وكان مستمليه يعرف ملحه فقال

  :تصحيف أفضى إىل فائدة

جاءت أمه إىل الفرزدق وسألته أن كان نعيم بن زيد والياً على اهلند، ويف حبسه رجل يقال له حبيش، ف
يتشفع فيه، فكتب إليه كتاباً فلم يدر أخنيش أو حبيش، فأمر أن يطلق كل حمبوس امسه شيء من ذلك، 

أما علمت أن : فقال له األصمعي. كليين هلم يا أميمة باضت: وأنشد الرجل األصمعي. فأطلق بذلك عدة
مل أر تصحيفاً أجلب للفائدة : ؟ فقال أبو احلسني الكويفكل نامجة األذنني حتيض وكل سكائن األذنني تبيض

  :وغنت جارية للرشيد. منه
  أهدى السالم حتية ظلم... أظلوم أن مصابكم رجالً 

إين أخذت هذا الشعر عن أحنى الناس وآداهبم أيب : فقالت اجلارية. إمنا هو مصابكم رجل: فقال الكسائي
ليكتب إىل العامل بالبصرة بإطالق نفقة املازين وأشخاصه، فلما : دعثمان املازين بالبصرة هكذا، فقال الرشي

  :أنشدتين: وما قالت لك؟ قال: فقال. نعم بنية: أشخص ودخل إىل الرشيد سأله عن حاله، ألك ولد؟ قال
  فأنا خبري إذا مل ترم... أيا أبتاه ال ترم عندنا 

  :ومباذا أجبتها؟ قال، قلت: قال

  ومن عند اخلليفة بالنجاح. ..ثقي باهللا ليس له شريك 
فأعطاه ماالً : أجدت وأصبت: إمنا هو رجالً وخربان إمنا هو ظلم، فقال: فسأله عن البيت املغىن به فقال
  .وأكرمه ورده إىل البصرة مكرماً

  :ادعاء تصحيف أدى إىل خالص

ومنا أمري املؤمنني ؟ومنا حصني والبطني وقعنب : ألست القائل: وقال. أتى عبد امللك خبارجي فأمر بقتله
وأحضر جعفر بن سليمان اهلامشي خطايب . إمنا قلت أمري املؤمنني أي يا أمري املؤمنني، فأطلقه: شبيب فقال

  :املقدم اهلذيلي وفيه
  أنت لعمري منهم ابن الزانية؟... يا ابن الزواين من بين معاوية 

وحكى أن علوية الشاعر .  ينحن على موتاهمإمنا قلت يا ابن الرواثي، وأنت ابن الراثية أي اللوايت: فقال
  :اجتمع عليه الصوفية وقالوا له أنت أنشدت

  طاب لنا الرفض بغري حشمه
  .إمنا قلت طاب لنا الرقص، فرضوا عنه وانصرفوا: فقال
  ؟



  :تعبري كتابة قليلة يغري هبا املعىن

ىل الري، فدفع إىل معني لنسخه خرج توقيع عن الرشيد، إىل بعض أوليائه بأقطام مائة ألف وألف دينار إ
وطلب رمساَ من صاحبه، فامتنع فزاد املعني ألفاً وجعله أو ألف دينار، فلما أخرج وأوصله إىل العامل قال 

إمنا أمر يل هبما فاسترجع التوقيع وعاد به إىل احلضرة، فلما : فقال. لك ما فيه توفري السلطان من أحد هاذين
وعلق ستر على باب أم جعفر، وكان قد أمر .  ترضي الكاتب فأصلحهلعلك مل: رآه الرشيد ضحك وقال

أن يكتب عليه السيدة امليمونة املباركة، فأغفل املطرز الراء، فدخل الرشيد فرآه وقرآه مناكة، فضحك 
ال ينبغي أن خياطب النساء حبراستها ونظرها وال عقلها، ألنه ال يؤمن أن : وقال الصاحب. وأمر أن ميزق
ودفع املعروف بصخرة دبري قصة إىل الصاحب يستوهب منه شيئاً ويف . راستها وبظرها وعقلهايصحف حب
خذها فقد وقعت : وقال. فزاد الصاحب فيه ألفاً وجعله إفعل إن شاء اهللا. فعل إن شاء اهللا: آخر القصة

قعت فيه حىت قد و: لك، فأخذ صخرة دبري القصة فتأملها فلم ير توقيعاً، فراجعه مرتني، كل ذلك يقول
  .آراه الصاحب ما أثبته من األلف

  :من صحف عند رئيس مبا أضحك

وحضر أمحد بن أيب خالد وزير املأمون يتتيع القصص، . قرأ بعضهم عند رئيس جاضرجي وإمنا هو حاضرجي
جائع،  يا غالم أحضر أليب العباس طعاماً فإنه: فأخذ قصة فقرأ أمحد الثريدي، وإمنا هو الربيدي، فقال املأمون

يا غالم أظن أن : وعزم عليه ليأكل، فأكل مث عاد فمر بقصة فيها فالن احلمصي فقرأ اخلبيصي، فقال املأمون
عزمت عليك لنأكلن، فأكل مث مل يعثر : طعامه كان مبتوراً عن احللواء أحضره خبيصاً، فأتى جبام فامتنع فقال

وء كله، والذي قرأ على أمري املؤمنني اخلليفة أتعظ وأنا فداؤك من الشوكله إمنا هو من الس: بعد والذي قرأ
حضرت جملس قاضي أو قضاة عبد اجلبار فقال له : وقال بعضهم. علي أمري املؤمنني إمنا هو أبعط أي أبعد

ما هذا الذي يقول النحار يف كتبه الكس بالكسب؟ أراد الكسب، فضحك كل من : بعض العلوية الكبار
  :عنده فأنشد فيه

  من املثمرات اعتده الناس يف احلطب... مل يثمر وإن كان شعبة  إذا الغصن

  :تصحيفات مستحسنة

  :قرأ األصمعي على أيب عمرو هذا البيت
  إنك ال تين بالضيف تأمر... وعذرتين وزعمت 

  وإمنا هو البن بالصيف تامر
لو : آن ققيل لهوكان محاد الراوية ال حيسن القر. وإنك يف التصحيف أشعر من احلطيئة: فقال أبو عمر
عذايب أصيب به من أساء، وقوله وما : فأخذ املصحف وقرأ فلم يزل إال يف أربعة مواضع قال. قرأت القرآن

بل الذين كفروا يف غرة . ومن الشجر ومما يغرسون. كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها أباه



  .وشقاق
  :من عجم حرفاً عمد إىل تصحيفه

وقال خريت يف الفراش ووقع حتته . مد بن عبد اهللا قصة عليها حريت بن الغراس فعجمهدفع رجل إىل حم
وكتب أبو متام رقعة إىل عبد امللك بن صاحل وعليها . وقيل سابق احلاج. ووجه إىل املأمون رجل! بئسما فعل

  .حبيت، فنقطه وجعله جنبت

  :من هجا أو مح بادعاء تصحيف

  :هجا أبو نواس أبان الالحقي فقال
  صحفت أمك إذ مستك يف املهد أبانا

  :مل ترد إال أتانا وقال آخر يهجو. قد علمنا ما أرادت
  لتصحيفه ضيفاً فقام يواثبه... رأى الصيف مكتوباً فظن بأنه 

  :املتنيب
  وإنك ليث وامللوك ذئاب... جرى اخللف إال فيك إنك واحد 

  ذبابذئاباً، ومل خيطىء فقال ... وإنك لو قويست صحف قاريٌّ 

  :كلمات تعسر قراءهتا ويعسر تصحيفها

استؤمر عبد اهللا طاهر يف ابتناء موضع يقال له لبناً فوقع له لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا، ووقع يف رقعة بسبب عزير 
ووقع أيضاً معاوية ابن معاوية ليحىي ليحيا خراج جراح فقد . بن نوح عزير غرير عزيز علينا ومن عزيز

رستم لرجل غرك فصار قصار ذلك دلك فاخش فاحش فعلك فعلك هنذا هبذا ووقع علي بن . فقد
  .والسالم

  مما جاء يف آالت الكتابة

  :فضل القلم ووصفه

كما من : وقيل" . علم بالقلم : " وقال تعاىل" . والقلم وما يسطرون : " بأنه مثبت احلكم؛ قال اهللا تعاىل
ونظر املأمون إىل مؤامرة خبط حسن . القلم قيم احلكم: وقيل .مآثر بنتها األقالم فلم تطمع يف دروسها األيام

القلم يف حساب اجلمل نفاع وذلك أن حروفه مائتان : وقيل! هللا در القلم كيف يزين وشي اململكة: فقال
  .وواحد، وعدد نفاع مثله يف احلساب، وهذا اتفاق ظريف

  :وصف قلم ممدوح بأنه جيدي ويردي



  :شاعر
  لكنه للمرجتني مساء... امه قلم ميج على العداة مس

  سوداء فيها نعمة بيضاء؟... كم قد أسلت به لعبدك ريقة 
  :ابن طباطبا

  خلت يف ميناه نصال... إذا انتضى قلماً ليخطب 
  ب وكم أعز وكم أذال؟... كم رد عادية اخلطو 
  ويصب يف األعداء نبال... جيري فيؤمن خائفاً 

  :بن ثوابة يف وصفهوال. شجاع ميج السم والعسل: ويف وصفه
  والدهر يعطيك من هم ومن جزل... كالنار يعطيك من نور ومن حرق 

  :وقال أبو الفياض الصاىبء يف الصاحب بن عباد
  ويف أقالم إمسعيل صريي... أقال اهللا لألقدار سريي 

  :تفضيل القلم على السيف

  :قال حممد بن علي ميدح
  ن شاء أو رهبايسوسنا رغباً إ... يف كفه صارم النت مضاربه 

  ال يبلغان به جداً وال لعبا... السيف والرمح خدام له أبداً 
  وال رأينا حساماً قبل ذا قصبا... فما رأينا مداداً قبل ذاك دما 

  :ابن الرومي
  إن السيوف هلا مذ أرهفت خدم... كذا قضى اهللا لألقالم مذ بريت 

  :تفضيله على القلم

القلم خادم السيف إن : بال غرر، وأنت تقتل على خطر، فقال السيفأنا أقتل : فاخر السيف فقال القلم
  .نبل مراده، وإال فإىل السيف معاده

  :البحتري
  وعادة السيف إن يستخدم القلما

  :املتنيب
  اجملد للسيف ليس اجملد للقلم: ... حىت رجعت وأقالمي قوائل يل
  مفإمنا حنن لألسياف كاخلد... أكتب بنا أبداً بعد الكتاب به 

  :وصف بأنه يكشف عن الضمائر



القلم خيدم اإلرادة، وال ميل : وقال ابن املعتز. القلم يزف بنات القلوب إيل خدور الكتب: قال بعضهم
  :وقال الشاعر. االستزادة، يسكت واقفاً، وينطق سائراً

  ومكشف السر الضمري بال معاناة السؤال
  :آخر

  مري مكتمايترمجن عما يف الض... نواطق إال أهنن سواكت 
  :ويف وصفه

  له أثر يف كل مصر ومعمر... عجبت لذي سنني واملاء نبته 
القلم سفري العقل : القلم يريد القلب، خيب باخلرب وينظر بال بصر، وقال ابن أيب داود: وقال ابن املقفع

  .ورسول الفكر وترمجان الذهن

  :وصف بأنه أخرس ناطق

  :شاعر
  منطقه عيي بليغ عند... وأخرس ناطق أعمى بصري 
  خيرب عنك باملعىن املضي... مىت ترعف مناخره سواداً 

  :حممد العلوي
  عن كل ما شئت من األمر... أخرس ينبيك بأطرافه 

  يبدي هبا السر وما يدري... يذري على قرطاسه دمعة 
  منت عليه عربة جتري... كعاشق خيفي هواه، وقد 

  :لغز يف وصف القلم

  :شاعر
  بامسي مشقوق اخلياشيم يرعف... يته وبيت بعلياء الفالة بن

  :آخر
  يطري حثيثاً على أملس... وأجوف ميشي على رأسه 

  وما هو آت ومل يلبس... فهمت بآثاره ما مضى 

  :وصف دواة وقلم

  :شاعر
  ويف جوفها من سواها ولد... وزجنية مل تلدها األناث 

  :أبيض، وسبعة مسرا وكتب ابن طباطبا إىل ابن أيب البغل، وبعث إليه فلما أسود وآخر



  شعبهما اليوم ذو التئام... هذا ابن سام وبنت حام 
  فامتزج النور بالظالم... قد أظهرا يف الورى ازدواجاً 

  سبعاً يوافني يف نظام... وأنسال صبية صغارا 
  يشتقن رياً إىل النظام... هن مدى الدهر مرضعات 

  :اختبار قلة األقالم

صلباً بني الرقة والغلظ، وال تربه عند عقدة فإن فيه تعقد األمور، وال جتعلن ليكن قلمك : قال الصويل لغالم
  .يف أنبوبة أنبوبة، وال تكتنب بقلم ملتو وال بذي شق غري مستو

  :أدب بري القلم واالستنكاف منه

أطل جلفة قلمك : وقال عبد احلميد الكاتب. ليكن مقطك إذا قططت صلباً لئال يتشظى القلم: قيل
ال قلم احملرف للرجل : وقيل. تبطني القلم شؤم، وحرفه حرف: وقيل. وحرف قطتك وأمينها وأمسنها،
إذا مل تسمع لقطتك : وقيل! أجد قلمك فالقلم الرديء كالولد العاق: وأوصى بعضهم كاتباً فقال. احملارف

لك يف ليس : وقال الصاحب لكاتب يف جملسه. صوتاً كصوت القسي، ووقعاً كوقع املشريف فأعد القط
  .جملس إال اللقط فقط

  :التمدح يربي القلم واالستنكاف منه

  :شاعر
  فما يدري دبريا من قبيل... دخيل يف الكتابة ليس منها 

  تنكب عاجزاً قصد السبيل... إذا ما رام لألنبوب برياً 
  :كشاجم

  يف بريه كل مهنة وضعه... مل ترين قط بارياً قلماً 
  ردي به سنه وال طبعهي... ما كل من حيمل احلسام لكي 

كنت عند علي بن سعد، فرأيت له أقالماً رديئة الربي فأخذهتا وأحسنت برهبا، : وقال أبو احلسن بن سعد
  .يا أبا احلسن، عليك بالكتابة فإن هذه جتارة: فقال

  :السكني

السكني من األقالم تشحذها إذا كلت، وتلمها إذا تشعثت، وأحسن السكاكني ما عرض صدره : قيل
. هو أقطع من البني: فقال! سكينك ليس بقاطع: وقيل لكاتب. أرهف حده، ومل يفضل عن القبضة نصابهو

  :وأليب حفص الوراق كتبه على سكني



  وقاه ريب شر من يستوهبه... سكيننا من يره سيعجبه 
  ما أظلم الليل والح كوكبه... وكيد من يسرقه ويغصبه 

  :ابن نباتة
  للسيف معىن وهلا معنيان... مرهفة تعجز وصف البيان 

  فيها لواحظ شادن بسهام... حيكي سويداء القلوب إذا رمت 
  أخذوه قد الصارم الصمصام... وإنضاف حمراك إليه كأمنا 

  :أبو احلسن املشطب اهلمذاين
  سهرديزاً كاير عري مري... إنين منفذٌ إليك مقطاً 

  فاختذه كنانة لقسي... سابغاً طوله شديداً قواه 

  :املداد واهداؤه استهداء

  :كتب بعضهم إىل صديق يستمد منه مداداً
  هي عوين وعديت وعنادي... أنا أشكو إليك أن دوايت 

  يقق اللون من حلوك السواد... عطلت من مدادها فاستعاضت 
  من بين يافث بغري والد... مل تزل من بنات حام فجاءت 

  فترى أن متدها مبداد... أنت للحادثات عدُّ صدقٍ 
  :انعبد

  أنفس من فضة ومن ذهب؟... هل لك يف أن حتوز حممدة 
  بدرة الفحم البنة القصب... زود فتاة أتتك رائقة 

  :احلرب

أخف رداءة خطك : وقيل لوراق. باحلرب تنصاغ حكم األخبار وبسواده تنضح شبه اآلثار: قال بعض األدباء
  .الكتاب غانيةعطروا كتب علومكم باحلرب، فاحلرب غالية و: وقيل. جبودة حربك

  :شاعر
  جواهرها حكم تنثر... وأكرم حبرب هبا جلة 

  :كشاجم يف من أعطاه حمربة
  مستحسن اخللق مرتضى اخللق... حمربة جاد يل هبا قمر 

  أقالمنا طله على الورق... كأمنا حربها إذا نثرت 
  جنل فأوفت به على يقق... كحل مرته اجلفون من مقل 

  وناً على علم أفصح النطقع... خرساء لكنها تكون لنا 



  :لوح احلساب

  :كشاجم
  صحائف حلك األلوان كالظلم... نعم املعني على اآلداب واحلكم 

  ثوب ومل خيش فيها نبوة القلم... جفت وخفت فلم يدنس حلاملها 
  هارون، خوفاً من الندم... لو كن ألواح موسى حني أغضبه 

  :لوح اهلندسة

  :كشاجم
  حف سطورها حسابيف ص... وقلم مداده تراب 

  من غري أن يسود الكتاب... يكثر فيها احملور واإلضراب 
  وليس إعجام وال إعراب... حىت يبني احلق والصواب 
  فيه وال شك وال ارتياب

  :مرفع الدواة

  :شاعر
  ملجم من حليه بلجام... قرب البعد مرفع لدواة 

  كل منه ما كان صعب املرام... كخوان الطعام سهل لآل 

  " :الببغاء " ب االصطرال

  منتسب األشكال والرسوم... ومستدير معجم التقسيم 
  فصاغه يف صغر التجسيم... دبره فكر امرىء حكيم 

  مقتطعاً لسائر النجوم... مساوياً للفلك العظيم 
  :وكتب الصاىبء إىل بعض أصدقائه وقد أهدى له اصطرالب

  على وما فيهأهدى لك الفلك األ... مل يرض باألرض يهديها إليك وقد 

  :نفع الكتب وكوهنا ذات أنس

نعم الذخر والعدة، والطيس والعقدة، واملستغل واحلرفة، ونعم القرين والدخيل، : ذكر اجلاحظ الكتب فقال
والكتاب هو اجلليس الذي ال يطريك، والصديق الذي ال يغريك، يطيل امتاعك ويشحذ ! والوزير والنزيل

  :وقال الرفاء. ب ذو هفوات والكتاب مأمون العثراتكل مصحو: وقال ابن املقفع. طباعك



  للميت من حكم العلوم نشور... اجعل جليسك دفتراً يف نشره 
  وإذا انفردت فصاحب ومسري... ومفيد آداب ومؤنس وحشة 
  :وأنشد أبو حممد اخلازن لنفسه

  غدير علمي وصارمي قلمي... فدفتري روضيت ومبحربيت 
  علمين كيف موقع القسمت... وراحيت يف قرار صومعيت 

  :التمدح باإلنفاق على الكتب واحلث عليه

لقد ضيع درامهه من جيود : قيل البن دراج، وقد أخرج شعر أيب الشمقمق يف جلود كوفية ودفتني طائفتني
ال جرم أن العلم يعطيكم على قدر ما تعطونه، ولو استطعت أن أكتبه يف سواد : فقال! لشعر أيب الشمقمق

  .إذا حويت الكتب فقد أحرزت األدب والنشب: وقيل! يداء قليب لفعلتعيين أو سو
  :وقال الشاعر

  مناهل وراد احلجى والفوائد... حترض على جتويد كتبك إهنا 
  .إنفاق املال على كتب األدب خيلفك عليه لباب األلباب: وقيل

  :ذم من جيمع الكتب ومل حيفظها

  :حممد بن بشر
  أحفظ من ذاك ما أمجعو... أما لو أعي كل ما أمسع 

  !هو العامل املصقع: لقيل... ومل أستفد غري ما قد مجعت 
  من العلم تسمعه تنزع... ولكين نفسي إىل كل شيء 
  وال أنا من مجعه أشبع... فال أنا أحفظ ما قد مجعت 
  يكن دهره القهقرى يرجع... ومن يك يف دهره هكذا 

  :مدح مالزمة الكتب

. داً يف يده دفتر، وصاحبه فارغ اليد، إال اعتقدت أنه أعقل وأفضل من صاحبهوما رأيت أح: قال أبو عمر
مل أر أوعظ من : وكان عبد اهللا بن عبد العزيز يلزم أبداً املقابر ومعه شيء من الدفاتر، فقيل له يف ذلك فقال

بعض ما يشحذ  :ماهذا؟ قال: ونظر املأمون إىل بعض أوالده ويف يده كتاب فقال. كتاب وأسلم من اإلنفراد
  .احلمد هللا الذي جعل يف أوالدي من ينظر إليه بأدبه أكثر مما ينظر إليه حبسبه: فقال. الفطنة ويؤنس الوحشة

  :أحوال إعارة الكتب واستعارهتا



  :بعض الشعراء
  هل فوقها حلفة ترجى لذي قسم؟... إين حلفت برب البيت واحلرم 
  ثقة عندي وذا كرمإال أخا ... أن ال أعري كتاباً فيه يل أرب 

  :وقال بعضهم معتذراً عن امتناع إعارته
  وصقيل ذهين واملفّرج من مهي... لضيق فؤادي منذ عشرين حجة 

  وآلية أن ال يفارقه كمي... يعز على مثلي إعارة مثله 
بن  كتبت إىل أيب القاسم بن أيب العالء أبياتاً أستعري منه شعر عمران: وقال الشيخ أبو القاسم رمحه اهللا

حطان، وضمنتها أبياتاً لبعض من امتنع من إعارة الكتب إال بالرهن، وأبياتاً عارضها هبا أبو العلي بن أيب 
  :العالء يف مناقضته فقلت

  أضحى الورى مفتخره... يا ذا الذي بفضله 
  شعر ابن حطان شره... أصبحت يدعوين إىل 

  عارية ألشكره... فليعطنيه منعما 
  لبس ثوب املغفرهأ... مقتفياً والده 

  إذ رام منه دفتره... عارض من أنشده 
  قدمت فيه املعذره... هذا كتاب حسن 

  أطلب منه املغفره... حلفت باهللا الذي 
  إال بأخذ التذكره... أن ال أعري أحداً 

  أبلغ منها مل أره... بنكتة لطيفة 
  :قد قاله وحربه... فقال والقول الذي 

  يه املعذرهضاقت عل... من مل يعر دفتره 
  يقبح يف الذكر ويف السماع أخذ التذكره

  إال ماضغ للعذره... ما قال ذاك الشعر 
  سلوك طرق الربره... فامنن به مصطفياً 
  :فأجابين بأبيات منها
  أنشر منه خربه... حّبر شعراً خلتين 
  خليقة مستنكره... يريدين فيه على 

  عودهتا مشتهره... مستنزل عن عادة 
  تذكر عندي تذكره... ن وال ال أقبل الره

  فضل الرضا واملغفره... ولو حوت كفي هبا 
  من مذهيب أن أهجره... كان لشيخي مذهب 



  معفياً ما أثره... خالفت فيه رمسه 
  من بيته يف املقربه... ولو أتاين والدي 

  ما رامه وسطره... يروم سطراً مل جيد 
به، أعوذ باهللا أن أكون ممن يزري بعقله بتضمني مصنفاته  والغرض يف ذلك ما قاله أبو القاسم ال ما خاطبته

  .شعر نفسه

  :معاتبة حابس دفتر

  :كتب كشاجم إىل صديق له
  وعهدي باألديب ثقه... غدرت حببس دفترنا 
  !ء أن يتأدبوا سرقه... ولست أحب لألدبا 

  :وكتب بعض األدباء إىل صديق له يطالبه برد دفتره
  حبست على مر الزمان األطول؟...  ما بايل كتيب يف يديك رهينه
  !كنز عليه افتقرت معّويل... إئذن هلا يف اإلنصراف فإهنا 
  طال الوقوف على رسوم املنزل: ... ولقد تغنت حني طال ثواؤها
حدثين حليان عن موسى الفهاد عن رجل من أهل جرجرايا عن شيخ من : وقال أبو العرب يف سخفيات له

  .استعار كتاباً مل يرده بادرويا أن السفلة من إذا
  :الشريف ابن طباطبا

  تسلى وال يسلى لفجع الدفاتر... إذا فجع الدهر امرأ خبليله 
  :وقال بعضهم يف وصف كتاب كليلة ودمنة

  ومدت فيه ألسنة طويلة... إذا افتخر الرجال بفضل علم 
  بطون كتاب دمنة مع كليله... ففاخر ما استطعت مبا حوته 

  وألباب الورى منه كليله... ء فيه كتاب يغرق البلغا
  على دنيا وآخرة دليله... وكم فيه عجائب كامنات 
  وآداب وأمثال مقوله... وكم حكم على أفواه طري 
  وحسبكها لعاملها فضيله... يراها اجلاهل املأفون هزالً 

  مما جاء يف الصدق والكذب

  :املمدوح بالصدق

ما أقلت الغرباء وال أظلت : ل النيب صلى اهللا عليه وسلموقا. فالن أصدق من أيب ذر، وأصدق من قطاة
أخربين فالن، وهو والكذب ال جيتمعان يف طريق، وال : وقال اجلاحظ. اخلضراء أصدق هلجة من أيب ذر



  .يقشعر من الكذب
  :التنوخي

  وأمياهنم وقف على القصد والنعمى... وألسنهم وقف على الصدق والوفا 
  :وقال جحظة الربمكي

  باحلق ينطق عن لسانه... صديق الورى وكان 
  .ال يكذب الرائد أهله ألنه كذبه جيتث أصله: ويف املثل

  :معيب بالكذب

قد علمت، إمنا هو كنية مسيلمة، : فقال. ليس هذا كنييت: فقال! مرحباً بأيب املنذر: قال رجل لكذاب
وذم رجل . نا ال أذم مسيلمةأ: ما تقول يف فالن؟ فقال: وقيل لرجل. ولكنها صفتك، يعرض بأنه كذاب

! ما كذبت قط: وقال رجل أليب حنيفة رضي اهللا عنه. الكذب أحسن ما فيه، وهذا غاية الذنب: آخر فقال
أما هذه فواحدة : فقال صاحبه. أنا ال أكذب كذبة بألف: وقال رجل. أما أنا فقد شهدت عليك هبذه: فقال

  .أكذب من يلمع أي السراب: وقيل. بال درهم
  :شاعر

  أكثر ما جيري على فيه الكذب

جاء فالن نزهات البسابس، وجاء باحلطب الرطب أي : وقال. أسأت نظراً فأطرفت خرباً: وقال بعضهم
يا أمري املؤمنني وجه الكذاب ال يقابلك، : فقال! كذبت: وقال الرشيد للفضل بن الربيع. مبحض الكذب

. نفسه وال خياطبها، فاستحسن تعريضه فأواله وما جفاهولسانه ال خياطبك؛ يعرض به ألن اإلنسان ال يقابل 
  .فالن فيه روغان الثعلب وطبيعة العقعق وملعان الربق أي احليلة والسرقة والكذب: وقيل
  :شاعر

  صياح الفواخت جاء الرطب... كالم أيب مالك كله 

  :النهي عن الكذب وذمه

إمنا يفتري الكذب الذين ال : " وقال" . اك أثيم ويل لكل أف: " وقال" . قتل اخلراصون : " قال اهللا تعاىل
الكذب : وقيل. الكذب عار الزم، وذل دائم: وقيل. الكذب مجاع النفاق: وقيل" . يؤمنون بآيات اهللا 

  .واحلسد والنفاق أثايف
  :شاعر

  أو عادة السوء أو من قلة الورع... ال يكذب املرء إال من مهانته 
وقال ابن عباس رضي . قمر بيديه، وال ذل ذو صدق ولو اتفق العامل عليهما عز ذو كذب ولو أخذ ال: وقيل



لو صحبين : وقال سليمان بن سعد. حقيق على اهللا أن ال يرفع الكاذب درجة وال يثبت له حجة: اهللا عنهما
  .رجل وقال ال تشترط علي إال شرطاً واحداً لقلت ال تكذبين

  :النهي عن رواية الكذب

وقال النيب صلى اهللا . هو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني، وقيل أحد الشامتنيمن حدث حبديث و: قيل
إياك أن تكون : وقيل. من قال على ما مل أقله أو رد شيئاً مما قلته، فليتبوأ مقعده من النار: عليه وسلم

  .للكذب راوياً أو واعياً

  :النهي عن رواية ما هو بعرض التكذيب

إياك وحكاية ما يستبعد، فيجد عدوك : وقيل. مبا ال يستطاع تكذيبه من صفات العاقل أن حيدث: قيل
  .سبيالً إىل تكذيبك

  :ترك الكذب صعب

واهللا لو تغرغرت به : أترك الكذب، فقال: وقيل لرجل. ما استحلى الكذب عسر عليه فطام نفسه عنه: قيل
لع، ولصاً نزع، ومل نر كذاباً قد رأينا شارب مخر أق: وقال حيىي بن خالد. وتطعمت حالوته ملا صربت عنه

كل ذنب يرجى تركه إما بتوبة أو إنابة ما خال الكذب، فإن صاحبه يزداد به ولوعاً على : وقيل. رجع
  .الكرب

  :مضرة الكذب

. دع الكذب فإنه يضرك حيث ترى أنه ينفعك، وعليك بالصدق فإنه ينفعك حيث ترى أنه يضرك: قيل
الصدق عز . إذا كذب الرائد هلك الوارد. ا كذب السفري بطل التدبريإذ. احلق أبلج والباطل جللج: وقيل

  .والباطل ذل
  :من آثر الصدق يف مواضع طلباً جلواز كذبه

ما عرف : وقيل. أصدق يف صغار ما يضرك ليجوز لك الكذب فيما كبار ما ينفعك: قال خالد بن صفوان
  .بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب مل جيز صدقه

  :على التحفظ حث الكاذب

كان أمحق : ما كان يكذب، فقال: وذكر عثمان البين عكرمة فقيل له. إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً: قيل
  .من احلسن الكذب، إن الكذوب من يكون متحفظاً



  :النهي عن مساع الكذب

  :وقال أبو متام. اجعل قول الكذاب رحياً لتستريح: قيل
  بألسنة حداد مسامعه... ومن يأذن إىل الواشني تسلق 

  .نزه مسعك عن مساع الكذب كما تنزه لسانك عن التفوه به: وقالوا

  :ما أجيز فيه الكذب

كل كذب مكتوب إال كذب الرجل يف احلرب فإهنا خدعة، أو : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
: من حيمد الكذب؟ قال: فوقيل لفيلسو. كذب املرء بني الرجلني ليصلح بينهما، أو كذبه المرأته لريضيها

. أصدق: أتى معاوية بلص فقال زياد. إذا كان غيبة: فمىت يذم الصدق؟ قال: إذا قرب بني املتقاطعني، قيل
  .الصدق أحياناً معجزة: فقال األحنف

  :شاعر
  ولرمبا نفع الفىت كذبه... الصدق أفضل ما نطقت به 

  :آخر
  إذا مل ينفع الصدق... طلبنا النفع بالباطل 

  :از التعويضجو

رجل : من هذا قدامك؟ قال: أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مردفاً أبا بكر عام اهلجرة، فقيل أليب بكر
وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي سأله ممن أنت . يهديين السبيل تعريضاً بأنه يهديين سبيل احلق

السالم إين سقيم وقوله فعله كبريهم هذا فاسألوهم، وما  وما حكى اهللا من قول إبراهيم عليه. من ماء: فقال
" ال تؤاخذين مبا نسيت : " وقيل يف قوله تعاىل. روي عنه أنه قال عن امرأته هذه أخيت، كل ذلك تعريض

  .يف املعاريض مندوحة عن الكذب: وقال عمر. من معاريض الكالم ومل يكن قد نسي ما عهد عليه

  :املعترف بالتزيد والتكذيب

إين ألمسع : وقال. إين ال أمسع احلديث فال أحدث به حىت أتوبله وأفلفله وأسعتره: قال خالد بن صفوان
ما يضرك كذبه وال : فقال! إنك لتكذب يف احلديث: وقيل حليان. احلديث جمرداً فأكسوه وممرطاً فأريشه

  .نك وذهب بيانكينفعك صدقه، وما يدور إال على لفظ جيد ومعىن حسن، ولو أردته لتلجلج لسا

  :املعتذر منه



  :ونصرة احلق أفضت يب إىل الكذب شاعر: بعضهم
  بعض احلديث وما صدقتك أكثر... وزعمت أين قد كذبتك مرة 

  .عند النوى يكذبك الصادق: ويف املثل

  :املتأهب يف الكذب

ا على وحلف كل منهم! خف: وقال اآلخر! غراب: تشاجر رجالن يف سواد تراءى من سطح فقال أحدمها
امرأته طالق ثالثاً إن كان إال : كيف ترى؟ فقال اآلخر: صدق ما قاله، فدنوا منه فطار فقال صاحب الغراب

مبا : وقيل ألعرايب. اكذب على األموات وباهت مع األحياء: وقال بعضهم البنه. خفاً ولو بلغ مكة طرياناً
  .أهبت بالكذب وأستشهد املوتى: غلبت؟ فقال

  :صعوبة مساع الكذب

مساعون للكذب أكالون : " حنن كمال قال اهللا تعاىل: ما حالكم معه؟ قال: قيل لبعض ندماء السلطان
كنت يف ضيعة يل يف حصاد : وكان رجل يكثر الكذب وله غالم خيالفه ويكذبه فقال له يوماً" . للسحت 

مىت ! سوط وال هتذاستدع ال: زرع فرميت طرياً فوجدت يف حوصلته رطبة مل ينضج نصفها، فقال الغالم
  جيتمع احلصاد والرطب يا أمحق؟

  :ما جيوز أن يكذب املرء فيه

صرب اجلاهل على مضض املصيبة، : على السامع تكذيب القائل إال يف ثالث: يف كتاب جاويزان فروخ حمرم
إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فحدثه يف خالل : وقيل! وعاقل أبغض من أحسن إليه، ومحاة أحبت كنة

كذب باحملاالت، وأقر بالواجبات، : وقيل. ثك مبا ال يكون، فإن أنكره فهو عاقل، وإن صدقه فهو أمحقحدي
  .وتوقف عن املمكنات

  :ذكر أكاذيب متناهية

خرجت مرة على فرس فإذا أنا بظلمة فيممتها حىت وصلت إليها، فإذا قطعة : تكاذب أعرابيان فقال أحدمها
رميت مرة ظبياً بسهم فعدل الظيب : وقال اآلخر! عليها حىت اصطدهتا من الليل فأنبهتها، فما زلت أمحل

إن حدثتين حبديث مل : وقال رجل لرؤبة! فعدل السهم خلفه، فعال الظيب مث احندر فاحندر السهم حىت أصابه
أبق يل غالم يوماً، فاشتريت يوماً بطيخة، فلما قطعتها وجدته فيها، : أصدقك عليه فلك عندي جارية فقال

دبر يل فرس فعاجلته بقشور الرمان فنبت على ظهره شجرة رمان تثمر كل سنة، : فقال! قال قد علمتف
. فأخذ اجلارية! كذبت يا ابن الفاعلة: فقال قد علمت، فقال ملا مات أبوك كان يل عليه ألف دينار، فقال

: اهر أو مكلالً، فقالإذا كان من جو:كان أليب منقاش اشتراه بعشرين ألف درهم، فقيل له: وقال بعضهم



كان أيب زرع سنة السلجم وكان يبلغ : ولكن كان إذا نتف به شعرة بيضاء عادت سوداء وقال رجل
كان أيب اختذ مرجالً يف بعض السنني، وكان يعمل فيه : فقال اآلخر! مساحة كل شجرة جريب أرض

أي شيء كان ! ا أكذبكم: فقال صاحبه! مخسون أستاذاً ال يسمع كل واحد منهم صوت مطرقة اآلخر
  :أرأيت قول أبيك: وقالت ليلى ألبيها! السلجم الذي زرعه أبوك: يطبخ يف ذلك املرجل؟ فقال

  بيثرب أخراه وبالشأم قادمه... جبيش تضل البلق يف حجراته 
  !حضرهتا وكنت أنا وابين ومعنا اثنان: كم كنتم يومئذ؟ فقال

  مما جاء يف السر

  :امهاملنع من إظهار السر قبل مت

من وهى األمر إعالمه قبل : وقيل. استعينوا على قضاء احلوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة حمسود: قيل
  .من حصن سره أمن ضره: وقيل. إحكامه

  :احلث على حفظ السر

  :ومسع ابن املقفع قول الشاعر. من مل يكتم السر فقد استكمل اجلهل: قيل
  ري احلديث قمنيببث وتكث... إذا جاوز االثنني سر فإنه 

  :أراد باالثنني الشفتني، ويدل على ذلك قول اآلخر: فقال
  فإن لكل نصيح نصيحا... فال تفش سرك إال إليك 

من أفشى سره كثر : وقيل. اجعل هذا يف وعاء غري ذي سرب، سرك من دمك فانظر أين تريقه: ويف املثل
  .املتآمرون عليه، الصلتان، وسر الثالثة غري اخلفي

  :خم عاقبة إفشاء السراملستو

ملا وىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قدامة بن مظعون، بذل املغرية أمره أن ال خيرب أحداً، فلم يكن له زاد 
أقرضونا زاداً لراكب، فإن أمري املؤمنني وىل زوجي الكوفة، فأخربت : فتوجهت امرأته إىل دار املغرية فقالت
يا أمري املؤمنني وليت قدامة الكوفة، : رضي اهللا عنه واستأذن عليه، وقالامرأة املغرية زوجها، فجاء إىل عمر 

  .اذهب وخذ منه العهد: فقال. نساء املدينة يتحدثن به: ومن أخربك؟ قال: فقال! وهو رجل قوي أمني

  :املتبجح حبظ السر

  .قليب قربه وصدري حبسه: كيف كتمانك السر؟ قال: قيل لرجل
  :األحوص



  بعمياء من ريّا بغري يقني... ا رددته ومستخرب عن سر رّي
  :منيع تواحى السّر منه حصينها املتنيب: أبو متام

  ندمي وال يفضي إليه شراب... وللسر مين موضع ال يناله 
  :ابن نباتة

  ليكتم مين سر كل خليل... أكامت قليب رأي عيين، وإنه 

  :املمدوح حبفظه

  :األحوص
  حي أمره وهو خابرعم بنوا... كرمي مييت السر حىت كأنه 

  :قيس بن احلطيم
  يرى أن بث السر قاصمة الظهر... كتوم ألسرار اخلليل أمينها 

  :كشاجم
  ليصوهنا عن أن متر خباطره... ويكامت األسرار حىت إنه 

  :مدح كتمان السر

إذا تكلمت بالنهار فانظر من عندك، وبالليل فاخفض صوتك،وقد نظمه : قال قتادة رضي اهللا تعاىل عنه
  :لشاعر بقولها

  والتفت بالنهار قبل الكالم... اخفض الصوت إن نطقت بليل 
  .من حق السر التداين: ليس ها هنا أحد، فقال: ودنا رجل من آخر فكلمه فقال

  :صعوبة حفظ السر

أصرب الناس من صرب على كتمان سره فلم يبده لصديقه، الصرب على التهاب النار أهون من الصرب : قيل
  .سرعلى كتمان ال

  :عيب من ال حيفظ سره ويستحفظه غريه

  :شاعر
  فصدر الذي يستودع السر أضيق... إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه 

  :بشار
  وتبغي لسرك من يكتم... تبوح بسرك ضيقاً به 
  :دعامة بن يزيد الطائي



  فإنك ممن ضّيع السر أذنب... إذا ما جعلت السر عند مضّيع 
  :ذم مفشٍ سره

وهو أضيع لألسرار من : وقيل. من النسيم على الرياض ومن العني منها الصفو والكدرفالن أمن : قيل
  :قال شاعر. الغربال للماء

  وكانوناً على املتكلمينا؟... أغرباالً إذا استودعت سراً 
  :وقال آخر

  ولكنه يف النصح غري مريب... أمنت على السر امرأً غري حازم 
  ياء نار أوقدت بثقوببعل... أذاع به يف الناس حىت كأنه 

  :ابن الرومي
  فما تطيق له طياً حواشيها... كان سري يف أحشائه هلب 

  :األحوال اليت يفشو فيها السر

إذا اضطجع على فراه، وإذا خال بعرسه، وإذا : الرجل ينىبء عن نفسه يف ثالثة مواضع: قال حيىي بن خالد
  ره فتوصل إليه يف حال سكره،إذا أردت أن تنزل الرجل عن س: وقيل. استوى على سرجه

  فالسكر يظهر سره املكتوما

  :كتم ما ال يتكتم

  :شاعر
  كمن دب يستخفي ويف العنق جلجل... وليس الذي فيه خفاء ألمره 

  :وهل خيفى على الناس النهار؟ أبو نواس يصف اخلمر: خماز ال يدب هلا اخلفاء ويف املثل: زهري
  حنن خنفيها ويأىب طيب ريح وفيوح

  :ررة يف احملافلاملسا

وكان مالك بن مسمع إذا . إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :وهذا من قول زهري. أظهره فلو كان خرياً مل يكن مكتوماً: ساره إنسان يقول

  يلقاك دون اخلري من ستر... والستر دون الفاحشات وال 
  :اخليزارزي

  فإنك يف أهله متهم... رت يف جملس إذا أنت سار
  وذا يستريب وذا يتهم! ... فهذا يقول قد اغتابين



  :الرخصة يف إفشاء السر إىل الصديق

  .املصدور إذا مل ينفث جوى، واملهجور إذا مل يشك ورى: ليم بعضهم يف إفشاء السر فقال
  :شاعر

  إذا جعلت أسرار نفسي تطلع... وال بد للشكوى إىل ذي حفيظة 
  :مود الوراقحم

  فما فضل الصديق على العدو؟... إذا كتم الصديق أخاه سراً 
  :وقال الشاعر. ال يزال املرء يف كربة ووحشة ما مل جيد من يشكو إليه: وقيل

  وال الصديق سرك اهلجوبا... ال تكتمن داءك الطبيبا 

نصحك على تلفي ملا تركته؟  أسر دوين ومل هجم يف: وسارر املهدي وكيالً له والعباس بن حممد حاضر فقال
  :وأنشد

  يب األعداء والقوم الغضابا... مبثلي فاشهد النجوى وعاِلن 
من كتم طبيبه داءه، وستر عنه ظمأه، بعيد عليه أن يبل من علله، ويعل من : وكتب أبو الفضل بن العبيد

  .غلله

  :املتبجح باظهار أسرار أصدقائه

  :قال الشاعر
  وال أترك األسرار تغلي على قليب... ا وال أكتم األسرار لكن أمنه

  تقلبه األسرار جنباً إىل جنب... وإن قليل العقل من بات ليلة 
كال لست أشغل قليب بنجواك، وال أجعل صدري : فقال! أكتم سري الذي أفشيته: وقال رجل لصديق له

  .بيت حبره قليب جرحياًخزانة شكواك، فيقلقين ما أقلقك، ويؤرقين ما أرقك، فتبيت بإفشائه مسترحياً وي
  :شاعر

  تصنب ماء يف إناء مثلم... وال تودع األسرار قليب فإمنا 

  مما جاء يف النصح

  :فضل النصح واحلث عليه

وقال . من غشنا فليس منا: وقال صلى اهللا عليه وسلم. الدين النصيحة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :وقال أوس. من بعض، فإذا استنصحك أخوك فانصحهدعوا الناس يصيب بعضهم : صلى اهللا عليه وسلم

  فلم يك عندي غري نصح وإرشاد... ماذا ترى يستشريين : وإن قال يل



  :احلث على قبول النصح وإن كان مراً
من أوجرك املر لتربأ أشفق عليك ممن : وقال بعض احلكماء. من أحبك هناك، ومن أبغضك أغراك: قيل

  .يحة أمن الفضيحةالنص: وقيل. أوجرك احللو لتسقم

  :معاتبة من مل يقبله

من مل يقبل رأي أصحابه وإن حزنوه، عاد ضرره عليه، كاملريض الذي يترك ما يصف له الطبيب ويعمد ملا 
لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم ولكن ال حتبون : قال اهللا تعاىل حكاية عن صاحل. يشتهيه فيهلك

  :وقال أبو ساسان. الناصحني
  فأصبحت مسلوب العبارة نادما... اً جازماً فعصيتين أمرتك أمر

  :آخر
  مألت مسعك من وعظ وإنذار... لو كنت تقبل نصحي غري متهم 

  :العرجي
  !غششتين، والنصح مر: فقال... عرضت نصيحة مين ليحىي 

  :ضياع النصح ملن ال يقبله

  :قال الشاعر
  وما خري نصح قيل ال يتقبل

  :اخليزارزي
  فإن أجري ليس بالضائع...  نصحكم إن كان محدي ضاع يف

خفف : إياك وأخذ أغنام الناس فيعاقبك اهللا، والذئب يقول: أخذ رجل ذئباً فجعل يعظه ويقول: وقيل
  .واختصر فقدامي قطيع من الغنم لئال يفوتين

  :قال شاعر
  فمجوا النصح مث ثنوا وفاؤوا... لددهتم النصيحة أي لد 

  :الناصحمعاتبة من يستنصح الناس ويستغش 

  :عبد اهللا بن مهام
  ومؤمتن بالغيب غري أمني... أال رب من تغتشه لك ناصح 

  :وله
  ويأمن بالغيب امرأ غري ناصح... وقد يستغش املرء من ال يغشه 

  :يزيد بن احلكم



  صفاحاً، وحقد بني عينيك منزو... تصافح من القيته ذا عداوة 
  :آخر

  جنب السرير مقربوغش إىل ... أال رب نصح يغلق الباب دونه 
  :آخر

  فأنزلين نصحي بشر مكان... نصحت فلم أفلح، وخانوا فأفلحوا 

  .احلث على الغش إذا نصحت فلم يقبل منك فتقرب إىل اهللا بغشه

  :قال الشاعر
  أغش إذا النصح ال يتقبل

  :وأنشد الثوري
  إىل غري طلق للنصيح وال هش... تنحلت آرائي فسقت نصيحيت 

  وأوسعته من قول زور ومن غش... طريقه فلما أىب نصحي سلكت 
  :كون الناصح متهماً

  :وقال. املبالغة يف النصيحة هتجم بك علة عظيم الظنة: قيل يف املثل
  وقد يستفيد الظنة املنتصح

ما أحد بالغ يف نصيحة امللوك إال : وشاور املأمون حيىي بن احلكم فكان الرأي خمالفاً هلوى املأمون فقال حيىي
  .لصرفه هلم عما حيبون إىل ما لعلهم يكرهون يف الوقت،واهلوى إله معبود: ومل يا حيىي؟ قال: قال! استغشوه

  :وصف غاش يف نصحه

وقال معاوية . فالن شولة الناصح وشولة أمة كانت ترى أن تنصح مواليها وهي تسعى يف إهالكهم: قيل
وال يوم أشرت علي مببارزة علي : فقال. ال: عل غششتين منذ استنصحتك؟ قال: يوماً لعمرو بن العاص

كيف وقد دعاك رجل عظيم اخلطر كنت من مبارزته إىل إحدى احلسنيني، إن : وأنت تعلم من هو؟ فقال
! قتلته فزت بامللك وازددت شرفاً إىل شرف، وإن قتلك تعجلت من اهللا تعاىل مالقاة الشهداء والصديقني

  .دعين من هذا: ادك يف شك؟ فقالأو كنت من جه: فقال! وهذا أشد من األول: فقال
  :النابغة

  ويف نصحه ذنب العقرب... خيربكم أنه ناصح 
  :املوسوي

  والعجز أن جتعل املوتور منتصحا... يروم نصحي أقوام رأوا كيدي 
  :هذا من قول حارثة بن بدر

  وأي امرئ يعطي نصيحته قسرا؟... أهان وأقصى مث تستنصحوين 



  :وقال ملن يرد نصيحته
  فحسبك قد مسعت وقد عصيت... ن نصحك يل عناء أعاذل إ

  مما جاء يف الوعظ واملتعظني

  واآلمرين باملعروف والقصاص واملفتني

  :هني من ال يتعظ عن الوعظ

ال تأت ما تعيب وال : وقال أيضاً. توق ما تعيب: فقال. عظين وأوجز: قال رجل ألمري املؤمنني عليه السالم
أو بلغت ذلك إن مل : فقال. إين أريد أن أعظ: عباس رضي اهللا عنه فقال وجاء رجل إىل ابن. تعب ما تأيت

أتأمرون الناس : " قول اهللا تعاىل: ما هي؟ قال: ختش أن تفتضح بثالث آيات من كتاب اهللا تعاىل فافعل، قال
عند اهللا أن  يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتاً: " وقوله تعاىل" . بالرب وتنسون أنفسكم 

أحكمت " . ما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه : " وقول العبد الصاحل شعيب" . تقولوا ما ال تفعلون 
  .فابدأ إذاً بنفسك: قال. ال: هذه اآليات؟ قال

  :ابن كناسة
  إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها... يا واعظ الناس قد أصبحت متهما 
  للناس بادية، ما إن يواريها...  كمن كسا الناس من عري، وعورته

  :احلث على الوعظ بالفعال دون املقال

ال حتث غريك على فعل الفضائل ما مل تستكمل فيك، فأفعالك حتث على احملاسن أكثر من : قال بقراط
ليس احلكيم الذي يلقنك احلكمة تلقيناً، إمنا احلكيم الذي يعمل العمل : وقال أبو جعفر النيسابوري. مقالك

  :أخذ املرء نفسه حبسن األدب تأديب أهله، ومن هذا قول حممود الوراق: وقال أبو هاشم. تقتدي بهف
  ويعديهم داء الفساد إذا فسد... رأيت صالح املرء يصلح أهله 

  :وقال عدي
  مىت ُتغوِها ُتغوِ الذي بك يقتدي... ونفسك فاحفظها من الغي والردى 

  :التلطف واملالينة يف الوعظ

ال، ألن اهللا : إين أريد أن أغلظ عليك يل يف املقال، فهل أنت حمتمل؟ قال: ى رجل للرشيد فقالتصد: قيل
: فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى؟ وقيل: فقال! تعاىل أرسل من هو خري منك إىل من كان شراً مين

  الواجب ملن يعظ أن ال يعنف، وملن يوعظ أن ال يأنف



  :احلث على االتعاظ

السعيد من وعظ : وقال حكيم. من قل اعتباره قل استظهاره، من مل يتعظ بغريه وعظ اهللا به غريه: قيل
  !يا هلا من موعظة لو وافقت يف القلوب حياة: وقيل. بغريه، والشقي من وعظ به غريه

  :النهي عن وعظ من ال يتعظ

لقبور، ورام خبرقة تليني وعظ من ال يرعيك مسعه وال يشحذ وعظك طبعه كمن وضع مائدة ألهل ا: قيل
ال ينجع الوعظ يف القلوب القاسية : وقيل. فالن يف وعظه كنافخ يف قفص وقاص يف مقربة: وقيل. الصخور

. صقلك سيفاً ليس له سنخ تعب، وبذرك أرضاً سبخة نصب: وقيل. كما ال يزكو البذر يف األرض اجلاسية
  .قاالًمن استثقل مساع احلق فهو للعمل به أكثر استث: وقيل

  :احلث على قبول وعظ من ليس مبتعظ

ووقف رجل على ابن عيينة . ال مينعنكم سوء ما تعلمون منا إن تعلموا بأحسن ما تسمعون منا: قال بعضهم
  :وهو يعظ الناس فأنشده

  طبيب يداوي والطبيب مريض... وغري تقي يأمر الناس بالتقى 
  :فأنشده ابن عيينة

  ينفعك علمي وال يضررك تقصريي... اعمل بعلمي وإن قصرت يف عملي 
. مروا باملعروف وإن مل تعملوا به، واهنوا عن املنكر وإن مل تنتهوا عنه: وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

اللهم إنك تعلم أين نصحت للناس قوالً وخنت : وما أحسن ما قال يوسف بن احلسني الرازي يف دعائه
  !.ناسنفسي، فهب خيانيت لنفسي لنصيحيت لل

  :النهي عن االقتداء بذوي الزالت

فالن شرب : إياك واالقتداء بزالت أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فتقول: قال املعتمر بن سليمان
من أخذ برخصة كل فقيه : وقيل. النبيذ، وفالن مسع الغناء، وفالن لعب بالشطرنج، فيخرج منك فاسق تام

  .خرج منه فاسق

  :جللوس للناسكراهية تويل الفتيا وا

من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال جيلس يف : أال جتلس لنا يف اجلامع؟ فقال: وقيل حلامت األصم. أفىت بغري علم لعنته مالئكة السماء واألرض

ال يتصدى إال فائق أو : كون جاهالً؛ ويف أخرىاجلامع إال جامع أو جاهل، ولست جبامع وال أحب أن أ



. إن خفق النعال خلف الرجال ال يثبت قلوب احلمقى: وقال احلسن رضي اهللا عنه. مائق ولست بالفائق
. إهنا فتنة للمتبوع ومذلة للتابع: ونظر عمر رضي اهللا عنه إىل أيب بن كعب وقد تبعه قوم، فعاله بالدرة وقال

فمن : قلت. الزهاد: فمن امللوك؟ قال: قلت. العلماء: من الناس؟ قال: لسفيانقال ابن املبارك، قلت 
  .القصاص: الغوغاء؟ قال

  :احلث على األمر باملعروف

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، وأولئك هم : " قال اهللا تعاىل
إن النسا إذا رأوا الظامل : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مسعت: وقال أبو بكر رضي اهللا عنه" . املفلحون 

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم من رأى منكراً فاستطاع أن يغريه . فلم يأخذوا على يده، عمهم اهللا بعقابه
حق على : وقال خالد بن عبد اهللا يف كالم له. بيده فليفعل، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

  . التواضع والتناهي عن املعاصياملسلمني

  :املوضع الذي جيوز فيه ترك األمر باملعروف

وقال أبو أمية " . يا أيها الذي آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم : " قال اهللا تعاىل
عليه وسلم سألت رسول اهللا صلى اهللا : قال. سألت أبا ثعلبة اخلشىن عنها، قال سألت عنها خبرياً: الشعباين

ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر، وإذا رأيت شيخاً مطاعاً وإعجاب كل امرئ برأيه، فعليك : قال
ال جيوز ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل : وقال أكثر املتكلمني. بنفسك ودع أمر العوام

أو فعله، فعليه أن يفعل ذلك، ومىت  موضع، لكن من علم أو ظن أنه ينفذ قوله وال يناله مكروه إذا قاله
  .خاف على نفسه فعليه أن ينكر املنكر بقلبه دون لسانه

  :من هزأ بالناس من القصاص

هاهو قد جاء العدو أمنوا اللهم امنحنا أكنافهم وكبهم على : كان عيار يقص فأقبل مجاعة من املرد فقال
وكان قاص . هم، والناس يؤمنون وال يدرونوجوههم، وولنا أدبارهم وأرنا عورهتم، وسلط رماحنا علي

وكان . أنا بالغداة قاص وبالعشي ماص: بالغداة يسخر بالناس ويشرب بالعشى، فقيل له يف ذلك، فقال
وجاء . ها أنا أبو شعيب قليل العيب، هاتوا ما يف اجليب أخربكم مبا يف الغيب: قاص يقال له شعيب يقول

الك، جاءين يف جبه بلحية كاملذبه، ورأس مثل الدبة وعقل ال يساوي هاك سؤ: ما احملبة؟ فقال: رجل فقال
  !حبة، يسألين عن احملبة

  :اهلازون من القصاص



وقال ! صاحب هذا اخلامت يعطى يف اجلنة غرفة بال سقف: ألقي إىل أيب مسلم القاص خامت بال فص فقال
فالقطرة اليت تقع : فقيل! مث يصعدما من قطرة تسقط من السماء إال ومعها ملك يضعها يف موضعها : قاص

وقال أبو . إن يف املالئكة كناسني كما يف الناس وذوي دناءة وخسة: يف الكنيف يدخل معها امللك؟ فقال
! لعلك تريد أصغر من زنبور وأعظم من حنلة: فقيل! الرعد ملك أصغر من حنلة وأعظم من زنبور: عقيل
وراودته اليت هو يف بيتها عن : "  جملس سيفويه قوله تعاىلوقرأ رجل يف. لو كان كذا مل يكن بعجب: فقال

يا قوم اشكروا إذا : وقال قاص. دعنا من قرآن احلماشني وهات قرآن طرسوس، يعين اجلهاد: فقال" نفسه 
! وقال يوماً احذروا اهللا فإنه ماء حتت التنب! مل يكن للمالئكة جناسة، فكانوا خيرون علينا ويلطخون ثيابنا

أهلك عاملاً يف سبب ناقة قيمتها مائتا درهم، وقتل ابن النيب فلم ينتطح فيه عنزان، : كيف؟ فقال: هفقيل ل
إن صليت : فقال نبطي. من صلى ركعتني فله بيت يف اجلنة: وقال آخر. رمبا يأخذ بالقليل ويعفو عن الكثري

! نت فيبىن لك جدح بعكرال يا ماص إن ذلك لبين هاشم، فأما أ: فقال. مخسني ركعة هل جيعل يل بيت
قيل له وما تلك بيمينك يا موسى؟ : وكيف؟ قال: قيل. كان موسى عليه السالم فضولياً: وقال بعضهم

  .فأخذ فيما ال يعنيه" اآلية " هي عصاي : فكان اجلواب أن يقول، عصا، فقال

  :أدعيتهم

اللهم اغفر لنا : بعضهم يقول وكان. اللهم جازفنا وال تفتش عن ذنوبنا فتفضحنا: دعا بعض القصاص فقال
  .كل نعمة وحسنة، واحشرنا يف مجلة سيدي أبو عبد اهللا بن حنبل، وال تغفر للرافضة

  :من أفىت يف مسألة برقاعة

فمن قلس يف : قيل. حيتجم: ما تقول يف من زعف يف صالته؟ فقال: ترك طبيب طبه وقعد فقيهاً فقيل له
: ما تقول يف من خصى نفسه؟ قال: وقيل آلخر. ا طب وليس بفقهذ: قيل. يتناول حب أيارج: فقال. صالته

يؤخذ بنصف اإلسالم، : فقال. ال إله إال اهللا: إن نصرانياً قال: وقيل لبعضهم. إن قصد اإلضرار بامرأته حد
على اخلبري : ما تقول يف األضحية؟ فقال: وقيل لسيفويه. وإن مات دفن بني مقابر املسلمني ومقابر النصارى

نعم : أتروي عن شريك شيئاً؟ فقال: وقيل له. ت، سألت عنها شيخاً بنصيبني فلم يكن عنده فيها شيءسقط
ما : مثل أي شيء؟ قال: قيل. حدثنا شريك بن مغرية عن إبراهيم مثله: ما هو؟ قال: قيل. حديثاً واحداً

  !.أدري هكذا مسعته

  :من استغىن فيما ال يعرفه فانفصل عنه حبيلة

: فقال. إذا كان مكوك دقيق بدرهم ودانق كم يكون بأربعة دراهم؟ فلم يعرف جواهبا: رجلقالت امرأة ل
وسأل رجل يف اجلامع أبا عقيل مسألة يف . اقنعي مبا يعطيك فإنه ثقة: قال. من فالن: ممن اشتريت؟ قالت
وكان ! نهيا أمحق اخرج هذه القاذورات والنجاسات من اجلامع حىت خترج م: فقال. احليض فلم يعرفها



ما لنا وهذا : بعض القصاص يف حديث قتلى بدر فسئل عن النملة إذا ماتت يف املاء هل جيوز شربه؟ فقال
  .حنن يف النوق لسنا العنوق أي نتكلم يف الكبار فال خنوض يف الصغار

  :من استفتاء أمحق فأجابه بنادرة

: وسأل رجل الشعيب. فة أن ينس سراويلهخما: مل يرفع الكلب رجله إذا بال؟ قال: قال شامي حلمرة بن بيض
إن اشتهيت : هل آكل الذباب؟ قال: وقال له انسان. ذاك أمالك مل أشهده: كم أمهر ابليس امرأته؟ قال

يف اجلانب الذي فيه : إذا دخلت النهر ألغتسل ففي أي جانب أفضل أن أقف؟ فقال: وقيل آلخر! فكل
ال أدري : ن نام وأيره قائم، فجاءت امرأة وقعدت عليه؟ فقالما تقول يف م: وقيل آلخر. ثيابك لئال تسرق

بأي رجل جيب أن يبدأ من : جاء رجل إىل أيب، فقال: وقال أبو حازم! ما أقول، ولكن كان أيراً مرزوقاً
. ما هذا مما يسأل عنه ولكن قد قيل للعروس ضعي رجلك اليمىن على املال والبنني: يدخل املسجد؟ فقال

الدقيق ولعنة اهللا على : أسلمت ثوباً إىل احلائك فالدقيق على من جيب؟ فقال: بالبصرة وقال رجل ملفت
  .احلائك

  :من استفىت يف سخف فأجاب مبقتضاه

ما بال استاههن : وقيل. لقرهبا من السماد وتسقى من عسل: ما بال عانة املرأة تنبت أكثف؟ فقال: قيل لعامل
وقال عبادة . ألن أستاه الرجال محى وأستاه النساء مرعى: ؟ فقالال شعر عليها وعلى أستاء الرجال الشعر

ما تقول يف مسألة؟ : فقال املأمون وتبسم. علمين فرائض الصلب فإين أشتهيها: عند املأمون ليحىي بن أكثم
  :قد أخطأ، أما كان جيب أن يسأل عن هذا يف الصبا؟ أما مسع قول الشاعر: فقال

  العود يسقى املاء يف غرسهك... فإن من أدبته يف الصبا 
فقال . إمنا يعلم احلديث بشرط أن يكون وضيئاً زكياً سهل األخالق، فإن كان له ابن هبذا الشرط علمناه

وأنا خارج منها وما بأحد على قوة واستفىت ابن : فقال حيىي. لو دخلت يف صناعتنا مل يقربك أحد: عبادة
أخلق بذلك أن يكون : ط فيه، فتحول املاء زيتاً فكتبفريعة يف رجل دخل احلمام وقعد يف احلوض فضر
إن لصاحب احلمام نصف الزيت ألجل مائه، وللضارط : عبثاً باطالً وكذباً ماحالً، واجلواب وباهللا التوفيق

النصف حلط وجعائه، وعليهما أن يعلما املبتاع بنجاسة منشئه وقذر مبدئه، ليستعمله يف أسرجته دون 
  .والسالم. أطعمته

  ا جاء يف اخلطبة وقراءة القرآنمم

  :ما حيتاج إليه يف اخلطبة



جيب أن يكون اخلطيب رابط اجلأش ساكن اجلوارح، قليل اللحظ متخري اللفظ، جهري الصوت، وأن : قيل
يضع يف صدر كل خطبة من النكاح والعيد والصلح ما يدل علة عجزها، وأن يكون فيها آيات وإال كانت 

أول خطبة خطبتها عند زياد فقال هذا الفىت أخطب الناس لو كان يف : بن حطانشوهاء ولذلك قال عمران 
جيب أن يفرق بني صدر خطبة : وقال اجلاحظ. خطبته شيء من القرآن، وليس من السنة التمثل فيها بالشعر

  .وكانوا حيمدون اجلهري الصوت ويذمون ضئيله. النكاح وخطبة العيد وخطبة الصلح

  :صعوبة توليها

نعم : وقيل. كيف ال وأنا أعرض عقلي يف كل مجعة على الناس: فقال. أسرع إليك الشيب: بد امللكقيل لع
ال يقدم : وقيل. إياك واخلطبة فإهنا مشوار كثري العثار: وقيل! الشيء اإلمارة لوال قعقعة الربيد وصعوبة املنرب

وقال عمر . ومه إال أهوج أو قليل احلياءهو مقام ال يق: وقال عبد اهللا القسري. على اخلطبة إال فائق أو مائق
إمنا صعب عليه لقرب الوجوه من : وقيل. ال يتصعدين شيء كما تتصعدين خطبة النكاح: رضي اهللا عنه

إنه ال جيد من تزكية اخلاطب بداً فذلك : الوجوه، ومن صعد املنرب رأى نفسه أرفع فيكون أجسر، وقيل
  .كرهه

  :سنمن ارتج عليه فيها فاعتذر بعذر ح

وارتج على يزيد بن . إنكم إىل أمري فعال أحوج منكم إىل أمري قوال: ارتج على عثمان رضي اهللا عنه فقال
  :املهلب فلما نزل قال

  لسيفي، إذا جد الوغا، اخلطيب... فإن ال أكن فيكم خطيباً فإنين 
املنرب فارتج عليه وصعد خالد بن عبد اهللا القسري ! لو قلت هذا على املنرب لكنت أخطب العرب: فقيل
إن هذا الكالم جييء أحياناً ويعسر أحياناً، ورمبا طلب فأىب وكوبر فعتا، والتأين جمليئه أيسر من التعاطي : فقال
وارتج على أيب العباس . وقد خيتلط من اجلريء جنانه وينقطع من الذرب لسانه وسأعود فأقول. ألبيه

ها الناس إن اللسان بضعة من اإلنسان يكل بكالله إذا كل، أي: السفاح ملا صعد املنرب فنزل مث صعد وقال
ويرجتل الرجتاله إذا ارجتل، وحنن أمراء الكالم، بنا تفرعت فروعه وعلينا هتدلت غصونه، أال وأنا ال نتكلم 

  !هذراً بل نسكت معتربين وننطق مرشدين

  :من اعتذر خبوافة أو نادرة

إن هذا مقام صعب فامتحن فيه غريك، فأمر : تد جزعه فقيلحضر عبد اهللا بن عامر على منرب البصرة فاش
ال أدري ما أقول لكم، ولكنين أشهدكم : وازع بن مسعود أن يصعد وخيطب، فلما ابتدأ الكالم حضر فقال

مث أمر آخر فصعد املنرب فارتج ونظر إىل الصلع . أن امرأيت طالق، فهي اليت أكرهتين على حضور الصالة



ال أمجع عليكم : وصعد عتاب بن ورقاء منرب أصبهان يوم النحر فحصر فقال. ذه الصلعةاللهم العن ه: فقال
  .عياً وجنالً، ادخلوا سوق الغنم فمن أخذ منكم شاة فهي له وعلي مثنها

  :األمر باإلغضاء عنه لئال يدهش

من لفظه ورشق رحم اهللا عبداً قصر : صعد أعرايب املنرب، فلما رأى الناس يرمقونه صعب عليه الكالم فقال
نكسوا : وصعد روح بن حامت املنرب، فلما رفع الناس أبصارهم قال هلم. األرض بلحظه، ووعى القول حبفظه

  :وصف خطيب مصقع طلحة. رؤوسكم وغضوا أبصاركم، فإن أول موكب صعب
  معن خبطبته مصقع... ركوب املنابر وثائبها 

  :قيس بن عاصم
  ه مصاقع لُسُنبيض الوجو... خطباء حني يقول قائلهم 

  :آخر
  وحي املالحظ خيفة الرقباء... يرمون باخلطب الطوال، وتارة 

  :مجاعة من مشاهري اخلطباء

قس بن ساعدة، ولقيط بن معبد، وزيد بن جندب، وصعصعة بن صوحان، وقطري بن الفجاءة، : منهم
قم يا زيد ! طيب األشدقواهللا ألرمينهم باخل: فقال. وتكلمت اخلطباء يوماً عند معاوية. وعمران بن حطان

ومن اخلطباء القدماء كعب بن لؤي، وكان خيطب على العرب كافة، فلما مات أكربوا موته وأرخوا . فتكلم
وكان املفضل بن عيسى الرقاشي من أخطب . ومن خطباء اليمن محري بن الصباح. مبوته إىل عام الفيل

  .الناس، وكان متكلماً قاصاً يقعد إليه عمرو بن عبيد

  :ملعتذر بعجزه عن اخلطبةا

  :كعب األسدي
  فإين على ظهر الكميت خطيب... فإن ال أكن يف األرض أخطب قائماً 

  بسمر القنا والسيف جد خطيب... وإن ال أكن فيكم خطيباً فإنين 
  :لبيد

  أطلنا على األرض ميل العصا... إذا اقتسم الناس فضل الفخار 
  :وله

  رع القسي وأرعش الرعديدق... ما إن أهاب إذا السرادق غمه 
  .ومن السنة أن يتناول اخلطيب سيفاً أو قوساً ميسك به نفسه، وقد تقدم شيء من هذا الباب



  :ذم خطيب

  :وائلة الدوسي
  يقوم عليها يف يديك خطيب... لقد صربت للدل أعواد منرب 
  وكادت مسامري احلديد تذوب... بكى املنرب الشرقي ملا علوته 

  :منصور بن ماذان
  ومنربنا عايل البناء رفيع... قول غداة العيد والقوم شهد أ

  ملن يرتقي أعواده لوضيع... لعمري ألن أضحى رفيعاً فإنه 
  :آخر

  ومسحة عثنون وفتل األصابع... سلي ببهر والتفات وسعلة 
  :املصيصي يف خطيب

  يشلي علينا هبا الشياطينا... ينشي لنا كل مجعة عظة 

  :فضل قراءة القرآن

رجل آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، : ال حسد إال يف اثنني: لنيب صلى اهللا عليه وسلمقال ا
خريكم من تعلم القرآن : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ورجل آتاه اهللا ماالً فهو ينفقه يف السر واإلجهار

وشهاباً ال خيبو زنده ونوراً ال يتغري  إن اهللا تعاىل جعل القرآن سراجاً ال تطفأ مصابيحه،: ولبعضهم. وعلمه
وإذا : " ذكاؤه، ومن قرأه وتبعه دله على املكارم وصده عن احملارم، وشفع له يوم القيامة، قال اهللا تعاىل

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من : " وقال تعاىل" . قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون 
" . ألنذركم به ومن بلغ : " من بلغه القرآن فكأمنا شافهته لقوله تعاىل: وسلممدكر؟ وقال صلى اهللا عليه 

  .وقد ذكرنا أحوال القرآن يف باب الديانة مستقصاة

  :نوادر العرب فيما مسعوه من القرآن

أدخلت يدك يف اجلراب فأخرجت شيئاً فيه صعود وهبوط، : فقال. إقرأ قل يا أيها الكافرون: قيل ألعرايب
ما : وقيل آلخر. أم القرآن ونسبة الرب وهجاء أيب هلب: ما تقرأ يف صالتك؟ قال: وقيل آلخر. اهات غريه

األعراب " ومسع آخر رجالً يقرأ . أوقع بني موسى وهارون شراشر: قرأ أمامكم البارحة يف صالته؟ فقال
: باهللا واليوم اآلخر، فقالومن األعراب من يؤمن : لقد هجانا، مث مسعه يقرأ بعده: فقال" أشد كفراً ونفاقاً 

  :ال بأس هجاء ومدح، هذا كما قال الشاعر
  وما زالت األشراف هتجى وُتمدح... هجوت زهرياً مث إين مدحته 

وأين السلم إليه؟ وسرق أعرايب غاشية : ، فقال" ويف السماء رزقكم وما توعدون : " ومسع آخر قوله تعاىل
اسكت قد أخذت يف الفضول، فقرأ : ؟ فقال" حديث الغاشية  هل أتاك: " سرج فدخل مسجداً فقرأ اإلمام



  .ها هي غاشيتكم فال ختشعوا وجهي: فقال" . وجوه يومئذ خاشعة : " اإلمام
  :من غّير حرفاً من القرآن فأتى بنادرة ملا روجع

الناس  إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت: اقرئي شيئاً من القرآن، فقرأت: قال احلجاج المرأة من اخلوارج
إنا بعثنا : وقرأ أعرايب. قد دخلوا وأنت خترجهم: قالت! وحيك يدخلون: فقال! خيرجون من دين اهللا أفواجا

فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره : وقرأ آخر. ما بينهما إال جلاجك: فقلنا. إمنا هو أرسلنا: فقيل. نوحاً إىل قومه
  :فقال. قد غريت: فقالوا له. ومن يعمل مثقال ذرة خرياً يره

  كال جانيب هرشي هلن طريق... خذوا أنف هرشي أو قفاها فإنه 
  :بعض ما جعلته العرب قرآناً
وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل، ومشفر وئيل، وإنه من خلق ربنا لقليل اهللا : قرأ أعرايب يف صالته الفيل

  :وقرأ آخر! أكرب

  اويافأصبح يف قعر الركية ث... ويوسف إذ داله أوالد علة 
  :وصلى آخر بقوم فقرأ

  وأخرج الواجب من زكاته... أفلح من هينم يف صالته 
  وأطعم املسكني من خمالته

وشهد أعرايب عند أمري فقال املشهود . أشهد أين أخذته من يف مسيلمة: فضحك القوم فالتفت إليهم وقال
  :ل، اقرأ، فقالكيف تقبل شهادته وهو ال حيسن شيئاً من القرآن؟ فالتفت إليه وقا: عليه

  بنوهن أبناء الرجال األباعد... بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 
  :من ذكر مثالً فاعتقد أنه من القرآن

إن اهللا : وخطب عتاب بن ورقاء فقال. قال اهللا تعاىل لن يعجز القوم إذا تعاونوا: خطب أبو الفرزدق فقال
: وقال بعض الناس. ما أظنها إال آية: فقال. قرآناً ليس هذا: تعاىل يقول إمنا يتفاضل الناس بأعماهلم، فقيل

أحلقوها به فإهنا : فقال. ليس هذا بقرآن: فقيل! ما أحسن ما قال اهللا تعاىل، اقتلوا السفلة حيث وجدمتوهم
مل فعلت ذلك؟ : وغضب أبو عباد الكاتب على بعض كتابه فرماه بدواة، فبلغ املأمون فقال له. آية حسنة

نعم إين : ويلك ال حتسن آية؟ فقال: فقال" وإذا ما غضبوا هم يستغفرون " ال اهللا تعاىل فيه أنا ممن ق: فقال
  .أقرأ من سورة ألف آية

  :ذم من قبح قراءته

قرأ رجل حبضرة الصاحب رمحه اهللا والعاديات بأقبح قراءة، فتناوم الصاحب تربماً به، فضرط القارىء 
  :املصيصيب! لعاديات ونبهتين باملرسالتنومتين با: ضرطة ففتح الصاحب عينيه وقال

  من قراءة ابن حبيش... حنن يف أنكر عيش 
  حلقه كنة خيش... يقرأ احلمد فىت يف 



  :آخر
  أو دبة يف سلم تتدحرج... وكأمنا يف احللق منه جمسة 

  :وصلى رجل يقال له حيىي بأربعة نفر، فأكثر اللحن يف قل هو اهللا أحد، فلما فرغ قال أحدهم
  يف قل هو اهللا أحد... ىي غلطاً أكثر حي

  :فقال الثاين
  حىت إذا أعيا قعد... قلم يصلي قاعداً 

  :فقال الثالث
  شد حببل من مسد... كأمنا لسانه 
  :فقال الرابع

  زحري حبلى بولد... يزحر يف حمرابه 

  :ذم من ارتج عليه يف القراءة ونوادره

ليه يف اإلستعاذة من الشيطان، فأخذ يكرر اإلستعاذة قام رجل يصلي خلف إمام، فلما افتتح الصالة ارتج ع
إنك ال حتسن القرآن فما ذنب الشيطان يا بارد؟ وقرأ إمام سورة إذا الشمس كورت، فلما : فقال له رجل

أما أنا فأريد : بلغ قوله فأين تذهبون، أرتج عليه، فأخذ يكرره وخلفه أعرايب فأخذ مجشكه وصفعه فقال
وصلى رجل بقوم فأخذ يردد قل أرأيتم إن أهلكين اهللا ومن . خنة ال أعرف مقصدهمكلواذاء وهؤالء الكشا

وما يل ال أعبد الذي فطرين، فارتج عليه وأخذ : وقرأ الرشيد ليلة! أهلكك اهللا وحدك: معي، فقال أعرايب
  .التهال أدري واهللا مل ال تعبده؟ فضحك الرشيد وقطع ص: يردده وابن أيب مرمي بقربه يف الفراش فقال

  مما جاء يف الفراسة والتراطن والطرية والفأل

  :صحة الفراسة

  .املؤمن ينظر بنور اهللا: وقال صلى اهللا عليه وسلم. اتقوا فراسة املؤمن: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :ابن الرومي

  قل قبل السماع باإلمياء... وخبِّي الفؤاد يعلمه العا 
  من رؤية األغبياءوظنون الذكي أنفذ يف احلق سهاماً 

  :آخر
  يف وجهه شاهد من اخلرب... ال تسأل املرء عن خالئقه 

  :ويف بعض القلوب ترى عيون البحتري: وقال آخر
  فسواء ظن امرىء وعيانه... وإذا صحت الروية يوماً 



  :املمدوح بصحة الفراسة

  .فالن أملعي: قيل
  :أوس

  نقاب خيرب بالغائب... جنيح مليح أخو ماقط 
  :أبو متام

  لديه، ومشكوالً وإن كان مشكال... يرى احلادث املستعجم اخلطب معجما 
  :آخر

  خيرب ظهر الغيب ما أنت فاعل
  :آخر

  خياطبه من كل أمر عواقبه
  :من تفرس يف صيب أمراً وكان كما ظن

! خذوين به إن مل يفق سراهتم ويربع حىت ال يكون له مثل: رأى بكري بن األخنس املهلب وهو غالم فقال
: فقالت هند! إين أظن هذا الغالم سيسود قومه: ونظر رجل إىل معاوية وكان صغرياً فقال. كان كما قالو

إن هذا : ورأى رجل ابن السكيت وهو صغري يسأل فيجيب فقال. ثكلته أمه إن كان ال يسود إال قومه
  .وقد تقدم يف احلزم والتعلم مثل هذا. الغالم ينال خرياً

  :كلمات من الرطانة

امرؤ القيس إىل امرأة تزوج هبا بثالثني شاة وزق مخر، فذبح الغالم يف الطريق شاة وأكلها وشرب  بعث
. سحيما كان قد رمث وإن رسولك جاءنا يف احملاق: بعض الزق، فلما أوصلها قالت له، قل لزوجي إذا أتيته

وأسر بنو . عترف بذلكفا! يا عدو اهللا أكلت شاة وشربت من رأس الزق: فلما أتاه الرسول وأخربه قال
على أن ال تكلم الرسول إال : دعوين أرسل إىل قومي ليفدوين، فقالوا: ساسان رجالً من بين العنرب فقال

أتعقل؟ : مث قال له. قل هلم إن الشجر قد أورق وإن النساء قد اشتكت: وقال للرسول. نعم: فقال. حبضرتنا
قل هلم عروا مجلي األصهب، واركبوا ناقيت احلمراء، : قال. الليل: ما هذا الوقت؟ قال: فقال. نعم: قال

قوله : وكان احلارث صديقاً له، فذهب الرسول إليهم فدعوا حارثاً فسألوه فقال. واسألوا حارثاً عن أمري
الشجر قد أورق أي تسلح القوم، واشتكت النساء أي اختذت القرب للماء، وقوله ما هذا الوقت فقال 

جيش كالليل، وقوله عروا مجلي األصهب أي ارحتلوا عن الصماء، واركبوا ناقيت  الليل فإنه يقول أتاكم
وكان العطاردي ملا رجع . فرحلوا من ساعتهم، فصبحهم القوم فلم جيدوا أحداً! احلمراء أي انزلوا الدهناء

وذ هذا رجل مأخ: إىل قومه رمى إليهم بصرتني يف إحدامها شوك ويف األخرى تراب، فقال قيس بن زهري
" . وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم : " قال اهللا تعاىل. عليه باحللف وهو ينذركم عدواً وشوكاً

ال والذي جعل الفرقدين : وأسرت طىيء غالماً من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشتطوا عليه، فقال أبوه عنده



لقد أعطيته كالماً إن كان : قالو. مث انصرف! يصبحان وميسيان على جبلي طىيء، ما عندي غري ما عرفتكم
فيه خري فهمه كأنه قال الزم الفرقدين على جبلي طىيء، ففهم االبن كالمه، فطرد إبالً من إبلهم ليلته وجنا 

وكان داريوس ملك فارس ملا مسع خبروج ذي القرنني بعث إليه بدرة وكرة وياقوتة، وجراب مسسم . هبا
قد عرفت ملاذا : فقال له االسكندر! ا بعثت هبذا ألجرب عقلكإمن: وتابوت مملوء من الذهب وكتب إليه

بعثت، أما الدرة فتزعم أنك سوط تشري علي، وقلت جيتمع يل ملكك اجتماع هذه الكرة يف يدي، 
وذكرت أن لك يف أمري ضياء كضياء الياقوتة، وبعثت بالتابوت من الذهب تقول تكون يل خزائنك، 

مث إن ذا القرنني أخذ كفاً من السمسم حبضرة الرسول . رية ككثرتهوالسمسم تعلمين أن عدة جنودك كث
قل له جنودك كثرية ولكين أطحنهم طحناً كهذا السمسم، وبعث معه إليه جبراب : فاستفه ومضغه، وقال

من خردل، فأخرب الرسول داريوس مبا عاين من ذي القرنني فأعجبه كيده وغضب، فأخذ كفاً من اخلردل 
أشهد أن جنوده يف حرافة اخلردل، : فلما وجد مرارته وحرافته لفظه وقال. عله بالسمسمفطرحه يف فمه كف

وملا صاحل ملك اهلند اشترط عليهم أن يدفعوا إليه حكيماً كان فيهم، ففعلوا . مث كانت الغلبة لذي القرنني
يها إبراً وردها إليه، فبعث فاستصحبه ومل يفاحته مث بعث إليه يوماً بستوقة مملوءة مسناً فأخذها احلكيم وغرز ف

فقيل لذي القرنني تعجباً من فعلهما، ماذا . إليه يوماً آخر مرآة صديئة، فأخذها احلكيم فجالها وردها إليه
إين ملا بعثت إليه البستوقة قلت إين ممتلىء من العلم امتالء هذه البستوقة من السمن، : عنيتما بذلك؟ فقال

وذكرت له باملرآة الصديئة أن نفسي قد . الف ذلك، وأن يف زيادات كثريةفأراين بغرز اإلبر أن األمر خب
  .ذاكراً العلماء فاملذاكرة جالء القلوب: صدئت، فأجابين بأن قال

  :اإلشارة بقول يسري إىل معىن كثري

كان املأمون رمحه اهللا غضب على طاهر بعد ما وجهه إىل خراسان، فكتب إليه بالرجوع، فكتب إليه صديق 
فجعل طاهر يتأمل ذلك وال يدري معناه حىت ناوله امرأة . كتاب سالم ووقع على حاشيته يا موسىله 

فأمسك طاهر عن اإلقدام ! إمنا عىن يا موسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك: صحبته جزلة الرأي فقالت
  .وجعل يتقيه حىت طيب قلبه

  :النهي عن التكهن والطرية

الطرية شرك، وما منا من جيده يف نفسه، ولكن اهللا تعاىل يذهبه : سلم أنه قالروي عن النيب صلى اهللا عليه و
الظن والطرية واحلسد، فإذا ظننت فال : ثالثة ال ينجو منهن أحد: وقال صلى اهللا عليه وسلم. بالتوكل

من تكهن أو استقسم أو تطري طرية ترد : وقال. حتقق، وإذا حسدت فال تبغ، وإذا تطريت فامض وال تثن
اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال خريك، وال : وروي. عن سفر، مل ينظر إىل درجات العلى يوم القيامة

  .ال عدوى وال هامة وال صفر: وقال صلى اهللا عليه وسلم. رب غريك

  :الرخصة يف الطرية



: وقيل. ة والفرسالطرية يف املنزل واملرأ: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أخربت عائشة رضي اهللا عنها بذلك فغضبت وأنكرت ذلك، وطارت شقة يف السماء وشقة يف األرض 

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا قال إن يكن شؤم ففي هذه الثالثة: وقالت

  :جواز الفأل

جر النيب صلى اهللا عليه وسلم وملا ها. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتفاءل ويعجبه الفأل احلسن وال يتطري
فلما دخلها مسع آخر ينادي يا غامن، . سلمنا: إىل املدينة وقارهبا مسع منادياً ينادي يا سامل، فقال ألصحابه
ومسع رجالً يقول يا حسن ! حال لنا البلد: فقال غنمنا، فلما نزل أيت برطب فقال صلى اهللا عليه وسلم

من مكة مر بكلبة يف ظل شجرة ساقطة أطباؤها نائمة عليها اجراؤها  وملا خرج. أخذنا فألك من فيك: فقال
أتاكم سهيل وسيسهل : وبعث املشركون إليه سهيالً فقال! أعطيتم درها ووقيتم كلبها: فقال ألصحابه

. ظفر: ما امسك؟ قال: ووجه سعد بن أيب وقاص إىل عمر رضي اهللا عنهما رسوالً فلما جاءه قال. أمركم
وملا طلب املغرية بن شعبة رسول سعد بن . فقال ظفر قريب إن شاء اهللا تعاىل. ابن قريب: قال ابن من؟: قال

  !نعم الفأل مكننا من أرضه: فقال سعد. نعطيكم التراب: أيب وقاص من ملك الفرس يزدجرد اجلزية قال

  :النهي عن التنجيم واختيار األيام

ال تطريوا، فإن األيام كلها هللا إذا : ي يوم أحتجم؟ فقاليف أ: روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأله رجل
وملا عزم علي كرم . اللهم ال طري إال طريك: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم

: قال. اهللا وجهه على املسري إىل النهروان أتاه بسام املنجم فقال ال تسر يف هذه الساعة وسر يف وقت كذا
ما كان حممد : فقال. ألنك إن سرت فيها أصابك ضرر شديد، وإن سرت يف وقت كذا ظفرت: لومل؟ قا

اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك، وما كان لعمر : وقال. صلى اهللا عليه وسلم يعلم ما ادعيت
ن النجوم من تعلم باباً م: وقال علي كرم اهللا وجهه. رضي اهللا عنه منجم، ولقد فتح بالد كسرى وقيصر

  .فقد تعلم باباً من السحر، فإن زاد ازداد
  :وقال اخلليل

  كافر بالذي قضته الكواكب... أبلغا عين املنجم أين 
  ن فحتم من املهيمن واجب... عامل أن ما يكون وما كا 

  :وقال الصاحب
  تراجع املريخ يف برج احلمل... خوفين منجم أبو خبل 

  !ملشتري عندي سواء وزحلفا... دعين من أباطيل احليل : فقلت
  خبالقي ورازقي عز وجل... أدفع عين كل آفات الدول 

  :أسامي ما تتطري به العرب



البارح يتشاءم به أهل جند والسانح : قال أبو عبيدة. السانح ما والك ميامنه، والبارح ما والك مياسره
ما يتلقاك جبهته وهو يكره، يتشاءم به أهل عالية، ولذلك قيل من يل بالسانح بعد البارح؟ والناطح 

ولذلك . والكادس ما جييء من خلفك يقفوك، وكل ما يتطري به يسمى طري العراقيب، ويتطريون بالعطاس
  :قال

  قبل العطاس ورعتها بوداع؟... أوحلت من سلمى بغري متاع 

  :املصيب يف عيافته
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

خرج هليب يف حاجته ومعه سقاء لنب فسار صدر هناره مث عطش فأناخ راحلته ليشرب، فإذا بغراب ينعب 
فأثار راحلته ومضى، فلما أجهده العطش أناخ راحلته ليشرب، فنعب الغراب ومترغ يف التراب، فضرب 

قيل إن نفراً من : وقال األصمعي. وبنو أسد موصوفون بالعيافة! أسود ساخلالرجل سقاءه بسيفه فإذا فيه 
اجلن تذاكروا والعيافة من بين األسد فأتوهم، فقالوا ضلت لنا ناقة، فأرسلوا معنا من يعيف، فقالوا لغليم 
 منهم انطلق معهم، فاستردفه أحدهم فساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيها، فاقشعر الغالم وبكى

! كسرت جناحاً، ورفعت جناحاً، وحلفت باهللا صراحاً ما أنت بإنسي والتبغي لقاحاً: فقالوا ما لك؟ قال
زجره وللمصور صور صورته، : وبعث ازدشري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم زاجراً ومصوراً فقال للزاجر

إليها ووضعها على الوسادة  فلم جيد الزاجر شيئاً يزجر به، وصور املصور صورته وورد هبا فنظر ازدشري
مل أر شيئاً أزجر به عنده، ولكين رأيت ها هنا أن األمر له ألنك وضعته على : ما رأيت؟ قال: وقال للزاجر

! يا خليفة رسول اهللا: ومسع هليب يعيف رجالً يقول لعمر رضي اهللا عنه. وسادتك، ومكنته من رياستك
اشعر : صكت حصاة صلعة عمر رضي اهللا عنه فقال اللهيب فلما بلغ مرمى اجلمار. مساه باسم ميت: فقال

وبينا مروان بن . واهللا أمري املؤمنني واهللا ال يقف هذا املوقف بعدها، فقتل عمر رضي اهللا عنه تلك السنة
احلكم ينظر يف إيوان له فانصدعت زجاجة من اإليوان ووقعت منها مشس على منكب مروان، وكان 

: صدع الزجاج منكر فخرج وتبعه ثوبان موىل مروان فسأله فقال: مروان فقالحبضرته عياف يستمع إليه 
صدع الزجاجة صدع السلطان ستذهب الشمس عنك مروان، يقوم من الترك أو خراسان، ذلك عندي 

  .فورد عن قريب خرب أيب مسلم صاحب الدعوة. واضح الربهان

  :من حكم بتنجيم وافق قوله القضاء

لى نفسه أنه يعيش أربعني سنة مث يقتل بني ماء ونار، فعاش هذه املدة مث قتل يف كان الفضل بن سهل حكم ع
أرى ملكاً ميوت ولست : ويلك أنظر ماذا ترى؟ فقال: وملا مرض احلجاج دعا منجمه فقال. محام سرخس

نجم ال وكان نيبخت امل! أنا واهللا ذلك، فقد كانت أمي مستين كليباً: فقال. كليب: وما امسه؟ قال: قال. هو
اخرج عاجالً، فخرج فاخنسف املخرج عقب : حيبس عن املنصور، فجاءه يوماً فقيل له إنه يف املستراح فقال

  .خروجه

  :من تطري من الكرام بكالم سوء مسعه فأصابه من ذلك

يه دعاين األمني يف الليلة اليت نزل فيها طاهر بن احلسني النهروان، فلما دخلت عل: قال هبة اهللا بن إبراهيم
فبم : فقال. دعه وبغيه فالبغي يردي صاحبه: يا عم أما ترى هذا الباغي علّي؟ فقلت: رأيته مغتماً فقال



  :فاستحضره وسأله فقال. تأمر بإحضار أيب نواس، فإنه فتاح هلذه األبواب: أداوي ما خامرين؟ فقلت
  فضع يف الرأس أقداحا... إذا ما ضاقك الغّم 
  شمولة طاحابه م... فإن اهلمّ إن طاحت 

  :وغنت بقول الشاعر! شر: ما امسك؟ قالت: فدعا برطل وجارية تغين، فسأهلا
  وأكرب حزماً منك ضرّج بالدم... كليب لعمري كان أكرب ناصراً 

  :فرمى بالرطل وأمر باجلارية فألقيت يف دجلة، ودعا أخرى فغنت
  كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه... هم غدروه كي يكونوا مكانه 

  :هبا أيضاً، ودعا أخرى فغنت بقول الشاعر فرمى
  أنيس ومل يسمر مبكة سامر... كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا 

  صروف الليايل واجلدود العواثر... بلى حنن كنا أهلها فأبادنا 
فاستحكم تطريه ! فاغتم اغتماماً عظيماً، فتطلع على دجلة فإذا برجل يقرأ، قضي األمر الذي فيه تستفتيان

هبين ال أتطري بالشعر أما أتفاءل : فقال. يا أمري املؤمنني قد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التطري: فقال
  .بالقرآن؟ فما انقضى األسبوع إال وقد نزلت به النازلة

  :من رأى فأل سوء فصرفه إىل حسن بتأويله

هذا : فتطري بذلك فقال من كان معهخرج جعفر بن سليمان إىل املدينة والياً هبا، فتعلقت شجرة بلوائه 
فقال . وسار خالد بن الوليد إىل والية املوصل فانكسر اللواء فحزن لذلك. فسري عنه. عملك تشبث بك

  :أبو الشمقمق
  ختشى، وال أمر يكون مبدال... ما كان مندق اللواء لريبة 

  صغر الوالية فاستقل املوصال... لكن هذا الرمح ضعف متنه 

وملا صعد قتيبة بن مسلم منرب الري سقط القضيب من يده، فتطري . أمون فزاد يف واليته قنسرينفبلغ ذلك امل
  :بذلك الناس فأنشد

  كما قر عيناً باإلياب املسافر... فألقت عصاها واستقر هبا النوى 

  :وصف الفأل السوء بأنه يصيب من تفاءل به

ب رسول أبلغ يف قبض األرواح من الطرية والفأل إياك والفأل السوء، فقد قالت الفالسفة ما للنوائ: قيل
كنت أنا وأمري املؤمنني عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما! والسوء

  :حيب الفأل، فلما خرج أنشد
  يقال لشيء كان أال تكونا... تفاءل مبا هتوى يكن فلقلما 



  :وقال علقمة
  !على سالمتها ال بد مشؤوم.. .ومن تعرض للغربان يزجرها 

  :من تشوئم به فدفع ذلك عن نفسه

إن : فقال األعور! تشاءمت بك: خرج هشام بن عبد امللك يوماً فلقي أعور، فأمر بأن يضرب وحيبس وقال
األعور يكون شؤمه على نفسه، وشؤم األحول على غريه، أال ترى أين استقبلتك فلم يصبك شيء، وأنت 

وخرج بعض ملوك الفرس إىل . منك سوء، وكان هشام أحول فخجل من ذلك وخالَّهاستقبلتين فنالين 
الصيد فاستقبله أعور حببسه وضربه، مث مضى فتصيد صيداً كثرياً، فلما عاد استدعى األعور وأمر له بصلة 

تين، تلقيتين فضربتين وحبس: ال حاجة يل يف الصلة ولكن ائذن يل يف الكالم، فأذن له فقال: فقال األعور
  .وتلقيتك فصدت وسلمت فأينا أشأم؟ فضحك وأعطاه

  :اخلط

وقال ابن عباس رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل . ابين عيان أسرعا البيان: كان زاجر العرب خيط خطني فيقول
  .إهنا اخلط: أو أثارة من علم

  :الطرق

قال . رق الضربهو نثر احلصى واالستدالل باجتماعه وتفرقه كما يعمل صاحب الشعري، وأصل الط
  :الشاعر

  !وال زاجرات الطري ما اهللا صانع... لعمرك ما تدري الطوارق باحلصى 
  .الطرق من اجلبت: وقال محاد عجرد

  :القيافة

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تربق أسارير وجهه من الفرح، : قالت عائشة رضي اهللا عنها
ى زيد بن حارثة وأسامة نائمني يف قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أال إن حمرز املدجلي رأ: فسألته عنه فقال
واختصم رجالن يف غالم يدعيه كل واحد منهما، فسأل . هذه األقدام بعضها من بعض: أقدامهما، فقال

غشيين أحدمها، مث هررت دماً مث غشيين اآلخر، فدعا عمر رضي اهللا عنه : عمر رضي اهللا عن أمه عنه فقال
أعلن أو أسر قد اشتركا فيه، فضربه عمر رضي اهللا عنه حىت اضطجع، مث سأل : فقال أحدمها قائفني فسأهلما

كنا سرق : قال عوسجة بن مغيث القائف. ما كنت أرى أن مثل هذا يكون: اآلخر فقال مثل قوله، فقال
ن يف قيافته يعرف فال: خيلنا فعرفنا آثارهم بتميز أيديهم يف العذوق، فركبنا يف آثارهم حىت ظفرنا هبم، وقيل

وكانت عند بنت عتبة عند الفاكه بن املغرية، . أثر الذر على الصخر، فيعرف أثر األنثى منها من الذكر



وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له منزل للضيافة يغشاه الناس من غري إذن، فخال البيت يوماً وقال 
قبل رجل فدخل البيت، فلما رآها انصرف الفاكه ساعة وهند عنده، مث خرج الفاكه لبعض حاجاته وأ

أي بنية، إن الناس : فتكلم الناس هبا فقال أبوها! أحلقين بأهلك: فاستقبله، فرآمها فارتاب هبا فخاصمها وقال
قد خاضوا يف أمرك فاصدقيين، فإن كان ما يقولونه حقاً بعثت من يقتل الفاكه سراً فتخلصني، وإن كان 

حاكمها إىل : ن اليمن ليبني براءة ساحتك، فحلفت أهنا بريئة فأرسل إليه وقالباطالً حاكمته إىل بعض كها
فخرج الفاكه يف مجاعة بن عبد املدان وخرجت يف نسوة، فلما شارفوا البلد ! الكاهن فقد رميتها بداهية

ولكين  واهللا ما ذلك ملكروه عندي: مايل أراك شاحبة متنكرة احلال، قالت: رآها أبوها شاحبة متغرية فقال
إنا : آيت بشراً خيطىء ويصيب فال آمنه أن يرميين بداهية من غري أصل، فيصري ذلك سبة علينا، فقال أبوها

فأخذوا حبة حنطة وجعلوها يف . خنبأ له خبيئة، فإن أخربنا هبا استدللنا على علمه واستفتيناه، وإال تركناه
قد جئناك يف أمر وقد خبأنا لك خبيئة خنتربك فانظر : فقالوا. إحليل فرس، فلما انتهوا إليه أنزهلم وأكرمهم

انظر ! صدقت: فقالوا! حبة بر يف إحليل مهر: فقال. نريد أبني من هذا: فقالوا! مترة يف كمرة: ما هو؟ فقال
ليست هذه حىت دنا من هند فضرهبا على كتفها : يف أمر هؤالء النسوة فجعل يدنو من إحداهن ويقول

ابعد عين فواهللا : فقام إليه الفاكه وقبل رأسها فقالت. انية، وستلدين ملكاً امسه معاويةواهللا ما أنت بز: وقال
  .فأبت حىت طلقها وتزوج هبا أبو سفيان! الجتهدن أن يكون من غريك هذا امللك

  مما جاء يف تأويل الرؤيا

  :ما يدل على صحة الرؤيا

ذهبت النبوة فال : وروي. أربعني جزءاً من النبوةرؤيا املؤمن جزء من ستة و: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إهنا الرؤية " : هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة : " وقيل يف قول اهللا تعاىل. نبوة وبقيت املبشرات

إذا أراد اهللا بعبد خرياً عاتبه يف النوم، ويدل على صحة ذلك ما : وقيل. الصاحلة يراها الرجل أو ترى له
رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم يل : " عاىل عن يوسف عليه السالم يف قوله تعاىلحكى اهللا ت
إن يف اهلواء ملكاً : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، وما حكى عن رؤيا الرجلني ورؤيا امللك" ساجدين 

وقال النيب صلى اهللا . نسي موكالً بالرؤيا فال مير بأحد خري وال شر إال أريه يف املنام من حفظ ونسى من
: وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب: عليه وسلم
رؤيا هي بشرى من اهللا تعاىل، ورؤيا حتذير من الشيطان، ورؤيا حيدث اإلنسان هبا نفسه فرياها : الرؤيا ثالثة
  .يف املنام

  :العارف بتأويل الرؤيا

" ولنعلمه من تأويل األحاديث : " كان ذلك من علم يوسف عليه السالم وقد وصفه اهللا تعاىل يف قوله تعاىل
تعرب الرؤيا كأنك من ولد : وقال احلسن البن سريين. وكان أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه موصوفاً بذلك. 



ما رأيت أحداً أجرأ على : مةوقال ابن شرب. وأنت تفسر القرآن كأنك من شهد التنزيل: يعقوب؟ فقال
  .النوم وال أجنب على اليقظة من ابن سريين أي يعرب الرؤيا وال جييب عن الفتوى

  :رؤيا مستغربة

رأيت كأين أخذت محامة جاري فكسرت جناحها، ورأيت غراباً أسود وقع على : قال رجل البن سريين
. ففتش عن ذلك فوجده حقاً. دارك أنت ختلف على امرأة جارك، وأسود خيلفك يف: فقال! سطح بييت

اخلبيص حالل وال جيوز أكله يف الصالة، أنت تقبل : فقال. كأين آكل خبيصاً يف الصالة: وقال له رجل
فتأمل ذلك فوجده كما ! رأيتين أطأ مصحفاً فقال له يف خفك درهم تطؤه: وقال له آخر. امرأتك صائماً

فبحث عن ذلك فإذا . إنك تنكح أمك: أصل زيتون، فقال لهرأيت كأين أصب زيتاً يف : وقال له آخر: قال
وقال . إنك تكثر األماين: رأيتين كأين أسبح يف غري ماء، فقال له: وقال له آخر. حتت جارية كان يطؤها أبوه

ورأى عبد اهللا بن جعفر غراباً على منارة النيب . أنت تطلب حيلة: فقال. رأيتين كأين أصيد ثعلباً: له آخر
: فتزوج هبا احلجاج بعد، فقيل له. سيتزوج احلجاج بابنتك:  عليه وسلم قال سعيد بن املسيبصلى اهللا

رأيت سنبلة تنبت على : وقالت امرأة. املنارة أشرف ما يف املدينة والغراب فاسق: كيف علمت ذلك؟ فقال
مىن دارت على قفاي رأيتين كأن عيين الي: وقال رجل البن سريين. ستأكلني من غزهلا: فقال سعيد! أصبعي

. لك ولدان أحدمها يفجر باآلخر، فاستكشف عن ذلك فوجده كما قال: فقال له. فقبلت عيين اليسرى
فاستيقظ الرجل ! عليك بال وال: ورأى رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه فشكا إليه علة فقال له

وقال رجل " . زيتونة ال شرقية وال غربية : " كل الزيتون فإن اهللا تعاىل يقول: وحتري فسأل ابن سريين فقال
أنت : فقال. رأيت يف املنام كأين أسلك طريقاً ومىت قعدت كنت أقطع الطريق، وإذا مشيت مل أقطعه: لسعيد

  .فكان كما قال. رجل نساج إذا قعدت كسبت وإذا قمت تبطلت

  :رؤيا ظاهرها حسن وباطنها مستقبح

سيدفن يف بيتك ثالثة : رأيت كأمنا وقع يف حجريت ثالثة أقمار، فقال: ماقالت عائشة أليب بكر رضي اهللا عنه
رأيت يف املنام كأن اهللا تعاىل قد : جاءين رجل من الشهود قال: قال أبو عبد اهللا الربيدي الفقيه. من األخيار

: ال لهفق. بل أهنا رأيتها: قال. لعل غريك رآها وسألك أن تفسرها: ابتدأ خلق السموات واألرض، فقلت
أيها القاضي إن : فحضر وسأله عنها فقال. تغدو إىل دار القاضي وتسألين عنها حىت أفسرها لك حبضرته

إنك رجل تشهد بالزور : فقال. ال بل أنا رأيتها: فسأله فقال. فالناً يسأل عن رؤيا، فسله لعل غريه رآها
فبحث عنه فوجد ق شهد " . أنفسهم  ما أشهدهتم خلق السموات واألرض وال خلق: " ألن اهللا تعاىل يقول

رأيت قابوس يف املنام قبيل ما اهنزم جبرجان، كأنه يسألين ويقول : وحكي عن الصاحب قال. شهادات زور
إين ألراه هالكاً ألن : فقال. رأيت يف املنام كأمنا على رأسي قلنسوة، وكأين قلت له أن القلنسوة رياسة

  .فاهنزم يف اليوم الثاين أو الثالث من ذلك املنام. فهو هالكالقلنسوة بالفارسية كاله، فإذا قلب 



  :رؤيا ظاهرها قبيح وباطنها حسن

لعلك رأيت احلسن جترد من دنياه : فقال. رأيت رجالً جمرداً يف املسجد فهالين ذلك: قال رجل البن سريين
. بد امللك ورجليه أربعة أوتادورأى عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه أنه غرز يف يدي ع. فأشبه سره عالنيته

ورأى . إن صدقت رؤياه غلبه عبد امللك، وخرج من صلبة أربعة كلهم خلفاء: فأرسل إىل ابن املنذر فقال
عبد امللك أنه بال يف حمراب النيب صلى اهللا عليه وسلم أربع مرات، فأوّل على أن خيرج من صلبه أربعة 

ابن الزبري فصرعه ابن الزبري، فهاله ذلك بعث سراً إىل ابن  ورأى يف منامه كأنه صارع. يتولون اخلالفة
: وقال رجل أليب عمرو الفراء. هذه رؤيا ملك نازعه ملك وقد خلى صارعه بينه وبني األرض: املنذر فقال

نعم هو كما : أكان لك عمامة فقطعتها سراويل؟ فقال: فقال. رأيت كأين قطعت رأسي فوضعته بني رجلي
  .قلت

  :الرؤياخرافات يف 

رأيت كأن علّي قميصاً رقيقاً وجبة وشي متخرقة، ويف كمي فلوس، ويف عنقي هاون، : قال رجل لسيفويه
القميص الرقيق دينك، واجلبة : أنامت عيناك، ما أحسن ما رأيت: فقال! وإىل جانيب دبة إذا نزعت حركتها

وقال . بة أن يدب إليك فتاكالوشي ضراطك يف الصالة، والفلوس سوف تفلس، واهلاون أن هتان، والد
كذا هو فإين رأيت : فقال بعض السامعني. ليست الرؤيا كلها صحيحة إمنا يصح بعض دون بعض: بعضهم

يف املنام كأين وجدت بدرة عظيمة أمحلها فأحدثت من ثقلها، فانتبهت فوجدت الرأس مملوءاً من اخلرء ومل 
: فقال املعلم! املنام كأين مطلي بعذرة وأنت مطلي بعسل إين رأيت يف: وقال صيب ملعلمه! أجد للبدرة أثراً

فكنت تلحسين وأنا : امسع متام الرؤيا: فقال الصيب. هذا عملك السوء، وعملي الصاحل ألبسنا اهللا تعاىل
رأيت يف املنام عمرو يف يده سيف وهو يريد : وقال رجل للصاحب! أعزب قبحك اهللا: فقال! احلسك
: فقال له معرب. رأيت يف منامي كأين متزر هباون: وقال رجل. ته فقل له العب ميسكإذا رأي: فقال له. قتلي

  .فلما كشف عن حاله وجد كما قال! إنك مأبون

  مما جاء يف علوم األمم ورموز العرب

  :فنون العلوم

علوم األدب عشرة، ثالثة شهرجانية الطب واهلندسة والفروسية، وثالثة أنوشروانية ضرب العود : قيل
عب الشطرنج وضرب الصواجلة، وثالثة عربية الشعر والنسب وأيام الناس، وواحد ابرعلى كل ذلك ول

رأيت العلوم واألمور تدور : وقال بعضهم. مقطعات احلديث والسمر وما يتعاطاه الناس بينهم يف اجملالسات
أدبه، وحسن تدبري  حنو يقيم به الرجل لسانه، وطب يقيم به بدنه، وحكايات يقيم به: على أربعة أشياء



وكان اإلسكندر وارسطوطاليس إذا تسايرا تناظرا يف العلم، وإذا خليا تشاورا يف . يتوصل به إىل معاشه
  .امللك، وإذا قعدا للشرب حتدثا يف الشجاعة، وإذا أرادا اإلنصراف إىل مضجعهما تذاكرا الفقه والعفة

  :علوم العرب

لفظ وتعريب الكالم، وقيافة البشر وقيافة األثر وصدق احلس علم بديع الشعر وبالغة املنطق وتشقيق ال
وصواب احلدس، وحفظ النسب ومراعاة احلسب وحفظ املناقب واملثالب، وتعرف األنواء واإلهتداء 

بالنجوم، والتبصر باخليل والسالح واستعماهلما، واحلفظ لكل مسموع واإلعتبار بكل حمسوس، ويبلغون 
  .بالزجر ما يقصر عنه غريهم

  :علوم الروم

هلم الطب والنجوم واألحلان، وجودة التصوير حىت أن أحدهم يصور اإلنسان شاباً وكهالً فيجعله حبيث إذا 
  .رأى صورته مث رآه عرفه، وهلم البناء العجيب، وهلم من الرأي والنجدة واملكيدة ما ال ينكره من يعرفه

  :علوم الفرس

ترتيب العلوم واألمور واملعرفة بعواقب األمور، وهلم من اللغات هلم العقول واألحالم والسياسة العجيبة، و
  .كالزمزمة والفهلوية واخلراسانية واجلبلية: ما ال حيصى كثره

  :علوم اليونانية

اليونانيون كانوا ذوي أذهان بارعة وال يشتغلون مبكاسب اآلالت واألدوات واخلالل اليت تكون مجاماً 
البات وآالت الرصد والربكار، وأصناف املزامري واملعازف والطب للنفوس، وهلم القبانات واإلصطر

وكانوا أصحاب حكمة ومل يكونوا عمله، كانوا . واحلساب واهلندسة، وآالت احلرب كاجملانيق والغرادات
  .يصورون اآللة وال خيرطون األداة، يشريون إليها وال ميسوهنا، يرغبون يف التعلم ويرغبون عن العمل

  :علوم الصني

أهل الصني أصحاب األعمال كالسبك والصياغة واإلفراغ واإلذابة واألصباغ العجيبة، واخلرط والنحت 
والتصاوير واخلط والنسج ورفق الكف يف كل ما تناولوه، وكانوا يباشرون العمل وال يعرفون امللل ألهنم 

  .فعلة، واليونانيون يعرفون العلل وال يباشرون العمل ألهنم حكماء

  :دعلوم اهلن



هلم معرفة احلساب والنجوم واخلط اهلندي، وأسرار الطب وعالج فاحش األدواء والرقى وعلم األوهام 
وخرط التماثيل وحنت الصور، وطبع السيوف والشطرنج واحلنكة، وهي وتر واحد جيعل على قرعه فيقوم 

  .مقام العود، وهلم ضروب الرقص والثقافة والسحر والتدخني

  :الترك

أهنم أصحاب قيافة ومعرفة باحلروب وآالهتا، وهم أعراب العجم كما أن العرب أكراد هم كالعرب يف 
النبط، فصاروا يف احلرب كاليوناينيني يف احلكمة والصني يف الصناعة، وهم يف البيطرة والرياضة فوق كل 

أمة، وأحدهم يركب ظهر فرس فوق ركوبه األرض، يغزو أحدهم بارماكه ومهوره فمىت أتعب واحدة 
  .ركب أخرى فال يستريح وال ينزل إىل األرض

  :رموز العرب

كانوا إذا استمطروا عمدوا إىل سلع وعشر، فعقدومها يف أذناب البقر، وأضرموا فيها النار وصعدوا به جبالً 
  :يستسقون اهللا بذلك، ولذلك قال الوالطائي

  ذريعة لك بني اهللا واملطر... أجاعل أنت بيقوراً مسلعة 
  .لبقر عن شرب املاء ضربوا الثور، يزعمون أن اجلن تركبه فتمتنع البقر عن املاءوإذا امتنع ا

  :قال
  فما ذنبه إن عافت املاء مشربه... لكالثور واجلين يركب ظهره 

وإذا سافر أحدهم عمد إىل غصن شجرة فعقد عليه عقداً تسمى رمتاً، فيقول إن أحنل إىل أن أرجع خانتين 
  .لة على أهنا مل ختنامرأيت، وإن مل ينحل فدال

  :قال شاعر
  كثرة ما توصي وتعقاد الرمت... هل ينفعك اليوم إن مهت به 

  :ولذلك قال الشاعر. وزعموا أن املرأة املقالة إذا وطأت قتيالً شريفاً بقي أوالدها
  تظل مقاليت النساء يطأنه

س من مطايا اجلن، ألهنا وزعموا أن من علق على نفسه كعب أرنب مل يصبه جن وال عني، ألن األرنب لي
قلت ألعرايب من علق على نفسه كعب أرنب مل يصبه جنان احلي : قال ابن األعرايب. حتيض فيهرب منه اجلن

فقال أي واهللا، وال شيطان احلماطة وغول القفر، وتطفأ عنه نريان السعاىل وكانوا إذا . وال عمار الديار
  .ئض وعظام املوتىخافوا على إنسان اجلنون علقوا عليه خرق احلا

أرادت جنية صبياً فلم : وقيل. إذا خيف على الصيب النظرة يعلق عليه سن ثعلب أو سن هرة يسلم: وقالوا
  .كانت عليه نفرة، ثعالب وهررة، واحليض حيض السمرة: تقدر عليه، فلما رجعت قيل هلا يف ذلك فقالت

إذا دخل الرجل : وقالوا. يرهبون منه وحيض السمرة شيء يسيل من السمرة وهي شجرة يزعمون أن اجلن



  :وقال عروة بن الورد. قرية فخاف وباءها هنق هنيق احلمار مل يصبه الوباء
  هنيق احلمري إنين جلزوع... لعمري ألن عشرت من خيفة الردى 

  :السليم إذا علق عليه حلي النساء أفاق، ولذلك قال النابغة: وقالوا
  لي النساء يف يديه قماقعحل... يسهد من ليل التمام سليمها 

فأخذ إنسان منخالً فأخذ من كل دار من دور اجلريان كسرة ومترية فنثرها لكلب، . من خرج به بثر: وقالوا
بإحدى : إذا طرف أحدهم عني صاحبه أخذ الطارف عني املطروف فيقول: وقالوا. ذهب البثر عنه إىل كلب

وقالوا للغالم، إذا . الث جئنا من املدينة إىل سبع فتسكن عينهجاءت من املدينة، باثنتني جاءتا من املدينة، بث
  :ولذلك قال طرفة. ابدليين خرياً منها، عادت: سقط سنه فحذفها حنو عني الشمس وقال

  برداً أبيض مصقول األثر... بدلته الشمس من منبتها 
وقال . ه، اغتلمت امرأتهومن ركب فرساً مهقوعاً، وهو ما به دائرة يقال هلا اهلقعة فعرق حتت: وقالوا
  :الشاعر

  حليلته وازداد حراً عجاهنا... إذا عرق املهقوع باملرء أنعظت 
  :وقال الشاعر. إذا خرج املسافر فالتفت مل يتم سفره: وقالوا

  وجعت من اإلصغاء ليتاً وأخدعا... تلفت حنو احلي حىت وجدتين 
وكانوا يوقدون خلف املسافر إذا . جع إىل حمبوبتهوإمنا التفت ألنه كان عاشقاً فأحب أن ال يتم سفره لري

راث خربه وحص أثره، فإذا أرادوا سرعة : أرادوا أن ال يرجع، ويرمون خلفه حبصاة وروثة ويقولون
  :وقال شاعر يف امرأة قالت له واقتصت من أثره. رجوعه تناولوا من حتت قدميه

  وجار خصييه وجار ذكره... يا رب أنت جاره يف أثره 
  :ن إذا أصاب إبلهم العركووا الصحيح منها يزعمون أن اجلرىب بذلك تربأ؛ قال النابغةوكا

  كذي العريكوى غريه وهو راتع
ومذهبهم يف احلامي والبحرية والسائبة والوصيلة معروف، وإذا بلغت إبلهم ألفاً فقؤا إحدى عيين الفحل، 

واملعمى، ويزعمون أن ذلك يطرد عنه  وإذا زادت عن األلف فقؤا عينه األخرى، ويسمون ذلك املفقأ
أميا امرأة أحبها زوجها أو خدهنا فلم يشق أحدهم ثوب اآلخر مل يبقى احلب، ولذلك قال : وقالوا. العني

  :الشاعر
  دواليك حىت ليس للثوب البس... إذا شق برد شق بالربد برقع 

مل ند فذكر بعض آباءه، والناقة إذا ندت اجل: قالوا. الضال يف املفازة مىت لبس ثوبه مقلوباً اهتدى: وقالوا
  :ولذلك قال الشاعر. فذكر بعض أمهاهتا سكناً
  قل يل ما اسم أمها يا علكم؟... أقول والوجناء يب تقحم 

وكان يفعل ذلك بنو عذرة خاصة، وكان هلم خرزة يقال له . من عشق فكوي بني إليتيه سال: وقالوا
  :وقال الشاعر. يما زعمواالسلوان إذا شرب حكاكتها العاشق سال ف



  ما يب غىن عنك وما غنيت... لو أشرب السلوان ما سليت 
وكانوا إذا عض أحداً كلب كِلب يسقونه دم كرمي، ويقولون إن ذلك يربئه، ويزعمون أن من ال يطلب 

فأقاموا إن من مات فحفر له قومه حفرية : وقالوا. بثأره خيرج من قربه هامة فتقول اسقوين إىل أن يدرك ثأره
فيها بعرياً ال يعلفونه وال يسقونه حىت ميوت، يكون ذلك مركباً له إىل عرصات القيامة وال أحتاج أن حيضر 

  :وقال الشاعر. راجالً حافياً، وكان ذلك البعري يسمى بلية
  يوم القيامة إن ذلك أصوب... إمحل أباك على بعري صاحل 

  يديه وينكب تعباً خير على... ال تتركن أباك يسعى خلفهم 

  :ومن علوم العامة

تزعم العامة أن الفأرة كانت يهودية طحانة تسرق الدقيق، فمسخها اهللا تعاىل فأرة، وسهيل كان عشار 
فمسخه اهللا كوكباً، والوزغة كانت تنفخ نار إبراهيم عليه السالم فلعنها اهللا، واخلنزير تولد من عطسة 

وإذا أراد أحدهم أن ! يا رب خلصها: سفت الشمس يقولونوإذا ك. الفيل، واهلر تولد من عطسة األسد
وإذا أصلح بزره عض خرقة أو خشبة ! بشرك اهللا خبري: يبول بالليل بصق أوالً، وإذا طنت ذبابة كبرية قالوا

وإذا احتك طرف أنفه . يقول حىت ال يكذب علي، وإذا دخل الذباب ثياب أحدهم يزعمون أنه ميرض
اختالج العني يدل على رؤية من : ويقولون. احتك وسطه يقولون يأكل السمك يقولون يأكل اللحم، وإذا

  .مل يره منذ حني، وأسفله يدل على البكاء، وهذا باب كبري وكثري منه جييء مفصالً يف أبواب خمتلفة

  احلد الثاين

  يف السيادة والوالية

  :ما ذكر يف حد السيادة والسيد

. محل املكاره وابتناء املكارم: وقال غريه. لعشرية واحتمال اجلريرةاصطناع ا: ما السؤدد؟ قال: قيل حلكيم
من محق يف : ما السيد؟ قال: وقيل لألحنف. بذل الندى وكف األذى ونصرة املوىل وتعجيل القرى: وقيل

من أورى : وقيل. من إذا حضر هابوه، وإذا غاب ما اغتابوه: وقيل. ماله وذل يف نفسه وعين بأمر عشريته
  .ى ذماره ومنع جاره وأدرك ثأرهناره ومح

  :األحوال الشاقة اليت تبلغ هبا الرئاسة

أما حنن فال نسود إال من أوطأنا : فقال! بلغين أن السؤدد فيكم رخيص: قال بعضهم لرجل من بين شيبان
منني وقال أمري املؤ! وأبيك إذاً فهو فيكم غال: فقال! رحله، وأفرشنا عرضه، وأخدمنا نفسه، وبذل لنا ماله

مب : وقيل لألحنف. إن ما يستحق السيادة من ال يصانع وال خيادع وال تغره املطامع: علي كرم اهللا وجهه



وقال معاوية لعرابة . باخللق السجيح والكف عن القبيح، وجتنب الدين وترك اللسان البذيء: سدت؟ قال
م، ومحلت عن سفيههم، لست بسيدهم، ولكين رجل أعطيت يف نائبته: مب سدت قومك؟ فقال: األوسي

وشددت على يد حليمهم، وعطفت على ذي اخللة منهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن قصر عين فأنا 
  .أفضل منه، ومن جتاوزين فهو أفضل مين

من كان فيه أربع خصال ساد قومه غري مدافع، من كان له دين حيجزه وحسب يصونه : وقال األحنف
  :قال الشاعر. من أحب الرئاسة صرب على مضض السياسة :وقيل. وعقل يرشده وحياء مينعه
  وكيف يسود ذو الدعة البخيل؟... أترجو أن تسود وال تعىن 

  :اخلبزارزي
  !بغري اجتهاد طلبت احملال.. ... فقل ملرجي معايل األمور

  :مجاع أحوال جيب للرؤساء جتنبها وأحوال يلزمهم فعلها

لك أن يكون كذاباً ألنه إن وعد خرياً مل يرج، وإن أوعد شراً مل ال ينبغي للم: قال معاوية رضي اهللا عنه
خيف، وال غاشاً ألنه مل ينصح، وال تصح الوالية إال باملناصحة، وال حديداً ألنه إذا احتد هلكت رعيته، وال 

حسوداً ألنه ال يشرف أحد فيه حسد وال يصلح الناس إال بأشرافهم، وال جباناً ألنه جيترىء عليه عدوه 
أكره املكاره يف السيد وأحب أن يكون عاقالً متغافالً كما قال أبو متام : وقال بعضهم. وتضيع ثغوره

  :الطائي
  لكن سيد قومه املتغايب... ليس بغيب بسيد يف قومه 

إجعل تأنيك أمام : فقال. عظين مبا أستعني به يف سفري: وقال ذو القرنني ألرسطوطاليس ملا أراد اخلروج
ك رسول شدتك، وعفوك ملك قدرتك، وأنا ضامن لك قلوب الرعية إن مل خترجهم بالشدة عجلتك، وحيلت

  .عليهم، ومل تبطرهم بفضل اإلحسان إليهم

  :احلث على تسويد الكبار

إذا سدت فسودوا كباركم وإذا تسودوا صغاركم، فيحقر الناس كباركم : قال قيس بن عاصم لبنيه
كربوا : وسلم أخوة فتكلم أصغرهم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ورد على النيب صلى اهللا عليه. فتهونوا
  .من مل يسد قبل األربعني مل يسد بعدها: وقيل. السؤدد مع السواد: ويف ضده قيل! كربوا

  :وصف صغار سادوا باستحقاق

صرة أن أراد بعض أهل الب. ملا وىل املأمون حيىي ابن أكثم قضاء البصرة، وكان من أبناء نيف وعشرين سنة
سن عتاب ابن أسيد حني واله رسول اهللا صلى اهللا : كم سن القاضي؟ فقال: يعريه بذلك ويضع منه فقال

عليه وسلم مكة، فجعل جوابه احتجاجاً وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب وقاص وسنه 



أبادهم، مث واله السند واهلند فأمحد ووىل احلجاج حممد ابن أيب القاسم قتال األكراد بفارس ف. دون العشرين
  :أثره، وسنه سبع عشرة سنة فقال فيه الشاعر

  !يا قرب ذلك سؤددا من مولد... قاد اجليوش لسبع عشرة حجة 

  :السري الرفاء

  وسنه يف أوان منشأها... ال تعجبوا من علو مهته 
  أصغرها يف العيون أعالها... إن النجوم اليت تضيء لنا 

  :ة ورئاسته مستحقةمن طاعته واجب

: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم : " قال اهللا تعاىل
  :علي ابن اجلهم. امسعوا وأطيعوا ولو ويل عليكم عبد حبشي جمدع

  لكم، يا بين العباس، باجملد والفخر؟... أغري كتاب اهللا تبغون شاهداً 
  !أن أطيعوا أويل األمر: إليكم وأوصى... هللا فوض أمره كفاكم بأن ا

  :البحتري
  عاصيه من ربقة اإلسالم منخلع... مفروضة يف رقاب الناس طاعته 

  :ابو العتاهية
  إليه جترر أذياهلا... أتته اخلالفة منقادة 

  ومل يكن يصلح إال هلا... فلم تك تصلح إال له 
  :كون اإلنسان رئيساً حيثما كان

  :املتنيب
  كسرى تذل له الرقاب وختضع... إن حل يف فرس ففيها رهبا 
  أو حل يف عرب ففيها تبع... أو حل يف روم ففيها قيصر 

  :أسامي ملوك كل صقع

: البهراج. صاحب الصني: يغفور. صاحب الروم: قيصر. صاحب فارس: كسرى. صاحب افريقيا: خزحري
. صاحب النوبة: كابيل. صاحب علوا: أصفر. رزصاحب اخل: زنبيل. صاحب الترك: خاقان. صاحب الزنج

صاحب محري، ويقال هلم : تبع. صاحب املسلمني: أمري املؤمنني واخلليفة واإلمام. صاحب اجلبل: أصبهيد
  .األقيال والعباهلة، حكى ذلك اجلاحظ

  :اجملمع على سيادته



  :أبو متام
  اثنانيف الدين مل خيتلف يف األمة ... لو أن إمجاعنا يف فضل سؤدده 

  :هنار بن قوسعة
  قبل أن متلك السراة العجوز... قلدته عري األمور نزار 

  :املزري رئاسته بغريه

قللوا من ذكره فهو طعن على األئمة، وحسرة : قال عبد امللك وقد ذكر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
والٍ قبلك حبسن سريتك،  أصبحت واهللا ناصحاً متبعاً، فاضحاً لكل: وقال رجل ملالك ابن طوق. على األمة

  .متعباً لكل والٍ بعدك لقصوره عنك

  :رئيس يتلوه الرؤساء

  :علي ابن اجلهم
  بدر السماء تلته األجنم الزهر... كأنه ووالة العهد تتبعه 

  :أمحد بن أيب طاهر

  هالل حتف به األجنم... كأن علياً وأبناءه 
  :أخذ ذلك من جرير حيث يقول
  كالبدر حف بواضحات األجنم

  :أمري األمراء

  :املتنيب
  وسرت حىت رأيت موالها... وقد رأيت امللوك قاطبة 

  :وقال آخر
  تكون به لكنت له إماما... ولو مجع األئمة يف مقام 

  :ابن الرومي
  كالنجوم اليت تفوق اجلباال... سادة الناس كاجلبال وأنتم 

  :اخلوارزمي
  !ى أعجوبة قمقم تلق: وقوال له... أال حركا يل ابرويز ابن هرمز 

  ملكت من الدينار مقدار درهم... تطلع إىل الدنيا لتعلم أمنا 



  :من هو رأس القوم وروحهم

  :منصور النمري. امللك كالرأس، وأعوانه كاجلوارح، صالحها بصالحه: قيل
  رأس وأنت العني يف الرأس... الناس جسم وإمام اهلدى 

  :املاين
  طوك موضع بسم اهللا يف احلسبأع... لو يكتب الناس أمساء امللوك إذا 

  :إبراهيم بن هرمة

  مكاناً نياط القلب بني األضالع... وجدتك من قيس إذا القوم حصلوا 
  :الفرزدق

  !والرأس منا وفيه السمع والبصر... منا الكواهل واألعناق تقدمها 
ة وهم الزمع، هو الذرو: هو فينا مكان الروح يف اجلسد، وقيل: وسئل بعضهم عن رئيسهم كيف هو؟ فقال

  .هو الرأس والناس الذناىب

  :وصف قوم كلهم رؤساء

  :أمحد بن طاهر
  هذا أوىل حبل وعقد: قلت... كلهم سيد فمن تلق منهم 

  :العرندس
  مثل النجوم اليت يسري به الساري... من تلق منهم تقل القيت سيدهم 

  :من املرؤوس فيهم رئيس غريهم

  :ابن أذينة
  وغث قريش حيث كان مسني... مسني قريش بائع منك حلمة 

  :حجر بن خالد
  يسود معداً كلها ما تدافعه... يسود ثنانا من سوانا وبدؤنا 

  :قوم تورثت فيهم السيادة

  :طريح
  منها جنوم بدت نظائرها... مثل جنوم السماء إن أفلت 

  :وقال آخر
  ختمط فينا ناب آخر مقرم... إذا مقرم مناذراً حدنا به 



  :أبو متام
  قوادم منها بشرت بقوادم... يش اجلناح إذا مضت رأيتهم ر

  :مصدر متابع

  :وهب اهلمداين
  !ن ألنه صدر اجملالس... صدر اجملالس حيث كا 

  :وقال آخر
  يدف جناحيه الكهول اجلحاجح... إذا ابتدر الباب املهيب رأيته 

  :املسيب
  وشيبان إن غضبت تعتب... تبيت امللوك على رغمها 
وكان ملك . كنا نعرف سؤدد سلم بن قتيبة بأنه كان يركب وحده ويرجع يف عدة: وقال عمرو بن هداب

لو غضب لغضب لغضبه : وسأل عبد امللك عنه فقيل. بن مسمع صاح يوماً، فواىف بابه عشرون ألف مدجج
ومل يكن يف . هذا وأبيك السؤدد: مائة ألف، يبذلون له أنفسهم وأمواهلم وال يسألونه فيم غضب؟ فقال

م أكثر عقد لواء من أيب موسى رضي اهللا عنه، وال ء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر اإلسال
  .وعثمان وعلي، ومن روح ابن حامت، واله السفاح واملنصور واملهدي واهلادي والرشيد

  :املوصوف بأنه ناصر الدولة

  :قال رؤية يف أيب مسلم
  لى يسارهعلى اليمني وع... ما زال يأيت األمر من أقطاره 

  حىت استقر امللك يف قراره... مشمراً ما يصطلي بناره 
  :كثري

  دعائمها واصحر للضراب... أبوك محى أمية حني مالت 
  فرد امللك منه يف نصاب... وكان امللك قد نصلت يداه 
حلجاج، ما أيدت مبا أيد به من كان قبلي، أيد معاوية زياد، وأيد عبد امللك با: قال املنصور يوماً للمهدي

قد كان كذلك لكن خرينا بني أن : قال. نعم: تعين أبا مسلم؟ قلت: فقلت قد أيدت مبن فوقهما، فقال: قال
  .يقتلنا أو نقتله فاخترنا قتله

  :من انقادت األيام لطاعته

  :عصابة
  حىت لقد ظن كل أنه الفلك... ما زال جتري على الدنيا حكومته 



  :أبو الشيص
  !تطيعه األقدار: حىت يقال...  ملك كأن املوت يتبع قوله

  :من كان القضاء جيري بأمره

  :شاعر
  كان القضاء مبا هويت كفيالً

  :التنوخي
  بأمرهم يف اخللق سارٍ وواقع... يكون كما شاء والقضاء كأنه 

  :املثقب
  جلاء بأمراس اجلبال يقودها... ولو علم اهللا اجلبال عصينه 

  :فقري متويل للرياسة

  :حسان
  اً على اإلقاللويسود مقترن
  :وقال آخر

  مروءته فينا وإن كان مصرما... يسود ذا املال القليل نواله 

  :من نال السيادة بنفسه

مخسة ملكوا األقاليم برأيهم وشجاعتهم، اإلسكندر هنض من الروم فملك األقاليم السبعة، : قال املأمون
ام جور هنض يف ثالمثائة فارس فقتل خاقان، وهبر" وازدشري رد ما انتشر من ملك إقليم بابل على حداثة سنه 

وأنوشروان أتى دار مملكة أبيه فملكها، وأبو مسلم هنض لدعوتنا وهو ابن مثانية عشر سنة، وقيل وهو ابن 
مؤمنان وكافران، فاملؤمنان، سليمان : ملك الدنيا أربعة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ثالث وثالثني سنة

  .ان، منرود وشداد بن عادوذو القرنني، والكافر

  :عقد البيعة

أول من عقد البيعة لغريه أبو بكر رضي اهللا عنه لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وعقد معاوية البيعة ليزيد 
فقال ! اعلم أنك لو مل تويل هذا أمر املسلمني ألضعتهم: انبه وهو معروف، وملا قعد للبيعة دخل رجل فقال

. جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً: فقال! أخاف اهللا إن كذبت، وأخافك إن صدقت: مل ال تقول؟ فقال: لألحنف
أحدثك حبديث، كنت : وملا شاور السفاح سعد بن عمرو املخزومي يف عقد البيعة لعمه دون أخيه قال له

عاً مع مسلمة بن عبد امللك بالقسطنطينية فبلغه وفاة سليمان ووالية عمر بن عبد العزيز اخلالفة، فجزع جز



فأمسك ! ال جتزع ملوت سليمان، ولكن اجزع خلروج األمر من ولد أبيك إىل ولد جدك: شديداً فقلت
  .السفاح وعقد البيعة للمنصور

  :وال مراع لرعيته

كان إذا ويل طابق بني جفونه، وأرسل العيون على عيونه، فهو شاهد معهم غائب : وصف أعرايب والياً فقال
  :وقال إبراهيم املوصلي. من دبر حاشيته ضبط قاصيته: وقيل. خائف عنه، فاحملسن آمن، واملسيء

  واهللا من عرض الردى لك حارس... أصبحت راعينا وحارس أمرنا 

  :صالح الرعية لصالح الرعاة

. لن هتلك الرعية وإن كانت ظاملة مسيئة إذا كانت الوالة هادية مهدية: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الفقهاء : صنفان لو صلحا صلح الناس: وقيل. لطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكمزمانكم س: وقيل

إذا جار السلطان يف ناحية : وروي يف اخلرب. إذا هم اإلمام بظلم ارتفعت الربكة: وقال بزرمجهر. واألمراء
عمر رضي أويت : وقيل. إذا رضي الراعي بفعل الذئب مل تنبح الكالب على الغريب: وقيل. ضرى سباعها

يا أمري املؤمنني أنت أمني اهللا، فإن أديت : فقال رجل! إن الذي ردّ هذا ألمني: اهللا عنه بتاج كسرى فقال
  :قال الشاعر! صدقت: أدوا، وإن ربعت ربعوا، قال

  مىت تغويها يغو الذي بك يقتدي... ونفسك فاحفظها من الغي والردى 

  :صالح الوالة بصالح الرعية

نكم لتسومون منا فعل أيب بكر وعمر، ولستم تعملون بعمل رعيتهما، فأعان اهللا كالً على إ: قال عبد امللك
. إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم: وكتب املهدي يف جواب كتاب جاء بشكوى عامل. كل

  .الرعية والسلطان: وقيل، شيئان صالح أحدمها بصالح اآلخر

  :وجدبه جبورهمخصب الزمان وطيبه بعدل الوالة 

إن األرض لتزين يف عني اخلليفة إذا كان عليها إمام عادل، وتقبح يف أعينها : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
وروي أن أبرويز نزل بامرأة متنكراً، فحلبت بقرة هلا فرأى لبناً كثرياً، فقال . إذا كان عليها إمام جائر

وأين ترتع وبكم هبا ينتفع؟ : قال. درهم واحد: ان؟ قالتكم يلزمك يف السنة هلذه البقرة للسلط: للمرأة
إن الواجب أن جتعل : ترتع يف أرض السلطان، ويل منها قويت وقوت عيايل؛ فتفكر يف نفسه وقال: قالت

فقال هلا . إن سلطاننا هّم جبور! أّوه: فما لبث أن قالت املرأة. أتاوى على األبقار فألصحاهبا نفع عظيم
إن در البقرة انقطع وإن جور السلطان مقتضٍ جلدب الزمان، كما أن عدله مقتض : لتومل؟ قا: ابرويز

إذا همّ جبور ارتفعت : فأقلع أبرويز عما هم به وتاب مما خطر بقلبه، وكان بعد ذلك يقول! خلصب الزمان



: ضيل بن عياضوقال الف. ينبوع فرح العامل امللك العادل، وينبوع حزهنم امللك اجلائر: وقال سقراط! الربكة
فقبل ابن . لو كان يل دعوة مستجابة ملا أجعلها إال يف اإلمام، ألنه إذا صلح أخصبت البالد وأمن العباد

من حيسن هذا غريك؟ وكان رجل يساير عامالً فمر بقصر خرب عليه زوجا بوم، : املبارك رأسه وقال
! إن أمنتين أخربتك مبا يقوالن: فقالما يقول هذا البوم؟ : والذكر يصرصر لألنثى، فقال العامل للرجل

ال أجيبك حىت جتعل مهري عشرين قرية خربة، فقال : إن الذكر خطب األنثى فقالت: قال. أنت آمن: فقال
! لوال أين آمنتك لعاقبتك: فغضب العامل وقال! إن بقي لنا هذا العامل سنة أمهرتك مخسني قرية: الذكر
  .، وسلطان عادل خري من مطر وابلعدل السلطان خري من خصب الزمان: وقيل

  :تفويض كل أمر إىل املستصلح له

أنظر إىل من كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله : قال. أوصين يف عمايل: قال اإلسكندر ألرسطوطاليس
قدم مجاعة من فارس إىل املهدي يشكون عاملهم . اجلند، ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبريها فوله اخلراج

وليت علينا رجالً إن كنت قد عرفته ووليته علينا فما خلق اهللا رعية أهون عليك منا، وإن : رفقالوا للوزي
فدخل الوزير على املهدي فأخربه وخرج . كنت مل تعرفه فما هذا جزاء امللك، وقد سلطك اهللا على سلطانه

العمل للكفاءة من كان مكتوباً على باب كسرى : إن هذا رجل كان له علينا حق فكافأناه، فقالوا: فقال
  .فأمر بعزل ذلك العامل عنهم. العمال، وقضاء احلقوق على بيت املال

  :تفضيل الفاجر الكايف على الضعيف التقي

أعضل يب أهل الكوفة إذا وليت عليهم الفاجر القوي فجروه، وإذا وليت املؤمن : قال عمر رضي اهللا عنه
إميانه وعليك ضعفه، والفاجر القوي لك قوته وعليه املؤمن الضعيف له : الضعيف هجنوه؛ فقال املغرية

وقدم . أبداً أشكوا إىل اهللا بالدة األمني ويقظة اخلائن: وكان يقول. صدقت، وواله الكوفة: قال! فجوره
وأشد من اخليانة يا أمري : أهل السوس على املنصور يشكون عامالً، فاستحضره واستخف به فقال القوم

ما : فقال! مل يسجد هللا سجدة قط ظاهرة منذ ويل السوس: ما هو؟ قالوا: وقال فاستوى جالساً! املؤمنني
  .أبايل أن ال يصلي داخالً وخارجاً إذا هو أدى األمانة

  :تفويض األمر إىل أهل الذمة

إنه : فقال. ادع كاتبك يقرؤه على الناس: ورد على عمر رضي اهللا عنه كتاب فقال أليب موسى األشعري
يا أمري املؤمنني لنا أمانته وله : استعملت على أمانة املسلمني نصرانياً؟ فقال: فقال. املسجد نصراين ال يدخل

وضع اهللا : وشكا رجل عامالً فقال. ال تقربوهم وقد أبعدهم اهللا، وال تؤمنوهم وقد خوهنم اهللا: فقال. ديانته
  .املوحد ورفع امللحد، أوحش املسجد وآنس البيعة

  :يف وإن كان خائناًتفويض األمر إىل الكا



فوض األمر إىل الكايف وإن كان خائناً، فاملضيع شر من اخلائن، ألن التضييع من طبع اجلهل وال حيلة : قيل
  .ال حاجة يف األمحق وإن كان أميناً: وقيل. يف اجلهل، واخليانة معصية وذنب وميكن التوبة منه

  :اإلستعانة باملوثوق به وإن مل يكن كافياً
وأراد املأمون أن بشخص . تنصحن غاشاً وإن كان كافياً، فمن استعان بأمني ربح عدم التهمةال تس: قيل

إن استخلفت : فقال! مالك تتفكر: استخلف فأطرق؛ فقال له املأمون: عبد اهللا ابن طاهر إىل ناحية، وقال له
  .تثق به وأنا أقّومهاستعمل من : فقال. من يستقل خبدمتك خفته، وإن استخلفت من أثق به مل آمن تقصريه

  :الصرب على خيانة الوالة

وكان مروان بن احلكم له غالم وكله بأمواله . ال مال ملن مل يصرب على خيانة الوكالء، وتضييع الوالة: قيل
قد خيطأ الظن، اختذتين يف مدرعة صوف ومل أملك قرياطاً، وأنا اليوم : فقال! أظنك ختونين: فقال له يوماً

  !أتبختر يف خزوز، إين أخوّنك وأنت ختون معاوية، ومعاوية خيون اهللا ورسولهأتصرف يف ألوف و
  :املنع من تفويض األمر إىل القّراء

ضرب طلبوا األمر هللا : إهنم ضربان: فقال. دلين على قوم من القرّاء أوهلم: قال عدي ابن ارطاه لعامل
نك هبم إذا وليتهم؟ فعليك بأهل البيوتات وأولئك ال حاجة هلم يف لقائك، وضرب طلبوا بذلك الدنيا فما ظ

وملا ويل مروان بن حممد أرسل إىل رجل ليوليه، فرأى له سجادة مثل ركبة البعري . املستحبني ألحساهبم
يا هذا إن كان ما بك من عبادة اهللا فما حيل لنا أن نشغلك، وإن كان من رياء فما جيوز لنا أن : فقال

  !نستعملك

  :تفرس فيه اخلريتفويض األمر إىل من ي

إين استعملت عليكم عمر، فإن برّ وعدل فذاك علمي به : قال أبو بكر يف عمر رضي اهللا عنهما ملا عهد له
ورأيي فيه، وإن جار وبدّل فال علم بالغيب واخلري أردت، ولكل امرىء من اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا 

عليك بأهل القدر :  عنه يف قوم يوليهم فقيلواستشار عمرو بن عبد العزيز رضي اهللا. أي منقلب ينقلبون
  !الذين إن عدلوا فذلك ما رجوت فيهم، وإن قصروا قال الناس، قد اجتهد عمر

  :هني الوايل عن تفويض األمر إىل ذريته وعذر من فعل ذلك

إياك واإلستعانة باألقارب فتبلى كما بلي عثمان رضي اهللا عنه، واقض حقوقهم باملال ال : قال بعضهم
ألين أعلم أخبارهم : مل وليت أقاربك؟ قال: وقال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه لبعض والته. بالوالية

  .وألهنم يبقون علي وعلى حاهلم لدي

  :حث السلطان على كفاية من يوليه



إذا استكفيت رجالً فأسن رزقه وقوي عضده، وأطق بالتدبري يده، ففي أسنان رزقه : قال بعض األكاسرة
وقال . طمعه، ويف تقوية يده ثقل وطأته على أهل العدوان، ويف إطالق التدبري له إخافته عواقب أموره حسم

كال فرمبا يلوح له غريك برغيف فيتبعه : فقال بعضهم! صدق القائل، أجع كلبك يتبعك: املنصور يوماً جلنده
ال توسعن على جندك : ويزوقال أبر! صدقت: منع خريك يدعو إىل صحبة غريك؛ فقال: ويدعك، فقد قيل

فيستغنوا عنك، وال تضيقن عليهم فيضجوا منك، أعطهم عطاء قصد، وامنعهم منعاً مجيالً، ووسع على 
  .قومك يف الرجاء، وال توسع عليهم يف العطاء

  :السياسة باخلشونة والعزف

جللوس، مسني دلوين على رجل استعمله على الشرطة، وأريده رجالً دائم العبوس طويل ا: قال احلجاج
فاستحضره . عليك بعبد الرمحن التميمي: األمانة، أعجف اخليانة، يهون عليه سبال يف الشفاعة؛ فقيل له

من طلب إليه منكم حاجة برئت : ال أقبلها إال أن تكفيين عيالك وحاشيتك؛ فدعاهم وقال: وواله فقال
ح قطع يده وإذا أويت بنقاب نقب بطنه، فتوىل فكان ال حيبس إال يف دين، وإذا أتى بشاهر سال! الذمة منه

وصعد . وإذا أويت بنباش دفنه حياً، وإذا أويت مبتهم ضربه ثالمثائة سوط، فرمبا أقام أربعني يوماً ال يؤتى مبتهم
إين أريد احلج وقد استخلفت عليكم ابين وأوصيته خبالف ما أوصى النيب صلى اهللا : احلجاج املنرب يوماً فقال

األنصار، حيث أوصى أن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، أال وإين أوصيته أن ال عليه وسلم يف 
ال أحسن له اهللا الصحبة وإين معجل : يتجاوز عن مسيئكم وال يقبل من حمسنكم، أال وإنكم لتقولون بعدي

ال من أشبه اجليفة خري امللوك من أشبه النسور حوهلا اجليفة : وقيل! لكم اإلجابة ال أحسن اهللا عليكم اخلالفة
وسأل عبد الرمحن بن عوف عمر . سلطان يأكل الرعية خري من سلطان تأكله الرعية: ومعناه. حوهلا النسور

الناس ال يصلح هلم إال هذا، ولو علموا ما هلم عندي ألخذوا ثويب : رضي اهللا عنهما أن يلني له الناس فقال
  .من عاتقي

  :السياسة بالرغبة واهليبة

سس خيار الناس باحملبة، وامزج للعامة الرهبة بالرغبة، وسس السفلة : ان يوقع يف عهود الوالةكان أنوشرو
معدلة : وملا وفد سعد العشرية يف مئة من أوالده على ملك محري سأله عن صالح امللك فقال. مبجرد اهليبة

الظالم، ويف طاعة الرعية حسن شائعة، وهيبة وازعة، ورعية طائعة، ففي املعدلة حياة األنام، ويف اهليبة نفي 
استعملت رجالً على قرية : ما غلبين معاوية يف شيء من السياسات إال يف واحدة: وقال زياد. اإلسالم

فكسر خراجها وحلق مبعاوية، فكتبت إليه أن ابعثه إيل فكتب ليس ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة، 
وقال . هرب هارب من باب وجد باباً يدخله والسالمإذا وليت القطاة فحق أن آيل الليانة، لكن إذا 

ودخل أبو معاذ على . إن هذا األمر ال يصلح له إال لني يف غري ضعف وشدة يف غري عنف: أنوشروان
  :املتوكل حني استخلف فأنشده



  فسوسوا كرام الناس بالرفق والبذل... إذا كنتم للناس أهل سياسة 
  !على الذل، إن الذل يصلح للنذل ...وسوسوا لئام الناس بالذل يصلحوا 

  :السياسة باملالينة

عليك بتقوى اهللا فإهنا مجاع الدنيا واآلخرة، واجعل رعيتك الكبري : أوصى عمر بن عبد العزيز والياً فقال
: وقال بعضهم. منهم كوالد، والوسط كاألخ، والصغري كالولد، فربّ والدك، وصل أخاك، وتلطف بولدك

ويل أمري املؤمنني رجالً . القيد يقيده، والتسهيل يسهله، فاستعمل الرفق يرج مالكاحلبس حيبس املال، و
: فقال. ال تضربن أحداً سوطاً، وال تتبعن له رزقاً وال كسوة لشتاء أو صيف، وال دابة يعملون عليها: فقال

. نأخذ منهم العفووإن رجعت كما ذهبت، إمنا أمرنا أن : يا أمري املؤمنني إذاً ارجع إليك كما ذهبت فقال
ال واهللا ما : فقالوا! إين أظنكم قد أهلكتم الناس: وروي أن عمر رضي اهللا عنه أويت مبال كثري فقال لعماله

من ال ميسح احللوب حىت : من ترى للعراق؟ فقال: وقال معاوية ملروان. أخذنا إال عفواً صفواً بال وسط
  .جيمع الدّرة، وال يدين بالعلبة حىت ميسح الصرة

  :احلث على ترك التتبع والرسوم اجلائرة

سوق السعاة عندنا كاسدة وألسنتهم لدينا معقودة، ومل نرد هذه الناحية : كتب بعض الوزراء إىل عامل
عامل الناس مبا يف ديواننا، فإهنا أيام قالئل، فإما ذكر األبد ! إلحياء العظام الناخرة، وال لتتبع الرسوم العافية

  :نب أن تكون كما قال جريرأو خزي األبد، وجت
  !حللت خبزية وتركت عارا... وكنت مىت حللت بدار قوم 

وأخرج أبو علي ابن . ال ينبغي للوايل أن ينقض سنة اجتمعت عليها األلفة وصلحت عليها العامة: وقيل
وعدّ  رستم عامالً إىل بعض النواحي، وكان يف القرية محام كثري فعّده، وأخذ واحدة منها وشق حوصلتها،

. إن كل محامة تأكل يف السنة من احلنطة كذا، وألزمهم ذلك: فقال. احلبوب املوجودة فيها واحتسب بذلك
  :فكتب أبو علي إليه كتاباً ويف آخره هذا الشعر

  ومن طرادي الطري عن أرزاقها... عجبت من نفسي ومن إشفاقها 
  واملوت يف عنقي ويف أعناقها... يف سنة قد كشفت عن ساقها 

وكتب إىل أنوشروان عامل له بناحية يعلمه جودة . واألبيات لرؤبة، قاهلا وقد توىل طراد الطري عن زرع له
قد كان : الريع هبا، ويستأذنه يف الزيادة على الرسم، فأمسك عن إجابته، فعاوده العامل يف ذلك فكتب إليه

به، فإذ قد أبيت إال متادياً يف سوء يف تركي إجابتك عن كالمك ما حسبتك تنزجر به عن تكلف ما مل تؤمر 
  .فقطع العامل إحدى أذنيه ائتماراً له! األدب فأقطع إحدى أذنيك، واكفف عما ليس من شأنك

  :حث الوالة على مراعاة الديانة



الدين وامللك أخوان ال غىن ألحدمها عن اآلخر، فالدين أس وامللك حارس، والبناء ما مل يكن : قال ازدشري
  .م، وامللك مامل يكن حارس فضائعله أس فمهدو

  :حث السلطان على اعتبار ظاهر الرعية دون بواطنهم

أنا أملك األجساد ال النيات، وأحكم بالعدل ال بالرضى، وأفحص عن األعمال ال عن : قال بعض امللوك
د، وأظهرنا هلم الناس أعطونا سلطاناً، وأعطيناهم أماناً، وأظهروا لنا الطاعة حتت حق: وقال معاوية. السرائر

  :شاعر! حلماً حتت غضب
  وقد أطاعك من يعصيك مستتراً... لقد أحلك من يعصيك ظاهره 

  :حث الوايل على اكتساب مودة الرعية

املك الرعية باإلحسان إليها، تظفر باحملبة منها، فإن طلبك ذلك : كتب أرسطوطاليس إىل اإلسكندر
إمنا متلك األبدان فتخطها إىل القلوب باإلحسان، واعلم أن بإحسانك أدوم بقاء منه باعتسافك، واعلم أنك 

: وقال علي بن عبد اهللا ابن عباس. الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل، فأحسن قوهلا تأمن فعلها
  .تطلب حمبة الرعية فطاعة احملبة أفضل من طاعة اهليبة

  :السياسة بالعمارة

ماً بالسوس فرأى عمارة حسنة، فخاف أهلها أن يزيد يف إنه ركب يو: أسوس من زياد؛ قيل: كان يقال
بارك اهللا عليكم فقد وضعت عنكم مائة ألف ملا رأيت من عمارة بلدكم؛ قال : خراجها، فالتفت إليهم وقال

سعى أهل العراق سعي األم الربة، ومجع منهم املال مجع ! هللا در زياد: عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه
  .من طمع يف وفور اإلرتفاع بغري العدل فهو يهزأ بنفسه: وقيل. وحباهم حبسن التدبريالذرة، فأغناهم 

  :ذم جامع للمال تارك للعمارة

: حّول عامل ألنوشروان من األهواز فضل مثانني درهم على الغربة القائمة، فسأله أنوشروان عن ذلك، فقال
ال ملن أخذته منهم، فإن مثلنا يف ذلك إن رد هذا امل: فقال! وجدت يف أيدي قوم فضوالً فأخذهتا منهم

أخذناه كمثل من طني سطحه بتراب أساس بيته، فيوشك أن يكون ضعف األساس، وثقل السطح مسرعني 
وملا عزل عثمان رضي اهللا عنه عمر بن العاص عن مصر ووىل عبد اهللا ابن أيب سرح، دخل . يف خراب بيته

! نعم ولكنكم أعجفتم أوالدها: ح بعدك درت ألباهنا؟ فقالأشعرت أن اللقا: عليه عمرو فقال له عثمان
ألن عمالكم استعملوا فيها قول : ما بال بلدكم قد خرب؟ فقال: وقال احلجاج لبغض الدهاقني من الري

  :شاعركم



  إنك ال تدري من الناتج... ال تكسع الشولة بأغبارها 
  فإن شر اللنب الواجل... واصبب ألضيافك ألباهنا 

  :املقاطعة النهي عن

قبل املأمون السواد من إسحق بن إبراهيم ثالث سنني فانقضت قبالته، فسأله أن جيددها فجلس املأمون 
أيها الناس إين قبلت السواد من إسحق ثالث سنني وانقضت، وسأل أن أقبله ثالثاً مستأنفة فهل له : فقال

تعاىل جعلنا يف يدك أمانة ومل جيعلنا قبالة، فإن يا أمري املؤمنني، إن اهللا : من شاك أو متظلم؟ فقام شيخ فقال
  .املقاطعة تقطع: وقيل. ال قبلت بعد هذا: فقال! رأيت أن تقبلنا من أحد فافعل

  :احلث على مراعاة أهل اخلراج

اخلراج عمود السلطان، وما : قال جعفر بن حيىي. أحسنوا إىل أهل اخلراج فإنكم مسان ما مسنوا: قال زياد
  .العدل، وال استنزر مبثل اجلوراستغزر مبثل 

  :نفع اإلنصاف وكونه سبب العمارة

سلطان عادل خري من مطر وابل، : وقال عمرو بن العاص. ال يكون العمران حيث جيور السلطان: قيل
وعدل قائم أجدى من عطاء دائم، وسبع حطوم خري من والٍ غشوم، عدل السلطان خري من خصب 

اعمرها بالعدل، ونظف طرقها : فقال! إن مدينتنا قد خرجت: عبد العزيز وكتب عامل إىل عمر بن. الزمان
حصن اململكة بالعدل فهو سور ال يغرقه ماء، وال حترقه نار، وال : وقال أنوشروان. من الظلم، والسالم

إن مع فالن ماالً عظيماً يرجح على ما يف بيت املال؛ فوقع ماله مالنا : ورفع إىل كسرى. يهدمه منجنيق
  .صب الزمان خصبناوخ

  :حمافظة الطرق

. ال أبيت على تضييع الطريق فهو قوام امللك، وال على إذالل حاكم فهو عز امللك: كان املنصور يقول
حراسة منازل الرعية يف األمصار، وحفظ طرقها يف األسفار، ومنع : عز امللك بأربعة أشياء: وقال بزرمجهر

  .عدوها عن حرميها، وإعزاز قضاهتا
  :يباملتن

  دفعن إىل احملاين والوعان... إذا طلبت ودائعهم ثقاة 
  أال تراين؟: تصيح مبن مير... فماتت فوقهن بال صحاب 

  :وصية الكبار بتحري اإلنصاف



كان كسرى يقيم رجلني عن ميينه ومشاله إذا قعد للنظر يف أمور الناس، فكان إذا زاغ حركاه بقضيب كان 
أيها امللك انتبه أنت خملوق ال خالق، وعبد ال موىل، ليس بينك وبني اهللا : معهما، وقاال له والرعية يسمعون
ودخل أسقف جنران على مصعب فكلمه بشيء أغضبه، فرماه مبحجن ! قرابة، أنصف الناس وانظر لنفسك

يف اإلجنيل ال جيب لإلمام أن يظلم : حدث؛ فقال: فقال! إن مل يغضب األمري حدثته حبديث: فقال األسقف
  .فاعتذر منه وندم. لتمس العدل، وال أن يسفه ومنه يطلب احللموبه ي

  :مدح العفة واألمانة واحلث عليهما

وقال " . إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها " . " إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان : " قال اهللا تعاىل
: وقال عليه الصالة والسالم" . كل خوان أثيم إن اهللا ال حيب : " وقال" . فليؤد الذي اؤمتن أمانته : " تعاىل

إذا مل : وقال بعضهم! اللهم إين أعوذ بك من اخليانة فبئست البطانة: وقال أعرايب. ال إميان ملن ال أمانة له
: وقيل. سقى اهللا قرب األحنف حيث يقول إلزم الصحة يلزمك العمل: وقال اجلاحظ. تكن خائناً فبت آمناً
من وليناه أمراً فليزم الرفيعني، األمانة : وقال معاوية رضي اهللا عنه. يعدم الكفاف من أحرز العفاف مل

  .والعدل

  :منع الوايل عن قبول اهلدية

إذا دخلت اهلدية من الباب خرجت : وقال. اهلدية تذهب السمع والبصر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هل قبلت : هدية فأحضره، فلما دخل عليه قالوبلغ أنوشروان أن بعض عماله قبل . األمانة من الكوة

إن قبلتها لتستكفيه شيئاً مل تكن تستكفيه لوالها إنك خلائن، وإن قبلتها ومل تكافئه : فقال. نعم: اهلدية؟ فقال
! إنك للئيم، وألن كافئته بسطت لسان رعيتك عليك ذماً، فمن أتى صنيعاً ال خيلو من هذه الثالثة رغبنا عنه

ال تقبل اهلدية، فصاحب اهلدية ال يرضى بعشر أمثاهلا مع الشنعة، مث اسلخ ما : احلجاج لوالوقال . وعزله
  .بني أقفائهم إىل عجب ذنبهم فإهنم يرضون عنك

  :مدح من ال يتكسب يف واليته وال ينفق

موضع  والين أمري املؤمنني: اجتمع عند املنصور يزيد ابن أسيد ومعن ابن زائدة وعدة من األماثل فقال معن
يا أمري املؤمنني أميا : كذا فحملته إليه كذا وكذا، وأنت والك أرمينيا فبعثت إليه مبشربة طبخ، فقال يزيد

وويل مصعب جد األصمعي ! بل الضنني بأمانته: أحب إليك الضنني بأمانته أو اجلّواد خبيانته؟ فقال املنصور
ما وجدت إال مسلماً له ما يل، وعليه ما علي، : قالاألهواز فعاد ومل يكن له إال درمهان، فقيل له يف ذلك ف

ودخل عمري بن سعد على عمر ملا رجع إليه من والية ! أو ذمياً له ذمة واجبة علي، فلم أدر أين أضع يدي
: ما الذي أرى بك من سوء احلال؟ فقال: محص، وليس معه إال جراب وأداوة وقصعة وعصا، فقال عمر

جرايب أمحل فيه زادي، وقصعيت : وما معك؟ قال: فقال! ي الدنيا حبذافريهاأولست تراين صحيح البدن؟ مع



أغسل هبا ثويب ورأسي، وأداويت فيها ماء سقييت ووضوئي، ومعي عصاي إن لقيت عدواً دافعته هبا، وما بقي 
  :بعض اخلراسانية! صدقت: قال! فتبع ملا معي

  !خدمه وجاع يوم ثوى يف حلده... فعاش مخسني عاماً يف واليته 
  .وهذا البيت ميكن أن يكون مدحاً، وأن يكون ذماً

  :حتريض الوايل على اإلكتساب

أما بعد فإين ال أعظك مبوعظة اهللا تعاىل، ألنك غين عنها، وال : كتب أبو العيناء إىل صديق له توىل عمالً
  :أخوفك إياه ألنك ال ختافه، ولكين أقول ما قاله الشاعر

  فكن جرذاً فيها ختون وتسرق... ية أحار بن عمر وقد وليت وال
  !لساناً به املرء اهليوبة ينطق... إن للغىن . وباه متيماً بالغىن

واعلم أن اخليانة فطنة واألمانة خرفة، واجلمع كيس واملنع صرامة، فاذكر أيام العطلة يف حال الوالية، وال 
ه قبل أن تنبه، وأخو السلطان أعمى عن قليل حتقرن شيئاً صغرياً فالذود إىل الذود إبل، والوالية رقدة، فتنب

  !سوف يبصر، وما هذه الوصية كما أوصى به احلكماء، ولكين رأيت احلزم يف أخذ العاجل وترك اآلجل

  :من أريد عزله فاحتال أن يقر على واليته

لكوفة، كتب معاوية إىل عمرو بن العاص وإىل املغرية أن يقدما عليه، فقدم عمرو من مصر واملغرية من ا
ما مجعنا معاوية إال ليعزلنا، فإذا دخلت فاشك إليه الضعف واستأذنه أن تأيت الطائف، : فقال عمرو للمغرية

وأنا أساله مثل ذلك، فسيظن أنا نريد به شراً فسريدنا إىل العمل؛ فدخل املغرية فسأله أن يعفيه وأن يأذن له 
لقد تواطأمتا على أمر، ومهمتما بشر، : فقال معاويةيف الذهاب إىل الطائف، مث دخل عمرو فسأله مثل ذلك 

يا : وملا استخلف سليمان بن عبد امللك هتدد احلجاج بالعزل، فكتب إليه احلجاج! ارجعا إىل عملكما
سليمان إمنا أنت نقطة من مداد، فإن رأيت يف ما رأى أبوك وأخوك كنت لك كما كنت هلما، وإال فأنا 

وكان معاوية عزل عمراً عن مصر بأيب . فأقره على عمله! يتك وإال حموتكاحلجاج وأنت نقطة إن شئت أت
فلما انتهى إىل مصر علم ! ائته وادفع إليه الكتاب وأخرجه: األعور السلمي وكتب إليه على يده، وقال
فلما دخل وأراد أ، يناوله الكتاب حلف . نعم: فقال! احتل عليه: عمرو سبب مورده، فقال لوردان غالمه

فلما فرغ وطلب . ال يأخذ الكتاب أو يأكل، فتقعد لألكل مع عمرو، فاحتال وردان وسرق كتبهأنا 
فكتب عمرو يف . فلم جيدها فاضطرب! هات الكتب: فقال. يا أمري املؤمنني عزلك يب: الكتاب مل جيده فقال

رضي اهللا عنه الشام  وقدم عمر. الوقت إىل معاوية وأرضاه، فلما مسع خبربه ضحك وأمر برد أيب األعور إليه
فتلقاه معاوية يف موكب عظيم، وكان عمر على محار هزيل، فلم يعرفه معاوية وجازه حىت نبه، فنزل له، 

: فقال. نعم: قال! قد صرت صاحب املوكب وذوو احلاجات تقف على بابك: فأعرض عنه عمر، وقال
يرهبهم من آلة السلطان، فإن أمرتين فعلت إنين ببلد يكثر فيه جواسيس العدو والبد مما : فقال! ونعم أيضاً



ال آمرك وال أهناك، واهللا لئن صدقت لقد فعلت فعل أريب، : فقال عمر رضي اهللا عنه. وإن هنيتين انتهيت
فقال عمر رضي اهللا ! ما أحسن ما صدر عما أوردته: فقال أبو عبدة! ولئن كذبت فقد اعتذرت عذر أديب

  .ما جشمناه حلسن مصادره وموارده جشمناه: عنه

  :اعتذار طالب رئاسة تعذر عليه

اسكت فما كان يف خطبتها إال كما : عجباً لعلي كيف طلب اخلالفة؟ فقال معاوية: قال رجل عند معاوية
  :قال الشاعر

  عليه، وفاتت رائداً فتخطّت... لئن كان أدىل دلوه فتعذرت 

  ولكنها كانت آلخر حطّت... فما رغبة عنه ختطت حباله 
والين ظهره وأعطاين منعه، ومحاين نفعه ورب : ما والك األمري؟ فقال: رجل خطب والية من أمريوقيل ل

  !ساع مل يدرك املىن، وحال بينه وبني مطلوبه القضاء

  :مدح اإلمارة والرخصة يف الوالية

اإلمارة ملن نعم الشيء : روي أن رجالً ذم اإلمارة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة والسالم
اجعلين على : لوال احلظ يف الوالية ملا قال نيب اهللا يوسف عليه السالم لكافر: وقال بعضهم. أخذها حبقها

اإلمارة ولو على : وقيل. أغبط الناس امللك احلازم املظفر: وقال بزرمجهر! خزائن األرض إين حفيظ عليم
حط األعداء، وطول البقاء مع القدرة والنماء؛ رفع األولياء و: ما السرور؟ قال: وقال بعضهم. احلجارة

  .اللواء املنشور، واجللوس على السرير، والسالم عليك أيها األمري: وقيل آلخر فقال

  :مدح االشتغال وذم الفراغ

إعلم أن : وطالت عطلة دينار مث عرض عليه شغل فشاور املوبذ يف ذلك فقال. العطلة موت احلال: قيل
إذا : وقيل. ركة، فإن استطعت أن خترج من حيز األموات إىل حيز األحياء فافعلالعلة سكون واحلياة ح

اكره : وملَ؟ قال: ما يسرين أين مكفي كل أودي؛ فقيل له: وقال أكثم. كان الشغل جمهدة فالفراغ مفسدة
  .وذلك أن مع الكفاية العجز والبالدة، ومع احلاجة الفطنة والشهامة! طاعة العجز

  :زهيد فيهاذم الوالية والت

يا عم، نفس حتييها خري من إمارة : روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمه العباس رضي اهللا عنه
ستحرصون على اإلمارة، مث تكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمت : وقال صلى اهللا عليه وسلم. حتصيها

إن أشقى الناس يف الدنيا : ناس فقالوملا ويل أبو بكر رضي اهللا عنه خطبا ل! املرضعة وبئست الفاطمة



ما لكم إن الرجل إذا صار ملكاً زهد اهللا فيما يف يده، ورغبة : فرفع الناس رؤوسهم فقال! واآلخرة امللوك
فيما يف يد غريه، وانتقصه شطر أجله، وأشرب قلبه اإلشفاق، فهو حيسد على القليل ويتسخط الكثري، فهو 

اهر حزين الباطن، فإذا وجبت نفسه ونضب عمره حاسبه اهللا فأشد كالدرهم والسراب اخلادع جذل الط
ال تنظروا إىل خفض عيش السلطان ولني لباسه ولكن انظروا إىل سرعة : وقال مطرف! حسابه وأقل عفوه
ما ملك أحد قط إال شوطر عقله وضوعف بالؤه : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. ظعنه وسوء منقلبه

ما أصاب عند نفسه مصيبة فأعزيه، وال : ب القضاء قيل للحكم بن عتيبة أال تأتيه؟ قالوملا ويل حمار. وحزنه
خبري ما مل : كيف جتدك؟ قال: وقال بعض الوالة لبهلول. نالته نعمة فاهنئه، وما كنت زواراً له من قبل فآتيه

زعت نفسي إىل لو كنت صحيحاً لن: أحتب أن تكون صحيحاً؟ قال: قال! أتول شيئاً من أمور املسلمني
أيسرك أن : وقيل ألعرايب. طلب الدنيا، فهذا أصلح يل أرجو أن أكسب األجر وأن حيط اهللا عين الوزر

  .ال ألهنا تذهب األمة وتضيع األمة: تكون خليفة ومتوت أمتك؟ قال

  :النهي عن طلب الرئاسة

ما بينك وبني : قال ابن مسهرو. فترك طلب الرئاسة رئاسة! الزم بيتك: قال. أوصين: قال رجل لبشر احلايف
  :وكان سفيان يتمثل بقول الشاعر. أن تكون من اهلالكني إال أن تكون من املعروفني

  وقلما جتد الراضني بالقسم... حبُّ الرئاسة داء ال دواء له 
  :وقال آخر

  فرأس هالكه طلب الرئاسه... وأكثر هالك يف الناس تلقى 
  :وقال آخر

  إىل أن تنهض الساعه، ...بالء الناس، مذ كانوا 
  !وحب السمع والطاعه... طالب األمر والنهي 

  :قساوة قلب من توىل رئاسه

كان عبد امللك بن مروان يسمي محامة املسجد للزومه املسجد احلرام، فلما أتاه اخلرب خبالفته كان املصحف 
ة، وأن احلجاج يكتب إيل إين كنت أحترج أن أطأ غل: وقال. هذا فراق بيين وبينك: يف حجره، فوضعه وقال

أي واهللا : فقال! بلغين أنك شربت الطالء: وقال له الزهري يوماً! يف قتل فئام من الناس فما أحفل بذلك
السلطان : ويف كتاب اهلند! عجباً للسلطان كيف حيسن، وإذا أساء وجد من يزكيه وميدحه: وقال! والدماء

  .لبذاء هجوم على األمورذو غدوات وبدوات أي أنه سريع اإلنصراف كثري ا

  :تكدر عيشه



قال . ال أحد أمر عيشاً وأكد تعباً وأطول من فكرة من امللك العارف باملعاد املتيقن بالثواب والعقاب: قيل
  :الشاعر

  تكون فتشقى يف جسوم ناعمه... يا ُرب أفئدة بنار مهومها 

سرعة ظعنه ومكنون حزنه وسوء ال تنظروا إىل خفض عيش السلطان ولني لباسه، وانظروا إىل : وقيل
  !منقلبه

  :من أظهر الندامة عند املوت من الكبار ملا ثقل

فذك ذلك أليب . وددت أين كنت غساالً ال أعيش إال مبا كسبت يوماً فيوماً: عبد امللك رأى غساالً فقال
: وكان يقول. فيه احلمد هللا الذي جعلهم يتمنون عند املوت ما حنن فيه، وال نتمىن عنده ما هم: حازم فقال

  .بعنا الدنيا واآلخرة بغفوة

  :ممتنع من الوالية

إن أجربين ريب فسمعاً وطاعة، وإن خريين : فقال. نودي لقمان إين أجعلك خليفة يف األرض: يف اخلرب
وقيت الفتنة : اخترت العافية فوالء احلكمة وصرفت اخلالفة إىل داود عليه السالم، فكان إذا رآه داود قال

وبعث هشام إىل ! حالوة رضاعها ومرارة فطامها: ما مينعك من اإلمارة؟ قال: وقيل لبعضهم! مانيا لق
إنا قد عرفناك صغرياً، وخربناك كبرياً، ورضينا سريتك، وقد رأيت أين أشركك يف : إبراهيم بن جبلة فقال

! ما يل باخلراج بصرأما الذي عليه رأيك فاهللا جيزيك، وأما أنا ف: عملي، وقد وليتك خراج مصر؛ فقال
إن اهللا تعاىل يقول، إنا : لتلني طائعاً أو كارهاً، فتركه حىت سكنت سورة غضبه مث قال: فضحك وقال

فما غضب حيث أبني وال أكرههن ! عرضنا األمانة على السموات واألرض فأبني أن حيملنها وأشفقن منها
وملا أراد عمرو بن هبرية تولية إياس  .فغضب وتركه. إذ كرههن، فأنت حقيق أهنا ال تغضب وال تكره

أما احلدة فالسوط يقومك، وأما الدمامة فإين ال : فقال! إين ال أصلح ألين عيب دميم حديد: القضاء قال له
  .فواله. أحاسن بك، وأما العي فإنك تعرب عما تريده

  :حث الوايل على إدخار اإلحسان

  :وقال بعضهم لوال. انكفارة عمل السلطان إىل اإلخو: قال جعفر بن حممد
  !فليس من غدرها أمان... بادر بإحسانك الليايل 

  :وأنشد. أحسن والدولة حتسن إليك: وقيل
  فإن لكل خافقة سكون... إذا هبت رياحك فاغتنمها 

  فما تدري السكون مىت يكون... وال تزهد عن اإلحسان فيها 



. ل يف علو مرتبته ذب الشماتة أيام سقطتهتودد الرج: وقيل. اجعل زمان رخائك عدة لزمك بالئك: وقيل
  .إن العمل كبري فانظر كيف خترج منه: واستعمل عمر رضي اهللا عنه رجالً فقال

  :ذم مغتر بواليته

ما أطول سكر كاس شرهبا فالن، وملا من عاقبتها أشد سكرا، ولئن كانت الدنيا : وصف أعرايب واليا فقال
وذكر األصمعي أن قول ! حيث ال يرجى له أوبة وال تقبل له توبةمشغولة به ليوشك أن تكون فارغة منه، 

  :الشاعر
  ومل ختف غب ما يأيت به القدر... أحسنت ظّنك باأليام إذ حسنت 

  وعند صفو الليايل حيدث الكدر... وساملتك الليايل فاغتررت هبا 
ل األنباري الشاعر على ودخ" . حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة : " كأمنا أخذ من قوله تعاىل

  :الصاحب باألهواز، وكان نازالً يف دار ابن بقيه ، فلم يعرفه الصاحب ومل يلتفت إليه فأنشأ يقول
  أبغي بذلك ال بذال وال عوضاً... امسع مقايل وال تغضب علّي فما 

  هذا السرير رأيت امللك فانقرضا... يف هذه الدار يف هذا الرواق على 
  .فانتسب له، فأقبل عليه وأكرمه وخولهمن أنت؟ : فقال له
  :البسامي

  فإن الدهر حال بعد حال... فال يغرركم نعم توالت 

  :هتديد وال بعزله

  :إبراهيم بن العباس الصويل
  وعرج قليالً مدى غلوائكا... أبا جعفر خف نبوة بعد دولة 

  فإن رجائي يف غد كرجائكا... فإن يك هذا اليوم يوماً حويته 
  :جحظة
  وحزمت نعمة ما حازها ملك... لتم منحة ما ناهلا بشر قد ن

  مبا أتاكم به أم خولط الفلك؟... فليت شعري أمقدار تعمدكم 
  :ونظر الفضل بن مروان يف رقاع الناس فإذا رقعة فيها

  فقبلك كان الفضل، والفضل والفضل... تعّززت يا فضل بن مروان فاعترب 
  األقياد واحلبس والقتل أبادهم... ثالثة أمالك مضوا لسبيلهم 

  ستودي كما أودى الثالثة من قبل... وإنك قد أصبحت يف الناس ظاملاً 
ما أنت إال أن يزيلك : وقال رجل لبعض الوالة. يعين الفضل بن حيىي، والفضل بن ربيع، والفضل بن سهل



  .القدرعن القدرة، فتحمل على املذلة واحلسرة
  :متىن العزل له تربماً به

فقال له أبان وهو ال ! اللهم اعزل عنا أباناً: بان بن عثمان املدينة كان يطوف ليلة فسمع قائالً يقولملا ويل أ
بدون هذا : فقال! وحيك إمنا له ستة أشهر: فقال! استطالت واليته فمللتها: ما فعل لك أبان؟ فقال:يعرفه

! ال ولكنين مللتك: ك قط؟ قاليا هذا هل أسأت إلي: ومسع املهدي إنسانا يدعو عليه فقال. نفع امللك
  .أو مل يكن يف ذلك ما ميل؟ إين ألمل كنييت فأغريها يف الشهر مرتني: أو مل أتولّ منذ شهرين؟ فقال: فقال

  :من رغب يف العزل عن واليته

  :كتب بعض العمال إىل واليه وقد والّه موضعاً يقال له شري
  والعزل عنه والية... والية الشري عزل 

  إن كنت يب ذا عناية... زل عنه فولّين الع
  إىل غىن وكفاية... أصرب بالعزل عنه 

  .يعفي وال يستكفي، وينفي إىل يافا: واستعفى رجل من والة عبيد اهللا بن طاهر فوقع يف قصته

  :من هدده واليه بالعزل

: آخرووقع إىل ! كثر شاكوك وقلّ شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت: وقع حيىي بن خالد إىل عامل
لو استقامت لك الطريقة : ووقع املأمون آلخر! أنصف من وليت أمره، وإال أنصفه منك من ويل أمرك

اكفين : ووقع إىل أمحد بن هشام يف رقعة متظلم! لرضيت اخلليقة، فإن مل تدع فيهم القذل راعينا فيك العزل
  .أمر هذا وإال كفيته ألمرك، والسالم

  :متين زوال مملكة خسيس

  :البسامي
  أطلت املكث فانتقلي... أال يا دولة السفل 

  نقضت الشرط يف الدول... ويا ريب الزمان أفق 
  :أبو متام الطائي

  !أضحت به تنضو ثياب العار... كانت مشاتة شامت عاراً فقد 
  :جحظة

  ليبهجين خبطبٍ يعتريكم... سألت اهللا تعمرياً طويالً 
  !أهواه فيكمصروف الدهر ما ... أخاف بأن أموت وما أرتين 



  :أبو عطاء
  !وإن عدل بين العباس يف النار... يا ليت جور بين مروان عاد لنا 

  :من مشت الناس بعزله

احلمد هللا : وقال ملوسى بن فرخشاه! ألن فضحته القدرة لقد مجلته النكبة: قال أبو العيناء يف ابن محدان
! ك النعمة لقد أصابت فيك النقمةالذي أذلّ عزتك وأذهب سطوتك، وأزال مقدرتك، فلئن أخطأت في

  :البحتري
  !كغيظهم كان بإقباله... ففرحة الناس بإدباره 

  :القاسم بن طوق
  وكنت ختاهلا أبداً تدوم... رزقت سالمة فبطرت فيها 
  وأنت ملعن فيها ذميم... وقد ولّت بدولتك الليايل 

  !فغري مصابك اخلطب اجلسيم... فبعداً ال انقضاء له وسحقاً 
  :قبض املعتصم على الفضل بن مروان قعد للعامة فوجد قصة فيها وملا

  من خاصم الدهر جاثاه على الركب... يا فضل ال جتزعّن مما بليت به 
  وحرت حىت أتى املقدار يف الكتب... خنت اإلمام وهذا اخللق قاطبةً 

  !ألنت أخسر من محالة احلطب... مجعت شىت وقد أديتها مجالً 
ما جئتك مسلياً وال معزياً، ولكن أمحد اهللا فيك إذ حبسك : ء على أمحد بن أيب دؤاد فقالوأدخل أبو العينا

  :حممود الوراق! يف جلدك، وأبقى لك عيناً تنظر هبا إىل زوال النعمة
  فأنبهم قدر مل ينم... خنازير ناموا عن املكرمات 

  !ويا حسنهم يف زوال النعم... فيا قبحهم عندما خولوا 

  :ناس عليه لنكبته وعزلهمن حتامل ال

يا هذا : ملا عزل املنصور بن عمران عن القضاء جعل الناس يسبونه، وكان فيهم رجل يلج يف أذاه فقال له
مسعت الناس يشتمونك : فما محلك على هذا الذي تأتيه؟ قال: قال. ال: هل أسأت إليك قط؟ قال

  :فأنشد املنصور! فساعدهتم
  مال دهر على أناس فمالوا... غري ما طالبني وتراً ولكن 

وملا نكب علي بن عيسى جفى جفاء عظيماً ، وهجره الناس قاطبة ، مث ملا رشح للوالية تزاحم الناس 
  :عليه،فأنشأ يقول

  فحيثما انقلبت يوماً به انقلبوا... ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها 

  :صعوبة العزل



فقر يف سفر، : شد ما مير على اإلنسان؟ فقال بعضهمما أ: وسئل بعض احلكماء. العزل طالق الرجال: قيل
وكان ليوسف ابن عمر جارية وكانت ! أشد من ذلك عزل مع نكبة: مرض يف غربة، فقال: وقال بعضهم

لتغري : أيها األمري هذا كتاب عزل؟ كيف دريت؟ قالت: على رأسه، فأتاه كتاب فلما قرأه تغري لونه فقالت
: كيف أجزت العزل يل وهذا طعمه؟ فقال: زل عنها خوف احلبل، فقالتوجهك قلما عهدته، وقد كان يع

  !إذاً ال أعاود ذلك

  :من مل يبال بالعزل

  :أمحد ابن طاهر. إن األحنف قد بلغ من الشرف ما ال تنفع معه الوالية وال يضره العزل: قال زياد
  !وال تعاىل عليك وفرا... ما وضع العزل منك قدراً 

  :ابن طباطبا
  عليك بعزل كان فيه رضاكا...  أن الصيانة وفرت لقد سرين

  :تسلية املعزول

قد رأى أمري املؤمنني : أراد الرشيد أن يعزل الفضل بن حيىي عن خامته، ويصريه إىل أخيه جعفر، فكتب إليه
ما انتقلت عين نعمة صارت إليك وال خصصت هبا : فأجابه الفضل! أن ينقل خامته من ميينك إىل مشالك

  :ال ابن املفجعق. دوين
  !عزلوا العفاف به عن األعمال... مل يعزلوا األعمال عنه، وإمنا 

  :أبو متام
  فأمحد فيه مث صار إىل الغمد... وما كنت إال السيف جّرد للوغا 

فأنت املهنأ، وهو املعزى، وقد كنت ! ما عزلت عن الديوان ولكن عزل عنك: وحنوه ما كتب به بعضهم
  .وإن العزل غاية كل والٍ: قال. رف اجلور من العدلحمتاجاً إىل العزل ليع

  :أبو هفان
  أنيل من غريك يف األمر... ألنت يف العزل على غضه 

  :وقال آخر
  ال بد يوماً هلا مخود... وكل نار هلا اتقاد 

  :رفيع معزول بدينء

  :ب علي بن عيسىملا عزل أبو علي بن رستم وقلد أبو احلسن وأبو مسلم خياط: قال ابن بزدويه األصبهاين
  مقابح احلوادث... أيا ابن عيسى مستنا 

  عابس وعابث... بعاملني أخرقني 



  عززمها بثالث... طريين أرسلتهما 
! عزلت السباع ووليت الضباع، فصار األمر إىل الضياع: وملا عزل وكيع عن رئاسة بين متيم قال بعضهم

  .ك من يزيد أعورإي حق رفع وأي باطل وضع؟ بدل، لعمر: ولبعضهم يف مثله
  :ابن أيب الرعد

  !ضياء الشمس يعزله الظالم... فإن تك قد عزلت فال عجيب 
  !أخذوا املصحف ووضعوا مكانه طنبوراً: وقال كناس ملا عزل علي بن عيسى وويل مكانه ابن الفرات

  :من يقرب عزله من واليته

  :قال الشاعر
  كيوم، ودولته ساعتان... فإنك يف زمن دهره 

  :جابن حجا
  !وصرفتين يوم األحد... يوم اخلميس بعثت يب 
  :كما خرجت من البلد... فالناس قد غنوا علي 
  ية ساعة حىت قعد... ما قام عمرو يف الوال 

  :وقال آخر
  من الدهر إقباالً تطلع فارحتل... رأينا ألبواب ابن بلبل ساعة 
  فلما مضى األسبوع من عرسها نصل... أشبهه نقش العروس ختضبت 

  :ذمم من ويل أمراً صغرياً بعد أن توىل كبرياًت
  .عنوق بعد نوق وحور بعد كور: قيل

  :املتنيب
  د أنكر أظالفه والغبب... ومن ركب الثور بعد اجلوا 

وكان أبو عماد النمريي توىل أموراً كباراً، فأتى سلطاناً يسأله أن يوليه أمراً، فواله أمانة قرية فسرق ما يف 
  :البيدر فقال

  كيّ والطري العظاما... باز أضرب الكر أنا 
  زي على الصقر تعامى... وإذا ما أرسل البا 

  :أخذ ذلك من قول اآلخر
  عن طراد الدخل... والصقر حيقر 

  :زالالً مث شربت رنقاً؛ فأنشد: وقيل لبعض من كان يف خطبة أمر كبري فامتنع عليه فرضي بصغري
  رب من سؤر الكالب تعطّبامن الش... ومن يبتغ العذب الزالل وميتنع 

  !رضي بالذي يقضى له، شاء أم أىب... إذا املرء مل يقدر له ما يريده 



  :ذم متول بغري استحقاق

وأتى عبادة دينار بن عبد اهللا وقد ويل مصر . بلوغ شرف املنزلة بغري استحقاق إشفاء على اهللكة: قال موبد
  :ابن بسام! ية مصريا فرعون ارفع رأسك، وانظر إىل من ندب لوال: فقال

  ومدار الدنيا على بن الفرات؟... كيف تستوثق األمور وتصفو 

  :وصف عاجز يف واليته

ورد كتاب صاحب أرمينية على السفاح بأن اجلند قد شغبوا . أن اهللا يبغض السلطان الركيك: يف احلديث
واستعمل املنصور رجالً على ! اوهنبوا، فكتب إليه، اعتزل أمرنا، فلو عدلت مل يشغبوا، ولو قريت مل ينهبو

لينظر : قالت. ال: أتدري مل والك أمري املؤمنني؟ قال: خراسان فأتته امرأة يف حاجة فلم تر عنده غىن فقالت
إنك كثري الشكاية قليل النكاية، جريء يف ميدان : ووقع جعفر إىل عامل له! هل يتم أمر خراسان بال وال
  :شاعر! العلل بطيء يف ميدان العمل

  إيلّ أللزمته راويه... وأمحد يا قوم لو أمره 
مل : فخرج إىل مهدان فلما بلغ قيل. اكتم أمرك حىت ترد إىل عملك: ووىل ابن هبرية رجالً ماسبذان فقال

إين : فأخرج عهده فإذا هو إىل صاحب ماسبذان، فكتب إىل ابن هبرية. يرد علينا ما دل على واليتك
أنا أوىل الناس بأن أؤدب : فضحك ملا قرأ الكتاب وقال! رأيت يف آخره ذانعطلت ما بني سب وبني هم ملا 
  .إذا وليت مثله واعتمدت جهله

  :ذم وال خسيس

  :ابن لنكك
  !ال تبلته كل تيهك بالوالية والعمل: قل للوضيع أيب رياش

  !فالكلب أجنس ما يكون إذا اغتسل... ما ازددت حني وليت إال خسة 
  :املتنيب

   يغنيك والنفس قليلهكرم األعمال ال
  ليس يف النذل، ولو خول ملك األرض، حيله

  :الطرماح
  فإن الذرا قد صرن حتت املناسم... إذا ما ابن حد كان ناهز طيء 

  :من ال يستضر بعزله وال ينتفع بواليته



 ما حالك مع فالن مذ: وقيل له! حنن يف دولتك حمرومون، ويف عطلتك مرحومون: قال أبو العيناء لصاعد
  :أنا معه غري جندب، يعين قول الشاعر: توىل؟ فقال

  وإذا حياس احليس يدعى جندب... وإذا تكون كريهة أدعى هلا 
وأنشد أليب الفتح بن أيب جعفر بيتني قاهلما يف األستاذ الرئيس، ملا قبض على ابن أمحد بن العباس، فأغري 

  :على داره
  ال جنايهأعّد مع اجلناة ب... أيوجب عدل أهل العدل أين 
  هم ما شاركوين يف الواليه... أشارك معشراً يف صرف دهر 

  :وقد أحسن املسهل بن كميت حيث يقول
  !وخفناكم إن البالء لراكد... إذا حنن خفنا يف زمان عدوكم 

  :ذاهب عنه أمره

. دتدبري األمر باهلوى، وتأخري عمل اليوم إىل غ: ما كان سبب زوال ملكك؟ فقال: قيل لرجل زال ملكه
قلة التيقظ واشتغالنا باللذات عن التفرغ، وثقتنا بعمالنا حىت ظلموا رعيتنا، فقل : وقيل ذلك آلخر فقال

  .دخلنا وبطل عطاء جندنا، فقلت طاعتهم لنا، فقصدنا األعداء فعجزنا عن مدافعتهم

  :متويل رئاسة بغري استحقاق

ري شريف، وإن سّودوك للفقر إليك فأنت إن سّودك القوم جلهلهم بلك فسيد اجلاهلني غ: قال رجل لسعد
  :كما قال

  !ومن الشقاء تفردي بالسؤدد... خلت الديار فسدت غري مسود 
  :وقال حممد بن يزيد

  صارت والة األمر ضبه... ومن انتكاس األمر أن 
  :أتشتمين وأنا سيد قومي؟ فقال اجملنون: وشتم جبنون رجالً فقال له

  !يد لو يظفرون بسيدإىل س... وإن بقوم سودوك لفاقة 
  :وقال آخر

  !ب من العجائب والكبائر... وكالم مثلك يف اخلطو 

  :وصف عسوف يف واليته

كان جييب خراج الوحش، ويأخذ جزية السمك، ويطلب زكاة املالئكة، : حكى رجل والية عامل فقال
النعمة عظمت على  ويلتمس مجع الريح، ويروم القبض على املاء وحصر احلصى وحتصيل اهلباء، ولئن كانت



  :هو كما قال الشاعر: وسئل رجل عن وال فقال. قوم خرج عنهم، لقد عظمت املصيبة على قوم نزل فيهم
  !أبو حسان أورثهم خباال... وكان إذا أناخ بدار قوم 

وتظلم أهل الكوفة إىل املأمون يف ! ال جهل أبغض إىل اهللا من جهل إمام وخرقه: وقال عمر رضي اهللا عنه
إن كان عاملنا هبذا : فقام رجل فقال! ال أعلم يف عمايل أعدل وأقوم منه: كان عليهم فقال املأمونوال 

الوصف فحق أن تعدل بواليته، فتجعل لكل بلد منه نصيباً لتسوى بالعدل بينهم، فإذا فعل أمري املؤمنني 
ن بركتنا على املسلمني أن م: وقال املنصور يوماً. فضحك وعزله! ذلك ال يصيبنا منه أكثر من ثالث سنني

وبلغ من مترد ! ما كان اهللا ليجمع واليتكم والطاعون: فقال بعض احلاضرين! الطاعون رفع عنهم يف أيامنا
أن ال يضرب أحد يف دار الضرب درمهاً ينقص عن العيار حبة فما فوقها إال : يوسف بن عمر أنه نادى

ألف سوط يف حبة وعد يف سيئات احلجاج أنه قتل  ضرب مائة: ضربته ألف سوط، فضرب مائة رجل فقالوا
صرباً مائة ألف وعشرة آالف رجل سوى من قتل يف عساكره، ومات يف احلبس مثانون ألفاً، منها ثالثون 

لو جاءت يوم القيامة الفرس بأكاسرهتا، والروم : وقال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه. ألف امرأة
  !بناهم بهبقياصرهتا، وجئنا باحلجاج لغل

  :ذم إمارة الصبيان والنساء

لن يفلح : قال. بنيته بوران: من استخلفوا؟ فقالوا: ملا مات كسرى وأخري النيب صلى اهللا عليه وسلم به قال
سيأيت على الناس زمان ال يقرب فيه : وقال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه! قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة
يه إال الفاجر، وال يضعف فيه إال املنصف، يتخذون القيء مغنماً والصدقة مغرماً، إال املاحل، وال يظرف ف

إن البوم أراد التزوج، وكان اهلدهد : وقيل! فحينئذ يكون سلطان النساء ومشاورة اإلماء وإمارة الصبيان
! العمرانال حاجة يل يف : فقال. أهنم ضمنوا لك مخس قرى عامرة ومخس قرى غامرة: دالالً، فأتاه وقال

إذا أراد اهللا : وقيل. صدقت: خذها فواليتها إىل امرأة وما تولت امرأة أرضاً إال خربت، فقبلها وقال: فقال
  :قال الشاعر. بقوم سوءاً جعل أمرهم إىل صيب أو امرأة

  أمُّ موسى وفاطمه... إن ملكاً تسوسه 
  ربة البيت الطمه... جلدير بأن ترى 

  :ابن بادان
  لة واخلطابة والكتابه؟... ا ما للنساء وللعم
  !منا أن يبنت على جنابه... هذا لنا، وهلن 

  :والبن بسام يف متقدم امرأة
  هي أعطتك رؤية األمراء... نلت ما نلت يا دينء بأم 
  !كنت فيها صنيعة البظراء... فإذا عدت الصنائع يوماً 

يا متخلف كان جيب أن تداوي كس : وكان بالري جمنون فقال يوماً لفوالذ بن منادر ملا هرب من شرياز



  :الدولة وبظر امللة، وتدخل إليها فتشيل رجليها حىت كان يستوى أمرك؟ قال الشاعر
  أم وطفل وسكران وجمنون... إن األمور إذا أضحت يدبرها 

  يرجو النجاح وإن امللك مغبون... كمنذرات الورى أن ال فالح ملن 
  ؟؟

  :مدح الوزارة وذمها

. ما من أحد أعظم أجراً من وزير صاحل يكون مع إمام فيأمره بذات اهللا: اهللا عليه وسلمقال النيب صلى 
ما من أحد من املسلمني ويل أمراَ فأراد اهللا به خرياً إال جعل معه وزيراً : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال يطمع امللك : وقيل. ثبات اململكة بقدر هيبة وزرائها: وقيل. صاحلاً إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه
الوزير : أي األعوان أحق بقرب الوسيلة؟ فقال: وقال بعض امللوك حلكيم. الضعيف الوزير يف ثبات ملكه

ال تغتر مبناصحة األمري إذا غشك : وقيل. الصاحل الناصح اللبيب، الذي ارتفاعه ملكه، وهالكه هبالكه
  .الوزير، وإذا صادقك الوزير فال يهولنك األمري

  :د األمري للوزير وذمه بذلكانقيا

إذا مل يشرف األمري على أموره فليعلم أن : وقال نصر بن سيار. اإلستسالم للوزير هو العزل اخلفي: قيل
  .يف امللك ال يصرف األمر دونه الوزراء: وقال أبو الشص! أغش الناس له وزيره

  :مدح وزير صاحل

  :قال بشار
  : يف املتهمنصيحاً وال خري... وقل للخليفة إن جئته 

  فنبه هلا عمراً، مث من... إذا أيقظتك حروب العدا 
  :أبو نواس

  :عند احتفال اجمللس احلاشد... قوال هلارون إمام الورى 
  !فلست مثل الفضل بالواحد... أنت على ما بك من قدرة 

  :ابن الرومي
  يؤتى نصيحته بال استكراه... ظفرت يداك من الوزير بقيم 

  !وله بطانة خمبت أواه... نية أما ظهارته فلسلطا

  :ذم اجتماع وزيرين



  :البسامي
  أيف كل يوم لكم آبده؟... فقدتكم يا بين اجلاحده 

  وزيرين يف دولة واحدة؟... مىت مسع الناس فيما مضى 
  :الظاهري

  !فخبل، وبالثاين يقال جنون... وزيران أما باملقدم منهما 
  !ناً ال يكاد يبنيتالق مهي... مىت تلق ذا أو تلق ذاك حلادث 

كفى فال جيتمع فحالن يف شول، وال : وقال عبد امللك ملا أراد اخلروج إىل مصعب وقد هناه بعض نسائه
  :قمران يف مساء، وال سيفان يف غمد؛ ويروى للمهلب يف معناه

  ولكن مل يسع أسدين غيل... ولو صلح التشارك مل تضايق 

  :تويل دينء الوزارة

وكان يؤاجر يف أيام صغره، حىت حيكى أنه محل ليلة إىل موضع فاجتمع عليه عدة فلم  كان ابن بلبل خامالً،
  :أما فيكم رحيم يتركين أنعس نعسة؟ البسامي: يزالوا يقلبونه إىل الصباح حىت قاله

  كيف نرجو رمحة اهللا وال خنشى احلجاره؟
  ه قدمياً باإلجاره... والذي كنا عرفنا 
  اإلماره بتوليه... حائز األمر علينا 

  :وقال آخر
  يوىل مث يعزل بعد ساعه... وزير ما يفيق من الرقاعه 

  :املصيصي
  طاب شتمي للوزاره... أنا مذ صرت وزيراً 

  :آخر يف مثله
  له قلم زاٍن وآخر سارق... أعيذك بالرمحن من شر خائن 

  :وزير أمي

كتابة فما هتيأ له، وكان حيضر توىل شجاع بن القاسم وزارة املستعني، وحرص كل احلرص على أن يتعلم ال
  .معه كاتباً يلقنه فيفهم عنه جل ما يف الكتب، فيعرضه على املستعني

  مما جاء يف أحوال أتباع السالطني

  :وجوب اتباع السالطني



ال تتقرب : وقيل. ؛ فقرن طاعتهم بطاعته" أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم : " قال اهللا تعاىل
وقال .  األئمة مبثل الطاعة، وال العبد إىل املوىل مبثل اخلدمة، وال البطانة مبثل حسن اإلستماعالرعية إىل
وجعل فيه " اتقوا اهللا ما استطعتم : " واهللا إن طاعيت أوجب من طاعة اهللا تعاىل، ألن اهللا تعاىل يقول: احلجاج

ورفع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . لكهمسعادة الرعية يف طاعتهم مل: وقيل. مثوبة، وطاعيت ال مثوبة فيها
ال يسبق سيلك مطرك، لو أمرت قبلنا وإن عاتبت اعتبنا، وإن عاقبت : الدرة على سعيد بن عامر فقال

  .وأمسك عنه. ما على املسلمني أكثر من هذا: فقال! صربنا، وإن غفرت شكرنا

  :وجوب مالينة السلطان ومداراته

: " وقال تعاىل" . فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى : " ليهما السالمقال اهللا تعاىل ملوسى وهارون ع
إين أريد أ، أكلمك بكالم فيه : وتعلق رجل بالرشيد وهو يطوف بالبيت فقال" . وجادهلم باليت هي أحسن 

 له قوالً فقوال: إن اهللا بعث من هو خري منك إىل من كان شراً مين، فقال! ال وال نعمى: فقال! بعض الغلظة
لتكن مداراتك للسلطان : وقيل. السلطان من تأىب عليه أذراه، ومن الن له ختطاه: وقال األحنف. ليناً

: وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه. مداراة املرأة القبيحة للزوج املبغض هلا، فإهنا ال تدع التصنع هلا يف كل حاله
  .قعه بالكفارات واإلستغفارإذا بليت بالسلطان فخرق دينك بامللق والروغان، ور

  :احلث على مصابرة السلطان عادالً كان أو جائراً
  .إذا كان اإلمام عادالً فله األجر، وإذا كان جائراً له الوزر وعليك الصرب: قال ابن مسعود رضي اهللا عنه

  :وجوب تعظيمه ومدح فاعل ذلك

: وقيل. ستخف به نابته فال يلومن إال نفسهالسلطان عز اهللا يف األرض، فمن ا: قال ابن عباس رضي اهللا عنه
إياك ورفع الصوت على السلطان، فمن رفع الصوت عليه فقد : وقيل. إذا جعلك السلطان أباً فاجعل رباً

إياك : وقال حكيم البنه: ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول: قال اهللا تعاىل. خلعه
يه والتصغري لقدره والتهاون بأمره، ولتكن صحبتك له كصحبتك لألسد أن تصحب السلطان باجلرأة عل

من حق من هازله السلطان وضاحكه مث دخل : وقالت احلكماء. الضاري والفيل املغتلم واألفاعي القائلة
عليه أن يدخل دخول من مل جير بينهما أنس قط، وإن ال يترك اإلجالل له، فإن أخالق امللوك ليست على 

  .نظام
  :تعمال الوقار يف جملس السلطان؟اس

كان أبو القاسم الكعيب املتكلم يف جملس أمري خراسان، فسقط من السطح طست فتزلزلت منه عرضة 
وأراد عبد امللك أن جيرب . ال يصلح لوزاريت إال هو: الدار، فلم يلتفت أبو القاسم عن األمري، فقال األمري

  .فكانت تلدغه ومل يشتغل هبا عن حمادثة عبد امللكاحلجاج، فأمر بأن يدخل يف سراويله عقارب، 
دخل أبو مسلم على السفاح وسلم عليه، فطرح له متكأ وأبو جعفر : ؟ترك عظيم غري السلطان يف جملسه



يا أمري املؤمنني هذا موضع ال يقضى فيه غري : يا أبا مسلم هذا املنصور؟ فقال: قريب منه فقال السفاح
  .حقك

أهدي إىل ملك اهلند ثياب وحلي، فدعا بامرأتني وخريا حظامها : قيل: لس السلطان؟وجوب اإلغضاء يف جم
عنده بني اللباس واحللي، وكان وزيره حاضراً، فنظرت املرأة إليه كاملستشرية فأشار بعينه إىل اللباس، وحلظه 

ه ليظن امللك أن السلطان فاختارت احللي لئال يقطن امللك لإلشارة، ومكث الوزير أربعني سنة كاسراً عين
  .من داخل السلطان فيحتاج أن يدخل أعمى وخيرج أخرس: وقيل. ذلك عادته

  ؟

  :املتجنب الكالم املوهم يف خماطبة السلطان

الترفعوا : " وقال اهللا تعاىل" . اآلية " " ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً : " قال اهللا تعاىل
أخرج : وذم قوماً من سفهاء بين متيم أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالوا" . أصواتكم فوق صوت النيب 

: " ومدح قوماً فقال" . إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون : " إلينا، فأنزل اهللا تعاىل
نيب صلى اهللا وقال ال" . إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى 

ودخل السيد احلمريي على املأمون فقال ! أنت أكرب وأنا أسن: أنا أكرب أم أنت؟ فقال: عليه وسلم للعباس
: أينا أسن؟ فقال: وقال سعيد بن عثمان للطوسي! بل أنا العبد وأنت السيد: فقال! أنت السيد: له املأمون

  .اًلقد شهدت أمك املباركة إىل أبيك الطيب لئال يوهم أمر

  :املنكر عليه لفظه مع سلطان

ال يقال ملثله اركب بل يقال : فقال. يقول لك أمري املؤمنني اركب: قال بعض أصحاب املأمون لرجل نزل له
عرفين ما جرى بينك وبني أمري : دخل أبو احلسن املدائين على املأمون فلما خرج قال له رجل. له انصرف

وكان . مل متيز بني أن تقدم ذكر أمري املؤمنني وبني أن تقدم ذكريلست مبوضع ذلك ألنك : املؤمنني؟ فقال
أنعست يا أمري املؤمنني؟ : احلسن اللؤلؤي حيضر جملس املأمون وجياريه الفقه فنعس املأمون فقال اللؤلؤي

  :فبلغ ذلك الرشيد فقال متمثالً. فجاء الغالم فأقامه! سوقي واهللا يا غالم، خذ بيده: فقال املأمون
  ينبت اخلطّي إال وشيجه؟وهل 

  !أسقطك اهللا على رأسك: فقال. على اخلبري سقطت: وقال األصمعي للرشيد يف شيء سأله

  :النهي عن التفوه مبا يظن فيه تعويض

أفرأيت إن متعناهم سنني مث جاءهم ما كانوا : فقرأ. إقرأ: دعا املنصور مجاعة من القراء فقال ألحدهم
. كم تركوا من جنات وعيون: فقرأ. إقرأ: فغضب وقال اآلخر. وا ميتعونيوعدون، ما أغىن عنهم ما كان
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهرياً، : فقرأ. إقرأ: فغضب وأخرجه مث قال آلخر



فأمر أن جير . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله: فقرأ. إقرأ: وقال املأمون لقارىء عنده. فأمر له بصلة
  .دخل أبو النجم على هشام فأنشده. جلهبر

  احلمد هللا الوهوب اجملزل
  :فلما انتهى إىل قوله

  وصارت الشمس كعني األحول
  :أيب تعرض يا ابن اللخناء أخرجوه، وكان هشام أحول؛ وأنشده ذو الرمة: قال هشام

  ما بال عينك منها املاء ينسكب
  :د البحتري حممد بن يوسفملا ينزع اهللا بعينيك، وأنش: وكان هشام أرمد فقال

  لك الويل من ليل تطاول آخره
  :واستنشد أبو دلف راشداً الكاتب بعض ما يرثي به أيره فأنشده! بل الويل واحلرب لك: فقال

  أال ذهب األير الذي كنت تعرفه
  .بل إمك اليت كانت تعرفه: فقال

  :النهي عن الوقيعة يف السلطان

ودخل خالد ! يا فالن إنك غفل وكأين بالضاحك لك باك عليك: فقال مسع أعرايب إنساناً يقع يف السلطان
  :بن صفوان على بالل بن أيب بردة حني ويل البصرة، فلما ويل قال

  سحابة صيف عن قليل تقشع

وملا عزل أمحد بن عثمان عن أصفهان قال له . أما إهنا ال تنقشع حىت يصيبك منها شؤبوب برد: فقال بالل
أشهدوا إن : فأمر حببسه وقال لشهود كانوا معه! احلمد هللا الذي أراحنا من بغضك: رجل يف وقت خروجه
فكان كلما ورد قاض وفتش عن أمر احملبسني مل يعرف ذلك احلق الذي حبس به، فبقي ! هذا يف حبسي حبق

ثالثة ليس من حقها أن : وقيل. على ذلك زماناً حىت توصل إىل تنجيز كتاب كتب منه بعد حني، فأطلق
  .الطعن يف امللك، وإفشاء السر، واخليانة يف احلرم: تملها السلطانحي

  :اإلرجاف بالسلطان

أما عرفتم : كان بعض الناس أرجف بعزل سلطان فأخذه وضربه، فلما خلى عنه عاد إىل أصحابه وقال
وخرج مجاعة . لو ترك اإلرجاف يف موضع لتركه هنا: حتقيق قويل؟ لوال ذلك ملا نكاه اخلرب به، فخاله، وقال
األراجيف : وقيل. تقوتوا اإلرجاف وانتظروا الدول: إىل السلطان يطلبون شغالً فلم جيدوا فقال بعضهم

  .تلقيح الفنت
  :شاعر

  بأمر كائن ال شك فيه... أراجيف األنام خمربات 



  :التخري من مقاربة السلطان

واحداً لغري حسنة والبد، ويقتل اآلخر بال ألين أراه يعطي : ملَ ال تقصد السلطان فتخدمه؟ فقال: قيل للعتايب
سيئة وال ذنب، ولست أدري أي األجلني أنا، ولست أرجو منه مقدار ما أخاطر به، وهو الذي قال 

  :المرأتك
  من امللك أو ما نال حيىي بن خالد؟... أسرك أين نلت ما نال جعفر 

  :فقال. بلى: قالت
  ات البوارد؟مغصهما باملرهف... وأن أمري املؤمنني أغصين 

  :فقال. ال: قالت
  !ومل أجتشم حول تلك املوارد... ذريين جتئين منييت مطمئنة 

  مبستودعات يف بطون األساود... فإن جسيمات األمور مشوبة 
  :أبو القاسم الدمشقي

  فال يكن لك يف أكنافهم ظلُّ... إن امللوك بالء حيثما حلوا 
  ما يستثقل الكلُّواستثقلوك ك... إن جئت تنصحهم ظنوك ختدعهم 

  !إن الوقوف على أبواهبم ذلّ... فاستغن باهللا عن أبواهبم أبداً 
إياكم والسلطان فإنه فم األسد، : وقيل. احذر السلطان فإنه يغضب غضب الصيب ويأخذ أخذ األسد: وقيل

لم يلتفت واتصل رجل باملنذر بن ماء السماء ونادمه، فنهاه صديق له عن ذلك وخوفه منه، ف. ومحة األسود
  :إىل قوله ومل يسمع قوله، فغضب املنذر عليه يوماً فقتله، فقال فيه ذلك الصديق

  ال تأمنن أمحر العينني والشعر... إين هنيت ابن عمار وقلت له 
  !تطر بثوبك نريان من الشرر... إن امللوك مىت تنزل بساحتهم 

  :التحذير من الدخول يف أمر السلطان

مة من عمل السلطان، فإنه إن عف جىن عليه العفاف عداوة اخلاصة، وإن بسط العاقل من طب السال: قيل
قال حممد بن السماك لصديق استشاره وقد دعي إىل الدخول يف عمل . يده جىن عليه البسط السنة العامة

ن وقال عيسى ب. يا أخي إن استطعت أن ال تكون لغري اهللا عباً، ما وجت من العبودية بداً فافعل: السلطان
إن أتيتك فأكرمتين فتنتين، وإن جفوتين حزنتين، : ما مينعك من زياريت؟ قال: موسى لعبد الرمحن بن زياد

  .إذا مل تكن من قرباء األمري فكن من أعدائه: وقيل. وليس عندك ما أرجوه، وال عندي ما أخافك عليه

  :محد االنقباض عن السلطان

. لكوا عليه، فإن من أشرف له أذراه، ومن تضرع له ختطاهال تنقبضوا عن السلطان وال هتا: قال األحنف
انقبض عن السلطان ما أمكنك، فالسلطان ذو عذاب وبدوات، وهو يف قلة وفائه ألصحابه وسخاء : وقيل



كان النعمان دعا حبلة وعنده وفود . نفسه عمن فقد منهم مثل البغي واملكتب، كلما ذهب واحد جاء آخر
ملَ تأخرت؟ : فخسر القوم إال أوساً فقيل له. د فإين ملبس هذه احللة أكرمكماحضروا يف غ: العرب وقال

فلما جلس . إن كنت املراد فإين أدعى، وإن كان املراد غريي فأمجل األشياء أن ال أكون أنا حاضراً: فقال
  .أحضر وأنت آمن فأحضره وألبسه احللة: النعمان ومل ير أوساً بعث إليه فقال

  :على السلطانالنهي عن اإلدالل 

إن فالناً أدل فأمل، وأوجف فأعجف، ومل يدع لريجع : وقال هشام. الدالة تفسد احلرمة وهتدم املنزلة: قيل
  .وقد مضى يف اإلخوانيات مثل ذلك. إليه مرجعاً

  :خمالطة السلطان

هلمة مل يصرب من كان وضيع ا: وقيل. مل يعر من النوك من مل خيدم امللوك: وقيل. جاور ملكاً أو حبراً: قيل
ال تصحب السلطان فمثل : وقيل لبعضهم. من نزع عنا مل ينتفع بنا: وقال عبد اهللا. لدى امللوك على اخلدمة

  !لئن كان خارج القدر أسود فداخلها حلم كثري وطعام لذيذ: السلطان مثل القدر، من مسه سّوده؛ فقال

  :املتبجح مبعاضدة السلطان

أتأنف أن : فأىب فغضب الرشيد وقال. كن مع عيسى بن جعفر: عب الصواجلقال الرشيد ليزيد بن مزيد يف ل
قال بعض اخللفاء . فسكن! حلفت على أن ال أكون على أمري املؤمنني يف جد وال هزل: تكون معه؟ فقال

إن اهللا تعاىل قد أعّد لك مين قلباً معقوداً بنصيحتك، ويداً مبسوطة : فقال. إين أعددتك ألمر: جلرير
! طوع لك من الردى وأذل لك من احلدا" أنا أ : وقال بعضهم. ، وسيفاً مشحوذا على عدوكبطاعتك

إنا ال نقول ما قال قوم : خطب عبد امللك يوماً وحث الناس على قتال ابن الزبري، فقام عدي بن أرطاة فقال
  !قاتلونإنا معكم م: إذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون، ولكنا نقول: موسى عليه السالم

  :التمدح مبتابعة السلطان

  :أنشد سلم بن قتيبة قول حطابط
  أسود فأكفي أو أطيع املسّودا

هذا فإنه إذا مات السيد يكون ملكه، ولو هاّره : ما أدري أي هذين أشرف؟ فقال بعض أهل اجمللس: فقال
  .صدقت: فقال. وشاّره ما كان ليجعل مكانه

  :حامت
  وال بضعيف قواه بواٍه... لعمرك ما إن أبو مالك 

  !ومهما وكلت إليه كفاه... إذا سسته سست مطواعة 



  :اإلخنراط يف سلك السلطان يف حده وهزله

نعم : أتعرف؟ قال: قال بشر. أصلح املثىن: دخل الشعيب على بشر بن مروان ويف حجزه عود فقال الشعيب
ودخل . ا مل جيمع على حترميهالستر ملا أرى، والشكر ملا يكون منك، والدخول يف م: ولك عندي ثالث

فلما قام دفع الربيع . تغديت: أدن فقال: شاب من بين هاشم على املنصور فأجلسه ودعا بغدائه وقال للفىت
إن الربيع ال يقدم على مثل ذلك إال : يف قفاه وأخرجه، فجاء عمومته يشكون من الربيع إىل املنصور فقال

دعاه أمري املؤمنني إىل طعامه فقال قد تغديت، فإذا ليس عنده : ويف يده حجة، فليدع وليسأل فسئل فقال
السلطان : وقيل. إن التغدي مع أمري املؤمنني أيسر ما فيه سد اجلوعة، ومثله ال يقومه املقال دون الفعال

  .سوق والناس جيلبون إليها ما ينفق فيها

  :املمتنع من أداء املال إىل السلطان

جالً كان معروفاً بكسر اخلراج، فقدم إىل عونني ينتفان سباله إىل أن يؤدي ويل بعض العمال كورة فأحضر ر
وخراج شركائك؟ فنظر إىل العونني : قال. افعل: وخراج أهل بيتك؟ قال: قال. أؤديه اليوم: اخلراج، فقال

أن قد علمت : وملا طلب يوسف ابن عمر خالداً القسري قال! انتفا على بركة اهللا فإن الرجل أمحق: وقال
الذي تطلبه ليس حباضر وإنه ملتبدد عند الناس، فامجع الناس يل وائذن يل يف اخلروج إليهم ألكلمهم، وأسأل 

أيها الناس قد علمتم والييت وسرييت، : من عنده شيء لريده، فأمر بأن خيرج إىل الناس فخطب خطبة وقال
وسف بن عمر وطالبين مبال، فليبلغ وإمنا كنت عامالً هلشام وما له عندي تبعة، وها هو قد سلط علي ي

الشاهد منك الغائب أن من عنده وديعة فهو منها يف حل، وكل مملوك يل فهو حر، ومن أسديت إليه صنيعاً 
  :وقال شاعر! فأنا نادم على تقصريي حيث مل أضعه له

  هلم فإن املشريف لقاضب... وقوال هلذا املرء ذو جاء ساعياً 
  :املتغري على السلطان لفظاً

فقال عبد ! إن أول أمرك كان حسناً فال تفسد بآخره: بعث يزيد عبد اهللا األشعري إىل ابن الزبري فقال له
! أي واهللا: ولو كان له يف عنقك بيعة كنت تفي هبا؟ قال: فقال. ليس ليزيد يف عنقي بيعة: اهللا رضي اهللا عنه

أمركم بالرجوع عن بيعته، وهو ال يرتضي معشر الناس قد بايعتم ليزيد، وهو ي: فالتفت إىل الناس فقال
أخرجي : كيف رأيت هذا اخللع اخلفي؟ وقال معاوية المرأة من اخلوارج: فقالوا البن الزبري. الرجوع عنها

  أسألكم باهللا أهذا من كالم اخللفاء؟: فقالت ملن حضر. املال من حتت أستك

  :املتهدد باخلروج عن الطاعة واملتبجح بذلك

وليته البصرة وأمرته أن جيرد السيف ومينع املال، فبذل املال وأغمد ! عجباً خلالد بن عبد اهللا: قال عبد امللك
لو جرد السيف لوجد سيوفاً جمردة، ولو منع املال لوجد أيدياً : فقال عبد الرمحن بن حسان. السيف
  :الفرزدق: منازعة



  حىت يلني لضرس املاضغ احلجر... وال نلني لسلطان يكايدنا 
  :وسياأل

  تدين لنا امللوك وال ندين... وما زلنا جحاجحة ملوكاً 
  :املتنيب

  وال قائالً إال خبالقه حكما... تعزز ال مستعظماً غري نفسه 

  :احلث على مصابرة السلطان

حكي أنه وجد . من لزم باب السلطان بصرب مجيل وكظم الغيظ واطرح األنفة، وصل إىل حاجته: قيل
ر بادشاه كاربر آيد آخر األمر دادزنك ردايد، أي إمنا يرتفع األمر على باب بد: مكتوب على باب هراة

. من كان معه هذه الثالثة فهو مستغن عن السلطان: فكتب بعضهم حتته. امللوك بالبذل والعقل والتثبت
ج أما علمت أن من طالب السلطان احتا: وحنو ذلك ما روي أن أبا العيناء عتب على بغا، فتقضاه فقال بغا

لو كان يل عقل عقلت عن اهللا أمره وهنيه، أو صرب صربت عن السلطان حىت : إىل عقل وصرب ومال؟ فقال
من صحب السلطان احتاج إىل الصرب : وقيل! يأتيين رزقي، أو مال الستغنيت به عن بابك والوقوف جبنابك

  .على قسوته صرب الغواص على ملوحة ماء حبره

  :أرادوا هنوضهمأمارات السالطني لندمائهم إذا 

كان لكل ملك أمارة يستدل به أصحابه إذا أراد أن يقوموا عنه، فكان ازدشري إذا متطى قام مساره، وكان 
كيشاسف يدلك عينه، ويزدجرد يقول شب بشد وهبرام يقول خرم خسفاذ وسابور يقول حسبك يا إنسان 

قامت : ل قرت أعينكم وكان عمر يقولوأبرويز ميد رجليه، وقباذ يرفع رأسه إىل السماء، وأنوشروان يقو
إذا شئتم، والوليد يلقي : ذهب الليل، وعبد امللك يقول: العزة هللا، ومعاوية يقول: الصالة، وعثمان يقول

ما : وحكي عن بعض البخالء أنه سئل. سبحان اهللا، والواثق ميس عارضيه: املخصرة، والرشيد يقول
  .لطعامقويل يا غالم هات ا: أمارتك لقيامنا؟ قال

  ومما جاء يف القضاء والشهادة

  :مدح القضاء وذمه

القضاة ثالثة، اثنان يف النار وواحد يف اجلنة، فاللذان يف النار أحدمها من : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال .يقضي ومل يعلم، واآلخر من يعلم فيقضي بغري احلق، وأما الذي يف اجلنة فهو الذي يعلم ويقضي باحلق

إن مع القاضي ملكني يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أرشداه وأعاناه، وإن جار قذفاه : هللا عليه وسلمصلى ا
يا : وقال صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن ابن مسرة. املذموم من القضاة من سعى يف طلبه: وقيل. يف النار



وقال صلى اهللا عليه . عنت عليهاعبد الرمحن ال تسأل األمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن سئلتها أ
شكت بقعة من : وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال! من جعل قاضياً فقد ذبح بغري سكني: وسلم

األرض إىل رهبا أهنا جعلت حشاً، فأوحى اهللا إليها أما ترضني أين مل أجعلك بقعة قاض؟ وكان ابن شربمة 
  .يا جارية، هايت غذائي ألخرج إىل بالئي: يقول

  :املمتنع من تويل القضاء

إن كنت : فقال. إنك تصلح: فقال! ال أصلح لذلك: أمر املنصور أبا حنيفة رمحه اهللا أن يتوىل القضاء فقال
فقال ! واهللا ال وليت: فقال. واهللا لتلني: فقال! صادقاً فال جيوز لك أن توليين، وإن كنت كاذباً فقد فسقت

ملا مات عبد : قيل. أمري املؤمنني أقدر على الكفارة مين: فقال. لفأمري املؤمنني حيلف وأنت حت: حاجبه
الرمحن بن أذينة ذكر أبو قالبة للقضاء، فهرب حىت أتى الشام فوافق ذلك عزل قاضيها، فهرب حىت أتى 

ما وجدت مثالً للقاضي العامل إال مثل رجل سابح وقع يف حبر، فكم عسى : اليمامة، فقيل له يف ذلك فقال
  ىت يغرق؟يسبح ح

  :املمدوح بترك امليل والعفة واحللم

صدق وسأجزيه مبا ينفعه من : فقال. إن هذا يدل حبرمة له عندك: اختصم إىل زياد رجالن فقال أحدمها
ووىل . مث أقضي عنه من مايل. ذلك، إن كان احلق له عليك آخذك به، وإن كان احلق لك عليه أقضي عليه

ما أثقلك : فكلفه يوماً أن يقبل رجالً مل يكن عنده عدالً، فامتنع عليه فقال لهإمساعيل بن أمحد قاضياً عفيفاً 
فتناول القاضي قلنسوته من على رأسه ! قد عزلتك: فقال! اعزلين إن كنت ثقيالً: فقال! من بني القضاة

ح وملا استعفى شري. فندم إمساعيل على ذلك فرده وسأله أن يتولّى فأىب عليه. فجعلها يف كمه وخرج
واهللا ال أعفيتك أو تدلين على من إذا غضب على اخلصوم رجح به حلمه : احلجاج من قضاء العراق قال

أدلك على شريف عفيف مينعه شرفه : فقال. عن اهلجوم، ومن إذا دعاه كثرة املال مل ينهضه إليه سوء احلال
. فأحضره ووالّه! األشعري ابن أيب موسى: من هو؟ قال: من التسلط عليه، وحتجبه عفته عن التملق؟ قال

إذا كره اللوائم، وأحب احملامد، وخاف العزل؛ وبه : ثالث إذا كن يف القاضي فليس بقاض: قال الزهري
  :أملّ الشاعر يف قوله

  من األنام وهاجيه ومطريه... سيان يف احلكم شاكيه وشاكره 
  :كون احلاكم مرضياً ومسخوطاً

: وقال رجل لشريح! أصبحت ونصف الناس عليّ غضبان: كيف أصبحت؟ قال: قيل لشريح رمحه اهللا
من والين، ومن علّمين هذا احلكم، : إذاً يدخلها سبعة قبلي: قال! قضيت علي باجلوار وليدخلنك اهللا النار

  .ومن جاء بك مدعياً، والشاهدان واملزكيان

  :حث احلاكم على التسوية بني الناس



" . فأولئك هم الفاسقون : " وقال أيضاً" . اهللا فأولئك هم الظاملون  ومن مل حيكم مبا أنزل: " قال اهللا تعاىل
: كان كافراً فقلت: مسعت عماراً يقول يف بعض القضاة: وقال أبو وائل" . ان احكم مبا أنزل اهللا : " وقال

رضا : موقال بعضه" ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون " إن اهللا تعاىل يقول : ما تقول؟ فقال
وكان زيد بن ثابت يقضي . الناس غاية ال تدرك، فتحرَّ اخلري حيمدك، وال تكره سخط من يرضيه الباطل

السالم عليك يا أمري : لعمر رضي اهللا عنه باملدينة، فتقدم إليه عمر مع أيب يف حد تنازعاه فخرج إليهما فقال
: فقال له عمر! أعف أمري املؤمنني من اليمني: يباملؤمنني ههنا ههنا، مث توجهت اليمني على عمر فقال زيد أل

وكتب عمر . ما زلت جائراً منذ اليوم، السالم عليك يا أمري املؤمنني، وههنا ههنا، واعف أمري املؤمنني
ال ينبغي للحاكم أن يسمع : وقيل! احكم بني أهل احلق باحلق ينفعك يوم احلق: رضي اهللا عنه إىل قاض

  :وقال سلمة بن حوشب. من يأت احلكم وحده يفلح: ويف املثل. آلخرشكية أحد اخلصمني دون ا
  فال يقولن بئسما حكما... نبئت أن حكموك بينهم 

  تعرف ذا حقهم ومن ظلما... إن كنت ذا عرفة بشأهنم 
  وال تبال من احملق املبطل ال إلة وال ذمما

  إن يعدوا احلق يابساً صنما... فاحكم فأنت احلكيم بينهم 
  على رضا من رضي ومن رغما... مي السواد بينهم واصدع أد

  :حث احلاكم على تقليل الكالم

وكان أبان ! بلغين أن كالمك أكثر من كالم اخلصمني: عزل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قاضياً وقال
 فيما إن من كان كالمه حكماً، فحق عليه أن يتبلم وال يتكلم إال: يقلل من الكالم فقيل له يف ذلك فقال

  .يعنيه

  :من استعمل دهاء يف أمر

هل علم أنك : أودع رجل آخر ماالً وحج، فلما رجع طلبه منه فجحده، فأتى إياساً فأخربه فقال له إياس
قد حضر مال : فدعا إياس املودع وقال له. فانصرف واكتم أمرك وعد إيلّ بعد يومني: قال. ال: أتيتين، قال

إمض : ودعا إياس صاحب املال فقال له. زلك وأحضر قوماً ثقاتاً حيملونهوأريد أن أدفعه إليك، فحّصن من
فذهب الرجل وطلب ماله، فرده . إىل صاحبك واطلب منه املال، وقل له إن مل ترده شكوتك إىل القاضي

هي ابنة : واختصم رجالن إىل القاضي شريح يف ولد هرة فقال أحدمها. عليه، فأخرب إياساً بذلك فضحك
ضعوها قدامها فأيهما هرت وازيأرت وفرت فليست هلا، وأيهما : ل اآلخر كذلك، فقال شريحهريت، وقا

  .فقرت إحدامها فدفعها إليه. قرت واسبطرت فهي هلا

  :من ال يغضي يف احلكم على حق



لست : قال. ارمحين: قال! احلق قتلك: قال! قتلت: أيت املأمون برجل وجب عليه حد، فأمر بضربه فقال
جزاك اهللا خرياً فقد سويت بني الناس، : وقال خالد بن صفوان لبعض الوالة. أوجب احلد عليكبأرحم ممن 

غصبين بعض قواد األتراك ضيعة أيام املعتز، : وقال بعضهم. حىت كأنك من كل أحد وكأنك لست من أحد
. يل عليهفتظلمت فلم ينصفين، فلما ويل املهتدي جلس يوماً للمظامل فتظلمت إليه فأحضر خصمي فقضي 

  :جزاك اهللا خرياً فأنت كما قال األعشى: فقلت
  أبلج مثل القمر الزاهر... حكمتموه فقضى بينكم 

  وال يبايل غنب اخلاسر... ال يأخذ الرشوة يف حكمه 
فبكى " . ونضع املوازين القسط ليوم القيامة : " أما شعر األعشى فال أدري، ولكين قرأت قوله تعاىل: فقال

  .همأهل اجمللس كل

  :حث احلاكم على اإلجتهاد

فإن مل جتد فيه؟ : قال. بكتاب اهللا تعاىل: مبَ حتكم؟ قال. قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن
وأراد معاوية رضي اهللا أن يستعمل عبد . أجتهد برأيي: فإن مل جتد فيها؟ قال: قال. بسنة رسول اهللا: قال

  .اعمل برأيك ما مل جياوز احلزم، فإن جاوزه عملت برأيي، فوالّه: يف تعمل؟ قالك: الرمحن بن خالد فقال

  :حث احلاكم على الصلح فيما يشتبه

وكتب إىل أيب موسى . عليك بالصلح ما مل ينب فيه فصل القضاء: كتب عمر رضي اهللا عنه إىل معاوية
حالالً وإىل صاحل بن الزيات عامالً  الصلح جائز بني املسلمني إال صلحاً أحل حراماً، أو حرم: األشعري

  أصلح وتأجيل؟: أظلم وتعجيل؟ ففال ابن الزيات: على مال فطالبه به فقال

  :من قطع احلكومة بالتهور

فتعاطى رعيته بينهم ! أال إين ال أوتى بظامل وال مظلوم إال أوجعتهما عقوبة: ويلّ أعرايب ناحية فخطب
باطل، حذراً من عقوبته وكان بعض الوالة إذا اشتبه عليه حكم حبس  اإلنصاف ومل يترافعوا إليه يف حق وال

  .دواء اللبس احلبس: ويقول: اخلصمني حىت يصطلحا، ويقول

  :من عارض احلاكم يف حق ادعاه عليه حىت أدركه منه

غصبين وكيلك ضيعة يل وحازها إىل أرضك، : قال ابن الزيات لرجل ادعى عليه يف جملس احلكم وقال
الشهود هي البينة وأشياء : فقال الرجل. حتتاج فيما تقوله إىل شهود وبينة وأشياء كثرية: الزيات فقال ابن

ما هي بدارك إمنا : فقال. أخرج من داري: وناظره رجل يف شيء فقال له. كثرية عّي منك فأمر برد ضيعته
قد بذهلا : فقال الرجل! صاغراًنعم هي ألمري املؤمنني فاخرج منها : فقال! هي دار أمري املؤمنني وأنت عبده



. وأنصفه! صدقت: فقال! أمري املؤمنني للعامة، وجعلها جممع اخلصوم ومنصف املظلوم، فال أبرح إال بنصفه
قد أكلت ارتفاعها أربعني سنة فدعه : وتظلم رجل من وكيل كسرى بأنه أخذ ضيعة له فقال له كسرى

فأمر بضرب ! هبرام جور يأكله سنة، فقد أكلته سنني كثرية أيها امللك ملكك إىل: فقال الرجل! يأكله سنتني
وادعى رجل على آخر . فأمر برد ضيعته وأرضاه! أيها امللك دخلت مبظلمة واخرج مبظلمتني: رقبته، فقال

فقال الرجل متمثالً هبذا . مالك سبيل إىل ما تدعيه إال بشاهدين: حبضرة قاض، فطالبه بالشاهدين وقال
  :البيت

  شهودي على ليلى عدول مقانع... يلى يف خالء ومل يكن وبايعت ل

  :من انقاد للحكم من السالطني

قد تقدم خرب عمر مع أيب بن كعب رضي اهللا عنهما، وكان علي رضي اهللا عنه حتاك مع رجل فشهد له قنرب، 
اعتزل ! وما أنت وهذا: يا أمري املؤمنني خادمك ويف عداد عيالك ال شهادة له؟ فقال علي: فقال شريح

وجلس املأمون يوماً للمظامل فدفع إليه رقعة فيها مظلمة من . فعزله مث رأى أنه أصاب فرّده من الغد. عملنا
ثالثون ألف دينار اشترى سعيد وكيلك مين جواهر هبا ومل : من ظالمتك؟ قال: أمري املؤمنني فقال لصاحبها

ه، وجيوز أن يكون اشتراه لنفسه، وجيوز أن كالمك هذا حمتمل جيوز أن يكون وفر: فقال. يوف مثنها يل
أنت أوىل الناس باإلنصاف، امحلين على سنة النيب صلى : فقال الرجل. يكون أخذ مين الثمن ومل يدفعه إليك

نعم ودعا بيحىي : البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه، وقد عدمت البينة فقال: اهللا عليه وسلم
. قد جعلت: فقال. ال أفعل إنك مل جتعل دارك جملس قضائي: فقال. اقض بيننا :قاضيه فلما دخل قال له

ال تأخذ على خصمك شرف : فأذن للعامة فخرج املأمون ومعه غالم حيمل مصلّى فطرحه له، فقال حيىي
: مأمونفقال لل. ميينه: ال فما بعد البينة؟ قال: ألك بينة؟ قال: اجمللس فدعا له مبثله، فادعى اخلصم فقال حيىي

أدفع إليه ما ادعاه واهللا ما حلفت فجرة، ولكن خوفاً : فاستحلفه فحلف، مث قال املأمون. نعم: أحتلف؟ قال
  .من الرعية لئال يقدروا أين منعته باإلستطالة

  :هني احلاكم عن قبول اهلدية

ل النيب صلى اهللا عليه وقا" . وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام : " قال اهللا تعاىل
وختاصمت امرأة من قريش ورجل إىل عمر، وكانت املرأة أهدت إىل عمر ! لعن اهللا الراشي واملرتشي: وسلم

وقال ! إياكم واهلدية: إفصل القضاء بيننا كما يفصل اجلزور؟ فقضى عمر عليها وقال: فخذ جزور وقالت
أخذت : ناس فيقضي بينهم باحلق، فلما تفرقوا قلتكنت يف طريق مكة فإذا أعرايب خيتصم إليه ال: بعضهم

أرأيت لو حتاكم إليك اثنان فأهدى : قتل. يوفق اهللا: فما هذا الفهم؟ قال: قلت. ال: العلم عن أحد؟ قال
  .وقد قدم من ذلك أخبار يف باب الواليات. إذاً ال ينزل التوفيق: إليك أحدمها أكنت تقضي له؟ فقال

  :ألجل هديةمن مال إىل أحد اخلصمني 



قد وجهت إىل دار القاضي فراريج كسكرية وحنطة بلدية : اختصم رجالن إىل حاكم فدنا منه أحدمها
قم يا بارد إذا كانت لك بينة غائبة فانتظرها ليس هذا مما يسار : فقال القاضي بصوت رفيع! وشهدة رومية

غرية الثقفي قاضي احلجاج فأهدى وحتاكم رجالن إىل امل. احلاكم شيطان، ونعم الرقي الرشا: وقيل! فيه
: أحدمها منارة واآلخر بغلة، فرأى صاحب املنارة ظلع القاضي مع صاحبه، فأراد أن يذكر القاضي فقال

اسكت فإن البغلة رحمت : أمري أضوأ عند القاضي من سراج على منارة عظيمة، ففطن القاضي لقوله فقال
  :وقال قاض! املنارة فأطفأت نورها

  حتولت القضية للمقندل... يف القنديل زيت إذا ما صب 

  :حث منحكم على إعطاء الرشوة

  :ابن طباطبا
  نصب القاضي لك اليوم شرك... يا خليلي يا أبا الغيث درك 

  !يسكت القاضي وإال ذكرك... طلب الربطيل فابذله له 
  !أعطه من رشوة ما حضرك... ال يهولنك دنيته 

  :املهجو يأخذ الرشوة

ابن طباطبا يف أ؛مد ابن عثمان ! يقضي بالعشوة ويطيل النشوه ويقبل الرشوه: اكماً فقالذكر أعرايب ح
  :الربي

  مها حلفا انبساط وانقباض... وفينا عامال عدل وجور 
  وقاضينا عقاب ذو انقضاض... فواىل حربنا يف وصف قاض 

ه، فمنع عنه الناس إال ببذل واتفق أن واىف أصبهان عليالً فاحتجب أياماً، وحضر فيل فكثرت النظارة علي
  :فقال طباطبا

  الفيل والقاضي: بأصبهان... شيئان قد حار الورى فيهما 
  من ساخط منا ومن راض... ليس يرى هذا وال ذا فكم 

  فأين سنديك يا قاضي؟... الفيل يرشى عند سنديه 
  :العباسي

  فاحظى القوم أوفرهم بضاعه... إذا أهل الرشا صاروا إليه 
  سوى الورق الصحيح، وال شفاعه... قرهبم إليه فال رحم ي

  الن الشيخ أفلت من جماعه... وليس مبنكر هذا لديه 

  :قاض مستول على املواريث



ألبويه الثكل، : مات زوجي وترك أبويه وولداً وامرأة وأهالً، وله مال فقال: جاءت امرأة إىل قاض فقالت
  !والدلة، واملال حيمل إلينا حىت ال تقع بينكم اخلصومةولوالديه اليتم، والمرأته اخللف، وألهله القلة 

  :املهجو من القضاة باللواطة

  :قال املأمون ليحىي بن أكثم يعرض به من الذي يقول
  !يرى على من يلوط من باس... قاض يرى احلد يف الزنا وال 

  :يا أمري املؤمنني هو املاجن أمحد بن أيب نعيم الذي يقول: فقال
  يلوط، والرأس شر ماراس... وحاكمنا أمرينا يرتشي، 

  !ال أحسب اجلور ينقضي وعلى األمة والٍ من آل عباس
  :وقال آخر! هذا ينبغي أن ينفى إىل السند: فقال

  سبته املرد باحلدق املراضِ؟... أال هللا درك أي قاضٍ 
  :عيدان

  !على أخذ الرشا عابس... لنا قاض له وجه 
  !ابسيدق الرطب والي... ولكن أيره أير 

  :املهجو منهم باالبنة أو الكشح

يا أمري : ملا استوىل الناصر على طربستان فوض إىل عبد اهللا بن املبارك القضاء، وكان يرمي باالبنة، فقال
  :وقال بعضهم. قد بلغين ذلك: فقال! املؤمنني أنا أحتاج إىل رجال أجالد يعينونين

  الذي يقضي بسامرا... أنا أعرف للقاضي 
  جبرر رحمه جرا... قر اللون غالماً أش

  ويلقي خرجه برا... يشد البغل يف اخلان 
! احلل علي حرام ثالثاً إن مل أكن نكت القاضي: فقال الرجل. ألشكونك إىل القاضي: وقالت امرأة لزوجها

. ارجعي إىل داره فقد كان عارماً يف صغره: فولولت املرأة وذهبت إىل القاضي وقصت عليه القصة فقال
  :ابن عروس! ناكك ورب الكعبة: تفقال

  فسبحان من حكمه العدل... وخربت أنك قاضي البالد 
  فىت أمر منزله مهمل؟... وكيف يدبر أمر البالد 

  لسائسه أبداً أسفل... كفى من تواضعه أنه 

  :املهجو منهم باجلهل



فع إىل املأمون يف ور. خيبط العشواء، وحيكم حك الورهاء، ويناسب أخالق النساء: قال الصاحب يف قاض
ليشنق، وحنون كان أ؛مد بن اخلصيب إذا ضجر ممن يناظره، رفسه، : فوقع! أن فالناً بعض اخلصوم: قاض

  :فقال فيه شاعر خياطب املنتصر
  أشكل وزيرك إنه ركال... يا ابن عم حممد : قل للخليفة

  ولرجله عند الصدور جمال... قد نال من أعراضنا بلسانه 
  :املصيصي
  أضحى بريئاً من الصالح... ض لنا وقاح أف لقا

  يدور إال أبو رياح... وليس يف الرأس منه شيء 

  :من مل حيكم وهو الظامل

  :شاعر
  يوماً إذا كان خصمه القاضي... واخلصم ال يرجتى النجاح له 

  :وقال آخر
  ومن املظامل إن وليت على املظامل يا فزاره

إنكم تغشونين فإن داريتموين وإال : ن معاجلته فقال يوماًوحكي أن ملكاً خرج له خراج عجز األطباء ع
فأمجعوا على أن يقولوا إن دواءك أن تأخذ صبياً من أبناء الشعر، فيأخذ أحد أبوية رأسه واآلخر ! قتلتكم

اطلبوا : فقال! قد حتققنا أنه ال يوجد: رجليه وتذحبه على جرحك فتشرب دمه، بطيب نفس منهما، وقالوا
بن هكذا، فأمر فنادوا يف البلدان، فاتفق له رجالً كان إذا ولد له ولد وبلغ عشر سنني ميوت ال من يأتيين با

تعايل حنمل هذا االبن إىل امللك ونأخذ املال، : حمالة، وكان فقرياً، وكان له ابن شارف العشر فقال المرأته
خر برجليه، وأخذ امللك السكني، فإن هذا ميوت ال حمالة، فرضا بذلك ومحاله إليه وأخذ أحدمها رأسه واآل

رأيت الصيب أحىن اخللق عليه : مم تضحك وأنت مقتول؟ فقال: فلما هّم بذحبه ضحك الصيب فقال امللك
أمه، ترضعه وتقيه بنفسها مث أبوه حيميه، وإذا كرب فامللك يتوىل أمره، وقد رأيتكم ثالثتكم اجتمعتم على 

ه ورمى السكني، فانفجر جرحه ملا دمهه وبرأ، فخلى سبيل الصيب قتلي فإىل من املشتكى؟ فتوجع امللك لقول
  .لئن مهلجت إىل الباطل إنك عن احلق لقطوف: قال رجل لقاض. وتبناه

  :النهي عن التعرض للقضاة

  .ال تعادوا القضاة فيختاروا عليكم األقاويل، وال العلماء فتضع عليكم املثال: قيل

  :املفتنت منهم بامرأة حتاكمت إليه



. اصمت امرأة صبيحة زوجها إىل الشعيب، فمرت باملتوكل الليثي يف منصرفها وقد قضى هلا على زوجهاخ
  :فقال

  رفع الطرف إليها... فنت الشعيب ملا 

  وخبطى حاجبيها... فتنته ببناٍن 
  فقضى جوراً على اخلصم ومل يقضِ عليها

  حنرها أو ساعديها؟... كيف لو أبصر منها 
  !اجداً بني يديهاس... لصبا حىت تراه 

وقدم رجل امرأة حسنة . فولع الناس هبذه ألبيات وتناشدوها، حىت اضطر الشعيب إىل االستعفاء من القضاء
ففطن الرجل حبال ! يعمد أحدكم إىل املرأة الكرمية فيتزوجها مث يسيء إليها: النقيبة إىل القاضي فقال

كالم ! قومي لعنك اهللا: وخشاً فحكم عليها، وقال القاضي، فعمد إىل نقاهبا فأسفره، فرأى القاضي وجهاً
  :مظلوم ووجه ظامل، فقال زوجها

  قد كدتِ تسبني فؤاد احلاكم... قومي إىل رحلك أم حامت 
  بنطق مظلوم ووجه ظامل

  :طرف من سخافة القضاة

ي فتقامرا وأحضرامها لديه، فقال القاض. امرأيت أحسن: اختصم رجالن إىل قاض كل واحد منهما يقول
وتقدم رجل مع خصمه إىل ! ألن أنيك امرأتك يف أستها أحب إىل من أن أنيك امرأته يف فرجها: ألحدمها

هذه : هذا جاء عام األول فخرق ثيايب وضربين، وجاء العام وفعل ذلك أيضاَ، فقال القاضي: قاض وقال
أنا : فقال الرجل! إنه ال يضاجعين: وجاءت امرأة مع زوجها إىل قاض وقالت. سنة قد جرت له كل سنة

فتناول القاضي غرموله وأخذ ميرسه . أخرج إيرك ألمرسه: فقال القاضي. إنه يكذب: فقالت املرأة! عنني
أيها القاضي لو رأى ملك املوت وجهك ملات من : وال يتحرك، وكان القاضي أعور دميماً فقالت املرأة

يا غالم تعال واغمز أيره؛ فجاء الغالم : القاضيوكان غالمه صبيحاً فقال ! قبحه، ادفعه إىل غالمك ليمرسه
يا كشحان دونك وامرأتك وال : فقال القاضي! أعط القوس باريها: وأخذه، فما طفق ان امتد واشتد فقالت

إن زوجي إذا قدمت إليه املائدة قلب اخلوان : وجاءت امرأة إىل قاض وقالت! تطمع يف نيك غلمان القضاة
إمنا عنني أن ينيكين يف أسيت يا أمحق فقال : دعيه يأكل كيفما أراد؛ فقال: اضيوأكل على ظهرها، فقال الق

وكان حبمص قاض حيكم اليوم يف شيء حبكم ويف غد . قطع اهللا ظهرك من بني القضاة: فقالت! طيب واهللا
أن وأراد أعمى . القضاء خبوت وأرزاق من رزق شيئاً أخذه: حيكم يف مثله خبالفه، فقيل له يف ذلك فقال
. أكشفي عن وجهك: فقال للمرأة. أربعمائة: كم مهرها؟ قال: يتزوج امرأة فأحضرها جملس القاضي فقال

إن كان للقاضي زيادة فبارك اهللا له : فقال األعمى. إهنا تساوي أكثر من ذلك فإهنا صبيحة: فكشفت فقال
وهل : فقالت! فقال نفقته يا فاعلة وجاءت امرأة إىل القاضي مع زوجها تطلب نفقتها منه! فيها فإنه أوىل هبا



فديتك يا جوهر القضاة : فقال الزوج! نعم لو كنت مكانه لنكتك وأخذت جذرك: يف احلكم هذا؟ قال
وكان بالل بن أيب بردة أول من جار يف احلكم وكان يتقاضى إليه الرجالن فيقضي ألحدمها ! فافعل الساعة

  !حبهوجدته أخف على قليب من صا: بال بينة، ويقول

  :من رد القاضي شهادته فعارضه مبا عدل به

ألنك تأخذ على كتاب اهللا تعاىل األجرة، : وملَ؟ قال: قال. ال أجيز شهادتك: شهد معلم عند سّوار فقال
هب أنك مكره على القضاء هل أكرهت على : فقال! أنا أكرهت: وأنت تأخذها على القضاء، فقال: فقال

من حيث علمت أنك : من أين علمت؟ قال: هد آخر عند سوار بسبة فقالوش. أخذ األجرة؟ فأجاز شهادته
فأراد . ال ندري: كم فيه من جذع؟ قالوا: وشهد قوم عند شربمة بقراح فيه خنل، فسأهلم. سوار بن عبد اهللا

كيف : فقال. ال أدري: أيها القاضي كم من اسطوانة يف هذا املسجد؟ فقال: ل أحدهمأن يرد شهادهتم فقا
  .وأنت حتكم فيه منذ كذا وكذا سنة؟ فأجاز شهادهتم

  :من رد القاضي شهادته بلطف

إن شهد عندك هذا هل تقبل شهادته؟ وأراد أن يوقع بينهما : قال املهدي لشريك وعنده عيسى بن موسى
فإن زكي أجزت شهادته وعيسى ال أسأل عنه غري أمري املؤمنني، . عندي سألت عنهمن شهد : فقال شريك

كنا نأيت محاد فال ننصرف : وهذا عكس على السائل كما حكي عن أيب حنيفة رمحه اهللا قال. فإن زكاه قبلته
له شيئاً فما رأيت قو! عنه إال بفائدة فقال يوماً إذا وردت على أحدكم مسألة معضلة فليجعل جواهبا منها

حىت دخلت يوماً دار املنصور فخرج الربيع وسألين ممتحناً أفتين يف رجل أمرين أمري املؤمنني بقتله أعلّي يف 
إفعل فكل : فقلت. نعم: أليس يأمرك أمري املؤمنني حبق رآه؟ قال: طاعته حرج؟ فذكرت قول محاد فقلت

قد أجزنا شهادة أيب فراس فزد يف : وشهد الفرزدق عند قاض فقال. حق يأمرك به ال حرج عليك فيه
وما مينعه من ذلك وقد قذفت ألف حمصنة؟ : فقال! قد رّد شهادتك: فلما انصرف الفرزدق قيل له. شهودك

أقيم شهادة جلار : ما جاء بك يا أبا املطرف؟ قال: وأتى وكيع إياس بن معاوية ليشهد عنده فقام إليه وقال
  .صدقت، فانصرف عنه: قال! املوايل والتجار والسقاطحاشاك أن تشهد كما يشهد : فقال. يل

  :من ردت شهادته لبلهه

ال أعلم أحداً أفضل من عطاء السلمي، ولو شهد عندي بفلس ما أجزت شهادته ألنه ليس : قال سوار
  .ال تقبل شهادة الوهم، واألبله ال شهادة له: وقال كثري من الفقهاء. حبازم

  :لشاهد عليه فرد شهادتهمن عارض من اخلصوم احلاكم يف ا



أتقبل شهادته وأن أحب األشياء إليه اخلبز واللحم؟ فتوقف يف : شهد رجل عند شريح فقال املشهود عليه
وشهد رجل عند سوار مبال على آخر . إنه يعين أنه يشهد بأكلة: ملَ توقفت؟ فقال: إمضاء شهادته فقيل له

. ذاك شر له سأعيد املسألة عنه وإمنا أراد أنه مأبون: فقال. تارس: أتارس أما رامح؟ فقال: فقال سوار
  .فتعجب احلاضرون من حيلة الرجل وفطانة سوار ملراده

  :املمتنع من إقامة شهادة الزور

ال : استشهد حممد بن الفرات أيام وزارته علي بن عيسى بغري حق فلم يشهد له، فلما عاد إىل بيته كتب إليه
دة زور، فإنه ال اتفاق وال وفاء لذي مني واختالق، وأحرى مبن تعدى تلمين على نكوصي عن نصرتك بشها

  :وكان املتنيب أشار إىل هذا املعىن بقوله! احلق يف مسرتك إذا رضي أن يتعدى الباطل يف مساءتك
  من كنت منه بغري الصدق تنتفع... لقد أباحك غشاً يف معاملة 

  :شهود الزور

شهدون بالزور، وشرط بعضهم درهم، وآخرون يشهدون كان بالبصرة شيوخ ي: قال سهل بن دارم
يشهدون وال : وشرطهم أربعة، وآخرون شرطهم عشرون درمهاً، فسألت عن ذلك فقال أصحاب الدرهم

. حيلفون، وأصحاب األربعة يشهدون وحيلفون، وأما أصحاب العشرين فيشهدون وال حيلفون ويبهتون
ما ضربت : ، فجاءه رجل بدرمهني وسأله شهادة، فقالوكان شيخ يف املعدلني يشهد بطفيف يهدى إليه

  .املشط بأقل من مخسة ولكين أساحمك
  :شاعر

  يف مرجل مطبق يف جوف تنور... ما للعدول أراين اهللا مجعهم 
  قطع الشهادة بني القوم بالزور... قوم إذا غضبوا كانت سيوفهم 

  :عبد الصمد املعدل
  شاهدا زور وجمنون: ثالثة... وكيف ختشى شهادات يقوم هبا 

  .الناس كلهم عدول إال العدول: وقال بعضهم

  :وصف قالنسهم

  :املصيصي
  غراب نوح بال جناح... كأن دنية عليها 

  :وقال آخر
  ختفي جراحتها يف جنب مغرور... ترى قالنسهم كالرمح طعنتها 



  :الشهادة على الزنا

والذين يرمون احملصنات : " ون لقوله تعاىلحق الشهود على الزنا أن يكونوا أربعة ذكور يصرحون وال يكن
وحضر أبو بكرة وزياد مع غريمها، فشهد ثالثة " اآلية " " مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة 

إين أرى لك وجهاً وضيئاً : على املغرية بن شعبة بالزنا عند عمر رضي اهللا عنه، فلما أقبل زياد قال عمر
إين رأيت أفخاذاً جمتمعة :  بك رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوأرجو أن ال يفضح اهللا

  .فضرب عمر أبا بكرة وصاحبيه احلد! وخنرياً يعلو ويسطع، وال أعلم ما وراء ذلك

  :التعريض بالشهادة بذلك

مها، وخيفي على رأيته قد تقممها، حيفزها مبؤخرها وجيذهبا مبقد: استشهدوا أعرابياً على رجل وامرأة فقال
رأيته قد تبطنها ورأيت خلخاهلا سافالً، ومسعت نفساً عالياً وال علم يل بشيء بعد : وقال آخر. املسلك
لو كنت جلدة أستها : إنك قد رأيته وهو يدخل وخيرج؟ فقال: وشهد رجل على آخر فقال احلاكم. ذلك

  .ما أمكنين أن أشهد به كذلك

  :جاءتثبت احلاكم يف اإلقرار مبا فيه 

لعلك مست أو ملست أو : فقال! إين زنيت: أتى ماعز بن مالك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وأتى أبو الدرداء رضي . فأعادها عليه ثالث مرات، فلما كان يف الرابعة رمجه! ال بل زنيت: فقال! غمزت

صدق : حنف فانتهره فقالواوأتى زياد بلص وعند األ. أسرقت؟ قويل ال: اهللا عنه بامرأة قد سرقت فقال
  .جزاك اهللا خرياً: فقال زياد! الصدق أحياناً معجزة: فقال األحنف! األمري

  :املقر عند احلاكم جبهله

نعم له علي : تقدم إىل قثم مع ابن أخيه فادعى عليه مخسة آالف دينار فقال قثم: قال حممد بن رباح القاضي
فقال ابن . باملال، فإن شاء فسر الوجه وإن شاء مل يفسرقد أقررت له : ذلك لكين من أي طريق؟ فقالت

وأما أنت فقد ابرائه أن مل يثبت ذلك، فما رأيت أضعف : فقلت. إشهد أنه بريء منها إن مل أثبتها: أخيه
أتقضي علي بغري شاهد؟ : وجرى يف كالم رجل عند حاكم ما فيه اقرار فقضى عليه فقال. منهما يف احلكم

يل : وقدم رجل غرمياً له إىل قاض فقال. من تقبل شهادته عليك من أبوه أخو عمك قد شهد عليك: فقال
صدق ولكن سله أن ينظرين أياماً، فلي عقار ومال غائب إىل أن : فقال املدعي عليه. على هذا ألف درهم

يريد أن ينفلت كذب ماله قليل وال كثري، وإمنا : فقال املدعي. أبيع العقار، وأسترد املال الغائب فأدفعه إليه
  .وخلى سبيله. صدقت" : فقال القاضي ! إشهد أيها القاضي قد أقر بعسريت: فقال اخلصم. مين

  :ذم مواالة باب القضاة



إبعث إيل مبائة : وكتب بعضهم إىل عامل له. إذا رأيت الرجل على باب القاضي من غري حاجة فاهتمه: قيل
بتعتها، فإن مل جتدهم يف حبسك فتمم من أصحاب رجل كلهم يستحقون القتل ألجرب عليهم سيوفاً ا

من : واستعان رجل باملأمون أيام الرشيد يف أن يقبل شهادته فوقع يف قصته! القاضي فإهنم يستحقون القتل
يا أمري املؤمنني إن : وقال حيىي بن أكثم للمأمون! رام الشهادة مبعونة السالطني فليقمها على قضاة الشياطني

  !يا حيىي قد أسقط على لسانه عدالته: فقال! أقبل شهادته فالناً يلتمس أن

  مما جاء يف احلجاب واحلجاب والغلمان

  :احلث على تسهيل اإلذن

رجل أناخ اآلن زعم أنه : من بالباب؟ قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال آلذنه: قال ميمون بن مهران
حدثين أيب أنه مسع : فقال. حدثين: ه فلما دخل قالابن بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذن ل

من ويل شيئاً من أمور املسلمني مث حجب عليه حجب اهللا عنه يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وقال ال شيء أضيع . فما رؤي بعدها على بابه حاجب! الزم بيتك: فقال عمر رضي اهللا عنه حلاجبه! القيامة

ة من شدة احلجّاب للوايل، وال أهيب للرعية والعمال من سهولة احلّجاب، ألن للمملكة وأهلك للرعي
: وقيل. الرعية إذا وثقوا بسهولة احلجّاب أحجموا عن الظلم، وإذا وثقوا بصعوبته هجموا على الظلم

  :حيجب الوايل لسوء فيه أو لبخل منه مث أنشد
  يلقاك دون اخلري من ستر... والستر دون الفاحشات، وال 

  :وصايا احلّجاب
هذا املنادي إذا دعاين إىل الصالة فال سبيل لك : إين وليتك هذا الباب وعزلتك عن أربع: قال زياد حلاجبه

عليه، وعن طارق ليل فشر ما جاء به ولو جاء خبرب ما كنت من حاجته يف ذلك الوقت، وعن هذا الطباخ 
، وعن رسول صلب الثغر فإنه إن أبطأ ساعة رمبا إذا فرغ من طعامه فإن الطعام إذا أعيد عليه الطعام فسد

إنك بوالييت عظيم القدر : وملا استخلف املنصور وىل اخلصيب على حجابته فقال له. يفسد أمر سنة
ابسط وجهك للمستأذنني، وصن عرضك عن تناول احملجوبني، : وحبجابيت عريض اجلاه، فبقها على نفسك
احجب عين من : وقال الرشيد حلاجبه. اب واإلذن وطالقة الوجهفما شيء أوقع يف قلوهبم من سهولة احلج

  .إذا قعد أطال، وإذا سأل أحال، وال تستخفن بذي احلرمة وقدم أبناء الدعوة

  :احلث على تشديد اإلذن

ال بد : وقيل. ال متكن الناس من نفسك، فأجرأ الناس على السباع أكثرهم معاينة هلا: قال أزدشري البنه
إمنا ينبغي أن : مل ال تغلق الباب وتقعد عليه احلّجاب؟ فقال: وقيل لبعض السالطني. عةللسلطان من وز

  .أحفظ أنا رعييت ال أن حيفظوين



  :احلث على إصالح احلاجب والبواب ووصف ما جيب أن يكونوا عليه من األحوال

تفقد كاتبك  :وقال عبد امللك ألخيه. استظرف الكاتب واستغل احلاجب: قال يزيد بن املهلب البنه
وحاجبك وجليسك، فالغائب خيربه عنك كاتبك، والوافد عليك يعرفك حباجبك، واخلارج من عندك 

  :وقال حيىي بن املعلي. يعرفك جبليسك
  إنّ وجه املرء حاجبه... كن على منهاج معرفة 

  وبه تبدو معايبه... فيه تبدو حماسنه 
  :وقال آخر

  ولّب املرء يعرف بالغالم

  :ة احلجاباملمدوح بسهول

  :آخر. سهل احلجاب مؤدب اخلدام
  له مدخل سهل عليه وخمرج... يلوذ به راج وخاش وكلهم 

  :وقال آخر
  ودارك مأهولة عامرة... فبابك ألني أبواهبم 

  من األّم بابنتها الزاهرة... وكلبك آنس للمعتفني 

  :من طلب تسهيل اإلذن من الزوار وعاتب

  :عها إىل حاجبه ليوصلها وفيهاقدم أديب على أمري فكتب رقعة ودف
  مىت تلقها األرياح يف اجلو تذهب... إذا شئت سلّمنا فكنا كريشة 

  :قل له قد خففت جداً؛ فكتب أخرى وفيها: فقال للحاجب
  مىت تلقها يف حومة املاء ترسب... وإن شئت سلّمنا وكنا كصخرة 

  :قل له قد ثقلت جداً؛ فكتب أخرى وفيها: فقال للحاجب
  مىت يقض حقاً من لقائك يذهب... سلمنا فكنا كراكب  وإن شئت

  :أبو متام. وأذن له. أما هذا فنعم: قال
  عين وقد طاملا استفتحت مقفلها... ما يل أرى القبة الفيحاء مقفلةً 

  وليس يل عمل زاكٍ فأدخلها... كأهنا جنة الفردوس معرضة 
  :جعفر املصري

   اللقاءجئت فإين خمفف يف... فتفضل علي باإلذن إن 
  ليس يل حاجة سوى احلمد والشكر فدعين أقرئك حسن الثناء



  :من ترك الزيارة لصعوبة احلجاب

من يغش سدة السلطان يقم : أتى أبو الدرداء رضي اهللا عنه باب معاوية فاستأذن عليه فلم يؤذن له فقال
بعد ذلك إىل سلطان، حممد بن ويقعد، ومن وجد باباً غلقاً وجد إىل أخيه باباً فتحاً، فعاد عنه ومل يدخل 

  :عمران
  على ما أرى حىت خيّف قليالً... سأترك هذا الباب ما دام أذنه 
  وجدنا إىل ترك اجمليء سبيال... إذا مل جند يوماً إىل اإلذن سلماً 

  :أبو سليمان الضرير
  فلماذا يذل عند احلجاب؟... من أراد السالم ليس سواه 

  وآخذ أمري مكرهاً بأشده... سأقعد يف بييت فإين أمريه 
  فمثلي ال يرضى هبذا لعبده... فأبوابك اسّددها علي بأسرها 

ليس بعد احلجاب إال العذاب ألن اهللا تعاىل : وحجب بعض اهلامشيني فرجع مغضباً فرد فلم يرجع وقال
  " .كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون مث إهنم لصالوا اجلحيم : " يقول

  هجاء من حجب تعريضا

ً  
  إىل غري مشتاق ومل رّدين بشر؟... ومل جئت مشتاقاً علي بعد شقة 
  خروجي من أبوابه ويدي صفر؟... وما باله يأىب دخويل وقد رأى 

  :اخلوارزمي
  فلست بذلك الرجل اجلليل... أيا عمرو رويدك من حجاب 

  فليس بذلك الوجه اجلميل... وال تبخل هبذا الوجه عنا 

  :من حجب فشتم وهجا بالبخل

دخل علي يوماً جمنون وحنن نأكل فأكل معنا، مث جاء يوماً آخر فحجب، فرآين يوماً مع : قال مالك بن طوق
  :أماثل البصرة فقال

  لسنا نعود وإن عدنا تعّدينا... عليك إذناً فإنا قد تغّدينا 
  داء بقلبك ما صمنا وصلّينا... يا أكلة سلفت أبقت حرارهتا 
  :وقال آخر. ناًفما أتى علي يوم أشد منه حز

  !نائم غري مفيق: ... كلما جئناك قالوا
  وإن كنت صديقي... ال أنام اهللا عينيك 

  :وقال بعض البغداديني



  إذا دهتك مصيبة... حجابك الصعب سهل 
  مطيعة مستجيبة... فال عدمت رزايا 

  :من يتخذ حاجباً مع سوء حاله
  :قال بعض الشعراء

  له تسعة من احلجّاب ض... يا أمرياً على جريبٍ من األر 
  !ما رأينا حباجب يف خراب... قاعد يف اخلراب حيجب عنه 

  :ختويف من يشدد احلجاب

هو لسامل بن فالن، رجل كثري املال عريض : من زاهد ببعض القصور ورأى حجاباً على بابه فسأل عنه فقيل
  :اجلاه وقد مرض فاحتجب عن الناس فقال

  وإن كثرت حجّابه وكتائبه. ..وما سامل من وافد املوت ساملاً 
  فعما قليل يهجر الباب حاجبه... ومن كان ذا باب منيع وحاجب 

  :هجاء بواب

  ولو كنت أعمى عن مجيع املسالك... سأهجر باباً أنت متلك أمره 
  وّميمت عنها مسرعاً حنو مالك... فلو كنت بواب اجلنان تركتها 

  :ابن احلجاج
  أيضاً وتعىن به توصله... ففي است من حتجبه والذي 

  :املظهر رضاه بصعوبة اإلذن

ال عدمت من : حيجبك أمري املؤمنني؟ فقال: استأذن أبو سفيان على عثمان رضي اهللا عنهما فحجبه فقيل له
ال أعدمين اهللا من حجابك والوقوف : وقال أبو العيناء للقاسم بن عبيد اهللا. قومي من إذا شاء حجبين

  .ببابك
  :أبو متام

  إن السماء ترجّى حني حتتجب... ب مبقص منك يل أمالً ليس احلجا
  :وقال آخر

  أمست له منن علّي رغاب... إين الغتفر احلجاب ملاجد 
  من دونه ستر وأغلق باب... فاحلر مبتذل النوال وإن بدا 

  :ذكر من ال حيجب



  :شاعر
  وهاب رجال حلقة الباب قعقعوا... من النفر البيض الذين إذا انتموا 

  :ر يف ضدهوقال آخ
  نتفت شوارهبم على األبواب... قوم إذا حصر امللوك وفودهم 

  :من اعتذر من السالطني عن احلجاب

  :أتى رجل مسترفد باب معن فحجبه فكتب إليه
  فما فضل اجلواد على البخيل؟... إذا كان اجلواد له حجاب 

  :فوقع حتته
  !ومل يعذر تستر باحلجاب... إذا كان الكرمي قليل مال 

  :إىل مطيع بن اياس محاد الراوية كتب
  ال يطيل اجللوس يف من يطيل؟... هل لذي حاجة إليك سبيل 
  :فلما قرأ البيت كتب إليه

  وكثري من الثقيل القليل... أنت يا صاحب الكتاب ثقيل 
وكتب بعض السالطني إىل صاحب له يزوره . الركوب إىل باب السلطان بعد الظهر ثقل وسوء أدب: وقيل
  :اتبالعشّي

  حتط وتذهب قدر النبيل... أعيذك من زورة بالعشي 
  وإما حللت حمل الثقيل... فإما رجعت بذل احلجاب 

  :النهي عن دخول الدور بغري إذن

ال تدخلوا : " وقال اهللا تعاىل" . ال تدخلوا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلّموا على أهلها : " قال اهللا تعاىل
من اطلع يف بيت بغري إذن ففقئت عينه فهو : وقال صلى اهللا عليه وسلم" . م بيوت النيب إال أن يؤذن لك

إمنا جعل : وقال صلى اهللا عليه وسلم. وروي أن من اطلع يف بيت فقد مر أي حكمه حكم الداخل. هدر
. من مأل عينيه من قائمة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق: وقال عمر رضي اهللا عنه. االستئذان ألجل النظر

  .إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فلينصرف: ال صلى اهللا عليه وسلموق

  :احلث على تأديب الغلمان

وأمر حممد بن اجلهم أن يضرب غالمه ضربة وجيعة، . ال يتأدب العبد بالكالم إذا وثق بأنه ال يضرب: قيل
  .حسن ظنه الكثريالواحدة الوجيعة متأل صدره من التضاعيف، وإذا كان خفيفا أ: فقيل له يف ذلك فقال

  :املتنيب



  ال يثبت البيت حىت يقرع الوتد... اجعل عبيدك أوتاداً تشججها 
  :احلكم بن عبد اهللا

  يعطيك شيئاً إال إذا رهبا... العبد ال يطلب العالء وال 
  حيسن مشياً إال إذا ضربا... مثل احلمار املوقع الظهر ال 

  :احلث على اإلحسان إىل اخلدم

تقوا اهللا يف خولكم فإهنم أشقاؤكم، مل ينحتوا من جبل ومل ينشروا من خشب، أطعموهم ا: روي يف احلديث
مما تأكلون، وأكسوهم مما تلبسون، واستعينوا هبم يف أعمالكم، فإن عجزوا فأعينوهم، فإن كرهتموهم 

لكت الصالة وما م: وآخر وصية أوصى هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم. فبيعوهم، وال تعذبوا خلق اهللا
  .ال يدخل اجلنة سيء اخللق: وقال أبو بكر رضي اهللا عنه. أميانكم

  :احلث على مداراهتم والتغافل عنهم

إمنا يهابنا : أما هتاب هؤالء اخلدم؟ فقال أنوشروان: مسع املوبذ يف جملس أنوشروان ضحك الغلمان فقال
خدمنا ملوك على أرواحنا، وال حيلة إمنا نداري خدمنا وحنن ملوك على رعيتنا، و: وقال بزرمجهر. أعداؤنا

من حسن خلقه سوء أدب : وقيل. مما يدل على كرم الرجل سوء أدب غلمانه: وقيل. لنا يف التحرز عنهم
  .غلمانه

  :ذم مؤمتر لغالمه

  :البحتري
  جازت عليه فأمره مرتاب... إن الشريف إذا أمور عبيده 

  :آخر
  انهيكون غالماً لغلم... ولست أحب األديب الظريف 

  :من حيمد استخدامه

استخدم الصغري حىت : وقيل. أجود املماليك الصغار ألهنم أحسن طاعة وأقل خبثاً منهم وأسرع قبوالً: قيل
  .ال تشتر غالماً مولداً هو حر حىت تقوم بينة أنه حر: وقال قتيبة. يكرب، والعجمي حىت يفصح

  :ذكر الصلحاء واألكياس من اخلدم

 خري من الولد ألن العبد ال يرى استقامة أمره إال حبياة سيده، واالبن ال يرى العبد الصاحل: قال كسرى
كيف تتخذين عبداً بعد : فلم؟ قال: قال. ال: أشتريك فأعتقك؟ قال: وقال رجل ململوك. ذلك إال مبوت أبيه



ف املراد يعر: ووصف البوشنجي غالماً فقال. أن اختذتين مشرياً؟ ومن خيار العبيد لقمان وبالل احلبشي
باللحظ ويفهمه باللفظ، ويعاين يف الناظر ما جيري يف اخلاطر، يرى النصح فرضاً جيب أداؤه واإلحسان 
حتماً يلزم قضاؤه، إن استفرغ يف اخلدمة جهده خيل إليه أنه بذل عفوه، أثبت من اجلدار إذا استمهل 

ها هو : فقال. لك غالماً فصيحاً أخربت أن: قال الرشيد إلسحاق اهلامشي. وأسرع من الربق إذا استعجل
ما : ما معىن قولك؟ فقال: فقلنا! فما زلت وما حتولت: إن موالك قد وهبك لنا قال: بالباب، مث دعاه فقال

  .فأمر له بصلة وأحسن إليه! زلت لك منذ كنت غالمه، وما حتولت عنه إذ صرت لك

  :من أعتق من صلحاء العبيد

. ليست هي يل: أتبيعين شلة من غنمك؟ قال: براعي غنم مملوك فقالحكي أن ابن عمر رضي اهللا عنه مر 
اللهم إنك رزقتين العتق : فقال الغالم. فأين اهللا؟ فاشتراه وأعتقه: أين العلل؟ وأراد أن ميتحنه فقال: فقال

رين يا اذك: وأعتق عمرو بن عقبة غالماً له كبرياً، فقام إليه عبد صغري فقال. األصغر فارزقين العتق األكرب
قاتلك : قال! إن النخلة قد جتين زهواً قبل أن تصري معواً: فقال! إنك مل خترف: فقال! موالي ذكرك اهللا خبري

سىب فيلسوف وأراد رجل ! اهللا لقد استعتقت وحسنت وقد وهبتك لواهبك، كنت أمس يل واليوم مين
  .للحرية: ملاذا يصلح؟ قال: شراءه فقال له

  :ذم العبيد

  :ابن سعد! باخ لك ليس عبد: قيل
  ذهباً لكان رصاصة رجاله... العبد لو كانت ذؤابة رأسه 

  :املتنيب
  من حكم العبد على نفسه... أتوك من عبد ومن عرسه 
  مرت يد النخاس يف رأسه... فال ترج اخلري عند امرىء 

  :أراذل اخلدم

جبعفر الربمكي، وإذا قال  كان لبعضهم مملوك ينشطر، وكان إذا قال له صاحبه هات الدواة، قال مرحباً
ناولين ثويب، قال قيصر يلبس، وإذا قال اغسل ثيايب، قال يونس النيب كان خرياً منك لبس القرع، وآدم 
عليه السالم لبس ورق التني، وأنت ال تلبس ثوباً وسخاً، وإذا قال اذهب إىل السوق قال خذلين اهللا إن 

فتيان اخللد : من هؤالء؟ قال: صاحبه يوماً وهو بني شطار فقالذهبت حىت آكل كباباً وأتناول شراباً؛ فجاء 
فحمله ! يا أمحق لو شئت هلربت منذ زمان: فقال! أنت حر لوجه اهللا إن شئت: فقال. حيبونين قبل رؤوسهم

أعلم اجلراحات : ما حتسن؟ قال: قال. كنييت أبو علي: ما امسك؟ قال: إىل النخاس فقال له النخاس
مات، وأعلم البنني اإلجارة، والبنات التقحب، أنا أخبث من قرد، وأنوم من فهد، وأروغ السقيمات والسلي



بكم أبو علي الكثري : فقال النخاس! من ثعلب، وأنقب من جرذ، وأسرق من سنور، وألص من عقعق
انظر : دفقال العب. إنه يقع علي جبملة: فقال صاحبه! بعشرين درمهاً: فقال النخاس! مبا شئت: احملاسن؟ فقال

إىل أخي القحبة كأنين خري من يوسف بن يعقوب وقد باعه أخوته بثمانية عشر درمهاً، ومع أخي القحبة 
: وقال اجلاحظ! أم من ال يندمك ألف قحبة: فضل درمهني فباعه منه، فالتفت أبو علي إىل النخاس وقال

اسكت تأكل السمك : ه ماء فقالاشتريت عبداً مبائة درهم فاسترخصته، فتعشيت مسكاً ومنت فاستدعيت من
يا موالي امحل : وتشرب عليه املاء ليتولد منه كذا وكذا وامتنع، فلما اشتد عطشي قمت وشربت فقال

وقيل آلخر . ال ألين آكل فارهاً وأمشي كارهاً: أشتريك؟ فقال: وقال رجل لعبد. معك حىت أشرب أنا أيضاً
اذهب إىل املنزل وامحل : وقال رجل لغالمه. ببت نوماًأنا إذا جعت أبغضت قوماً وإذا شبعت أح: فقال

وذكر دغفل النسابة . أنا ال أجسر تعال معي حىت أمحله فأنصرف معك: فقال. الشمع ألعود إىل البيت
  .هم عز مستفاد وغيظ يف األكباد: املماليك فقال

  :اليعقويب
  يل محار وغالم ومها يغتلمان

  فحماري يعشق األتن وذا رخو العجان
  و هبذا عفّ هذا الستراح الثقالنل

  :الغالم املتعاطي معه

موالي ينيكين منذ كذا وكذا سنة باحلجة، وذلك أنه : ما حالك؟ قال: قال رجل لغالم صديق له وقد شاخ
يفعل يف كل يوم، فإذا قلت يا موالي قد شخت يقول يا بغيض، من أمس إىل اليوم؟ وقال رجل لغالم له قد 

: وحلف رجل على غالم! رد أيلّ ما أخذت مين خداً أملس وفتحة ضيقة: فقال! يأخرج من دار: التحى
فخجل ! طاملا عصيت اهللا يف تعاطيك معي: أتراين أعصي اهللا فيك؟ فقال: فاستعفاه الغالم فقال! ألضربنك

  .الرجل من أصحابه

  :املسيء إىل خدمه

جنيع كبده :يهم باعك اهللا يف األعراب؟ قالما تصنعون يف عبيدكم حىت يقال يف الدعاء عل:قال رجل ألعرايب
إن وجد يف :فقال.إنه يبول يف الفراش:اشترى أعرايب عبداً فقيل!ونعري جسده ونطيل كده ونكثر جلده

وكان لرجل عبد يأكل احلواري ويطعمه اخلشكار فباعه،فاشتراه آخر يأكل اخلشكار !دارنا فراشاً فليبل فيه
ر يأكل الشعري ويطعمه النخالة،فاستباعه فاشتراه آخر كان جييعه وإذا قعد ويطعمه الشعري،فباعه فاشتراه آخ

أخشى إن باعين أن يضع املشتري الفتيلة :بالليل وضع السراج على رأسه فلم يستبعه،فقيل له يف ذلك فقال
  !يف حدقيت

  :من ذكر أنا ال غالم له



  :ابن احلجاج
  خرجت فقدمت يل ركبيت... إذا قدموا خيلهم للركوب 

  وليس سواي يف مجليت... ويف مجلة الناس غلماهنم 
  سوى من أبوه أخو عميت... وال يل غالم فأدعوا به 

  .العبد من ال عبد له: والعرب تقول

  :ذم اخلصيان

  :املتنيب! اسكت فما لك حزم الرجال، وال رقة النساء: قالت أعرابية خلصي
  بأن الرؤوس مقر النهى... لقد كنت أحسب قبل اخلصي 

  رأيت النهى كلها يف اخلصى... ما نظرت إىل عقله فل
  :أبو نعامة

  يوماً فلما لك عنده من خري... ال تطلنب إىل خصي حاجة 
  ال شيء آثر عنده من أير... واكشف له عن رأس أيرك إنه 

كل حيوان ذي ريح منتنة فإنه مىت خصي زال نتنه وصنانه كالتيس واهلر، غري اإلنسان فإنه : قال اجلاحظ
  .زداد نتناً وصناناً، وكل شيء إذا خصي دق عظمه واسترخى حلمه إال اإلنسان فإنه تطول عظامه وتلتويي

  :النهي عن إظهار العورة هلم

ودخل معاوية رضي اهللا عنه . أمجع الفقهاء أن حكم اخلصيان حكم الفحول، فال جيوز أن تكشف هلم النساء
إن مثلتك به ال حتل مين ما : فقالت! قال معاوية أنه خصيعلى امرأته بنت جبدل ومعه خصي فاستترت منه ف

أي ابنيك هذا : وكان إسحاق بن مسلم العقيلي عند منصور فمر به خادم وضيء الوجه فقال. حرمه اهللا
فأتاه من . أتشك أن شم هذا وضمه أحب إىل املرأة من مشك وضمك: قال! هذا خادم يف دار النساء: قال

  .ها من دخول احلرمذلك أمر عظيم ومنعه بعد

  :حد اختاذ اخلصيان

أمحد بن ! أما األسود فلئال أهتم به، وأما اخلصي فلئال يتهم يب: مل اختذت خصياً أسود؟ فقال: قيل أليب العيناء
  :يوسف يف وصفهم

  محل األيور وإخراج املناتني... مربؤون من الشعر اللبيد ومن 
  !ى اهليجاء حتميينوكالليوث لد... وكالنساء إذا ما رمت خلوهتم 

  احلد الثالث



  يف اإلنصاف والظلم واحللم والعفو والعقاب

  والعداوة واحلسد والتواضع والكرب، وما يتعلق بذلك

  مما جاء يف اإلنصاف والظلم

  :عز احلق وذل الباطل

ق وزهق وقل جاء احل: " وقال تعاىل" . بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق : " قال اهللا تعاىل
احلق حقيق أن ينهج سبيله : وقيل. إن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح: قال ابن املعتز" . الباطل 

واهللا ما عز ذو باطل ولو طلع القمر من بني عينيه، وال ذل ذو حق ولو : وقال املنتصر يوماً. ويتضح دليله
احلق أبلج : وقيل. تنخفض وال تذلللباطل جولة مث يضحمل، وللحق دولة ال : وقيل. اتفق العامل عليه
  .احلق من تعداه ظلم ومن قصر عنه ندم: وقيل. والباطل جللج

  :مدح العدل

عدل قائم خري من عطاء : وقيل. العدل سور ال يغرقه ماء وال حترقه نار وال يهدمه منجنيق: قال أنوشروان
: وقيل. يمة العدل؟ قال ملك األبدما ق: وقيل حلكيم. ال يكون العمران حيث ال يعدل سلطان: وقيل. دائم

  .العدل يسع اخللق واجلور يقصر عن واحد: وقيل. قيمة اجلور؟ ذل احلياة

  :ذم الظلم والنهي عنه

: " وقال اهللا تعاىل" . الظاملون ما هلم من ويل وال نصري : " وقال" . وما للظاملني من أنصار : " قال اهللا تعاىل
" . وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار : " وقال اهللا تعاىل" . طاع ما للظاملني من محيم وال شفيع ي

بئس الزاد إىل املعاد ظلم : ويف اخلرب" . فقطع دابر القوم الذي ظلموا واحلمد هللا رب العاملني : " وقال
ليس : ويقال .الظلم ظلمات يوم القيامة: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الظلم مرتعه وخيم: وقيل. العباد

وال حتسنب اهللا " وقيل يف قول اهللا تعاىل . شيء أقرب من تغيري نعمة وتعجيل نقمة من اإلقامة على الظلم
على الظامل أن يكون وجالً، وعلى املظلوم : وقيل. وعبد للظامل وتعزية للمظلوم" غافالً عما يعمل الظاملون 

إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس : نه إىل عامل لهكتب عمر بن عبد العزيز رضي اهللا ع. أن يكون جذالً
. أذكر يا أمري املؤمنني يوم األذان: ودخل رجل على سليمان بن عبد امللك فقال. فاذكر قدرة اهللا عليك

" . فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهللا على الظاملني : " اليوم الذي قال اهللا تعاىل فيه: وما يوم األذان؟ قال: فقال
  :وكان حفص بن عتاب لقيه الرشيد فأقبل عليه يسائله فقال يف أثناء ذلك. ن وأزال ظالمتهفبكى سليما

  !يدعو عليك، وعني اهللا مل تنم... نامت عيونك واملظلوم منتبه 
  .من طلب عزاً بباطل أورثه اهللا ذالً بإنصاف وحق: وقال عبد اهللا بن أيب لبابة



  :التحذير من دعوة املظلوم

دعوتان أرجو إحدامها وأخاف : وقال بعضهم. اتقوا دعوة املظلوم فإهنا جمابة:  عليه وسلمقال النيب صلى اهللا
وقال صلى . احذروا دعوة املظلوم فإهنا لينة احلجاب: وقيل. األخرى، دعوة مظلوم أعنته، وضعيف ظلمته

  .اللهم إين أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم: اهللا عليه وسلم

  :سرعة معاقبة الظامل

ما أحسنت : وروي عن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه أنه قال" . من يعمل سوأ جيز به : " هللا تعاىلقال ا
إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت : فرفع الناس رؤوسهم تعجباً فقرأ! إىل أحد قط وال أسأت إليه

: " ل تصديقه يف القرآنمن ظلم خرب بيته فقا: مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما كعب األحبار يقول. فلها
: وقال صاحل املري. الظلم أدعى شيء إىل تغيري نعمة وتعجيل نقمة: وقيل" . فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا 

دخلت إىل دار املادراي فاستفتحت ثالث آيات من كتاب اهللا تعاىل، استخرجتها حني تذكرت احلال فيها 
ولقد تركناها آية فهل من : " ، وقوله تعاىل" إال قليالً فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم : " قوله تعاىل

هذه : ، فخرج إىل أسود من ناحية الدار فقال" فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا : " ، وقوله تعاىل" مذكر 
إذا أراد اهللا أن ينتقم لوليه : سخطة املخلوقني فكيف سخطة اخلالق؟ وروى جعفر ابن حممد عن أبيه قال

  .بعدوه، وإذا أراد اهللا أن ينتقم لنفسه انتقم بوليه من عدوه انتقم من عدوه
  ؟

  :املتفادي من ظلم الضعاف

: وقال أبو الدرداء رضي اهللا تعاىل عنه. إين ألستحي أن أظلم من ال أجد له ناصراً علي إال اهللا: قال معاوية
  .إن أبغض الناس إيل أن أظلم من مل يستعن علي إال باهللا

  :لضعيفأفحش الظلم ظلم ا

  :شاعر
  وأقر وطابت نفسه يل بالظلم... وإين ألعطي النصف من لو ظلمته 

  .من عمل بالعدل يف من دونه رزق العدل ممن فوقه: قيل

  :هني الوايل والقادر عن الظلم

ال ينبغي لإلمام أن يكون جائراً ومن عنده يلتمس العدل، وال للعامل أن يكون سفيهاً ومن عنده يلتمس : قيل
  :ابن الرومي. إذا ظلمت من دونك عاقبك من فوقك: وقيل. واحللمالعلم 



  وأقبح ما يكون من النبيه... وإن الظلم من كل قبيح 
  :وله

  إال العواقب والعقوبة ناصر... إرهب من األقران قرناً ما له 
  :آخر

  والظلم من ذي قدرة مذموم
  :التسكني من املظلوم مبا له من العقىب

أعظم تعزية للمظلوم وأبلغ حتذير للظامل على " وال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون  : "قيل يف قوله تعاىل
كان الرجل يف اجلاهلية بظلم فيدعو على من : وقيل لعمر رضي اهللا عنه. مدارجة العقوبة، وإن تنفست مدته

ظلم، وإن موعدكم كان هذا جزاء بينهم وبني ال: ظلمه فيجاب عاجالً، وال نرى ذلك يف اإلسالم؛ فقال
  .إمنا تندمل من املظلوم جراحه إذا انكسر من الظامل جناحه: وقيل. اآلن الساعة، والساعة أدهى وأمر

  :الظلم يف أخذ األرض

  .من ظلم قيد شرب من أرض طوقه من سبع أرضني يوم القيامة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :أمحد بن واضح

  اً وأيتام لسلطانهضعف... يا قابض الضيعة من نسوة 
  إغاثة امللهوف من شأنه... جيأرن بالليل إىل خالق 

  يريد أن تبقى لصبيانه... ال يأخذ الضيعة ذو قدرة 
ومما يقرب من السخف يف هذا أن رجالً كان له قطعة من أرض جبنب أرض لرجل، فكان يضم كل سنة 

أو مل يروا : " أما مسعت قول اهللا تعاىل: ا؟ فقالما هذا النقصان يف أرضن: قطعة منها إىل أرضه، فقال له يوماً
ذلك فضل اهللا يؤتيه من : فما هذه الزيادة يف أرضك؟ قال: فقال" . أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها 

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء : فمن أين أوتيت الفضل وأوتيت النقص يف ذلك؟ فقال: قال. يشاء
  .إن تبد لكم تسؤكم

  :التحذير من معاونة الظامل

ال تظلم : وقال املأمون لبعض والته. من أعان ظاملاً سلطه اهللا عليه: روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ليس للظامل عهد فإن عاهدته فانقضه فإن اهللا تعاىل : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. يل فيسلطين اهللا عليك

ما ظلمت أحداً قط لغريي، فإين إذا ظلمت : ومسعت بعض العلماء يقول" .  ال ينال عهدي الظاملني: " يقول
أعرين دواتك : ويشبه ذلك ما حيكى أن عامالً عزل عن عمله بغريه فقال املوىل ملن ويل مكانه. ظلمت نفسي

 تك أمل: فقيل. ال فإين ال أستحل معاونة الظلمة وال أحب أن يكتب من دوايت ظامل: ألكتب منها حرفاً فقال
. وقيل أليب مسلم صاحب الدولة. تكتب منها آنفاً؟ فقال إين أحرق بالنار نفسي لنفسي وال أحرقها لغريي



خلويف من النار : فقال. قد قمت مقاماً ال يقصر بك عن اجلنة يف إزالة دولة بن أمية وإقامة شعار بين العباس
  .ت هبا نرياناً لبين العباس وسأحرق هباأوىل من طمعي يف اجلنة، فإين أطفأت من بين أمية مجرة أهلب

  :املتفادي من أن يظلم أو يظلم

بسم اهللا وباهللا إين أعوذ بك من أن أزل أو أضل : كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من بيته
  .ظلملنا عز مينع من أن نظلم، وحلم مينع من أن ن: وقال بعضهم. أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي

  :املوصوف بالظلم

  :أظلم من ذئب؛ قال: ويقال. فالن أظلم من حية ألهنا ال حتفر اجلحر بل تسلب غريها جحره فتدخله: قيل
  :لعمروسه، والذئب غرثان خاتل... وأنت كذئب السوء إذ قال مرة 

  ذا عام أول: مىت ذا؟ قال: فقال... أأنت الذي من غري شيء سببتين؟ 
  ما هنالك مأكل! فدونك كلين... رمت غدرة  ولدت العام بل: فقال
: " أعدى من الدهر ومن التمساح ومن اجلندي، وهو فيما قيل اسم امللك الذي قال اهللا تعاىل فيه: فقال

. لئن مهلجت إىل الباطل إنك عن احلق لقطوف: وقال أعرايب" . وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً 
  .الفتنة عرس الظامل: وقيل

  :بجح بالظلماملت

ما عذري إذا : وحيك وملَ؟ قال: قيل! ظاملاً: أميا أحب إليك أن تلقى اهللا ظاملاً أو مظلوماً؟ فقال: قيل ألعرايب
بل جعله جباراَ : جعله اهللا براً تقياً فقال: قال يل خلفتك قوياً مث جئت تستعدي؟ وقيل ألعرايب ولد له ابن

  .عصياً، خيافه أعداؤه ويؤمله أولياؤه
  :ملمدوح بكونه مظلوماً ملن هو دونها

  .الشريف من يظلم من فوقه، ويظلمه من دونه، فأنظر أي الرجلني أنت: وقع الرشيد يف قصة رجل
  :حممود الورّاق

  حىت رثيت له من الظلم... ما زال يظلمين وأرمحه 
  :قال الشاعر. حتمل بعض الظلم أبقى لألهل واملال: وقال ابن زهري

  فقد يورث الذل الطويل تعزز... األمور تعززا وال حتم من بعض 

  :الرخصة يف اجملازاة بالظلم

وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما : " وقال تعاىل. وانتصروا من بعد ما ظلموا: قال اهللا تعاىل يف مدح ذلك
السوء إين وإن خشنت يف املال فقد عذر اهللا املظلوم إذا جهر ب: وقال بعضهم لسلطان" . عليهم من سبيل 



إين ال : وقال جرير. ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم: طلباً للنصفة من ظامله حيث قال
  .أبتدي لكن أعتدي

  :من ال يبايل بأن يظلم

  .أهون مظلوم عجوز معقومة: وقيل. أهون مظلوم سقاء مرّوب: قيل
  :شاعر

  وظلم النهشلي من السواء

  :من ال يبايل بأن يظلم

  :سأبو فرا
  شهي الظلم مغفور الذنوب... وبعض الظاملني وإن تعدى 

  :ولبعض الصوفية
  فكل األذى ممن حيب سرور... دع احلب يصلي باألذى من حبيبه 

  إذا سار يف آثارهن ذرور... تراب قطيع الشاء يف عني ذئبها 
  :آخر

  وقد يؤذى من املقة احلبيب

  :حتسر من ظلمه دىنء أو لئيم وتعزيه

  :الفرزدق. ذات سوار لطمتين لو: يف املثل
  !كأن أباها هنشل أو جماشع... فوا عجباً حىت كليب تسبين 
  وقد يؤذى من املقة احلبيب

  :حتسر من ظلمه دىنء أو لئيم وتعزيه

  :الفرزدق. لو ذات سوار لطمتين: يف املثل
  !كأن أباها هنشل أو جماشع... فوا عجباً حىت كليب تسبين 

  :أبو فراس
  يقضي به اهللا امتناع... الذي ما للرجال من 

  ئس مث تفرسين الضباع... ذدت األسود عن الفرا 
  :أبو سعيد بن نوقة وقد أجاد ما شاء



  وال يتقي التنني ينكشف البدر... وال غرور أن يبلى شريف خبامل 

  :اختيار ركوب القتل على التزام الظلم

  :حممد بن وهب
  حد السيوف البواتروال يتقي ... فىت يتقي أن خيدش الذم عرضه 

  :املتلمس
  وموتن هبا حراً وجلدك أملس... فال تقلون ضيماً خمافة ميتة 

  :أبو فراس
  إذا املوت قّدامي وخلفي املعايب... أرى ملء عيين الردى وأخوضه 

  :وله
  واملوت عند طروق الضيم مورود

  :ابن نباتة
  يف امللمات مهجة تستضام... ال صحبت احلياة إن صحبتين 

  :نع من احتمال الظلماملمت

  :الزبرقان
  قد رامين األقوام قبلك فامتنعت من املظامل

  :خالد بن زهري
  ذلوالً فإين ليس عندي بعريها... فإن كنت تبغي للظالمة مركباً 

  :آخر
  وال حيمل على مركب العنف... فالن ال يسأم خطة اخلسف 

  :قال
  سف مذموماًوال يبيت بوادي اخل... ال يعلف الضيم ذو جمد وذو شرف 

  :وقال
  كأنه من حذار الظلم جمنون

  :آخر
  حىت يلني الضرس املاضغ احلجر... وال ألني لغري احلق أسأله 
  !من ظلمين مرة فاهللا ينتقم يل منه، ومن ظلمين مرتني فاهللا ينتقم له مين: وقد أحسن الذي قال

  :عادة الناس ظلم من استضعفوه



  :ابن عائشة
  وجيتنبون من صدق املصاغا... تراهم يغمزون من استركوا 

  :املتنيب
  ذا عفة فلعله ال يظلم... الظلم من شيم النفوس فإن جتد 

  :رجل عبسي
  أو يرهب السيف أو حد القنا جنفا... إن احملكم ما مل يرتقب حسباً 

  :ظامل متظلم

  .تلدغ العقرب وتصي: يف املثل
  :اخلبزارزي

  تستعفي من اللهبأهلبت ناراً و... ظلمت سراً وتستعدي عالنية 
: ما أظنها إال مظلومة؟ فقال: حضرت جملس شريح فجاءته امرأة ختاصم زوجها باكية فقلت: قال الشعيب

  .إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون وهم ظاملون

  :ذم ممتنع من قبول اإلنصاف

ة على أحد فقبلها ما عرضت النصف: وقال األحنف. ما أعطي أحد قط النصف فأىب إال أخذ شراً منه: قيل
  .إال تداخلين منه هيبة، وال ردها أحد إال طمعت فيه

  مدح احللم ونظم الغيظ وفضل الرمحة والعفو واالستعفاء واالعتذار

  :حد احللم

: وقيل. احللم حمجزة عن الغيظ: وقال األفوه األودي. احللم دعامة العقل: وقيل. احللم جترع الغيظ: قيل
وقالت . حىت إذا قدر انتصر، ولكن احلليم من ظلم فحلم فإذا قدر غفرليس احلليم من ظلم فحلم 

سأل علي رضي اهللا . احللم فضيلة النفس يكسبها الطمأنينة ال حيركها الغضب بسهولة وسرعة: الفالسفة
. مها توأمان ينتجها علو اهلمة: قال. احللم واألناة: عنه كبري فارس عن الغالب كان على أنوشروان قال

ما تقلد امرؤ قالدة أحسن : وقال سفيان. من رد جهله حلمه: من أشجع الناس؟ قال: عمر بن األهتموقيل ل
ليس التاج يفتخر به علماء امللوك : ورأى حكيم بن ملك ترفقاً فقال. من حلم، فهو حممود عاجله وآجله

السقطة من اتسعت  فضة وال ذهباً لكنه الوقار املكلل جبواهر احللم، وأحق امللوك بالبسطة عند ظهور
  .قدرته
  :شاعر



  حىت يذلوا، وإن عزوا، ألقوام... لن يدرك اجملد أقوام ذوو كرم 
  ال خوف ذل ولكن فضل أحالم... ويشتموا فترى األلوان مسفرة 

  :األخذ نفسه باحللم من امللوك

دفع إيل األول، إذا رأيتين قد غضبت فا: دفع ازدشري بن بابك ثالثة كتب إىل رجل يقوم على رأسه وقال له
أمسك فلست بإله وإمنا أنت جسد يوشك أن يأكل بعضه : وكان يف األول. فإن مل أندم فالثاين، مث الثالث

  .امحل عباد اهللا على حقه: ارحم عباد اهللا يرمحك اهللا، ويف الثالث: بعضاً، ويف الثاين

  :احلث على تكلف احللم واستعماله

  :وقال. ه بقوم إال كان منهمإذا مل حتلم فتحامل فقل من تشب: قيل
  فلن تستطيع احللم حىت حتلما... حتلم عن االدنني ودهم 

  :املمدوح باحللم

  :حسان
  وتزيد جاهلنا على اجلهال... أحالمنا ترن اجلبال رزانة 

  :ابن هرمة
  لشالت، ولو زيدت عليه تضاع... ولو وزنت رضوى ببعض حلومهم 

  :أبو فراس
  كما يدل على حلمي وإحساين...  جيين اخلليل وأستحلي جنايته

  :املتنيب

  مت أجزه حلماً عن اجلهل يندم... واحلم عن خلي واعلم أنين 

  :من اجتهد يف إغضابه فحلم

لسنا نردك انتقاصاً حبسبك، وال قلة : بايع رجل آخر على أن يغضب األحنف، فجاءه فخطب إليه أمه فقال
وأنت حتتاج إىل امرأة ودود ولود، تأخذ من خلقك رغبة يف مصاهرتك، ولكنها امرأة قد عال سنها، 

ما الذي : وخطب آخر إىل معاوية أمه فقال! وتستمد من أدبك، ارجع إىل قومك وأخربهم أنك مل تغضبين
لعلك خاطرت أن تغضب سيد بين : فقال! بلغين أهنا عجوز عظيمة العجز: رغبك فيه وهي عجوز؟ فقال

  !ارجع فلست به: قال. متيم؟ قال نعم

  :فضل كظم الغيظ



أال أخربكم : ومر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوم يربعون حجراً فقال" . والكاظمني الغيظ : " قال اهللا تعاىل
من كظم الغيظ وهو يقدر على أن : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. بأشدكم؟ من ملك نفسه عند الغضب

يتردد يف ! كظم. حمذور الندم كاملاء يطفىء حر الضرم الكظم يدفع: وقيل. ينفذه خريه اهللا يف أي حور شاء
  .وأفضل حلم حسبة حلم مغضب: قال. حلقي أحب إيل من نقص أجده يف خلقي

  :ما يسكن به الغضب

. من غضب فليستلق: والعجم تقول. من غضب قائماً فقعد سكن غضبه، وإن قاعداً فاضطجع سكن: قيل
قال اهللا . اذكر قدرة اهللا إذا غضب: وقيل. غضب بذكر نار جهنمأطفئوا نار ال: قال أبو بكر بن عبد اهللا

الطيف من : فقيل" . إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون : " تعاىل
  .الشيطان حر الغضب

  :من أغضب من الكبار فصرب

ين الشيطان فإياك ومعاودة أردت أن يستفز: قام رجل إىل عمر بن عبد العزيز فكلمه بكالم أغضبه فقال
اتق : أمر حممد بن سليمان برجل أن يطرح من القصر كان قد غضب عليه فقال الرجل! مثله، عافاك اهللا

وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة : خلوا سبيله فإين كرهت أن أكون من الذين قال اهللا تعاىل فيهم: فقال! اهللا
  .باإلمث

  :ذم الغضب

مهما أعجزين ابن آدم فلن : وروي أن إبليس لعنه اهللا قال. الغضب: ال أثقل؟ فقالأي األمح: قيل حلكيم
أميا أبعد من الرشاد : وقيل أليب عبا. يعجزين إذا غضب، ألنه ينقاد يل فيما أبتغيه، ويعمل ما أريده وأرتضيه

! ر ما يعذر السكرانالغضبان ال يعذر أحد يف طالق وال مأمث جيترمه، وما أكث: السكران أم الغضبان؟ فقال
خمرجهما واحد واللفظ خمتلف، فمن : وسئل ابن عباس رضي اهللا عنه عن الغضب واحلزن أيهما أشد فقال

  :ومن هنا أخذ املتنيب قوله. نازع من يقوى عليه أظهره غضباً، ومن نازع من ال يقوى عليه كتمه حزناً
  وحزن كل أخي حزن أخو الغضب

  :من غضب يف غري مغضب

من غضب من غري ذنب رضي : وقيل. إذا كانت املوجدة من علة كان الرضاء مفقوداً: احلكماء قال بعض
  .من فاته الذين واملروءة فرأس ماله الغضب: وقيل. من غري عذر

  :عذر من كان منه غضب



: وقيل. من استغضب ومل يغضب فهو محار، ومن استرضي ومل يرض فهو جبار: قال الشافعي رضي اهللا عنه
  .فالن ميلك حالتيه أي غضبه ورضاه: وقيل. غضب من اجلفوة مل يشكر أخا النعمةم مل ي

  :احلث على ترك الغضب املؤدي إىل اإلعتذار

  :قال شاعر. إياك وعزة الغضب فإهنا تصري بك إىل ذل اإلعتذار: قال حكيم
  فقد يورث الذل الطويل تعزز... وال حتم من بعض األمور تعززاً 

  :آخر
  املتذلل ولرب ممتعض هو

  :آخر
  تكن مما يغيظك يف ازدياد... مىت ترد الشفاء لكل غيظ 

  :سرعة الغضب وبطؤه

: وكان بعض الناس يقول. أسرع الناس رضاً أسرعهم غضباً، كاحلطب أسرعه مخوداً أسرعه وقوداً: قيل
  .أعوذ بك من غضب من ال يكاد يغضب، وأعوذ بك من غضب امرأة قادرة، وذي قوة قاهرة

  :ى مالءمة الناساحلث عل

  :أبو العتاهية
  وإذا عز أخوك فهن... ساهل الناس إذا ما غضبوا 

  :حممود الوراق
  فالغيظ خيرج كامن األحقاد... دار الصديق إذا استشاط تغضباً 

  ملثالب اآلباء واألجداد... ولرمبا كان التغضب باحثاً 

  :النهي عن مراجعة السفيه ومدح فاعل ذلك

  :قال شاعر" . إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً و: " قال اهللا تعاىل
  إال وجواب حتية حياكها... ال ترجعن إىل السفيه خطابه 

  ترداد نتناً ما أردت حراكها... فمىت حتركه حترك جيفة 

وأحل ! أنت إن قلت عشراً مل تسمع واحدة: فقال! إن قلت واحدة لتسمعن عشراً: لألحنف: وقال رجل
هل لك يف الغذاء فإنك مذ اليوم حتدوا بأمحال ثقال؟ وشتم : لشتم، فلما فرغ قالرجل على األحنف با

  :قال! وعنك أغضي: فقال! إياك أعين: سفيه حكيماً وهو ساكت فقال



  وإن مل يقع إال بأهل اجلرائم... وبعض انتقام املرء يردي بعقله 
  :فقال! هال جازيت: وقيل لبعضهم وقد كان صاحب من له ذنب إليه

  قر حيقر عن طراد الدخلالص
  :شاعر

  فصنت عنه النفس والعرضا... شامتين عبد بين مسمع 
  من ذا يعضّ الكلب إن عضّا؟... ومل أجبه الحتقاري له 

  .وهلذا باب يف موضع آخر

  :احلث على التصامم عن القبيح والتمدح بذلك

إين وإياك : خر وهو ساكت فقالوأمسع رجل آ. إذا مسع أحدكم العوراء فليطأطىء هلا تتخطاه: قال املهلب
  :كما قال زهري

  !مصيب فما يلمم به فهو قائله... وذي خطل يف القول حتسب أنه 
  :حامت

  مّري فانفذيين: مسعت فقلت... وكلمة حاسد يف غري جرم 
  ومل يعرق هلا يوماً جبيين... عنيت هبا كأن قيلت لغريي 

  .ه فكفيترب شتم مسعت فتصاممت، وعي تركت: السموأل اليهودي
  :البحتري

  وإن كنت يف اإلقدام أطعن يف الصف... وأحبس عين تعريض عرضي جلاهل 

  :احلث على الرمحة ومدح ذويها

من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من كرم : وقال. ال تنزع الرمحة إال من قلب شقي: موقال عليه الصالة والسال. ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا

  .من أمارات الكرم الرمحة، ومن أمارات اللؤم القسوة: وقيل. أصله الن قلبه
  :احلث على العفو مطلقاً

" وأن تعفوا أقرب للتقوى : " وقال تعاىل" . وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم : " قال اهللا تعاىل
خذ العفو : " وأدب نبيه صلى اهللا عليه وسلم فقال" . فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره : " وقال تعاىل. 

وقال " . وإنك لعلى خلق عظيم : " ؛ فلما علم أن قد قبل أدبه قال" وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني 
هل : وقيل لبعضهم. ل مغنماًيرون العفو مغرماً والبخ: وما محيتهم؟ قال: إياكم ومحية األوغاد؛ قيل: األحنف

العفو فاإلنصاف : وأي شيء خري من اإلنصاف؟ قال: لك يف اإلنصاف أو ما هو خري من اإلنصاف؟ قال
العفو : وقيل" . وليعفوا وليصفحوا : " العفو بداللة قوله تعاىل: وسئل اجلنيد رمحه اهللا عن الفتوة فقال. ثقيل



من شكر املوهوب العفو عن الذنوب . الق أن تغفر الذنبمن كرم األخ: قيل. عن املذنب زكاة النفس
  .االحتمال قرب العيوب

  :البحتري
  بشكر ومل تسعد بتقريظ مادح... إذا أنت مل تضرب عن احلقد مل تفز 

  :استطابة العفو ولذته

. ندامةلذة العفو أطيب من لذة التشفي، ألن لذة العفو يتبعها محد العاقبة، ولذة التشفي يتبعها غم ال: قيل
مكافأة من أحسن إيل بأكثر من إحسانه، وعفوي : أي شيء أنت به أسر مما ملكت؟ قال: وقيل لالسكندر

  .عمن أساء بعد قدريت عليه

  :ما يستحسن من الكبار فيه احللم وما يستقبح

وقال . انإين ال أحول بني الناس وبني ألسنتهم ما مل حيولوا بيننا وبني السلط: قال معاوية وقد أغلظ له رجل
: وقال السفاح. قادح يف ملك، ومتعرض حلرمة، ومذيع لسر: احللم حيسن بامللوك إال يف ثالثة: املأمون

  .احللم حيسن إال ما أوضع الدين وأوهن السلطان

  :احلث على درء احلد

 العفو ألن خيطىء اإلمام يف: وقال عمر رضي اهللا. أدرؤوا احلدود بالشبهات: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ألن أعطل مائة حد قد ثبتت أحب إيل من أقيم حداً : وقال إبراهيم النخعي. خري له من أن خيطىء يف العقوبة

  .قد ثبت

  :حث القادر على العفو

ظفر اإلسكندر . إذا قدرت على العدو فاجعل العفو شكر قدرتك: قال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
فخلى سبيله ورده إىل ! ما جيمل بالكرام أن يصنعوه إذا ظفروا: بك؟ قالما أصنع : ببعض امللوك فقال له

كاىفء من أعطاك ما حتب مبا : فقال! احلمد هللا الذي أظفرين بك: وملا ظفر أنوشروان ببزرمجهر قال. مملكته
وقيل ليوسف عليه . املقدرة تذهب احلفيظة: وقيل. إذا ملكت فاسجح: قالت عائشة رضي اهللا عنها. حيب
  .بعفوك عن أخوتك عند قدرتك رفع قدرك: لسالما

  :ذم املتشفى من الغيظ

. من شقي غيظه مل جيب شكره: وقال حكيم. العقوبة األم حاالت ذي القدرة: قال معاوية رضي اهللا عنه
التشفي طرف من اجلزع، فمن رضي أن ال يكون بينه وبني الظامل إال ستر رقيق وحجاب ضعيف : وقال



  :اعروقال ش. فلينتصف
  تكن مما يغيظك يف ازدياد... مىت ترد الشفاء لكل غيظ 

  يضيق هبا الفسيح من البالد... مىت مل تتسع أخالق قوم 

  :مدح من صفح عن قدرة

  :شاعر
  !ما أعظم الناس أحالماً إذا قدروا

  .عفو العزيز أعز له وعفو الذليل أذل له: وقيل
  :أخر

  !ري ذي ناصرال سيما عن غ... ما أحسن العفو من القادر 
  :أشجع

  وليس يعجزه انتصاره... يعفو عن الذنب العظيم 
  وقد أحاط به اقتداره... صفحاً عن الباغي عليه 

  :املتنيب
  ويسلب عفوه األسرى الوثاقا... فىت ال تسلب القتلى يداه 

  :املمدوح بأنه إن شاء صفح وإن شاء انتقم

  :األعشى
  ء أو ينتقمفيعفو إذا شا... يقوم على الرغم يف قومه 

  :كثري
  أشد العقاب أو عفا مل يثرب... حليم إذا ما نال عاقب جممال 

  :علي بن اجلهم
  وجيزي على احلسىن ويعطي فيجزل... يعاقب تأديباً ويعفو تطوالً 

  :وقال آخر
  !فال عدمناك من عاف ومنتقم... تسطو بعدل وتعفو إن عفوت به 

  :احلث على إقالة من سلم ظاهره

إمنا : مبا مل تسمعه أذناك، فإن السيد إذا حضر هيب، وإذا غاب اغتيب، وقال بعض امللوك ال تعتد: قيل
  .منلك األجساد دون النيات، وحنكم بالعدل ال باهلوى، ونفحص عن األعمال ال عن السرائر

  :البحتري



  فما يضرك إن عاداك إسرارا؟... إذا عدوك مل يظهر عداوته 
  :وقال آخر

  وإن حبسوا عنك احلديث فال تسل... ف تكرماً إذا دحسوا بالكره فاع
  وإن الذي قالوا وراءك مل يقل... فإن الذي يؤذيك منه استماعه 

  :العذر عمن سلم باطنه

  :إبراهيم بن املهدي: قد يهفو املرء ونيته سليمه ويزل وطريقته مستقيمه
  أسا هبا إال بنية طائع... ما إن عصيتك والغواة متدين 

  :ابن طباطبا
  وكم كافر باهللا راج لغفرانه... زليت كفراً فهل يل توبة  أرى

  فما زال قليب مطمئناً بإميانه... فإن كنت يف الكفر الذي جئت مكرهاً 
  :الفرزدق

  إذا مل تعمد عاقدات العزائم... فلست مبأخوذ بلغو تقوله 

  :ذم من ال يقيل العثرة

من أكل وحده وضرب عبده ومنع وفده؟ أال أال أخربكم بشراركم؟ : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخربكم بشر من ذلكم؟ من ال يقبل معذرة وال يقيل عثرة

  :شاعر
  كالمه مثل عصي الطلح... موقح الوجه قليل الصفح 

  :عتب من حيفظ الذنب بعد تقادمه

  :البحتري
  تناس ذنوب قومك إن حفظ الذنوب إذا قدمن من الذنوب

  .اآلثام تدرسها األيام: وقيل

  :وجوب العفو عن املعترف

  .املعترف باجلريرة مستحق للغفرية. ال عتب مع إقرار وال ذنب مع استغفار: اإلعتراف يزول به اإلقتراف
  :حممد بن جابر

  إليك فلم تغفر له، فله الذنب... إذا ما امرؤ من ذنبه جاء تائباً 
  .التوبة تغسل احلوبة: وقيل



  :احلث على العفو بعد اإلقرار

إما أن تقر بذنبك فيكون إقرارك حجة لنا يف العفو، وإال فطب : وم بن عمرو لصديق له أنكر ذنباًقال كلث
  :نفساً باإلنتصار منك فإن الشاعر فيقول

  عنه، فإن جحود الذنب ذنبان... أقرر بذنبك مث اطلب جتاوزنا 
  .ىل الغفلة وكالل حد الفطنةجيب للحازم أن ال يتقدم غفرانه تعريف اجلاين ما جىن، لئال ينسب عفوه إ: قيل

  :سوء اإلعتذار دليل على اإلصرار

  :قال
  خلط احتجاجاً باعتذار... ال ترج رجعت مذنب 

  :وقال آخر
  وال أنت أغليت يف املعذره... فال أنت أعتبت يف زلة 

  :حسن العفو عن املصر

ل من عفا عن السهو صدق واهللا ليس فض: ذنب اإلصرار أوىل باالغتفار؛ فقال: مسع حكيم رجالً يقول
  .القليل، كمن عفا عن العمد اجلليل

  :مستعف مقر بالذنب

وقال الفضل . جتاوز عن مذنب مل يسلك باإلقرار طريقاً؛ حىت اختذ من رجائك رفيقاً: ابن املعتز يف كالم له
  :أنت كما قال الشاعر: فلم ينكر الرجل وقال! بلغين أنك تبغضين: بن مروان لرجل عاتبه

  ونوسعها ذماً وحنن عبيدها... دنيا نذم صروفها فإنك كال
  :أبو فراس

  ب وجدهتا فينا كثريه... إن مل جتاف عن الذنو 
  أن تغض علي اجلريره... لكن عادتك اجلميلة 

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان، فإن أخذت يف غريي بالعدل فخذ يفَّ : أتى املنصور برجل أذنب فقال
  :شاعر: اإلحسان؛ فعفا عنه

  إن لإلعتذار حظاً م العفو يراه املقر باإلنصاف
  ء مقراً بذلة اإلعتراف... ولعمري لقد أجلك من جا 

  :الرفاء
  ملا كان، واإلقرار بالذنب أروح... فإن تعف عين تعف عن غري جاحٍد 



  :وقال آخر
  ولست بأوّل موىل عفا... فلست بأّول عبد هفا 

  :استغناء من خلط إقراراً بإنكار
  :تقصرياً فابلغ وال ذنباً فاعتب ولكين أقولما أعرف 

  فأين عاقبة األخوّه؟... هبين أسأت كم زعمت 
  ت فأين فضلك واملروه؟... وإذا أسأت كما أسأ 

  :ابن نوقه
  أتاك به الواشي فجد باحتماله... وهبين، وما أجرمت، أجرمت كل ما 

  :ابن باذان
  وإن أفرطت فأين أفضالك... إن أسأت فأين إحسانك 
  لست مبخليك من العربده... أقررت باجلرم على أنين 

إن حبستهم بالباطل فاحلق خيرجهم، وإن حبستهم حبق : وقال الشعيب البن يسرة وقد كلمه يف قوم حبسهم
  .فأمر بإطالقهم! فالعفو يسعهم

  :معتذر مع إنكار

وملا حبس : اإلعتذار؟ قالما على املذنب أكثر من الرجوع، فهل علي من مل يذنب أكثر من : قال رجل ملعن
إن امللك شيء ما نويته وال متنيته، ولو أردته لكان أسرع من السيل إىل احلدور، : عبد امللك بن صاحل قال

والنار إىل يبس العرفج، ولكن مل رآين بامللك قميناً وإن مل أترشح له يف سر وال جهر، ورآه حين إيل حنني 
من سهر يف طلبه، فإن حبستين على أين أصلح له ويصلح يل فليس  األم الواهلة إىل والدها عاقبين عقاب

هذا خالف ما : فقال! ألضربنك حىت تقر بالذنب: وقال الرشيد لرجل يرمى بالزندقة! ذلك ذنباً فأتوب منه
أمر اهللا تعاىل به، ألنه أمر أن يضرب الناس حىت يقروا باإلميان، وأنت تضربين حىت أقر بالكفر؟ فخجل وعفا 

  .عنه
  :التنوخي

  !إين ظامل: يرضيك عين قلت... إن كان إقراري مبا مل أجنه 

  :معتذر بتكذيب نفسه

طاملا : قال. نعم: أليس ابن سلمى؟ قال: أتعرف النعمان؟ قال: خرج النعمان متنكراً فمر برجل فقال له
ت شيخاً أكذب واهللا ما رأي! أبيت اللعن: كيف قلت؟ قال: فلحقته خيله فقال! أمررت يدي على فرجها

  :فضحك وخاله، فأنشأ اليشكري! وال أألم وال أوضع وال أعض لبظر أمه مين
  ولقد تعاقب يف اليسري وليس ذاك جلهلها... تعفو امللوك عن العظيم من الذنوب لفضلها 



  وخياف شدة تكلها... لكن ليعرف فضلها 
وحيك : قال! جائر بائر. نعم: امللك؟ قالأتعرف عبد : انقطع عبد امللك عن أصحابه فانتهى إىل أعرايب فقال

وحيك أنا أضر : قال! ال حياك اهللا وال بياك وال قربك، أكلت مال اهللا وضيعت حرمته: قال! أنا عبد امللك
يا أمري املؤمنني، : فلما وصلت خيله علم صدقه فقال! ال رزقين اهللا نفعك وال دفع عين ضرك: قال! وأنفع

  !ةأكتم ما جرى فاجملالس أمان

  :مستعف سأل أن ينخدع له

  :ابن الرومي
  فسامح وليك إن الكرمي قد يتخادع للخادع

  :وقال
  لفرط احلياء وفرط الكرم... وما بك من غفلة إمنا 

أمل تكن طلبت : وكان جعفر بن سليمان عثر برجل سرق درة فباعها، فلما بصر بالرجل استحيا فقال له
وبلغين أن ركن الدولة كان يوماً يف الدار حبيث ال . فخلى سبيله. منع: هذه الدرة مين فوهبتها؟ فقال الرجل

يرى، فدخل فّراش فرأى طاساً من ذهب ومل يكن بقربه أحد، فتناوله وخرج فرآه ركن الدولة ومل يعلم به، 
دعوه فإن من أخذه مل يأخذه على أن يرده، ورائيه ال يريد أن يذكره، فبعد : فلما استقصى عليه اخلدم قال

هذه الثياب من ذلك : لك كان الفراش يصب ماء على يديه وعليه ثياب فاخرة، فقال ركن الدولةذ
  .نعم أيها األمري وغري ذلك من أثر النعم؟ فعفا عنه: وكان الفراش جلداً فقال! الطاس

  :احلث على استسقاء نعمة بإقالة عثرة

  :ابن الرومي
  لوسنأنت أهديت هلا حلو ا... ال تطري وسناً عن مقلة 

  :ابن نوقة
  رجا يف ذراكم أن ينال املعاليا... أترضى بإلزام الدنيئة خادماً 

ال تشمنت يب عدواً أنت رقمته، وال تسوءن يب صديقاً أنت سررته، ال هتدمن ركناً : وقال روح بن زنباع
  .أنت بنيته

  :استغناء من زعم أن ذنبه كان خطأ أو نسياناً
وقال غالم هامشي أراد عمه أن جيازيه بسهو . فع عن أميت اخلطأ والنسيانر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :أبو متام! يا عم إين قد أسأت وليس معي عقلي، فال تسئ ومعك عقلك: منه
  !على خطأ مين فعذري على عمد... فإن يك سخط عم أوتك هفوة 

  :علي بن اجلهم



  وموىل عفا ورشيداً هدى... أمل تر عبداً عدا طوره 
  فعاد وأصلح ما أفسدا... أمر تالفيته  ومفسد
  :املتنيب

  بأول معشر خطئوا وتابوا... وعني املخطئني هم وليسوا 
  ولكن رمبا جهل الصواب... وما جهلت أياديك البوادي 

  :املتمدح بذلك

ليس عليكم جناح فيما أخطأمت به : أتراين أجتاوز بك حكم اهللا حيث يقول: اعتذر رجل إىل املنتصر فقال
  .كن ما تعمدت قلوبكم وكان اهللا غفوراً رحيماًول

  :احلسن بن وهب
  يزل إذا ما مل يكن ذاك عن عمد... وعندي إغضاء وعفو عن الذي 

  :مستعف سأل أن يقوم ويؤدب

  :أمحد بن أيب فنن
  مجيل فعلك يب أمشت حسادي؟... أحني كثرت حسادي وساءهم 
  !وإرشادي فأنت أوىل بتقوميي... فإن تكن هفوة أو زلة سلفت 

  :مستعف سأل العفو لفرط خوفه

  :علي بن اجلهم
  قرنت املقيم به املقعدا... فعفوك عن مذنب خاضع 
  إىل الصبح من قبل أن يرقدا... إذا ادرع الليل أفضى به 

  :مستعف اتكل على سالف حرمته

مثل موديت، من حصل له مثل داليت، وليس ثوب حرميت، ومت مبثل قرابيت، وأسلف : قال هامشي للمأمون
  .وعفا عنه! صدقت: أقيل له أعظم من عثريت، وغفر له فوق زليت؛ فقال

  :شاعر
  بصاحل أيامي وحسن بالئيا... أيذهب يوم واحد إن أسأته 

  " .إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم : " وكفى باحلث على ذلك قول اهللا تعاىل

  :االستعفاء ملذنب من قوم حمسنني



  :هيم الصويلإبرا
  حملسنهم أهل اإلساءة، يصلحوا... أساؤوا وفيهم حمسنون، فإن هتب 

  :متوصل إىل العفو مبراجعة أو حجة

: فقال! ال سلم اهللا عليك: فقال. السالم عليك يا أمري املؤمنني: غضب عبد امللك على رجل فلما أيت به قال
وإذا : وقال" . بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم : " ما هكذا أمر اهللا تعاىل إمنا قال تعاىل

وكان عمر رضي اهللا عنه يعس ليلة، فسمع غناء . فعفا عنه! جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم
يا عدو اهللا أرأيت أن يسترك اهللا وأنت على : رجل من بيت فتسور عليه، فرآه مع امرأة يشربان اخلمر فقال

قال اهللا : إن كنت عصيت اهللا يف واحدة فقد عصيت يف ثالث! ري املؤمنني ال تعجليا أم: معصية؟ فقال
ال تدخلوا : وائتوا البيوت من أبواهبا، وقد تسورت علي، وقال: وال جتسسوا، وقد جتسست وقال: " تعاىل

: عنهفقال عمر رضي اهللا ! بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقد دخلت بغري سالم
  !نعم وعلى أن ال أعود: أسأت فهل تعفو؟ فقال

  :من توصل إىل العفو بذم نفسه

كان جعفر بن أمية خرج مع مصعب بن الزبري، وكان صديقاً لعبد امللك، فلما أيت به بعد قتل مصعب قال 
إين : قال! ونعم أيضاً فال أنعم اهللا بك: قال. نعم: ال أنعم اهللا بك خرجت مع مصعب؟ قال: عبد امللك

وأيت احلجاج برجل من أصحاب . فضحك وخاله! أعرف نفسي بالشؤم فأردت أن أصيب مصعباً بشؤمي
ألين كنت خامالً فرفعتين : وملا؟ قال: قال. ال: أفيك خري إن عفوت عنك؟ فقال: ابن األشعث فقال له

 تفارقين أبداً، وال أفلح وأحلقتين بالناس، فخرجت مع ابن األشعث ال لدين وال لدنيا، ومعي احلماقة اليت ال
  .فضحك منه وخلى سبيله! معها سرمداً

  :من توصل إىل العفو حبيلة

أنشدك اهللا يا أمري املؤمنني أن ال : أيت معن بن زائدة بأسرى، فأمر بضرب أعناقهم فقام غالم منهم فقال
فخلى ! أحسنت: قال! ناشدتك اهللا إن قتلت ضيفانك: فلما شربوا قال. أسقوهم: فقال! تقتلنا وحنن عطاش

فنزع ثوبه واتزر ولىب وأظهر اإلحرام، فخلوا سبيله ! أمهلوين ألركع: هم األزارقة بقتل رجل فقال. سبيلهم
وملا غشي أمري املؤمنني علي كرم " . يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام : " لقوله تعاىل

وملا أيت ! قبحك اهللا: على الدابة وتلقاه بعورته، فأعرض عنه وقال اهللا وجهه عمرو بن العاص طرح نفسه
ال تقتلين : عمر رضي اهللا عنه باهلرمزان أراد قتله، فاستسقى ماء فأيت بقدح فأمسكه بيده فاضطرب وقال

أو مل : فأمر عمر رضي اهللا عنه بأن يقتل، فقال. فألقى القدح من يده. نعم: حىت أشرب هذا املاء، فقال
  .أخذ أماناً ومل نشعر به! قاتله اهللا: ين وقلت ال أقتلك حىت تشرب هذا املاء؟ فقال عمرتؤم



  :مستعف ذكر فرط خوفه من الوعيد

  :مروان بن أيب حفصة
  إذا ما أطمأنت باجلنوب املضاجع... أبيت وجهي ال يالئم مضجعاً 

  :سلم اخلاسر
  ضطربتظل من خوفها األحشاء ت... لقد أتتين من املهدي معتبة 

  :أبو متام
  عقاربه بداهية نآد... أتاين عابر األنباء تسري 

  !جيريه على شوك القتاد... فيا خرباً كأن القلب أمسى 
  :البحتري

  ولقينين حنساً من الطري اشأما... عذيري من األيام وقفن مشريب 
  أرى سخطه ليالً مع الليل مظلما... وألبسنين سخط امرىء بت موهناً 

  :العتاب فاعتذر لذلكمن هرب خشية 

  :شاعر
  ملا أرسلت من كفي خيلك... لئن أخفي حذاري عنك شخصك 

  بأين إن رميت أفوت نبلك... ومل أهرب علي ثقة وعلم 
  !بأنك معمل يف احلكم فضلك... ولكين هربت على يقني 

  :املتوصل إىل العفو مبغالظة القول

فما قتلت إال ! أطال اهللا سهادك وأمخد رمادك: ة منهنأتى خمرق بنساء فطلنب أن يعفو عنهن فأىب فقالت امرأ
نساء أعالهن ندى وأسفلهن دماً، ما أدركت من قتلنا ثأراً وال حموت عن نفسك به عاراً فأمر بتخلية 

ال جزاك اهللا عن السنة : وأتى احلجاج بأسارى فقال أحدهم! إمنا ألخشى أن تلد مثلها: سبيلهن غريها وقال
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم : " إن اهللا تعاىل يقول: قالكيف؟ : قال! خرياً

وقالت امرأة . خلوا سبيلهم: فقال احلجاج! فال مننت وال فاديت" . فشدوا الوثاق فإما مّناً بعد وإما فداء 
أما كان ! ذه اجليفأف هل: فقال! فلئن أسأنا يف الذنب فما أحسنت يف العفو! قبحك اهللا: يف مجلة أسرى

  .فيهم من يقول مثل هذا، وأمر بتخلية من بقي منهم

  :املتوصل إىل العفو بتذكر اهللا ومناشدته



! أسألك اهللا إن علمت أين ألطوع لك منك هللا فاعف عين عفا ا هللا عنك: غضب رجل على مواله فقال
غدا مين بني يديك إال ما عفوت أسألك بالذي أنت أذل بني يديه : وقال رجل ألمري غضب عليه. فعفا عنه

أضرب بقدر ما تعلم أنك جتشمه عند القصاص يوم اجلزاء فعفا : وقال آخر ألمري يضربه: فعفا عنه! مين
  .عنه

  :من استعفى واستوهب مجيعاً
يا موالي إن اهللا تعاىل قد مدح قوماً فكن : جىن غالم للحسن بن علي رضي اهللا عنهما، فأمر بعقابه فقال

أنت حر : قال! واهللا حيب احملسنني: وقد قال: قال. خلوا سبيله: فقال! والكاظمني الغيظ: نه يقولمنهم، فإ
اجعل ما وهبت يل من : واستعفى رجل من مصعب بن الزبري فعفا عنه فقال. لوجه اهللا ولك من املال كذا

  :ات بقولهفأعطاه مائة ألف، فقال الرجل إين قد جعلت نصفها البن قيس الرقي! حيايت يف خفض

  إمنا مصعب شهاب من اهللا جتلت عن وجه الظلماء
  :املتنيب! هذا ولك وعلينا أن نعطيه ذلك: فقال له مصعب

  لتخصين هبدية منها أنا... فاغفر فديتك واحبين من بعدها 
  :وقال

  !وقبل مايل قدماً قد حقنت دمي... رددت ماالً ومل متنن عليّ به 

  :املتوصل إىل العفو بدفع الوقت

  :إن رأيت أن تؤخرين إىل غد؛ فأمر بتأخريه فقال: أيت عبيد اهللا بن زياد خبارجي فأمر بقتله فقال
  له كل يوم يف خليقته أمر... عسى فرج يأيت به اهللا إنه 

فقال أمحد ابن أيب ! آلخذن مالك وألقتلنك، اقتلوه: وغضب املأمون على علي بن اجلهم فقال. فعفا عنه
حينئٍذ تأخذ مال الورثة وأمري : من ورثته؛ فقال: أين تأخذ املال يا أمري املؤمنني؟ قال إذا قتلته فمن: دؤاد

  .وانقضى اجمللس وسكن غضبه وتوصل إىل خالصه! يؤخر حىت يستصفى ماله: املؤمنني يأىب ذلك، فقال
  :شاعر

  فانظر به غده وال تستعجل... وإذا ابن عمك جلّ بعض جلاجه 

  :إىل حني التبني املتوصل إىل ذلك بالتثبت

وقيل " . إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني : " قال اهللا تعاىل
غضب هللا فأطع اهللا يف : وغضب الرشيد على رجل فقال له جعفر. تأنّ فإن التأين م الوايل صدقة: لوال

إنك على إيقاع ما مل توقع أقدر : قال الشعيب لعبد امللكو. غضبك بالوقوف إىل حال التبني كما غضبت له
  :منك على رد ما أوقعت؛ فأخذ هذا املعىن شاعر فقال

  على سهمه ما دام يف يده السهم... فداويته باحللم واملرء قادر 



  :التثبت يف العقوبة نصف العفو

  :املتنيب
  فإن الرفق باجلاين عتاب... ترفق أيها املوىل عليهم 

  :ايف عن التثريبهني الع

: وقيل. إن رأيت أن ال ختدش وجه رضاك بالتثريب فافعل: رضي بعض امللوك عن رجل مث أخذ يوخبه فقال
العفو مع العذل أشد من الضرب على ذي العقل، فرب قول نفذ من : وقيل! ما عفا عن الذنب من قّرع به
  :ابن نوقة! صول، وعفو أشد من انتقام
  إحسانه، إن لكرمي وهوب... ينء إن كنت تعفو فاعف عفو مه

  !ال تثريب: جاؤه معتذرين... قل قول يوسف حني قال إلخوة 
  من مثلك التقومي والتأديب... أو ال فعاقبين فليس مبنكر 

  :وفيمن يعاقب مث يعاتب قال شاعر
  فتعنيفه بعد العقاب من الربا... إذا عوقب اجلاين على قدر جرمه 

  :معاتبة من صفح مث ندم

كان جرى بيين وبني رجل كالم واحتملت عنه مث ندمت، فرأيت يف املنام كأن شيخاً أتاين : ابن طباطباقال 
  :فأنشدين

  عمن قد أساء وقد ظلم؟... أندمت حني صفحت 
  من أتبع اخلري الندم... ال تندمن فشرُّنا 

  :ذم من اعتذر فأساء

. انسيتنا اعتذارك كل عثارك: وقال آخر. رب إضرار أحسن من اعتذار. عذره أشد من جرمه: قيل يف املثل
  .بث من عذرك مث من ذنبك: وقيل

  :اخلبزارزي
  جىن عذره ذنباً من الذنب أعظما؟... وكم مذنب ملا أتى باعتذاره 

  :ابن احلجاج
  يل صديق جىن علي مراراً وكثّرا

  غسل البول باخلرا... مث ملا عتبته 
  :علي بن عبد العزيز اجلرجاين



  يبصر االحتجاج عنه يشينه... لى العذر حىت رب ذنب ينمى ع
  كلما ازداد منهم حتسينه... كمقال اجلريء يزداد قبحاً 

  :النهي عن الذنب املفضي إىل اإلعتذار

إياك وما يسبق إىل القلوب انكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فما كل من حيكي عنك ينكر تطيق أن : قيل
  .ر وقع يف الذنبمن وثق حبسن العذ: وقيل. توسعه عذراً
  :املوسوي

  بقيد النهى أغنته عن طلب العذر... ومن قّيد األلفاظ عند نزاعها 

  :النهي عن العذر

أمسك : وقال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه. إياكم واملعاذير فإهنا مفاجر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن يعلم اهللا ذلك من نيتك : من اعتذر إليه وكتب احلجاج إىل بعض. عن اإلعتذار واستمسك باالستغفار

  .تكف املقال

  :صعوبة اإلعتذار واحلث على تركه

  :علي بن اجلهم
  خطة صعبة على األحرار... إن دون السؤال واإلعتذار 

  رف ذنباً مضاضة اإلعتذار... فارض للمذنب اخلضوع وللقا 
  :الزبري وهو يف هناية احلسن

  اودة بال عد الذنوبمع... تعالوا نصطلح وتكون منا 
  فإن القلب أشفى للقلوب... فإن أحببتم قلتم وقلنا 

  :هني من مل يذنب عن العذر

أحق منزلة باإلجتناب منزلة : وقيل. إياك والعذر عما مل جتنه، فاملعتذر من غري ذنب يوجب على نفسه الذنب
ر حيقق التهمة كما أن اإلفراط يف اإلغراق يف العذ: وقيل. العذر ألنه يقف مواقف هتمة، وقلما سلم من ظنه

  .النصيحة يوجب الظنة

  :االعتذار من ترك االعتذار



لست أعتذر إليك من الذنب إال بإقالع : وقال آخر. سكويت عن التفسري العترايف بالتقصري: قال بعضهم
  :إن تركت االعتذار فلما قال الشاعر: وكتب كاتب. عنه

  راح العذر خري من العذرفإن اط... إذا مل يكن للعذر وجه مبني 
إن كان ما بلغك فما تغين املعاذير، وإن كان كذباً فما تضر : وقيل للمطيع وقد بلغ املهتدي عنه شيء أنكره

  .األباطيل

  :املمتنع من العذر عن حق أورده

عن  إمنا سألت: قال. تركته مسيناً عظيماً: كيف تركته؟ فقال: سأل احلجاج أعرابياً عن أخيه حممد بن يوسف
نعم ما هو بك أعز مين باهللا؛ فأمر بضربه فقيل : أما علمت أنه أخي؟ قال: قال. ظلوماً غشوماً: قال. سريته
: وخطب احلجاج يوماً فأطال، فقام رجل فقال! معاذ اهللا أن أعتذر من حق أوردته: فقال. اعتذر إليه: له

ومه وزعموا أنه جمنون، فإن رأى أن خيلى فأمر حببسه فأتاه ق. الوقت ال ينتظرك والرب ال يعذرك! الصالة
فبلغ ! معاذ اهللا ال أزعم أن اهللا ابتالين وقد عافاين: إن أقر باجلنون خليته؛ فقيل له ذلك فقال: سبيله فقال

: بأي وجه تلقاين؟ فقال: ودخل رجل على سلطان وكان من أذنب فقال. ذلك احلجاج فعفا عنه لصدقه
  .فعفا عنه ووصله! وعقوبته أكرب! ن ذنويب إليه أكثربالوجه الذي ألقى به اهللا، فإ

  :تأسف من يعاتب من غري مذنب

  :شاعر
  وتغطى من املسيء الذنوب... قد يالم الربيء من غري ذنب 

  :وقال آخر
  فغشيان ما هتوى من األمر أكيس... إذا كنت ملحياً مسيئاً وحمسناً 

  :البحتري
  كيف أعتذر؟: ، فقل يلكانت ذنويب... إذا حماسين الاليت أدل هبا 

  .رب ملوم ال ذنب له: ويف املثل
  :شاعر

  حماسنه فعد من الذنوب... وكم من موقف حسن أحيلت 

  :من اعتذر بتكذيب الواشي

  :زهري بن بالل
  !وجه احملرش أقبح: فقلت له... وذي حنق أغراه يب غري ناصح 

  :أبو متام



  دمسامعه بألسنة حدا... ومن يأذن إىل الواشني يسلق 
  :ابن احلجاج

  :بضاعة عادت خبسرانه... قل للذي جهز بالسعي يب 
  يوماً ومن تعريك آذانه... يا ذا الذي البد من صفعه 

  !صفعته يف جوف إيوانه... لو حدثت كسرى به نفسه 

  :قلة االعتذار بقول الواشي

  :شاعر
  ألكثر ما قالوا على محول... دع الناس ما شاؤوا يقولون، إنين 

  وال كل ما يروي علي أقول... أسخطته أنا معتب  وما كل ما

  :من ذكر إرضاء صاحبه

  :العتايب
  علي حد مصقول الغرارين قاضب... فهل أنا مغضٍ يف هواك وصابر 
  رضاك مثاالً بني عيين وحاجيب؟... ومنتزع عما كرهت وجاعل 

  :وقال آخر
  قتلت نفسي لترضى... لو أسخطتك حيايت 

  ح العقابمما جاء يف ذم احللم ومد

  :النهي عن املالينة حيث ال تنفع

  :شاعر
  وغالظن إذا مل ينفع اللني... بالرفق مارس والين من ختالطه 

  :سعد بن ناشب
  ومن ال يهب حيمل على مركب وعر... ويف اللني ضعف، والشراسة هيبة 

  .الكرمي يلني عند استعطافه، واللئيم يقسو عند استلطافه: وقيل

  :كان يلحق منه مذلةالنهي عن احللم إذا 

  :سامل بن وابصة
  واحللم عن قدرة فضل من الكرم... إن من احللم ذالً أنت عارفه 



  :قيس بن زهري
  ومن يستجهل الرجل الكرمي

  :وقال آخر
  إذا كنت ختشى كيد من عنه تصفح... ويف احللم ضعف والعقوبة هيبة 

  :وقال آخر
  إذا احللم مل ينفعك فاجلهل أحزم

  :املتنيب
  الفىت يف غري موضعه جهلوحلم 
  :وله

  إذا اتسعت يف احللم طرق املظامل... من احللم أن تستعمل اجلهل دونه 

  :دفع اجلهل باجلهل

  :هدية

  كمثل وقمك جهاالً جبهال... ما إن نفى عنك قوماً أنت تكرههم 
  :آخر

  ويل فرس للجهل باجلهل مسرج... ويل فرس للحلم باحللم ملجم 
  ولكنين أرضى به حني أحوج... دناً وال أخاً وما كنت أرضى اجلهل خ

  الشر ال يدمغه إال الشر، واحلديد باحلديد يفلح: وقيل
  :من حلم وقتاً وهنى عن االغترار به

  :بعضهم
  فما أبداً تصادفين حليما... فال يغررك طول احللم مين 

  :املتنيب
  وترفها احتمالك والوقار... وأطمع عامر البقيا عليهم 

  :بأنه مضر مذللوصف احللم 

الشهرة باملالينة واخلري شر من االشتهار بالغلظة والشر، ألن من عرف باخلري اجترأ عليه الناس، ومن : قيل
  .الرضا بالذل: ما احللم؟ فقال: وقيل لألحنف. آفة احللم الذل: وقيل. عرف بالشر هابه الناس وجتنبوه

  :كون احللم مغرياً
: فقال! بل ما ولدت شراً هلم منك: فقال ابن زرارة الكالبية! لقرشي مين ما ولدت قرشية خرياً: قال معاوية
ألنك عودهتم عادة يطلبوهنا ممن بعدك فال جييبوهنم إليها، فيحملون عليهم كحملهم عليك، : كيف؟ قال



ليت طول حلمنا عليك ال يدعو : وقال األحنف لرجل. وكأين هبم كالزقاق املنفوخة على طرقات املدينة
  .غرينا إليكجهل 

  :النهي عن إكرام اللئام

ما حلمت عن لئيم وإن كان ولياً إال أعقبين ندماً، : هل ذممت عاقبة حلم؟ قال: قال يزيد بن معاوية ألبيه
  .وال أقدمت على كرمي وإن كان عدواً إال أعقبين أسفاً

  :شاعر
  فإنك قد أسأت إىل الكرامة... مىت تضع الكرامة يف لئيم 

  وكان جزاء فاعلها الندامة... ته ضياعاً وقد ذهبت صنيع
  :املتنيب. الكرمي يستصلح بالكرامة واللئيم باملهانة: وقيل

  وإن أنت أكرمت اللئيم متردا... إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته 
  مضرٌّ كوضع السيف يف موضع الندى... فوضع الندى يف موضع السيف بالعلى 

  .استعمال اجلهل مع الكرمي استعمال احللم مع اللئيم أضر من: وقيل

  :االستخفاف مبا ال يصلحه اإلكرام

من كان اإلكرام له مفسدة . من ال يصلحه الطايل أصلحه الكاوي: وقيل. إذا مل تنفع الكرامة فاإلهانة أحزم
جنب كرامتك اللئام فإنك إن أحسنت إليهم مل يشكروا، وإن نزلت . مل تكن الزيادة فيما يفسده له مصلحة

  .ة مل يصربواهبم شد
  :شاعر

  فاجنع شيء يف صالحكم الفقر... سأحرمكم حىت يذل صعابكم 
  :آخر

  ليناً تزايد يف خسرانه... إن اللئيم إذا رأى 
  جهل الكرامة يف هوانه... ال تكذبن فصالح من 

  :االستعانة باجلهل عند احلاجة إليه

ضي اهللا عنهما جالس إذ أقبل أعرايب فلطمه، وبينا ابن عمر ر. أكرموا سفهاءكم فإهنم يكفونكم النار والعار
اجعل لكل كلب : وقيل. ليس بعزيز من ليس يف قومه سفيه: فقام إليه رجل فجلد به األرض، فقال ابن عمر

  :كلباً يهر دونك، فالعرض ال يصان مبثل سفيه يصول وحاد يقول
  ومن سفيه دائم النباح... البد للسودد من أرماح 

  :األحنف



  يالق املعضالت من الرجال... يس له سفيه ومن حيلم ول
  :آخر

  ما مل يستعن جبهول! أخا احللم... وال يلبث اجلهال أن يتهضموا 

  :الرخصة يف عقاب اجملرم واحلث عليه

ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل : " وقال" . ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب : " قال اهللا تعاىل
أختاف علي جناحاً إن ظلمين رجل : وجاء أعرايب إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال " .ما اعتدى عليكم 

وقال . وإن تعفو أقرب للتقوى وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل: فظلمته؟ فقال ابن عباس
ة، فبلغ قوله احلجاج يعجبين الرجل يكاىفء بالسيئة السيئة، فإذا سيم هواناً أبت له األنفة إال املكافأ: الشعيب
من قابل اإلساءة باإلحسان فقد خالف الرب يف تدبري، : أي نفس بني جنبيه؟ وقال اجلاحظ! هللا دره: فقال

وضرب احلجاج رجالً . وظن أن رمحته فوق رمحة اهللا تعاىل، والناس ال يصلحون إال على الثواب والعقاب
إذا كان للمحسن : ووقع إبراهيم بن العباس. الظاملني ال عدوان إال على: اعتديت أيها األمري، فقال: فقال

  .من احلق ما يقنعه، وللمسيء من النكال ما يقمعه، بذل احملسن احلق له رغبة وانقاد املسيء له رهبة

  :حث القادر على العقاب قبل فوته

  :ائهوقال بعض الغسانيني حيرض األسود بن املنذر على قتل أعد. صمم إذا أيقنت أنك عاقره: قيل
  وال يسوغه املقدار ما وهبا... ما كل يوم ينال املرء فرصته 

  مل جيعل السبب املوصول مقتضبا... فأحزم الناس من أن أنال فرصته 
  إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا... ال تقطعن ذنب األفعى وترسلها 

أقل خالداً عثرته، وتدارك يا أمري املؤمنني، : دخل األبرش على هشام ملا غضب على خالد القسري فقال
  :حبلمك هفوته، فقال

  فصادف ظبياً يف احلديقة راتعاً... مضى السهم حىت ال يريد سوى احلشا 
إن كان الذنب خاصاً فال تعمم بالعقوبة، فمعي سالمة الربي : وكتب حيىي بن خالد إىل الرشيد من احلبس

لقد هجمت بالعقوبة : وقال عبد الصمد للمنصور .قضي األمر الذي فيه تستفتيان: ومودة الويل، فكتب إليه
الن بين مروان مل تبل رممهم، وآل أيب طالب مل تغمد سيوفهم، وحنن بني : فقال! حىت كأنك مل تسمع بالعفو

أقوام قد رأونا باألمس سوقة واليوم خلفاء، فليس تتمهد اهليبة يف صدورهم إال بإطراح العفو واستعمال 
  :لقد شاركت عبد امللك يف قول كثري: أبا مسلم وقال ملا قتل. العقوبة

  إذا أمكنته فرصة ال يقيلها... يصد ويغضي وهو ليث خفية 

  :التبجح بقسوة القلب وقلة الرمحة



وملا أمر الواثق بتعذيبه وحببسه يف . رقة القلب من خور الطبيعة: كان حممد بن عبد امللك بن الزيات يقول
أين قوله ال تكون الرمحة إال من : فرد اخلرب إىل الواثق فقال! ارمحين: ال ملعذبهتنور من احلديد وإطباقه عليه ق

  :خور؟ مث متثل بقوله
  فال جتزعن من سنة أنت سرهتا

  .دعين من ذكر الرمحة واإلشفاق، فما مها إال للنسوان والصبيان: ووقع يف قصة رجل
  :املتنيب

  هويدخل اإلشفاق يف قلب... يدخل صرب املرء يف مدحه 

  :املتمدح بأنه يقابل اإلساءة مبثلها

  :شاعر
  إيل أو سيء أوفيتك الثمنا... اعلم، بأنك ما أسديت من حسن 

  :مسلم بن الوليد
  إيل فإين باجلزاء لراصد... فإن يك أقوام أساؤا فأحسنوا 

  :احلارثي
  إذا عفا مل يكن يف عفوه من وال يكدر نعماه
  وإن سطا عاتب ذا جرم بقدره ال يتعداه

  :خذ الربيء جبرم السقيمأ

  " .واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منك خاصة : " قال اهللا تعاىل
  :احلارث بن حلزة

  عنتاً باطالً وظلماً كما يعثر عن حجرة الربيض الظباء
  :آخر

  كذي العر يكوي غريه وهو راتع
  كالثور يضرب ملا عافت البقر

جىن جان يف احلي فأخذت جبريرته واسقط عطائي فقال  أصلح اهللا األمري: ووقف رجل على احلجاج فقال
  :أما مسعت قول الشاعر: احلجاج

  يعدي الصحاح مبارك اجلرب... جانبك من جيين عليك وقد 
  وجنا املقارف صاحب الذنب... ولرب مأخوذ بذنب صديقه 

إال من وجدنا متاعنا عنده،  أعز اهللا األمري كتاب اهللا أوىل ما اتبع؛ قال اهللا تعاىل معاذ اهللا أن نأخذ: فقال
عقر الناقة : وقال احلسن رضي اهللا عنه. صدقت يا غالم رد امسه وأثبت رمسه وسن عطاءه: فقال احلجاج



  :ما فعلت حىت ضربك السلطان؟ فقال: وقيل لرجل. رجل واحد ولكن عم القوم بالعذاب ملا رضوا بفعله
  !جىن لسعيدمن الناس إال ما ... وإن امرأ ميسي ويصبح ساملاً 

  :عذر من بدر منه سخط

  :البحتري
  إليك ببعض أخالق اللئام... إذا أحرجت ذا كرم ختطى 

  :عذر من عاتب على صغري

  :رجل من بين يشكر
  تعفو امللوك عن العظيم من الذنوب لفضلها
  ولقد تعاقب يف اليسري وليس ذاك جللها

  وخياف شدة نكلها... لكن ليعرف فضلها 

  :حلجة دون البطشفضل غلبة اخلصم با

عجبت ملن يطلب أمراً بالغلبة وهو يقدر عليه باحلجة، وملن يطلبه خبرق وهو يقدر عليه برفق، : قال معاوية
! اقتله: وملا ظهر ماين الزنديق يف أيام سابور بن ازدشري ودعا الناس إىل مذهبه فأخذه سابور قال له نصحاؤه

ملك جبار قتل زاهداً ولكين : عامة الناس بقوله، ويقولونإن قتلته من غري أن قطعته باحلجة قال : قال
  .ففعل، مث حشا جلده تبناً وصلبه! أحاجه، فإذا غلبته باحلجة قتلته

  مما جاء يف العداوات

  :االحتراس من غرس العداوة

ال ينبغي للعاقل أن حتمله ثقته بقوته : ويف كتاب كليلة. ال تشتر عداوة رجل واحد مبودة ألف رجل: قيل
توسد النار : وقيل. على أن جتتر العداوة، كما ال جيب لصاحب الترياق أن يشرب السم اتكاالً على أدويته

: احذر معاداة الرجال فالناس رجالن: وقيل. وافتراش األفاعي أقل غائلة ممن أوجس عداوتك فريوح هبا
اتق : رضي اهللا عنهم البنهوقال عبد اهللا بن احلسن بن احلسني . عاقل فاحذر ختله، وأمحق فاحذر محقه

األحفاد خموفة وأخوفها ما كان يف أنفس : وقيل. معاداة الرجال فإنك ال تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم
  :وقال بعضهم يف التحذير من العداوة. الكبار، فإنه يرون الطلب بالوتر مكرمة

  سيعلم إمساعيل أن عداويت له سم أفعى ال يصاب دواؤها

  :ذار بالعداوة إذا ظهر الودالنهي عن االعت



سديف بن ميمون حيرض بين العباس على بين . العدو املبطن للعداوة كالنحل متج الدواء وجتتنب الداء: قيل
  :أمية

  إن حتت الضلوع داء دويا... ال يغرنك ما ترى من رجال 
  ال ترى فوق ظهرها امويا... فخذ السيف واطرح السوط حىت 

  :وله
  ا اهللا بدار اهلوان واإلتعاسأنزلوها حبيث أنزهل

  وهبا منكم كحّز املواسي... ذهلا أظهر التودد منها 
  :املتنيب

  تقلبهن أفئدة أعادي... فال يغررك ألسنة موال 
  بكى منه ويروي وهو صاد... وكن كاملوت ال يرثي لباٍك 

  :آخر
  وإن ضحكوا إليك هم األعادي... تعلم أن أكثر ما تنادي 

يغر العاقل سكون احلقد يف القلب ما مل جيد حمركاً، كاجلمر املكنون ما مل جيد حطباً،  ال: ويف كتاب كليلة
  .والعداوة إذا وجدت فرصة اشتعلت فال يطفئها شيء دون النفس

  :النهي عن السكون إىل من خيافك

من خاف إساءتك اعتقد : معاوية. من خاف شرك أفسد أمرك، ومن خاف صولتك ناصب دولتك
  .مساءتك

  :ي عن السكون إىل من تقدم منك له إساءةالنه

واهللا ما : ملا قدم عبد امللك املدينة خطب فقال. إذا أوحشت احلر فال ترتبطه، فإذا ارتبطته فال توحشه: قيل
  :حتبونا وال حنبكم وحنن أصحاب يوم احلرة، وإمنا مثلنا كما قال النابغة

  ناقره وضربة فأس فوق رأسي... أىب لك قرب ال يزال مواجهاً 
وحديث ذلك أن العرب زعمت أن حية كانت يف بيت رجل فقتلته، فترصدها أخوه ليقتلها طالباً بثأره، 

صاحلين على أن أؤدي إليك كل يوم ديناراً، ففعل فلما كثر ماله تذكر دخله، فأعد فأساً : فقالت له احلية
ل ثأره، وفاته ما كان يناله فدعاها يوماً وترصدها فرماها وأشواها فقطع ذنبها، فأفلتت وندم الرجل ملا مل ين

! ال يقع الصلح بيننا ما رأيت قرب أخيك وأرى أثر الفأس يف ذنيب: إىل املراجعة على أن يصاحلها، فقالت
وحكي أن رجالً كان له عبد سندي فتعرض المرأته، فعلم الرجل بذلك فأخذه وجبَّه، مث حتوب لذلك 

جل يوماً، فعمد السندي احملبوب إىل ابنني كانا لسيده فأخذمها وصعد فداواه، فلما برأ اتفق أن غاب الر
واهللا إن مل جتب نفسك كما جببتين ألقذفنهما من السور ليمونا، وإن نفسي : السور؛ فلما بصر بالرجل قال



إن جبك : فلما رأى الرجل منه جد جب نفسه، فرمى العبد باالبنني من السور؛ وقال! ألهون من شربة ماء
  !ك قصاص ملا جببتين، وقتل ابنيك زيادة اعطيتكهانفس

  :التحذير من عدو قاهر

إياك ومعاداة من أن أرادك بسوء أرداك، وإن : وقيل. أحذر الناس أن حيذر عدو قاهر وسلطان جائر: قيل
  .ال تعاد من غيظك عليه غيظ األسري على القد: وقيل. أردته بسوء مل توجع إال حشاك

  :مبن ظلمتهالنهي عن االستعانة 

عدو ظلمته، وعدو ظلمك، فإن اضطرك الدهر إىل أن تستعني بأحدمها، فاستعن بالذي : قيل، العدو عدوان
  .ظلمك فإنه أحرى أن يعينك، وإن الذي ظلمته موتور

  :النهي عن استصغار العدو

الضعيف  .ال تستصغرن أمر عدوك إذا جاريته، ألنك إذا ظفرت به مل حتمد، وإن ظفر بك مل تعذر: قيل
العدو احملتقر رمبا اشتد : وقيل. احملترس من العدو القوي أقرب إىل السالمة من القوي املغتر بالعدو الضعيف

ال تأمنن العدو الضعيف ان تورطك فالرمح قد يقتل به وإن عدم : وقيل. كالغصن النصر رمبا صار شوكاً
  .السنان والزنج

  :شاعر
  وج حيلة اجلرذيف ردم يأج... ال حتقرن فرمبا نفذت 

إذا عز أخوك فهن، وإذا مل تغلب : ويف املثل. الفيل يضجر وهو أعظم ما رأيت من البعوض: املوسوي
ال يتقى العدو القوي مبثل اخلضوع واللني، فمثل ذلك كمثل الريح العاصف تقلع األشجار العظام . فاخطب

  .لتأببها عليها، ويسلم منها النبات اللني لتمايله معها
  :بن وهب سليمان

  وإذا ما خشن الدهر فلن... غّرك الدهر مبا هتوى فهن 
  وتفنن معه يف كل فن... ال تعاسره وخذ ميسوره 
يا أمري املؤمنني ذلك مبا وهبت له من : فقال! شد ما استحذيت للحسن بن رجاء: قال املأمون أليب دلف

منه وخفت أن يكون من قدرته ما القدرة، وصحبت من حداثة الغرارة؛ وكانت الطاعة تعارض االنتصار 
  :ابن نباتة: يعنيك يب، فال أجد لذلك عوضاً فسلمت

  وامزج له إن املزاج رفاق... وإذا عجزت عن العدو فداره 
  تعطي النضاج وطبعها اإلحراق... فالنار باملاء الذي هو ضدها 



  :محد املداجاة طلباً للفرصة
من متام األدب : وقيل! وتوقع الفرصة! الغصة، وتوقع الفرصةإن جترع : ما الدهاء؟ فقال: قيل البن القرية

أنكى : أن تستر العداوة إىل وقت الفرصة، لئال يستسلح؛ لذلك قال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
ال يكونن سالحك على عدوك أن تكثر ثلبه وقصبه، : وقيل. األشياء لعدوك أن ال تعلمه أنك اختذته عدواً

  .مه وعجزك، ولكن داجمه حىت تبادره بالكظم وتسأثره باخلتلفإنك خترب عن حز
  :التنوخي

  يكاد يقطر من ماء البشاشات... إلق العدو بوجه ال قطوب به 
  يف جسم حقد وثوب من مودات... فاحزم الناس من يلقى أعاديه 

  .إذا مل جتد لشفرتك حمزاً فال تضعها يف صالبة فتكلها: وقيل

  :إبطان العداوةاملتبجح بإظهار الليان و

  :قال عبد امللك بن مروان ملا قتل عمرو األشدق
  فأصول صولة حازم مستمكن... سكنته ليقل منه نفره 

  :محيد األكاف
  فيحسبين منه أبر وأوصال... وإين ليلقاين العدو مواصالً 

  وحيسبين يف جر ذيلي مغفال... أجر له ذيلي ألدرك فرصيت 
  :املتنيب

  حىت أتته يد فراسة وفم... ي وجاهل مده يف جهله ضحك
  :آخر

  صدروهم بادٍ علي مراضها... أجامل أقواماً حياء وقد أرى 

  :وصف عدو يكاشرك إذا حضرك

  :عمرو بن جابر احلنفي
  علي ما ساء صاحبه حريص... يكاشرين وأعلم أن كالنا 

  :عمرو بن أم عاصم
  ولن أعالنهم إال كما علنوا... كل يداجي على البغضاء صاحبه 

  :املثقب
  حني ألقاه وإن غبت شتم... إن شر الناس من يكشر يل 

  :ابن الرومي
  يبيح يل صفحة السالمة والسلم وخيفي يف قلبه مرضا



  :املتنيب
  وال أعاتبه صفحا واهوانا... أبدو فيسجد من بالسوء يذكرين 

  .هو السيد فيكم ذاك: قال. إذا حضر هبناه، وإن غاب اغتبناه: كيف فالن فيكم؟ فقال: وقيل ألعرايب

  :من نظره ينبئ عن عداوته

  :زهري
  والبغض تبديه لك العينان... الود ال خيفى وإن أخفيته 

  :وقال آخر
  إذا ما تالحظت األعني... ستور الضمائر مهتوكة 
ما زالت عيون العداوة تتجهم فتمجها أفواههم، وأسباب املودة ختلق من قلوهبم : وذكر أعرايب قوماً فقال

  .نها ألسنتهم، حىت ما لعداوهتم مزيدفتخرس ع

  :العداوة املستورة والتحذير منها

  :قال شاعر
  كماطر أوبار اجلراب على النشر... وفينا، وإن قيل اصطلحنا، تضاغٌن 

  :وقال آخر
  وتبقى حزازات النفوس كما هيا... وقد ينبت املرعى على دمن الثرى 

  :أبو نواس
  ر يف حجرهككمون النا... كما الشنآن فيه لنا 

  :املتنيب
  إذا كان البناء على فساد... وإن اجلرح ينفر بعد حني 

  .هدنة على دخل، ومجاعة على أقذاء: وقيل
  :شاعر

  ومستخربات والعيون سواجم... ومستخرب عنا يريد لنا الردى 
 ال تأمنن عدوك على مكون سرك، فكمون عداوته ككمون اجلمر يف الرماد، إذا وجد: ويف كتاب كليلة
  .فرصة اشتعل

  :ثبات العداوة اجلوهرية

ليس بني العداوة اجلوهرية صلح وإن اجتهد، فاملاء وإن أطيل اسخانه فليس ميتنع من اطفاء : يف كتاب كليلة
إذا ربيته مع الشاة : وحكي عن أعرايب أخذ جرو ذئب فرّباه بلنب شاة عنده وقال. النار إذا صب عليها



! من الكلب وال يعرف طبع أجناسه، فلما قوي وثب على شاته فافترسها يأنس هبا فيذب عنها، ويكون أشد
  :فقال األعرايب

  فما أدراك أن أباك ذيب؟... أكلت شويهيت ونشأت فينا 
لكل حريق مطفئ، فللنار املاء، : وقيل. الود والعداوة يتوارثان: وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  !وليس للحقد الغريزي دواءوللئيم العداوة، وللحزين الصرب، 

  :املسرة بوقوع املعاداة بني أعدائك

من حق العاقل أن يرى معاداة بعض عدوه لبعض ظفرا حسناً، ففي اشتغال بعضهم بعض : يف كتاب كليلة
  .اللهم أخذل الكافرين وأوقع بينهم العداوة والبغضاء: ويف األدعية اجملمع عليها. خالصه منهم

  :دينء يعاديك بال سبب

  :عبد الصمد
  وهو مل خيطر ببايل... رب من يشجيه أمري 

  !قلبه مآلن من ذكري وقليب منه خال
  :املوسوي

  يسطو بال سبب وتلك طبيعة الكلب العقور
  :املتنيب

  وأغيظ من عاداك من ال تشاكله... واتعب من ناداك من ال جتيبه 

  :تأسف من يعاديه لئيم أو دينء

  :علي بن اجلهم
  عداوة غري ذي حسب ودين: ... بالءبالء ليس يشبهه 

  ويرتع منك يف عرض مصون... يبيحك منه عرضاً مل يصنه 
! ألشهرن امتناعك وألعرينك به: فقال ابن هبرية. ال أفعل: وملا حاصر املنصور ابن هبرية أن بارزين فقال

ست بكفؤي، ومىت قتلتك مثلنا ما قيل أن خنزيراً بعث إىل األسد وقال قاتلين، فقال األسد ل: فقال املنصور
احتمال العار : مل يكن يل فخر، وإن قتلتين حلقين وصم عظيم، فقال ألخربن السباع بنكولك، فقال األسد

  :ويف عذر من خياصم دنيئاً ويدافعه، قول املتنيب! يف ذلك أيسر من التلطخ بدمك
  ومل أمل املسيء فمن ألوم؟... إذا أتت اإلساءة من وضيع 

  :وة بالفعل ال القولاحلث على العدا



إياك وغضبة : ووىل أبو مسلم رجالً ناحية فقال له. غضب اجلاهل يف قوله وغضب العاقل يف فعله: قيل
  .السفلة فإهنا يف ألسنتها، وعليك بغضبة األشراف فإهنا تظهر يف أفعاهلا

  :احلث على أمانة احلقد

. اره، فإن إطفاءه قبل انتشاره سهل يسرياستعد إلمهاد هلب العداوة باألناة قبل تلهب ن: أرسطوطاليس
: وقال بعض أصحاب املأمون يوماً. ما أحسن بالرجل أن حيسن مداراة عدوه حىت يطفئ سورة ناره: وقيل

واهللا ألحسنن إليه : فقال! إن عجيف بن عنيسة خبيث النية رديء السريرة وأراك قد قربت جملسه
  .م يزل خيتصه حىت صار يبذل دونه مهجتهوألتفضلن عليه حىت أكون أحب الناس إليه، فل

  :مدح احلقد وذويه

: وقال حيىي لعبد امللك ابن صاحل! حيقد حقد من ال ينحل عقده وال يلني كيده: وصف أعرايب حقوداً فقال
ما رأيت من : إن كان احلقد عندك بقاء اخلري والشر إهنما عين لثابتان، فلما قال حيىي: فقال! إنك حقود

  :فقال! إنك حلقود: وقيل لرجل! حىت حّسنه سواهاحتج للحقد 
  لديه لذي النعما جزاء وال شكر... وإن امرأ مل حيقد الوتر مل يكن 

  :ابن الرومي
  وبعض السجايا ينتسنب إىل بعض... وما احلقد إال توأم الشكر يف الفىت 
  !من البذر فيها فهي ناهيك من أرض... إذا األرض أدت ريع ما أنت زارع 

  .مشس العداوة حىت يستقاد هلم: لاألخط

  :ذم احلقد وذويه

ترفع أعمال العباد فترفع إىل اهللا يف كل مجعة، فيغفر للمستغفرين ويرمحن : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  !األخرق يف ماله املطرح حلقده: من أسود الناس؟ فقال: وقيل لألحنف. املترمحني، ويترك أهل احلقد لنيتهم

  :اتأسباب العداو

العداوة تكون من املشاكلة واملناسبة واجملاورة واتفاق : شكل رجل إىل سهل بن هارون عداوة رجل فقال
كيف : قال. قد علمت: فقال. إين أخلص لك املودة: الصنائع، فمن أيها معاداته لك؟ وقال رجل آخر

وال مبشاكل يف ! يبإنك لست جبار قريب، وال بابن عم نس: علمت وما معي من الشاهد إال قويل؟ قال
ألنه شقيقي يف النسب وجاري يف البلد ورفيقي : ما بال فالن يعاديك؟ فقال: وقيل لشبيب بن شبة! صناعة

  .كل عداوة لعلة فإهنا تزول بزوال العلة، وكل عداوة لغري علة فإهنا ال تزول: وقيل. يف الصناعة



  :عداوة األقارب

عداوة األقارب : وقيل. النار يف الفتيلة بأحرق من تعادي القبيلة ما. عداوة األقارب كالنار يف الغابة: قيل
هم : إن األقارب كالعقارب بل أضر من العقارب وسئل بعضهم عن بين العم فقال: قال. كلسع العقارب

  .وهلذا باب يف األقارب. أعداؤك وأعداء أعدائك

  :من ال يبايل بعداوته

  :األعشى
  لست ضائرها ما أطت اإلبلو... ألست منتهياً عن حنت اثلتنا 
  فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل... كناطح صخرة يوماً ليوهنها 

  :كشاجم
  وكم يبقى على النار الرصاص؟... تبارزين ونفسك يف رصاص 

أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، ومساوي األخالق، ثلث من الدين مارق، وثلث منافق، : وقال احلجاج
  :موين ملا ضررمتوين، وما مثلي ومثلكم إال كما قيلوثلث سارق، واهللا لو عاديت

  .ولو رمت نفعاً ما وسعت لذلك... فرأيك لو أبغضتين ما ضررتين 

  مما جاء يف احلسد

  :حسد احلسد

: وقال صلى اهللا عليه وسلم. احلسد أن تتمىن زوال نعمة غريك، والغبطة أن تتمىن مثل حال صاحبك: قيل
احلسد من تعاطي الطبيعة واختالف : وقال ابن املعتز. احلسد خلق دينء: قيلو. املؤمن يغبط واملنافق حيسد

  .احلسد داعية النكد: وقيل. التركيب

  :استعظام احلسد من بني الذنوب

إن اهللا تعاىل أنزل سورة جعلها عوذة خللقه من صنوف الشر، فلما انتهى إىل اإلعاذة من : قال ابن السماك
قال ابن . عده يف الشر هناية احلسد أول ذنب عصي اهللا به يف السماء واألرضاحلسد جعلها خامتاً مل يكن ب

فاحلرص أخرج آدم عليه السالم من اجلنة، واحلسد نقل إبليس من . احلسد واحلرص دعامتا الذنوب: املقفع
عن الناكث والباغي : رفع الربكة عن مخسة: وقال أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه. جوار اهللا تعاىل

  .احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب: وقال صلى اهللا عليه وسلم. واحلسود واحلقود واخلائن

  :النهي عن احلسد



روي أن سليمان صلى اهللا عليه وسلم سأل اهللا تعاىل أن يعلمه كلمات ينتفع هبا، فأوحى إليه إين معلمك 
يا رب حسيب أن ال أقوم : فقال. فال حتسدهال تغتابن عبادي وإذا رأيت أثر نعميت على عبد : ست كلمات

  .من حسد دونه قل عدوه، ومن حسد من فوقه أتعب نفسه: هباتني
  :كون احلسد ضاراً لصاحبه
وقال . ما رأيت ظاملاً أشبه مبظلوم من احلاسد نفس دائم وعقل هائم وحزن الزم: قال علي كرم اهللا وجهه

وقال . احلسود ال يسود: وقيل. قبل أن يصل إىل احملسود يقتل احلاسد! اهللا در احلسد ما أعدله: أيضاً
من العدل احملض واإلنصاف الصريح أن حتط عن احلاسد نصف عقابه، ألن أمل جسمه قد كفاك : اجلاحظ

. احلسود غضبان على القدر، والقدر ال يعتبه. ال راحة حلسود وال وفاء مللوك: وقيل. مؤونة شطر غيظك
  :وملنصور الفقيه

  أتدري على من أسأت األدب؟: ... ملن باب يل حاسداًأال قل 
  !إذا أنت مل ترض يل ما وهب... أسأت على اهللا يف حكمه 

وسئل ابن عباس رضي . البخيل مذموم، واحلسود مغموم، واحلريص حمروم: ُوجد على بساط مللك الروم
ة أن إبليس حسد آدم صلى اهللا احلسد داعية النكد، بدالل: أيهما شر؟ فقال: اهللا عنهما عن احلسد والنكد

  .عليه وسلم فصار حسده سبب نكده، فأصبح لعيناً بعد أن كان مكيناً

  :صعوبة ارضاء احلاسد

أي : وقيل لزاذان فروح! كل الناس ميكنين أن أرضيه إال احلاسد، فإنه ال يرضيه إال زال نعميت: قال معاوية
  .يرده إىل موديت إال زوال نعميتاحلاسد الذي ال : عدو ال حتب أن يعود صديقاً؟ قال

  :املتنيب
  إذا حل يف قلب فليس حيول... سوى وجع احلّساد داو فإنه 

  :ببغاء
  !نعم اإلله عليك من أحقاده... من البلية أن تداوي حقد من 

  :وصف احلسد بأنه أعظم عداوة

ما ظنك : وقال بعضهم. حاسداًإذا أراد اهللا أن يسلط على عبده عدواً ال يرمحه، سلط عليه : قال أبو العيناء
  بعداوة احلاسد وهو يرى زوال نعمتك نعمة عليه؟

  :صعوبة مشاتة احلساد

الفقر : الفقر، وقال آخرون: سأل بعض امللوك مجاعة من احلكماء عن أشد ما مير على اإلنسان فقال بعضهم
ه رمحة العدو للمرء من نكبة الغربة مع املرض، مث أمجعوا على أن أشد من ذلك كل: يف الغربة، وقال غريهم



  :تناله فقال
  ترى حاسديه له رامحينا... وحسبك من حادث بامرئ 

  :ابن أيب عيينة

  وتزول غري مشاتة احلّساد... كل املصائب قد متر على الفىت 
  :اخلبزارزي

  وما يب دخول النار بل طنز مالك... مشاتتكم يل فوق ما قد أصابين 

  :احلسد يظهر فضل احملسود

  :حتريالب
  إذا أنت مل تدلل عليها حباسد... ولن يستبني الدهر موضع نعمة 

  :أبو متام
  طويت، أتاح هلا لسان حسود... وإذا أراد اهللا نشر فضيلة 

  ما كان يعرف طيب عرف العود... ولوال اشتعال النار فيما جاوزت 
  :ويف مثله

  يبني فضل الشيء من عاداه
  :وقال

  والعود لوال طيبه ما أحرقا... فضل الفىت يغري احلسود بسبه 

  :الفضائل مقتضية للحسد

  .ال يفقد احلسد إال من فقد اخلري أمجع، فمنبع احلسد مقر النعمة: قيل
  :شاعر

  وحذاء كل مروءة حسادها
  :البحتري

  وليس يفترق النعماء واحلسد
  :وقال آخر

  شتم الرجال، وعرضه مشتوم... وترى الكرمي حمسداً مل جيترم 
: أال يسرك ما يسر الناس؟ فقال: ن زهري ببالد بين غطفان فرأى ثروة فكره ذلك فقال له الربيعومر قيس ب

! ما أكثر حسادكم: وقيل لبعض املهالبة. إن مع الثروة التحاسد والتخاذل، ومع القلة التحاشد والتناصر
  :فقال

  ولن ترى للئام الناس حسَّادا... إن العرانني تلقاها حمسدة 



  :ابن املعتز
  إن ذهبوا فذاهب... اجملد واحلساد مقرونان 

  متلك مودات األقارب... وإذا ملكت اجملد مل 
  :املوسوي

  ومالم مقدام وعزل جواد... عادات هذا الدهر دم مفضل 

  :احملسود لفضله

  :شاعر
  فالقوم أعداء له وخصوم... حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه 
  !إنه لدميم: وبغضاًحسداً ... كضرائر احلسناء قلن لوجهها 

  :ابن املعتز
  غضاب على سبقي إذا أنا جاريت... ومن عجب األيام بغي معاشر 

  كأين قسمت احلظوظ فحابيت... يغيظهم فضلي عليهم ونقصهم 
  :الدعاء لإلنسان بأن يكون حمسوداً

  :شاعر
  ال ينزع اهللا عنهم ما له حسدوا

  :آخر
  ال زالت عرض قرير العني حمسودا

  :آخر
  مكتسباً سربال حمسودالزال 
  :آخر

  وال برحت نعماك داء حسودها
  .وال يقال حاسد حسدك ألنه يصري دعاء للحاسد: وقال بعض أهل اللغة. حسد حاسدك: وقيل يف الدعاء

  :ذم من ال حيسد

  :قال
  ولن ترى للئام الناس ُحسَّادا

  :احلارثي
  ما أحداً يزري عليه وينكر... وأسوأ أيام الفىت يوم ال يرى 

  :ينء حيسد سرياًد



  :مروان بن أيب حفصة
  !ذو الفضل حيسده ذوو التقصري... من ضرين حسد اللئام ومل يزل 

  :أبو متام
  على كل حال حاسدون وكشح... لكل كرمي من أالئم قومه 

  :من حيسد الذين تصل إليهم نعمه

إحسان كثري إيل وتوفر  يل إليك حاجة، إن يل ابن عم ذات ثروة وله: توصل رجل إىل إبليس فقال له: قيل
من أراد أن : فقال إبليس ألصحابه! علي، ويل مباله نفع بني، ولكين أريد أن تزيل نعمته وإن افتقرت بفقره

نعم حىت أصري : أحتسد فالناَ وهو يواليك ويكرمك؟ فقال: وقيل لرجل! يرى من هو شر مين فلينظر إليه
  :املتنيب! مثله أو يصري مثلي

  ملن بات يف نعمائه يتقلب... من بات حاسداً واظلم أهل األرض 
  :ابن الرومي

  كل خريها حتتها ودع نكدك... يا من يعادي السماء أن رفعت 

  :املكذب بأفعاله قول احلساد

  وصربي إذا ما األمر عض فاضجعا... يكذب قول احلاسدين مساحيت 
  :لبيد

  وإن نطق األعداء زوراً وباطالً... بنو عامر من خري حي علمتم 

  :تبكيت احلاسد وحثه على أن يفعل فعل حمسود لينال منزلته

  :البحتري
  أعيت عليه وافعلوا كفعاله... ال حتسدوا فضل رتبته اليت 

  :السري الرفاء
  بسط احلسود إليه باعاً ضيقا... نالت يداه أقاصي اجملد الذي 

  يف أن دنوت من احلضيض وحلقا؟... أعدوه هل للسماك جريرة 
  ذنب إذا ما كنت منه مملقا؟... مأل اليدين من العال أم هل ملن 

  :استراحة من ال حيسد وطيب عيشه

  .الفضل ملن نبذ احلسد وأراح اجلسد ولزم اجلدد
  :البحتري



  بارد الصدر من غليل احلسود... مستريح األحشاء من كل ضغنٍ 
نعم تركت : جسدك؟ قال رأيت أعرابياً أتى عليه عمر كثري فقلت أراك حسن احلال يف: قال األصمعي

ال يستريح قلبك حىت : قال الفضيل. احلسد يأكل اجلسد: احلسد فبقيت نفسي؛ وهذا من قول سقراط
من دعته نفسه إىل ترك الدنيا فلينظر هل حيسد أحداً، فإن حسد كان تركه عجزاً : وقيل. يترك كل الدنيا

  .ألنه لو زهد فيها ما حسد عليها

  :املمدوح بأنه ال حيسد

  .رمحك اهللا كنت ال حتقر ضعيفاً وال حتسد شريفاً: قف األحنف على قرب احلارث بن معاوية فقالو
  :التنوخي

  وال طويت منهم قلوب على حقد... فما نشرت أعراضهم عن معائب 
  وال حقداً إال أن يكون على ند... وأىن يكون احلقد والناس دوهنم 
  :من جلَّ عن أن حيسد أو يعادى

  :ابن الرومي
  إن املبني الفضل غري حمسد... ما أنت باحملسود لكن فوقه 

  طبقاهتم وتقاربوا يف السؤدد... فتحاسد القوم الذين تقاربت 
  !تربيزه يف فضله مل حيسد... فإذا أبر أمريهم وبدا هلم 

  :أبو متام
  ومسحت يف الدنيا فما لك حاسد

  :احلث على التحرز من حسد السلطان

إن الرجل إذا ملك زهده اهللا فيما يف يده، ورغبه فيما لغريه، وأشرب : اهللا عنه قال أبو بكر الصديق رضي
ملا فرغ جعفر بن حيىي من بناء قصره سار إليه وجوه . قلبه اإلشفاق، فهو حيسد على القليل ويتسخط الكثري

 تتكلم؟ ملَ ال: أصحابه، وفيهم مؤنس بن عمران وكان رجالً كامالً فاستحسنوه ومؤنس ساكت، فقال جعفر
: فقال. نعم: أتصرب على احلق والصدق؟ قال: فأحل عليه أن يقول شيئاً فقال مؤنس! فيما قالوه كفاية: فقال

: قد فهمت فما الرأي؟ فقال له: إن خرجت ومررت بدار أصحابك تشبهها أو تفوقها ما أنت قائل؟ قال
عه من الكالم ما أنت أعلم به؛ فسأله الرشيد تأيت أمري املؤمنني وتقول إين قد بنيت هذا القصر للمأمون، وأتب

فزال عن قلب الرشيد ما ! إين استعملت لكل بيت من الفرش ما يليق به: عن خربه فقال له ذلك وقال له
وجهين عبد امللك إىل ملك الروم، فلما انصرفت دفع إيل كتاباً خمتوماً، فلما قرأه عبد : وقال الشعيب. خامره

إنه كتب مل يكن للعرب أن : قال. ال: يا شعيب أعلمت ما كتب هذا الكلب؟ قلت: امللك رأيته تغري وقال



يا أمري املؤمنني إنه مل يرك ولو رآك لكان يعرف فضلك، وإنه حسدك : متلك إال من أرسلت به إيل؟ فقلت
  .إذا أردت أن تسلم من حسد سلطانك فعم عليه جمامع شأنك: وقيل. فسري عنه! على استخدامك مثلي

  :ال يستقبح فيه احلسدما 

رجل آتاه اهللا ماالً مث أنفقه يف حق، ورجل آتاه اهللا : ال حسد إال يف اثنني: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
احلسد حسدان حممود ومذموم، فاحملمود أن ترى عاملاً فتشتهي : وقال ارسطوطاليس. حكمة فهو يقضي هبا

  !املذموم أن ترى عاملاً أو فاضالً فتشتهي أن ميوتأن تكون مثله أو زاهداً فتشتهي مثل فعله، و
  :املتبجح بكونه حسوداً

فقال ! ما اشتهيت أن أفعل بأحد خرياً قط: ما بلغ من حسدك؟ قال: اجتمع ثالثة نفر فقال أحدهم لصاحبه
ما يف األرض أفضل : فقال الثالث! إنك رجل صاحل أنا ما اشتهيت أن يفعل أحد بأحد خرياً قط: الثاين

صف نفسك فليس العاقل إال : وقال عبد امللك للحجاج! منكما، أنا ما اشتهيت أن يفعل يب أحد خرياً قط
  .أن حديد حقود حسود: فقال! من عرف نفسه

  :محد الغبطة وذمها

: أيضر الغبط؟ قال: وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل. املؤمن يغبط واملنافق حيسد: روي يف اخلرب
  !الورق اخلبط نعم كما يضر

  مما جاء يف التواضع والكرب

  :ما حد به التواضع والكرب

وقيل . اكتساب البغض: ما الكرب؟ قال: أخالق اجملد واكتساب الود؛ فقيل: ما التواضع؟ قال: قيل لبعضهم
  .اجتماع الرذائل مل يدر صاحبها أين ضعها فيصرفها إىل الذم: ما الكرب؟ فقال: الزدشري

  :ث عليهفضل التواضع واحل

طوىب ملن تواضع، التواضع أحد مصائد الشرف من مل يتضع عند نفسه مل : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من وضع نفسه دون : وقيل. تواضع الرجل يف مرتبته ذب للشماتة عند سقطته: ويف املثل. يرتفع عند غريه

هل تعرف نعمة : وقيل لبزرمجهر. هقدره رفعه الناس فوق قدره، ومن رفعها عن حده وضعه الناس دون قدر
  !نعم الكرب: هل تعرف بالء ال يرحم صاحبه؟ قال: فقيل! نعم التواضع: ال حيسد عليها؟ قال

  :فضل كبري متواضع



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس على األرض ويأكل على : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
وكان حيىي ابن سعيد ! لو دعيت إىل كراع ألجبت: ويقول األرض ويعتقل الشاة، وجييب دعوة اململوك

. من كانت نفسه واحدة مل يغريه املال: خفيف احلال؛ فاستقضاه أبو جعفر فلم يتغري، فقيل له يف ذلك فقال
إنه قد خرج آنفاً فكانوا يسألون : وملا ورد املرزبان على عمر رضي اهللا عنه فأورد باب دار وقرع بابه فقيل

لون مر من ههنا آنفاً، فاستحقر املرزبان أمره إىل أن انتهى إليه وهو نائم يف ناحية املسجد، فلما عنه فيقو
! هذا واهللا امللك اهلينء، ال حيتاج إىل حراس وال إىل عدد: رفع رأسه امتألت نفس املرزبان منه رعباً فقال

. جل يفر من الشرف والشرف يتبعههذا ر: وقال عمر رضي اهللا عنه حني نظر إىل صفوان مبتذالً ًألصحابه
وقال . مبثله من التواضع حيل الشرف: فقال! اجلأهم الدهر إيل: من سيد قومك؟ فقال: وقال معاوية لرجل
أريد رجالً إذا كان يف القوم وهو أمريهم كان كبعضهم، فإذا مل يكن أمري فكأنه : عمر رضي اهللا عنه

  .أمريهم
  :أبو متام

  متواضع يف احلي وهو معظم... ل مبتذل يف القوم وهو مبج
  :وقال آخر

  وأخو التواضع بالنباهة ينبل... متواضع والنبل حيرس قدره 
  :اخلوارزمي

  وفينا إذا جزنا على بابه كرب... عجبت له مل يلبس الكرب حلة 

  :ذم التكرب والنهي عنه

طبع اهللا على كل قلب متكرب كذلك ي: " ؟ وقال تعاىل" أليس يف جهنم مثوى للمتكربين : " قال اهللا تعاىل
إن اهللا يقول، الكرب إزاري : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . إنه ال حيب املستكربين : " وقال" . جبار 

  :وأخذ أبو نواس هذا املعىن فقال. والعظمة ردائي، من نازعين واحداً منهما ألقيته يف النار
  !عته اهللافإنه ملبس ناز... حذرتك التيه ال يعلقك ميسمه 

وجدنا التواضع مع اجلهل والبخل أمحد عند العقالء من الكرب مع األدب والسخاء، فأنبل : وقال بزرمجهر
العجب البن آدم مل . حبسنة غطت سيئتني، وأقبح بسيئة غطت على حسنتني، كما من صلف أدى إىل تلف

  :أخذ ابن الرومي ذلك فقال! يتكرب وقد جرى يف جمرى البول مرتني
  أبا الدهر ضجيعه... يزهو من رجيعه كيف 

ال يبغي على : يا قريب العهد باملخرج ملَ ال تتواضع؟ ويروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: منصور الفقيه
. ما تاه إال وضيع، وال فاخر إال سقيط، وال تعظم إال لقيط: وقيل! الناس إال ولد بغي أو من فيه عرق سوء

  .أهل النبل مل يضرك التبذل، ومىت مل تكن من أهله مل ينفعك التبتل دع الكرب فمىت كنت من: وقيل

  :ذكر السبب الداعي إىل التكرب



  :أمحد بن امسعيل. ما تكرب أحد إال لنقص وجده يف نفسه، وال تطاول إال لوهن أحسن من نفسه: قال املأمون
  بلبس التكرب والنخوه... رأيت الرياسة مقرونة 

  :ذم متكرب لوالية ناهلا

  .من نال منزلة فأبطرته دل على رداءة أصله وعنصره: قيل
  :أمحد بن أيب طاهر

  وقلد أمراً مل يكن من رجاله... وتاه سعيد أن أفيد والية 
  وغري حايل عنده حسن حاله... وأدبر عين عند إقبال حظه 

  فأوسعته عذراً لضيق احتماله... وضاق علي حقي بعقب اتساعه 
السفل إذا متولوا استطالوا، وإذا افتقروا تواضعوا، والكرام إذا متولوا تواضعوا، وإذا : وقال سفيان رمحة اهللا

  .افتقروا استطالوا
  :صاحل بن عبد القدوس
  فصار ال يطرف من كربه... تاه على إخوانه كلهم 

  فإنه حيسن يف فقره... أعاده اهللا إىل حاله 

  :املبغي عليه منصور

وقال صلى اهللا عليه . إمنا بغيكم على أنفسكم: " وقال تعاىل. لينصرنه اهللامث بغى عليه : " قال اهللا تعاىل
البغي وقطيعة : ذنبان عجل عقوبتهما: وقال صلى اهللا عليه وسلم. ما رأيت أسرع هالكاً من البغي: وسلم
  .الرحم

  :يزيد بن احلكم
  والظلم مرتعه وخيم... البغي يصرع أهله 

  :ذم متكرب خبيل أو دينء

من استطال بغري تطول وامنن : وقيل. البخل والكرب ال جيتمعان يف مؤمن: صلى اهللا عليه وسلم قال النيب
  .بغري منة فقد استعجل املقت

  :علي بن اجلهم
  تيه امللوك وأفعال املماليك: ... مجعت أمرين ضاع احلزم بينهما

  :أبو بكر بن الزبري



  ز الشرفوالذي يف التيه قد حا... يا قليل القدر موفور الصلف 
  أو سخياً حيتمل منك الصلف... كن لئيماً وتواضع حتتمل 

  :أنف يف السماء واست يف املاء؛ ومن هذا النحو قول اجلعدي: وقيل
  عند الكواكب بغياً يا لذا عجباً... باألرض استاههم عجزاً وأنفهم 

  :ذم فقري متكرب

  :آخر قال الشاعر يف ذم. أبغض الناس ذو عسر خيطر يف رداء كرب: قيل
  !كرب بال درهم، هذا من العجب... فخر بال حسب عجب بال أدب 

  :ذم الفخر وذويه

ونظر النيب " . إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور : " وقال تعاىل" . وال متش يف األرض مرحاً : " قال اهللا تعاىل
يا رسول اهللا إنه : ؛ فقالارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى وأتقى: صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل جير إزاره فقال

نظر مطرف إىل . أليس يل يب أسوة؟ وكان إزاره صلى اهللا عليه وسلم إىل إنصاف ساقيه: فقال! مروءة
بلى أو لك نطفة مذرة وآخرك : ما هذه املشية اليت يبغضها اهللا؟ فقال: املهلب وعليه حلة يسحبها فقال

ونظر احلسن رضي اهللا عنه إىل رجل . تلك املشيةفلم يعد إىل ! جيفة قذرة، وأنت بني ذلك حامل عذرة
  !انظروا إىل هذا، ليس فيه عضو إال واهللا عليه نغمة وللشيطان فيه لعبة: خيطر يف ناحية املسجد فقال

  ؟

  :ذم من ضرع ذلة بعد التكرب

  :قال
  ليس يف الكلب مصطنع... رفع الكلب فاتضع 

  دوهنا كل ما ارتفع... بلغ الغاية اليت 
  إذا طار أن يقع... كل شيء  إمنا قصر

  !صار من بعدها ضرع... لعن اهللا خنوة 

  :مدح متواضع بسرعة املشي والتجوز يف األكل

هو أجنح للحاجة وأبعد من : كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يسرع املشي، فقيل له يب ذلك، فقال
وكان النيب صلى اهللا عليه  "واقصد يف مشيك واغضض من صوتك : " الكرب، أما مسعت قول اهللا تعاىل

  !إمنا أنا عبد آكل كما يأكل العبد: وسلم يأكل على األرض، فقيل له يف ذلك فقال



  :املتواضع بالقيام حبوائج الناس وحتمل أثقاهلم

واشترى رجل شيئاً فمر . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشي مع األرملة يقضي حاجتها وال يستنكف
ادفعه إيل : فحمله وكان من يتلقاه يقول! امحل هذا معي يا علج: دائن فلم يعرفه فقالبسلمان، وهو أمري امل

والرجل يعتذر إليه ويسأله أن يرده عليه وهو يأىب حىت محله . ال واهللا ال حيمله إال العلج: فيقول! أيها األمري
  .إىل مقره

  :املتواضع يف قيامه بأمر عياله

دعين أمحله، : ليه متراً بدرهم، فحمله يف ملحفته فقال له بعض أصحابهاشترى أمري املؤمنني رضوان اهللا ع
ادفعه إيل فإنه يزري بك : ورؤي بعض الكبار وبيد بطن شاة فقال له رجل. أبو العيال أحق أن حيمله: فقال
  :فقال

  ما جر من نفع إىل عياله... ما نقص الكامل من كماله 
  .وسعوا لألمري: وكان يقول. من احلطب، وهو خليفة مروان وكان أبو هريرة رضي اهللا عنه حيمل احلزمة

  :محد تعظيم الكبار

إذا : قدم قيس بن عاصم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان سيد أهل الوبر، فبسط له رداءه مث قال
وروي أن جموسياً دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخرج من حتته . أتاكم كرمي قوم فأكرموه

فقال عليه !إنه جموسي: ادة حشوها ليف وطرحها له وأقبل عليه حيدثه، فلما هنض قال عمر رضي اهللا عنهوس
قد علمت ولكن جربيل عليه السالم يأمرين أن أكرم كل كرمي قوم إذا أتى، وهذا سيد : الصالة والسالم

ما : عنهم ليأخذ بركابه فقال ركب زيد بن ثابت فدنا منه عبد اهللا بن العباس رضي اهللا: وقال الشعيب. قومه
: أرين يدك؟ فأخذها وقبلها وقال: فقال زيد! هكذا أمرنا أن نفعل بأمرائنا: تفعل يا ابن عم رسول اهللا؟ فقال

  .هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا

  :النهي عن التصدر يف اجملالس

جلست جملساً خفت أن أقام منه  ما: إياك وصدر اجملالس فإنه جملس قلعة، قال األحنف: قال زياد البنه
  .وهلذا باب يف غري هذا املوضع. لغريي

  :محد تصديرك صاحبك



إذا : دخل سامل بن خمزوم على عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، فتنحى عن الصدر، فقيل له يف ذلك فقال
  .خل عليك من ال ترى لك عليه فضالً، فال تأخذ عليه شرف املنزلة

  ؟؟

  :قدر نفسه مدح معرفة الرجل

أنفع : وقال الشافعي رضي اهللا عنه. لن يهلك امرؤ عرف قدره: قال أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه
  .األشياء أن يعرف الرجل قدر منزلته ومبلغ عقله، مث يعمل حبسبه، وقد تقدم من ذلك صدر يف باب العقل

  :ذم إعجاب املرء بنفسه

: وقيل. شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه: كاتثالث مهل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :وقال الشاعر. عجب املرء بنفسه أحد حساد عقله
  والناس عندك ما خالك هبائم... ما الناس عندك غري نفسك وحدها 
يسرين أن أكون عند الناس مثلك يف نفسك، وعند نفسي مثلك عند : وقال أعرايب لرجل معجب بنفسه

إذا ظفرت من ابن آدم بثالث مل أطالبه بغريها، إذا أعجب بنفسه، واستكثر عمله، : سوقال إبلي! الناس
  .نسي ذنبه

  :ذكر من عظم إعجابه وصلفه

إمنا يقول نعم : نعم؛ فأمر بصفعه فقيل له يف ذلك فقال: فقال! اسقين ماء: حكي عن أيب ثوابة أنه قال لغالمه
ودعا يوماً اكاراً يكلمه فلما فرغ دعا مباء ومتضمض به . من يقدر أن يقول ال، وليس هلذا هذه املنزلة

فكان يشرب ! إمنا ينادمين الفرقدان: استقذاراً ملخاطبته، وكان جزمية األبرش ال ينادم أحداً استعظاماً وقال
واستأذن نافع بن جبري ابن مطعم على معاوية، فمنعه احلاجب فهشم . كأساً ويصب هلما كأسني يف األرض

وما مينعين وأنا باملكان الذي أنا به من أمري املؤمنني؟ فقال : أتفعل هذا حباجيب؟ فقال له: له معاويةأنفه فقال 
  أال قلت وأنا باملكان الذي أنا عليه من عبد مناف؟! قض اهللا فاك: له أبوه

  :معتذر لعجبه وعزته

فأنا أحق : قال. نعم: الواأيعجبكم ما أقول؟ ق: فقال! ما فيك عيب غري أنك معجب: قيل إلياس بن معاوية
  .أن أعجب به

  :حممد بن عمران
  ببعض خصايل ما استفاق من الكرب... ذو كرب ولو خص بعضهم : يقولون

أكره أن أكون كما قال علي بن عبد : مل تطعم األرض من فضل ثيابك؟ فقال: قيل خلالد بن يزيد بن معاوية



  :العزيز
  يف قريش مركباوشر قريش ... قصري الثياب فاحش عند بيته 

: فقال! مل يعرق جبينك يف نسجه فلذلك تسرف يف بذله: وقال ميين ليزيد بن مزيد وعليه برد ميين يسحبه
لست بعظيم ولكين عزيز : فقال! ما أعظمك يف نفسك: وقال رجل للحسن. عليكم نسجه وعلينا سحبه

  : معناهالبديهي يف" . وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني : " من قول اهللا تعاىل
  أبت يل نفس عزة أن أزيلها... وما أنا مزهو ولكنين فىت 

  :املمتنع من التذلل لكبري ومتكرب عليه

  :فقال! سو على ثيايب: قال عدي بن ارطاة وهو أمري لوكيع بن أيب األسود
  ذكرتين الظعن وكنت ناسياً

يا : فقال! ن جليسه أكثر من هذاإن اجلليس ليلي م: فقال له عدي! يف خفي ضيق فليمده األمري حىت أنزعه
  .عدي إذا عزلت عنا فكلفنا أكثر من هذا أما وأنت ترى لك علينا بسطة فال

  :املوسوي يذكر والده وامتناعه من تقبيل يد بعض السالطني
  عليها جباه من رجال وآنف... فىت تاه عن بسط امللوك وقد عنت 

  ذل معنفلساق به حاد من ال... زمام عال لو غريه رام جره 

  :متكرب على ذي كرب

وأتى سليمان بن عبد امللك طاووساً فلم يكلمه ! هو التكرب على األغنياء: سئل احلسن عن التواضع فقال
  :أنشد املربد. أردت أن يعلم أن يف عباد اهللا من يستصغر ما يستعظم ذلك من نفسه: فقيل له يف ذلك فقال

  على ذاك الصديقفته كرباً ... إذا تاه الصديق عليك كرباً 
  حقوقك رأس تضييع احلقوق... فإجياب احلقوق لغري راعٍ 
ما تاه أحد : وقال بعضهم. ما تكرب على أحد قط إال حتول داؤه يف أن قابلته بفعله: وعلى هذا قال بعضهم

  .علي أكثر من مرة واحدة ألين تركته بعد ذلك وأعرضت عنه
  :من ترك حقه إشفاقاً من وصمة تلحقه

ألصبهيد صاحب طربستان واملصمعان صاحب دباوند يف شيء، فكتب إىل احلجاج أن يوجه رجالً اختصم ا
حيكم بينهما، فوجه إياساً إليهما، فلما صار باملنصف بعث إليهما، فحضر األصبهيد على سريره وألقى 

أن  العدل: فيم؟ قال: قال! أنت ظامل وقد عرفت ذلك منك: للمصمعان وسادة، فقال إياس لألصبهيد
وقال الرشيد يوماً . فترك حقه وعاد إىل مكانه! إذاً أدع حقي وال أساويه يف اجمللس: تساويه يف احلكم، فقال

: وقال الرشيد يوماً جللسائه. إن عمارة قد ذهب يف التيه كل مذهب، فترك حقه وعاد إىل مكانه: جللسائه
ال شيء أوضع للرجال من منازعة : لهفقيل ! إن عمارة قد ذهب يف التيه كل مذهب، وأحب أن أضع منه



الرجال، والرأي أن يؤمر رجل ليدعي أفضل ضيعة له أن غصبه إياها ففعل ذلك، فلما دخل عمارة قام 
: من يعين؟ فقال الرشيد: أما تسمع ما يقول الرجل؟ فقال: الرجل فتظلم منه وشنع عليه فقال الرشيد

إن كانت هذه الضيعة له فلست أنازعه : فقال! كميعنيك أنك غصبته كذا، فقم واجلس معه جملس احل
من هذا : فانقطع كالم الرجل، فلما انصرف قال عمارة لرجل كان معه! فيها، وإن كانت يل فقد جعلتها له

  .سوغنا تيهه له بعد ذلك: املدعي؟ فإذا أنه ال ميأل عينه منه، فأخرب الرشيد بذلك فقال

  :النهي عن اإلفراط يف التواضع

من التواضع ما : وقيل. اإلفراط يف التواضع يوجب املذلة، واإلفراط يف املؤانسة يوجب املهانة: قفعابن امل
  .يضع

  :عذر من تواضع لدينء مهابة

كان أبو العباس ضم ! إن من شرار الناس من أكرمه الناس اتقاء شره: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :حامت، أترضى مبتابعة محيد؟ فقالاملنصور إىل محيد بن قحطبة فقال له يزيد بن 

  وداره ما دام يف سلطانه... اسجد لقرد السوء يف زمانه 
  .احلمى أضرعتين لك: ويف املثل

  احلد الرابع

  يف النصرة واألخالق واملزاح

  واحلياء واألمانة واخليانة والرفعة والنذالة

  :احلث على مراعاة اجلار

ما زال جربيل : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . ار اجلنب واجلار ذي القرىب واجل: " قال اهللا تعاىل
من كان له جرية ثالثة كلهم راضون عنه : وقال صلى اهللا عليه وسلم. يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه

الكرمي : وقيل. عليكم حبسن اجلوار فإن السباع وعتاق الطري يف اهلواء حتامة على من جياورها: وقيل. غفر له
  .حسن اجلوار عمارة الديار: وقال جعفر بن حممد. عى حق اللحظة ويتعهد حرمة اللفظةير

  :زهري
  !أما البيت عقدمها سواء... وجار البيت والرجل املنادي 

  :األمر بكف األذى عنه



ليس من حسن :وقيل.من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذين جاره: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من آذى جاره أورثه اهللا :ويف اخلرب.ترك األذى،ولكن من حسن اجلوار الصرب على األذىاجلوار 
  !من آذى جاره خرب اهللا داره:وقبل.داره

  :الناصر من استجار به

يا هذا إنك قد اخترتين جاراً واخترت داري داراً،فجناية يدك على :كان أبو سفيان إذا نزل به جاره قال
  .كم على حكم الصيب على أهلهدونك وإن جنت عليك يد فاحت

إىل أين؟فقالوا :وكان أبو حنبل يقال له جمري اجلراد،وذلك أنه نزل عليه جراد بفنائه فعدا احلي إليه فقال هلم
فأمر قومه أن يسلو !أما إذ مسيتموه جاري فال تصلون إليه أبداً:فقال!أردنا جريانك جراداً نزل بفنائك

  :رسيوفهم ومينعوه؛وفيهم يقول الشاع
  أجار من الناس رجل اجلراد... ومّنا ابن مرّ أبو حنبل 

  :مروان
  جلارهم بني السماكني منزل... هم مينعون اجلار حىت كأمنا 

  :هنشل
  وجريان أقوام مبدرجة النمل... وجار منعناه من الضيم والعدا 

  :ابن نباتة
  ما كان للشيب سلطان على القمم... ولو يكون سواد الشعر يف ذممي 

  :طيئةاحل
  شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا... قوم إذا عقدوا عقداً جلارهم 

  :املستنصر ذويه على أعاديه وتوائب لياليه

  :كتب عثمان رضي اهللا عنه إىل علي كرم اهللا وجهه حني حصر
  وإال فادركين وملّا أمزق... فإن كنت مأكوالً فكن أنت آكلي 

  :أمحد بن أيب فنن
  أضحى يقد أدميي قد منتهس... دي زمن هل أنت منقذ شلوي من ي

  وهذه دعويت والدهر مفترسي... دعوتك الدعوة األوىل ويب رمق 
  :ابن احلجاج

  إن الذئاب قد استولت على الغنم... يا راعي السرب حيميه وحيرسه 
  مل يبق مين سوى حلم على وضم... فعافين بتاليف العني من سقّم 

  تعصب السادة األحوار للخدم؟ ...كيف ترى : حىت أقول لريب الدهر



  :نصرة قريب وإن كان عدواً
  .وهذا باب مستقصى يف األقارب. عند الشدائد تذهب األحقاد: قال. احلفائظ حتلل األحقاد: قيل

  :ناصر مستنصره وإن مل يكن بينهما معرفة

ويلك ما أنا يف بالد : فقال! يا أبا سفانة أكلين اإلسار والقمل: روي أن حامتاً كان بأرض عنزة فناداه أسري
خلوا سبيله واجعلوين يف القد مكانه حىت : فاشتراه وقال! قومي وما معي شيء، وقد أسأت إذ نوهت بامسي

  .رب أخ لك مل تلده أمك: ويف املثل. أؤدي فداءه، فجعل مكانه وبعث إىل قومه فأتوه بالفداء

  :املبادرة إىل نصرة مستنصره

  :بعض بين العنرب. له ال تسأل الصارخ واسأل ما: قيل
  يف النائبات على ما قال برهانا... ال يسألون أخاهم حني يندهبم 

  :السري
  وسجال أنعمه ألول طالب... ملك إصاخته ألول صارخ 

  :عمرو بن خمادة
  كرمي من الفتيان غري مزجل... دعوت إىل ما نابين فأجابين 

  :املتنيب
  لعطبومنفعة الفوت قبل ا... سبقت إليهم مناياهم 

  :الصنوبري
  يضيق بالعاملني قطراها... يا خري مستصرخ لنائبه 

  :من حتمل من جاره الضراء ووفر له السراء

  :زهري
  أجاءته املخافة والوجاء... وجار سار معتمداً علينا 
  علينا نقصه وله الّنماء... ضمنا ما له فغدا سليماً 

  :شبيب بن الربصاء
  أروى ثبري ال حيلّ اصطيادهاك... وجاراتنا ما دمن فينا عزيزة 
  وللجار إن كانت تريد ازديادها... يكون علينا نقصها وضماهنا 

  :مدح من كرم مستنصره



  :شاعر
  وعزت جوار عصية أنت جارها

  :أبو متام
  عشية يلقى احلادثات بأعزال... وليس امرؤ يف الناس كنت سالحه 
  وط معوالوزجيه مسهومني والس... ترى درعه جصداء والسيف قاضباً 

  :السري الرفاء
  أن ال ينال هبا السها واملرزما؟... ما عذر من بسطت ميينك كفّه 

  :املتنيب
  ضربت بنصل يقطع اهلام مغمدا... إذا شد زندي حسن ذاتك يف يدي 

  :وقال آخر
  ودافع عين حازم وابن حازم... إذا كانت األحرار أصلي ومنصيب 

  ا قاعداً غري قائميداي الثري... عطست بأنف شامخ وتنالت 
  :ابن احلجاج

  قد جعل السبع له عدة؟... وكيف خيشى صولة الذئب من 

  :احلامي جاره احلابية ماله

  :ابن الرومي
  ندى، ورعونا بالقنا والقناديل... هم أملونا يف هضاب غيومهم 

  :السري الرفاء
  خوف أعاديه حني عاداها... أّمن يف ظله رعيته 

  مشتمالً باحلسام يرعاها ...أهلها يف نواله وغدا 

  :احلامي جاره واملبيح ماله

  :ابن الرومي
  لعاف، وأما جاره فحرام... هو املرء أّما ماله فمحللّ 

  :آخر
  وحنن على األيام فيه حرام... فنحن حالل يف حرميك للغىن 

  :الراعي مال جاره من النوب والسراق



  .له بعري وشاة أخلفه، وإذا مات له قريب وداه جار كجار أيب دؤاد، وذلك أنه إذا مات: كانوا يقولون
  :شاعر

  جتنب دار قومهم الشتاء... إذا نزل الشتاء بدار قوم 
  :الفرزدق

  واملطعمون غداة كل مشال... الضامنون على املنية جارهم 
  :املتنيب

  ويضمن للصوارم كل جان... يذم على اللصوص لكل جترٍ 

  :املستجري مبن أمنه من النوب

  :أبو نواس
  أمنت به من طارق احلدثان... أخذت حببل من حبال حممد 

  فعيين ترى دهري، وليس يراين... تغطيت من دهري بظل جناحه 
  وأين مكاين؟ ما عرفن مكاين... ما امسي؟ ما درت : فلو تسأل األيام

  :ابن أيب فنن
  وقد كنت القيت املنية أكدت... كبا الدهر يب فاستلين من جرانه 

  وخريين بني احلكومة فاخترت... اله وجياده وحكّمين يف م
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

  :مدح الناصر وإن كان ذا عذر

  :اخليل جتري على مساويها شاعر. الفحل حيمي شوله معقوالً: يف املثل
  وحيمي شجاع القوم من ال يناسبه... يفّر جبان القوم عن أّم نفسه 

  :احلث على نصرة واقع يف حمنة

  .ونتك أخاك مبهجتك عند البالء، أكثر من معاونتك إياه عند الرخاءلتكن معا: قال بعض البلغاء
  .أفضل املعروف نصرة امللهوف: وقيل

  :حامي احلرم

  :عنترة
  على مرشفات كالظباء عواطبا... أبينا أن تضب لثاتكم 

  :وقال آخر
  جرامتها بشوكتها النخيل... فأيقن كلّنا أن سوف حتمي 

  :احلامي حرمه املبيح حرم غريه

  :خنس بن شهاباأل
  لواء منعنا، والسيوف شوارع... وحامي لواء قد قتلنا، وحامل 

  :طفيل الغنوي
  تقطّع دون مطلعها النفوس... أحبنا روضه ولنا رياض 

  :جرير
  وما شيء محيت مبستباح... أحبت محى جرير بعد جند 

  :املؤثر نفع غريه على نفع نفسه

  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
  وأسعفتا يف من جنلّ ونكرم... إسعافنا يف نفوسنا  أىب دهرنا
  !ودع أمرنا إنّ األهم املقدم... نعماك فيهم أمتّها : فقلنا له



  :عمارة
  ال خري يف شرف إذا مل ينفع... ينسى مضرته لنفع صديقه 

  :نصر كل امرىء لشكله

بكرام، كالفيل إذا وحل مل يقلعه  إذا عثر الكرمي مل يستقل إال: إن الكرمي للكرمي حمل ويف كتاب كليلة: قال
  .إال الفيلة
  :جرير

  إن الكرمية ينصر الكرام ابنها

  :احلث على املظاهر

  .لن يعجز القوم إذا تعاونوا فبالساعد يبطش الكف
  :شاعر

  فالوهن والتكسري للمتبدّد... إن السهام إذا تبّدد مجعها 
  :يامض الكاليب

  واحدهم مباح؟وإن حرمي ... أمل تر أن مجع القوم خيشى 
  فيصهر ال يكون له اقتداح... وأن القدح حني يكون فرداً 

توىل نزار بن حممد التجي البصرة فرفع إليه يف رجل يقول خبلق القرآن، فأمر حببسه فاستعان الرجل بامسعيل 
عيل الصفار، وكان أحد شيوخ املعتزلة بالبصرة، فكلم غري واحد من أجالء البصرة فلم جييبوه، مث إن امس

مل : قد جرأ عليكم إذ رآكم متفرقني، فأتى هبم دار نزار بن حممد وقال: طاف على املعتزلة ومجعهم وقال
إنه يقول القرآن خملوق قال فكلنا ممن يقول بقوله، فإما حتبسنا معه أو تطلق صاحبنا، :حبست فالناً؟ قال
  !رك التعرض هلم يف مذهبهمفنظر نزار فإذا فتنة تثور، فرأى إطالقه وت! فقوله يف ذلك قولنا

  :وصف متظاهرين

  :أبو فراس
  وإين وإياه ككف ومعصم... وإين وإياه كعني وأختها 
  :بعض القدماء يف جهينة

  مشالك يف اهليجا تعنها ميينها... فإنا وكليباً كاليدين مىت تقم 

  :ذم جار السوء



ين، إن رأى حسنة كتمها، وإن رأى سيئة أعوذ باهللا من جار السوء عينه تراين وقلبه يرعا: يف بعض األدعية
ال : فقال. للغزو: مل يصلح هذا الفرس؟ فقيل: وعرض على أيب مسلم فرس جواد فقال ملن حبضرته! أذاعها

اجلار السوء إن قاولته : ما الداء العياء؟ فقال: وقيل له. إمنا يصلح أن يركبه الرجل فيفرّ به من جار السوء
اجلار قبل الدار، مث : وقيل! ألبيع جاري: مل بعت دارك؟ فقال: لبعضهموقيل . هبتك، وإن غبت سبعك

  .الرفيق قبل الطريق

  :ذم من ال يصون جاره

  :احلطيئة
  ومل يكن جلراحي فيكم آس... ملا بدا يل منكم ذات أنفسكم 

  !ولن ترى طارداً للحر كاليأس... أزمعت يأساً مبيناً من جواركم 
  :املتنيب

  وال يدر على مرعاكم اللنب... ض جاركم رأيتكم ال يصون العر
  وحظ كل حمب منكم ضغن... جزاء كل قريب منكم ملل 

؟أرى : نظم ذلك بعضهم فقال! نسب بني حيطان: فقال! أمت إليكم جبواري: وقال رجل البن الزيات
  اجلوار نسباً بني اجلدر والعطف والرقة حيناً واخلور

  طباع نسواٍن وصبيان غرر

  :لديهذم من ال نصرة 

  :إبراهيم بن العباس
  كداعية بني القبور نصريها... وإين إذا أدعوك عند ملمة 

  :ريقان
  !وال عهد عمي يل بعهد جوار... فما دار عمي يل بدار خفارة 

  :عامر
  !وجاري عند بييت ال يرام... فجارك عند بيتك حلم ظيب 

  :وارمها؟ فأنشدكيف حتمد ج: وسأل سليمان بن علي خالد بن صفوان عن ابنيه فقال
  !فيا لك جاري ذلة وصغار... أبو مالك جار هلا وابن برثن 

  ال جر بوادي عوف: ويف املثل

  :املستنصر مبن يضره



  .كاملستغيث من الرمضاء بالنار: يف املثل
  :شاعر

  سوف يأتيك األذى من قبله... رب من ترجو به دفع األذى 
  :وقال ابن الرومي

  اجلهل درعني من قار وكربيتب... كمتق لفح نار يستعد له 
  :وله

  فزاد فيه حطباً على حطب... كان كمن خاف حريقاً واقعاً 
  :إبراهيم بن العباس

  نبال العدا عين فكنتم نصاهلا... اختذتكم درعاً وترساً لتدفعوا 
  :وله يف أوالده

  فإذا أنتم صروف زماين... خلتكم عدة لصرف زماين 

  :املستنصر مبن ال نصرة لديه

  .عبد صرخيه أمة. ذليل عاذ بقرملة. مقعد استعان بدف: ملثليف ا
  :شاعر

  مىت يأيت غياثك من تغيث؟... بعثتك عاجالً فلبثت حوالً 
  :وقال آخر

  كنت كالغصان باملاء اعتصاري... لو بغري املاء حلفي شرق 
  :وقال آخر

  فهم كربيت، فأين الفرار؟... كنت من كربيت أفر إليهم 

  :هتأسف من خذله ناصر

  :اليزيدي
  طقعت القوى مع حممل كان باليا؟... إذا كنت جتفوين وأنت ذخرييت 

  :وقال آخر
  قطعت القوى من حممل كان باليا؟... بأي جناد حتمل السيف بعدما 

  :ذلة من ال ناصر له

: قدمت امرأة مكة، وكانت ذات مجال، فأعجبت أبن أيب ربيعة فآذاها، فلما أرادت الطواف قالت ألخيها
  .فصحبها فإذا ابن أيب ربيعة تعرض هلا مبقال، فرأى أخاها فانزجر! حبيناص



  :فأنشأت
  وتتقي مربض املستنفر احلامي... تعدو الذئاب على من ال كالب له 

  :عدي
  إذا خطرت أيدي الرجال مبشهد... ويف كثرة األيدي عن الظلم زاجر 

  .اللؤم إحراز املرء نفسه وإسالمه عرسه: وقيل

  :ريه يف أمراملستعني بغ

  :شاعر
  !كنت استغثت بفارغ العقل... أعيني هالً إذا أتى قدر 

  واملستغاث إليه يف شغل... أقبلت ترجو الغوث من قبلي 

  :معاتبة متباطئ عن النصرة

  :أبو الشمردل
  ثنته الليايل مرة وهو مفرد... ومن يفرد األخوان يف ما ينوهبم 

  :عدي التميمي
  أتقعد ال أفك وال أصول؟ ! ...أال هبلتك أمك يا عدي

  إذا علمت معدٌّ ما أقول... ولو كنت األسري وال تكنه 

  :عذر متباطئ عن ذلك

  :شاعر
  أي عذر يكون أوضح يف إبطاء نصرٍ من قلة اإلمكان؟

خفت أن يقال ثاين اثنني إذ مها يف : مل خذلت ابن الزيات وهربت منه ملا أصابته احملنة؟ فقال: وقيل للجاحظ
ويف األخوانيات وذكر األقارب أبواب . ذلك أن ابن الزيات عوقب يف تنور من حديد حىت ماتو! التنور

  .تليق هبذا الفصل

  مما جاء يف األخالق احلسنة والقبيحة

  :احلث على حسن اخللق ومدح ذلك

ض واخف: " وقال تعاىل. ما عفا لك من حماسن أخالق الناس: قيل. خذ العفو وأمر بالعرف: قال اهللا تعاىل
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . جناحك ملن اتبعك من املؤمنني 



نعم أن حتسن : هل من جود يتناول به اخللق؟ فقال: ويقارب ذلك ما قيل لفيلسوف. فسعوهم بأخالقكم
أخالقاً، املوطؤون أكتافاً، إن أحبكم إيل أحاسنكم : وقال صلى اهللا عليه وسلم. اخللق وتنوي لكل أحد اخلري

وقال أليب . حرم اهللا النار على كل هني لني سهل قريب: وقال صلى اهللا عليه وسلم. الذين يألفون ويؤلفون
عليك بالصمت : بلى يا رسول اهللا؛ فقال: أال أدلك على أيسر العبادة وأهوهنا على البدن؟ قال: الدرداء

املؤمنون : وقال مكحول. يف سعة األخالق كنوز األرزاق :وقيل. وحسن اخللق فإنك لن تعمل مثلهما
  .هينون لينون كاجلمل األنف، إن قدته انقاد، وإن اخنته على صخرة استناخ

  :شاعر
  فاألرض واسعة عليه... ما مل يضق خلق الفىت 

  :وقال آخر
  !ما اخترت غري مكارم األخالق... لو إنين خريت كل فضيلة 

  :املمدوح حبسن اخللق

وإنك لعلى : " أو ما تقرؤون القرآن: عائشة رضي اهللا عنه عن خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالسئلت 
  :وقال البحتري. فالن على خري من تبىن عليه الضرائب: ؟ وقيل" خلق عظيم 

  مسلمة من كل عار ومأمث... سالم على تلك اخلالئق إهنا 
  :أبو الفرج األصبهاين

  لنسيم وأينعت منها الثمارخالئق كاحلدائق طاب منها ا
  .صفاء األخالق من نقاء األعراق: وقيل

  :النهي عن سوء اخللق

خصلتان ال جتتمعان يف : وقال عليه السالم. من ساء خلقه عذب نفسه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
الداء : وقال األحنف. سوء اخللق يفسد العمل كما يفسد الصرب العسل: مؤمن البخل وسوء اخللق وقيل

ليس لسيء اخللق توبة ألنه كلما خرج : وقيل. الدوي اخللق الردي واللباس البذي، بئس امللبوس العبوس
  .من ذنب دخل يف آخر لسوء خلقه

  :املذموم بسوء اخللق

إنك شكس : وقال أعرايب لرجل. قد فارقته وخلقه مل يفارقه: صحب رجل رجالً سيء اخللق فلما فارقه قال
  :عمرو بن كلثوم! وباخللق دائم القط

  بلغت بأدىن غاية تستدميها... وكنت أمرأ لو شئت أن تبلغ املىن 



  من الصخرة الصماء حني ترومها... ولكن فطام النفس أثقل حممالً 
ال مداراة للخلق السيء القبيح، كالشجرة املرة لو طليت بالعسل مل تثمر إال مراَ، أو كذنب الكلب : وقيل

  . لعاد إىل اعوجاجهلو أدخلته القالب سنني

  :املتمدح مبصابرة سيء اخللق

لئن مل خترج من : فقال! لقد أعطيت ما مل يعط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال رجل ألمحد بن أيب خالد
، " ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك : " إن اهللا تعاىل قال لبنيه: فقال الرجل! ذلك ألضربنك

إين سيء : خطبت امرأة فأجابتين، فقلت: وقال شعيب بن حرب. ننفض من حولك وأنت فظ وحنن ال
إن استطعت أن : وقال حبيب لرجل سيء اخللق! اخللق فقالت أسوأ خلقاَ منك من يلجئك إىل سوء اخللق
  .تغري خلقك وإال فليسعك من أخالقنا ما ضاق به ذرعك

  :صعوبة ترك العادة والرجوع عنها

. لكل كرمي عادة يستعيدها: وقيل. إنسان سلطان، وكل امرئ جار على ما تعود للعادة على كل: قيل
  .اللسان مقاضيك ما عودته: وقيل
  :املتنيب

  وتأىب الطباع على الناقل
  .العادة طبيعة ثانية: وقالت احلكماء

  :نفي العيب عن تعاطي ما كان خلقاً
  :بعض القدماء

  خالق إال غرائزا؟وهل كانت األ... ظلمت امرأً كلفته غري خلقه 
  :اخلبزارزي

  وال عيب يف ما كان خلقاً مركباً... يعاب الفىت فيما أتى باختياره 

  :املتخلق يرجع إىل شيمته

ويف كتاب كليلة، الطبع املتكلف . من ختلق للناس مبا ليس خلقاً له شأنه اهللا: قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه
  .إن التخلق يأىب دونه اخللق: وقال. إناء يرشح مبا فيه كل: وقيل. كلما زدنه تثقيفاً زادك تعقيفاً

  :ذو اإلصبع
  يدعه ويغلبه على النفس خيمها... ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه 

  :زهري
  وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم... ومهما تكن عند امرئ من خليقة 



  :آخر
  أكان سخاء ما أتى أم تساخيا... وللنفس أخالق تدل على الفىت 

  :احلث على مالزمة العادة احلسنة

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وعليه قميص حملول اإلزار، : قال أبو عبد اهللا بن حنيف
يا أبا عبد اهللا من عرف طريقاً من اخلري فسلكها مث رجع عنها عذبه اهللا تعاىل عذاباً مل : فسلم علي فقال

من يكفر منكم فإين أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملني : " بهت وأنا أقرأيعذب به أحداً من العاملني؛ فانت
إن اهللا عودين عادة، فأخاف أن يقطع عين عادته إن قطعت : وقال جعفر بن حممد وقد ليم يف جوده" . 
  .عاديت

  :احلث على لني الكالم وطالقة الوجه

وقل : وقال. وقل هلما قوالً كرمياً: وقال.  له قوالً ليناًفقوال: وقال:. وقولوا للناس حسناً: " قال اهللا تعاىل
  .من النت كلمته وجبت حمبته: وقيل. هلم قوالً ميسوراً
  :سفيان بن عيينة

  وجه طليق، وكالم لني: ... بين إن الرب شيء هني
لبشاشة ا. حسن البشر اكتساب الذكر: وقيل. طالقة الوجه عنوان الضمري هبا يستنزل األمل البعيد: وقال

  .مصيدة املودة
  :احلث على مدارات الناس

وقال إبراهيم بن . ثلثا التعايش مداراة الناس: وقيل. مداراة الناس صدقه: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ألن األمر إذا غشيك فشخصيت له أدراك، وإذا : ملَ؟ قال: قيل! ما يسرين ترك املداراة ويل محر النعم: يسار

لو كان بيين وبني الناس شعرة ما انقطعت، : وقال معاوية: داروا الناس تسلموا: وقيل .تطأطأت له ختطاك
  .ألهنم إذا جذبوا أرسلتها، وإذا أرسلوها جذبتها

  !فالغيظ خيرج كامن األحقاد... دار الصديق إذا استشاط تغيظاً 

  :حث من حسن خلقه أن حيسن خلقه

وقال . أحسنت إذ قرنت حبسن خلقك حسن خلقك: قالنظر فيلسوف إىل غالم حسن الوجه يتعلم العلم ف
ينبغي للرجل أن ينظر إىل وجهه إىل املرآة، فإن كان حسن الوجه جعل عنايته أن يضم مجال : جالينوس

  .وجهه كمال خلقه وكمال نفسه، وإن رأى صورة مسجة حترز من أن يكون ذميم اخللق واخللق

  :مدح من حسن خلقه وخلقه



ووصف خالد بن صفوان ! من أحسن اهللا خلق أحد وخلقه فأطعمه النار: عليه وسلم قال النيب صلى اهللا
  .يقرى العني مجاالً واألذن بياناً: رجالً فقال
  :ابن الرومي

  تشاهبت فيكم األخالق واخللق... كل اخلالل اليت فيكم حماسنكم 
  محالً ونوراً، وطاب العود والورق... كأنكم شجر األترج طاب معاً 

  قد زرت عليه مشائلهحمياه 
ما وليه اهللا تعاىل من تسوية خلقك وكمال خلقك، : ما أدري أي حسنيك أبلغ: وقال أمحد بن يوسف لرجل

  .أو ما وليته لنفسك من حتسني أدبك وكمال مروءتك

  :االستدالل من حسن الوجه على حسن اخللق

ما الدليل على أن : جه وقيل البن دلرب املنجمما بعث اهللا تعاىل نبياً إال بعثه حسن اخللق حسن الو: قال قتادة
. منظره ينبيك عن خمربه. قل صورة حسنة تتبعها نفس رديئة: وقال الفالسفة. حسنه: املشتري سعد؟ فقال

  .كفاك منظره إيضاح خمربه يف محرة اخلد ما يغين عن اخلجل. نقش الطوالع مقروء من الطني

  :حث من قبح وجهه على حتسني خلقه

قالت يل أمي خلقت خلقة قبيحة ال تصلح معها جملالسة : قال جالينوس يف ذلك وقال األوقص تقدم ما
الفتيان يف بيوت القيان، فعليك باألخالق اليت ترفع اخلسيسة وتتم النقيصة، فنفعين اهللا تعاىل بكالمها، 

  .إنك قليل فكن فطناً: وقال األحنف البنه وكان دميماً. فتعلمت العلم أدركت به

  :من حسن منظره وقبح خمربه ذم

ورأى آخر شاباً ! بيت حسن وفيه ساكن نذل: نظر فيلسوف إىل رجل حسن الوجه خبيث النفس فقال
  :قال الشاعر. سلبت حماسن وجهك فضائل نفسك: مجيالً فقال

  ترجى وأجسام بال أرواح... خلق ممثلة بغري خالئق 
  :وقال آخر

  خضر ذا رواءتراه العني أ... فإنكم ومدحكم جبرياً 
  ومتنع باملرارة واإلباء... كالنفس اليت ترجو املعايل 

  :وقال آخر
  كشفتهم كشفت أستاها... قلت وجوه املصر حىت إذا 

  :غريه
  وإن كان لون املاء يف العني صافيا... أمل تر أن املاء خيلف طعمه 



  :غريه
  !كم خمرب مسج من منظر حسن... فال جتعلن دليل املرء صورته 

  :غريه
  !فما كل مصقول احلديد مياين... فال جتعل احلسن الدليل على الفىت 

  :ذم من قبح خلقه وخلقه

إن الروح إذا كانت : استعرض املأمون اجلند فمر به رجل ذميم، فاستنطقه فرآه ألكن فأمر بإسقاطه، وقال
أحسن ما يف :  املثلويف. ظاهرة كانت وسامة، وإذا كانت باطنة كانت فصاحة، وأراه ال ظاهر له وال باطن

  :قال الشاعر. خالد وجهه وفيه ستعلم الشاهد بالغائب
  وجهه بالقبح مشهور... خمربه أقبح من وجهه 

  :آخر
  وبلوناك فلم ترض اخلرب... قد رأيناك فما أعجبتنا 

  :االستدالل بقبح الوجه على قبح الصنيع

  .ليس على وجه األرض قبيح إال وجهه أحسن شيء منه: قالت العرب
  :شاعر

  وأصلكم وجوهكم القباح... يدل على قبيح الفعل منكم 
  .أحسن ما يف القبيح وجهه: وقيل

  :من قبح منظره وحسن خمربه

اطلبوا إيل فاضالً أخرجه إىل عبد امللك، فأتوه برجل دميم املنظر : ملا عاد احلجاج من حماربة اخلوارج قال
فاستنطقه فمأل أذنه صواباُ، فتعجب منه عبد امللك  حسن املخرب، فلما رآه عبد امللك استبشع منظره،

  :وأنشد متمثالً
  فإين أحب اجلون ذا املنكب العمم... وإن عراراً إن يكن غري واضح 

! أنا عرار ابنه: نعم هو لعمرو بن شاس يف ابنه عرار، فقال: فقال أمري املؤمنني أتدري ملن هذا الشعر؟ قال
وكلم علي بن اهليثم عمر . احلال، فأمر له مبال وأوصى به إىل احلجاج فتعجب عبد امللك من مطابقة القول

رضي اهللا عنه يف حاجة، وكان أعور دميماً، فلما تكلم فأحسن صعد عمر رضي اهللا عنه فيه النظر وصوبه 
  .لكل أناس يف مجيلهم خرب: وقال

  بنضلة، وهو موتور يشيح... أمل تسل الفوارس من سليم 



  وينفع أهله الرجل القبيح... رق رأوه فازدروه وهو خ
  وحتت الرغوة اللنب الصريح... فلم خيشوا مصالته عليهم 

وال أقول للذين : واستعان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه برجل كريه املنظر فوجده حسن املخرب فقال
أمرت أوراقه لقد  فالن دميم اخللق كرمي اخللق، ولئن: وقال بعضهم. تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خرياً

  .حال مذاقه

  :تفاوت أخالق الناس

  وكلهم جيمعهم بيت األدم... الناس أشكال وشىت يف الشيم 
  .الناس يف اختالفهم يف خلقهم كاختالفهم يف خلقهم

  :شاعر
  يف الناس حسب تفاضل األجناس... وتفاضل األخالق إن حصلتها 

  :غريه
  أرواح وأجساد على تشابه... الناس أخالقهم شىت وإن جبلوا 

الناس أخياف منهم من هو كالكلب ال تراه الدهر إال هراراً على الناس، ومنهم : قال خالد بن صفوان
: وقال سلمان الفارسي رضي اهللا عنه. كاخلنزير ال تراه الدهر إال قذاراَ، ومنهم كالقرد يضحك من نفسه

وك يأكلون الناس أكالً، والذئب التجار أسد وذئب وثعلب وضأن، فأما األسد فاملل: الناس أصناف أربعة
الناس أخياف : وقال بعضهم. خيتلسون، والثعلب القراء املخادعون، وأما الضأن فاملؤمن ينتهشه كل من رآه

  :الناس يف أخالقهم كما قال أبو العتاهية: وقال بعضهم. علق مضنة ال يباع وعلق مظنة ال يبتاع
  !، ويطيب بعضخيبث بعض... من لك باحملض، وليس حمض 

  :التمدح مبخالفة الناس واحلث عليه

  :قال الشعر
  كل وجه مبثاله... أنا كاملرآة ألقى 

  :وقال آخر
  كعطارد يف طبعه املتمازج... متخلق من حسن كل خليقة 

  :وقال آخر
  ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله... أحامقه حىت يقال سجية 

  :وقال آخر
  وإن كنت يف احلمقى فكن أنت أمحقا ...فكن أكيس الكيسي إذا كنت فيهم 

  :ذم متفاوت اخللق متلون



  .ألن ابتلى بألف مجوح جلوج أحب إيل من أن ابتلى مبثلون واحد: وقال األحنف. هو ذو لون خمتلف الفعال
  ففيهن بيض وفيهن سود... فىت شان أخالقه بلقة 

  فصيح بليغ كرمي جميد... أديب جواد مجيل الرجاء 
  عجول حديد حقود حسود... أنه وقد شان حتسينه 

إنه ليبلغ من مللي : إنه ليبلغ من مللي أن أغري كل شهر كنييت مرتني، وقال خالد بن صفوان: وقال رجل
التلون أن يكون : وقال اجلاحظ. أن أتربم بنفسي فأمتىن أن يؤخذ مين رأسي فال يرد إيل إال يف كل أسبوع

  .عن اخلطأسرعة رجوع املرء عن الصواب كسرعة رجوعه 

  :احلث على ختلية املتلون

  موجهة يف كل صوب ركائبه... إذا كان ذو لون حؤول من اهلوى 
  مطية رحال كثري مذاهبه... فخل له وجد الفراق وال تكن 

  :اللجوج

  .اللجاج أن يكون ثبات العزم على إمضاء اخلطأ كثبات العزم على إمضاء الصواب: قيل
  :النافع

  !وأزهى إذا ما مشى من غراب... ء أجل جلاجاً من اخلنفسا
  مما جاء يف املزاح والضحك مدحاً وذماً

إياك واملزاج فإنه يذهب ببهاء : روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: النهي عن املزاج والتخويف منه
إذا : وقيل. املزاج جملبة للبغضاء، مثلبة للبهاء، مقطعة لإلخاء: وقيل. املؤمن، ويسقط مروءته، وجير غضبه

أوله فرح : سأل احلجاج ابن الفرية عن املزاح فقال. كان املزاج أول الكالم كان آخره الشتم واللكام
  .وآخره ترح، وهو نقائص السفاء مثل نقائص الشعراء، املزاح فحل ال ينتج إال الشر

  :مسعر بن كدام
  خلقان ال أرضامها لصديق... أما املزاجة واملراء فدعهما 

  :ال متازح صغرياً فيجترئ عليك، وال كبرياً فيحقد عليك؛ وحنوه قول الشاعر: وقيل. أسباب النوكاملزاج 

  جيري عليك الطفل والدنس النذال... فإياك إياك املزاح فإنه 
املزاح يبدي املهانة : وقيل. ال يكون املزاح إال من سخف أبو بطر: وقال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

إحذر : وقيل. ال تفاكه أمة وال تبل على أكمة: وقيل. والغالب فيه واتر، واملغلوب ثائر. ةويذهب املهاب
  .فلتات املزاح فسقطة االسترسال ال تقال

  :النهي عن مزاح من ال جتوز مباسطته



  .ال متازح الصبيان فتهون عليهم: قيل
  ما رامه قلبه أجراه يف الشفة... ال تعرضن مبزح المرئ طنب 

  مشبوبة مل يرد إمناؤها منت... باملزح جارية  فرب خمرمة

  :محد االقتصاد يف املزح

وإذا مروا : " وقال تعاىل يف صفة املؤمنني. روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميزح وال يقول إال حقاً
رئ اقتصد يف مزاحك فاإلفراط به يذهب البهاء وجي: وقال سعيد بن العاص البنه" . باللغو مروا كراما 

ال بأس باملفاكهة خترج الرجل : خالد بن صفوان. عليك السفاء، وتركه يقبض املؤانسني ويوحش املخالطني
  .بل سنة ملن حيسنه: فقال. املزاح سبة: وقال رجل البن عيينة. من حال العبوس

  قد طبت فيك وطبت... يا ساعيت يف جموين 
  قطعت بالسخف وقيت... إين إذا ضاق صدري 

  !س يف سجن ما مل يتمازحواالنا: وقيل
  .وقد ينفس عن جد الفىت اللعب

  :بعض ما روي عن األماثل يف املزاح

يا رسول اهللا ادع يل : روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من أفكه الناس؛ فقالت له عجوز من األنصار
ك النيب صلى اهللا عليه فبكت املرأة وضح! إن اجلنة ال يدخلها عجوز: فقال صلى اهللا عليه وسلم! باجلنة

: ؟ وقال ألخرى" إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً : " أما مسعت قول اهللا تعاىل: وسلم وقال
أما ترين بياض عيين أكثر من سوادها؟ وقال : فرجعت إىل زوجها فأخربته فقال! زوجك يف عينه بياض

إين : عل النغري؟ وجاء رجل إىل أمري املؤمنني رضي اهللا عنه فقاليا أبا عمري ما ف: صلى اهللا عليه وسلم لصيب
وقال صلى اهللا عليه وسلم جلاريته وقد . لتقم يف الشمس وليضرب ظلك احلد: فقال! احتلمت على أمي

خلقين : وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما خلادمه! أنظري ال تضرطي: وضأته، فلما هنض اعتمد عليها فقال
  .لقك خالق اللئامخالق الكرام وخ

  :النهي عن الغضب من املزح

  .ليس حيسن اخللق الغضب من املزح: قال ابن سريين رضي اهللا عنه

  :املمدوح بأن فيه اجلد واهلزل يف موضعهما

  !وذو باطل إن شئت أهلاك باطلة... إذا جد عند اجلد أرضاك جده 
  :آخر



  بطوراً وال جداً ملن ال يلع... اجلد شيمته وفيه فكاهة 
  :آخر

  وإين إذا جد الرجال لذو جد... أهازل حيث اهلزل حيسن بالفىت 
  .ال عدمتك مزيناً جبدك جملس احلفلة وهبزلك جمالس البذلة: وقال بعضهم

  به الركب والتلعابة املتحبب... هو الظفر امليمون إن راح أو غدا 

  :عذر من كان منه ضحك وهو مهموم

  تضحك واألحشاء تضطرم السن... ورمبا ضحك املكروب من عجب 
  :آخر

  وقد يضحك املوتور وهو حزين

  :النهي عن كثرة الضحك وذمه

وقال عبد اهللا بن . إياك وكثرة الضحك فإهنا متيت القلب وتورث النسيان: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
للذين آمنوا أن أمل يأن : " فشا الضحك يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل: أيب دؤاد

عظموا العلم وال تكثروا الضحك فتمجه القلوب، وكثرة الضحك : ؟ عن الثوري" ختشع قلوهبم لذكر اهللا 
وضحك اسحق بن يدي املأمون حىت فتح فاه، فأمر بأن يؤخذ سيفه ومنطقته ويدفع إليه منديل . من الرعونة

فما رؤي بعد ذلك ضاحكاً . فأقاله! ؤمننيأقلين مرة يا أمري امل: فقال! الشراب أليق بك: الشراب وقال
سبحان اهللا ليس الناسكني وضحك : ومرت معاذة العدوية على شبان عليهم الصوف وهم يضحكون فقال

  .إن اهللا يبغض املضحاك من غري عجب: وقال كعب! الغافلني

  :النهي عن تعاطي ما يضحك

وقال رسول اهللا ! ويل له ويل له! ك القومويل للذي حيدث فيكذب ليضح: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك هبا الناس، فينزل أبعد ما بني السماء واألرض: صلى اهللا عليه وسلم

  .إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون: فقال! فالن يضحك منك: وقيل أليب العيناء

  :إيراد جد يف مسلك هزل

: رماين بأصلب من اجلندل ونشقين بأحر من اخلردل مث قال: وقال خالد بن صفوان. ةجديدة يف لعيب: قيل
  !إين أمازحك

  لسانه من جراحي... يل صاحب ليس خيلو 
  على طريق املزاح... جيد متزيق عرضي 



  مما جاء يف احلياء والوقاحة

وفسر قوله . فال إميان له احلياء شعبة من شعب اإلميان ومن ال حياء له: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أىب عليك باحلياء واألنفة فإنك إن استحييت من الغضاضة اجتنبت من : ولباس التقوى باحلياء، وقال: تعاىل

: وقيل. احي حياءك مبجالسة من يستهي منه: وقيل. اخلساسة، وإن أنفت من الغلبة مل يتقدمك أحد يف مرتبة
  .لة إزارها ورداءهامن مجع بني احلياء والسخاء فقد أجاد اخل

  :املمدوح باحلياء

إنه شديد احلياء، وكان أشد حياء من العذراء يف خدرها، وكان إذا : يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم
تركته وماء احلياء يتحدر من أسارير وجهه، : وسأل حيىي بن خالد رجالً عن ابنه فقال. كره شيئاً يف وجهه

  :شاعر! مله، وآللئ العلم متناثرة من ميازيب منطقهوسيول اجلود سائلة من فروج أنا
  ترك احلياء هبا رداع سقيم

  :املتنيب
  عليهن ال خوفاً م احلر والربد... وأوجه فتيان حياء تلثموا 

  ولكنه من شيمة األسد الورد... وليس حياء الوجه يف الذئب شيمة 
  :مروان بن أيب حفصة

  لة حىت ينفطرن دماخوف املذ... يكاد خيرج يف ديباج أوجههم 

  :من مدح باحلياء يف السلم والوقاحة يف احلرب

  :شاعر
  ويدنوا وأطراف الرماح دوان... كرمي بغض الطرف فرط حيائه 

  :آخر
  وسيوف العدا بوجه وقاح... يتلقى الندى بوجه حيي 

  :املوسوي
  يف حني جيري يف أكفهم الدم... جيري احلياء الغض من قسماهتم 

  :اس دون نفسه وربهمن يستحي من الن

من يستحي من : وقيل. استحيوا من اهللا يف سرائركم كما تسحيون من الناس يف عالنيتكم: قال كعب
أوصين فقال استحي من اهللا كما : قال رجل للنعمان. الناس وال يستحي من نفسه فال قدر لنفسه عنده



  :ويف ضد ذلك. تستحي من رجل من عشريتك
  فما الناس يف عيين بأعظم من ريب...  إذا كان ريب عاملاً بسريريت

  :ذم الوقاحة

  .إن مما أدرك النسا من كالم النبوة، إذا مل تستح فاصنع ما شئت: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :شاعر يف معناه

  ومل تستحي فاصنع ما تشاء... إذا مل ختش عاقبة الليايل 
  :ويف معناه أيضاً

  وتستحي خملوقاً فما شئت فاصنع... إذا مل تصن عرضاً ومل ختش خالقاً 
  .إذا مل تستح فقل، وإذا مل ختش فقل، الفاقة خري من الصفاقة: وقيل

  :هجاء وقح

  .فالن بعد احلياء جنة والوقاحة جنة، هو أوقح من الدهر، وجه صلب ولسان خلب: قيل
  :شاعر

  فأقد منها حافراً لألشهب... يا ليت يل من جلد وجهك رقعة 
  :ومن األبيات الرائقة الرائعة اليت ال أرتاب هلا. الصخر هش عند وجهك يف الوقاحه: نمنصور بن ماذا

  أو يغدروا مل جيفلوا... إن يعجزوا أو يبخلوا 
  كأهنم مل يفعلوا... وغدوا عليك مرجلني 

  :الناجم
  .يرو وجه ململم من حديد... لك عرش مثلم من قوار 

  :مدح الوقاحة

  .اخلبية باهليبة، واحلياء باحلرمان، والفرصة متر مر السحاب قرنت: قال علي رضي اهللا عنه
  :شاعر

  تقلب يف األمور كما يشاء... إذا رزق الفىت وجهاً وقاحاً 
  يعاجله له فيه عناء... ومل يك لألمور وال لشيء 

  .ترك احليا واتبع اهلوى: ما اللذة؟ فقال: وقال معاوية لعبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهم

  :حياءهالشاكي 



  .حصر مقيد باحلياء، وعزة نفس شبيهة باجلفاء: يفّ خصلتان اعتقلتاين عن كثري من املنافع: قال العتايب
  :أبو األسود

  من العجز ما مل يبد للناس عائبه... وأعطيت حظاً من حياء واشتكى 
  :أخر

  ولكنّ وجهي مفحم غري شاعر... لساين وقليب شاعران كالمها 
  :العباس بن األحنف

  وفاز باللذة اجلسور... ن راقب الناس مات غمّاً م

  :احلث على األمانة والنهي عن اخليانة

" . والتكن للخائنني خصيما : " وقال" . إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها : " قال اهللا تعاىل
ومن . إميان ملن ال أمانة لهال : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . إن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني : " وقال

: سقى اهللا قرب األحنف حيث يقول: وقال اجلاحظ! أعوذ بك من اخليانة فبئست البطانة: دعائه عليه السالم
إذا ذهب . أفحش الزمانة عدم األمانة: وقيل. إذا مل تكن خائناً فبت آمناً: وقال. الزم الصحة يلزمك العمل

الزم : وقال معاوية. خيانة الناس أقبح اإلفالس. ام عاش االنتقامالوفاء نزل البالء، وإذا مات االعتص
  .الرفيعني، األمانة والعدل

  :احلث على الوفاء ومدحه

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : " وقال" . وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون : " قال اهللا تعاىل
إذا ذهب الوفاء نزل : وقيل" . تنقضوا األميان بعد توكيدها وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال : " وقال" . 

. الوفاء من شيم الكرام والغدر من مهم اللئام: وقيل. البالء، وإذا ظهرت اخليانات استمحقت الربكات
  .ال تلبس ثيابك على الغدر" : وثيابك فطّهر : " وقيل يف قوله تعاىل

  :مدح ذوي الوفاء

  " .والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون " . " بعهدهم إذا عاهدوا واملوفون : " قال اهللا تعاىل
  :شاعر

  ومل توقد هلا بالغدر نار
  :املسيب بن عيسى

  يويف بذمته عقاب مالح... أنت الويف فما تذم وبعضهم 
  .فالن ال يشكره اخلنا وال يشكوه الوفا: وقال أعرايب
  :التنوخي



  القيس الوكيد من العهدخلان امرأ ... عظائم لو أن السموأل خافها 
  :من التزم مكروهاً يف التزام الوفاء

كان السموأل أودعه امرؤ القيس . أكرم الوفاء ما كان عند الشّدة، وأألم الغدر ما كان عند الثقة: قيل
أجلين يوماً، فجمع : فقال! إن دفعت الدروع إيل وإال ذحبت ابنك: دروعاً، فقصده امللك وأخذ ابنه وقال

! ليس إيل دفعها سبيل فافعل ما بدا لك: فلما أصبح قال. ستشارهم، فكل أشار بأن يدفع إليهعشريته وا
  :فقال. فذبح امللك ابنه؛ فواىف السموأل بالدروع املوسم ودفعها إىل ورثة امرئ القيس

  إذا ما خان أقوام وفيت... وفيت بأدرع الكندي إين 
  :وفيه قال األعشى وهي أبيات جيدة رائقة

  يف جحفل كسواد الليل جرار... سموأل إذ طاف اهلمام به كن كال
  حصن حصني وجار غري غدار... باألبلق الفرد من تيماء منزله 
  !قل ما بدا لك إين سامع دار: ... قد سامه خطيت خسف فقال له

  !فاختر، وما فيهما حظ ملختار... ثكل وغدر أنت بينهما : فقال
  :فكّر غري طويل مث قال له

  !ك إين مانع جارياقتل أسري
وكان مرداس يف سجن عبيد اهللا ابن . وعمري بن سليم احلنفي كان يقصده السواقط فال يتعرض لقصاده

أنا أحب أن أوليك حسين، فإن أذنت لك يف اإلنصراف إىل دارك أتدرج علي؟ : زياد فقال له السجان
صاحب شرطة زياد، نأمر زياد أن نعم فكان يفعل ذلك به، فلما كان ذات يوم قتل بعض اخلوارج : فقال

إتق اهللا يف نفسك فإنك مقتول إن : يقتل من يف احلبس من اخلوارج، وكان مرداس خارجاً، فقال أهله
: وقال للسجان. ما كنت أللقى اهللا غادراً وهذا جبار، وال آمن أن يقتل السجان، فرجع: فقال! رجعت

خذ أي : فقال السجان! ادرت لئال يلحقك مكروهتساقط إيلّ ما عزم صاحبك عليه من قتل أصحابنا فب
  !طريق شئت فانج جناك اهللا

  :الوفيات من النساء

نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي اهللا عنه، وذلك : مل تف امرأة لزوجها إال قضاعيتان: قال أبو عبيدة
زن يبلى فلم آمن أن يبلى إين رأيت احل: أنه خطبها معاوية ملا قتل عثمان فدعت بفهر فقلعت ثنيها وقالت

وامرأة هدبه، فإهنا حني يقتل زوجها قطعت أنفها وكانت حسنة األنف، ! حزين فتدعوين نفسي إىل التزوج
  .لئال يرغب فيها

  :قلة الوفاء يف الناس ووصف عامتهم بالغدر



د إذا اجتهد وكان حيىي بن خال" . وما وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني : " قال تعاىل
أي : وقيل حلكيم! هو أعز من الوفاء: وكان يقول. ال والذي جعل الوفاء أعز ما يرى: يف ميينه يقول

  .أهل األمانة والوفاء: أصناف الناس أقل وفاء؟ فقال
  :موسى العلوي

  فال أدري مبن أثق... وخان الناس كلهم 
  :املتنيب

  ا أو حدّثوا شجعواإن قاتلوا جبنو... غريي بأكثر هذا الناس ينخدع 

  ويف التجارب بعد الغي ما يزع... أهل احلفيظة إال أن جترهبم 
  :أبو فراس

  ومن أين للحّر الكرمي صحاب؟... مبن يثق اإلنسان فيما ينوبه 
  ذئاباً على أجسادهن ثياب... وقد صار هذا الناس إال أقلهم 

  :وله
  الناسكأنين جاهل بالدهر و... أبغي الوفاء بدهر ال وفاء له 

  :وله
  أجاب إليها عامل وجهول... نعم دعت الدنيا إىل الغدر دعوة 

  :آخر
  إن حّصلوا أفناهم التحصيل... واملنتمون إىل الوفاء مجاعة 

  :املوسوي
  إذا جربوا وقبيح الكذب... أىب الناس إال ذميم الفعال 

  :ذم الغدر وذويه

قه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثا: " قال اهللا تعاىل
افأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهللا هبم : " وقال تعاىل" . األرض، أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار 

الغدر مكر واملكر : وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه" . األرض أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون 
  .من عامل الناس باملكر كافأوه بالغدر: وقيل. ة خزي وهواناخليان: وقيل! كفر
  :شاعر

  لقد غدرت وعيب الغدر مشتهر
أال إن فالناً غدر، ولذلك : وكانت العرب إذا غدر منهم غادر يوقدون له باملوسم ناراً وينادون عليه يقولون

  :قال الغادرة الغطفاين
  يف اجملمع؟رفع اللواء هبا لنا ... إمسي وحيك هل مسعت بغدرة 



حج وفاء زهري املازين يف اجلاهلية ورأى يف منامه كأنه حاض، فقص رؤياه على قيس ابن ساعدة : وقيل
: وقال. فلما قدم على أهله وجد أخاه قد غدر جبار له فعقله! إنك غدرت أو غدر بعض عشريتك: فقال

  عالم مسيت وفاء إذا رضيت بالغدر؟

  :عقوبتهرجوع الغدر إىل صاحبه وسرعة إدراك 

: " مث تال قوله تعاىل. ثالث هن راجعات إىل أهلها، املكر والنكث والبغي: قال أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه
إمنا بغيكم على : وقال. فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه: وقال" . وال حييق املكر السيء إال بأهله 

  .لة أهلكت احملتالرب حي: وقيل. رب حيلة كانت على صاحبها وبيلة: وقيل. أنفسكم
  :إمرؤ القيس

  ويغدو على املرء ما يأمتر
  :آخر

  ترّدى يف حفريته هنارا... وكم من حافر ألخيه ليالً 
أربع من : وقيل. عاد الّرمي على النزعة: يف من عاد إليه مكره: وقيل. من حفر مغواة وقع فيها: وقيل

لغدر، ومن سعى على من مل يسع عليه، ومن عقوبة من عاهدته ورأيك أن تفي له ورأيه ا: أسرع األعمال
  .قطع رحم من يواصله، ومن كافأ اإلحسان بإساءة

  :املوصوف بالغدر

قال . فالن أغدر من الذئب: ويقال. إن الناس يأكلون أماناهتم لقماً وفالن حيسوها حسواً: قال أعرايب
  :الشاعر

  هو الذئب أو للذئب أوىف أمانة
أنا واهللا ببابك أكثر من : واستبطأ عبيد اهللا بن حيىي أبا العيناء فقال. خيتلهالذئب يادو للغزال أي : وقيل

  .الغدر يف آل خاقان
  :حسان

  والغدر ينبت يف أصول السخرب... إن تغدروا فالغدر فيكم شيمة 
  :عارق الطائي

  إذا هو أمسى حلبة من دم الفصد... غدرت بأمر أنت كنت اجتذبتنا 
  :اخلبزارزي

  إذا كنت خواناً فلم تّدعي الوفا؟... تعّودت ضدّه ومل تتعاطى ما 
  :الباذاين يف أيب دلف وكان نقش خامته الوفاء

  وكتاب خامته الوفاء... الغدر أكثر فعله 



  :كان بنو سعد يسمون الغدر كيسان ويستعملونه؛ وفيهم يقول اليمين: وقيل
  املرادإىل الغدر أدىن من شباهبم ... إذا ما دعوا كيسان كانت كهوهلم 

  :التعويض مبن كان منه غدر

نعم وأمانته : فقال! ما كان أعظم رأس صاحبك. قال املنصور إلسحق بن مسلم العقيلي عند قتله ابن هبرية
وكان لعبد امللك صديق خيتصه فغاب عنه غيبة قتل عبد امللك فيها عمرو ابن سعيد بعد أن ! كانت أعظم

: أقسمت عليك لتقولن: فقال! اعفين: يف قتل عمرو بن سعيد؟ فقالما تقول : أمنه، فلما قدم قال له يوماً
ليس حبي من أقام نفسه : أو ما تراين حياً؟ قال: فقال! لو قتلته يا أمري املؤمنني وأنت حي كان مجيالً: فقال

. انةمقاماً ال يوثق به، واهللا ال خيرج عليك بعدها خارجي إال وبلغ الغاية يف معاداتك، وإن بذلت له كل أم
  .نصف عقلك مع صاحبك: لو سبق إىل أذين مل أصنع ما صنعت، ولقد صدق من قال: فقال عبد امللك

  :جحظة

  !فكان أمان أيب مسلم... وأمنتين مث عاقبتين 

  :مدح سوء الظن بالناس

  .سوء الظن بالناس: ما اجلزم؟ قال: قيل
  :ببغاء البغدادي

  سرك فعلهولكن قليل من ي... وأكثر من تلقى يسّرك قوله 
  فأدبين هذا الزمان وأهله... وقد كان حسن الظن بعض مذاهيب 

  .وقد تقدم هذا الباب

  :ذم من ساء ظنه

  .ظين بنفسي: ما ظنك بالناس؟ قال: قيل لبعضهم
  :املتنيب

  وصدق ما يعتاده من توهّم... إذ ساء فعل املرء ساءت ظنونه 
  .أخفض الناس من ال يثق بأحد، وال يثق به أحد: وقيل

  :النهي عن الوقوف موضع التهمة

من وقف : وقيل. من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقومن مقام التهمة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .من جعل نفسه عرضاً للتهم فال يلومن من أساء به الظن. موقف التهمة مل يكن له أجر الغيبة



  :حقيقة النفاق

عالمة : وقال صلى اهللا عليه وسلم. و العالنية، واختالف القول والعملحقيقة النفاق اختالف السر : قيل
  .إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أمتن خان: النفاق ثالث

  :موصوف بالنفاق

  :قال أبو احلسني بن سعد
  واخلريات مجعا من خالق... ما إن له يف الفضل 

  وايف النصيب من النفاق... إال النفاق فإنه 

  :نيذم ذي الوجه

  .إن ذا الوجهني خليق أن ال يكون عند اهللا وجيهاً: قال األحنف
  :صاحل بن عبد القدوس

  أناصح أم على غش يداجيين... قل للذي لست أدري من تلونه 
  يد تشجّ وأخرى منك تأسوين... إين ألكثر مما مستين عجباً 

  !يف آخرين، وكل منك يأتيين... تذمين عند أقوام ومتدحين 

  :إلستعانة خبائنالنهي عن ا

  .من استرعى الذئب ظلم: قيل
  :شاعر

  كان العفيف شريكه يف املأمث... إن العفيف إذا استعان خبائن 
  :آخر

  فإنك قد أسندهتا شّر مسند... إذا أنت محلت اخلؤون أمانة 
  :آخر

  إن العفيف إذا تكفنه الظنني هو الظنني
  .تأمتنه فال تتهمهمن تتهمه فال تأمتنه، ومن : وقال علي رضي اهللا عنه

  :عذر من استعان خبائن سهواً
  :أبو متام

  من بني باد يف األنام وقار... هذا النيبّ وكان صفوة رّبه 
  وهم أشد أذى من الكفار... قد خّص من أهل النفاق عصابة 



  سرح لوحي اهللا غري خيار... واختار من سعد لغري بين أيب 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  :احلث على نقض عهد الغادر

" ال ينال عهدي لظاملني : " حق على من جعل لغادر عهداً أن ينقضه أللن اهللا تعاىل يقول: قال بعض العلماء
  .نقض العهد مع من ال عهد له وفاء بالعهد: وقال األعمش. 

  :احلث على الغدر والتبجح به

  :قال
  فإمنا الدنيا خماريق... وخرق هلم خرق على الناس 
  :مسعود األسدي

  نال العلى وشفى الغليل الغادر... حري فرمبا : غدرت؟ فقلت:قالوا
  :العباس بن األحنف

  ما أضّر الوفاء باإلنسان... ملّين واثقاً حبسن وفائي 

  ومما جاء يف املسابقة إىل املعايل والرفعة

  واجملد وصيانة النفس

  وتعظيم األماثلواملروءة والفتوة 

  :املمدوح بأن جماريه إىل العالء تأخر عنه

وخطب عمر رضي . فالن طالت إىل املساعي خطاه، وبذّ بشأوه من ساعاه وجاراه: مدح كاتب رجالً فقال
  :وأنه كان كما قال الشاعر: اهللا عنه أبا بكر وفضله فقال
  جيتهد الشد بأرض فضاء... من يسع كي يدرك مسعاته 

  ذو مئزر ضاف وال ذو رداء... درك أيامه واهللا ال ي
لسنا الحقيك إذا ابتدأت، وال سابقيك إذا كافأت، سئل : وكتب كاتب. فالن ال يشق غباره: ويف املثل
  :كيف رأيت بين فالن مع من فاخر؟ فقال: جمنون

  كأمنا أجريت خيالً وبقر... كانوا ومن عاداهم من البشر 
  :سلم اخلاسر

  مداك واجلري ال يعار... ا جاراك قوم فلم ينالو



  :املتنيب
  ه ومن دلّ يف طريقك ضالّ... من تعاطى تشبهاً بك أعيا 

  :البحتري
  وهج ترفع من طريق السوود... يف فتية طلبوا غبارك إنه 

  :ابن الرومي

  وهل يستوي اآلالف والعشرات... رجحتم على أكفائكم إذ وزنتم 
  :أبو متام

  حماسن أقوام تكن كاخلبائث. ..حماسن أقوام مىت تقرنوا هبا 

  :من يبكت مساميه ومباريه

  :بشار
  ليس بدر السماء منك بدان... أيها اجلاهل املباهي بريداً 

  :أبو متام
  ترحزح قصيّا أسوأ الظن كاذبه... ويا أيها الساعي ليدرك شأوه 

  عليماً بأن ليست تنال مناقبه... حبسبك من نيل املكارم أن ترى 
  :آخر

  ضالالً ملن مّناك تلك األمانيا... ع لتدرك دارماً حنيت بريبو
  أفاآلن ملّا أصبح الدهر فانيا... سعيت شباب الدهر مل تستطعهم 

  :املوسوي
  وهيهات من حمصوصة طرياهنا... يريد املعايل عاطل من أداهتا 

  :حث من حيسد فاضالً أن يفعل فعله
مالكم تتهافتون على ما ال جيدي عليكم؟ هاهي : قالرأى احلسن قوماً يتهافتون على جنازة بعض الصاحلني ف

  .األسطوانة اليت كان يلزم، ألزموها تكونوا مثله
  :أسجع

  وال يصنعون كما يصنع... يريد امللوك مدى جعفر 
  :ابن املعتز

  تستوجب امللك وإال فال... يا طالباً للملك كن مثله 
  :وأنشد أبو العيناء

  كن منك ما يعجبكفكنه ي... إذا أعجبتك خالل امرئ 



  :املوصوف بأنه نال السماء رفعة

  :متيم بن مقبل
  حىت إذا كانوا هناك استمسكوا... نالوا السماء فأمسكوا بعناهنا 

  :صاحب البصرة
  ولوال السماء ملكنا السما... ملكنا السماء بأحسابنا 

  :أخذه من قول النابغة اجلعدي
  ق ذلك مظهراوإنا لنرجو فو... بلغنا السماء جندة وتكّرما 

ال فض : فقال صلى اهللا عليه وسلم! إىل اجلنة: إىل أين؟ فقال: وأنشد ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  :الفرزدق! فوك

  ومكرمة دنت هلم السماء... فلو أن السماء دنت جملد 

  :النازل ذروة الشرف

  :شاعر
  مسا فوق صعب ال تنال مراتبه

  :حسان
  فنلت ذراها ال دنيئاً وال وغال... ة مسوت إىل العلياء بغري مشق

  :ابن الرومي
  إليها أناس غريهم بالسالمل... تدلوا على هام املعايل إذا ارتقى 

  :غريه
  على قمة اجملد املؤثل جالس

  :املبادر إىل تناول املكرمات

  :يستحسن يف هذا املعىن قول الشماخ
  وقّصر مبتغوها عن مداها... إذا ما راية رفعت جملد 

  مسا أوس إليها فاحتواها... ت أذرع املثرين عنها وضاق
  :ابن الرومي

  إليه، وإن مهّت بشرّ تناءت... سجايا إذا مهّت خبري تسّرعت 
  :هو وساع إىل اخلري قطوف عن الشر؛ وعكس ذلك شاعر فقال: وصف أعرايب رجالً فقال

  وهو يف الشر وساع... هو يف اخلري قطوف 



  :املختصر طريق املكرمات

  :تريالبح
  له طريق إىل العليا خمتصر

  :ابن طباطبا
  يأيت طريق العال فيختصر... كأنه من ّمسو مهته 

  :الرفاء
  إىل اجملد طريق خمتصر: ... قلت إذا برّز سبقاً يف العال

  :املتدرع للعال

  :شاعر
  فلم تطل عنه ومل تقصر... ألبسه اهللا ثياب العال 

  :أشجع
  ندها بالكل جديد ع... مكارم ألبست أثواهبا 

  :األخطل
  حىت حيالف بطن الراحة الشعر... وأقسم اجملد حقّاً ال خيالفهم 

  .اجملد دثاره والكرم شعاره: وقيل

  :من انتهى إىل العال ابتداء منه

  :أمحد بن أيب طاهر
  تناهى إليه كل جمد مؤثل... خالئقه للمكرمات مناسب 

  :أبو متام
  يهم تتدفقإال ومن أيد... ما أنشئت للمكرمات سحابة 

  :املوصوف بأنه حيمي املكرمات

لو وجد الكرم يف يد غريك لعلم أنه ضالة : وقال رجل آلخر. أنتم واهللا حضان الشرف: قال أعرايب لقوم
  .لك

  :أبو شراعة
  إن املكارم قد قلّت مواليها... موىل املكارم يرعاها ويعمرها 

  :أبو متام



  عايل عندهم حرمحىت كأن امل... قوم تراهم غيارى دون جمدهم 
  :أبو متام

  لكثرة ما أوصوا هبن شرائع... مضوا وكأن املكرمات لديهم 
  :آخر

  حيمي شريعة جمد غري مورود

  :من ارتفع بيت شرفه

  :شاعر

  فطال السمك وارتفع الفناء... فإما بيتكم إن عّد بيت 
  من العادي إن ذكر البناء... وإما أسه فعلى قدمي 

  :أبو متام
  ويف هامة احلوت أعراقها... يف السماء له نبعة فرعها 

  :أبو فراس
  بعيد مذاهب األطباب سام... لنا بيت على عنق الثريا 
  وتفرشه الوالئد بالطعام... تظلله الفوارس بالعوايل 

  ؟:آخر
  له قبة يف اجملد رأس عمادها

  :املتدرع للمعايل

  :الراعي
  سنناها أليدي الفاعلينا... فمن يفخر مبكرمة فإنا 

  :الرومي وقد أحسن ابن
  إذا كان غريهم املّتبع... هم املبدعون بديع العلى 
  ولكنهما اجملد للمبتدع... وما الدين إال مع التابعني 

  :أبو متام وقد أحسن
  سوى حسن مما فعلت مرّدد... ومهما يكن من وقعة بعد ال يكن 

  وما قصبت السبق إال ملعبد... حماسن أصناف املغنني مجة 
  :املتنيب

  وأنت ختلق ما تأيت وتبتدع... ميشي الكرام على آثار غريهم 



أما مناقبك فقد نسخها تواترها، فصارت كالشيء القدمي يتأسى به، ال : وقال أرسطوطاليس لإلسكندر
  .كالبديع يتعجب منه

  :املتبث باملعايل واخلادم هلا

  :أبو الشيص
  اقواملكرمات قليلة العّش... عشيق املكارم فهو معتمد هلا 

  :املتنيب
  ومن يعشق يلذ له الغرام... تلذّ له املروءة وهي تؤذي 
  :ومن هنا أخذ الصاحب قوله
  وأنسب لكن باملكارم أنسب... أشّبب لكن باملعايل أشّبب 

  :أبو متام
  ال ختدم األقوام ما مل ختدم... خدم العلى فخدمته وهي اليت 

  :العدمي النظري والشبيه

  :قال. ا نطف فحل مبثلهم: وصف أعرايب رجالً فقال
  ما ولدت مثلك أرحام النساء

  :آخر
  إن الزمان مبثله لعقيم

  :املتنيب
  ال تقع العني على شبهه... ليس له عيب سوى أنه 

  :وليس ذلك بعيب، وإمنا هو كقول النابغة
  هبن فلول من قراع الكتائب... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 

  :علي بن عبد العزيز
  مثلك ال ميكن يف مثل دهرنا تكوينهمجلة القول أن 

  :أبو نواس
  تعاىل، ومل يسمع مبثلك سامع... خلقت بديعاً ال يقال كأنه 

  :آخر
  ومل تقع عني على مثله

  :ابن طباطبا
  كأن لدى تشبيهها وكأمنا... تعالني عن وصف فلست بذاكر 



  :ابن سكرة يف الصايب
  فقود مل جيدومن غدا يطلب امل... خرجت أطلب شيئاً ال وجود له 
  ما ليس يف الظن هل يسطاع يف بلد؟... شبه الكرمي أيب اسحاق يف كرم 

  :من اشتغاله كسب املعايل

  :البحتري
  فإن يشتغل باجملد طاب اشتغاله... إىل فارغ من كل شغل يشينه 

  :املتنيب
  ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل

  :من يتزايد يف اجملد على مرور الدهر

  :شاعر
  وأنت اليوم خري منك أمس... ري بين معد وجدتك أمس خ

  :أبو اهلول
  طال املدى بك إال زدت إحسانا... ما كنت يف غاية، إال سبقت وال 

  :من ال حيصى حبده

  :أبو شراعة
  مآثر حيصى دون إحصائها الرمل... وحزت هبم ال بل بنفس ابن حرة 

  :دعبل
  معاليه حيصى قبل إحصائها القطر

  :عامل لفضلهاملوصوف بأنه جتمع فيه 

  :عقيل
  يصول إذا استجري به نفري

  :أبو نواس
  تستجمع اخللق يف متثال إنسان... مىت ختطى إليه الرجل ساملة 

  :وله
  أن جيمع العامل يف واحد... ليس على اهللا مبستنكر 



  :املتنيب
  وأتى فدلك إذ أتيت مؤخراً... نسقوا لنا نسق احلساب مقدماً 

  :اسمن يستحقر يف جنبه أجالء الن

  :بكر بن النطاح
  غري خشارات وتساس... ما الناس إال ملك وحده 

  :وشنة بن األبيض
  كالشوك يذكر بني الورد واآلس... الناس عند علي حني نذكرهم 

  :ابن العوام
  ومن ذا يسوي بالسنام املنامسا؟... فنحن السنام واملناسم غرينا 
  :وذلك مأخوذ من قول اآلخر
  ذنبا؟ومن يسوي بأنف الناقة ال

  :أبو السعداء
  ر وأنت فيهم عيد... الناس أيام الشهو 

  :من تنزين به الدنيا

  .لئن عابه كونه يف الزمان لقد تزين الزمان بكونه فيه: وصف أعرايب رجالً فقال
  :اجلرميي

  وأمست به الدنيا جتل وحتمد... حتلت به الدنيا فغطت عيوهبا 
  :املتنيب

  تزيلت حبديثه األمسارو... أنت الذي جبح الزمان بذكره 
  :وقال أبو الفضل به العميد أمدح بيت قول املتنيب

  الدهر لفظ وأنت معناه
  :وأنا استحسن قول الشاعر: قال الشيخ رمحه اهللا

  !وأقبحها ملا جتهز غازيا... فما أحسن الدنيا ويف الدار خالد 
  :ابن الرومي

  ء من الزينوأظهرا ما أعدا... يا زينة الدين والدنيا إذا احتفال 

  :من تنافست فيه األيام



  :نصيب
  وهل خيفى على الناس النهار؟

  :ابن الرومي
  من أن تطمسا... مشس الضحى أبرع 

  :آخر
  كالشمس ال ختفى بكل مكان... إين إذا خفي الرجال وجدتين 

  :ابن هرمة
  ما قرن مشس يف اجملرة أو بدر... إذا خفي القوم اللئام رأيتين 

من هذا؟ فقال له احلارث ابن : رضي اهللا عنهما يطوف بالبيت، فرآه يزيد فقال وكان علي بن احلسني
  :الليث

  والبيت يعرفه واحلل واحلرم... هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 

  :اعتذار من مل يعرف

يضره أنه ال يعرفين ألنه ال جيهل مكان ذي العلم : فقال! ذكرتك عند فالن فلم يعرفك: قال رجل لسقراط
أما أنا فالذي تعرفين، : من أنت ومن أبوك؟ فقال: وقال حممد بن الزيات لبعض أوالد الربامكة! يسإال خس

  :املتنيب! وأما أيب فالذي مل يعرفك وال أباك
  أن ال تراين مقلة عمياء... وإذا خفيت على الغيب فعاذر 

  :وصف اإلنسان بأنه ال خيلو من العيب

الشريف من عدت : وقال األحنف! الذي ال ميوت: يه؟ فقالمن الذي ال عيب ف: قيل لبعض الفالسفة
  .سقطاته أي الرجل املهذب

  :شاعر
  !كفى املرء نبالً أن تعد معايبه... ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ 

  .وهلذا باب آخر يف األخوانيات

  :احلث على إكرام النفس عند املذلة

  :بعضهم: ارتفعت وإن قصر هبا اتضعت املرء حيث جيعل نفسه، إن صاهنا: قال عمرو بن العاص
  ففي صاحل األخالق نفسك فاجعل... وما املرء إال حيث جيعل نفسه 

  :حامت
  عليك فلن تلقى هلا الدهر مكرما... ونفسك أكرمها فإنك إن هتن 



  :صاحل بن عبد القدوس
  هلا بعد ما عرضتها هلوان... إذا ما أهنت النفس مل تك مكرماً 

  :ةأنشد غالم أيب عبيد
  نفسك حىت تعد من خوله... وال هتن للصديق مكرمة 
  حيمل أثقاله على مجله... حيمل أثقاله عليك كما 

إذا عز أخوك فهن؛ قال صلى : وإمنا يعين بذلك اهلوان الذي هو العسف، ال اهلون الذي قالت العرب فيه
  .سيد القوم خادمهم: اهللا عليه وسلم

  :املمدوح بصيانة النفس

: ووصف آخر رجالً فقال. علت الدنيا دون عرضي فآثر لدي ما صانه، وأهوهنا على ما شانهج: قال بعضهم
  .اشترى باملعروف عرضه من األذى فلو كانت الدنيا له فأنفقها صيانة لنفسه الستقلها

  :ابن نباتة
  سوى ثوب املذلة واهلوان... ليست من احلوادث كل ثوب 

  :مدح إهانة النفس حيث حتمد

  .كان يهني نفساً كرمية لقومه، وال يبقي لغد ما وجد يف يومه: رجالً فقالمدح أعرايب 
  :اخلنساء

  س يوم الكريهة أوىف هلا... هنني النفوس وهو النفو 
  :ويروى أن الشافعي رضي اهللا عنه

  ولن تكرم النفس اليت ال هتينها... أهني هلم نفسي ألكرمها هبم 

  :ما جاء يف الفتوة

وجاء مجاعة إىل . وع ونائل مبذول وبشر مقبول، وعفاف معروف وأذى مكفوفالفتوة طعام موض: قيل
  :من الفىت؟ فقال: حسان فقالوا

  وفىت الطعان ومدره احلدثان... إن الفىت لفىت اهلواجر والسرى 
  ليس الفىت مبنعم الشبان... ذاك الفىت إن كان كهالً أو فًىت 

  :املروءة

هي تقوى اهللا : إطعام الطعام وضرب اهلام، وقال ذلك لثقفي فقال: ما املروءة؟ قال: قال معاوية لقرشي
أما ما قاله القرشي فهو املروءة، وقد أجاد الثقفي ومل : اقض بينهما، فقال: وإصالح املعيشة، فقال لعمرو



وإن املروءة أن تعطي من حرمك وتعفو عمن . يصب، ولكن من بدأ بكالم حسن، زين بذلك سائر كالمه
املروءة أن حتقق التوحيد، وتركب املنهج السديد، وتستدعي من اهللا : بد اهللا بن عباسوقال ع. ظلمك
إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهي عن : " مجاع املروءة يف قول اهللا تعاىل: وقيل. املزيد

العفة عما : روءة؟ فقالما امل: وقيل لعمرو بن العاص" . الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون 
: أن ال تعمل يف السر ما يستحيا منه يف العالنية؛ وقيل له مرة أخرى فقال: حرم، وقيل لألحنف ذلك فقال

اجتناب الريب فإنه ال ينبل مريب، وإصالح املال فال مروءة حملتاج، والقيام حبوائج األهل فال مروءة ملن 
احلسب إحصاء املكارم، والنسب : وقيل. اطأة القلب اللسانمو: وقيل آلخر فقال. حيتاج قومه إىل غريه

  :إحصاء اآلباء

  :جواز تقبيل اليد

ال حيل ألحد أن يقبل يد آخر إال رجالً من أهل بييت أو يد : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
معروفاً، فقبل يد وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل . عامل

وملا قدم عمر بن اخلطاب الشأم قبل أبو عبيدة بن اجلراح . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس مرات
ودخل عطية بن عبد الرمحن الثقفي فمثل ! مه أما هذا فال: رضي اهللا عنه يده، مث تناول رجله ليقبلها فقال

القبلة من املسلم ذلة، ومن الذمي خدعة، وال حاجة : بني يدي مروان ابن حممد فاستأذنه أن يقبل يديه فقال
  .ال بل أتعزز هبا: أتقذر هلا؟ فقال: مد املأمون يده ألعرايب فتناوهلا بكمه فقال. يل يف أن تذل أو ختدع

  :من منع من ذلك أو امتنع

راً وتفضني عليك باحلجر األسود تصيبني أج: فقال! ناولين يدك أقبلها فقد نذرت: قالت امرأة أليب مسلم
ال يفعل هذا من العرب األهلوع، وال من : ودخل عقال بن شبة على هشام وأراد أن يقبل يده فقال! نذراً

ملا أفضت اخلالفة إىل أيب العباس السفاح وقدت عليه قريش فأمروا بتقبيل يده، : وقيل. العجم إال خضوع
كان تقبيل اليد يزيد يف القرية منك ألخذت  يا أمري املؤمنني لو: حىت دخل إبراهيم بن حممد العدوي فقال

  .فأقره ومل ينقصه من حظوظ أصحابه شيئاً! حبظي منه، وإنك لغين عما ال أجر فيه لك وفيه منقصة لنا

  :املمدوح بأنه مقبل اليد والرجل

  :إبراهيم الصويل
  تقاصر عنها املثل... لفضل بن سهل يد 

  وظاهرها للقبل... فباطنها للندى 
  :الرومي فقال أخذه ابن

  بذل النوال وظهرها التقبيال... فامدد إيل يداً تعّود بطنها 



  :اخلوارزمي
  ونافست الشفاه هبا اخلدودا... تعاورت الشفاه الكم عنها 

  :وله
  تقبل يف الدست الرفيع أنامله... يقبل رجليه رجال أقلهم 

  :ويف ضده يقول اهلنادي لبعض بين هاشم
  ضرب االله بناهنا بالنقرس... د يا قبلة ذهبت ضياعاً يف ي

: فقال! ما أخشن شاربك يا أبا العميل: ودخل أبو العميثل على طاهر بن احلسني متمدحاً وقبل يده فقال
إن هذا الكلمة أعجب إيل من كل شعر، : فضحك وقال! أيها األمري إن شوك القنفذ ال يضر بربثن األسد
  .آالف درهمفأعطاه للشعر ألف درهم ولكلمته هذه ثالثة 

  :املقبل أرضه

  :املتنيب
  ويكرب عنه كمه وبرامجه... يقبل أفواه امللوك بساطة 
  :أبو القاسم بن أيب العالء

  ويعظم عنه أمخص وركاب... يقبل صيد الناس سدة بابه 
  كتابة رق واملداد تراب... لدى ملك قد خط يف كل جبهة 

  :أمحد بن إبراهيم
  ا دوننا أيدي القرودحوهت... سجدنا للقرود رجاء دنيا 

  !رجوناه سوى ذل اخلدود... فما أبت أناملنا بشيء 

  :من يقام له وينزل إليه وجواز ذلك وكرامته

  :شاعر
  فإن ملثله شرع القيام... فال تعجب ألسراعي إليه 

  :إبراهيم الصويل
  تناثرت األشراف منهم على األرض... إذا ما بدا والقوم فوق سروجهم 

  :آخر
  من قيام وركع وسجود... هيبة حني يبدو  وترى الناس

  :آخر

  والسائلون نواكس األذقان... يأيت اجلوانب ال يرجع هيبة 



  :املمدوح بأنواع من املكارم

إن لقريش درجاً يزلق عنه أقدام الرجال، وأفعاالً : قال عمرون بن عتبة يف أمر وقع بني بين أمية وبني غريهم
تكل عنها الشفار احملددة، وغايات تقصر عنها اجلياد املسومة، لو احتفلت ختضع هلا رقاب األموال، وألسناً 

نعم القوم عند السيف املسلول، واخلري : وقال عمرو بن معدي كرب يف مدح قوم! الدنيا مل تتزين إال هبم
كد مبثله يدرك الثأر وينفي العار، ويؤ: املسؤول، والطعام املأكول، وذكر إدريس بن معقل أبا مسلم فقال

ومدح أعرايب على قرب عامر . العهد، ويربم العقد ويسهل الوعر، وخياص الغمر، ويفل الناب ويفتح الباب
لقد كنت سريعاً إذا وعدت بطيئاً إذا أوعدت، وكانت هدايتك هداية النجم وجراءتك : ابن الطفيل فقال
لدنيا يف عينه، كان خارجاً عظمه يف عيين صغر ا: وأخرب بعض احلكماء عن صاحب له فقال. جراءة ا لسهم

من سلطان بطنه فال يشتهي ما ال جيد وال يكثر إذا وجد، وخارجاً من سلطان فرجه فال يستخف له رأياً وال 
  .بدناً

  :امرؤ القيس
  وذاد وعاد وزاد وأفضل... أفاد وجاد وساد وقاد 

  :ديك اجلن
  ميواجملد خلط دمي والصدق حشو ف... ن العلى شيمي والبأس من نقمي 

  :مسلم بن عقيل
  أخاف وأرجو والذي أتوقع... يذكرنيك اخلري والشر والذي 

  :آخر
  وقول اخلىن واحللم والعلم واجلهل... يذكرنيك اجلود والبخل والنهى 

  وألقاك يف حممودها ولك الفضل... فألقاك على مذمومها متنزهاً 

  :تشبيه املمدوح جبماعة خمتلفة يف معان خمتلفة

. إنك ليوسفي العفو امساعيلي الصدق، شعيب الرفق، سليماين امللك، داودي الفضل: قال رجل للمهدي
من به كذا : قد تغدينا يوماً عند املأمون، فكان كالم وضع لون يقول: وحكة حممد األمناطي الفقيه يوماً قال
ا إن خضنا يف الطب فإن! هللا درك يا أمري املؤمنني: فقال حيىي بن أكثم. فليأكل هذا، ومن به كذا فليجتنبه

فأنت جالينوس، وإن ذكرنا النجوم فأنت هرمس، أو العلم فأنت علي بن أيب طالب، أو السخاء فأنت 
: فقال املأمون! حامت، أو الصدق فأنت ذر، أو الكرمي فأنت كعب ابن مامة، أو الوفاء فأنت السموأل

  .طيب حلملإلنسان فضل على غريه بالنطق والفهم، ولوال ذلك مل يكن حلمه أ
  :أبو متام

  يف حلم أحنف يف ذكاء أياس... إقدام عمرو يف مساحة حامت 
له بذل هاشم، وعز : وقيل! فالن فيه ورع ابن سريي، وعقل مطرف، ودهاء معاوية، وحفظ قتادة: قيل



  .كليب، وضبط عائشة، وبر عثمان، وشجاعة عتيبة، ومكر قيصر
  :الطائي

  ماً وكيساهنا علماً ودغفلهاحل... أصبحت حامتها جوداً وأحنفها 
  :الرستمي

  وجندة عمرو يف وفاء ابن ظامل... مساحة كعب يف رزانة أحنف 
  :السري الوفاء

  ن مزلقاً، وسطاً وكان حمرقا... أوىف وكان حملقاً، ومضى وكا 

  :تشبيه املمدوح بأشياء خمتلفة يف معان خمتلفة

  :أبو متام
  ام وطرف عطاردوسورة هبر... له كربياء املشتري وسعوده 

  :مسلم
  أو حية ذكر أو عارض هطل... كأنه قمر أو ضيغم هصر 

  :تلقاه يف الظلماء واهليجاء واحملل اجمليع كالغيث والليث احملامي والعقيلة والصديع البحتري: وهب اهلمذاين
  ارهامه والليث يف إقدامه... كالغيث يف آخذامه والغيث يف 
  و باره أو حاكمه أو سامهأ... إن كنت تنكر ما أقول فجاره 

  :ابن طباطبا
  يسري، وكالصارم إذ يفري... كالبدر إذ جيري، وكالليل إذ 

  :حممد بن وهيب
  والغيث والليث والصمصامة الذكرا... حتكي أفاعيله يف كل نائبة 

  :اخلوارزمي
  وسيفاً وإنساناً وطوداً وفيلقا... ستلقى به بدراً وحبراً وضيغماً 

  :أبو طالب املأموين
  مشوس العال سحب الندى أجنم الفضل... جبال احلجا أسد الوغا غصص العدا 

  :املمدوح مبعىن واحد يف أحوال أو جوارح خمتلفة

  :املتنيب
  طويل القناة طويل اللسان... طويل النجاد طويل العماد 

  حديد احلسام حديد اجلنان... حديد اللحاظ حديد احلفاظ 



  :اخلوارزمي
  سريع البنان سريع القلم... لسنان سريع اللسان سريع ا

  :املمدوح بأنه لو كان كذا لكان خريه

  .لو كانت ربيعة فرساً لكان شيبان غرهتا: قال أبو عمرو بن العالء
  :قال

  أو كنت جنماً كنت سعد السعود... لو كانت ماء كنت من مزنة 
  :آخر

  ولو كنت نوماً كنت تعريسة الفجر... فلو كنت ماء كنت ماء غمامة 
  ولو كنت ليالً كنت من ليلة القدر... ولو كنت هلواً كنت تعليل ساعة 

  :الكندي
  لكانوا الظالم وكنت النهارا... ولو خلق الناس من دهرهم 

  :ضرب من املدح يقال فيه يا كذا

  !يا مسرا ممتعاً بال سهر... يا مشربا سائغاً بال كدر 
  :كشاجم

  مل حيتسب منه عوض... يا عوضاً من فائت 
  !من تعب ومن مضض... ا دعة وراحة ي

  مما جاء يف النذالة والتأخر عن املكارم

  :حد السفلة ووصفها

هو الذي ال يعيبه ما صنع له؛ : السفالة من ليس له فعل موصوف وال نسب معروف؛ وقيل: قال معاوية
  .و الذي يعصي اهللا تعاىله: هو الذي ال يبايل مبا يقول ومبا يقال له؛ وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل: وقيل

  :أبو ناظرة
  ويا سفلة الكسب يف املأكل... أيا سفلة الناس واألصدقاء 

  :وحنوه البن احلجاج
  ذون والوجه والقفا والغالم... وسخ الثوب والعمامة والرب 

عاقل بعد ما هللا عز وجل على ال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه. املروءة التامة مباينة العامة: وقيل
  .اإلسالم نعمة أفضل من مباينة العامة بالفهم والعقل



  :مضرة اجتماع السفلة والغاغة

وقيل يف . نعوذ باهللا من قوم إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا مل يعرفوا: يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أو من حتت " أي من السلطان  "قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم : " قوله اهللا تعاىل

أتى أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه برجل ذي جنابة فرأى ناساً يعدون خلفه " " . أي من السفل " أرجلكم 
: صف يل الناس؛ فقال: وقال معاوية لعصعة بن صوحان! ال مرحباً بوجوه ال ترى إال عند كل سوء: فقال

وطائفة للفقه والسنة، وطائفة للبأس والنجدة، ورجرجة بني خلق الناس أطواراً طائفة للسيادة والوالية، 
  .ذلك يغلون السعر ويكدرون املاء، إذا اجتمعوا ضرواً وإذا تفرقوا مل يعرفوا

  :من تصاحبه النذالة

  :قال الشاعر
  مطيته فاقسم ال يرمي... أناخ اللؤم وسط بين رباح 
  تناهى عند غايته مقيم... كذلك كل ذي سفر إذا ما 

  :جحظة
  م فكانا يف داره راتبني... كم سألنا عن النذالة واللؤ 

  :املوصوف بالذلة

  .هو أذل من النقد ومن القردان حتت املناسم ومن الوتد: قيل
  يشجج رأسه بالقهر واجي... وكنت أذل من فقع بقاع 
  .هو أذل من احلذا: ويقال. أي وأجيء فلني اهلمزة

  :املتبجح باإلساءة والنذالة

  :لناس الذي ال يتوىف أن يراه الناس مسيئاً؛ ومن هنا أخذ الشاعرشر ا: قيل
  مسيء ال يبايل أن يعابا... أحق الناس يف الدنيا بعيب 

فالن ال يستحي من الشر، وال حيب أن يكون من أهل اخلري، ال يقعد مقعداً إال حرمت : وقال بعضهم
تشاجر رجالن فقال كل . لت لعنة مل تقع إال عليهالصالة فيه، ولو أفلتت كلمة سوء مل تضم إال إليه، ولو نز

ما مر يف : قد حكمتماين فأخرباين بأخالقكما، فقال أحدمها: فتحاكما إىل رجل فقال! أنا أألم: واحد منهما
أنا أبطر الناس يف الرخاء وأجبنهم عند اللقاء وأقلهم : أحد إال اغتبته وال ائتمنين أحد إال خنته، وقال آخر

كالكما لئيم وأألم منكما احلطيئة، فإنه هجا أباه وأمه ونفسه، ومن أحسن إليه : فقال الرجل عند احلياء،
  :هجا أباه فقال



  !وما أحلاك من عم وخال... حلالك اهللا مث حلاك أباً 
  :وقال يهجو نفسه

  فقبح من وجه وقبح حامله... أرى يل وجهاً شوه اهللا خلقه 
  :وقال فيمن أعطاه

  فسيان ال لوم عليك وال محد... تعط طائالً سئلت فلم تبخل ومل 

  :املوصوف بالشرية

ما زال فيهم مخرية سوء يبقيها املاضي للباقي حىت أورثوها فالناً، فعجنها بيده مث أكلها : ذم أعرايب قوماً فقال
  !فالن راية الشر: وقال الصاحب رمحه اهللا يف بعض أهل الزمان! بفمه

  :املقصر يف املكارم واملعاين

  :ال إبراهيم بن رجاءق

  سواعد مل تزل عنها قصارا... ميد بنو كليب للمعايل 
  :آخر

  مىت جرت الكودان يف الرهان
  :آخر

  لن يلحق الفرس احلمار املوكف
  :آخر

  وابن اللئيم معقل باللؤم يغمر
  :آخر

  تداركه عرق اللئيم فبلدا... جرى طلقاً حىت إذا قيل سابق 
  :آخر

  مرجري املدا كي حسرت عنه احل
  :آخر

  مل يستطع صولة البذل القناعيس... وابن اللبون إذا ما لز يف قرن 
  :وقال غريه

  حىت إذا قارهبا قام... إنك كاجلاري إىل غاية 
  :أبو اهلداهد األصفهاين

  فقد تركوا املكارم واستراحوا... هلم عن كل مكرمة حجاب 



  :السابق إىل املالوم املتأخر عن املكارم

  :هشام بن قيس
  وجدهتم ال سواها ثقاال... ا ما سوءة دارت رحاها إذ

  :الطرماح
  ولو سلكت سبل املكارم ضلت... متيم بطريق اللؤم أهدى من القطا 

  :البسامي
  وهو يف الشر وساع... هو يف اخلري قطوف 

  :آخر
  !وقاموا إليها مجيعاً قعد... إذا هنض الناس للمكرمات 

  :الباذاين
  وعن طلب العال أخرى قصريه.. .يداك يد تطول إىل املخازي 

  :آخر
  ومينعهم عن الكرم الغالء... رأوا يف اللؤم رخصاً فاشتروه 

  :آخر يهجو امرأة
  وهي إىل الفحشاء مشتاقه... تكره ذكر اهللا يف بيتها 

  من مجل فيه وال ناقه... إن ذكر اخلري فما إن هلا 
  ويف تقى اهللا على الساقه... مقدامة يف الشر سباقة 

  :ن يتكلف ادراك ما ال يدركهذم م

ذكر أن قصاراً كان يعمل على شاطىء هنر، وكان يرى كركياً جييء كل يوم فليتقط من احلمأة دوداً 
ويقتصر يف القوت عليه، فرأى يوماً بازياً قد ارتفع يف اجلو فاصطاد محاماً فأكل منها بعضاً وترك يف موضعه 

ما يل ال أصطاد الطيور كما يصطاد، وأنا أكرب جسماً منه، : البعض، وطار فتفكر الكركي يف نفسه وقال
فارتفع يف اجلو وانقض على احلمام فأخطأ، فسقط يف احلمأة فلتلطخ ريشه ومل ميكنه أن يطري، فأخذه القصار 

  :وكان املتنيب أمل هبذا املعىن يف قوله! كركي يتصقر: ما هذا؟ قال: ومحله إىل منزل، فاستقبله رجل فقال
  رأى غريه منه ال يرى... لت نفسه قدره ومن جه
  :أطرق كرى إن النعام يف الكرى وحنو ذلك قول يربوع: ويف املثل

  ضالالً ملن منَّاك تلك األمانيا... خبست بريبوع لتدرك دار ما 
  .وقد تقدم ذلك

  :احلكم بني فاضل ونذل



وسئل أبو ثور ! ا ملح أجاجوما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذ: سئل أبو العيناء عن رجلني فقال
وقال . بينهما يف القدر ما بني جديهما يف الصرف: عن محاد بن زيد بن درهم ومحاد بن سلمة بن دينار فقال

فالن يدعي الفضل على فالن، ولو وقع يف ضحضاح معروفه لغرق شاعر وهل يقاس ضياء الشمس : أعرايب
  :بالقمر؟ حممد بن منادر

  وعالية الرمح كالسافل؟... ا ومن جيعل الوجه مثل القف
  :ويف املثل

  ليس قطاً مثل قطي: وفيه... مذكية تقاس باجلذاع 
  :سبيع التميمي

  وكيف يسّوى صاحل القوم بالرذل؟... أسويك باملرء الذي لست مثله 

  :تفضيل رجل على آخر يف الفضل

جرة نار واستمجد املرخ يف كل ش. ماء وال كصداه، ومرعى وال كالسعدان، وفىت وال كمالك: يف املثل
إن النعمان بن احلارث يساميك، وواهللا ! أبيت اللعن: قال حسان بن ثابت للحارث بن أيب الشمر. والعفار

إن قفاك أحسن من وجهه، ومشالك خري من ميينه، وإن عدتك أحضر من عده، وعدك أوسع من يومه، 
  .وكرسيك أرفع من سريره، وأمك أشرف من أبيه

  :د فاضالً أن يفعل مثلهمن يغبط أو حيس
ما لكم تتهافتون عليه افعلوا : رأى احلسن رضي اهللا عنه قوماً يتزامحون على جنارة بعض الصاحلني فقال

  :أبو العميثل! فعله تكونوا مثله
  كخصال عبد اهللا أنصت وامسع... يا من يؤمل أن تكون خصاله 
  ودعحج احلجيج إليه فاقبل أ... فألنصحنك يف املروءة والذي 

  واحلم وكف ودار واصرب واشجع... اصدق وعف وبر وانصر واحتمل 
  :أخذ لك من قول عروة بن الزبري

  !مثل ابن زيد لقد خلى لك السبال... يا أيها املتمين أن يكون فىت 

  هل سب من أحد أو سب أو خبال؟... أعدد نظائر أخالق عددن له 
  :أنشد أبو العيناء يف معناه
  فكنه يكن منك ما يعجبك... رئ إذا أعجبتك خالل ام

  !إذا جئتها حاجب حيجبك... فليس على اجلود واملكرمات 

  :احلكم بني نذلني



وتفاخر رجالن يف الكرم ! مها اخلمر وامليسر، امثهما أكرب من نفعهما: سئل أبو العيناء عن رجلني فقال
  :أنتما كما قال الشاعر: وتراضيا بأيب العيناء فحكماه فقال

  !كالمها: بشرمها يوماً، يقول... نبنا : ادي إذا قيلمحارا عب
سواسية كأسنان : وقيل. زندان يف رقعة: وقيل. زندان يف وعاء: وقيل. كثري ويرعر وكل عري خري: ويف املثل

  :احلمار، وعكس هذا املعىن الصنوبري فأتى بأجود لفظ وأوضح معىن فقال
  الناس اختالف املشاجب إذا اختلف... أناس هم املشط استواء لدى الوغا 

  :عذر من ذكر فاضالً ونذالً معاً
وفرعون مع موسى، . قد ذكر اهللا النار واجلنة: أتذكرين مع فالن وفالن؟ فقال: قال بعض الكبار لرجل

  !وآدم مع إبليس، فلم يهن بذلك أوليائه ومل يكرم به أعداءه

  :اختيار أراذل

ينهم سلوقي، وهم حنظل وهو هبيد وأن يف الشر خسارا، هم كالب وفالن من ب: وصف أعرايب قوماً فقال
  .وليس العاقل من يعرف اخلري من الشر، وإمنا العاقل من يفرق بني الشرين

  :حممود
  بلوت سواك عاد الذم محدا... ذممتك أوالً حىت إذا ما 

  رأيت سواك شّراً منك جدا... ومل أمحدك من خري ولكن 
   مل أجد من ذاك بدّاألين... فعدت إليك خمتالً ذليالً 

  فلما اضطر عاد إليه شدّا... كمجهود تعاظم أكل ميت 

  :من ال يفرح مبوته وال يسر حبياته

  :شاعر
  ومل يك يف املعروف عندك مطمع... إذا كنت ال ترجى لدفع ملّمة 

  وال أنت يوم احلشر ممن يشفع... وال أنت ممن يستعان جباهه 
  عود خالل من وصالك أنفعو... فعيشك يف الدنيا وموتك واحد 

فبلغ كالمه أمحد ! إن دنوت منه غرك، وإن بعدت منه ضرك: ذكر أمحد بن اخلطيب عند أيب العيناء فقال
من مل تنفع حياته مل جتزع : فقال! مات فالن: وقيل لرجل! تفسريه أن حياته ال تنفع وموته ال يضر: فقال
  .وفاته

  ابه اخلطب العظيمفغري مص... فبعداً ال انقضاء له وسحقاً 

  :من ال يستحضر يف احملافل وال يعرج عليه األماثل



  :األخطل
  عند التفاخر أيراد وال صدر... أما كليب بن يربوع فليس هلم 
  وهم بغيب ويف عمياء ما شعروا... خملّفون ويقضي الناس أمرهم 

  ما اخلرب؟: والسائلون بظهر الغيب... اآلكلون خبيث الزاد وحدهم 
  :وقيل
  ادته وغيبته سواءشه
  :آخر

  كزائدة اإلهبام خلف الرواجب
  :آخر

  كزائدة الّنعامة يف الكراع
  :عبدان

  وفينا زياد أبو صعصعة... خرجنا غداة إىل نزهة 
  ومخسة رهط به أربعة... فستة رهط به مخسة 
  :سحيم بن موسى

  نفي الزيوف أبتها كّف منتفد... عن املكارم تنفي طيء طردا 

  :نسانيةاملتعري من اإل

ما يل إذا أخذمت يف : ليس فيه من اآلدمية إال أنه مسى آدمياً، وقال فىت البنه: وصف أعرايب رجالً فقال
فالن حارض بن حارض، ملن خري : ويقال! األشعار واألخبار تسلط علي املنام؟ ألنك محار يف مسالخ إنسان

  .فيه

  :ذم من ال يبايل مبا ارتكب

ن عليه عظام الذنوب يف وحيسن يف عينه قباح العيوب، ولو كان يف بين يهو: وصف أعرايب رجالً فقال
  :املري! سباخ أنه ملن سباخهم

  يف سوءة مل خيّبوها بأستار... قوم إذا خرجوا من سوءة وجلوا 
  :من األبيات الرائعة املعجبة اليت ال أرياب هلا قول الشاعر: وقيل

  أو يبخلوا ال حيفلوا... إن يغدروا أو جينبوا 
  كأهنم مل يفعلوا... وغدوا عليك مرجلني 

  :املوصوف بكثرة املساوي



  .مدفع املعائب وجممع املثالب قذف على الليل لونه النطمست جنومه: قيل
  :األخطل

  !وكل خمزية سبت هبا مضر... قوم تناهي إليهم كل فاحشة 
  :أبو متام

  ملا أمهرن إال بالطالق... مساو لو قسمن على الغواين 
  :لنصراينزبينا ا

  شيئاً صغرياً وال أحصي مساويه... يل صاحب لست أحصي من حماسنه 
  !وأكثر السوء ال بل كله فيه... وليس فيه من اخلريات واحدة 

  :ابن الرومي
  قد مجعت يل منك يف شخص... معايب الناس وسوآهتم 

  :ابن ايب عيينة
  وبعت خصال الندى مجلة... مجعت خصال الردى مجلة 

  :آخر
  !وكم لك يف الشر من خلة... يف اخلري من خلة فمالك 

  :ابن احلجاج
  أوصافها ال حتد... مقابح فيك شىت 

  :ذم من ال يصلح خلري وال شر

ما : وقال حاجب بن رارة. ذلك ميت األحياء: فالن أملس ليس فيه مستقر طري وال شر؛ فقيل: قال بعضهم
  .هو برطب فيعصر وال بيابس فيكسر

  :شاعر
  فال أنت حلو وال أنت مر... حم احلوار مسيخ مليخ كل

  بقادم أضرهتا املنتشر... كأنك ذاك الذي يف الضروع 
إذا مل ترفع يف : وقد قيل! إن مل آت خبري فقد أتيت بشر: فقال! أنت مل تأت قط خبري: ومسع رجل آخر يقول

  :مث أنشد. اخلري شعاراً فارفع يف الشر شناراً
  يرجى الفىت كما يضر وينفع ...إذا أنت مل تنفع فضر فإمنا 

  :وهذا ضد قول القائل
  من لذرك الذميم... مخول الذكر اسىن 
  :مروان بن أيب حفصة

  وال فعلت بنو مروان شراً... وما فعلت بنو مروان خرياً 



  :أبو الفرج األصفهاين
  فال للحم وال عسب وال متن... كأنه التيس قد أودى به هرم 

. هو فصل ال حر وال برد، وهو عوسجة ال ظل وال مثر: ا عن رجل فقالوسئل ابن عباس رضي اهللا عنهم
  :وقال أبو علي ابن عبدوس الشريازي

  !وال نسيم وال ظل وال زهر... هم السكوب فال أصل وال مثر 

  :ذم من ال يضر وال ينفع

  .فالن إن دنوت منه غرك وإن تباعدت عنه ضرك، شره يفيض وخريه يغيض: قيل
  !وخريك رمية من غري رام... سيل سيالً وشرك يف البالد ي

هو كالسمرة اليت قل ورقها وكثر شوكها وصعب مرتقاها، ال كالكرمة اليت حسن ورقها وطاب مثرها 
وسهل جمتناها، ال يؤمن خباله وال جيرى نواله، حديثه غث وكالمه رث، عيال يف اجلدب عدو يف اخلصب، 

  .قليل اخلري جم الضري
  :ابن احلجاج

  تباع جماناً وال تشترى... باهللا من عصبة أعيذكم 
  روائح اآلمال فيكم خرا... فإنكم من حيث ما استنشقت 

  أغرية وجبناً؟: وقيل. يا عربي مقبلة ويا سهري مديرة: ويف املثل
  واخلري إن تركتين كفاين... يا ليت حظي من نداك الصايف 

  :آخر
  سد عين خريه خبله... ليت حظي من أيب كرب 

  :آخر
  تطلب نداه فكلب دونه كلب... اشة احللم فرعون العذاب وإن فر

  :من يرضى منه أن يكف شره

  :املتنيب يف معناه. أسوأ ما يف الكرمي أن مينعك نداه، وأحسن ما يف اللئيم أن يكف عنك أذاه: قيل
  من أكثر الناس إحسان وإمجال... إنا لفي زمن ترك القبيح به 

  :ئهذم من يعادي أوليائه دون أعدا

هو أقل : وذم أعرايب رجالً فقال! اجلراءة على الصديق والنكول عن العدو: من النذالة؟ قال: قيل ملعاوية
عدوه مبعزل عنه وصديقه : وكتب بعضهم! الناس ذنوباً إىل أعدائه، وأكثرهم جترؤاً على أصدقائه وأوليائه

  .يقرب من هذا ويف األقارب باب. على وجل منه، إن شهد عافه، وإن غاب عنه خافه



  :من أخلف فيه الظن لنذالته

  :أبو علي البصري
  من لك ما ظننت بعيدا... كان ظين بك اجلميل فالفيتك 

ليس : إنه قطوف عن اخلريات ال يثمر شجره وال ميته حجره، فقيل: فقال! أقصد فالناً وسله: قيل جلعيفران
  :كما تظنه؛ فأتاه فلم ير منه طائالً فقال له

  !مل يكن ظين بك اخلري، ولكن خدعوين... فيه الظن من كل فنون  يا فىت أخلف

  :املويف على كل لئيم

ولؤم . هو أكرم من الليث: ويف ضده قيل. هو أألم من الذئب: وقيل! قد كان أألم طفل لف يف خرق
 وذلك! ليئم راضع: وقيل. الذئب أنه يأخذ ما يعن له وان كان شبعان، واألسد يتلطف عن ذلك إذا شبع

  .من باب البخل

  :من ال يبايل بغضبه

  :فالن غضب عليك؛ فأنشد: قيل لرجل
  ومل أطلب العتىب ولكن أزيدها... إذا غضبت تلك األنوف مل أرضها 

  :ابن الرومي
  هتزهز حلية يف قد رفش... غضبت وطلت من سفه وطيش 

  وال اجتمعت لذاك بنات نعش... فما افترقت لغضبتك الثريا 
  :ومما يضرب به املثل يف ذلك قول املتنيب. خليل على اللجمغضب ا: ويف املثل

  ولكنه غيظ األسري على القد... وغيظ على األيام كالنار يف احلشا 
  :وقيل

  فال سل من تلك الصدور قتادها
  :أبو علي البصري

  ويبعد يف كل األمور ويقرب... أبو جعفر كالناس يرضى ويغضب 
  فوقها إذ سخطه ليس يرهبفما ... ولكن رضاه ليس جيدي قالمة 

  :وعكس هذا الباب قول جرير. ما أبايل ما هنى من ضبك وما نضج: ويقرب من ذلك قوهلم
  حسبت الناس كلهم غضابا... إذا غضبت عليك بنو متيم 

  :وضيع ارتفع
وقال . إذا ذهبت العتاق ارتفعت الدقاق وجاء ما ال يطاق: وقيل. إذا استنسر البغات حلت األحداث: قيل



السفل إذا تعلموا تكربوا، : قيل. ما شيء أسرع يف انتقال الدول من رفع وضيع إىل مرتبة شريف:زدشريا
ألن يسقط ألف من العلية : وقيل. وإذا متولوا استطالوا، والكرام إذا تعلموا تواضعوا وإذا افتقروا صالوا

  !خري من أن يرتفع واحد من السفلة

  :االغتياظ لوضيع تعرض لرفيع

ال يأتيين شريف بوضيع : إين رأيت خالالً ثالثاً نبذت إليكم منهن النصيحة: زياد البصرة خطب فقال ملا ويل
مل يعرف شرفه إال عاقبته، وال كهل حبدث مل يعرف فضل سنه إال عاقبته، وال عامل جباهل عنته إال عاقبته، 

ر األبرويز أطلق شاهينه على ووجد يف كتب العجم إن بازيا. فإمنا الناس أشرافهم وذوو سنهم وعلماؤهم
طائر فأخطأه، فانقض على عقاب تراءت له فضرهبا ضربة أبان رأسها من جسدها، فأخذ البازيار الشاهني 

والعقاب وأتى به امللك ليعلمه بفعل الشاهني، رجاء أن يسره بذلك وينال به ماالً، فلما أخربه أخذ الشاهني 
يتكايدين أن أرى يداً دنيئة تسلطت على يد : زرائه وأوليائه وقالمن البازيار فقطف رأسه، مث التفت إىل و

  .رفيعة

  :وضيع يتعرض لرفيع لعجزه

  :األعشى
  فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل... كناطح صخرة يوماً ليوهنها 

  :كشاجم
  وهل يبقى على النار الرصاص؟... تبارزين ونفسك من رصاص 

  :من افتخر مبا ليس عنده

سبحان اهللا : بينا أيب يساير سلم بن قتيبة على فرس قال أبو عبيدة: ن األصمعي قالأ: قيل أليب عبيدة
. فخر البغي خيدج زينتها: وقيل. املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور، وواهللا ما ملك أبوه دابة إال يف ثوبه

  :فالن يفخر بغري نداء ويبجح مبا يف بطن سواه طاهر بن احلسني
  كما فرح اخلصي مبن يقود...  حمارب يفرحون بعز قيس

من فاته الدين واملروءة فرأس : وقيل. ليس هذا بعشك فادرجي: وقيل. جتشى لقمان من غري شبع: وقيل
ورؤي رجل من نظارة السباق وقد سبق فرس وهو يظهر النشاط وفرط . ماله العصبية والتبجح مبال غريه

  :وللمتنيب يف نفي املفاخرة مبا لغريه عن نفسه. جلامه يلال ولكن : أهو لك؟ فقال: السرور واالبتهاج فقيل له
  ولو محلت إيل الدهر مآلنا... وما أسر مبا غريي احلميد به 

  :وقال األجدع اهلمداين وهو مما يتمثل به فيمن يتبجح بفعل مل يفعله بعد
  !أال أن ما بعد اللقاء هو الفخر... وكيف افتخار القوم قبل لقائهم؟ 



  :ع من املعائباملوصوف بأنوا

هو غث يف دينه قذر يف دنياه، رث يف مروءته مسج يف هيئته، منطقع إىل نفسه : سئل بعضهم عن رجل فقال
راض عن عقله، خبيل مبا وسع اهللا عليه من رزقه، كتوم ملا آتاه اهللا من فضله، حالق جلوج ال ينصف إال 

فالن قليل اخلري جم : وقال بعضهم. د تعززه فيهاصاغراً، وال يعدل إال راغماً، ال يرفع عن منزلة األذل بع
هو صغري القدر قصري الشرب ضيق : الضري عسيف السري، كذوب الوعد خؤن العهد قليل الرفد وقال آخر

لو أفلتت : وذكر أعرايب رجالً فقال! الصدر كثري الفخر، ولئن كان لإلنسان سبخ إنه ملن سبخ بين آدم
له كبد خمنث : وقال إبراهيم بن املدبر يف رجل! لت لعىن مل تكن إال عليهخمزية مل تصل إال إليه، ولو نز

وجسد نائحة، وشره قواد وذل قابلة وملق دابة، وخبل كلب وحرص نباش، وقحة مصلحي وننت جورب 
  :ابن احلجاج! ووحشة فرد

  ونفث أفعى وننت مصلوب... نسيم حش وريح مقعدة 
  :شاعر! أعرفك ضيق العطن لئيم الوطن نؤماً على الذقن: ين؟ فقالأما تعرف: وقال ابن ثوابة أليب العيناء

  فم بذي، وفقحة غلمه... الناس من كدتيك يف تعب 
  واألب فدم واألم متهمه... واألصل نذل والدين ذو دخل 

  :بعض األدباء
  ولكنها مل ختلف يف متحدث... أرى فيك أخالقاً ولست بقائف 

  طبال وطيش خمنثوتقطيع ... مشائل تياس وخفة حائك 

  :املشهور بالشؤم

يضرب املثل يف الشؤم بقدار وطويس ووافد عاد، فأما قدار فعاقر ناقة صاحل عليه السالم، وأم طويس فإنه 
ولدت يوم تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفطمت يوم مات أبو بكر رضي اهللا عنه، وبلغت : كان يقول

ت يوم قتل عثمان رضي اهللا عنه، وولد يل يوم تويف علي رضي احللم يوم قتل عمر رضي اهللا عنه، وتزوج
ووافد عاد هو الذي بعثوه إىل احلرم ليستسقي هلم، فمر مبعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يشرب . اهللا عنه

 اللهم إين مل أجيء لفائت فأوديه، وال ألسري فأفاديه، وال: اخلمر وتغين له اجلرادتان، مث أتى جبال مهرة فقال
أشأم من قاشر، : وقيل. فعرضت هلم سحابة أهلكتهم! ملريض فأداويه، اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه

أبعث إليهم سنة قاشورة، حتتلق املال : وهو من قوهلم: وقيل. لفحل أرسل يف غبل فماتت عن آخرها
  .وأشأم من داحس والغرباء، وخربمها مشهور. احتالق النوره
  :حممد بن حازم

  ووجهك أربعاء ال تدور... بكر فال سوء لقاؤك للم
  :عمرو بن حلا



  إىل غاية قادت إىل املوت داحس... جريت لريبوع بشؤم كما جرى 
  :إبراهيم بن سبأ

  رأبانا هلد ركين أبان... شؤمه يفلق الصخور فلوزاً 
  :وقال الشاعر! يا وجه البوم وعني الزقوم، ومقراض اآلمال وجلم اآلجال: وقال خمنث آلخر

  كل عليه منك وسم الئح... ا سعد إنك قد حجبت ثالثة ي
  !فارفق به فالشيخ شيخ صاحل... وأراك ختدم رائعاً لتبيده 

  :وصف العائن بعينه

ذكر بعض العلماء أن العني حق، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أثبته، واهلند والفرس تتدين به، وكذلك 
عني واجلوف فيدخل يف املعيون، وهلذا كرهوا األكل بني يدي اليونانيون، ويذكرون أنه خبار ينصل من ال

السباع والكب والسنور، ورأوا أن يشغلوا السباع عند أكلمهم بشيء يرمى به، لئال ينفصل خبار رؤيته 
ومثل تأثري العائن يف املعيون نظر الرجل إىل العني احملمرة فتحمر عينه، والطامث : قالوا. فيؤثر يف املعيون

وصعد سليمان بن عبد امللك املنرب يوم اجلمعة وقد غلف حليته بالغالية . إناء اللنب لتسوطه فتفسده تدنو من
وكان املعدل ابن غيالن العبدي شديد العني، دخل . فأصابته عني فما مجع بعدها! أنا امللك الشاب: وقال

فخرج عبد اهللا ! املعدل بعينه لدمين: يوماً على جعفر بن سليمان فاستحسن أكله، فعانه فاقشعر جلده فقال
لو كنت أخشى أن أعينك قلعتها أتعني عيين نورها؟ : وكتب إىل جعفر. بن جعفر ليقتله فطار واستخفى

هو فالن، فلما قدم كان إياه : وكان ابن الزبري ومعاوية يتسايران، فأبصرا راكباً من بعيد فقال ابن الزبري
ما أحسن : برك يا أمري املؤمنني، فسكت فقال ابن الزبري: فقال! ربما أحسن هذه احلدة مع الك: فقال معاوية

فسكت فافترقا فشكا ابن الزبري عينه، مث شارفت الذهاب ! برك: فقال معاوية! هذه الثنايا واطرأ هذا الوجه
ه رجل معني أصابت: يا أبا بكر أينا أشوه؟ فقال: وسقطت ثنيتا معاوية، فالتقيا بعد ذلك بسنة فقال معاوية

  .العني وشأنه ومشوه وشقذ شديد اإلصابة بالعني

  :املذموم بأنه لو كان كذا لكان شره

لو كنت بعرياً كنت ثقاالً، فقال له أبو : دخل أبو األسود على ابن عباس رضي اهللا عنهما جير رجله فقال
كيف ترين ابنك؟ : لوقيل ألم هبلو. ولو كنت راعي البعري ملا بلغته الكأل، وملا حفظته من الضيعة: األسود
  :قال! قبحه اهللا لو كان داء ما برئ منه: فقالت

  أو كنت غيماً مل تكن مطريا... لو كنت رحياً كانت الدبورا 
  أو كنت بردا كنت زمهريرا... أو كنت ماء مل تكن منريا 
  أو كنت خماً كان خماريرا

  :آخر



  أو كنت سيفاً مل تكن بعضب... لو كنت ماء مل تكن بعذب 
  نت حلماً كنت حلم كلبأو ك

  :ضرب من الذم يقال يا كذا

  :أبو نواس! يا طرية الشؤم ويا فأل التلف يا سوء كيل وغاله وحشف
  !م وميزاب اجلنابه... يا غراب البني يف الشؤ 

  وعزاء مبصابه... يا كتاباً بطالق 
  وتباريج كآبه... يا مثاالً من مهوم 

  :الناجم
  يأكل مكروه وكرب وخبل. ..يا قوة اليأس ويا ضعف األمل 

  !يا زحل الدهر ومريخ الدول... يا حرية اململق أعيته احليل 

  احلد اخلامس

  يف األبوة والبنوة ومدحهما وذمهما

  مما جاء يف البنني والبنات

  :نفع الولد ومحده

إذا : وسلم وقال النيب صلى اهللا عليه. آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً: " قال اهللا تعاىل
وقال حكيم . صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صاحل يدعو له: مات الرجل انقطع عمله، إال من ثالث

والعرب تسمي من ال ولد له صنوبرا، ! إن كان له ولد فهو حي، وإن مل يكن له ولد فهو ميت: يف ميت
! يستعذب به العيش ويهون به املوت: ما منفعة الولد؟ فقال: وقيل حلكيم. إن حممداً صنوبر: وهلذا قالوا

  :قال. خري ما أعطى الرجل بعد الصحة واألمن والعقل ولد موافق من زوجة موافقة: وقيل
  ومتعة العيش بني األهل والولد
  :ابن أيب فنن يف وصف شراب

  جاءتك من ريح الولد... أطيب يف األنف إذا 
. ريح الولد من رائحة اجلنة: ويف احلديث. ن أحبهريح ولد أربه وبد: أي الريح أطيب؟ فقال: وقيل لبعضهم
مل : الواحد خيشى عليه املوت، قال: فقال! أن يكون للرجل ابن واحد: ما السعادة؟ قال: قيل لبزرمجهر

  !تسألين عن الشقاوة



  :مضرة الولد وذمه

إمنا أموالكم  : "كفى بالتزهيد فيه قوله تعاىل: أال تزوجت فرما يكون لك خلف؟ فقال: قيل لبعض الزهاد
وقال صلى اهللا عليه " . إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم فاحذروهم : " ، وقوله" وأوالدكم فتنة 

وسئل . قلة العيال كنز ال ينفذ: وقيل. قلة العيال أحد اليسارين: وقيل. الولد مبخلة جمبنة جمهلة: وسلم
ال مرحباً مبن إن : حسن البصري بابن فقالوبشر . إن عاش كذبين، وإن مات هّدين: حكيم عن ولده فقال

كنت غنياً أذهلين، وإن كنت فقرياً أتعبين، وال أرضى كدي له كداً، وال سعيي له يف احلياة سعياً، أهتم 
ما أكثر ما يقع : وأصحر يوماً فرأى صياداً فقال. بفقره بعد وفايت حني ال ينالين به سرور وال يهمه يل حزن

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لرجل معه ! هلك املعيلون: فقال احلسن.  زاقكل طري: قال! يف شبكتك
  :إن عاش فتنك، وإن مات أحزنك؛ وقد أحسن املتنيب يف قوله: ولده

  حياة وأن يشتاق فيه إىل النسل... وما الدهر أهل أن يؤمل عنده 
  .النكد من رماه األبد كل عام بولد: وقيل

  :عالهكون الولد مكسباً ألبويه بأف
أوالدكم كسبكم فكلوا : وقال صلى اهللا عليه وسلم. أنت ومالك ألبيك: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  !بل أغناين اهللا عنهم: خدمك بنوك؟ فقال: وناول عمر رضي اهللا عنه رجالً شيئاً فقال له. من أموالكم

  :شفقة األبوين على الولد

احلسن رضي اهللا عنه يتخطى الناس فسقط، فنزل النيب صلى كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فطلع 
إمنا : " والذي نفسي بيده ما علمت كيف نزلت؟ صدق اهللا عز وجل: اهللا عليه وسلم فتناوله مث رجع، فقال

وضرب رجل وطولب مبال فلم يسمح به، فأخذ ابنه وضرب فجزع فقيل له " ! أموالكم وأوالدكم فتنة 
  .فصربت، وضرب كبدي فلم أصربضرب جلدي : يف ذلك فقال

  :شاعر
  أكبادنا متشي على األرض... وإمنا أوالدنا بيننا 

  :من كره املوت شفقة على ولده

  :شاعر
  مرور الليايل كي يشّب حكيم... يقر بعيين وهو ينقص مديت 
  فينشو مع الصبيان وهو يتيم... خمافة أن يغتالين املوت قبله 

  :آخر
  !بنايت إّنهن من الّضعاف.. .لقد زاد احلياة إيلّ حبا 

  وأن يشربن رنقاً بعد صاف... خمافة أن يذقن اليتم بعدي 



  :متحمل تعباً ألوالده
  :شاعر

  وجوههم كأهنا أقمار... واهللا لوال صبية صغار 
  ببابه ما طلع النهار؟... ملا رآين ملك جبار 
  :وحنو هذا قوهلم

  ا يف حندس الظلمومل أقاس الّدج... لوال أميمة مل أجزع من العدم 
  :حطان بن املعلي. األبيات وهي مذكورة يف احلماسة

  رددن من بعض إىل بعض... لوال بنيات كزغب القطا 
  يف األرض ذات الطول والعرض... لكان يل مضطرب واسع 

  .لوال يزيد ألبصرت رشدي: وقال معاوية رضي اهللا عنه
  ؟؟؟؟؟

  :حمبة الولد ومالعبته

إن يل عشرة من األوالد فما : عليه وسلم يقبل احلسن فقال األقرع بن حابس كان رسول اهللا صلى اهللا
فما أصنع إن كان اهللا نزع الرمحة من قلبك؟ قال : قبّلت واحداً منهم؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

تهم ألطاف الصبيان فإهنم فطريت، وإذا ماتوا أدخل: يا رب أي األعمال أحب إليك، قال: موسى عليه السالم
الصغري حىت يكرب، والغائب حىت يقدم، : أي األوالد أحب إليك؟ فقال: جنيت، وقال كسرى لغيالن

كيف حبك : كان عبد اهللا بن عمري يدخل معه سبعون ذكراً املقصورة فقيل له. واملريض حىت يربأ
  .وهذا غريب احلب: تفرق حب األول عليهم: جلماعتهم؟ فقال

  ؟؟

  :بن لهحمبة األب لالبن وبغض اال

إن اهللا رضيين لك فأوصاك يب وحذرين منك؟ : قال زيد بن علي بن احلسني بن علي رضي اهللا عنهم البنه
كتب إبراهيم بن . وأمجعوا أن الولد البار أبر من الوالد، ألن بر الوالدين طبيعة وهذا واجب، والواجب أبداً

مبثل هذا فأنت على يومي أصرب مين على  ال تكتب: جعلين اهللا فداءك، فكتب إليه: داحة إىل أحد أبويه
  .يومك
  ؟؟؟؟

  :إعجاب املرء بابنه



  .وحنوه وإن مل يكن من بابه، من ميدح العروس إال أهلها. زين يف عني والد ولده: قيل
  :أبو متام الطائي

  هو بابنه وبشعره مفتون... ويسيء باإلحسان ظناً ال كمن 
إهنم حلسنك : فقالت هلا! س إياها، وإن من دنا منها يبزق عليهاشكت اخلنفساء إىل أمها استقذار النا: وقيل

  :وقال أعرايب! ونظافتك ينفثون عليك خمافة العني، أعيذك باهللا
  وكل خنزير حيبّ ولده... يا رب ما يل ال أحب حشوده 

  :إعجاب املرء بأبيه

احل العباسي جملس املنصور وحضر ص. من يطل اير أبيه ينتطق به: وقيل. كل فتاة بابيها معجبة: يف املثل
. ال تكثر الترحم على أبيك حبضرة أمري املؤمنني: وكان حيدثه ويكثر من قوله أيب رمحه اهللا فقال له الربيع

وقال ! هذا جزاء من تعرض لبين هاشم: فتبسم املنصور وقال! ال ألومك فإنك مل تذق حالوة اآلباء: فقال له
أبيعك أبوك مين : لين ابن صغري لعبد الرمحن ابن رجاء، قلت له يوماًما أخجلين أحد كما أخج: أبو العيناء

ومر األخطل ! البيع ال ميكن إن شئت امحل أيب على امرأتك لتأتيك بولد مثلي: فإين أريد ابناً مثلك؟ فقال
ال ولكن يسرين أن تكون أمي ليأكل أيب من : أيسرك أن أكون أباك؟ فقال: بالفرزدق وهو صيب فقال

  !أطايبك

  :تفضيل كبار الولد وصغاره

  :من سره بنوه ساءته نفسه؛ وبذلك أمل الشاعر فقال: قيل
  يلبس ما قد نزعت عين... نشا بّين فكان مثلي 
  وساءين ما رأيت مين... فسرين ما رأيت منه 

  :وقال
  أفلح من كان له ربعيون... إن بين صبية صيفيون 

اهللا اثنا عشر سنة يف السن وال يعلم أحد كان بينه وبني أبيه كان بني عمرو بن العاص وبني ابنه عبد : وقيل
كان : وقال محاد بن إسحاق بن إبراهيم. هذا القدر، فأما من بينه وبني أبيه أربع عشرة سنة فعددهم كثري

أيب أكرب مين بأربع عشرة سنة، وأنا أكرب من ابين بأربع عشرة سنة، واملوفق أكرب من املعتضد بأربع عشرة 
واخلرب مذكور يف ! أدجلت ولكين أضللت: هال أدجلت؟ فقال: وقال انوشروان لرجل هرم رآه يعمل .سنة

وقيل لرجل أبطأ يف . وقيل ابنك رحيانك سبعاً، مث يصري عدواً ظاهراً أو شريكأ مظاهراً. فصل النكاح
  !أريد أن أسبق أوالدي يف اليتم قبل أن يسبقوين يف العقوق: التزوج فقال

  :فضل االبن



. ابنك من دمي عقبيك أي من نفست به: وحنوه. ابنك ابن بوحك أي الذي ولدته نفسك ال من تبنيته: قيل
وقال بعض العرب إن ابنك ابنك، وابن أخيك ابنك، وابن عمك ابنكن وابنك ابن بوحك مصطبحاً 

  !رب ابن مل تلده: ويف ضده. بصبوحك
  :املادح ولده مدحاً حسناً
ابين إن مدحته ذممته ظلمته إال أنه نعم اخللف : صف يل ابنك فقال: بن احلسنيكتب املأمون إىل طاهر 

يا ذا اليمينني، مل ترض مبدحه حىت أوصيت : فكتب إليه املأمون! لسيده من عبده، إذا اخترمت عبده منيته
صف : جلوقيل لر! قدح يف كف مثقف ليوم رهان أمري املؤمنني: فقال. أخربين عن ابنك: وقال له يوماً! به

  :مدح أعرايب ابنه فقال. ولد الناس أبناء وولدته أباً، حيسن ما أحسن وال أحسن ما حيسن: فقال. ابنك
  أملح شيء ظالًّ وأكيسه... يا حبذا روحه وملمسه 

  اهللا يرعاه يل وحيرسه

  :أوالد سخنت أعني آبائهم لتخلفهم

مصيبيت فيك أقدح يف بدين من مصيبيت يف  يا بين: مات لعبد امللك ابن فجاء له آخر فعزى أباه به فقال
! يا بين إذا كانت األبناء قرة أعني الوالدين فأنت قرة عني الشامتني: فقال. أمي أمرتين بذلك: فقال! أخيك

يف عرض مصيبيت : يف عرض كم؟ قال: فقال. اجعله عشرين ذراعاً: وبعث رجل ابنه ليشتري حبالً فقال
ذاك لو : فقال! إنك يف بستان من ابنك: يطان الطاق وكان له ابن معتوهوقال أبو حنيفة لش! فيك يا بين
! إنك ال تفلح أبداً: أخاف أن أكذب والدي ألنه قال يل: مل ال تتعلم األدب؟ فقال: وقيل لصيب! كان ابنك

  .فوضع يده على رأس ابنه! غط سوءتك: وكان للمربد ابن متخلف فقيل له يوماً

  :من كثرت أوالده فاجنب

كان لعبد اهللا بن عمري سبعون ذكراً كلهم يطيقون محل السالح، وكانت فاطمة بنت احلوشب األمنارية : لقي
يقال هلا أم الكملة، وأم البنني بنت عامر بن فارس ولدت عامر بن ملك وطفيل اخليل ومعاوية بن ملك 

اجلاهلية إذا ولد له سبعة وكان الرجل يف . وسقط للمهلب لصلبه إىل األرض ثالمثائة ولد. معوذ احلكماء
. فالن من املقنعني، فمنهم حذيفة من بين بدر وعيينة وعلقمة بن األحوص: وكان يقال. ولد تقنع ومت شرفه

يا أمري املؤمنني لو أن نساء : وأين طيء؟ فقال: فقال! متيم: أي احلي أكثر؟ فقال: وقال عبد امللك للفرزدق
يا أمري املؤمنني لو أنا سددنا مبال نساء : يب من طيء كان حاضراًفقال ص! متيم بلن على جبل طيء لغرقوا
  .متيم لكان يفضل كمر كثري

  :املشبه أباه وغري املشبهه



  .فالن ينظر عن عني أبيه ويبطش بيديه: من سعادة املرء أن يشبهه ابنه، وقيل: قيل
  :سعيد بن صمصمة يرقص ابنه

  أعرف منه شبهي ولبّي... أحب ميمون أشد حّب 
  ولبه أعرف من ريب
  :بعض بين عبس

  وأنفنا بني اللحى واحلواجب... وإنّا نرى أقدامنا يف نعاهلم 
  :وقال آخر

  ال خلق منه وال قوام... واهللا ما أشبهين عصام 

  :حمبة البنات وتفضيلهن

. البنات حسنات والبنون نعم، واحلسنات مثاب عليها والنعم مسؤول عنها: قال حممد بن جعفر بن حممد
يهب : " من مين املرأة أن تلد األنثى قبل الذكر إن اهللا بدأ باإلناث فقال: قال وهب بن منبه: وقال املدائين

دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنية له يالعبها فقال " . ملن يشاء إناثاً ويهب ملن يشاء الذكور 
ال : فقال معاوية! ويقربن البعداء ويؤدين الضغائن انبذها عنك يا أمري املؤمنني، فواهللا إهنن يلدن األعداء: له

  :ولدت ألعرابية بنية فقالت! تقل فما ندب املوتى، وال تفقد املرضى وال أعان على احلزن مثلهن
  تكنس بييت وترد العاريه؟... وما علّي أن تكون اجلارية 

  وترفع الساقط من مخاريه... متشط رأسي وتكون الفالية 
  رديتها بربدة ميانيه... نيه حىت إذا بلغت مثا

  أصهار صدق للمهور غاليه... زوجتها مروان أو معاويه 
  :آخر

  !فديت بنيت وفدتين أمها... بنييت رحيانة أمشها 
  :ما أحب أن يكون يل هبن رجال، وفيهن قال: وكان ملعن بن أوس مثاين بنات ويقول

  حلوفيهّن ال تكذب نساء صوا... رأيت رجاالً يكرهون بناهتم 
  عوائد ال ميللنه ونوائح... وفيهّن واأليام يعثرن بالفىت 

  :كراهة البنات

وبشر ألحنف بابنة فبكى فقيل " . وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودأً وهو كظيم : " قال اهللا تعاىل
ي؟ وكيف ال تأخذين العربة وهي عورة، هديتها سرقة، وسالحها البكاء، ومهنؤها لغري: له يف ذلك فقال

  :وولدت ألعرايب جارية امسها محزة، فهجر أمها وبنته، فسمع أمها ترقصها وتقول
  غضبان أ ال نلد البنينا... ما أليب محزة ال يأتينا 



  وإمنا يكره ما أعطينا
والد بنت متعب، ووالد بنتني : وقال احلسني رضي اهللا عنه. فرجع إىل منزله وصاحلها وطابت نفسه هبا

كانوا ال يرون على صاحب ثالث بنات صدقة : وقال الزهري. فعلى العباد أن يعينوه مثقل، ووالد ثالث
  :وقال. وال جهاداً، والعرب مل تكن تأكل طعام صاحب البنات

  عصنب برأسه عنتاً وعارا... إذا ما املرء شّب له بنات 

وبليت ببنات نفضت  كرب سين ورق عظمي: وسأل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه نصيبياً عن حاله فقال
  .فبكى عمر رضي اهللا عنه من قوله! عليهن من لوين، فكسدن علي

  :فائدة موهتا ومتنيه

ونظر أعرايب إىل بنت . دفن البنات من املكرمات: وقال. نعم اخلنت القرب: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هللا عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرمت أمنكم ا: وكانوا إذا هنأوا هبا قالوا! نعم الصهر صاهرمت: تدفن فقال

  :تقدمي احلرم أفضل النعم وموت احلرة أمان من املعرة قال: وقيل. قربها
  !كعورته إذا سترت بقرب... ومل أر نعمة مشلت كرمياً 

  :إسحاق بن خلف
  واملوت أكرم نزال على احلرم... هتوى حيايت وأهوى موهتا شفقاً 

  .وما خنت فينا أعفه من القرب: قال

  :متين موت األوالد

  :أعرايب كان له أوالد
  وأنت أعطيتين يا رب صبيانا... الناس يعطون أمواالً وميسرة 

  وأنت أعطيته يا رب عريانا... خذهم إليك فكل صار يف خلق 
  فخذهم عاجالً يا رب ّجمانا... قد كنت كلفتهم يف أمهم مثناً 

  :وأد البنات

وإذا املؤودة : " صلى اهللا عليه وسلم فنهى عن ذلك وأنزل اهللا تعاىلكانت العرب تئد البنات إىل جاء النيب 
إين وأدت اثين : فقال: ؟ ودخل قيس بن عاصم على النيب صلى اهللا عليه وسلم" سئلت بأي ذنب قتلت 

فما الذي محلك : فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه. اعتق عن كل مؤودة نسم: عشرة بنتاً فما أصنع؟ فقال
فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! خمافة أن ينكحهن مثلك: نت أكثر العرب ماالً؟ قالعلى ذلك وأ

ما ولدت يل ابنة إال وأدهتا سوى بنية ولدهتا أمها وأنا يف سفر، فلما : وقال قيس. هذا سيد أهل الوبر: وقال



: تزينة فاستحسنتها فقلتعدت ذكرت أهنا ولدت ابنة ميتة فأودعتها أخواهلا حىت كربت، فأدخلتها منزيل م
: من هذه؟ فقالت هذه ابنتك وهي اليت أخربتك أنين ولدهتا ميتة، فأخذهتا ودفنتها حية وهي تصيح وتقول

  .من ال يرحم ال يرحم: فقال صلى اهللا عليه وسلم! أتتركين هكذا فلم أعرج عليها

  :سياسة الولد وتأديبه

م سبع سنني فمروهم بالطهارة والصالة، وإذا بلغوا عشراً إذا بلغ أوالدك: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
العب ابنك سبعاً، وجالس به : وقيل. فاضربوهم عليها، وإذا بلغوا ثالث عشرة ففرقوا بينهم يف املضاجع

  .إخوانك سبعاً يتبني لك أخلف هو بعدك أم خلف

  :حق الولد على الوالد

الوالد أن حيسن امسه وحيسن كنيته وأدبه وأن يعفه إذا  من حق الولد على: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال رجل . حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب اهللا والسباحة والرمي: وقال صلى اهللا عليه وسلم.بلغ
يا أبت إن أعظم حقك علي ال يذهب بصغري حقي عليك، وإن الذي متت به إيل أمت مبثله إليك، : ألبيه

  !ولكن ال حيل االعتداء ولست أزعم أهنما سواء

  :حق الوالدين على الولد واحلث على مراعاته

وال تقل هلم أف وال تنهرمها وقل هلما : " وقال تعاىل" . ووصينا اإلنسان بوالديه حسناً : " قال اهللا تعاىل
يب صلى وقال الن. ولو علم اهللا أدىن من أف لنهى عنه" . قوالً كرمياً، واخفض هلما جناح الذل من الرمحة 

: وقال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم. أن الوالد باب من أبواب اجلنة فاحفظ ذلك الباب: اهللا عليه وسلم
وقال عليه الصالة ! ففيهما فجاهد. نعم: أحي أبواك؟ قال: إين أريد الغزو فقال عليه الصالة والسالم

حق : وقال احلسن. اجلنة حتت رجليهاالزمها وإن مفتاح : قال. نعم: هل لك من أم؟ قال: والسالم آلخر
  .الوالد أعظم وبّر الوالدة الزم

  :حقيقة برمها

أن تبذل هلما ما ملكت وتطيعهما يف ما أمراك، ما مل يكن : سئل احلسن رضي اهللا عنه عن بر الوالدين فقال
 تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال: " معصية والداللة على ذلك قوله تعاىل

  " .وصاحبهما يف الدنيا معروفاً 

  :وصف بررة



إين أخاف : نلك من أبر الناس بوالدتك، ولسنا نراك تأكل معها قال: قيل لعلي بن احلسني رضي اهللا عنهما
: كيف بره بك؟ قال: وقيل لعمرو بن ذر ملا مات ابنه! أن أسبقها إىل شيء سبقت عينها إليه فأعقها بذلك

كان : وقيل. لنهار إال مشى خلفي، وال بالليل إال مشى أمامي، وال رقي سطحاً أنا حتتهما ماشيته قط با
  :أعرايب حيمل أمه على ظهره ويطوف هبا وينشد

  ترضعين الدرة والعالله... أمحل أمي وهي احلماله 
  وال جيازي أحد فعاله

  .أبر من اهلرة: وقيل يف املثل

  :وصف عقلة

أنت كاإلصبع الزائدة إن : وقال بعضهم البن له عاق. وإن عاش نقصك الولد العاق إن مات نغصك: قيل
قيل . العقوق ثكل من ال يثكل. أعظم األسف سوء اخللف: وقيل! تركت شانت، وإن قطعت آذت

. هو عذاب رعف به الدهر، وبالء ال يقاومه الرب، وفائدة ال جيب هبا الشكر: كيف ابنك؟ قال: ألعرايب
  :ابن يقال له خلنج، فعق والده فقدمه إىل وايل اليمامة فقالوكان ملنازل بن رفعان 

  علي حني كانت كاحلين عظامي... تظلمين حقي خلنج وعقين 
  فال يفرحن بعدي امرؤ بغالم... لعمري لقد ربيته فرحاً به 

  :ال تعجل علي، هذا منازل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه: فأراد الوايل ضربه فقال االبن للوايل: قال
  "األبيات " جزاء كما يستنزل الدين طالبه ... جزت رحم بيين وبني منازل 
  .يا هذا عققت وعققت: وهي يف احلماسة فقال الوايل

  :قال
  أبرهم أولعهم بسيب... إن بين خريهم كالكلب 
  وليتين مت بغري عقب... فليتين كنت عقيم الزب 

  .أعق من ضب: وقيل يف املثل

  :احتجاج عاق لعقوقه

: وقال العتيب البن له صغري. ألهنما أخرجاين إىل الكون والفساد: مل تعق والديك؟ قال: لبعض الفالسفة قيل
. يا أبت وأنت اعرف وصيته إياك يب، واستجز األوىل باألخرى: فقال. يا بين اعرف وصية اهللا إياك يب

فما حق الولد على الوالد؟ : قيل! ال ألنه مل يعرف حقي: أما عرفت حقه؟ قال: وضرب رجل أباه فقيل له
امسي : مث كشف عن عورته فإذا هو أقلف وقال! أن يتخري أمه وحيسن أمسه وخيتنه ويعلمه القرآن: قال

  !احتمله فإنك تستأهل: برغوث وال أعلم حرفاً من القرآن، وقد استولدين من زجنية، فقيل للوالد



  :املعارض أبويه فيما ادعيا من حقوقهما عليه بسخف

ادخلي يف أسيت حىت أمحلك سنني : هذا جزائي وقد محلتك يف بطين تسعة أشهر؟ فقال: حا أمه فقالجفى ج
ارجتعي عن دورقني لبناً دورقني : هذا جزائي وقد أرضعتك سنتني؟ فقال: وقال امرأة البنها. وخلصيين

  .خميضاً واعفيين

  :املناقض أباه فيما ادعى عليه من فساد أمه

! الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك: فقال املأمون! يا ابن الزانية: املأمون فقال غضب الرشيد يوماً على
وعري رجل ابنه بأمه . لقد كنت واهللا أحفظ ألهلك من أبيك ألهله: وقال أبو العيناء مثل ذلك البنه فقال

يار فولدتين من هي واهللا خري يل منك ألهنا أحسنت يل االختيار فولدتين من حر، وأنت أسأت االخت: فقال
  !أمة

  :املعارض أباه يف السب

! أعجبتين حالوتك يا حنظلة: فقال! يا مرة إنك ملر: كان حلنظلة النمريي ابن عاق يقال له مرة فقال له يوماً
من أشبه : فقال! كأنك لست من الناس: فقال! أخبث مين من مساين به: فقال! إنك خبيث كامسك: فقال

عقمت أم : فقال! الذي نشأت على يده أحوج إليه مين: فقال! حوجك إىل أدبما أ: فقال! أباه فما ظلم
أعجبين : فقال! لقد كنت مشؤوماً على أخوتك دفنتهم وبقيت: فقال! إذ ولدت من مثلك: فقال! ولدتك

: وقال عبد اهللا بن صفوان البنه. ال جيتىن من الشوك العنب: فقال! ال تزداد إال خبثاً: فقال! كثرة عموميت
وقال رجل . أما يشبه الرجل أباه؟ فمهما كان من حسن وقبيح فمنك تولد وفعلك جالبه: فقال! يا لكع
  .اليتم أطيب منه يا أبت: فقال االبن! ما أطيب الثكل يا بين: البنه

  :اختيار األمهات لألوالد

ألين : الدة؟ فقالكيف أحسنت قبل الو: قالوا. أحسنت إليكم قبل أن ولدمت وبعده: قال أبو األسود لبنيه
  :شاعر! اختذت أمهاتكم من حيث ال تعابون به

  وبعض الرجال املدعني جفاء... محيت على األوالد أطهار أمهم 
  :آخر

  فجاءت به للنسل خرقاً مسيدعا... ختريهتا للنسل وهي غريبة 

  :تأثري أجناس األمهات يف األوالد



فولد : قيل! طفس زنيم: قال. فولد الصقلبية: لقي. صلف معجب خبيل: سئل بعضهم عن ولد الروميه فقال
: قيل! هم أجنب أوالداً وألني أجساداً وأطيب أفواهاً: قال. قيل فولد الصفراء. شجاع سخي: قال. السوداء

. دغل قذر: فولد اليهودية؟ قال: قيل! أنف حسود: قال: فولد العربية: قيل! فاسق زان: قال. فولد النوبية
ملا نر أماً محقاء أجنبت إال أم نعمان بن املنذر وأم هشام بن : وقيل. مكر وخديعة: قال فولد الفارسية؟: قيل

  :عبد امللك؛ قال

  وكيس األم يعرف يف البنينا... فلو كنتم ملكيسة أكاست 
  .مل يكن جنني يف بطن محقاء تسعة أشهر إال خرج مائقاً: وقال عبد اهللا بن زياد

  :ضواية الولد من بنات العم

  .اغتربوا ال تضووا:  اخلربروي يف
  :شاعر

  وقد يضوي وليد األقارب
قرب أمهاتنا من : ما لكم صغرمت؟ قالوا: ونظر عمر رضي اهللا عنه إىل قوم من قريش صغار األجسام فقال

  .صدقتم اغتربوا، فتزوجوا يف البعداء فأجنبوا: قال. آبائنا
  :شاعر

  ليس أبوه بابن عم أمه
  :آخر

  تزويج أوالد بنات العم... م أنذر من كان بعيداً هل
  فليس ناج من ضوى وسقم

تزوج أهل بيت بعضهم يف بعض، فلما بلغ البطن الرابع بلغ هبم الضعف إىل أن كانوا حيبون : وقال التعييب
! تزوجوا يف األقارب فإنه أمس للرمحن وأثبت للنسب: ويف ضده ازدشري. حبواً ال يستطيعون القيام ضعفاً

  .ذهب اجملوسوهذا مبين على م

  :أوىل األبوين بتفقد الولد

محلته : فقال أبو األسود. أنا آخذه: تنازع أبو األسود الدؤيل وامرأته يف ابن هلما وكل واحد منهما يقول
محلته خفاً ومحلته ثقالً، ووضعته شهوة ووضعته كرهاً، : قبل أن محلته، ووضعته قبل أن وضعته، فقال امرأته

  . وعاءه، وثديي سقاءه، فدفع الولد إىل أمهوكان حجري فناءه، وبطين

  :الرضاعة



دخل : قالت عائشة رضي اهللا عنها. حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أرضعتك امرأة : من أين؟ قال: تستترين مين وأنا عمك؟ قلت: علي ابن أيب القعيس فاستترت منه فقال

إنه : فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحدثته فقال. تين املرأة ومل يرضعين الرجلإمنا أرضع: قلت. أخي
  .ال حترم املصة وال املصتان وال اإلمالجة وال اإلمالجتان: وقال صلى اهللا عليه وسلم. عمك فليلج عليك

  :مدة الرضاع سنتني وإذا فطم الصيب قبل ذلك يقال له خمتل

: وقال الصاحب" . ت يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة والوالدا: " قال اهللا تعاىل
  .يف سبطه عباد احلسىن وكان أبلغ أنه فطم قبل حني الفطم

  يا رب حطين يف عبادك احلسين... يا رب ال ختلين من صنعك احلسن 
  ال بأس فهو رضيع اجملد ال اللنب... إن كان قد فطموه قبل موعده 

  :وله
  ملا فطموه عن رضاع املكارم... وه عن رضاع لبانه لئن فطم

  :تأثري الرضاع يف األوالد واحلث على اعتباره

. ال تسترضعوا احلمقاء فإن الولد ينزع إىل اللنب: هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رضاع احلمقاء، وقال
: آخر نسبة إىل الرعونةوقال رجل يف وصف . إياك وحصانة الرعناء ورضاعة الورهاء: وقال عبد امللك

إن : وقيل. كيف ال يكون أرعن وقد أرضعته فالنة؟ وواهللا إهنا كانت تزق الفرخ فأرى الرعونة يف طريانه
احلسن البصري رمحة اهللا عليه كانت أمه تغشى أم سلمة رضي اهللا عنه على ثديها، فدرت عليه من لبنها 

  .ه إشارة إىل أنه أرضعته من أورثته الفضائل ال الرذائلفورث منه علمه وفصاحته، وإمنا قالت العرب هللا در

  :اليتم

واليتيم من الناس من فقد أباه ومن البهائم من فقد أمه، . ال يتم بعد حلم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما بيت بر وال مدر : وقال صلى اهللا عليه وسلم. والعجمي من الناس من فقد أمه، واللطيم من فقد أبويه

  .أي ينتهره: قتادة يف قوله تعاىل فذلك الذي يدع اليتيم. م من بيت فيه يتيمأكر

  :بلوغ الصبيان

بلوغ الصيب باالحتالم أو استتمام مخس عشرة سنة، وبلوغ اجلارية احليض أو استكمال : بلوغ الصبيان
غالم حىت يتفلك ال يلقح ال: وقال أمري املؤمنني. مخس عشرة سنة، واإلنبات بلوغ الكفار دون املسلمني

  .ثدياه ويسطح إبطاه



  مما جاء يف ممادح األبوة ومذامها

  :اعتبار األب

  :قيل
  جنل اجلواد جريه يتقيل

  :آخر
  وابن السرى إذا سرى أسرامها

  :آخر
  إال أن غصن الدوح للدوح تابع

للدنيا  القراء ضربان ضرب يعملون: فقال. دلين على قوم من القراء أوليهم: وقال عدي بن أرطاة ألياس
فما ظنك هبم، وضرب يعملون لآلخرة فال يعملون لك، ولكن عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون 

عليك بذوي األحساب فإهنم إن مل يتقوا : قال احلسن رمحه اهللا لعمر بن عبد العزيز. ألحساهبم فوهلم
  .استحيوا، وإن مل يستحيوا تكرموا

  :املمدوح بأنه من أصل شريف

  .ذاك من شجر ال خيلف مثره، ومن ماء ال خياف كدره: المدح أعرايب فق

  :مصعب
  ختري يف األبوة ما تشاء... كأنك جئت حمتكماً عليه 

  :آخر
  ومن حسب العشرية حيث شاؤوا... هم حلوا من الشرف املعلى 

  :أبو متام
  نوراً ومن فلق الصباح عمودا... نسب كأن عليه من مشس الضحى 

  :آخر
  كوكبمنته بدور ليس فيهن 

من أجلسك : ودخل بعض أوالد ابن الزبري على سليمان بن حممد فجلس على منرقة فاغتاظ من ذلك، وقال
  .فسكن غضبه! صفية بنت عبد املطلب: ههنا؟ قال

  :من متىن كل قوم كونه منهم لشرفه



  :الفرزدق
  إذا ما انتمى لو كان منا أوائله... أرى كل قوم ود أكرمهم أباً 

  :مسلم
  وإن كرمت أعراقه وزكا األصل...  ورد أين ولدته وكم عائب يل

  :املسابق أباه يف ابتناه عاله

من يصف صاحلاً ابين؟ وقد رشحه ألن يوليه بعض أموره، فكلهم : جلس املنصور يوماً فقال: قال الربيع
 !هللا دره ما أفصح لسانه، وأمضى جنانه، وأبل ريقه، وأسهل طريقه: هاب املهدي فقال شبة بن عقال

  :وكيف ال يكون كذلك وأمري املؤمنني أبوه واملهدي أخوه مث أنشد
  على تكاليفه فمثله حلقا... هو اجلواد فإنه يلحق بشأومها 

  فمثل ما قدما من صاحل سبقا... أو يسبقا على ما كان من مهل 
  :زهري! ما رأيت مثل خملصه، مدح وأرضاين وسلم من املهدي: فقال املنصور

  توارثه آباء أبائهم قبل... وه فإمنا وما يك من خري أت
  .إن زهرياً ألقى على املادحني فضول الكالم هبذا البيت: قال األحنف

  :ذكر أشراف توالوا

الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم صلوات اهللا : يف اخلرب
نهم احلديث إال جعفر بن حممد بن علي ابن احلسني عليهم، ليس يف األرض مخسة أشرف متناسقة، كتب ع

. بن علي بن أيب طالب عليهم الرضوان، وال أربعة إال حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهم
وكان قيس بن عبادة بن دهلم بن حارثة بن أيب خزمية بن ثعلبة بن طريف سبعة أجواد، يتلو بعضهم بعضاً 

  .ضلليس بينهم فرق وال ف

  :املشابه أباه يف عاله ابتناه

  شنشنة أعرفها من أخزم
  :عمرو بن سراقة

  فعلمنيها والدي فعلمتها... ومكرمة كانت سجية والدي 
  :شاعر

  ووالده األدىن لغري ظلوم... وإن امرأ يف الفضل أشبه جده 
  :أبو الغمر

  مل يفتقد هلم ميت وال افترقوا... تشاهبوا يف العال حىت كأهنم 



  .أصل راسخ وفرع شامخ :وقيل
  :حممد بن وهيب

  كي ونصل من ذلك الفوالذ... أنت غصن من ذلك املنبت الزا 

  :من مكارمه تدل على كرم سلفه

  :أبو متام
  شهدت هبا على طيب األروم... فروع ال ترف عليك إال 

  ملخترب على الشرف القدمي... ويف الشرف احلديث دليل صدق 
  :أبو هفان

  وانظر إىل أفعاله مث احكم... ئ ما أصله ال تنظرن إىل امر

  :املستغين بنفسه عن شرف آبائه

دخل البحتري على بعض العلوية فسأله حاجة بعد حاجة، فأجابه إىل كل ما التمس، فأثىن عليه فقال بعض 
  :من حضر، كيف ال يعطي وهو من منصب الفضل؟ فقال

  الو كنت من عكل لكنت كرمي... ال توجنب لكرمي أصلك منة 
  :دعبل

  إال بنفسك نلت النجم من كثب... لو مل تكن لك أجداد تنوهبم 
  :عامر بن الطفيل

  ويف السر منها والصميم املهذب... وإين وإن كنت ابن فارس عامر 
  أىب اهللا أن أمسو بأم وال أب... فما سودتين عامر من وراثة 

  :املتنيب
  ت وتنسبإليك تناهى املكرما... ويغنيك عما ينسب الناس أنه 

  :وله
  يف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل... خد ما تراه ودع شيئاً مسعت به 

  :من تشرف به آباؤه ومل يتشرف هبم

  :الفرزدق
  زعانف لوال عز سعد لذلت... وإن متيما كلها غري سعدها 

  .لقد وضع من قومه أكثر مما رفع من نفسه: فقيل
  :علي بن جبلة



  كن به سادت على غريها عجلول... فما سودت عجال مآثر قومه 
  :غض عن حسبه ونقص من شأن نفسه؛ واقتدى املتنيب به فقال: فغري عليه هذا املعىن وقيل

  وبنفسي فخرت ال جبدودي... ال بقومي شرفت بل شرفوا يب 
  :أنشد احلسن يوماً

  نعم الفىت وبئست القبيله... لوال جرير هلكت جبيله 
ما مدحه من ذم قومه وما فضل الولد على : مدحه وذم قومه، فقال: أمدحه أم ذمه؟ فقيل: فقال احلسن

  :الوالد بأحسن من قول املتنيب حيث يقول
  فإن يف اخلمر معىن ليس يف العنب... فإن تكن تغلب العلياء عنصرها 

  :وقوله أيضاً
  فإنك ماء الورد إن ذهب الورد

  :من ازداد شرف آبائه به

  إذا تلك العظام الرمائم لسرت... ولو علم الشيخان أدو يعرب 
  :اخلوارزمي

  وفوقهما قدراً وإن كان منهما... هو ابن الرئيس والعميد كليهما 
  فتضحي من الزندين أعلى وأعظما... وقد يوقد الزندان ناراً لقابس 

  :ابن الرومي
  !كما علت برسول اهللا عدنان... وكم أب قد عال بابن ذرا شرف 

  سمو الرجال بأبناء وتزدانت... يسمو الرجال بآباء وآونة 

  :من زان شرف أبيه بفعله

  :شارع
  وكرمي أخالق حبسن وجوه... زانوا قدميهم حبسن حديثهم 

  :آخر
  !ال خري يف حسب بغري مساح... قد زينوا أحساهبم بسماحهم 

  :املزين أباه واملتزين به

  :أبو متام
  وحسبك فخراً أنه لك أول... وحسب امرئ وأنت امرؤ آخر له 



  :بزارزياخل
  !وطوباك إذ من أصلهم أنت فارع... فطوىب لقوم أنت فارع أصلهم 

  :املتزين مبكانه الناس قاطبة

  :املتنيب
  وتفتخر الدنيا به ال العواصم... تشرف عدنان به ال ربيعة 

  :آخر
  وأظهرا ما أعداه من الزين... يا زينة الدين والدنيا إذا احتفال 

  :ف بنفسهال اعتداد مبن شرف أصله ومل يشر

وقال أبو . الشرف باهلمم العالية ال بالرمم البالية: وقيل. من فاته حسب بدنه فال حسب له: قال األحنف
ما أحوج عرضك إىل أن يكون ملن يصونه، فيكون فوق من أنت : وائل لرجل شريف األصل دينء النفس

. خسة أبويه زائداً يف شرفإذا كان خسيس األبوين شريف النفس كان : وقال ارسطوطاليس! اليوم دونه
شرف نفسي : وقال الصاحب! وإذا كان شريف األبوين خسيس النفس كان شرف أبويه زائداً يف خسته

  :خري من شرف رمسي، وعصامي خري من عظامي؛ يعين قول النابغة
  .ويعين بعظامي. نفس عصام سودت عصاما

  :قول اآلخر
  هو ميتفذاك العظم حي و... إذا ما احلي عاش بعظم ميت 

  :ابن الرومي
  حملتسب إال بآخر مكتسب... وما احلسب املوروث ال در دره 

  من املثمرات اعتده الناس يف احلطب... إذا الغصن مل يثمر وإن كان شعسة 
  :ببغاء

  تضايق عنه ما ابتنته جدوده... إذا املرء مل ينب افتخاراً لنفسه 
  شاد قدماً تليدهدليالً على ما ... وال خري يف من ال يكون طريفه 

  :آخر
  !إذا كانت النفس من باهله... وما ينفع األصل من هاشم 

  :عذر من شرف نفسه ومل يشرف أصله

قومي عار علي وأنت : وقال آخر! حسيب مين ابتدأ وحسبك إليك انتهى: قال سقراط لرجل عريه حبسبه
أصلح من أن أكون عيباً ألن يكون حسيب عيباً على : وطعن يف حسب رجل آخر فقال! عار على قومك



ألن يكون الرجل شريف النفس دينء األصل أفضل من أن يكون دينء النفس شرف : وقيل. على حسيب
  األصل، أال ترى أن رأس الكلب خري من ذنب األسد؟

  :عذر دينء قصر عن أفعال آبائه األشراف

املسلمني وسيفاً آلل رسول  إن أبك كان سهماً من سهام: قيل لرجل من ولد بشر بن مروان وكان مأبوناً
دخلت : قال األصمعي رمحة اهللا! وأنا جعبة من جعاهبم وغمد لسيوفهم: فقال! اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خضراء روح بن زنباع، فإذا أنا برجل من ولده يفسق به يف موضع كان أبوه يهب فيه املال ويضرب فيه 
  :فأنشأ! يهب فيهيا فضيحة هذا موضع كان أبوك : أعناق الرجال فقلت

  أسأنا يف ديارهم الصنيعا... ورثنا اجملد عن آباء صدق 
  والة السوء أوشك أن يضيعا... إذا احلسب الرفيع تعاورته 

: ألين كنت به ومل يكن يب، فهو أوىل بالكمال مين: فقال! كان أبوك أمجل منك وأعقل وأفضل: وقيل حلكيم
لو كنت مثل أيب مل : فقال. لو كنت مثل أبيك زوجتك: ته فقالوخطب أبو العذري إىل رجل من بين متيم ابن

  .لو أشبه كل رجل أباه كنا كآدم: فقال! ما أشبهت أباك: قيل لرجل من األعراب. أخطب إليك

  :من أخذ سوء خصال أبيه

كان أبوك أقبح الناس خلقاً وأحسنهم خلقاً، وكانت أمك أحسن الناس وجهاً وأقبحهم خلقاً، : قيل لرجل
إمنا أنت كالبغل يأخذ أسوأ : وقال آخر. خذت قبح أبيك وسوء خلق أمك، فيا جامعاً مساوئ أبويهفأ

واهللا ألتزوجن امرأة مجيلة خيرج والدها على مجاهلا : وكان عمارة بن عقيل قال. خصال الفرس واحلمار
  .وفطنيت، فتزوج برعناء فجاءت بابن يف رعونتها ودمامته

  :ذم من قصر عن آبائه

  :وقال علي بن اجلهم. هو مزبلة بني جبلني أي دنئ من رفيعني: جل آخر فقالذم ر
  إن تكن منهم بال شك فللعود قتار

  :آخر
  فأي أدمي ليس فيه أكارع؟... فإن قلتم كعب أبونا وأمنا 

  :آخر
  !لقد صدقت ولكن بئسما ولدوا... لئن فخرت بآباء هلم شرف 

  :آخر
  !الفعال فعال عكلولكن ... إذا انتسبوا ففرع من قريش 



  :أبو خالد يهجو خالد بن يزيد املهليب وميدح أباه ومل جيتمع هذان املعنيان ألحد كما اجتمعا له
  وأنت جواد لست تبقي وال تذر... أبوك لنا غيث نعيش بسيبه 

  :وله فيه
  خالفاً ورحيانة بقلة... أيا عجباً نبعة أنبتت 

  :وله
  كان والكلب سواء... خالد لوال أبوه 
  :احلارثي يف معناه

  لئيم حمياه كرمي املركب... شريف جبديه وضيع بنفسه 
  :أخذه أبو متام فقال

  !وأألم الناس مبلواً وخمتربا... يا أكرم الناس آباء ومفتخراً 
ونظر خالد ! خيرج اخلبيث من الطيب: سبحان اهللا من قائل: ونظر رجل إىل ابن دينء عن أب شريف فقال

  :النفس كرمي األبوين فقالبن صفوان إىل لئيم 
  !فما خبث من فضة بعجيب... فال يعجنب الناس منك ومنهما 

  :ذم من شان آباءه الكرام بلؤمه

  :إبراهيم بن العباس
  لقد تقدم أبناء اللئام بكا... لئن حلقت بأبناء الكرام به 

  :أبو حنش
  لقد شان روح كل آل مهلب... لئن كان معن زان شيباً كلها 

  :بشرف النفس ما مل يضامه أبوه من مل يعتد

  :مسع عمرو بن أيب ربيعة قول القائل
  يغنيك موروثه عن النسب... كن ابن من شئت واختذ أدباً 

  :اسكت فال فخر، مث أنشأ يقول: فقال
  يسمو بأم كرمية وأب... ال فخر إال فخار منتخب 

  :من خيزى من ذكر آبائه

  .الناس ينتسبون طوالً وأنت تنتسب عرضاً: فقال أعرايب !أنا ابن أخت فالن: سئل رجل عن نسبه فقال
  :أبو حممد الترمذي

  أنا ابن أخت احلسن احلاجب... قلت وادغمت أباً خامالً 



  :دعبل
  !دينار خايل: فقال... سألته عن أبيه 

  وايل اجلبال: فقال... دينار من هو؟ : فقلت
ن من كان بلبالً أبوه جلدير أن يفض فوه ليخرس عن وإ: ولعبد اهللا بن سليمان يف فصل إىل إمساعيل بن بليل
  .تشقيق الكالم، وتزويق الكتب بالكذب واآلثام

  :من نسب أبوه إليه

  :عبدان
  إىل األبناء من فرط النذاله... أرى اآلباء ينتسبون جهالً 

وعرف  يا واحداً ابن واحد، عرفت بأبيك فنسبت إليه،: نازع عبد اهللا بن مسعود عمرو بن هبرية فقال
  .أبوك بك فنسب إليك

  :من ال يعتد بأبيه

  :األخطل
  قفزت حديدته إليك فشاال... فإذا وضعت أباك يف ميزاهنم 

  :ولبعض شعراء أصبهان ويعرف مبحمد بن عبد اهللا بن كسرب
  !فقبحا للكتابة والعماله... تبجح بالكتابة كل وغد 
  !ذالهإىل األبناء من فرط الن... أرى اآلباء نسبتهم مجيعاً 

  :كون االبن جارياً جمرى األب
  :العصا من العصية هل تنتج الناقة إال ملن لقحت له؟ زهري

  توارثه آباء آبائهم قبل... وما يفعلوا من فعل صدق فإمنا 
  وتغرس إال يف منابتها النخل... وهل ينبت اخلطي إال وشيجه 

  :الربيع اليهودي
  ويف أرومته ما ينبت العودا

  :األعشى

  ولكل عيدان عصاره... عصر ماؤه العود ي
  :هل تلد احلية إال حيية؟ األعشى

  ولكل عيدان عصاره... العود يعصر ماؤه 
  :هل تلد احلية إال حيية؟ حلمريي

  بيضة من بيض حيه؟... كيف تأتيك خبري 



  !والعصا من العصيه... أشبه الفرخ أباه 
  .الولد فاألصل الوالد والفصل" فالن ال أصل له وال فصل : " وقيل

  :ظفر بن احلرث العبديل
  على الشر من مل يفعل اخلري والده... وإن أحق الناس أن ال تلومه 
  على اللؤم فاعذره وإذا خاب رائده... إذا املرء ألفى والديه كليهما 

  :قوم تشاهبوا يف اللؤم

  :كثري عزة
  لذي كثرة منهم على ناشئ فضال... سواء كأسنان احلمار فما ترى 

  :آخر
  تشاهبت املناكب والرؤوس... ما قلت أيهم ألي  إذا
  :آخر

  وجدناهم الكل كالواحد... بلوناهم واحداً واحداً 
  !وال بارك الرب يف الوالد... فال ذرأ الرب ولداهنم 

  :آخر
  ووالده األدىن لغري ظلوم... وإن امرأ يف اللؤم أشبه جده 

  :من لؤم نفسه وأصله

  .ت وال فرع نابتالكمئة ال أصل ثاب: قيل يف املثل
  :جرير

  فرع لئيم وأصله غري مغروس
  :معاوية

  :السفلة من ليس له نسب معروف وال فعل موصوف

  :من لؤم أبواه

  .هو عبد قن؛ وهو اململوك األبوين: إذا ذكر اإلنسان بغاية اللؤم قيل
  :شاعر

  ووالدة فيها احلديث يطول... أب غري حممود السجيات سفلة 
  :آخر

  ملني فضائحهأب كثرت يف العا



  :من ذكر أن الشرف بالتقى

ما أبقى اهللا هبذه اآلية ألحد شرف : ؛ قال بعض العارفني" إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم : " قال اهللا تعاىل
فوقف عليه ! أنا ابن بطحاء مكة: وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه رأى رجالً يقول. أبوه
وإن كان لك عقل فلك مروءة، وإن كان لك علم فلك شرف، وإال إن كان لك دين فلك شرف، : فقال

كان الشرف يف اجلاهلية بالبيان والشجاعة والسماحة، ويف اإلسالم بالدين : وقيل! فأنت واحلمار سواء
  .والتقى، وأما األبوة فال أبوة

  :شاعر
  فال تترك التقوى اتكاالً على احلسب... لعمرك ما اإلنسان إال بدينه 

  وقد وضع الشرك الشريف أبا هلب... اإلميان سلمان فارس  فقد زين

  :كون الشريف من شرفه السلطان

ووفد . اصطناعنا إياه نسب له: اصطنع كسرى أنو شروان رجالً مل يكن له نسب، فقيل له يف ذلك فقال
سله من هو؟ فقام رجل منهم فالم مثل : حاجب بن زرارة على كسرى فاستأذن عليه فقال كسرى حلاجبه

منذ أكرمتين : ألست زعمت أنك رجل منهم؟ قال: قال! سيد العرب: من أنت؟ قال: بني يديه قال له
  .فحشا فاه آلىلء! وأجلستين صرت سيدهم

  :ما اختص به كل قبيلة من فضيلة

ال يقومن : وقال. الناس تبع لقريش يف اخلري والشر: وقال. األئمة من قريش: هللا عليه وسلمقال النيب صلى ا
ليس : وقال. ما يف أسد إال خطيب أو شاعر أو قائف أو زاجراً أو فارس: قال يونس. أحد ألحد إال هلامشي

داً، ومن بين العوام من مل يكن من بين هاشم جوا: وقال معاوية. يف هذيل إال شاعر أو رام أو شديد العدو
ما فتش أحد : وقال حممد بن اسحق! شجاعاً، ومن بين خمزوم ذا إباء وأهبة، ومن بين أمية حليماً مل يشبه أباه

: قيل! من قوم إذا عشقوا ماتو: ممن أنت؟ فقال: وقيل لرجل. من بين املطلب إال عن خصلتني بأس وكرم
  .فأنت إذاً من بين عذرة

  :املعرض هبجاء قبيلة

  الذي يقول فيهم الشاعر: قال. من متيم: ممن أنت؟ قال: قصد شويعر أبا دلف ميدحه فقال أبو دلف
  !متيم بطرق اللؤم أهدى من القطا

ومازح معاوية األحنف . فخجل أبو دلف وخوله وشارطه أن يستر ذلك عليه! نعم بتلك اهلداية جئتك: قال
السخينة يا أمري املؤمنني؛ أراد معاوية قول : األحنفما الشيء امللفف يف البجاد؟ فقال : بن قيس فقال



  :الشاعر
  :فسرك أن يعيش فجى بزاد... إذا ما مات ميت من متيم 

  !أو الشيء امللفف يف البجاد... بسمن أو بتمر أو خببز 
يعجبين : ولقي شريك النمريي متيماً فقال له التميمي. وأراد األحنف ما يعري به قريش من أكل السخينة

  :خاصة إذا اصطاد القطا؛ أراد التميمي قول الشاعر: بازي، فقالال
  أنا البازي املطل على منري

  :وأراد شريك قوله
  متيم بطرق اللؤم أهدى من القطا

إهنا : فقال! غض من بغلتك: وكان سنان النمريي مياشي عمرو بن هبرية الفزاري وهو على بغلة فقال
  :مكتوبة، أراد ابن هبرية قول الشاعر

  فغض الطرف إنك من منري
  :وأراد سنان قول األخطل
  على قلوصك واكتبها بأسيار... ال تأمنن فزارياً خلوت به 

قل للمؤمنني : " يا بين منري ما أخذمت بقول اهللا تعاىل: ومرت أعرابية جبماعة من بين منري فرمقوها فقالت
  :، وال بقول جرير" يغضوا بأبصارهم 

  فغض الطرف إنك من منري
ما تركتنا البارحة شيوخ بين حمارب أن : خل حماريب على هاليل، وكان على حافة غدير فيه ضفادع، فقالود
  :إهنا أضلت برقعاً فكانت يف بغائه، أراد اهلاليل قول الشاعر: فقال. ننام

  وما خلتها كانت تريش وال تربي... تنق بال شيء شيوخ حمارب 
  اه صوهتا حية البحرفدل علي... ضفادع يف ظلماء ليل جتاوبت 

  :وأراد احملاريب قول الشاعر
  وال بن يزيد برقع وقميص... لكل هاليل من اللؤم جبة 

  :إنكم لتغالون بالربود؛ أراد قول الشاعر: ورأى بعضهم على قيسي برداً فقال
  املشترى الفسو بربد حربه

  :عرعرض ابن هبرية على ضيب يالعبه فص فريوزج فخجل منه؛ أراد به قول الشا
  أال كل ضيب من اللؤم أزرق

  :هجو القبائل

: روي أن رجالً عطش يف مفازة فانتهى إىل خباء فعدت صبية فأقبلت عليه مباء ولنب، فسأهلا عن قبيلتها فقال
  :من بين عامر؛ فقال الذي يقول فيهم الشاعر



  !من اللؤم ما دامت عليها جلودها... لعمرك ما تبلى سرائر عامر 
الذي يقول فيهم : قالت! من متيم: يا عماه ممن أنت؟ قال: كمداً فكسرت األناءين وقالتفتعثرت الصبية 

  :الشاعر
  متيم بطرق اللؤم أهدى من القطا

  :فقال! بل أنا من باهلة: فقال
  غالماً زاد يف عدد اللئام... إذا ولدت حليلة باهلي 

  :فقالت! بل أنا من بين أسد: فقال
  وإن يل كل يوم ألف دينار.. .ما سرين أن أمي من بين أسد 

  !بويل على النار: قالوا ألمهم... قوم إذا استنبح األضياف كلبهم 
  :فقالت! بل أنا من بين عبس: فقال

  فبشرها بلؤمن مستفاد... إذا عبسية ولدت غالماً 
  :فقالت! بل أنا من قيس: فقال

  فإن عطاسها سبب الوداق... إذا قيسية عطست فنكها 
  :فقالت! كلب بل أن من: فقال

  فزوجها وال تأمن زناها... إذ كلبية خضبت يداها 
  :فقالت! أنا من ثقيف: فقال

  فما هلم أب إال الضالل... أضل الناسبون أبا ثقيف 
  :فقالت! بل أنا من خزاعة: فقال

  بزق مخر وأثواب وأبراد... باعت خزاعة بيت اهللا إذ سكرت 
  :فقالت! بل أنا من جرم: فقال

  فليس به بأس وإن كان من جرم... اهللا الفىت وأطاعه  إذا ما اتقى
  :فقالت! بل أنا من حنيفة: فقال

  زمن التقحم واجملاعه... أكلت حنيفة رهبا 
  :فقالت! بل أنا من عبد االقيس: فقال

  أعاصري من فسو عليهم تفتر... عالمة عبد القيس ال ينكروهنا 
  :فقالت! أنا من ابليس: فضجر الرجل فقال

  وخبث من أظهر من نيته... ن إبليس يف تيهه عجبت م
  وصار قواداً لذريته... تاه على آدم يف سجدة 

خرج قتيبة متنزهاً فلقي أعرابياً فقال ! فقالت إىل لعنة اهللا إذا نزلت بقوم فال جتحد إحساهنم! اعفيين: فقال
! من باهلة: أنت؟ فقالممن : فقال األعرايب! نسب مهزول: فقال! من عبد قيس: ممن الرجل؟ فقال: له



يا أعرايب : أمثلك يقول نسيب مهزول وأنت بني الدعة واخلمول؟ فقال له قتيبة! وا وياله وا هواله: فقال
ال وال ما : ولك محر النعم؟ فقال: فقال! ال وال خليفة اهللا يف أرضه: أيسرك أنك أمري وأنك باهلي؟ فقال

إن كان وال بد فعلي أن ال تعلم : طرق مث رفع رأسه فقالفأ! وإنك تدخل اجلنة: فقال! طلعت عليه الشمس
وقال ! أعيذك باهللا: فقال! من باهلة: وسأله أعرايب عن نسبه فقال. فضحك قتيبة ووصله! بذلك أهل اجلنة
ما أبالك اهللا بذلك إال وجعلك من أهل : أن موىل باهلة فأخذ األعرايب يتمسح به ويقول: آخر ألعرايب

. يا باهلي فقضى له وقيل له ربأت عليه: فقال اآلخر! يا ابن الزانية: ن فقال أحدمهاوتساب رجال! اجلنة
أنتم يف اجلاهلية مربون يف : فقال! من بين أمية: ممن أنت؟ قال: سأل أعرايب عبد امللك وقد رآه متنكراً

ربعني مل تدركوا التجارة، ويف اإلسالم تعادون أهل الطهارة، سيدكم محار وأمريكم حبار، إن نقصكم عن أ
وفجر على خالد بن صفوان ناس من بين احلارث بن ! بثأر، وإن بلغتموه كنتم بشهادة الرسول من أهل النار

أخوال أمري املؤمنني وعصبته، وما عسى أن : أال تتكلم يا خالد؟ فقال: كعب عند السفاح فقال له السفاح
راكب عرد؟ دل عليهم هدهد وملكتهم امرأة أقول لقوم كانوا بني ناسج برد ودابغ جلد وسائس فرد و

لئن تفكر يف هذا الكالم وأعده إنه لرواية كبري، ولئن حضره : فقال اجلاحظ وقد بلغه مقاله! وغرفتهم فأرة
قومك الذين قالوا ربان باعد بني : وقال عمرو ابن عبد العزيز حلمريي! حني حرك فما له يف العاملني نظري

فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ : وقومك الذين قالوا: فقالأسفارنا وظلموا أنفسهم؟ 
  .فتبسم عمر رضي اهللا تعاىل عنه

  :من افتخر بنسبه فاعترض عليه مبا أخجله

قد قال : وإنه لذكر لك ولقومك؟ فقال شريك: أال ترى إىل حسن ما قال اهللا تعاىل فينا: قال قرشي لشريك
إنك حتتاج أن تدعو يل كل يوم مخس : وقال علوي لرجل! ه قومك وهو احلقوكذب ب: يف موضع آخر
إين أقول معه الطيبني الطاهرين : اللهم صلى اهللا عليه وسلم على حممد وعلى آل حممد؛ فقال: مرات تقول

يا أبا معاذ وددت أنك مفتوح : ودخل رجل من ولد قتيبة احلمام وبشار يف احلمام فقال! فأخرجك منهم
  :فىت اسيت فتعلم أنك كذبت يف قولك البصر

  فارفع عنه حاشية االزار... إذا أعيتك نسبة باهلي 
  موايل عامر وسم بنار... على أستاه سادهتم كتاب 

أخطأت إمنا قلت على أستاه : فقال! بل أنا من سادهتم: فأنت من سادهتم أو من سفلتهم؟ فقال: فقال بشار
  !مسادهتم وأنت من سفلتهم ال من سادهت

  :من افتخر بأب مطعون فيه فعورض بتعريض أو تصريح

! أما أحدمها ففاسق، وأما اآلخر فمخدوع مائق: فقال! أنا ابن احلكمني: قال بالل بن أيب بردة أليب األسود
  :أنشد بالالً ذو الرمة



  يوقفه الذي نصب اجلباال... وحق ملن أبو موسى أبوه 
  أبا موسى نفسه فكيف يوفق ابنه؟ واهللا ما وفق اهللا: فقال ابن أيب علقمة

  :تفضيل العلوية على سائر الناس

لو خطب إليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال! حنن وأنتم يف رسل اهللا سواء: قال منصور جلعفر بن حممد
ما : وقال املأمون لعلوي! وسلم وتزوج منك جلازله، وال جيوز أن يتزوج منا فهذا دليل على أنا منه وهو منا

إنه عليه الصالة والسالم يدخل على : فضلكم علينا يف العرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال
وقال عمر بن عبد العزيز يوماً، وقد قام من عنده علي بن احلسني من ! حرمنا وال يدخل على حرمك

أشرف الناس هذا القائم  كال: فقال! أنتم لكم الشرف يف اجلاهلية واخلالفة يف اإلسالم: أشرف الناس؟ فقيل
  .من عندي، فإن أشرف الناس من أحب إنسان أن يكون منه، وال حيب أن يكون من أحد وهذه صورته

  :املمدوح بأنه من عثرة الرسول

  :أبو الغمر
  عال يف السماء فوق قطب الكواكب... تبوأ من بيت النبوة مفخراً 

  وخماطبوقدك مها من مرسل ... خياطب فيه الروح بالوحي جده 
  :بشار

  كما خيالط ماء املزنة الضرب... دم النيب مشوب يف دمائهم 
  :عبد اهللا بن موسى

  مناين علي وبنت النيب... أنا ابن الفواطم من هاشم 
  وكلهم يل حبق ويل... إيل تناهى فخار الورى 

  :احلجة يف أهنم أبناء الرسول صلى اهللا عليه وسلم

: قال! نعم: سن واحلسني أبناء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالأنت تزعم أن احل: قال احلجاج ليحىي
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، إىل : نعم إن اهللا تعاىل: فقال! واهللا ألقتلنك إن مل تأت بآية تدل على ذلك

اهللا  وملا أنزل! أوىل لك قد جنوت: فقال احلجاج! وزكريا وحيىي وعيسى وهو ابن مرمي وقد نسبه إليه: قوله
تعاىل آية املباهلة دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن واحلسني فدعا هبما إىل املباهلة، وملا قدم علّي البصرة 
اختذ األحنف طعاماً فحضره، فقعد على سرير واحلسن عن ميينه واحلسني عن يساره، وجاء حممد بن احلنفية 

إهنما ابنا رسول اهللا وأنت : ك فقال أمري املؤمنني لهفلم يكن له على السرير موضع، فقعد ناحية فتغري لذل
  !ابين



  :ذم علوي

  :كتب أبو احلسني بن طباطبا إىل الكادوشي
  أو خيلع التيس عليها الرسن... لن حتلب الشاة أفاويقها 

  يقطع عن ضرعك عرق اللنب... فاحذر على ثغرك من منعظ 
  :فكتب إليه الكادوشي
  ىل شني هذا النسبدعتك إ... أبا حسن أميا حاجة 

  كأنك حتلهم عن نشب... تصون بعرضك عرض اللئام 
  !ت ظلماً لتنصر أهل الريب... وتعنق يف سبل املنكرا 

  وال نصرتكم عليها العرب... لذلك اخلالفة مل ترضكم 
  أدميك صح ومن سّب سّب... حتللت بالنسب ملا رأيت 
  !سلكنا إليك طريق الكذب... فإن مل جند فيك من مغمز 
  !ولوال علّي لقيت العجب... ولوال النيب عليه السالم 

  :املتنيب
  هبا علوي جده غري هاشم

  :وله
  فما هو إال حجة للنواصب... إذا علوّي مل يكن مثل طاهر 

  :اخلوارزمي
  !لتنعطف القلوب على يزيد... كأن اهللا مل خيلقه إال 

  .رحم اهللا معاوية: ابن احلجاج علوي من أجله
  :جعفري وبكريبعضهم يف ذم 

  فإن أوالدهم فينا مقاصيص... إن كان جعفرهم طيار أجنحة 
  فالتمر ينبت يف أضعافه الشيص... وإن تقولوا إىل الطيار نسبتنا 

ما : فقال! احتملته كرامة أليب بكر: تعّدى بكري على أيب يف جملس فاحتمله وقال: قال أمحد بن يزيد
  :فقال أيب! أمكنك أن تقول يفّ فقل

  أباً خياراً وسعياً غري خمتار... ارك اهللا يف البكري إن له ال ب
  أبوه ثاين رسول اهللا يف الغار... ثانٍ لراكبه رجليه معتمل 

  وأنت مقتحم هتوي إىل النار... أبوك يعلو إىل الفردوس سلّمه 
  !وأنت ثوباك من خزيٍ ومن عار... وكان ثوباه من فضل ومن كرم 

  :استنكاف العرب من اهلجنة



إن أيب مات وتركين وأخي فخط خطني ناحية، وترك هجيناً فخط آخر : صار أعرايب إىل سًوار القاضي فقال
ال أحسبك فهمت فأعاد : فقال األعرايب! املال بينكم أثالثاً: ناحية بعيداً من األولني، فكيف يقسم املال؟ قال

: فغضب األعرايب وقال. نعم: أخذ؟ قال سوارأيأخذ اهلجني كما ن: فقال. املال بينكم سواء: عليه الفتيا فقال
يا أمري : وجاء أعرايب إىل املهدي يف طريق مكة فقال. ال يضرين: فقال! اعلم أنك قليل اخلاالت بالدهناء

فما القصة؟ : قال. ال: قال. لعله أكثر منك ماالً: فقال! أنا عاشق بنت عم يل وقد أىب أن يزوجنيها. املؤمنني
مل : فدعا عمه وقال! فضحك املهدي وأصغى إليه برأسه فقال سراً أنا هجني. مري املؤمننيادن مين يا أ: قال

إن ذلك ال يضره إخوة أمري املؤمنني كلهم هجناء، زوجه فقد : فقال! إنه هجني: ال تزوج ابن أخيط؟ فقال
ك أن تكون أيسر: قلت لعبيد الكاليب وكان فصيحاً فقرياً: قال اجلاحظ! أصدقت عنه عشرة آالف درهم
أخزى اهللا من : قال! فإن أمري املؤمنني ابن أمة: قلت! ال أحب اللؤم بشيء: هجيناً ولك ألف جريب؟ قال

فما القدري؟ قال ال : قلت. ال يقول هذا إال قدري: قال! قلت نبيا اهللا حممد وإمساعيل كانا ابين أمة! أطاعه
  :شاعر: أدري

  اجلسم حيمي حوزة اجلارلواضح ... ال أرضع الدهر إال ثغر واضحة 

  :ذلة املوايل عندهم واالستخفاف هبم

كانت العرب إىل أن عادت الدولة العباسية إذ أقبل العريب من السوق ومعه شيء فرأى موىل دفعه إليه 
ليحمله معه غال ميتنع، وال السلكان يغري عليه، وكان إذا لقيه راكباً وأراد أن ينزله فعل، وإذا رغب أحدهم 

حة موالة خطب إىل موالها دون أبيها وجدها، وكان نافع بن جبري إذا مرت به جنازة فيقال عريب يف مناط
مال اهللا يأخذ ما يشاء، ويدع ما يشاء، وال يقولون للموىل كرمي وال : وإن قيل موىل يقول! يا قوماه: يقول

  .حسيب، وإمنا يقولون فاره

  :مناقب أوالد السراري

ليس قوم أكيس من أوالد السراري ألهنم جيمعون عز العرب ودهاء :  عنهقال عمر بن اخلذاب رضي اهللا
: بلغين أنك تريد اخلالفة وكيف تصلح هلا وأنت ابن أمة؟ فقال: عاتب هشام زيد بن علي وقال. العجم

إذاً ال : فقال هشام! كان امساعيل ابن أمة واسحاق ابن حرة، فأخرج اهللا من صلب امساعيل خري ولد آدم
كانت أم علي بن احلسني عليهما السالم جيهان شاه بنت يزدجرد، أخذها احلسني من . إال حيث تكره تراين

خذها فستلد لك سيداً يف العرب، سيداً يف العجم، سيداً يف الدنيا : مجلة الفيء، وقال له أمري املؤمنني
أترى ابن : لبعض جلسائه وملا فتح قتيبة بعض بالد العجم أخذ إحدى بنات يزدجرد فقال يوماً. واآلخرة

  !.نعم من قبل األب: هذه يكون يكون هجيناً؟ فقالت امرأة

  :عذر اهلجناء



: سابق عبد امللك بني بنيه فجاء الوليد سابقاً وسليمان مصلياً ومسلمة سكيتاً، وكان ابن أمة فقال عبد امللك
  :هللا در األعور الشين حيث يقول

  لكم يوم الرهان فتدركواعلى خي... هنيتكم أن حتملوا هجناءكم 
  وهذا هجني بضعه متشرك... وما يستوي املرآن هذا ابن حرة 

  أال إن عرق السوء البد يدر... قعدن به خاالته فخذلنه 
  :مسلمة بيين وبينك الشين أليس هو القائل: فقال

  إذا لقي األبطال يطعنهم شزرا... وكائن ترى فينا من ابن سبية 
  وال احتطبت يوماً وال طبخت قدرا... قيصة فما زادها فينا السباء ن

  :آخر
  أم من الروم أو سوداء عجماء... ال تزري فىت من أن يكون له 

  مستودعات ولألحساب آباء... فإمنا أمهات الناس أوعية 

  :أصناف املوايل

ولد امساعيل بن إبراهيم وقحطان بن عابر، : عرب وعجم وموال، فالعرب قسمان: الناس ثالثة أصناف
وهم هجان وهو اخلالص، وهجني وهو الذي أمة أعجمية حرة كانت أو أمة، فإذا تردد فيه أعراق العجم 
فهو املعلهج، وأما الفلنقس فهو الذي أمه أمة وخاله عبد، واملكركس الذي أمه أمة وكذلك جدته وجدة 

غاية اللؤم قيل فن، أمه، وإذا أحدقت به اإلماء فمحيوس من احليس، وهو اخللط، وإذا وصفوا اإلنسان ب
وهو اململوك األبوين، وعبد العصا لكل ذليل، وعبد مملكة وكعبيد ذي الكالع باليمن، وعبيد بن األشعث 

بن قيس من أهل جنران الذين حكم عمر رضي اهللا عنه بأن يردوا أحراراً بال عوض، وعبيد األعتاق من 
املصطلق، ومساهم بذلك ألنه سار هبم كسريته يف سباهم النيب صلى اهللا عليه وسلم من هوازن وفزارة وبين 

سبايا غريه، ومن املوايل موىل السائبة وهذا كان يف اجلاهلية وهو الذي سيب نذراً إىل اآلهلة، فال مينع من ماء 
  .وال كالء وال يورث وال يعقل عنه وصار خليعاً

  :كون املواالة قرابة

الوالء حلمة كلحمة النسب : وقال صلى اهللا عليه وسلم. همموىل القوم من: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وروي أن . املعتق من فضل طينة املعتق: وقيل. الرجل ألبيه واملوىل من مواليه: وقيل! ال يباع وال يورث

سلمان أخذ من بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم مترة من متر الصدقة فوضعها يف فيه، فانتزعها النيب 
أبو بكر : وقال عمر رضي اهللا عنه! إمنا حيل لك من هذا ما حيل لنا: ه وسلم من فمه فقالصلى اهللا علي

وكان املهدي ميشي وبني يديه عمارة بن محزة فقال له . سيدنا أعتق بالالً سيدنا فأجراه جمراه يف السؤدد
انتظرت أن : ل عمارةهذا أخي وابن عمي عمارة؛ فلما وىل الرجل قا: من هذا يا أمري املؤمنني؟ فقال: رجل



. أنا بنو هاشم موالينا أحب إلينا من أهالينا: فتبسم املهدي وقال! وموالي فانقض يدي من يدك: تقول
ليست أستأثر عليكم وألن أكون عبداً أحب إيل من أن : وكان لرجل عبد عامل أراد أن يستخلفه فقال

  !.أكون عربياً الحقاً

  :فضالء املوايل

وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . لو كان سامل موىل حذيفة حياً الستلحقته: هقال عمر رضي اهللا عن
أسامة بن زيد على املهاجرين واألنصار، ووىل عليهم أبو بكر رضي اهللا عنه ساملاً يوم اليمامة، وقال أبو بكر 

سامل؛ قال اهللا  عالم تبايعون ولست بأقواكم وال أتقاكم؟ أقواكم عمر وأتقاكم: حني أرادوه على البيعة
يعين بقوله أفمن يلقى يف النار أبا جهل وبقوله أم . أفمن يلقى يف النار خري أم من يأيت آمناً يوم القيامة: تعاىل

  .من يأيت آمناً عمار بن ياسر

  :فضيلة العجم

وحضر عند  .ال تسبوا فارساً فما سبه أحد إال انتقم اهللا منه عاجالً وآجالً: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
النيب صلى اهللا عليه وسلم جموسي حسن اهليئة وضيء الوجه، فجعل حتته وسادة حشوها قز وأكرمه فلما 

قد علمت ولكن أمرين جربيل عليه السالم أن أكرم كرمي : فقال! هذا جموسي: هنض قال عمر رضي اهللا عنه
فيهم فلم حيتاجوا إلينا، فلما ولينا مل العجب هلذه األعاجم كان امللك : قال سليمان بن عبد امللك. كل قوم

أال تتعجبون من هذه األعاجم؟ احتجنا إليهم يف كل شيء حىت يف تعلم لغاتنا : وقال أيضاً! نستغن عنهم
الشرف نسب فشريف العرب أوىل بشريف العجم من وضيع العجم بشريفهم، : فقال املأمون. منهم

ورأى النيب صلى اهللا . بشريفهم، وهذا كالم شريف وشريف العجم أوىل بشريف العرب من وضيع العرب
عليه وسلم يف املنام كأنه ردفه غنم سود فردفتها غنم بيض ما يرى السود فيها لكثرهتا، فأخرب النيب صلى 

السود العرب ويسلمون، والبيض العجم يسلمون بعدهم حىت : اهللا عليه وسلم أبا بكر رضي اهللا عنه فقال
  .بذلك أخربين امللك سحراً: فقال صلى اهللا عليه وسلم. ثرهتمما يرى فيهم العرب لك

  :املمدوح بكونه من العجم

  :بشار
  فروعي وأصلي قريش العجم... منت يف الكرام بين عامر 

  :وأنشد املوبذ
  وطالب ارث ملوك العجم... أنا ابن املكارم من آل جم 

  به نرجتي أن نسود األمم... لنا علم الكابيان الذي 
  !هلموا إىل اخللع قبل الندم: ... ين هاشم أمجعنيفقل لب



  وأكل الضباب ورعي الغنم... وعودوا إىل أرضكم باحلجاز 
  جند احلسام ورأس القلم... فإين ألعلو سرير امللوك 

  :أبو سعيد الرستمي
  إذا انتسبوا ال من عرينة أو عكل... هبا ليل عز من ذوابة فارس 

  !إذا افتخروا ال راضة الشاة واإلبل ...هم راضة الدنيا وسادة أهلها 

  :املستنكف واملزري هبم

نعم أرى ذلك بأعماهلم : أترى هذه العجم تنكح نساءنا يف اجلنة؟ فقال اآلخر: مسع أعرايب يقول آلخر
اللهم اغفر للعرب خاصة وللموايل عامة، : وكان ناسك يقول. توطأ رقابنا واهللا قبل ذلك: فقال! الصاحلة

أرى هذه احلمراء قد كثرت وكأين أنظر إىل وثبة : وقال زياد لألحنف. هم عبيدك واألمر إليكوأما العجم ف
  .منهم على العرب وعلى السلطان، وقد رأيت أن أقبل شطراً وأدع شطراً إلقامة الشرف وعمارة الطرق

  :ابن احلجاج
  يف معدن امللك وديوانه... ال تغترر أنك من فارس 

  !صفعته يف جوف إيوانه.. .لو حدثت كسرى بذا نفسه 

  :ذم النبط وأهل الرساتيق

إذا تفيهقت األنباط ونطقت بالعربية وتعلمت القرآن : روي يف اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
لو : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما! فاهلرب اهلرب منهم، فإهنم أكلة الربا ومعدن الشر وأهل غش وخديعة

  .ما كان إال نبطياًكان الشيطان إنسياً 
  :شاعر

  ذلوا، وإن أكرمتهم ضغنوا... نبط إذا عرك اهلوان هبم 
فاستحضره . ذهب العدل منذ مات عمر! وأسرية عمراه: ورفع إىل املأمون أن رجالً شكا جاراً له وقال

عمر  إن: فقال املأمون! من أهل ناتية وهم نبط: من أين أنت؟ قال: وسأله، فذكر ما يشكو منه، فقال له
  كان يقول من كان جاره نبطياً فاحتاج إىل مثنه فليبعه، فإن كنت تطلب

وملا نزل احلجاج واسطاً نفى النبط . مث أمر له بألف درهم وأمر صاحبه أن ينصفه! سرية عمر فهذا حكمه
هنم إذا أتاك كتايب فانف من قبلك من النبط، فإ: عنه، وكتب إىل عامله بالبصرة وهو احلكم بن أيوب يقول

: قد نفيت النبط إال من قرأ القرآن وتفقه يف الدين، فكتب إليه احلجاج: مفسدة للدين والدنيا فكتب إليه
إذا قرأت كتايب فادع من قبلك من األطباء ومن بني أيديهم ليقفوا عروقك، فإن وجدوا فيك عرقاً نبطياً 

ويشويه بشر حطب، ويبعثه على شر . وأمر بعض امللوك عامالً له أن يصيد شر طائر. فاقطعه، والسالم
أخطأت يف كل ما أمرك به امللك، صد : رجل، فصادر مخسة وشواها ببعر ودفعها إىل خوزي، فقال اخلوزي



أصبت ولكن : ففعل الرجل وكتب به إىل امللك فقال امللك! بومة وأشوها بدفلى وادفعها إىل نبطي ولد زنا
! د زنا، فليس يزداد النبطي بذلك شراً، فقد بلغ جبنسه الغايةكفى أن يكون الرجل نبطياً ال حيتاج إىل ول

وقال أبو احلسن علي بن أمحد ! إذا جاء الرستاقي بسلة فارغة ومعدة جائعة فأضرب الباب يف وجهه: قيل
. مل يظلم أحد كما ظلم أهل الرستاق ألهنم غرسوا اخلشب وليست تكسر إال على ظهورهم: بن العباس

األكراد جيل اجلن : طاب رضي اهللا عنه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالذكر أن عمر بن اخل
وإمنا مسوا األكراد ألن سليمان عليه السالم ملا غزا اهلند، سىب منهم مثانني جارية ! كشف عنهم الغطاء

ك وأسكنهم جزيرة، فخرجت اجلن من البحر فواقعوهن، فحمل منهم أربعون جارية، فأخرب سليمان بذل
فأمر بأن خيرجن من اجلزيرة إىل أرض فارس، فولدن أربعني غالماً، فلما كثروا أخذوا يف الفساد وقطع 

  .فسموا بذلك أكراداً! أكردوهم إىل اجلبال: الطرق، فشكوا ذلك إىل سليمان فقال

  مما جاء يف الدعوة

  :النهي عن ادعاء غري األب

ملعون ملعون من انتسب إىل : وقال صلى اهللا عليه وسلم. هللادعوهم آلبائهم هو أقسط عند ا: قال اهللا تعاىل
وهنى رسول اهللا . الولد للفراش وللعاهر احلجر: وقال عليه الصالة والسالم! غري أبيه وانتمى إىل غري مواليه

  .صلى اهللا عليه وسلم عن قبول شهادة الزنيم

  :املعرض بنسبه

  .احلمد هللا يف هذا املوضوع ريبة: فقال. حلمد هللاقرشي وا: ممن أنت؟ قال: لقي مزيد رجالً فقال له
  :أبو نواس

  فقدم الدال قبل العني يف النسب... إذا ذكرت عدياً يف بين ثعل 
  :أمحد بن أيب سلمة
  وبريء من الكرم... حنفي كما زعم 

  وارفع النون بالقلم... زد على الفاء نقطة 
  املدعي علي فكيف عري هبا؟ الدعوة قد تشرف هبا: فقال! يا دعي: وقال زياد لرجل

  :التعريض مبن ال يشبه أباه أو ذويه خلقة

قال إين واهللا أشبه به من املاء باملاء والتمرة ! بلغين أنك ال تشبه أباك: قال عبد امللك لعبيد اهللا بن زياد
ضج يف من مل يولد لتمام، ومل ين: من هو؟ قال: بالتمرة، ولكن إن شئت أنبأتك مبن ال يشبه أباه؛ قال

أكذا : فقال لسويد! سويد بن هجوف: ومن هو؟ قال: فقال. يعرض بعبد امللك! األرحام، ومل يشبه األعمام



  :دعبل! نعم: أنت؟ قال
  تعجز عن وصفهم الفكره... إن بين عمر وألعجوبة 

  وهؤالء لوهنم شقره... أبوهم أمسر يف لونه 
  !صيّر يف نقطته ُمغره... أظنه حني أتى أمهم 

  :آخر
  أهنم خبز كتاب وبقالك

  :وهيب اهلمذاين
  ألواهنم إليك عن أنساهبم معتذره

فاستحضره : قال. إنه مليح ذو نوادر: كان بأصبهان جمنون يعرف بابن املستهام فقيل ألمحد بن عبد العزيز
  :فلما تأمله قال

  لدليل على فساد النساء... يف اختالف الوجوه من آل عجل 
  .نه خمافة أن يتحدث الناس بقوله فيكثرفأراد أن يبطش به، مث كف ع
  :التعريض مبن ال يشبه أباه فعالً

: دخل أبو احلسن بن طباطبا على أمحد بن عثمان الربي، وكان هجاه أبو احلسن بأهاجي كثرية فقال له
أشعرت أن قريشاً مل تكن جتيد الشعر؟ : فقال له تعريضاً. كذا يقول الناس: فقال. بلغين أنك تشعر وجتيد

  :وقال مروان بن أيب اجليوب يف علي بن اجلهم، وقد أجاد تعريضاً إىل الغاية
  وهذا علي ابنه يدعي الشعرا... لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر 

  فلما ادعى األشعار أفهمين أمرا... ولكن أيب قد كان جاراً ألمه 

  :التعريض بالرجل أن ابنه من زنية

فلما أتوه أخرج حجراً دفعه إىل املدعي، . ائتوين غداً أقض بينكما: اختصم إىل معاوية يف غالم ادعى فقال
أنشدك باهللا هال قضيت : وللعاهر احلجر، فقال له الرجل: يعين بذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

دخل ابن ! قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل بأن يتبع من قضائي: بقضائك يف زياد؟ فقال معاوية
لعن اهللا : أيب العيناء مهنئاً له بابن ولد له، فوضع عنده حجراً فلما خرج قيل أليب العيناء فقال مكرم على

ورأى . الولد للفراش وللعاهر احلجر: أما تعلمون ما عىن؟ إمنا أراد قول النيب صلى اهللا عليه وسلم! هذا
فسله قبل هل هو ابنك حقيقة؟ أبو : قال. إنه يعمل طالع مولد ابين: ما يصنع هذا؟ قال: عنده منجماً فقال

  :علي البصري
  سنحكم فيه عادالً غري جائر... أتانا أبو العيناء بابن مزور 
  فإن مات عزينا سعيد بن ياسر... هننئه يف أسبوعه ومالكه 

  :وله فيه
  د هم يف الناس آيه... أليب العيناء أوال 



  وأبو العيناء دايه... فأبو القوم سعيد 
: وقيل آلخر مثله فقال! كان اناؤنا ضارباً: ت امرأة فالن بعد الزفاف خبمسة أشهر؛ فقالولد: وقيل لرجل

ال تسبين بشيء به : فقال! يا ابن الزانية: وقال رجل من أوالد زياد آلخر. إنه بىن جداره على أس غريه
  .شرفت

  :من راجع قاذفه بدعوة بأحسن تعريض

يا اسحق إن : بن عبيد اهللا كالم بني يدي معاوية فقال يزيد كان بني يزيد بن معاوية وبني اسحق بن طلحة
وأنت واهللا خلري لك أن يدخل بنو العباس كلهم : فقال اسحق! خرياً لك أن يدخل بنو حرب كلهم اجلنة

: قال. ال: أتدري ما عناه اسحق؟ قال يزيد: فأنكر يزيد ومل يدر ما عناه؛ فلما قام اسحاق قال معاوية! اجلنة
مت رجالً قبل أن تعلم ما يقال لك وفيك؟ إنه عىن ما زعم الناس أن أبا العباس أيب، وكانت هند فكيف تشا

اهتمت به وبغريه، ولذلك ملا جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم تبايعه فتال عليها اآلية، فلما بلغ قوله وال 
وخاصم غيالن رجالً من ولد . وتبسم وهل تزين احلرة؟ فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر: يزنني قال

  :فأنشد يقول! يا دعي: زياد فقال له الزيادي
  !كالنا يا بثني مريب: فقلت... يا مجيل أربتنا : بثينة قالت

: وشامت أعرايب ابنه فقال. واهللا إن غيالن يف التمثل هبذا البيت أشعر من مجيل: فبلغ قوهلما ابن عائشة فقال
  .أنا واهللا أشبه بأبيك وألنت كنت أغري على أمي من أبيك على أمك :فقال اإلبن! لست بابين

  :من احتمل عيباً لتصحيح نسبه
نافر هليب رجالُ من ولد عمرو بن العاص فعابه بسورة إنا أعطيناك، وعاب اللهيب بسورة تبت يدا أيب هلب، 

ه هبا، ألن اهللا تعاىل صحح إنك لو علمت ما ألوالد أيب هلب من الدرك يف سورة تبت مل تف: فقال اللهيب
عتل بعد ذلك : وامرأته محالة احلطب، وأهنم من نكاح ال من سفاح، ونفى بين العاص بقوله: نسبهم بقوله

مضيت يوماً يف حاجة مع حيىي بن أكثم فاختصر يب طريقاً : قال العودي. والزنيم املنتسب إىل غري أبيه. زنيم
ألن قول الشاعر : قال. البلدة ومن ال يربحها وال أعرف هذا الطريق أنا ابن جبدة هذه: مل أعرفها، فقلت له

  :مل يلحقك
  متيم بطرق اللؤم أهدى من القطا

  .فاحتمل هذا اهلجاء تصحيحاً لنسبه

  :املعروف بأنه عجمي أو نبطي متعرب

  :بشار
  فإنه عريب من قوارير... أرفق بعمرو إذا حركت نسبته 

  :آخر



  قةعريب يف جمان نبطي يف احلقي
  :خملد املوصلي

  ليس يف ذاك كالم... أنت عندي عريب 
  عريب والسالم... عريب عريب 

  م وشيح ومثام... شعر أجفانك قيصو 

  :املدعى أكارم العجم

  :لبعضهم
  بصماء عن ذكر النيب صدوف... يصيح لكسرى حني يسمع ذكره 

  وما هو يف أعالجهم بشريف... ويعجبه أخبار كسرى وذكره 
  :جحظة
  لكسرى ادعاء فأين النبيط؟... لقرى كلهم ينتمون وأهل ا

  :ذم مدعي العلوية

  :حممد بن وهب
  تناول غري نسبة والديه... فىت ملا رأى األنساب عزاً 

  ومن يرضى إذا كذبوا عليه؟... ويرضى أن يقال له شريف 
  :ذم من يدعي نسباً مرغوباً عنه
  :قال محاد عجرد يف بشار بن برد

  فمبك لربد نكت أمك من برد؟... لغريه نسبت إىل برد وأنت 
هتيأ حلماد يف هذا : إن بشاراً ملا مسع ذلك قال: وهذا البيت يف اهلجاء من األبيات النادرة العجيبة، وقيل

  :البيت هبجائي مخسة معان أرادها جرير يف الفرزدق فلم يستكملها حيث يقول
  األخطلوضع البغيت جدعت أنف ... ملا وضعت على الفرزدق ميسمي 

  :وقال أبو حممد الربيدي يف األصمعي
  مىت كنت يف األسرة الفاضله؟... أبن يل دعي بين أصمع 

  إذا صح أصلك من باهله؟... ومن أنت هل أنت إال امرؤ 

  :املتقلب يف الدعوة



  :دعبل
  على األنساب غاره... كل يوم أليب سعد 
  وهو يوماً يف فزاره... فهو يوماً يف متيم 

  :اسوقال أبو نو
  ويف وسط املال نسب... هلم يف بيتهم نسب 

  :من ادعى نسباً الستفادته جاهاً أو نسباً
  :خالد التمار

  ولبس الكسا والزعفران الذي يهب... عصام بن فيض باللجني وبالذهب 
  يرجّي عصام أن يعد من العرب... ودار بناها يف ثقيف ومسجد 

  :دعبل
  فأحدث عزها نسبا... ليهنك دولة حدثت 

  :من نسبه مقصور عليه

  .فالن نفع بقاع ليس له فعل موصوف وال نسب معروف: قيل
  :شاعر

  أصل وال ورق... كالود بالقاع ال 
  :اجلاحظ

  ر إليها منتهاه... نسب اخلمار مقصو 
  :آخر

  من أبو صاعد؟: فقل لسهل... والدي صاعد : يقول سهل
  سهل إىل أكثر من واحد... للناس آباء وما ينتمي 

  :آخر
  كأنه آدم أبو البشر... ليس له ما خال امسه نسب 

  :من صار مدعى بني مجاعة

  :خرب زياد بن أبيه معروف جعيفران
  وال له بشبيه... ما جعفر ألبيه 
  وذا خياصم فيه... هذا يقول بين 

  !لعلمها بأبيه... واألم تضحك منهم 

  :من نفى عنه الدعوة خسة



صدقت ما دونك أحد فتستنزل إليه، وال : فقال! ما أنا بدعي: رتهقال ابن الزيات البن أيب دؤاد يف مناظ
كذبت ال يدعى : فقال! إن األصمعي دعي: وقال رجل بني يدي أيب عبيدة. فوقك من يقبلك فتنتمي إليه

  :شاعر! إىل أصمع أحد
  ال أألم من أبيك وال أذال... فما أنفيك كي تزداد لؤماً 

  :املتشكك يف أمه فضالً عن أبيه
  :ان وهو من األبيات اجليدة املشهورةعبد

  وأنت يف حل من الوالد... صحح لنا والدة أوالً 
  :آخر

  وأنت يف حرج إن جئتنا بأب... إذا أقمت لنا أماً فصح هلا 
  وجدناك مدعياً والده... إذا األدعياء ادعوا والداً 

  :مساور الوراق
  شبه من شرار كل قبيله... ابن عبد العزيز أدغم فيه 

  من غىن ورأسه من جبيله... ه من حمارب ويداه صدر

  :ذكاء ولد الزنا وفرعنته

أوالد الزنا أجنب ألن الرجل يزين بشهوة ونشاط، فيخرج الولد كامالً، وما يكون عن حالل : قال قدامة
  .فعن تصنع للرجل إىل املرأة

  :ابن بوسة األصبهاين
  فليس خيفى علي جوهره... إين إذا ما رأيت فرخ زنا 

  ملاج يف كف من يصوره... و يف جدار خيط صورته ل

  مما جاء يف األقارب

  :فضل صلة الرحم وذم قطيعته

يقول اهللا أنا الرمحن : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام: قال اهللا تعاىل
كنا : وقال عبد اهللا بن أيب أوىف. خلقت الرحم وشققت هلا من امسي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

فقام شاب فأتى خالة له، وكان بينه وبينها ! ال جيالسنا قاطع رحم: مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
شيء، فأخربها بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستغفرت له واستغفر هلا، مث رجع والنيب صلى اهللا عليه 

وقال صلى . إن الرمحة ال تنزل على قاطع رحم:  صلى اهللا عليه وسلموسلم يف جملسه فأخربه، فقال النيب
صلة الرحم : وقال جعفر بن حممد. صلة الرحم منماة للعود مثراة للمال منسأة يف األجل: اهللا عليه وسلم

ن والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل وخيشون رهبم وخيافو: مث تال قوله تعاىل. هتون احلساب يوم القيامة



: وقيل. منسأة يف العمر مرضاة للرب حمبة يف األهل: وتذاكر واصلة الرحم فقال أعرايب. سوء احلساب
  .الصلة بقاء والقطيعة فناء

  :حث األقارب على التظاهر

دعا أكثم بن صيفي أوالده عند موته، فاستدعى بضمامة من السهام، وتقدم إىل كل واحد أن يكسرها فلم 
كونوا جمتمعني ليعجز :  بددها وتقدم إليهم أن يكسروها فاستسهلوا كسرها فقاليقدر أحد على كسرها، مث

  .من ناوأكم عن كسركم كعجزكم
  :شعر

  بالكسر ذو حرد وبطش أيد... إن القداح إذا اجتمعن فرامها 
  فالوهن والتكسري للمتبدد... عزت فلم تكسر وإن هي بددت 

  :عبد العنربي
  رماهم بتشتيت اهلوى والتخاذل... إذا ما أراد اهللا ذل قبيلة 

  :املراعي رمحه واحملامي عليه

  :بعض بين أسد
  يزل كما زل البعري عن الدحض... وأستنفذ املوىل من األمر بعدما 

  وإن كان حمين الصلوع على بغضي... وأمنحه مايل وودي ونصريت 
  :بعضهم

  من البؤس مطلي به القار أجرب... وموىل جفت عنه املوايل كأنه 
  ومل يك فيها للمبسني حملب... ت إذا مل ترأم البازل ابنها رئم

  :تفضيل األقارب على األباعد وإن عادوا

  :انظر إىل هذا احلي من اليمن فكن هلم كما قال العباس: ملا استخلف يزيد بن املهلب ابنه جبرجان قال له
  وإن المهم ليسوا له بأباعد... فقومك إن املرء ما عاش قومه 

  :وقال بعض بين قيس! أدناك أدناك وإن رفضك وقالك: بعضهم وحنوه قول
  بأن سوى موالك يف اجلور أجنب... وآخ حلال السلم إن شئت واعلمن 

  أجابك طوعاً والدماء تصبب... وموالك موالك الذي إن دعوته 
  :آخر

  عليه وإن عالوا به كل مركب... لعمري لرهط املرء خري بقية 



  :باعداستبقاء األقارب لدفع األ

  :النعمان بن حنظلة
  لعدوة عريض من القوم جانب... إين ألستبقي امرأ السوء عدة 

  إذا مل هتارشها كالب األقارب... أخاف كالب األبعدين وهرشها 
  :هبرية املري

  لتطعمها كالب األبعدينا... وال هتجر كالبك واصطنعها 
  :وله

  فنادقرحى القلوب معاودي األ... وذوي ضباب مظهرين عداوة 
  وهم إذا ذكر الصديق أعادي... ناسيتهم نقصاهم وتركتهم 
  عدا السالح إىل ذوي األحقاد... كيما ألعدهم ألبعد منهم 

  :تفضيل بعض األقارب على بعض

الزوج موجود، واالبن : فقالت. اختاري واحداً منهم: قيل المرأة اسر احلجاج زوجها وابنها وأخاها
  !عفوت عن مجاعتهم حلسن كالمها: فقال احلجاج! خمولود، واألخ مفقود، أختار األ

  :ذم األقارب

  .األب رب، والعم غم، األخ فخ، والولد كمد، واألقارب عقارب: قال بعضهم
  :شاعر

  أو أضر من العقارب... إن األقارب كالعقارب 
  :آخر

  وما العز إال يف فراق األقارب... يقولون عز يف األقارب إن دنت 
  وبني أخي بغض وآخر عائب... حاسد نعمة تراهم مجيعاً بني 

  :أبو نواس
  إذا كان يل منهم قلوب األباعد... وما أنا مسرور بقرب األقارب 

  :تفضيل بعيد موال على قريب معاد

إنه ليس من أهلك إنه عمل غري : " أمل تسمع قول اهللا تعاىل. صديق موافق خري من ولد خمالف: قال مقاتل
  .حتتاج إىل املودة واملودة تستغين عن القرابةالقرابة : ؟ وقيل" صاحل 



  وابن أب منهم الغيب... رب بعيد كأخ ناصح 
  :الزبريي

  وإن تدنه مين قرابه... ملغترب يسر حبسن حايل 
  تبات صدورهم يب مسترابه... أحب إيلّ من ألفي قريب 

  :بشار
  ك القريب النسيب ناراً وعارا... رمبا سرك البعيد وأصال 

  :كميزيد بن احل
  أخاً ويقطعك القريب... ولقد يكون لك الغريب 

  :التذمم لترك األقارب واتباع األباعد

  :احلارث بن ظالمة
  وترك األقربني لنا انتسابا... سفهنا باتباع بين بغيض 
  هراق املاء واتبع السرابا... سفاهة قارص ملا تروى 

  :ذم من نفعه لألباعد دون األقارب

  :ابن األحوص
  ويشقى به حىت املمات أقاربه... ن يغشى األباعد نفعه من الناس م

  :آخر
  وإن مات مل جتزع عليه أقاربه... وما خري من ال ينفع األهل عيشه 

  :آخر
  لصاحبه يوماً دماً فهو آكله... فىت هو البن العم كالذئب إن رأى 

  :ذم من يناوىء ذويه ويضرع ألعاديه

وقيل ملعاوية، . باً إىل أعدائه، وأكثرهم جترؤاً على أصدقائه وأقربائههو أقل الناس ذنو: ذم أعرايب رجالً فقال
  .اجلراءة على الصديق والنكول عن العدو: ما النذالة؟ فقال

  :اجلعدي
  هبا الداء لكن ال يضر األعاديا... أال إن قومي أصبحوا مثل خيرب 

  :بيهس الضيب
  موعلى األقارب شبه ليث ضيغ... إذا ما ألقى العدو فثعلب 

  :الغطفاين



  !النكل واجلنب: لبئست اخللتان... جهالً علينا وجبنا عن عدوهم 
  :زياد األعجم

  !وأنت على أهل الصفاء غليظ... تلني ألهل الغل والغم منهم 
  :أيوب

  وما هكذا تبىن املكارم يا حيىي... تصول على األدىن وجتتنب العدا 
  سائمة ترعى ويترك باقي اخليل... وأنت كفحل السوء يبدأ بأمه 

  :كشاج
  عنه، ويؤذي من حضر... وتراه يكرم من نأى 

  منها، وتسعد من نظر... كالشمس تنحس من دنا 
  :عذر من يكره ويطرح قريباً

  من دون ذي رحم هبا يتوصل... إن يعجب األقوام أين عندهم 
  نسباً وكان وصاهلم ال يقبل... فبنو أمية والفرزدق صنوهم 

  :زالتهاعداوة األقارب وتعسر إ

ثالث : وقال جاويذان فروخ! أعداؤكم أكفاؤكم، واألقارب عقارب، وأمسهم بك رمحاً أشدهم لك لدغاً
وكان . العداوة بني األقارب، وحتاسد األكفاء، والركاكة يف امللوك: ال يستصلح فسادهم بشيء من احليل

  .اللهم احفظين من عداوة األقارب: ابن هبرية يقول
  :طرفة بن العبد

  على املرء من وقع احلسام املهند... م ذوي القرىب أشد مضاضة وظل

  :ويروي عداوة ذي القرىب

  :اهليثم النخعي
  ضغائن تبقى يف نفوس األقارب... بين عمنا إن العداوة شرها 

  :ببغاء
  والذل ما بني األباعد أروح... للظلم بني األقربني مضاضة 

  رىب القريبة أجرحفسهام ذي الق... فإذا أتتك من الرجال قوارض 

  :من يتحامل على ذويه إذا رآهم يف حمنة

  :عامر بن لقيط
  إىل قعفس ما أنصفتين قعفس... لعمرك إين لو أخاصم حي 



  ذئاب الفضا والذئب بالليل أطلس... فلما هلم طلساً إيل كأهنم 
  :عدي النبهاين

  كفى الدهر لو وكلته يب كافيا... أعاد على الدهر إذ حل برك 
  :آخر
  بصاحبه يوماً أحال على الدم... نت كذئب السوء ملا رأى دما وك

  :احلمية لألقارب وإن كانوا أعداء

  .ال يعدم اجلوار من أمة حية. احلفائظ تذهب األحقاد: وقيل. آكل حلمي وال أدعه آلكل:يف املثل
  :شاعر

  !وأعطفهم يف النائبات أقاربه... لكل امرء حاالن بؤس ونعمة 
  :حريث بن جابر

  فحّرك أحشائي وهّرت كالبيا... ا ظامل املوىل فزعت لظلمه إذ
وملا مات عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه . عدوك وعدو عدوك: ما تقول يف ابن العم؟ فقال: وقيل ألعرايب

حركين للبكاء عليه : أتبكي عليه وقد كان يريد قتلك؟ فقال: بكى عليه أخوه أوس بن الصامت فقيل له
  .وارتضاعنا من ثدي ارتكاضنا يف بطن

  :التجايف عن ذنوهبم ومداواة عداوهتم

  .ال يكون الرجل سيداً حىت يكون مستعمالً: قال الشعيب
  :قول الشاعر

  بين العم منهم كاشح وحسود... وإين للبأس على املقت والقلى 
  وأبدأ باحلسىن هلم وأعود... أذب وارمي بالعصا من ورائهم 

  :سامل بن وابصة
  يقتان حلمي وما تشفيه من قرم... يل السوء ذي حسب ونريب من موا

  منه وقلمت أظفاراً بال جلم... داويت صدراً طويالً غمره حقداً 
  :حممد بن عبد االزدي

  وإن بلغتين من أذاه اجلنادع... وال أدع ابن العم ميشي على شفا 
  .األبيات كلها

  :املوسوي
  ننا وتفاقمعلى عظم داء بي... لويت إىل ود العشرية جانيب 



  لتمزيق قرىب بيننا وحمارم... وقلمت أظفاري وكنت أعّدها 
  وقد كان مسعي مدرجاً للنمائم... وأوطأت أقوال الوشاة أخامصي 

  :تأسف من جىن عليه أقاربه فلم ميكنه اإلنتصاف منهم

  :املتلمس
  جعلت هلم فوق العرانني ميسما... فلو غري أخوايل أرادوا نقيصيت 

  بكف له أخرى فأصبح أجدما... ل قاطع كفه وما كنت األمث
  فلم جتد األخرى عليه مقدما... يداه أصابت هذه حتف هذه 

  مساغاً لنابيه الشجاع ليمما... فأطرق أطراق الشجاع ولو يرى 
  :ذو اإلصبع

  ورهبة اهللا يف من ال يعاديين... لوال أواصر قربىي لست حتفظها 
   رأيتك ال تنفك تربيينإين... إذا بريتك برياً ال اجنياب له 

  :من جازى أقاربه بذنوهبم فتأسف لذلك

  :العديل العجلي
  أبوهم أيب عند املزاح ويف اجلد... ظللت أساقي اهلم أخويت األىل 

  ميج جنيعاً من ذراعي ومن عضدي... كفى حزناً أن ال أزال أرى القنا 
  لتأمل مما عض أكبادهم كبدي... وإين وإن عاديتهم وجفوهتم 

  :س بن زهريقي
  فلم أقطع هبم إال بناين... فإن أك قد بردت هبم غليلي 

  :آخر
  وإن ظلموا حملترق الضمري... فإن تك حني تبلغهم جبرم 

  :احلث على معاقبة من يعادي من األقارب

  :أوس بن حبنا التميمي
  هواناً وإن كانت قريباً أواصره... إذا املرء أوالك اهلوان فأوله 

  :غريه
  أتاك القوم بالعجب العجيب... كان عليك عوناً إذا موالك 

  ورام بنفسه عرض اجلنوب... فال ختنع إليه وال ترده 
  إذا وىل صديقك من طبيب... فما لك كالقلى يف غريه جد 



  :من تبجح مبعاداة ذويه

  :أرطاة بن سهية
  ذراين فينا بغضة وتنافس... وحنن بنو عم على ذات بيننا 
  يدعه، وفيه عيبه متشاخس... شاعبا وحنن كصدع العس إن يعط 

  :متثل يزيد بن معاوية ملا بلغه قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما بقول الفضل بن العباس بن عتبة
  !ال تنبشوا بيننا ما كان مدفونا... مهالً بين عمنا مهالً موالينا 
  .األبيات وهي يف احلماسة

  : الالواءذم من يتطاول على ذويه يف الرخاء ويضرع هلم يف

  :علمس بن عقيل
  فإنك معطوف عليك رحيم... فأما إذا عضت بك احلرب عضة 

  فإنك للقرىب ألّد خصوم... وأما إذا آنست أمناً لو رخوة 
  :شاعر

  وإن أجدبتم كنتم عياال... إذا أخصبتم كنتم عدوّاً 

  :الشاكي ظلم مواله وحده

  :شاعر
  أال يا ليت بنيانه هوي: وقلت... إذا ما ابتىن اجملد ابن عمك مل تعن 

  به الغيظ حىت كاد يف الغيظ ينشوي... متأل من غيظ علي فلم يزل 
  :عبد اهللا بن طاهر

  كأن أعضانا مل تغذ من جسد؟... أخي مالك ال تنفك عن تريت 

  :ذم عشرية بدد اجلهل مشلهم

  :أبو يعقوب اجلرميي
  عدم العقول وخفة األحالم... كانوا بين أم ففّرق مشلهم 

  :الق بن مروانع
  فطرمت وطاروا يضربون اجلمامجا... وكانت بنو ذبيان عزاً وأخوة 

  :وجوب تعظيم األخ األكرب



وقيل حلكيم ! كربوا كربوا: حضر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم أخوة فتكلم أصغرهم فقال عليه السالم
سني رضي اهللا عنهما كالم فقيل وكان بني احلسن واحل. بل أنا أخوه: أهذا أخوك؟ فقال: معه أخ أكرب منه

أميا اثنني : إين مسعت جدي صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال! ادخل على أخيك فهو أكرب منك: للحسني
فبلغ ! جرى بينهما كالم، فطلب أحدمها رضا اآلخر كان سابقه إىل اجلنة، وأنا أكره أن أسبق أخي األكرب

  .قوله أخاه فأتاه عاجالً وأرضاه

  :خمتلفني يف الكيس والبله وصف أخوين

من األخوين اللذين كانا ألب وأم وتفاوتا يف العقل جداً علي وعقيل ابنا أيب طالب، أمهما فاطمة األسدية، 
  .ومعاوية وعتبة إبنا أيب سفيان أمهما هند بنت عتبة

  :وصف أخوين وضيع ورفيع

  :قول ابن املعتز ألخيه صخرمل يقل أحد يف تفضيل أخ على أخ ومها ألب وأم مثل : قال األصمعي
  تفاضلت املناكب والرؤوس... أبوك أيب وأنت أخي ولكن 

  :ابن أيب عيينة
  !عجباً لذاك وأنتما من عود... داود حممود وأنت مذمم 

  نصف وسائره حلش يهود... فلرب عود قد يشق ملسجد 
  :املوسوي

  وكل هبديه إىل اجملد والد... تفرد بالعلياء عن أهل بيته 
  إذا شرقت باملاء واملاء واحد... لف األمثار يف شجراهتا وختت

  :السيد احلمريي
  فإن الزنج من أوالد نوح... أبونا عبد مشس : فإن قلتم

  ولكن ليس نبع مثل شيح... مها عرقان من أصل مجيعاً 
  :أبو العواذل

  وشتان ما بني الطبائع والفعل... علي وعبد اهللا ينميها أب 
  علياً، ويلحاه علّي على البخل... حي على الندى أمل تر عبد اهللا يل
  :كيف هتجوين وأنا أخوك ألبيك وأمك؟ فقال: فقال! ألهجونك: وقال رجل ألخيه

  ومل يأته من شطر أم وال أب... غالم أتاه اللؤم من شطر نفسه 

  :عذر من صارم أخاه وباعده وجفاه



إن كان قسيم أمري املؤمنني يف النسب واللحمة، أما بعد فإن املخلوع و: كتب الفضل بن سهل إىل املأمون
. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل: فقد فرق كتاب اهللا بينهما فيما اقتص علينا من نبأ نوح قال

مل تقطع : وقيل ألعرايب. فال صلة ألحد يف معصية اهللا، وال قطيعة ما كانت القطيعة يف ذات اهللا والسالم
  أنا أقطع الفاسد من جسدي الذي هو أقرب إيل منه، فكيف ال أقطعه إذا فسد؟ :أخاك شقيقك؟ فقال

  :وصف أخوة متفاوتة يف اخللقة

ما أمك إال شجرة البلوط حتمل سنة بلوطاً وسنة عفصاً؛ : قال خمنث أليب عباد وكان قبيحاً ومعه أخ صبيح
  :أخذه ابن طباطبا فقال

  أم أيب عيسى واسحق غدت مرهتنة
  جداً وأخرى حسنة بصورة قبيحة

  يا ابن هنه: مىت تسل عن قصة ابنيها تقل
  :آخر! أنا تشبهها البلوطة املمتحنة حتمل بلوطاً سنه وحتمل العفص سنه لقد أتت حبجة هللا درّ الفطنة

  كأنه خبز بقال وكتاب... أم رأيت بين بدر وقد حفلوا 
  ميشون خلف عمري صاحب الباب... هذا طويل وهذا حنبل جحد 

  :ب أن يكون عليه فضالء األقاربما جي

. فأفضل البنات: قال. السار البار املأمون منه العار: فقال. أخربين عن أفضل البنني: قال عبد امللك لغيالن
الشديد العضد الكرمي املشهد، : قال. فأفضل اإلخوان: قال. املتعجلة إىل القرب املفيدة أباها سنا األجر: قال

اليت ال تفضح أخاها وال تكسو عاراً : قال. فأفضل األخوات: قال. غاب بركالذي إذا شهد سرك وإذا 
  !هللا أم درت عليك: فقال عبد امللك. أباها

  :فضيلة اخلؤولة وكوهنا كاألبوة

: يروى أن األسود بن وهب خال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأذن عليه فبسط له رداءه فقال األسود
وقال . اجلس فإن اخلال والد فأجلسه عليه: فقال صلى اهللا عليه وسلم. عليه حسيب أين أجلس على ما أنت

لئن بقيت ألسوين بني طريف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت إذا قيل بنو هاشم : عمر رضي اهللا عنه
: ن معمروقال احلجاج الب. قيل بنو زهرة، فإن اهللا اختارهم له من قبل أمه كما اختار بين هاشم من قبل أبيه

واهللا : قال. نعم: قال. إنك تزعم أن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ابنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أليس اهللا يقول ومن ذريته داوود وسليمان إىل قوله وزكريا وحيىي وعيسى؟ وإمنا : فقال ابن معمر. ألقتلنك

  .جنوت: فقال! عيسى ابن مرمي ابن بنت



  :يست بنسبذم اخلؤولة وإهنا ل

  :حسان بن وعلة
  !غريباً، فال يغررك خالك من سعد... إذا كنت يف سعد وأمك منهم 

  إذا مل تزاحم خاله بأب جلد... فإن ابن أخت القوم مصغ إناءه 
أن جدي أوصى : وتقدم شاب إىل عبد اهللا بن احلسني فقال. خالك كلبك فعامله مبعاملة الكلب: وقيل

ال حق لك فيه، أما مسعت قول : فقال. من ولد بنته، والوصي ليس يعطيين منه بثلث ماله لولد ولده، وأنا
  :الشاعر

  بنوهن أبناء الرجال األباعد... بنون بنو أبنائنا، وبناتنا 

  :املدعي قرابة بعيدة

إن أباك كان قد خطب أمي، فلو مت : من أين؟ قال: فقال. لست ترعى حقي وبيننا قرابة: قال رجل آلخر
من أين : وتعرض رجل هلشام وادعى أنه أخوه فسأله! هذه واهللا رحم ماسة: فقال. أنا أنت األمر لكنت
لو قسمت ما يف بيت املال : فقال! ال يعطي مثلك درمهاً: فأمر بأن يعطى درمهاً فقال. من آدم: ذلك؟ قال

  .على القرابة اليت ادعيتها مل ينلك إال دون ذلك
  :ابن مقرع يف زياد
  كآل السقب من ولد احلمار... قريش  وأشهد أن آلك يف

  :ويف شعر آخر
  كآل السقب من آل النعام

  احلد السادس

  يف الشكر واملدح واحلمد والذم

  واالغتياب واألدعية والتهنئة واهلدية واملرض

  مما جاء يف الشكر

  :حقيقة الشكر

وملن فوقك " . شكراً  اعملوا آل داود: " شكر ملن فوقك بالطاعة؛ قال اهللا تعاىل: الشكر ثالثة: قيل
" . إن تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم واهللا شكور حليم : " باألفضال؛ قال اهللا تعاىل



الشكر ثالث : وقيل" . وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها : " ولنظريك باملكافأة؛ قال اهللا تعاىل
  .ذكر النعم؟ شكر: افأة بالفعل، وقال عمر بن عبد العزيزضمري القلب، وثناء اللسان، واملك: منازل

  :إجياب الشكر

من كان عليه يد فليكاىفء عليها، فإن مل يفعل فليثنني عليه، فإن مل يفعل فقد : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .إذا قصرت يدك باملكافأة فليطل لسانك بالشكر: وقيل. كفر النعمة

  :شاعر
  خطبوا إيلّ املدح باألموال؟... اشراً أعلّي لوم إن مدحت مع

  عن كل متكأ من اإلجالل... يتزحزحون إذا رأوين مقبالً 

  :ذم الكفران

من أنعم على قوم فلم يشكروه فدعا اهللا عليهم : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: خطب نصر بن يسار فقال
فما دار ! لهم فأذقهم حر احلديداستجيب له فيهم، اللهم إين قد أحسنت إىل آل سام فلم يشكروه، ال

إذا " . وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم : " وقال اهللا تعاىل. عليهم احلول حىت قتلوا مجيعاً
: فقيل! لعن اهللا قاطعي سبل املعروف: روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. قل الشكر حسن املن

  .فران النعمةمن أزهد يف املعروف لك: من هم؟ قال

  :احلث على استزادة النعمة وارتباطها بالشكر

أهل الشكر يف مزيد من اهللا تعاىل هلذه : وقال عمر رضي اهللا عنه" . لئن شكرمت ألزيدنكم : " قال اهللا تعاىل
النعمة وحشية . الشكر نسيم النعم. ال زوال للنعمة إذا شكرت وال بقاء هلا إذا كفرت: اآلية، قيل
وقال النيب صلى اهللا . أوطد الناس نعمة أشدهم شكراً: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الشكرفإشكلوها ب
أشكر ملن أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه ال زوال للنعمة إذا شكرت، وال بقاء هلا إذا : عليه وسلم

. ثقوا عز النعم بالشكراستو: وقال ابن املقفع. كفرت، وإذا كانت النعمة وسيمة فاجعل الشكر هلا متيمة
رأيت البحتري فقلت ما خربك؟ : قال ابن سقالب. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت: وقيل

  :فأنشد بديهة

  !وذلك دأبه أبداً ودأيب... يزيد تفضالً وأزيد شكراً 

  :احلث عن اإلسداء إىل من ال يشكر



من امتاعه لك بشكر لسانه وفوائد  ال تصحب من استمتاعه مبالك وجاهك أكثر: عمرو بن مسعدة قيل
  .اصنع املعروف إىل من يشكره ويذكره، واطلبه ممن ينساه: وقيل. عمله

  :من تكفل ملسترفده بشكره

  :دعبل
  شكراً تصادر عنه ألسن العرب... ألشكرن لنوح فضل نعمته 

  :البحتري
  فال نلت نعمي بعدها توجب الشكرا... فإن أنا مل أشكرك نعماك جاهدا 

  :ة بن عقيلعمار
  ما بلّ ريقي للكالم لساين... فألشكرنك بالذي أوليتين 

  :أبو متام
  إين لفي اللؤم أحظى منك يف الكرم... لئن جحدتك ما أوليت من حسن 

  :ولبعض املتأخرين
  أطلقته بفعال ملؤه كرم... ألمألن لسان الشكر فيك فقد 

  :من مل يرد عنه خوفه عن شكر احملسن إليه

: ىل شيخ من بطانة هشام، فاستحضره وسأله عن تدبري هشام وأحواله، فأقبل الشيخ يقولبعث املنصور إ
أقم لعنك اهللا أتطأ بساطي وترحم على عدوي؟ فقال : فقال املنصور! فعل رمحه اهللا، وقال يوم كذا رمحه اهللا

ىل حديثك فإين ارجع إ: فقال املنصور! إن نعمة عدوك لقالدة يف عنقي ال ينزعها إال عم غاسلي: الشيخ
وملا قتل مسلمة بن عبد اهللا يزيد ابن املهلب أمر بأن حيضر الشعراء ! أشهد أنك غرس شريف وابن حرة

ال أذم : ليقولوا يف ذلك، فلم يألوا أن ذكروه بأقبح ما قدروا عليه، ما خال رجالً من بين دارم، فإنه قال
لو قطعت إرباً إرباً، ولقد رثيته بأحسن ما يرثى به رجل، رجالً ال أملك ربعاً وال ماالً وال أثاثاً إال منه، و

  .ال اصطنع فليصطنع مثل هذا: فجزاء سليمان خرياً وقال. فأنشد أبياتاً رائعة

  :املظهر عجزه عن شكر املنعم عليه

  :أبو الوفاء
  ولو أن أعضائي مجيعاً تكلم... أيادي ال أستطيع كنه صفاهتا 

  .ه املتظاهره موقع النقطة من الدائرةشكري اليقع من نعم: وقال بعضهم
  :شاعر

  لساناً بيت الشكر فيك، لقصرا... ولو أن يل يف كل منبت شعرة 



  :آخر
  ومل أر مثلي مفحماً وهو مقول... واسكتين نعمى كأين مفحم 

  :آخر
  أيادي منهم ليس يبلغها الشكر

  :الغساين
  فراقب اهللا يف الرقاب... أثقلت بالشكر كل عاف 

  :آخر
  وأعود شاكر نعمة فتعود... لت حتسن مث حتسن عائداً ما ز

  !تريدين وأزيد! فكذلك حنن... فتزيدين نعماً وأشكر جاهداً 
  :آخر

  أناس فق أرىب نداه على شكري... فإن يك أرىب عفو شكرك عن يدي 
  :املستنكف آالء معطيه عجزاً عن شكره

  :املتنيب
  اجلساماومل نذمم أياديك ... ومل منلل تفقدك املوايل 

  بأرض مسافر كرة الغمام... ولكن الغيوث إذا توالت 
  :حممد بن أيب عمران

  على حسب أقضي ما أطيق من الشكر... رويدك ال تعنف علي وأعفين 
  :وقد أجاد أبو نواس يف هذا املعىن

  أوهت قوى شكري فقد ضعفا... أنت امرؤ جللتين نعماً 
  سلفاحىت أقوم بشكر ما ... ال تسدين إيل عارفة 

  :وقد أبدع البحتري يف هذا املعىن حيث يقول
  ما بيننا تلك اليد البيضاء... أخجلتين بندى يدي وسودت 

  !متخوف أن ال يكون لقاء... وقطعتين باجلود حىت أنين 
  :وله أيضاً

  أقصر فما يل يف جدواك من أرب... أيها أبا الفضل شكري منك يف نصب 
  !شكري، ولو كان مسديه إىل أيب.. .ال أقبل الدهر نيالً ال يقوم له 
  :وقال العثماين يف الصاحب
  ونسأله الكف عن برنا... وفدنا لنشكر كايف الكفاة 

  !قد كفيت فإن الصاحب صار ال يعطي شيئاً: فقال العلوي

  :من ال خيفي أياديه



  .أياد تتضوع ونعم تسطع وآالء تتطلع
  :الشمرديل

  إذا ما ضيع احلمد والشكرفتعفو ... أياديك ال ختفي مواقع صوهبا 
  على ريها انكار ما فعل القطر... وهل يستطيع األرض ما بعدما انطوت 

  :نصيب
  ولو سكتوا أثنت عليك احلقائب... فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله 

  :آخر

  أمنظره ختفى مآثاره احلسنا؟... هب الروض ال يثين على الغيث نشره 
  :أبو احلسني احلسىن
  إذا جحدت يوماً أقر هبا جلدي... نائعه اليت وكيف بكفراين ص

  :ذكر احلال بأهنا منبئة عن املقال

حنن نزخرف باللسان والناس يقضون بالعيان، : وقال اجلاحظ. لسان احلال أفصح من لسان الشكر: يف املثل
  .ويف أمرنا أثر ينطق عنا ويتكلم إذا سكتنا

  :املوسوي
  املعروف واإلحسانعين يد ... وإذا سكت فإن أنطق من فمي 

  :املسلف شكره قبل النعم

  :حممد بن عمران
  بأين بعد اخلري ال شك شاكر... شكرتك قبل اخلري إن كنت واثقاً 

  :عتبك من شكوته وملا يستوجب

  :مسلم
  !عليك ولكين هززتك للمجد... فما من يد قدمتها كنت مثنياً 

  نا على احلمدوقلنا مجيالً، واقتصر... وإن شئت ألقيت التفاضل بيننا 
  :آخر

  وال مىن توليه هزة عاتب... وشكر الفىت من غري عرف وال يد 
  :الصاحب

  مل آهتا إال على التقدير... وإذا الصديق أدام شكري لليت 



  فسكت حمتشماً على التقصري... أيقنت أن العتب باطن أمره 
  :آخر

  من املمدوح كان هو اهلجاء... إذا ما املدح صار بال ثواب 
  :دعبل

  نعماً يكون هلا الثناء تبيعا... ال يقبلون الشكر ما مل ينعموا 
  .من رضي بالثناء قبل االستحقاق تبني ضعف عقله: وقيل

  :احلث على الشكر بقدر االستحقاق

وقال . الثناء من غري االستحقاق ملق، والتقصري عن االستحقاق عي وحسد: قال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
على قدر : إن العرب تقول: فقال. إمنا متدح الرجال على قدر أثواهبا: إن نصيباً يقول: رجل البن األعرايب

  .رحيكم متطرون

  :شكر من هم بإحسان وإن مل تفعله

إن شكرت فاشكر النية ال : وكتب الصاحب. من مل يشكر على حسن النية مل يشكر على إسداء العطية
  :العطية؛ قال الشاعر

  إن اهتمامك باملعروف معروف... ه ألشكرنك معروفاً مهمت ب
  فالشيء بالقدر احملتوم مصروف... وال أذمك إن مل ميضه قدر 

  :ثقل احلمد وتفضيله على الرفد
  :حممود

  من الطول إال بسطة الشكر أطول... فلما بلغت أيدي املنيلني بسطة 
  على املرء إال منة الشكر أثقل... وال رجعت يف الوزن يوماً صنيعة 

  :آخر
  بشكرك إنه بالشكر غال... هج يل بعرف تشتريه تب

  :أبو متام
  جينيه إال من نقيع احلنظل... واحلمد هللا ال ترى مشتاره 
  مل يوه عاتقه خفيف احململ... غل حلامله وحيسبه الذي 

من خاف : مالك ال تطلب الدنيا؟ فقال: ومن باب ثقل الشكر ما روي عن بعض الصاحلني وقد قيل له
  .لشكر طابت نفسه عن املالالسؤال عن ا

  :املستغين عن رفد من استغىن عن الشكر



  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
  ألطيب نفساً عن نداك على عسري... لئن طبت نفساً عن ثنائي إنين 

  :أبو العتاهية
  عين يداه مؤنة الشكر... ما فاتين خري امرئ وضعت 

  :ذم من كفر نعمة

من مل يشكر الناس : وقيل" . وقليل من عبادي الشكور : " وقال" ! سان ما أكفره قتل اإلن: " قال اهللا تعاىل
  :مل يشكر اهللا؛ وأخذه البحتري فقال

  فأىن يؤدي شكر نعمة ربه؟... فمن ال يؤدي شكر نعمة خله 
 يا رب: إذا مجع اخلالئق يوم القيامة قال بعد هل شكرت فالناً؟ فيقول: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إذا : وقيل. مل تشكرين إذا مل تشكر من أجريت ذلك على يده: علمت أنك املنعم فشكرتك، فيقول اهللا تعاىل
  .وقع الكفر وجب املن

  :اخلبزارزي
  بالشكر أصبح يف طرق اهلوان لقي... من مل يالق كرامات الرجال له 

  :أبو متام
  مل تصطنع، وصنيعة مل تشكر... شر األوائل واألواخر ذمة 

. وكان قد أخذه مهام بن مرة من أمه وأرادت أن تئده فلما بلغ سعى يف قتل مهام. هو أكثر من ناشرة: لوقي
  من مل حيمد صاحبه على حسن العطية كيف حيمد على حسن النية؟: وقيل

  مما جاء يف املدح ومستحقيه واهلجو وذويه

  :وصف الثناء بالبقاء والترغيب فيه

وتركنا عليه يف : " وقال تعاىل. بأنه الثناء احلسن"  لسان صدق يف اآلخرين واجعل يل" فسر قول اهللا تعاىل 
أطول الناس عمراً أعمهم باخلري ذكراً يف الثناء الباقي على . أي يقال له هذا" . اآلخرين سالم على إبراهيم 
  .الدهر خلف من نفاذ العمر

  :األسدي
  ت ومل أملوكاخللد عندي إن أبي... وإين أحب اخللد لو استطيعه 

  :آخر
  وبقاء الذكر يف األحياء لألموات عمر

الكالم كثري : فقال. تكلم بكالم تذكره: ما فين من بقي ذكره، وقيل لبزرمجهر حني كان يقتل: وقال الروم
  .ولكن إن أمكنك أن تكون حديثاً حسناً فافعل



  :شاعر يف معناه
  رأيت الناس كلهم حديثاً... وكن أحدوثة حسنت فإين 

  :آخر
  فكوين حديثاً حسن... أرى الناس أحدوثة 

وما : وقال! يا سيدي قد صرت إىل ما صرت وليس لك حامد: ومل جعل ابن الزيات يف التنور قال له خادمه
  :وقال! صدقت: فقال. ذكرك هلم الساعة: تقع الربامكة صنيعهم؟ قال
  حب الثناء طبيعة اإلنسان

  :التحذير من ألسنة الشعراء وذمهم

  :وا ألسنة الشعراء فإهنا مسة الئحة وأنشداتق: قيل
  على العورات موفية دليله... وللشعراء ألسنة حداد 

  وإن كذبوا فليس له حيله... إذا وضعت مكاويهم عليها 
  ويدفعهم مدافعة مجيله... ومن عقل الفىت أن يتقيهم 

  :فضل الشكر على الوفر واحلمد على الرفد

أمواالً فنبت وأتراباً بليت : ما وهب أبوك لزهري؟ فقال: البنه هرمقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
وكتب ! لكن ما أعطاه كموه زهري ال يفىن وال ينسى: فقال عمر رضي اهللا عنه. وأشياء انتسبت

إن كل عقيلة يأيت عليه الدهر فيخلق أثره ومييت ذكره إال ما رسخ يف القلوب : أرسطوطاليس إىل اإلسكندر
  .ن يتوارثه األعقابمن الذكر احلس

  :التخويف من فعل يورث قبح الذكر

  .فالن حافظ من اليوم أعقاب األحاديث يف غد: قال بعضهم
  :عوف بن حملم

  وال يتقي حد السيوف البواتر... فىت يتقي أن خيدش الذم عرضه 
  :أبو حلاد

  عقدن بأعناق الرجال املخازيا... حذار األحاديث اليت يوم غّيها 

  :على إسداء النعم حث حمب احلمد

من أحب الثناء فليبصر على بذل العطاء، وليوطن نفسه على احلقوق املرة، وعلى احتمال : قال حكيم
  :قال الشاعر. املؤنة



  للحمد لكنه يأيت على النشب... ما أعلم الناس أن اجلود مكسبة 
  .أي أحدوثة حتب، فكنها: وقال

  :فضل استقبال اإلنسان مبمادحه

وقال . ت مسامعه من حسن الثناء وهو يسمع، وشراركم من ملئت من قبح الثناء وهو حيذرخياركم من ملئ
إمنا محلين على أن أمدحك :دخلت على أسامة بن يزيد فأثين علي ثناء حسناً مث قال يل: خالد بن سامل

وقال . لبهإذا مدح اإلنسان يف وجهه ربا اإلميان يف ق: وجهك ألين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
. وما عليك أن تعيش محيداً ومتوت فقيداً: فقال! إين أحب أن أمدح: رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما أحد أحب إليه املدح من اهللا عز وجل فقد مدح نفسه وأمر : وروى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .العباد مبدحه

  :كراهية ذلك

وقال عمر بن . قطعت مطاه لو مسع ما أفلح:  يثين على آخر فقالمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً
وملا جرح عمر رضي اهللا تعاىل عنه . إن اإلطراء يدعو إىل الغفلة: وقيل. املدح ذبح: اخلطاب رضي اهللا عنه
. املغرور من غررمتوه، لو أن يل ما طلعت عليه الشمس الفتديت به من هول املطلع: أثىن عليه الناس فقال

وأثىن رجل على هشام بن عبد امللك . استحياء الكرمي من املدح أكثر من استحياء اللئيم من الذم: يلوق
  !لست أمدحك ولكين أمحد اهللا فيك: فقال. أنا أكره املدح: فقال

  :إستحسان املدح بني اإلخوان واستقباحه

  .إذا قدم اإلخاء مسج الثناء: قيل
  :كشاجم

  لنا عقد اإلخالص واحلق ميدح... ومستهجن مدحي له أن تأكدت 
  وكل إناء بالذي فيه يرشح... وما يب الذي يف القلب إال تبّيناً 

  :التحذير ممن ميدحك يف وجهك تصنعاً

وكان رجل يكثر على الثناء على أمري املؤمنني علي رضي . أعوذ باهللا من صديق يطري وجليس يغري: قيل
شر الشكر ثناء : اجلاحظ! نا دون ما تقول وفوق ما يف نفسكأ: اهللا عنه وعلم من قلبه خالف قوله فقال له

وصف العتايب رجالً باملداهنة . املواجه لك املسرف يف مدحك، وخريه ثناء الغائب عنك املقتصد يف وصفك
  .ذلك إن وجد مادحاً مدح، وإن وجد قادحاً قدح، وإن استودع سراً افتضح: فقال



  :أبو فراس
  سأرضيك مرأى لست أرضيك مسمعا...  وال تقبلن القول من كل قائل

  :التحذير ممن يتجاوز احلد يف مدحك

من مدح الرجل مبا ليس فيه فقد بالغ : وقيل. كن ممن أفرط يف تزكيتك أحذر ممن أفرط يف الزراية بك: قيل
  .من أحب أن ميدح مبا ليس فيه استهدف للسخرية: وقيل. من حقنا أو رفنا فليقتصد: ويف املثل. يف ذمه

  :ن وضع نفسه وكره الثناءم

بلى : إين وليتكم ولست خبريكم؛ فلما بلغ احلسن قوله قال: ملا ويل أبو بكر رضي اهللا عنه خطب فقال
: وأثىن على زاهد فقال. لو مشمتم رائحة الذنوب مين ما قربتموين: وقال الفضيل. ولكن املؤمن يهضم نفسه

  .لو عرفت مين ما عرفت من نفسي ألبغضتين
  :املتنيب

  كأن له منه قلباً حسودا... حيّدث عن فضله مكرها 

  :ما يقول الفاضل عند مدح الناس له

اللهم أنت أعلم مين بنفسي منهم، اللهم اجعلين خرياً مما : كان أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه يقول إذا مدح
: سن الثناء عليك؟ فقالما أح: وقيل ألعرايب. حيسبون، واغفر يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين مبا يقولون

  .بالء اهللا عندي أحسن من وصف املادحني وإن أحسنوا، وذنويب إىل اهللا أكثر من عيب الذامني وإن أكثروا

  :النهي عن املدح قبل اإلختبار

وقال رجل لعمر رضي . ال حتمدن أمة عام شرائها وال حرة قبل بنائها: وقيل. ال هترف قبل أن تعرف: قيل
إذاً ال متدحه ال علم لك : فقال. ال: هل سافرت معه أو ائتمنته؟ قال: فقال. ناً رجل صدقأن فال: اهللا عنه

  .به، لعلك رأيته يرفع رأسه وخيفضه يف املسجد

  :عتب من ميدح نفسه

! خلل كخلل املنخل: هل من خلل؟ فقال رجل من عرض الناس: خطب معاوية خطبة حسنة فقال: قيل
ما الذي ال حيسن وإن كان : وقيل حلكيم! إعجابك به ومدحك له: فقال ما ذاك اخللل؟: فاستدعاه وقال

لو كنت كذلك مل : فقال له. أنا: من سيد قومك؟ فقال: وقال معاوية لرجل. مدح الرجل نفسه: حقاً؟ قال
أصبحت واهللا أظرف الناس، وأشعر الناس، وآدب : كيف أصبحت؟ فقال: وسئل الشاعر األهوازي. تقله



. أنا منذ ثالثني سنة أنتظر الناس وليسوا يقولون: فقال! أسكت حىت يقول الناس ذلك: لسائلفقال ا! الناس
  .أكله إليكم إذا ال تقولون أبداً: ومدح أعرايب نفسه فعوتب يف ذلك فقال

  :الرخصة يف ذلك

السالم وحكى اهللا تعاىل عن يوسف الصديق عليه . أنا سيد العرب وال فخر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ومل يستقبح ذلك من الشعراء إذ قالوه نظماً. إين حفيظ عليم: أنه قال

  :عذر من حيوج إىل مدح نفسه ومن عرض بذلك

  :قد أحسن ابن الرومي يف ذلك حيث يقول
  غري أين جشمته للداللة... وعزيز علي مدحي انفسي 
  كل حّر يريد يظهر حاله... وهو عيب يكاد يسقط فيه 

أكره أن أقول : أعامل أنت؟ فقال: مشري بن ذكوان فأمر باشخاصه إليه، فلما دخل قال لهووصف للمنصور 
وسأل املأمون عبد اهللا . فأعجب املنصور جبوابه وألزمه املهدي. نعم وفيه ما فيه، أو أقول ال فأكون جاهالً

لسيده من عبده إذا  إبين إن مدحته ذممته، وإن ذممته ظلمته إال أنه نعم اخللف: بن طاهر عن ابنه فقال
  .اخترمته منيته

  :من عجز الشعراء عن استيعاب مدحه

  :املاكي
  وليس مع التقصري عندي سوى العذر... جهدت ومل أبلغ مداك مبدحة 

  :ويف شعر آخر
  وليس على من كان جمتهداً عتب

  :آخر
  وقد غودر ابن العبد يف نظمه عبدي... يزيد على شأوي زياد وجرول 

  :أشجع
  مآثرهم ومل نترك مقاالً... لم ندرك مبدح مدحناهم ف

  :املتنيب
  فإن وجدت لساناً قائالً فقل... وقد وجدت مكان القول ذا سعة 

  :ابن احلجاج
  ضعفت عن استغراق تلك العجائب... هو البحر إن حدثت عن معجزاته 
  أحاط بشعري العجز من كل جانب... وإن رام شعري أن حييط بوصفه 



  :الشعر على مادحه من كثرت ممادحه سهل

فتحت شيمه : كتب بعضهم. وجد آجراً وجصا فبىن: فقال! أحسن الكميت يف اهلامشيات: قيل للفرزدق
  .جود آل املهلب تركهم أهدافاً للمديح: وقال آخر. على املداح مستغلقات الكالم

  :أمحد بن أيب طاهر
  علينا معانيه وذلّت صعاهبا... إذا حنن حكنا الشعر فيك تسهلت 

  وما انتشرت إالّ عليك ثياهبا... فما انتظمت إالّ عليك عقودها 
  :ابن الرومي

  إذا رحزوا فيكم أبيتم فقصدوا... كرمتم فجاش املفحمون ملدحكم 
  فأضحت وعجم الطري فيها تغرد... كما أزهرت جنّات عدن وأمثرت 

  :وله
  وتنطقه أيامكم وهو مفحم... عجبت ملن يهديه للشعر مدحكم 

  :األصغر قال نصيب
  ترك الناس كلّهم شعراء... ما لقينا من جود فضل بن حيىي 

  .فأمجعوا على جودته وأنه ال عيب فيه إال أنه منفرد
  :عابدة املهلبية

  !قولوا: وقال السيف للشعراء... فيا يوماً أديل املوت فيه 

  :من أحيا بأفضاله طريقة الشعر

  :أبو متام
  ن الطريق لطرفه املتحريكا... ملك إذا ما الشعر حار ببلدة 

  :وله
  د فإن مات اجلود مات القريض... وحياة القريض إحياؤك اجلو 

  :املتنيب
  والشكر من قبل اإلحسان ال قبلي... يا أيها احملسن املشكور من جهيت 

  :عابدة املهلبية
  سيغلي مهرك امللك اجلليل... إيلّ إيلّ أيتها القوايف 
  :ويروى للخوارزمي
  لكل صناعة يوماً مديل... د من الليايل خذي ثار الكسا
ألنه وطأ مضجعي وأكرم جملسي فاستوىل بذلك على : مل خصصت بالالً مبدحك؟ قال: وقيل لذي الرمة
  .شكري ومدحي



  :املستفاد منه ما ميدح به

  :أمحد بن إمسعيل
  فمنك ومن إحسانك امتارها جسمي... وإين وإن أحسنت يف القول مرة 

  :آخر
  فأهديت حلواً من جناي لغارس... ته وفعلته تعلمت مما قل
  :ابن طباطبا

  منك استفدنا حسنه ونظامه... ال تنكرنّ إهداءنا لك منطقاً 
  يتلو عليه وحيه وكالمه... واهللا عزّ وجل يشكر فعل من 

  :آخر
  أو جلّ لفظاً فمن علياه مهتصر... إن جد معىن فمن جدواه معتصر 

  :املعين بكل مدح حسن

  :املتنيب
  فما هي إال يف ليايل املكرم... ىت ما أقل يف آخر الدهر مدحة م

  وأنت مبا مدحتهم مرادي... فظنوين مدحهم كثرياً 

  :من يليق به مدحه

  :املتنيب
  ويف عنق احلسناء يستحسن العقد... وأصبح شعري منهما يف مكانه 

  :ابن الرومي
  !حت من عزبيا ابن الوزير وكم أنك... خذها هدايا ومل أنكحكها عزباً 

  :علي بن عبد العزيز
  فأعافه ولو أنه يف حامت... وأرى املديح إذا عداك نقيصة 

  مل ترع حقي إذا أحبت حمارمي: ... فإذا امتدحت سواك قال الشعر يل

  :من يستطاب مدحه

  :أبو متام
  فثناؤه ينتاب كل مكان... عذبت ممادحه بأفواه الورى 



  :املتنيب
  وأحسن من يسر تلقاه معدم... ه ألذ من الصهباء باملاء ذكر

  :اجملمع على مدحه

. كأن األلسن والقلوب ريضت له، فما تعقد إال على وده وال تنطق إال حبمده: ذكر أعرايب رجالً فقال
غاية املدح أن ميدحك من ال معرفة له بك ضرورة إىل مدحك، وأن يسلقك حسن الثناء من عسى : وقيل

  .أن ال يصل منك إال نفع
  :يالبحتر

  وأرى اخللق جممعني على فضلك من بني سيد ومسود
  وقال اجلهال بالتقليد. عرف اجلاهلون فضلك بالعلم

  :ابن أيب طاهر
  ولكنه يف الفضل واجلود واحد... وما أنا يف شكري علياً بواحد 
  :من ال جيد أحد عن مدحه حميصاً

وكتب . ذم أن يذمك من ال يريد ذمكغاية املدح أن ميدحك من ال يريد مدحك، وغاية ال: قال أبو عمرو
  .اجلاحد فضلك كمن مسى النهار ليالً والشمس ظالً: بعضهم

  :ابن الرومي
  عند عدو أقر واعترفا... يا من إذا قلت فيه صاحلة 

  :آخر
  فيك إال الذي يقول املوايل... ليس يستطيع أن يقول املعادي 

  :السالمي
  !خلق قبيح على خلق وال... فما عثرت لكم هتم األعادي 

  :من مدحه صدق غري منحول

  :األحوص

  هو احلق معروفاً كما عرف الفجر... وما أثن من مخري عليك فإنه 
  :ابن الرومي

  وهل ينحل األطواق ورق احلمائم؟... إذا امتدحوا مل ينحلوا جمد غريهم 
  .مما يبسط لسان مدحك أمنه من حتمل اإلمث فيه وتكذيب السامعني: وكتب بعضهم

  :زين مبمادحه املدح واملداحمن يت



  :ابن الرومي
  ضعف ما زانت القالئد جيدك... أنت زنت القالئد الزهر قدماً 

  :الرفاء
  عطرها ذكره وحالها... إذا القوايف بذكره اشتملت 

  :آخر
  وتزينت بصفاته املدح

  :آخر
  كاملسك تأخذ منه الريح أعرافا... على تطيب برياها مدائحنا 

  :لكثرة فضلهاملستغين عن املدح 

إذا أنا تعاطيت مدحك فكاملخرب عن ضوء النهار الباهر، والقمر الزاهر، وهل خيفى ذلك : كتب بعضهم
  :على الناظر؟ البحتري

  كاد يكون املديح فيه هجاء... جل عن مذهب املديح فقد 
  :املتنيب

  بأكثر ما يثىن عليه يعاب... جتاوز قدر املدح حىت كأنه 
  :ستغين عن الشكرمن ذكر أن أحداً ال ي

  :شاعر
  لعزة ملك وارتفاع مكان... فلو كان يستغين عن الشكر ماجد 

  اشكروا يل أيها الثقالن: فقال... وملا أمر اهللا العباد بشكره 
  :مدحك حمسناً مل يثلك إحسانه

  :أبو متام
  وإن كان يوم الروع غريي حامله... وحسيب إن أطري احلسام إذا مضى 

  :عمارة بن عقيل
  وما كلهم أفضت إليه صنائمه... الناس طراً حامدين خلالد أرى 

  إذا كرمت أعراقه وطبائعه... ولن يترك األقوام أن حيمدوا الفىت 

  :املعتذر إىل رئيس ملدحه غريه

  :كان ابن الزيات عاتب أبا متام يف مدحه سواه، فاعتذر إليه بقوله
  ال سلبفما يصاب دم منها و... أما القوايف فقد عضلت عذرهتا 

  ومل يكن لك يف إظهارها إرب... ولو منعت من االكفاء أميها 



  عن املوايل ومل حتفل هبا العرب... كانت بنات نصيب حني ضن هبا 
  :ما لك ال متدحين؟ فقال: قال بعض األكابر أليب هفان
  وخيرس عند منقطع النوال... لسان الشكر تنطقه العطايا 

  :تبكيت من يذم من ال يستحق الذم

! اصطنعين فقد قصدتك من عند أجنب الناس وأخبلهم وألكنهم: قام رجل يف أيام صفني إىل معاوية فقال
أما اجلنب فلم يكن قط فيه، وأما ! كذبت يا فاجز: فقال! علي بن أيب طالب: من الذي تعنيه؟ قال: فقال

اللكن فما رأيت أحداً خيطب  البخل فلو كان له بيتان بيت من ترب وبيت من تنب ألنفق تربه قبل تبنه، وأما
وقف . وحما امسه من الديوان! ليس حممداً صلى اهللا عليه وسلم أحسن من علي إذا خطب، قم قبحك اهللا

احلمد هللا الذي قتل ابرويز على يديك وملكك ما كنت أحق به منه وأراحنا من : رجل على شريويه فقال
ما زيد : قال. واآلن: قال. ألفان: كان رزقك؟ قال كم: فقال له. امحله إيل: عتوه ونكده، فقال للحاجب

  .وأمر أن ينزع لسانه من قفاه. فما دعاك إىل الوقوع فيه وإمنا ابتداء نعمتك منه ومل نزد لك: قال. شيء

  :خبيل راغب يف مدح بال صلة

  :الغفايل
  لكنه يبتغي محداً مبجان... عثمان يعلم أن املدح ذو مثن 
  حىت يروا عنده آثار إحسان... ا رجالً والناس أكيس من أن ميدحو

  :علي بن اجلهم
  !لقد سلكت طريقاً غري مسلوك... أردت شكراً بال بر ومرزية 

  :البحتري
  ليجوز عنك فلست من أكفائه... خل طريقه : خطب املديح فقلت

  :أخذه أبو متام حيث يقول
  تزحزحي عن طريق اجملد يا مضر

  :عذر من يغتاب مسيئاً
ما أحسنوا وأساؤوا، وذلك دأب اهللا عز : إىل كم متدح الناس وتذمهم؟ فقال: أليب العيناءقال املتوكل 

ويلك وكيف : نعم العبد إنه أواب، وغضب على آخر فزناه فقال: وجل، رضي عن عبد فمدحه وقال
  :دعتل بعد ذلك زنيم، والزنيم هو الداخل يف القوم وليس منهم؛ مث أنش: إن قال يف الوليد: زناه؟ قال

  ومل أذمم احليس اللئيم املذمما... إذا أنا باملعروف مل أثن صادقاً 
  وشق يل اهللا املسامع والفما؟... ففيم عرفت اخلري والشر بامسه 



  :ابن أيب عيينة
  اسوأ الناس ثناء... أنا من عشت عليه 

  حلقيق أن يساء... إن من كان مسيئاً 
  :تذمم من مدح لئيماً فحرمه

إن فالناً تعدى بلؤمه من تسمى بامسه، ولئن خيبين قلوب قافية قد : دح رجالً فخيبهقال أعرايب وقد م
لو مدحت : فقال. لعلك مل تستجد املدح: ومدح بشار املهدي بشعر فخيبه فقيل له. ضاعت يف طلب كرمي

  :بشعري ذلك الدهر مل أخش صرفه على حر، ولكن أكذب يف العمل وأخيب يف األمل وأنشد
  ملا مدحتك ما يثاب الكاذب... ذباً فأثبتين إين مدحتك كا

  :ابن الرومي وقد هجا كبرياً أمل منه كثرياً فأجازه حقرياً
  وكانت هفوة مين وغلطه... أتيتك مادحاً فهجوت شعري 

  !جزاء مقبل الوجعاء ضرطه: ... لذلك قيل يف مثل سخيف
  :والبن ربذة

  هفقابل مدحيت جبريب حنط... مدحت الغاليب مبدح صدق 
  فحي سباله عين بضرطه... فإن القيته يا صاح يوماً 

  :أبو هشام الباهلي
  وليس ملدح الباهلي ثواب... لكل أخي مدح ثواب يعده 

  فكان كصفوان عليه تراب... مدحت ابن سلم واملديح مهزة 
  .إنه أباحين عرضه فتنزهت له: ومدد أعرايب رجالً فلم يعطه فقال املادح

  :أبو اهلول
  كبو البغل طال به التعين... لى فكبوت عنها هززتك للع

  :آخر
  وجدتك قد خريت على الطراز... ومل ألبسك ثوب الفخر إال 

  :آخر
  فمر ضياعاً ال ثواب وال يد... أال يف سبيل اهللا سعي سعيته 
  وكفأرة الزور الذي كنت أنشد... فخيبة آمايل وعصيان خالقي 

  نم يعنو له مث يسجد؟على ص... مىت يستحق األجر من ظل عاكفاً 
  !أكذب عليه ويكذب علي ليعلم أينا أكذب: ومدح خمنث رجالً فذمه الرجل، فالتفت إىل القوم وقال

  وقد دنست ملبسه اجلديدا... رددت علي شعري بعد مطل 
  ومن ذا يقبل املدح الرديدا؟... أمدح به من شئت غريي : وقلت

  ت صديدالبؤس بعدما امتأل... وما للحي يف أكفان ميت 



  :من استرده ملا حرم اجلدوى

  :ابن الرومي
  فيكم بال حق وال استحقاق... ردوا علي صحائفاً سودهتا 

  :وله
  وكنت من رد مدحي غري متئب... إن كنت من جهل حقي غري معتذر 

  فيه القصيدة أو كفارة الكذب... فأعطين مثن الطرس الذي كتبت 

  :من ال ليق به املدح

  :البحتري
  ليجوز عنك فلست من أكفائه... خل طريقه : ح فقلتخطب املدي

  :منصور بن باذان
  ولقد يليق بوجهه القذف... نبت املدائح عن طبائعه 

  :سلم اخلاسر
  فما علمت جرم هلا مادحاً قبلي... فإن تعطين جرم ألين امتدحتها 

  :هللا در الكميت حيث يقول: مدح أبو خليفة رجالً فلم يكن منه ما حيب فقال
  يواري عواراً من أدميكم النغل... تكم لو أن تقريظ مادح وقرظ

  :ال يكون يف الدنيا أكرم منه هجرته وقلت فيه: قال أبو نواس ملا مات جعفر بن حيىي
  بأول إنسان خرى يف ثيابه... ولست وإن أطنبت يف مدح جعفر 
  :املوسوي! اغسل هبا ثيابك اليت خريت فيها: فأمر يل بعشرة آالف درهم وقال

  أال رب عنق ال يليق به العقد... مدحتهم فاستقبح املدح فيهم 

  :من ال يستحق اهلجو حلسنه ودناءته

رب خبيل مل يكلم عرضه، : فقال! عرض خبيل: أي األعراض أدنأ؟ فقال بعضهم: قال أبو مسلم ألصحابه
مل أجد : فقال. يماوضعت كل قبيلة إال ت: وقيل للفرزدق. أدنأ األعراض عرض ومل يرتع فيه محد وال ذم

وقال رجل . ما لك أصل فأحقره وال فرع فأهصره: وقال ابن مناذ لرجل. حسباً فأضعه وال بناء فأهدمه
  :إمنا يهجو مثلك مثلك وقال: فقال! اهجين: للنمري

  هجاء جرم وما يهجوهم أحد... إين ألكرم نفسي أن أكلفها 
  ا فيهم وإن جهدواال يبلغ الناس م... ماذا يقول هلم من كان هاجيهم 

  :مسلم
  واملدح فيك كما علمت جليل... أما اهلجاء فدق عرضك 



  جد عززت به، وأنت ذليل... فاذهب فأنت طليق جدك إنه 
  :املتنيب

  ولكن ضاق فتر عن مسري... فلو كنت أمرأ يهجى هجونا 
  :أخذه من قول الراعي

  !أحد يا ابن الرقاع، ولكن لست من... لو كنت من أحد يهجى هجوتكم 

  :من ال يهتز ملدح وال يغتم هلجو

من ال يبايل : وقيل. استرحت من حيث تعب الكرام: فقال! ال أبايل مدحت أم هجيت: قال رجل حلكيم
  .ليعد ميتاً من مل يهتز ملدح وال يرمتض من ذم: وقيل. سخط الكرام وشكية األحرار فطوقه سوءة احلمار

  :ابن الرومي
  رتاح للذموال ي... فما يرتاح للمدح 

  :وله
  كله شتم وذم... ال يبايل الشم عرض 
  :إبراهيم بن املدبر

  مسيء ال يبايل أن يعابا... أحق الناس كلهم بعيب 
  !قال أبو نواس وقد تبجح بقلة مباالته ومبا يقال فيه، ويعين بذلك يف باب تعاطيه اخلسارة

  وهان علي مأثور القبيح... جريت مع الصبا طلق اجلموح 

  :ف باهلجومن يشر

  :أبو نواس
  وذاك مذ صرت أهاجيه... أصبح فضل ظاهر التيه 

  وبينه قبل هجائيه... كم بني فضل منذ هاجيته 

  :من يصدق هاجيه ويكذب مادحيه

  :مثقال
  إال بدت لك سوآت حتققه... ما قلت فيك هجاء خلته كذباً 

  :ابن الرومي
  أهنم غري آمثي املغتاب... خري ما فيهم وال خري فيهم 

  :منصور بن باذان



  سواي فإين يف مدحيك أكذب... أبا دلف يا أكذب الناس كلهم 
  .فيم تكذبان؟ فقاال يف مدحك: ونظر رجل إىل أيب هفان حيدث آخر فقال

  :من ال يأمث هاجيه

  .ال غيبة للفاسق: وقيل. اذكروا الفاسق مبا فيه: ورد يف احلديث
  :عبدان

  اإلمث إال يف املديحوليس ... وقالوا يف اهلجاء عليك إمث 
  وأهجو حني أهجو بالصحيح... ألين إن مدحت مدحت زوراً 

  :املهجو بكل لسان

قد سلخت أقفاؤهم باهلجاء ودبغت جلودهم باللؤم، لباسهم يف الدنيا املالمه، : ذكر أعرايب قوماً فقال
  .وزادهم يف األخرى الندامه

  :الداعي على هاجيه وعائبه

  :عمة فقالنظر الفرزدق إىل رجل ذي 
  قبحت العينان حتت العمه

  :فقال
  بل قبح اهلاجي وناك أمه

  :البسامي
  وسعى يف مساءيت أو حلاين... من هجاين من الربية طرا 

  فاللوايت عليه حرمهن اهللا يف سورة النساء زواين
  :أخو دعبل

  قوم سأترك يف أعراضهم ندبا... بنيت قافية قيلت تناشدها 
  وناك قائلها أم الذي كتبا... ها ناك الذين رووها أما قائل

  :ذم قبيح الكالم

اكفف فوا اهللا ال ينقى فوك من : ومسع املهلب رجالً يسب آخر فقال. قبيح الكالم سالح اللئام: قيل
  .إياك وشتم األعراض فإن احلر ال يرضيه من نفسه شني: وقال يزيد. سهكها أبداً

  :النهي عن املشامتة وذم الغالب منهما
دعوا قذف احملصنات : وقال ابن عامر. البذاء لؤم وصحبة األمحق شؤم:  صلى اهللا عليه وسلمقال النيب



اسكت فلست : وشتم رجل حكيماً فقال. املبتدىء شامت نفسه والبادي أظلم: وقيل. تسلم لكم األمهات
ساب اثنان إال ما ت: وقال أمري املؤمنني كرم اهللا تعاىل وجهه. أدخل يف حرب الغالب فيها شر من املغلوب

  .غلب أألمهما
  :شاعر

  !هنيئاً مريئاً أنت بالسب أحذق... وإنك قد سابيتين فغلبتين 
أيسرك أن تغلب شر : وقال حذيفة بن بدر لرجل. ما تسابّ اثنان إال احنط األعلى إىل مرتبة األسفل: وقيل

مل أمسكت عنه؟ : رىب عليه فقيلنازع رجل املهلب فأ. لن تغلبه حىت تكون شّراً منه: قال. نعم: الناس؟ قال
كنت إذا أردت إجابته رغبت يف غلبة اللئام، وكان إذا سبين هتلل وجهه واستنار لونه وتبجحت : فقال

  .نفسه، فإن ظفر فبفضل القحة ونبذ املروءة وخلع ربقة احلياء، وقلة االكتراث بسوء الثناء

  :احلث على قطع مادة الذم بالسكوت عنه

  :وما أحسن ما قال الشاعر. كرهها فسكت عنها انقطعت وإال مسع أكثر منها من مسع كلمة: قيل
  فيشتم ألفاً بعدها مث يصرب... وتقلق نفس املرء من أجل شتمة 

  .إذا مسعت كلمة تؤذيك فتطأطأ هلا تتخطاك: وقيل
  :شاعر

  فأطلت السكوت عنه غممته... كلما خفت من لئيم جواباً 
  .ما أنت فما أبقيت شيئاً وما يعلم اهللا أكثرأ: وشتم احلسن رجل وأكثر فقال

  :ذم من ينزه عن سبه

أرأيت لو نبحك : وشتم رجل آخر فلم يرد عليه، فقيل له يف ذلك فقال. ذم من كان خامالً إطراء: قيل
  :كلب أتنبحه، أو رحمك محار أكنت ترحمه؟ وقال آخر

  قد ينبح الكلب النجوما
  :آخر

  ال كلما طن الذباب أراعو... وما كل كلب نابح يستفزين 
  :شاعر

  فصنت منه النفس والعرضا... شامتين عبد بين مسمع 
  من ذا يعضّ الكلب إن عضّا... ومل أجبه الحتقاري له 

  :علي بن اجلهم
  عداوة غري ذي حسب ودين... بالء ليس يشبهه بالء 

  ويرتع منك يف عرض مصون... ينيلك منه عرضاً مل يصنه 



ال إن حرمك قد هتكتهن األشعار فما فيهن : هل لك أن هتاجيين؟ فقال: لذي الرمة وحنو ذلك ما قال جرير
  :شاعر! مرتع

  إن الذباب إذاً علي كرمي... أو كلما طّن الذباب زجرته 
وحيك : فقيل! إمنا كان ينبغي أن أهجو نفسي حيث سألته: أال هتجو فالناً وقد حرمك؟ فقال: وقيل لنصيب

  :علي بن عروس الشريازي أبو! قد هجوته بأشد هجاء
  سوم البعوضة إن رماها الصائد... ومىت هجيت فقد مدحت لقد غال 

  :عبد اهللا بن خلف
  يقيك إذا شاء منك الضبيع... دناءة عرضك حصن منيع 

  وأنت الرفيع املنيع الوضيع... فقل لعدّوك ما تشتهي 
  :من ال خياف لكونه ممتنعاً بغريه

لست تشتمين وإمنا يشتمين : ذئب فأقبل اجلدي يشتمه، فقال الذئب وقف جدي على سطح فمر به: قيل
  :منصور بن باذان! املكان الذي حتصنت به

  أشفيت من نفسي الغليال... لو كنت أجسر أن أقوال 
  منئت مضاربه فلوال... لكن لساين صارم 

  :آخر
  يا من هويت، ولكن يف فمي ماء... وما جهلت مكان اآلمريك بذا 

  :بك تعويضاً مبا عابك بهإجابة من عا
لست أعرف طريقاً للمعروف أحزن وال أوعر من طريقه إليك، ألنه ينضاف : كتب ابن مكرم إىل أيب العيناء

  :فكتب إليه أبو العيناء يف أسفل رقعته! إىل حسب دينء ولسان بذيء، وجهل قد ملك عنانك
  مدحت بفضل ضعفه فيك يوجد... وأنت رعاك اهللا فينا فإمنا 

وقال ابن . وضرب لنا مثالُ ونسي خلقه: فقال! يا خمنث: قال ابن مكرم أليب العيناء. وه أبلغ من األولفعد
  :فأنشد! يا مأبون: ثوابة لرجل

  وجنم الثريا، واملزار بعيد... كالنا يرى اجلوزاء يا مجل إن بدت 
  :فقال! يا دعي: وقال رجل آلخر

  كان بعيدال نناديك من م... عبد مشس أبوك وهو أبونا 
  :يا ابن الصاحلة أكذب حىت أكذب؛ وعلى هذا املعىن قال: فقال له ذاك! يا ابن الفاعلة: وقال رجل آلخر

  فأمث املثلوب والثالب... ثالبين عمرو فثالبته 
  كل على صاحبه كاذب... قلت له خرياً، وقال اخلىن 

  .الك مينإذاً ال بأس على عي: فقال. أنك تغتاب احملصنات: وقال رجل لشاعر

  :تعويضات عن األجوبة يف الذم بالنثر والنظم



  :ملا قال كعب األشتر لزياد األعجم
  يرى ذاك يف دين اجملوس حالال... وأقلف صلى، بعد ما ناك أمة 

  :وملا قال جرير البن الرقاع! ال جزيت أمه خرياً فقد أسربته أين أقلف: فقال زياد
  !يرا العاملي طويلولكن أ... يقّصر باع العاملي عن العال 

  :قال ابن الرقاع
  أم أنت امرؤ مل تر كيف تقول؟... أأمك كانت أخربتك بطوله 

  :وملا قال أرطاة بن سهية للربيع بن قعنب. مل أدر كيف أقول: فقال
  فما دريت أأنثى أنت أم ذكر... لقد رأيتك عرياناً ومؤتزرا 

  :فقال الربيع
  لكن سهية أدرى يوم زرتكم

  :بباب املكاري فقالومر الفرزدق 
  على الرجل فوق األخدري املراكب... وكم من هن يا باب ضخم محلته 

  :وملا قال مسكني الدرامي! غلبين واهللا: فقال الفرزدق. قد محلت النوار فيمن محلت: فقال باب
  وإليه قبلي ينزل القدر... ناري ونار اجلار واحدة 

  :وملا قال إبراهيم بن هرمة. نعم ألن القدر والنار للجار: قالت امرأته
  أبتاع إال قريبة األجل... ال منع العوذ بالفصال وال 

إن أيب ممن : وتبجح رجل فقال. صدق ابن اخلبيثة، فإنه يشتري شاة األضحية فيذحبها من ساعته: قال املزيد
  :قال فيهم شاعر

  يقوم القعود إذا أقبلوا

  .صدقت ألنه كان بني يديه محل شوك: فقال له
  :قصد مدحاً فاتفق منه هجومن 

  :عيب على جرير قوله
  كما تعرض الست اخلارئ املدر... تعرضت تيم يل عمداً ألهجوها 

  .وقد تقدم يف هذا املعىن باب يف كتاب الشعر! جعل نفسه است اخلارئ، ولو هجى هبذا لكان كثرياً: فقيل

  :التهديد باهلجاء

  :ملا هجا جرير حنيفة بقوله
  إال حنيفة تفسو يف مناحيها... ال أنيس هبا إن اليمامة أضحت 

يا جرير إنك قد عرفت نصرة الفخم وإن يل سيفاً خيتصم اجلزور فواهللا : لقيه عطية بن دعبل احلنفي فقال
وهتدد الفرزدق ! ال أنطق بعد هذا، فأعف هذه املرة: فقال. لئن عدت هلجاء قومي ألسيلنه منك بشرطني



  .إذاً أقول خرياً: فقال! أصدققل و: رجالً باهلجاء فقال له
  :أبو القاسم بن أيب العالء

  والليث يف الغيل رابض... دع الفضائح ختفى 
  :وله

  وتؤذي الناس أحياء وأمواتا... ال خترجين من خيسي فتنكرين 
  وجئتين نادماً واألمر قد فاتا... كأنين بك ضّيعت موعظيت 

  مما جاء يف الغيبة والنميمة

  :حقيقة الغيبة

ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه . أن تغتابه إذا أقلع ال أن تغتابه وهو مقيم على فسقه: د بن عبيدة الغيبةحمم
إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته، وإن مل يكن فقد : وقال عليه الصالة والسالم. ليس للفاسق غيبة: وسلم
الغيبة إن تذكر : وقال بعض الفقهاء. ما قلته يف وجه الرجل مث تقوله من ورائه فليس بغيبة: وقيل. هبته

  .اإلنسان مبا فيه من العيب من غري أن حتوج إليه، ويف ذلك احتراز مما بقول الشاهد عند احلاكم

  :ذم الغيبة والنميمة وفضل تركها

فما رضي " . وال يغتب بعضكم بعضاً أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ : " قال اهللا تعاىل
الغيبة أشد من الزنا ألن اهللا تعاىل : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. له آكالً حلم أخيه حىت جعله ميتاًبأن جع

إياك والغيبة : وقال علي بن احلسني رضي اهللا عنهما. يتوب على الزاين، وال يغفر الغيبة إال بتحليل صاحبها
ظت مبضغة طاملا لفظها الكرام، الغيبة مرعى لقد تلم: وقال قتيبة لرجل يغتاب آخر. فإهنا أدم كالب النار
: وقال تعاىل. حسبك من السعاية أن ليس يف الدنيا صدق مذموم غريها: وقال املأمون. اللئام وجهد العاجز

النميمة تفطر الصائم : وقال. ال يدخل اجلنة قتاة: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . مهّاز مّشاء بنميم " 
من قلّ ماله وكثر عياله وحسنت صالته ومل يغتب املسلمني كان معي يوم القيامة : وقال. وتنقض الوضوء

الساعي غاش وإن قال قول : وقيل. من الغيبة والنميمة والبول: عذاب القرب من ثالثة: وقال. كهاتني
: العباسوقال املأمون إلبنه . القول باحملاسن يف املغيب فريضة على كل ذي نعمة: وقال ابن أكثم. املتنصح

  :وهللا در القائل: قال. قلم أظفارك من جليسك، فأخس الناس من دمي جليسه بظفره
  خيشى جليس إذا إنتشبت يدي... ال أخدش اخلدش باجلليس وال 

  :من امتنع أن جيعل مغتابه يف حل



إن : وقيل للحسن. ال أحل ما حرم اهللا عليك: فقال. قد نلت منك فاجعلين يف حل: قال رجل البن سريين
علم ما يف نفسي له فنطق، وعلمت ما يف نفسي له فسكت، وكل امرئ : قال. احلجاج كان يذكرك بسوء

  .مبا كسب رهني

  :من مسحت نفسه بأن جيعل يف حل

وقد روي عن . اللهم إين قد تصدقت بعرضي على عبادك: كان أبو الدرداء رضي اهللا عنه إذا خرج يقول
  :ل كثريوقا. النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك

  لعزة من أعراضنا ما استحلت... هنيئاً مريئاً غري داء خمامر 
ال : أحتل من يغتابك وبه يثقل ميزانك؟ فقال: فقيل. هو يف حل: فالن شتمك واغتابك، فقال: وقيل لرجل

  .أحب أن أثقل ميزاين بأوزار إخواين

  :من قلت مباالته مبن اغتابه

  :قال! لو ضربين بالسياط يف الغيب مل أبال به: فقال. فالن يشتمك بالغيب: قيل لفيلسوف
  وإن الذي قالوا وراءك مل يقل... وإن الذي يؤذيك منه استماعه 

  :ما بقي أحد إال اغتابك، فقال: قال املتوكل أليب العيناء
  فال زال غضباناً علّي لئامها... إذا رضيت عين كرام عشرييت 

  :فقال. فالن اغتابك: وقيل لألحنف
  وهو مل خيطر ببايل... يبه أمري رب من يع

  قلبه مآلن من غيظي وقليب منه خال

. فالن يغتابك: وقيل لرجل. دعوها فشكاهتا وسكاهتا عندي سواء: فقالت. فالنة تقع فيك: وقيل ألعرابية
ر فما دعين يسترفعين اهللا بذلك، فمن أكثرت فيه الوقيعة رفعه اهللا، فإن بين أمية لعنوا علياً على املناب: فقال

ال ضري أنه أراد أن : فقال. أن فالناً يغتابك: وحكي عن ببغا الشاعر البغدادي أنه قيل له. زاده اهللا إال رفعة
  :وقيل آلخر ذلك فقال. ميتحن ودي

  !ومل ميح من نور النيب أبو جهل
  :ذم ناقص يغتاب فاضالً

  .كفى باملرء شراً أن ال يكون صاحلاً وهو يقع يف الصاحلني: قيل
  :رشاع

  عثيثة تقرض جلداً أملسا
  :املتنيب

  فخي الشهادة يل بأين كامل... وإذا أتتك مذميت من ناقص 



  :املوسوي
  ومالم مقدام ونقص جواد... عادات هذا الدهر ذّم مفضل 

  :وكأنه من قول اآلخر
  وما زالت األشراف هتجى ومتدح

  :وحنوه قول اآلخر
  إمنا الغيبة تلقيح الشّرف

  :من رمى غريه بعيبه

أتبصر القذاة يف عني أخيك وتدع اجلذع : وقيل. عري جبري جبره نسي جبري خريه. رمتين بدائها وانسلت
  املعترض يف حلقك؟

  :اغتياب املرء غريه يدل على عيبه

  :ويف ذلك قال. من وجدمتوه عياباً وجدمتوه معيباً ألنه بعيب الناس بفضل عيبه: قيل
  لعمري ما أراد قريب مراد... ويأخذ عيب املرء من عيب نفسه 

يبطل ما قيل : فقلت له! بلغين أنك تغتاب الناس: ما قطعين أحد كما قطعين املهدي فإنه قال: قال أبو العيناء
  .واهللا ذاك أشد لغيظك على أهل العافية أعرف الناس بعوار الناس املعور: فقال. يف شغلي بعيين

  :تشهي الغيبة واستطاهبا

وقال رجل . لو تلمظت به ما صربت عنه: فقال. لقد تلمظت مبا يعافه الكرام: قال قتيبة لرجل يغتاب آخر
حنن حنتاج يف هذه السنة إىل : فقال أحدهم. إذا اجتمعتم فعليكم حديث أنفسكم ودعوا االغتياب: لبنيه

الغيبة فاكهة النساك : كذا وكذا، ونفعل ونصنع كذا وكذا، فقد فرغنا من حديثنا فبماذا نشتغل؟ وقيل
منعين التلذذ بالغيبة : وقصد رجل ابن عمه مسترداً حلق له فأحسن إليه، فلما عاد سئل فقال. القراءو

  :وحنوه قول اآلخر. والشكوى
  فجعتين بلذة الشكوى... فقضت حاجيت معجلة 

  :من اغتاب فاغتيب

. ثهم عن عيوبكحبثك عن عيوب الناس يدعو إىل حب: وقيل. من رمى الناس مبا فيهم رموه مبا ليس فيه: قيل
  :وقال آخر

  ذموه باحلق وبالباطل... ومن دعا الناس إىل ذمه 
  :الكاروشي



  أدميك صح، ومن سّب سب... حتللت بالسب ملا رأيت 
  سلكنا إليك طريق الكذب... فإن مل جند فيك من مغمز 

  :الشطين
  فيهتك اهللا ستراً عن مساويكا... ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا 

  :تماع الغيبةالنهي عن اس

ويلك نزه أذنك عن استماع اخلنا كما تنزه لسانك عن : قال عمرو بن عبيد لرجل يستمع إىل آخر يغتاب
  .النطق به
  :شاعر

  كصون اللسان عن النطق به... ومسعك صّن عن مساع القبيح 
  :آخر

  واملطعم املأكول كاآلكل... والسامع الذّم شريك له 
. اهللا وأخشى عليه بذلك النار، وهو الذي يستمد بذلك الغيبة إذا مسعها الرجل يقول سبحان: وقال الفضيل

  .إذا رأيت من يغتاب الناس فأجهد جهدك أن ال يعرفك، فأشقى الناس به معارفه: وقيل
  :إبراهيم بن املهدي

  على الصديق ومل تؤمن أفاعيه... من منّ يف الناس مل تؤمن عقاربه 

  :املمدوح بصيانة جملسه عن الغيبة

  .ينزه جمالسه عن الغيبة ومسامعه عن التميمة: مدح بعضهم رجالً فقال
  :كعب الغنوي

  فلم تنطق العوراء وهو قريب... إذا ما تراءاه الرجال حتفظوا 
  :ومثله قول البهلول

  واستب بعدك يا كليب اجمللس... نبئت أن النار بعدك أوقدت 

  :احلث على التثبت فيما يسمع من السعاية

إن جاءكم : " قد أتاك كتاب اهللا يف أمرنا فاعمل به؛ قال اله تعاىل: إىل بالل فلما أتى به قالوشي برجل 
وأبلغ ملك عن ! صدقت: فقال" . فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 

تركتين وهو صادق قل إن قتلتين ومن سعى يب كاذب يعظم وزرك، وإن : رجل منكراً فأمر بقتله فقال
  .وزرك، وأنت من وراء ما تريد، والعجلة موكل هبا الزلل، فأمر بإبقائه والفحص عن أحواله

  :كثري



  فروها ومل يأتوا هلا حبويل... وإن جاءك الواشون عين بكذبة 
  بنصح أتى الواشون أم حببول... فال تعجلي يا عّز أن تتبيين 

  :من سأل صاحبه أن ال يصغي إىل الساعي

أسألك أن : ملا أراد عبد امللك بن صاحل اهلامشي اخلروج إىل الشام استدعى حوائجه من جعفر بن حيىي فقال
  :تكون يل كما قال ابن الدمينة

  كما أنا للواشي الّد شغوب... فكوين على الواشني لّداء شغبة 
  :أكون كما قال اآلخر: فقال له جعفر

  اشي مبا جاء يضريقع الو... وإذا الواشي أتى يسعى هبا 

  :من بكت الساعي به ودل على بطالن قوله

إن رأيت أن تسأله أسر ائتمنته عليه فخانه أم : سعى رجل بالليث بن سعد إىل وايل مصر فأحضره فقال
فأحضره . إنه هجاك: ووشى واش إىل زياد بن مهام وقال. كذب بقوله؛ فاخلائن والكاذب ال يقبل قوهلما

فأحضر الساعي وجبهه بذلك . الثقة ال يكون مناماً: فقال. أخربين بذلك الثقة: الفق. كال: وأعلمه فقال
  :فقال

  فخنت، وإما قلت قوالً بال علم... وأنت امرؤ ما ائتمنتك خالياً 
  مبنزلة بني اخليانة واإلمث... فأنت من األمر الذي كان بيننا 
احلمد هللا الذي أحوجه إىل الكذب يف ونزهين : فقال. فالن قال فيك كذا: وقال الواثق ألمحد بن أيب داؤد

  .عن الصدق فيه

  :من رد السعاية على الساعي وبكته

إن صدقتنا أبغضناك، وإن كذبتنا عاقبناك، وإن : كان الفضل بن سهل يبغض السعاة، فإذا أتاه ساع يقول
إذا : ى أصحابه وقالهل من خلوة؟ فأقبل عبد امللك عل: ودخل رجل على عبد امللك فقال. إستقلتنا أقلناك

إمسع ال متدحين يف وجهي فإين أعرف بنفسي منك، وال تكذبين فليس : فقاموا فقال له عبد امللك. شئتم
ووقع عبد اهللا . فقام وانصرف. إذا شئت: أأنصرف؟ قال: فقال الرجل. لكذوب رأي، وال تسعني بأحد إيل

رفع رجل قصة إىل أنوشروان أن رجالً من و. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني: بن طاهر يف قصة ساع
قد أمحدنا فعلك فيما تأتيه وذممنا صاحبك لسوء : العامة دعاه إىل منزله فأطعمه طعام اخلاصة، فوقّع يف قصته

. قد مسعنا ما كره اهللا فانصرف ال رمحك اهللا: ووقع طاهر بن احلسني يف رقعة متنصح. اختياره ملن يؤاخيه
وسعي إىل عبد امللك بن مروان يف عبد . أنت ظاهر السعاية قليل النكاية: عووقع السفاح يف قصة سا

  :احلميد فوقع



  من اللؤم أو سّدوا املكان الذي سدّا... أقلوا عليه ال أبا ألبيكم 
يا أمري املؤمنني لكل امرئ منهم ما : فقال! مازال القوم يف ثلبك إىل الساعة: وقال الواثق ألمحد بن أيب داؤد

  :ن اإلمث، واهللا ويلّ جزائه وعقابك من ورائه فما الذي قلت هلم؟ قال قلتاكتسب م
  جعل اإلله خدودهن نعاهلا... وسعى إيل بعيب عزة نسوة 

  :املوسوي
  وقد كان مسعي مدرجاً للنمائم... وأوطأت أقوال الوشاة أخامصي 

  :قلة التخلص من اغتياب الناس وذمهم

هذه خصلة مل أجعلها لنفسي : فع عنه ألسنة الناس باغتيابه وذمه فقالسأل بعض األنبياء ربه عّز وجل أن يد
  .ليس إىل السالمة من ألسنة الناس سبيل، فانظر إىل ما فيه صالحك فألزمه: فكيف أجعلها لك؟ وقيل

  :شاعر
  فغشيان ما هتوى من األمر أكيس... إذا كنت ملحياً مسيئاً وحمسناً 

  :ذم ناقل الغيبة

  :قال. من بلغك فقد سبك: وقيل. الشامتنيالراوية أحد : قيل
  مبلغك السوء كباغيه لكا

ما : وقيل. لقد لقيتك نفحتين مبا استحى الرجل من إستقبايل به: فقال. فالن عابك بكذا: وقيل حلكيم
  :ويدخل يف هذا الباب قول الشاعر. ضرت كلمة ليس هلا خماطب
  وأنت امرؤ ما ائتمنتك خاليا

وكان أبو ضمضم إذا قعد للحكم يقوم بإزائه رجل يعلق نوادره، فعلم بذلك أبو . وقد تقدما" البيتني " 
استرق السمع فأتبعه شهاب : فقال. ما أصاب: ضمضم فرماه يوماً بلوح يف يده فشجه، فقال له بعضهم

  .ثاقب

  :املوصوف بالنميمة

  :الرومي قال ابن. فالن أمث من الزهر: وقيل" . مهاز مشاء بنميم : " قال اهللا تعاىل
  ترى الشيء فيها ظاهراً وهو باطن... أمن مبا استودعته من زجاجة 

  :آخر
  ضنينة بالذي حتوي نواحيها... قد كان صدرك لألسرار جندلة 

  رقيقة تستشف العني ما فيها... فصار من بثّ ما استودعت جوهرة 



ورب عني أمن من لسان  ما نطقت ولكن رمقت،: وأنكر بعضهم حملة جليس له فنسبه إىل النميمة فقال
يا أمري : فقال. فالن منّ بك: وقال الرشيد أليب عمرو الشفايف. وطرف أشد من سيف، وأوجع من حتف

أتى فالن بنميمة منمنمة وسخيمة : وقال أعرايب. املؤمنني إن فالناً لو كان بينك وبني واسطة لسعى بك إليه
  .مسخمة

  :العباس بن األحنف
  فلما كتمنا السر عنهم تقوّلوا... ثنا أناس أمناهم فنّموا حدي

  :من قول أيب ذهل
  فزادوا علينا يف احلديث وأومهوا... أمّنا أناساً كنت قد تأمنينهم 

  عليّ وراحوا بالذي كنت أكتم... وقالوا لنا ما مل نقل مث أكثروا 

  :من اغتاب غريه فرآه

اذكر : ويقال ملن حضر إذا ذكر غائباً نّزه. هلو كان خرياً ما حضرت: اغتاب أعرايب رجالً فالتفت فرآه فقال
  .اذكر الكلب وهىيء له العصا. الكرمي وافرش له

  :احلث على التحرز مما يقتضي الغيبة

من عرض نفسه للتهمة فال : وقيل. من دخل مداخل التهمة مل يكن له أجر الغيبة: قال احلسن رضي اهللا عنه
  .يلومن من أساء به الظن واغتابه

  :م اغتيابهمن ال حير

فاسق جماهر، وإمام جائر، ومبتدع : ال غيبة لثالثة: وقال. ليس للفاسق غيبة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فاجر

  :نوع من ذلك

إن فالناً ال : سعى رجالن مبؤمن آل فرعون إليه وقاال: روي فيما أظن عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال
: من ربك؟ فقال: وقال للمؤمن. أنت: من ربكما؟ فقاال: ال للساعينيفأحضره فرعون وق. يقول أنك ربه

: " وأمر هبما فقتال، فذلك قول اهللا عز وجل! سعيتما برجل على ديين ألقتله، ألقتلنكما: فقال. ريب هبما
: جرى بني بن رؤبة وبني بشار شيء فقال عتبة. فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

أقول لك ذلك ولو كنت من الذين أذهب اهللا عنهم : ول يل كذا وأنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر؟ فقالأتق
  .الرجس وطهرهم تطهرياً



  مما جاء يف التحية واألدعية والتهنئة

  :احلث على التحية ووصف فضلها

وقال . الم فال جتيبوهإذا التقيتم فابدأوا السالم قبل الكالم، ومن بدأ بالك: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بثوا السالم فهو رفع للضغينة بأيسر : وقال بعضهم. بلوا أرحامكم ولو بالسالم: صلى اهللا عليه وسلم

  .مؤونة، واكتساب أخوة بأهون عطية
  :شعر

  يزرع الوّد يف قلوب الكرام؟... كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
  .نة وحممل خفيفأبلغ حس: وقال رجل آلخر. هدية فالناً: فقال. عين حتية

  :احلث على اجلواب

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو : ويدل عل ذلك قوله تعاىل. روي أن التحية نافلة واجلواب فريضة
: أتقول ذلك لنصراين؟ فقال: فقيل. وعليك السالم ورمحة اهللا: وسلم نصراين على الشعيب فقال. ردوها

أطعموا الطعام وأفشوا السالم وصلوا األرحام، :  عليه وسلمأليس يف رمحة اهللا يعيش؟ وقال صلى اهللا
  .وصلوا بالليل والناس نيام

  :ذم من خبل بالتحية وعذره

  :أنشد ثعلب
  فكيف نراك ختل بالسالم؟... ومالك نعمة سلفت إلينا 

  :كشاجم
  كأن دعاءهم مستجاب... إذا كتبوا صادفوا يف الدعا 

  :وأنشد املربد
  فما الذي بعده تبذل؟... الم إذا مل جتد جبميل الس

  :آخر
  !وخبيالً بالدعاء... يا جوداً بالثراء 

  فتفضل يا أخا الفضل بتفخيم الثّناء
  .سلم علي باإلمياء فرددت عليه بالضمري: وسلم آخر على رجل بسوطه فلم جيبه فقيل له يف ذلك فقال

  فسلّم تسليمة خافية... لقد مّر عمرو على جملسي 
  لقد فّضل اهللا بالعافية... ضل الغىن لئن تاه عمرو بف

ال تكونن نزر الكالم والسالم، وال تتهافنت : وقال ابن املقفع. من بدأ بغيضاً بالسالم فهو أبغض منه: وقيل



ولقي . انتهت التحية إىل قوهلم وبركاته: وقال الشعيب. بالبشاشة واهلشاشة، فإن أحدمها كرب واآلخر سخف
وقال املتنيب يف عذر . هذا العنوان ما هو: فقال. ال اهللا بقاءك وأدام عزك وتأييدكأط: رجل أبا العيناء فقال

  :ختفيف السالم
  واسكت كيما ال يكون جواب... أقلّ سالمي حب ما خف عنكم 

  :مواضع التسليم

 إذا أتيتين على: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فقال صلى اهللا عليه وسلم
إذا أتى أحدكم اجمللس : وقال صلى اهللا عليه وسلم. هذه احلال فال تسلم علي، فإنك إن فعلت مل أرد عليك

أتى أبو معكم األسدي النيب . فليسلم، فإن قام والقوم جلوس فليسلم، فاألوىل ليست بأحق من األخرى
  :صلى اهللا عليه وسلم فقال
  لقاسمعليك السالم أبا ا: ... يقول أبو معكم صادقاً

عليك سالم اهللا قيس : أن عليك السالم حتية املوتى وكذا يقال للميت حنو: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :ودخل احلسن بن الكناين على عبد اهللا بن جعفر فأنشده. بن عاصم

  ولست هبّر لدى احملضر... عليك السالم أبا جعفر 
  :قال. سالم عليك أبا جعفر: تقولأخطأت، حييتين بتحية املوتى وقد أمكنك أن : فقال

  عليك سالم، هل ملا فات مطلب؟... أال طرقتنا آخر الليل زينب 
  حتية املوتى، وهو يف احلي يشرب... حييت زينب خدنكم : فقلت هلا

  :ذم حتية من ال نفع لديه

  :شاعر
  إذا أنت مل ختلط نواالً مبرحب... وما مرحب إال كريح تنسمت 

  :آخر
  على مرحباً أو كيف أنت وحالكا؟... ء ليس بزائد إذا كان رد املر

  !فأف لود ليس إال كذلكا... فلم يك إال كاشراً وموارياً 

  :التسليم

السالم عليك سالماً تتصل آماله بسمعك أبداً ما بقيت : دخل رجل على أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه فقال
  .خدهمن وليك بطوع قلبه وصادق وده ومن عدوك برغم أنفه وذل 

  :يف التلبية



  أمحد رّباً ساقين إليكا... لبيك إذ دعوتين لبيكا 

  :محد املصافحة واحلث عليها

إذا لقي املؤمن املؤمن فصافح أحدمها اآلخر تناثرت اخلطايا بينهما كما : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ه حىت يكون هو الذي ينزع وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا صافحه إنسان مل ينزع يد. يتناثر ورق الشجر

  .املصافحة تزيد يف املودة: وقيل. يده
  :شاعر

  إلينا أن تصافحت اخلدود... تصافحت األكّف وكان أشهى 
  فكيف إذا التقى جيد وجيد؟... نعيش إذا التقى كفّ وكّف 

  :آخر
  وكلّ اهلوى مين ملن ال أصافح... وصافحت من القيت يف البيت غريها 

  :القصاين
  أرىب على كلّ ظرف... لناس ظرفا قد أحدث ا

  تصافحوا باألكف... كانوا إذا ما تالقوا 
  فصرت ألثم خّديه من طريق التخفّي... فأحدثوا اليوم لثم اخلدود واللثم يشفي 

  :بقية باب محد املصافحة واحلث عليها

قال . نهحال من يهلك ببقائه ويسقم بصحته، ويؤتى من مأم: كيف حالك؟ فقال: قيل لرجل من قريش
  :كيف أصبحت؟ فقال: الربيع أليب العتاهية

  هل من دليل إىل طريق؟... أصبحت واهللا يف مضيق 
  .وهلا باب يف غري هذا املوضع

  :جواب من سئل من الصاحلني عن حاله فشكا علة أو حالة منكرة

  :اريألصبحت كما قال الربيع الفز: كيف أصبحت؟ قال: قيل أليب عمرو بن العالء رضي اهللا عنه
  أملك رأس البعري إن نفرل... أصبحت ال أمحل السالح وال 
  وحدي وأخشى الرياح واملطرا... والذئب أخشاه إن مررت به 
أصبحت على النشاط كال القرحية صدئ الذهن ميت اخلاطر من سوء اختيار : وقيل للحسن بن وهب قال

  :ألعشىكما قال ا: وقيل حملارب بن دثار فقال. الزمان وتغري األخوان
  أعادي اليت مل متس عندي وأطرق... ولكن أراين ال أزال حبادث 

على غري ما حيب اهللا وغري ما أحب، وغري ما حيب إبليس ألن : كيف أنت؟ فقال: قيل أليب العالية السامي



اهللا حيب أن أطيعه وأنا أعصيه، وإبليس حيب أن أتعاطى ضروب اخلسارة ولست كذلك، وأنا أحب أن 
. كما حتب: كيف األمري؟ فقال: وقال أبو حزابة ليزيد بن املهلب. روة وصحة وليس كذلكيكون يل ث

  .لو كنت كذلك لكنت قائماً مقامي وكنت قاعداً حملك: فقال

  :الدعاء بالرحب والسعة

وقال رجل . أرحب اهللا بلدك وأهل رحلك وسهل أمرك: فقال! مرحباً وأهالً وسهالً: قال رجل لألصمعي
  .رحب واديك وعز ناديك: فقال. مرحباً بك: وانخلالد بن صف

  :الدعاء بإطالة البقاء

  .عش ما شئت كما شئت: ومثل ذلك. ليس يف الدعاء مثل أطال اهللا لك البقاء وأدام لك العالء: قيل
  :املتنيب

  أراه بقاء يذبل أو أبان... بقيت بقاء ما تبين فإين 
  :آخر

  الشمس اليت يف لثامه مطالعة... فال زلت الشمس اليت يف مسائه 
  يعجب من نقصاهنا ومتامه... وال زال جيتاز البدور بوجهه 

  :عمارة
  وأعمارنا حىت يطول له العمر... فذا اهلرش زد يف عمره من صالتنا 

وقد روي أن أول من خاطب بذلك أمري . وقد نسب قوم أطال اهللا بقاءك وجعلين فداءك إىل اإلحالة
  .هاملؤمنني علي كرم اهللا وجه

  :التفدية

  :ابن بوقة
  يفدين أياماً عرفتك فيها... أفديك بل أيام عمري كلّها 

  :وله
  للسيد املخدوم نفس اخلادم... نفسي فداؤكما وقلّت يف الورى 

  :آخر
  رأيت اجلود باآلباء لؤما... بنفسي أنت ال بأيب فإين 

  .إذا يطيل اهللا هوانك: لفقا. جعلين اهللا فداء نعلك: وقال رجل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  :يعقوب بن الربيع

  أحكم يف عمري لشاطرهتا عمري... فلو أنين إذ كان وقت محامها 



  فماتت وال أدري ومتّ وال تدري... فحل بنا املقدار يف ساعة معاً 
  :اخلوارزمي

  وذاك بأن يطول لك البقاء... أطال اهللا أعمار املعايل 
  ا ثناء أو دعاءبضاعته... وال زلت متدّ إليك كّف 

  فداء عنك فهي لك الفداء... وإن رضي الزمان مبثل روحي 
  :أبو سعيد الرستمي

  فإن اجلفن من خدم النصل... وقاك بنو الدنيا مجيعاً صروفها 
  :آخر

  فإنك قد أقررهتا يف جواحني... فداؤك مايل فهو منك ومهجيت 
  :قول األقرع بن حابس إن قوهلم قدمين اهللا قبلك مأخوذ من: قال إبراهيم الصويل

  مبوت فكن أنت الذي تتأخر... إذا ما أتى يوم يفّرق بيننا 
لو أمكنين ختليف الروح عندك لفعلت وهذا جيوز على : وقال منكة الطبيب اهلندي ليحىي بن خالد الربمكي

  .سبيل الدعاء له
  :الدعاء بصّبحك اهللا خبري

  :كانت العرب تتحيا يف اجلاهلية بقوهلم
  وحلم طري وشراب خازر...  خبري فاخر صّبحك اهللا

  قبل طلوع الشمس للمسافر
كيف : وقال رجل آلخر. صّبحك اخلري وجنبك الضري وقوى منك األير. صّبحك اإلفالح بكل خري وجناح

صبحتك األنعمة . هال قلت أمحد اهللا وأستغفره، فكان أوله شكراً وآخره عبادة: فقال. خبري: أصبحت؟ فقال
  .مةبطيبات األطع

  :الدعاء بكبت العدا واحلساد واألوغاد من مشاتتها

. كبت اهللا كل عدو لك إال نفسك: وقالت امرأة لرجل. أراك اهللا يف عدوك ما يعطفك عليه: قال أعرايب
أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك، أعاذك اهللا تعاىل : وإمنا أرادت بذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ق ويضحك سن العدو، وأعاذك اهللا من خيبة الرجاء ومشاتة األعداء، وزوال النعمة مما يقلق قلب الصدي
  .ال زال أعداؤه يف قل وذل وأمر منحل مضمحل: الصاحب. وفجأة النقمة
  :اخلوارزمي

  هلم من سوء ظنهم نذير... وال زالت عداك بكل أرض 
  هبم، وطويل عمرهم قصري... قصري هنارهم خوف طويل 

  :املتنيب
  حىت كأن صروفها األقدار... دهرك ما حتاول يف العدا  وأراك



  :الدعاء ببلوغ األهل

  :شاعر
  وحق لك اهللا ما تسأله... أنالك ربك ما تأمله 

  :املوسوي
  وأعطيت املراد من األماين... ظفرت مبا اشتهيت من الليايل 

  :الدعاء بأن جعل اهللا له النعم وأدامها عليه

ال زلت يف رحب من البال وثروة : وقال ابن القرية. اك أكثر مما أعطانا منكزادك اهللا كما زادنا بك وأعط
من املال، يف غبطة وسرور وبعد من املكروه والشرور، أعطاك تعاىل حىت ترضى وزادك بعد الرضا، وتوفر 
، لك من سعته ما ال هتتدي ملسألته وال حييط قلبك مبعرفته، وجعل ذلك موصوالً بالثواب املدخر للمحسنني

منحكم اهللا منحة ال تغار ليست جبداء . أنعم اهللا عليك مبا يعجز عنه شكرك وال أبالك مبا يضيق عنه صدرك
  .جعل اهللا نعمك هبة خملدة ال عارية مستردة. وال نكراء وال ذات داء

  :املتنيب
  وال استرد هبات منك معطيها... أمت سعدك من لقّاك أوله 

  :علي بن اجلهم

  فإن متامه نعم علينا... لينا أمت اهللا نعمته ع

  :الدعاء بزيادة النعماء والعالء

  :املتنيب
  فيك مزيد فزادك اهللا... إن كان فيما نراه من حسن 

  :أبو متام
  خضراء ناعمة ترف رفيفا... امسع أقامت يف ديارك نعمة 

  :عنان جارية الناطفي
  وإذا نفرن عدت عليك ألوفا... نعم إذا النعم انتقلن ختيمت 

  :رآخ
  على غيظ أعداء وإرخام حاسد... أيا رب زده نعمة وكرامة 

  :الدعاء بأن يقيه اهللا من الفقر وجيعل له سعة من اليسر



أعاذك اهللا من القنوع واخلضوع واخلنوع، أعاذك من . حعل اهللا لك يف اخلري جداً وال جعل معيشتك كّداً
وهب اهللا لك من غناه ما ال يقدر عليه . ك به قانعاًجعل اهللا لك رزقاً واسعاً وجعل. بطر الغىن ومذلة الفقر

أعاذك اهللا من خشية الفقر وطول األمل، وال جعلك ردية السفهاء : قال رجل ملسروق بن األجدع. سواه
جعلك اهللا يف الرزق . رزقك اهللا من غري طلب شديد، وال سفر بعيد: وقال أعرايب. وشيناً على الفقهاء

  .حوالً لغريك

  :توفيق واإلعادة من الشرورالدعاء بال

مر يب صلة بن أشيم فقلت : وقال سعيد بن املسيب. فرغك اهللا ملا له خلقك وال شغلك مبا تكفل به لك
رغبك اهللا يف ما يبقى وزهدك يف ما يفىن، أعاذك من هيجان احلرص وسورة الغضب وغلبة : ادع يل فقال يل

ل على احلق، وأعاذك من سوء السرية وإحصاء الصغرية، احلسد، وخمالفة اهلدى وسنة الغفلة وإيثار الباط
ومن مشاتة األعداء والفقر إىل غري األكفاء، ومن عيشة قي شدة وميتة من غري عدة، ومن سوء املآب 

. أعاذك اهللا من هول املطلع وضيق املضطجع وبعد املرجتع: وقال أعرايب. وحرمان الثواب وحلول العقاب
  .الدنيا بالسعة وعلى اآلخرة باملغفرة أعانك اهللا على: وقال آخر

  :املتنيب
  إذا ضربن كسرن النبع بالغرب... فال تنلك الليايل إن أيديها 
  فإهنّن يصدن الصقر باخلرب... وال تعّز عدّواً أنت قاهره 

  :ابن الرومي
  وال قصدتكم باملراثي القصائد... فزادكم باملدح كل قصيدة 

  :أبو حممد اخلازن
  خيدمن جمدك بالثناء األفصح... القريض نواطقاً ال زال ألسنة 

  :هتنئة بوالية

أهىنء بك العمل الذي وليته وال أهنئك به، ألن اهللا تعاىل أصاره إىل من يورده موارد الصواب، ويصدره 
ما طيبتك : ملا استخلف عمر بن عبد العزيز رضي اله عنه دخل عليه شاب من األنصار فقال. مصادر احلجة

  :لك طيبتها وما زينتك الوالية بل زينتها، فأنت كما قالاخلالفة و
  وتزيدن أطيب الطيب طيباً

  :إبراهيم بن العباس
  إال يصغرها القدر الذي فيكا... ما جددت لك من نعمي وإن عظمت 

  على الليايل وال زلنا هننيكا... ال زلت مستحدثاً نعمى تسر هبا 
  :ابن الرومي



  عة فيه األقاليمجممو... قل لك امللك ولو أنه 
  يأتيك تبجيل وتعظيم... واهللا يبقيك لنا ساملاً 

  :أبو الغمر
  وصاحبتك الليايل غضة ضحكا... ليهنك الفتح مشفوعاً حسا وزكا 

  :هتنئة بنريوز

  :شاعر
  متعت ألفاً مثله بعده... أنعم بنريوزك واهبج به 

  :الأهدى بعض األدباء يوم نريوز وردة وسهماً وديناراً ودرمهاً فق
  ونافذاً مثل نفاذ األسهم... ال زلت كالورد لذيذ املنسم 

  يف عز دينار وجنح درهم

  :هتنئة مبهرجان

  :املهلب بن مالك
  يف هواء صاف ويف زعفرانه... جاءك املهرجان خيتال طلقاً 

  نلت فيه الذي به نال افريدون من رغم حاسد وهوانه

  :هتنئة بزفاف

بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما : يقال بالرفاه والبنني، وكان يقول هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن
  .أقر اهللا عينك ورزقك ودها وولدها، وجعلك الباقي بعدها: وهنا ابن القرية احلجاج فقال. خبري

  :ابن الرومي
  أبدلنا اليسر من العسره... سيدة زفت إىل سيد 

  ريهيف نعمة متت ويف خ... ألف بالتوفيق مشالمها 
  ركنيه من عز ومن قدره... عمره اهللا وأبقى له 

  :هتنئة بولد

. ليهنك الفارس: وقال رجل عند احلسن. أراك اهللا يف بنيك ما رأيته يف أبيك: قال شبيب بن شبة املهدي
ونظر . شكرت الواهب وبورك لك يف املوهوب، ورزقت رشده وبلغ أشده: لعله يكون بغاالً قل: فقال

وقال . أمتعك اهللا به: نعم قال: أهذا ابنك؟ قال: هللا عليه وسلم إىل رجل معه صيب فقالرسول اهللا صلى ا
  :اسحق املوصلي للفضل بن الربيع



  حىت يكون ابنك هذا جدا... مد لك اهللا احلياة مدا 
  أشبه منك سنة وقدا... مث يفدى مثلما تفدى 

  :الرفاء
  م مذكورمبثلها الذكر الصمصا... متل فارسك املذكور يف شيم 

  بأنه ناصر للمجد منصور... واىف ومولده الوايف خيربنا 
  وما انطوى بضياء الفجر دجيور... فعاش ما نشر الدجيور حلته 

  .مثلم، وسنان الرمح مأطور... حىت تراه وقدح السيف يف يده 

  :هتنئة بابنة

  .أمنكم اهللا منها العار وكفاكم منها املؤنة: كانوا يقولون
  :الصاحب
  أنثى غدت يف فخارها ذكرا... ن تنكر اإلناث فكم إياك أ

  :الدعاء للمسافر

: وكانوا يقولون. اللهم اطو له البعيد وهون عليه العسري: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل أراد سفراً
  .استودع اهللا دينك وأمانتك وخوامت أعمالك، اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل

  :اءالسري الرف
  وظهري نصرك حادثاً وقدميا... اهللا جارك ظاعناً ومقيما 

  أو تثو كان لك السرور ندميا... إن تغن كان لك النجاح مصاحباً 
  :املتنيب

  حيث اجتهت ودمية مدرار... وإذا ارحتلت فشيعتك سالمة 
  مرفوعة لقدومك األبصار... وصدرت أغنم صادر عن مورد 

  :اخلبزارزي
  وأعقبه الغنيمة واإليابا... وسارا رعاه اهللا حيث غدا 

  :أبو املعافاة
  بعد غنم واغتباط وظفر... ردك اهللا إلينا ساملاً 

  :الدعاء للقادم من سفر

  :أبو العتاهية
  تقدم يا خري فىت قادم... ال زلت من غم إىل راحة 



  :ابن الرومي
  دعة وأمن قادما... ال زلت من غنم إىل 

  :وله
  هو البشر املخفف كل حزن ...قدوم سعادة وقفول مين 

  :ملا دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة كان نساؤها يقلن: وقيل
  من ثنيات الوداع... طلع البدر علينا 

  ما دعا هللا داع... وجب الشكر علينا 

  :هتنئة بالصوم

  :الصنوبري
  ووقاك االله ما تتقيه... نلت يف ذا الصيام ما ترجتيه 

  لشهر يف األشهر بل مثل ليلة القدر فيهأنت يف الناس مثل ذا ا

  :هتنئة بالعيد

  .قبل اهللا منك الفرض والسنة واستقبل بك اخلري والنعمة
  :ابن خالد

  بطلعته سعادة كل عيد... بأسعد طالع عيدت يا من 
  :املتنيب

  وعيد ملن مسى وضحى وعيدا... هنيئاً لك العيد الذي أنت عيده 
  تسلم خمروقاً وتعطى جمدداً ...وال زلت األعياد لبسك بعدها 

  :آخر
  مض برق يف غمام... البس النعماء ما أو 
  ودواماً بدوام... وأصالً عيداً بعيد 

  :هتنئة خبلعة

  :أبو بكر الصويل
  مألت سروراً كل من يهواكا... خلع خلعت هبا القلوب عداكا 

  أبداً على ارغام من عاداكا... ال زلت تلبس كل يوم مثلها 
  عنت الزمان وظلمه وكفاكا... ناس ما ختشاه من ووقاك رب ال



  :هتنئة بدار

  :ابن الرومي
  دار أمن وقرار واعتالء واقتدار

  أسست والطري باليمن وبالسعد جوار
  خري دار حل فيها خري أرباب الديار

  وقدمياً وفق اهللا خياراً خليار
  :القاضي علي بن عبد العزيز

  ي الدنيا وسائرها فضلبدار ه... ليهن ويسعد من به سعد الفضل 

  :دعاء لتناول شيء من حليته

وتناول بعضهم من . ال عدمت ربك نافعاً: وقال آخر. ال بك السوء: نزع رجل من حلية احلسن قذاة فقال
ورأى الفتح شيئاً يف حلية املتوكل فلم ميد . إليك ال عاد: فقال. صر اهللا عنك السوء: حلية رجل شيئاً فقال

  .فجيء هبا ونظر فيها فأخذه بيده. يا غالم هات مرآة أمري املؤمنني: له شيئاً بل قاليده إليه وال قال 

  :وعلى العكس من هذا الباب

وتناول بشار من حلية رجل . نزع اهللا ما بك من نعمة: نزع رجل من حلية آخر شيئاً فقال: قال األصمعي
ومن هذا .  أن يذهب اهللا بوجهك فإنه سوءال مينعين أن أقول صرف اهللا عنك السوء إال خمافيت: شيئاً فقال

طاب طيبك : وقال بعضهم. ال يقض اهللا فاك أي ال جيعله فضاء بذهاب األسنان: الباب قال أبو األسود
: فقال. يغفر اهللا يل ولكم: فقال له جميباً له. رمحك اهللا: وقال رجل آلخر. وعاش حبيبك وال زال خري ينوب

  .ا بالدعاء وجعلتنا عالوة على نفسكما أنصفتنا آثرناك على أنفسن

  :دعاء مكروه املبدأ

من آخذين باحتمال قبيح ابتداء : فأمر بأن يصفع وقال. ال صبحك اهللا إال خبري: دعا رجل لسلطان فقال
  :وملا أنشد أبو مقاتل الضرير الراعي يهنئه مبهرجان. سالمه والصرب على انتظار متامه
  ال تقل بشرى ولكن بشريان

ال أطال : وقال رجل لبعض اخللفاء يف كالم نفاة! أعمى ينشد يوم املهرجان ال تقل بشرى: رده وقالأمر بط
أال قلت ال وأطال اهللا بقاءك؟ وعىن بذلك ما روى أن رجالً قال : قد علمتم لو تعلمتم: فقال! اهللا بقاءك
كيف : وقال رجل آلخر. لواوما رأيت واواً أحسن موقعاً من هذا ا: فقال. ال وأطال اهللا بقاءك: لبعضهم

إذاً يزيد يف عليت، قل قواك اهللا على ! اسكت: فقال. قوى اهللا ضعفك: فقال! كرب ضعفي: أنت؟ فقال



أنا قاضي شلنبة وأدعو أبداً على : ويقرب من ذلك ما حكي أن رجالً تعرض للصاحب فقال. ضعفك
: أن ذلك زيادة يف الدعاء، فقال الصاحبال بل على موالنا، وقدر : فقال. ادع على نفسك: فقال. موالنا

  .زادنا يف الرب

  مما جاء يف الدعاء على اإلنسان

  :حذف اللئيم بالسباب وعجز الكرمي عنه

  :ما تساب اثنان قط إال غلب أألمهما؛ أخذه الشاعر فقال: قال أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه
  !ب أحذقهنيئاً مريئاً أنت بالس... وإنك قد ساببتين فغلبتين 

استحييت من سخف املسابة ورغبت عن غلبة : مل سكت عنه؟ قال: ونازع رجل املهلب فأرى عليه فقيل له
اللئام، وكان إذا سبين هتلل وجهه واستنار لونه وتبجحت نفسه، فإن غلب فيفضل القحة ونبذ املروءة 

  .وخلع ربقة احلياء، وقلة االكتراث بسوء الثناء
  :من الشتمما جعلته العرب تعجباً 

إذا قيل قتله اهللا ال يكون إال شتماً، وإذا قيل قاتله اهللا يكون : قال ابن األعرايب! قاتله اهللا: تقول العرب
ما له ال عد من نفره، وتربت يداه، وثكلته أمه وهدت أمه، كل ذلك يستعمل على طريق التعجب . تعجباً

  :وهلذا قال بعض الشعراء. واستعظام القول فيه
  كذلك يقال للرجل اجمليد... أجدت القول ظلما  أسب إذا

  :احلث على التعريض بالشتم دون التصريح

أحسن الشتم ما يتذاكره ذوو املروءآت يف جمالسهم، وال يتحاشى من روايته أهل : قال أبو عمرو بن العالء
  .األديان

إن كنت كاذباً : قر ناله فقالسأل رجل بعض الكبار شيئاً فاعتذر إليه بف: من شتم كثرياً معرضاً غري مصرح
من هشام أمري : كتب هشام إىل ملك الروم. فجعلك اهللا صادقاً، وإن كنت حمجوباً فجعلك اهللا معذرواً

من : ما ظننت أن امللوك تسب، وما الذي يؤمنك أن أكتب إليك: فكتب إليه! املؤمنني إىل ملك الطاغية
حياك اهللا : كان حمرز الكاتب إذا رأى ابن شاهني قال! شؤومهشام األحول امل: ملك الروم إىل امللك املذموم

دعوه يل، فلما رآه وقال له : فقال. إمنا عىن نفسه مبا يقوله: وهو ال يفهم فلما أكثر قيل له! وجهاً ألقاك به
  .آمنني: فضحك حمرز وقال! ال حيا اهللا وجهاً أراك به: ذلك قال
  :بعضهم

  اءعلى وجهك باحل... سالم ساقط امليم 
  فكل منه بال فاء... لنا يف البيت خروف 

  :ابن احلجاج



  أصبح يف تصحيف ألفني... وزنته ألفني يا ليته 
هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول علي : وسأل أمري املؤمنني بعض الناس فقال. أي يف القرب

إن كنت : فقال. ين ونسبتهكربت س: مىن كهرون من موسى، اهللا وال من وااله وعاد من عاداه؟ فقال
  .فصار ذا برص إىل أن مات! كاذباً فضربك اهللا ببيضاء ال تواريها العمامةَ

  :من متلح يف شتم كبري
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

فأتاه . إين أريد أن أضحك من هذا األعرايب: خرج املهدي إىل الصيد فتفرد مع غالم فرأى أعرابياً فقال
يا أمري املؤمنني : فقال األعرايب. ما يل وألمري املؤمنني؟ فزناه وشتمه: فقال. أجب أمري املؤمنني: الغالم فقال

. نعم: أدية فريتكم دانق يا أمري املؤمنني؟ قال: فقال األعرايب. يا غالم أعطه دانقاً: تمين فقال املهديهذا ش
من يسبين وال يفحش وهذا : وقال هشام! فأنت زان وابن زانية وابن زان، خذ درمهاً ومر يف حفظ اهللا: قال

حضرت جملس املربد : وقال البوشجان! خذه قاتلك اهللا: فقال! هاته يا أحول: املطرف له؟ فقال له أعرايب
واسأل القرية : هذا قد شتمكم على قول اهللا تعاىل: فسمعنا نفاشاً يقول يف حرام أصفهان فقال أبو العباس

  .أي أهلها

  :الدعاء على إنسان باملرض

مبا يصري  رماه هللا من الداء: وقال آخر. إن كنت كاذباً فبعث اهللا عليك داء ليس له دواء: قال أعرايب لرجل
معىن ذرب فسدت معدته ما له وراء اهللا الورى سعال . ما له خرب وحرب وذرب: وقيل. به رمحة لألطباء
  :قال عبد بين احلسحاس. يقيء منه الدم

  وأمحي على أكبادهن املكاويا... وراهن ريب مثل ما قد ورينين 
ه أي أهزله ماله ال وغل وسل كساه اهللا بفيه الثرى ومحى خبرياً فإنه خيسرى ابن خاسر أبرد اهللا خم: وقيل

  .عصابة رمد ورداء نكد وازار جذام

  :الدعاء عليه بفقدان اجلوارح

  .جذعه اهللا جذعاً مرعباً، أشل اهللا عشره
  سوطاً من األرض يده... فال استقلت أبداً 
  :جارية الناطفي

  تيبس ميناه على سوطه... فليت من يضرهبا ظاملاً 

  :ملالالدعاء عليه بذهاب ا

. شرب بارداً وحلب قاعداً أي ال كان له لنب حىت يشرب املاء القراح، وعوض من اإلبل غنماً حيلبها قاعداً
ال طلبته . قرع مراحه وساف ماله. رماه اهللا بقرع الفناء وصغر اإلناء. أباد اهللا رواغيه وأبقى ثواغيه: وحنوه

تطلبه اخليول للغارة أو يتكاءده جدب الزمان؛ فعلى هذا  اخليول وال تكاءدته احملول أي ال جعل اهللا له ما ال



  :محل قول الشاعر
  وجاد على منازلك السحاب... وجنبت اجليوش أيا زنيب 

  :الدعاء عليه باهلالك

. رماه هللا بأفعى عادية ورماه اهللا ببنية ال أخت هلا: كقوهلم. رماه هللا حيث ال يرى بفاقرة الثرى أي األفعى
رماه اهللا بثالثة األنايف ورياح . وجذ ثدي أمه، وهوت أمه وزال زواله وال عد من نفرهثل عرشه : وتقول

ما لكم تفاقدمت فجع اهللا به وادا ودوداً وأمشت به حاسداً حسوداً، وسلط : ويقال.: عاصفة وسيول جارفة
  .عليه مهاً يضنيه وجاراً يؤذيه وعدواً يرديه، أقام اهللا عليه ناعيه وأمشت به أعاديه

  :امرأة
  واجعل محام نفسه يف زاده... ارم بسهمني على فؤاده 

  :ويف معىن أفقدنيه اهللا

  وصوت كالمك ال من صمم... فقدت خيالك ال من عمى 
  :احلمريي

  وهو من شر عطاء... رب قد أعطيتناه 
  بإزار ورداء... فارجعنه رب عنا 

  :الدعاء بإزالة الدولة

  :أبو هفان
  فقد ثقلت على عنق الزمان.. .أزال اهللا دولتهم سريعاً 

  :جحظة الربمكي
  ليبهجين خبطب يعتريكم... سألت اهللا تعمرياً طويالً 

  صروف الدهر ما أهواه فيكم... أخاف بأن أموت ولن تريين 

  :الدعاء على ظاعن

راث خربك وتناءت دارك واحنص أثرك مث : ودعت على امرأة زوجها ورمته بروثة ونواة وحصاة وقالت
  :أنشدت

  بعد النواة روثة حيث انتوى... تبعته إذ رحل العيس ضحى ا
  وللنأي النوى... للروثة الريث 
  :علي بن عاصم



  فال يضمنه القرار... أما وقد ضمه الفرار 
  وال استقرت به الديار... وال اطمأنت به الفيايف 

  :ابن حازم
  ونأي ال يقر به مسري... وداع دون أوبته النشور 

  بأنكد ما يدور وما يطري... لكن وقالٍ غري ميمون و
  :أبو هفان

  لب من أدناه موته... يف عذاب يطلب الطا 
  لك عما قد نويته... وحنوس قاطعات 

  :الدعاء على متزوج

  :املتزوج بالبيت املهدوم والطائر املشؤوم والرحم املعقوم أبو الفرج الكاتب: قال بعضهم
  ف والتعريسكان يوم الزفا... بالرزايا والطائر املنكوس 

  نكبات مبيدة النفوس... واصل اهللا باتصالك هذا 
  وطويس ومنشم والبسوس... دخلت رجلها دخول قدار 

  وبرحب الديار ضيق احلبوس... وتبدلت باجلالء جالء 

  :الدعاء على باين دار

  :البسامي
  سلط اهللا عليها الغرقا... شدت داراً خلتها مكرمة 

  نبها صعيداً زلقاوأرا... وأرانيك فقرياً وسطها 

  :أنواع خمتلفة

  :أبو الوليد الكناين
  فكلهم شأهنم واحده... بلوناهم واحداً واحداً 

  وال بارك الرب يف الوالده... فال ذرأ الرب أوالدهم 
  :أعرايب

  ملا به من مقته وغمه... وصاحب قلت ومل أمسه 
  لعناً عليه يشق من قدامه... لعن اإلله ثعلة ابن سافر 

  :عث اهلمداين وقد سرق له أضحيةأبو األش



  يف صدع أمك بالقرنني والذنب... يا سارق الكبش رجاله وجبهته 
  من املوايل ومل تسرق من العرب... جزاك اهللا لعنته ! هال سرقت

مل يرض بواحدة حىت شفعها بأخرى، ومعىن ذلك أنه : فقال! على فالن لعنة اهللا: مسع ذو الرمة رجالً يقول
  .ملا مسعه مفتوحاً أنه مرفوع مثىن كقولك هذان عبد اهللا اعتقد يف قوله

  :شاعر
  إال وآخر يتلوين بآمني... وما دعوت عليه قط ألعنه 

يا جبل ما أصنع بك؟ أضربك ال يوجعك أشتمك ال تبايل، : سقط خمنث من جبل فغشي عليه فلما أفاق قال
استودعك اهللا حائطاً مائالً : أيب العرب ومن كالم. ولكن بيين وبينك يوم يكون الناس كالفراش املبثوث

قد دعوته على : فقال! ألدعون اهللا عليك: وقع بني أنس بن مالك وامرأته شر فقال المرأته. وكنيفاً سائالً
حكى الصاحب أن أبا علي بن مثوبة كان إذا شتم إنساناً يف غضب . احلجاج فما زادت رقبته إال غلظاً

  .هذه الزيادة مل تسمع إال منه: قال. ريا قواد يا قواد ت: عظيم يقول
  :لرابية األسدية

  فليم على مثل وأوعب جادعه... فمن المين يف حب جند وأهله 
  :معاذ الداهلي

  وأألمنا أما وأسقطنا جداً... حلى اهللا أدنانا إىل اللؤم زلفة 
. السعال: شباباً، القحبعمراً و: وللشاب. ورياً وقحاباً: كان النساء يقلن للشيخ إذا سعل: قال األصمعي

ملا مسعت صوتك علمت : يقول! يا أخا القحبة: حكي عن يهودي بأصبهان أنه كان إذا أتاه جندي فيقول
إنسان : وقال. الديوث ايش يعمل ههنا؟ يعرض به: فقال. إن هذا يقول يا ديوث: وقال له غالمه. أنه هو

حاللت هو ذا أي : امرأة قحبة فقال: قال له إنسان أليست أختاً لك، أليست بنتاً لك؟: فقال! امرأته قحبة
  .أهنا امرأتك

  مما جاء يف اهلدايا

  :احلث على االهداء وذكر فضيلته

نعم : وقال عمر رضي اهللا عنه. اهلدية تسل السخيمة: وقال. هتادوا حتابوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. كم من سفر فليهد إىل أهله وليطرفهم وإن حجارةإذا قدم أحد: ويف اخلرب. لشيء اهلدية بن يدي احلاجة

  :قال. اهلدية هداية: وقيل. أسكفة الباب تضحك من اهلدية: وقيل
  يوماً بأجنح يف احلاجات من طبق... ما من صديق وإن متت صداقته 
  عن رغبة يعظمون الناس أو فرق... ال تكذبن فإن الناس مذ خلقوا 
  والقول يوجد مطروحاً على الطرق... أما الفعال ففوق النجم مطلبة 

  :آخر



  تطايرت األمانة من كواها... إذا أتت اهلدية دار قوم 
أي راكب أحسن؟ : قال الغاضري ألصحابه. اهلدية بضاعة تيسر احلاجة ومن صانع املال مل حيتشم: وقيل

  .غالط العقولاهلدية ت: ومن أمثال الفرس. ال بل هدية على محال: فقال. مترة على زبدة: فقال بعضهم

  :احلث على قبول اهلدية

إن اهلدية رزق اهللا، فمن أهدي إليه شيء من غري سؤال وال إسراف : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن استعاذكم فأعيذوه، ومن أهدي إليه . من سألكم باهللا فأعطوه. فليقبله، فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليه

  .اع لقبلت، ولو دعيت إىل كراع ألجبتلو أهدي إيل كر: وقال. كراع فليقبله

  :احلث على املقابلة

، فسره بعضهم باهلدية وجعل الثواب هبا " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها : " قال اهللا تعاىل
  :أنشدين بعضهم. وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل اهلدية ويثيب عليها ما هو خري منها. واجباً

  كبيع السوق خذ مين وهات... ت الناس طراً يف اهلدايا رأي

  :طلب اهلدية ومعاتبة من تركها

روي أن رجالً أهدى إىل احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ومل يهد إىل احلنيفة، فأنشأ أمري املؤمنني علي رضي 
  :اهللا عنه يقول

  بصاحبك الذي ال تصحبينا... وما شر الثالثة أم عمرو 
ال هتدين ما جيحف حبالك فإنه ال يزيد يف مايل وال مينعك من مالطفيت بيسري، : ىل بعضهموكتب رئيس إ

  :املعيطي: واللطف استعظامك ملكاين، فالكثري منك يسري واليسري عندنا كثري، والسالم
  وكنت إذا ما غاب أنشده الركبا... أتاين أخ من غيبة كان غاهبا 

  سوء يف حضنه رطباكما دس ال... فجاء مبعروف كثري فدسه 
  !أطعمتها الكلبا: قلت! بنفسي: فقال... هل جئتين هبدية؟ : فقلت له

  وال أمتىن إن نأيت هلا قربا... هي النفس ال أرثي هلا من ملمة 

  :اهلدية مشتركة

وكان اهليثم بن عدي حيدث . إذا أتى أحدكم هبدية فجلساؤه شركاؤه فيها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ما خال هذه: حلديث، فما مت حىت طلعت هدية فقالهبذا ا

  :هني الوالة عن قبول اهلدية



ما بال أقوام استعملتهم على الصدقات فيجيء أحدهم فيقول : صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم املنرب فقال
د هذا مالكم وهذا أهدي إيل، هال جلس يف حفش أمه فينظر أيهدى إليه؟ والذي نفسي بيده ال يأخذ أح

منكم شيئاً بغري حقه إال لقي اهللا حيمله، فليأتني أحدكم وعلى رقبته بعري له رغاء، وبقرة هلا خوار وشاة هلا 
ولعن رسول اهللا صلى . إياكم واهلدية فإهنا ذريعة الرشوة: وروي. اللهم قد بلغت: ثغاء، مث رفع يده وقال

 أنوشروان مع غريه يف مثل هذا الباب يف وقد ذكرت خرب: قال الشيخ. اهللا عليه وسلم الراشي واملرتشي
  .الواليات

  :املمتنع من أخذ اهلدية

إن كان ما وجهته مثناً لرأيي فيك فقد : سأل رجل اخليزران حاجة فاستبطأها، فأهدى إليه هدية فكتب إليه
جموسي أهدى رجل إىل : وقال املدائين. خبستين يف القيمة، وإن اكن استزادة فقد استغششتين يف النصيحة

لئن ابتدأين هبا فإنه يدعوين إىل أن أتقلد منه منة، ولئن كافأين على معروف : هدية فاغتم لذلك فقيل له فقال
وطلب عبد اهللا ابن جعفر ألزاد مرد حاجة من أمري . عنده إنه لريوم أخذ ذلك، فمن أي هذين ال أجزع

أنا أهل : م، فامتنع عبد اهللا من أخذها وقالاملؤمنني رضي اهللا عنه، فأهدى إليه ازاد مرد أربعني ألف دره
أهدى عبد اهللا ابن السري إىل عبد اهللا بن طاهر ملا واله مصر مائة وصيفة، . بيت ال نأخذ على معروفنا مثناً

لو قبلت هديتك ليالً قبلتها هناراً، وما آتاين اهللا : مع كل واحدة بدرة، وبعثها إليه ليالً فردها وكتب إليه
  .اكم بل أنتم هبديتكم تفرحونخري مما آت

  :من الن بعد شدة ألخذ هدية

ما أعرف يف ولد أيب سفيان : فقال. زياد بن أيب سفيان: من هذا؟ فقالوا: مر زياد بأيب العريان بالبصرة فقال
لقد ذكرين : فقال. زياد بن أيب سفيان: من هذا؟ فقالوا: زياداً فبلغه ذلك فوجه إليه دنانري مث مر به فقال

  :ائل أيب سفيان، فبلغ ذلك معاوية فكتب إليهمش
  أن لونتك أبا العريان ألوانا... ما لبثتك دنانري رشيت هبا 

  كانت لو دون ما خيشاه قربانا... هللا در زياد منذ قدمها 
  :فكتب له

  قد كدت يا ابن سفيان تنسانا... ابعث لناصلة حتيا النفوس هبا 
  يسد شراً جيده حيثما كانا أو... من يسد خرياً جيده حيث جيعله 

  ومل أرد بالذي حاولت هبتانا... أما زياد فال أنسيت نسبته 
فأهدى إىل األعمش رزمة ثياب ! ظامل ويل املظامل: وملا ويل احلسن بن عمارة املظامل قيل ذلك لألعمش فقال

ده فيها، فأهدى وكان رؤبة له حكومة فلم يكن يبلغ مرا. إن احلسن كرمي وحر سخي: فجعل يقول من بعد
  :إىل احلاكم شيئاً فنال ما رام فقال



  أسوهتم برشوة فقردوا... ملا رأيت الشفعاء بلدوا 
  وسهل اهللا هبا ما شددوا

قد سد ابن : كيف حالك مع فالن؟ فقال: وكان بعض الوالة خياشن بعض عماله فأرضاه مبا أهداه فسألته
  .بيض الطريق وخربه معروف

  :وتركهااسترداد ظروف اهلدايا 

كنت مع الرشيد بالكوفة يف شهر : وقال إسحاق بن إبراهيم. استدميوا اهلدايا برد الظروف: قال الغنوي
وكان يوجه إليه كل ليلة عشر صحاف؛ فلما . يا أبا عيسى حلواؤنا عليك: رمضان فقال ملوسى بن عيسى

. ما قطعها غريك إن أنصفت :فقال. اصغوت فقطعت احللواء: كان بعد عشر ليال قطعها فقال له الرشيد
إن اهلدايا ! بئس ما عمل: قال. إن من يأخذها منا ال يرد صحفة وال منديالً وال طبقاً: كيف؟ قال: قال

وقد أهدى . تستدام برد الظروف، فإذا صرت املتقاضي وأنت القاضي فال حتتشم أحد يف استرداد الظروف
  :دنانري على طبق فضة فكتب أبيات فيها

  جب أخذه مع ظرفهوالظرف يو

  :االعتذار من إهداء شيء طفيف

: كتب أمحد بن يوسف. سهل يل سبيل املالطفة فأهديت هدية من ال حيتشم إىل من ال يستغنم: كتب بعضهم
إن كان لك عند املهدي يد فال تستقصر مبزيدك، وإن : وقيل. للهدية معنيان كالمها يوجب القبول وإن قل

قدمت املعذرة يف إهداء ما : وكتب آخر. قل اهلدية، أظرفها أخفها وأقلها أنبلهاكان مبتدئاً فالتفضل ال يست
وروي أن سليمان عليه الصالة والسالم مر بعش قنربة، فأمر الريح أن تتجنب عشها . اتسعت به املقدرة

فقال  الذي فيه فراخها، فجاءت القنربة ملا نزل سليمان فرفرفت على رأسه وألقت جرادة هدية له ملا فعل،
  .هي مقبولة فكل يهدي على قدر وسعه: سليمان

  :ومما يروى أليب يوسف القاضي
  وإن مل يكن يف وسعنا ما يشاكله... علينا بأن هندي إىل من حنبه 
  وإن كان عنه ذا غىن فهو قابله... أمل ترنا هندي إىل اهللا ما له 

  :دعبل
  ن خدمكثوب الغىن فاقبل امليسور م... هذي هدية عبد أنت ملبسه 

  :اخلبزارزي
  بعثت مبا يقل لعبد عبدك... تفضل بالقبول علي إين 

ال يعيب العبد أن يهدي إىل سيده القليل من نعمته عنده، : أهدى بعض األدباء إىل املعتز شيئاً وكتب إليه
  .وال السيد أن يقبل ذلك، وإن كان الكل له، والسالم



  :املقتصر يف اهلدية على الشكر

  :ظرف من اعتذر للفقر واقتصر على الشكر يف اإلهداء أمحد بن إبراهيم؛ كتب إليه ابن ثوابةأ: قال املازين
  يف املهرجان إليك شكري... إين جعلت هدييت 

  فسح التعذر فيه عذري... ملا تعذر واجب 
  جاءت هديته برب... فإذا مررت بذكر من 
  !أتى بعذر: واكتب عليه... فأدر على امسي دارة 

  :حكيم حممد بن أيب
  لعبدك فاقتصرت على الدعاء... رأيت كثري ما يهدى قليالً 

  :وقال آخر
  رقة احلال وهي داء الكرام... وافق املهرجان والعيد مين 
  عون صدق على قضاء الذمام... فاقتصرنا على الدعاء وفيه 

  :املقتصر على إهداء النفس

يه، فأخربت قبيحة بذلك، وكانت معشوقته، اقتصد املتوكل فلم يبق أحد من جواريه وحشمه إال أهدى إل
  :فتزينت ودخلت عليه فأنشدته

  على ما كان من حسي وبسي... طلبت هدية لك باحتيال 
  يكون هدييت أهديت نفسي... فلما مل أجد شيئاً نفيساً 

  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر! نفسك واهللا أحب إيل: فقال املتوكل
  فلم هتد يل فيه وصاالً جمددا...  حبييب فصدت العرق من أجل علة

  إليك فخذها كي تكون لك الفدا... فأهديت نفسي يوم فصدي بوصلها 

  :استهداء النفس

  :كتب أبو العباس بن رشيد إىل صديق كان مشغوفاً به
  أحسن ما يلقونه يف البلد... الناس يهدون إىل املفتصد 
  !فإنه أحسن شيء يرد... فاهد يل وجهك يا سيدي 

  :دي شيئاً معيناًامله

: أهدى أبو عبادة الوزير إىل املأمون مصحفاً يف يوم مهرجان ووافق أول يوم من شهر رمضان فكتب إليه
فبأي آالء ربكما : فوقع يف رقعته. عدلت عن هدايا السلطان إىل التيمن بالقرآن، وما يرضي الرمحن
قعة، فلم يستظرف من هديته شيئاً إال قوله تكذبان؟ وأهدى أمحد بن يوسف إىل املأمون هدايا وكتب إليه ر



وبعث إبراهيم بن املهدي جبراب ملح وجراب . هذا يوم جرت فيه العادة بألطاف العبيد للسادة: يف رقعته
قصرت البضاعة عن بلوغ اهلمة، فكرهت أن تطوى صحف الرب خالية من ذكرى، : اشنان وكتب معهما

وشرب الرشيد دواء فأهدت إليه اخليزران جارية . نظافته، والسالمفبعثت باملبدوء به لربكته واملختوم به ل
  :بكراً معها جام كتب عليه

  وأعقب بالسالمة والشفاء... إذا خرج اإلمام من الدواء 
  هبذا اجلام ينزع بالطالء... فليس له دواء غري شرب 
  فهذا العيش من بعد الدواء... وفض اخلامت املهدى إليه 
  .لقد أشواين فالن بكسوته أي أصاب شواي: قلنسوة ونعالً وخامتاً فقالوأهدى رجل إىل آخر 

  :ذكر اهلدية بأهنا أمارة لفضل صاحبها ونقصه

اهلدية : ثالثة تدل على عقول أرباهبا: وقيل. يعرف فضل املرء بفضل هديته، وسخافته بسخافة بره: قيل
وإين مرسلة إليهم هبدية فناظرة مب يرجع " : وقد حكى اهللا تعاىل عن بلقيس أهنا قالت. والرسول والكتاب

  .فجعلت جواب اهلدية داللة" . املرسلون 
  :كشاجم

  عن قدرهم قللوا أو احتفلوا... إن هدايا الرجال خمربة 

  :املهدي هدية سخيفة

قالت جبل ماذا العمل هذا : أهدى أبو رهم السدوسي إىل قينة كان يعشقها زنبيل بصل فقال فيه ابن املعدل
إين : أهدى رجل إىل إمساعيل الطاليب فالوذجة عتيقة قد زخنت وكتب معها! ل حني احتفل أهدى بصلالرج

برئت من اهللا إن كانت : فكتب إليه. اخترت لعملها سكر السوس والعسل املاذي والزعفران األصفهاين
أيب العيناء وأهدى أبو علي البصري إىل ! هذه الفالوذجة قد عملت إال قبل أن يوحي ربك إىل النحل

: فردها أبو العيناء وقد كتب عليها! ادخلوها بسالم آمنني: كرينجان قد كتب على كل واحدة منها
  :وكان رجل قد شغف بصيب فأهدى إليه كلباً فقال أبو شبل. فرددناه إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن

  أن فًىت مستهتراً صباً... وما رأت عيين وال قيل يل 
  !أهدى إىل أحبابه كلبا... حبابه ملا دنا من ول أ

  :الصويل
  وأذم منها عندنا مهديها... أهدى إيل هدية مذمومة 

  حتكيه يف قبح كما حيكيها... وكأمنا هي يف مساجة منظر 

  :املمنت هبدية أهداها



مث أعاد ! طيبة: يا أبا حممد كيف كانت البطيخة؟ قال: أهدى رجل إىل األعمش بطيخة، فلما أصبح قال
وأهدى أبو اهلذيل إىل أستاذ له ديكاً فكان بعد ذلك ! إن خففت من قولك وإال قئتها: ثانياً وثالثاً فقال عليه

إنه كان يوم أهديت إليك الديك، وأنه كان قبل الديك بكذا وبعد الديك : إذا خاطبه أرخ بديكه فيقول
ية فلما رأى زياد سروره بذلك وقدم زياد على معاوية وأهدى إليه هدايا كثرية، فأعجب هبا معاو! بكذا
يا أمري املؤمنني، إين دوخت لك العراق وجبيت لك برها وحبرها وغثها ومسينها، ومحلت لك لبها : قال

أما إذا فعلت ذلك فقد نقلناك من والء ثقيف إىل شرف قريش، ومن عبيد إىل أيب : فقال له يزيد. وسروها
  !.حسبك فداك أبوك ووريت زناده فيك: ل معاويةفقا. سفيان، وما أمكنك تدويخ العراف إال بنا

  :الشاكر املهدى إليه

  ومنّ علي منعماً متفضال... أتتنا هدايا منه أشبهن فضله 
  لكان إىل قليب ألّذ وأوصال... ولو أنه أهدى إيل وصاله 

  مما جاء يف الطب واملرض والعيادة

والطبيب . يه بالدواء، وأصل الطب العلمهو معرفة الداء وتلق: وقيل. حد الطب دفع الضد بالضد: قيل
: وقال عبد اهللا بن املعتز. هو استدامة الصحة ومرمة السقم: وقيل. صار امساً للعامل مبداواة أبدان الناس

  .املرض حبس البدن واهلم حبس الروح

  :مدح طبيب حاذق

ن يتكىء على صبية حكي أن سلموية طبيب املأمون، وكان قد أسن وذهب بصره، كان قد دخل على املأمو
هذه : تقوده، فلما قام املأمون قام مث رجع فرجع سلموية إىل حضرته واتكأ على تلك الصبية، فقال للمأمون

العباس ابن أمري املؤمنني : الصبية كانت بكراً وخرجت من عندي الساعة وعادت ثيباً فاستخربها فقالت
كنت أخذت جمستها : وكيف علمت بذلك؟ فقال :فقال له املأمون. دعاين إىل نفسه ملا خرجت فافتضين

وحنو ذلك يف . فتعجب املأمون من حذقه. فوجدهتا قوية، مث جسستها فوجدت نقصاهنا، فعلمت ذلك
  .حديث الفيلسوف الذي كان ينام على سرير فنام عليه ذات يوم فأنكره. التنجيم
فإذا قد جعل حتت قائمة السرير شيء  إما أن تكون السماء قد احندرت أو األرض قد ارتفعت، فتأمل: وقال

: ومن احلذق البني ما حكي أن عمرو بن الليث زلقت رجله فاخنلعت إحدى فخذيه. ارتفع به عن األرض
فنام على الفخذ الوجعة واستحضر اجملربين وجعل يعرض على واحد واحد الفخذة الصحيحة ويئن إذا 

ف بابن املغازيل، فلما جسها أنّ عمرو فقال ابن هبذا خنتربهم إىل أن حضر املعرو: مست، وكان يقول
فعرض عليه الفخذ األخرى ! ما هذه اجللبة؟ ما بك من قلبة وإن فخذك أصح من فخذ الظليم: املغازيل
وأنا : إن مداواهتا صعبة ألهنا حتتاج إىل أشالة الرجل فقال: فعلم عمرو أنه حاذق فقال! أما هذه فنعم: فقال



تال له، فعمد إىل زق فوضعه بني رجلي عمرو، وشد إهبامي رجليه بعضهما إىل أستسمج ذلك ولكنين أح
بعض، وجعل ينفخ يف الزق وهو يربو وينتفخ، ويرتفع الفخذ بانتفاخه إىل أن امتد الزق ورد العضو إىل 

توجع رجلي مدة وتداويت بكل دواء فلم ينفع، : وقال رجل. موضعه، مث حل اإلهبامني وشده إىل أن برأ
فتأملت فإذا هو كذلك ! انظر فلعل إحدى ركابيك أطول من اآلخر: يت طبيباً فوصفت ذلك له قالفرأ

  .فأصلحته فزال الوجع السري
  :الكندي

  أودى فأوضح رسم طب عاف... أحيا لنا علم الفالسفة الذي 
  يهب احلياة بأوهن األوصاف... فكأنه عيسى بن مرمي ناطقاً 

  للعني رضراض الغدير الصايف.. .يبدو له الداء اخلفي كما بدا 
  :وله

  جيول بني الدم واللحم... كأنه من لطف تدبريه 
  ألف بني الروح واجلسم... لو غضبت روح على جسمها 

  :ذم طبيب

اآلن أحكمت الصراع، هتيأ : رأى أفالطون إنساناً مدعياً للصراع ضعيفاً يف دعواه مث حتول طبيباً فقال له
اخلطأ يف التصوير : ترك الفس التصوير وتطبب فقيل له يف ذلك فقال .لصراع من شئت فإنك تصرعه

هذا : ورأى فيلسوف طبيباً جاهالً فقال. تدركه العيون وتلحقه العيوب، وخطأ الطبيب تواريه القبور
  :اخلبزارزي يف طبيب امسه نعمان! مستحث للموت

  :نفوساً نفيسات على ساكين األرض... أقول لنعمان وقد ساق طبه 
  !حنانيك بعض الشر أهون من بعض... با منذر أفنيت فاستبق بعضنا أ

  :املصيصي اخلياط
  !إال دفناه يف اخلميس... مل يأت يف األربعا عليالً 

  :مدح احلمية

محية شهر أيسر : وقيل. األزم: ما الدواء األكرب؟ فقال: وقيل للحرث بن كلدة. احلمية طابع الصحة: قيل
ال تأكل ما تشتهي فيصريك : وقيل. لى احلمية شرباً خري من أن تقاسي العلة فتراًمن سهر ليلة، وإن تصرب ع

. تركت ما أحب ألستغين عن العالج مبا ال أحب: فقال. قد تركت الشهوة: وقيل للسري. إىل ما ال تشتهي
اآلخرة  احلمية صاحلة ألهل الدنيا تربئهم من املرض، وألهل: واحتمى أمحد بن املعدل لعلة به فربأ فقال

وقال املأمون . عزم الرجل حبميته وحزمه مبتاع بيته: وقال عمر رضي اهللا عنه. صاحلة تربئهم من النار



فتركه بعد ذلك ومل . صدقت: قال. عزمة من عزمات الرجال: ما الذي يذهب بأكل الطني؟ فقال: لطبيبه
  .ضاً يف احلمية وشرب األدويةأفعل ذلك بغ: حتتمي وتشرب األدوية؟ فقال: قيل للصاحب يوماً. يعاوده

  :ذم األدوية أيام الصحة وجتاوز احلد فيها

واستوصف العباس أخو املنصور طبيباً فقال . ليس احلمية يف الصحة بأوجب من التخليط يف الصحة: قيل
ودخل بيادوق طبيب احلجاج على . كل يف الصحة على الطبيب، ويف املرض على مقتضى قول الطبيب: له

. إىل أن أختربك وال يكون ذلك إال على الريق: أما ترى هذه العلة قد طالت يب؟ فقال: وان فقالبشر بن مر
أميا أحب إليك الصدق أم : فبكر إليه وأضجعه على احلصري وجسه ما بني أمخص قدمه إىل هامته مث قال

يه قطعة حلم طري فدفع إل. أرين أمارة ذلك: فقال. إنك ميت: وما حاجيت يف الكذب؟ فقال: الكذب؟ فقال
كيف أصابين : فإذا عليها دود كثري فقال. ازدردها ففعل وتركها ساعة مث قلعها: وشدها يف إبريسم وقال

منها أتيت فقد نغل جسمك، فاألبدان ال : ذلك وقد قدمت بلدكم وكننت نفسي من احلر والربد؟ فقال
  .اجلوع للحمية أضر على البدن من العلة: وقيل. تقوم إال باحلر والربد وإن أذياها فعاش بعد ذلك ثالثة أيام

  :صعوبة احلمية ومدح تركها

  .ويف شك من احملبوب. احلمية إحدى العلتني فمن احتمى فهو على يقني من املكروه: قيل
  :عبد الصمد بن املعدل

  تعود عليك هبا النضره... شفاؤك يف محية : وقالوا
  ببلقعة جدبة قفره... فأصبحت يف بلد خمصب 

رفض احلشمة وترك علم الطب، فال عيش حملتشم : ما أطيب ما يف هذه الدنيا؟ فقال: قال الرشيد للفضلو
املوت موتان طبيعي وإرادي، : وقال أفالطون. من عرف ما يضره مما ينفعه فهو مريض: وقيل. وال لذة حملتم

بدان املعتادة للحمية آفتها األ: وقيل. فالطبيعي مفارقة الروح البدن، والإلرادي منه األبدان الشهوات
  .التخليط، واألبدان املعتادة للتخليط آفتها احلمية

  :مدح التقليل من الطعام وذم اإلكثار

ليصف كل منكم الدواء الذي : اجتمع أربعة من األطباء عند املأمون عراقي ورومي وهندي وسوادي فقال
املاء احلار، وقال : لج األصفر، وقال العراقياهللي: حب الرشاد، وقال اهلندي: ال داء معه، فقال الرومي
حب الرشاد يورث الرطوبة، واملاء احلار يرخي املعدة، واهلليلج يرقق البطن، ولكن : السوادي وهو أبصرهم

كم : وقيل لطبيب. الدواء الذي ال داء معه أن جتلس على الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه
  .الشبع خوف اجلوع ودون: آكل؟ فقال



  :مضرة الشبع فوق مضرة اجلوع

املطعم واملشرب إذا كثرا على : وقال أرسطوطاليس. اإلكثار من املنافع شر من اإلقالل من املضار: بقراط
املعدة أطفأ نارها، فجرت األغذية يف البدن غري نصيحة، فصار ذلك نقصاناً يورث الفترة، كالشجرة إذا 

: سراج إذا قل دهنه أو كثر انطفأ وقال حممد بن عبد اهللا بن جعفركثر ماؤها عفنت وإن قل جفت، وكال
وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا : " من تغدى وتعشى ومل يأكل فيما بينهما سلم من األوجاع، لقول اهللا تعاىل

وقد ذكر بعض هذا الباب يف . أحب الناس إلينا الرغيب البطن لكثرة حاجاهتم إلينا: وقال بعض األطباء" . 
  .تاب األكلةك

  :ما تستدام به الصحة من األكل والشرب والصوم واجلماع

ال حيفظ الصحة كاألكل بالنهار، وتقليل الشرب بالليل، وأن ال حيبس البول والنجو : قال طبيب احلجاج
وملا احتضر . من أراد حفظ الصحة فليقل الغذاء وغشيان النساء وشرب املاء. والرياح اليت تعرض يف البطن

ال يتزوجن أحدكم إال شابة، وال يأكل إال : أوصنا فقال: رث بن كلدة اجتمع إليه شبان قريش فقالوااحلا
حلم فىت، وال يتناولن أحدكم الدواء ما احتملت نفسه الداء، وال تأكلوا الفاكهة إال يف إبان نضجها، وإذا 

خطوة، وعليكم بالنورة يف كل تغدى أحدكم فلينم عليه نومة، وإذا تعشى فليتخط على إثر عشائه أربعني 
خذوا جامع العلم مين، من كثر نومه : وقال أبقراط ملا حضرته الوفاة. شهر فإهنا مذيبة للبلغم مهلكة للمرة

ال : امجعوا إيل الطب يف كلمات أتصورها فقالوا: وقال اسكندر. والنت طبيعته ونديت جلدته طال عمره
هوهتا، فإن النفس تقوى على هضم املشتهي، وال تنكحن تدخل الفضل على املعدة، وال متنع نفسك ش

راع غذاءك فأنت : وقيل. عجوزاً، وال خترج الدم وأنت مستغن عن إخراجه، فإنك ال تعل إال علة املوت
أخرب حامت بن يزيد بن املهلب بشيخ قد أتت له مائة ومخسون سنة يف اعتدال جسم ونضارة . حتكم به بناءك

إن كان ملا أرى من هذه املوهبة اجلميلة سبب بعد تقدير اهللا تعاىل فما أصفه ما : قاللون فاستدعاه وسأله ف
احتملت مهما تبعد على مدافعته، وال رأيت من زوجة مكروهاً، وال اجتمع يف بطين طعامان، وإذا شربت 

للباه حركة إال أن  شراباً تناولته رقيقاً طيباً ال أمثل منه، وال أستدعي الطبيعة من غري عارض، وما استدعيت
اجتنبوا ثالثة : وكان جالينوس يقول. يهيج بالطبيعة على القلب، وإذا فعلت ذلك أقللت احلركة بقية يومي

اجتنبوا الغشيان والغبرياء والتنت، وعليكم بالدسم والطيب : وعليكم بأربعة وال حاجة لكم بالطبيب
  .واحللواء واحلمام

  :نفع النوم ومضرة السهر

إذا : وقيل. النوم أثر الغداء: ما هو؟ قال: فقيل. قد أصبت دواء ميرىء وال يؤكل وال يشرب: ونقال املأم
  .أكلت فاضطجع على جنبك األيسر، فإن الكبد يقع على املعدة فينضج الطعام فيهضمه



  :ما تتولد منه العلل

ن الفكرة والسهر، وأهنك أضر األشياء للبد: وقيل. أضر األشياء طعام بني شرابني وشراب بني طعامني: قيل
ثالثة تورث اهلزال شرب املاء على الريق، والنوم على غري وطاء، وكثرة : وقيل. األشياء للبدن اخلوف
أكل القديد اجلاف، واجلماع على االمتالء، : أربع يهدمن اجلسم ورمبا قتلنه: وقيل. الكالم برفع صوت

تعقيب اخلروج من : املاء يف ثالثة مواضع متلفوجمامعة العجوز، وإدخال الطعام على الطعام، وشرب 
: وقال طبيب اهلند. من أدوأ الداء الشرب على اللقمة يف الفم: وقيل. احلمام، وأثر اجلماع، وعلى اإلعياء

األكل فوق املقدار : وقال احلارث بن كلدة ألنوشروان. اجتنبوا ما أخرج الضرع والبحر والنخل تسلموا
وغشيان املرأة املولية يضعف القوة ويسقم البدن، ألهنا كالشن البايل ماؤها سم  يضيق على الروح ساحتها،

قاتل ونفسها موت عاجل، تأخذ منك وال تعطيك وامجع علماء الطب على مضرة اللحم اجلاف والسمك 
من حم يوماً فال يأكل الكشك : وقيل. والبيض البارد، وامجعوا على منفعة النبيذ والسويق والسكنجبني

  .كثري الرمان ضار كما أن قليله نافع: وقيل. ةسن
  :من تناول طعاماً وحتقق تولد على منه

أكلت يف هذا الصيف فراخاً وعالً وشربت مخراً : اجتاز رجل بصديق له حمموم فسأله عن سبب علته فقال
لة لتركت علي كل ميني لو كانت احلمى من محلة الشمس ورأتك هبذه احلا: صلباً ومنت يف الشمس فقال له

أكل رجل مسكاً وخبز أرز ولبناً وشرب عليه ماء كثرياً جبليد، ودخل سرداباً : وقال بعضهم. عملها ووافتك
تعالوا وانظروا إىل هذا املتخلف وفعله، فإن : فجامع ونام هناك، فأتى املوت حيه ودق عليهم الباب وقال
نظر طبيب إىل دهقان يغرس شجرة . قبح صنيعههذا ميوت فيقال اختطفته املنية، وال يعرفون سوء تدبريه و

يعين أن الطبيب ينتفع باملشمش لسوء أثره على آكليه، . اعمل يل ولك: ما تصنع؟ قال: مشمش فقال له
  :ويف هذا املعىن يقول ابن الرومي. وحاجتهم إىل الطبيب ملا يتولد عليهم من األدواء ألكل الطري منه

  فأيقن يقيناً أنه لطبيب. ..إذا ما رأيت الدهر بستان مشمش 
  يغل مريضاً محل كل قضيب... يغل له ما ال يغل لغريه 
  :هيجان الدم ونقصانه

يف الفصد : قال ابن ماسويه. إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لئال يقتله: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
د يف اللحم، ومضاره أنه يضعف ثالث منافع وثالث مضار، أما منافعه فإنه حيد البصر ويصفر اللون ويزي

الدم يف اجلسد كالزيت يف السراج إذا نفذ الدهن طفىء : قال جالينوس. البدن وجيلب الضعف ويقطع الباه
البدن إىل الدم أحوج منه إىل إخراجه، أال ترى إىل الطباخ احلاذق جييء : وقال خبتيشوع للمأمون. السراج

. نها بشيء من املاء أو غريه وهي ممتلئة؟ فكذلك يفعل بالدمإىل القدر وهي تفور، فيأخذ رغوهتا ويسك
قد : واقتصد املأمون يوماً فأراد أن يشرح وكان قد أختم، فشدوا الرباط عليه فلم خيرج الدم، فقال املأمون

عقرمتوين فحلوا الرباط واعتزلوا وتشاوروا بظهر الغيب عين، فاهليبة أدهشتكم فاعتزلوا يتشاورون، فدعا 



لو فعل : فلما رأوه أخربهم بذلك فقالوا: ادع هؤالء احلاكة: فقال. وأمره مبصه فمصه فخرج الدم فراشاً
  .جالينوس هذا كان عجيباً

  :هتنئة بالفصد

  :ابن رزين الواسطي
  دم األذهان والفهم... أراق الفصد خري دم 

  ة فصدك طيب النسم... لقد أخطأ الطبيب غدا 
  ف والكرمدم املعرو... وراح ويف حديدته 

  :ابن الرومي
  وذاق طعم الردى والبؤس شانيها... يا قاصداً من يد جلت أياديها 

  فان أرزاق طالب الندى فيها... يد الندى هي فارفق ال ترق دمها 
  :واقتصد جعفر بن حيىي فكتب إليه الفضل

  عيوناً من أجفانه الواهيه... إذا أنت أسبلت للباسليق 
  وتضحك من جنبك العافيه. ..رأيت اعتدالك يبكي دماً 

  :مجلة التداوي

مجلة املعاجلة مخسة أضرب، يعاجل ما يف الرأس بالغرغرة، وما يف املعدة بالقيء، وما يف أسفل : قال بقراط
يعاجل ما يف قعر : وقال جالينوس. املعدة باإلسهال، وما بني اجللد بالعرق، وما يف داخال اجللد بإخراج الدم

يتني بإخراج البول، وما يف املعدة من ضعف أو تغري مزاج أو فضول زائدة يرقق الكبد والطحال والكل
  .باألدوية، إن كانت حرارة بردت، وإن كانت رطوبة جففت

  :من امتنع يف مرضه من التداوي وذكر قلة غنائه

ودخل . يدأنا فعال ملا أر: قد رآين الطبيب وقال: أال ندعو لك طبيباً؟ فقال: قيل أليب بكر رضي اهللا عنه
: ما تشتهي؟ قال: قال. ذنويب: ما تشتكي؟ قال: عثمان على بن مسعود رضي اهللا عنهما يف مرضه فقال

فما منعيت قبل : أال نأمر لك بشيء؟ قال: قال. الطبيب أمرضين: أال ندعو لك طبيباً؟ قال: قال. رمحة ريب
م شيئاً إذا راعوه مل يفتقروا؛ مسعت رسول إين علمته: ندعه لعيالك؟قال: قال. اليوم فال حاجة يل فيه اليوم

وقيل لعمر بن عبد . من قرأ يف كل يوم وليلة سورة الواقعة مل يفتقر أبداً: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
. لو علمت أن دوائي يف مسح أذين ما مسحتها، نعم املذهوب إليه ريب: العزيز رضي اهللا عنه ذلك فقال
وعاداً ومثود وأصحاب الرس وقروناً بني ذلك : أال ندعو لك طبيباً؟ فقرأ: ضهوقيل للربيع بن خيثم يف مر

  :وأستحسن قول الشاعر. كثرياً؛ قد كان فيهم مرضى وأطباء فال املداوي بقي وال املداوى



  ال يستطيع دفاع مقدور أتى... إن الطبيب بطبه ودوائه 
  ضىقد كان يربئ مثله فيما م... م للطبيب ميوت بالداء الذي 

  جلب الدواء، وباعه ومن اشترى... هلك املداوي واملداوى والذي 
  :املتنيب

  ميتة جالينوس يف طبه... ميوت راعي الضأن يف جهله 
. من عندي: الدواء؟ قال: قال. من عندي: يا رب من أين الداء؟ قال: وروي أن موسى عليه السالم قال

  .ي حىت حتل عافييت أو بالئييطيبون قلوب عباد: فاألطباء ما يصنعون؟ قال: قال
  :ابن نباتة

  وهل يشفي من املوت الدواء... نعلل بالدواء إذا مرضنا 
  يؤخر ما يقدمه القضاء... وخنتار الطبيب وهل طبيب 

  وال حركاتنا إال فناء... وما أنفاسنا إال حساب 
  :ما وعظين شيء بعد القرآن كما وعظين بيتان لعمران بن حطان: وقال مسلمة

  ونبغي وال نبغي مىت وإىل مىت... كل عام مرضة مث نقهة لنا 
  يسوقان حتفاً راح حنوك أو غدا... فيوشك يوم أن يوافق ليلة 

  :وصف احلمى

: وعنده وكيع فقال. توق فإن محى ليلة يبقى يف البدن تأثريه سنة: دخل خبتيشوع على حيىي بن خالد فقال له
. محى ليلة كفارة سنة: ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الق! ما أقرب تصديقك إياه: فقال حيىي! صدق

أن اهللا تعاىل يقول احلمى ناري أسلطها على : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فعلمت أن هذا كما قال
وقال صلى . عبدي، فإن مل يشكين إىل عّواده أبدلته حلماً خرياً من دمه، وأخرجته من ذنوبه كهيئة يوم ولد

  :ويستجاد قول املتنيب. احلمى من فيح جهنم فأطفؤها باملاء: ليه وسلماهللا ع
  فليس تزور إال يف الظالم... وزائريت كأن هبا حياء 

  فعافتها وباتت يف عظامي... بذلت هلا املطارف واحلشايا 
  كأنا عاكفان على خرام... إذا ما فارقتين غسلتين 

  ملستهاممراقبة املشوق ا... أراقب وقتها من غري شوق 
حم أعرايب يف أيام القيظ مبكة، فأتى األبطح وقت الظهرية فتعرى وطلى بدنه بالزيت ونام يف الشمس، 

لتعلمن ما نزل بك يا محى، عدلت عن األمراء وأهل الثراء، : وجعل يتقلب فيها ويقول خماطباً احلمى
فلعن اهللا من وشى . أنا واهللا بعتها: فقال! حم األمري: وجئتين؟ فعرق وذهبت محاه وقام، فسمع قائالً يقول

آين كل يوم رجالً خرمياً ناعماً فيضجعين على : التقى محتان فسألت إحدامها األخرى فقالت: وقيل! به علّي
وحيك إين وقعت إىل : فقالت األخرى. فراش وطئ فأضاجعه يف أرغد عيش، فأنصرف عنه بأطيب حال



وحيك تعايل إىل صاحيب :  التراب فأرجع عنه متربة، فقالتكساح قذر مىت قصدته يأت يب سبخة فيعركين يف
  .ألغاديه أنا وتراوحيه أنت

  :الرمد

بلغين عن حال رمد عرض له ما أرمد خاطري وأظلم ناظري، وأذهلين عن : كتب علي بن القاسم رمحه اهللا
  :ويستحسن يف عني حمبوب رمداء قول ابن املعتز. كل مهم وخفف يف عيين وقليب كل ملم

  من شدة الفتك ناهلا الوصب: ... فقلت هلم! شكت عينه: الواق
  والدم يف النصل شاهد عجب... محرهتا من دماء من قتلت 

  :ابن احلجاج
  مسكونة بني أحشائي ويف كبدي... أنا الفداء لعني بعض أسهمها 

  جيرد السقم يف قليب ويف جسدي... فيها فتور سقام ال خفاء به 
  فكيف يب وهي تشكو علة الرمد؟... ملة كانت تعلّ فؤادي وهي سا

  :النقرس

طول : فقال! ال تغتم فإن ذلك يؤذن بطول العمر: كان أبو الفضل بن العميد يكثر برجله النقرس فقيل له
  .العمر هو أن من به النقرس يسهر، فيصري ليله هناراً فكأمنا يتضاعف عمره

  :شاعر
   مفلس بعجيبأما نقرس يف... أال فاعجبوا من مفلس حلف نقرس 

ومنه قول . ذكر أعرايب رجالً قد أثرى فقال تنقرس، كأنه مسع أن النقرس يكون مع النعمة: وقال املربد
  :أعرايب

  خيشى على احلي داء النقرس... فصرت بعد الفقر والتفلّس 
  .ال ينقرس الناطفي يف رجله والشطرجني يف يده: وقال ماسرجوية

  :احلبون

علة منعت احلركة ومل توجب العيادة حىت : ما حبسك عنا؟ فقال: ن هبرية فقالدخل شبيب بن شبة إىل اب
حبنك يؤذن : وقيل. إن حلماً شديداً عاد قيحاً وصديداً ألهل أن يعاد صاحبه: خرج علي، فقال ابن هبرية

  :إمنا يؤذن مبا لك بفتح الالم أي يقتضي أن يقال أي شيء لك؟ شاعر: وقال بعض األدباء. مبالك
  فيقلق أحشائي ويسهر مقليت... دّمل يف كل يوم يزورين ويب 

  فيا ليتهم آبوا مبايل وصحيت... مال وصّحة : يقول يل العّواد
  :أبو حكيمة



  ّدمال وزكاما: برأسي ورجلي... أحيسدين إبليس داءين أصبحا 
  زمانة أير ال يطيق قياما... فليتهما كانا به، وأزيده 

  :اجلرب

أن البعري جيرب يف القطيع فيجرب جبربه اإلبل : فقيل. ال عدوى: اهللا عليه وسلم قال يف اخلرب أن النيب صلى
صاحب اجلرب شاكر ألنه أبداً : وقيل. فمن أجرب األول؟ ويسمى اجلرب حبيبات الطرب: قال. كلها

  .يقول قد ذهب
  :الصنوبري

  هذا هالك وذا شؤم وذا عطب... الشيب عندي واإلفالس واجلرب 
  :عبدان
  أقض على جنيب املضجع... رب حاليت إذ رأى ومستخ

  لضري كما قال يل أسجع... إنين : فقلت جميباً له
  يقلب فيه فىت موجع... إذا الليل ألبسين ثوبه 

  :الزكام

من ال يعودين يف : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. ثالثة ال يعدن، املزكوم والرمد واجلرب: روي أنه قيل
ودعا عيسى . مؤونة أنف املزكوم أعظم من مؤونة استني: وقيل. ودين يف مرض آخرالزكام ال أبايل أن ال يع

لست اليوم مبؤاكل للكرام ألنين مزكوم، والزكمة قبيحة اجلوار مانعة : بن علي ابن املقفع إىل الغداء فقال
أي أن الشيطان قال ما حسدت ابن آدم إال على شيئني الطشاءة واحلقوة : ويقال. من عشرة األحرار
  .الزكام واهليضة

  :الوزير الرئيس الكايف األوحد
  ففاجأتين على ضرب من احلمر... ونزلة كنت أمحي وجة موردها 

  وأسلمتين أليدي الروع واخلدر... سدت علي طريق الروح متنشقاً 
  ينعق بارقها يف السمع والبصر... وأنشأت مزنة يف الرأس مضرمة 

  فو محيم غري ذي كدرمدت بص... حىت إذا خمضتها مدة قدرت 
  ويف اخلياشيم ضيق حمصد املرر... ففي شؤوين حريق من تلهبه 

  طول احتماء إذا ما هّم بالدرر... ال الفصد يغين وال ماء الشعري وال 
  على السالمة، وقاها من الغري... فاحلمد هللا محداً ال كفاء له 

  :شرب األدوية املسهلة



الدواء مثل عدو : وقيل. سهم ترمي به يف جوفك أخطأ أم أصاب: سئل طبيب كسرى عن دواء املشي فقال
الدواء يف البطن كالصابون يف : وقيل. إىل جانبه صديق، ترمي العدو فال تأمن من أن يصيب الصديق

مثل : ما بال اإلنسان أثور ما يكون بدنا إذا شرب الدواء؟ فقال: وقيل لبقراط. الثوب، ينقيه لكن خيلقه
: وقيل. ال تستعمل األدوية يف ما تنفع فيع األغذية: وقيل. ثر ما يكون غباراً إذا كنسذلك مثل البيت أك

  .النفس إذا ألفت الدواء فسدت، ألن الدواء جيب أن يطرأ عليها غريباً فتحتشم

  :الكناية عن األدوية املسهلة

وكتب . ؛ كناية عنهشربت فما أجناين: مل لبست النعل؟ ويقال: كان ظرفاء البصرة يقولون لشارب الدواء
  :الصنوبري إىل صديق له شارب الدواء

  كم جدار هّد من رعد وكم سّحت غمامه؟... نّبين كيف ختطيك إىل دار الكرامه 
  :فكتب إليه ثانياً. فلم جيبه

  وما كان من احلال؟... ابن يل كيف أصبحت 
  وكم سارت بك الناقة حنو املنزل اخلايل؟

  :فأجابه
  أغبهما من السري العنيف... ا إن كتبت إليك والنعالن م

  على العنوان يوصل يف الكنيف... فإن رمت الكتاب إيلّ فاكتب 

  :احلقنة

يف است من؟ فخاف الطبيب : فقال! يوضع يف استه كذا: كان كرتكني أمري بغداد أمره الطبيب باحلقنة قال
فلما . يه باحلقنة فأىب وتفادى منهاوكان عني الدولة أصابه مغص فأشري عل! يف اسيت أيد اهللا األمري: فقال

واعتل أعرايب فأشري عليه . فحقن وبرأ! يا قوم أدخلوا هذا اجلذع يف اسيت وأرحيوين: اشتد به الوجع قال
  :فقال صديق له. باحلقنة

  على شكوة قبحا، ويف استك عودها... كفى سوءة أنا نراك حمبساً 

  :احلث على التداوي باألدوية

مب تداوي من : وقال الطبيب لرجل. ووا فإن اهللا ما وضع داء إال وضع دواء إال اهلرمتدا: روي يف اخلرب
وقال رجل آلخر وكان معه إبل . إن رأيت أن تغسلها مباء الشعري وتشربه فافعل: فقال. بالنشرة: محاك؟ قال

اجعل مع : فقال !إن لنا عجوزاً صاحلة نتكل على دعائها ونستغين به عن الدواء: هال داويتها؟ فقال: جرب
  .دعائها شيئاً من القطران



  :التداوي بالقرآن واألدعية

ووجد بعض . عليك بقراءة القرآن: وجد ابن أسقع يشكو حلقه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
بسم اهللا أعوذ باهللا : ضع يدك اليمىن عليه وقل: الصحابة شكوى يف بعض بدنه فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .شر ما أجده، سبع مرات وبقدرته من

  :ذكر التأين يف املداواة واملبادرة

املتأين يف عالج الداء بعد معرفة الدواء كاملتأين : وقيل. حق الطبيب أن يتأىن يف املداواة فعثرته ال تقال: قيل
  .يف إطفاء النار، وقد أخذت حبواشي ثيابه

  :نوادر األطباء

ليت ذاك يف : فقال. به حرارة وضيق ريبوسة: د صاحبها؟ قالتما جي: جاءت امرأة إىل طبيب بقارورة فقال
وشكا ! لو جاز يف البستوقة جلاز أن حتمليه يف حرك: وجاءت أخرى ببستوقة فيها ماء فقال! حر امرأيت

أكلت الشعري والرطبة : وجاء آخر إىل طبيب فقال. كله مهضوماً: رجل إىل طبيب سوء اهلضم فقال
واعتل رستاقي فجاء إىل الطبيب . عم احلمار فاذهب إىل حيىي البيطار يعاجلكهذا ط: فأصابين مغص فقال

ال تأكل : وقال طبيب ملريض. واهللا إين لو عصرت ما انعصر مين ال الرائب: فقال. كل الرائب: فقال له
شكا عبد اهللا بن جعفر ضرسه فقال له عبد اهللا بن . لو كانا عندي ما اعتللت: فقال. السمك واللحم

شكا رجل إىل أيب السائب . إمنا يطيع إبليس أولياؤه: إن إبليس يقول دواء الضرس قلعه؛ فقال: انصفو
وظن خادم أن بشراً . فالوجع أيضاً حيب رجلك: قال. أنا أحبه: فقال. ال تأكل القديد: وجع رجله فقال له

  .أنا طبيب األديان ال طبيب األبدان: املريسي طبيب، فعرض عليه ماءه فقال

  :فيات يف الطبسخ

خذ ورق : فقال. إفعل: قال. أعطين مائة درهم أصف لك دواء: نظر عبادة إىل رجل يف عينه جرب فقال
فرفع رجله ! املدر وعروق احلجر واستحقهما واكتحل هبما سبع سنني، فإن مل تذهب عينك فخذين به

خبتيشوع يوماً مع املأمون وركب ! خذ هذين الدرمهني فإن نفع دواؤك زدناك: وضرط عليه ضرطتني فقال
فقال ! أشتكي الشبق: ما تشتكي؟ فقال اجملنون: فأخذه وقال. أيها الطبيب خذ نبضي: فتعلق به جمنون وقال

خذ هذا لذاك حىت : فضرط اجملنون وقال! خذ مسواك أراك وأدخله من وراك فإنه صاحل لذاك: خبتيشوع
  .فضحك املأمون! بيب سواكجنرب دواك، فإن كان صاحلاً زدناك وال يكون لنا ط

  :شهوة املريض للطعام



أشتهي ما ال أجد : وقيل ذلك آلخر فقال. ال بودي أن أشتهي: أتشتهي شيئاً؟ قال: قيل للخليل يف علته
املريض الذي يشتهي أرجى : قال بقراط. أشتهي أن ال أموت: وقيل ذلك آلخر فقال. وأجد ما ال أشتهي

  .عندي من الصحيح الذي ال يشتهي
  :املتنيب

  جيد مّراً به املاء الزالال... ومن يك ذا فم مّر مريض 

  :من شكا علته

  :أبو نواس وقيل هو آخر شعر قاله
  وأراين أموت عضواً فعضوا... دب يفّ السقام سفالً وعلوا 
  نقصتين مبرها يب جزوا... ليس ميضي من ساعة يب إال 
  م متتعهن لعبا وهلوا... هلف نفسي على ليال وأيا 

أجدين أذوب وال أثوب، وأجد جنوي أكثر من رزي فما : كيف جتدك؟ قال: قيل لعمرو بن العاص يف مرضه
  .وال بد من شكوى إذا مل يكن صرب: وقيل. بقاء للشيخ على ذلك

  :محد شكوى العلة

أما ختشى أن : فقلت. أشتكي كذا وبت البارحة بكذا: دخلت على سفيان وهو عليل فقال: قال بعضهم
كيف : وملا مرض أمري املؤمنني دخل إليه الناس فقالوا. أنا أذكر قدرته علي: هذه شكاية من اهللا؟ فقالتكون 

، " ونبلوكم بالشر واخلري فتنة : " أجل إن اهللا تعاىل يقول: أهذا كالم مثلك؟ قال: قالوا. بشر: جتدك؟ قال
متام : ما تشكو؟ فقال: وقيل آلخر .الشكوى ختفف اهلم وتزيل األمل: وقيل. فاخلري الصحة والشر املرض

ما يصنع أمري املؤمنني بشخص ليس بطائل ذي : ووجه املتوكل إىل اجلاحظ يدعوه فقال. العدة وانقضاء املدة
  شق مائل، ولعاب سائل وفرج مائل وعقل حائل؟

  :شكوى العلة

ساة يف عرض ما جتده يف بدنك يا بين إنك ال جتد موا: قال املأمون البنه العباس وقد شكا إليه وجعاً يف بطنه
أتشكو من يرمحك إىل من ال : وقال بعضهم ملن يشكو. وال يشركك فيه صديقك فال تشمنت به عدوك

إن املريض يتفرج إىل األنني وإىل أن يصف : يرمحك؟ وقيل لسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وهو مريض
وعار وال يسمع اهللا مين أنيناً فأكون عنده جزوعاً، وأما أما األنني فو اهللا أنه جلزع : فقال. ما به إىل الطبيب

  .الطبيب فو اهللا ال حيكم غري اهللا يف نفسي، فإن شاء قبضها إليه وإن شاء مّن هبا علي

  :فضل الصحة والعافية



ال يعرف طعم العافية إال من نالته يد : وقيل. الشباب والعافية: شيئان ال يعرف فضلهما إال من فقدمها: قيل
ال تزال غنياً ما دمت . الدنيا حبذافريها األمن والعافية: وقيل. لعلة وال طعم الرخاء إال من مسته يد البالءا

  .سوياً

  :نفع املرض

اعتل الفضل بن سهل خبراسان مث برأ، فجلس للناس فهنؤوه بالعافية وتصرفوا الكالم، فلما فرغوا أقبل على 
متحيص الذنب والتعرض للثواب، واإليقاظ من : عاقل أن يعرفهاإن يف العلل نعماً ينبغي لل: الناس فقال

الغفلة واإلذكار بالنعمة يف حال الصحة واالستدعاء للتوبة واحلض على الصدقة، ويف قضاء اهللا وقدره 
إن اهللا قد أقالك فأشكره، وذكرك : ودخل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما على عليل فقال. اخليار
إن : وقال عليه السالم. اللهم اجعله أدباً ال غضباً: ن حممد عليهما الرضوان فقالواعتل جعفر ب. فأذكره

ما : وذكرت األدواء عند أيب الدرداء فقال رجل. املريض تتحات عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجر
  .ال جرم أن ذنوبك مل حتط عنك: فقال! اشتكيت قط

  :وجوب عيادة املريض

عيادة املريض، وتشميت العاطس، وتشييع : حق املسلم على املسلم ثالث: مقال النيب صلى اهللا عليه وسل
من عاد مريضاً خاض الرمحة، فإذا قعد عنده استنقع فيها، وإذا خرج : وقال صلى اهللا عليه وسلم. اجلنازة

عودوا مرضاه وشيعوا هلكاها وعزوا : ويف اخلرب. عيادة املريض بعد ثالث: من عنده خاض الرمحة، وقيل
  .الهاثك

  :أدب عيادة املريض

ال تقولوا كيف أمري املؤمنني وال تسألوه عن حاله : وقال الفضل بن الربيع. سوء العيادة تلقيح العلة: قيل
فتكلفوه اجلواب ولعله يثقل عليه الكالم، ولكن إجعلوا مسألتكم الدعاء له، وقولوا بدل كيف جيد أمري 

  .لرمحةأنزل اهللا عليه الشفاء وا: املؤمنني نفسه
  :شاعر

  وجلسة لك مثل اللحظ بالعني... حق العيادة يوم بعد يومني 
  يكفيك من ذاك تسآل حبرفني... ال ترب من مريضاً يف مسألة 

إرفعوا أيديكم : أدع لنا فقال: ودخل قوم على السري السقطي رمحه اهللا وهو عليل فأطالوا اجللوس وقالوا
: فقال. أوصنا: ودخل قوم على مريض فأطالوا مث قالوا! املرضىوقولوا اللهم اجعلنا ممن علمتهم عيادة 

ما : ودخل ثقيل على مريض فأطال اجللوس مث قال. أوصيكم أن ال تطيلوا اجللوس عند املريض إذا عدمتوه
  !تشتكي؟ قال قعودك عندي



  :شكاية من ال يعوده إخوانه

  :جحظة الربمكي
  و سالميشرفين بّرب أ... مرضت فلم يكن يف األرض حّر 

  كأن عياديت بذل الطعام... وضّنوا بالعيادة وهي أجر 

  :اإلعتذار من ترك العيادة

  :شاعر
  حظي فإين يف الدعاء جلاهد... إن كنت يف ترك العيادة تاركاً 

  وأتى على غل الضمري احلاسد... ولرمبا ترك العيادة مشفق 

  :من عادة ممرضه

  :عبد بين احلسحاس
  أال إمنا بعض العوائد دائيا... ءه يعدن مريضاً هّن هّيجن دا

  :آخر
  فأقبلت من أهلي مبصر أعودها... وخّبرت ليلى بالعراق مريضة 
  أأبرئها من دائها أم أزيدها؟... فو اهللا ما أدري إذا أنا عدهتا 

  :مريض عاد صحيحاً
  :شاعر

  وتذنبون فنأتيكم ونعتذر... إذا مرضنا أتيناكم نعودكم 
  :العباس بن األحنف

  وهي الصحيحة واملريض العائد... فعدهتا فتربمت ! مرضت :قالت
  ما رّق للولد الضعيف الوالد... واهللا لو أن القلوب كقلبها 

  :وصف العلة بأهنا تنال األماثل

مثل املؤمن مثل احلزمة من : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم.روي أن اهللا تعاىل جيعل متحيصاً لذنوب أوليائه
  .يح مرة هكذا ومرة هكذا، ومثل املنافق مثل األرزة اجملدبة على األرض يكون اجنعافها مرةالزرع تفيؤها الر

  :أبو متام
  فالورد حلف لليث الغابة األضم... فإن يكن وصب قاسيت صورته 

  عيدان جند ومل يعرضن للرمت... إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت 



  :البحتري
  إمنا احلمى على األسد الورد أال... وما الكلب حمموماً وإن طال عمره 

  :ذكر تباطؤ زوال العلة

. جاءتين العلة باقات والعافية تأتيين طاقات: كيف جتدك؟ قال: دخل سفيان على جار له خمنث فقال له
  .العلة حتمل على اجلمال وتثقل على النمال: وقيل

  :حث العائد على تنشيط املريض

رب الدواء، وال تصعبوا عليه العلة فتخاف نفسه وميوت بشروا املريض بالربء ونشطوه لش: قال يوحنا
حدثوا املريض حال من كان يف أصعب من علته فربأ، وال حتدثوه عمن كان يف مثل : وقال بقراط. حسه

  .أدب العيادة تشجيع العليل بلطيف اللطف وحسن الفأل: وقيل. علته فمات

  :احلث على ختويفه ليجتنب املضار

من : وقيل. جتنب املضار، فمن خوفك لتلقى األمن خري لك ممن أمنك لتلقى اخلوفخوفوا املريض لي: قيل
ودخل طبيب على مريض قد أصاب إصبعه ريح فشمها . أوجرك املر لتربأ خري ممن أوجرك احللو لتسقم

لو مل أخوفه لتجاسر على : فلما كان من الغد برأ فقيل له يف ذلك فقال. إن أكلت اليوم شيئاً مت: فقال
  .كل فكان يطول عليهاأل

  :رقيع خّوف مريضاً برقاعته
ال ضري إذا رأيتم املريض هكذا فاغسلوا أيديكم منه، فقد كان أيب به : عاد رجل مريضاً مل يكن به بأس فقال

إن جريراً يقول بيتاً ذهب : فقال. وجع الركبة: ما علتك؟ قال: وعاد آخر عليالً فقال. هذا الداء فمات
  :عين صدره وآخره

  وليس لداء الركبتني دواء
! إنه مل ميت: فقيل. آجركم اهللا: ودخل آخر على مريض فقال! ليتما ذهب عنك عجزه مع نفسك: فقال
إذاً ال : فقال. على املوت: كيف أنت جعلين اهللا فداءك؟ فقال:وقال رجل ملريض! ميوت إن شاء اهللا: فقال

  .جعلين اهللا فداءك فإين قدرت أن يف األمر فسحة

  :ئة من برأ من مرض والدعاء لههتن

  :أشجع
  لقد قرت بصحتك العيون... لئن جرحت شكاتك كل قلب 

  :وله



  ألهل األرض كلّهم صالحا... لقد أمسى صالح أيب علي 
أو يسلم من املوت يف عقبه؟ كتب عبد اهللا بن : فقال. احلمد هللا الذي سلمك: قيل ألعرايب برأ من علته

لقى داءك بدوائك، ومسحك بيد العافية ووجه إليك وافد السالمة، وجعل أذن اهللا بشفائك وت: املعتز
  .علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك

  :ابن املعتز
  وأغسله بالصحة من أوصابه... يا رب أمسك رمق الدنيا به 

  :أبو متام
  والرمح ينآد طوراً مث يعتدل... سقم أتيح له برء فزعزعه 

  والنجم خيمد حيناً مث يشتعل ...قد حال لون فردّ اهللا نضرته 
  :املتنيب

  هبا املكارم واهنلّت هبا الدمي... صّحت بصحتك الغارات وابتهجت 
  كأمنا فقده يف جسمها سقم... وراجع الشمس نور كان فارقها 

  :تفدية املريض

  :شاعر
  لكان بنا الشكوى وكان لك األجر... فديناك لو نعطى املىن فيك واهلوى 

  :البحتري
  نقيك الذي ختفي من السقم أو تبدي... ال بالطوارف والتلد بأنفسنا 

  فإن أشفقوا مما أقول فيب وحدي... بنا، معشر العافني، ما بك من أذى 
  :آخر

  أجر العليل وأين غري مأجور... يا ليت علّته يب غري أن له 
  :ديك اجلن

  يوماً بشهر وأن اهللا عافاه... يا ليت ّمحاه يب كانت مضاعفة 
  وجيعل اهللا منه الربء عقباه... لسقم منقوالً إىل جسدي فيصبح ا

  :من ذكر شدة ما قاساه بعد ما صح

  :عبد اهللا بن املعتز
  كمثل أسري حلّ بعد وثاقه... أتاين بربء مل أكن فيه طامعاً 

  فإين جمجت املوت بعد مذاقه... فإن كنت مل أجزع من املوت جزعة 

  :تغري اللون



  :ن من قول البحتري يف صفرة اللونمل يسمع أحس: قال الصويل
  من الدّر ما أصفرت حواشيه يف العقد... بدت صفرة يف لونه أن محدهم 

  :أبو متام
  جعلت ورد وجنتيه هبارا... مل يشن وجهه البهيج ولكن 

  :أنواع خمتلفة يف الطب

ني، واشتر هبما إذهب إىل امرأتك واستوهب منها درمه: إشتكى رجل بطنه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: إن اهللا تعاىل يقول: عسالً واقرأ عليه القرآن وتناوله ففعل فربأ فقيل له يف ذلك فقال عليه الصالة والسالم

إذا : وقيل يف الطعام. فيه شفاء للناس: وقال يف العسل" . فإن طنب لكم عن شيء منه فكلوه هنيئاً مريئاً " 
: وقيل. غري حممود، وإذا بقي بعد أربعة وعشرين ساعة يضرخرج من اجلوف قبل سبع ساعات فهو مذموم 

قيل الطبائع : وقال جعفر بن حممد. الوريد والسحر واملثانة واملعدة: كل شيء ينام من اإلنسان إال أربعة
أربع، الدم وهو عبد ورمبا قتل صاحبه، والبلغم وهو خصم ألد إن خصمته من جانب احتج عليك من 

ة كالصيب ومرة كامللك تداوى يف احلالني، والسوداء وهي كاألرض إذا رجفت جانب، الصفراء وهي مر
لسعت . إذا كان الطبيب حاذقاً والعليل عاقالً والقيم فهما فأجدر بالداء أن يزول: وقيل. رجف ما فوقها

عندي : ولسعت آخر فقال أعرايب. حيث ال يضع الراقي أنفه: أين لسعتك؟ فقال: عقرب سرم أعرايب فقيل
فرط الغم والسرور يقتالن، أما الغم فإنه جيمد الدم : قيل. الصياح إىل الصباح: ما هو؟ قال: واؤه، فقيل لهد

وملا دخل الرشيد طوس اشتدت علته وطبيبه . والسرور يلهبه حىت تعلو حرارته على احلرارة الغريزية
فدعا الفضل . لتك من حدة السفرإن ع: خبتيشوع يغدو ويروح عليه ويعطيه األباطيل ومينيه األماين ويقول

أبغين رجالً عاقالً من التجار أشاوره يف أمري وأفضي إليه بسر، فجاءه برجل من أهل طوس : يوماً وقال
خذ هذه القارورة فأت هبا جربيل بن : فخال به وقال. نعم: أحتفظ السر؟ قال: فاستنطقه فرآه عاقالً، فقال

مله فإن كان له دواء فعرفين، وإن مل يكن له دواء فعرفين ليتجهز هذه القارورة أيب فتأ: خبتيشوع فقل له
يا ! ويلي على ابن الزانية: فذهب إليه بالقارورة فلما نظر إليها جربيل أقبل على أبيه وقال. ويصلح أمره

أتركين حمبوساً عندك ثالثة أيام، فإن : فضل إذهب فاضرب عنقه يعين الطبيب، فأخذه الفضل وحبسه فقال
أي الفراش : قال أنوشروان لوزيريه يوماً. ففعل فمات الرشيد ليله الثالث. فاقتلين وإال فال تتقلد دميعاش 

ألذ الفراش احلرير حمشواً، وكان بني يديه غالم يف : ألذ الفراش اخلز حمشواً وقال اآلخر: ألذ؟ فقال أحدمها
: قال. صدقت: قال. ألذ الفراش األمن: قال. نعم: أيها امللك أتأذن يل يف الكالم؟ فقال: عدد احلجاب فقال
فما ألذ ! أحسنت: فقال. ما ال يهيج على طبيعة علة وال يعقد يف عنق آكله مّنه: فما ألذ الطعام؟ قال

فما ألذ ! أحسنت: قال. ما ال يزيل عقالً عن حمله وال يهيج على طبيعة شيئاً من علله: الشراب؟ فقال
وكان . فرفع حمله وأحلقه بأكابر حشمه. ن أبيه يف حياته وخلف له بعد وفاتهالولد السار رحيا: الرحيان؟ قال

هذا يعمل لرأس يوضع يف : بعض األصبهانيني أصابه صداع فضمد رأسه بدار صيين وفلفل، فقال له الطبيب
  .التنور



  احلد السابع

  يف اهلمم واجلد واآلمال

  مما جاء يف اهلمم الرفيعة والوضيعة

  :ث عليهمدح رفع اهلمة واحل

ال تدور رحى اجلد إال بقطب اهلمة وقيمة كل : وقيل. اهلمة جناح احلظ: وقيل. اهلمة تلقج اجلد العقيم: قيل
قال عمر رضي . عليك بكل أمر فيه مزلقة ومهلكة أي جبسام األمور: وقال عمرو بن العاص. امرئ مهته
  :أحسن ما قال لبيد: وقال. هال تصغرن مهتك فإين مل أر أقعد بالرجل من سقوط مهت: اهللا عنه

  إن صدق النفس يزري باألمل... أكذب النفس إذا حدثتها 
  .عمل السلطان، وجتارة البحر، ومناجزة العدو: ثالثة ال تدرك إال برفع اهلمة: وقيل

  :ابن نباتة
  إن احملامد والعلى أرزاق: ... حاول جسيمات األمور وال تقل

  غاية فيها الطالب سباق عن... وارغب بنفسك أن تكون مقّصرا 

  :املرء تابع هلمته

: نظر رجل إىل برذون يستسقى عليه فقال. املرء حيث جيعل نفسه، إن رفعها ارتفعت وإن قصر هبا اتضعت
  .ما املرء إال حيث جيعل نفسه لو مهلج يف سرية ما استسقى عليه

  :شاعر
  ففي صاحل األخالق نفسك فجعل... وما املرء إال حيث جيعل نفسه 

  :لبعض بين عامر
  تبوئه يف العال مصعدا... إذا مل يكن للفىت مهه 

  ت، واملرء يلزم ما عودا... ونفس يعودها املكرما 
  فليس ينال هبا السؤددا... ومل تعد مهته نفسه 

  :من عظمت مهته وقصرت موجدته

أسوأ : وقيل. ىب إال ارتفاعاًذو اهلمة وإن حط نفسه تأىب إال العلو، كالشعلة من النار خيفيها صاحبها وتأ: قيل
  :الناس من اتسعت معرفته وضاقت مقدرته وبعدت مهته؛ أخذ ذلك املتنيب فقال

  ويقصر عما تشتهي النفس وجده... وأتعب خلق اهللا من زاد مهّة 



  :ابن نباتة
  عليه إذا مل يسعد اهللا جده... أرى مهم املرء اكتئاباً وحسرة 

  :ن األناماحلث على طلب اجلسام واالعتزال ع

ينبغي لذي املروءة أن يكون إما مع امللوك مبجالً أو مع النساك متبتالً، كالفيل إما أن يكون : قال يف كليلة
الناس رجالن دنياوي وأخري، فالدنياوي صاحب : وقال حكيم. مركباً نبيالً أو يف الربية مهيباً جليالً

ملتباعد من الناس اجلاعل بينه وبينهم سداً، وال سلطان وذو لسان أو سنان ال يفضي على هوان، واألخري ا
  .كن مترفعاً عن الناس ومستتراً عنهم: وقال معاوية البنه. واسطة بينهما

  :املمدوح بعظم اهلمة

فالن يرمي هبمته حيت يشري إليه الكرم، يتحسى مرارة األخوان ويسقيهم عذبه، له مهة تناطح : قال أعرايب
  .النجوم وكرم يشامخ الغيوم

  :أبو الغمر
  كأهنا وتعالت عن مدى اهلمم... ومهة نبلت عن أن يقال هلا 

  :آخر
  حبور من اآلمال ليس هلا جسر... ويل مهم بيين وبني بلوغها 

  :املتنيب
  ومهته الصغرى أجلّ من الدهر... له مهم ال منتهى لكبارها 

  :وله
  ومهه يف ابتداءات وتشتيت... فىت أصاب من الدنيا هنايتها 

  :آخر
  ومهة تسع الدنيا وما تسع... صدر رحيب ملا يأيت الزمان به 

  :من ضاق به الزمان لعظم مهته

  :املتنيب
  تضيق به أوقاته واملقاصد... فىت يشتهي طول البالد، ووقته 

  :وله
  ملء فؤاد الزمان إحداها... جتمعت يف فؤاده مهم 

  :املوسوي
  يف جدول واملاء جيعل نفسه... ضاق الزمان فضاق فيه تقلّيب 



  :حتمل املكاره يف نيل املكارم

  .من مسا ملكرمة فليتحمل مكروهها: وقيل. املكارم موصولة باملكاره: قيل
  :اخلبزارزي

  !رجوت احملاال: بغري اجتهاد... فقل ملرجي معايل األمور 
  :أبو متام

  حىت وجهه يف البيد... ما ابيضّ وجه املرء يف طلب العال 
: وقيل للربيع بن خيثم. دون نيل املعايل هول العوايل. نودع، وإذا مل تنفجع مل تتمتعإذا مل تتهن مل ت: وقيل

وقيل . راحتها أريد، فإن أفره العبيد أكسبهم ملواله: فقال. أتعبت نفسك يف العبادة وإصالح أمر الناس
والعجم  وقد أمجع حكماء العرب. ليطول وقويف يف الظل: فقال! طال وقوفك يف الشمس: لروح بن حامت

  .أنه مل يدرك نعيم بنعيم قط، وما أدرك نعيم إال ببؤس قبله
  :شاعر

  ما خلته سبباً إىل حممود... وحتّمل املكروه ليس بضائر 
  :امرؤ القيس

  كفاين، ومل أطلب قليالً من املال... فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة 
  :املتنيب

  مفال تقنع، مبا دون النجو... إذا غامرت يف شرف مروم 
  كطعم املوت يف أمر عظيم... فطعم املوت يف أمر صغري 

  :وله
  العزم تأيت العزائم... على قدر أهل 

  :الصاحب
  وأمرك ممتثل يف األمم؟... مل عرتك اهلموم : وقائلة
  !بقدر اهلموم تكون اهلمم... دعيين على غصيت : فقلت

  .شاغل عنهافالن تعب يف طلب املكارم غري ضال يف طرقها وال مت: وكتب بليغ

  :استطابة حتمل الشدة للوصول إىل الرفعة

  :املتنيب
  ومن يعشق يلذ له الغرام... تلذ له املروءة وهي تؤذي 

  :أبو فراس
  ومن خيطب احلسناء مل يغله اهلر... هتون علينا يف املعايل نفوسنا 

  :أبو دلف



  ولكن شغل القلب للهمّ رافع... وليس فراغ القلب جمداً ورفعة 
  وكل قصري اهلمّ يف احليّ وادع... د حممول على كلّ آلة وذو اجمل

  :ذم من مهته نفسه

  :ملا قال احلطيئة يف الزبرقان
  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي... دع املكارم ال ترحل لبغيتها 

ه يا أمري املؤمنني إن: فقال! ما يف ذلك هجاء: شكاه الزبرقان إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عمر
  .ما هجاه ولكنه سلح عليه: عراين عما ابتنيته من املعايل، فدعا حساناً وسأله فقال

  :حامت
  من العيش أن يلفى لبوساً ومطعماً... حلى اهللا صعلوكاً مناه ومهّه 

  :آخر
  أن تلبسوا خزّ الثياب وتشبعوا... إين رأيت من املكارم حسبكم 

  ه فتقّنعوايف جملس أنتم ب... فإذا تذوكرت املكارم مرة 
  :ابن سوادة

  يف األكل والشرب ويف الباه... مهتهم من هذه كله 
  :وقال. فالن كالبهيمة تأكل ما مجعت وتنكح ما وجدت: أخذ ذلك من قول األعرايب الذي قال

  فاسع له وعدّه عياال... إذا الفىت مل يركب األهواال 

  :ذم من قصرت مهته عن طلب املعايل

  .هو عبد البدن حر الثياب، عظيم الرواق صغري األخالق، الدهر يرفعه ومهته تضعه: ذم أعرايب رجالً فقال
  :أبو متام

  بنوا هلمم اهلوامد والنفوس اخلوامد واملروءات النيام
  :وكان ألعرابية ابن حترضه على اإلقامة واالقتصار على املطعم واملشرب فأنشدها

  منه بعيد ومطعمه فاخلري... إذا ما الفىت مل يبغ إال لباسه 
إذا كان دينء . فالن يشبعه كراع األرنب: قال ابن األعرايب. فالن بطر الدعة خبيل السعة سيء الرعة: وقيل
اشبع العباس بن حممد فإنك إن مل تشبعه يأكلك، : ويقرب من هذا الباب ما قاله املنصور للمهدي. اهلمة

ارقه، وإياك أن تويل حممد بن سليمان صعود منرب وأما حممد بن إبراهيم فإنه إذا قدر على فرج امرأته مل يف
  .فإنه إن صعده هّم باخلالفة

  :تذمم من قصر يف طلب املعايل



  :املتنيب
  وكم هذا التمادي يف التمادي؟... إىل كم ذا التخلف والتواين 

  يبيع الشعر يف سوق الكساد... وشغل النفس عن طلب املعايل 

  :ذم إيثار الدعة والنهي عنه

أن الراحة حيث تعب الكرام : وقال الصاحب. لزم أحد الدعة إال ذل، وحب الكفاية مفتاح العجز ما: قال
  .أودع لكنها أوضع، والقعود حيث قام الكرام أسهل لكنه أسفل

  :آخر
  وراحة، ويويل غريه التعبا... فىت هبمته يلتذ يف دعة 

  :أبو دلف
  ألقداحوتضل معتكفاً على ا... ليس املروءة أن تثبت منعماً 

  !خلقوا ليوم كريهة وكفاح... ما للرجال وللتنعم؟ إمنا 
  ما يسرين أين كفيت أمر الدنيا كله لئال أتعود العجز:قال يزيد بن املهلب

  :ذم الكسل وتدرع العجز

  .إياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلت مل تؤد حقاً، وإن ضجرت مل تصرب على حق: قال األحنف
  :شاعر

  فالنجح يهلك بني العجز والضجر... ك معجزة ال تضجرن وال تدخل
  .زوج العجز التواين منتج بينهما احلرمان: وقيل

  :ابن املعايف
  وساق إليها حني أنكحها مهرا... كأن التواين أنكح العجز بنته 

  فقصراكما ال شك إن تلدا فقرا... اتكىء : فراشا وطيئاً مث قال له
  :آخر

  ليس حّر على عجز مبعذورف... خاطر بنفسك ال تنقع مبعجزة 

  :مدح إيثار الدعة وقصر اهلمة

رأيت املعايل مشوبة باملكاره، فاقتصرت على اخلمول ضناً : مل ال تطلب األمور العظام؟ فقال: قيل البن املقفع
  :بالعافية؛ ومنه أخذ العتايب قوله

  ومل أجتشم هول تلك املوارد... دعيين جتئين منييت مطمئنة 
  مبستودعات يف بطون األساود... ور مشوبة فإن جسيمات األم



  :مدح اخلمول مع الغىن

. متن: وقال عبد امللك ألعرايب. من اتسعت مقدرته وقصرت مهته: من أنعم الناس عيشاً؟ فقال: قيل حلكيم
ليتين كنت مسعت هذه الكلمة قبل : فقال. العافية واخلمول فإين رأيت الشّر إىل ذي النباهة أسرع: فقال
مسعت رسول اهللا : أرضيت أن تكون مشغوالً بأغنامك والناس يتنازعون امللك؟ فقال: وقيل لسعد. ةاخلالف

  .إن اهللا حيب الغين التقي اخلفي: صلى اهللا عليه وسلم يقول
  :قال الربيدي

  وعافية تغدو هبا وتروح... وما العيش إال يف اخلمول مع الغىن 
أتروين ال أعرف اإليراد واإلصدار؟ ولكن : قال حممد بن زبيدةو. جربنا العيش فوجدنا أهنأه أدناه: بعضهم

  .شرب كاس وشم آس واستلقاء من غري نعاس أحب إيل من مداراة الناس

  :مدح التوسط يف األمور

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على : " مدح اهللا تعاىل التوسط يف كل األمور فقال تعاىل
. الغلو يف العلو مؤدّ إىل وضع الضعة: وقيل. خري األمور أوسطها:  عليه وسلموقال النيب صلى اهللا. الناس
  .أكثر اخلري يف األوساط: وقيل

  :أبو العتاهية
  وعد عن اجلانب املشتبه... عليك بأوساط كلّ األمور 

  :ذم التوسط

  :كشاجم
  أكره األوسطا: فقلت هلم... عليك وسيط األمور : وقالوا

  وال يف حضيض وطيء املطا... ق إذا مل أكن يف ذرا شاه
  توسطه خفت أن أسقطا... وحاولت يف مرتقى هائل 

مما يستقبح معىن وسط ومغن وسط ونادرة وسط، وحقيقة الوسط ما مل يكن سنياً وال دنيئاً كما قال : وقيل
ت قد خرب: وقيل إلسحاق املوصلي. ليس خبسيس وال نفيس: أبو مهدية األعرايب وقد سئل عن طعام فقال

  .ليس يف الكمال كما هتوى وال يف التخلف كما ختشى: فالناً فكيف هو؟ فقال

  :ذم بلوغ النهاية

  .عند التمام يكون النقصان وبقدر السمّو يف الرفعة تكون وجبة الوقعة
  :شاعر



  مت: توقّع زواالً إذا قيل... إذا مت أمر بدا نقصه 
: ون ألمحد بن أيب خالد وهو خيلف احلسن ابن سهلوقال املأم. صرف اهللا عنك التمام: ويف بعض األدعية
إن رأى أمري املؤمنني أن يعفيين وجيعل بيين وبني الغاية منزلة يرجوين إليها املوىل، : فقال. رأيت أن استوزرك

ومما يضاد هذا الباب ما كتب القاسم بن عبد اهللا . وخيشاين هلا العدو، فما بعد الغايات إال اآلفات
انتزعته من كتاب : ا جدد اهللا من هذه النعمة للوزير من بلوغ النهاية ما أستدميها به قالويل فيم:الكرخي

وقد علم أن دين اهللا بعد نزول " . اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت : " اهللا تعاىل يف قوله
  .رقاً وغرباً بعد كمالههذه اآلية مل يزل نامياً عالياً على كل دين، وأنه إمنا ضرب جبرانه وقهر األمم ش

  مما جاء يف اجلد

  :تفضيل اجلد على اجلد

: وقيل. اجلد أجدى واجلد أكدى. ال جد إال ما أقعص عنك: وقيل. جدك ال كدك عارك جبد أودع: قيل
  .مد من حظ خري من صاع من عقل وجد

  :البديهي
  مل تيسر له مالقاة جد... ليس جيدي عليك سعى جبّد 

  :ال يؤمهاحلظ يأيت من : وقيل
  ليس بالكد بلوغ الراغب

  :آخر
  فاهنض يف احلوادث أودع... اجلدّ أهنض بالفىت من سعيه 

  :آخر
  إن كان جّدي يا أمامة جاهدا... هل نافعي جّدي وفرط تيقظي 

  :وأنشد حممد بن عمر الوراق البلخي
  أهل السعادة إال باملقادير... إن السعادة أمر ليس يدركه 

  وقد تساق إىل قوم بتيسري... ني هلا خمزونة عن أناس طالب
ففيم : ملا ذكر من أسعده اهللا من أهل اجلنة وأشقاه من أهل النار: وقال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم

يا ابن اخلطاب، اعمل فكل ميسر ملا خلق له، أما أهل : العمل يا رسول اهللا؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم
  .ة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوةالسعادة فميسرون لعمل أهل السعاد

  :تفضيل اجلد على العقل

. خريوا األكرب منكم فإنه خلف أبيكم، واملنظور إليه دونكم: تقدم أخوة إىل سوار يف مرياث هلم فقال سوار
ي، فأقرع إين حبظي أوثق مين بعقل: ما مينعك؟ فقال: قد فعلنا فأىب األكرب أن يقبل ذلك، فقال سوار: قالوا



. استأذن العقل على احلظ فحجبه: كيف رأيت؟ فقال سوار: بينهم فخرج سهمه خرياً من سهامهم فقال
  .وق تقدم يف باب العقل أمثلة لذلك
  :كون العاقل حمدوداً واجلاهل جمدوداً

  .ما جعل اهللا ألحد عقالً وافراً إال احتسب عليه من رزقه: وقيل. من زيد يف عقله نقص من حظه
  :رشاع

  الرزق واحلمق ملزومان يف قرن... وخصلة قلّ فيها من خيالفين 
  :آخر

  بالعقل ما عاش يف دهر اجملانني... خاب امرؤ ظلّ يرجو أن ينال غىن 
  :املتنيب

  بأبعد من أن أمجع احلظّ والفهما... وما اجلمع بني املاء والنار يف يدي 

  :معارضة دينء ساعده القدر

  ومل تكن األحظّى واجلدود... ر أال ليت املقادر مل تقّد
  له هذي املراكب والعبيد... فننظر أينا يضحي وميسي 

  .عيي غين حظي: وقيل آلخر فقال. أمحق مرزوق: كيف فالن؟ فقال: وقيل لرجل

  :اجلد حيسن القبيح ويقرب البعيد

  .إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته حماسن غريه، وإذا أدبرت سلبته حماسن نفسه: قيل
  :شاعر

  أحلقت العاجز باحلازم... إن املقادير إذا ساعدت 
  .السبب الذي يتقدم به اجملدود هو السبب الذي يتأخر به احملدود: وقيل

  :أبو الشيص
  ويعطى الفىت من حيث حيرم صاحبه... خييب الفىت من حيث يرزق غريه 

  :املوسوي
  مقبلواطلب مدى الدنيا وجّدك ... ال حتدثن طمعاً وجدّك مدبر 

  :تعسر األمر على من خذله جده

  .إذا ولت الدول صارت احليل وباالً: وقيل. إذا مل يساعد اجلد فاحلركة خذالن: قيل
  :شاعر

  تأتت له األشياء من كل جانب... إذا كان جّد املرء يف الشيء مقبالً 



  عليه فأعيته وجوه املطالب... وإذا أدبرت دنياه يوماً تّوعرت 
خرب حيىي بن خالد بتغري الرشيد له يف ختليص روحه، فأمرين يوماً باحلضور معه فاجتمعنا على ملا أ: قال مثامة

أف هلذه الدنيا كان الرأي جييئنا : الرأي، فكلما أتى الرأي نقض عليه اآلخر حىت أعيانا األمر، فقام وقال
إذا أراد اهللا : وقيل! لدهر ما شاءعلى البديهة واألمر مقبل، فصار ال يأتينا على الروية واألمر مدبر، ليصنع ا

  .تعاىل أن يزيل عن عبده نعمة فأول ما يزيل عنه عقله
  :البديهي

  على بلوغ املىن مل تنفع اهلمم... إذا املقادير مل تقبل مساعدة 
  .إذا جاء البخت توقف البيضة على أعلى الوتد، وإذا أدبر البخت أسق اهلاون يف الشمس: وقال خمنث

  :ه ومل يساعده جدهتأسف من جد جد

  :أبو متام
  إن نال يف الرمي أغراضي فلم أصب... ماذا علي إذا ما مل يزل وتري 

  :آخر
  املنع من جانب األقدار والقسم... مل أوت وحيك من سعي فال تلم 

  :آخر
  ولكن ال يساعدين الزمان... تكامل يفّ آلة كلّ حّر 

  :املوسوي
  يوماً إن تطيب جناهتاوآمل ... غرست غروساً كنت أرجو حلاقها 

  وال ذنب يل إن حنظلت خنالهتا... فإن أمثرت يل غريها كنت آمالً 

  :اجملدود

  .ال جد إال ما أقعص عنك: قال معاوية ملا أتاه خرب موت أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
  :شاعر

  إذا أقلق الناس اجلدود العواثر... وكانت قريش يفلق الصخر جّدها 
  :أبو متام
  مجعوا جدوداً يف العال وجدودا... وا األبوة واحلظوظ فأصبحوا ورث

  .وقيل أنه ملا قال ذلك أمجع األدباء أنه أشعر أهل زمانه
  :عابدة املهلبية

  لصارت يف الطريق هلا نصول... ولو أرسلت نبلك ناصالت 

  :التوفيق



جمتهد يف : الناس أفضل؟ فقال أي: وقيل لبزرمجهر. توفيق قليل خري من مال كثري: قال عمر رضي اهللا عنه
التوفيق من حرم : ما الشيء الذي ال يستغين عنه املرء يف كل حال؟ فقال: وقيل حلكيم. اخلري ساعده القدر

مب يبعد املرء من ربه وخيذل عن أمره؟ : وقام إىل الشبلي رجل فقال. التوفيق، فأقطع ما يكون إذا اجتهد
  :فزعق زعقة مث أنشد
  فكلّ إحسانه ذنوب... أهالً  من مل يكن للوصال
  :وأنشد الشبلي. إن العنايات ال تضر معها اجلنايات: وقال بعض الصوفية

  وتفعله فيحسن منك ذاكا... ويقبح من سواك الشيء عندي 
  .سنة التوفيق أجدى من يقظة الرؤية، وقليل النجح خري من كثري من اجلهد

  :بطالن اجلد والتدبري مع القضاء والقدر

إذا انقضت املدة . املرء طالب والقضاء غالب. ذا جاء احلني حار العني، وإذا جاء القدر عمي البصرإ: قيل
ملا . إذا حل القدر بطل احلذر. إذا حلت املقادير ضلت التقادير. إذا نزل البالء ذهبت اآلراء. مل تنفع العدة

ده علم من علوم األوائل، فقصده فلما إن باحلرية نصرانياً أتت عليه مائتا سنة، وعن: حج أبو مسلم قيل له
قمت بالكفاية ومل تأل يف العناية حىت بلغت النهاية، أحرقت نفسك ملن ال يرحم : نظر إىل أيب مسلم قال له

ال تبك فإنك مل تؤت من حزم وثيق وال من : فبكى أبو مسلم فقال. حسك، وكأين بك وقد عانيت رمسك
. سبب قاطع، ولكن ما استجمع ألحد أمله إال أسرع يف تفريقه أجلهرأي دقيق، وال من تدبري بارع وال من 

إذا تواطأ اخلليفتان على أمر والتقدير يف يدي من يبطل معه التدبري، وإذا صرت إىل : فمىت يكون؟ قال: قال
. خراسان فقد سلمت وهيهات، فلوال أن البصر يعمى إذا نزل القدر لكان يف ذلك ما يبعث على االحتيال

فبات على ظهر راحلته فتعلقت حية بنسعة كانت يف يده . إهنا مفعاة: أعرايب إىل أرض فقيل له انتهى
  :فلسعته، فقال وهو جيود بنفسه

  إذا هو مل جيعل له اهللا واقياً... لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي 
  :وألمري املؤمنني رضي اهللا عنه

  يه اجتهادهفأكثر ما جيين عل... إذا مل يكن عون من اهللا للفىت 
  :آخر

  فليجهد املتقلب احملتال... سبق القضاء بكل ما هو كائن 
  :ابن نباتة

  هنار وليل ليس يعتوران... وإين إذا ما حاجة حال دوهنا 
  ومل ألزم األخوان ذنب زماين... محلت على سوء القضاء مالمها 

  أعانك يف احلاجات غري معان... إذا اهللا مل يأذن مبا أنت طالب 
  :قال شاعر. القضاء يقرب البعيد ويبعد القريب: قيل

  وقد جيلب الشيء البعيد اجلوالب



سيكون الذي قضي سخط العبد أم : وكان نقش خامت أيب العتاهية. إذا كان املقدور كائناً فاهلم فضل: وقيل
  .رضي

  مما جاء يف األماين واآلمال

  :ما يدل على جواز التمين

فدل أن " . قالت يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً : " يها السالمقال اهللا تعاىل حكاية عن مرمي عل
. هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً: " وقال تعاىل. متين ما ال يكون حمظوراً مباح

  .يا ليت ذلك مت: ومسع ذلك رجل من الصاحلني فقال

  :طيب األماين واآلمال

ليس سرور النفس : قي. أخدم الرجاء حىت ينزل القضاء: ما تصنع؟ قال: الًقيل لبعض من كان خيطب عم
وقال رجل من . األماين: أي شيء أدوم امتناعاً؟ فقال: وقيل حلكيم. باجلدة واملقدرة إمنا هو باألماين واآلمال

  :بين احلارث
  وإال فقد عشنا هبا زمناً رغدا... مًىن إن تكن حقاً تكن أحسن املىن 

  سقتك هبا سعدى على ظمأ بردا... سعد حساناً كأمنا أماين من 
  :آخر

  طلبت هلا اخلارج بالتمين... إذا ازدمحت مهومي يف فؤادي 
  :آخر

  من هواها ببعض ما ال يكون... يف املىن راحة وإن علّلتنا 

  :ذم األماين وبطالهنا

اخلذالن مسامرة األماين، . غافلنياألمل سلطان الشيطان على قلوب ال. إياك واملىن فإهنا بضاعة النوكى: قيل
وقال أمري املؤمنني . كثرة املىن ختلق العقل وتطرد القناعة وتفسد احلسن: ابن املقفع. والتوفيق رفض التواين

ثالث ختلق العقل . جتنبوا املىن فإهنا تذهب ببهجة ما خولتم وتصغر مواهب اهللا اليت رزقتم: كرم اهللا وجهه
: رعة اجلواب، وطول التمين، واالستغراب يف الضحك، قال رجل البن سريينس: وفيها دليل على الضعف

. املىن واحللم أخوان: وقيل. أنت رجل تكثر األماين: فقال. رأيتين كأين أسبح يف غري ماء، وأطري بغري جناح
  .إن املىن طرق الضالل
  إن ليتاً وإن لوّاً عناء

  :كثري



  وددت وما تغين الودادة أنين
  :بن أمية البيتني حممد

  وأجلي كربة ال تنجلي... أقطع الدهر بظن حسن 
  عرض املكروه دون األمل... كلما أملت وجهاً صاحلاً 

  أرجتي منك وتدين أجلي... وكذا األيام ال تدين الذي 
  :البسامي

  كما يفعل املائق األمحق... أعلل نفسي مبا ال يكون 
  :املتنيب

  يغين فتيالً وال جيدي وإن كان ال... متن يلذ املستهام مبثله 
  :أبو متام

  روض األماين مل يزل مهزوال... من كان مرعى عزمه ومهومه 
  :آخر

  إن املىن رأس أموال املفاليس
  :افنون التغليب

  !يا ليت ذاليا: وتقواله للشيء... وال خري يف أن يكذب املرء نفسه 
  :أماين من متىن أمراً فأدركه

: مصعب بن الزبري وعبد امللك بن مروان بفناء الكعبة فقال مصعباجتمع ابن عمر وعروة بن الزبري و
فتمىن عروة الفقه وأن حيمل عنه الفقه، ومتىن عبد امللك اخلالفة، ومتىن مصعب والية العراق . هلموا نتمن

وتزوجيه سكينة بنت احلسني بن علي وعائشة بنت طلحة، وعبد اهللا ابن عمر اجلنة؛ فنال مصعب وعبد 
وروي أن كعب بن ربيعة بن . ة ما متنوا، شهد ابن عمر رضي اهللا عنهما مدرك ما متناه وطلبهامللك وعرو

العدد : فجمعهم فقال لعقيل متن فقال. إمجع بنيك ومرهم بالتمين فإنه يعطون: عامر أتاه آت يف املنام فقال
ال؛ فهم أكثر بين كعب امل: وقال جلعدة متن فقال. والرمي، فليس يف بين كعب أكثر عدداً منهم وال أرمى

البقاء واجلمال؛ فهم أمجل بين كعب : وقال لقشري متن فقال. خيالً وإبالً وهم أهل رضاخ وضربة والفلج
ويكثر فيهم ذو السن، وذو الرقية منهم أدرك اإلسالم وله مائة وعشرون سنة وله ألف من والده، هذا 

وقال حلبيب متن . النعظ؛ فهم أنكح بين كعب: الوقال حلريش متن فق. يقول يا أبتاه وذا يقول يا جداه
قال الشيخ أبو القاسم رمحه اهللا نسأل اهللا أن يعطينا . املودة من أخويت فيما بينهم وأن ال يؤثروا هبم: فقال

  .منانا بعد أن يوفقنا لتمين ما فيه مصاحلنا

  :من ذكر قلة مباالته باملنية الدراكه قاصية األمنية



رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر : " رباً عن يوسف عليه السالمقال اهللا تعاىل خم
  " .السموات واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني 

  :قيس بن احلطيم
  لنفسي، إال قد قضيت قضاءها... مىت يأت هذا املوت ال تلف حاجة 

  :وحنوه
  رضا الشباب الذي قد كان عاصاين... ياماً بلغت هبا أدركت يف الدهر أ

ما خربك أيها األمري؟ : رأيت عبد اهللا بن طاهر يف املنام بعد موته فقلت له: وقال منصور بن طلحة بن عامر
  :فقال

  فإذ أتاين قاضياً أجلي... من كل شيء قضت نفسي لبانتها 
  :زهري بن خباب الكليب وكان من املعمرين

  قد نلته إال التحية... ل الفىت من كل ما نا

  :طيب إدراك املىن

حىت : " ليس بعد بلوغ املىن إال نزول املنية، قال اهللا تعاىل: وقيل. أطيب من نيل املىن وإدراك األمل: يف املثل
  " .إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة 

  :أبو الفتح بن العميد
  حفليس له بعد ذا مقتر... إذا املرء أدرك آماله 

  :أماين قوم حبسب أحواهلم

لواء منشور وجلوس على السرير وسالم عليك أيها : ما تتمىن؟ فقال: قال قتيبة بن مسلم للحصني بن املنذر
. رفع األولياء وقمع األعداء وطول البقاء مع القدرة والنماء: وقيل لعبد اهللا بن االهتم ذلك فقال. األمري

حمادثة األخوان وكفافاً من : وقيل حلكيم متن فقال. نافذ وأمر جائرتوقيع : وقيل ذلك للفضل بن سهل فقال
وقيل . مركب وطي ومطعم شهي وملبس ديف: وقيل ذلك ملطرف فقال. عيش واالنتقال من ظل إىل ظل

العي كله يف صحة البدن : وقال بعضهم. شواء مستنشل وغناء مسترسل ونكاح مستعجل: آلخر فقال
أن تعطي جوارحك : وقيل لرجل فقال. هوى وافق حقاً: وقيل حلكيم فقال. وكثرة املال ومخول الذكر

: وقيل البن سنان فقال. خباء يف أرض خالء وكلب إذا أصابه املطر زامحين فيه: وقيل ألعرايب فقال. لذاهتا
 لذة االبنة وحك اجلرب فمن حرمهما: وقيل ملأبون فقال. ليل طويل الطرفني أقرن بينهما بذكر اهللا تعاىل

  .نعوذ باهللا من بعض األماين! فقد حرم لذات الدنيا

  :أماين البله



  :شاعر
  حتسبها كائنة مقضية... إذا متىن مائق أمنية 

. قال شيخ بن بين العجيف إين متنيت أن أبين داراً فمكثت أربعة أشهر للدرجة أين أضعها: قال األصمعي
أنا أبيع هذا اللنب بكذا درمهاً : و يتمىن يقولومر احلجاج ليلة بدكان لبان وعنده بستوقة فيها لنب وه

وأشتري به كذا مث أبيعه مث يكثر مايل وحيسن حايل وأخطب إىل احلجاج ابنته فأتزوج هبا، فتلد يل ابناً فأدخل 
عليها يوماً فتخاصمين فأضرهبا برجلي هكذا، ومد رجله فكسر البستوقة، فقرع احلجاج بابه واستفتحه 

  !أليس لو ضربت بنيت بركزة هكذا لفجعتين هبا: فضربه مخسني وقال

  :نوع من األماين

واهللا ال تغلبين فيها أبداً إين أمتىن : فقال. خذ بنا يف األماين فألغلبنك: قال الوليد بن عبد امللك لبديع املغين
 لعنك غلبتين: كفلني من العذاب، وإن يلعنين اهللا لعناً يشن على من خلفي ومن قدامي أتتمىن مثله؟ فقال

: وضرب املائة مل؟ فقال: فقال. نعم وأضرب مائة: أيسرك أن يكون لك ألف درهم؟ فقال: وقيل لرجل! اهللا
ليتين كنت هذا : كان رجل يطلبه احلجاج فمر بساباط فيه كلب فقال: وقيل. ألنه ال يكون شيء إال بشيء

ورد كتاب : وقيل. قه حبلالكلب فأستريح من الغم واخلوف، فما لبث أن جيء بذلك الكلب ويف عن
فما لبث أن جاء . ليت لنا حلماً فنطبخ سكباجاً: وقعد ابن أيب عتيق فقال. احلجاج يأمر فيه بقتل الكالب

  .إن جرياننا يشمون رائحة األماين: فقال! أعطونا قليل مرق: جار له بصحفة فقال

  :التحذير من طول األمل

اف على أميت اهلوى وبعد األمل، أما اهلوى فيعدل عن احلق، أخوف ما أخ: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من جرى يف عنان أمله فعاثر ال شك . ما أطال عبد األمل إال أساء العمل. وأما طول األمل فينسي اآلخرة

يا ابن آدم لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت يف : ووجد على حجر مكتوب. اآلمال مصائد الرجال. بأجله
  .أهلك طول ما ترجوه من

  :تبكيت من أطال األمل

. إن صليت بكم الصالة مل أتقدم بعده: فقال. تقدم: أقام معروف الكرخي الصالة فقال حملمد بن ثوابة
وأنت حتدث نفسك بصالة أخرى؟ نعوذ باهللا من طول األمل فإنه مينع من خري العمل، من عد غداً : فقال

  .من أجله فقد أساء

  :نفع طول األمل يف الورى



. األمل رمحة ألميت، ولوال األمل ما أرضعت أم ولداً وال غرس غارس شجراً: ل النيب صلى اهللا عليه وسلمقا
وقال . لو عقل الناس وتصوروا املوت بصورته خلربت الدنيا: ومن هذا أخذ احلسني رضي اهللا تعاىل عنه

  .مهذا الغفلة رمحة فلو دخل الناس اخلوف من املوت ما انتفعوا بدنياه: مطرف

  :مضرة انقطاع األمل

القنوط : ما الذي يشدد البالء على الناس؟ فقال: وقيل لبزرمجهر. أعظم املصائب انقطاع الرجاء: قيل
كنا نلهو باألماين : قال النظام. الرجاء وحسن الظن: فما الذي يهونه عليهم؟ قال: واالستبسال؛ قيل

  .وتطيب أنفسنا هبا فذهبت من بعد وانقطع األمل

  :ألمل واملىن ببقاء احلياةبقاء ا

  :قال علقمة. األمل يساوق األجل: وقيل. ال ينقطع رجاء املرء ما مل تنقطع حياته: قيل
  والعيش شح وإشفاق وتأميل

  :ومثله
  واملرء إن قر عيناً كله أمل... العيش إن جتل عنه كله تعب 

ألمل نفع نسيب واهلوى ال يكون اإلنسان ال ينفك من أمل، فإنه فاته عول على األماين، فا: قال بشار
  .نسيباً، وبابه مفتوح ملن يكلف الدخول فيه

  :تضمن الرجاء للخوف

كل رجاء متضمن للخوف، ولذلك استعمل كل واحد . خوف وقع املكروه مقرون برجاء السالمة: قيل
  :وقول اهلذيل. منهما موضع اآلخر

  إذا لسعته النحل مل يرج لسعها
غي للعاقل أن يسر بالرجاء فإنه مشوب بالذعر، والسرور به غرور، وإن خاب ال ينب: وقيل. أي مل خيف

  .أضعف األكداء عليه الغم

  احلد الثامن

  يف الصناعات واملكاسب والتقلب والغىن والفقر

  فمما جاء يف احلرفة

  :مدح احلرفة وفضلها



وقال النيب صلى . عفة واحلرفةال: ما املروءة فيكم؟ قالوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لوفد عبد القيس
أله : وكان عمر رضي اهللا عنه إذا نظر إىل رجل سأله. خري الكسب كسب اليد ملن نصح: اهللا عليه وسلم

يا أبا : ونظر عمر رضي اهللا عنه إىل أيب رافع وهو يقرأ ويصوغ فقال. حرفة؟ فإذا قال ال سقط من عينه
أال تستحي أن تكون نساجاً؟ : وقيل ألعرايب ينسج. واليكرافع أنت خري مين، تؤدي حق اهللا تعاىل وحق م

وقال صلى اهللا . إمنا أستحي أن أكون أخرق ال أنفع أهلي، وحرفة يقال فيها خري من مسألة الناس: قال
  .إن اهللا حيب التاجر الصدوق والصانع الناصح ألنه حكيم: عليه وسلم
  :أبو العتاهية

  على بيان تكون منه... وال تدع مكسباً حالالً 

  :ذم السرقة

ال ترج اخلري ممن يكون رزقه من ألسنة املوازين ورؤوس املكاييل، يؤتى يوم القيامة بسوقي فيوزن عمله : قيل
  .حولوا إىل الكفة األخرى ففي امليزان عيب: فتميل به امليزان، فيقول

  :أصناف الصناع وتفضيل بعضها على بعض

. ارة وإمارة، وما سوى ذلك فإهنم يغلون األسعار ويكدرون املياهالناس أربعة ذو صناعة وزراعة وجت: قيل
كتب الوليد . السوقيون سفل، والصناع أنذال، والتجار خبالء، والكتاب ملوك على الناس: وقال املأمون

اجعل احلائك واإلسكاف يف مرتبة، واحلجام والبيطار يف مرتبة، والبزاز والصرييف يف : إىل صاحب الساحل
: ثالثة أعمال مل تزل يف سفلة الناس: وقيل. واملعلم واخلصي يف مرتبة، والنخاس والشيطان يف مرتبةمرتبة، 

لو خريت يف الصناعات ما كنت ختتار؟ : وقال احلبيب بن حممد ملالك بن دينار. احلياكة واحلجامة والدباغة
  .أن أكون حفاراً للقبوركنت أختار : فقال حبيب. أكون حداداً فأرى لفح النار لعلي أتقيها: فقال

  :املتويل صناعة تنافيه

مخسة من الكبائر، عمياء مكتحلة، وسوداء خمتضبة، وخصي له امرأة، وخمنث يؤم : قال شريك بن عبد اهللا
منجم أعمى، وأطروش صاحب خرب، وعطار أخشم، ومناد أخرس، : ومن العجائب. قوماً، وأعرايب أشقر

، وكناس متعزز، وفيج منقرس وحلياين ينتف حلية كوسج، ومؤاجر أصلع، وجندي حمفوف الشوارب
وضرب عبد اهللا بن أيب بكر مالحاً مل . وديدبان أعمش، وحجام قليل الفضول، وإمام أمي، وكحال أرمد

  !من العجائب مالح غري سابح: حيسن السباحة وقال

  :املتويل صناعة تليق به



يكون أعمى شيخاً بعيد الصوت، والزامر أن يكون أسود، من متام آلة القاضي أن يكون حليانياً، والقاص أن 
واملغين فاره الدابة يراق الثوب عظيم الكرب سيء اخللق، والشاعر أن يكون أعرابياً، والدعي إىل اهللا أن 

  .من عمل عمل أبيه كفي نصف املعاش. يكون صوفياً

  :أنذال من الصناع متبجح بعضهم على بعض

نعمل عند : قال. ال: أتدري عند من نعمل؟ قال: كنيفاً فقال أحدمها لآلخردعا حجام كناسني يكنسان له 
احلمد هللا الذي أعلمنا ذلك أن نشرب من كوزهم، أردت واهللا أن أرمي بكل ما يف جويف : فقال. حجام

أطلب يل شيئاً أشرب به، فضرب يده إىل كوز معه يف جوف جرة ينقلون فيه اخلرء فمسحه بيده وناوله 
قامة وبسطة فنزع : فيه من اخلرء قامة، وقال اآلخر: اجتمع كناسان على كنيف فقال أحدمها. فشرب منه

أنت متشط : فقال. وقع شر بني حجام وحذاء. تظنين حائكاً: ثوبه وقفز فيه وغاص، مث أخرج رأسه وقال
  وتسرح، وأنا أحذو، وأنت تشق مببضع، وأنا أشق مبخصف فما فضلك علي؟

  :دنيئة من األكابرذكر من توىل صناعة 

كان طالوت دباغاً فآتاه اهللا امللك عل رغم من ذكره، وكان داود صلى اهللا عليه وسلم راعي غنم : قيل
وآتاه اهللا امللك واحلكمة، وموسى راعياً أجرياً لشعيب صلوات اهللا عليهما، وعيسى عليه السالم صياد 

  .مسك، وهذا باب يكثر أن يتبع

  :ذم احلاكة

: إىل أين؟ قال: مر على أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه رجل فقال له. شرة أجزاء تسعة يف احلاكةاحلمق ع: قيل
. نساج: ما صناعتك؟ فقال: أتترك علياً وتطلب العلم بالبصرة؟ مث قال له: فقال. إىل البصرة يف طلب العلم

قه شؤمه، ومن اطلع يف فقال رضي اهللا عنه من مشى مع حائك يف طريق ارتفع رزقه، ومن كلم حائكاً حل
إهنم سرقوا نعل النيب صلى اهللا عليه : مل يا أمري املؤمنني وهم إخواننا؟ فقال: فقال قائل. دكانه أصفر لونه

وبالوا يف فناء الكعبة، وهم تبع الشيطان وشيعة الدجال، وسراق عمامة حيىي بن زكريا وجراب : وسلم
التنور، واستدلتهم مرمي عليها السالم فدلوها على غري اخلضر، وعصا موسى وغزل سارة ومسكة عائشة من 

دلين على عمل : وقال حائك لعامل. طريق، فدعت عليهم أن جيعلهم اهللا سخرية وأن ال يبارك يف كسبهم
وكان النظام . شهادة احلائك جتوز مع عدلني: وقال. ما عمل أوضع من عملك فألزمه: فقال له. أتواضع به

: ويقال. إنه يريد إنه حائك: فقال. ما ههنا خضرة: بطن، فيكشف عن بطنه وقاليسمي العروضي أخضر ال
  .فالن أخضر النواجذ والرباجم لألكار، مبعىن أنه يأكل الكراث ويتناول اخلضراوات

  :يف مدحه



  بدت الفروج والحت األدبار... لوال احلياكة والذين يلوهنا 
  :ويف ذم صناعة قليلة النفع يتمثل بقول الشاعر

  ومن حيترث حرثي وحرثك يهزل

  :مدح احلجام

ومن فضالء احلجامني أبو ! نعم العبد يقل الدم وخيف الصلب وجيلو البصر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ظبية حجام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرب دمه فاختلط دمه 

يا بين هند : ومنهم أبو هبة؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. كرامبدمه، فخطب إىل األشراف وزوج من ال
كم : ومنهم عبيد احلجام بالبصرة وكان أديباً قيل له. إمنا أبو هبة رجل منكم، فانكحوه وانكحوا إليه

  :سدوسي؛ عىن قول الشاعر: يعطيك فالن؟ قال
  فإن الريح طيبة قبول... فإن تبخل سدوس بدرمهيها 

  :ابن طباطبا
  قد فات يف احلجم حذقاً كل حجام... بو سليمان داود بن بنكلة أ

  إىل الفضول سوى نطق بإهبام... وزان ذاك بصوت ال جياوزه 
  وخفة مل تشن منه بإبرام... لطفاً ورفقاً وحذقاً يف صناعته 
  خللتين منه يف أضغاث أحالم... لوال مواقع موساه ومشرطه 

  :حممد بن مسافر
  ليس له يف الناس من شبه. ..مزين حذفين حاذق 
  أحدث يل وجهاً سوى وجهي... ظننت إذ حذفين أنه 

  :أبو ذر البلخي
  فيا له من جارح مستشيب... يأخذ من جمروحه أرشه 

  :كثرة فضول احلجامني

أنا متربم حبجامي لكثرة فضوله فأخذ : استحضر عبد اهللا بن سليمان حجاماً شيخاً يقال له أبو دحلمة وقال
ما : فقال أبو دحلمة! أعط القوس باريها: ذيف وطفق يشحذ املوسى، فنظر الوزير إىل أصحابه فقالآلة التح

ما هو يا أبا : وقال. اهللا أكرب هربت من فضول فوقعت فيما فوقه: أول هذا البيت أيها الوزير؟ فقال الوزير
  :أنشدين الرياشي مبكة: دحلمة؟ فقال

  فسدت قوسك أعط القوس باريهاأ... يا باري القوس برياً ليس حيسنه 

قال يل الرشيد أطلب يل حجاماً أصمت : وقال الفضل بن الربيع. وكان أبو دحلمة من الشعراء والفضالء
إبعثه إيل فدعوت به وأخذت عليه الوصية أن ال ينبس وال : فقال. نعم يل غالم سكيت: فقلت! من احلجر



إن : يتأهب، مث دخلت إىل الرشيد فرأيته يضحك وقال يلينبض عرقه إذا خدم أمري املؤمنني، وأوصيته بأن 
يا : إنه ملا بدأ باحملجمة قال: مث سألت فراشاً خمتصاً بالرشيد عن خربه فقال. لذلك احلجام شأناً وال نراه بعد

مل قدمت األمني على املأمون، واملأمون أسن : ما هو؟ قال: أمري املؤمنني إين أريد أن أسألك عن شيء فقال له
: قال الرشيد. وأسألك عن شيء آخر: أخربك باجلواب إذا فرغت فلم يلبث غري قليل حىت قال: منه؟ قال
وأسألك مل اخترت الرقة : قال. وهذا أيضاً أخربك به إذا فرغت: مل قتلت جعفر بن حيىي؟ قال: قال. هات

ال : ر اخلادم فقال لهفلما فرغ دعا مسرو. نعم أخربك إذا فرغت: على بغداد، وبغداد أطيب منها؟ قال
ومر املأمون متنكراً حبجام . تشرب عليه املاء البارد إنه سألين عن ثالث، لو سألين املنصور عنها ما أجبته

إن رأيت أن ترضى : فبعث إليه ببدرة وقال! سقط هذا املأمون من عيين منذ قتل أخاه: فسمعه يقول آلخر
  !إهنم يبطرون إذا أثروا:سبع سنني ويقولوكان كسرى يستصفي احلجامني يف كل . عين فعلت

  :ذم التكسب به

إن احلجامني بقم يف بعض : ويقال. إمنا يقال للحجام قبيس ألن املسان حتمل إليهم من جبل أيب قبيس: قيل
األوقات غضبوا، فاجتمعوا من البلد حىت طالت شعور أهلها، واضطروا إىل أن خرجوا إليهم، وقبلوا 

أن الفرزدق حضر جملساً فيه : وقيل. لفوا هلم أن ال يؤذوهم وال يلقبوهم، فرجعوااألرض بني أيديهم وح
لو مل يكن له من املنقبة إال أنه حجم : بالل ابن أيب بردة، فجعل بالل يذكره مناقب جده، فقال الفرزدق

أفضل من أن  جدك واهللا كان: فقال الفرزدق. أنه ما حجم قبله وال بعده: فقال. النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .جيرب احلجم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :شاعر
  كم من كمّي أدمى ومن بطل... أبوك أوهى النجاد عانقه 
  مل ميس من ثاره على وجل... يأخذ من ماله ومن دمه 

  :منصور بن بازان
  من غري كفيك ال ترام مخى... كم من رقاب جرحت طائعة 
وروي أنه . وهذا على التنزيه! هو خبيث: وسلم عن كسب احلجام وقال وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه

وروي أنه حجمه عبد لبين . عليه الصالة والسالم إحتجم وأعطى احلجام أجره فلو كان حراماً مل يعطه
  .بياضة فأعطاه أجره صاعاً من متر، وسأل مواليه أن خيففوا عنه من ضريبته

  :ذم اإلسكاف

مرياثه للكالب، ونفقته على الدباغني، وليس : اسكاف مات وترك أختاً وأماً؟ فقال ما تقول يف: قيل جملنون
إدفع يدك : وقع كليب يف كنيف فدعا اسكافاً فقال: وقيل. ألمه وال ألخته إال نثر التراب وختريق الثياب



  :وقال الشاعر يعرض به. ذرين يف الكنيف وال تصحح علي بذلك أخوتك: فقال! عن أخيك واخرج
  عمرو الزبيدي فارس اليمن... فذ يف الطعن من كليب ومن أن

  :اخلياط

وقال ابن . عمل األبرار من الرجال اخلياطة، وعمل األبرار من النساء الغزل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأتى أعرايب . عباس كان إدريس عليه السالم خياطاً، وكذلك هود ولقمان عليهما السالم، وكان نوح جناراً

  :إىل خياط بثوب ليخيطه قميصاً فقطعه، فعاله األعرايب باهلراوة؛ وقال
  فيما مضى يف سالف األحقاب... ما إن رأيت وال مسعت مبثله 

  ثوباً فخّرقه كفعل مصاب... من فعل علج جئته ليخيط يل 
  ضرباً فّوىل هارباً للباب... فعلوته هبراوة كانت معي 
  ومنزل سورة األحزاب كال... أيشق ثويب مث يقعد آمناً 

  :ذم النداف

واألخرى على طور سيناء، مث أخذت قوس قزح . لو وضعت إحدى رجليك على حراء: قال رجل لنداف
  .تندف به قطن الغمام يف جياب املالئكة إال ندافاً

  :الصاحب
  يا آنف الناس من أبيه... قل البن ماسوية الفقيه 
  !هصنعة حلج وفرط تي: ... مجعت ضدين يف مكان

  :املخاطر بنفسه من الصناع

املقاتل باألجرة، وراكب البحر للتجارة، و حافر : يف كتاب كليلة مخس نفر املال أحب إليهم من أنفسهم
  .وقد تقدم الطبيب وذمه. البئر واألسراب، واملدل بالسباحة واملخاطر على السم

  :القني

  :جرير

  لبتني أناملهويعرف مد الك... هو القني يدين الكرب من صدر استه 
  :آخر

  للكلبتني والعالة والقبس... القني ال يصلح إال ما جلس 

  :الراعي



ومما يدل . ال تشاور راعي الضأن: وقالوا. أمحق من راعي مثانني: ذم قوم الرعاة فنسبوهم إىل احلمق وقالوا
نيب صلى اهللا عليه وقال ال. ما من إال وقد رعى، وقد رعيت: على فضيلتهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

وشرط صاحب . ما بعث اهللا نبياً إال راعياً، بعث موسى وهارون راعيني، وبعثت أنا أرعى أهلي: وسلم
عليك أن هتنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتنشد ضالتها، وترد نادهتا، وتستقصي يف : اإلبل على الراعي فقال

لى أن يدي مع أيديكم يف احلار والقار، وال تذكر نعم ع: الرسل ما تنهكها حلباً أو تضر بنسل؛فقال الراعي
حذفة بالعصا أخطأت أم : هذا لك فإن خنت فما عليك؟ قال: فقال! أمي بشر، ويل مقعد موسع من النار

فقال ! واهللا ما اختذت عصا فيها غري هذه منذ شبت وما انكسرت: وتفاخر راعيان فقال أحدمها. أصبت
. ويوصف الراعي بأنه ضعيف العصا أي قليل الضرب هبا! غري يديتعست إن اختذت فيها عصا : اآلخر

  :قال شاعر
  عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا... ضعيف العصا بادي العروق ترى له 

  :الكناس

قل له يا ابن : قال! وحيك أال تعجب من فالن يزعم أنه كناس ابن كناس: قال رجل من الكناسني آلخر
أنا : وجاء أمس ويقول! هللا بغضوا إلينا هذا العمل، أف وتف من النوكىاخلبيثة ما لك والكنس، قد وا

كناس أما واهللا لو شهدنا وحنن نكنس املطابق والسجون فال خنطئ، ما قدرنا بزنبيل واحد، وال نتحاشى من 
وكان أبو إبراهيم الكساح رئيس الكساحني؛ قال له أمحد ! الدخول يف كنفها علم من الكناس ابن الكناس

تلك املائة كنت قد جعلتها : فقال. أمحل مائة سفينة مع املائة اليت كانت محلتها قبل، وخذ مثنها: سليمان بن
  .طعمة لألمري

  :باب خمتلف من الصناعات

ومسعت بعض . من حذق يف صناعته احتسب حذقه يف رزقه، ولذلك ترى أكثر احلاذقني حمرومني: قيل
اعتهم يضيق رزقهم التكاهلم على حذقهم، ال يبذلون جهدهم فيما إمنا أكثر احلذاق يف صن: العلماء يقول

يعملونه وغري احلاذق يبذل جهده ويفرغ نصحه خشية أن تسترذل صنعته، فيبارك اهللا فيه جبده وجهده 
. ال يكسد رئيس صناعة إال يف شر زمان ومملكة أنذل سلطان: وقال احلسن بن سهل. واستفراغ نصحه

ال بد للناس : وروي يف اخلرب. أن يوىل امتحان الصناع من ليس حباذق يف صناعتهم من انتكاس الدهر: وقيل
فأما العرافة . كأنه أخرب عن علم اهللا تعاىل يف أكثرهم أهنم يعملون باملعاصي. من عريف والعرفاء يف النار

محال إىل نظر . عريف ونقيب ومنكب والعريف فوق النقيب: يقال. والنقابة فقد كانتا يف قوم صاحلني
يرمحك من أخرج العطسة : وعطس محال فقال رجل راكب خممور. سبحان من محلك ومحلّين: راكب فقال

  .يغفر لك من محلك وجعل على قفاي هذه الكارة الدقيق: من املضيق فقال

  مما جاء يف املبايعات



  :مدح السوق

ال شريك له، اللهم إين أسألك من خري  ال إله إال اهللا: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل السوق يقول
وقال صلى . السوق موائد اهللا فمن أتاها أصاب منها: وقيل. هذه السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق

  .إلزم سوقك: اهللا عليه وسلم لرجل

  :ذم السوق

إن من يأخذ دينه من أهل السوق؟ : هال تصلي فإن أهل السوق قد صلوا؟ قال: قيل للحسن رضي اهللا عنه
وقال ابن . أهل السوق ذئاب حتت ثياب: وقال! نفقت سوقهم أخروا صالهتم، وإن كسدت عجلوها

  !يا أهل السوق سوقكم كاسد وبيعكم فاسد وجاركم حاسد ومأواكم النار: السماك

  :ذكر أسواق العرب

: "  احلج، فأنزل اهللاكانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقاً يف اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم تأمثوا أن يتجروا يف
  .يعين يف مواسم احلج" . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم 

  :مدح التجارة وذمها

قال النيب صلى اهللا . وأشراف قريش كانوا جتاراً. إهنا التجارة: قال جماهد يف قوله تعاىل ليشهدوا منافع هلم
مل ميدح، وإن اشترى مل يذم، وإن كان عليه دين أيسر  تاجر إن باع: ال خري يف التجارة إال لسنة: عليه وسلم

بعثت مرمحة : وقال عليه الصالة والسالم. القضاء، وإن كان له أيسر اإلقتضاء وجتنب احللف والكذب
وقال صلى . ومرغمة ومل أبعث تاجراً وال زراعاً، وإن شرار هذه األمة التجار والزراعون إال من شح دينه

وحى اهللا إيل أن أمجع املال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إيل أن سبح حبمد ربك ما أ: اهللا عليه وسلم
وإذا رأوا جتارة أو هلواً إنفضوا إليها؛ فقرن : وقال تعاىل. وكن من الساجدين، واعبد ربك حىت يأتيك اليقني

  .التجارة باللهو وهو مذموم

  :احلث على التجارة يف جنس دون جنس

. من اجتر يف شيء ثالث مرات فلم يصب منه شيئاً فليتحول إىل غريه: ي اهللا عنهقال عمر بن اخلطاب رض
بئست : بيع الرقيق؛ فقال: ودخل ناس على عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما فسأهلم عن صناعتهم فقالوا

حب إياك والتجارة يف اإلبل فإهنا غنم وغرم، وأ: وقال ابن املبارك! التجارة ضمان نفس ومؤنة ضرس
ال يكاد اإلنسان ينحس يف مجيع : وقال بطليموس. التجارة إيل ما كان بني غنمها وغرمها حجاز من السالمة

األشياء وال يسعد يف مجيعها، فينبغي أن يعرف وجوه منافعه يف وجوه شىت، فمىت دخلت املنحسة يف شيء 



بيع الرجل صاحبه : وقيل .يعين النخاسني! شر الناس من باع الناس: وقيل. كانت السعادة يف شيء
وقال حممد ابن واسع رمحه . التجارة يف الرقيق ممحقة: وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. بالطفيف من األمر

أفضل التجارات لدي بيع العطر واجلوهر واحلصر والساج، وكل شيء ال يشتريه إال من يف أمواله : اهللا
التجارة إيل القطن وشراء الغزل، فإن ظلم فضل عن القوت، ألن ظلم أصحاب الفضل أهون، وأبغض 

  .هؤالء صعب إذا كان داخالً على أقواهتم

  :فضل الصدق يف البيع

التجار : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ما أفلس تاجر صدوق: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
رحم اهللا : وقال اجلاحظ. كذبونإهنم حيلفون وي: فقال. يا رسول اهللا ومل وقد أحل اهللا البيع: فجار، قيل

مر يب رجل فرأى قلة الناس : وقال األشج الصيدالين. إلزم الصحة يلزمك العمل: األحنف حيث يقول
أصدق وأصرب : فقال. نعم: أتريدن أن تكثر مبايعتك وحيسن حالك؟ قلت: عندي وكثرهتم عند غريي فقال

ففعلت فكثر زحام الناس عند حانويت، مث مر . ةسنة، فإن الصدق يستحي لنفسه أن يبطئ عنك أكثر من سن
إحذر وال تتكل على ما ومهتهم من الصدق، فتدعوك نفسك إىل ضعف : يب فرأى كثرة الناس عندي فقال

مث مر يب بعد سنيات . رحبك اليوم، فإنك إن عدت إىل الكذب عاد عليك الكساد، فلم أزل قابالً لوصيته
إلزم الصحة يلزمك العمل، : وقد قالوا. أربح من كثريه مع قلة احلرفاء قليل الربح مع كثرة احلرفاء: فقال

: وقيل. ولو حلفت أهنا كلمة نيب لرجوت أن ال أحنث، مث مل أره بعد ذلك فرمحه اهللا حياً وميتاً فقد نصح
  .التاجر الصدوق مع النبيني والصديقني

  :ذم احلكرة

وعنه صلى اهللا . سلمني طعامهم ضرب اهللا ماله باإلفالسمن احتكر على امل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اجلالب : وقال صلى اهللا عليه وسلم. من احتكر طعاماً أربعني يوماً فقد برئ من اهللا ورسوله: عليه وسلم

: وقال معاذ بن جبل رض اهللا عنه. ال حتبوا االحتكار فيعممك القحط: ويف عهد أزدشري. مرزوق ملعون
وقال علي رضي . الذي إذا مسع الغالة فرح، وإذا مسع بالرخص اغتم: ا احلكرة؟ فقالقلت يا رسول اهللا م

وكتب الوليد بن مصعب إىل . ال أمسع بالكوفة برجل احتكر إال أحرقت طعامه بالنار أو اهنبته: اهللا عنه
من أسباب  تفقد أمر احلناطني فإن زادوا يف السعر من غري علة فأهنبهم عوامك، فالغالء: صاحبه بالساحل

  !الفنت، مع الغالء تكون الشكوى مث اجلالء مث الوباء

  :حتليل البيع وذم الربا

ال : " وقال" . ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات : " وقال" . أحل اهللا البيع وحرم الربا : " قال اهللا تعاىل
. ومؤاكله وكاتبه وشاهديه ولعن النيب صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا" . تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 



. الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اهللا من ستة وثالثني زنية زناها زان: وقال صلى اهللا عليه وسلم
  .كل قرض جر منفعة فهو الربا: وقال صلى اهللا عليه وسلم

  :احلث على مراعاة العلم يف املبايعة

ما من تاجر : وقال الضحاك. غري فقه فقد ارتطم يف الربامن اجتر ب: قال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه
  .ليس بفقيه إال أكل الربا شاء أم أىب

  :املكروه من البيوع

وقال صلى اهللا . ال يبيع أحدكم على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ري حاجة، وهنى عن تلقى الركبان وبيع حاضر الزيادة يف السلعة من غ: والنجش. ال تناجشوا: عليه وسلم

ومن : " ال حيل شراء املغنيات وال بيعهن وال تعليمهن، وتال قول اهللا تعاىل: وقال صلى اهللا عليه وسلم. لباد
من منع فضل املاء ليمنع به فضل الكأل، : وهنى عن بيع فضل املاء فقال" . الناس من يشتري هلو احلديث 

وإذا . وكل ذلك مكروه. ال حيل منع امللح: وقال صلى اهللا عليه وسلم. يوم القيامة منعه اهللا فضل رمحته
  .فعله إنسان صح بيعه وشراؤه

  :احملرم بيعه

هنى عن مثن الكلب واهلر : ويف خرب آخر. هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مثن الكلب إال كلب الصيد
أال إن اهللا حرم : هللا عليه وسلم يوم فتح مكة يقولمسعت رسول اهللا صلى ا: وقال جابر. وعن مهر البغي

أرأيت شحوم امليتة فإنه يدهن به السفن واجللود؟ فقال : بيع اخلمرة وبيع اخلنازير وبيع األصنام فقيل له
وروى ابن عباس . إن اهللا حرم عليهم الشحوم فحملوها وباعوها! قاتل اهللا اليهود: صلى اهللا عليه وسلم
: وقال صلى اهللا عليه وسلم. ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا إذا حرم شيئاً حرم مثنهرضي اهللا عنهما ع

الورق بالورق والذهب بالذهب، والرب بالرب والشعري بالشعري، والتمر بالتمر وامللح بامللح ربا إال هاء وهاء 
ملذكورات وغريهم تعداها؛ وأهل الظاهر قصروا احلكم على هذه ا. مثل مبثل، ومن زاد أو ازداد فقد أرىب

وهنى النيب صلى . فجعل الشافعي رضي اهللا عنه العلة فيه األكل فحرم بيع كل مأكول جبنسه إال مثالً مبثل
اهللا عليه وسلم عن بيع احليوان باحليوان نسيئة، وعن بيعني يف بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما مل يضمن 

بيع مثر النخل بالتمر : بيع الرب املوضوع باألرض، واملزابنة: فاحملاقلة. نةوبيع ما مل يقبض، وعن احملاقلة واملزاب
وهنى عن الثنيا . بيع مثر النخل بالتمر يابساً إذا كان دون مخسة أوسق: ورخص يف العرايا، والعرية. يابساً

شاة، وعن حبل وعن املنابدة وبيع الغنيمة قبل القسمة، وعن بيع اجملر؛ وهو أن يباع الشيء مبا يف بطن ال
ويف احلديث أنه عليه السالم هنى عن الكالئ . احلبلة وعن بيع الغرر، وهو بيع الثمرة قبل بدو صالحها



ال يبعن وال يوهنب وال يورثن يستمتع : بالكالئ،وهو بيع الدين بالدين، وهنى عن بيع أمهات األوالد؛ وقال
  .هبا سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة

  :السلف

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون يف التمر العام والعامني، : بن عباس رضي اهللا عنهماقال ا
وكان صلى اهللا عليه . من أسلف فليسلف يف كيل ووزن معلوم إىل أجل معلوم: فقال صلى اهللا عليه وسلم

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن فأمرين ا: قال أبو رافع. استسلف بكراً فجاءته إبل من إبل الصدقة: وسلم
  .أعطه إياه إن خري الناس أحسنهم قضاء: أقضي الرجل بكره فلم أجد إال رباعياً، فقال صلى اهللا عليه وسلم

  :السهل البيع

وعن أيب هريرة . عليك بالسماح أول السوق، يف السماح: مر النيب صلى اهللا عليه وسلم يبيع شيئاً فقال
  .بداً سهالً إذا باع أو ابتاع مسحاً إذا قضى أو اقتضىأحب اهللا ع: رضي اهللا عنه
بارك اهللا ومل يسألين : ما أرسلين احلسن رضي اهللا عنه يف ابتياع شيء له إال قال ملا عدت: وقال ابن عون

كيف اشتريت؟ وقيل لعبد الرمحن ابن عوف رضي اهللا : عن مثنه، وما أرسلين ابن سريين إال قال حني عدت
  .مل أرد رحباً ومل أشتر عيباً ومل أبع بنسيئة: سارك؟ فقالعنه؛ مب بلغ ي

  :جواز املماكسة

وكان عبد اهللا بن جعفر مياكس يف درهم وجيود مبال، فقيل له يف ذلك . املماكسة يف البيع مكايسة: قيل
ويف  الغنب يف البيع جود بالعقل،: وقيل آلخر مثل ذلك فقال. الغنب يف البيع بله، ويف اجلود كرم: فقال

. احلر يتغابن يف ابتياع احلمد، وال يتغابن يف الشراء والبيع: وقيل. السخاء جود باملال، وال أسخى بالعقل
وكان ابن عمر رضي اهللا عنه ال يرى بأساً باملماكسة واملكايسة، . من الغباوة السخاء يف التجارة: وقيل

  .واهلند ال تستحل غرارة اجلاهل وتستحل غنب البائع

  :الغة يف املماكسةذم املب

يا بين تساهل فما تضيعه : ورأى رجل إبنه مياكس يف ابتياع حلم فقال. كثرة املكاس من أفعال اخلساس: قيل
: وكان األصمعي مضيقاً يف معيشته مستقصياً يف مبايعته فقال العتيب. من عرضك أكثر مما تناله من غرضك

خط يل هذا الثواب وساحمين : وقال رجل خلياط. ئاًلو بذلت اجلنة لألصمعي بدرهم ملا رضي واستنقص شي
وحنو ذلك أن رجالً كان يستأجر . إذا خترق رقعته لك:قال. زدين: فقال. أخيطه لك جماناً: فقال. يف األجرة
ال أعرف مساحمة يف ذلك إال أن أصوم لك : فقال. ساحمين: فقال. مبلء بطين: كم تطلب؟ فقال: غالماً فقال

وكان ابن بالة ببغداد قد اكترى غالماً كوفياً فاستحضره . يف األسابيع لتربح غداءمهااالثنني واخلميس 



املزين فحلق رأسه، فلما فرغ وتنحى جاء الغالم الكويف إىل املزين فقعد بني يديه ليحلقه، فخرج ابن بالة 
غالم على حالته هذا من حسايب أو من حسابك حيلق؟ فقام ال: وقد حلق املزين بعض رأسه فناداه وقال له

حملوق بعض الرأس وأخذ املنديل وعدا من بني يدي املزين، وحلف بالطالق أنه ال حيلق رأسه حىت يعود إىل 
  .الكوفة

  :عذر مبتاع مرغوب فيه بفضل مثن

استكرمت فاربط : وقيل. ما غنب من بلغ شهوته: فقالت! غبنت: اشترت سكينة شيئاً بفضل مثن فقيل
  .تنظر إىل كثرة مثنه واشدد يديك بغرزه وال

  :شاعر
  ه فإنه علق مضنه... أشدد يديك به وحز 

  :احلث على استجادة ما تشتريه

الغنب : وقيل. إذا اشتريت بعرياً فاشتره مسيناً، فإن أخطأك اخلرب مل خيطئك النظر: قال عمر رضي اهللا عنه
مب كثر مالك؟ : وقيل لبعضهم. غبنان غنب الغالء وغنب الرداءة، فإذا اشتريت فاستجد تربح أحد الغبنني

  .مل أشتر قط غبناً وال شيناً: فقال

  :مدح متظلف عن املبايعة وعن التفكر يف الطفيف

  :شاعر
  ولكن بالسيوف هم جتار... يبيع ويشتري هلم سواهم 

فت ال تفلح إذا عر: فقال املأمون. إن رأيت نقالً حسناً فاشتر بنصف درهم: وقال العباس بن املأمون لغالمه
فاملسلم : خذ أربعة عشر: فقال. بثالثة عشر ونصف: وطلب احلسن رضي اهللا عنه ثوباً فقيل. للدرهم نصفاً

  .ال يشاطر أخاه الدرهم

  :املتغايل ببيع شيء

لو كانت من جلد بقرة بين إسرائيل ما أخذهتا بأكرب : فقال املديين. بعشرة: ساوم مديين نعالً فقال صاحبها
باع رجل شيئاً بعد ! لو كانت درامهك من دراهم أصحاب الكهف ما أعطيتكها: اءفقال احلذ. من درهم

لو صربت الشتريت منك : فقال املشتري. لو صربت لبعث منك بدرهم: مماكسة فقال البائع ملا باعه
لو أهنا إذا رمي هبا الطري يف : فقال. بدينارين: سام أشعب رجالً بقوس فقال: بأضعاف ما اشتريت دنانري

كان رجل ضل له بعري فحلف إن وجده ليبيعنه . واء يسقط مشوياً بني رغيفني ما اشتريتها بديناريناهل



اجلمل : بدرهم؛ فوجده فلم تسمح نفسه أن يبيعه بدرهم، فعمد إىل سنور فعلقه يف عنقه وجعل ينادي عليه
  . قالدتهما أرخص اجلمل لوال: فقال رجل! بدرهم والسنور خبمسمائة وال أبيعهما إال معاً

  :ترك مبيع لغالئه

احلمد هللا : وجدته غالياً، قال: كان الفضيل رضي اهللا عنه إذا أرسل غالمه ليشتري له شيئاً فرجع إليه فقال
  .إذا غال علي شيء تركته فيكون حينئذ أرخص ما يكون: وقال بعضهم. إذا غال علينا شيء تركنه

  :شاعر
  ما يكون إذا غال فيكون أرخص... وإذا غال شيء علّي تركته 

  :وأنشد جحظة هذا البيت جميزاً له
  فإذا غال يوماً فقد نزل البال... إال الدقيق فإنه قوت لنا 

لو جاء الدجال بزلزلة : فقال. اشتر يل فإن مّداً منه بدهم: واشتهت امرأة مزيد يوماً عليه جراداً فقالت
  .وتضعي احلمل ما اشتريته هبذا السعراملدينة وأنت ما خض باملسيح، تنتظرين أن تأكلي اجلراد 

  :من باع نفيساً واشترى خسيساً
يا أمحق بعت : باع رجل دابة واشترى هبا بازياً فقال له أبوه" . وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب : " قال اهللا تعاىل

رجني بعت ما كنت تعلفه الس: وباع رجل بستاناً واشترى به فقال له رجل. ما تركبه واشتريت ما يركبك
كاملشتري النافقاء بالريبوع، وما كل مبتاع : يف املثل. فيعوضك الشعري مبا يأكل الشعري ويعوضك السرجني

  :ابن معروف القاضي. من رابح
  وبائعأً باخلوف الدرّه... يا خاسر الصفقة يف سعيه 

اشتر سنوراً : فقال .إنه يضغب ضغيب السنور: ملاذا يصلح هذا؟ فقيل: كان يباع زرياب بدينار فقال أعرايب
  .بنصف درهم يضغب لك أجود من هذا ويصطاد الفأر زيادة

  :بيع نفيس للحاجة إليه

: فقيل له. ما طلبت عليه قط إال حلقت، ال سبقت: فقال. صف فرسك: دخل أعرايب بفرس يبيعه فقيل له
  :فلم تبيعه؟ فقال

  كرائم من ربّ هبّن ضنني... وقد خترج احلاجات يا أّم مالك 

  :البيع واالبتياع نسيئة ذم

إياك أن تتكلم على وجهك يف سوقك دون رأس أو تشتري شيئاً جبميع مالك، وخري التجارة ما ال : قيل
باع رجل داراً من تركي نسيئة، فجاءه يوماً متقاضياً فأخذه وصفعه صفعات، فلما . يعرف أهلها النسيئة



عرضت جارية على عمر بن عبد . ات يف قفايصفع: ما استوفيت من مثن الدار؟ فقال: انصرف قيل له
ال : فقال. أنا أؤخرك إىل العطاء: العزيز رضي اهللا عنه فأحب شراءها ومل يكن عنده متام مثنها فقال البائع

. أنا أؤخرك: ما عندي مثنه، فقال البائع: وعرض على رجل شيء ليشتريه فقال. أريد لذة عاجلة بذلة آجلة
  .أنا أؤخر نفسي: فقال

  :ع مرغوب عنهبي

  :أبو حكيمة يف عبد باعه
  قد غاب عنا فغاب اهلم والنكد... بعنا تعيساً ومل حيزن له أحد 

  مل نفتقده وكلب الدار يفتقد... أحسن به خارجاً من بني أَظهرنا 
  :وباع عبيد اهللا ضيعة له فقال

  ضيعة عدة بشيء قليل... بعنا :كيف أنتم؟ قلت: قيل يل
  واسترحنا من طول غم الوكيل... وال فيه أدىن صون وأدىن ن

  :وله
  وما باعة إال نوائب تعتري... ومبتاع بعض امللك مين يقول يل 
  مذ صار مثلك يشتري: فقلت له... مىت صرت مضطراً لبيع ذخائر؟ 

  :املغاالة مبا ال يقلل وجوده

  :عاتب حممد بن عبد امللك الزيات أبا متام يف أنه ميدح غريه من السوقة فقال
  يغايل إذا ما ضمن بالشيء بائعه... أيتك مسح البيع سهالً وإمنا ر

  فيوشك أن تبقي عليه بضائعه... فأما إذا هانت بضائع ماله 
  ويفسد منه أن تباح شرائعه... هو املاء إن أمجعته طاب ورده 

  :ربيب النصراين
  مسترخص ومهان القدر إن رخصا... وكل شيء غال أو عز مطلبه 

  :آخر
  إىل اإلنسان ما منعاأحب شيء 

  .كل مبذول مملول وكل ممنوع متبوع: قيل

  :الوزن والكيل

وقال ابن عمر رضي اهللا " اآلية " " ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون : " قال اهللا تعاىل
ملكيال وامليزان يا معشر املهاجرين ال ينقص قوم ا: أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عنهما



أشهد لكل كيال ووزان بالنار إال : قال عكرمة. إال أخذهم اهللا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم
وقال صلى . ألنه ال يزن كما يتزن وال يكيل كما يكتال: سبحان اهللا وكيف؟ قال: فقيل له. القليل منهم

وقال صلى اهللا عليه وسلم لرجل . يلوا وال هتيلواك: اهللا عليه وسلم لقوم شكوا إليه سرعة فناء طعامهم
  زن وأرجح: ابتاع منه شيئاً

  :مدح اإلقالة يف البيع واحلث عليها

  .من أقال مسلماً أقال اهللا عثرته يوم القيامة: قال صلى اهللا عليه وسلم

  :الشريك يف البيع

وقال . ال يشاري وال مياريكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شريكي وكان خري شريك : قال السائب
ال تزال يد اهللا على الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خان أحدمها صاحبه رفع : صلى اهللا عليه وسلم

  .الربكة عنهما

  :الشفعة يف البيع

اجلار أحق بشفعة جاره : وقال صلى اهللا عليه وسلم. اجلار أحق بصفقته: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من كان له شريك يف زرع أو : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ا إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداًينتظر هب

إذا : وقال صلى اهللا عليه وسلم. خنل فليس له أن يبيع حىت يأذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك
  .الشفعة فيما مل يقسم: وقال. يعين ميزت وبينت. أرفت احلدود فال شفعة

  : البيعاخليار يف

وشكا رجل إىل رسول اهللا صلى . البيعان باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إذا ما بعت فقل ال خالبة، مث أنت باخليار إىل : اهللا عليه وسلم أنه يغنب يف البيع فقال صلى اهللا عليه وسلم

رى شاة مصراة فهو باخليار إن شاء أمسك، وإن شاء ردها من اشت: وقال صلى اهللا عليه وسلم. ثالثة أيام
  .ومعها صاعاً من متر

  :ما هو يف حكم املستثىن من البيع

من باع عبداً وله مال فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع، ومن باع خنالً : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مؤبراً فثمرته للبائع إال أن يشترطه املبتاع

  :لني وذمهممدح الدال



نعم املعني على البيع واالبتياع، وعلى األلفة واالجتماع الداللون، ولو أمكن االستعانة هبم يف : قال بعضهم
شر الناس الداللون، ألن أول : آذى بعض الداللني األصمعي يف شيء فقال: وقيل. الفراش النتفع مبكاهنم

  ملك ال يبلى؟هل أدلك على شجرة اخللد و: من دل إبليس حيث قال آلدم

  :نوادر ألنذال الباعة

. أعطين هبما أطيب حلم وأخربين بامسك أدعو لك: جاءت عجوز إىل حلام باملدينة ومعها درمهان فقالت
فجعلت العجوز عند األكل متد اللحم فال تقدر على أكله، . امسي من ميد: فأعطاها أخبث حلم وقال

رأيت سوقياً ينادي على جدي : وقال جحظة. ال تعلم لعن اهللا من ميد فتلعن نفسها وهي: فجعلت تقول
يا سيدي ال يقدر أحد أن يأكل منه : ما معىن مانع نفسه؟ فقال: فقلت له. هذا مانع نفسه: علقه يقول

ورأيت ثالثة من اهلراسني : وقال جراب الدولة. ورأيت آخر وهو يقول زبد يف أدمي: قال. لقمتني لسمنه
مدح هرائسهم، فواحد أخرج قطعة هريسة علقها باملغرفة وهو يقول أنزل  على بقعة وهم يتكايدون يف

ولك األمان، وآخر يقول يا قوم أحلقوين أدركوين أجذهبا وجتذبين والغلبة هلا، والثالث يقول أنا ال أدري من 
إن فالناً : فقال. ليس حلمك بسمني: وقال رجل للحام. أكل من هريسيت لقمتني أسرج ببوله شهرين

. سين ووضع راحته على هذا اللحم وانصرف إىل منزله، فجعل ما علق هبا يف قدر واختذ منها دعوةجال
  .نزع األمري قميصه وخرج يف غاللة: وكان بائع رمان قشر رماناً وهو يقول

  :الكفالة

 اضمن: وكلم رجل آخر يف أن يؤخر شيئاً على غريه فقال. الزعيم غارم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
الندامة : يف الكفالة ست خصال: قال اخلليل. أردنا منك سعة املهلة فكلفتنا ضيق الضمان: فقال. أنت عنه

إن الفرس صورت كل شيء حىت الكفيل ينتف : وقيل. واملالمة والكفران واخلسران والغرامة والقطيعة
  .حليته من الندامة

  :احلوالة

ومن غري هذا الباب احتيج أن يكتب . م على ملىء فليتبعإذا اتبع أحدك: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
يف صحة من عقله وجواز أمر له وعليه، فقال جعفر ابن : على املعتضد كتاب ليشهد فيه العدول، فكتب

  .يف سالمة من جسمه وأصالة من رأيه: فضرب عليه وكتب. ال جيب أن يكتب هذا للخليفة: حممد بن ثوابة

  :األجارة

دخل علي يوماً وأخذ بيد احلسن واحلسني فأخرجهما، فجاء النيب : ضي اهللا عنه أهنا قالتروي عن فاطمة ر
أصبحنا وليس يف بيتنا شيء نذوقه فدخل علي فأخرجهما حىت : أين ابناي؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقال



كل دول  فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أثرمها فوجدهم يف حائط يهودي وعلي ينزع. ال يبكيا
يا علي أال تنقلب بابين : بثمرة، واحلسن واحلسني يلعبان يف سربة لليهودي، وبني أيديهما فضل من متر فقال

فجلس حىت اجتمع له شيء من متر فجعله يف . اجلس فإين أشبعتهما: قبل أن يشتد عليهما احلر؟ فقال
ما أكل أحد طعاماً خرياً له من أن : يورو. حجره، مث محل النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدمها وعلي اآلخر

وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم . وكان داود عليه السالم ال يأكل إال من كسب يده. يأكل من عمل يده
بينما : وروي يف اخلرب. من استأجر أجرياً فيلعلمه أجرته: وقال. أن يستعمل الرجل أجرياً حىت يعلمه أجرته

وا إىل غار يف جبل فاحنطت صخرة على فم الغار فأطبقت عليهم، فقال نفر يتماشون فأخذهم املطر فأو
اللهم إنك : فقال أحدهم. انظروا أعماالً عملتموها صاحلة فادعوا اهللا هبا لعله يفرجها عنا: بعضهم لبعض

تعلم أين استأجرت أجرياً بقفيز أرز فلما قضى عمله سخطه فتركه، فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقراً 
أهتزأ : فقال. انطق إىل هذه البقر ورعائها فخذها: اتق اهللا وال تظلمين حقي فقلت له: ء، مث جاء فقالورعا

ففرج . أنا ال أهزأ خذها، فأخذها فإن كنت تعلم أين إمنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا: يب؟ فقلت
  .هلم

  :إعطاء أجرة األجري

رجل أعطى مث غدر، ورجل : هم، ومن كنت خصمه خصمتهثالثة أنا خصم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ملا . باع حراً مث أكل مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف عمله ومل يوفه أجره

استأجر رجل محاالً . إنكم شغلتموين عن جتاريت فافرضوا يل، ففرضوا له كل يوم درهم: استخلف قال للناس
قوارير على أن يعمله ثالث خصال يل ينتفع هبا، فحمل احلمال القفص، فلما بلغ ثلث ليحمل قفصاً فيه 

فلما . نعم: فقال. من قال لك إن اجلوع خري من الشبع فال تصدقه: فقال. هات اخلصلة األوىل: الطريق قال
نعم : فقال. همن قال لك إن املشي خري من الركوب فال تصدق: فقال له. هات الثانية: بلغ ثلثي الطريق قال

! من قال لك أنه وجد محاالً أرخص منك فال تصدقه: فقال: هات الثالثة: فلما انتهى إىل باب الدار قال
  .من قال لك يف هذا القفص قارورة صحيحة فال تصدقه: فرمى احلمال القفص على األرض وقال

  مما جاء يف الدين

  :ذم الدين والنهي عنه

ليس حملمد زرع : فقال. لم بعث إىل رجل من اليهود يستسلفه إىل امليسرةإن النيب صلى اهللا عليه وس: قيل
كذب عدو اهللا لو أعطانا ألدينا إليه، : وال ضرع فأي ميسرة له؟ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

الدين : وقال معاذ بن جبل. وألن يلبس أحدكم ألواناً شىت خري له من أن يستدين ما ليس عنده قضاؤه
الدين رقك فال : وقال بعض احلكماء! أعوذ باهللا من الكفر والدين: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. نيش

ما استرق الكرمي مالك أفظ عليه من : وقيل. الدين هدم الدين: وقيل. تبذل رقك ملن ال يعرف حقك



وسأل فيلسوف رجالً أن . الدين غل اهللا يف أرضه، فإذا أراد أن يذل عبداً جعله يف عنقه: وقيل. الدين
ما زاد علي أن محر : فقال. إنه جبهك بالرد: يقرضه ماالً فرده، وذمه بعض الناس إىل الفيلسوف وقال

  .وجهي باخلجل مرة واحدة، ولو أقرضنيه لصفر وجهي مرات كثرية

  :من مات وعليه دين

ت وليس عنده وفاؤه، جتاوز اهللا من داين الناس بدين يف نفسه وفاؤه مث ما: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
عنه وأرضى غرميه مبا شاء، ومن داين الناس بدين ليس يف نفسه وفاؤه مث مات وليس عنده وفاؤه، اقتص اهللا 

بو هريرة وقال أ. نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. لغرميه منه
إن : جيء جبنازة يوماً فوضعت بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام ليصلي عليه فقيل: رضي اهللا عنه

علي دينه يا رسول اهللا مث خطب : فقال أبو قتادة رضي اهللا عنه. صلوا على صاحبكم: فقال. عليه ديناً
  .ع فعلي، ومن ترك ماالً فلورثتهأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، من مات وعليه دين أو ضيا: فقال

  :مدح الدين والرخصة فيه

دخل عتبة بن هشام على خالد . من أعياه الرزق فليستدن على اهللا ورسوله: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن رجاالً يدانون يف أمواهلم، فإذا فنيت أمواهلم أدانوا يف : بن عبد اهللا القسري فقال خالد معرضاً به

إن رجاالً تكون أمواهلم أكثر من مروآهتم فال يدانون، ورجاالً ! أصلح اهللا األمري: فقال عتبة. أعراضهم
إنك منهم : مروآهتم أكثر من أمواهلم، فإذا نفذت أمواهلم أدانوا على سعة ما عند اهللا، فخجل خالد وقال

  .رافالدين من مواسم األش: وقيل. تعرف مروءة الرجل بكثرة ديونه: وقيل. فيما علمت
  :املقنع الكندي

  ديوين يف أشياء تكسبهم محدا... يعاتبين يف الدين قومي وإمنا 
  :أبو شراعه

  طرفاه يف عنق البخيل احلازم... والدين طوق مكارم ال تلتقي 
. الدين ميسم الكرام: فقال. دين علي: ما أقدمك املدينة؟ قال: وذلك من قول عمر لزنباع حني قال له

  .طاملا وفد به الكرام: فقال. إنه استتر لدين حصل عليه: عن رجل فقالوا وسأل عمرو بن عبيد

  :من أدنت عليه

  :سعدان
  علي إلنسان من الناس درمهاً... ولو كنت موىل غيالن مل جتد 

  فلست أبايل أن أدين وتغرما... ولكنين موىل قضاعة كلها 
  :وقال ابن الرومي. وهذا أمجع شعر فيه بني مديح وهجاء



  يا من حيملين ديناً رجائيه... ن نبيل أنت قاضيه علي دي
  :من قضى ديناً بدين

  :شاعر
  قضاء ولكن كان غرماً على غرم... إذا ما قضيت الدين بالدين مل يكن 

  :آخر
  وكان الدين ادفع للتالد... أخذت الدين ادفع عن تالدي 

  :ر ديناً قط منه الساعةما كان أكث: فقال. فالن قد قضى دينه مما كسبه: وقيل حملمد بن واسع
  :من أعطى ديناً على أن ال يستر على أن ال يسترجع

  :أبو اإلصبع
  القرض يف برد الشتاء... أيها املسترفدون 
  الدهر بقرض ذي اقتضاء... ليس قرضي لكم 

  حل إىل جن الظّباء... أنت عندي منه يف 
  د وأخلص يف الدعاء... فاستعن بالواحد الفر 

  عن قريب بامتالء... فلعل الدهر يأيت 
  :من تقاضى ديناً قدمياً

  :البحتري
  موجفاً يف اقتضاء دين قدمي... من أمارات مفلس أن تراه 
  !لعن اهللا من أعتقه: فقال. دعين من هذا فهذا دين عتيق: وطلب رجل ديناً عتيقاً فقال

  :من أحسن التقاضي

خريكم الذي إذا كان : صلى اهللا عليه وسلموقال . خريكم أحسنكم قضاء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من أدان ديناً وهو : وقال صلى اهللا عليه وسلم. عليه دين أحسن القضاء، وإذا كان له أحسن االقتضاء

  .ينوي أن ال يؤديه إىل صاحبه فهو سارق
  :ابن الرومي

  أن يكون القضاء قبل التقاضي... هو دين وأحسن األمر فيه 

  :احلث عليه

من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. رحم اهللا امرأً سهل الشراء سهل التقاضي: لى اهللا عليه وسلمقال النيب ص
كفى باملرء من الشح أن يقول : وقال صلى اهللا عليه وسلم. طلب أخاه فليطلبه يف عفاف وافياً أو غري واف

  :قال. آخذ حقي ال أترك منه شيئاً



  ديناً أحسنوا الطلبا بعد النسيئة... إين وجدتك من قوم إذا طلبوا 
  :آخر

  حلاجته الزيارة واحلديث... وحسبك من تقاض املرء يوماً 

  :الرخصة يف التقاضي

استسلف النيب صلى اهللا عليه وسلم من رجل متراً، فلما جاء يتقاضاه قيل له يف ذلك فقال النيب صلى اهللا 
واهللا ما : فالتمسوا عندها متراً فقالت دعه فإن لصاحب احلق مقاالً، انطلق إىل خولة بنت حكيم: عليه وسلم

نعم قد أوفيت وأطيبت، : استوفيت؟ قال: خذوه فاقضوه، فلما استوىف قال له: فقال. عندي إال متر ذخرية
  .إن خيار هذه األمة املوفون املطيبون: فقال صلى اهللا عليه وسلم

  :ذم ماطل ديناً
الواجد حيل عرضه : ل صلى اهللا عليه وسلم يلوقا. مطل الغىن ظلم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :قال. عقوبته حبسه وعرضه شكواه: فقيل. وعقوبته
  أرى الناس يقضون الديون وال أقضي؟... فما بال ديين إذ حيل عليكم 

  :وكتب رجل إىل غرمي له. حل الدين حيل وجب حمله، وحل حيل حصل: يقل
  ين واألنف راغموترضى بنصف الد... أماطلك العصرين حىت متلّين 

  :فأجابه

  وتشقى بطول احلبس واحلق الزم... ستعطي برغم منك يف السجن نادماً 
مر بائع زيتون بامرأة فطلبت . األكل سريطي والقضاء ضريطي: وقيل. األكل سلجان والقضاء ليان: وقيل

يا فاعلة : فقال. أنا صائمة قضاء عن رمضان العام املاضي: فقالت. ذوقي لتعريف جودته: منه نسيئة فقال
ومما يتمثل به يف هذا املوضع قول : أنت متطلني ربك هذا املطل وتطلبني مين الزيتون بنسيئة مىت تقضني؟ قال

  :كثري
  وعزة ممطول معّنى غرميها... قضى كل ذي دين فوىف غرميه 

  :وقال آخر
  مليان لو شاءا القضا قضياين... من الناس إنسانان ديين عليهما 

  وأما عن األخرى فال تسالين... أم عمرو فمنهما خليلي أما 
  غرمياً لو أن الدين منذ زمان... إىل اهللا أشكو ما أالقي وأشتكي 

  :احلث على إنظار املعسر

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً " . وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة : " قال اهللا تعاىل
خذ ما تيسر ودع ما تعسر، وجتاوز لعل اهللا : ن يداين الناس فيقول لرسولهفيما مضى مل يعمل خرياً قط، وكا



ال إله إال أنه كان يل غالم أقول له خذ : هل علمت خرياً قط؟ قال: يتجاوز عنا، فلما هلك قال اهللا تعاىل له
: عليه وسلم وقال صلى اهللا. لقد جتاوزت عنك: فقال اهللا تعاىل. ما تيسر ودع ما تعسر لعل اهللا يتجاوز عنا

من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. من أنظر معسراً ووضع عن أظله اهللا عز وجل يف ظله يوم ال ظل إال ظله
إن اهللا يأمركم أن تؤدوا : لزم رجل غرمياً له وهو يقرأ عليه. يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة

وسئل ابن الزيات يف رجل له عليه . رة فنظرة إىل ميسرةوإن كان ذو عس: األمانات إىل أهلها، والغرمي يقرأ
  .إما توفري وتأجيل وإما صلح وتعجيل: دين أن يصاحله على بعض وينظره به، فقال

  :املتبجح مبطل الدين والناوي الذهاب به

  :بعضهم
  ويرضى بنصف الدين واألنف راغم... أماطله العصرين حني ميلين 

  :عباس السليطي
  حان القضاء وال رقت له كبدي... ى الغرمي وإن إين وجدك ما أقض

  تنوء ضربتها بالكف والعضد... إال عصار زنت طالبت برايتها 
  :وقال وقد نظر إىل غرمي له حيسب رحيه

  وال حيسب املطل الذي أنا ماطله... يلوي بنان الكف حيسب رحبه 
  أواخره ما تنقضي وأوائله... ومن دون ما يرجو عناء مربح 

: فقال. أقرضين مائة درهم ألشتري هبا شيئاً عسى أربح فيه عشرين درمهاً: ل إىل صديق له فقالوذهب رج
  .حديث من ال يريد أن يرد الدين: فقال. ال أريد إال املائة: فقال. إين أعطيك عشرين درمهاً وأختلص

  :العارية

  .العارية مؤاداة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :بشر

  املعار أحق اخليل بالركض
وأولين ورقاً فدعه إليه : فأعطاه فقال. تفضل وأعرين قلماً: جلس بعض أصحاب احلديث فقال واحد آلخر

: قال اهللا تعاىل. ويف ذم من ال يعري. يا فىت أتنشط للتزوج؟ فإن أمي فارغة: فأعطاه وقال. وحمربة: فقال
  .ومينعون املاعون

  :اإلفالس

أميا رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه مل يقبض منه شيئاً، فهو أحق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال جتعلوا مايل عند من ال ميكنين استرجاعه : وقال احلجاج. بعني ماله، فإن قبض منه شيئاً فهو أسوة الغرماء



ويف  .فأل حسن: فقال! يا مرايب: وقيل ملفلس. املفلس: ومن الذي ال ميكنك استرجاعه منه؟ قال: منه فقيل
وفلس . هو أفرغ من فؤاد أم موسى: هل يف كفك مال؟ فقال: وقيل ملفلس. أفلس من طنبور بال وتر: املثل

القاضي رجالً فأركبه محاراً وطوف به ونودي عليه أن ال يبايع فإنه مفلس، فلما أنزل قال له صاحب 
  فيم كنا من أول النهار يا أبله؟: فقال له. هات الكراء: احلمار

  :ى أخذ الرهناحلث عل

إن اهللا تعاىل ال يسمع دعاء من له على غريه حق وال رهن لديه : وقيل" . فرهان مقبوضة : " قال اهللا تعاىل
ورهن صلى اهللا عليه وسلم درعه بثالثني صاعاً من . قد أمرتك باالستيثاق فخالفت: وال قباله له عليه فيقول

  .شعري كان أخذها رزقاً ألهله

  :فهحكم غلق الرهن وتل

من راهنه الذي رهنه : ال يغلق الرهن؛ الرهن: روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. الرهن مركوب وحملوب: وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم. الرهن مبا فيه: وروي. له غنمه وعليه غرمه

  :وقال بعض الشعراء يف السخف
  هن يف احلكم مركوب وحملوبوالر... أمسى غالمك رهناً ال انفكاك له 

  والظهر منه على األحوال مركوب... فالدر منه حرام ما نطيف به 

  :الراهن آالت داره لفقره

  :زياد األعجم يشكو فقرأ
  علي إىل أن ليس يف الكيس درهم... لقد جل هذا الدهر يف نكباته 

  رهاناً على ما يف اجلواليق يعلم... وأمست جواليقي برغم طبيعيت 
  :ذلك أبو زرعة الكناين فقال وأخذ

  على الذي يؤكل يف السفره... وسفريت يف السوق مرهونة 

  :الرهون الظريفة من السخفاء

رهنين : ما قال لك؟ قال: تقدم رجل إىل بقال يسأله شيئاً، فامتنع فدنا منه فساره فدفع إليه، فقيل له: قيل
وتقدم فتيان إىل فقاعي ! ما رأيت رهناً مثله قط: قالف. وذلك أنه حلف بالطالق أنه يرده غداً. طالق امرأته

ما معنا شيء فخذ من كل واحد منا صفعة رهناً، فصفع كل واحد صفعة فجاؤوه يف : فشربوا فقاعاً وقالوا
فأبوا إال رد الرهن وأخذ احلق، فأعطوه حقه ! حالل لكم: فقال. خذ حقك ورد الرهن: اليوم الثاين فقالوا

  .ةوصفعه كل واحد صفع



  مما جاء يف األميان

  :النهي عن األميان وذم من يكثرها

قال " . وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم : " وقال اهللا تعاىل" . وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً : " قال اهللا تعاىل
س اليمني الغمو: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. هو أن يقول الرجل فيما شك على ميني: سعيد بن جبري

  :وأخذه بعض الشعراء فقال. اليمني حنث أو مندمة: وقال. تدع الديار بالقع
  بعض التأين ال تسفه أ تلم... يا أيها املوىل على جهد القسم 
وقال أمري املؤمنني رضي اهللا . األميان الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

العاقل إذا تكلم : قيل. حق الربكة، والتاجر فاجر إال من أخذ احلق وأعطاهاحللف ينفق السلعة ومي: عنه
فالن لو سكن الفاجل يف لسانه ملا نقص : قيل. بكلمة أتبعها مثالً، والفاجر إذا تكلم الكلمة اتبع كالمه حلفاً

  .حرفاً من أميانه

  :النهي عن احللف بغري اهللا

وكانت قريش حتلف بآبائهم فقال صلى اهللا . اً فليحلف باهللامن كان حالف: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال حتلفوا بآبائكم: عليه وسلم

  :الرخصة يف لغو اليمني

لغو اليمني أن يقول كان كذا واهللا وال واهللا : وقيل" . ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم : " قال اهللا تعاىل
ما تقول فيمن يقول بلى واهللا ونعم واهللا؟ فقال : زدقوروي أن رجالً قال للحسن وعنده الفر. وحنو ذلك
  :ما قلت؟ فقال: أما مسعت قويل يف ذلك؟ فقال احلسن: الفرزدق

  إذا مل تعمد عاقدات العزائم... فلست مبأخوذ بلغو تقوله 
  :أمل تسمع قويل: ما تقول يف امرأة له حليل؟ فقال الفرزدق: مث قيل له. أصبت: فقال احلسن
  جهاراً بأيدينا وملا تطلق... نكحتنا رماحنا وذات حليل أ
  .كنت أراين أشعر منك فإذا أنا أفقه منك أيضاً: فقال الفرزدق. أصبت: فقال احلسن

  :وصف الكاذب بكثرة احللف

  :عالمة الكاذب جوده بيمينه لغري مستحلف؛ ومنه أخذ املتنيب: قيل
  متهم ما دل أنك يف امليعاد... ويف اليمني على ما أنت فاعله 
قد ورد له : فقال. بلغين أن كتاب حممد بن عبد اهللا الدارمي ورد عليك: وقال املنصور لعمرو بن عبيد



ال تسمين فإين إن كذبتك : فقال. طيب نفسي خبلعة: فقال له. كتاب وما قرأته وأنت تعلم رأيي يف اخلوارج
  .تقية ألحلفن تقية

  :القليل املباالة باحللف

وادعى رجالً على املأمون ماالً فاستحضر . من مل حيلف على ماله فال مال له: عليه وسلمقال النيب صلى اهللا 
حلفت له لئال : قاضيه حيىي بن أكثم فاستحلفه فحلف، مث أمر للمدعي مبا ادعى عليه فقيل له يف ذلك، فقال

وادعى رجل . ذا املالجيعل اتقاي ذريعة إىل أن يدعو علي، وبذلت املال لئال يظن أحد أين حلفت ملبااليت هب
واستخلف أيب بن كعب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فحلف كراهة أن . على عمر ما مل يلزمه فحلف له

واستحلف عمرو بن عبيد . جيعل الناس ترك األميان مع معرفتهم بالرباءة سنة، فدخل ذلك يف شدة الورع
تعطيه حنن ونعفيك منه ونرفع قدرك عن : على درهم ادعاه عليه بعض من أراد عنته، فقال حفص بن سامل

وادعى رجل على عثمان . ما أكره أن أحلف على حق، وما كنت ألعينه على معصية: فقال. مطالبة مثله
خشيت أن : فقال! هال حلفت إذا كان مبطالً: فقيل له. رضي اهللا عنه ماالً واستحلفه فأىب واتقاه بدعواه

  .ه جلراءته على احللفإن ذلك أصاب: يوافق حلفي قضاء فيقال
  :املتنيب

  على الفعال حضور العقل والكرم... وفاعل ما اشتهى يغنيه عن حلف 

  :من مل يتحاش من اليمني ومل يبال به

  :وأخذ ذلك ابن الرومي فقال. باهللا ادفع ما ال أطيق: حلف مديين على حق كان قبله فقيل له يف ذلك فقال
  ت ويف املال ضيقإذا ما اضطرر... وإين لذو حلف كاذب 

  يدافع باهللا ما ال يطيق... وهل من جناح على معسر 
جاءت . جذها جذ العري الصليانة إذا أسرع يف اليمني، كأنه اقتلعها اقتالع العري هذا النبت: ويقال يف املثل

  :امرأة بزوجها إىل ابن شربمة فحلف هلا قلما وىل أنشد
  ي علي أمريوإين ال أعد... أمل تعلمي أين مجوع عنانه 

  سيغفرها الرمحن وهو غفور... حموت الذي يف الصك عين حبلفة 
فقال . أيها احلاكم أنت أفضل من أن ترجع يف قضيتك: فسمعها احلاكم فرده، فعلم األعرايب أنه أخطأ فقال

  .صدقت ولكنين أقضي عنك، وقضى عنه
  :البحتري

  ليغروا بذلك االرتياع... سألوين اليمني فارتعت منها 
  هتاوى من املكان اليفاع...  أرسلتها كمنحدر السيل مث

حاش اهللا أن : فقال. إنك حتضر القاضي وحتلف فتروع لذلك: وكان الشماخ عليه دين فقعد به، فقيل له



أحلف ولو سيم مين باطل، فكيف وعلي حق الزم؟ فاغتر خصمه فأحضره وحلفه فحلف، وخرج من عند 
  :احلاكم فقال

  تنغض حويل بالبقيع سباهلا... ضيضها وجاءت سليم قضها بق
  أخادعهم عنها لكيما أناهلا... يقولون يل أحلف قلت لست حبالف 

  كما قدت الشقراء يوماً جالهلا... ففرجت هم النفس عين حبلفة 
  :أعرايب

  مييناً كسحق األحلمي احملرق... إذا حلَّفوين بالغموس منحتهم 
  غالمي أنين غري معتقسحيم ... إن حلَّفوين بالعتاق فقد درى 

  :بودي لو أن يل بيت اخلنعمي بألف بيت: قال ابن املعتز
  وما حلفت إال لتحنث من أجلي... وآلت مييناً كالزجاج رقيقة 

  :احلث على احلنث وكفارة اليمني

إذا حلف أحدكم على ميني فرأى غريها خرياً له منها، فليأت الذي هو خري : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
واهللا : أتى بابن أيب خالد الذي كان بالسند بني يدي املتوكل فقال: وقال أبو العيناء. وليكفر عن ميينه

وكان ابن أيب دؤاد حاضراً فتركه حىت ! ألضربنه بالسياط، وواهللا ال يشفع فيه أحد إال ضربت ظهره وبطنه
أما مسعت مييين : فقال له. فسرف يا أمري املؤمنني يف هذا أدب وإن جتاوزت: ضربه عشرين سوطاً مث قال

بلى ولكن ما كان أمري املؤمنني ليؤثر غيظه على ما قاله نبيه وان عمه صلوات اهللا عليه وعلى آله، : فقال
من حلف على شيء فرأى خرياً منه فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه، وكفارة أمري املؤمنني مع : قال

حلفت : سأل بعض الناس بعض اخللفاء حاجة فقال. عنه وكفر عن ميينهفعفا : العلو أقرب إىل اهللا وأفضل
يا أمري املؤمنني إن مل تكن حلفت بيمني إال بردهتا، فما أحب أن أكون أول من يؤمثك، : فقال. أن ال افعل

: فقال. وإن كنت رمبا حلفت فرأيت ما هو خري منها فكفرهتا فلست أحب أن أكون أهون إخوانك عليك
  .قضى حاجتهو! سحرتين

  :االستثناء يف اليمني

. قل إن شاء اهللا فإنه يدفع اخلبث ويذهب احلنث، وينجز احلاجة ويدرأ اللجاجة: قال بعضهم لرجل حيلف
  :قال الشاعر. كانت العرب تسمي االستثناء يف اليمني التحليل واملثنوية على ذلك

  حتلل أبيت اللعن يف قول آمث
  :وقال

  وإذا حلفت ممارياً فتحلل
  .حنلة أميانكم: وقال تعاىل



  :النابغة
  حلفت مييناً غري ذي مثنوية

وكان املنصور دعا . إن االستثناء بعد تراخي األزمان يصح: وكان عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يقول
 إذا استثىن الرجل يف ميني: هذا أبو حنيفة خيالف جدك حيث يقول: أبا حنيفة يوماً فقال الربيع وكان يعاديه

. يا أمري املؤمنني هذا الربيع يزعم أنه ليس لك بيعة يف رقبة جندك: فقال أبو حنيفة. بعد يوم جاز استثناؤه
يا : فضحك املنصور وقال. حيلفون لك مث يرجعون إىل منازهلم فيستثنون فتبطل أمياهنم: كيف؟ قال: قال

أنت أردت أن تشيط : قال أبو حنيفةف. كدت تشيط بدمي: فلما خرجا قال الربيع! ربيع إياك وأبا حنيفة
  .بدمي فحصنت نفسي وإياك

  :املعاريض يف األميان

إن يف املعاريض ما يكفي أن يعف الرجل : وقال عمر رضي اهللا عنه. يف املعاريض مندوحة على الكذب: قيل
ين ليس له والاله ال أفعل كذا، ويعين فاعل اللهو، ومايل صدقة، يع: وقال أبو احلسن اللؤلؤي. عن الكذب

  .ويف كتاب املنقذ للمفجع الشاعر ما فيه مقنع من معاريض األميان. صدقة

  :األميان باهللا

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، ال والذي أمن من آمن به باهللا جهد : من حلف أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
لم اليقني وأحلف إن دعيت إىل املقسم، وباهللا الذي ال شيء أعظم منه، وكل ميني بعد دونه، وأنا أعلم ع

اليمني الصايب واهللا العظيم مالك يوم الدين، وأنا غين عن اليمني إين أعلم ذلك علم اليقني باهللا مييناً حلوة 
  .ال ومقلب القلوب، ال والذي نفسي بيده: ومن أقسام النيب صلى اهللا عليه وسلم. مرة

  :شاعر
  بر وال أحتلل ميني امرئ... وأقسمت بالرمحن ال شيء غريه 

  :ال أعرف يف األميان شعراً أعذب من قول البحتري: قال أبو بكر الصويل
  ورب احلجر واحلجر اليماين... حلفت برب زمزم واملصلى 
  تالوهتن والسبع املثاين... وبالسبع الطوال ومن توىل 

  :اليمني بالبيت واهلدى

  .وحق هذه البنية: تقول العرب
  :عويف بن األحوص

  حمارمه وما مجعت حراء... ذي حجت قريش وإين وال
  إذا حبست تضرجها الدماء... وشهر بين أمية واهلدايا 



  :الفرزدق
  من اآلفاق من ميني ومصر... حلفت مبا إليه يؤم ناس 

  :اليمني بالطالق

  :أول من استحلف بالطالق ابن مسلمة، وكان والياً على كرمان، استحلف جنده بالطالق فقال بعضهم
  طالق نساء مل يسوقوا هلا مهرا... يالً أحدثت يف طالقهم رأيت هذ

أول من استحلف بالطالق العباس بن عبد املطلب، استحلف األنصار ليلة العقبة حني أخذ عليهم : وقيل
البيعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طلق رجل امرأته عدد جنوم السماء فجاء إىل ابن عباس واستفتاه 

مل تكثر احللف بالطالق؟ : وقيل ملزيد املديين. ذلك اهلقعة، وهي رأس اجلوزاء ثالثة أجنميكفيك من : فقال
ألين ملا تزوجت امرأيت حلفت بالطالق أين أحلف بالطالق مع كل حق وباطل كل يوم، فيميين : فقال

 فأخربه، حلف رجل بالطالق فقدمته امرأته إىل القاضي، فسأله عن اليمني. الطالق إمساك هلا، وإال بانت
قال قد هون اهللا عليك . أطلب لك خمرجاً من اليمني: فيم تتفكر؟ قال: فجعل القاضي يتفكر فقال له الرجل

كان على بعض األعراب دين ثقيل فتعلق به غرماؤه، وكان : قال األصمعي. أشهدك أهنا طالق سبعني
مرأتني كانتا له، مث هرب، وأنشأ معدماً، فساموه أن حيلف هلم بالطالق أن ال يهرب، فحلف هلم بطالق ا

  :يقول
  ما حلفوين بالطالق العاجل... لو يعلم الغرماء ما مقيت هلم 

  عجفاء مرضعة وأخرى حامل... قد ملتا ومللت من وجهيهما 
  :ابن الرومي

  ففي أميانه رخصه... إذا ما حلف النغل 
  :منصور بن باذان

  ق سالحه عند احلقيقة... يا ذا الذي جعل الطال 
  أمست حوافره رقيقه... ال حتلفن بطالق من 
  م بأهنا صارت صديقه... هيهات قد علم األنا 

  :األميان بأهل البيت

كان محاد بن موسى يترفض، وكان له صديق يثق إليه ويوافق يف مذهبه، فأودعه محاد دراهم وطالبه هبا بعد 
، وحيلف له حبق علي ابن أيب طالب مدة فجحده، فاضطر إىل أن مضى حملمد بن سليمان وسأله أن حيضره

أعز اهللا األمري هذا الرجل أجل عندي من أن أحلف له بالرباءة من خمتلف يف : فإنه يتحرج من ذلك، فقال
واليته وأميانه، ولكين أحلف له باملنفق على أمياهنما وخالفتهما أيب بكر وعمر، فضحك حممد بن سليمان 

  :اعترضت امرأة املأمون وكان قد غصبها ضيعة فقالت. بعض والتزم بعض ما ادعى عليه وصاحله على



  لريب املنون وصرف الزمن... أال أيها امللك املرجتى 
  وحق احلسني وحق احلسن... حبق النيب وحق الوصي 

  ووالدها بعد ذا ما اندفن... وحق اليت غصبت حقها 
  فإن مل تشفع شفيعي فمن؟... شفعت إليك بأهل الكساء 

فرفع رجل إىل احلسن بن . وحق الثالثة، يعنون النيب وأبا بكر وعمر: وفة إذا حلفوا يقولونوكان أهل الك
وحق : فقال. حبق الثالثة عليك أال ما عفوت عين: زيد وهو أمري املدينة يف ذنب، فأمر أن يضرب فقال له

  ! فما أمر نفسهقاتله اهللا: فبلغ قوله املنصور فقال! أحد الثالثة علي وحقي على االثنني إال أوجعتك

  :أميان األعراب

كله إيل أيها احلاكم : اختصم أعرابيان يف حق فأقبال إىل وال، فوجبت اليمني على أحدمها فقال املدعي
جعل اهللا نومك : فجلس فقال له. اجلس فيها: فدور له دائرة يف األرض وقال. أنت وذاك: فقال له. أحلفه

ك برصاً، وقطعك حصصاً، فأدخلك قفصاً، وأدخل يف أستك نغصاً، وأكلك غصصاً ومشيك رقصاً، ومسح
قل ال أصحبين اهللا عصمة وال سد : واستحلف أعرايب خصماً فقال. فأىب أن حيلف واتقاه حبقه! هذا العصا

عين خلة، وأحضرين كل نقمة وأثكلين كل نعمة، وصرد يل املشرب وسلبين األقرب فاألقرب، إن كان ما 
إن يل قبل صاحيب حقاً فمره خيرج : اختصم أعرابيان إىل أمري اليمامة فقال أحدمها. هادعيت حقاً، فاتقاه حبق

ال ترك : فقال. دعين من ميينك حىت أحلفه: فقال خصمه. نعم: أحالف أنت؟ قال: فأنكر فقال الوايل. منه
من أهلي ومايل خلع اهللا يل خفاً بتبع خفاً، وال ظلفاً يتبع ظلفاً، وحتين من أهلي ومايل حث الورق، وخلعين 

وحلف . ال أحلف؟ واتقاه مب ادعى عليه: اخلضاب، وأحوجين إىل شر خلق اهللا إن كان هلذا قبلي حق؟ فقال
قل ال استتبت اهللا من خطيئة وال استنجدته لبلية، وال وفيت له بعهد وال استجرته أوان : أعرايب آلخر فقال

قل ألزمين اهللا الزلل وال سد عين : فقال. نعم: لف؟ فقالأحت: وقال أعرايب آلخر يف حق. فاتقاه حبقه. جهد
اخللل، وألبسين القل وامللل وألصق يب الغم والعلل، وقطع عين سببه وأصحبين غضبه، وأحضرين نقمة 
  .وأعدمين نعمه، وكدر يل املشرب وأفقدين األقرب فاألقرب إن كان لك عندي حق؟ فاتقاه ومل حيلف

  ؟؟

  :عالأميان األسخياء وذوي ال

  .ال وعزة الوفاء وحرمة السخاء: كان من ميني حيي بن خالد
  :األشتر

  ولقيت أضيايف بوجه عبوس... بقيت وفري واحنرفت عن العال 
  :أبو علي البصري

  وهدمت ما شادته يل أساليف... أكذبت أحسن ما يظن مؤملي 



  قدماً من اإلخالف واإلتالف... وعدمت عادايت اليت عودهتا 
  وقريت عذراً كاذباً أضيايف... ري ليخفي ضوؤها وغضضت من نا

  أضحت قذى يف أعني األشراف... إن مل أصب على علي حلة 
  :أبو مسلم الرستمي

  وال سعت يب لتطالب العال قدمي... إذاً فال رفعت كأساً بنان يدي 
  يف نسجها كلمي غفال بال علم... وأثكلتين القوايف رقيت وغدت 

  :األستاذ الرئيس
  وعفت الندى إن مل أكن ذا جّوى يذوى... لعلى إن كنت خنتك بالقال عققت ا
  :التنوخي

  إذاً فرأيت العرف يف صورة النكر
  :آخر

  إذاً فال بلغت نفسي أمانيها
  :آخر

  غداة وغى وراحليت وزادي... إذاً فثكلت سابغيت وسيفي 
  :املوسوي

  وال جاءين الطارق اجملتدي... وإال فال أمين النازلون 

  :الشرب ومتعاطي اللهو أميان

  .ال والذي سّن للمدامة واملاء نكاحاً بغري طالق: وهب اهلمداين
  :املخزومي

  واملاء من فضة ما ساد من خبال... ال والذي قسم الصهباء من ذهب 
  :علي األحول

  وعربدت يف الشرب عند املدام... كفرت إذاً حبقوق الّصديق 

  :أميان الكهنة وأهل اجلاهلية

كانت . ضياء واحللك والنجوم والفلك والشروق والدلك، لقد خبأت ثدين فرخ يف أعليط مرخأقسم بال
  :العرب تتحالف على النار وتتعاقد على امللح، ولذلك قال الشاعر

  وبالنار والالت اليت هي أعظم... حلفت هلم بامللح والقوم شهد 
  :الكميت



  الدى اخلائفني وما هوّلو... هبولة ما أوقد املخلفون 
  .نار كانوا يوقدوهنا ويلقون عليها الكربيت ليستعظم مراءها، ويهاهبا من أقدم على اليمني وخيشاها: واهلولة

  :أميان النوكة والسفل

. أعطيت اهللا مائة ألف كرم اهللا وجهه مواثيق: ويقولون. أعطيت اهللا ألف جوالق عهود: من أميان أهل بغداد
إدعى رجل على : بعض أعقاب األنبياء. بلة وحشرت يف صورة قردوإال فسلحت يف الق: كانت أميان مزبد

: فقال! إن كان عندك الطنبور فأيري يف حجرك: فقال القاضي. حلفه: آخر طنبوراً عند بعض القضاة فقال
إن كنت كاذبة فأير القاضي يف حرك : وادعى امرأة فقال الرجل. ميني الطنابرييني: أي ميني هذا؟ فقال

وادعى رحياين شيئاً على آخر عند قاض فقال . قويل وإال أخرجي من حقه: فقال هلا القاضيفتوقفت املرأة 
ليس هذا من ميني الرحيانيني، أمي بظراء إن كان له عندي : قل واهللا الذي ال إله غريه فقال: القاضي له

عد السماء يف إن كان كذا فعلى أن أص: وحلف مزبد فقال. قم فما أراك إال صادقاً: فقال القاضي! شيء
  .حزيران على سلم من الزبد

  :أميان الظرفاء

  :الرصايف
  وحسن خال خبدك احلسن... أما وتفتري طرفك الوسن 

  :اخلبزارزي
  مبجاري فلك احلسن اليت يف وجناتك

  :ابن املعتز
  وكذبت بل واصلته وحياته... وحياة عاذليت لقد صارمته 

  :البحتري
  اً ألحلف كاذباً حبياتهأبد... وحياة من أهوى فإين مل أكن 

  :أميان أهل الذمة

: وجبت على عون العيادي ميني حبضرة الفضل بن الربيع، وكانت بيننا وحشة، فقلت: قال اسحق املوصلي
قل بالذي ال يعبد غريه وال ندين إال به، وإال فخلعت النصرانية : فقلت. قد فعلت: فقال. ولين استحالفه

املذبح حيض يهودية، وقلت يف املسيح ما يقول املسلمون أن اهللا خلقه  وبرئت من املعمودية، وطرحت على
كن فيكون، ولعنك البطريق األكرب والبطارقة والقمامسة : من غري أب كمن خلقه من تراب، مث قال له

واألساقفة والديرانيون، وأصحاب الصوامع عند جممع اخلنازير وتقريب القربان، وعليك لعنة الثمانية عشر 
الذين خرجوا من رومية حىت أقاموا عهود النصراين، وإال فشققت الناقوس وطبخت به حلم اجلمل  أسقفاً



يوم اإلثنني عند مدخل الصوم، وهدمت كنيسة لد وبنيت حبجارهتا مستراحاً لليهود، وهتكت درع داود 
مة لك وإال فسقط عليك قربانك من يدك وأخذته من يد يهودي وأنت حنيف مسلم، وهذه اليمني الز

  واهللا ما أجوز أن أمسعها فكيف أحلف هبا؟: فقال! ولعقبك من بعدك

  :ومن أميان اليهود

واهللا الذي ال إله إال هو منزل التوراة على موسى، وإال فأنت بريء من اليهودية داخل يف احلنفية، وبرئت 
خياط اليت يف كساء هارون من اآليات العشر اليت أنزلت على موسى بطور سيناء، وبرأك اهللا من األربعة األ

أخي موسى، وبرئت من مشعون ومشعي، ومن يوم السبت وحقه، وحرمت الفطري يف وقته، وخرقت توراة 
  .موسى بأسنانك، وحموت كل آية بلسانك، وعليك املشي إىل بيت املقدس

  :أنواع من ذلك

ما : فقال. كلمه قبل مفارقة الدنيا :حلف أعرايب باملشي إىل بيت اهللا أن ال يكلم ابنه فحضرته الوفاة فقيل له
كان قوم عليهم دين ألعرايب فقدموا على أن حيلفوا . كنت قط أعجز عن املشي إىل بيت اهللا مين الساعة

  :فقال األعرايب
  قد أمجعوا حبلفة مشهوره... يا رب إن كان بنو عمريه 
  حتتلق املال احتالق النوره... فابعث إليهم سنة قاشوره 

  االكتساب واإلنفاقمما جاء يف 

  :احلث على تثمري املال يف الصغر والكرب

مثانون سنة : يا هذا كم أتى عليك من العمر؟ قال: حكي أن كسرى مّر بشيخ كبري يغرس فسيالً فقال له
زه : أيها امللك لو اتكل اآلباء على هذا لضاع األبناء قال كسرى: أفتغرس فسيالً بعد الثمانني؟ فقال: قال

. أيها امللك الفسيل يطعم بعد سنني من غرسه، وهذا قد أطعمين يف سنته: فقال. ة آالف درهميأخذ أربع
يا أيها امللك الفسيل يطعم يف السنة مرة وهذا قد أطعمين يف أوّل : فقال. زه يأخذ أربعة آالف درهم: فقال

أردى هذا حبكمته بيت  إن مل ينهض امللك: فقال الوزير. زه يأخذ أربعة آالف درهم: فقال. السنة مرتني
  .املال

  :تثمري ذي مال كثري ملال حقري

تعهد صغري مايل يكرب وال جتف كبريه فيصغر، فإنه ليس : وألين بن أيب سفيان ماله باحلجاز فقال: قال سعيد
. مينعين كثري ما يف يدي من إصالح قليل مايل وال يشغلين قليل ما يف يدي عن الصرب على كثري ما ينوبين



قوم قيس بن عبادة يسألونه محالة فصادفوه يف حائط له يتبع ما يسقط من الثمر فيعزل جيده ورديئه، وأتى 
. صنيعك هذا مناف لترقيح عيشك: فقاموا حىت فرغ فكلموه يف ذلك فبذل هلم ما أرادوا، فقال بعضهم

رهم ويل بعري أجرب لو أن يل ألف ألف د: وقال زياد. بنا رأيتم من فعلي أمكنين أن أقضي حاجتكم: فقال
: قال الوليد بن يزيد. لقمت به قيام من ال ميلك غريه، ولو أن عندي درمهاً واحداً فلزمين حق لوضعته فيه

  .ألمجعن مجع من يعيش أبداً وألنفقته إنفاق من ميوت غداً

  :التمدح بالتكسب واحلث على ذلك

عليكم بالتكسب : قال املوصلي. ب أو فضيلتهفدل على وجوب الطل" . وابتغوا فضل اهللا : " قال اهللا تعاىل
وملا أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك واستقبله معاذ . فأوّل ما يبدأ به الفقر دين اإلنسان

. ال متسها النار: فقبله وقال. نعم أحترث باملسحاة وأنفقه على عيايل: قال. كبنت يداك: فصافحه فقال
  .احليلة يف التماس الرزق بكل مكان، فالكرمي حمتال والدينء عيال ال تدع: وقال بعض احلكماء

  :عروة بن الورد
  شكى الفقر أو الم الصديق فأكثرا... إذا املرء مل يطلب معاشاً لنفسه 
  تعش ذا يسار أو متوت فتعذرا... فسر يف بالد اهللا والتمس الغىن 

سعى سعي األم الربه، وجيمع جبهده مجع فالن ي: وقيل. هو أكسب من الذر والنمل ومن الذئب: وقيل
  .الذّره

  :تفضيل الكسب على السؤال

هل له حرفة؟ فإذا قالوا ال سقط من : كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا نظر إىل فىت وأعجبه سأل
قدم قوم على : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. مكسبة فيها دناءة خري من مسألة الناس: وكان يقول. عينه
أيكم كان يكفي : فقال. إن فالناً يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر: نيب صلى اهللا عليه وسلم فقالواال

وروى أنس أن رجالً من األنصار جاء إىل النيب صلى . كلكم خري منه: فقال:. كلنا: طعامه وشرابه؟ فقالوا
. ال: أما عندك شيء؟ قال: فقال. جلوعأتيتك من أهل بيت ال أراين أرجع إليهم من ا: اهللا عليه وسلم وقال

فغاب مخسة عشرة يوماً . إذهب فاتبع ألحدمها طعاماً وباآلخر فأساً واحتطب وبع: فأعطاه درمهني وقال له
. بارك اهللا يل فيما أمرتين به، أصبت عشرة دراهم فابتعت ألهلي خبمسة طعماً وخبمسة كسوة: مث جاء فقال

دم موجع، أو : هذا خري لك من املسألة، إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا رب استحييت من كثرة تصريف يف طلب الرزق، : وقال إبراهيم عليه السالم. غرم مفظع، أو عدم مدقع

  .ليس طلب املعيشة من طلب الدنيا: فأوحى اهللا إليه
  :شاعر

  يانتكون منه على ب... وال تدع مكسباً حالالً 



  :تفضيل التكسب على التوكل

الثقة بربك : فقال احلكيم. التوكل على ريب والثقة مبا عنده: ما حرفتك؟ قال: قال حكيم لرجل جيلس إليه
حترم عليك إصالح معيشتك، أو ما علمت أن طلب ما تعف به عن املسألة حزم، والعجز عنه فشل، والفقر 

  :وأنشد. لدنئمفسد للتقى، متهم للربئ وال يرضى به إال ا
  فقد يطلب الرزق الذي يتوكل... يكفيين التوكل واألسى : فإن قلت

إحذر كل احلذر أن خيدعك الشيطان فيمثل لك التواين يف التوكل ويورثك اهلوينا بإحالتك : وقيل حلكيم
. حذركم خذوا: على القدر، فإن اهللا أمرنا بالتوكل عند انقطاع احليل والتسليم للقضاء بعد األعذار، فقال

: وقال عمر لرجل. أعقلها وتوكل: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة: وقال
  :لكل رزق سبب فما سبب رزقك؟ أبو متام: فقال. رزق اهللا: ما معيشتك؟ قال

  لكن بسرية متعب مكدود... وصدقت أن الرزق يطلب أهله 
  :وقال املوسوي وقد أحسن يف معناه

  والعجز عنوان ملن يتّوكل... عزم فليس عليك إال عزمة إ
  عود ألمحال املالم مذلل... أو محل اللوم القضاء فإنه 

  :الترغيب يف طلب املعاش مع مراعاة املعاد

وقال أبو الدرداء رضي . خريكم من مل يدع دنياه آلخرته، وال آخرته لدنياه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً . آلخرتك كأنك تعيش أبداً واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً أحرث: اهللا عنه

  .تزود ملعاد، ومرمة ملعاش، ولذة يف غري حمرم: إال يف ثالث
  :جرير

  وال غرض الدنيا عن الدين شاغله... فال هو يف الدنيا مضيع نصيبه 
  .نك ملعادك، ودرمهك ملعاشكدي: يا بين خصلتان ال تبال ما صنعت بعدمها: وقال خالد

  :الترغيب يف اكتساب احلالل

إن اهللا ال يسألين هال : لقيت رجالً مبكة يبيع اخلرز، وكان أبوه خزازاً فسألته عن ذلك فقال: قال ابن مبارك
ال يكتسب عبد درمهاً : كنت خزازاً وإمنا يسألين من أين اكتسبت وفيم أنفقت؟ وقال صلى اهللا عليه وسلم

عليكم بعمل األبطال : وقال سفيان. فيتصدق به أو ينفقه أو يتركه إال كان زاده يف النار من حرام
ألك : واستأذن رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال. اإلكستاب من احلالل واإلنفاق على العيال

  .كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يعوله: قال. نعم: من تعوله؟ قال



  :يف التكسب النهي عن التواين

  .من التوفيق رفض التواين، ومن اخلذالن مسامرة األماين: قال هرم
  :شاعر

  وأصلد ما أورى إال كفّ القوادح... وإن وطاء العجز أورث خلّة 
  :وقال

  ولكن إلق دلوك يف الدالء... وما طلب املعيشة بالتمين 
  :وقيل

  حب اهلوينا يكسب النصبا

  :مدح الشغل وذم الفراغ

واستشار رجل . إن يكن الشغل حممدة فالفراغ مفسدة، الراحة للرجال عقلة وللنساء غلمة: هرقال بزرمج
إعلم أن الفراغ من شأن األموات، واإلشتغال من شأن األحياء، فإن قدرت أن : يف عمل يتواله آخر فقال

يبحث عن ال تفرغ قلبك من ذكر، وال ولدك من شغل، فالقلب الفارغ : وقال حكيم. تكون حياً فافعل
وقال الفضل . أحذركم عاقبة الفراغ فإنه شر من السكر: السوء، واليد الفارغة تنازع إىل اإلمث، وقال آخر

  .الكاتب كالدوالب إذا تعطل انكسر: بن مروان

  :األمر باالقتصاد يف الطلب

ما حرمتموه فلن اقتصدوا يف الطلب، فإن ما رزقتموه أشد طلباً منكم له، و: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال يدرك باحلذق هارب الرزق: وقيل. تنالوا ولو حرصتم
  :املرقش األصغر

  ال يرد الترقيح شروى فتيل... أمجل العيش أن رزقك آت 
  :أبو الشيص

  وليس يفوت املرء ما خط كاتبه... لكل امرئ رزق وللرزق جالب 
  وحيرم هذا الرزق وهو يطالبه... يساق إىل ذا رزقه وهو وادع 

  :وقال أبو متام
  وحيرز الدر غري جمتلبه... واحلظ يعطاه غري طالبه 

  والعود يف كوره ويف قتبه... تلك بنات املخاض راتعة 
  :آخر

  حظك يأتيك وإن مل ترم
  :راشد الكاتب



  عليك سواء فاغتنم لذة الدعه... إذا كانت األرزاق يف القرب والنوى 
  ضيق يف عواقبه سعه أال رب... وإن ضاق أمر يفرج اهللا ما ترى 

  :العطوي
  يزيد يف رزق األجل... ال حتسنب طول الرحل 

  يدفع رزقاً قد نزل... وال مقاماً وادعاً 
كيف أنزع دلواً خان رشاؤها، وأسدد : فقال. ألق الدالء وأجذهبا مالء: وقيل لبعض من تقاعد به الزمان

  .سهماً زالت أغراضها

  :احلث على السفر يف طلب املال

" . هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور : " هللا تعاىلقال ا
وسئل ضمرة بن ضمرة عن الفقر احلاضر والعجز الظاهر، . سافروا تغنموا: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يل احليلة الالزم احلليلة، إن أما الفقر احلاضر فمن ال تشبع نفسه، وأما العجز الظاهر فالشاب القل: فقال
رأس العجز أن تقيم فال ترمي، وأن ختيم : قيل. غضبت ترضاها، وإن رضيت فداها، حيوم حوهلا ويطيع قوهلا

  .احلركة لقاح اجلد العقيم: وقيل. فال تظعن، فمن طلب جلب، ومن تبغل تبقل، ومن نام رأى األحالم
  :أبو متام

  وهل يغرس الليث الطال وهو رابض ...أراد بأن حيوي الغىن وهو وادع 
  .السعيد يتبع الغىن، والشقي يتبع مسقط رأسه: قال بزرمجهر

  :شاعر
  وترى الشقي نزوعه للموطن... ذو اللب تنزع للرفاهة نفسه 

  :أخذه املربد
  واملال يف الغربة أوطان... الفقر يف أوطاننا غربة 

  :آخر
  وكل بالد أخصبت فبالدي

  :املتنيب
  وال أهله إال دنون غري إال صادق... سان غري املوافق وما بلد اإلن

  :إقامة العذر يف الطلب

  :عروة بن الورد
  ومبلغ نفس عذرها مثل منجح... لتبلغ عذراً أو تصيب رغيبة 

  :كشاجم



  وعلّي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح
  :آخر

  قد قضى ما عليه من بلغ اجلهد وإن مل يصل إىل ما أرادا

  :هاملتكسب بسالح

  :أتستميح وجدك القائل: دخل رجل على أيب دلف فاستماحه وانتسب له، فقال له
  ومن يفتقر من سائر الناس يسأل... ومن يفتقر منا يعش حبسامه 

: فخرج الرجل وجرد سيفه فاستقبله وكيل أليب دلف معه مال، فاستلبه وقتله، فاتصل اخلرب بأيب دلف فقال
التظلل ضرر واإلتكال غرر، وال يكسب األموال إال منازلة : عانوقال بعض الشج. دعوه فإين علمته

  .األبطال ومصاولة الرجال، وجتريد السيوف ومباشرة احلتوف
  :األعشى

  وال املال إال من قناً وسيوف... فىت ال حيب الزاد إال من التقى 
  :ابن نباتة

  وأكلهم ما جتتنبه الصوارم... شراهبم يف احلرب ما متطر القنا 

  :الناس بأن تصرفهم يف طلب املعاشوصف 

  :أبو العتاهية
  فلرمبا اختار الغناء على الدعه... املرء يغلط يف تصرف حاله 
  دفع املضرة واجتالب املنفعه... كل حياول حيلة يرجو هبا 

  .أش نيازواز أي من الفقر واحلرص: فيم تقلب الناس؟ فقال بالفارسية: وقيل لفارسي
  :آخر

  يطلب ما يطحنه بضرسه... سه كل امرئ مشتغل بنف

  :النهي عن اإلغترار مبا يف يد الغري

  .غثك خري من مثني غريك: قيل
  :شاعر

  على ما حوت أيدي الرجال فجرب... وإن حدثتك النفس أنك قادر 
  :أبو العتاهية

  لك مانع ما يف يديه... ال تغضنب على امرئ 
  واغضب على الطمع الذي استدعاك تطلب ما لديه



  :حلاضر على املنتظرتفضيل ا

معاطاة املوجود خري من انتظار . لقمة يف فمك أحضر منفعة من فخذ يف تنور: وقيل. عش وال تغتر: يف املثل
  .املفقود

  :احلث على حفظ املكتسب

  .لتكن عنايتك حبفظ ما اكتسبته كعنايتك باكتسابه: قال سقراط
  :شاعر

  ي أنت طالبهأشد من إدراك الذ... حلفظك ماالً قد عنيت جبمعه 
  :آخر

  وطوف يف البالد بغري زاد... حلفظ املال خري من ضياع 
  .إحذر نفاد النعم فما كل شارد مردود: وقيل. حفظ املوجود أيسر من طلب املفقود: وقيل

  :احلث على حفظ املال لنوب األيام

  :حممد بن غالب
  تكف األحزان عن مطّره... إمنا الدنيا ضباب قذّى 

  عدة تبقى عدة عسره... يسر فاختذ للدهر يف 
  :البديهي

  لصونه وجهه بل ال هو الكرم... ال حتسنب ادخار املرء قنيته 
  ذلّ القنوع وحفظ املرض مغتنم... عّز القناعة باملوجود مينع من 

  :حفظ املال باخلتم عليه

ة أشياء ال أربع: وقيل. طينة خري من ظنة. من الكيس ختم الكيس. من ختم البضاعة أمن الضياعة: قيل
  .املال لنفي التهمة، واجلوهر لنفاسته، والطيب لألبدال، والدواء لإلحتياط: يستحىي من اخلتم عليها

  :احلث على حسن التدبري والنهي عن التبذير

. كن مقدراً ال مقتراً. اإلفالس سوء التدبري. حسن التدبري نصف الكسب، وسوء التدبري داعية البؤس: قيل
وال تبذر تبذيراً : " قال اهللا تعاىل. الرفق يف املعيشة خري من بعض التجارة: هللا عليه وسلموقال النيب صلى ا

وسئل سعيد بن جبري رضي . التبذير إنفاق املال يف غري احلق: وقيل" . إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني 
" ألونك ماذا تنفقون؟ قل العفو ويس: " وقال تعاىل. هو أن تنفق الطيب يف اخلبيث: اهللا عنه عن التبذير فقال



وقال صلى اهللا عليه " . والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا : " ومل يأذن يف الفضول وقال عز من قائل. 
: وقال معاوية. ليس يف السرف شرف: وقال. أهناكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال: وسلم

وقال أبو . ما عال امرؤ عن اقتصاد: وقال صلى اهللا عليه وسلم. مضيعما رأيت تبذيراً إال وإىل جنبه حق 
ما وقع تبذير يف كثري إال : وقيل. إين ألبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام يف يوم واحد: بكر رضي اهللا عنه

إنك إن أعطيت مالك يف غري احلق يوشك أن جييء احلق : وقيل. هدمه، وال دخل تدبري يف قليل إال مثره
  .عندك ما تعطى منهوليس 

  :التهكم على مبذر

يطأ فيه ومن وجد دهناً دهن : وقيل. من يطل ذيله ينتطق به: وقيل. خرقاء وجدت ضوفاً: قيل يف املثل
وكان بعض املتخلفني ورث ماالً فكان حيمل الدنانري ويأيت . عبد خلى يف يديه وعبد ملك عبداً: وقيل. استه

  ما أصنع بالدراهم إذاً؟: اء، فقيل له يف ذلك فقالالشط فيقذف واحداً واحداً يف امل

  :احلث على حفظ املال واإلستغناء به عن األنذال

لئال أكون : أحتفظ ذلك وأنت موصوف بالزهد؟ فقال: كان لسفيان بن عيينة صرة دنانري حيفظها فقيل له
ن ميوت اإلنسان وخيلف ماالً أل: مل تدخر املال فأنت شيخ؟ فقال: وقيل ألفالطون. مناديل الغمر من الرجال

: وقيل حلكيم. خلف لألعداء وال حتتج إىل األصدقاء: وقيل. لعدوه خري من أن حيتاج إىل أصدقائه يف حياته
لئال يقيموا أنفسهم املقام الذي ال يستحقونه، فقد علموا أن ال : مل حفظت الفالسفة ما يف أيديهم؟ فقال

  .بق نعليك وابذل قدميك: ويف املثل. اتكال على ما يف يد الغري

  :النهي عن إنفاق مجيع املال والرخصة يف ذلك

: روي يف اخلرب أن كعب بن مالك أراد أن يتصدق مباله كله، فنهاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له
وقال ابن عباس . أمسك عليك مالك، فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم يتكففون الناس

حث النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم على الصدقة، فجاء أبو بكر مباله كله فقال له النيب : هرضي اهللا عن
وجاء عمر رضي اهللا عنه بنصف ماله فقال ! اهللا ورسوله: ما أعددت لعيالك؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم

بني الرجلني ما بني : فقال صلى اهللا عليه وسلم. اهللا ورسوله ونصف مايل: ما أعددت لعيالك؟ فقال: له
أما من جهة الشرع فخمسة دراهم، وأما من جهة : وسئل الشبلي عما جيب يف مائيت درهم فقال. الكلمتني

  .ال سرف يف الشرف: فقال. ال شرف يف السرف: وقيل للمأمون. اإلخالص فالكل

  :اإلنفاق على األهل



إبدأ مبن : وقال. خريكم خريكم ألهله: قالو. نفقة الرجل على أهله صدقة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
تعاهدوا أوالدكم وأهليكم بالرب واملعروف، وال : وكان أيوب يقول ألصحابه. تعول وال تعجن عن نفسك

ثالث ال يسأل : وقال زيد بن علي رضي اهللا عنه. تدعوهم يطمحوا بأبصارهم إىل ما يف أيدي الناس
  .، وما ينفقه يف إفطاره، وما ينفقه على ضيفهما ينفقه يف مرضه: اإلنسان اإلنسان عنها

  :مدح مفيد مبيد

ألمجعن : وقال الوليد ابن يزيد. هو أكسبكم وآكلكم للمأدوم وأعطاكم للمحروم: مدح أعرايب رجالً فقال
  .مجع من يعيش أبداً، وألنفقته إنفاق من ميوت غداً

  :أبو متام
  واحتوته الصنائعأغارت عليهم ... إذا ما أغروا فاحتووا مال معشر 

  :آخر
  دعاهن من كسب املكارم مغرم... إذا أسلفتهن املالحم مغنماً 

  :املتنيب
  بنواله ما جترب اهليجاء... السلم يكسر يف جناحي ماله 

  :النهي عن إمساك املال

ال وق. اللهم اجعل ملنفق خلفاً وملمسك تلفاً: ينادي مناد كل ليلة فيقول: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أنفق بالال وال ختش من ذي العرش إقالالً: صلى اهللا عليه وسلم

  :شاعر
  ملورث مال غريه وهو كاسبه... وإن أشد الناس يف احلشر حسرة 

  :احلث على اإلنفاق وقت السعة وإظهار أثر النعمة

بن اجلراح وهو  وبعث عمر رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة" . اآلية " لينفق ذو سعة من سعته : قال اهللا تعاىل
أنظر ماذا يصنع؟ فرآه يوسع على عياله مث نقض من أرزاقه فقتر عليهم فقال : أمري الشام ماالً وقال للرسول

وسئل احلسن رضي اهللا عنه عن رجل آتاه . رحم اهللا أبا عبيدة، وسعنا عليه فوسع وقترنا عليه فقتر: عمر
وسع على نفسك وعلى عيالك كما وسع اهللا عليك، : فقالاهللا ماالً فأنفق على أهله ما لو أنفق دونه لكفى 

لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه : فإن اهللا قد أدب عباده أحسن تأديب فقال
وقال صلى اهللا عليه . وما عذب اهللا قوماً وسع عليهم فشكروه، وال غفر لقوم ضيق عليهم فكفروه. اهللا

من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤسإن اهللا حيب أ: وسلم
  .آتاه اهللا خرياً فلري أثره عليه



  :ذهاب املال احلرام يف األباطيل

املال فانظر يف أي شيء ينفقه، إن اخلبيث . إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل: قال احلسن رمحه اهللا
  .من درى من أين أخذ درى أين ينفق: وقيل. ينفق يف إسراف

  :التظلف والتذمم ملكسب دنئ

  .جتوع احلرة وال تأكل بثدييها. نفع قليل وفضحت نفسي: قيل يف املثل
  :شاعر

  فما نلته إال بكف كرمي... أصبت صنوف املال من كل وجهة 
  حيايت، وما عندي يد للئيم... وإين ألرجو أن أموت فتنقضي 

  :حكم وجود الضالة

مالك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء وتأكل : النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ضالة اإلبل فقال سئل
إحفظ عفاصها : وسئل عن اللقطة فقال. هي لك أو ألخيك أو للذئب: قال. فضالة الغنم: قيل. الشجر

عليه الصالة والسالم  وروى جارود بن املعلى عنه. ووكاءها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا
إن : ما يوجد مبكة فال جيوز االنتفاع به لقوله صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. ضالة املؤمن حرق النار: أنه قال

إذا : وقال عمر رضي اهللا عنه. اهللا حرم مكة ما بني ألبتيها، ال ينفر صيدها وال تلتقط لقطتها إال ملعرف
ووجد النيب صلى اهللا عليه وسلم مترة ساقطة . من هو أحوج إليها وجدمت مترة نلقاة يف الطريق فليلتقطها

  .لوال أين أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها: فقال

  مما جاء يف مدح الغىن وذم الفقر

  :منفعة املال ديناً ودنيا
عليه وقال صلى اهللا . اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفة والغىن: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ما : نظر أعرايب إىل دينار فقال. الغىن من العافية: وقال أبو قالبة. نعم العون على تقوى اهللا املال: وسلم
  :ابن الرومي! أصغر مرآك وأكثر منافعك

  للمرء كالدرهم والسيف... مل أر شيئاً صادقاً نفعه 
  والسيف حيميه من احليف... يقضي له الدرهم حاجاته 

  .لى الدين اليسارنعم العون ع: وقيل
  :شاعر يف معناه

  أقضى من الدرهم يف كّمه... ما أرسل اإلنسان يف حاجة 



  :آخر
  فدرمهي املنقوش خري خليل... إذا ما خليلي صدّ عين بنبوة 

  :أمحد بن أيب طاهر
  من ليس يف منزلة درهم... وال يساوي درمهاً واحداّ 

  :آخر
   فيها مجة ودراهمدنانري... وال خري يف الدنيا ملن مل يكن له 

الدرهم هو األخرس النجيح قال وهب بن : وقيل. فأرسل حكيماً وال توصه، أنه الدرهم: وقيل يف قوله
  .الدرهم والدينار خواتيم رب العاملني أينما بعث قضى احلوائج: املنبه

  :حمبة الناس للمال

نا أتعبد به مثلك، وأبتاع به مروءتك ومل ال أحبه وأ: قال! ما أشد حبك للمال: قال عمرو بن العاص ملعاوية
من زعم أنه ال حيب املال فهو عندي كاذب حىت يثبت صدقه، وإذا ثبت صدقه : وقال بعض الفرس. ودينك

هي وإن أدنتين منها فقد : مل حتب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: وقيل البن زياد. فهو عندي أمحق
من نقر درمهاً زرع يف قلبه : وقيل. ف الشيب ويزيل اهلم والتعبتقليب الدرهم يوق: وقيل. أغنتين عنها

  .شهوة

  :تشاحح الناس باملال

لو أن الدنيا مملوءة بالدراهم على كل درهم مكتوب من أخذه دخل النار، ألمست وما على : قال يونس
قد : ملا ضربت الدراهم والدنانري صرخ إبليس صرخة ومجع أصحابه فقال: وقيل. ظهرها درهم يوجد

  .وجدت ما استغنيت به عنكم يف تضليل الناس، فاألب يقتل ابنه، واالبن يقتل أباه بسببه

  :وصف أنواع املال وتفضيل بعضها على بعض

أما املاشية فإهنا تقبل مع السنة إذا أقبلت وتدبر معها إذا أدبرت، : سئل أبو كرب عن أصناف األموال فقال
ونفعها وقليل الضر يأيت على كثري النفع، والصامت مال من ال مال له وأما الرقيق فإنه يغدو عليها ضرها 

خري املال ما أطعمك ما ال : وقال. ألنه إن أنفقه أتلفه، وإن أمسكه أهان به نفسه وكان كمن ال مال له
: وقيل لألحنف. غلة الدور مسألة وغلة النخل هفاف، وغلة احلب غىن: وقال عبد اهللا بن احلسن. تطعمه
وجعلت له ماالً ممدوداً وبنني شهودا : " وقيل يف قوله تعاىل. املساكن واألرضون: ال أبقى وأوىف؟ فقالأي امل
: مل صار الدينار خرياً من الدرهم والدرهم خرياً من الفلس؟ فقال: قيل جملنون. أن له غلة شهر بشهر" : 

: مل صار لون الذهب أصفر؟ فقال: وقيل آلخر. الفلس ثالثة أحرف، والدرهم أربعة أحرف، والدينار مخسة
ألن : مل فضل الدينار على الدرهم؟ فقال: وقيل لرجل. خلوف الدفن: وقيل آلخر فقال. ألن طالبه كثري



. والدرهم دار همّ وعذاب، اهلم عاجل وعذاب النار آجل، وإىل ذلك حميا وممات. الدينار يؤدي إىل النار
وقال !ما أصغر منظرك وأعظم خمربك: ، فمأل به يديه دراهم فقالودفع إىل أعرايب دينار فحمله إىل الصراف

أال أعلمك : فقال. ترك أمواالً كثرية: ما ترك لك أبوك من املال؟ فقال: أنصاري البن عبد الرمحن بن عوف
إعلم أنه ال مال لعاجز وال ضياع على حازم والرقيق مجال : قال. نعم: ما هو خري لك مما ترك أبوك؟ قال

  .ال، فعليك من املال مبا يعولك ال مبا تعولهوليس مب

  :وصف احليوان من بني املال

ويف : قيل. قىن: ويف مائة من الضأن؟ قالت: قيل. غىن: ما تقولني يف مائة من املاعز؟ قالت: قيل البنة احلسن
أي : يل لرجلوق! أخزاه اهللا مال ال يذكى: فما تقولني يف احلمار؟ قالت: قيل. مىن: مائة من اإلبل؟ قالت

الذي يقيم بقيامي : أي املال أحب إليك؟ فقال: وقيل آلخر! احلمار: مركب إذا كان أكرب كان أنذل؟ فقال
  :ويظعن بظعين، وحيملين ومايل وداري، يعين اإلبل وعلى عكسه قول اآلخر

  يبيت على يسر ويغدو على ثكل... وإن اقتناء النوق موق وحرفة 

  :قدر ما حيمد من املال

نعم املال األربعون والكثري الستون، وويل ألصحاب املائتني إال من أعطى : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
من كان له مال : قال خالد بن صفوان. يف جندهتا وحنر مسينها ومنح لبوهنا، وأطرق فحلها وأفقر ظهرها

ماله دون الكفاف فهو فقري،  كفافاً فليس بغين وال فقري، ألن النائبة إذا أتت أجحفت بكفافه، ومن كان
  .ومن كان ماله فوق الكفاف فهو غين

  :وصف درهم أو دينار ثقيل الوزن

  :كان املتوكل ضرب دراهم وزن كل واحدة عشرة، وعلى جانب منه مكتوب
  وكل فعاهلا حسن مجيل... أمازحها فتغضب مث ترضى 

  :وعلى اآلخر
  ديلوإن رضيت فليس هلا ع... فإن غضبت فأحسن ذي دالل 

  :ووجد يف خزانة جعفر بن حيىي دنانري يف كل دينار مائة مثقال ومثقال نقشه
  يلوح على وجهه جعفر... وأصفر من ضرب دار امللوك 

  إذا ناله معسر يوسر... يزيد على مائة واحداً 
  :وأهدى عضد الدولة إىل ركن الدولة دنانري كل دينار منها مائة مثقال ونقشه

  ضربناه من الذهب النضار... ر بذكر اهللا أكرم مستجا
  عدمي النّد مفقود النجار... جعلنا وزنه مائة فأضحى 



  بويه إىل علّي ذي الفخار... لنهديه إىل الركن املّرجى 
  :وأمر الصاحب أن يضرب دينار من ألف مثقال وأهداه إىل فخر الدولة وكتب عليه

  فاتهوأوصافه مشتقّة من ص... وأمحر حيكي الشمس شكالً وصورة 
  وإن قيل ألف كان بعض مساته... فإن قيل دينار فقد ذكر امسه 

  وإن ضربت إضرابه برباته... بديع فلم يطبع على الدهر مثله 
  أقام هبا األفالك صدر قناته... لقد أبرزته دولة فلكية 

  على أنه مستصغر لعفاته... وصار إىل شاهان شاه انتسابه 
  أياديه وكايف كفاته وغرس... تأنق فيه عبده وابن عبده 

  :وصفهما إذا كانا خفيفني

كان املتوكل أمر أن يضرب له ألف ألف درهم، يف كل درهم قرياط لينثره مكان الورد، وأمر بأن تصبغ 
  :العباس يف وصف دينارين خفيفني. صفراً ومحراً وخضراً، وكان الدرهم يبقى يف اهلواء بقاء الورد

  !اهللا وأخزاكماأصلحه ... جاد بدينارين يل جعفر 
  عليهما يرجح ظالّمها... وكاد ال كانا وال أفلحا 

  :ابن الرومي يف دينار خفيف
  مقداره من صفرة الشمس... كأنه يف الكف من خفّة 

  :درمهاً كأمنا عناه الشاعر بقوله: ما أوالك فالن؟ فقال: وقيل لرجل
  جترح منه مواضع القبل... مّر بنا والعيون ترمقه 

  :كثرةوصف مال بال

والنشب . وله كحل وسواد. وعنده عائرة عري. ووجد فالن مترة الغراب. هو يف خري ال يطري غرابه: قيل
  .وجاء مبا صأى وصمت وبالضح والريح. والعرض والطم والرم

  :كون املال موفياً على احلسب والنسب
رب حسب : ويف مثل. املال إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .دفنه الفقر
  :شاعر

  يزهو على من يزينه النشب... وأجهد الناس من بعنصره 
  :وقف أعرايب من بين فعس يسأل وهو عريان

  عطاف اجملد إنّ له عطافا... كساين فقعس وكسا بنيه 
  .لو كساك خرقة تواريك لكان أصلح لك: فقال له بعض احلاضرين



  :من سوده ماله

  .ال يسود غري السيد ويقوي غري األيدامل: قيل
  :شاعر

  وقد يسود غري السيد املال... الفقر يزري بأقوام ذوي حسب 
  :عمارة

  لوال الدراهم ما حّياك إنسان... حياك من مل تكن ترجو حتيته 

  :تعظيم الناس لذي املال

ومر موسر . تهم عندهمألن عشيق: ما بال الناس يكرمون أرباب املال؟ فقال: قيل للحسن رضي اهللا عنه
وعوتب لنب أيب ليلى لتخفره لغين مر به ! رأيت ذا املال مهيباً: بالشعيب فتزعزع له فقيل له يف ذلك فقال

  :وقال العطوي. إن تعظيم ذوي املال شيء جعله اهللا يف القلوب ل يستطاع دفعه: فقال
  حببل وّد فال ذئب وال ضبع... اقصد إىل أي وّد شئت معتصماً 

  من أن يعّن له يف منهل سبع... ل أعضب سيف عند صولته املا
  .ال تنقبوا على غين وكونوا مع اهللا على الدبر: وهذا كقول بعض اللصوص لبعض أصحابه

  :مصادقة الناس لألغنياء ومعداهتم للفقراء

 ال أعلم ذلك ألن الدنيا مقبلة علي واألموال موجودة: كم لك من صديق؟ فقال: قيل لبعض العقالء
  :عندي، وإمنا أعرف ذلك إذا ولت، أمل تسمع قول طريح

  صفر اليدين وأخوة للمكثر... الناس أعداء لكلّ مدقع 
  :وملا استوزر علي بن عيسى ورأى اجتماع الناس عليه متثل بقول أيب العتاهية

  فكيف ما انقلبت يوماً به انقلبوا... ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها 
  يوماً عليه مبا ال يشتهي وثبوا... فإن وثبت يعظمون أخا الدنيا 

  :شاعر
  إليه ومال الناس حيث مييل... إذا مالت الدنيا على املرء رغبت 

  :ومثله أبو العتاهية
  هللا ما دامت عليكا... الناس أخوة نعمة 

  :وقول اآلخر
  إن احلبيب إىل األخوان ذو املال

  :آخر



  الناس خالنك ما مل تفتقر
  .العسرة والعشرة ال جيتمعان: وقيل. كل رحل رحلك، وإذا افتقرت أنكرك أهلكإذا أيسرت ف: وقيل

  :زيارة الناس لذي املال

  :قال بشار
  واملنهل العذب كثري الّزحام... يزدحم الناس على بابه 

  :آخر
  إن الغىن يهدي لك الّزّوارا

  :آخر
  وأي الناس زوّار املقلّ؟

  :الفقر جممع العيوب

وجدت الدنيا واآلخرة يف شيئني وشرمها يف شيئني، خريمها الغىن : وقال بعضهم. بالفقر جممع العيو: قيل
  .والتقى، وشرمها الفقر والفجور

  :جرير
  وشر الرديفات املذلة والفقر... تراّدفهم فقر قدمي وذلة 

  :ما روي أجود من قول عروة يف ذم الفقر: وقيل
  رأيت الناس شّرهم الفقري... ذريين للغىن أسعى فإين 

إذا كان حليماً قيل هو بليد، وإذا كان شجاعاً قيل : وما من خصلة تكون للغين مدحاً وال تكون للفقري ذماً
  :ولقد صدق من قال. هو أهوج، وإذا كان لسناً قيل مهذار

  !يرمحك اهللا: قالوا له... إن ضرط املوسر يف جملس 
  سبّ وقالوا فيه ما ساه... أو عطس املفلس يف جملس 

  ومعطس املعسر مفساه... وسر عرنينه فمضرط امل
  :حسان

  ل وجهل غطّى عليه النعيم... رّب حلم أضاعه عدم املا 

اخللة تقدح يف الذهن وتغمز : هؤالء مناديل اخلطأ وقيل: وكان احلسن رضي اهللا عنه إذا رأى املساكني قال
  .يف العقل

  :خفة املوت يف جنب الفقر



  القرب وال الفقر: قيل
  عدمياً ومن موىل تدّب عقاربه...  للفىت من قعوده وال املوت خري

  :آخر
  خري حال الفقري عند ذوي األلباب أن تنطوي عليه القبور

  :ابن طباطبا
  وجيزع احلّر من احليف... قد يصرب احلّر على السيف 

  يعجز فيها عن قرى الضيف... ويؤثر املوت على حالة 

  :التعوذ من الفقر وكونه كالكفر

نعم كاد الفقر أن : أيستويان؟ فقال: لى اهللا عليه وسلم يتعوذ من الكفر والفقر، فقال له رجلكان النيب ص
كان من دعائهم اللهم : وقال سفيان. جّنبك اهللا الفقر وطول األمل: ودعا رجل ملسروق فقال! يكون كفراً

ال مال له ال عقل له، ومن  من: وقالت اجملوس. زهدنا يف الدنيا ووسعها علينا، وال تزوها عنا وترغبنا فيها
  .ال عقل له فال دنيا له وال دين

  :عدم اجملد حيث عدم املال

اللهم ارزقين جمداً وماالً، فال يصلح اجملد إال باملال، وال يصلح املال إال : كان طلحة رضي اهللا عنه يقول
  :وقد أخذ هذا املعىن. باألفعال

  يف الدنيا ملن قلّ جمدهوال مال ... فال جمد يف الدنيا ملن قلّ ماله 
  :هرم بن عمري التغليب

  وأجتاح ما ثبت األيام من خطري... إين امرؤ هدم األقتار مأثريت 
  كالقوس عطّلها الرامي من الوتر... أرومة عطّلتين من مكارمها 

  :ومما يناقض هذا الباب قول جرثومة بن مالك
  ل مبعوزفليس من الرأي األصي... فىت إن جتده معوزاً من تالده 

  :األحنف
  ملن مل يكن ماله فاضالً... وإن املروءة ال تستطاع 

  :صعوبة الفقر على ذي مهة وجود

ال تنظر إىل هيئيت : وقال أعرايب. من اتسعت معرفته وضاقت مقدرته: من أشقى الناس؟ فقال: قيل حلكيم
  .وانظر إىل مهيت

  :الطرماح



  مايلويقصر دون مبلغهن ... أرى نفسي تتوق إىل أمور 
  ومايل ال يبلغين فعايل... فنفسي ال تطاوعين لبخل 

  :املتنيب
  أرى صاحل األخالق ال أستطيعها... إىل اهللا أشكو ال إىل الناس إنين 

  وذي رحم ما كنت ممن يضيعها... أرى حلة يف أخوة وقرابة 
  :آخر

  وليس معي زهد فأسطو على الدهر... أرى الدهر جيفوين ونفسي عزيزة 

  :قر على متعودي اليسرصعوبة الف

ارمحوا ثالثة، عزيز قوم ذل، وغين قوم : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من احلور بعد الكور وقال
جهد البالء أن تزول النعمة وتبقى العالة، مث ال تعدم صديقاً مؤنباً وعدواً : وقيل. افتقر، وعاملاً بني جهال

: وأتى عبد اهللا بن معاوية بأسري فقال.وعبداً حيقرك وولداً ينتهرك شامتاً، وزوجة خمتلفة وجارية مستبيعة،
  .كال جهد البالء فقرمد قع بعد غىن موسع: فقال األسري. هذا هو جهد البالء

  :صعوبة مقاساة اجلوع

ما أظن على : قتل رجل بصفني أبا امرأة وابنها وأخاها وعمها وعشرين من أهل بيتها، مث أتت تسأله فقال
وأخذ . بلى إن الذي أجلأين إليك أبغض إيل منك وهو جوع بطين: فقالت! رض أبغض إليك مينظهر األ

اجلائع فقري ضيق النفس والشبعان : وقيل. اجلوع شجاع: ما جرأك؟ فقال: رجل بلجام عبد امللك فقيل له
  .واسع الصدر غين النفس

  :ستر احلال يف العسر واليسر

صاحب املال بإحدى : م مالك؟ فلم خيربه به فقيل له يف ذلك فقالك: قال عبد امللك للهيثم بن األسود
رضي بالذل من كشف ضره، وباحلسد من : وقيل. منزلتني إن كان كثريا حسد، وإن كان قليالً حقر

  .كشف يسره

  :شاك فقره

  :احلاركي
  فنحن من نظارة الدنيا... من كانت الدنيا له شارة 
   معىنكأننا لفظ بال... نرمقها من كثب حسرة 

  :العطوي



  ت حديدات النصال... أنا طرح بني خال 
  وعيال واختالل... بني دين وشتاء 

  :آخر
  من رآين فقد رآين ورحلي

  :آخر
  غّين وقد أعدم األتقياء... ومن عجب أن حلف الفسوق 

  .أنا عظيم البلية أموت من حب رزقي وميوت هو من بغضي: وقال خمنث

  :نادرة ماجن شاكي الفقر

وددت أنه وسع رزقي وجعل بني : فقال. أمحد اهللا الذي رفع السماء بغري عمد: هم فقره فقيل لهشكا بعض
يذهبون بك إىل : مسع صيب فقري امرأة يف جنازة تقول. كل ذراع أربع أسطوانات، فليس يل دار يضيقها
وقيل . ىل بيتنايا أبت إهنم يذهبون به إ: فقال الصيب. بيت ليس له غطاء وال عشاء وال غداء وال سراج

. املاء: ما عندك من آلة اخلبيص؟ قال: قيل له. ما ملكت قط إال قطيعة الرحم: فقال له. بع قطيعك: ملزبد
  .الرعدة: ما أعددت للربد؟ قال: وقيل له

  :متعذر لفقره بأن اجلود فوق ماله

  :فأين قول أبيك: قالوا. ما لنا شيء: أقرينا قالت: طلب قوم ابن هرمة فلم جيدوه يف منزله فقالوا البنته
  أتباع إال قصرية األجل... ال أمتع العود بالفصال وال 

  :دعبل! مذلكم الذي منعكم القرى: قالت
  !املال وحيك القى احلمد فاصطحبا: ... أين املال؟ قلت هلا: قالت سالمة

  أبقني ذماً، وال أبقت له نشبا... احلمد فرق مايل يف احلقوق فما 
  :جحظة

  مما وهبت، وال عندي له خلع... ء وما عندي له ورق جاء الشتا
  وللمساكني أيضاً بالندى ولع... كانت فبددها جود ولعت به 

  :من نسى فقره بعد زواله

  :شاعر
  وكل كأن مل يلق حني يزايله... يعيش الفىت بالفقر يوماً وبالغىن 

  :آخر
  ا متوالومل يك صعلوكاً إذا م... كأن الفىت مل يعر يوماً إذا اكتسى 



  :تأسف من ضيع ماله مث احتاج إليه

  :شاعر
  نبذره وليس لنا عقول... وكان املال يأتينا فكنا 
  عقلنا حني ليس لنا فضول... فلما أن توىل املال عنا 

  :تأسف من وجد خرياً مل ينتفع به
فسألته دخلت على اجلاحظ يف منصريف من عند السلطان، وقد حسنت حاله واشتدت علته، : قال القاليب

  .كنا إذا أردنا مل جند حىت إذا وجدنا مل نرد: فقال

  :املوصوف بالفقر واجلهل

  :شاعر
  يرق له املكاشح واملعادي... يظل عدمي أموال ولب 

  .ما له حول ال معقول وال مال وال حال: وسئل أعرايب عن رجل فقال

  :ذم دىنء متول

وقد نظم . قه، وامرأته يتسرى عليها، وباب داره يغريهصديقه القدمي يفار: إذا أيسر الدىنء ابتلى به ثالثة
  :ذلك يف قوله

  وأنكر خنوة يف الناس نفسه... إذا استغىن الوضيع ونال جاهاً 
  وغري بابه وأبان عرسه... حبا خلصان اخوته جفاء 
  :أخذه من ابن أيب البغل

  وأنكر قبل كل الناس نفسه... إذا ما ساقط أثري تعدى 
  على جريانه وأبان عرسه... أرىب وغري باب منزله و

  .ألن يسقط ألف من العلية خري من أن يرتفع واحد من السفلة: قال عمرو بن العاص
  :البحتري

  فال ترتقب إال مخول نبيه... حماريب الدنيا نباهة جاهل 

  :النهي عن البطر عند الغىن وذم ذلك

. البطر يقتضي الفقر والنظر يقتضي العرب: يلوق" . إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن : " قال اهللا تعاىل
  .أكثر شكر اهللا على نعمة فالبطر من قلة الشكر: وقيل
  :شاعر



  خلق الغىن ومذلة الفقر... خلقان ال أرضى طريقهما 
  وإذا افتقرت فته على الدهر... فإذا غنيت فال تكن بطراً 

ال تزلزله الرياح الشديدة، والسخيف تبطره  ال ينظر العاقل ملنزلة أصاهبا كاجلبل الذي: ويف كتاب كليلة
سوء محل الفىت أن يكون الفرح مرحاً، وسوء محل : وقيل. أدىن منزلة كاحلشيش الذي حتركه أدىن الرياح

. محل الغىن أشد من محل الفقر، ومؤنة الشكر أصعب من مشقة الصرب: وقيل. الفقر أن يكون الطلب شرها
  .كنه ستر غناهوقال بعضهم فيمن ال يبطر وال مي
  إن الغين طويل الذيل مياس... تأىب الدراهم إال كشف أرؤسها 

  :املرقش
  أو جيدبوا جتديهم األم... إن خيصبوا يعيوا خبصبهم 

  :اخلبزارزي
  طغيانه فاغتدى يف حال مرحوم... قد كان يف حال حمسود فأبطره 

  :مسلم بن الوليد
  عة ينبح على األثروإن ينل شب... فالكلب إن جاع مل يعدمك بصبصة 

  :مدح من ال يبطره اليسر وال يدقعه الفقر

  :هدية
  وال جازع من صرفه املتقلب... ولست مبفراح إذا الدهر سرين 

  :طرفة بن العبد

  ترف اخليل وال نكبو لضر... إن تنل منفسة ال تلفنا 
  :الزبري بن األسدي

  تهجاوال يراين على ما سر مب... وال يراين على ما ساء مكتئباً 
  :مثله

  .وإن قل ماال مل يضع سنة الفقر... فىت إن هو استغىن حتذق يف الغىن 

  :اجتناب عرض الدنيا

وكل : وقيل. العاقل من ال جيزع من قعود الدهر به، علماً بأن مراتب األقسام توضع على قدر االفهام: قيل
أبت الدنيا أن تعطي : وقيل. ق شيءاحلرمان بالعقل، والرزق باجلهل، ليعلم العبد أن ليس له من أمر الرز

مل ال جيتمع العلم واملال؟ : وقيل ألفالطون. أما حمطوط عن درجته أو مرفوع فوق قدره: أحداً ما يستحقه
  :وقال. لعزة الكمال: فقال

  بؤس اللبيب وطيب عيش األمحق... ومن الدليل على القضاء وكونه 



لو جعل اهللا املال للعقالء مات اجلهال، فلما : وقيل. قمن أعطاه اهللا عقالً احتسب عليه من الرز: وقيل
  .وقد تقدم يف باب العقل شيء من هذا. جعله يف أيدي اجلهال استقلهم العقالء، واستنزلوهم عنه بلطفهم

  :علة ميل الدنيا إىل األنذال

ن تزهد يف الدنيا إذا أردت أ: وقال احلكيم. الدنيا نذلة متيل إىل األنذال: سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه
مما يدل على لؤم الذهب والفضة كثرة كوهنما عند اللئام، فالشيء يصري : وقال النظام. فانظر عند من هي

  :ومن هنا أخذ املتنيب قوله: إىل شكله
  وأشبهنا بدنياها الطغام... وشبه الشيء منجذب إليه 

  :حسان
  دندن البايلكالسيل يغشى أصول ال... املال يغشى رجاالً ال طباع هلم 

  :أبو متام
  فالسيل حرب للمكان العايل... ال تنكري عطل الكرمي من الغىن 

  :ابن الرومي
  وخيفض كل ذي رتب شريفه... ورأيت الدهر يرفع كل وغد 
  وال ينفك تطفو فيه جيفه... كمثل البحر يرسب فيه حي 
  ويرفع كل ذي زنة خفيفه... وكامليزان خيفض كل واف 

  :دمي جاهل وتأخري فاضلمعاتبة الدهر لتق

  :جحظة الربمكي
  وفعال الدهر جهل وغلط... غلط الدهر مبا أعطاكم 

  :املوسوي
  ن أقصاؤه األفضلني اخليارا... ومما حيلل ذم الزما 

  :أبو حامت
  بأن ال يكسب األموال حرا... أظن الدهر قد آىل فربا 

  ونقص من قواه ما استمرا... لقد قعد الزمان بكل حر 
  :مأبو متا

  سدى مل يسسها قط عبد جمدع... لقد ساسنا هذا الزمان سياسة 
  يداف له سم من العيش منقع... حلت نطفت منها لنكس وذو احلجى 

  وإن نك أجربنا ففيم نتمتع؟... فإن نك أمهلنا فأضعف بسعينا 
  :ليس املقل على الزمان براض ومن السخف قول التمار: وما أحسن ما قال



  فإن أقبلت حنوي رأيت هبا خضرا... لى معشر خترى أرى فقحة الدنيا ع
  :ومن اجليد يف هذا قول عابدة املهلبية ويروى للمهليب

  وكيف يفيت يف أدب اخلمول... ألست ترى استراق الدهر حظي 
  كما استبكت ضرائرها الثكول... أأبغي العون منه وهو خصمي؟ 

دع عنك هذا فإن الدهر مشغول بالسفل، فال  :انظر يف جنمي هل ترى يل غىن؟ فقال: وقال رجل ملنجم
  .الدهر ال يعطي أحداً ما يستحقه إما أن يزيده أو ينقصه: وقيل. يتفرغ إىل أحد

  :معاتبة القدر يف ذلك

ألن هذه الدنيا دار اختبار، : ما بال الركيك األمحق يرزق واألديب حيرم؟ فقال: قال أبو العيناء لرجل سأله
أن األمور ليست هلم، فإن غالت السواد تباع بكف أمنوذج فهال اكتفى يف ذلك  وأحب الرازق أن يعلمهم

  :بنقرة؟ جحظة
  أوكارنا، والشكوك تعترض... يا رب إن الشكوك قد علقت 

  وسيد ال يزال يعترض... وغد له نعمة مؤثلة 
  من معشر يف قلوهبم مرض... فنحن من قبح ما نشاهده 

  :عبدان
  املرا لقوله حنن قسمنا بينهم زال

  ولو توىل غريه قسمة أرزاق الورى
  لكننا حتت العرا... جرت حظوظ بيننا 

. إذا رأيت اجلاهل مرزوقاً والعاقل منحوساً، فاعلم أن بني السماء واألرض اكراداً يقطعون الطرق: وقيل
عاً تتقلقل منه أجل لكن جعل بينهما جو: فقال. أمحد اهللا فإنه رزقك اإلسالم والعافية: وقيل ملدين شكا الفقر

  .األحشاء
  :شاعر

  وحمنة لذوي األخطار واهلمم... يا حجة اهللا يف األرزاق والقسم 
  أال وربك غضبان على النعم... تراك أصبحت يف نعماء سابغة 

  :آخر
  !ذاك عطشان وهذا قد غرق... عجباً للناس يف أرزاقهم 

  :سؤال اهللا تعاىل الغىن بغلظة مقال

  :قف أعرابياً قد رفع يده إىل السماء وهو يقولقال األصمعي رأيت باملو
  أناجيك عرياناً وأنت كرمي... أما تستحي يا خلق اخللق كلهم 



  وتترك شيخاً من سراة متيم... أترزق أوالد اللئام كما ترى 
م فرأيته بعد أيا! إليك عين فإين أعرف من أناجيه، إن الكرمي إذا هز اهتز: ما هذه املناجاة؟ فقال: فقلت له

يا رب إن كنت تدع رزقي : ألست ترى الكرمي كيف أعتب؟ ودعا أعرايب فقال: عليه ثياب حسنة فقال يل
. هلواين عليك فنمرود كان أهون مين، وإن كنت تدعه لكراميت عليك فسليمان بن داود كان أكرم مين

  .أخذت احلبل بطرفيه: فقيل له

  مما جاء يف الزهد ومدح الفقر وذم الغىن

  :هد واحلرص واليقنيحقيقة الز

ليس الزهادة يف الدنيا حترمي احلالل، ولكن أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق مما : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ظلف النفس عن : وقيل. أن ال تطلب املفقود حىت تفقد املوجود: سئل حكيم عن الزهد فقال. يف يدك
. وقال يونس بن حبيب هو ترك الراحة. ولبس العباء هو قصر األمل ال أكل الغليظ: وقال سفيان. الشهوة

ترك ما يف الدار : وسئل مرة فقال. خلو األيدي من األمالك وخلو القلب من التتبع: وسئل اجلنيد عنه فقال
لكيال تأسوا على ما : " هو حرفان يف كتاب اهللا تعاىل: وذكر الزهد عند الفضيل فقال. على من يف الدار

من مل يغلب احلرام صربه وال : من الزاهد؟ فقال: هو يوافقه قول من قيل له" . مبا آتاكم فاتكم وال تفرحوا 
املكاتب عبد ما : وسئل اجلنيد رمحه اهللا عمن مل يبق عليه من الدنيا إال مقدرا مص نواة فقال. احلالل شكره

وقال . يف طلبهاالزاهد هو الذي بلغ من حرصه يف تركها حرص احلريص : وقال حيىي. بقي عليه درهم
الزهد ثالثة زهد فرض وذلك يف احلرام، وزهد فضل وذلك يف احلالل، وزهد : إبراهيم ابن أدهم رمحه اهللا
الزهد : وقال ذو النون. أصل القناعة والزهد اليقني فمن أيقن قنع وزهد: وقيل. سالمة وذلك يف الشهوات
ستخف بالنفس عزبه، وإذا استخف بالشيء ملكه، بالنفس والشيء واحللق، فإذا ا: االستخفاف بثالثة أشياء

. احلرص طلب ما يف يد الغري. اليقني ترك التدبري فيما ال متلك: أبو األدنيان. وإذا استخف باخللق خدمه
  .احلرص تضييع الكثري وطلب القليل: وقيل

  :حقيقة التوكل ووصفه

الثقة باهللا فيما : وقيل. ستسالم ملا قضىاال: وقيل. التوكل هو االعتماد على احلق والتخلي من اخللق: قيل
أن ال : ما عالمة املتوكل؟ فقال: وقيل للحارث. االكتفاء بضمانه وإسقاط التهم يف قضائه: وقيل. ضمن

. هل ينقص من توكله قصده من يسد جوعته: فقيل له. حيركه إزعاج املستبطىء فيما ضمن له من رزقه
! اجلوع: ما الذي أخرجكما؟ قاال: لم خرج فلقيه أبو بكر وعمر فقالأل ألن النيب صلى اهللا عليه وس: فقال
التوكل االنقطاع على اهللا : وقيل. أخرجين الذي أخرجكما، فدخلوا منزل أيب اهليثم فأكلوا وشربوا: فقال

 وخري يوسف" . ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه : " مث تال قوله تعاىل. تعاىل يف إيصال النعماء ودفع البالء
  .فبقي يف السجن ما بقي. اخترت فتركناك مع اختيارك: عليه السالم بني خصلتني فاختار إحدامها، فقيل له



  :ذم املال

ومل يا : فقيل. ال خري يف املال: وقال املسيح عليه السالم" . إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة : " قال اهللا تعاىل
فإن أدى : قيل. ال يؤدي حقه: ن مجع من حالل؟ قالفإ: قيل. ألنه جيتمع من غري حل: روح اهللا؟ فقال

فإن مل : قيل. يشغل عن ذكر اهللا: فإن سلم؟ قال: قيل. ال يسلم صاحبه من الكرب واخليالء: حقه؟ قال
ما أصنع مبا يعطيه احلظ : وذكر املال عند أفالطون فقال. يطول عليه احلساب يوم القيامة: يشغل؟ قال

ما أصنع بشيء جييء باالتفاق ال االستحقاق، والزهد : وقيل آلخر فقال. وحيفظه اللؤم ويهلكه الكرم
تعسن عبد : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. واجلود يأمران بإتالفه، والشؤم والبخل يأمران بإمساكه

 أعوذ باهللا من تفرقة: وقال أبو الدرداء! تعس وال انتعش وإذا شيك فال انتقش! تعس عبد الدراهم! الدينار
: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إن يكون لإلنسان مال يف كل واد: وما تفرقة القلب؟ قال: قيل. القلب

  .من رضي من اهللا باليسري من الرزق رضي اهللا منه باليسري من العمل
  ؟؟

  :كثرة املال سبب اهلالك

  :ابن طباطبا
  وقياس القصد ضد السرف... إن يف نيل املىن وشك الردى 

  فإذا غرفته فيه طف... هنه قوت له كسراج د
  :ابن الرومي

  إذا جم آنية وسد طريقه... أمل تر أن املال يهلك أهله 
  وسد طريق املاء فهو غريقه... ومن جاوز املاء الغزير حممه 

  :عبد اهللا بن رؤبة. صاحب الدنيا كدودة القز مل يزد االبريسم على نفسه إال زاد من اخلالص بعداً: وقيل
  وكثرة مال املرء للمرء متعب... حة يف كثرة املال ربه يرى را

  وتشعبه األموال حني تشعب... إذا قل مال املرء قلت مهومه 

  :كون العدم نعمة وبسط الدنيا نقمة

ولقد أخذنا مترفيهم بالعذاب : " وقال تعاىل" . ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض : " قال اهللا تعاىل
يدخل فقراء أميت اجلنة قبل : وقال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم. يا من منعه عطاء: املناجاةويف بعض " . 

  .أغنيائهم خبمسمائة عام
  :ابن أيب عيينة

  إن من العصمة أن ال جتد... ال تشعرن قلبك حّب الغين 
  عنانه يف بعض ما مل يرد... كم واحد أطلق وجدانه 



وقال . هللا على أحد دنياه إال اغتراراً، وال طواها عنه إال اختباراًما بسط ا: وقال احلسن رضي اهللا عنه
  .نعمة اهللا علينا فيما طواه عنا أعظم من نعمته علينا يف ما بسطه لنا: بعضهم

  :حممود الوراق
  على الغىن ، لو صّح منك النظر... من شرف الفقر ومن فضله 

  ولست تعصي اهللا كي تفتقر... أنك تعصي لتنال الغىن 
  :وقال عبدان

  بواحدة فيها عزاء لذي حجر... تبني فضل الفقر عندي على الغىن 
  يود الفىت من أجلها املّد يف العمر... مىت متّ مل آسف على فقد نعمة 

  :صنوف الفقر وما حيمد منه

إىل فقر اخللق إىل اهللا وعدم األمالك لعرض الدنيا واحلرص، وهو فقر الناس : الفقر على ثالثة أقسام: قيل
: الناس، وهو الذي استعاذ منه النيب صلى اهللا عليه وسلم واملشار إىل فضله ما حكى عن اجلنيد أنه قيل له

إذا كان موافقاً هللا تعاىل، يعد : مىت يكون الفقري مستوجباً لدخول اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام؟ فقال
الذين : " وغناه مستغنياً بربه كما قال تعاىل للفقراءفقر نعمة خياف على زواهلا خمافة الغين على زوال نعمته، 

  " .أحصروا يف سبيل اهللا ال يستطيعون ضرباً يف األرض 

  :نفي العار بالفقر

اللهم أحيين مسكيناً وأمتين مسكيناً واحشرين يف زمرة : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
أطلعت يف : وقال صلى اهللا عليه وسلم. هاجرينوكان صلى اهللا عليه وسلم يستنصر بصعاليك امل.املساكني

  :وقال العطوي. اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء
  ما الفقر عار إمنا العار الثرا والبخل

  :وقال رجل من بين قريع
  وصعلوك قوم مات وهو محيد... وكائن رأينا من غين مذمم 

  :أبو متام
  أن املقل من املروءة معدم... ب اإلقالل عدماً بل يرى ال حيس

  :طيب عيش مؤثر الفقر وعزته وفضله

لو عرفت راحة الفقر لشغلك التوجع لنفسك عن : ما أفقرك؟ فقال: كان سقراط فقرياً فقال له بعض امللوك
ألين مل أختذ ما أن : مل ال يرى أثر احلزن عليك؟ فقال: وقيل له. التوجع يل، فالفقر ملك ليس عليه حماسبة

من أحب أن تقل مصائبه فليقل قنيته للخارجات من يده، ألن أسباب : وقال بعض احلكماء. فقدته أحزنين



اهلم فوت املطلوب وفقد احملبوب، وال يسلم منهما إنسان ألن الثبات والدوام معدومان يف عامل الكون 
  :والفساد، وهبذا أمل ابن الرومي فقال

  فال يتخذ شيئاً خياف له فقدا... يرى ما يسوؤه  ومن سّره أن ال
: حكي أنه ملا غرقت البصرة أخذ الناس يستغيثون، فخرج احلسن رضي اهللا عنه ومعه قصعة وعصا، فقال

: أال أدلك من رضي بدون، قال: أترضى من الدنيا هبذا؟ فقال: وقال بعض الزهاد وقد قيل له. جنا املخفون
إمنا : أترضى بالدون؟ فقال: وقيل حملمد بن واسع رمحه اهللا. بدالً من اآلخرة من رضي بالدنيا: قال. نعم

  .رضي بالدون من رضي بالدنيا وترك اآلخرة

  :طيب العيش من قنع مبا رزق

أي الناس أقل مهاً؟ : وقيل لبزرمجهر. هو أن يكون يف كل وقت بشرطه: سئل الفرغاين عن الفتوة فقال
من أنعم : وم، ولكن أقلهم مهاً أفضلهم رضا وأقنعهم مبا قسم وقيل لبعضهمليس يف الدنيا إال مهم: فقال

وقيل البن . وقيل من رضي مبا قسم له كان دهره مسرورا. من رضي حباله ما كانت: الناس عيشاً؟ فقال
  .أستحي أن أمتىن على اهللا ما ضمنه يل: ما تتمىن؟ فقال: عوف
  :النقاد

  اهلالست أعرف ح... دنيا ختادعين كأين 
  وأنا احتميت حالهلا... حظر اإلله حرامها 

  فوهبت لذهتا هلا... ووجدهتا حمتاجة 
  :كون الدنيا عبداً ملن زهد فيها

. أنت عبد عبدي ألنك تعبد الدنيا لرغبتك فيها، وأنا موالها لرغبيت عنها وزهدي فيها: قال زاهد مللك
 أمر الدنيا فقال من خدمين فاخدميه، ومن أن اهللا: ويقوي ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقال احلسن رضي اهللا . من زهد يف الدنيا ملكها، ومن حرص عليها أملكها: وقيل. خدمك فاستخدميه
  .أهينوا الدنيا فوال ال هنأ ما تكون حني هتان: عنه

  :أبو العتاهية
  عذاباً كلما كثرت لديه... أرى الدنيا ملن هي يديه 

  وتكرم كلّ من هانت عليه... ا بصغر هتني املكرمني هل
  وخذ ما أنت حمتاج إليه... إذا استغنيت عن شيء فدعه 

  :احلث على التوكل يف أمر الرزق وترك احلرص

قال اهللا . إن يف القرآن آية لو أن مجيع الناس أخذوا هبا لكفتهم يف القناعة: قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه
إن : وسئل بزرمجهر عن الرزق فقال" . ه خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتق اهللا جيعل ل: " تعاىل



احلريص اجلاهد واقنع : وقال احلسن رضي اهللا عنه. كان قد قسم فال تعجل، وإن كان مل يقسم فال تتعب
الزاهد كالمها مستوف حظه، وأكله غري منتقص ما قدر له، فعالم التهافت يف النار؟ وقال النيب صلى اهللا 

وقيل . لو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً: ليه وسلمع
مهالً إن الطري يأخذ يف احلوصلة : كيف قال ذلك والطري تغدو يف طلب الرزق وتروح؟ فقال: للحارث

وقال سهل بن . وأنت ال تقنع بذلك، مع أن الطري مل خياطب بالضمان منه لرزق، ومل ينزل عليه كتاب
يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك : وقال أعرايب آلخر رآه حرصاً. ال تكونوا للمضمون مهتمني: وهبان

إنك ال : وقال آخر. طالب ولن تفوته، وتطلب ما كفيته كأنك مل تر حريصاً حمروماً، وال زاهداً مرزوقاً
ك، فعالم هتلك نفسك؟ لكل صباح تدرك أملك، وال تسبق أجلك، وال تغلب رزقك، وال تعطى حظ غري

يا ابن آدم لو أن لك الدنيا كلها مل تنل منها إال القوت : صبوح، ولكل عشاء عشاء، ويف بعض كتب اهللا
  .فإذا أعطيتك القوت وجعلت حسابه على غريك أمل أكن حمسناً إليك؟

  :من قل تفكره يف أمر األرزاق وتوكل على الرزاق

من كدك على رغم : وقيل آلخر فقال. الذي خلق الرحى يأتيها بالطحني: لمن أين رزقك؟ قا: قيل لصويف
هل بالقرب من يأتيك : فقال. من عند املنعم: من أين املطعم؟ فقال: وقيل لزاهد. أنفك، رّب ساع لقاعد

قد : وأتى رجل إىل شقيق البلخي يطلبه فقال امرأته. يأتيين به من ال تأخذه سنة وال نوم: برزق من قوم؟ قال
إن : فقالت. بل مرزوق: أرزاق شقيق أو مرزوق؟ فقال: وما خلف عليكم؟ فقال: فقال. خرج إىل اجلهاد

  :وسئل آخر فقال. املرزوق خلف علينا الرازق، يا هذا ال تعد إلينا فتفسد على اهللا قلوبنا
  إن الذي شق فمي ضامن يل الرزق حىت يتوفاين

: فإن هلك أحدهم؟ قال: قيل. هم رجال احلق: دية بال زاد قالوسئل أمحد بن اجلالء عن قوم يدخلون البا
اجتزت جببل لكام فرأيت جارية سوداء عليها جبة صوف : وقال عبد الواحد بن زيد. الدية على العاقلة

. إىل من يعلم السر وأخفى: إىل أين؟ قالت: فقلت. من عند من ال ختفى عليه خافية: من أين؟ قالت: قلت
  :فنظرت إيل شزراً وقالت! ادليس معك ز: فقلت

  بأي أرض هبا ميوت... من قصد اهللا ال يبايل 
  إن هو أبطأ عليه قوت... ومل خياطره فسخ عزم 

أليس قد قال : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر عنده أن قوماً من اليمن حيجون بال زاد، فقال
جباً ملن آمن بكتاب اهللا تعاىل مث رفع بعد مساعه لقوله ع: اهللا تعاىل وتزودوا فإن خري الزاد التقوى؟ وقيل

  .حاجة إىل غري اهللا تعاىل" وإن من شيء إال عندنا خزائنه : " تعاىل

  :تبكيت من يشفق لفقد القوت ويبكي لضر



يا هذا كل هذا اهتماماً بأمر الدنيا، واهللا لو : شكا رجل إىل احلسن سوء احلال وجعل يبكي فقال احلسن
  .نيا كلها لعبد فسلبها ما رأيتها أهالً لن يبكى عليهاكانت الد
  :كشاجم

  أمراً خياف العبد عاره... ال تغد كالً واجتنب 
  كل كلها فكل احلجاره... وإذا عدمت من املآ 

  :ذم املشتغل برزق مستقبل الزمان

. يت اهللا برزقكال جتعل هم يومك لغدك، فإن غدك إن كان من أجلك يأ: قال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
  .إذا طالبتك نفسك برزق غد فقل هايت كفيالً بالغد: وقيل
  :شاعر

  !كان باألمس سيكفيك غدك... إن رباً كان يكفيك الذي 
  :آخر

  وال يكن مهكم يف يومكم لغد
  :آخر

  ماذا تفكره يف رزق بعد غد... من كان مل يعط علماً يف بقاء غد 

  :النهي عن النظر إىل من هو فوقه

وقال . أنظر إىل من هو دونك وال تنظر إىل من هو فوقك، فإنه أجدر أن ال تزدري بنعمة اهللا:  اخلربروي يف
  .خصلة من وفق هلا وفق حلظه، من نظر يف دنياه إىل من هو دونه فاستكثر قليل ماله: الضحاك

  :هني ذي عيال عن االهتمام برزقهم

. ، ومن مل يكن منهم رزقه على اهللا فأخرجه من داركارجع إىل بيتك: شكا رجل إىل الشبلي عياله فقال له
لو أخرجت بعضهم لكان يكثر مالك، فهم بذلك، فرأى ليلة يف املنام كأن : وقيل لرجل كان كثري احلاشية

هذا رزقنا : العيال الذي همَّ بإخراجهم يدخلون بيته وخيرجون دقيقاً حيملونه، فسأهلم عن محل ذلك فقالوا
  .فانتبه وعلم خطأ عزمه، فقارَّهم وزاد لكل منهم. من يتكفل بنا خنرجه من دارك إىل

  :مدح من ال يدخر

لو حبست من هذا املال يف بيت : أتى عمر رضي اهللا عنه مبال فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه
أأعصي اهللا العام خمافة كلمة ما عرض هبا إال شيطان، لقنين اهللا حجتها ووقاين فتنتها، : فقال. املال شيئاً لنائبة

ولتكونن " . ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب : " القابل؟ أعد هلم تقوى اهللا قال تعاىل



  .فتنة على من بعدك
  :النابغة

  حذار غد، لكل غد طعام... ولست خباىبء لغد طعاماً 
  :أخذه اآلخر فقال

  موم فعند اهللا رزق غدعنك اهل... إن كان عندك رزق اليوم فاطرحن 
  :آخر

  رزق غد يأيت معه
  :آخر

  يوماً بيوم كما جتيب العصافري... ألصربن على عسري وميسريت 

  :هني من ال يعال له عن االهتمام باملعيشة

ال هتمنك املعيشة ما كنت وحدك، فإن املرء يعيش بالبقلة كما يعيش بالكسرة، ويروى باملذقة كما : قيل
  .قلة العيال أحد اليسارين: وقيل. يروى بالضرع

  :طيب عيش من ال مال له وال عيال

  :أبو حازم
  وال مال على شرف الثواء... فال ولد يروعين بسقم 

  وال عقب أخلف من ورائي... وال يل صاحب أبكي عليه 
  :ابن عبد القدوس
  فبالؤه حسن مجيل... اهللا أمحد شاكراً 

  ىف بني أنعمه أجول... أصبحت مستوراً معا 
  خلواً من األحزان خف الظهر يقنعين القليل

  حراً فال منٌّ ملخلوق علي وال سبيل
  !عين فطاب يل املقيل... ونفيت باليأس املىن 

  :طيب عيش من عنده قوت يومه

من أصبح آمناً يف سربه معاىف يف بدنه، عنده قوت يومه فكأمنا حيزت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من أعطي : وقيل. من كان عنده قوت يومه فليس بفقري: وقال سفيان رضي اهللا عنه. هاله الدنيا حبذافري

  .القوت فطلب ماالً كما أعطي السالمة فطلب املال، فإن املال أمل



  :شاعر
  ومخس متريات صغار جوائز... إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة 

  وحنن أسود الغيل عند اهلزاهز... فنحن ملوك الناس خصباً ونعمة 
  :آخر

  إذا كان عندي ما يزجي به الوقت... أراين وقاروناً سويني يف الغىن 
  :أبو العتاهية

  إذا القوت تأتى لك والصحة واألمن
  !فال فارقك احلزن... وأصبحت أخا حزن 

  :آخر
  فال حال أرجو بعدها أن أناهلا... إذا كان يل قوت بيومي وصحة 

  و مبوت زواهلاأخاف بعزل أ... ومل أتتبع رتبة إن بلغتها 

  :ذم النفس خلوف الفقر والطمع

  .أهلك الناس حب الفخر وخوف الفقر: قيل
  :أبو العتاهية

  وتطلب كل ممتنع عليها... رأيت النفس حتقر ما لديها 
  لكل دنيئة تدعو إليها... فإن طاوعت حرصك كنت عبداً 

  :تبكيت شيخ يعمر دنياه

  :حممود
  اجيب ملن يعجبفيك أع... يا عامر الدنيا على شيبه 
  وعمره مستهدم خيرب؟... ما عذر من يعمر بنيانه 

  :آخر
  طلعت على الستني أو كدت أفعل... عجبت لتغريسي نوى النخل بعدما 

  كأهل ديار أدجلوا فتحملوا... وما أدركت ملء األرض ناساً فأصبحوا 
  وأخرى تقضي حاجها مث ترحل... ومن الناس إال رفقة قد حتملت 

  :وعزتهراحة القنع 

الزهد يف الدنيا : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إهنا القناعة: قال احلسن يف قوله تعاىل فلنحيينه حياة طيبة
كن ملكاً يف الدنيا ملكاً : فقال. أوصين: وقيل حملمد بن واسع. يريح البدن، والرغبة فيها تكثر اهلم واحلزن



. القنع عزيز يف عاجله مثاب يف آجله: بزرمجهر. لدنيا واقنعازهد يف ا: وكيف يل هذا؟ قال: يف اآلخرة فقال
من حصن شهوته صان . ما كرمت على أحد نفسه إال هانت عليه دنياه: حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه

  .قدره
  :املوسوي

  فال تكن هذه الدنيا له شجنا... من كان يرجو نعيماً ال زوال له 
  .يا القناعة فاستقراخرج العز والغىن جيوالن فلق: قال وهب

  :شاعر
  ونيل الغىن أن ال تنافس يف الغىن... بلوغ املىن أن ال تكاثر باملىن 
  جتده عن الدنيا أشد تصونا... ومن كان للدنيا أشد تصوراً 

  .مثرة القناعة الراحة ومثرة التواضع احملبة
  :املوسوي

  ويف طلب اإلثراء طول عنائيا... وإين أللقى راحيت يف تقنع 
  :هول

  من املغامن واألموال ينتقل... حسيب غىن نفسي الباقي فكل غىن 
  :ابن نباتة

  وحاجته إىل الشيء افتقاره... وإن املرء ما استغىن غين 

  :غم احلريص وتعبه

جعل اهللا اخلري يف بيت وجعل : وقيل. الرغبة مفتاح التعب وغاية النصب. من مل يكن قنعاً مل يزل جزعاً
الغىن قلة التمين والرضا : وقال بزرمجهر. الشر يف كل بيت وجعل مفتاح حب الدنيا مفتاحه الزهد، وجعل

إياك واحلرص فإنه يورد املشارب الكدرة، ويسف للمطاعم . غم الدنيا احلرص عما لعلك ال تناله. مبا يكفي
غناه، وهم ال فقر ال يدرك : ما كانت الدنيا هم أحد إال لزم قلبه أربع: وقال عمر رضي اهللا عنه. القذرة

  .ينقضي مداه، وشغل ال تنفد أواله، وأمل ال يدرك منتهاه
  تعش ذا سرور... ال ختدم احلرص 

غطى : فقال. ال أدري: مب حبس من يف السجن؟ فقال: اجتاز عبد اهللا الصفار بسجن فقال لصاحب له
  .التشفي والشره: النعيم على قلبك يف شيئني

  :ذم احلرص وعزة القنع

من قل قنوعه كثر . حب الدنيا رأس كل خطيئة، ومن خطبها تأهب للذل: لى اهللا عليه وسلمقال النيب ص
  .من صرب على اخلل والبقل مل يستعبد. الطمع طبع. احلر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع. خضوعه



  تقنع باملذلة والصغار... إذا ما املرء مل يقنع بعيش 
على رغيف أحدمها كامخ، وعلى رغيف اآلخر :  معهم رغيفانبينما فتح املوصلي يف أصحابه إذا بصبيني

. أطعمك على أن تكون يل كلباً: فقال. أطعمين من عسلك: فقال صاحب الكامخ لصاحب العسل. عسل
لو قنع هذا بكاخمه مل يصر : فجعل يف فمه خرقة جيره هبا، فالتفت فتح إىل أصحابه وقال! أن كلبك: فقال

لو خدمت امللوك مل : صاحب سلطان فيلسوفاً يلتقط احلشيش ويأكله فقال له ولقي. كلباً لصاحب العسل
يا عجباً من : وقيل! وأنت لو أكلت احلشيش مل حتتج إىل خدمة امللوك: فقال. حتتج إىل أكل احلشيش

  :قال عبد الصمد أليب متام. مسكني بقناعته سري ومن غىن حبرصه دينء
  و راغباً يف نوالمن حبيب أ... لست تنفك طالباً لوصال 

  بني ذل اهلوى وذل السؤال؟... أي أخي ما حلر وجهك يبقى 
  :آخر

  أذل احلرص أعناق الرجال
  :أبو العتاهية

  احلرص داء قد أضر مبن ترى إال قليالً

  :طالب الدنيا متحمل للذل

رة الكالب؛ إمنا الدنيا جيفة حوهلا كالب، فمن أحبها فليصرب على معاش: علي بن احلسني رضي اهللا عنهما
  :ومن ذلك أخذ ابن احلجاج
  دعتهم للمخازي فاستجابوا... تركت مطالب الدنيا لقوم 

  على جيف يطوف هبا كالب... وليس الليث من جوع بغاد 
  :ومثله

  إمنا الدنيا ومن يصبو من الناس إليها
  جيفة بني كالب قاتلوا حرصاً عليها

  :احلرص على فقر حاضر

  .احلرص فقر واليأس غىن: له معيشة ضنكاً أنه احلرص قيل يف قول اهللا تعاىل فإن
  قد يكثر املال واإلنسان مفتقر

سأل النعمان : ال أدري غناه ولكنه كثري املال: أفالن غين؟ فقال: وهذا مأخوذ من قول بعضهم وقد سئل
هيم ومحل رجل إىل إبرا. الذي ال تشبع نفسه وإن كان من ذهب حلسه: ضمرة بن ضمرة عن الفقري فقال

إنك فقري وأنا ال أقبل : قال. شديداً: أحتب أكثر منه؟ قال: قال. نعم: ألك مال؟ قال: بن أدهم شيئاً فقال
  .الغىن غىن النفس: الصلة إال من غين؛ عىن بذلك ما روي



  :احلرص عماد كل شر

فتاحه جعل الشر كله يف بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل اخلري كله يف بيت وجعل م: قال الفضيل
إن الصفاة الزالء اليت ال يثبت عليها قدم : ويف احلديث. احلرص رأس كل خطيئة: وقيل. الزهد يف الدنيا
  .العلماء الطمع

  :احلرص مينع صاحبه التمتع مبا خوله

  :احلريص يشغله طلب ما أمل عن التمتع مب خول؛ ومن هذا أخذ كشاجم: قيل
  له طابخجيمع حلماً ما ... ومستزيد يف طالب الغىن 

  والنار قد يطفئها النافخ... ضيع أمواالً مبا يرجتي 

  :احلرص سبب التلف

من مل يرض مبا يكفيه وطلب الفضول كان كالذباب الذي ال : يف كتاب كليلة. يبعث حتفه كلبه: الليث
  .يرضى حىت يطلب املاء السائل من آذان الفيلة، فتضربه بآذاهنا فترديه

  إن املطامع تنصب الشبكا
  :ن أيب األسوداب

  ذب واحلرص اللجوج... قد دعاه الطمع الكا 
  د باحلرص الزنوج... صيد باحلرص وقد يصطا 

  :قدح احلرص يف العقل

ما اخلمر صرفاً أذهب لعقول : وقال عمر رضي اهللا عنه. أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع: قيل
  .احلرص والطمع إهلان معبودان: وقيل. اجعةالرجال من الطمع، ما أعمى النفس الطامعة عن العقىب الف

  :عود حريص على نفسه بالالئمة

  :شاعر
  لكفاين من الكثري القليل... ولو أين رضيت مقسوم أمري 

  :آخر
  لوال تطلبنا ما ليس يعنينا... نسعى وأيسر هذا السعي يكفينا 

  :أبو العتاهية
  ولو أين قنعت لكنت حرا... أطعت مطامعي فاستعبدتين 



  :آخر
  ويف الطمع املذلة للرقاب... رأيت خميلة فطمعت هبا 

  :احلارثي
  طول التمادي يف اللعب؟... حىت مىت وإىل مىت 

  وال متل من الطلب... ال تستفيق وال تفيق 
  :وقال سابق الرببري

  أن السالمة منها ترك ما فيها... النفس تكلف بالدنيا وقد علمت 
  :أبو جرير السلمي

  خدمة من لست له خبادم... راهم كلفين حرصي على الد
  :أمحد بن باريس

  إىل حامد يل فيه أو غري حامد... أجيء به من حله وحرامه 
  وحظي يف إنفاقه حظ واحد... وأشقى به من بينهم حبسابه 
  :وأنشد عبد اهللا اخلازن لنفسه

  باهللا رباً واتقي... يا نفس يا نفس ثقي 
  مل تتعيب مل ترزقي... ال حتسيب أنك إن 

  !فما أقل ما بقي... واقتصدي واقتصري 

  :هني املرء عن مجع ما عساه ال ينفعه

. فال تكن أخس الثالثة نصيباً: احلارث والوارث: إن لك يف مالك شريكني: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، إمنا لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت: وقال صلى اهللا عليه وسلم

قد : فقيل. خشية الفقر: مل حتبس املال وتقاسي الشدة؟ فقال: وقيل لبخيل. وما سوى ذلك فهو للوارث
  :نزل بك الفقر بتضييقك على نفسك، ومن هنا أخذ املتنيب

  خمافة فقر فالذي فعل الفقر... ومن ينفق الساعات يف جنب ماله 
  :وقال العطوي

  املال أياماً تفرقهيا جامع ... مجعت ماالً ففكر هل مجعت له 
  :أبو العتاهية

  فال ديننا يبقى وال ما نرقع... نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 
  :آخر

  ونترك ما نرقعه ومنضي... نرقع بعض دنيانا ببعض 



  :آخر
  وظل امليل يكفيك... وما تصنع بالدنيا 

  :التزهيد يف اإلدخار للوارث والتحسر على ذلك

رجل : يا بين ال ختلف وراءك شيئاً من الدنيا، فإنك ختلفه على رجلني: قال احلسن بن علي رضي اهللا عنهما
عمل بطاعة اهللا تعاىل فسعد مبا شقيت به، ورجل عمل مبعصيته فكنت عوناً له على ذلك، وليس أحد حبقيق 

إن  يا أخي: وقال أيب ألخيه وكان مثرياً خبيالً. على أن تؤثره على نفسك، أغنب الغنب كدك فيما نفقه لغريك
مل ير : قال اخلليل. مالك إن مل يكن لك كنت له، فال تبق عليه فإنه ال يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك

: وقيل. لزوج امرأته، وامرأة ابنه، وزوج ابنته: الرجل جيمع املال إال لثالثة أنفس، وهم أبغض خلق اهللا إليه
ال تكن ممن يفضحه يوم موته مرياثه، : قيلو. املأكول للبدن واملوهوب للشكر، واملدخر واحملفوظ للعدو

  .شر مالك ما لزمك مكسبه، وحرمت أجر إنفاقه: وقال جعفر بن حيىي. ويوم حشره ميزانه
  :أبو الشيص
  لوارثه ما مثر املال كاسبه... مثرت مايل، وإمنا : يقول الفىت

  ويتركه هنباً ملن ال حياسبه... حياسب فيه نفسه حبياته 
  :آخر

  فليت شعري ما أبقى لك املال؟... رياثاً لوارثه بقيت مالك م
  فكيف بعدهم حالت بك احلال؟... القوم بعدك يف حال تسرهم 

  واستحكم القيل يف املرياث والقال... ملوا البكاء فيما يبكيك من أحد 
  :آخر

  عنه وخلوه وأعماله... هالوا عليه التراب مث انثنوا 
  اقتسموا ماله عليه حىت... مل ينقض النواح من داره 

  :آخر
  فأنت عليه خازن وأمني... إذا كنت ّمجاعاً ملالك ممسكاً 
  فيأكله عفواً وأنت دفني... تؤديه مذموماً إىل غري حامد 

  :النمر بن تولب
  أخي نصب يف سقيها ودؤوب... وذي إبل يسعى وحيسبها له 

  وبدل أحجاراً وجال قليب... غدت وغدا رب سواه يسوقها 
  :أبو العتاهية

  قبل مويت فيما ملكت وصيا... ومن احلزم أن أكون لنفسي 
وقيل لرجل أشرف . ترك فالن ما يسؤوه وينؤوه ماالً يأكله وارثه ويبقي عليه وزره: أوصى رجل اكتب

وكان هشام بن عبد امللك حبس . حصلت لغري الولد حسرة األبد: وكان قد مجع ماالً ومل يكن له ولد فقال



الوليد بن يزيد، وضربه وألبسه املسوح، فلم يزل حمبوساً مدة والية هشام، فلما  عياض بن مسلم، كاتب
ثقل هشام وصار يف حد من ال يرجى أرسل عياض إىل اخلزان أن احفظوا ما يف أيديكم، فأفاق هشام وطلب 

فأنزل عن  ترانا كنا خزاناً لغرينا، فخرج عياض من احلبس فختم الباب، وأمر هبشام: شيئاً فلم يؤت به فقال
  .إن يف هذا لعربة ملن اعترب: فراشه ومنع أن يكفن من اخلزانة، فاستعري قمقم أغلي املاء فيه له فقال الناس

  :املوسوي
  ملن عاش بعدي واهتام لرازقي... وما مجعي األموال إال غنيمة 

: بعض احلكماءوقال . ما أعطي عبد شيئاً من عرض الدنيا إال قيل له خذه وضعفيه حرصاً: ويف احلديث
  .الدنيا كاملاء املاحل كلما ازداد اإلنسان منه شرباً ازداد عطشاً

  :حممود الوراق
  على الدنيا كأنك ال متوت... أراك يزيدك األثراء حرصاً 

  !حسيب قد غنيت: إليها قلت... فهل لك غاية إن صرت يوماً 
. غين بالدنيا عن الدنيا كمطفىء النار بالتنباملست. مريد الدنيا كشارب اخلمر قليلها يدعو إىل كثريها: وقيل

لو أن البن آدم واديني من ذهب البتغى هلما ثالثاً، وال ميأل جوف ابن آدم : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال . طالب علم وطالب دنيا: منهومان ال يشبعان: وقال أيضاً. إىل التراب ويتوب اهللا على من تاب

  :بعضهم
  فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغىن فقرا... كفيك من سد حاجة غىن النفس ما ي
  :وقال ابن نباتة

  كلما يفضل الكفاف فضول

  :التحذير من طول األمل وقرب األجل

كما من مستقبل يوماً ليس مبستكمله، ومنتظر غداً ليس من أجله، ولو رأيتم األجل ومروره ألبغضتم األمل 
ولو . شقي واهللا ما بقيت له الدنيا وال بقي هلا: نعي له دنيوي يقولوكان احلسن رضي اهللا عنه إذا . وغروره

  .كم منية جلبت منيه. من جرى يف عنان أمله عثر ال شك يف أجله. ظهرت اآلجال الفتضحت اآلمال

  :بقاء األمل وازدياده مدة بقاء األجل

  :قيل
  املرء ما دام حيا خادم األمل... اآلمال ال تنتهي واحلي ال يكتفي 

  :احلرص واألمل؛ أخذه املتنيب فقال: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنان:  اخلربويف
  ولو أن ما يف الوجه منه حراب... ويف اجلسم نفس ال تشيب لشيبه 

  وأبلغ أقصى العمر وهي كعاب... يغر مين الدهر ما شاء غريها 



اقوا من طعم الدنيا ما مل يذقه ألهنم ذ: ما بال املشايخ أحرص على الدنيا من الشبان؟ فقال: وقيل للمسيح
  .الشبان

  :حاجة احلي ال تنقطع

  .معناه يكابد مضايق الدنيا ما دام حياً: ؛ قيل" لقد خلقنا اإلنسان يف كبد : " قال اهللا تعاىل
  :بعضهم

  وحاجة من عاش ال تنقضي
  :عبدة بن الطبيب

  والعيش شخ وإشفاق وتأميل... واملرء ساع ألمر ليس يدركه 
  .عمر رضي اهللا عنه فأخذ يكرره ويعجب من صحة تقسيمه وأنشد ذلك

  :آخر
  النفس ال تنقضي مآرهبا

  :آخر
  واملرء تواق إىل ما مل ينل

  :املوصلي
  يف نفس حاجة يطالبها... املرء ما عاش ال يزال له 

  :لبيد
  قضى عمالً واملرء، ما عاش، عامل... إذا املرء أسرى ليلة خال أنه 

  :قلة وجود الزهد

اقلب وضع يدك على من : أين الزاهدون يف الدنيا الراغبون يف اآلخرة؟ فقال: ضهم رجالً يقولمسع بع
  :قال. شئت

  وقلما جتد الراضني بالقسم
  .مل يقسم اهللا شيئاً بني العباد أقل من الزهد واليقني: وقيل

  :التخويف من النفس والشهوة واإلستعاذة منهما

ابن مسعود . اخلائف من خياف نفسه أكثر مما خياف عدوه. إله معبوداهلوى : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
كبت اهللا كل : وقال أعرايب لرجل. اللهم إين أستعيذك على نفسي عدوي وال عقوبة فيها: رضي اهللا عنهما

وقال حيىي بن . من توهم أن له عدواً أعدى من نفسه قلّ علمه بنفسه: وقال صويف! عدو لك إال نفسك
ومن خصمك؟ : من سعادة املرء أن يكون خصمه عاقالً وخصمي ال عقل له، فقيل له:  عنهمعاذ رضي اهللا



نفسي فأي عقل هلا وهي تبيع اخللود يف اجلنة بشهوة ساعة؟ من سامح نفسه فيما حتب أتعب : فقال
  .من كثرت شهوته دامت هفوته. جوارحه، وفقد من الراحة حظه

  :شاعر
  ترقا إال وللشهوة الغلبفيف... ومل تتغالب شهوة ومروءة 

  :آخر
  شهوات اإلنسان تكسبه الذل وتلقيه يف البالء الطويل

  :احلث على قدع النفس

قال عمر رضي اهللا " . إن النفس ألمارة بالسوء : " أعظم اجلهاد جهاد املرء نفسه لقول اهللا تعاىل: ابن املقفع
اقدعوا هذه النفس فإهنا : على املنرب وكان احلجاج يقول. جاهدوا أنفسكم كما جتاهدوا أعداءكم: عنه
ال تسكن إىل نفسك وإن دامت طاعتها، فإن هلا خدائع، ومىت سكنت : وقال اجلنيد رمحه اهللا تعاىل. طلعة

فإن جهل قدر : قال. أعظمها مضرة: قال! أي األشياء أحق باالتقاء: وسئل انوشروان. إليه فأنت خمدوع
قال بعض . ، فاهلوى للنفس البهيمية والرأي للنفس اإلنسانيةأعظمها من اهلوى نصيباً: املضرة؟ قال

وأقبح من ذلك أن تكون . قبيح للرجل إن يركب الفرس فيكون الفرس هو الذي يدبر الفارس: احلكماء
  :قال شاعر. هذه النفس اليت ألبسناها هي اليت تدبرنا ال حنن ندبرها

  فيه عليك مقالإىل بعض ما ... إذا أنت مل تعص اهلوى قادك اهلوى 
  :أبو العتاهية

  لكل دنيئة تدعو إليها... إذا طاوعت نفسك كنت عبداً 
  :عبيد العنربي

  ونفس الفىت أعدى عدو حياوله... يعد الفىت أعداءه وصديقه 
  :آخر

  ومل ينه قلباً غاوياً حيث ميما... إذا املرء مل يترك طعاماً حيبه 
  اهلا متأل الفماإذا ذكرت أمث... قضى وطراً منه وغادر سبة 

  :آخر
  وبطنك ناال منتهى الذم أمجعا... وأنت إذا أعطيت فرجك سؤله 

  .وقد مضى بعض ذلك يف موضع آخر

  :النفس تنبسط إذا بسطت وتنقدع إذا قدعت

عوّد نفسك اخلري فإن النفس عروف ألوف، واعترب أنك إذا أصبحت مفطراً طمعت يف : منصور بن عمار
  .اً يئست منهالغذاء، وإذا أصبحت صائم



  :أبو ذؤيب
  وإذا ترد إىل قليل تقنع... والنفس راغبة إذا رغبتها 

  .ال حتدث نفسك بالفقر وطول البقاء، ولكن حدثها بالكفاف والغناء: بعضهم
  :أبو العتاهية

  واملك هواك وأنت حر... اقنع لنفسك ترضها 
  :آخر

  سلتفإن طمعت تاقت وإال ت... وما النفس إال حيث جيعلها الفىت 

  :مدح قادع نفسه عن الشهوات

وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى، فإن اجلنة : " قد مدح اهللا قادع نفسه عن الشهوات فقال
: وقال ملك لعابد. ما احتجت إىل شيء مما يستقرض إال استقرضته من نفسي: قال أبو حازم" . هي املأوى 

: كيف؟ قال: فقال! دقت نفسك لعلمت أنك عبد عبديلو ص: ما منعك أن ختدمين وأنت عبدي؟ فقال
  .صدقت: فقال! ألين ملكت الشهوة فهي عبدي، وقد ملكتك فأنت عبدها

  :أشجع
  خواصرها واستقبلته أمورها... جتاىف عن الدنيا فقد فتقت له 

  :آخر
  حمفلة أخالفها مل تصرم... وخلى عن الدنيا وقد فُرشت له 

  :مبالهمدح متظلف عن مال غريه متربع 

  .هو مباله متربع وعن مال غريه متورع: وصف أعرايب رجالً فقال
  :شاعر

  على نفسه ومشيع غناه... أبو مالك قاصر فقره 
  :آخر

  وإين لعف الفقر مشترك الغىن
  :وقال إبراهيم بن العباس

  يعرف األدىن إذا ما افتقرا... يعرف األبعد إن أثرى وال 
  :آخر

  وإن قل ماالً مل يضع سنة الفقر... غىن فىت إن هو استغىن خترق يف ال
أما ترى هذا احلائك ال نفيت يف مسألة إال خالفنا فيها؟ يعين أبا حنيفة رضي : قال ابن أيب ليلى البن شربمة



ولكين أعلم أن الدنيا غدت إليه فهرب منها، وهربت منا . ال أدري حياكته: ابن شربمة: فقال. اهللا عنه
  .فطلبناها

  :ر والنهي عنهذم إظهار الفق

وقال أمري املؤمنني رضي اهللا . قيل أشد األشياء مؤونة الفاقة، وأشد من ذلك االستكانة إىل من ال جيربها
وقال النيب . استتر من الشامتني حبسن العزاء عند النوائب: وقال حكيم. رضي بالذل من كشف ضره: عنه

مث شكا الفاقة كتب الفقر بني عينيه إىل يوم  من هداه هللا لإلسالم وعلمه القرآن: صلى اهللا عليه وسلم
مل أر : بزرمجهر" . قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون : " القيامة، مث تال قوله تعاىل

إذا : وسئل مىت يفحش زوال النعمة؟ فقال. وال مذالً للحاسد كالتجمل: ظهرياً على تقلب الدول كالصرب
  .ملزال معها حسن التج

  :زيد الفوارس
  بنائبة زلت ومل أتترس... أمل تعلمي أين إذا الدهر مسين 

  :مدح صابر على فقره صائن لنفسه

  :كثري
  علي ومل أتبع دقاق املطامع... إذا قل مايل زاد عرضي كرامة 

  :خليفة بن مر
  نكابد العيش حىت ينبت الورق... إنا إذا حطمة حتت لنا ورقاً 

  :آخر
  علي فلم هتتك مذلتها ستري... لقت جراهنا وكم أزمة للدهر أ

  :ابن هرمة
  إذا أعجبت بعض الرجال املشارع... واصرف عن بعض املياه مطييت 

  :املتسلي عما يذهب له من املال

إذا : وقيل. يا رب اصنع ما شئت فرزقي عليك: أصيب أعرايب بزرع مل يكن له غريه وكان بقفر خالء فقال
دخل على علي بن اجلهم صديق له وقد أخذ كل ماله وهو يضحك فقال له يف و. سلمت النفس فاملال هدر

  .ألن يزول مايل وأبقى أحب إيل من أن أزول ويبقى مايل: ذلك فقال
  :شاعر

  م زماناً مث زالت... نعمة كانت على قو 



  هكذا النعمة واإلنسان مذ كان وكانت
  تسلب النعمة أو خيرج منها إن أقامت

  . املتقدمالبيت األخري كاخلرب

  :عف الفقر مشترك الغىن

  :جرير
  سريع إذا مل أرض داري انتقاليا... وإين لعف الفقر مشترك الغىن 

  :عمرو بن سراقة
  ولكن إذا ما استغنيت عنها وجلتها... ولست بوالج البيوت لفاقة 

  :ابن أيب فنن
  ليس يل يف العال شريك وال الفقر ويل يف الثراء ألف شريك

  .ألخوانياتوهلذا باب يف ا

  :مدح صابر على اجلوع

  .نعم الغرمي اجلوع، كلما أعطى شيئاً رضي: إنك قد أطلت جوعك فكيف ترى ذلك؟ فقال: قيل لبعضهم
  :اخلبزارزي

  بطناً من الزاد اخلبيث مخيصا... يطوى إذا ما الشح أهبم فعله 
  :آخر

  غسلت يدي من قبل اكتفائي... إذا مطعمي كان ذا غصة 
  :آخر

  ألذُّ من مثرة حتشى بزنبور... ريش امللح تأكله ألكلة جب
  .وذكر بعض ذلك يف فصل األكل

  :فقري عرض عليه مال فتزهد فيه

ملا رجع الرشيد عن احلج كان قد نذر أن يتصدق بألف دينار على أحق من جيده، فدفع يوماً ألف دينار إىل 
 األسواق، فإذا رأى فقرياً مستحقاً بعض ثقاته وأمره أن يطلب فقرياً مستحقاً فيعطيه، فأخذ يطوف يف

ال أجد : لعلي أجد أفقر منه، فانتهى بالعشي إىل عريان حملوق الرأس يف خربة فقال يف نفسه: لإلعطاء قال
إن : قال. أحب أن تأخذه: قال. ال حاجة يل فيه: فقال. يا فىت خذ هذا املال واستغن به: فقال. أفقر من هذا

فقصدت احلجام فامتنع من أخذه، : قال. أسي، ومل يكن معي شيء فأدفعه إليهكان وال بد فثم حجام حلق ر
فعدت وما وجدت : قال. ما حلقت رأسه إال للوثاب فال آخذه عليه أجرة: فقال! هو ألف دينار: فقلت



أكرم منهما وأهون مين، فأخربت الرشيد بأمرمها فبعثين يف طلبهما، فكأن األرض ابتلعتهما ومل أظفر هبما، 
: يا فضيل هل عليك دين؟ فقال: ملا حج الرشيد دخل على الفضيل فوعظه مبا وعظه، وأراد اخلروج فقالو

إين أسألك : فقال الرشيد. نعم دين ريب لو حياسبين عليه، فالويل يل إن حاسبين عليه، والويل يل إن ناقشين
هذه ألف دينار : قال. يف أيدي الناسعندنا حبمد اهللا خري كثري ال حنتاج معه إىل ما : فقال. عن دين العباد
فلما خرج عاتبته ! يا حسن الوجه أدلك على النجاة وتكافئين باهلالك، أسأل اهللا التوفيق: فقال. فاستعن هبا
إن مثلي ومثلكم مثل قوم كان هلم بعري يكدونه ويأكلون من : فقال. لو أخذهتا فاستعنا هبا: بنيته فقالت

ومر اإلسكندر ببلد كان ملكه سبعة ملوك من صلب . مل حنروه فأكلوهكسبه، فلما كرب وسقط عن الع
فقصده . نعم رجل يكون يف املقابر: هل بقي من نسل األمالك السبعة أحد؟ قالوا: واحد ففنوا، فقال ألهله

أردت أن أعزم عظام امللوك من عظام عبيدهم، فوجدت عظامهم : ما دعاك إىل مالزمة املقابر؟ فقال: وقال
إن مهيت عظيمة إن كانت : هلل لك أن تبتغي فأحيي لك شرف آبائك إن كان لك مهة؟ قال: قال .سواء

حياة ال موت فيها، وشباب ال هرم فيه، وغىن ال فقر بعده، وسرور ال : وما بغيتك؟ قال: قال. بغييت عندك
قال . ذلك امض لشأنك ودعين أطلب بغييت ممن عنده: فقال. ال أقدر من رأيت: فقال. يغريه مكروه
وقف أعرايب على حممد بن معمر وكان حممد جواداً، فسأله فخلع خامته . هذا أحكم من رأيت: اإلسكندر

فمضغ األعرايب . يا أعرايب ال ختدعن عن هذا الفص فإن شراءه علي مائة دينار: ودفعه إليه، فلما وىل قال
  .ا واهللا أجود مينهذ: فقال. دونكه فالفضة تكفيين أياماً: اخلامت وقلع فصه وقال

  :التحذير من خمالطة األغنياء

. األغنياء: ومن األموات؟ قال: قالوا. إياكم وجمالسة األموات: أبو الدرداء عن النيب عليه الصالة والسالم
وقال خباب يف قول اهللا تعاىل وال تعد . إياكم وجريان األغنياء وقراء األسواق وعلماء األمراء: وقال الثوري
. ال تدخلوا بيوت األغنياء فإهنا مسخطة للزرق: وقال عمر رضي اهللا عنه. نزلت إىل الفقراء: معيناك عنه

ال تصحب : وقيل. ال تعاشروا املهالبة، فإنكم إذا رأيتم نعمتهم تسخطتم ما قسم لكم: وقال سوار ألوالده
انني على قوم هلم ووقف بعض اجمل. غنياً فإنك إن ساويته يف اإلنفاق أضر بك، ون تفضل عليك استذلك

  :بعض يسر فقال
  وحبكم آفة الدنيا مع الدين... سالمة الدين والدنيا فراقكم 

وجاء أبو حممد السمرقندي إىل الفضيل ومعه أوالد الربامكة، وعليهم قمص هلا جربانات عراض، فسألوه 
لوات اهللا عليه فأل بلغنا أن عيسى ص: فردوه فقال. ردوه: أن حيدثهم فامتنع فقام مغضباً فقال الفضيل

يا روح اهللا : فقيل. حتببوا إىل اهللا ببغض أهل املعاصي، وتقربوا إليه بالتباعد عنهم، والتمسوا رضاه بسخطهم
من تذكركم اهللا رؤيته ويزيد يف علمكم منطقه وترغبكم يف اآلخرة جمالسته، قم فقد : فمن جنالس؟ فقالوا

  .حدثتك
  :متزهد اضطراراً ال اختياراً

  .زهدي اضطراري: أزهدت؟ فقال: رجلقيل ل



  :املوسوي
  وحجة من ال يبلغ األمل الزهد... زهدت وزهدي يف احلياة لعلة 

  :وله
  قنعت بالدون بل قنعت بالدون... أتقنع بالدون اخلسيس؟ وما : قالوا

  بصوفة كان عندي غري مغبون... أخي من باع دنياه وزخرفها 
  :ابن الرومي

  إذا مل تكارمين صروف زماين... قره أنا الرجل املدعو عاشق ف
  :بعضهم

  حتمل ما يقضى له، شاء أم أىب... إذا املرء مل يقدر له ما يريده 
  .إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون: وهذا حنو

  :اعتبار ديانة املرء بزهده يف املال وحرصه عليه

ذا أشرف، ويف عكس ذلك قيل ال تنظروا إىل صوم الرجل وصالته، وانظروا إىل طمعه إ: روي يف اخلرب
  !الشيطان أعف منه، ال ميس قط درمهاً وال ديناراً: فقال. فالن عفيف عن الدراهم: لعمر بن عبد العزيز

  احلد التاسع

  يف االستعطاء والعطاء

  مما جاء يف قصد أويل اآلمال

  :املأمول مقصود

ال عليك إن أحببت إن ال : ج فقالشكا الفضل بن سهل إىل الزبري بن بكار كثرة من يقتفي بابه للحوائ
  :يلتقي ببابك اثنان، فاعتزل ما أنت فيه من عمل السلطان، فإن نعم اهللا جاءت إليك مث أنشده

  عّرض لإلدبار إقباله... من مل يواس الناس من فضله 
أما ترى ازدحام الناس على بابه وكثرة : وسئل رجل عن فضل بعض األكابر فقال. صدقت وبررت: فقال
  :اده وطالبه؟ أشجعقص

  عالمات من البذل... على باب أيب منصور 
  ب فضالً كثرة األهل... مجاعات وحسب البا 

  :بعضهم
  واملنهل العذب كثري الزحام... يزدحم الناس على بابه 



  :املمدوح بكثرة القصاد

  :زهري
  والسائلون إىل أبوابه طرقا... قد جعل املبتغون اخلري يف هرم 

  :أبو نواس
  كأهنم رجالً دىب وجراد... لناس أفواجاً إىل باب داره ترى ا
  :حسان

  ال يسألون عن السواد املقبل... يغشون حىت ما هتّر كالهبم 
قصدت فالناً فوجدت بابه كعرصة احملشر، يهوي إليه كل معشر، فداره جممع العفاة ومربع : وقال أعرايب

  .املكرمات، حاضرة اجلود واحلسب
  :وهب اهلمداين

  وجملسه باملكرمات منجد... اره معمورة بعفاته فىت د
  :كان العلماء يستجيدون بيت األعشى: قال اجلاحظ

  إىل ضوء نار يف يفاع حترق... لعمري لقد الحت عيون كثرية 
  وبات على النار الندى واحمللّق... تشبّ ملقرورين يصطلياهنا 

  :حىت قال احلطيئة
   نار عندها خري موقدجتد خري... مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره 

  .فحينئذ فضلوا هذا وصار حلسنه ناسخاً لبيت األعشى

  :من دعا العفاة إليه كثرة الثناء عليه

أصلح اهللا األمري أحفيت إليك الركاب، وقطعت العقاب وأخلقت : دخل رجل على أبان بن الوليد فقال
مل يكن من : أم وصلة متأكدة؟ فقال ما دعاك إىل ذلك أقرابة أم جوار عشرة متقدمة: فقال أبان. الثياب

  :ذلك شيء ولكين مسعت الناس ينشدون بيتاً قلته فيك فعلمت فيك خرياً وهو
  فيحلف إذ بعض البوارق خلّب... وما شيم يل برق وإن كان نازحاً 

  :وملا قصد الرمة بالل بن أيب بردة وأنشده. فأمر له جبمال ومال
  !انتجعي بالال: صيدحفقلت ل... مسعت الناس ينتجعون غيثاً 

  .يا غالم اعلفها قتاً ونوى: قال. اسم ناقته: وصيدح
  :بشار

  !حبر خضم: وقول العشرية... دعاين إىل عمر جوده 
  ألمحد رحيانة قبل شم... ولوال الذي خبّروا مل يكن 



  :املوسوي
  ومن طلبته مجة املاء أوردا... دعاين إليك العز حىت أجبته 

  :نجاحقصد من يتلقى زائرة ال

  :بعضهم
  وال بارحاً إال وهّن سعود... أتينك مل يزجرن دونك ساحناً 

  :املتنيب
  من النريان مل خنف احتراقا... ولو سرنا إليه يف طريق 

  :القاضي علي بن عبد العزيز
  إليك وقت نزول الشمس يف احلمل... كلً الزمان إذا أفضى تصفه 

  :ابن أيب طاهر
  !أعشبت فأنزل: وقال يل الوراد... ى بلغت مرادي واطمأّنت يب الّنو

  :أعرايب
  بسعود بلغننا ما نوينا... كلّ أيامه توالت علينا 

  يوم لنا ويوم علينا: مل يكن دهره كما قيل يف األمثال

  :من أطمع خملفيه يف نوال من يعتفيه

هل : مد، فقالبكر بن حم: أشخصين الواثق فلما دخلت عليه سألين عن امسي فقلت: قال أبو عثمان املازين
  :أنشدتين بيت األعشى: فما قالت لك حني فارقتها؟ قال: قال. نعم بنية: لك من ولد؟ قلت

  فأنا خبري إذا مل ترم... فيا أبتا ال ترم عندنا 
  د جنفى ويقطع منا الرحم... أرانا إذا أضمرتك البال 

  :ببيت جرير: فبم أجبتها؟ قلت: قال
  ند اخلليفة بالنجاحومن ع... ثقي باهللا ليس له شريك 

  :وقال أبو نواس. أعطوه ألف دينار: فقال
  عزيز علينا أن نراك تسري: تقول اليت من بيتها خّف مركيب

  أما دون مصر للفىت متطلب؟ بلى إن أسباب الغىن لكثري
  إىل بلد فيه اخلصيب أمري... ذريين أكثر حاسديك برحلة 
  ائرات تدورويعلم أن الد... فىت يشتري حسن الثناء مباله 
  ولكن يسري اجلود حيث يسري... فما جازه جود وال حلً دونه 

  :من يهني أو يكرم مركوبه إذا بلغ مطلوبه



  :الشماخ
  عرابة فاشرقي بدم الوتني... إذا بلّغتين ومحلت رحلي 

رأة اليت وهذا مثلما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للم. بئسما جازاها: قد استقبح الناس هذا املعىن وقالوا
يا رسول اهللا إين نذرت إن خلصين اهللا به : ركبت بعري النيب صلى اهللا عليه وسلم وختلصت به فقالت

  :وقال أبو نواس معارضاً للشماخ! بئسما جازيته ال نذر يف مال غريك: فقال صلى اهللا عليه وسلم. ألحنرنه
  لقد أصبحت عندي بالثمني: أقول لناقيت إذ بلّغتين

  وال قلت أشرقي بدم الوتني... غربان حنال فلم أجعلك لل
  :آخر

  فظهورهّن على الرجال حرام... وإذا املطي بنا بلغن حممدا 
  فلها علينا حرمة وذمام... قربننا من خري من وطىء الثّرى 

  :من ذكر أنه حتمل تعباً يف قصد معتفاه
إال عليك، أمتطي إليك هززت ذوائب الرحال إليك إذ مل أجد معوال : دخل رجل على معاوية فقال

واالجتهاد بعد النهار واسم اجملاهل باآلثار، يقودين حنوك رجاء ويسوقين إليك بالء، والنفس مستبلئة يل 
. احطط رحالك وقّو آمالك وكن على ثقة باألنصاف واإلسعاف: فقال: واالجتهاد عاذر إذا بلغتك فقط

يا أمري املؤمنني حنن من تعرف وحقنا ال : ة فقالوقدم وفد بين متيم على عبد امللك وفيهم عمرو بن عتب
. ينكر، وجئناك من بعيد ومنت بقريب، وما تعطينا من خري منحن أهله، وما ترى من مجيل فأنت أصله

  !يا أهل الشأم قومي وهذا كالمهم: فضحك عبد امللك وقال

  :الراغب عن كل نعمة دون بلوغ جمتداه

  :طريح
  ل اخللق يف كل املعاينلك... قصدتك عارياً من كل من 

  بغريك ما ثنيت هلا عناين... فلو دنياي قابلين غناها 
  :سعد بن ضمضم

  قوم كرام رغبة تركتهم... أظل أدعو بامسه ودونه 
  وما هبم بأس ال ذممتهم... ختريوا فاخترته عليهم 

  :ابن الرومي
  حمار مطييت وعليه حبسي... جعلت على ملوك األرض طراً 

  :املتنيب
  ومن ورد البحر استقل السواقيا... كافور توارك غريه  قواصد

  وخلت بياضاً خلفها وأماميا... فجاءت به إنسان عني زمانه 



  :وله خياطب ناقته. فتأيت له جود معىن بقوله إنسان عني زمانه جلودة املعىن، مث ملوافقة كون ممدوحه أسود
  ألميمن أجل حبر جوهرا... أمي أبا الفضل املرب ألييت 

  طلباً لقوم يوقدون العنربا... تركت دخان الرمث يف أوطاهنا 
  :ومثله األسدي

  من الطلح نبغي منبت الزرجون... إليك أمري املؤمنني رحلتها 
  :املوسوي

  مدفعة يف كل قرب إىل بعد... أتيت ويف كفي خطام جنيبة 
  وال ملع معسول تطلع من ورد... فما خدعتها روضة عن مسريها 

  ارغيب بالقل عن مورد مثد: وقلت... ء جذبت زماهنا إذا حلظت ما
  :آخر

  كأهنم ما جف من زاد قادم... كرام نقصت الناس ملا بلغتهم 
  :ابن الرومي: قصد من طاب يف فنائه الزمان واحلياة

  وإال فلي رزق بكل مكان... أريد مكاناً من كرمي يصونين 
  :املتنيب

   مفر أستجدهولكنها يف... وما رغبيت يف عسجد استفيده 
  :وله

  وكل الذي فوق التراب تراب... إذا نلت منك اجلاه فاملال هني 
  :من قصد سلطاناً سائالً لقومه

يا أمري املؤمنني دخلت إليك : أتى عبد العزيز بن زرارة باب معاوية، فلما أذن له وقف بني يديه فقال
، وآخرين باعدهم منك احلرمان، فليس باألمل، واحتملت جفوتك بالصرب، ورأيت قوماً أدناهم منك احلظ

أشخصت قوماً إليك الرغبة، وأقعدت آخرين : وقال زياد بن أبيه. للمقرب أن يأمن وال للمبعد أن ييأس
عنك املعاذير، وقد جعل اهللا يف سعة فضلك ما جيرب املتخلف ويكاىفء الشاخص، واخلري دليل على أهله، 

وم جماعة يف عهد هشام، فدخل إليه وجوه الناس من األحياء أصاب الق: وقيل. واخلصب منتجع يف مظانه
ويف مجلتهم درواس بن حبيب العجلي، وعليه جبة صوف مشتمل عليها بشملة، قد اشتمل هبا الصماء، 

أيدخل علي كل من أراد الدخول؟ وكان : فنظر هشام إىل جابه نظر الئم يف دخول درواس إليه وقال
يا أمري املؤمنني ما أخل بك دخويل عليك، ولقد شرفين ورفع : فقال درواسدرواس مفوهاً، فعلم أنه عناه 

. من قدري متكين من جملسك، وقد رأيت الناس دخلوا ألمر أعجموا عنه، فإن أذنت يف الكالم تكلمت
: يا أمري املؤمنني تتابعت علينا سنون ثالث: فقال. تكلم فما أرى صاحب القوم غريك! هللا أبوك: فقال هشام

األوىل فأذابت الشحم، وأما الثانية فأكلت اللحم، وأما الثالثة فانتقت املخ ومصت العظم، وهللا يف  أما
أيديكم أموال، فإن تكن هللا فأعطفوا هبا على عباد اهللا، وإن تكن هلم فعالم حتبسوهنا عنهم؟ وإن تكن لكم 

ما تركت واحدة ! هللا أبوك: ل هشامفقا. فتصدقوا عليهم، فإن اهللا جيزي املتصدقني وال يضيع أجر احملسنني



يا أمري املؤمنني : وأمر مبائة ألف دينار فقسمت يف الناس، وأمر لدرواس مبائة ألف درهم فقال. من ثالث
ال حاجة يل فيما يبعث على : فقال. ال وال يقوم بذلك بيت املال: ألكل رجل من املسلمني مثلها؟ قال

إليه فقسم تسعني ألف درهم يف تسعة من أحياء العرب، وحبس  فلما عاد إىل داره أمر بذلك فبعث. ذمك
  !هللا دره إن صنيعة مثله تبعث على االصطناع: عشرة آالف درهم، فبلغ ذلك هشاماً فقال

  :من رغب يف اإليناس والبسط منه

ل يا أمري املؤمنني اإليناس قب: فقلت. تكلم: دخلت على املأمون فسلمت فأجلسين وقال يل: قال العتايب
مث أقبل علي أمحد بن هشام حيدثه، فلما اطمأن يب اجمللس : قال. إن ذلك من أقل من نوحيه: قال. االبساس

إن أحب شيء إلينا اليوم أن نبسطك باحلديث النادر، والكالم الطيب : ذهبت ألتكلم، فقال املأمون
  .اشرتوالعشرة الرضية، فوا هللا لقد أعطاين من نفسه ما مل يعط أحد ممن شاهدت وع

  :من قصد سلطاناً فحثه على اصطناعه
  :ابن الرومي

  إذا رفع امليزان كيف أميل... زين القوم حىت تعريف عند وزهنم 
  :جرير، وهو من أبياته الرائقة وأشعاره اجليدة

  جواد فمدوا وابسطوا من عنانيا... إذا سركم أن متسحوا وجه سابق 
  ايا أن تفوتكما بياوخافا املن... أال ال ختافا نبويت يف ملمة 

  :املتنيب
  ينب لك تقريب اجلواد وشده... فكن يف اصطناعي حمسناً وجمرباً 

  فإما تنفيه وإما تعده... إذا كنت يف شك من السيف فأبله 
  إذا مل يفارقه النجاد وغمده... ومن الصارم اهلندي إال كغريه 

  :من عاتب صاحبه يف قلة معرفته بفضله

  :ابن الرومي
  شاور ذوي الرأي تعرف القيما...  قيميت غلطاً قومتين غري
  :ابن نباتة

  ة فإنين علق املضمنه... اشدد يديك يب الغدا 
  :آخر

  وآفة الترب ضعف منتقده... ليس لن ناقد فينقده 
  :آخر

  ومثلي ال تضيعه الكرام... ومثلك ليس جبهل حق مثلي 



  مما جاء يف السؤال

  :االستغناء باهللا عن الناس

اطلب الرزق من حيث كفل لك، فاملتكفل بن أمني، وال تطلبه من طالب مثلك ال ضمان لك : قال أعرايب
وقال هشام لرجل يف بيت . شكوت من يرمحك إىل من ال يرمحك: وشكا رجل ضيقاً فقال له احلسن. عليه
  .ال أسأل يف بيت اهللا غريه: فقال. سلين: اهللا

  :شاعر
  ال تسل الناس وسل من أنت له

يا أخي يف ثقتك حبسن عائدة اهللا : الزهاد صديقاً له شيئاً لشدة األمر به، فأعطاه صديقه وقالوسأل بعض 
  .ال حاجة يل باملال فقد استغنيت هبذا املآل: فقال. عليهم كفاية هلم

  :التحذير من سؤال الناس

لى اهللا عليه وقال ص. املسألة كدوح أو خدوش أو مخوش يف وجه صاحبها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومل تعطيه : فقال عمر رضي اهللا عنه. إن أحدكم خيرج مبسئلته من عندي متأبطاً وما هي إال النار: وسلم

إياك وطلب ما يف أيدي الناس، فإنه فقر : وقيل. يأبون إال أن يسألوا ويأىب اهللا يل البخل: وهي له نار فقال
وهو أحمض يف الكرم وأبعد من الدنس، ومن مجعهما  السخاء سخاءان مبا يف يد غريك،: ابن املقفع. حاضر

جل يف عينك : وقيل. من مل يستوحش من ذلك السؤال مل يأنف من ذل الرد: وقيل. فقد استكمل الفضل
  :قال. من استغىن عنك

  تكن للناس مملوكاً... مىت ترغب إىل الناس 
  :آخر

  راموعن كرامهم أدىن إىل الك... إن الغين عن لئام الناس مكرمة 
  :عابدة املهلبية

  فيحقرنك من رغبت إليه... ال تسألن املرء ذات يديه 
  فإذا رزأت املرء هنت عليه... املرء ما مل ترزه لك مكرم 

  :آخر
  أعشب كل البالد عن مطره... استغن ما استطعت عن أخيك ولو 

  :قال. إياك واملسألة فإهنا آخر كسب املرء: وقيل
  !فما طعم أمر من السؤال ...وذقت مرارة األشياء مجعا 

  :آخر
  إال أضرا مباء الوجه والبدن... ذل السؤال وثقل الشكر ما اجتمعا 



  :املخزومي
  على نوال الرجال يتكل... ما أبعد املكرمات عن رجل 

  :آخر
  إن السؤال يريد وجه حديد

ت غري مشرف عليه وال ما أتاك من هذا املال وأن: ومما يدخل يف هذا الباب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .سائل فخذه، وماال فال تتبعه نفسك

  :النهي عن سؤال من تعوده

  :شاعر
  فمن غري من كان يستطعم؟... فإن كنت ال بد مستطعماً 

  :آخر
  حديثاً، ومن مل يورث املال وارثه... وال تطلنب املال ممن أفاده 

  :ولعابدة املهلبية. ملسألةإدخالك اليد يف فم التنيني أسهل من سؤال دينء تعود ا: وقيل
  وقد نالك الدهر من شده... إذا ما طلبت نوال الفىت 

  أصاب الرياسة من كده... فال تسألن فىت كاحلاً 
  :عذر من سأل سائالً

  :قال ابن بابك
  حوشيت، كديت من مكد... إين إذا شئت أن أكدي 
  وكان ردي من التعدي... تشفعت حرمة التساوي 
  ما عند موالي فهو عندي... لكن أصبحت ال عند يل، و

  :آخر
  من أخي شعر مكد... شاعر يطلب رزقاً 

  فىت يطلب رفدي... جعل الريح إىل الريح 
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

  خاض فيه الناس بعدي... إن ذا عندي بديع 
  :أبو متام

  ومفحم يأخذ من شاعر

  :التحذير من سؤال اللئام

: قال أعرايب لصاحبه. أشد األشياء مؤنة إخفاء الفاقة، وأشد من ذلك، السؤال إىل من ال جيربها: قال أعرايب
قوم أرزاقهم يف ألسنة املوازين ورؤس املكاييل، فمن جعل صرماله من الدوانيق فعطيته ال  هنيتك عن مسألة

ال شيء أوجع . هنيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من ال ماء يف وجهه: وقال آخر. تكون فوق القراريط
جة الكرمي إىل لئيم حا: ما الداء العياء؟ فقالت: وقيل حلي املدينية. لألحرار من االضطرار إىل مسألة األشرار

  .أشد من فوت احلاجة طلبها إىل غري أهلها: وقال خالد بن صفوان. ال جيدي عليه
  :األعشى

  أن ال يزال إىل لئيم يرغب... حسب الكرمي مذلة ونقيصة 
  :آخر

  على حاجة عند اللئيم يطالبه... وإين ألرثي للكرمي إذا غدا 
  :البديهي

   سؤال لئيمومن الذل والبالء إذا اضطر كرمي إىل
  :آخر

  جيد دوهنا باباً من اللوم مغلقا... ومن طلب احلاجات يف دون أهلها 
  .إذا سألت خبيالً مؤنة أدركت احلرمان والعداوة: وقيل

  :حتمل املكاره تفادياً من السؤال
  :اجتزت بكناس ينشد: قال أبو عمرو بن العالء

  ى الناس أهوناهواناً هلا كانت عل... إذا أنت مل تعرف لنفسك قدرها 
  تعد مسيئاً فيه إن كنت حمسنا... فال تسكنن الدهر مسكن ذلة 

إن إنشادي ملثله أصارين إىل هذا فراراً : سبحان اهللا أتنشد مثل هذا وتتعاطى مثل هذا الفعل؟ فقال: فقلت
  :مررت بكناس وهو ينشد: وقال اًألصمعي. من ذل السؤال

  ل دار اهلوانليس مثلي حي... جنباين ديار سعدي وليلى 
. مه ذل سؤال مثلك إن كنس ألف كنيف أهون من وقوف على مثلك: وأي هوان فوق هذا؟ فقال: فقلت



استخراج املاء من اجلبال أهون من إخراجه من : فقال! ما أشد عملك. وقيل لرجل كان يعمل يف املعادن
  .أيدي األنذال

  :ذم قوم جيب جتنب سؤاهلم

كذاب، فلعل حاجتك قريبة فيبعدها أو بعيدة فيقرهبا، وال إىل رجل له إىل ال تطلب حاجتك إىل : قال سلم
وقال أبو عباس . صاحبك حاجة، فإنه جيعل حاجتك وقاية حلاجته، وال إىل أمحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك

ال تنزل حوائجك جميد اللسان وال باملتسرع إىل الضمان، فالعجز مقصور على ا ملتسرع، ومن : الكاتب
إياك ومسألة املوقح املمرن وذي اللسان : وقيل. ق جبودة لسانه ظن أن فضل بيانه مما ينوب عن أفضالهوث

البني، وعليك باحلصر البكي وبذي احلياء الرضي، فمثقال من شدة احلياء والعي أنفع يف احلاجة من قنطار 
ال تستعن على : اهللا عنه وقال عمر رضي. من سليط، وعليك بالشمم الذي إذا عجز أيأس، وإن قدر أطمع

ال تسألن حاجة بالليل وال تسألن : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. حاجتك إال مبن حيب جناحها لك
  .أعمى، فإن احلياء يف العينني

  :احلث على اإلمجال يف الطلب

قناعة سعة وكفا مل يعد املرء ما قسم له، فأمجلوا يف الطلب فإن يف ال: قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه
  .اطلبوا احلاجات بعزة األنفس فإن بيد اهللا قضاءها: وقيل. عن كلفة ال حتل

  :التزهيد يف نوال يتوصل إليه بسؤال

  .السؤال وإن قل مثن لكل نوال وإن جل: قيل
  :شاعر

  عوضاً وإن نال الغىن بسؤال... ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله 
  السؤال وخف كل نوال رجح... وإذا السؤال مع النوال قرنته 

  :التزهيد يف إحسان يتوصل إليه هبوان

  :ابن الرومي
  فأهالً هبا ما مل تكن هبوان... إذا أنا نالتين فواضل مفضل 
  !فبعداً هلا ما ينقضي ألوان... فأما إذا كان اهلوان قرينها 

  أبت هلوايت ذاك والشفتان... ومن ذا الذي يلتذ شهداً بعلقم 
  وإال فلي رزق بكل مكان... مي يصونين أريد مكاناً من كر



ال حاجة يل فيه فهو رق ال رزق، : وكان جيري على أيب العيناء رزق فتأخر عنه فتقاضاه مراراً مث تركه وقال
  .وبالء ال عطاء، وحمنة ال منحة

  :ذم اإلحلاح

ال : ويف كتاب اهلند .إن اهللا يبغض من عباده البذي الفاحش السائل امللحف: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كل إحلاف شني إال : وقيل. يكثرن الرجل على أخيه املسألة، فإن العجل إذا أفرط من مص أمه نطحته وحنته

. لست أستغين عنه: فقال. هبه يل: مسألة رب العاملني ودخل علوي على أيب السائب، فنظر إىل إبريق فقال
: هب يل تلك املنارة فقال أبو السائب: فقال. ربك بههو من جهاز أمي أت: فقال. هب يل هذا اآلخر: فقال

: جلس بعض أصحاب احلديث إىل رجل فقال. صلى اهللا على املسيح حيث مل يترك على أمته ولداً يؤذيهم
يا فىت أتنشط للتزوج فإن أمي : قدم يل احملربة، فأواله فقال: وورقة، فأعطا، فقال: قال. تفضل بقلم، فناوله

  فارغة؟
  :رد امللّحاحلث على 

  .من أحل يف السؤال رزق احلرمان. من ثقل عليك بنفسه وعمل بسؤاله فوله أذناً صماء وعيناً عمياء
  :بشار

  وليس للمحلف مثل الرد
  .دع هذا الضرع يدر لغريك كما در لك: ووقع بعض الكبار يف قصة ملح مكثر للسؤال

  :إعطاء امللّح للتربم به
وقد تكسر اإلناء وتدق : قد حتلب الناقة العلبة وهي ضجور، فقال معاوية: قال أعرايب ملعاوية وقد أضجره
استماح أعرايب خالد بن . فضحك وأعطاه. وقد تثين أهلها رقبتها فتدر لبنها: أنف حالبها؛ فقال األعرايب

ى وأخرى ألستها يا سيدي ال تبق: فقال! أعطوه بدرة يدخلها يف حر أمه: عبد اهللا فأحلف وأبرم فقال خالد
  :وسأل األصمعي حاجة أحل فيها، فقال. أخرى ألستها: فضحك وقال! فارغة

  ثقيل حمملي ذرب لساين... أرحين واسترح مين فإين 
  :أبو سعيد املوسوي يف معناه

  فما كل وقت رؤييت مبري... أزح عليت واصرف إىل النار طلعيت 

  :احلث على ترك جتاوز احلد يف السؤال

إذا أردت أن : قيل. وجب الرد، ومن مل يرج إال ما هو مستحق له فإىل الرفدمن سأل فوق قدره فقد است
  :قال الشاعر. تطاع فأسأل ما يستطاع

  ساءك ما سرك مين من خلق... إنك إن كلفتين ما مل أطق 
  :الترغيب يف سؤال السالطني



  :وقال شاعر. مسألة الرجل السلطان، ومسألة االبن أباه ال تنقصه وال تشينه: قيل
  فابذله للمتكرم املفضال... إذا ابتليت ببذل وجهك سائالً و

  :الترغيب يف سؤال الصباح دون القباح

اعتمد حلوائجك الصباح الوجوه، فإن حسن الصورة ول نعمة تلقاك من : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بن عائشة عن هذا وسئل ا. اطلبوا احلوائج عند حسان الوجوه: وروي عنه عليه الصالة والسالم. الرجل

ونظر ابن عباس إىل رجل . معناه اطلبوها من الوجوه اليت حتسن باإلنسان أن يطلب منها: احلديث فقال
  :حسن الوجه فقال

  اطلبوا اخلري من حسان الوجوه: ... أنت شرط النيب إذ قال يوماً
  :البحتري

  ياه وأعطاه كلف الكلفا... من حسن اهللا وجهه وسجا 

  :الشيوخ سؤال الشبان دون

طلب احلوائج عند الشبان أسهل منها عند الشيوخ، أال ترى أن يعقوب عليه السالم ملا سأله : قال حكيم
قال . ال تثريب عليكم اليوم: وقال يوسف عليه السالم. سوف أستغفر لكم ريب: بنوه أن يستغفر هلم قال

وإذا احببتموه من غري خري سبق منه إذا كرهتم الرجل من غري سوء أتاه إليكم فاحذروه، : حيىي بن خالد
  .إليكم فارجوه

  :تفضيل سؤال كرمي فقري على غين لئيم

  :الرفاء
  وها أنا للقليل الوفر راج... صرفت عن الكثري الوفر طريف 
  أحب إيل من حبر أجاج... وكم من نطفة عذبت وكانت 

  :عي من سأل لنفسه شيئاً
ال تلمين على االختالط فإن معي ذل احلاجة ومعك : مه فقالكلم أعرايب خالد بن عبد اهللا وتلجلج يف كال

إذا سألت حاجة لنفسي، وإذا : موطنان ال أعتذر من العي فيهما: وقال سعيد بن العاص. عز االستغناء
يا أبا : سار الفضيل بن الربيع إىل أيب عباد يف نكبته يسأله حاجة فارتج عليه فقال له: وقيل. كلمت جاهالً
  .إنا تعودنا أن ُنسأل ال أن َنسأل: فقال. اللسان خدمت خليفتني العباس هبذا

  :احلث على ترك االستنكاف من السؤال



لقد سأل موسى واخلضر عليهما السالم أهل قرية فأبوا أن : فقال. قد وضع منك سؤلك: قال رجل آلخر
مىت تعلمت الكدية : يضيفومها، فوا هللا ما وضع هذا من نيب اهللا وعامله، فكيف يضع مين؟ قيل لزرعة

  .يوم ولدت منعت الثدي، فصحت وبكيت، فأعطيت الثدي فسكت: والسؤال؟ قال

  :احلث على استعمال الوقاحة

  .اهليبة خيبة: وقيل. من صرب عرب: مكتوب على باب اجلنة: قال بعض املكدين
  :شاعر

  ألخي احلاجات عن طلبه... هيبة األخوان مقطعة 
  ما أملت من سببه مات... فإذا ما هبت ذا أمل 

الكسل شؤم واملتميز مذموم، واحلركة بركة والتواين هلكة، وكلب : وكان مكتوباً على عصى ساسان
  :أشجع: طائف خري من أسد رابض

  من له وجه وقاح... ليس للحاجات إال 
  :سلم احلاسر

  وفاز باللذة اجلسور... من راقب الناس مات غماً 

  :احلث على املطالبة

  :أبو متام
  يهيجها على السري احلداء... ذهم بالرقى إن املهاري وخ
  :آخر

  جتين جناها والقلوب تقلب... حركه فاألشجار يف حتريكها 
  :وقال ابن الرومي

  ونذكر حني متطلنا الكرام... نذكر بالرقاع إذا نسينا 
  مع االشفاق لو سكت الغالم... فإن األم مل ترضع صبياً 

  :احلث على معاودة السؤال

وقال عبد امللك يف . إذا سألتمونا حاجة فعاودونا فيها، فإمنا مسيت القلوب لتقلبها: عمر رضي اهللا عنهقال 
ودخل بعض . ال مينعن رجالً سأل اليوم شيئاً فمنعته أن يسأل غداً، فإن األمور بيد اهللا ال بيدي: خطبته

  :فأنشد الطاليب. الطالبني على إسحاق بن إبراهيم فسأله حاجة فمنعه
  ينبو الفىت وهو اجلواد اخلضرم... ال ييئسنك من كرمي نبوة 

  حىت يفيء هبا الطباع األكرم... فإذا نبا فاستبقه وتأنه 



إذا سألت كرمياً حاجة فدعه وسوم نفسه، فإنه ال يفكر إال يف خري، وإذا سأت لئيماً حاجة فعافصه : وقيل
ألت لئيماً حاجة فأجله حىت يروض نفسه ويطابق إذا س: وقال بعضهم يف ضد ذلك. وال تدعه يتفكر فيتغري
  :ما قاله قول الشاعر

  !مهال: إذا هم باملعروف قالت له... يعاجل نفساً بني جنبيه كزة 

  :االعتذار لتأكيد السؤال

  :أبو متام
  ما شفعنا األذان بالتثويب... لو رأينا التوكيد خطة عجز 

  :ابن الرومي
  احلسام غري كهامويهز ... قد حيث اجلواد غري بطيء 

  :بشار
  ألمري وال أين أردت التقاضيا... هززتك ال أين وجدتك ناسياً 

  إىل اهلز حمتاجاً وإن كان ماضيا... ولكن رأيت السيف من بعد سله 

  :عذر من سأل لئيما وأخذ منه

  :آتيه كما آيت احلش؛ ومنه قال الشاعر: كيف تصنع إذا كان لك إىل لئيم حاجة؟ قال: قيل لألعمش
  وعند الضرورة آيت الكنيفا

  :املتنيب
  واجلوع يرضي األسود باجليف... غري اختيار قبلت جرك يب 

  :أبو متام
  إذا أىب أهل الكرم... وخذ القليل من اللئيم 
  ب إذا تعذرت الغنم... فالليث يفترس الكال 

املياسري يسأله ما ينفقه دخلت مع مجاعة من الصوفية على الشبلي رمحه اهللا فبعث إىل بعض : قال ابن شادان
: عد إليه وقل له: قل له يا أبا بكر أنت تعرف احلق، فلم ال تطلب منه؟ فقال الشبلي: عليهم، فقال للرسول

خذ من جذع : ويف املثل. الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من احلق احلق، فوجه إليه مبائة دينار
  .ما أعطاك

  :اللطافة يف املسألة

  :قال. لطافة يف املسألة أجدى من الوسيلةال: قيل
  ال يقطع الدر إال عنف حمتلبه... احلب لبونك ابساساً ومترية 



  :مثله
  والدر يقطعه جفاء احلالب... وإذا جفوت قطعت عنك وسائلي 

ة فأتى أبو دالم. تواطأ أبو دالمة مع أم دالمة على أن يأيت هو املهدي فينعيها، وتأيت على اخليزران فتنعيه
  :املهدي وهو يبكي وأنشد

  لدى خفض عيش مورق ناضر رغد... وكنا كزوج من قطاً يف مفازة 
  ومل نر شيئاً قط أوحش من فرد... فأفردنا ريب الزمان بطرفه 

وأتت أم دالمة اخليزران . ماتت أم دالمة وإين ألحتاج إىل جتهيزها، فأطلق له ماالً: ما بالك؟ فقال: فقال له
مث ملا دخل املهدي على . فاغتمت وأمرت هلا مبال، وأعطتها ثياباً وطيباً. المة مضى لسبيلهإن أبا د: وقالت

يا أمري املؤمنني إن أبا دالمة مضى لسبيله أبقى اهللا أمري املؤمنني، وأم دالمة كانت عندي : اخليزران قالت له
ا، وكان عندي أبو دالمة إن أم دالمة مضت لسبيله: فقال املهدي. الساعة فأعطيتها التجهيز لزوجها

وقال . فعلما أهنما احتاال فضحكا واستدعيامها وخوالمها شيئاً وضحكا منهما. الساعة وأعطيته نفقة جتهيزها
فاكسين الساعة ما تكفيين به، : قال. كنت أكفنك وأدفنك: لو مت أنا ما كنت تفعل؟ قال" : رجل آلخر 

  .وإذا مت فادفين عرياناً

  :لطف فيهمن عرض بسؤاله أو ت

تسع بنات : كم لك من الولد؟ فقال: أكل شعبة مع زياد وهو يتأمله، وكان يأكل أكالً ذريعاً فقال له زياد
ساير رجل بعض الوالة . ما أحسن ما استعطيت هلن، فأثبتهن يف العطاء: أنا أمجل منهن وهن آكل مين فقال

عرض عمرو بن الليث عسكره، فمر به . لهيده مع أيدينا فوص: فقال! ما أهزل برذونك: فقال له الوايل
أيها األمري لو نظرت إىل : أتأخذون املال وتسمنون به فقاح نسائكم؟ فقال: رجل حتته دابة مهزولة فقال

وكان أليب األسود جبة خز . فضحك منه وأمر له بزيادة عطائه! فقحة امرأيت لوجدهتا أهزل من كفل دابيت
قال أبو جعفر . فأمر له مبال! رب مملول ال يستطاع فراقه: لبسها؟ فقال ما متل: قد تقطعت فقال له معاوية

بشرهن مبجيء احلنطة، وكان أبو احلسن : إن جرذان داري ميشني بالعصا هزاالً فقال: الوراق للصاحب
ليس : الوراق قصد سيف الدولة يف مجلة الشعراء فناوله درجاً يوهم أنه شعر له، فنشره سيف الدولة فقال

وقسم عبد اهللا بن عبيد ماالً بني : فضحك وأمر له مبال! سيدنا يكتب فيه لعبده: فقال. شيء مكتوبفيه 
املال والبنون زينة احلياة الدنيا، : ومل؟ قال ألن اهللا تعاىل يقول: فقال له. فأعطين أوالً: بنيه فقال له عبد صغري
سألته فأحالين : فقال. سل اهللا: لك فقال لهوسأل أعرايب عبد امل. فأعطاه وقدمه. فبدأ باملال وأنا مالك

  .فضحك منه وأعطاه. عليك

  :املستغين بالسالم عن السؤال



  :أمية بن أيب الصلت
  حياؤك؟ إن شيمتك احلياء... أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
  كفاه من تعرضه الثناء... إذا أثىن عليك املرء يوماً 

  :ابن الرومي
  أغىن العفاة به عن التصريح ...يا من إذا التعريض صافح نفسه 

  :آخر
  فلقاؤه يكفيك والتسليم... وإذا طلبت إىل كرمي حاجة 

  محلته وكأنه ملزوم... وإذا رآك مسلماً عرف الذي 
  :الرياشي

  حلاجته الزيارة واحلديث... وحسبك من تقاضي املرء يوماً 
  :آخر

  ء تقاضيه بترك التقاضي... وإذا اجملد كان عوين على املر 
  :نيباملت

  وأسكت كيما ال يكون جواب... أخف سالمي حب ما خف عنكم 
  سكويت بيان عندها وخطاب... ويف النفس حاجات وفيك فطانة 

  :املتوصل بسؤال حاجة إىل أخرى

  :شاعر: أعن صبوح تفرقوا: يف املثل
  جعلتها للذي أخفيت عنوانا... وحاجة دون أخرى قد سجحت هبا 

  :آخر
  كذاك احلاج ترضع باللبان... وأرضع حاجة بلبان أخرى 

وقال بعض اخللفاء أليب . كالمها ومترا: وخّير رجل بني شيئني فقال. وقيل سرين يف خريزة حلاجتني يف حاجة
: قال. أعطوه: ودابة اركبها إذا خرجت اصطاد فقال: قال. أعطوه: فقال. كلباً أصيد به: فقال. سل: دالمة

  .أعطوه: قال. وغالماً خيرج معي إذا ركبت ميسك كليب
كلب ودابة وغالم وجارية ال بد هلم من دار تؤويهم، وال بد هلم مما : قال. وجارية تصلح ما أصيده: قال

ما منعت : فقال. دع هذا: فقال. يا أمري املؤمنني أعطين يدك أقبلها: فقال. تقطع له ضيعة: فقال. ميوهنم
  .عيايل شيئاً أشد فقداً عليهم من هذا

  :لراغب إليكالنهي عن رد ا



من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق، فإن قضاها املسؤول استعبده هبا، وإن رده رجع : قال شريح
ما رددت أحداً عن حاجة إال : وقال سعيد بن العاص. حراً، ومها ذليالن، هذا بذل اللؤم وهذا بذل السؤال

جتمع معه يف العز، وإن حرمه اجتمع من قضى حاجة سائله ا: وقيل. والذي يف وجهي. تبينت العز يف قفاه
  .معه يف الذل

  :النهي عن خيبة من أراق ماء وجهه لسؤالك

إن : وأدخل ابن السماك رجالً إىل الفضل بن الربيع فقال. من انتجعك مؤمالً فقد أسلفك حسن الظن بك
  .هذا بذل لك ماء وجهه فأكرم وجهك عن رده

  :أبو متام
  من ماء وجهي إذا أفنيته عوض. ..ما ماء كفك إن جادت وإن خبلت 

  :احلث على استرقاق األحرار

ليس لألحرار مثن إال : وقيل. العجب ملن يشتري العبيد باألموال، وال يشتري األحرار بالنوال واألفضال
  .اإلكرام، فأكرمهم متلكهم

  :احلث على اصطناع املعروف وإن مل يشكر

  .ف كفر من كفر فإنه يشكرك عليه من مل تصطنعه إليهال يزهدنك يف املعرو: ابن عباس رضي اهللا عنهما
  :احلث على اصطناع املعروف وإن مل ُيسأل

أن : ما اجلود؟ قال: وسئل خالد بن يزيد. ال تلجىء اآلمل إىل كد املسألة وال تكلفه خشوع التضرع: قيل
وقيل . مل يسألكيا أبت هذا هو الكد إمنا اجلود أن تعطي من سألك ومن : فقال ابنه. تعطي من سألك

  .إين أكره أن أعطى مثن السؤال: فقال. سل: لرجل
  :حممد بن أيب عمران

  فكل عزيز يف السؤال ذليل... أجرين من ذل السؤال واعفين 
  :العماين

  وخري أنوار الربيع ما ابتكر... أنت تسقي والربيع ينتظر 

  :احلث على تعجيل السؤال

  :بعضهم
  وب للكفنذاك الث... جعلت فداك مل أسالك 

  وروحي بعد يف البدن... سألتكه أللبسه 



إذا أوليتين نعمة فعجلها، فإن النفس مولعة حبب العاجل، : وقال بعض الناس. أهنأ املعروف أعجله: وقيل
  :وقال مروان ابن أيب حفصة" . كال بل حتبون العاجلة : " وإن اهللا تعاىل قد أخرب عما يف نفوسنا، فقال

  لديك ولكن أهنأ العرف عاجله... ب دعاؤنا فما حنن خنشى أن خيي

  :احلث على تعجيل الرفد أو الرد

: وقال بعضهم. السراح من النجاح: وقيل. من الظفر تعجيل اليأس من احلاجة إذا أخطأك قضاؤها: قيل
مل جند : وسأل رجل طائياً فمنعه فقال له. أنت ذو أناة أعجز عن الصرب عليها، فوعد جنيح أو يأس مريح

  :إن مل أجد جوده فقد منعت منعه حيث يقول: فقال. اداً حامتياًجو
  وإما عطاء ال ينهنه الزجر... أماري فإما مانع فمبني 

  :آخر
  فكلتامها للمرء روح منعم... أرحين بيأس أو بتعجيل حاجة 
  إذا استؤذنت يف نفسها مل تكلم... وال تك كالعذراء يوم نكاحها 

: األول. ب بعض امللوك مدة فلم حيظ منه بشيء، فكتب أربعة أسطر يف رقعةإن بعض الناس أقام ببا: وقيل
. الرجوع بال فائدة مشاتة األعداء: الثالث. ليس على العدم صرب: الثاين. األمل والضرورة أقدماين عليك

  .يعطى لكل منها أربعة آالف درهم! زه: إما نعم مثمرة أو آماالً ميئسة، فكتب حتت كل سطر: والرابع

  :ن سأل وذكر أن النعمة ال تغين يف غري وقتهام

  :البحتري
  للمرء ما مل يأت يف إبانه... واعلم بأن الغيث ليس بنافع 

  :وله
  مل يرج منه مثوبة العواد... وإذا العليل أبل مما يشتكي 

  :وله
  يرجى الطبيب لساعة األوصاب

  :سؤال من بعدت داره عن مسؤوله

  :ابن الرومي
  ليعد إليهم برك الوفاد... وفادة  ال جتشمن أهلي إليك

  فيظل منه وادعاً وجياد... يسري السحاب إىل البعيد بغيثه 
  عفواً، ومل تشدد له اقتاد... وألنت أوىل أن جتود جملدب 



  :سؤال من قرب ارحتاله

  :بعضهم
  وطال يب التلبث واملقام... جعلت فداك قد وجب الذمام 
  ال عدمتك والسالمفرأيك ... وقد أزف الرحيل إىل بالدي 

  :وقال املتنيب
  وذا الوداع، فكن أهالً ملا شيتا... لقد نظرتك حىت حان مرحتلي 

  :من استزاد

  :املتنيب
  فإين أغين منذ حني وتشرب؟... أبا املسك هل يف الكأس فضل أناله 

  ونفسي على مقدار كفيك تطلب... وهبت على مقدار كفي زماننا 
  فجودك يكسوين وشغلك يسلب... إذا مل تنط يب ضيعة أو والية 

  :من سأل وذكر أن مسؤوله أهل لذلك

  :أمحد بن أيب طاهر
  كرمي ومل أفزع إىل غري مفزع... أتيتك مل أطمع إىل غري مطمع 

  :علقمة
  فحق لناس من نداك ذنوب... ويف كل شيء قد خبطت بنعمة 

  :احلث على إمتام النعمة

ابتع : وقيل. ال حيسن العرف إال بتمامه، وال يروق اهلالل إال بتمامهالعرف إذا مل يستتم كالربد ما مل يعلم، و
  .متام الربيع الصيف: وقيل. الدلو الرشاء والفرس جلامه

  :أبو متام
  واجملد كل اجملد يف استتمامه... إن ابتداء العرف جمد سابق 

  حسناً وليس كحسنه لتمامه... هذا اهلالل يروق أبصار الورى 
  :ابن الرومي

  فإذا اصطنعت إىل الرجال فتمم... صنعن صنيعة مبتورة ال ت
  أشبع إذا أطعمت أوال تطعم... ال تطعمنهم فتقطع عنهم 

فلم . واهللا لصريف أحسن من مصارفيت: وأمر املنتصر وهو أمري احلجاز بشيء فهم الوكيل مبصارفته فقال



  :نيبواستحسن يف املطالبة بأمر تأخر فاختلت به احلال قول املت. يصارفه
  فأكثر غدراهنا قد نضب... فإن فارقتين أمطاره 

  :تربية النعمة عند املصطنع إليه

. رجل له عندي يد فأخاف كفرانه، ورجل يل عنده يد فأخاف إفساده: ما ربيت غري رجلني: قال حكيم
يرب معروفه  من مل: وقيل. االبتداء بالصنيعة نافلة، ورهبا فريضة: وقيل. رب املعروف أشد من ابتدائه: وقيل

  .فكأمنا مل يصطنعه

  :من رغب إىل مسؤوله يف اجلري على العادة يف إعطائه

  :ابن احلجاج
  ملثل هذا اليوم أعددتكا... نفسي تقي نفسك ما تشتكي 

  جيري على العادة يف شكركا... فاجر على العادة يف بر من 
  :وقال أمحد بن أيب طاهر

  من ديوان بركوقد أسقطت ... جعلت فداك قد أنسيت ذكري 
وأحسن من ! ما أحسن احلسنة يف أثر السيئة، وأقبح السيئة يف أثر احلسنة: قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة

  .هذا وأقبح من ذاك احلسنة يف أثر احلسنة، والسيئة يف أثر السيئة

  :من سال وذكر أنه يعذر مسؤوله إن مل يعطه

إين محلت دماء وعولت فيها على مال وآمال، فقدمت مايل : وقف قيس بن خفاف الربمجي على حامت فقال
وكنت من أكرب آمايل، فكم من حق قضيت وكم من همّ كفيت، وإن حال دونك حائل مل أذممم يومك ومل 

مسنا وأهلنا الضر وبضاعتنا املودة والشكر، فإن تعطنا : وكتب أبو العيناء إىل ابن أيب دؤاد. أيأس من غدك
مل تعطنا فلسنا ممن يلمزك يف الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن مل يعطوا منها إذاً  فأنت أهل لذلك، وإن

  .هم يسخطون
  :أبو نواس

  وإال فإين عاذر وشكور... فإن تولين منك اجلميل فأهله 
  :ابن الرومي

  فلست أراك يف منعي مليما... وإن عاق القضاء نداك عين 
  مبعتد لئيماإىل أخرى ... وما غيث إذا جيتاز أرضاً 

  :من سأل وذكر أنه غري عاذل



ال عذر اهللا : فقال رجل. أتيناكم وقد غاض املاء لكثرة النوائب فاعذرونا: ملا دخل احلجاج مكة قال ألهلها
  .صدقت؟ واستقرض ماالً من التجار ففرقه فيهم: فقال. من عذرك، وأنت أمري املصرين وابن عظيم القريتني

  :أبو متام
  ولكن حرمت الدر والضرع حافل... عذرت لقاحها فلو حازرت شول 

  :ابن الرومي
  إن مل يكن هكذا، والشمس يف احلمل؟... أىن يكون ربيعي ممرعاً غدقاً 

  :البسامي
  !عذرت، فذاك كذب: أؤمله... ولست أقول إن قصرت فيما 
  فأنكبين املىن والربُّ ربُّ؟... فكم من مرة قد ضاق رزقي 

  :غلالنهي عن االعتذار بالش

  .فقضى حاجته يف الوقت! ال بلغين اهللا يوم فراغك: اعتذر رئيس إىل سائل بقلة فراغه فقال
  :أبو علي البصري

  م اعتذاراً ملطالك... ال تصري شاغلك اليو 
  يف وقت اشتغالك... إمنا حيمد أن تفرغ 

  استوينا يف املسالك... لو تفرغت من الشغل 

  :يف الورى من سأل وذكر أن إعطاءه ومنعه يظهران

  :شاعر
  فإين عند منصريف سؤول... بأي اخلصلتني عليك أثين؟ 
  علي فمن يصدق ما أقول؟... أبا احلسىن وليس هلا ضياء 

  وأنت لكل مكرمة فعول... أم السوآى ولست هلا بأهل 
  :آخر

  ماذا أفدت من اجلواد املفضل؟: ... ماذا أقول إذا انصرفت وقيل يل
  ال بد خمربهم وإن مل أسأل...  فاختر لنفسك ما أقول فإنين

  :الراضي بأخذ الطفيف بعد سؤال الكثري

ما يل إىل : قال. اقطعين البحرين: ما أريد بعاملها بدالً، قال: قال. استعملين على البصرة: قال أعرايب ملعاوية
لوال : قالف. قد أشططت أوالً مث احنططت آخراً: فأمر له، فقيل له. فمر يل بألف درهم: قال. ذلك سبيل

  :وقال خالد بن عبد اهللا ألعرايب قال فيه. طليب كثرياً ما أعطاين قليالً



  فأيهما تأيت وأنت جواد؟... أخالد بني احلمد واألجر حاجيت 
قال خالد ما أدري أمن إسرافك . ألف درهم: قال. أسرفت: قال. مائة ألف درهم: فقال. سل ما بدا لك

إذاً واهللا ال تغلبين : فقال. ك على قدرك، فلما أبيت سألت على قدريإين سألت: أتعجب أم من حطك؟ فقال
  .على معرويف

  :ذم طالب كثرياً بعد أن حرم صغرياً
طلب األبلق املعقوق، فلما مل ينله أراد : سأل رجل معاوية شيئاً فمنعه فسأله ما هو أكرب منه فقال معاوية

  :بيض األنوق وقال
  شر ما رام امرؤ ما مل ينل

  :بهويقار
  تسألين برامتني سلجما

  :احلث على أخذ القليل عند تعذر الكثري

صيدك ال حترمه اجلحش ملا بذل . خذ من جذع ما أعطاك. خذ ما قطع البطحاء. خذ من طف لك واستطف
  .األعيار

  :احلث على إعطاء القليل

ال مينعكم من معروف : وسلم وقال النيب صلى اهللا عليه" . ملن يعمل مثقال ذرة خرياً يره : " قال اهللا تعاىل
  :قال. من حقر حرم: قال ابن عباس. صغره

  من حامت غري جود بالذي جيد... ما استغرب الناس أفضاالً وال شهروا 
  .ال تستحي من إعطاء القليل فإن املنع أقل منه: وقال عبد اهللا بن جعفر

  فقد يروي غليل احلائم الثمد... ال حتقرن صغري اخلري تفعله 
  .زوج من عود خري من قعود :وقيل

  :من خري فتلطف يف االختيار

فاستحيا أن خيتار الثواب .إن شئت أجزناك وان شئت مدحناك: مدح مطيع بن إياس معن بن زائدة فقال له
  :وكره العدول إىل املدح فقال

  لصاحب مغنم وأخي ثراء... ثناء من أمري خري كسب 
  هم من دواءوما مثل الدرا... ولكن الزمان أطال دائي 
  .فأجزل له العطية. يد أمري املؤمنني ابسط من لساين باملسألة: احتكم فقال: وقال بعض اخللفاء لعاف

  :املتنيب



  كل ما مينح الشريف شريف... ما لنا يف الندى عليك اختيار 
فضحك منه . أشعري حيتكم بعد أيب موسى: فقال. احتكم: ودخل أشعري على الرشيد وسأله فقال

  .وأجازه

  :من سأل وذكر أنه أمر بذلك يف املنام

  :كتب بعضهم إىل أيب سليمان
  ويل وصيف ويف كمي دنانري... رأيت يف النوم أين مالك فرساً 

  خرياً رأيت وللمال التياسري: ... فقال قوم هلم فهم ومعرفة
  !تفسري ذاك، ولألحالم تفسري... اقصص منامك يف دار األمري جتد 

  :ودخل أعرايب على متار بالكوفة فقال! غاث أحالم وما حنن بتأويل األحالم بعاملنيأض: فوقع أبو سليمان
  قواصر من مترك البارحه... رأيتك يف النوم أطعمتين 

  !برؤيا رأيت لكم صاحله... أبشروا : فقلت لصبياننا
  وإال فتأتيكم رائحه... قواصر تأتيكم بكرة 

  ماحله ودع عنك ال أهنا... نعم إهنا حلوة : فقل يل
  .أحب أن تتركين من هذه الرؤيا، فإن رؤيا يوسف صدقت بعد أربعني سنة: فأعطاه قوصرة متر وقال

  :السائل حاجة زعمها صغرية

هاهتا فاحلر ال يصغر عن كبري أخيه : فقال. أتيتك يف حاجة صغرية: قال رجل البن عباس رضي اهللا عنهما
: وقال آخر مثله فقال. اطلب هلا رجيالً: فقال.  حوجيةأتيتك يف: وقال رجل لعمارة. وال يكرب عن صغريه

  .دعها حىت تكرب

  :تأسف من حرمه رزاق

  :البحتري
  وحبر عداين فيضه وهو مفعم... سحاب خطاين جوده وهو مسبل 
  وموضع رجلي منه أغرب مظلم... وبدر أضاء األرض شرقاً وغرباً 

  ث إال مذمم؟ومن ذا يذمُّ الغي... أأشكو نداه بعد أن وسع الورى 
  :منقذ اهلاليل

  ث حويل وأحرم أمطارها؟... عالم أرى من ضروب الغيو 
  :احلسني اخلليع

  إن هذا لوصمة يف السحاب... أنا يف ذمة السحاب وأظلما 



  :آخر
  مجيع الناس مل يبلل هلايت... أيا عجباً لبحر ظل يسقي 

  :من سأل أن ال يؤذى إن مل يعط

  :العجاج

  واحلظ إن تتركين كفايف... لصايف يا ليت حظي من نداك ا
  :آخر

  فال تصبين خبدي شوكة السعف... فإن روى عين اجلمار طلعته 
  :املتنيب

  يزيلهن إىل من عنده الدمي... ليت العهاد الذي عندي صواعقه 

  :معاتبة من يقول نذرت أو حلفت أن ال أعطي

  :بعضهم
  ك مينيويف كل معروف علي... مىت تبلغ العال؟ : فقل أليب عمرو

  :البحتري
  فأي جواد حل يف ماله النذر؟... فإن قلت نذر أو ميني تقدمت 

  :تعويض السائل مبن خيبه

إن كنت كاذباً فجعلك اهللا صادقاً، وإن كنت : كتب أبو السائب إىل صديق يستميحه، فاعتل بأنه فقري
  :أنشدتوتعرضت امرأة للمنصور يف طريق مكة فحرمها ف. حمجوجاً فجعلك اهللا معذوراً

  فأبعدكن اهللا من مسرات... إذا مل يكن فيكن ظل وال جىن 
قبح اهللا هذا الفم فقد تعلم الشر : فقال له! بورك فيك: وسأل أعرايب على باب فقال له صيب من الدار

فأنا قواد فهل أنتم قوادون؟ : فقال القائل. صناعتنا واحدة: ووقف سائل على قوم فقال أحدهم! صغرياً
شيخ هم غابر ماضني ووافد حمتاجني، : ألسود يأكل على باب داره متراً فوقف عليه أعرايب فقالوكان أبو ا

جعلها اهللا حظك عنده، وأجلأك إيل : فناوله مترة فزج هبا األعرايب يف وجهه وقال. أكله الفقر وتداوله الدهر
ألهواز فأعطوه لقمة صغرية وقف فقري على باب املافروحي با! كما أجلأين إليك ليبلوك يب كما بالين بك

وينشد يف من . رحم اهللا من متمها جبة: هذا الدواء كيف يشرب؟ وأعطي سائل مبطنة صغرية فقال: فقال
  :ينسى حاجتك قول الشاعر

  إلخواننا مل تغن عنها الرتائم... إذا مل تكن حاجاتنا يف نفوسنا 



: د وبشار على طعام، فوقف سائل بالباب فقالاجتمع حيىي بن زياد ومحا. إذا املوصوفون بنو سهوان: وحنوه
! قد رمحناك: فقال محاد. ارمحوين: فقال. فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون: فقال حيىي. يا مسلمني

  :فقال بشار. امسعوا كالمي: فقال
  ولكن ال حياة ملن تنادي... لقد أمسعت لو ناديت حياً 

  :قال. هو بورك فيك: فقال. أنا أرتضيه: فقال. حيضرين ال أرتضي لك ما: سأل متكلف األصمعي فقال
  بورك فيكا؟: كما أبغض املسكني... أمل ترين أبغضت ليلى وذكرها 

سأل . حاجتني يف حاجة ال يكون: فقال. تصدق علي: فقال. قد رمحتك: فقال. ارمحين: وقال سائل لعبادة
يت وأمحل الكالب على أمي ال شك أن الصنعة أنا أقود على بن: فقال. الصنعة واحدة: رجل متكففاً فقال

  .واحدة

  :حكايات عن متكفف فصيح

رحم اهللا امرأ ميج أذنه كالمي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر : وقف علينا أعرايب فقال: قال املازين
مينع من إن سوء االكتساب : ممن الفىت؟ فقال: فقلت له. يدعوين إىل أخباركم، واحلياء مينعين من سؤالكم

رحم اهللا امرأ أعطى من سعة وواسى من كفاف : وقف األعرايب على حلقة احلسن البصري فقال. االنتساب
أما : ما ترك أحداً منكم حىت اهلموم ودليل على ضمائر القلوب؟ فقال بعضنا: فقال احلسن. وآثر من قوت

اللهم غفراً فإن هذه شريطة ال : قالتف. مبا حيسن به االستماع يف العاجل وختف به املؤونة يف اآلجل فنعم
اللهم إنه قد كان يف كيسه : فرفعته إىل السماء بني أمنلها وقالت. فناولتها درمهاً: قال. يتعلق هبا الوفاء

متمهداً ويف معاشه متصرفاً فاجتر به إليك، اللهم فال جتزه على قدر البضاعة، ولكن على قدر الصرب على 
يا قوم طرائد زمان وفرائد حدثان وحلمان وضم، بذتنا الرجال : بية تتكففوقالت أعرا. مكروه السؤال

سنة جردت وحال أجهدت : وانتشر منا احلال، فهل من مكتسب لألجر أو راغب يف الذخر؟ وقال أعرابية
  .من محلين على نعلني فكأمنا محلين على ناقة: وكان آخر يقول. وأيد مجدت، فرحم اهللا من رحم

  عد واإلجناز واملطلمما جاء يف الو

  :ما حيد به الوعد والوعيد واإلجناز واخللف

وإطالقه باخلري أوىل وإال .يقال وعدته خرياً وشراً. ويقال يف اخلري والشر. الوعد قول الرجل افعل كذا: قيل
واإلجناز . ومىت ذكرت الشر معه قلت وعدته بال ألف. يقال أوعدت فالناً: وقيل. يعاد يف الشر ال غري

وقال حممد بن احلسني رضي اهللا . ابقة الفعل ما سبق منك من القول، واخللف هو أن تعد خبري مث ال تفعلمط
وقال عمر بن . اخللف أن تعدو من نيتك أن ال تفعل، فأما إذا وعدت ومن نيتك أن تفعل فليس خبلف: عنه

  .اهللا ولعل وانظر وأرجو إن شاء: أربع إذا قلتها مىت وعدت مث ال تفعل مل تكن خملفاً: عبد العزيز



  :النهي عن التسرع إىل الوعد

يا بين إياك والسرعة عند املسألة بنعم، فمدخلها سهل وخمرجها وعر، واعلم أن ال وإن قبحت : قال املهلب
فرمبا اروحت، فإذا سئلت ما قدرت عليه فاطمع وال توجب، وإذا علمت معذرة فاعتذر، فاإلتيان بالعذر 

أكره أن أقول نعم فأكون ضامناً، وأن : وسأل رجل الفضل بن الربيع فقال. طل الطويلاجلميل خري من امل
  .أقول ال فأكون ميئساً، ولكن ننظر فسيسهل اهللا تعاىل

  :النهي عن تكثري الوعد

بإيثاري فعل ما : مب سدت؟ فقال: وقيل للمهلب. من كثر وعده ووعيده اجترأ عليه صديقه وعدوه: قيل
  .الوعدأمحد به على بذل 

  :احلث على اإلجناز أو ترك الوعد

  :املثقب
  نعم: أن تتمّ الوعد يف شيء... ال تقولنّ إذا ما مل ترد 

  بنجاح الوعد إنّ اخللف ذّم... فإذا قلت نعم فاصرب هلا 
  فبال فابدأ، إذا خفت النّدم... إنّ ال بعد نعم فاحشة 

  :املوسوي
  إّياك أن تسخو بوعد ليس عزمك أن تفي به

  :من يعد وميطلعتب 
أوله طمع : ذكر أعرايب رجالً فقال. ال خري يف وعد مبسوط وإجناز مربوط، ويف وعد يقظان وإجناز وسنان

مطل السائل أقبح من مطل : وقال حكيم. وآخره يأس، وما هو إال كالسراب خيلف من رجاه ويغم من رآه
احلر يتقاضى بالوعد نفسه واللئيم جيتهد . هدالغرمي، ألن الغرمي إمنا يسلف بفضل والكرمي ال يسأل إال من ج

  .إن يطيل حبسه
  :أبو متام

  تدعى مبوعدك املطول امللحفا... إين أخاف وأرجتي عقباك أن 
  حىت إذا أورقت صارت خرفا... هبت رياحك يل جنوباً سهوة 
  يف راحتيه أن جيود تكلّفا؟... ما عذر من كان النوال طبيعة 

  :أبو مسهر الرملي
  والصب ما بني ذاك تعذير... ام وفيك تقصري يف احتش

  جة والفعل فيه تأخري... تقدم القول حني تسأل يف احلا 



  :العتايب
  من الذم من توكيد وعد مياطله... حلسن اعتذار املرء أوقى لعرضه 

  :ذم من مياطل مث خيلف

  .يفتح مواعده باملطل مث خيتمها باخللف: أعرايب
  :أبو متام

  تبشر عن مني وتطوي على مطل... ب إذا بدت عداة كريعان السرا
  :آخر

  بوعد ووافت بعد ذاك معاذره... وقد كان منّاين ثالثة أشهر 

  :من حيلف على وعده مث خيلف

  :فالن حيلف على وعده مث خيلف، ويؤيل لك مث ال يوليك أي حيلف لك مث ال يعطيك شاعر: قال بعضهم
  وليتك مل حتلف لنا حني ختلف

  :معاوية عبد الرمحن بن
  فأكذب ما تكون إذا حلفتا... أال ال حتلفّن لنا مييناً 

  :املتنيب
  ما دلّ أنك يف امليعاد متهم... ويف اليمني على ما أنت واعده 

  :مطل يتبعه هبة خسيسة

  :ابن الرومي
  وكالنخل تأخرياً فما ذاك بالعدل... فال يك ما جتديه كالبقل خسة 

  :آخر
  فعجل حسيساً أو فأجل موفرا... ه من احليف ختفيف النوال ومطل

  وإال فكن عفصاً أقلّ وأيسرا... وكن خنلة تلوي وتسين عطاءها 

  :من ال يتناهى مطله

إن الدهر كله غد فهل عندك وعد خيلو من : فقال له. غداً: وعد أبو صقر أبا العيناء بشيء فتقاضاه فقال
: فقال أبو العيناء. ون حدثنا فالن عن فالنقد استعمل املعاريض قوم صاحل: املعاريض؟ فقال رجل حاضر

  :من هذا الذي حيدث يف حرماننا باألسانيد؟ ابن الرومي
  وليس لديك غري املطل نقد... أرفه ما أرفه يف التقاضي 



  فيكفيين من الوعدين وعد... إذا إجناز وعدك كان وعداً 
  :وله

  وعالم أمطل سرمدا... فعالم أمنع واجباً 
  :ابن وهب

  اده اخلميس وقد مر مخيس لوعده ومخيسكان ميع
  :آخر

  خراب بيوت اململقني بعود... إىل كم بعود وإمنا 
  :ابن أيب فنن

  وهل مجعة إال ومن بعدها سبت؟... السبت موعد : يقول لنا يف اجلمعة
  :اخلوارزمي

  وإن أمسى فموعده ضحاء... إذا أضحى فموعده مساء 

  :لهمن خاف أن ميوت قبل قضاء حاجته لفرط مط

  .أخاف أن جييء الفرج فال يراين: فقال.اصرب فالفرج قريب: قيل ملزبد
  :معاوية ابن أيب أيوب

  أم يف احلساب متّن باألنعام؟... أعلى الصراط تريد رعية حرميت 
  :ابن الرومي

  د فحاجة أو برد يأس ينقع... طال املطال مىت الوفاء فال خلو 
  مري هبا متمتعإال ويف ع... واعلم بأين ال أسر حباجة 

  :آخر
  أخاف أن ينقضي من قبلها أجلي... مواعد منك ال يقضي القضاء هلا 
إن كانت الدابة اليت وعدتين هبا دابة األرض فقد مضى : فكتب إليه. ووعد رجل أبا العيناء دابة فأخرها

من دواب خربها مع منسأة سليمان، وإن كانت دابة الصفا انتظرنا خربها مع سابق احلاج، وإن كانت 
الدنيا فقد جاز عمر وعدك عمر الدواب، فهييء يل غريها، وإن كانت دابة تدفعها إىل يف اآلخرة فإن اهللا 

  .لكل امرىء منهم يومئٍذ شأن يغنيه: تعاىل يقول

  :ذم من ال يعد وال يفي

نه عامر لسا: وقيل. من بذل لك حلو مقاله ومر نواله فهو العدو بعينه، أحسن العدة وأطال املدة: قيل
  :وأنشد. بالوعد وكفه غامر عن الرفد

  أتبعت ال بنعم؟ ما هكذا اجلود... عالم قلت نعم حىت إذا وجبت 



وقال . يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غروراً: كيف تركت فالناً مع قومه؟ قال: وقيل أليب العيناء
  .ه يف أست أمكمأما الكالم فما أوسع له فمكم، وأما الفعال فرجلي مع: أعرايب

  :أبو الشمقمق
  واإلفك مثل العسل املاذي... الصدق يف أفواههم علقم 

  ويف الندى ليس بأستاذ... وكلهم يف خبله صادق 
  :وقال أعرايب ليزيد بن مزيد

  وأنت على اسم اهللا فاختة البلد... عداتك ريح يا يزيد بن مزيد 
  :آخر

  ذل العطاءوأىب بعد ذلك ب... بذل الوعد لألخالء مسحاً 
  ويأىب اإلمثار كل اإلباء... فغدا كاخلالف يورق للعني 

  :آخر
  وإن سكتنا خيلي علة الطلب... يا من إذا ما سألناه استهل لنا 
  ما فضل الناس تفاحاً على غرب... لوال الثمار اليت تزكو منافعها 

  :آخر
  دونه ملع السراب... يعد الوعد ولكن 

  :آخر
  ح من كاذبات مواعيده...  يباري الرياح مبثل الريا

  :تقبل اإلجناز

  .سأجنز الوعد حىت ترى الطل وابالً واهلالل بدراً كامالً: الصاحب
  أريد هلا ما استعظمت ما أنيلها... ولو علمت أبناء تغلب ما الذي 

  :احلث على إجناز الوعد السابق

  :د فقالوقف بعضهم على أيب دؤا. حقيق على من أزهر بقول أن يثمر بفعل: بعضهم
  بني السبيلني ال ورد وال صدر؟... حىت مىت أنا موقوف على وجل 

ومما فيه جفوة وغلظة ما أنشده الصاحب عن بعض جمان . أورقت نعمك فليثمر كرمك. فقضى حاجته
  :بغداد

  ومثلك إن قال قوالً يفي... أبا أمحد لست باملنصف 
  وإال هجوت وأدخلت يف... فأجنز، فديتك، ما قد وعدت 

  :لنعمة املمطولة يف حكم املمنوعةا



  :الكندي
  حقيق بأن يكون عقوقا... كل بر يشوبه كدر املطل 

  :آخر
  باملطل منك فتضحى غري حممود... ال تقضني حاجة أثخنت صاحبها 

  :آخر
  نلت منه اخلري من بعد سنه... ليس يستوجب شكراً رجل 

  :استقباح مطل قادر

  :ابن الرومي
  ومل تؤت من خبل ومل تؤت من عسر؟... ثوبيت أال ليت شعري مل مطلت م

  :آخر
  وعيب من قل عيبه شنع... ما أقبح املطل من أخي كرم 

  :جحظة الربمكي
  ختطط باألنامل واألكف... إذا كانت صالتكم رقاعاً 
  فما خطي خذوه بألف ألف... ومل تكن الرقاع جتر نفعاً 

  :العطوي
  مد اهللا توفريوليس فيها حب... هذي رقاعكم بالرفد وافدة 

  فليس عندك يف التقصري تقصري... أمضيت عزمك يف تضييع حرمتنا 

  :احلامد مطل واعده

  :ابن الرومي
  أتاك جداؤه ضخم السواد... ومل ميطل جواد قط إال 

  أجلت شخصه عند الوالد... إذا ما حامل جرت حبمل 
  :املتنيب

  امأسرع السحب يف املسري اجله... ومن اخلري بطء سيبك عين 
  :وله

  فما تأخر آمايل وال هتن... وإن تأخر عين بعض موعده 
  مودة فهو يبلوها وميتحن... هو الويف ولكين ذكرت له 

  :املمدوح بإجناز الوعد



  .فالن يعد وعد من خيلف، وينجز إجناز من حيلف
  :أبو متام

  عزماً وينجز إجناز الذي حلفا... يقول قول الذي ليس الوفاء له 
  .وعد مل يشنه مطل، ورفد مل يشبه من، وبر مل ميازجه ملق، وود مل خيالطه مذق. ز حر ما وعدأجن: ويف املثل

  مثل العطايا يف أكف عداته... أعمار موعده قصار تنقضي 
  :بشار

  قذى يف حقوق العني مين أواربه... كأن حقوق الناس حني ضمنتها 
  :آخر

  لواأقصر من وعدهم إذا سئ... أعمار أعدائهم إذا قصدوا 

  :املمدوح بإجناز الوعد دون الوعيد

  .إن وعد وىف، وإن أوعد استثىن: قيل
  :شاعر

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي... وإين وإن أوعدته أو وعدته 
  :آخر

  ووعد ولود... وعيد عقيم 
  :ابن الرومي

  إمنا العار كله خلف وعدك... إن خلف الوعيد ليس بعار 

  :املمدوح بإجنازمها

  :ابن هرمة
  وما قال إين فاعل فهو فاعل... ما أىب شيئاً مضى كالذي أىب إذا 

  :أبو متام
  صدقاً ذوائب ما قالوا مبا فعلوا... قوم إذا وعدوا أو أوعدوا غمروا 

  وعد الكرمي نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل: وقيل

  :املوىف بوعيده دون وعده

  :ابن طباطبا: خيلف الوعد ويويف بالوعيد
  وما وىف مبا وعد... عدين وىف مبا أو
  :وقال آخر



  ووعد إذا ما رأس حول خترما... هلا كل يوم موعد غري ناجز 
  وإن وعدت خرياً أراث وأعتما... فإن أوعدت شراً أتى دون وقته 

  :املظهر رضاه بالوعد وإن مل يتبعه إجناز

  :العباس
  وتقنع نفسي باملواعيد واملطل... وإين لريضيين الذي غريه الرضا 

  :آخر
  هال تعللين بوعد كاذب

  :كشاجم
  ومن أمل فيه وإن كان ال جيدي... أال ال أرى شيئاً ألذ من الوعد 

  :املوسوي
  من النيل، لو منوا قليالً وسوفوا... وما ضرهم إن مل جيودوا مبقنع 

  :كنا نلهو األماين ونتمثل يف هذا الباب بقول املتنيب: وقال النظام
  فإنك ما أحببت يف أتاين... جتد به  أرد يل مجيالً جدت أو مل

كان الناس يفعلون وال يقولون، مث صاروا يقولون وال يفعلون، واآلن ليسوا يقولون وال : وقال بعضهم
  .يفعلون

  :عذر من أخلف وعداً
فمن أوىل بالغم؟ قال : فقال أبو عمرو! أخلفت: سأل رجل أبا عمرو بن العالء حاجة، فوعده مل ينجزه فقال

بل أنا ألين وعدتك فأبت بفرح الوعد، وأبت هبم اإلجناز، مث عاق القدر عن بلوغ : فقال. أنا :الرجل
  .اإلرادة، فلقيتين مدال ولقيتك حمتشماً

  :أمحد بن أيب طاهر
  أن أتلف الدهر ما مجعت من نشب... قد كنت أجنز دهراً ما وعدت إىل 

  إىل الكذب فنصرة الصدق أوفت يب... فإن أكن صرت يف وعدي أخا كذب 

  :احلث على املطل

  :أمحد بن علوبه
  وحترمه سيب العطايا السوابغ... إذا شئت أن تبلي امرأ ببلية 

  به يف األذى والضر أقصى املبالغ... فعده وماطله فإنك بالغ 
  :سهل بن هارون

  أليب اهلذيل خالف ما أبدي... إن الضمري إذا سألتك حاجة 



  حبل الرجاء مبخلف الوعد ...فامنحه روح اليأس مث امدد له 
  بتردد فاجبهه بالرد... حىت إذا طالت شقاوة جده 

  :املتبجح باملطل وخلف الوعد

  :أبو نواس
  رجاء نوال لو أعان جبود... وامشط والج إيل ورائح 

  من املطل ناراً غري ذات مخود... وإين وإياك القرينان نصطلي 

  تظهر بنعل حديدفدونك فاس... فإن كنت ال عن سوء رأيك مقلعاً 
  عتيد وال يدعى له بوليد... فعندي مطل ال يطري غرابه 

  :الصاحب
  بل جاءين ملربيت متقاضياً... واهللا ما واىف حبق قاضياً 

  فليحضرين إن أراد القاضيا... واملال يف يومي تعذر ورده 
أعطه عشرة : الوأقبل على كاتبه وق! أحسنت: كان حممد بن بشري ويل فارس فأتاه شاعر فمدحه فقال

فلما . أراك قد طار بك الفرح مبا أمرت لك، يا غالم اجعله عشرين ألفاً: آالف درهم، ففرح الشاعر فقال
وحيك وتريد أن : جعلت فداك، هذا كان يرضيه اليسري فكيف أمرت له هبذا املال؟ فقال: خرج قال الكاتب

ما معىن بذل املال؟ أما قول بقول فنعم وإما بذل تعطيه ذلك؟ إمنا قال لنا كذباً سرنا، وقلنا كذباً سره، ف
  .بقول فمحال

  :كثرة مسألة مماطل

  :العباس بن األحنف
  مغرم ال أمل طول التقاضي... ومىت ال متل مطلي فإين 

  :حممد بن بشري
  فقد صربنا لطول احلق مذ حني... اصرب ملر قضاء احلق معترفاً 

  :آخر
  موعد هو منظور إىل قابلأم ... أناجز يل يف ذا العام موعدكم 

  :أنفق ما يكون التعب إذا وعد كذاب حريصاً: وقيل
  فلسوف أملؤكم رقى ورقاعا... إن كان ينفع رقية أو رقعة 

ال أحصل منه إال على دق الصدر : كيف حالك مع فالن؟ فقال: قيل لبعضهم: ومن نوادر هذا الفصل
افعل، وإذا عاودته وتقاضيته دق جبهته ويقول ال  إذا سألته دق صدره ويقول: كيف؟ قال: فقيل! واجلبهة

قد تقطع صدرك قميصك : ويقارب هذا ما حكي عن الفضل عن مرداس فإنه قيل له! قوة إال باهللا نسيت



سل سلطان يل كذا وافعل كذا، فأدق : نعم إين أقعد بالباب فيمر يب املارّ فيقول: قال. وركبته دون الباقي
  .فيقول مات فالن أو حدث كذا، فأدق ركبيت اغتماماًويأيت آخر . صدري إجياباً

  مما جاء يف الشفاعات

  :حث ذي اجلاه على الشفاعة لذي احلاجة

" . من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها : " قال اهللا تعاىل
جعلت لك : سأله عن ماله وعمره فيقولإن اهللا يسأل العبد عن جاهه كما ي: وقال صلى اهللا عليه وسلم

أفضل : جاهاً فهل نصرت به مظلوماً، أو قمعت به ظاملاً، أو أغثت به مكروباً؟ وقال صلى اهللا عليه وسلم
وكان زياد . الشفاعة زكاة ونصرة اللسان فوق نصرة السنان: وقال. الصدقة أن تعني جباهك من ال جاه له

فليس كل من أراد السلطان وصل إليه، وال كل من وصل استطاع أن اشفعوا ملن وراءكم : يقول ألصحابه
  .يكلمه
  :أبو متام

  من جاهه فكأهنا من ماله... وإذا امرؤ أسدى إيل صنيعة 
  :آخر

  وزكاة جاهي أن أعني فأشفعا... فرضت علي زكاة ما ملكت يدي 

  :من سأل غريه يشفع له

  :ابن الرومي: ناح الطالبصل جناحي فالشفيع ج: سأل رجل آخر أن يشفع له فقال
  من مساء يبله ببالل... ليس من كنت رحبه ببعيد 

  ت سواه، وليس بالتسآل... وكذاك الكرمي سائل حاجا 
  :ابن احلجاج

  منك كما أهوى، وأخرى بكا؟... يا سيدي كم منية نلتها 
  يف قبضة الدهر ومستهلكا... لوالمها أصبحت مستضعفاً 

  إليك من شدته املشتكى... فامنن بإصالح اختاليل الذي 
أنت ال حتتاج إىل شفيع، معك من : فقال. قلت لبعض أصدقائي كن شفيعي إىل فالن: وقال أمحد بن املعدل

  .احلذاء، والسقاء ما تروى هبما املاء، وتأكل من لب الشجر

  :مدح متشفع معط



ومنه أخذ . رة ورشاء مرةهتب يل من مالك، وتستوهب يل جباهك، فأنت قليب م: مدح أعرايب رجالً فقال
  :أبو متام فقال

  ممطويل باملال واجلاه ال ألقاك إال مستوهباً أو وهوباً
  وإذا ما أردت كنت قليبا... فإذا ما أردت كنت رشاء 

  .أصوهنما للتراب: فقال! أفنيت مالك وأخلفت جاهك يف حوائج الناس: وقيل لشعبة
  :اخلبزارزي

  كل اجلود بذل اجلاه واجلود... خرق جيود مباله وجباهه 

  :شفيع مشفع

  :اخلبزارزي
  يشفع مل يكرب له أن يشفعا... شفيعك لو يف الروح واملال كله 

  :آخر
  ما تبايل وذا شفيعك لو كنت كعاد يف غيها ومثود

  رضي اهللا عن مجيع العبيد... وذاك لو كان يف املعاد شفيعاً 

  :مدح شفيع مل يشفع

  وإن مل ينل جنحاً فقد وجب الشكر... إذا الشافع استقصى لك اجلهد كله 

  :نفي العار عمن يعطي الشفاعة

  :ابن الرومي
  منه أيدي الرياح حل العزاىل... لن يعيب السحاب أن تتوىل 

  :املتشفع بكرم مسؤله

  .إن أمحق من تشفعه من توسل إليك باألمل: قال عبد اهللا بن جعفر
  :شاعر

  افراديك باألملإال رجائي و... مايل سواك شفيع أستعني به 
  :آخر

  ملا كان فيهم مثل جودك شافع... ولو أن يل يف حاجة ألف شافع 
  :جحظة



  إليكم بكم يف حاجيت أتوسل... وما يل حق واجب غري أنين 
  :أبو سعيد األصبهاين

  لكل اخللق يف كل املعاين... قصدتك عارياً من كل من 
ما ذكرت : فقال. الظن، وأدل بقرابة العلم أمت إليك بذمام األمل وحسن: وقال رجل جلعفر بن حيىي

  .موجب حقاً وعاقد فرضاً، ورحم العلم أمس قرابة وألطف ظؤرة

  :املتشفع بامرأة

: كان لعبد اهللا بن الزبري حاجة إىل معاوية فلم جيبه، فاستعان ببعض نسائه فقضى حاجته، فعري بذلك فقال
  .إذا تعذرت األمور من أعاليها طلبناها من أسافلها

  :البحتري
  فال بأس باستنجاحها باألسافل... إذا ما أعايل األمر مل تعطك املىن 

  :اهلذيل
  وأرض ابنة تستغن عن كل شافع... إذا جئته يف حاجة فارش عرسه 

  :الفرزدق
  وشفعت بنت منظور بن زبانا... أما البنون فقد ردت شفاعتهم 

  يأتيك عريانامثل الشفيع الذي ... ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً 
  :كون احملسن حمبباً إىل احملسن إليه

  :فزارى
  فحلو، وأما وجهه فجميل... ومل أر كاملعروف أما مذاقه 

  :املتنيب
  وأمين كف يف الورى كف منعم... واحسن وجه يف الورى وجه حمسن 

  :املوصلي
  خبيالً له يف العاملني خليل... أرى الناس خالن اجلواد وال أرى 

  :ليه حمبباً إىل احملسنكون احملسن إ
. من أوليته معروفاً: فإن مل يكن؟ قال: قيل. من أوالين معروفاً: أي الناس أحب إليك؟ قال: قيل لبعضهم

إين ألبغض : وقام رجل من جملس خالد بن عبد اهللا فقال خالد. أكرم الناس من كثرت أيادي إليه: وقيل
فأواله معروفاً، فما لبث أن كان من احملظيني . حتببه أوله خرياً: فقال رجل. هذا الرجل وما له إيل ذنب

: وقيل للفرزدق. إن اهللا تعاىل جعل العطاء حمبة واملنع مبغضة فأعين على حبك: وقال رجل هلشام. عنده
أما علمت أن إعطاء اللها يفتح اللها : فقال. إنك لتمدح آل املهلب وحتبهم بعد أن مل تكن على ذلك

  ويغرس اهلوى؟



  :آتاه اهللا نعمة على حفظها باسداء الصنيعةحث من 

من اتصلت نعم اهللا عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن مل حيتمل تلك املؤن : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :عرض لزوال تلك النعم؛ أخذه الشاعر فقال

  عرض لإلدبار إقباله... من مل يواس الناس من فضله 
حوائج الناس إليكم نعم : وقال خالد بن عبد اهللا. داية الغرر وبوادر الغرياجعل معروفاً حرزاً من ب: وقيل

  .من اهللا عليكم، فال متلوا النعم فتتحول نقماً، وأفضل األموال ما أكسب أجراً وأورث ذكراً
  :دعبل

  ما بني أجر ألقاه وحممدة... نعم : أودى املال؟ قلت: قال العواذل
  ث شاء فيجريهن يف هبةمن حي... أرزاق رب ألقوام يقدرها 

  :صعوبة اجلود يف النفوس

إين ألجده كما جيده الناس، ولكن أمحل نفسي على خطط : كيف جتد اجلود يف قلبك؟ فقال: قيل حلامت
  .الكرام
  :البحتري

  وأشق األفعال أن هتب األنفس ما أغلقت عليه األكف
  :اجلرميي

  سهلهلا مصعد حزن ومنحدر ... ودون الندى يف كل قلب ثنية 

  :كون السماحة كالشجاعة

ووصف رجل خالد بن عبد . من جاد مباله فقد جاد بنفسه، وإن مل جيد هبا فقد جاد مبا ال قوام هلا إال به: قيل
الصرب على السخاء أشد : فقال. إن خالداً مل يلق حرباً قط: اهللا القسري بالشجاعة فقال بعض من حضره

ال تعدن نفسك شجاعاً حىت تكون جواداً، فإنك إن مل تقو على : لدوقال ابن أيب خا. من الصرب يف اهليجاء
  .أن تقاتل نفسك على البخل ال تقدر على عدوك بالقتل

  إن اجلواد على بذل الندى البطل
  :وقال أبو متام. السخي شجاع القلب، والبخيل شجاع الوجه: وقيل

  " ؟" ويداه تبدي غارة وتعيدا ... وإذا رأيت أبا يزيد يف الوغى 
  تدمي، وإن من الشجاعة جودا... أيقنت إن من السماح شجاعة 

  :البديهي
  أن السماح سجية األبطال... وإذا اختربت علمت غري مدافع 



  :كون البخيل منافياً للخصال احملمودة
: وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم. شر ما يف اإلنسان شح هالع وجنب خالع: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لعن اهللا الشحيح ولعن : فقال. الشحيح أغدر من الظامل: اء أدروى من البخل؟ ومسع رجل يقولأي د
  .أي شر أضر؟ فأمجعوا على الفقر: وقال كسرى جللسائه. الظامل، فإن خصلتني خريمها الظلم خلصلتا سوء

بالنشب؛ وذلك من أيقن باخللف جاد : وقيل. الشح أضر منه ألن الفقر قد ينفرج والشح ال يفارق: فقال
منع املوجود سوء الظن باملعبود؛ ومن هذا أخذ الفضل بن سهل فيما : من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :وقال بعضهم. رأيت مجلة البخل سوء الظن باهللا، ومجلة السخاء حسن الظن باهللا: حكي عنه أنه قال
  لصاحل أخالق الرجال سروق... ذرييت فإن البخل يا أم هيثم 

  :لقادر على مبادرة اصطناع املعروفحث ا

  :شاعر
  فبنية الدنيا على القلعه... بادر مبعروفك آفاته 

  يوماً فكل حاصد زرعه... وازرع زروعاً ترتضي ريعها 
  :أمحد بن أيب بكر صاحب خراسان

  وصح منه لك الضمان... أحسن فقد أحسن الزمان 
  فليس من غدرها أمان... بادر بإحسانك الليايل 

  :بن غالبحممد 
  فال مينعنك عنها التواين... وما اسطعت من بذل أكرومة 

  كيوم ودولته ساعتان... فإنك يف زمن دهره 

  :احلث على اإلعطاء يف العسر واليسر

إذا رأيت املال مقبالً فأنفق فإنه حيتمل، وإذا رأيته مدبراً فانفق، فذهابه فيما تريد أجدى : قالت امرأة البنها
  :قال الشاعر. ال تريدمن ذهابه يف ما 

  فليس ينقصها التبذير والسرف... ال تبخلن بدنيا وهي مقبلة 
  فالشكر منها إذا ما أدبرت خلف... فإن تولت فأحرى أن جتود هباه 

  :آخر
  .وال يضر مع اإلقبال انفاق... ال ينفع البخل مع دنيا مولية 

  :احلث على إعطاء فقري يرجى غناه



  من اليوم سؤالً أن يكون له غد... ه عسى سائل ذو حاجة إن منعت
  :آخر

  يوماً فتدركه العواقب قد غين... ارفع ضعيفك ال يسؤوك ضعفه 
  .اختذوا عند املساكني يداً، فإن هلم دولة يوم القيامة: وقال وهب بن منبه

  :احلث على سبق الوارث يف إعطاء املال وإنفاقه

  :ث، فال تكن أعجز الثالثة؛ أخذه الشاعر فقالاحلارث والوار: إن لك يف مالك شريكني: يف اخلرب
  إن مل تبادر به استكاثه... مالك للدهر غري شك 
  إن مت أضحى له وراثه... أو لنسيب قريب رحم 
  !وال تكن أعجز الثالثه... أنفقه من قبل ذين تغنم 

ورجل عمل : رجلني يا بين ال ختلف وراءك شيئاً، فإمنا ختلفه ألحد: وقال احلسن بن علي رضي اهللا عنهما
فيه بطاعة اهللا فيسعد مبا شقيت به، ورجل عمل مبعصيته فكنت عوناً له، وليس أحد هذين حقيقاً على أن 

  .تؤثره على نفسك
  :أبو الشيص

  لوارثه ما مثر املال كاسبه... يقول الفىت مثرت مايل وإمنا 
  ويتركه هنباً ملن ال حياسبه... حياسب فيه نفسه يف حياته 

  :آخر
  والذي أتركه للورثة... منا مايل ما أنفقته إ

  :آخر
  فليت شعري ما أبقى لك املال؟... أبقيت مالك مرياثاً لوارثه 

  فكيف بعدهم حالت بك احلال؟... القوم بعدك يف حال تسرهم 
  :أبو العتاهية

  قبل مويت فيما ملكت وصيا... ومن احلزم أن أكون لنفسي 

  :النهي عن إدخار املال لألعقاب

وكان . أوصيت به إىل من أنزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني: فقال. أوص بابنك: يل لعمر بن عبد العزيزق
ال واهللا أدخره لنفسي، وأدخر ريب : فقال. ادخره لولدك من بعدك: حممد بن كعب أصاب ماالً، فقيل له

  :لولدي؛ أخذه حممود فقال

  دىن من الرشدلعقبك إن احلزم أ... وقالوا ادخر ما حزته ومجعته 
  وأجعل ريب الذخر لألهل والولد... فقلت سأمضيه لنفسي ذخرية 



  :احلث على إنفاق املال وإنه ال يبقى

  :حامت
  ويبقى من املال األقاويل والذكر... أماوي إن املال غاد ورائح 

  :ثوبة
  فال الشح مبقيه وال الدهر وافره... ومن يبق ماالً عزة وصيانة 

  :بشار
  مجاالً وال تبقى الكنوز على الكد... د يبقى ألهله أخالد إن اجلو

  :آخر
  رأى املال ال يبقى فأبقى به محدا

  :قلة االعتداد مبوت من ال ينتفع به

  .من ال يعتد حبياته مل يتوجع ملماته: قيل
  :ابن مقبل

  على احلي من ال يبلغ احلي نائله... وأيسر مفقود وأهون هالك 

  :طيب عيش من عاش غريه يف فنائه

أفضل : وقال آخر. من عاش غريه يف خري عيشه: من أحسن الناس عيشاً؟ فقال: قيل للمغرية بن شعبة
  .الناس عيشاً من عاشت الرجال يف فضله

  :املال ال ينفع من خلفه

  :أبو كدوا
  صويت، وال وراثي يف احلي يبكيين... ليست بباكية أبلي إذا فقدت 

  :ضمرة
  م تعصنب رؤوسها بسالب؟أ... هل ختمشن إبلي علي وجوهها 

  :حامت
  إذا حشرجت يوماً وضاق هبا الصدر... أماوي ما يغين الثراء عن الفىت 

  :املال ال يقي من املوت



  :حامت
  وال خيلد النفس الشحيحة لؤمها... أعاذل إن اجلود ليس مبهلكي 

  :وقال سوادة
  وال يهلك املعروف من هو فاعله... ذريين فإن البخل ال خيلد الفىت 

  :املخبل
  مائة يطري عفاؤها ادم... إين وجدك ما ختلدين 

  :قلة نفع املال ما مل ينفق

  :هبرية السلويل
  وبني احلصى اجملموع أو كثب الرمل؟... وما الفرق بني املال لوال امتهانه 

  :للتبجح بإنفاق ماله لتصور مماته

  :بعضهم
  ال بعدها خوف علي وال عدم... ولقد علمت لتأتني عشية 

  فعالم أحفل ما تقوض واهندم؟... ور بيت احلق زورة ماكث وأز
  وألحبسن على مكارمي النعم... فألتركن الساملني حياضهم 

خوفتين مما جيوز كونه : وكتب روح إىل خالد بن عبد اهللا القسري حيثه على اإلمساك، فأجابه وقال
  .ا أوجبه احلق ملا خوف منه ظنوالسالمة منه، وهنيتين عن فعل ما أوجب احلق، وما أنا ممن يترك م

  :من ال يكفه قول العذال عن إنفاق املال

  :أبو أسد
  ومن ذا الذي يثين السحاب عن القطر؟... أرادت لتثين الفيض عن عادة الندى 

  :املتنيب
  ومن يسد طريق العارض اهلطل... وما ثناك كالم الناس عن كرم 

  :آخر
  ن كان الصفا وذريينبرأسك إ... فنفسك ويل اللوم عاذل وانطحي 

  :من عادته البذل

وما مينعين وقد كان شقيقي : فقال. ال تتعنب فيما ال تناله: يقال أنه ملا مات حامت تشبه به أخوه فقالت له أمه
إين ملا ولدته كنت كلما أرضعته أىب أن يرضع حىت آتيه مبن يشاركه فريضع : وأخي من أمي وأيب؟ فقالت



  .ضعتك ودخل صيب بكيت حىت خيرجالثدي اآلخر، وكنت إذا أر
  :شاعر

  وهل ميلك البحر أن ال يفيضا... يالم أبو الفضل يف جوده 
  :آخر

  عودته عادة واخلري تعويد... باتت تلوم وتلحاين على خلق 
  :آخر

  وكل امرىء جار على ما تعّودا... وإين امرؤ عودت نفسي عادة 
  :املوسوي

  رت شيمي وعاديبه ما أمث... دعي عذيل فليس العذل جيىن 
  :آخر

  فكيف بأن نلقاك غري منري؟... إذا كنت مشساً نورها من طباعها 

  :من ال يترك عادته يف اجلود وإن دفع إىل ضيق

كانت أخت حامت سخية ال تبقي شيئاً، فحظر عليها أخوهتا وحبسوها حىت ذاقت طعم اجلوع والفقر، فظنوا 
دونك الصرمة لقد عضين : وا إليها صرمة، فأتتها سائلة فقالتأهنا وجدت أمل الضيق والفقر، فأطلقوها ودفع

  :من اجلوع ما ال أمنع بعده سائالً أبداً مث أنشدت
  فآليت أن ال أمنع الدهر جائعا... لعمري لقدماً عضين الدهر عضة 

  :آخر
  مساحاً وإتالفاً ملا كان يف اليد... وإن مّسه اإلقواء واجلهد زاده 

اطلب من : فيلطمه ويقول! ادن مين: ذ بنو متيم على يده، فكان إذا أتاه سائل يقولوملا أسن ابن جذعان أخ
  .فيفعل فترضيه بنو متيم. قومي قصاص لطميت وال ترض بدون كذا

  :سلم
  وكل جود إذا ما وجدت مغمور... وكل فخر إذا فاخرت مطرح 

  :املتنيب
  يغمر ضحضاحه غمرات األجواد وتستر نفحاته حبور األجماد

  :وله
  در امللوك لدّرها أغبار... وهب امللوك وسدهتم مبواهب 

  :وله
  فإنك يف الكرم األول... وإن جاد قبلك قوم مضوا 



  :من فضل يف اجلود على الورى

  :قال الشاعر
  وحامت جود كفيه ملا ذكروا... لو أدرك العصر من كعب ومن هرم 

  :الغساين
  مواله الكرم؟وكيف يصنع يف أ... لو أن عني زهري أبصرت حسناً، 

  !هذا اجلواد على العالّت ال هرم: إذاً لقال زهري حني يبصره
  :الفرزدق

  !كانا مجيعاً يف بعض ما يهب... لو أن كعباً أو حامتاً نشرا 

  :من لو قسط على الورى جلادوا

  :منصور بن الفقيه
  على اخلالئق عادوا كلّهم مسحا... لو أن ما فيه من جود يوزعه 

  :ابن الرومي
  حماسنها مل يبق يف األرض مشتم... ئق لو فضت على الناس كلهم خال

  :من حياكي بعطائه القطر والبحر

  باب السماء إذا ما باحليا انفتحا... كأن فيض يديه قبل مسألة 
  :ابن الرومي

  يف بعد غور وقرب مغترف... وأنت كالبحر ال كفاء له 
  :آخر

  وما الغيث إال مثل كفّك يف احملل
  :آخر

  أغىن املطر... ما أغنيت 
  :الغساين

  هانت علينا بعدها األمطار... مطرت أنامل راحتيه فوائداً 
  :بشار

  بأرض وثقنا من مسائك بالغزر... إذا القطر مل يغزر علينا مساؤه 

  :من مساؤه تقطر املال



  :أبو نواس
  ثرة تستهل بالعقيان... كل يوم له علّي مساء 

  :سلم اخلاسر
  باجلود صوب عزاليها الدنانري... عة ويف يديه مساء غري مقل

  :من فضل على البحار والسحاب

  :الغساين
  ذم األنام سحائب األمطار... قوم إذا مطرت مساء نواهلم 

  :آخر
  البحر يغرق يف حبور سخائه

  :علي بن اجلهم
  ملا بلغت جدوى أنامله العشر... ولو قرنت بالبحر سبعة أحبر 

  :املتنيب
  تلقاه أعلى منه كعباً وأكرم... به وملا تلقّاك السحاب بصو

  :من يستحي منه السحاب وحيسده

  :األموي
  نداه، وختطيه الغيوث املواطر... جيود فتستحي السحاب إذا رأت 

  :التنوخي
  رأيت احليا من سيبهن قد استحيا... إذا انبسطت باملكرمات أكفّهم 

  :آخر
  وحيسد كفيه ثقال الغمائم

  :الباذل ملاله

  :ابن هرمة
  ومل تأخذا عادة األمشل... ه ميينان مل جتمدا يدا
  :آخر

  ميني يف صروف النائبات... أنا الرجل الذي كلتا يديه 

  :املهني بكلتا يديه



  :ابن الرومي
  يروح ويغدو وهو هنب مقّسم... ومل أر ماالً جاره مثل عزهم 

  :آخر
  يعز وما فيه علي كرمي... وليس ملايل دون حق كرمية 

  :املتنيب
  يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا... الدنيا احتقار جمرب  وحيتقر

  :بكر بن النطاح
  كما شقيت قيس بأرماح تغلب... فىت شقيت أمواله بسماحة 

  من ال يرى اإلعطاء حتما

ً  
  :بشار

  سوى جود كفيه عليه حقوق... كأن هلم ديناً عليه وما هلم 
  :أبو متام

  اجلود ما ليس واجباعليه زكاة ... ترى ماله نصب املعايل فأوجبت 

  :من يبسط اآلمال

  :أبو متام
  وجعلت آمايل هلّن ذيوال... ألبستين حلل الغىن فلبستها 

  :وله
  وحيكم اآلمال يف األموال

  :البحتري
  يبيتون، واآلمال فيهم مطامع... ثىن أملي فاختاره عن معاشر 

  :املتلقي سؤاله بطالقة وجهه

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم : النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال. بسط الوجه يقوم مقام البذل: قيل
ألن تلقى األحرار بالبشاشة وحيرموا أحسن من أن : ويف كتب الفرس. فسعوهم ببسط الوجه وحسن اخللق

  .يلقوا بالفظاظة ويعطوا فانظر إىل خلة أفسدت مثل اجلود فاجتنبها، وإىل خلة عفت عن مثل البخل فالزمها
  :ننأمحد بن أيب ف

  وشرّ الوجوه ما يعّبسه البخل... بسطت له وجهاً طليقاً إىل الندى 



  .ملا سألته هتلل واهتز هز املهند، وابتسم ابتسام الروض عن زهره: وقال كاتب
  :بشار

  كما اهتز حتت البارح الغصن الرطب... وتأخذه عند املكارم هزة 
  :آخر

  ألرض ينكثوال مبكّب يف ثرى ا... وليس بسعاّل إذا سيل حاجة 
  .أحسن من أرحيية الباذل: وقيل آلخر. سألت فالناً فما عبس وال خنس وال حبس: وقال أعرايب

  :من آثار آالئه ظاهرة

  :سلم اخلاسر
  كما بينت آثار غيب مسائله... لنعمان آثار علينا مبينة 

  :أبو متام
  فأىب تضوعها الذي ال يكتم... وضيعة لك قد كتمت جزيلها 

  :سمثله أليب نوا
  طيب ريح فيفوح... حنن خنفيها ويأىب 

  :من أخذ مواهبه بزين

  :بعضهم
  فإن قليل ما يعطيه زين... لذا أعطى القليل فىت شريف 

  فإن كثريها عار وشني... وإن تكن العطية من دينء 
  :أمحد بن ثور

  كرم املزور وال خييب الزور... فضع الزيارة حيث ال يزري هبا 

  :من هو هش العود

  إذا ما اغرب عيدان اللئام... ودهم أبداً رطيب وريق ع
  :آخر

  وما عوده للكاسرين بيابس... أمل يك رطباً يعصر القوم ماءه 

  :اخلصيب الفناء

  .نزلت بواد ممطور وفناء معمور، فحط رحلك فقد صادفت أهلك: قال بعضهم لعاف
  :احلطيئة



  بآثار كآثار الغيوم... إذا نزلوا مبحل رّوضوه 
  :ابن الرومي

  وتسود املطابخ والربام... أخنت حبيث تبيض األيادي 

  :من علم الناس اجلود وأعداهم حسن صنيعه

: كيف؟ فقال: قدم علينا احلكم بن املخزومي وال مال لنا فأغنانا عن آخرنا فقلت له: قال بعض األعراب
عبد اهللا بن العباس يسمى وكان . علمنا مكارم األخالق، فعاد أغنياؤنا على فقرائنا، فصرنا كلنا أجواداً

  :معلم اجلود لسخائه، وحثه على ذلك قوالً وفعالً قال شاعر متمثالً معاتباً لصاحبه
  فعلت كفعل أيب البحتري... فلو كنت تطلب شأو الكرام 

  فأغىن املقل عن املكثر... تتبع إخوانه يف البالد 
  :ابن الرومي

  غري حبيب س مجيعاً، وكان... حببت كفّه النوال إىل النا 
  :وقصد أبو العريان بعض األكابر فكساه وأواله ماالً، فخرج ووزع على أصحابه، وقال

  ومل أدر أن اجلود من كفّه يعدي... ملست بكفّي كفّه أبتغي الغىن 
  أفدت وأعداين فأفسد ما عندي... فال أنا منه ما أفاد ذوو الغىن 

  :من اجلود عبده ورفيقه

إن أحسنت فنعم ولك ثواب، : إين امتدحك ببيتني فهل تسمعهما؟ فقال: فقالقصد أعرايب خالد بن يزيد 
  :فأنشد

  إننا لعبيد: فقاال مجيعاً... حران أنتما؟ : سألت النّدى واجلود
  !خالد ويزيد: مجيعاً وقاال... ومن موالكما؟ فتطاوال : فقلت

  .فاهتز طرباً هلما وأمر له بصلة سنية
  :دعبل

  ما خنته وقت ميسوري ومعسوري... دين اجلود يعلم أين منذ عاه

  :من سكن اجلود كفيه

  :وقال آخر. اجلود معتكف عليه، والفضل مقترن بكفيه: وصف رجل آخر فقال
  وباملعروف شائلة... كفه باجلود سائلة 

  :مسلم



  فهي هني يف يديه... هانت الدنيا عليه 
  عاكفاً يف راحتيه... يصبح اجلود وميسي 

  :من حل حبلوله اجلود

  :أبو نواس
  ولكن يسري اجلود حيث يسري... فما جازه جود وال حلّ دونه 

  :نصيب
  مقيمان باملعروف ما كنت توجد... وإن خليليك السماحة والندى 

  :أشجع
  إذا مل يكن حيىي هبا لغريب... وإن وجود اجلود يف كل بلدة 

  :املعطي قبل أن يسأل

. فالن دواء الفقر، إن سئل أعطى وإن مل يسأل ابتدأ: وقيل .أكرم الناس معطي من ال يرجوه وال يعفوه: قيل
يا أبت هذا هو الكد، السخاء أن تعطي : فقال. السخاء أن تعطي كل من سأل: وقال خالد بن يزيد البنه

أيها : إين ألعجز عن مكافأة من رآين حلاجته أهالً، فقال أبو عطاء: وقال مسلم بن قتيبة. قبل أن تسأل
  .ضلك ابتداء حىت ترفع عن نفسك ثقل املكافأةاألمري فاجعل ف

  :مسلم
  فكفاك مكروه السؤال... أعطاك قبل سؤاله 
  :أبو علي البصري

  فىت غري ممنون العطاء وال نزر... كفاين ومل استكفه متربعاً 
  :البالدري

  وكفاين جوده أن أسأله... نالين معروفه مبتدئاً 
  :البحتري

  إن الغمام قليب ليس حيتفر ...مواهب ما جتشمنا السؤال هلا 
  :أبو متام

  تصوهنا الوجنات الغضة القشب... أعطى ونطفة وجهي يف قرارهتا 
  به الرغائب حىت يكرم الطلب... ال يكرم الظفر املعطى وإن حصلت 

  :من يكتفي يف سؤاله بالتعريض



  :لنب الرومي
  أغىن به عن التصريح... يا من إذا التعريض صافح مسعه 

  :املتنيب
  فكلّمه عين ومل أتكلم... ثلك من كان الوسيط فؤاده وم

  :املغين سائله عن سؤال غريه

تركين مقطوع اآلمال، زاهدا بعده يف طلب : سئل بعض األدباء عن جعفر بن حيىي بعد ما قتل فقال
  .األموال

  :ابن الرومي يف معناه
  فأغنيتين عنهم وعنك مجيعا... سألتك إغنائي عن الناس كلهم 

  :مأبو متا
  لندى غريه وال يف مشايل... مل يدعين ويف مييين فضل 

  :ابن نباتة
  تركتين أصحب الدنيا بال أمل... مل يبق جودك يل شيئاً أؤمله 

  :عابدة املهلبية
  وكيلي ليس يقنعه وكيل... حبمدك ال حيمد الناس أضحى 

  فصاروا كلّما وزنوا نكيل... وكانوا كلّما كالوا وزنّا 
  مفاعيلن مفاعيلن فعول... فأضحى  وكنت وناقص وزين

  :من يصري سائله مسؤوالً مبا يعطيه
  .يعود عليه اجملتدي جمدياً، ومستعطي رفده معطياً، واملنتجع منه منتجعاً: مدح أعرايب رجالً فقال

  :أبو متام
  فأصبح منها ذا عفاة ونائل... وكم حلظة أهديتها البن نكبة 

  :وله
  سوى حلظة حىت يؤوب مؤمالً... وما يلحظ العايف جداك مؤمالً 

  :من ال يرد سائله

ال أرد سائالً فإمنا هو كرمي أسدي خلته : قال ابن خارجة. مل ينظر قط إىل حمروم: قال أعرايب يف مدح رجل
  :أو لئيم أشتري عرضي منه أبو علي البصري

  وال يتلقى صفحة احلّق بالعذر... فىت ال يفيد املال إال لبذله 
  :حامت



  حل يف ما لنا نذر: إذا جاء يوماً... ين ال أقول لسائل أماوي إ
  :وقال النمر بن تولب

  إذا جاري استعار، وال ردائي... وال رحلي مبخزون عليه 

  :احملقق رجاء آمليه

  .وضعتين من كرمك حبيث وضعت نفسي من رجائك: قضى رجل حاجة أعرايب فقال
  :أبو متام

  نا وأطلقت الرجاء مكّبالعلي... رجعت املىن خضراء تثين غصوهنا 
  :وله

  راجت رجاء، وباتت وهي يف نشب... هّم سرى مث أضحى مهّه أمما 
  :اخلوارزمي

  مث صدرنا وكلنا نعم... كنا وردنا وكلنا أمل 
  :البحتري

  فلمثلها أعددت مثلك... ولئن كفيت مهّمها 

  :من ال يقطع نواله عمن غضب عليه

اً فغضب عليه، وكان ابنه كتب إطالقات رفعت إليه، فترك اسم كان العباس بن حممد جيري على رجل شيئ
يا بين غضيب ال : فقال! إنك قد كنت غضبت عليه: فأين ذكر رزق فالن؟ فقال: املغضوب عليه فقال

: مل وصف اهللا تعاىل خبري الرازقني؟ فقال: وسئل بعض الصوفيني. يسقط هبيت، إن أباك ال يغضب يف النوال
وكان حممد بن سليمان جيري على رجل شيئاً فغضب عليه فقطعه، مث رضي عنه . قطع رزقهألنه إذا كفر ال ي

إين كنت أظن أن عطاءه مكرمة، فأما وقد صار غضبه يقطعه فال حاجة يل : فرده فأىب الرجل أن يقبله، وقال
  .فيه

  :من عطاؤه ال ينقطع

  :األعشى
  وليس عطاء اليوم مانعه غدا

  :ابن الرومي
  لبعض طريق اجلري يف السهل والوعر... املسهل بعضه نوالك كالسيل 

  :آخر
  افتررنا جوده جذعا... كلما عدنا لنائله 



  :آخر
  وال مرتني، ولكن مرارا... وما كان نفعك يل مرة 

  :احلطيئة
  وأمري بأفعال الّندى وافتعاهلا... وما ألجم املعروف من طول كره 

  :املتجنب لفظ املنع

  :لبيد! م للسانه قبل أن خلق لسانه، فاجتنب ال ولزم نعمفالن خلقت نع: قال بعضهم
  وعلى ألسنتهم ذلّت نعم... وبنو الديان أعداء لال 

  :وأنشد عبد الرمحن الكندي
  !قل ال وأنت خملّد، ما قاهلا... يا ابن حممد : لو قيل للعباس

  :لليس جيب أن يقول اإلنسان يف كل شيء نعم، وكان الوجه أن يستثىن مث قا: فقال
  تكون أوىل بال يف اللفظ ال بنعم... هجرت يف القول ال، إال لنائبة 

  :ويستحسن قول اآلخر
  وناطق يف جواب السائلني بال... ال فرق يف ناطق بالشرك عندهم 

  :العتىب
  وهو هبا عن سائل أعجم... ما قال ال إال لعذّاله 

  :من هو مقصد العفاة

فالن داره جممع عفاته ومربع : وقيل. وعاش الناس يف كنفهأطيب الناس عيشاً من كثرت عفاته، : قيل
  .عطياته

  :أبو نواس
  كأهنم رجالً دىب وجراد... ترى الناس أفواجاً على باب داره 

  :وهب اهلمداين
  وجملسه باملكرمات منجد... فىت داره معمورة بعفاته 

  :أشجع
  عالمات من البذل... على باب ابن منصور 
  !ب فضالً كثرة األهل... مجاعات وحسب البا 

  :بشار
  كطوف احلجيج ببيت احلرم... يطوف العفاة بأبوابه 



  :البديهي
  وأحسنه ما كان يف زمن احملل... وللجود حسن أي وقت بذلته 

  :باعث رفده إىل تارك قصده

ا إنك أكثرت خري البيوت فاستغىن الناس مب! أصلح اهللا األمري: فقال رجل. قل عفاتنا: قال احلجاج يوماً
أنشد مروان بن أيب حفصة قول . بارك اهللا فيك، وأحسن إليه: فسر احلجاج وقال. يصل إليهم عن الترحال

  :الشاعر
  أتاين من جدواه ما كنت أرجتي... إذا جئت أعطاين وإن أنا مل أجىء 

  :بعث إيل عبد اهللا بن طاهر عشرين ألفاً فقلت فيه. قد قلت أحسن من هذا: فقال مروان
  ببغداد من أرض اجلزيرة وابله... الغيث غيث أصابنا لعمري لنعم 

  بعشرين ألفاً صبحتنا رسائله... ونعم الفىت والبيد بيين وبينه 
  :ابن الرومي

  ويشرك أدىن األرض يف صوبه القصوى
  :آخر

  لقد أضاءت يل آفاقه... ال أشتكي البدر على بعده 
  :عمارة

  طافه ونوائلهإذا قربت ال... لعمرك ما النائي البعيد بنازح 
  بعيد إذا جادت علينا هواطله... وما ضّرنا أن السماك حملق 

  :من أعطى الغين والفقري

كل معروف صدقة : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أعطوا السائل ولو جاء على فرس: روي يف اخلرب
  :ألمحد بن أيب طاهرو. أن تعطي الغين والفقري وال ختص: ما اجلود؟ فقال: وقيل لبعضهم. لغين أو فقري

  وعر وحلّ على احملل املمرع... ونداه مثل الغيث جاد جملدب 
  :املتنيب

  تسقي العمارة واملكان البلقعا... ويدهلا كرم الغمام ألهنا 

  :املستشهد على فرط جوده بعفاته وزمانه

  :احلطيم
  وكاء لكيس مل أعد منه بالفقر... وإن تلق ندماين ختربك أنين 

  :ديك اجلن



  وعندكما من قبل أن تسأال خرب؟... ، هل كمجدي أو كفخري لفاخر سال
  :املتوكل الليثي

  تنيب مجادى عنكم و احملرم... فإن يسأل اهللا الشهود شهادة 
  إذا جعل املعطي ميل و يسأم... بأنكما خري احلجاز و أهله 

  :من يباري الرياح

  :عبد اهللا بن أيب السمط
  حىت إذا وقفت أعطى ومل يقف. ..أعطى أبو دلف و الريح عاصفة 

  :آخر
  وميتثلون أفعال السحاب... يكلون الرياح إذا تبارت 

  :املعطي بال شفاعة

  :ابن الرومي
  كاملاء مغترفاً بغري رشاء... النائل املعطي بغري وسيلة 

  :آخر
  فيه الوسائل أو ألقاه بالكتب... أفردته برجائي أن يشاركين 

  :من شارك يف ماله عفاته

  :لروميابن ا
  كحظ ناظرنا من وجهه احلسن... وامدح فىت حظه من ومأثرة 

  :أبو متام
  لعداته أو شركة يف ماله... لو كنت شاهد بذله لشهدته 

  :من ال يبقي ماالً
  ألية مربور األلية حمترز... كأن عليه أن يفرق ماله 

  :املتنيب
  ما حفظها األشياء من عادهتا... عجباً له حفظ العنان بأمنل 

  :لهو
  أضاعه جوده وأفناه... لو كان ضوء الشمس يف يده 

  :آخر



  وكيف ومل أخلق جلمع الدراهم؟... لو مجعت درامهاً : يقول أناس
  مدى الدهر هنىب بني عاف وغامن... أىب اهللا إال أن تكون درامهي 

  :أعرايب
  حسن احلديث ضعيف خيط الدرهم

  :من ال جتب عليه زكاة إلنفاقه ماله

  :لنطاحقال بكر بن ا
  وهل جتب الزكاة على الفقري؟... وما وجبت علي زكاة مال 

  :رجل من بين عذرة
  حد الزكاة وال إبلي وال مايل... واهللا ما بلغت للجود ماشييت 

  :من ماله معد للبذل

  :البحتري
  ملأثرة تزداد أو مغرم يعرو... فىت ال يريد الوفر إال ذخرية 

  :علي بن اجلهم
  كما ال يساق اهلدي إال إىل النحر... لبذهلا  وال جيمع األموال إال

  :من ال يبخل بروحه وال ماله لو سئل

كيسه حملول وماله مبذول، يطعمك نفسه أن أكلتها، ويسقيك روحه إن شربتها؛ : مدح رجل آخر فقال
  :ومنه أخذ بعض بين غطفان

  قطعت له بعض أطرافيه... ولو مل أجد لنزيلي قرى 
  :بكر بن النطاح

  !جلاد هبا فليتق اهللا سائله... يكن يف كفه غري روحه  ولو مل
  :الكميت

  إذا ما رأى حقاً عليه ابتذاهلا... وتبتذل النفس املصونة نفسه 
  :وقال أبو هفان يف معناه وإن كان يف وصف الضيافة

  ألطعمتهم حلمي وأسقيتهم دمي... ولو نزل األضياف ليلة ال قرى 
  :ابن نباتة

  شبايب، وقد وىل به الشيب، رده... ألته وحكمين حىت لو أين س



  :املنخدع املتباله يف ابتذال ماله

ما : وقيل لبعضهم. الكرمي هو املنخدع عن ماله حىت حيكم فيه الطمع، ويستعمل يف ماله اخلدع: قيل
على وال جتد أحداً يتغافل عن ماله إال وجدت له يف قلبه فضيلة ال تقدر . االخنداع عن املال: الشرف؟ فقال

  .رحم اهللا سهل البيع سهل الشراء: دفعها، وقد أدبنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم بقوله
أال أدلكم على : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. املغبون غري حممود وال مأجور: وهذا خالف قول الناس

  .التغابن للضعيف: قال. بلى يا رسول اهللا: شيء حببه اهللا ورسوله؟ قالوا
  :شاعر
  ر على الثناء فيمدحهممن يغ

  :البحتري
  عرف املسلك فيه فاخندع... وإذا خادعنه عن ماله 

  :وله
  ومن حتت برديه املغرية أو عمرو... وقد يتغاىب املرء يف عظم ماله 

  :وله
  به مهة جمنونة يف ابتذاله... إذا معشر صانوا السماح تعسفت 

  :وختطى أبو متام حىت استقبح قوله فقال
  حىت ظننا أنه حمموم... ملكارم والعلى ما زال يهذي با

آمرك بالذل يف نفسك واالخنداع يف : املنذر الغساين يوصي ابنه. واهلذيان واحلمى مستقبح ذكرمها يف املدح
  .مالك

  :من عيبه إفراطه يف اجلود

  جواد فال يبقي من املال باقيا... فىت كملت أخالقه غري أنه 
  :كشاجم

  اجلود فقط ما فيهم عيب سوى اإلفراط يف
  :أبو هفان

  وأهنم يتلفون ما ملكوا... عيب بين خملد مساحتهم 
ليس يف اخلري : فقال. ليس يف السرف خري: وقيل للحسن بن سهل وقد كثر عطاؤه على اختالف حاله

ويف الزهد أخبار عن . منع اجلود سوء الظن باملعبود: فقال. إنك متالف: وقال املأمون حملمد بن عباد! سرف
  .ذلك

  :الساتر عطيته



روي أن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه ملك أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليالً، وبدرهم هناراً، 
" " الذي ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وعالنية : " وبدرهم سراً، وبدرهم عالنية، فنزل فيه قوله تعاىل

  " .اآلية 
  :املتنيب

  فبدا، وهل خيفى الرباب اهلاطل؟... ده ستروا الندى ستر الغراب سفا
  .إذا أعطي شكر، وإذا أعطى ستر: ووصف أعرايب رجالً فقال

  :املسرور مبا يعطيه

فأحصوا ثالمثائة منزل فوجه . أحصوا منزل من يغنيه ألف درهم: ملا دخل الفضل ين حيىي الرقة قال لوكالئه
أكلت طعاماً أهنأ منه اليوم، وقد علمت أين أغنيت ما : إليهم ثالمثائة ألف درهم مث وضع له الطعام فقال

  .ثالمثائة بيت

  :أبو متام
  من لذة وقرحية مل حتمد... لو يعلم العافون كم لك يف الندى 

  :زهري
  كأنك تعطيه الذي أنت سائله... تراه إذا ما جئته متهلالً 

  :األعشى
  دايلذ به عذباً من املاء بار... يرى البخل مّراً والعطاء كأمنا 

  :أبو متام
  على أذنيه من نعم السماع... ونغمة معتف يرجوه أحلى 
. فقال ذلك لوردان موىل عمر. ضروب من القول: من بقي من لذاتكم؟ فقالوا: وقال معاوية يوماً جللسائه

: فقال. أنا أحق هبذه منك: فقال معاوية. النظر يف وجه كرمي أصابته من دهره جائحة فاصطنعت إليه: فقال
ودخل هشام بن عروة على املنصور فشكا إليه ديناً فأعطاه . هبا من سبق إليها وأنت أقدر عليها فافعل أحق

من أعطى عطية : يا أمري املؤمنني، روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: عشرة آالف درهم فقال
  .نعم: وهو طيب النفس بورك للمعطي واملعطى منها، أفنفسك طيبة هبا؟ قال

  :اشتغاله بالعطاء من

  :بعضهم
  جتود خبري أو هتم خبري... فىت ال تراه الدهر إال ونفسه 

  :آخر
  ال يعد املال إال وهبا



  :دعبل
  غنماً وما وفره غرماً... يعد ما أنفق من ماله 

  :وله
  وال الكنز إال اعتقال املنن... فىت ال يرى املال إال العطاء 

  :من ال يعد ماله إال ما وهبه

ليس السخاء أن تعطي : وقال بعض الصوفية. أفضل الصدقة جهد من مقل: يب صلى اهللا عليه وسلمقال الن
  .الواجد العادم، إمنا السخاء أن تعطي العادم الواجد

  :شاعر
  تقدر على سعة مل يظهر اجلود... إذا تكرمت أن تعطي القليل ومل 

  فكل ما سد فقراً فهو حممود... بث النوال وال مينعك قلته 
  :خرآ

  حىت جتود وما لديك قليل... ليس العطاء من الفضول مساحة 
  .مل حيرم من قصد له: وقيل

  :من يكثر العطاء وإن قل ماله

  :ابن هرمة
  فخماً يضيق به ذراع املكثر... وينال باملال القليل تربعي 

  :العرندس
  ولكن كان أرحبهم ذراعا... ومل يك أكثر الفتيان ماالً 

  :آخر
  ما كان عندي إذا أعطيت جمهودي... إذا ضيف تضيفين ما كان عاراً 

  ومكثر من غىن سيان يف اجلود... جهد املقل إذا أعطاك نائله 
أنت طلبة أمري : طلبين املنصور فهربت منه متنكراً، فلقيين أسود فتعلق يب و قال: وقال معن بن زائدة

إنك إن أتيته يب ال تنتفع منه بكثري نفع، : تفقل. دعين من هذا: فقال. فقلت إتق اهللا فإين غريب. املؤمنني
دعين من ذا، أنت موصوف باجلود هل أعطيت مالك كله : فقال. فدونك هذه اجلواهر فقيمتها ألوف دنانري

أنا مشاهريت كل شهر عشرون درمهاً و مايل على ظهر األرض ما قيمته : فقال. ال: أو نصفه أو ثلثه؟ فقلت
ففارقته ! لك هذه اجلواهر، ووهبتك لنفسك لتعلم أن هللا عباداً أسخى منك مائة درهم، وها أنا قد وهبت

  .وأنا بعد يف طلبه

  :من أعطى الكثري ملن يرضيه القليل



. ال تدنقوا يدنق عليكم: فقال. إنه كان يكتفي بدانق: سوى حجام شارب احلسن فأعطاه درمهني، فقيل
. مائة دينار: ما معك؟ قال: أله شيئاً فقال لغالمهومر يزيد من املهلب بأعرايب يف خروجه من السجن فس

أنا : قال. إنه ال يعرفك: قال. أنا ال يرضيين إال الكثري: فقال. هذا يرضيه اليسري: فقال الغالم. أعطه: فقال
ما زال يعطيين حىت ظننت أنه بودعين، وما ضاع مال أورث : وأثىن أعرايب على رجل فقال. أعرف نفسي

  .محداً

  :ائله يف مالهاحملكم س

  :التنوخي
  أعطوه من ماهلم ما شاء واقترحا... إن جاءهم سائل يبغي نواهلم 

  :ابن نباتة
  شبايب، وقد وىل به الشيب، رده... وحكمين حىت لو أين سألته 

. إين عصيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ودخل الغافري على احلسن بن علي رضي اهللا عنهما فقال
ال يفلح قوم ملكت أمرهم امرأة، : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: كيف؟ قال! تبئس ما صنع: قال

اختر احدى ثالث إن شئت فثمن : فقال. وقد ملكت علي امرأيت، أمرتين أن أشتري عبداً فاشتريته فأبق مين
  .قف ههنا وال تتجاوزه فقد اخترته فأعطاه ذلك: عبد فقال

  :من جاد بالعرض دون العرض

  :اعةأبو شر
  عرض مصون وتراث منتهب

  :ابن الرومي
  ومسكنه شرف ممتنع... قريب النوال بعيد املنال 

  ومل ينأ منه صبيب مهع... كمثل السحاب نأى شخصه 
  :يعقوب النمار

  وصري ماله هنباً مباحاً... محى أعراضه ضناً وشحاً 

  :الصائن عرضه مباله

  .فضلهفالن منع الناس من عرضه مبا نشر عليهم من : قيل
  :آخر

  خري العروض وقاية األعراض



  :آخر
  ومن أنال املال صان اجلاها

  :أمحد بن أيب طاهر
  ما املال عند حقوقه مل يبذل... العرض ليس يصونه مال إذا 

  :آخر
  جيعل املال جنة اإلحسان... ال يقي باإلحسان ماالً ولكن 

  :املبتاع احلمد باملال

  يقال له ذهابذهاب ال ... ذهاب املال يف محد وأجر 
  :جمنون

  إال تيقنت أين غري مغبون... وما اشتريت مبال قط مكرمة 
: ما هذا املغرم؟ فقال: وفرق علي بن موسى الرضى ماله خبراسان كله يف يوم عرفة فقال له الفضل بن سهل

  !بل هو املغنم، ال تعدن مغرماً ما ابتعت به أجراً وكرماً
  :من يعطي طوعاً ويتأىب خسفاً

فالن ال يسمح بالغلب وال يدر على : وقيل. لدهقان الذي طالبه باملال قد تقدم يف خرب السالطنيخرب ا
  .الغضب

  :معن بن أوس
  مبساً ولكن بالتودد خنتل... ونأىب فال نعطي على اخلسف درة 

  :البحتري
  وإن جئته من جانب الذل أصحبا... حرون إذا عازرته يف ملمة 

  :املتنيب
  مبا يهون وال تسخون بالسلب... سكم وأنتم فئة تسخو نفو

  :إعطاء املستحق وغريه والشاكر والكافر

ال يزهدنك يف : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. ألن أخطىء باذالً أحب إيل من أن أصيب مانعاً: قيل
  :قال بعضهم. املعروف كفر من كفره؛ فإنه يشكرك عليه من مل يصطنع إليه

  تضمنها كفور أو شكور ...يد املعروف غنم حيث كانت 
  وعند اهللا ما كفر الكفور... فعند الشاكرين له جزاء 

  :حممود
  وأجعله فرضاً على الفرض والفرض... سأمنح مايل كل من جاء عافيا 



  وإما لئيم صنت عن لؤمه عرضي... فإما كرمي صنت باجلود عرضه 
  :آخر

  ال يذهب العرف بني اهللا والناس

  :ستضر بإعطائهاحلث على منع اللئام ومن ي

املصطنع إىل اللئيم : وقال بزرمجهر. من صنع معروفاً إىل غري أهله كتب له خطيئة: قيل يف التوراة مكتوب
من أشبع لئيماً فقد : وقيل. طوق اخلنزير ترباً، وقرط الكلب دراً، وألبس احلمار وشياً؛ وألقم احلية شهداً

  .يزداد بالعرف خباالً كما يزداد املريض من كثرة الطعام وباالًاللئيم : وقيل. ضرى عدواً عاتياً وسبعاً عادياً
  :أبو جبيلة

  رزئت ومل تظفر حبمد وال أجر... مىت تسد معروفاً إىل غري أهله 
  :آخر

  يالقي كما القى جمري أم عامر... ومن يصنع املعروف يف غري أهله 
  :آخر

  نوا كلباولو أخذوا باحلزم ما مسَّ... هم مسَّنوا كلباً فأتلف بعضهم 
  :آخر

  ليس يف منع غري ذي احلق خبل

  :من ال يبخل يف حق يلزمه وال يسرف فيما خيوله

مىت يكون قليل النوال : وقيل لفيلسوف. ما أمجد يف حق وال أذوب يف باطل: فقال. إنك خبيل: قيل للمنبوذ
: ما اجلود؟ فقال: ملعاوية وقيل. إذا كان قليله يف احلقوق وكثريه يف اإلسراف: موفياً على الكثري؟ فقال
  .السخاء أن تأخذ الشيء من حل وتضعه يف حق: وقيل. إصابة موضع البذل واملنع

  :الراعي
  فيه وال برم يعىب به السبل... فلست إن نابين حق مبنتكر 

  :املمدوح مبنع العطاء غري مستحقه

  صنيعة تقوى أو خليل ختالقه... إذا املال مل يوجب عليك عطاؤه 
  ومل يبتذلك املال إال حقائقه... وبعض املنع عزم وقوة منعت، 

  :املتشارك ذويه يف ما ميلكه وحيويه



ومل أنت غين وهو : فقال له. هو أخي: صادف رجل موسراً يصحبه معسر فسأل املوسر عن صاحبه فقال
  :فقري أما مسعت قول عبد اهللا بن معاوية

  داين فضلهافامنح عشريتك األ... وإذا أصبت من القوافل رغبة 
  :وأحسن بقول اآلخر

  فقلل منهم شياة العدم... بدا حني أثرى بإخوانه 
  فبادر بالعرف قبل الندم... وعرفه احلزم صرف الدهور 

  :عمرو بن االطنابة
  أخا طلب للمال حىت متوال... كرمي رأى اإلقالل عاراً فلم يزل 

  العلى كل من يرجو جداه مؤم... فلما أفاد املال عاد بفضله 
  :أبو عمر القاضي

  حتوز يدي ظلم هلم وعقوق... وتركي مواساة األخالء بالذي 
  .ال تعدن غنياً من مل يكن غناه مشتركاً: وقيل

  :اإلعطاء يف حال السكر والصحو

  .ملا كان السكر قد يذر البخيل كرمياً، كرهوا مدح املرء بأنه يسخو يف حال السكر فغضوا
  :من قول عمرو
  لطها سخيناإذا ما املاء خا

  :واستجادوا قول امرىء القيس
  ينال جودك يف صحوٍ ويف سكر

  :وقد استجيد قول زهري
  ولكنه قد يهلك املال نائله... أخو ثقة ال يهلك اخلمر ماله 

  .ليس ينفق ماله يف شرب اخلمر ولكنه يف البذل: وقيل. أي ليس ممن يطي لسكره ولكن يعطي لسخائه
  :البحتري

  فما اسطعن أن حيدثن فيك تكرما... س عليهم تكرمت من قبل الكؤ
  :املتنيب

  إذا انتشا خلة تالفاها... ال جتد اخلمر يف مكارمه 

  :عذر سخي خبل يف بعض األحوال

لو أمكنين لكان احلظ فيه لنا دونك، فإن : قال احلسن بن علي رضي اهللا عنهما لرجل سأله شيئاً فلم ميكنه
قصد رجل احلسن بن سهل يف حالة عسره، فاستماحه فلم ينل منه . حرمنا شكرك فال حترمنا سعة عذرك



  :مطلبه فعاتبه فقال احلسن
  وكيف يسمح من بالدين حيتال؟... اجلود طبعي ولكن ليس يل مال 

  وليس ما أشتهي يأيت به املال... وشيميت يف العطايا ال تزايلين 
  :واستبطأ دعبل أبا دلف فبعث إليه دنانري وكتب معها

  قالً ولو أملهتنا مل تقلل... فأتاك عاجل برنا  أعجلتنا
  ونكون حنن كأننا ملن نسأل... فخذ القليل وكن كأنك مل تسل 

  :ومدح البحتري طاهر بن حممد فبعث إليه دنانري وكتب معها بأبيات منها
  ر إذا قصر الصديق املقل... والشريف الظريف يسمح بالعذ 

  :فكتب إليه البحتري
  يبلغ احلق فالدنانري فضل... اً بشعر وإذا ما جزيت شعر

ما إىل : دخل بعض الطالبني على اسحق املوصلي فأطال اجللوس، فلما خلف الناس كلمه يف حاجة فقال
  :فسكت قليالً مث عاوده فقال له كذلك، فقال. ذلك سبيل

  ينبو الفىت، وهو اجلواد اخلضرم... ال ييئسنك من كرمي نبوة 
  حىت يفيء به الطباع األكرم... فإذا أىب فاستبقه وتأنه 
وقال والٍ لرجل كان . بييت يبخل ال أنا: ويف املثل. قد عاد الطباع األكرم، وخوله: فاهتز لكالمه وقال

قد : ووقع عبد احلميد يف رقعة مستميح كان قد بره مراراً. دع الضرع يدر لغريك كما در لك: يكثر سؤاله
  .ينفد ما عندهنفد ما عندنا ملثلك فارغب إىل من ال 

  :عذر من أعطى قليالً
إن من بيده : صاحب العراقني يعطيين درمهاً؟ فقال: أتى رجل زياد بن أيب سفيان سائالً فأعطاه درمهاً فقال

خزائن السموات واألرض رمبا رزق أخص عبيده التمرة واللقمة، وما يكثر عندي أن أصل رجالً مبائة ألف 
ورفع حشم جعفر بن حيىي إليه . رغيفاً إذا كان رب العاملني يفعل ذلكدرهم، وال يصغر أن أعطي سائالً 

: فقال جعفر. قليل دائم خري من كثري منقطع: قصة يستزيدونه أرزاقهم، فقال لعمرو بن مسعدة فكتب إليه
  أي وزير بني جنبيه؟

  :عذر من أفقره اجلود

  :الذي يقولأليس أبوك : قصد مجاعة ابن هرمة فخرجت بنية له فاعتذرت فقالوا
  أبتاع إال قريبة األجل... ال أمنع العود بالفصال، وال 

  .نعم هذه العادة منه تركتكم بال قرى: فقالت
  :جحظة

  فيما عددت وال عندي له خلع... جاء الشتاء وما عندي له ورق 
  وللمساكني أيضاً بالندى ولع... كانت فبددها جود ولعت به 



  :أبو الشمقمق
  واليوم إن سئلوا النوال متحلوا... حاهلم اجلود أفلسهم وغّير 

  .العذر صادق مع النية اجلميلة يقومان مقام النجح: وسأل رجل آخر شيئاً فاعتذر إليه فقال السائل

  :أنواع خمتلفة من باب اجلود

  :ابن الرومي
  والبحر ال ينضبه النزح... يعطي وينمي اهللا أمواله 

  .اللهم اجعل ملنفق خلفاً وملمسك تلفاً: ي كل صباح ومساءإن هللا مالئكة تناد: ومما روي يف اخلرب
  :البحتري فيمن ساحمه خبراجه

  على كند األيام هان عالجها... وكنت إذا ما رمت عندك حاجة 

  علي مداها واستقام اعوجاجها... فلم ال أغايل بالضياع وقد دنا 
  وكان عليه عشرها وخراجها؟... إذا كان يل تربيعها واغتالهلا 

والعطايا ختتلف . فوقك ودوين؛ فأواله ماالً: فقال. أعطين عطية تشبهك أو تشبهين: قال شرحبيل للرشيدو
فاحلذياء للمبشر، واحلذية للعدل، والبسلة للراقي، واحللوان للكاهن، والنشوع للساحر، والزبد : أمساؤها

  .للدالل، والشرب للنكاح، والعزير مثن املرعى، واجلعل للشرط

  يف البخل باألموالمما جاء 

  :حقيقة البخل

وقال . هو أن يرى الرجل ما أنفقه سرفاً وما أمسكه شرفاً: سئل احلسن رضي اهللا عنه عن البخل فقال
وما اجلود؟ : فقيل. االستفضال على امللهوف: ما اللؤم؟ فقال: وقيل لألحنف. البخل جلباب املسكنة: آخر
  .االحتيال للمعروف: فقال

  :ه على كل الذنوبذم البخل وتعظيم

فاسق سخي : فمن أبغض الناس إليك؟ قال: قيل. عابد خبيل: من أحب الناس إليك؟ فقال: قيل إلبليس
السخي حر ألنه ميلك مباله، : وقيل. من خبل مبال يف واجب ذهب ضعفه يف باطل: وقيل. فينجيه سخاؤه

لو أن أهل البخل مل ينلهم من خبلهم : نوقال بشر بن مروا. والبخيل ال يستحق اسم احلرية ألنه ميلكه ماله
أعجب ما يف البخيل أنه يعيش عيش الفقراء وحياسب : وقيل. إال سوء ظنهم برهبم يف اخللف لكان عجيباً

  .حساب األغنياء
  :شاعر



  إن البخيل فقري غري مأجور
  :الديسق الريبوعي

  وأشفق فهو حمتاج فقري... إذا ذو املال ضنَّ مبا لديه 

  :وقلة اجلود يف الناسكثرة البخل 

  :ملا قال أبو العتاهية
  اطرح بطرفك حيث شئت فلن ترى إال خبيال

  :كشاجم! كذبوين بواحد: فقال. خبلت الناس كلهم: قيل له
  كأمنا قد أنبت العوسجا... اجتنب الناس طريق الندى 

ك طريق نبت فيه ذا: جتنب الناس طريق الندى؛ فقال: وهذا مأخوذ من قول بعضهم وقد مسع رجالً يقول
  .العوسج

  :ببغا
  أما يف الدهر شيء ال يريب؟... أكل وميض بارقة كذوب 

  يكاد يشح بالريح اهلبوب... وشاع البخل يف األشياء حىت 
  وأكثر ما أشاهده معيب؟... فكيف أخص باسم العيب شيئاً 

  :ابن نباتة
  والبخل عند الناس فطنة؟... كيف السبيل إىل الغىن 

  :و لئيماًمعاتبة من يرج
نزلت بواد غري ممطور : وسأل أعرايب رجالً فحرمه فقال له أخوه. من أمل فاجراً فأدىن عقوبته أن حيرمه: قيل

الذليل من اعتز : ذم العباس بن احلسني بعض الوزراء فقال. ورجل غري مسرور، فارحتل بندم أو أقم بعدم
دمت غري مكدم نفخت لو تنفخ يف فحم، ك: بك، واخلائف من اعتزى إليك، والفقري من أمّلك، وقيل

  :إين أقصد فالناً راجياً نداه، فقال له صاحبه: وقال رجل. هيهات تضرب يف حديد بارد
  كاملستذيب لشحم الكلب من ذنبه... ترجو الندى من إناء قلما ارتشحا 

  :أبو العتاهية
  حيلب تيساً من شهوة اللنب... وإن من يرجتي نداك كمن 

  :بعضهم
  لقد حدثت نفسك باحملال... الكالب تروم عظماً؟  أمن دار

  :إمسعيل القراطيسي
  بواد غري ذي زرع... لقد أحللت حاجايت 

  :وقال أبو متام
  سوى أملي إياكم للعظائم... ومايل من ذنب إىل الرزق حلته 



  :وحنوه
  حوهتا دوننا أيدي القرود... سجدنا للقرود رجاء دنيا 

  مناه سوى ذل السجودعل... فما بلت أناملنا بشيء 
  :املتنيب

  وما أن إال ضاحك من رجائيا... تظن ابتسامايت رجاء وغبطة 

  :من ال ينال خريه وال يرجى فضله

هو واهللا ليس برطب فيعصر وال بيابس فيكسر، ما عند خل وال : قال الصاحب بن زرارة يف أخيه صاعد
إنكم : وشامت أعرايب رجالً فقال. لبخله وكان عبد امللك يقال له رشح احلجر. مخر، سواء هو والعدم

. ما عنده فائدة وال عائدة وال رأي مجيل وال إكرام دخيل! لتقصرون العطاء، وتعريون النساء، وتبيعون املاء
  .بئس منتجع اجملدب: وقيل يف رجل. واهللا ما يقيم الفأر يف دارك إال حب الوطن: وقالت امرأة لزوجها

  :شاعر
  فقل يف طالبك جئنا به... طالب وحبر السراب يفوت ال

  :املتنيب
  وال يدر على مرعاكم اللنب

  :أبو هفان
  !أزرهتم أم زرت من يف املقابر... سواء إذا ما زرهتم يف ملمة 

وقصد رجل سلطاناً فلما ! وجدته ال يعود إليه حر: كيف وجدت فالناً ملا قصدته؟ قال: وقيل أليب العيناء
  .والين قفاه وأوالين منعه ومحاين نفعه: ما والك؟ فقال: رجع قيل له

  :من تأىب نفسه السماحة

  :شاعر
  !مهال: إذا هم باملعروف قالت له... يعاجل نفساً بني جنبيه كزة 

  :آخر
  كأمنا يعطيك من بصره
  :سعيد بن عبد الرمحن

  و نفس أضاق اهللا باخلري باعها... أىب لك فعل اخلري رأي مقصر 
  عصاها، وإن مهت بشر أطاعها... إذا هي حثته على اخلري مرة 

  :املتلقي سائله بلفظ املنع



أيها : وقال عمرو بن عبيد لرجل قد أكثر من ال. فالن مشجب من أي النواحي أتيته وجدت ال: قيل
  .وجدت فالناً أخرس بنعم فصيحاً بال: قال أعرايب. الرجل أقل من ال فليس يف اجلنة ال

  :خبيل متكرب

  :قال خلف األمحر. البخل وسوء اخللق: خصلتان ال جتتمعان يف مؤمن: يه وسلمقال النيب صلى اهللا عل
  تغيم مساؤهم من غري وبل... إناس تائهون هلم رواء 

  .رب صلف حتته راعدة: وقيل
  :وقال

  وما جر ذماً كالتكرب والبخل... أجتمع خبالً فاحشاً وتكرباً 
  من ذاك يف وعلأو الكرب جود كنت ... فلو كان عفى البخل منك تواضع 

  .وقد تقدم بعض ذلك يف الكرب

  :من عادته البخل

مل أر الديكة يف بلد إال تأخذ مبناقريها ما تلتقطه فتلقيه قدام الدجاج اال : أي الناس أخبل؟ فقال: لثمامة: قيل
 من: وقال بعضهم. ديكة مرو فإهنا تسلب الدجاج ما يف مناقريها من احلبوب، فعلمت أن البخل يف طباعهم

  :أما مسعت قول الشاعر. مل يأت اخلري صغرياً مل يأته كبرياً
  فمطلبها كهالً عليه شديد... إذا املرء أعيته املروءة ناشئاً 

  :ابن العميد
  البخل مستحسن يف شيمة اخلوز

  :ذم من ال يعطي إال على اخلسف

بن عصمة صرت إليه هذا حممد بن علي . جل الناس ال ترشح أناملهم إال بعسف وعنف: قال أبو نعامة
  :هات فقلت: أتسمع بيتاً حضر؟ قال: أطواراً أقتضيه، فكان يعد ومياطل، فأتيته يوماً فقلت

  حممد بن علي بن عصمة بن عصام
  :هذه نسبتنا؟ فقلت: فقال

  من أهل بيت كرام... جليل فضل كرمي 
  :فامسع: غداً فقلت: أتسمه بيتاً أم تنجز الوعد؟ فقال: فقلت! أحسنت: فقال

  !بأخذ أير الغالم... لكنه مستهام 
  .ويلك يا غالم، أعطه وأرحنا منه! آه آه: فقال

  :بعضهم



  يعطيك شيئاً إال إذا رهبا... العبد ال يطلب العالء وال 
  حيسن مشياً إال إذا ضربا... مثل احلمار املوقع الظهر ال 

  :آخر
  صحيحاً ويعطي نفعه حني يكسر... رأيتك مثل اجلوز مينع خريه 

  :شاعر
  خصلة أشكرها له... صاحب يل ليس فيه 
  راً وتفصيالً ومجلة... مسجاً شخصاً وخمبو 

  !ومهيناً من أذله... ومريداً من جفاه 

  :خبيل أعطي عطية لطمع

نعم أعطاين طلب الثواب، وصانع املعروف لعاجل اجلزاء كملقي احلب : أعطاك فالن؟ فقال: قيل ألعرايب
  :ه، ومن هنا أخذ املتنيب تعريضاً بكافورللطري ليصيده به ال لينفع

  وينصب حتت ما نثر الشباكا... ومن قد ظن نثر احلب جوداً 

  :املصطنع إىل األراذل دون األفاضل

  :ابن الرومي
  وأصبح عن أهل املروءة ساهيا... تنبه لألنذال يرفع أمرهم 

  :آخر
  ل تنيب أنه سفلة... صنائعه لدى األنذا 

  :آخر
  ئام وهوبوابن اللئيمة لل

  :خبيل متشبه باألسخياء

لو واسيت أخاك كان أشبه بك من هذا البخل الذي : كان لبعض املوسرين أخ ال يواسيه فقيل له
واهللا ما أنا ببخيل، لو ملكت ألف ألف لوهبت له الساعة مخسمائة درهم، مث التفت إىل : استشعرته، فقال

ال واهللا أنت أجود : مخسمائة درهم يقال له خبيل؟ قالوايا قوم رجل يهب ألخيه يف جملس واحد : القوم فقال
  :جحظة! من ميشي على قدم

  ح ونفسه نفس خبيلة... وممخرق يصف السما 
  :كيف رأيت أهل العراق؟ فقال: وقيل للماجشون

  يأوي إىل عرض دخيل... ما شئت من رجل خبيل 



  وفعاله غري اجلميل... يأيت اجلميل بقوله 
  :وقتاً بطفيف املتعجب من خبيل مسح

  وما كان يعرف فعل اجلميل... تعجبت ملا ابتدا باجلميل 
  قليل الضياء سريع األفول... فأطلع يل كوكباً كالسهى 
  ولكنها غلظة من خبيل... وما كان إعطاؤه سؤدداً 

  :قال اخلليل بن أمحد يف سليمان وقد ذكر له إنسان أنه جاءه فأعطاه شيئاً
  منها التعجب جاءت من سليمانا... رت وخصلة يكثر الشيطان إن ذك

  فكوكب النحس يسقي األرض أحيانا... ال تعجنب خلري جاء من يده 
  :أبو متام

  رمبا أمكنت جناها السحوق
  :املوسوي

  مسحت حروف التاء للتمتام... ومبخل أعطى القليل ورمبا 

  :من أعطى للتهور

  :شاعر
  وال تذممه إن رزما كفاه يوماً... ال متدحن حسناً يف اجلود إن مطرت 

  ولن جيود بفضل املال معتزما... فليس يبخل إبقاء على نشب 
  يعطي ومينع ال خبالً وال كرماً... لكنها خطرات من وساوسه 

  :رد عطية خسيسة

  :قصد أعرايب أبا الغمر فسأله فأعطاه درمهني فردمها إليه مث قال
  ا عمروليدفع عين فاقيت درمه... رددت لبحر درمهيه ومل يكن 

  !وأنفقهما يف غري محد وال أجر... خذمها واصطرفهما : فقلت لبحر
  تسميت حبراً، واكتنيت أبا الغمر... أمتنع سؤال العشرية بعدما 

  :وكان ربيعة مدح العباس بن حممد بقوله
  قل ال، وأنت خملد، ما قاهلا... يا ابن حممد : لو قيل للعباس

خذ هذه الرقعة وأوصلها وكتب : ربيعة ذلك لصاحب دواته وقالفأعطاه بعد مطل كثري دينارين، فوهب 
  :فيها

  لتجري يف الكالم كما جريت... مدحتك مدحة السيف احمللى 
  كذبت عليك فيها وافتريت... فهبها مدحة ذهبت ضياعاً 



  :وصف غين ال يعطي وال ينفق

أن منصوراً ال : ل جلعفر بن حممدوقي. بطر الدعة خبيل السعة: وقيل. فالن مسني املال مهزول النوال: قيل
وحيه مع ما يكون له من السلطان : فقال. يلبس منذ صارت اخلالفة إليه إال اخلشن وال يأكل إال اخلشن

احلمد هللا الذي حرمه من دنياه : فرفع يده إىل السماء فقال. وجيب له من األموال؟ قال إمنا يفعل ذلك خبالً
يا : ان أعد اثين عشر ألف عدل من الثياب، فأخرج يوماً ثوب خز وقالإنه ك: وقيل. ما ترك من أجله دينه

  .فلما أفضت اخلالفة إىل املهدي أهنبها الغلمان. ربيع اقطع منه جبة يل وقلنسوة، وخبل أن يأيت بثوب آخر
  :البسامي

  فلما آتيت إنساناً فقريا... لقد أوتيت من ملك عظيم 
  :آخر

   يسق ذا غلة من مائه اجلاريمل... ولو يكون على اخلزان ميلكه 
  :آخر

  إذا ما سلبتم نعمة اهللا ذاكر؟... أال ليت شعري آل خاقان هل لكم 
  !فما لكم، واحلمد هللا، شاكر... فأما وأنتم البسون ثياهبا 

  :املؤداد بالثراء خبالً
  :أحسن ابن الرومي يف قوله

  يزيد به يبساً، وإن ظن يرطب... إذا غمر املاء البخيل وجدته 
  إذا غمر املاء احلجارة تصلب... وليس عجيباً ذاك منه فإنه 

  .خذه وضعفيه حرصاً: وكان ذلك مما روي يف اخلرب أن اهللا إذا سأله عبد شيئاً يقول
  :ابن احلجاج

  تناهوا يف نفوسهم استفاال... أناس كلما ازدادوا عالء 
  :وهو نزر العرف جامد الكففالن ال تندى أنامله، وال ترجى فواضله، ألني من كفيه احلجر، 

  فليس بني يديه والندى عمل... كأمنا خلقت كفاه من حجر 
  :آخر

  وهل للصفا العادي ماء إذا عصر
  :شاعر: هو نكد احلظرية أي مانع ملا يف يديه

  يف ليلة مظلمة بارده... لو عرب البحر بأمواجه 
  ما سقطت من كفه واحدة... وكفه مملوءة خردالً 

  :البحتري
  كالبحر يدفع ملحه عن مائه... دور البخل عن أطرافها جدة ي

  :الفرزدق



  من الري منه وكدره أجاجه... فىت ماله كالبحر مينع صادياً 
  :الزبرقان

  عقارب أخشى لسعها وأفاعيا... طوى كل معروف وأحضر دونه 

  :الراجع يف هبته والقاطع لصلته

وهذا مما يستدل به على حترمي الرجوع يف . عائد يف قيئهالراجع يف هبته كال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اهلبة بأنه حرام، كما أن أكل املتقيأ حرام

  :ابن الرومي

  كلما أعطى عطاياه رجع... ال تكن كالدهر يف أفعاله 
  :البحتري

  مث استرد وذاك مبلغ رأيه... أعطى القليل وذاك مبلغ قدره 
  :قطعه عنه فقال فيهوأجرى بعض الكبار على أعرايب شيئاً مث 

  يل الرزق حىت يتوفاين... إن الذي شق فمي ضامن 
  زادك يف نفعك حرماين... حرمتين نفعاً قليالً فما 

  :ابن هرمة
  ودافقة من بعد ذلك ما حلب... كممكنة من درها كف حالب 

  :السالب مستعطيه

  .طلب القرن فجدعت أنفه: قيل يف املثل
  :بشار

  قرناً فلم يرجع بأذنني.. .فصرت كاهلبيت غدا يبتغي 
  :وقيل

  سقط العشاء به على سرحان
  :آخر

  كمبتغي الصيد يف عريسة األسد

  :الصائن ماله بعرضه واملمنوع من سؤاله

كان جحا إذا جلس كشف أسته : وقيل. من صان نفسه أهان فلسه. أخبل الناس مباله أجودهم بعرضه: قيل
ابق نعليك وابذل : وهذا حنو املثل. األست أبقى من الثوبجلدة : ورفع عنه ثوبه، فقيل له يف ذلك فقال



  .قدميك
  :أبو متام

  أمواهلم يف هضاب املطل والعلل... أضحوا مبسنت سبل الذم فارتفعت 
  :ابن الرومي

  ء ثواب من مثله حبالل... ال تطالبه بالثواب فما رز 

  :املقتر على نفسه والتارك لشهوته

  :قال الشاعر
  تنفس من منخر واحد...  ولو يستطيع لتقتريه

  :آخر
  ويفزع من صلة املادح... حيب املديح أبو خالد 

  وختشع من صولة الناكح... كبكر تود لذيذ النكاح 

  :الضنني مبال غريه والسمح به

البخيل مينع ماله ويغضب على اجلواد إذا : وقيل. احلر يعطي والنذل يأمل قلبه. قيل فالن مينع دره ودر غريه
  .هرأى ابتذال
  :أبو متام

  بنيل يد من غريه لبخيل... وإن امرأ ضنت يداه على امرىء 
  :آخر

  جعد البنان مبا يف رحله قطط... سبط البنان مبا يف رحل صاحبه 

  :املوصوف بالسكوت عند السؤال

  .فالن مرتز نكد كز: قال بعضهم
  :بعضهم

  كأهنم عند السؤال جالمد
  :آخر

  السؤال وقل منه املنطقعند ... إن اللئيم إذا سألت هبرته 
  :وأتى بعض الشعراء رجالً فسأله، فما زاده على التنحنح والتحوقل فقال

  إذا قلتها دلت على طرق البخل... فال حول إال باإلله وقوة 
  كما قلتها بعد التنحنح من أجلي... وإين ألرجو أن أفوز بأجرها 



  :احلزين اهلارب خمافة أن يسأل

  :بعضهم
  اه حزينخمافة أن يرجى ند

  :جحظة
  فرائصه خوفاً لذكر التطول... إذا ذكر الناس التطول أرعدت 

  :بشار
  خمافة سؤل واعتراه جنون... إذا سلم املسكني طار فؤاده 

  .فالن يبغض نعمة اهللا عليه خمافة أن يستماح: قيل

  :املتلقي عافيه بقطوب وجهه

  .اه طالباً، فقرب من حاجب حاجباًرآين فخالين يف نداه راغباً وجلدو: ذم أعرايب رجالً فقال
  كأمنا وجهه باخلل منضوح

  :كيف وجدت فالناً ملا اعتفيته؟ فقالت: وقيل المرأة
  كأن عليه أرزاق العباد... تلقاين بوجه مكفهر 

  :آخر
  وعنون يل اطراقه عن قطوبه

  :آخر
  طعم الندى عندهم حامض

  :شاعر
  اضومسا تعبيسه ذوق مح... كاحل الوجه كأن مص محاضاً 
  :أصل ذلك من قول األعشى

  زوى بن عينيه علي احملاجم... يزيد بغض الطرف دوين كأمنا 

  :املتلقي عافيه ببشاشة من غري جدوى

وقال أبو العيناء ! ما رأيت من فالن؟ فقال برقاً بال مطر، وورقاً بال مثر، وجه كرمي وفعل لئيم: قيل لرجل
  . منك قرب الويل وحرمان العدويل! أيد اهللا الوزير: لعبيد اهللا بن سليمان

  :ابن الرومي يف معاتبة بعض الرؤساء
  ما فضل الناس تفاحاً على غرب... لوال الثمار اليت ترجى منافعها 

  :وجلحظة
  وبأحسنت ال يباع الدقيق



  :أبو العتاهية
  يف مثل ما أنت فيه ليس يكفيين... إن السالم وإن الرد من رجل 

  :ن غري جدوىاملعتذر إىل سائله ببشاشة م

من كان الصدق حرمان صديقه : سأل أبو العيناء رجالً شيئاً فاعتذر إليه وحلف أنه صادق يف اعتذاره، فقال
. يعرب عن اللئيم لسانه وعن الكرمي فعاله: ماذا يكون كذبه؟ وسأل رجل آخر فاعتذر بأحسن اعتذار فقال

اً، وإن كنت معتذراً فجعلك اهللا معذوراً، وهذا إن كنت كاذباً فجعلك اهللا صادق: واعتذر آخر فقال السائل
  .ال جعل اهللا حظ السائل منك عذرة صادقة: مأخوذ من قول آلخر

  :اجلرميي
  وال جيودون إال باملعاذير... ال ينهضون إىل جمد وال كرم 

  :امللحف إذا سأل احلارم إذا سئل

لف، وإذا وعد أخلف، ينظر نظرة فالن إذا سأل احلف، وإذا سئل سوَّف، وإذا حدَّث ح: قال أعرايب
مل أر أحصر يداً منه بالنوال، : آخر. إذا سئل أقنط وإذا سأل أفرط: وقيل. احلقود ويعتذر اعتذار احلسود

وال أطول لساناً منه بالسؤال، إن سئل فجحد، وإن سأل فحرب، إن سئل أرز وإن سأل انتهز، هو باإلجناح 
  .إذا سأل واثق، وبالرد إذا سئل حاذق

  :اعرش
  كان باإلجناح مين واثقا... وأخ إن جاءين يف حاجة 

  كان بالرد بصرياً حاذقا... وإذا ما جئته يف مثله 
  قبل أن أفرغ منها ناطقا... يعمل الفكرة يف ردي هبا 
إن يل إليك : كان لسعيد بن خالد قصر بازاء قصر عبد امللك فقال له عبد امللك: وممن تلطف لرد سائل

. فلك مخس حاجات مقضية. فقال عبد امللك. هو لك: قال. اجعل يل قصرك: قال. قضيةم: فقال. حاجة
وقال رجل . أنت يف حل من األربع: فعلت فما بعد ذلك؟ قال: قال! أوهلا أن ترد علي قصري: فقال سعيد

حاجيت أن ال : قال! لك ذلك: فقال. بشرط أن تقضي قبلها يل حاجة: قال. إن يل إليك حاجة: آلخر
  .قد فعلت: قال. لين حاجةتسأ

  :من رد سائله بشتم أو سفاهة

وددت : أصابتنا سنة ويل بضعة عشر بنتاً فقال الشيخ: سأل أعرايب شيخاً من بين أمية وحوله مشايخ فقال
أن اهللا ضرب بينكم وبني لشماء صفائح حديد، فال تقطر عليك قطرة وأضعف بناتك أضعافاً، وجعلك 

ما : ما هلن كاسب سواك، مث صفر بكلب له فشد عليه وقطع ثيابه فقال السائل بينهن مقطوع اليد والرجل



ودخل رجل . إنك لقبيح املنظر سخيف املخرب، فأعضك اهللا ببظور أمهات من حولك! أدري ما أقول ذلك
 أما اجلوار: فقال. اجلوار وسوء احلال، وذلك داع إىل الرمحة: يل بك سببان: إىل حممد بن عبد امللك فقال

  .فما مضى عليه أسبوع حىت نكب! فبني احليطان، والرمحة من أخالق الصبيان، أخرج عين

  :ذم من ينسب خبل نفسه إىل القدر

وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم، : إن اهللا تعاىل يقول: خطب معاوية ذات يوم فقال
ما نلومك على ما يف خزائن اهللا تعاىل، ولكن نلومك على ما إنا واهللا : فلم نالم حنن؟ فقام إليه األحنف فقال

  :وقال بعض الشعراء. أنزل اهللا علينا من خزائنه فأغلقت بابك دونه، فسكت معاوية
  !أىب القضاء: وإن مل يعط قال... إذا أعطاك قصر حني يعطي 

  ويعذر نفسه فيما يشاء... يبّخل ربه سفهاً وجهالً 

  :احملسن للبخل احملتج به

كأنك تؤمل أن : قيل له. الدهر أعرض منه: ما لك ال تنفق ومالك عريض؟ قال: قيل خلالد بن صفوان
قلت لبعض األغنياء البخالء أرضيت أن : قال اجلاحظ. ال وال أخاف أن أموت يف أوله: قال. تعيش أبداً

مال، وادعين مبا شئت من ال أعدمين اهللا هذا االسم ألنه ال يقال خبيل إال لذي : يقال لك إنك خبيل؟ قال
أنت ظرف : وقيل أليب األسود. من وهب ماله يف عمله فهو أمحق، ومن وهبه يف عزله فهو جمنون. األمساء

من مل مينع مل يكن له ما : وما خري ظرف ال ميسك ما فيه؟ وقيل: فقال! علم ووعاء حلم غري أنك خبيل
الناس يزعمون : وقال املنصور. أعذر من الظامل الشحيح: وقيل. وللبخل خري من سؤال خبيل: قال. يعطي

وعمل سهل . أين خبيل وما أنا ببخيل، ولكين رأيت الناس عبيد املال، فحظرت ذلك عليهم ليكونوا عبيدي
قد جعلنا : بن هارون كتاباً يف مدح البخل وأهداه إىل احلسن بن سهل، وطلب منه ثواباً، فوقع على ظهره

  .ثوابك ما حسنته وأمرت به
  :املوسوي يف عذر فاضل خبيل

  فالبحر غمر ولكن ليس باجلاري... الغرو إن كنت حراً ال تفيض ندى 

  :ذم ممنت باإلعطاء

املعروف إذا من به كدر، ومن ضاق : فقال. فالن يزعم أنه كساك: وقيل ألعرايب. املنة هتدم الصنيعة: قيل
  :قال. وقيل آلخر يف املعروف إذا أحضى. قلبه اتسع لسانه

  طعم مين عليهم للئام... إن الذين يسوغ يف أعناقهم 
  :آخر



  ليس اجلواد إذا أسدى مبنان... أفسدت باملن ما قدمت من حسن 
  :ال خري يف مترة مقترنة بزنبور: هل لك يف ندى فالن؟ فقال: وقيل لرجل

  أبت هلوايت ذاك والشفتان... ومن ذا الذي يلتذ شهداً بعلقم 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً : " وقول اهللا تعاىل. أنضج رمد شوى أخوك حىت إذا: وقيل

مل يكن ذلك منهم مقاالً : فتقديره يقولون إمنا نطعمكم، قال جماهد: قال" . وأسرياً إمنا نطعمكم لوجه اهللا 
إن هذه يف : الدعا املنصور طبيباً للخيزران، وكانت قد اشتكت عينها، فق. وإمنا أخرب عما كان هلم اعتقاداً

عينها شوكة سنبل، فانتزع من عينها فإذا هو شيء طار من السنبل ولصق بعينها، وتراكبت إال كحال اليت 
احفظها فإهنا : تعاجل هبا فزال األمل يف الوقت، فأعطاه عشرة آالف درهم، فلما دفعها إليه ندم فأوصاه فقال

: فقال. أن تنفق منها شيئاً حىت تنفق ضيعة تشتريها هباإياك : نعم وفارقه فاسترده وقال: فقال. مال له خطر
إن رأيت يا أمري املؤمنني فاختمها خبتمك حىت ألقاك هبا يوم القيامة : وفارقه مث استرده فأوصاه فقال. نعم

  .فضحك وخاله. على الصراط خبتمك

  :النهي عن اإلمتنان

فإن ذلك يبطل الشكر وميحق األجر، مث تال قول  إياكم واإلمتنان باملعروف،: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال متنن : وقال بعضهم. متام البذل ترك املن: وقيل" . ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى : " اهللا تعاىل

املنة هتدم الصنيعة : وقيل. تعداد املنة من ضعف املنة. باملعروف فاملعروف إذا ذكر كدر، وإذا أنسي أمر
أترى أن تقيم ترك : وسأل رجل آخر حاجة فجعل يؤنبه فقال. منتك عن اإلمتنان وتسترد النعمة، فنزه

  التأنيب مقام قضاء احلاجة؟

  :أنواع منه

  :املتنيب
  وال كل على خبل يالم... وما كل مبعذور ببخل 

  :نصيب الصغري
  فليس إىل محد هناك سبيل... مىت جيتمع يوماً حريص ومانع 

  :آخر
  !لكنت أول مدفون من اجلوع... م إذاً ولو عليك اتكايل يف الطعا

أبوك مل يرد حاجة : وسأل ابن عباس إنساناً حاجة فرده فقال. أحقر الناس البخيل لكي يستغنوا عن ماله
! ال ينزو عليها غريي إجياباً لكم: أحد جوداً، كان قد أتاه قوماً يستعريون كلباً لينزوه على كلبتهم فقال

  .أعطى ما يفضل منهأتاك ريان بلبنه إذا : وقيل
  :أبو علي احملمودي



  ومن نفسي أعز علي فلسي... أعز علي من أبوي عندي 
  ومل تكرم على األطماع نفسي... فلوال الفلس هنت على صديقي 

  :وله
  يرى املمات عليه أكرم الكرم... ومت على الدرهم املنقوش موت فىت 

  بالندمفإن أبيت فجرب وأشق ... لوال غناك لكنت الكلب عندهم 
  :آخر

  يكرم ما يكرم من أجله... ال لوم يف القصد على ذي حبا 
  :آخر

  ويف حيايت ما زودتين زادي... ال أحسبنك بعد املوت تنفعين 
  :ومن أمثاهلم

  ألي يوم خيبأ املرء السعة
  :آخر

  فنفعك عين يف املعاد قليل... إذا فات يف الدنيا الذي بك أرجتي 
  :تعان به يف أمر فلم جيد عليهحممد بن يزيد كتبه إىل من اس

  أترضى يل بأن أرضى بتقصريك يف أمري؟
  لعل اهللا أن يصنع يل من حيث ال تدري

  !فألقاك بال شكر وتلقاين بال أجر

  احلد العاشر

  يف األطعمة

  مما جاء يف أوصاف األطعمة

  :اخلبز

  :رايب عري بعمل تعاطاهوقال أع. التمر بنت خنيلة: كما قيل. اخلبز يسمى جابر أو عاصم بن حبة: قيل
  فجابر كلفين اهلواجرا... فال تلوماين ولوما جابراً 

ما طعم : وقيل لبعضهم. التمر طيب وما عن اخلبز صرب: اخلبز أحب إليك أم التمر؟ فقال: وقيل ألعرايب
ا يف سخر له م: أكرموا اخلبز فإن اهللا تعاىل: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. طعم أدامة: اخلبز؟ قال

  .السموات واألرض

  :السويق



ال : عاب عائب السويق عند الطفاوية، وكانت امرأة أدركت أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
هو يرفو الضعيف : وقيل. تفعل فإن السويق طعام املسافر والعجالن واحلزين والسمنة والنفساء واملريض

يصفي الدم، إن شئت كان ثريداً وإن شئت كان  ويشد فؤاد السقيم وفقاره، وجيلو البلغم ومسمونه
  .خبيصاً

  :محد اللحم وذمه

من مل يأكل اللحم : وقيل. اللحم أقل الطعام جنواً: وقيل. أطيب اللحم عوده أي ما عاد منه بالعظم: قيل
خلبز عجباً ملن أكله ا: وقال بعض األطباء. من تركه أربعني يوماً ساء خلقه: وقيل. أربعني يوماً نقص عقله

واللحم وشربه ماء الكرم مث اقتصد يف تناوهلا كيف ميوت؟ واستقبل عمر رجالُ ثالثة أيام على الوالء وقد 
إياكم : وقيل. إن اهللا تعاىل يبغض قوماً حلميني، عاقب بني اللحم وغريه: اشترى حلماً فعاله بالدرة وقال

وسئل بعض ! م تأكل حلماً؟ أف هلذا عمالًأحل: وقال املسيح. وهذه اجملازر فإن هلا ضراوة كضراوة اخلمر
إنا رأينا الغوائل تتولد من أكل اللحم، أال ترى أن أكلة اللحم من : الرهبان عن تركه أكل اللحم فقال

  السباع هي أشد ضرراً من أكلة احلشيش؟

  :السكباج والزيرباج

ومل يكن يطلق . القرى يقال للسكباج اخللية واملخللة والشمقمقة، والصفصاف لغة ثقيف، ومسوه أم
إنه يشفي العرم ويفتق : وسئل بعضهم عنه فقال. السكباج أن يطبخ يف أيام الفرس إال خبامت من امللك

اختذ : الشهوة، ويقدم يف الثرائد وتزين به املوائد، جتيدها اخلاصة وال تغلط فيها العامة قال احلجاج لطباخه
. اختذ سكباجة وأكثر سداهبا: ا عناه فسأل ابن القرية فقالفلم يدر الطباخ م. لنا صفصافة وأكثر فيجنها
يا أمري املؤمنني هو مخ األطعمة ال : فقالت. إىل كم نأكل السكباج؟ يعرض هبا: وقال املنصور يوماً حلظية له
  .فاستحيا منها. ميل حارها وال يكره باردها

  :عبد امللك بن حممد بن إمساعيل
  على أهنا جاءت بلون سقيم. ..وسكباجة تشفي السقام بطيبها 
  كأيدي نساء يف ظالل نعيم... إذا زارها أيدي الرجال تزامحت 

  :بعضهم
  فتركنا من أجلها ألف حاجة... فتنتنا برحيها السكباجه 

  .الفالوذج أال إنكم هضمتموه بعد: ما أكلت؟ قال: وأكل أعرايب القريش فقيل له
  :بعضهم

  ر خري باجهوهي على الده... قدم طاهيك زيرباجه 



  أطايب الفرخ والدجاجه... صبيغة الزعفران حتوي 
  .ما هلا خرجت متفضلة بال لباس: وقدم إىل طفيلي سكباجة بال زعفران فقال

  :الثريد

ثريدة دكناء من الفلفل رقطاء من احلمص ذات حفافني من الصبغ هلا : أي الطعام أطيب؟ فقال: قيل ألعرايب
  :حسان! رب الويل السوء يف مال اليتيمجناحان من العراق، أضرب هبا ض

  جنوم الثريا أو عيون الضياون... ثريد كأن السمن يف جنباته 
  .نعم: قلت ألعرايب هل لك يف ثريدة؟ قال: قال األصمعي

  ثريدة حممومة يف صفحة مكمومة
  قد أحلفت رقاقا وكللت عراقا

  :املرق

إذا طبخ أحدكم اللحم فليستكثر من املرق، : سلموقال النيب صلى اهللا عليه و. املرق أحد اللحمني: قيل
  .وأكثر الشرب إن مل يكن يكثر اللنب: قال. فمن عدم اللحم أكل املرق فهو أحد اللحمني

  :وأهدى صاحل بن عمرية إىل سعيد بن سلم جوذابة فكتب إليه
  فأين اليت جاء جوذاهبا؟... بعثت إيل جبوذابة 
  :أجبه فكتب إليه: فقال البن أخيه

  وحاز اإلوزة أصحاهبا... ثنا إليك جبوذابة بع

  :الشواء

  :ابن الرومي
  مثناُ ولوناُ زفها لك حزور... ومسيطة صفراء دينارية 

  فكأنك ترباً عن جلني يقشر... ظلنا نقشر جلدها عن حلمها 
  :ويقاربه يف صفته

  يطلى بورس بظنه وشواكله... شديد اصفرار الكشيتني كأمنا 
  :ابن طباطبا

  ظلنا لديك هبا يف أشغل الشغل... مل أنس قبل احلشر مائدة إن أنس 
  كأنه متمط دائم الكسل... إذ أقبل اجلدي مكشوفاً ترائبه 
  بيتاً متثلته من أحسن املثل... قد مد كلتا يديه يل فأذكرين 

  يوم الفراق إىل توديع مرحتل... كأنه عاشق قد مد بسطته 



  .كأنه شرحية من قصب :وقدم إىل بعضهم جدي خشب مل ينضج فقال
  :ابن طباطبا يذمه

  هي يف الوصف واملدار سواء؟... قد أتينا به عواري ضلوع 
  ة بدت أم شرحية أم شواء؟... حار فهمي فلست أدري أمدرا 

وقال بعض القدماء يف سفود . هذا ال تعمل فيه العوامل: وقدم أليب علي القسري مرة شواء غري نضيج فقال
  :عليه حلم

  بغاشية يوماً مقطعة محرا... شىت كسوت فروجه وذي شعب 

  :وينشد يف غري النضيج عبدة بن الطيب
  وفاز للحم بالقول املراجيل... ملا نزلنا رفعنا ظل أخبية 

  ما غري القلي منه فهو مأكول... ورداً وأشقر مل ينهبه طالبه 

  :القديد

  .ممددما هذا حلم مقدد بل حبل : محل إىل أعرايب حلم مقدد صلب فقال

  :البيض والعجة

  :ابن أيب البغل
  فرائد در ُسل من صدف البحر... وصف على الكانون بيض كأنه 

  على دستبيد قد متلى من اخلمر... كما اصطف أرجاء الندي وصائف 
وكتب . سقى اهللا العجة ما أعدهلا: أكل بعضهم بيضاً مع سلطان يأكل الصفرة ويؤثره بالبياض فقال الرجل

  :إىل جار له يستدعي منه بيضاً البنه منصور الفقيه
  أليب الفضل إذا هم مبا يهوى جلاجه

  ب ومأمول وحاجه... فله عندك مطلو 
  درة ليست من البحر ولكن من دجاجه

  :الربزماورد

وقد أحدثته الفرس يف بعض احلروب واستخفوا محله يف املعازل ومسوه . الربزماورد نرجس املوائد: قيل
  :قال الشاعر. أفاده احلرب مث قيل بزم أورد، وقيل مسي زماورد، ومسي املهيأ وامليسر هو طعام. رزماورداي

  ال يستطاع وال سيفان يف غمد... كل امليسر من راسني يا سكين 

  :البقل



  .مائدة بال بقل كشيخ بال عقل، وجملس بال رحيان كشجرة بال أغصان: قال أبو نواس

  ما أفقر بيت: وقال. نعم االدام اخلل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: اخلل

  .فيه خل

  :األرز

: كيف؟ فقال: فقال املأمون. األرز يزيد يف العمر: كان احلسن بن سويد يأكل مع املأمون، فقد األرز فقال
ذكر أطباء اهلند أن األرز يري املنامات احلسنة، ومن رأى مناماً حسناً كان يف هنارين، فاستحسن املأمون منه 

: ما هو؟ فقيل: رى ذكر البهطة يف جملس إبراهيم التيمي القاضي فقال رجل حضر إلقامة شهادةذلك، وج
أما األوىل فقد : فقال إبراهيم. وما أظن عاقالً يشتهيه: فسكت مث قال. ال أشتهيه: فقال. األرز باللنب

عند عضد الدولة فقدم وكان بعض شعراء الزمان . احتملناها، وأما الثانية فال حمتمل عليها، فأخر شهادته
  :فعجز عن ذلك فقال عضد الدولة. صفها: البهطة فقال

  يا مدعي األوصاف بالزور... وهبطة تعجز عن وصفها 
  آلىلء يف ماء كافور... كأهنا يف اجلام جملوة 

  :آخر
  فكيف أحب الرز وهو مسخن؟... ولست أحب الرز إن قل طبخه 

  :الطباهجة

  :ابن الرومي
  تروق العني من شرط امللوك... يوك طباهجة كأعراف الد

  فلست ملثل ذلك بالتروك... هلم إىل مساعديت عليها 

  :اهلريسة

روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نبياً من أنبياء اهللا تعاىل شكا ضعفاً يف بدنه، ووجعاً يف صلبه، فأوحى 
  .مااهللا تعاىل إليه أن أطبخ اللحم بالرب وكل، فإين قد جعلت القوة فيه

  :ابن الرومي
  بأضيق حبس يف تنور تعذب... هلم إىل من عذبت طول ليلها 
  فقوموا إىل دفن الشهيدة تؤجروا... وقد ضربت حدين وهي بريئة 

  .اهلريسة أوطأ فراش هىيء لنبيذ: وقيل
  :وللخوارزمي



  من أول الليل حىت قلبها جيف... هل تنشطون لتنورية خنقت 
  يف دفنها قمر بالشمس ملتحف...  كأهنا وهي فوق اجلام قد غرقت

  أو لوح عاج على الزدياب مكتنف... أو درهم فوقه الدينار منطبق 
  :أبو طاهر املأموين

  يف ماء ورد وصندل نقعا... در نثري اسالكه قطع 

  :الرؤس

ة كان الثوري يعجب بالرؤس، ويسميها مرة عرساً ملا جتمع من األلوان املختلفة الطيبة، ومرة اجلامع ومر
: حتسن أكل الرؤوس؟ فقال: وقيل ألعرايب. هو شيء واحد ذو ألوان عجيبة وأطعمة خمتلفة: الكامل ويقول

ودعا . نعم أخبص عينيه وأقلع أذنيه، وأفك حلييه، وأشج شدقيه، وأرمي بالعظم إىل من هو أحوج إليه مين
أكل الرؤوس فلما قام  ودعي رجل إىل. عندي رغف خوارة ورؤوس فوارة: بعضهم آخر إىل دعوته وقال

  .أطعمكم اهللا من رؤوس أهل اجلنة: قال
  :وقال ابن الرومي

  قد أخرجا من فاحم فوار... هام وأرغفة وضاء ضخمة 
  مقرونة بوجوه أهل النار... كوجوه أهل اجلنة ابتسمت لنا 

  :الدماغ واملخ

ا، فال يدخلها غذاء وال دواء إال أضر األطعمة للبدن الدماغ، فإنه يعلق باملعدة ويتغرى ما بني غضوهن: قيل
  :زلق عنها، والعرب تكره أكل املخ وتتعري به، وذلك قول الشاعر

  وال ننتقي املخ الذي يف اجلماجم
إن أعطيتك هذا العظم ما تصنع به؟ : كان أعرايب يف يده عظم وعنده ثالثة بنني فقال لألكرب: قال األصمعي

فقال . أتعرقه حىت ال يدري أهو لعامنا أم لعام أول: قال األوسط. أتعرفه حىت ال أدع لذر فيه مقيالً: قال
وبات شيخ : وقال يف صفة جدب! خذه فأنت صاحبه: فقال. أتعرقه مث أمتششه مث أدقه فأستفه: األصغر

  .أي يطبخ العظم فيخرج الدسم، ويسمى ذلك الصلب: العيال يصلب

  :املضرية

  . ضعفه، فأوحى إليه أن أطبخ اللحم باللنب وكله تقوشكا نيب من األنبياء إىل اهللا تعاىل: قيل
  :بعض الشعراء

  ويف الصفاء إىل مسك وكافور... مضرية تنتمي يف طيب نكهتها 
  فرائد فرشت يف صحن بلور... كأمنا البصل الثاوي بصفحتها 



  :املصلية

  :ابن أيب البغل
  فقرع وأما خصرها فثريد... ومصلية أما جمال وشاحها 

  قطا جثم وسط الفالة ركود... للحم يف جنباهتا كأن هبري ا

  :الشرياز

  إذا اعتصرناه أصناف الشواريز... ال أمحد املر أقصى ما يبيض به 
  يزهي إليك خبال فيه مركوز... ما متعة العني يف خد تورده 

  يف صحن وجنته خيالن شونيز... أشهى إليك من الشرياز قد وضحت 

  :الكشك

  :بعضهم
  إن طبخناه ثانيه... يه أم ذا الكشك زان

قومي : ونزل رجل بأعرايب فكان كل يوم يقول المرأته. وقيل من حم يوماً واحداً فال يأكلن الكشك سنة
هايت اخلبز ودعي : فكانت تأتيه باخلبز والكشك؛ فقال يوماً ذلك فقال هلا الضيف. ائتيين خببز وما رزق اهللا

  .ما رزق اهللا

  :الكامخ

نعم : فذاقه اآلخر واستطابه فقال! خرء ورب الكعبة: حدمهايفان بينهما كامخ فقال أدفع إىل أعرابيني رغ
وأضيف أعرايب فأطعم الكوامخ . ال يفرق بني الكامخ واخلرء إال بالذوق: وقال اآلخر. ولكنه خرء األمري

: حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير، فقال األعرايب: مراراً، فأستفتح الصالة خلف اإلمام فقرأ اإلمام
  .خ فال تنسهاوالكوام
  :النيخيت

  يرف كبلورة صافيه... أتتين سكرجة لوهنا 
  ملا يذكر العيشة الراضيه... مضمنة من وضيء الطعام 
  من الطيب أم ضمنت غاليه... فلم أدر هل ضمنت كاخماً 

  :آخر ضده
  طول ائتدامي اخلبز بالكامخ... شيب رأسي وحنا أعظمي 
  ود الساخليعدل سم األس... فهو إىل نفسي من بغضه 



  :اللنب

: وقيل. من بني فرث دم لبناً خالصاً سائغاً للشاربني: وقال" . وأهنار من لنب مل يتغري طعمه : " قال اهللا تعاىل
اخلل أحب إليك أم الرائب؟ : وقيل لرجل. اللنب أحد اللحمني، ومسوه شحماً ملا كان من الشحم يتولد

لبناً خالصاً : ما غص أحد باللنب قط لقوله تعاىل: وقيل. ليلةالرائب فإنه على كل حال بات مع اللحم : فقال
عليكم بألبان : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ويف احلديث أن البقر حلومها داء وألباهنا شفاء. سائغاً للشاربني

إن الرثيئة مما يغثا : وقيل. ما رغي من اللنب أطيب من املصرح: وقيل. البقر فإهنا ترم من كل الشجر
. فإن قال املخيض! كان إذا نزل بنا نزيل قلنا له احلليب أحب إليك أم املخيض: قال ذو الرمة. بالغض
  :ابن من أنت؟ شاعر: قلنا. عبد من أنت؟ وإن قال احلليب: قلنا

  حضجر يداوي بالبدور كبري... إذا شئت عناين على رحل فتية 
هو أكرم وأطيب من أن ينفى له : ئب؟ فقالاحلليب أحب إليك أم الرا: وقيل لبعضهم. يعين أنه ميخض له

  .حال

  :اجلنب

ما : فقالت. أطعمينا جبناً فإنه يشهي الطعام ويدبغ املعدة ويهيج الشهوة: قال خالد بن صفوان جلاريته
: فقال بعض أصحابه. ما عليك فإنه يقدح يف األسنان ويلني البطن، وهو من طعام أهل الذمة: فقال. عندنا

ابعث إيل بشر : وكتب كسرى إىل واليه. إذا حضر فباألول، وإذا غاب فبالثاين: ؟ فقالبأي القولني نأخذ
  .فبعث إليه خبوذي على خنزير معه جنب! إنسان على شر دابة مع شر طعام

  :شاعر
  وعلى القلب كربة األوهام... إمنا اجلنب آفة اجلسم سقما 

  أو شواء مفصل من عظام... بدلوها بلقميت سكباج 

  :السمك

وقدم إىل . كل ما تفلس ودع ما متلس: وقال آخر. كل من السمك القذال ودع منه املبال: ال أعرايبق
اجتنبوا ما خيرج : هذا إن مل يكفن خببيص ويقرب بنبيذ فاحلذر منه وقال طبيب اهلند: جعفر بن حيىي مسك فقال

  .من الضرع والبحر
  :أبو طالب املأموين

  له اآلكلألذ ما يأك... ماوية فضية حلمها 
  مدبل فهو هلا شامل... يضمها من جلدها جوشن 



  هبا كما يتلفها الساحل... تعيشها اللجة ما خيمت 
  بقليها ما ضافين نازل... لو نلت من فضتها عسجداً 

  :الباذجنان

ارب، لونه لون بطون العق: ما تقول يف الباذجنان؟ قال: قيل ألعرايب. كلوا القرع واجتنبوا الباذجنان: يف اخلرب
لو : فقال. إنه حيشى باللحم ويقلى بالزيت فيكون طيباً: فقيل! وأذنابه كأذناب احملاجم، وطعمه طعم الزقوم

ما : وقيل آلخر. حشي بالتقوى، وقلي باملغفرة، وطبخته احلور العني، ومحلته املالئكة ما كان إال بغيضي
وحكي ! سارة وقدمته فاطمة، ال رغبة يل فيهإن شققته مرمي وطبخته : تقول يف باذجنان عملته بوران؟ فقال

بلغين أن فالناً يعيب الباذجنان : إىل أين؟ فقال: أن الشبلي رئي يوماً على اجلسر، وكان يوماً مطرياً، فقيل له
  .فأريد أن أمر عليه فأخاصمه

  :الوأواء الدمشقي
  وشريازه من لبان الغنم... أتانا مبقلي بورانه 

  كتشنيج أوجه سود اخلدم... ود وقد شنج القلي منه اجلل
  :آخر

  من حتت مسك لؤلؤاً مقشورا... كرة من املسك الذكي تضمنت 
  :عبد العزيز

  بتوريدها لوناً من النار أكلفا... وسود تروت بالدهان فأبدلت 
  وتبصر إن فرت جليناً مؤلفا... كأفواه زنج تبصر اجللد أسوداً 

  اً وهو يعتقد الوفافأظهر صرم... كخلق حبيب خاف اكثار حاسد 

  :املزور

  :قال أمحد بن محدون
  زور وليس الزور من وطري: فقلت! ... من مزورة: فقالوا! الطعام: قلت

  كالفيل قداً وإن عدوه يف البقر... هاتوا أطايب ثور فائق مسناً 
  وزعفروها وصفوها عن الغري... وسكبجوها ووفوها توابلها 
  ا خرطت من دارة القمركأمن... وقدموها على بيضاء صافية 

  !ومن مضى فإىل الفردوس أو سقر... فمن جنا فدفاع اهللا سلمه 
  :وقال ابن سكرة

  فإهنا كامسها بني الورى زور... قد صرت كالزور يف أكلي مزورة 



  فاحلق متبع والزور مهجور... خذ احلقاق واترك ما تزوره 
  وتأخري فليس يف املوت تقدمي... وال تؤخر لذيذ األكل خوف أذى 

  :طعام يعاد على مائدة واحدة

  :ابن طباطبا
  هو اإليطاء يتخذ اختاذ... أرز جاء يتبعه أرز 

  وإيطاء الطعام كمثل هذا... فإيطاء القريض كما علمنا 

  :امللح

من ابتدأ غداءه بامللح أذهب اهللا عنه سبعني نوعاً من الداء، منها اجلذام : قال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
  .صوالرب

  :اخلوارزمي
  وأدم وزاد حامل زاد... فهو بقل وروضة وجوارشن 

  :املأموين
  من األبازير بألوان... ال تدن مين امللح إن شبته 

  بني ثآليل وخيالن... فوجهه أبرص ذو منشة 
  أدام زهار ورهبان... وهاته من غري خلط له 

  :العسل

قطرة استدارت استدارة الزئبق، ومل يتغبش ومل أجود العسل الذهيب الذي إذا قطرت منه على األرض : قيل
وكتب هشام إىل عامله أن . أجوده ما يلطخ على الفتيلة مث توقد فيها النار فتعلق: وقيل. خيتلط بالتراب

ما : وقيل لرجل. ابعث إيل بعسل من عسل خدار، من النحل األبكار من املستشار الذي مل تقربه نار
أشفامها وأنقامها، وأبعدمها من : أيهما أحب إليك؟ قال: فقيل له. النخلجىن النحل وجىن : تشتهي؟ فقال

وقال دميقراطيس . وجعله اهللا تعاىل يف اجلنان اللطيف بال تفل، اخلفيف بال ثقل. الداء وأدنامها من الشفاء
  .من أدام أكل العسل ودهن جسمه زاد اهللا يف عمره: وقد سئل عما يزيد يف العمر فقال

  :احللواء

احللواء كلها حقها أن تؤكل بعد الطعام، ألن للمعدة ثوراناً عقيب اإلمتالء كثوران الفقاع، : ل خبتيشوعقا
: قال. إن يف املعدة زاوية ال يسدها إال احلالوة على أصله: وقول الناس. فإذا صادفت احلالوة سكنت

  .واآلكل إذا اشته احللوة مث فقدها وجد يف حواسه نقصاً



  :صالفالوذج واخلبي

. كل طعام بال حلو فهو خداج. البد للعاقل يف كل أربعني يوماً من خبيصة حتفظ عليه قوته: قال سفيان
رب ملوم ال ذنب له، ومسع احلسن : فقال. ما شيء أبغض إيل من احللواء: وقال رجل يف جملس األحنف
: وقال أعرايب. ا مسلم قطلباب الرب بلعاب النحل بسمن املاعز، ما عاب هذ: قائالً يعيب الفالوذج فقال

ينبغي أن : وبعث رجل إىل مزيد فالوذجاً قليل احللوة فقال! وددت أن املوت والفالوذج اعتلجا يف صدري
وأيت يزيد . ذهبت هبجة اخلبيص منذ عمل من عسل: وقيل. يكون هذا عمل قبل أن يوحي ربك إىل النحل

: فقال الغاضري. أرفق فاإلكثار منه يقتل: زيدبن الوليد بفالوذج، فجعل الغاضري يأكل ويسرع فقال ي
  .منزيل على طريق املقابر، وما رأيت جنازة قيل أن صاحبها مات من أكل الفالوذج

  :اللوذينج

إذا كان التمر يسبح يف البطن فإن اللوذينج يصلي فيها : فقال! إن التمر يسبح يف البطن: قيل لبعض الناس
  :شاعر يف وصفه. اة احلالواتاللوزينج قاضي قض: وقيل! التراويح

  أرق جسماً من نسيم الصبا... مستكثف احلشو ولكنه 
  شارك يف األجنحة اجلندبا... خيال من رقة خرشائه 
  ثغر لكان البارد األشنبا... لو أنه صور من خبزه 

 فما أشد الوصف: ما تقول يف لوزينجة قد رق قشرها وغرقت يف سكرها ودهن لوزها؟ فقال: وقيل آلخر
  .إذا عدم املوصوف

  :العصيدة

  :بعض األغفال
  مغشى أعاليها مبنثور سكر... وقدم من قبل اخلبيص عصيدة 

  فتحسب مسكاً بني أقطاع عنرب... ترى اجلمر أثناء العصيدة كامناً 
  :ورؤي خمارق وهو يدور حول قدر يتخذ فيها عصيدة ويقول بلحن عجيب

  أمسعينا غليانك... أنت يا ذات األثايف 
  طاب عنربك وبابك... نشك ونشيشك فب

  واجتهادي ملكانك... إمنا قتلي لنفسي 

  :القطائف



  :كشاجم
  كأهنا إذا تبدت من كثب... قطائف مثل أضابري الكتب 
  كوائر النحل بياضاً وثقب

  :آخر
  من احلالوات يف الطعام... ألذ شيء على الصيام 

  فرائد الدر يف النظام... قطائف نضدت فحاكت 
  يف اجلام كالصبية النيام... لى جنوب منومات ع

  :التمر

وقال صلى . من تصبح بسبع مترات عجوة مل يصبه يومه ذلك سم وال سحر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أول ما يفطر به الرطب والتمر، وأول ما تأكل النفساء الرطب والتمر، ألن اهللا سبحانه : اهللا عليه وسلم
ما وضع الناس يف : وقال شيخ. إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياًوهزي : " وتعاىل قال ملرمي

مترات جرد فطس، يغيب فيهن الضرس، كأن : وصف أعرايب متراً فقال. أفواههم شيئاً أطيب من عجوة
ضفنا فالناً فأتى بتمر : وقال أعرايب. نواها ألسن الطري، تضع التمرة يف فمك فتجد حالوهتا يف كعبك

قال النابغة . خري التمر ما غلظ حلاه ورق سحاه ودق نواه: وقيل! وردان، يوحل فيه الضرسكأعنان ال
  .يصفه

  إذا طار قشر التمر عنها بطائر... صغار النوى مكنوزة ليس قشرها 
  :آخر

  بكل كميت جلده مل يؤسف... وكنت إذا ما قرب الزاد مولعاً 
  خملف كميت إذا خفت مزادة... مداخله األقراب غري ضئيلة 

  :آخر
  تدمن الفقحة من ذكراها! ... يا حبذاالتمرة ما أحالها

. فكتب كلهم التمر والزبد. ليكتب كل واحد منكم أطيب طعام وليدفعه إيل: وقال احلجاج يوماً جللسائه
  :مب تشهد؟ فقال: وقال سوار لرجل حضر لشهادة
  وأن احلبارى خالة الكروان... شهدت بأن التمر بالزبد طيب 

  .أما األول فإين أشهد به أيضاً: فقال

  :أكل التمر



مل أنتفع بأكل التمر إال مع الزنج وأهل أصفهان، فالزنج ال ختتار وأنا أختار، وأهل أصفهان : قال بعضهم
فالن برم قرون : وقيل. يأخذون قبضة فإىل أن يفرغوا من أكلها مل يأخذوا من غريها، وأنا أختاركما أحب

  .ويأكل مترتني مترتنيأي ال خيرج مع أصحابه 

  :الرطب

البيضة، وقال : أي لقمة خملوقة غري مصنوعة وصرف غري ممزوجة أطيب؟ فقال بعضهم: قال ابن هبرية
يد اهللا : احللواء أطيب أم الرطب؟ فقال: هال قلتم رطبة؟ قال املتوكل يوماً للفتح: فقال. التمرة: بعضهم
أي : ذاكر الرشيد عيسى بن جعفر. ه أيام الرطب فيشتريه هباما أعنف رجالً يبيع ثياب: وقال الثوري. أصنع

فأرسلوا إىل األصمعي، فسأل األصمعي . السكر: وقال عيسى. القريتا: الرطب أطيب؟ فقال الرشيد
هذا ال خيفى أن القريتا أجود، إنا : كان كذا، فلما دخل سأاله فقال: الرسول عما دعي له، فقال الرسول

نلعب بالنوى، فنجعل نوى القريتا دنانري، ونوى السكر دراهم، فنعطي نواة من قريتا كنا بالبصرة صبياناً 
  .فضحك الرشيد وأمر له بصلة! ونأخذ عشرين من سائر النوى

  :العنب

وقال أبو حنيفة الدينوري عن بعض أهل . أجود العنب ما غلظ أعمده وأخضر عوده وسبط عنقوده: قيل
قرية يقال هلا قرية العنب، فكان وزهنا عشرة دراهم، وإن العنقود منها  إنه وزن حبة عنب جملوبة من: دمشق

  .ميأل السلة
  :ابن الرومي

  كأنه خمازن البلور... ورازقي خمطف اخلصور 
  ويف األعايل ماء ورد جوري... قد ضمنت مسكاً إىل السطور 

  إال ضياء يف ظروف نور... مل يبق منه وهج احلرور 
  قرط آذان احلسان احلور... لو أنه يبقى على الدهور 

  :الصاحب
  من املىن متخذه... وحبة من العنب 

  يف وسطها زمردة... كأهنا لؤلؤة 
  :وله

  لؤلؤة قد ثقبت من جانب... حسبتها من بعد متييزي هلا 

  :اخلوخ



  :الطيلساين
  بيضاء مثل اللنب املخض... وخوخة أعطيتها هشة 

  و عضقبضاً لضرب منه أ... كأهنا كف امرىء شدها 
  :آخر

  بالعسل املاذي يف صحنه... كأنه الزبد إذا ما التوى 
  :الصنوبري

  فزال عن بعضها اخللوق... كوجنة ألبست خلوقا 

  :الرمان

ما من رمانة إال وفيها حبة من اجلنة، من أكلها نورت ! نعم الشيء الرمان: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال . كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ املعدة: ؤمنني رضي اهللا عنهوقال أمري امل. قلبه وأذهبت عنه الوسواس

  :الواسطي
  ولوهنا ببديع احلسن منعوت... رأيت رمانة من فوق دوحتها 
  والشحم قطن له واحلب ياقوت... فالقشر حق ملاض ضم رائحة 

  :أبو طالب املأموين
  مستودع محر اليواقيت... حق خليع ناصع دهنه 

  :تفتيتهوله يف وصفه عند 
  متطر منه برداً أمحرا... اجلام أرض وبناين حيا 

  :ابن شاه
  بثدي كعاب أو حبقة مرمر... ورمانة شبهتها إذ رأيتها 

  يواقيت محر يف مالء معصفر... منمنمة صفراء نضد حوهلا 
  وأغصان خريي وأوراق عبهري... هلا قشر عقيان ورأس مشرق 

  :التني

  :كشاجم
  تسماً على طبقمب... أهالً بتني جاءنا 

  قد مجعت بال حلق... كسفرة مضمومة 
  :البحتري

  وتني كأطراف الثدي معسل



  :كشاجم
  سفر مجعن من احلرير اًألصفر

  :الزبيب

  :خطب أعرايب امرأة، فطلب سكراً للنثار فرآه غالياً، فاشترى زبيباً فنثره، وقال
  وأيقنت أين ال حمالة ناكح... وملا رأيت السكر العام قد غال 

  وقلت كلوا كل احلالوات صاحل... ثرت على رأسي زبيباً وصحبيت ن
  :بعضهم

  نسينا عند طيبته الرضابا... حوى زقني من عسل مصفى 
  فأنشأ فيه تدبرياً عجابا... وهاب االغتصاب عليه منا 

  وأودع بينها خشباً صالبا... أرانا فوق عاتقه سناناً 
  :وله

  اً يصون ما فيهله صماخ... خذ عسالً يف زبرجد جعلوا 
  :املأموين

  أرتنا بأعكان هلا شطب النصل... وذات امحرار صادق اللون خلتها 
  ليعلم ما حتويه من عسل النحل... قد انتحلت لوناً من النحل ناصعاً 

  :القشمش

  :املأموين
  وقشمش كخرز للنظم مل يثقب

  تتلى هبا الكأس ملا بينهما من نسب
  كأنه أوعية حيملن ذوب الضرب

  ؤلؤ حلي أعاله مباء الذهبأو ل

  :الطني

كلوا مما يف األرض حالالً، ومل يقل كلوا : ال جيوز ألن اهللا تعاىل قال: سئل بعض الفقهاء عن أكل الطني فقال
أو بلغك أن يف بطين ركناً أو ثلمة جيب سدها؟ وكان : فقال. كل من هذا الطني: وقيل لرجل. األرض

فآىل على نفسه أن ال ! عزمة من عزمات الرجل: يشوع عن دوائه فقالاملأمون مولعاً بأكله فسأل ابن خبت
  .يعاود تناوله



  :املوز

  :ابن الرومي
  كامسه مبدالً من امليم فاء... إمنا املوز حني ميكن منه 
  كامسه مبدالً من الزاي تاء... وكذا فقده العزيز علينا 
  من أفاد املعاين األمساء... فلهذا التأويل مساه موزاً 

  :ه مثله يف طيب الطعمول
  يدفعه البلع إىل القلوب... يكاد من موقعه احملبوب 

  :اجلوز واللوز

  :ابن الواسطي يف وصفه
  أمحر يف مداهن من ساج... قطع العاج لففت يف حرير 

  :املأموين
  من كف من جينيه ما مل يكسر... وحمقق التدوير يبعد نفعه 

  من عرعرصدف تكون جسمه ... درع يسوغ آلكليه بضمه 
  درعا مظاهرة بثوب أخضر... متدرع يف السلم فوق غاللة 

  :وله يف اللوز
  جبنة مل حيكها كف نساج... ومستجن عن اجلانني ممتنع 
  يف الرب ال البحر أصداف من العاج... در تكون من عاج تضمنه 

  :الفستق

  :الصنوبري
  تصان عن األحداث يف بطن تابوت... من الفستق الشامي كل مصونة 

  مضمنة دراً مغشى بياقوت... زبرجدة ملفوفة يف حريرة 
  :ابن الواسطي

  قد ضمه صدف من العاج احلسن... مثل الزمرد يف حرير أخضر 

  :الشاهبلوط



  :ببغا
  كخرز من سبح مل ينتظم... وشاهبلوط تناهى واستتم 

  يف صحة التشبيه أظالف الغنم... كأنه ملا تراءى من أمم 

  :العناب

  :بعضهم
  من العقيق األمحر... قد خرطت بنادق 

  :األجاص

  :بندار
  يف شكلها سود صغريات األكر... إجاصة حتكي إذا حد النظر 
  حمزوزة وال يرى فيها أثر

  :املشمش

فأخذ هذا املعىن ابن . أغرس شجرة تثمر يل ولك: ما تصنع؟ فقال: قال رجل طبيب لرجل يغرس مشمشاً
  :الرومي فقال

  تعلم يقيناً أنه لطبيب... مشمش إذا ما رأيت الدهر بستان 
  يغل مريضاً محل كل قضيب... يغل له ما ال يغل ألهله 

  :آخر
  جيول فيها ذهب ذائب... كأهنا بوتقة أمحيت 

  :الفرصاد

  :بعضهم
  برش على ياقوتة محراء... وجين فرصاد كأن متونه 

  :السفرجل

  :أبو علي بن أيب العالء يف وصفه
  حيسب سرهوالنصف ... نصف السفرجل ثدي 

  فما يغادر ذره... فمن أحب رآه 
  :آخر



  حيظى املشم هبا والذوق والنظر... إن السفرجل رحيان وفاكهة 
  شبت ضحى وشعاع الشمس منتشر... حيكى وديكة ترب بل هليب لظى 

  :ابن طباطبا
  جتم الفؤاد لقول النيب... سفرجلة حذفوا راءها 

  .ات يف حدهوقد ذكر ما يضارع ذلك مع ذكر األشجار والنب

  :جهل العرب بطيبات األطعمة

كانت العرب ال تعرف طيبات األطعمة، إمنا كان طعامهم اللحم يطبخ مباء وملح، حىت أدرك معاوية رضي 
كانوا يقولون من أكل اخلبز احلواري مسن، فلما فتحنا : قال أبو بردة. اهللا عنه اإلمارة فاختذ ألوان األطعمة

: قعدت عليه آكل وأنظر يف أعطايف هل مسنت؟ وقال خالد بن عمري العطويخيرب أجهضناهم عن خبزهم، ف
طعام : ما هذه احلجارة؟ مث كسروا واحدة فقالوا: شهدت فتح األيلة فوجدنا سفينة مملوءة جوزاً فقال رجل

فطن أصابوا أجربة من الكافور فقالوا هاء امللح، فذاقوه وقالوا ال ملوحة هلذا امللح، ف: وقال بعضهم. طيب
وقدم إىل أعرايب خبز . ناس من أهل اخلربة، فجعلوا يعطوهنم جراباً من امللح ويأخذون جراباً من الكافور

: ما هذا؟ قال: وقدم فالوذج إىل أعرايب فقيل له. خذوا الطبق: عليه حلم، فأكل اللحم وترك اخلبز وقال
  .الرمان املعلق

  :قاذورات أطعمة العرب

  :ب، ولذلك قال الفرزدقكانت بنو أسد يأكلون الكال
  وكان مسيناً كلبه فهو آكله... إذا أسدي جاع يوماً ببلدة 

نزلت برجل فأضافين فأتى حبية فشواها فأطعمنيها، مث أتى : وقال بعضهم. ويأكلون اهلبيد، وهو احلنظل املاحل
ا يأكلون يف اجلدب وكانو! أال أقمت؟ طعام طيب وماء منري: مباء مننت فسقانيه، فلما أردت اإلرحتال قال
وكان أحدهم يتناول الشعر احمللوق . هو العلهز بالفتح: وقيل. العلهز، وهو احللم الكبار يدق مع الوبر

  :فيجعله يف حفنة من الدقيق مث يأكله مع ما فيه من القمل، ولذلك قال شاعرهم
  هبا باطن من داء سوء وظاهر... بين أسد جاءت بكم قملية 

. نأكل ما دب ودرج إال أم حبني: ما تأكلون؟ فقال: وقيل ألعرايب. هو ماء الكرشومن طعامهم الفظ، و
  .لتهن أم حبني العافية: فقال

  :أبو نواس
  وال عيشاً فعيشهم جديب... وال تأخذ عن األعراب طعماً 
يم يعريون وبنو مت. هو واهللا ما يأكل إال فاخرات متاعنا: أال تستقذره؟ فقال: وكان رؤبة يأكل الفأر فقيل له



  :يأكل الضب؛ قال أبو نواس
  عد عن ذا كيف أكلك للضبّ؟: فقل... إذا ما متيميّ أتاك مفاخراً 

  :أكل قاذورات على غلط

دنوت من بعض األخبية يف البادية فسقيت لبناً يف إناء، فلما شربته قلت هل كان هذا اإلناء : قال األصمعي
! نبول فيه بالليل، فإذا أصبحنا سقينا الكلب فيه فلحسه ونقاهنعم إنا نأكل منه بالنهار، و: نظيفاً؟ فقيل

ونزلت على امرأة فنظرت إىل قطع من القديد : قال! لعن اهللا هذه النظافة ولعنكم من قوم متقذرين: فقلت
ما هو؟ : فقلت! يا هذا ليس ما أكلت مما يؤكل: منظومة يف خيط، فأمعنت يف أكله، فأقبلت املرأة فقالت

امرأة خاتنه أخنت جواري احلي، فكلما خفضت واحدة نظمت خافضتها يف هذا اخليط ألعرف  إين: قالت
وقعد رجل يف سفينة، وركب معه يهودي قد احتضن سلة قديد، فاستوىل عليها . عددهن، فتقأيت استشباعاً

فارغة، فسأل الرجل وأخذ يأكلها حىت مل يبق إال عظيمات، فلما أراد اخلروج إىل الرب رأى اليهودي السلة 
كان أيب أوصى أن : فسئل عن ذلك فقال! أكلت أيب: فولول وقال. إن هذا الرجل أكل ما فيها: عنها فقيل

  .يدفن بيت املقدس، فلما مات قددناه ليسهل محله فأكله هذا

  :املوصوف بالطيب

حلى من املن أ. يقال ألذ من زبد بنرسيان، وأحلى من الشهد، وأزكى من الورد، وأشهى من إجناز الوعد
  .ألذ من نظر املعشوق يف وجه عاشق بابتسام. والسلوى

  :آخر
  زارته بعد متنع ومشاس... وألذ من أنغام خلة عاشق 

وقال رقبة . طعام تضن به العني عن الفم. أطيب من قبلة احلبيب على غفلة الرقيب. أعذب من املاء الزالل
اض الفضة، عليه رقاق كقباطي مصر، ورغف كدارة جاؤنا خبوان كالقاع يف بي: بن مصقلة يف صفة دعوة

القمر وبقول كوشي السندس، وخل كذوب العقيق، مث جاؤوا بفالوذج كأن الزئبق اجلاري ينبع من خلله 
  .للجريان على وجهه، ترى نقش الدرهم من حتته ظاهراً، يذوب فبل التطعم، ويبتلع قبل التينع

  :املوصوف بالننت

  .اجلورب ومن العذراء، ومن مرقات النعجة أي ما مترق من شعرها أي ما ينتف أننت من اجليفة ومن ريح

  :كىن األطعمة وأمساؤها األعالم عند الصوفية

اخلبز أبو جابر، والسكباج أم القدور، والقلية زلزل : قد أكثر الناس من ذلك وذكرت منه طرفاً هو اقرب
يهودي، أبو الزئبق البقل، أبو زحام بال منفعة اخلل، أبو املغين، والطباهج الزرزر الصناج، واملضرية الشيخ ال



أم حفص . أبو قمصان الدجاج. أبو القرون البصل. البندق القثاء. اخليار أبو األخضر. عامر الغضبان
  .أبو شيبة اخلوزي. بنات املؤذن السكر. الفروج

  :أنواع من ذكر األطعمة

الزيت نصراين واخلل يهودي، واللنب : الفاكهة يقولكان النظام إذا خلط كالمه يف ذكر األطعمة ببعض 
الصحناة والتفشيل يهوديان والسمن : وقيل. والزبيبان نصرانيان راهبان، وعلى لون صبغهما صبغوا ثياهبم

مسلم، من تعود أكل الطعام وإن كان ضاراً مل يضره بل ينفعه، حىت أن السم من تعود أكله مل يضره، 
وقد ذم األطباء ما خيرج من . عامة إذا أكله من كان مستغرباً له غري عاهده يضرهوالطعام اجليد النافع لل

ومر جالينوس مع تالمذته . وانظر كيف كرمها وسخاؤها وعقوهلا ودهاؤها. الضرع، وقريش تعودت أكلها
ل هذا غذاء لنا فقا: فإذا رجل يأكلها وال تضره، فسألوه فقال. هي سم ساعة: ببقلة فسألوه عنها فقال

فصاحبه زماناً يأكل ما يأكلونه، مث عرض . بلى: هل لك يف مصاحبيت فأحسن إليك؟ فقال الرجل: جالينوس
  .عليه ذلك البقل فأكله فمات لوقته
  :أبو طالب املأموين يف السكنجبني

  دوائي من دائي به وشفائي... ومستنتج ما بني خلّ وسكر 
  جامد ماء مذاب عقيق فيه... رأيت به يف الكأس أعجب منظر 

  مما جاء يف أحوال األكل واألكلة والتطفل

  :الرخصة يف تناول املباحات

" . وكلوا واشربوا وال تسرفوا : " وقال" . ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا : " قال اهللا تعاىل
كلوا من طيبات ما " : وقال تعاىل" . قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق : " وقال

وقال ابن . اعمل صاحلاً وكل طيباً والبس ليناً: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . رزقناكم واشكروا هللا 
ورغب اهللا تعاىل آدم يف . كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطاك إسراف وخميلة: عباس رضي اهللا عنهما
فبدأ " .  تعرى، وإنك ال تظمأ فيها وال تضحى إن لك أن ال جتوع فيها وال: " اخللود يف اجلنة فقال

إين مسعت : ومر عمر رضي اهللا عنه بشاب فاستسقاه ماء فخاض له عسالً فلم يشرب وقال. باشتراط الشبع
: " إهنا واله ليست لك اقرأ ما قبلها: فقال الفىت" . أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا : " اهللا تعاىل يقول

واجتمع . كل الناس أفقه من عمر: فشرهبا عمر رضي اهللا عنه وقال" . روا على النار ويوم يعرض الذين كف
أخاف أن ال أؤدي شكر اهللا : فرقد السنجي واحلسن على مائدة، فأيت جبام خبيص فأىب فرقد أن يأكل وقال

الشيخ أبو القاسم قال . كل فلنعمة اهللا عليك يف املاء البارد أعظم منها يف اخلبيص: فقال احلسن. تعاىل عليه
واعترب هبما قول النيب صلى اهللا . فانظر إىل فقه احلسن وفهمه وإىل ضعف رأي فرقد مع إسالمه: رمحه اهللا

  .فضل العلم أحب إيل من فضل العبادة، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد: عليه وسلم



  :غسل اليدين قبل الطعام

فلما دخل توضأ للصالة فصلى، مث قدم الطعام فاستدعي املاء وغسل دعي سلمان رضي اهللا عنه إىل طعام، 
من غسل يده قبل :نعم ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أمل تغسلها آنفاً؟ فقال: يده فقيل

غسل اليد قبل الطعام بنفي الفقر، وبعده : وقال احلسن رضي اهللا عنه. الطعام وبعده أكل يف سعة من رزقه
اغسلها فالغسلة األوىل لنا، والثانية : وامتنع رجل من غسل اليد للطعام عند موسى الرضا فقال. في اللممبن

وغسل رجل يده عند املأمون ومد يده إىل رأسه، فأمر بإعادة غسلها مث مددها إىل . لك، فإن شئت فاتركها
دم إىل مالك بن أنس رضي اهللا عنه حيث وق. ال يلي غسل اليد للطعام إال الطعام: حليته، فأمره بإعادته وقال

يا أبا عبد اهللا البدعة تعترب يف الشر، فأما : فقال املهدي. هذا بدعة: يراه املهدي املاء ليغسل يده للطعام فقال
كاد هذا الدسم أن : فقال. وغسل رجل يده مراراً فلم تذهب عنها الدسومة. أبواب اخلريات فإحداثها سنة

وكان . فقد رائحته كفقده: وامتنع أعرايب من غسل اليد بعد الطعام فسئل عنه فقال. أيكون لنا نسباً وصهر
ال ضري ما بقي على يدي : فقال. اغسل يدك: أعرايب عند سعيد ابن مسلم فقعد للطعام فقتل قملة فقيل له

كرت؟ أدخل وما أن: فقال! أما تستحي وحيك: وكان أعرايب يفلي ثوبه ويأكل وحيبق فقيل له. إال خرشاؤها
جيب أن تكون : وكان عبد اهللا بن سلمان يبطىء يف غسل اليدين ويقول. حديثاً وأخرج عتيقاً وأقتل عدواً

  .مدته مدة زمان األكل

  :ذكر اهللا على الطعام

. إذا مجع الطعام أربعاً فقد كمل إذا كان حالالً وكثرت عليه األيدي ومسى اهللا يف أوله ومحد يف اآلخرة: قيل
ذكر اهللا على الطعام شفاء يربىء من : وقيل. من مسى اهللا على طعامه مل يسأله عن نعيمه: ووسوقال طا

إذا أكلتم فسموا وأدنوا أي اذكروا اهللا وكلوا مما بني : وقيل. الداء، وذكر الناس داء ال يقبل الشفاء
ن سعيد بن جبري وكا.بسم اهللا عين وعن كل آكل معي: وكان ابن عباس إذا وضع الطعام يقول. أيديكم

يا معشر : وقال بعض القصاد. اللهم قد أشبعت وأرويت وطيبت فهنئنا برمحتك: إذا فرغ من الطعام يقول
الناس إن الشيطان إذا مسى اإلنسان على الطعام والشراب مل يأكل معه، فكلوا خرب الذرة واملاحل وال تسموا 

  .عطشاًليأكل معكم، مث اشربوا املاء ومسوا اهللا حىت تقتلوه 

  :محد األكل من جانب الصحفة وعذر ذلك

إن الربكة تنزل يف وسط الصحفة فكلوا من جوانبها وال تأكلوا من : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كل مما : وأكل أعرايب مع بعض السالطني فقال. كل بيمينك وتناول مما يليك: وقال أنس بن مالك. وسطها
وأكل أعرابيان على مائدة فمد أحدمها يده فقال له . ن أجدب انتجعرأيت جانبك أمرع، وم: فقال. يليك
! ويلك: فقال له. إين من قوم إذا أجدبوا انتجعوا: فقال. فإن لك يف ما بني يديك مقنعاً! كف يدك: اآلخر

إين من قوم إذا : فقال له! وهل على مائدة أمري املؤمنني جدب؟ مث مد اآلخر يده فقال له كف يديك



وأكل أعرايب من بين عذرة مع معاوية فمد يده . ريوا فاستحسن عبد امللك كالمه، وأمر له بصلةأخصبوا خت
. ولكن سقناه إىل بلد ميت: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال األعرايب: إىل ثريدة بني يدي معاوية فقال معاوية

ل، فمد يده إىل ما بني وكان أبو علي بن محدون يف جملس وعند القوم نق. فضحك معاوية وأمر له جبائزة
  :ما تفعل؟ فأنشد: يدي صديق له فقيل له

  إذا ما مل جند إال أخانا... وأحياناً على بكر أخينا 
وكان اهلائم الشاعر على مائدة عليها جدي، فجعل جير اجلدي الذي كان يليه ومل ينجر، وكان اجلانب 

  :الذي عليه اللحم يلي قوماً آخرين فقال
  وفيهم صدورها ...ففينا غواشيها 

  :أوقات الطعام احملمودة واملذمومة

  .أما من قدر فإذا جاع، ومن مل يقدر فإذا وجد: أي أوقات الطعام أمحد؟ قال: سئل طبيب

  :الغداء والعشاء

وقال عمر . من تعود العشاء مث تركه التبس عليه طبعه: وقال بقراط. العشاء متخمة وتركه مهرمة: قيل
ودعا احلجاج رجالً إىل . يعين حىت تتغدى.  خترج يا بين من منزلك حىت تأخذ حلمكال: رضي اهللا عنه البنه

إن نوجيت مل : خلالل ثالث: فقال الرجل. إنك لتباكر الغداء: فقال له احلجاج. قد أكلت: غدائه فقال
. يوجد من فمي خلوف، وإن شربت شربت على ثفل، وإن حضرت قوماً أكلت ومعي بقية من عرضي

نعم إذا كان شتاء فلطول الليل، وإذا : أحممود ذلك يف كل وقت؟ فقال: فقيل.  العشاء بواكرهخري: وقيل
أنتظر : فقال. اصرب حىت تطلع الشمس: واستدعى رجل الغداء فقيل له. كان صيفاً فلربد املاء وقلة الذباب
خري الغداء بواكره : وقيل .خري الغداء بواكره، وخري العشاء بواصره: وقيل. بغدائي قادماً من وراء خراسان

. أكل الصاحلني: وسأل رجل احلسن عمن يأكل مرة فقال. وخري العشاء سوافره أي أن تأكل وعليك ضوء
  .ذاك محار يبين له آري: فقال. ثالث مرات: غداء وعشاء أكل التجار، فقيل: فقال. مرتني: فقيل

  :ذم الشبع واإلكثار من األكل ومحد اإلقالل منه

وقال . إياكم والبطنة فإهنا مفسدة للبدن مورثة للسقم، مكسلة عن العبادة: صلى اهللا عليه وسلمقال النيب 
ما : وقال ذو الرياستني. املوت جوعاً خريا من احلياة شبعاً: وقيل. الرغب شؤم: صلى اهللا عليه وسلم

: ، وقال طبيب فارسكل قليالً وال تكن عليالً: قال طبيب الروم. عجبت التفاق األطباء على ثالث كلمات
صحة اجلسم قلة :وقيل. كل قصداً ال تلق من الكظة جهداً، وقال طبيب اهلند كل قدراً ال تضيق به صدراً

أعطيك دواء تأكل معه ما شئت فال : وجاء رجل إىل أيب مسلم فقال. الطعم وصحة الروح اجتناب اإلمث
ستراح يف كل يوم أكثر من مرة، وقبيح به أن ال حاجة يل فيه فقبيح باإلنسان أن يدخل امل: فقال. يضرك



وددت أن : وقال مالك بن دينار. اثقل ساعايت ساعة آكل فيها: وقال اخلليل. حين يف الشهر أكثر من مرة
والذين كفروا يتمتعون : " وقال تعاىل. رزقي حصاة أمصها فقد ضجرت من كثرة تردادي إىل اخلالء

ما مأل ابن آدم وعاء شراً من : وقال صلى اهللا عليه وسلم" . وى هلم ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مث
. بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان والبد فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس

. وكانت العرب تسمي الشبع أبا الكفر. ليعد من البهائم من مهته بطنه وفرجه: ويف كتاب كليلة ودمنة
البطنة تذهب . تألت املعدة نامت الفكرة وخرست احلكمة، وقعدت األعضاء عن العبادةإذا ام: وقيل
الشبع داعية البشم، والبشم : وقيل. من الكرم تنزيه القرم. ال تسكن احلكمة بطناً ملىء طعاماً: قيل. الفطنة

مسكني ابن آدم : سنقال احل. داعية السقم، والسقم داعية املوت، ومن مات هذه امليتة فقد مات ميتة لئيمة
  .صريع الشبع أسري اجلوع

  :شاعر
  قليل غناء وهو يف اجلسم صاحل... وإن امتالء البطن يف جسد الفىت 

  :وقال طرفة يف عمرو بن هند
  وإن أعطه أترك لقليب جمثما... ويشرب حىت يغمر احملض قلبه 

: فقال! ما أكثر خري بيوهتم: تكيف ترين مواليك؟ فقال: وباع مالك بن دينار جارية فزارته يوماً فقال
يلقي الغطاء على : من أكل حىت شبع عوقب بثالث: وقال حيىي بن معاذ. أخربتين عن عمران حشوشهم

من ضبط بطنه فقد ضبط األعمال : وقال بشر احلايف. قلبه، والنعاس على عينيه، والكسل على جسمه
وسأل رجل . من احلالل فتدعوك إىل احلرامال تعود نفسك الشبع : وقال بشر بن احلارث. الصاحلة كلها

: واشتهى أبو مسلم اهلريسة فقال لطباخه. اغسل بطنك بكفيك من غسل بدنك: عن غسل اجلمعة فقال
اختذ : مث قال له من بعد. فلما قدمت إليه أمر بأن ترفع ومل يأكل. اشتهيت هريسة فاختذها أجود ما يكون

أيها األمري : وتقدم إليه ثالثاً فعملها وقدمها فلم يأكل فقال الطباخ .فاختذها وقدمها إليه فلم يأكل. هريسة
رأيت نفسي قد شرهت إىل تناوهلا فكرهت أن تغلبين : لقد أجدت حىت ال غاية فما الذي حيجزك عنها؟ قال

  .ال جتعلوا بطونكم خزائن الشيطان يضع فيها ما أحب: وقيل. شهويت

  :حد الشبع

وهل يكون ذلك إال يف : فقال. هو االمتالء من الطعام حىت ال تشتهيه: بعقيل ألعرايب سأل ما حد الش
أكل بزجاً وشرب مشعالً : كيف مات؟ قال: فقيل. اللهم إن أسالك ميتة كميتة عرفجة: اجلنة؟ أعرايب

  .والتف يف كسائه ومات، فلقي اهللا شبعان ريان دفآن

  :محد الطوى وذمه



اف، امحلوهم على الطوى ألن من اتبع أمراً لزمه، ومن أكثر من تركه علموا أوالدكم اخلف: املغرية بن شعبة
قيل ليوسف عليه . خري الدواء األزم، وشر الدواء إدخال الطعام على الطعام: احلارث بن كلدة. أمجه

ترك األكل يضيق : وقيل. أخاف أن أشبع فأنسى اجلائع: مل جتوع وأنت على خزائن األرض؟ فقال: السالم
  .األمعاء

  :لصابر على اجلوعا

  :قال
  حىت أنال به لذيذ املطعم... ولقد أبيت على الطوى وأظله 

اذحبه، : هل من طعام، فأتته بعمروس فقالت: وخرج أبو خراش يف سفر فعدم الطعام أياماً، فمر بامرأة فقال
يا ربة البيت أتقرقر من رائحة الشواء، : فذحبه وسلخه مث شواه، فلما وجد رائحة الشواء قرقر بطنه فقال

  :هل من صرب؟ فأتته بصرب فاقتحمه وأتبعه مباء، مث ارحتل ومل يأكل وقال
  فيذهب مل تدنس ثيايب وال عرضي... وإين ألثوي اجلوع حىت ميلّين 

  :آخر
  إذا الزاد أمسى للمزجل ذا طعم... وأغتبق املاء القراح وأنتهي 

  رغم وللموت خري من حياة على... خمافة أن أحيا برغم وذلة 

  :الصائن بطنه عما يلزم منة أو مذمة

  :أحسن بيت يف هذا املعىن قول هنشل: قيل
  قذى الزاد حىت يستفاد أطايبه... أغر كمصباح الدجّنة يتقى 

  :وقال
  غسلت يدي منه قبل أكتفائي... إذا مطعمي كان ذا غصة 

  :آخر
  ما دام ميلكها علي حرام... ألبان إبل تعلة بن مساور 

  ما دام يسلك يف البطون طعام... بن أوىف مثلها  وطعام عمران
  زاد مين عليهم للئام... إن الذين يسوغ يف أعناقهم 

  :اكتريت من مجال فكان حيدو بنا بقول الشاعر: قال بعضهم
  حاجبيه نوره... أبلج بني 

  :فلما بلغ قوله
  رفعت ستوره... إذا تغدى 

  .تفادياً من أن حتسبوين أعرض بزادكم: قبل هذا؟ فقال ملَ مل تكن تنشد: أمسك حىت بلغنا املنزل فقلنا



  :محد الرضا مبا يتسهل

قال . كل يف شهوة أهلك: وقيل. كفى باملرء عيباً أن يتسخط ما قرب إليه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فعته أدفع به اجلوع فإن اجلوع إذا د: ما هذا؟ قالت: رأيت أعرابية تأكل قشور الرمان فقلت: األصمعي

  .بشيء اندفع
  :شاعر

  سواء إذا ما جاوز اللهوات... تنافس يف طيب الطعام وكلّه 
  :ابن الرومي

  لك إن نظرت مع السالمة كافيه... ومىت شرهت فإن أيسر لذة 
  :آخر

  فكل طعام بني جنبيك واحد... وما هي إال جوعة إن سددهتا 
  :آخر

  بغراموال جوعة إن جعتها ... وما أكلة إن نلتها بغنيمة 
من البادية من جبل ضربة، أرض ال نبتغي هبا بدالً وال : لقيت أعرابياً فقلت من أين؟ فقال: وقال بعضهم

عنها حوالً، يف أرغد عيش وأنعم معيشة، فاحلمد هللا على ما بسط من السعة ورزق من حسن الدعة، أو ما 
  :مسعت قول قائلنا

  ار هوامزومخس متريات صغ... إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة 
  وحنن أسود الغاب وقت اهلزاهز... فنحن ملوك الناس خصباً ونعمة 

  ولو ناهلا أضحى هبا جد فائز... وكم من متمن عيشة ال يناهلا 

  :الشاكي عدم املأكل

اخلبز : ما تأكل؟ قال: وقيل لرجل. باليأس عن الفطور الليلة: مب تسحرت البارحة؟ فقال: قيل لرجل
  .ليتهما صربا علي: عليهما؟ فقالأتصرب : فقيل. والزيت
  :جرير

  ومن يل باملرفق والصناب... تكلفين معيشة آل زيد 
والعرب . لو كان عندنا متر ومسن لطلبنا دقيقاً، واستعرنا طنجرياً واختذنا عصيدة: وقال أعرايب المرأته

ي خميمة على أمعائه كيف ال أعرفه وكبد: أتعرف يا أبا عمرة؟ قال: قيل ألعرايب. تسمي اجلوع أبا عمرة
ما يل عهد بعضاض وال مضاغ : قال أعرايب. هو حية يف البطن تعض إذا جاعت صاحبها: وقيل. والصفر

  :وقال. نزل به أبو عمرة؛ وهو كناية عن اجلوع: وقيل. وال ملاج وال مشاج منذ زمان
  حل أبو عمرة وسط حجريت



  :استطابة اجلائع الطعام

فما ألذ األشربة؟ : قيل. طعام لقي اجلوع بطعم وافق الشهوة: يب؟ فقالأي طعام أط: قيل أليب العملس
وكان مكتوباً على مائدة . العني طليعة املعدة: وقال حممد بن جعفر. شربة ماء تضيع هبا غلتك: قال

أحّد شيء : وقيل. وما طعمته وأنت ال تشتهيه فقد أكلك. ما طعمته وأنت تشتهيه فقد أكلته. أنوشروان
  .ةضرس جائع

  :من جسمه ينىبء عن جودة أكله

أكلي احلار : فقال! ما أمسنك: وقيل لرجل. يريك البشر ما أجاد مشفر: قيل. أفواهه هجاسة: يف املثل
  .قلة الفكرة وطول الدعة والنوم يف الكظة: وقيل آلخر فقال. وشريب القار واالتكاء على الشمال

  :وصف األكلة

الغداء غذاء والغبوق : أجوع من كلب حومل، ودرواس الذي يقول: همن األكلة سعد الفراقر الذي قيل في
أكل سليمان بن عبد . يف بطن زمهان زاده: وزمهان الذي قيل فيه. دواء والقيل محض واجلاشرية خفض

وكان . امللك أربعني دجاجة ومثانني كلية بشحومها، ومثانني جردقة وأحضر األجاص فاحصي له مثامنائة نواة
تصل إيل وبيننا : ر التيمي أكل فصيالً وأكلت امرأته فصيالً فلما تضاجعا مل يصل إليها فقالتهالل بن مشع

عددت احلجاج أربعاً ومثانني لقمة يف كل لقمة رغيف فيه ملء كف من مسك : مجالن؟ وقال سامل بن قتيبة
  .ارفع، ما شبعت حىت مللت: وكان معاوية يأكل حىت يتربع مث يقول. طري

  :سودابن أيب األ
  وكأمنا يف جوفه تنور... كأمنا يف فيه أحجار الرحا 

  :آخر

  ال حيمل النيل وال يقله... أقل ما يأكله أقله 
  .هو أكلة وكلة وتكلة: ووصف أعرايب رجالً فقال

  :آخر
  كأنه برذونة رغوث

  :آخر
  ضرس طحون وفرج يفسد الدينا... قرضابة طرفاه الدهر يف تعب 

  :آخر
  ال يواري فرجه إذا اصطلى... ى خب جبان، وإذا جاع بك

  كأنه غرارة مألى خنا... ويأكل التمر وال يلقي النوى 



  :آخر
  ويا أشرب من رمل... أيا آكل من نار 

يتكى على مشاله ويأكل غري ماله حىت إذا : وكان بالل بن أيب بردة أكوالً، وفيه يقول احلسن رضي اهللا عنه
كما : كيف أكل فالن؟ فقال: وهل هتضم إال دينك؟ وقيل لرجل: لوقي. كظه الطعام يقول ابغوا يل هاضوماً

  :ويتمثل يف هذا الباب بقول جرير. ال حيبه لبخيل
  يصبح ظمآن ويف البحر فمه... كاحلوت ال يلهيه شيء يلهمه 

  :ويف اجلشاء البن عيينة
  كان جشاءك عن فجله... وتصبح تقلس عن ختمة 

  :املسرع اللقم

  :شاعر
  وبني أخرى تليها قيس أظفور... وىل إذا ازدردت ما ينب لقمته األ

  :آخر
  تلقما يقطع أزرار القمص... يدارك اللقم وال خيشى الغصص 

: وقيل. فالن إذا أكل شدق وعلق ومحلق أي لقمة يف فمه، وأخرى يف يده، وأخرى يرمقها بعينه: وقال آخر
وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان . فالن برم قرون ملن ال يدخل يف امليسر مث يأكل مترتني مترتني

  .إذا أكل طعاماً، فرفع إىل فيه لقمة مل يأخذ غريها حىت ينقي فاه منها

  :املعظم اللقم

  :شاعر
  وضرس ناب كالرحا حمرفا... أعددت للقم بنانا جمرفا 
  حوالً دكيكاً ما يذوق علفا... ومعدة تغلي وبطناً أكنفا 

  :أعرايب
  لقماً كأمثال جالميد األكم... إذا اضطرم  حيشو زوايا بطنه

  :البحتري
  قد هتورن أو يسد بشوقا... وكأن الفىت يطّم ركاباً 

  :آخر
  يرمي بأمثال القطا فؤاده... يلقم لقماً ويغدى زاده 

  :آخر
  يطني سطحا أو يلقم ناضحا... ترى كل حملول اإلزار كأمنا 



  .فالن إن أكل لف وإن شرب اشتف: وقيل
  :شاعر
  قبل يفوه هبن صوت شفاه... أمنا صوت التطعم منهم وك
  :آخر

  يهمهم صوت رعد يف سحاب... كأن دويه يف احللق ملا 

  :األكل بامللعقة

أبعدين اهللا أن أحكم على فمي غري يدي، فإهنا رائد حق ونذير : أكل أعرايب مبلعقة شيئاً فاحترق فمه فقال
وكان بعض أهل . هلا إىل الفم وإعادهتا إىل الصحفة مستقبحوكره األكل بامللعقة مع الغري فإن إدخا. صدق

  .املروءات يضع بني يديه مالعق، فإذا التقم بواحدة مل يعد إليها

  :اململوء فمه من الطعام

  :وقال محيد األرقط! حياك من خال فوه: سلم رجل على أعرايب وكان يف فمه لقمة، فلما بلعها قال
  بياناً وعلماً بالذي هو قائل ...أتانا وما داناه سحبان وائل 

  من العي ملا أن تكلم باقل... فما زال عنه اللقم حىت كأنه 

  :من أكل ما اشتهاه ومل خيف عقباه

فنظر ملياً ! إن أكلت هذا حززت رأسك: حضر أعرايب طعام أمري فأكل معه، فأحضر الفالوذج فقال األمري
ما : مر أعرايب بقوم وعندهم طعام فقال! صبييت خرياًأوصيك ب: مث رأى تركه خسراناً فمد إليه يده وقال

  .طيب واهللا ألساعدنكم على أكله: قال. زقوم: هذا؟ قالوا

  :استدعاء الطعام

أحتسن : أضفت أعرابياً فلما أكلنا قلت يا جارية أطعمينا تيناً، فنسيته، فقلت له بعد ساعة: قال األصمعي
فقلت وأين . رأ بسم اهللا الرمحن الرحيم والزيتون وطور سيننياقرأ فق: فقلت. نعم: شيئاً من القرآن؟ قال

دخل رجل على قوم يشربون، فناولوه أقداحاً وكان . نسيته أنت وجاريتك من ذلك الوقت: التني؟ فقال
  :جائعاً فقال للمغين عن
  فمن ذا يداوي جوى باطنا... خليلي داويتما ظاهراً 

  :فعلم صاحب الدار أنه جائع فقال عن له
  وسائل اهللا ما خييب... ن يسأل الناس حيرموه م

ودعي ابن حجاج إىل دعوة ! صوت املقلى: أي صوت أحب إليك؟ فقال: ودخل آخر على قوم فقالوا له



  :مع مجاعة فتأخر عنهم الطعام فقال لصاحب الدعوة
  من غري ما معىن وال فائده... يا ذاهباً يف داره آتياً 

  اقرأ عليهم سورة املائدهف... قد ُجن أضيافك من جوعهم 
ائتونا باخلوان نأنس به إىل أن حيضر : وكان احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يف دعوة، فاستبطأ الطعام فقال

. إن املالئكة ال تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الطعام
ودخل . اعضضن به: فقال. بظر أمك: ما هذا؟ قال: طعام فقال ودخل أعرايب على رجل بني يديه سلة فيها

نعم أي التحفتني أحب إليك أحتفة : أعندك حتفة؟ فقال: الشعيب على أيب عمرو فتطاوال مث قال الشعيب
حتفة إبراهيم عهدي به الساعة، يعين اللحم، ولكن ائتين بتحفة مرمي فأتاه : إبراهيم أم حتفة مرمي؟ فقال

دخل علي : وقال بعض أهل الكوفة. حرف جردق وعرق مرق: ما تشتهي؟ فقال: ألعرايب وقيل. بالرطب
قدمي الطعام : فقلت للجارية. فاشتر بطيخاً: فقال. سلق خبردل: هل من طعام؟ فقلت: جعيفران فقال

  :واذهيب فاشتري بطيخاً، فقدمت الطعام وذهبت وتباطأت فقال جعيفران
  تمث ولت وهرول... سلقتنا وخردلت 

  وافر األير قد خلت... وأراها بواحد 
  .فخرجت يف طلبها فإذا بالسائس قد خال هبا يف الدهليز كما وصف

  :االحتجاج للتطفل والتبجح به

كلكم طفيليون لكنكم جتهلون أنكم تؤدون األعمال من غري أن تدعوا إليها، وسواء : عوتب طفيلي فقال
ربنا أنزل : قد تطفل بنو إسرائيل على اهللا فقالوا: د عوتبوقال طفيلي وق. تطفل على طعام أو على متنية

هذا خالف قول اهللا : ال حيل لك أن تأكل من طعام مل تدع إليه، فقال: وقيل لطفيلي. علينا مائدة من السماء
وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت : ليس على األعمى حرج، إىل قوله: تعاىل حيث قال
إن مل أدع ومل : وقال طفيلي" . إمنا املؤمنون أخوة : " وقد قال اهللا عز وجل. ت إخوانكمآبائكم، أو بيو

  :أجيء وقعت وحشة، مث أنشد
  إن احملب إذا مل يستزر زارا... نزوركم ال نكافئكم جبفوتكم 

  :آخر
  يف فىت حر كرمي... ال أرى التطفيل إال 
  :وقال علي البصري

  جفوهأحسن األخوان إن خفت من اإلخوان 
  وجتي من غري دعوه... طرحك احلشمة عنهم 

  :آخر



  وعلمنا بأن عندك فضله... قد أتيناك زائرين خفافاً 
  !فاحتملنا، فإمنا هي أكله... إن جتدنا كما حتب وإال 

  :املهجو بالتطفل وذمه

  .فالن أطفل من ليل على هنار، وألزم للخوان من منديل الغمر، يأكل ملّا ويوسع احلي ذما: قيل
  :ابن طباطبا

  مكان أيب هريرة غري مني... ولو نشر النيب لكنت منه 
  معداً البن فاطمة احلسني... أحلَّ زيارة ليلف زاداً 

  :آخر
  بعمان أمسى مجعهم بُعمان... لو يسمعون بأكلة أو شربة 

ن أبو دلف وكا. من مشى إىل طعام مل يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فهيأ . إين أريد أن أمل بك يوماً فأضيفك وأرى أصبهان: العجلي كتب من الكرخ إىل حممد بن فاخر بأصبهان

ابن فاخر وأنفق ماالً مجاً، وكان بأصبهان شويعر بينه وبني ابن فاخر عداوة، فكتب مرقعة ودفعها إىل من 
  :تصدى أليب دلف ملا قرب من أصبهان فقرأها فإذا فيها

  لغداء من الكرج... يف ألف فارس  جئت
  يف دنا النفس من حرج... ما على املرء بعد ذا 

  .فانصرف أبو دلف راجعاً وأفسد على حممد ما كان هيأه
  :ابن بشري فيمن أكل ومحل

  محلوا الفضل الذي تركوا... أكلوا حىت إذا شبعوا 

  :احتمال املشقة فيه

  :قال أبو اجلهم
  من كف بواب سفيه ضابط.. .كم لطمة يف حر وجهك صلبة 
  متضمخ بدم وأنف ساقط... حىت وصلت قتلت أكلة ضيغم 

  .نعم من طلب عظيماً خاطر بعظيم: فسمعها طفيلي قال

  :الشديد الطمع

ما زفت عروس إال كنست بايب : ما بلغ من طمعك؟ فقال: وكان قيل ألشعب. هو أطمع من أشعب: قيل
ما بلغ من : وقيل لطفيلي. ارر أحد أحداً إال ظننته يأمر يل بشيءورششته طمعاً أن حتمل إىل داري، وما س

  .ما سألتين عن هذا إال ويف نيتك أن تعطيين شيئاً: طمعك؟ فقال



  :حث املتطفل على الوقاحة

ال جيتمع التطفيل واحلياء أما مسعت قول : هال حضرت دعوة فالن؟ فقال: رأى طفيلي آخر فقال له
  :الشاعر

  وال من الفظ البعيد... يب ال تستحني من القر

  وجه املطفل من حديد... ودع احلياء فإمنا 

  :نوادر املتطفلني

وقيل . حىت يسكن هذا األرجاف: مسع طفيلي خشخشة األبريق فأمسك عن الطعام فقيل له يف ذلك فقال
ما : روقيل آلخ. للفترة بني القصعتني أخاف أن يكون الطعام انقطع: ما بال وجهك أصفر؟ فقال: آلخر

وقيل آلخر اشتر لنا حلماً . آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً: حتفظ من القرآن؟ قال قوله تعاىل
فلما . ال أحسن الطبخ: قال. اطبخ: فقيل له. أنا كسالن: قال. أوقد النار: فقيل له. ال أحسن الشراء: فقال

وحضر طفيلي باب دعوة فمنعه البواب . فتكمأكره أن أكثر خمال: فقال. تقدم فكل: غرف الطعام قيل له
  :فقام ينظر من صري الباب إىل األطعمة، وأنشد

  بعينيك عينيها، وهل ذاك نافع؟... وما لك منها غري أنك نائك 
ليس مثل السوء يل ولكن الكلب ال : هل تعود إلينا؟ فقال: وأكل أعرايب عند قوم، فلما أراد اخلروج قيل له

  .اجعلوين حلقاً بني سطرين: وقال طفيلي لقوم حيضرون دعوة. يدع حائطاً شبع منه

  :أكل فضالة املائدة

من أكل من فضالة ما يسقط من املائدة مل يزل يف سعة من الرزق ما : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مهور احلور العني أكل فتاة املائدة: وقيل. كان، ووقي هو وولده وولد ولده احلمق

  :اخلالل

البد من اخلالل وهو خمربة لألسنان، ودخل رستاقي على قوم يأكلون فأطعموه، فلما : ل جعفر بن سليمانقا
فرغوا أعطوه فأخذ يتأملهم ظناً منه أهنم يريدون قلع أسناهنم، فأخرج مسلة معه، فقلع ضواحكه، والتفت 

طربي مع قوم، فلما فرغوا دفعوا وأكل . أنتم بعد يف حفر أصل واحدة، وها أنا قد نزعت أربعاً: إليهم وقال
قد : إليه خالالً فظنه مما يؤكل فأكله، فنظر الغالم إليه فلم ير اخلالل معه، فدفع إليه آخر فقال الطربي

  .أكلت واحداً وال أشتهي غريه

  :أنواع من هذا الفصل



ال تأكلوا يف : وقال. إذا صنع خادم أحدكم طعاماً فليجلسه معه أو يناوله: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما : وأيت صلى اهللا عليه وسلم بطعام شديد احلرارة فقال. غربال وال منخل، فإنه ميحق الربكة وال يشبع

  .كان اهللا ليطعمنا النار أقروه حىت يربد، فإن الطعام احلار ممحوق الربكة وللشيطان فيه شرك
  :البحتري

  ي ناروأعجلنا الطبائخ وه... تنازعنا املدامة وهي صرف 

  مما جاء يف الدعاء إىل الدعوات

  :أمساء الدعوات

الدعوة والوليمة عند األمالك، والعرس عند البناء باألهل، واخلرس للوالدة، واألعذار : املأدبة واملأدبة
للختان، والنقيعة للقدوم من سفر، وكذلك السفرة والوكرية واحلرية للبناء، والوضيمة للمأمت، والعقيقة 

قال بعض األدباء . ذ من شعر الولد، والنقرى التخصيص يف الدعوة، واجلفلى التعميم فيهاألول ما يؤخ
  .ليس يف اللغة الفارسية شيء من أمساء هذه الدعوات: العارفني بالفارسية

  :احلث على اختاذ الدعوة واإلجابة إليها

وقال صلى اهللا عليه . لو بشاةأو مل و: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه
وروي أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه . لو دعيت إىل كراع ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع لقبلت: وسلم

وقال صلى اهللا عليه وسلم إذا دعي أحدكم إىل طعام . وسلم كانوا إذا اجتمعوا مل يتفرقوا إال عن ذواق
فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليصل  :فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، ويف حديث آخر

وكان ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما إذا دعي إىل طعام حيضر، فإن كان مفطراً أكل، . أي ليدع هلم بالربكة
الصائم إذا أكل عنده سبحت : ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. كلوا بسم اهللا: وإال قال
  .أعضاؤه

  :اعماً أن به يتم السروراملستدعي صاحبه ز
  :كتب أبو الفرج الدمشقي إىل صديق له

  غبت عنه فليس يل بسرور... شهد اهللا أن كل سرور 
  :آخر

  ليس إال بكم يتم السرور... حنن يف أطيب احلبور ولكن 
  أنكم غبتم وحنن حضور... عيب ما حنن فيه يا أهل ودي 

  رياح فطريواأن تطريوا مع ال... فأعدوا املسري بل إن قدرمت 
  :الصويل

  إن لست مسعدنا عليه... حضر السرور وعيبه 



  :آخر
  ائتنا إن عندنا بعض من أنت له وامق من األصحاب

  ليس بد من القذى يف الشراب... وأناس فيهم وفيهم ولكن 

  :من دعا صديقه ووصف له طعامه وشرابه

  :كتب جحظة إىل صديق له
  حاضرهوقدر موفرة ... لنا يا أخي فرحة وافره 

  سنا الربق يف الليلة املاطره... وراح تريك إذا صففت 
  وزامرة أميا زامره... ومسمعة مل خينها الصواب 

  ونادرة بعدها نادره... وما شئت من خرب نادر 
  وحاشاك يف الساعة اآلخرة... فواف وإن كنت يا ابن الكرام 
  :وكتب الوزير العباس إىل ندمي له

  بنا حنو الدويرهقم ... أيها الكويف شيخي 
  ج لدينا يف قديره... فلنا فضلة سكبا 

  مة باتت يف ذكريه... ومدام من دم الكر 
  من الراح قطريه... وإذا ما ارتاحت النفس 

  .فضجيعي ساعدا عمرو وشيخي مع عمرية
وكتب ! مثلك جياب: مرقة طيبة ونفس تستطيب أكلها فقال: ما عندك؟ قال: ودعا رجل صديقاً له فقال

  :سعد بن نوقة إىل أيب مسلم بن حبر وراسله برسول يكىن أبا بكر أبو
  فاحضر فإنك منتظر... إن كنت تأكل ما حضر 

  ط اجلوع وانشق القمر... والساعة اقتربت لفر 
  هذا الظريف أبو بكر... ورسولنا بكتابنا 

  وبإذنه حركت منه الكاف كيال ينكسر
  :حممد بن باج

  شريك ليس للقدر... عندنا قدر لذيذ 
  وغزال يستنيك... ونبيذ من زبيب 

  !مث خنلو فننيك... فائتنا نأكل ونشرب 
  :آخر

  وأخذ بأطراف احلديث املنمق... وماذا ترى يف برمة بقرية 
عندنا سكباج يرعف اجملنون، وحديث يطرب احملزون، وإخوانك امللحدون، : كتب ابن مكرم إىل أيب العيناء

  .اخسأوا فيها وال تكلمون: يه أبو العيناءفكتب إل. فال تعلوا علي وائتون



  :من دعا أصحابه ووصف له من األطعمة ما مل يف به

. فاهنض معي: قال. إي واهللا: أتشتهي جدياً مسيناً وأرغفة باردة وخالً حاذقاً؟ فقال: قال األعمش جلليس له
مل أقل لك مها عندي : رغفة؟ قالفأين اجلدي واأل: فحمله إىل داره وقدم إليه خبزاً يابساً وبقالً وخالً قال

هل لك يف قديد هش وخبز لني : واملسمى بابن العباس األبله قال لبعض من استقبله. وإمنا قلت تشتهيه
اذهب إىل السوق فاشترها فإين قد أشتهيها، وها أنا أعود إىل دارك : قال! إي واهللا: وخبيص ملبق؟ قال

  :ملخزومي وهو بني بابني وعلى أحدمهادخلت على أيب سعيد ا: قال العطوي. آلكلها
  ذبح الدجاج وال ذبح الفراريج... نعم الندمي ندمي ال يكلفين 

  وإن تشهى فزيتون بطيبوج... يرضى بقدرين من بر ومن عدس 
  :اقرأ على احلائط اآلخر، فإذا عليه: فقال. قد رضيت بزيتون وأعفيتك من القدرين: فقلت

  دنا اآلن من السوقلبع... اشرب على اخلري والريق 
  فإمنا تنفخ يف البوق... ال تطلنب اخلبز من بيتنا 

  :من دعا أخاه فاستعجله

  :كشاجم يف أبيات كتب هبا إىل صديق له يدعوه
  فإن ركنت إىل شيء أتيناه... فكن جوايب وال تركن إىل عذر 
  مساعداً قط إال كنت إياه... فقد تيقنت أين ما التمست أخاً 

  :ن حبر إىل أيب سعيد بن نوقةكتب أبو مسلم ب
  وأعطيت سؤلك يف أمحد... تلقاك يومك باألسعد 

  وهب يل صالتك يف املسجد... فبادر إيل وقيت الردى 
  :آخر

  وصاحت من تأخرك املدام... جعلت فداك قد حضر الطعام 
  أخذنا يف اغتيابك والسالم... فإما جئتنا عجالً وإال 

  :منصور
  وأحسن الناس يلهينا ويسقينا... عة كتبت والكأس يف ميناي متر

  خلوين من ثالث حىت توافينا... وحنن يف جملس حل السرور به 
  أراك تدركنا إال جمانينا... فكن جواب كتايب والسالم فما 

  :آخر
  ال تردن للكتاب جوابا... كن جوايب إذا قرأت كتايب 
  شغل وكن سيداً دعي فأجابا... اعفين من نعم وسوف ويل 



  :متباطىء معاتبة

دعاين رجل إىل وليمة يف يوم مجعة، فمضيت إىل اجلامع وتشاغلت، فجئته مع العتمة فقال : قال بعض الناس
إذا : " مضيت إىل الصالة قبل النداء وقد قال اهللا تعاىل: يا هذا عصيت اهللا يف هذا اليوم ثالث مرات: يل

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف : " ل اهللا تعاىل، وقا" نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا 
  .الداعي مستغيث فأغيثوه، فأخجلين: فأقمت إىل العتمة، وعصيت الرسول حيث قال" األرض 
  :كشاجم

  وحىت سئمت من االنتظار... تأخرت حىت كددت الرسول 
  وفجعتهم بشباب النهار... وأوحشت إخوانك املسعدين 
  ار تزيد على كل ناربن... وأضرمت باجلوع أحشاءهم 

  فأنت وحقك عني احلمار... فإن كنت تأمل أن ال تذم 
وكتب الصاحب إىل أيب احلسن العلوي يف أبيات، وكان قد عاد إىل داره لشغل ووعد أن يعود إليه فلم 

  :يعد
  حوصلي وطريي: كما يقال... مل ملت يف العود إىل التقصري 

  :احلث على ترك من تباطأ أو تأخر

  :تزابن املع
  فدعه وما اختار من أمره... إذا ما تأخر من قد دعوت 

  ولكن تثاءب على ذكره... وال تشربن بتذكاره 
  :آخر

  يف أكل ما يتلهوج... إن الفتوة كلها 
  فإذا تعجل مخسة من ستة قد أزعجوا

  جلماعة قد زوجوا... فدع انتظارك واحداً 
  ء إىل اإلجاعة أحوج... إن البطيء عن الدعا 

  :ر لتأخريه عمن دعاهاملعتذ

  :كتب املهليب إىل صديق دعاه فلم ميكنه احلضور
  بالقرب حاول عن مزارك... لوال شغيل عاقين 

  ولصرت من غلمان دارك... ألتيت حنوك مسرعاً 
  نك واملهذب من جنارك... فبحق طرفك وافتنا 
  إين وهبتك العتذارك: إال مننت وقلت يل



  :ابن طباطبا
  شغل احللي أهلة أن يعارا... أخري عنكم ابسطوا العذر يف الت

  :فضل اجمليب الدعوة على داعيه

  :قال ناصر الدولة وقد دعاه إنسان إىل دعوته
  فله الفضل علينا... من دعانا فأبينا 
  رجع الفضل إلينا... فإذا حنن أجبنا 

  .شكرين عليهإنه دعاين مرة فأجبته فلم ي: ودعا بعض الناس أديباً فامتنع فقيل له يف ذلك فقال
  :شاعر

  فخليت من كنت يف دعوته... أتاين رسولك يبغي احلضور 
  كأين نوالك يف سرعته... وجئتك يا سيدي مسرعاً 
  :ابن احلجاج يف أبيات له
  يضجرين التسويف والوعد... جئت بال وعد ألين فىت 

  :معاتبة من شرب الدواء فلم يدعه

  :أبو القاسم بن أيب سعد األصبهاين
  ودمت وبلغت أقصى املىن... عش سعيداً لنا أبا فرج 

  وكنت قدمياً فىت حمسنا... أسأت إلينا وأوحشتنا 
  ولوالك جئت به معلنا... وللبيت مصراعه املستفيض 

  وصل مجعنا واغتنم شكرنا... فبني لنا العذر فيما أتيت 

  :الداعي من ال يدعوه

  : يدعوه إىل منزله، فكتب إليهكان بدمشق شاعران يتعاشران، وأحدمها مكثر عن اآلخر وال
  مث ال أحصل عندك... أبداً حتصل عندي 
  أبت يا طائي وحدك... إن تناصفين وإال 

فلما متكنت اشتغل عين صاحب : ذكر بعض الكتاب أنه كان يعاشر سوقياً، فاتفق أن دعاه يوماً قال
، فعليه دعوة، وقد ذكرنا على فالن دعاين مرتني، ودعوته ثالث مرات: الدعوة، فعثرت برقعة خبطه فيها

علي : هذا أسامي كل من يعاشرنا، فلما انتهيت إىل امسي فرأيته قد حصل له علي دعوات فخرجت وقلت
  :أن ال أتناول طعامك حىت أرد ما علي، قال فقلت يف ذلك

  وديناً يف الربية مستفيضا... أرى الدعوات قد صارت فروضاً 



  أدعو فيلقاين بغيضا وال... فأكره أن أجيب فىت دعاين 
  :آخر

  ففعلك منحول إىل فعل تاجر... إذا كنت تدعوين ألدعوك مثله 

  :احلث على جتديد اإلرسال إىل من دعوته والتعريض

  وبني أخ من األخوان وعد... إذا ما كان بينك يف عشي 
  فإن حوادث األيام تغدو... فجدد بالغداة له رسوالً 

  :مثله
  يوم اجتماع من اجلمعةل... إذا صاحب لك واعدته 

  بتذكرة لك يف رقعة... فقو عزميته يف الوفا 
دعوا صاحب الدار يل فإين أمحله على أن حيتبسكم : واجتمع قوم يف دار ليلة فأرادوا الصبوح فقال املغين

  :فغىن
  لفىت يوافقين الصباح وحسنه... ومعرس طلب الصبوح وإنين 

  :وأخذت العود وغنت. دعهم يل: باح فما احليلة؟ فقالت اجلاريةالقوم أرادوا االصط: فقال الرجل جلاريته
  هبا أثر منهم جديد ودارس... ودار ندامى عطلوها وأدجلوا 

  .فانصرف القوم

  مما جاء يف األجواد بالقرى

. تلقى النزيل بالوجه اجلميل: وقال آخر. نار يعلو شرفها وخيمة يوطأ كنفها: ما القرى؟ فقال: قيل ألعرايب
  .بذل القرى فوق بذل الندى :وقيل

  :احلث على اإلضافة

وقال النيب صلى اهللا عليه " . ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً : " قال هللا تعاىل يف مدح قوم
. أطعموا الطعام، وأفشوا السالم، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم: وسلم

أميا : وقال. إذا نزل الضيف بقوم نزل برزقه، وإذا ارحتل عنهم ارحتل بذنوهبم: عليه وسلم قال صلى اهللا
. مسلم أضاف فأصبح الضيف حمروماً، فحق على كل مسلم نصرته حىت يأخذ قرى ليلته من زرعه أو ماله

إن من يبخل  :ومر قتيبة بعذرة فقال. كل بيت ال يدخله ضيف سبعة أيام مل تدخله املالئكة: أنس بن مالك
. طعام مبذول ونائل موصول ووفاء ال حيول: ما الكرم؟ فقال: وقيل لبعضهم. مبا يصري حاله إىل هذا لبخيل



ألن اختبز صاعاً أو صاعني فأدعو إليه نفراً من أخواين أحب إيل من أن : وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
  .أعتق رقبة

  :حث الشافع املشفوع إليه على االصطناع

أنا ال أكلمك يف ما يوهي دينك ويوقع أمانتك، : لم علي بن احلسني رضي اهللا عنهما عامالً يف رجل فقالك
قد : وقال الواثق يوماً ألمحد بن أيب داود تضجراً بكثرة حوائجه. ولكن احلر القادر إذا أراد أن حيسن أحسن

أمري املؤمنني هي نتائج شكرها متصل  يا: فقال. اختلت بيوت املال بطلباتك لالئذين بك واملتوسلني إليك
وكتب . وشفعه! أحسنت: فقال. بك وذخائر أجرها مكتوب لك، وما يل من ذلك إال أن أخلد املدح فيك

  :الصاحب يف فصل
  فهو يدري يف أمره كيف يسعى... والفىت إن أراد نفع أخيه 

  مما جاء يف اجلود واألجواد

  :ما حد به اجلود واألجواد

السخي من كان مباله متربعاً وعن مال : وقيل. االستقصاء على امللهوف: ا السخاء؟ قالم: قيل لألحنف
وقيل للحسن رضي . الذي يؤدي ما افترض عليه: من اجلواد من الناس؟ فقال: غريه متورعاً وقيل لصويف

: ل بعضهموقا. الذي لو كانت الدنيا له فأنفقها لرأى عليه بعد ذلك حقوقاً: من السخي؟ فقال: اهللا عنه
الناس أربعة، جواد وهو الذي يعطي حظ دنياه وآخرته، وخبيل وهو الذي ال يعطي واحداً منهما، ومسرف 

  .وهو الذي جعل ماله لدنياه، ومقتصد وهو الذي أعطى كالً بقدره
  :كون السخاء واقياً من النقم

وقال " . تفعلوا من خري فلن تكفروه  وما: " وقال تعاىل" . وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا : " قال اهللا تعاىل
عليكم باصطناع : وقال. أهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة: النيب صلى اهللا عليه وسلم

السخاء شجرة من أشجار اجلنة أغصاهنا : وقال صلى اهللا عليه وسلم. املعروف فإنه يقي مصارع السوء
ا أداه إىل اجلنة، والبخل شجرة من أشجار النار، فمن أخذ فمن أخذ بغصن من أغصاهن. متدلية يف الدنيا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه. بغصن من أغصاهنا أداه إىل النار
: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. إمنا أمهل فرعون مع ادعائه الربوبية لسهولة أذنه وبذل طعامه: يقول

: ما الذي يشبه من أفعال العباد فعل اهللا؟ فقال: وقيل حلكيم. عروف ال يقع وإن وقع وجد متكاصاحب امل
  .اإلحسان إىل الناس

  :كون احملسن حمبوباً عند اهللا ورسوله



. التغابن للناس: قال. بلى: أال أدلكم على شيء حيبه اهللا ورسوله؟ قالوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
السخي قريب من اهللا : وقال. جتافوا عن ذنب السخي فإن اهللا تعاىل آخذ بيده: يه وسلموقال صلى اهللا عل

سادة الناس يف الدنيا : وقال صلى اهللا عليه وسلم. قريب من الناس، والبخيل بعيد من اهللا بعيد من الناس
وقالت عائشة . لعياله اخللق كلهم عيال اهللا وأحبهم إىل اهللا أنفعهم: وقال. األسخياء، ويف اآلخرة األتقياء

من بذل درامهه : وقيل. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها: رضي اهللا عنها
هل شيء خري من الدراهم : وقيل حلكيم. من غزر عوارفه كثر معارفه: وقيل. أحبه الناس طوعاً أو كرهاً

  .معطيهما: والدنانري؟ قال
  :ابن علقمة

  هم الناس من معروف وجه ومنكر... من هم؟ فإهنم : وال تسأل األضياف

  :من ال يتعلل على معتفيه

  :معاوية بن جعفر
  إن احمللة شعبها مكدود: ... بل ال نقول إذا تبوأ منزالً

  عن جاره وسبيلنا مورود... إذ بعضهم حيمي مراصد بيته 
  :آخر

  ألحرمه إن الفناء مضيق... أضفت ومل أفحش عليه ومل أقل 

  :لق بابه على معتفيهمن ال يغ

  :أمدح بيت قالته العرب قوله: قيل
  ال يسألون عن السواد املقبل... يغشون حىت ما هتز كالهبم 

  :الرستمي
  وال شتموا خدامهم ساعة األكل... ومل يغلقوا أبواهبم دون ضيفهم 

  :آخر
  إذا تغدى رفعت ستوره

  :وقال آخر
  ا برغم احلاجبأذن الغداء لن... وإذا حضرنا الباب عند غدائه 

وملا عرس جعفر بن حيىي بابنة علي بن عيسى بن ماهان جعل الطعام يف الشوارع، فكل من شاء أكل، 
وكان عبيد اهللا بن عباس . وجعلت الغوايل يف مراكن من ذهب، فمن شاء تطيب، ومن شاء أخذ وانصرف
وكانت نفقته كل يوم  رضي اهللا عنهما يسمى معلم اجلود، وهو أول من وضع املوائد على الطريق،

  .مخسمائة دينار



  :النازل الروايب واألطراف

  :أبو فراس
  رفيع مذاهب األطناب سامي... لنا بيت على عنق الثريا 
  وتفرشه الوالئد بالطعام... تظلله الفوارس بالعوايل 

  :ابن هرمة
  وأحل يف نشز الربا فأقيم... أغشى الطريق بقبيت ورواقها 

هي منازل األشراف، يتناولون من أرادوا بالقدرة : كيف نزلت باألطراف؟ فقال: هقيل للحسن رضي اهللا عن
  .عليه، ويتناوهلم من أرادهم باحلاجة إليهم

  :املبادر إىل محل الضيف

  :شاعر
  خمافة قومي أن يفوزوا به قبل... وقمت إليه مسرعاً فغنمته 

  وأرخص حبمد كان كاسبه األكل... فأوسعين محداً وأوسعته قرى 

  :املسرور مبجيء الضيف وشاكره عليه

  :دعبل
  شيء كطارقة الضيوف النزل... اهللا يعلم أنين ما سرين 

  ضيفاً له والضيف رب املنزل... ما زلت بالترحيب حىت خلتين 
  :وله

  من ثغاء الشاء أو تلك الوغا... نغمات الضيف أحلى عندنا 
  :آخر

  األسنانفصربنا على رحى ... مل يطيقوا أن يسمعوا فسمعنا 
  من غناء القيان بالعيدان... صوت مضغ الضيوف أحسن عندي 

  :احلرماري
  عليّ وفوق الطول ما استوطن الرحال... لضيفي علّي الطول ما دام نازالً 

  فإن حلّ يب صريت خدي له نعال... أبادره بالشكر قبل حلوله 

  :احملتشد ألضيافه



  :بعضهم
  زل األضياف أو تنحر اجلزرإذا ن... فىت ال تعد الرسل تقضي ذمامه 

وقيل لبعض من اختذ . دعا فأحسن قرانا، وبر حىت مل يبق يف داره ما يتفقدنا به مرة أخرى: وقال بعضهم
أسرف فليس يف الطعام : وقال احلسن فيما ظن لرجل أومل. ليس يف الشرف سرف: فقال. أسرفت: دعوة
  .سرف

  :كشاجم
  على تعادمفاجأة أتوه ... كأن الزائرين إذا أتوه 

  :احلث على ترك التكلف وتعجيل احلاضر

هالك بالرجل أن يدخل عليه النفر من أصحابه فيحتقر ما يف بيته أن يقدم : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
على أن ال حتتشد ما ليس عندك وال : دعي أمري املؤمنني إىل دعوة فقال. ال أحب املتكلفني: وقال. إليهم

إذا أتاك ضيف فال تنتظر به ما ليس عندك ومتنعه ما هو عندك، قدم إليه ما : املزينبكر . حتتبس ما عندك
فما لبث : " الضيف إىل القليل العاجل أحوج منه إىل الكثري اآلجل، أما مسعت قول اهللا تعاىل: وقيل. حضر

  :، وقال بعض العلوية" إىل طعام غري ناظرين اناه : " وقال تعاىل" . أن جاء بعجل حنيذ 
  وإذا َدعوتَ فال تذر... إذا طُرقتَ فما حضر 

  :عذر من قدم ما حضر

  :نزل ضيف بأعرابية فقدمت له خبزاً يابساً ولبناً حامضاً فذمها وقال
  يالم على أخالقه وهو معذر... أمل تر أن املرء من ضيق عيشه 

  ولكنه إن يطبل الدهر يزمر... وما ذاك من لؤم وال من ضراعة 
  :آخر

  يكون قليالً مل تشاركه يف الفضل... تشرك رفيقك يف الذي  إذا أنت مل
  :آخر

  ما كان عندي إذا أعطيت جمهودي... لقل عاراً إذا ضيف تضيفين 
  ومكثر من غىن سيان يف اجلود... جهد املقل إذا أعطاك نائله 

  :عذر من مل يقدر

  :ا أليس أبوك القائلاستضاف قوم ابن هرمة فخرجت بنية له فصرفتهم واعتذرت إليهم فقالوا هل
  أبتاع إال قريبة األجل... ال أمنع العود بالفصال وال 

  !بييت ببخل ال أنا: وقال رجل ملا سأله فلم يعطه فعاتبه. هذا الفعل هو الذي ترككم بال قرى: قالت



  :عتب من مل يرض مبا حضر

عليه وسلم هنانا أن نتكلف  لوال أن النيب صلى اهللا: دخلنا على سلمان فقدم لنا شيئاً وقال: قال شقيق
: للضيف لتكلفت لكم، فجاءنا خببز وملح، فاقترحنا عليه السعتر فذهب مبطهرته، فلما أكلنا قال أحدنا

ليس بكرمي من مل : وقيل. لو قنعكم مل تكن مطهريت مرهونة: فقال سلمان. احلمد هللا الذي قنعنا مبا رزقنا
  .يقنع مبا حضر

  :همدح من آثر على نفسه أو أهل

نزل ضيف على أنصاري، وكان عنده شيء طفيف فأحضره، وأطفأ السراج ليأكل الضيف فال يشاركه 
: " عجب ربكم تعاىل البارحة منكم فأنزل اهللا عز وجل: فلما أصبح قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فيه

إذا وجدوا : لكي يعمل فقراؤكم؟ قا: وقال صويف آلخر" . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 
هذا فعل الكالب إن الفقري منا إذا عدم صرب، وإذا وجد طعاماً آثر به : فقال. أكلوا وإذا عدموا صربوا

  .ما أكلت العام رطبة، وكان حوله سبعمائة يف تلك السنة حلطمة نالتهم: وقال مالك بن دينار يوماً! غريه
  :شاعر

  القليل من العقل إذا ابتدأ القوم... وزاد رفعت الكف عنه تكرماً 
  :آخر

  إذا قل زاد القوم من جانب اليد... كرمي مكان الكف من ذي انائه 
  :آخر

  وإن كان ما فيها كفافاً على أهلي... سأقدح من قدري نصيباً جلاريت 

  :املساعد ضيفه يف مؤاكلته

كان ملوك و. آكلي ضيفك فالضيف يستحي أن يأكل وحده: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لبعض نسائه
  .اهلند يؤاكلون أضيافهم، وملوك الفرس يأكلون بعدهم

  :بعضهم
  حسن أكل الفىت يدل على إيناسه ضيفه وبسط أكيله

  ذاك أضيافه إىل تبخيله... وتراه يفل منه ويدعو 
  :آخر

  وما يفَّ لوال أنسة الضيف من أكل... وزاد وضعت الكف فيه تأنساً 

  :املساعد رفقاءه بذات يده



  :بعضهم
  جعلت مطايا الرحل منا تعاقبا... إين إذا ما ضمين السري والسرى و

  وما زال مأدومي لصحيب تناهبا... فأوسع ركبان الفيايف مزاودي 
  مجيعاً إذا رد اللئام احلقائبا... أأوب وقد نفضت ما يف حقائيب 

  :ارطأة بن سهية
  يل النفس إال أن تصان احلالئل... وما دون ضيفي من تالد حتوزه 

  :احلث على إكرام الضيف

: وقال صلى اهللا عليه وسلم. من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ليس مين من بات شبعان وضيفه بطنه طاو

  :عمرو بن األهتم
  إذا أمسى وراء البيت كور... وجاري ال يهيننه وضيفي 

  :آخر
  حق وال تك لعنة للنزل... والضيف أكرمه فإن مبيته 

  :مدح القائم خبدمة الضيف

  .وصفهم بذلك ألنه قام خبدمتهم بنفسه: ؛ قيل" هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني : " قال اهللا تعاىل
  :املقنع

  وال يفّ إال تلك من شيمة العبد... وإين لعبد الضيف ما دام نازال 
  :وقال

  وعبد للصحابة غري عبد
  :جحظة الربمكي

  استغنمي أجره فاألجر مغتنم... أم طارق ليل قد أمل بنا يا 
  ورفهيه ففي ترفيهه كرم... كوين له أمة فيما حيل له 

ونزل ضيف جبعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فتخفف هو وغلمانه عند نزوله وعاونوه يف حلوله، فلما 
  .ينون على االرحتال عناإن غلماننا ال يع: أراد االرحتال عنهم مل يعنه غالم، فشكاهم فقال

  :االستقصاء على األكيل مدحاً وذماً
الطعام : وكان احلسن رضي اهللا عنه يقول. ما رأيت أسخى بالطعام من احلسن وابن سريين: قال ابن عون

  .أقسمت لتأكلن: وكان ابن سريين حيلف يقول. أهون من أن حيلف عليه
  :دعبل



  لطعام، فقد ضاقت به حيلي؟عند ا... كيف احتيايل لبسط الضيف من حصر 
وقال . يا هذا إما أن حتلف علينا أو تدعنا: فقال. قصرت: وقدم رجل إىل الشعيب طعاماً فقصر يف أكله فقال

ما من داخل إال وله حرية فابدأوه بالسالم، وما من مدعو إىل طعام إال وله : ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .حشمة فابدأوه باليمني

  :حمادثة األكيل

  :ره قوم احلديث على املائدة، واستحبه قوم، ومن صاحب الدعوة أحسن ولذلك قال الشاعرك
  إن احلديث طرف من القرى... صادف أنساً وحديثاًت ما اشتهى 

  .حمادثة األخوان تزيد يف لذة الطعام: وقيل
  :أمحد بن أيب طاهر

  حمادثة الضيوف على الطعام... وأكثر ما ألذ به وأهلو 
  .ثر الكالم على طعامه غش بطنه وثقل على أخوانهمن أك: وقيل

  :مضاحكة األضياف

  :شاعر
  وخيصب عندي واحملل جديب... أضاحك ضيف قبل إنزال رحله 

  ولكنما وجه الكرمي خصيب... وما اخلصب لألضياف أن يكثر القرى 
  :أعرايب

  ال نترك اجلهد منا قلَّ أو كثرا... نقريهم الوجه مث البذل يتبعه 
  :آخر
  والوجه عنوان الكرمي املفضل... سط وجهي للضيوف النزل أب

  :فضل االجتماع على األكل

: قال. لعلكم تتفرقون على طعامكم: شكا رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قلة الربكة يف طعامهم فقال
اركم؟ من أال أخربكم بشر: وقال صلى اهللا عليه وسلم. اجتمعوا عليه واذكروا اسم اهللا لديه: قال. نعم

: وكانت العرب تعد التفرد باألكل احتقاب وزر حىت أنزل اهللا تعاىل. أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده
أنه : وقال أبو أمامة يف قوله تعاىل إن اإلنسان لربه لكنود" . ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعاً أو أشتاتاً " 

  :شاعر! الذي يأكل وحده
  !أكيالً فإين لست آكله وحدي...  إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له



  :وقال عبد اهللا بن املعتز يف اجتماع األيدي على الطعام
  قطاً مل ينفره عن املاء صارخ... كأن أكف القوم يف جفناته 

  :من حنر مسان اإلبل للضيف

حنر لنا ذا سديف مسرهد دينء غري مصرد، فقدمه يف جفان كاحلوايب وقدور : وصف أعرايب رجالً فقال
  .اجلياينك

  :العجري السلوى
  لبالل أيدي حلة الشول بالدم... وإن ابن عمي البن زيد وإنه 

  :ابن املعتز
  يسلمها إىل قدور تغلي... والسيف راعي إبلي يف احملل 

  أرقاهلا يف السري حتت الرحل... يرقل فيها بالوقود اجلزل 
  :املتنيب

  ونزالكأمنا الساع قفال ... تفري صوارمه الساعات عبط دم 

  :من حنرها له ملا قل لبنها

  :لبيد
  ضمن له قراه من الشحوم... إذا ما درها مل يقر ضيفاً 

  :عوف بن األحوص
  بألباهنا ذاق السنان عقريها... إذا الشول راحت مث مل يغد محلها 

  :اخلائف ابله النحر

  :ابو هرمة
  ومل متس إال وهي خائفة العقر... وكانت تطري الشول عرفان صوته 

  :بو فراسأ
  ال تأمن الدهر إال من أعاديها... وتصبح الكوم أشتاتاً مروعة 

  :من ال يبقي ابله حلسنها عن النحر

  :بعضهم
  جترد فيها متلف املال كاسبه... إذا أخذت بزل املخاض سالحها 



  :البسامي
  هتاب، وما إلبلي من سالح... ترى إبل البخيل هلا سالح 

  يوايف عند هبات الرياح ...تناوح إن رأت شخصاً غريباً 

  :املوقد ناره لألضياف

ممن يهتدي : وقيل آلخر مثله فقال. ممن ال يزجر وفودهم وال يسر وقودهم: ممن أنت؟ قال: قيل ألعرايب
هلم نار وارية الزناد قدمية الوالد، تضيء هلا البالد وحيىي : وقال آخر. برأيه الصحب، ويستدل بناره الركب

  .هبا العباد
  :مضرس

  كسا األرض نضاح اجلليد وجامده... إين ألدعو الضيف بالضر بعدما و
  :آخر

  إذا النريان ألبست القناعا... له نار تشب بكل قاع 
  :ابن مطرود

  ض نباح الكالب لألضياف... أوقد النار بالفضا حني مل ير 
  :كعب األشعري

  أن يستدل عليهم بنباح... رفعوا الوقود على اجلبال ترفعا 
  :ةابن مياد

  وآخرى يصيب اجملرمني سعريها... وناراه نار جيذب الضيف ضوؤها 
  جتد حطباً جزالً وناراً تأججا... مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا 

  :فلم يتبجح إال بوجود احلطب والنار يف اللفظ، وقد أحسن القائل
  جتد خري نار عندها خري موقد... مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره 

  :به تسر مبجيء الضيفاملتبجح بأن كال

  :قال جرير
  يفيض إىل الكوماء والكلب أبصر... حبيب إىل كلب الكرمي مناخه 

  :آخر
  من األم بابنتها الزاهده... وكلبك أبصر باملعتفني 
  :عبد األعلى العبدي

  نصيب وللنور الدليل نصيب... فللكلب ملا أن هداه إىل القرى 
  :ابن هرمة



  إشراف ناري أو نباح كاليب... قرى ويدل ضيفي يف الظالم على ال
  فديته ببصابص األذناب... حىت إذا واجهته وعرفته 

  :آخر
  ويقتل إن ترمرم باهلرير... يبصبص كلبنا إن جاء ضيف 

  :املتبجح بأن كالبه ال هتر على الضيف

  :حسان بن ثابت
  ال يسألون عن السواد املقبل... يغشون حىت ما هتر كالهبم 

  :آخر
  جبان الكلب مهزول الفصيل... من عيب فإين وما يك يفّ 

تضيء نارنا للضيف وال تنبح كالبنا، : ما تعرفون من مكارم األخالق؟ قال: قال األصمعي لبعض األعراب
  .ونقريه وجوهنا قبل طعامنا

  :الفرزدق
  وإين حليم الكلب للضيف يطرق... وإين سفيه النار للمبتغي القرى 
  .التهاهبا وحلم الكلب، وذلك بديع فيجمع بني سفه النار وهو فرط

  :البارز قدره

  :بعض بين غطفان
  وال متنع الضيف اسجافيه... قدوري بصحراء منصوبة 

  :حامت
  علّي إذاً ما تطبخني حرام... ألن تستري قدري إذا ما طبختها 

  :الراعي
  إذ كل قدر عروس ذات جلباب... إين أقسم قدري وهي بارزة 

  :العظيم قدره

  :حسان
  قنابل دمهاً يف املباءة صيما... قدور الصاد حول بيوتنا  رأيت
  :آخر

  من الدهم مبطاناً طويالً ركودها... نصبنا له جوفاء ذات ضبابة 
  :ومل قال مضرس



  باجذال خشم زال عنها هشيمها... وقدر كحيزوم النعامة أمحشت 
فما أحسبها تشبع آل مضرس،  !وما حيزوم النعامة؟ لعن اهللا هذه من قدر: مسع ذلك زياد األعجم فقال

  :فكيف تقول أنت؟ قال أقول: فقيل له
  ترى الفيل فيها طافياً مل يفصل... وقدر كجوف الليل أمحشت غليها 

  ملا كان منهم واحد غري مصطلي... ولو أن بين حواء حول رمادها 

  :غليان القدر

  :الفرزدق
  يمهاعذارى بدت ملا أصيب مح... كأن اجملال الغّر يف حجراهتا 

  :دعبل
  عالنية بأعضاء اجلزور... وباتت قدرنا طرباً تغين 

  :الكميت
  تغيظ غريا عند بعض الضرائر... كأن هرير الغلي يف جنباهتا 

  :وقال شاعر
  الضيف منها تغيظ الغليان... وقدور على اليفاع ينادي 

  :عن بن زائدة يف وصفهوقد زاد هذا الشاعر حيث زعم أن غليان قدره يدعو أضيافه، وإن كان فيه غلو م
  يزعزعها من شدة القلي افكل... إذا اختلفت أوصاهلا فكأمنا 

  :آخر
  بغايا عليهم احللي يقعقع... كأن صياح الغلي يف سجراهتا 

  :عامر بن الصلتان
  فوارس عامر تبغي قراعا... كأن تتابع الغليان فيها 

  :العظيم اجلفان

  :األعشى

  بية الشيخ العراقي تفهقكجا... يروح على آل احمللق جفنة 
  :السفاح بن بكرية

  كأهنا أعضاد حوض بقاع... املاىلء الشيزي ألضيافه 
  :أبو خراش

  من الفرين يرعبها اجلميل... نقاتل جوعهم مبكلالت 



  :املكثر مرقه ملا قل حلمه

  :زيد الفوارس
  وأكثر الشرب إن مل يكثر اللنب... وسع مبدك ماء اللحم تقسمه 

  .ملرق فإنه أحد اللحمنيأكثروا ا: وقيل
  :املرخص حلمه مطبوخاً
  :شبيب بن الربصاء

  ملمن يهني اللحم وهو نضيج... وإين ألغلي اللحم نيئاً وإنين 
  :بعض بين ضبة

  سوى اجلار ربح يف التجارة واسع... أرى ذاك يف عيين قبيحاً وللفىت 

  مما جاء يف البخالء بالقرى

  :خبيل بالطعام متجوز

  :فوريابن احلسن العص
  ليس ختفى الوجوه عند الطعام... ال تكارم تشبهاً بالكرام 

  :من ال حيتشد لضيفه إال بعد حضوره

  :شاعر
  من املآكل إن أصحابه ثقلوا... خاف الضياع على شيء يعجله 

  حىت يرى أهنم يف الدار قد حصلوا... فما يقل على العجالن برمته 
قد نرب وجعل مسيطاً، وهو حيول يف داره، قال فسألته عنه وحكي عن بعض البخالء أنه رؤي يف داره مجل 

أنا دعونا قوماً فخفنا أن يتأخروا، فجعلنا اجلمل على هذا الكي أن حضروا سهل إصالحه، وإن : فقال
  .تأخروا مل يلحقنا ضرر بذحبه

  :من قل يف دعوته الطعام

! يا غالم فرسي: رغ من رغيفه قالأكل رجل مع بعض اهلامشيني فكان على مائدته أرغفة متبددة، فلما ف
  :وهب بن شاذان. اركبه إىل ذلك الرغيف: وما تصنع به؟ قال: فقال اهلامشي

  ن من اجلوع مجاعه... مات يف عرس سليما 
  علموا فيه القناعة... مات أقوام وقوم 

  إمنا كان جماعه... مل يكن ذلك عرساً 



  .ن التخمةمن ضاف فالناً استغىن عن الكنيف وأم: وقال بعضهم
  :حممد بن يوسف

  ال يعرفون كرامة األضياف... أبين سعيد إنكم من معشر 
  زاداً لعمر أبيك ليس بكاف... قرنوا الغداء إىل العشاء وقربوا 

  يلحون يف التبذير واإلسراف... بينا كذلك جاءهم كرباؤهم 
  :يقرأ عليه القرآن فقالوأضاف رجل أعرابياً فلم يأته بشيء يأكله حىت غشي عليه من اجلوع، فأخذ 

  أحب إيل من حسن القرآن... خلبز يا أخي عليه حلم 
  كأين من عفاريت الزمان... تظل تدهده القرآن حويل 

  :من ال متس يده ضيفه طعامه

  :شاعر
  ن فكاحلمام لدى احلرم... أما الرغيف لدى اخلوا 

  ما إن حيس وال ميس وال يذاق وال يشم
  :املصيصي

  علقت روائحه بأنف الزائر... إال مشه يضع الطعام وليس 
  !رفع اخلوان مع اهلجاء السائر... فعلى جليسك غسل عينيه إذا 

  :جحظة
  فهو على مهجته آمن... طوىب ملن يشبع من خبزكم 

  :من شبع وضيفه جائع

  :فضالة
  بطيناً وأمسى ضيفه غري طاعم... وحسب الفىت لؤماً إذا بات طاعماً 

  :آخر
  إذا جاع صاحبه. ..وشبع الفىت لؤم 

  :قال األعشى يف علقمة
  وجاراتكم غرثى يبنت مخائصا... تبيتون يف املشىت مالء بطونكم 

  !اللهم اخزه إن مل يكن صادقاً! فضحين واهللا: فقال علقمة

  :من يؤذي وال يقري



  :بعضهم
  وليس يدركنا ما تنضج النار... إن يوقدوا يوسعونا من دخاهنم 

  :آخر
  وال حمالة من شتم والغاب... اً يف بيوهتم ال يرجتي اجلار خري

  :املنفرد عن أصحابه باألكل
  :بعضهم

  وأكباد ضيفانه جائعه... يروغ ويأكل يف جفنة 
واصطحب رجالن فقال . أكرم خلق اهللا، الكرام الكاتبون: من حيضر مائدة اهلبريا، فقال: وقيل للجماز
! ومعك خبز، فلوال أنك تريد الشر ألكلت وحدك معي خبز: فقال. تعال حىت نأكل معاً: أحدمها لآلخر
  :قال الشاعر. اجلماعة جماعة: أال تأكل معنا؟ فقال: وقيل آلخر

  ما اخلرب؟: والسائلون بظهر الغيب... اآلكلون خبيث الزاد وحدهم 

ذا أما عرفت ه! رفقاً: هلم، فهم الرجل أن يقعد معه فقال اآلكل: ومر رجل بآخر يأكل فلسم عليه فقال له
فقام ! علي أن أقول هلم، وعليك أن تقول هنيئاً، حىت يكون كالماً بكالم: ما هو؟ قال: ما هو؟ فقال
  .قد أعفيت نفسي إذاً من هلم: فقال. قد أعفيتك من التسليم ومن تكليف الرد: الرجل فقال

  :شاعر
  إذا يكون هلم عيد وإفطار... وجرية ال ترى يف الناس مثلهم 

  وليس يدركنا ما تنضج النار... من دخاهنم  إن يوقدوا يوسعونا

  :املستأثر بسين الطعام على الضيف

  :كان مالك بن دينار يقدم إليه ثريدة بلقاء ما يليه منها حواري، وما يلي الناس خشكار، فقال شاعر: قيل
  ويطعم ضيفه خبز الشعري... أمري يأكل الفالوذ فرداً 

أيها األستاذ، هذا : بن العميد، وقد استبد بأكل طعام دون ندمائهوقال أبو بكر بن أيب سعيد أليب الفضل 
  :من الصفايا؛ أراد به قول الشاعر

  لك املرباع منها والصفايا
  :وقال وقد قدم طعام فمد أبو الفضل سبط العميد يده، فتناوله فقال أنت كما قال

  !وأنت جراد لست تبقي وال تذر... أبوك لنا غيث نعيش بسيبه 

  :تناول أكيله ما بني يدهمن حرد ل

أكل أعرايب مع سليمان بن عبد امللك، فتناول األعرايب من بني يديه شيئاً فأكله، مث مد يده فتناول شيئاً آخر 
وأكل صعصعة مع معاوية، ! خذها ال هنأ لك املرتع: أو ههنا محى؟ فقال: فقال. كل مما يليك: فقال سليمان



وأكل . من أجدب انتجع، ومن مل يعد اجلواب انقطع: فقال. انتجعت: ةفأخذ شيئاً من بني يديه فقال معاوي
إنك حترد عليه كأن أمه : آخر مع معاوية فجعل ميزق جدياً على املائدة وميعن يف أكله، فقال معاوية

  !وإنك ملشفق عليه كأن أمه أرضعتك: فقال الرجل! نطحتك

  :ذم من ال يظفر خببزه

كان يب اجلوع فانتظرت الطعام فأبطأ حىت درسته مبضغ اللبان خمافة : كيف وجدت فالناً؟ قال: قيل لرجل
  :النسيان ابن باذان

  رك ما يكفي قبيله... قد علمنا أن يف دا 
  نك والفرش النبيله... ورأينا عرض بستا 

  غري أن اجلن ال تقدر يف خبزك حيله
  :شاعر

  مل جتد الذرة ما تأكل... لو دخلت منزله ذرة 
  :آخر

  وعاذ باجلريان مسترزقا... منزله فأره قد فر من 
  :وقال أبو نواس! واهللا ما تقيم الفأرة يف دارك إال حلب الوطن: هو مأخوذ من قول امرأة لزوجها

  تصور يف بسط امللوك ويف املثل... وما خبزه إال كعنقاء مغرب 
  :آخر

  وخبزك غري منقطع التراب
  .بسلم من زبد يف يوم صائفخبزه يف اهلواء ال يوصل إليه إال : وقال بعضهم

  :الصغري األواين

فالن دعواته والئم، وأقداحه حماجم، وكؤسه : وقال آخر. غضائره مساق وألوانه أواق: ذم رجل آخر فقال
  .حمابر، ونوادره بوادر

  :أبو نواس
  وقدر الرقاشيني زهراء كالبدر... رأيت قدور الناس سوداً من الصلى 

  ثالث كحظ الثاء من نقطة احلرب... يبينها للمعتفي بفنائهم 
  ألخرجت ما فيها على طرف الظفر... ولو جئتها مألى عبيطاً جمزالً 

  :معن بن زائدة
  يعار، وال من ذاقها يتدسم... وقدر ككف القرد ال مستعريها 

  :الصغري الرغفان



  :اخلوارزمي
  عشور نقط كتني يف ورق... كأن رغفانه إذا وضعت 

  :البسامي
  شبيه الدراهم يف حليته... حامض أتانا خببز له 

  وينشب يف احللق من خشنته... يضرس آكله طعمه 
  !تطاير يف اجلو من خفته... فإما تنفست عند اخلوان 

  :من يصعب عليه كسر رغفانه

  :قال اليزيدي
  سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه

  :وحنوه
  منزوعة من يديه خمتلسه... كأمنا كل لقمة أكلت 

  :جحظة
  ومن ذا يطبق له كسر جردق؟... ا كسرت له جردقاً ومل

  فصار جريراً وصرت الفرزدق... تغري يل عن مجيع الوداد 

  :الصائن طعامه الباذل عرضه وأهله

  :قال شاعر
  ورغفانه يف الناس جد نوال... وبات رخيصاً عنده صون عرضه 

  :وهب
  على جرادقه كانت على حرمه... قد كان يعجبين لو أن غريته 

  :عبدان
  حيل حمل محام احلرم... رغيفك يف األمن يا رستمي 

  حرام الرغيف حالل احلرم... فلله درك يا سيدي 
كيف ال أفعل ذلك، واخلبز هو الذي أخرج : فقال! إنك تكرم خبزك وهتني إلكرامه نفسك: وقيل لبخيل

  حواء وآدم وإبليس والطاووس من اجلنة بسببه؟

  :انعاملعري ضيفه بكثرة أكله وامل



ألنك جيد املضغ شديد البلغ، إذا أكلت لقمة هيأت : مل ال تدعوين لدعوتك؟ فقال: قال رجل لبعض الكبار
أتريدين إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتني بني كل لقمتني؟ وصنع أعرايب طعاماً ودعا إليه : فقال. أخرى

أي ال تأكل من أعاله وال ! وال تقعرهامهالً ال تصفعها وال تشرمها : صديقاً، فلما أراد أن ميد يده قال له
ألنك تعلق وتشدق وحتدق أي حتمل : مل ال تدعوين؟ فقال: وقال بعضم آلخر. خترقها وال تأكل من أسفلها

  .واحدة يف يديك، وأخرى يف شدقك، وتنظر إىل أخرى بعينك

  :مرق قليل الدسم واللحم

ائته بطست : رة على ثوب اجلماز، فقال اهلامشيتغذى اجلماز عند هامشي، فمر الغالم بصحفة فقطر منها قط
  .دعه فمرقتكم ال تغري الثياب أي ال دسم هلا: فقال اجلماز. يغسلها
  :جحظة

  أمحض من وجهه إذا أكلت... قدم سكباجة مزورة 
  :ابن سكرة

  خترب عن خسة أرباهبا... أكلت باألمس جزورية 
  كأمنا مر على باهبا... للحم فيها أثر دارس 

ألعب : جل يف دعوة، فأخذ عراقاً فلم جيد عليه حلماً، فوضعه وأخذ آخر فقال صاحب الداروكان ر
أقدر هذه أم : اطبخت الشطرنج أو أسنان الزنج؟ وقال آخر: ووجد آخر قدراً كثرية العظام فقال. بعسك
  قرب؟

  :من يصعب عليه أكل طعامه

  :عباد
  يقلع منه شحمة العني... كأمنا اآلكل من خبزه 

  :آخر
  يرى أنه من بعض أعضائه أكلي

  :أمحد بن أيب طاهر
  لكان أكثر خلق اهللا إخوانا... لو مل تكن حركات املضغ تؤمله 

ليس ألهل السجن من يصلي هبم التراويح يف : وأكل أشعب عند زياد احلارثي مضرية فأمعن فيها، فقال
. ق املضرية، فاستحيا زياد وتركهالطالق يل الزم ال أذو: فقال أشعب. رمضان، فليحمل أشعب ليصلي هبم

. لوناً واحداً: كم طبخت؟ قال: بعث رجل إىل امرأته بلحم طفيف فطبخته لوناً، فلما جاء قدمته إليه فقال
  !قد كانت يل امرأة قبلك ابعث إليه جبرادة، فتطبخ منها سبعة ألوان غري القديد! أنت طالق: فقال

  :ذم املتأمل أكيله



وإنك لترضى : فقال. خذ الشعرة من لقمتك: ، فرأى معاوية يف لقمته شعراً فقالأكل أعرايب مع معاوية
  .فالن عينه دوالب لقمة أكيله: وقال بعضهم! لتراعيين مراعاة من يبصر معها الشعر، واهللا ال آكلتك بعدما

  :حامت
  يالحظ أطراف األكيل على عمد... وللموت خري من زيارة باخل 

  :الشامت غلمانه على الطعام

  :أبو نواس
  سريعاً إىل العبد والعبده... رأيتك عند حضور الطعام 
  شراك عليه من اجلعده... وحتشد حىت خياف األكيل 

  :جحظة
  رك أو حننت إىل الزيارة... إن كنت هتوى أن أزو 

  م إذا دنوت من الغضارة... فدع الشتيمة للغال 

  :املغلق بابه عند األكل

يا موالي هذا خطأ، أغلق الباب أوالً مث أقدم : فقال. الطعام وأغلق الباب هات: قال بعض املبخلني لغالمه
  .اذهب فأنت حر لعلمك بأسباب احلزم: فقال! الطعام
  :بعضهم

  واستوثقوا من رتاج الباب والدار... قوم إذا أكلوا أخفوا كالهبم 
  :جحظة

  القاطعني خمافة اإلنفاق أسباب الصديق
  :الرقاشي

  يقيمون الصالة بال آذان... خرساً تراهم خشية األضياف 

  :املعتذر إىل أضيافه لبخله

  .جوع وأحاديث: املعذرة طرف من اخلبل، وقال زيد األرانب ملا سئل عن خزاعة قال: قيل
  :جرير

  حلك استه ومتثل األمثاال... والتغليب إذا تنحنح للقرى 
  .رميت األخطل ببيت لو هنشته األفعى يف أسته ما حكه: وقال

  :نع كلبه والدافن ناره خشية الطراقاملا



  :احلطيئة
  أال كل كلب ال أبالك نابح... دفعت إليه وهو يكعم كلبه 

  :زياد األعجم
  على زادهم لكن على النفس حيذر... ما ترك الكلب النباح خمافة 

  :عقبة بن مرداس
  مبذولة وصحيحهم مكلوم... نرياهنم حمجوبة ونساؤهم 

  :آخر
  كهول ال حيبون السفاها... ج كأن كالمهم والليل دا

  :آخر

  بالت بناهتم على النريان... قوم إذا النريان شبت للقرى 
  :آخر

  !بويل على النار: قالوا ألمهم... قوم إذا استنبح األضياف كلبهم 

  :األكل يف وقت يأمن فيه الزوار

باب ونأمن فجأة الداخل يربد املاء وينقمع الذ: مل؟ قال: فقيل. أنا ال نأكل إال نصف الليل: قال رجل
  .وصرخة السائل

  :التنظيف املطبخ والطباخ

  :شاعر
  أشبه شيء بصرح بلقيس... مطبخ داود من نظافته 

  أنقى بياضاً من القراطيس... ثياب طباخه إذا اتسخت 
  :البسامي

  أفرغ من حجام ساباط... مطبخه قفر وطباخه 

  :البخيل باملاء

  :أبو الشيص
  وخبزك عند منقطع التراب... شنا شرابك يف السماء إذا عط

  ولكن خفت مرزية الذباب... وما روحتنا لتذب عنا 
  :آخر



  يشربه الضيف مبقدار... املاء يف منزله طرفة 
  :املقتر على نفسه خبالً
  .ترك الغداء للعشاء ربح العشرة عشرة: قال بعض البخالء

  :ابن الرومي
  وليس بباق وال خالد... يقتر عيسى على نفسه 

  تنفس من منخر واحد... و يستطيع لتقتريه ول
إن : وقيل. أهل الكوفة إذا عتق عندهم التنور وتكثر، دققوه وجعلوه يف الفتيت ملا تشرب من اخلبز: وقيل

. ضف هذا الدهن للسراج: بعض البخالء حقن، فلما حركه الطبع دعا بطست فقعد عليه وقال للغالم
ففعل فأكل املرق وترك اللحم، فلما كان اليوم . سكباجاً ألعتقك اشتر من حلم واطبخه: وقال رجل لغالمه

ففعل . اطبخه قلية: ففعل فأكل املرق وترك اللحم، فلما كان اليوم الثالث قال. اطبخه مضرية: الثاين قال
 وكان بعض! يا سيدي اعتق هذا اللحم واتركين رقيقاً، فلقد آذيتين من كثرة ما أعذبه بالنار: فقال له العبد

الكبار توضع على مائدته كل يوم دجاجة، فال تؤكل بل ترفع مث تسخن يف اليوم الثاين وتقدم، فتترك حباهلا 
  !فقال بعض احلاضرين، دجاجتنا هذه من آل فرعون، تعرض على النار غدواً وعشياً

  :املتبجح جبفائه للضيف

  :شاعر
  كلببسيفي وال أرضى مبا يفعل ال... وأجبه ضيفي حني حيتل ساحيت 

  :آخر
  خمافة أن يضري بنا فيعودا... وانا لنجفو الضيف من غري عشرة 

  :آخر
  عندي وفضل هراوة من ارزن... أعددت للضيفان كلباً ضارياً 
  !وتشكياً عض الزمان األلزن... ومعاذراً كذباً ووجهاً باسراً 

  احلد احلادي عشر

  يف الشرب والشراب

  مما جاء يف الشراب

  :سبب حترمي اخلمر



ال تقربوا : " ل ذلك أن رجالً من جلة املهاجرين سكر، فصلى بالناس وغلط يف القراءة، فأنزل اهللا تعاىلأص
فشربوها بعد ذلك يف غري وقت الصالة، مث شرب أنصاري " . الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون 

فهل : داوة والبغضاء، إىل قولهإمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم الع: فشج رأس صاحب له بلحيي مجل فنزل
إمنا حرمت ألن محزة رضي اهللا عنه : وقيل. انتهينا يا ربنا وتركوا شرهبا يف كل وقت: أنتم منتهون؟ فقالوا

كان يف شرب فسكر، فاجتب سنام شارفني ألمري املؤمنني علي، أناخهما إىل جانب حجرته، فدخل عليه 
هل أنتم إال عبيدنا وأبناء عبيدنا؟ فعرف النيب : الً حممر العينني وقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم فالمه، فقام مث
  .صلى اهللا عليه وسلم فكر على عقبيه

  :ما يدل على حترمي اخلمر

وهذا أول ما نزل يف حترمي " . يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس : " قال اهللا تعاىل
إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب : مث قال. الة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولونال تقربوا الص: اخلمر مث قال

حرمت اخلمرة بعينها : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
رسها أال إن اهللا لعن اخلمر وغا: أال نبيعها؟ فقال: وقيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم. واملسكر من كل شراب

  .وقد أمجع املسلمون على حترميها! وشارهبا وعاصرها ومعتصرها، وساقيها وحاملها وبائعها وآكل مثنها

  :حترمي النبيذ

ما أسكر كثريه فقليله : وقال. كل مسكر مخر: كل مسكر حرام، وقال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وروي أنه نزل . شرابك كل مسكر: فقال .يا رب اجعل يل شراباً: وروي أن إبليس ملا لعن قال. حرام

ما مخرته فهو : حترمي اخلمر وهي من مخسة العنب والتمر والرب والشعري والعسل، وهنى عن الفضيخ وقال
  .مخر

  :حتليله

ومسعت بعض العلماء حيتج . حرمت اخلمرة بعينها واملسكر من كل شراب: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فأخرب على سبيل االمتنان علينا باختاذ السكر منه " . تخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ت: " يف ذلك بقوله تعاىل

ورفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل شرب مسكراً، فأمر به فضرب . وأخبار ال يصح فيها النسخ
  :فقال

  بأين ما سرقت وال زنيت... أال أبلغ رسول اهللا عين 
  أنا لذة منها قضيتوال ... شربت شريبة مل تبق عرضاً 
استحضر عيسى بن موسى ابن عياش وابن إدريس . لو علمت ما ضربته: فقال صلى اهللا عليه وسلم

أدركنا أبناء الصحابة : فقال ابن عياش. حرام: حالل، وقال ابن إدريس: فسأهلما عن النبيذ فقال ابن عياش



ماً، وبكاؤنا على أصل الدين أشد من بكائنا على التابعني هبذه املدة يشربوهنا يف الوالئم حالالً كانت أو حرا
وقال . ألنكم ال تؤدون سكرها: مل؟ قال: فقيل! حرام: سئل بعض القدماء عن نبيذ العسل فقال. النبيذ
إنا نأكل حلوم هذه االبل فنشرب عليها : سقاين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نبيذاً شديداً وقال: بعضهم

وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بنبيذ فشمه وقطب وجهه مث ضربه باملاء .  بطونناالنبيذ الشديد ليقطعها يف
كنت عند : وقال حفص بن غياث. إن هذا الشراب سيغتلم ويشتد فما عليكم فافعلوا به هكذا: وقال

األعمش وعنده نبيذ، فاستأذن قوم من أصحاب احلديث فسترته مبنديل، فكرهت أن أقول لئال يراه 
كانت الرواية : قال النخعي! هيهات هو أمنع جانباً من ذلك: لئال يقع فيه الذباب، فقال: فقلت الداخلون

  .كل سكر حرام فزادوا فيه امليم، وليس ما قاله بصحيح

  :نوادر يف حتليله

أفيسرك أن أمك نباذة؟ فقال أبو : قال. نعم: أحيل النبيذ وبيعه وشراؤه؟ قال: قال ابن أيب ليلى أليب حنيفة
أفيسرك أن أمك مغنية؟ ووضع رجل بالكوفة على باب املسجد : قال. نعم: قال. أحيل الغناء ومساعه: نيفةح

يا رجل إنك : من يشتري رطالً بدرهم بتحليل أيب حنيفة؟ فقال له أبو حنيفة: نبيذاً بني يديه وجعل ينادي
أتك، ولو استحضرهتا اجلامع صدقت ومن احلالل أنك جتامع امر: ألست حللته؟ قال: فقال! فعلت قبيحاً

يا أبا حنيفة، يا ابن الزانية، إين شربت : ولقي أبو حنيفة سكران فقال له السكران. وجامعتها الستقبح ذلك
  .ما أحسنت حيث أحللت النبيذ حىت شربه مثلك: فقال! النبيذ
  :شاعر

  ويف الشرب رأي أهل العراق... رأيه يف السماع رأي حجازي 
أهل احلرمني الغناء وحرموا النبيذ، وأباح أهل العراق النبيذ وحرموا الغناء، فأوجدوا  أباح: وقال بعضهم

  .السبيل إىل الرخصة فيهما عند اختالفهما إىل أن يقع االتفاق
  :قال بعضهم

  يف جوف باطية ماء العناقيد؟... من ذا حيرم ماء املزن خالطه 
  ل ابن مسعودفيها، ويعجبين قو... إين ألبغض حترمي الرواة هلا 

: وقال إبراهيم بن حممد بن إمساعيل. مترة طيبة وماء طهور: يعين ما رواه من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .النبيذ من املستضعفني يف األرض، يتركه من يتركه ويأيت ما هو أعظم منه

  :استباحة اخلمر

لبناً أو ما كنا نتنادم عليه يف أسقيك : مر عمرو بن معدي كرب بعيينة بن حصن فأطعمه متراً مث قال
: ؟ فقلنا" فهل أنتم منتهون : " كال إن اهللا تعاىل قال: أليس قد أمرنا بتحرميها؟ فقال عيينة: اجلاهلية؟ فقال

اخلمر من اجلنة ألن اهللا تعاىل يقول يف : قال بعضهم! هاهتا فأنت أفقه مين: فسكت وسكتنا فقال عمرو. ال



: قيل إلياس بن معاوية. واخلمر تذهب احلزن. ون احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزنإهنم يقول: صفة أهل اجلنة
مل حرم اخلمر، وإمنا يتخذ من : فقيل. حالل: ما تقول يف الكرم والتمر واملاء، هي حالل أو حرام؟ فقال

ل قال فلو مجع ذلك كله وجع. ال: أرأيت لو صب عليك ماء وتراب وتنب أكان يوجعك؟ قال: ذلك؟ فقال
  :لبنة وضرب به رأسك أليس يوجعك؟ وقال ابن الرومي

  حرامان املدامة والسكر: وقال... أباح العراقي النبيذ وشربه 

  فحل لنا من بني قوليهما اخلمر... وقال احلجازي الشرابان واحد 
  !واشرهبا، ال فارق الوازر الوزر... سآخذ من قوليهما طرفيهما 

  :تعظيم السكر واختالف الناس فيه

وذلك أن العبد يذنب فيتصور ! ما ذنب أعظم من السكر: قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه
له ذنبه، ويعلم أن اهللا ربه، وإذا سكر نسي ذنبه ومل يعرف ربه، وشر الذنوب ما فرق بني العبد وبني معرفة 

ن آخذ بزمامه، فأقوده حيث أشاء مهما أعجزين ابن آدم فلن يعجزين إذا سكر أ: وروى أن إبليس قال. ربه
  :شاعر: وأمحله على ما أريد

  لفي سكرة تغنيه عن ذلك السكر... وإن امرأ يبتاع سكراً بصحة 

  :حد السكر

حده أن حيسن : وقيل. هو أن تعزب عنه اهلموم، ويظهر سره املكتوم: ما حد اسكر؟ قال: قيل لبعضهم
  :عندك ما كان قبيحاً؛ وأخذ ذلك أبو نواس فقال

  حسناً عندي القبيح... اسقين حىت تراين 
  :وله

  وأرتين القبيح غري القبيح... ال تلمين على اليت فتنتين 

  :وصف سكران

: فقال. رجلي ال تطاوعين: قم، فقال: انتهى املأمون إىل حيىي بن أكثم، فرآه مثالً نائماً يف الرياحني فقال له
  :فقال فيه. كفى ال تواتيين: فقال. خذ

  سبط البنان بشرب الراح مفتون... ندمي ذي حمافظة وصاحب و
  حتت الظالم دفني يف الرياحني... ناديته ورواق الليل منسدل 

  كفي ال تواتيين: قال. خذ: فقلت! ... رجلي ال تطاوعين: قم قال: فقلت
  كما تراين سليب العقل والدين... إين غفلت عن الساقي فصريين 



  :ابن املعتز
  والراح متشي هبم مشي الفرازين... ي الراح وانصرفوا مشوا إىل الراح مش

  :أبو الوفاء
  قام مقام الشكل والعقل... حىت يروح السكر فينا وقد 

  :آخر
  ذاهباً يف التّرهات... مزة تترك عقلي 

  :ابن طباطبا
  فأقبلت أمشي مشية املتقاعس... جعلت أسرياً يف يد الراح موثقاً 
  ومل أك يف أتراعها باملماكس. ..متاكس رحلي يف خطا أستزيدها 

  :ال أريد فما مضى من عقلي يف خفارة ما بقي: نبعث معك من حيفظك؟ فقال: وقيل لسكران
  مل يبيعوا ببدرة عنقودا... لو يرى الناس يف املدامة رأيي 

  :أبو حمجن
  ترّوى عظامي بعد مويت عروقها... إذا مت فادفين إىل جنب كرمة 

  أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها... ين وال تدفننّي بالفالة فإن
رأيت قربه بأرمينية حتت شجرات كرم، فذكرت قوله فتعجب من : وقال عبد العزيز بن مسلم العقيلي

  .االتفاق الواقع له
  :اسحق املوصلي

  أمّ املروءة زانيه... اشرب هديت عالنيه 
  حىت أنام مكانيه... اشرب فديتك واسقين 

  فما مها من شانيه ء... ودع التسّتر والريا 
  :أبو اهلندي

  ورق الكرم وقربي املعصره... يا خليليّ اجعال يل كفناً 
  بعد شرب الراح حسن املغفرة... إنين أرجو غداً من خالقي 

  :وله
  لكم إسالمكم وعليّ كفري... أنا الشيخ اخلليع فسيبوين 

  :من شرب مع إقراره بتحرميها

مجعين ورسول ملك : قال أبو العيناء. ال أدعه حىت يكون أسوأ عملي :مل ال تترك النبيذ؟ قال: قيل لبعضهم
ما لكم حرم عليكم اخلمر وحلم اخلنزير فشربتم : الروم جملس املتوكل، وقد أحضر الشراب، فقال الرسول

. اخلمر وتركتم حلم اخلنزير؟ فقلت إن حلم اخلنزير ملا حرم وجد خري منه احلمالن واجلدي فاستغين به عنه
  .مر مل يوجد خري منها فكان يستغىن به عنهاواخل



  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن سالم
  وحتسن أحياناً له الشبهات... وقد يشرب اإلنسان ما ال حيلّه 

  :أبو نواس
  وال تعدل خليلي باملدام... فخذها إن أردت لذيذ عيش 

  ولكنّ اللذاذة يف احلرام... حرام : قل! حرام: فإن قالوا
  :وله

  إال اليت نصّ بالتحرمي جربيل...  الدهر ما كنت يل سكناً ال تسقين
  أحلّها قبل توراة وإجنيل... إن كان حّرمها الفرقان بعد فقد 

  :احلث على الكناية عن ذكرها

  :ابن باذان

  وال تسقين مخراً بعلمك أو علمي... أال فاسقين صهباء من حلب الكرم 
  :أبو نواس

  ها أحسن أمسائهاوّمس... اثن على اخلمر بآالئها 

  :االستغناء هبا عن مباشرة األعمال ومصاحبة السلطان

  :عبد الصمد
  سوى تدبري هلو مسترحيه... يبيت ونفسه من كل شيء 

  :يعقوب بن الربيع
  من الراح ينفي اهلّم عين إذا اتسع... إذا كان عندي قوت يوم وليلة 
  ا صنعوال عن وزير للخليفة م... فلست تراين سائالً عن خليفة 

  :حفظ املدام عن اللئام

: وددت أن الكأس بألف واحلر يف وجه األسد حىت ال يشرب إال كرمي، وال ينكح إال شجاع: قال بعضهم
  :أبو نواس

  كان الراح يعصر من عظامي... أجل عن اللئام الراح حىت 
  :وله

  فإن حقاً له الوقار... ووقر الكأس عن سفيه 
قيل بغيض، فعرض الكأس عليه فامتنع والم ابن الرومي، فقال له ابن وكان ابن الرومي يف جملس فيه ث



  :الرومي
  ال زال رأيك سيئاً يف الراح... يا الئمي يف الراح غري مقصر 
  توفريها وطهارة األقداح... فأقل ما يف ترك مثلك شرهبا 

  :ابن باذان
  مهّهم للشقاء مجع الكنوز... صرف الكأس عن دناة لئام 

  :قة الزمان بتناول املدام وتعاطي اللذاتاحلث على مساب

  :العتايب
  بورودهن بوادر اآلفات... بادر إىل اللذات مهما أمكنت 
  لغد وليس غد له مبوات... كم من مؤخر لذة قد أمكنت 

  ذهبت عليها نفسه حسرات... حىت إذا فاتت وفات طالهبا 
  اتوترى السرور جييء يف الفلت... تأيت املكاره حني تأيت مجلة 

  :وقد أحسن املتنيب يف هذا املعىن حيث يقول
  فمفترق جاران دارمها عمر... ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها 

  :آخر
  من قبل أن يفطن الزمان... بادر فإن الزمان غًر 

  :آخر
  وبادر فإنا للخطوب فرائس

  :ديك اجلن
  ودع الذي فيه الكدر... خذ من زمانك ما صفا 

  أن ميحق بالغري من... فالعمر اقصر مدة 
  :أبو الفرج الدمشقي
  دهر جيود على الكرام... وتغنم الغفالت من 

  :اخلبزارزي
  وتعجل اللذات نقدا... وذر اهلموم نسيئة 
  :وليزيد بن معاوية

  يبادر باللذات قبل العوائق... ومن عرف األيام معرفيت هبا 
  :آخر

  فإمنا حنن هبا عاريه... وخذ من الدنيا ولذاهتا 
حضرت الوزير املهليب يوماً، وقد جاءه خادم عمر املطيع، ويف يده رفعة وفيها غىن لنا بيتان : لصاحبقال ا
  :ومها



  وأسقنا يف وسط جنّاهتا... عّرج على اخلمر وحاناهتا 
  فإمنا الدنيا بساعاهتا... وعلل النفس ولو ساعة 

  :فاجعلهما أربعة أبيات فقال يل تفضل فقلت
  هبا كهايا خشف أوهاهتا... تبعك والروح يف الراح إذا ا
  نأخذ من أطيب أوقاهتا... وقينة تسيب بأصواهتا 

  ؟

  :احلث على اعتبار الوقت يف املسرات دون ماضيه ومؤتنفه

  :أبو العتاهية
  يأت من لذة ملستجلبيها... ليس فيما مضى وال يف الذي مل 

  إمنا أنت طول عمرك، ما عمرت، يف الساعة اليت أنت فيها
  :ملهليبيزيد ا

  وهوال يعلم ما يأيت غده... أعجز الناس مضيع يومه 
  :ابن احلجاج

  فوائده بالطيب أو بالتطايب... خذ الوقت أخذ اللص واسرقه واختلس 
  مطايا أحاديث النفوس الكواذب... وال تتعلل باألماين فإهنا 

  ؟؟؟؟

  :احلث على مبادرة الشيب بتناول املسرات واخلمور

  :عبد اهللا بن السمط
  واقض ما أنت قاض والّصبا حسن... بادر شبابك أن يغتاله الزمن 

  :ابن اجلهم
  تفوت وتقضي والغواية تنجلي... فبادر بأيام الشباب فإهنا 

  :أبو علي
  ما دمت تعذر بالشباب... أعط الشباب نصيبه 

  :املتنيب
  أبداً إذا كانت هلّن أوائل... أنعم ولذ فلألمور أواخر 
  روق الشباب عليك ظل زائل... ان فإمنا ما دمت من إرب احلس

  قبل يزوّدها حبيب راحل... للّهو آونة مترّ كأهنا 
  :وهلذا باب يف الشيب والشباب



  :من شرب على الكرب

كان إمساعيل بن محدون يصطبح ويغتبق مخسني سنة مث ترك النبيذ فعمي، فعاود عادته يف الشرب فقيل له 
  .فقال ال جيتمع عمى وظمأ

  :أبو نواس
  عن أن ختّب إىل فمي بالكأس... ما قصرت يدي : فقلت! كربت: قالوا

  :اليعقويب
  شيخ إذا ما غّمه العذل فتك... هل لك يف عذل ابن ستني درك 
  فهو خليع يف الضالل منهمك

  :استقباح الشرب باملشايخ

  :بعضهم
  أحكّم الراح يف عقلي وجثماين؟... أبعد ستني قد ناهزهتا حججاً 

  !راحت متيل به أعطاف سكران... ز بالشيب من كرب يا قبح معتج
  :آخر

  أعلل قليب بإطرابه؟... أمن بعد ستني ناهزهتا 

  :ترك الشرب قبل الكرب

  :بعضهم
  نفسي إىل املاء من ماء العناقيد... ال أمجع احللم والصهباء قد سكنت 

  لكن صحوت وغصين غري خمضود... مل تنهين كربة عنها وال فند 

  :ام يف تناول املدامخمالفة اللو

  :أمحد بن أيب طاهر
  من نصيح وعاذل وحسود... إسقنيها برغم من الم فيها 

  :ابن املعتز
  بقية عمري والسالم على مثلي... خليلّي طوفا باملدام وبادرا 

  وال بد يوماً أن تعّرى من الرحل... أال إمنا جسمي لروحي مطية 
  مشغول بكاسي عن العذل؟كما أنا ... أيا عاذيل هال اشتغلت بسامع 

  :البسامي



  أريب يف الكأس والطرب... خلّ عين لست من أريب 
  سعة يف صفوة العنب... دونك العذب الزالل ويل 
  :آدم بن عبد اهللا بن مروان

  :من فقيه أو خليل... قل ملن يلحاك فيها 
  من شراب سلسبيل... أنت دعها وارج أخرى 

  :لتبجح بذلكاحلث على مدافعة اهلموم بالشراب وا

  :ابن املعتز
  واشك اهلموم إىل املدامة والقدح... خلّ الزمان إذا تقاعس أو امجح 
  قد رام إصالح الزمان فما صلح... ودع الزمان فكم لبيب حاذق 

  :ابن الرومي
  وأشرهبا صرفاً وإن الم الئم... سأعرض عمّا أعرض الدهر دونه 

  :نوادر السكارى

  :ه، فجعل يقولسقط سكران فجاء كلب يلحس فا
  ومن قد نشأ فيكم وعاشركم دهراً... أخوكم وموالكم وصاحب سركم 

  :وسقط آخر يف مستراح مملوء فجعل يقول
  !أأصحابنا ما للقعود هنا معىن

كان يف دارنا سكران فقعد على مصلى وسلح فيه، فأخذت بيده إىل املستراح فنام فيه، فقالت : وقال العتايب
  !يء منه مقلوب، خرأ حيث ينام الناس ونام حيث خيرأ الناسيا عجباً كل ش: جارييت

  :اخلمار

  :اخلمار يداوي باخلمرة ولذلك قال أبو نواس
  وداوين باليت كانت هي الداء

  :وذلك من قول األعشى
  وأخرى تداويت منها هبا... وكأس شربت على لذة 

منها هبا يكشتش أي قتله قوله : لتما كان سبب موته؟ فقا: ومات األعشى يف بيت مخارة فارسية فقيل هلا
وكان املتنيب ينادم أبا الفوارس بن فهد، فانصرف من عنده ليلة وقد ال أثخن سكراً، فلما . يف هذا البيت

  :أصبح أتاه الرسول يدعوه فقال
  وال يشتهي املوت من ذاقه... وقد مت أمس هبا موتة 



  :آخر
  شىمن مخار بعقار فانت... كصريع اخلمر داوى ما به 

  :من ذمها بأهنا تزيل العقل

إين مل أصل إليك بنفسي وال حبسن : حضر نصيب عند عبد امللك بن مروان فدعاه إىل الشراب فقال
مل ال تشرب؟ : وقيل ألعرايب. صوريت، وإمنا قربت منك بعقلي، فإن رأى األمري أن ال حيول بيين وبينه فعل

! ال تفعل يا أمحق: شيبة مر بغالم يلعب بالتراب فقالوروي أن ابن أيب . ال اشرب من يشرب عقلي: فقال
ويقيء يف جيبه ويسلح يف ذيله، ويصبح حممراً . األمحق من يشتري احلمق مباله فيدخله رأسه: فقال الغالم

ما كنت ألصبح سيد : لو شربت النبيذ الزددت جرأة؟ فقال: وقيل للعباس بن مرداس! وميسي مصفراً
مل ال تشرب؟ فقال ألنه يفين : وقيل ألعرايب. ل جويف ما حيول بيين وبني عقليقومي وأمسي سفيههم، وأدخ

دخلت على بعض : وعلى هذا احلديث وإن مل يكن من صريح املعىن قال بشر املريسي. مايل ويغري عقلي
 تفكرت: فلما شربت قال. اسقيه: مث قال. أجاف أن تأمتر: فقال. مر جاريتك تسقيين نبيذاً: أصدقائي فقلت

  :شاعر! يف أمرك فرأيت النبيذ يزيل العقل ومل أجد لك عقالً أخاف أن يزيله
  ذهابه بعقول القوم واملال... سآلة للفىت ما ليس يف يده 

يا بين دع الشراب، فإمنا هو قيء يف شدقك، وسلح على : وقال احملكم بن هشام البنه وكان مولعاً بالشراب
  .عقبك أو حدّ يف ظهرك

  :اً من ذم الناسمن تركها تفادي
لو علمت : وعوتب بعضهم على تركه فقال. تركت كثريه هللا تعاىل إجالالً، وقليله للناس مجاالً: قال بعضهم

ال يا أمري املؤمنني، : هل لك يف الشراب؟ قال: قال الوليد للحجاج. أن املاء ينقص من مروءيت ما ذقته
وما أريد أن : خاف أن أخالف قول العبد الصاحلوليس حبرام ما أحللته، ولكين أمنع أهل عملي منه وأ

متادت فيه السفهاء حىت : وسأل املنصور أبا بكر اهلذيل عن النبيذ فقال. أخالفكم إىل ما أهناكم عنه؛ فأعفاه
  .كرهته العلماء

  :ذمها بأهنا تدعو إىل الفسق

اخلمر وامليسر، ويصدكم عن ذكر إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف : " قال اهللا تعاىل
مرت أعرابية بقوم يشربون نبيذاً فسقوها، فلما شربت أقداحاً " . اهللا وعن الصالة، فهل أنتم منتهون 

إذاً زنني وربّ الكعبة فما يدري أحدكم من : قالت. نعم: أيشرب هذا نساؤكم؟ قالوا: اعترهتا أرحيية فقال
  :جحظة! أبوه

  حىت تكاثف يف عنقوده العنب... ته مل يبلغ الشيخ إبليس إراد
  .اشرب ما ال يشربك: سئل عبد اله بن إدريس عن الشرب فقال



  :قدر الشرب وزمنه

سئل أبو حممد بن عبد اهللا عن شرب الربيع . اشرب النبيذ ما استبشعته، فإذا استطبته فدعه: قال املأمون
فما تقول : قيل. فطنة ويف تركه فقد السرورربيع أهل املروآت وميدان اللذات، ويف إدمانه ذهاب ال: فقال

  .روضة ال جيف نورها وغدير ال ينضب ماؤه وجوهر ال يصلح إال للملوك: يف حمادثة الرجال؟ قال
  :شاعر

  فيها الشفاء وصحة األبدان... شرب النبيذ على الطعام ثالثة 
. نفس وما زاد على ذلك فضلالقدح األول يكسر العطش، والثاين ميرىء الطعام، والثالث يفرح ال: وقيل

ما بل الثفل وطيب النفس : فكم تشرب؟ قال: قال. أجل: قال. بلغين أنك تشرب: وقال قتيبة لقاضي مرو
أكثره وأخبثه التكاءة على الشمال ومنادمة الرجال واالختالف : فما أبقيت منه؟ قال: قال. وأغىن عن املاء

  .حّد ال هم فيه، وحّد ال عقل فيه، فعليك باألول واتق الثاين للنبيذ حدان،: وقال بعض الظرفاء. إىل املبال
  :ابن املقفع

  ثالثاً مث أتركه صحيحا... سأشرب ما شربت على طعامي 
  ولست براكب منه قبيحا... فلست بقارف منه آثاماً 

  :ذم إدماهنا

، وحب النساء، وشهوة إدمان اخلمر: أربعة أشياء إن أفرط فيها الرجل أهلكته واستهوته: قال بعض الظرفاء
  .ال يدخل اجلنة مدمن مخر: ويف اخلرب. الصيد، واملماراة

  :احلث على استيفاء شرهبا أو تركها

واهللا ما شربته شرب من يلتذ به وال : فقال. القدحني والثالثة: أتشرب النبيذ؟ قال: قال ابن شربمة لكاتبه
وقيل . ب شرب فتوة أو اترك ترك مروءةاشر: وقيل يف جواب هذا املثل. تركته ترك من يتحرج منه

مقدار ما أقوى به على ترك : وقيل ذلك آلخر فقال! مقدار ما أفسد به ديين: كم تشرب؟ قال: لبعضهم
  .الصالة

  :من أظهر رغبته فيها وقلة صربه عنها

دحك أو لست كمن باع دينه رجاء م: روي أن احلسن بن يزيد رضي اهللا عنه ملا ويل املدينة قال البن هرمة
خوف ذمك، فقد رزقين اهللا بوالدة نبيه صلى اهللا عليه وسلم املمادح، وجنبين املقابح، وإن من حقه علي أن 

ال أغضي على تقصري يف حق ربه، وأنا أقسم لئن أتيت بك سكران ألضربنك حداً للخمرة وحداً للسكر، 
فقال ابن . ها للناس فتوكل إليهموألزيدن ملوضع حرمتك يب، فليكن تركك ذلك هللا تعن عليها، وال تدع



  :هرمة
  وأدبين بآداب الكرام... هناين ابن الرسول عن املدام 

  خلوف اهللا ال خوف األنام... اصطرب عنها ودعها : وقال يل
  هلا حب متكن يف عظامي... وكيف تصربي عنها وحيب 

  وطيب النفس يف خبث احلرام... أرى طيب احلالل علي خبثاً 
كال إهنا : فقال. إهنا تورث السقم وتقم الطعم وتنحف اجلسم: مولعاً باخلمر فقال له أبوه كان أبو اهلندي

جوهرة قد امتزج فيها عرضان محرة البهرمان وصفرة العقيان، قد وصفها اهللا تعاىل باللذة لشاربيها يف 
بدر مشتهراً وكان حارثة ابن . القرآن فرسخ بذلك حمبتها يف األبدان، جتمع ما شت من مشل األخوان

كيف يل باطراح من يسايرين مذ : فقال. إنك تتهم ملصاحبته: بالشراب وكان غلب على زياد فقيل لزياد
دخلت العراق، يصطك ركابه يف ركايب، وال تقدمين فنظرت إىل قفاه وال تأخر عين فلويت عنقي له، وال 

ال ظننت أنه ال حيسن غريه؟ فلما أخذ الشمس علي يف الشتاء وال الظل يف الصيف، وال سألته عن علم إ
إن : أيها األمري ما هذا اجلفاء وقد عرفت مكاين من أيب املغرية؟ فقال: مات زياد جفاه ابنه عبيد اهللا فقال له

أبا املغرية مل يكن ليحلقه عيب وأنا حدث، وال آمن أن تشم منك رائحة اخلمرة إن جالستين فأهتم، فاتركها 
فاختر إذاً ما : أنا ال أتركها ملن ميلك ضري ونفعي، أفأتركها لك؟ قال: فقال .وكن أول داخل وآخر خارج

فلما توجه إليه استقبله مجاعة فيهم إياس بن . إن شرلبها موصوف: شئت من عملي فاختار رامهرمز وقال
  :إياس فأنشده

  أحار بن بدر قد وليت والية
  .وتقدمت" األبيات " 

  :مروءةمن رغب فيها غري مفكر يف دين وال 

وقال عبيد اهللا ابن زياد . يعين اخلمر! أقرهبا من الثمانني: أي األشربة أحب إليك؟ قال: قيل للفرزدق
رأيت من أحلت له : وما يدريك ولست من أصحاهبا؟ قال: قال. اخلمر: أي األشربة أطيب؟ فقال: لألحنف

هل لك يف : يناء على املتوكل فقالال يتعداها، ومن حرمت عليه يتناوهلا فلذلك عرفت طيبها دخل أبو الع
مخر الدنيا أجود من : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه؟ وكان أبو نواس يقول: الشراب؟ فقال

ألن اهللا تعاىل جعلها منوذجاً : كيف هي أجود؟ قال: فقيل. مخر اآلخرة، وواهللا قد وصفها بأهنا لذة للشاربني
نعم إذا اشتري بثمن خنزير قد سرق حىت حيرم ثالث : أتشرب اخلمر؟ قال :وقيل له. والنموذج أبداً أجود

باع بعض . إنه إن زال اليوم ال يزول غداً: فقال. ال تشرب اخلمر فإنه يزيل العقل: قيل لثمامة. مرات
. لو كنت ممن يصان بالعشيات ملا بعت الضيعة: أحضر العشية لألشهاد، فقال: األشراف ضيعة فقيل له

! هذا وقت ال أكاد أجد فيه نفسي: فقال. وجهت إليك رسوالً عشية أمس فلم جيدك: ل آلخروقال رج
وددت أين كنت بعوضة فأموت حتت قربة نبيذ حىت يكون مويت يف : سئل بعضهم عن استطابة الشراب فقال

  .خالل نعيم



  :شاعر
  آلخر إن عاصاها رأي موهم... ورفض امرىء هلواً يواتيه طائعاً 

  لريغم دهراً ساءه فهو أرغم... للذات أو خان بعضها ومن صارم ا
  .وقد وصف ذلك يف وصف املدام بإزالته الغموم

  :الشارب بعد توبته واملمتنع من التوبة عنه

  :كتب بعضهم إىل صديق قد تاب من شرب النبيذ
  نسكا فما تبت من بر وإحسان... إن كنت تبت من الصهباء تتركها 

  !ما تاب إخواين: فيما فعلت فقل... وإن عذلوا تب راشداً أو اسقنا منها 
  :كشاجم
  وصوت املثاين واملثالث عايل... تب والكاس يف كف أغيد : يقولون

  وعاينت هذا يف املنام بدا يل... لو كنت أضمرت توبة : فقلت هلم

قد تاب ففارقنا يوماً على أنه . كان لنا صديق يكثر التوبة من الشرب والعود إليه: وحكى بعضهم قال
رأيت إبليس يف منامي وهو يستعرض : فجاءنا صبيحة غداة وقد أمنحت من أحد عارضيه حليته فقال

قد آذاين هذا املتخلف من كثرة ما يتوب مل يرجع، حلفوه على أن : أصحابه، فأتى يب إليه بعض أعوانه وقال
  .حت على تلك احلالةاحلسوا حليته من جانب يكون ذلك تذكرة معه، فأصب: ال يتوب فحلفت مث قال

  :الشرب سراً
مر الفرزدق على احلكم بن املنذر بن اجلارود، فاستسقى لبناً فأمر غالمه أن جيعل يف العقب مخراً وحيلب 

بأيب أنت ممن خيفي : عليها لبناً ويسقيه، فلما كرع فيه جعل اخلمر ينبع من حتت اللنب فشرب فقال له
م يشربون فاحتشموه ورفعوا نبيذهم، فجعلوه حتت السرير، ودخل الغضبان األسدي على قو. الصدقات

إين ألجد ريح يوسف لوال : ورمقت السنور فأرة فطفرت فكسرت اآلنية وفاح ريح الشراب فقال الغضبان
  .مث اخرجوا النبيذ فساعدهم عليه! تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي: فقالوا له. أن تفندون

  :الشرب جهراً
وما : ألمني واملأمون كان املأمون خيطب خبراسان مبساوي األمني ويقول يف مجلة مساويهملا وقع اخلالف بني ا

  :ظنكم خبليفة يقتين شاعراً ينشد حبضرته جهاراً هناراً يف جملسه هذا القول
  وال تسقين سراً إذا أمكن اجلهر... أال فاسقين مخراً وقل يل هي اخلمر 

  الغنم إال أن يتعتعين السكروما ... فما الغنب إال أن تراين صاحياً 
  :قول أيب نواس: أتعرف اهتك بيت قالته العرب؟ قال: وقال املكتفي للصويل

  !هي اخلمر: أال فاسقين مخراً وقل يل



  :بل قول احلسني بن الضحاك: فقال
  فابتعت مخراً بعمر... أتبعت سكراً بسكر 

  :الضعيف الشرب

  .لسكرت شهراًلو وطئت زبيباً : كيف شربك؟ قال: قيل لبعضهم
  :اخلربازري

  له بضيعته يف الشرب مزجاة... اصرف سفاتج هذا الشرب عن رجل 
  :آخر

  ألعفوين عن النجب العظام... ولو علم األكارم ضعف شريب 
  :خالد الكاتب

  به فإين ضيق احلوصله... ال أسقني ما ليس يل طاقة 
  :اخلباز البلدي يعاتب من كثر سقيه

  أال إن قرياط النبيذ كثري...  يسارقين يف كل دورين حبة
  :من ترك الشرب خبالً ورياء

  :شاعر
  يتركها بقيا على حاله... ما حرم اخلمر ولكنه 

  ويظهر التوبة من ماله... يشرهبا يف بيت إخوانه 
  :آخر

  ولكن دققوا فيه املعيشه... وما إن حرموا املطبوخ نسكاً 
ما أطيب رحيها وإين ألشتهيها لوال : قال الوايلوفاحت رائحة الشرب عند وال فأمسك قوم بأنوفهم ف

كان بالكرج قاض : وحدثين أبو بكر الكرجي قال. فنظر فإذا الذي أمسك على أنفه كل متهم! حترميها
ظريف فدخل عليه نصراين يوماً يعبق منه طيب ورائحة مخر، وكان عنده مجاعة من العدول، فضم أحدهم 

أخزى اهللا هذا العدول، فضم أحدهم على أنفه : ما خرج النصراين قالعلى أنفه وكان متهماً بالشراب، فل
: فقال القاضي! أخزى اهللا هذا اخلبيث، دخل وكأنه جيفة: وكان متهماً بالشراب، فلما خرج النصراين قال

ال أنا لنجد منه رائحة كرائحة اجلنة : تشمما هل جتدان رائحة كريهة؟ فقاال: ردوه فردوه فقال لعدلني عنده
اشهدا أين قد جرحت هذا البارد، فما يعدو حاله كذباً أو محقاً وجهالً، وكلتا احلالتني تنافيان : فقال. طيباً

  :وما أصدق القائل. العدالة
  وقد يسب بنيه الوالد احلدب... قد يشتم اخلمر قوم يكلفون هبا 

  :بعضهم
  ومشوا رويداً الختالس الدرهم... تركوا النبيذ ومشروا أثواهبم 

  :ن ترك الشرب خوفاً من السلطانم



  :قال أبو نواس ملا هناه األمني عن الشرب
  وأبرزت رأساً ما عليه قناع... أعاذل بعت اجلهل حيث يباع 

  وأمر أمري املؤمنني مطاع... هناين أمري املؤمنني عن الصبا 
  وفيه لاله منظر ومساع... وهلو لتأنيب األمني تركته 

  :من حد يف شرهبا

يف أستك وأست من محلك على : فقال. من رآين فال يشرب النبيذ: رابة رجالً يقول وهو جملودمسع أبو خ
  :مث قال! هذا املشورة وأست من يقبلها منك

  وإدماهنا إن كنت حراً مهذبا... ستعصى وتقصى مث متىن بشرهبا 

لنفس، هل لك يف رؤس وشراب كالورس يطيب ا: ومر النخاسي بأيب السماك يف شهر رمضان فقال
فأخرب أمري املؤمنني بذلك فأفلت أبو السماك وأخذ . ويهضم الطعام ويسهل للفدم الكالم؟ فنزل وتغديا

جلراءتك على : يا أمري املؤمنني وما هذه العالوة؟ فقال: فقال. النخاسي فأيت به فضربه مثانني، وزاده عشرين
  !ربك يف شهر رمضان

  :من ختلص من احلد يف شرب اخلمر

أمل ينهك اهللا : أمل أهنكم عن الشرب فشربتم؟ فقال أحدهم: رضي اهللا عنه على قوم يشربون فقالدخل عمر 
ما قمرتين إال لكوين : وقال العبديل للواثق. فتجاىف عنهم! صدقت: فلم جتسست؟ فقال. عن التجسس

  .هذا افتخار ال اقرار اعتراف: فقال. قد وجب عليك احلد ألنك أقرزت: فقال. سكران

  :يض مبن تغرس فيه بأنه شاربالتعر

قمت يف بعض الليل فأصابين احلائط؛ : ما هذا؟ قال: دخل أمية بن عبد اهللا على عبد امللك وبوجهه أثر فقال
  :فتمثل عبد امللك بقول الشاعر

  وللشاربيها املدمنيها مصارع... رأتين صريع اخلمر يوماً فرعتها 
وكان الرباء بن قبيصة . بسوء ظنك، وال يؤاخذك بسوء مصرعكال آخذك اهللا يا أمري املؤمنني : فقال أمية

ركبت فرساً أشقر فكبا : ما هذا؟ قال: صاحب شراب، فدخل على الوليد بن عبد امللك وبوجهه أثر فقال
وأنشد ابن . فعرض بأنه شرب اخلمر ولو شرب اللنب ملا سقط. لو ركبت األشهب مل يعثر بك: فقال. يب

لقد ارتبت بك يف إجادة : ة وذكر فيها اخلمر فأجاد وصفها، فقال عبد امللكالرقاع عبد امللك قصيد
  .وأنا ارتبت بك يا أمري املؤمنني ملعرفتك جبودته: فقال. وصفك الشراب

  :وصف خصائص مجيع األشربة



أما املاء فيعظم خطره عند احلاجة إليه حبسب تعذره : صف لنا خصائص األشربة فقال: قيل لبعض احلكماء
العدم، وأما اللنب فشبع الغرثان وري الظمآن وزاد العجالن، وأما املاذي فكاملروزي يف الدثار، عند 

وقيل . والنرسي يف الشعار، وأما الزبييب فنبيل املنظر سخيف املخرب، وأما اخلمر فمزاج الروح وصفية النفس
ما رأيته إال ذكرت أمي : للنب؟ قالفا: فقيل. هو احلياة ويشركين فيه احلمار: ما تقول يف املاء؟ فقال: آلخر

ودعا الوليد بن يزيد شراعة من . تلك السارة البارة شراب أهل اجلنة: فاخلمر؟ قال: قيل. واستحييت
. إين واهللا مل أدعك ألسألك عن قرآن وال استفتيك يف سنة: الكوفة وهو من فتياهنا، فلما قدم عليه قال

أنا دهقاهنا اخلبري : فقال. ألسألك عن الفتوة: وراً فلم دعوتين؟ قاللو سألتين عنهما ألصبتين فيهما ث: فقال
اشربه : فنبيذ الدن؟ قال: قال. اشربه حىت حتر: ما تقول يف نبيذ التمر؟ قال: فقال. وعاملها الطبيب فسل

: قال. العظمة هللا: فنبيذ الذبيب؟ فستر وجهه وقال: قال. أحلى من املاذي: فالدادي؟ قال: قال. حىت جتن
  .النبيذ املكسود اخلمر: قال أبو العيناء. ألين أؤدي شكرها: ومل؟ قال: قال. فاخلمر؟ قال ال أرى شرهبا

  :أبو نواس
  وال عيشاً، فعيشهم جديب... وال تأخذ عن اإلخوان هلواً 
  رقيق العيش بينهم غريب... دع األلبان يشرهبا رجال 
  وأكثر صيدها ضبع وذيب... بأض نبتها عشب وطلح 

  وال حترج فما يف ذاك حوب... ذا راب احلليب فبل عليه إ
  يطوف بكأسها ساق أديب... فأطيب منه صافية مشول 

  ويفسخ عقد تكته الدبيب... ميد لك القنان إذا حساها 
  وذاك العيش ال اللنب احلليب... فذاك العيش ال خيم البوادي 

  :آخر
  ب الداء؟داء وأي لبيب يشر... األشربات سوى ما كان من عنب 

  :وصف الشراب بإزالة الغم

لذة الدنيا : وقيل. أي واهللا فإهنا تسرح يف بدين بنورها، ويف قليب بسرورها: فقال! أحتب اخلمر: قيل ألعرايب
  :وحنوه أليب نواس. ومجاع ذلك العافية والشباب والبقاء. يف الغناء والطالء والنساء والبناء

  ومدام وغالم... إمنا العيش مساع 
  فعلى العيش السالم... ذا فاتك هذا فإ
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

رأيت : وما يدريك ولست من أصحاهبا؟ قال: قال. اخلمر: سأل معاوية األحنف عن أطيب األشربة فقال
. النبيذ صابون الغم: وقيل. من أحلت له ال يبتغي غريها، ومن حرمت عليه يتناوهلا، فعرفت طيبها وفضيلتها

ألين رأيت هلا : ما أصباك باخلمر؟ فقال: وقيل لدهقان. طلق الدنيا: فقال. رك النبيذفالن ت: وقيل لبعضهم
أفعاالً مل أرها لغريها، إذا رأيت اهلم متكن يف قليب فقرب الكأس من الباب خرج اهلم؛ وأخذ ذلك أبو نواس 

  :فقال
  دعا مهه من صدره برحيل... إذا ما أتت دون اللهاة من الفىت 

ما تقول أهل اجلنة : وما هو؟ قال: قيل. ألن فيه شيئاً حيمده أهل اجلنة: شرب النبيذ؟ فقالمل ت: وقيل لشيخ
فيها الراح صديقه الروح، قيد : وقال أبو نواس. احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن، والنبيذ هو ذاهب باحلزن

  :وقال. اللذات ومفتاح املسرات
  فدرى ما لوعة احلزن... ما استقرت يف فؤاد فىت 

  :وله
  مخساً تردى برداء لغالم... كاس إذا ما الشيخ واىل هبا 
  :أوهلا دوار وآخرها مخار، فرد عليه آخر فقال: وذم بعضهم اخلمر فقال

  أو يكن آخر املدام صداعا... إن يكن أول املدام دواراً 
  وصفها بالسرور لن يستطاعا... فلها بني ذا وذاك هنات 

  :ابن املعتز
  اللهو والطربايبول مهاً وحيسو 
  :وله يف وصفه

  وابدلين باهلموم الطرب... واصلح بيين وبني الزمان 

  :وصفها بأهنا تدرع الكرب وتورث اليسر

  :لقيط بن زرارة
  أبو قابوس أو عبد املدان... شربت اخلمر حىت خلت إين 
  رخي البال منطلق اللسان... أمشي يف بين عدس بن زيد 

  :املنخل
  رب اخلورنق والسدير... وإذا سكرت فإنين 
  رب الشويهة والبعري... وإذا صحوت فإنين 



  :وصفها بالصفاء والرقة

يكاد الربق خيطف أبصارهم : كنت مع أيب نواس مبكة فسمع صبياً يقرأ: ال احلسن بن الضحاك - ق ١
  :هذا جيب أن يكون صفة اخلمر مث أنشدين: فقال. فلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

  بدا دوهنم أفق من الليل مظلم... وسيارة ضلت عن القصد بعدما 
  كأن سناها ضوء نار تضرم... فالحت هلم منا على النار قهوة 
  وإن أظهرت حثوا الركبا وميموا... إذا ما حسوناها أقاموا مكاهنم 

  :مجيع ما قاله أبو نواس حسن وأحسنه قوله: قال ابن أعرايب
  فليل شراهبا هنار ...ال يسكن الليل حيث حلت 

  :آخر
  كاهتداء السفر بالعلم... واهتدى ساري الظالم 

  :أصفى من الشراب وأخفى من السراب: وقيل. رق وصفا حىت كاد خيفى: قيل
  كمعىن دق يف لفظ بديع

  :ابن املعتز
  فلوال املاء كان هلا حريق... كأن بكأسها ناراً تلظى 

  :وصف رقة اإلناء واخلمر معاً
  :البحتري

  يف الكف قائمة بغري إناء... ي الزجاجة لوهنا فكأهنا خيف
  :الصاحب وقيل مها أليب نواس

  وتقاربا فتشابه األمر... رق الزجاج وراقت اخلمر 
  وكأمنا قدح وال مخر... فكأمنا مخر وال قدح 

  :وصفها بأهنا ختضب الكف

  :شاعر
  قيل أن يسقيكها خمتضبا... حتسب الظيب إذا طاف هبا 

  :ذياخلباز البل
  دستبانات من الذهب... وهي تكسو كف شارهبا 

  :ابن املعتز
  حريقاً وأيديهم تستعر... كأهنم اهلبوا بينهم 

  :وصف محرهتا



  :أبو نواس
  أيهما للتشابه الذهب: ... أقول ملا حتاكيا شبهاً

  إهنما جامد ومنسكب... مها سواء وفرق بينهما 
  :أخذه ابن املعتز فقال

  ترى الزق يف بيتها شائال...  ومخارة من بنات اجملوس
  فكالت لنا ذهباً سائال... وزناً هلا ذهباً جامداً 

  :وصف اخلمر وشارهبا

  :أنشدت أبا نواس: قال احلسني بن الضحاك
  يكرع يف بعض أجنم الفلك... كأمنا نصب كأسه قمر 

  :فأنشدين
  يقبل يف داج من الليل كوكبا... إذا عب فيها شارب القوم خلته 

  :أتظن أن يروى لك بيت حسن؟ وقد أحسن القائل: فقال. ا أبا علي هذه مثل ما أنشدتكهي: فقلت
  قمر يقبل عارض الشمس... وكأنه والكأس يف يده 

  :وصفها بالصالبة

  :أبو متام
  على ضغنها مث استقادت من الرجل... إذا اليد نالتها بوتر توقرت 

  :أخذه من عطاء
  وهم هلا أسراءأسروها وجه النهار من الدن فأمسوا 

  :وحنوه لديك اجلن
  وتأخذ من أقدامنا الراح ثارها... فظلنا بأيدينا نتعتع روحها 

  :آخر
  قهوة تترك احلليم سفيها

  :أمحد بن طاهر
  إال رأى عقله منه على سفر... ما مت منها ثالثاً قط شارهبا 

  :وصف لذاذاهتا

فنفى عنها مجيع عيوهبا بالكلمتني كما . فونال يصدعون عنها وال ينز: وصف اهللا تعاىل مخر اجلنة فقال
  .ال مقطوعة وال ممنوعة: وصف فاكهتها فقال



  :ابن أيب فنن
  جاءتك من ريح الولد... أطيب يف الكأس إذا 

  :وله
  جاد هبا مسرعاً على حذر... أطيب من قبلة احلبيب وقد 

  :كنت يوماً يف احلمام فقلت قصيدة وفيها: وقال أبو نواس
  كتمشي النار يف الفحم... صلهم فتمشت يف مفا

أتقول مثل ما يقول العوام أال ! قطع اهللا لسانك فإنك ال تفلح: ومل يك معي أحد فتراءى يل شيخ فقال
  :قلت

  كتمسي الربء يف السقيم... فتمست يف مفاضلهم 
  أتكابر إبليس؟: فقال. هكذا قلت: فقلت

  شكوى حمب إىل حبيب... ألذ من غفلة الرقيب 
  :ن السرياحلسني ب

  ماء املىن يف فيه حيلب قاطره... وإذا احتساها شارب فكأمنا 
  :ابن الرومي

  يدعوهنا يف الراح باسم الراح؟... واهللا ما أدري بأية علة 
  أما الرتياح ندميها املرتاح؟... ألرحيها ولروحها حتت احلشا 
  ما كان مثل حرميها مبباح... إن حرمت فبحقها من حرة 

  تنفي سقام قلوبنا بصحاح... من نشوة  أو خللت فبحقها

  :وصفها العتق

  :قال أبو نواس
  سبقت خلق آدما... اسقنيها سالفة 

  :آخر
  عاصرها آدم أبو البشر

  :شاعر
  بلسان ناطق وفم... عتقت حىت لو اتصلت 
  مث قصت قصة األمم... الحتبت يف البيت ماثلة 

  :آخر
  حني شاد الفلك نوح... قهوة تذكر نوحاً 

  :آخر
  هوة أبرزت خبامت كسرىق



  :ابن حجاج
  من عهد كسرى دنُّها مل ميسس... قوماً اسقياين قهوة رومية 

  :وصفها بأهنا تورث السخاء والشجاعة

  :أبو نواس
  تنزل درة الرجل الشحيح... وخذها من مشعشعة كميت 
  :أخذه من عمرو بن كلثوم

  عليه ملاله فيها مهينا... ترى اللخن الشحيح إذا أمرت 
  :آخر

  تسربل ثوب مكرمة وجود... إذا سقي الفىت منها ثالثاً 
  :آخر

  أسوداً ما ينهنهنا اللقاء... ونشرهبا فتتركنا ملوكاً 

  :وصف الينء واملطبوخ

  :سئل أبو نواس عن نبيذ طبخ فقال
  سعى يف نواحي كزمها بشهاب... وما طبخوها غري أن غالمهم 

  .احرقوه فأحرقهم اهللا: فقال بعضهم
  :األقيشر

  طبخ السراج ومل جيمع هلا حطب... صفراء صافية األقذاء حللها 
  :أبو نواس

  خبل العلج بناره... طبخته الشمس ملا 
  :قال لنا جحظة يوماً قد عملت بيتاً زدت فيه على أيب نواس يف وصفه وأنشد: قال املطوق

  ضنت هبا الشمس عن النار... فظل يسقينا جنانية 
 اجلنة مل تطبخ بنار مث قوله ضنت هبا الشمس عن النار، مع صحة معناه، ظريف وقد أحسن فإن اخلمر اليت يف

  :عمرو بن األهتم. اللفظ
  مل متت كل موهتا يف القدور... من كميت أجادها طاخباها 

  :وصفها بأهنا حتمر الوجنة

  :األعشى
  كدم الذبيح سلبتها جرياهلا... وسبية مما تعتق بابل 



إمنا عىن به ما : روي أن أبا نواس قال. شربتها محراء وبلتها بيضاء: اه فقاليروى أن األعشى سئل عن معن
  :قلت

  رأيت محرهتا يف العني واخلد... كأس إذا احندرت عن حلق شارهبا 
  :الناجم

  وهتديه للعني يوم اخلمار... تنازعنا اخلد جرياهلا 
  :الناشي

  احوسرت بلذاهتا إىل األرو... نفضت على األجسام ناصع لوهنا 

  :وصفها عند املزاج

  :أبو نواس
  عطالً فالبسها املزاج وشاحا... من قهوة جاءتك قبل مزاجها 

  :الزاهي

  أهدى إليها غالئل الشفق... كأمنا املاء حني خالطها 
  :أبو نواس

  حصباء در على أرض من الذهب... كأن صغرى وكربى من فواقعها 
  :ابن املعتز

  در جيول جموفا... راح كأن حباهبا 
  :آخر

  تنزو اجلنادب أوقات الظهريات... تنزو إذا مسها قرع املزاج كما 
  :ابن طباطبا

  كما زوجت بالترب اللجينا... إذا ما املاء مازجها تراءت 
  إذا صارا معاً ورقاً وعينا... مها ذوبان لو مجدا مجيعاً 

  :الصنوبري
  ماء من النور يف ماء من اللهب... ناهيك من فضة جتري على ذهب 

  :طيب رائحتها

  :األخطل
  نفحت ونال رياحها املزكوم... وإذا تعاورت األكف زجاجها 

  :الرفاء
  فض اخلتام عن العبري ففاحا... فض الندمي ختامها فكأمنا 



  :نبيذ رديء أو أسود

وذاك الصبح إذا : هذا الليل إذا عسعس، وأومأ إىل قدح صاف وقال: قال الصويف ويف يده قدح روشاب
  .تنفس
  :امأبو مت

  بعد كد من ماء وجه البخيل... وكأن األنامل اعتصرهتا 
  :البحتري

  يشق على الكبد املقفرة... فجاء نبيذ له حامض 
  ج كأن الندمي به حمربه... إذا صب مسوده يف الزجا 

  :ابن املعتز
  حمابر وراقني قد ملئت حربا... كأن بأيدي شاربيها إذا اتكوا 

  :كيف تراه؟ فأنشد: هودفع إىل رجل شراب غليظ وقيل ل
  وهو يف الظمأ شراب... هو يف اجلوع طعام 

  .بل من العانة على أربع أصابع: فقال الضيف. هذا نبيد من عانة: سقى بعضهم ضيفاً له نبيذاً رديئاً وقال

  :استيهاب الشراب لألضياف

  :كتب أبو متام إىل صديق له يستوهب منه مشروباً لصديق يزعم أنه نزل به
  بعقب الصد منه والبعاد... ك عبد اهللا عندي جعلت فدا

  مصادف دعوة منا مجاد... فأحسن يومنا إن مل جتدنا 
  وآخر منك باملعروف غاد... فكم نوء من الصهباء سار 
  وهذا يستهل على بالدي... فهذا يستهل على غليلي 

  :وكتب ابن احلجاج إىل صديق له
  ارفظلت يف نار ويف ع... يا سيدي قد جاء زواري 
  خيرجهم بالصفع من داري... فامنن خبمر أو فوجه مبن 

  :السري الرفاء مستدعياً شراباً
  بيعاً ولو وزن دينار بدينار... الراح قد أعوزتنا يف صبيحتنا 

  ناراً، فإنا بال راح وال نار... فامنن مبا شئت من راح يكون لنا 

  :من استوهبه ورام اكبار الظرف أو ترك املزاج

  :الرفاء
  فأهد يل خلوقك املذوفا... دي ضيف مل يزل مضيفا عن



  وكرب الظرف تكن ظريفا... حتوي له الشكر له صنوفاً 
  :آخر

  عند اهلدية أبدت ظرف مهديها... واعلم بأن ظروف الراح إن كربت 
  :جحظة

  إن النوال يطيب غري مكدر... ومر الغالم بتركه من مزجه 
  :الزاهي

  ذا حصلته حصلت محديإ... أرى املشروب عز وذاك شيء 
  فإن املاء ليس يضيق عندي... فمرهم يبعثوه بغري مزج 

  :معاتبة من خبل بالنبيذ

هو يستدعي ظرفاً جيعله : كتب الكتنجي إىل بعض إخوانه يستهديه نبيذاً، فتباطأ عليه مث عاد الرسول فقال
  :فيه، فكتب إليه

  ما بني مطل وبني خلف... مطلتنا بالنبيذ دهرا 
  كأن قارورة بالف... ر طلبت ظرفاً وبعد ده

  ولست ممن يفي بظرف؟... فمن يرجيك بعد هذا 
  .فدعا الرجل سقاءين فمأل قربتيهما وبعثهما إليه

  مما جاء يف الندام والندماء والسقاة

  :وجوب حق املنادمة وذكر من عظم ندميه

قط، وال أخذ بيد أحد فانتزع يده  روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ير ماداً رجليه بني يدي جليس له
أرميه : جلليسي علي ثالث: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. من يده حىت يكون الرجل هو الذي يرسلها

  .بنظري إذا أقبل، وأوسع له إذا جلس، وأصغي إليه إذا حدث
  :شاعر

  لغري الكأس إال للندمي... أرى للكأس حقاً ال أراه 
  :ت دهراً ال أعرف له ثانياً، فسمعت يوماً محامياً يوقد أتونه وينشد معهرويت هذا البي: قال اجلاحظ

  رحى اللذات يف الزمن القدمي... هو القطب الذي دارت عليه 
  :سعيد بن محيد

  الكأس حرمتها أدىل من النسب
  :حصابة اجلرجراي



  إن املنادمة الرضاع الثاين
ل له نصيباً من ماله وأعانه على عدوه، وشفع له يف وكان القعقاع إذا جالسه جليس فعرفه بالقصد إليه، جع

  :حاجته وغدا إليه بعد اجملالسة شاكراً له؛ وفيه يقول
  وال يشقى بقعقاع جليس... وكنت جليس قعقاع بن شور 

ما رأيت أكرم من املأمون، بت عنده ليلة فعطش فكره أن يصيح بالغلمان، وكنت منتبهاً : قال حيىي بن أكثم
ورأيته ليلة وأنا عنده وحدي، وقد أخذه سعال، . م فمشى قليالً إىل الربادة حىت شرب ورجعفرأيته قد قا

  .يسد فاه بكمه كيال انتبه

  :االخنراط يف سلك الشرب والصحب

: جلس املتوكل مع مجاعة وفيهم حيىي بن أكثم، فلما شرب الناس ثالثة أرطال أمر حيىي باالنصراف فقال له
فاستظرفه املتوكل . أحوج ما يكون إىل قاض إذا خلطتم: فقال. ألنا قد خلطنا: فقالومل يا أمري املؤمنني؟ 

ضاعت الغالية وكان هذا يكفيين دهراً فأمر بزورق من الغالية : وأمر أن تغلف حليته بالغالية ففعل فقال
  .ودرج خبور فجعال يف كمه

  :طيب املدام بطيب الندام

  .مقدار الندمي: كم تشرب من النبيذ؟ فقال: قيل ألعرايب
  :أبو نواس

  إال بطيب خالئق اجلالس... الراح طيبة وليس متامها 
  :آخر

  ح بأخالق الندمي... إمنا تستعذب الرا 
  :العطوي

  ويكدر الندمان صفو الراح... تصفو الزجاجة بالندمي إذا صفا 
  :آخر

  وقبل الطريق النهج أنس رفيق... قبل الدار جار موافق : يقولون
  وما حث كاس اللهو مثل صديق... ان الفىت قبل كأسه وندم: فقلت

  :آخر يف صديق استطاب جمالسته
  كأن كل سرور حاضر فيها... يا ليلة لست أنسى طيبها أبداً 
  حىت الصباح تسقيين واسقيها... باتت وبت وبات الزق ثالثنا 

  أهدت سالفتها صرفا إىل فيها... كأن سود عناقيد بلمتها 

  :اناختيار عدد الندم



  :منصور الفقيه
  متخريين وال يزد... فليدع منها مخسة 
  وفويقه سوق األحد... فدوين هذا وحشة 

  :آخر يف املعىن
  برب البيت والساقي اللبيب... إذا ما جاوز الندمان مخساً 
  وأير يف حر أم فىت جميب... فأير يف حر أما فىت دعانا 

  :طرح احلشمة يف املنادمة ومراعاهتا

: قال. كيف أهتيأ: قال. يقول لك أمري املؤمنني املعتصم هتيأ ملزامليت: ن محاد إىل ابن اجلنيد فقالجاء حممد ب
يف : ارجع إليه وقل له: فقال ابن اجلنيد! إذا زاملته فإياك أن تبزق أو متخط أو تتثاءب أو تسعل أو تعطس

آمرك مبزامليت فتراسلين : فلما رجع إليه ضحك واستدعاء فقال! حر أم من يزاملك على هذا الشرط
إن هذا األمحق شرط علي شروطاً يهرب منها الشيطان، فإن رضيت أن تفسو علي وأفسو : بذلك؟ فقال

قال إسحاق . طرح احلشمة وترك الطب: ما العيش؟ فقال: وقيل لبعضهم! عليك وإال فلست بصاحبك
وكان بينهم وبني ندمائهم ستارة، وكان كانت اخللفاء من بين أمية ال يظهرون للندماء واملغنني، : املوصلي

بنو العباس يظهرون مث احتجبوا عنهم، ومل ير أبو جعفر قط بشرب إال املاء، وكان املهدي يف أول أمره 
  .اللذة يف مشاهدة السرور والدنو من األحباب: حيتجب متشبهاً مبن قبله مث ظهر هلم وقال

  :الوصية بطي حديث الشرب

النبيذ : وقال. أطووا خرب أمس مع ذهاب أمس فهو أدوم للسرور وأسلم للصدور: قال املأمون رمحه اهللا
  .بساط إذا رفع مل ينشر

  :علي بن صاحل
  يف لذة من مسمع وقيان... حكم العقار إذا قصدت لشرهبا 
  أحدوثة من شارب سكران... أن ال تعود لذكر ما أبصرت من 

  :آخر
  ون مع النبيذاعادة ما يك... إذا ذكر النبيذ فليس حقاً 

  يكدر صفوة العيش اللذيذ... إعادة ما يكون من السكارى 

  :املمدوح بترك إعادة احلديث ومعاتبة الندمي



  :شاعر
  وال هفوة كانت وحنن على مخر... ولست بالح يل ندمياً بزلة 

  وحنن على صهباء طيبة النشر... عركت جبنيب قول خدين وصاحيب 

  أعرق يف شتمي وقال وما يدريو... وأيقنت أن السكر طار بلبه 
  :ابن اجلهم

  وأوجبوا لرضيع الكأس ما جيب... تنازعوا لذة الصهباء بينهم 
  وال يريبك من أخالقهم ريب... ال حيفظون على السكران زلته 

  :استقالة من بدر منه يف السكر بادرة

  :شاعر
  فحقهم اإلقالة للعثار... إذا حكمت كؤوسك يف الندامى 

  :آخر
  ثقل من النوم والسكران فيما أتى من اآلثامما على م

  :آخر
  فالبد يوماً أن يسيء وجيهال... ومن يقرع الكأس اللئيمة سنه 

  :املمدوح مبساحمة رفيقه يف الشرب

  :بعضهم
  ورو عظاماً قصرهن إىل بال... هلم اسقين كأسا ودع عنك من أىب 

  ىلدي وعندي من هواه الذي ارتض... فإين ندميي غري شك مكرم 
  ألصرعه سكراً حتسن وقد أىب... ولست له يف فضلة الكأس قائالً 

  واشرب ما يسقي وأسقيه ما أشتهي... ولكن افديه واكرم وجهه 
  :أبو نواس

  وقد أخذ الشراب بوجنتيه... ولست بقائل لندمي صدق 
  فيأخذها وقد ثقلت عليه... تناوهلا وإال مل أذقها 

  بغمزة حاجبيه واصرفها... ولكين أداري الشرب عنه 
  دفعت وساديت أيضاً إليه... فإن مد الوساد لنوم سكر 

  :من ال يعتد مبجالسته ومن يعرض مبذهبه



  :بعض احملدثني
  وفينا زياد أبو صعصعه... خرجنا مجيعاً إىل نزهة 
  ومخسة رهط به أربعه... فسته رهط به مخسة 

  :آخر
  سهل وسهل ليس جيدي... عندي جعلت لك الفدا 

  فكأنين يف البيت وحدي... ن يل ثانياً إن مل تك
  :وأصله أليب حبة

  فأعمى، وإن تفعل مجيالً فجاحد... أصّم إذا ناديت جهراً، وإن تشر 
  ملا كنت إال مثل من هو واحد... وأقسم برأً أن لوال خياله 

  :وقال صاحب ويف يده كاس
  وحيتمل اجلليس على أذاها... تطيب كؤوسنا لوال قذاها 

  :غةفقال الناب
  حياسب نفسه بكم اشتراها؟... قذاها أن صاحبها لئيم 

  :طيب جمالسة األخوان وحمادثتهم

جمالسة األخوان، ومنامسة الولدان، ومالمسة النسوان، : مل يبق من لذات الدنيا إال أربعة: قال شبيب بن شبة
ن يف الليايل القمر، على حمادثة األخوا: ما بقي من لذتك؟ فقال: قيل لبعضهم. ومداولة الكأس مع الندمان
: وقيل آلخر. وجه حبيب ومغن مصيب وساق أريب وندمي لبيب: فقال. متن: الكثبان العفر، وقيل لبعضهم

  .جمالسة أهل الفضل ذكاء العقل: وقيل. لون مشبع ومغن ممتع وكاس مترع وندمي مقنع: ما العيش؟ فقال

  :إيثار حمادثة األخوان على غناء القيان

  :معلي بن اجله
  هلوهم األمسار واألشعار... شهدهتا وفتية أخيار 

  مبثلهم يعاقر العقار... وملح تقدح منها النار 
  :ابن املعتز يف مدح ذلك

  هو سحر وما سواه كالم... بني أقداحهم كالم قصري 

  :إيثار التفرد بالشراب وذمه

  :أبو نواس يف ذلك
  آخذ منها وأعاطيها... خلوت بالراح أناجيها 



  وكنت حاسيها وساقيها... صرفاً على وجهها  شربتها
  :العطوي

  أوال فنادم عليه حكمة العنب... أخطب لكأسك ندماناً تسّر به 
  :آخر

  إليهم إنين رجل يؤوس... يئست من األىل أقبلت أسعى 

  :التناهد

  :شاعر
  مؤونة قضت على عشرينا... ما العيش إال للمناهدينا 

  ولو تفردنا هبا خرينا
  :يف متناهدين وقال بعضهم

  منك النبيذ ومين الدنّ والكوز: ... وقال حفص لزيد حني ناهده
  واملاء مين، ومنك اخلبز خمبوز... واللحم منك ومين النار أنضجه 

وأنت : وأنا علي كذا، إىل أن قالوا للمفلس: وقال آخر. علي كذا: وتناهد قوم وفيهم مفلس فقال أحدهم
  :قال احلسن بن سهل يف مجاعة من القواد يتناهدون. ئكة والناس أمجعنيلعنة اهللا واملال: ما عليك؟ فقال

  حىت رأيت تناهد القّواد... كنا ندم إىل التناهد بيننا 
  يتناهدون تناهد األوغاد... ال خري يف القّواد إال هكذا 

  يتناهدون على خسيس الزاد... ترضى لنفسك أن تصاحب معشراً 

  :ماءالتعفف عن التعرض ألخدان الند

  :كان بعض الفضالء ينادم صديقاً له، فعشقته امرأته فتعرضت له، فامتنع عليها وقال
  قد دعتين لوصلها فأبيت... رّب حسناء كاملهاة هتادي 

  كنت ندمان زوجها فاستحيت... مل يكن يب حتّرج غري أين 
  :آخر

  عهد الشبيبة والغضاره... إين على ما يفّ من 
  نين الندمي على الستارهم... ألغضّن من طريف فيأ 

  " .قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إال أن يسجن أو عذاب أليم : " وكفى بعيب ذلك ما حكى اهللا تعاىل

  :املعيب بتعرضه حلرم ندميه



  :قال بعضهم لندمي رآه يرمق بعض حرمه
  مث قم صاغراً وغري كرمي... كل هنيئاً وما شربت مريئاً 
  إذا ما انتشى لعرس الندمي... ني ال أحب الندمي يرمق بالع

  :املتبجح بالتعرض للندماء

وما : صدقت قال عمارة: قال. والية بن احلباب: من أرق الناس شعراً؟ قال: قال املهدي لعمارة بن محزة
  :مينعين منه قوله: مينع أمري املؤمنني من منادمته وهو شاعر ظريف؟ قال

  من رأسي ادن كذا رأسك: ... قلت لساقينا على خلوة
  إين امرؤ أنكح جالسي... وادن وضع صدرك يل ساعة 

  :أفتريد أن تكون جليسه؟ ولبعض اخلاسرين
  إين لنيك منادمي معتاد... ال أبغضّن منادمي إن نكته 

  فلقد علمت كما أكيد أكاد... وكذاك لست ألومه إن ناكين 

  :العربدة

آثار : ما هذه الكلوم؟ قال: عربد بوجهه مخوشومنه قيل مل. العربدة حية تنفخ وال تؤذي: قال األصمعي
هل : وكان رجل معربد له يسار، وكان إذا عربد على واحد أعطاه مخسمائة درهم، فقال إلنسان. الكالم

على أن تعربد علّي عربدة حنو مائتني فإين ال أقوى على عربدة مخسمائة وقال احلسني : لك أن تنادمين؟ قال
اهيم بن املهدي فسكر وعربد علّي، فدعا بالنطع والسيف فتكلم يف أصحابه، نادمت يوماً إبر: بن خليع

  :فتجاىف عين مث تأخرت عنه فدعاين، فكتبت إليه
  إىل شيء من احليف... أمري غري منسوب 

  سقاين مثل ما يشرب فعل احلّر بالضيف
  دعا بالنطع والسيف... فلما دارت الكأس 

  الصيفمع التنني يف ... كذا من يشرب الراح 
وسئل عبيد اهللا بن حممد عن . مث كان املأمون يضاحك إبراهيم هبذه األبيات ويولع هبا. فدعاين وأرضاين
هو بليد حديد عربيد، إن حث عثر وإن أمسك قصر، وإن ابتدأ غلط وإن اقترح عليه : طنبوري له فقال

، وهو الذي يضحك صاحب السكر يصري إما إىل قردية: وقيل. سخط، وإن دعي مطل وإن ترك تطفل
ويرقص وحياكي، أو إىل كلبية، وهو الذي يهارش، أو إىل خنزيرية، وهو الذي يتقيأ وخيرأ ويتلوث فيه، أو 

  :ولبعضهم يصف معربداً. إىل إنسانية وهو الذي حيسن خلقه
  صادف إنساناً مياريه... إذا انتشى خاصم يف الدين وإن 

  يكفيه والقدح الواحد... ويّدعي الشرب ويهذي به 



  !إيه: حىت إذا قالوا له... حيبس كاس القوم يف كفّه 
  ومج ثلث الكأس من فيه... أفضل ثلث الكأس يف قعرها 

  :أبو نواس
  للريح إذ سّب الّندامى... ومعربد أبرزته 

  وتركته يرعى اخلزامى... أغلقت بايب دونه 
  :ا القائلأن: من أنت؟ قال: ويضاد ذلك ما حكي أنه أيت العريان بشارب فقال

  ومل خيش ندماين على صدمها جهلي... إذا صدمتين الكأس أبدت حماسين 
  .امحله على دابتك وبلغه منزله: وقال لصاحبه. أنعم اهللا بك عيناً: فقال العريان

  :مدح الصفع واحتجاج الصفعان لذلك

دارك فاصرب على الصفع  إذا أردت أن يكثر نفع. الصفع غلة ولكنه مذلة، ويذهب بالعلة الغليظة من العينني
وقيل . الصفع على الريق أنفع من شرب السويق. الصفع يف هذا الزمان خري من غلة بستان. املتدارك
هو أول منزلة من التواضع، وهو حيسن اخللق ويذهب بالصغار، وخيفف : ما املعىن يف الصفع؟ قال: لصفعان

يؤنس املستوحش ويبسط املنقبض، ويضحك  من اخلمار، ويؤمن البدن من االقشعرار، ومن فضائله أنه
صفع رجل آخر فغضب املصفوع فطأطأ رأسه . احلزين وينشط الكسالن، ويزيل النعاس ويقوي الرأس

  .حقك يف يدك خذه وال تغضب: وقال له

  :معارضة صفعان ملن صفعه

ذا يفعله من يا كشحان ه: كان صفعان من قوم، فصفعه بعض من مل يكن يؤبه به من بينهم فقال الصفعان
. كان له قصر ويف داره طاوس، وعلى بابه نعامة ال من يف داره ديك وعلى بابه كلب، وحجرته بالكراء

  .صفع بصفع أو صفع بنفع: وصفع رجل آخر فالتفت إليه وقال

  :املهجو بأنه صفعان

  :شاعر
  جلدة وجهه ميدان ريق... قفاه على أكف الشرب وقف 

  :صاحباً له فقالوصفع أمحد بن إمساعيل الكاتب 
  كيف ترى راحيت وموقعها... سائل طلول القفا ومصفعها 

  ذللّها صافع وطّبعها... كم صائن هامة ممنعة 
  :والبن حجاج يف املتنيب

  على قفا املتنيب... يا دمية الصفا هبّي 



  على عذاريه هبّي... وأنت يا ريح بطين 
  واقعد قريباً جبنيب... ويا قفاه تداىن 
  فال تقولّن حسيب... ألفاً وإن صفعتك 

  :وله يف بعض الكتاب
  للصفع فيه بقيّه... رأيت شيخاً رقيعاً 

  ويشتهي العجميّة... مستعرباً نبطياً 
  هذا من العربية... ذقنك يف أسيت : فقلت

  هذا من العجمية... وريشك بباب كوين 
  هذا من النبطية... أو الفد عنج بوطئي 

  ويةصحيحة مست... هذي لغات ثالث 
  :وقال ابن الرومي

  ويصفع نفسه يف الصافعينا... وصفعان جيود بأخدعيه 
  بأيديهم وأيدي املؤمنينا... كهدم املشركني بيوت سوء 
خاطر رجل على أن يصفع املطلب اهلامشي بباب الطاق، فيشكره املطلب على : ومما يدخل يف باب الصفع

العقرب العقرب وكان معه عقرب منزوع : قرة وقالذلك، فوقف يوماً على طريقه وصفعه من خلفه يف الن
  !جزيت خرياً فلوال أنت لدغتين: احلمة، فلما رأى املطلب العقرب شكره وقال

  :وصف ثقيل

ما احلمام على اإلصرار، وحلول الدين مع االقتار، وشدة السقم على األسفار بأثقل من لقاء فالن، وقال 
! يا بين أنت ثقيل باإلسناد: إين ثقيل؟ فقال: يفة أن أبا حنيفة قاليا أبت حدثين مستملي أيب حن: رجل ألبيه

  .هو ثقيل جاهل بثقله، والثقيل إذا علم أنه ثقيل فليس بثقيل: ووصف آخر ثقيالً فقال
  :شاعر

  على ابن كتّاب بليد هبت... أثقل من طلعة يوم سبت 
وقال إنسان ألمحد بن . ه ثقيل لغري رشدهإن" عتل بعد ذلك زنيم : " وفسر سعيد بن املسيب قول اهللا تعاىل

. لئن مل خترج من ذلك ألقتلنك: فقال له. لقد أعطيت ما مل يعطه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب خالد
وأنت فظ وما يربحون . ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك: " إن اهللا تعاىل قال لنبيه: فقال

  .حولك فضحك منه
  أثقل من واش على عاشق... ن رضوى رؤيته أثقل م

  .أنت ثقيل الظلم، مظلم اهلواء، جامد النسيم: قال أبو العتاهية البنه
  :وقال شاعر

  طلوع رقيب أو هنوض حبيب... كمثل غرمي مقتض أو كأنه 



  :أبو نواس
  كوخز املشارط يف احملتجم... لطلعته وخزة يف احلشا 

  :أمحد بن محدون
  أمحق ساذج ضعيف الكتابه... صلف مائق ضعيف مقيت 

  :آخر
  كان إيقاعه ثقيل الثقيل... وبغيض لو أنه كان صوتاً 

  :للصاحب
  ينافس يف جلاجته اخلنافس... ثقيل قد تربّع يف الطنافس 

  :احلث على مصابرة الثقيل

فقال . أحب أن تعفيين فإنه ثقيل بغيض غث: سأل رجل صديقاً له أن ميشي معه إىل إنسان يف حاجة فقال
  .يا سيدي أحسبه الكنيف الذي تأتيه كل يوم مرتني: احبهص

  :صعوبة مالقاة الثقالء

رمبا سألين ثقيل عن مسألة فأنساها يف الوقت ملا : وقال. ما نظرت إىل ثقيل إال اشتكت عيين: قال األعمش
جمسي، فجسه؛ انظر : وقال مالك لطبيبه. اتقوا من تبغضه قلوبكم. وقال ابن عمر رضي اهللا عنه. ينالين منه
وقيل . فهذا من ذاك: قال. نعم: مزاجك معتدل إال أن فيه كدراً فهل وصل إليك اليوم بغيض؟ قال: وقال

  :جمالسة الثقيل محى الروح؛ ومنه أخذ أبو هفان
  إليك محّى مليلة... أورثتين جبلوس 
ألن احلمل تشترك : ؟ فقالما بال الرجل حيمل الثقيل فال يعييه وال حيمل جمالسة الثقيل: وقيل النوشروان

  .فيه األعضاء والثقيل تنفرد به الروح

  :األحوال املفضية للثقل

إذا أتيت منزل قوم فلم ترض مبا يأكلون، وسألتهم ما ال : مكتوب يف كتاب سوء األدب: قال ابن سريين
من : وقيل .جيدون، وكلفتهم ما ال يطيقون، وأمسعتهم ما يكرهون، فإن مل خيرجوك فهم لذلك مستأهلون

ودخل ثقيل على ابن أيب البغل فأطال . مقتضيات الثقل أن يكون اإلنسان يتتايس وهو يقدر أن يتكايس
أبو عبد اهللا : قال: ما امسك: ال، فأنظره ساعة مث قال: هل من حاجة؟ قال: اجللوس فلما خرج الناس قال

  !عبد اهللا، واطرده إىل لعنة اهللاخذ بيد أيب عبد اهللا حممد ابن : فقال حلاجبه. حممد بن عبد اهللا
  :التعريض بثقيل

وشرب بغيض عند رجل فلما أمسى مل " . فإذا طعمتم فانتشروا : " ذكر اهللا تعاىل الثقالء فقال: ابن عائشة



: قال ثعلب لرجل استثقله" . وإذا أظلم عليهم قاموا : " إن اهللا يقول: أين السراج؟ قال: يأته بسراج فقال
أبرمت فقم، فإذا استثقل : إن طاوساً نقش على خامته: يعلم الرجل ما عناه فقال له ثعلب خامت طاوس فلم

ما أشد ما مر عليك يف مرضك؟ : وعاد الشعيب ثقيل فأطال اجللوس مث قال. اقرأه: رجالً دفعه إليه وقال
  :يه فيهاودخل ثقيل إىل الصاحب فأطال اجللوس وتربم به، فكتب رقعة ودفعها إل! قعودك عندي: قال

  حىت نقوم فنبغي غريها دارا... إن كنت تزعم أن الدار متلكها 
  فقم لكي تذهب األحزان والعارا... أو كنت تعلم أن الدار أملكها 

ودخل على ابن مكرم إخوان من أوالد ينار، فاستثقل أحدمها واستطاب اآلخر فانزعج الثقيل وبقي اآلخر 
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث : " ال اهللا تعاىلما مثلك ومثل أخيك إال ما ق: فقال له

  .يف األرض

  :اغتياب الثقالء والوقيعة فيهم

ال غيبة للثقالء، والوقيعة فيهم من اللذات، ويف جمالسات أيب بكر بن دريد مل يبق من الدنيا إال : قال معمر
  .هو جبل مهدان وماء سيدان: باردويف وصف . أكل القديد وحك اجلرب، والوقيعة يف الثقالء

  :يوسف بن املغرية
  فإن أبا يعقوب يقتلهم بردا... ومن يقتل األبطال بأساً وجندة 

  :آخر
  فإذا طاولته استربدت معناه ولفظه... إمنا ظرف أيب العيناء يف اجمللس حلظه 

  :وصف ساق يشغف الشرب حبسنه ويلهيهم بغنجه

  :فأنشأ يقول! سكرت: فقيل لهأليب فراس، وقد حضر جملساً فثمل، 
  ومال بالنوم عن عيين متايله... سكرت من حلظه ال من مدامته 
  وما الشمول دهتين بل مشائله... وما السالف دهتين بل سوالفه 

  وغال صربي ما حتوي غالئله... لوى بعقلي أصداغ لوين له 
  :آخر

  كالغصن املغتّص باملاء... ساع على صحيب بصهباء 
  موالئي: قال حلاسي الكأس... فته كلما أغار من وق

  من شدة الغرية أعدائي... حىت لقد صاروا وهم إخويت 

  :وصف ساق تشبه وجنته مخرة



  :قال ديك اجلن
  وحتسبه من وجنتيه استعارها... فقام خبمر خيضب الكفّ كأسها 
  :أخذه ابن املعتز وزاد عليه فقال

   يشتكي السقم مدنفله حلظ عني... تدور علينا الراح من كّف شادن 
  وعنقودها من شعره اجلعد يقطف... كأن سالف اخلمر من ماء خده 

  :جحظة
  تبيع املدامة يف دارها... ومخارة من بنات القسوس 

  سقته الغوادي بأمطارها... وجاءت هتادى كقّد القضيب 
  وكالنار مل تغل يف نارها... ويف كفّها قهوة يف اإلناء 
  ونكهتها وقت أسحارها.. .كوجنة من هي يف كفّها 
  ومن جاذب فضل زنارها... فمن قارص ورديت خّدها 

  :الفرح الصاحلي

  عطر من ورد وجنته... مثل من مخر ريقته 
  والدجا من لون طرته... قام واألرداف تقعده 

  وحللنا عقد تكته... فسقاين اخلمر من يده 

  :ساق يطيب من يده املدام

  :قال شاعر
  ولكن طاب حامله فطابا... لذيذاً ومل يكن الشراب كذا 

  :ابن املعتز
  قد سبك الدهر تربها فصفا... اشرب عقاراً كأهنا قبس 

  كأنه راعف وما رعفا... يبدي لثام اإلبريق من دمها 
  مكّر حلظ عينه صلفا... بكف ساق حلو مشائله 

  :وصف الشراب والساقي

  :السري الرفاء وقد أحسن يف وصف الساقي
  ومجاله صاح العزيز ويوسفا... ا مبدامه وكأمنا أبدى لن

  :أبو نضلة
  فكأن بدر التم حيمل كوكبا... قام الغالم يديرها يف كأسه 

  :اخلوارزمي



  على عينه من شرط جيى بن أكثم... يدور هبا ظيب تدور عيوننا 
  وخديه يف مشس وبدر وأجنم... ينزهنا من ثغره ومدامه 

  :حث الساقي على السقي

  :شاعر
  واسقين وحيك مفتاح الفرح... اقي أجد حث القدح أيها الس
  :أبو نواس

  حتبس الكأس عالما؟... أيها الساقي عالما 
  ونفت عنا اهتماما... بعد ما لذت وطابت 

  فأدم هذا املداما... مسي اخلمر مداما 
  تدع الشيخ غالما... وصل الكأس بكاس 

  :حث القوم على الشرب

اشرب وهبه يف كفك من يوم : لقدح أطال امساكه فقال ساقيهمكان رجل يشرب مع قوم، فإذا أخذ ا
: قال. نعم: أليس لو بقي يف كفك أياماً وقد مزجته كان يتغري؟ قال: وقال آخر ملن حيبس الكأس. مولدك

  :وكتب بعضهم على كاس. فال أرى ساعة متضي إال وهلا قسط من التغري فأشربه
  إىل كم حتبسوين؟... قالت الكأس لساقيها 
  فاحذروا ال تكسروين... إن جسمي من زجاج 

  ومع اخلشف ذروين... واجعلوا الساقي خشفاً 
  فخذوين يف سكوين... وإذا أنتم ثقلتم 

  :احلث على املزج واملنع منه

  :أبو نواس
  فإن نتاج بينهما السرور... فقوما فامزجا مخراً مباء 

  :وكان رجل يسقي آخر صرفاً ويغين له
  وجلدة بني العني واألنف سامل... أديرهم يديرونين عن سامل و

األوىل أن : وجلدة ما بني العني واألنف سامل فيكسر البيت ويزيد فيه لفظة ما، فقال صاحبه: فكان ينشد
  :وقال حسان يف املنع من املزج. جتعل ما اليت يف بيتك يف قدحك

  قتلت قتلت فهاهتا مل تقتل... إن اليت ناولتين فرددهتا 
  بزجاجة ارخامها للمفصل... ب العصري فعاطين كلتامها حل



  :أبو نواس
  ومسها أحسن أمسائها... أثن على اخلمر بآالئها 
  وال تسلطها على مائها... ال جتعل املاء هلا قاهراً 

  .تريدون يف مائكم نبيذاً: وأنكر بعض الشرب على الساقي كثرة املزج فقال

  :حث الساقي على العدل بني القوم

ليتحر الساقي العدل، فإنه وايل العقول، وإال ناله من خجلة االستعفاء : داود يف كتاب الزهرة قال علي بن
  .ما ينال الوايل من خجلة العزل

  مما جاء يف وصف اجملالس وأمكنة الشرب

  :اختيار اجمللس الفسيح

ملنازل الضيقة ا: وقيل. ما سافر فيه البصر واتدع فيه البدن: أي اجملالس أحب إليك؟ قال: قيل لألحنف
ما السرور؟ : وقيل لبعضهم. سعة البيوت ودوام القوت: وسئل بعضهم عن الغىن فقال. العمى األصغر

لوال أن : أي اجملالس أطيب؟ فقال: وقيل لبعضهم. دار قوراء وامرأة حسناء وفرس مربوطة بالفناء: فقال
وحدثين أبو . ضاء على وجه السماءالشمس حترق واملطر يغرق، ملا كان يف الدنيا أحسن من شرب يف الف

  :سعيد بن مرداس أنه قعد مع مجاعة فيهم ابن بابك حتت عريش كرم يشربون فأصاهبم مطر، فقال ابن بابك
  طيف أمل فحيا... وشى بريا إيل 
  متوت يفَّ وأحيا... ونبهتين مشول 

  دمع الغمام عليا... يا صخرة الرعد رشي 
  !نور فياومنحىن ال... فحبذا الروح ورداً 

  مل متش فيها احلميا... هذي مساء مدام 
  وكل جنم ثريا... فكل كرم مساء 

  :حديث كل جملس

احفظ ما أقول لك، إذا كنت يف جملس الشرب فليكن مذاكرتك الغزل، : قال ارسطاطاليس لإلسكندر
للنوم فاذكر  فإهنم يأنسون إىل ذلك، وإذا جلست إىل خاصتك فاكذر احلكمة، فإهنم هلم أفهم، وإذا خلوت

  .العفة فإهنا متنعك أن تضع النطفة يف ما ال معىن له

  :مدح القعود يف طرف اجمللس واالعتذار لذلك



. حسيب يا سيدي من جملسك مكاين من قلبك: دخل بعض الصوفية على اجلنيد وقعد يف طرف اجمللس وقال
تنح قليالً : خل آخر فقال لهودخل رجل على بعض الكبار فصدره مث د. األطراف جمالس األشراف: وقيل

فرفعه إىل جنبه، مث دخل آخر فقال له مثل قوله، فلم يزل الداخل األول يتنحى حىت صار يف طرف البساط، 
  .فضحك منه ورفعه إىل موضعه األول! قد تفرزنت أقوم فارجع إىل موضعي: فقال لصاحب املنزل

  :اجللوس على الطرق ويف املساجد

إياكم واجللوس : عليه وسلم على رهط فيهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال مر رسول اهللا صلى اهللا
. فإن أبيتم فأدوا حق الطريق: من سبل الشيطان، مث التفت فقال: هبذه، فإهنا سبيل من سبل النار، أو قال

وقال . رد السالم وغض البصر وكف األذىِ، وهداية الضال وإغاثة امللهوف: وما حق الطريق؟ قال: قالوا
  .املساجد جمالس الكرام: وقيل. من أراد أن يكثر علمه فليجتنب جمالس قومه: الشعيب

  :ذم اجللوس يف الشمس ومحده

قم عنها فإهنا مبخرة جمفرة، : روي عن أمري املؤمنني رضي اهللا عنه أنه رأى رجالً جالساً يف الشمس فقال
  .تنغل الريح وتظهر الداء الدفني، وتذهب شهوة الشتاء

  :بو متامأ
  إذا أدركته الشمس أن يتحوال... وإن صريح احلزم والرأي المرؤ 

  :ضيق اجمللس

  :وقال الصاحب يف معناه وقد نقله من أبيات خراسانية. ما ضاق جملس على حمبني وال اتسع ملتباغضني
  نغدو من الورد معاً يف ورقه... كنا وأسباب اهلوى متفقه 
  صارت الدنيا علينا غلقهقد ... واليوم إذ أسبابه مفترقه 

  :وكثر متثل الناس بقول الشاعر
  ولكن أخالق الرجال تضيق... لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها 

  :وقال ابن املعتز وقد حضر قوماً ضاق هبم اجمللس
  يف قشره إال كما حنن هنا... ال حتسنب الدهر جيمع حبه 

  :وقال آخر يعتذر من ضيق داره وقلة زاده
  واسع اخللق واسع اآلداب... ين كرمي إن يضق منزيل فإ

  د إذا كان فيه قوت صحايب... لست آسى على الكثري من الزا 

  :احلث على التوسع ملن حضر اجمللس



. ال يقيم الرجل الرجل من جملسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حضر بعض الناس " . اآلية " " لس فافسحوا يفسح اهللا لكم إذا قيل لكم تفسحوا يف اجمل: " وقال اهللا تعاىل

: قيل. حتفزوا فإن يف التحفز توسعة اجلالس املستوفز: جملس احلسن بن سهل، وكان اجمللس ضيقاً، فقال
  .اثنان ظاملان رجل وسع له يف مكان ضيق فقعد فيه متربعاً منتفخاً، وآخر أهديت له نصيحة فاختذها ذنباً

  :تفقد اجللسة

اختالف صور جلوس الناس على اختالف : وقيل. إين ألعرف عزة الرجل يف جلسته: قال عبد امللك
للملوك جلسة وللراغب جلسة، وللندام جلسة وللمالعب جلسة، وللمطرب جلسة : وقيل. أحواهلم

  .وللضيف جلسة

  :االنتقال من جملس إىل جملس

النقلة من اإلسالم : فقال. قم بنا ننتقل إىل جملس آخر: شرب عندي ابن أيب فنن يوماً فقلت له: قال الصويل
وكان املأمون كثري . النقلة مثلة: فقال. انتقل: وقيل لبعضهم. كفر، ومن النسب لؤم، ومن اجمللس سخف
  :التنقل يف جمالسه ويتمثل بقول أبو العتاهية

  من التنقل من حال إىل حال... البد للنفس إن كانت مدبرة 

  :عود دون ما يستحقمحد الراضي بالق

ألن ادعى من بعيد أحب : وقال الشعيب. ما جلست جملساً خفت أن أقام منه لغريي: قال األحنف رمحه اهللا
  .إيل من أن أدفع من قريب

  :جملس أو وقت مستطاب

  :ابن أيب البغل
  خال من كل ذي صلف وبغض... جلسنا جملساً حسناً نظيفاً 

  :آخر
  فيه اهلموم بالطرب تبدل... وجملس غاب عنه عاذله 

  :ابن املعتز
  بيوم ليس من هذا الزمان... كأنا من بشاشتنا ظللنا 

  :إيثار الشرب واللهو بالليل



الليل أمتع ال يطرقك فيه خرب فاظع، وال سبب مانع، والنهار : كان ابن املعتز ال يشرب إال ليالً، ويقول
  :أبرص ال يتم فيه سرور؛ أخذ ذلك كشاجم فقال

  ما محل الليل محل... مجل  اختذ الليل
  يشغلين عن الشغل... آمن فيه زائراً 

  :آخر
  إذا هم أمضى أو غنيمة ناسك... ومل أر مثل الليل جنة فاتك 

  :بشار
  فاشرب هنيئاً خال لك اجلو... قد نام واش وغاب ذو حسد 
  :كتب معاوية إىل ابنه يزيد هبذه األبيات: يروى حملمد بن بشري ويقال

  واصرب على هجر احلبيب القريب... يف طالب العال مشر هناراً 
  واكتحلت بالغمض عني الرقيب... حىت إذا الليل أتى مقبالً 
  فإمنا الليل هنار األريب... فقابل الليل مبا تشتهي 

  يستقبل الليل بأمر عجيب... كم فاسق حتسبه ناسكاً 
أما بعد فقد بلغين : بلغه اشتغاله باللهو ويروى أن حيىي بن خالد كتب إىل الفضل ابنه وهو خبراسان، وقد

عنك ما كنت جديراً بغريه، وقد يهفو احلكيم ويزل احلليم مث يرجع إىل ما هو به أوىل، حىت كأن أهل دهره 
مل يعرفوه إال به، وقد كتبت إليك بأبيات إن أنت خالفتها هجرتك وعزلتك، وكتب إليه باألبيات املتقدمة، 

  .ه أن ال يشرب النبيذ خبراسانفلما قرأها آىل على نفس

  :احلث على مبادرة الصباح يف تناول الراح

  :جحظة
  الي حيدو بالظالم... قد بدا يل الصبح يا مو 

  ت اعتناق والتزام... فانتبه نقض لبانا 
  رة أنفاس النيام... قبل أن تفضحنا عو 

  :أبو نواس
  كمسوفني غدوا عليك شحاحا... بادر صباحك بالصبوح وال تكن 

  يقتات منه فكاهة ومزاحا... وخدين لذات معلل صاحب 
  وأزحت منه نعاسه فانزاحا... نبهته والليل ملتبس به 

  حسيب وحسبك ضوؤها مصباحا... اتئد : ابغين املصباح، قلت له: قال

  :إيثار الشرب بالنهار والصبوح



  :العطوي
  وخري املسري صدر النهار... إن شرب النبيذ سري إىل اللهو 

  :آخر
  كدم الذبيح وأمره متظاهر... ومن العجائب أن يكون نبيذه 

  واليوم منهمل السحائب ماطر... فتراه ينتظر العشي بشربه 
  :كشاجم

  وأحب أوقات النعيم إيل يف وقت السحر

  :أوقات الشرب يف األسبوع

ويزيد بن  كان الوليد يشرب يوماً ويدع يوماً، وسليمان يشرب يف كل ليلة، وهشام يسكر يف كل مجعة،
وكان املنصور يشرب عشية الثالثاوات، وكان املأمون . الوليد يدمن الشرب فكان دهره بني سكر ومخار

  .يشرب الثالثاء، واملعتصم ال يشرب اخلميس وال اجلمعة

  :قصد احلانات

  :من عادهتم التبجح بقصد احلانات وابتياع اخلمر؛ ولذلك قال طرفة
  وإن تلتمسين يف احلوانيت تصطد... مىت تبغين يف حلقة القوم تلقين 

وبكر أبو اهلندي على اخلمار فاصطبح وسكر ونام، ودخل على مخار فتيان فرأوه فسألوا عنه اخلمار 
أحلقنا به فسقاهم حىت ناموا، فلما استيقظ أبو اهلندي رآهم فسأله عنهم فأخربه : فأخربهم مبكانه، فقالوا

  :ك عشرة أيام، فقال أبو اهلندي يصف ذلكأحلقين هبم فأقاموا على ذل: هبم، فقال
  تضمهم بكوذبان راح... ندامى بعد عاشرة تالقوا 

  يفيض مبهجيت ورد وراح... رأوين يف الشروق على وساد 
  !أخ ختونه صالح: فقال... أيها اخلمار من ذا؟ : فقالوا
  به، إنا ملصرعه نراح... قم فأحلقنا وعجل : فقالوا

  أتاحهم قدر متاح: فقال.. .وحان تنبهي فسألت عنهم 
  حثيثاً والسراج هو النجاح... فسرحين إليهم : فقلت له

  إىل عشر نفيق ونستباح... فما إن زال ذاك الدأب منا 
  :وله

  وقد مالت اجلوزاء حنو املغارب... وصاحب حانوت عشوت لناره 
  أناس أخذنا بالكرا والضرائب... أال عجل لنا النقد إننا : فقال

  على كفه امليزان زهر الكواكب... شرين بيضاً كأهنا نثرت له ع



  إذا شعشعت بالدن نزو اجلنادب... فصب لنا محراء ينزو حباهبا 
  :وقال ابن املعتز، وهي أبيات مستحسنة ولذلك ذكرت مجلتها

  إىل بيت مخار فحطوا به رحال... وفتيان صدق قد بعثت بسحرة 
  ي عناكبها غزالكست دهنا أيد... وقام إىل خمزونة بابلية 

  كواضعة رجالً وقد رفعت رجال... مسندة قامت ثالثني حجة 
  كما فتل الصواغ خلخاله فتال... وأخرج بامليزان منها سبيكة 

  مدب دباً تعلو أكارعه رمال... إذا قرعت باملاء خلت بكأسها 
  وكرب إجالالً هلا العلج أو صلى... فلما رأوها يف الزجاجة سبحوا 

  فطوراً هبا صعباً وطوراً هبا سهال... ح نفس وجودها وظل يناجني ش
  ومل ندخر عنها السماحة والبذال... فما زال حىت زال باملال حكمه 

  زجاجتها يف كف شارهبا أكال... وجاؤوا هبا كالشمس يأكل نورها 
  فما رضيت حىت وهبنا هلا الكال... عروس جعلنا مهرها بعض ديننا 

  :وله
  لكن إبليس يف قطربل ثاوي... خلضر من بلد ال علم يل أين يثوي ا

  وال يقصر يف أفعاله غاوي... حبيث ال لوم يف سكر وال طرب 

  مما جاء يف وصف آالت الشرب واجملالس

  :أبو اهلندي: األباريق املقدمة والطوال األعناق
  رقاب بنات املاء أفزعها الرعد... مقدمة قزا كأن رقاهبا 

  :وقد زاد على قول علقمة
  مقدم لبس الكتان ملثوم... إبريقهم ظيب على شرف  كأن
  :آخر

  أوز بأعلى الطف عوج احلناجر... كأن أباريق الشمول عشية 
  :إبن املعتز يف إبريق يف فمه قطرة

  طري تناول ياقوتاً مبنقار... كأن إبريقنا والراح يف فمه 

  :قرقرة اإلبريق

  :إبن املعتز
  ى شرف أناف مد هلاظيب عل... وكان إبريق املدامة بيننا 

  فبكى على قدح الندمي وقهقها... ملا أستحثتها السقاة حنا هلا 



  :الزاهي
  مدت جناحاً وقد غنت بتغريد... كأن إبريقها فينا مطوقة 

  :أبو نواس
  رجع املزامري أو تغريد فأفاء... كان قهقهة اإلبريق إذا سكبت 

  :آخر
  فظة الفأفاءعند الركوع بل... والكون يضحك كالغزال مسبحاً 

  :إبن أيب البغل
  يف ليلة طرمساء ظلماء... نادمت إبريقها فتمتم يل 
  صار لساين لسان فأفاء... حىت إذا عاد يف فصاحته 
  :علي بن عاصم األصفهاين
  أغربت األرطال يف الضحك... مىت بكى اإلبريق يف كفه 

  :إبريق مبذول العروة

  :البسامي يف وصفه
  شبه لوين بفرط صفرتهي... إبريق صفر كأنه قبس 

  منه، ويسراه فوق هامته... ميناه ممدودة ملسألة 
  :ولبعض احملدثني، ويعرف باملخزومي البصري، يف صفة إبريق فضة وقد أستطرد إليه من مدح

  يدلك فيها سريع حثيث... لقد ظلم الفضة املقتناة 
  مستعدياً لك فيما تعيث... فأقبل إبريقها يشتكيه 

  وأخرى ممددة تستغيث... رأسه فإحدى يديه على 
  :آخر

  وألصق األخرى بأعلى رأسه... كأنه مسترفد مد يداً 

  :كؤوس مصورة

  :أبو نواس
  حبتها بأنواع التصاوير فارس... لينا الراح يف عسجدية (تدار ع

  مهاً تدريها بالقسي الفوارس... قراراهتا كسرى ويف جنباهتا 
  ما حازت عليه القالنسوللماء ... فللخمر ما زرت عليه جيوهبا 

  :السري الرفاء



  من الفرس تطفو يف املدام وتغرق... وموسومة كأساهتا بفوارس 
  ويف يده سهم إيل مفوق... أقبل منه كل شاك سالحه 

  :كأس ومخر

  :أبو متام
  نار ونور قيدا بوعاء

  :إبن أسباط
  بدت لك يف قدح من هنار... وكأس من الشمس خملوقة 

  وماء ولكنه غري جار ...هواء ولكنه جامد 
  :إبن املعتز

  هلا من لؤلؤ رطب وشاح... كأن الكأس يف يده عروس 
  :الصنوبري

  تردى الزجاج رداء البهاء... عقار إذا رديت بالزجاج 

  وحتسب حاملة للوعاء... فيأيت لوعاء هلا حامالً 
  :وحنومها قول الصاحب

  رق الزجاج وراقت اخلمر

  :البيتني وقد تقدما

  :األخطل
  رجال من السودان مل يتسربلوا... اخوا فجروا شاصيات كأهنا ان

  :بشار
  وكأن الزق زجني سرق

  :أبو اهلندي يصفه
  حبشي قطعت منه الركب

  :األعشى
  حبشي كب عمداً فانبطح

  .واألول أحسن

  :معصرة



  :ببغاء يصفها
  وقرن الشمس مل يغب... ومعصرة أخنت هبا 

  بح بعض معادن الذه... فخلت قرارها بالرا 
  م فيها أعني العنب... وقد ذرفت لفقد الكر 

  :الراووق

  :كشاجم
  خرطوم فيل قلعت أنيابه... كأمنا الراووق وانتصابه 

  :الدن

  :إبن املعتز
  قد أقيموا لريقصوا دستبندا... ودنان كمثل صف الرجال 

  :آخر
  عتقت مخسني عاما... قهوة بنت دنان 

  اصففوا حويل قيام... خلتها يف البيت جنداً 
  :السري يف دنان خاليات

  صدور رجال فارقتها قلوهبا... وشعث دنان خاليات كأهنا 

  :كيزان الفقاع

  :اخلوارزمي
  عليها قميص ندى أخضر... وضيقة الفم دحداحة 

  :أبو طالب املأموين
  وإن قبّلوا فمها هتدر... تثور إذا كشفوا رأسها 

  :آخر
  مهثدي كعاب مسود احلل... وربّ فقّاعة رأيت هبا 

  شهب بزاة تطري من أكمه... حللت زنارها فأظهر يل 

  مما جاء يف الغناء واملغنني واملالهي وآالهتا

  :الرخصة يف الغناء



. ليس من الكبائر وال من أسوأ الصغائر: ما تقوالن يف الغناء؟ فقاال: قيل أليب حنيفة وسفيان رمحهما اهللا
هو من ارتياح الكرم : وسئل بعضهم فقال. احلاذق حالل من الفائق حرام من غري: وقيل للعتايب فقال

وقال ابن . وامتياح النعم، من قال هو مباح وإال قال ليس فيه جناح، قد يعفو اهللا عما فوقه ويأخذ مبا دونه
مر عمر رضي اهللا عنه بدار قوم . هو واجب: اختلفوا يف جواز الغناء وأنا أخالف الفريقني فأقول: الراوندي

وما مينعهم أن خيرجوا غرابيلهم فإهنا من أمارة العرس؟ : فقال. عرس: ما هو؟ فقيل: فسمع ضجة فقال
من أين : كأنكم يف نائحة، أين الدف؟ وقال عبد امللك لعبد اهللا بن جعفر: وحضر الشعيب وليمة فقال

ن هذا وأنت أنت تأيت ما هو أقبح م: استجزمت معشر أهل املدينة الغناء الذي استقبحناه؟ فقال له ابن جعفر
يف غفلة عنه، يأتيك أعرايب جلف مهلب العجان مننت اإلبطني، فيقذف عندك احملصنات ويشيب بربات 

احلجال ويقول فيهن الزور، مث يشبهك مرة حبجر ومرة بشجر، ومرة باألسد والسيل والبحر، فتصغي إليه 
ما تقول يف بيت عمر : لصائم فقالالغناء يفطر ا: قال بعض الفقهاء حبضرة الرشيد البن جامع. وختلع عليه

  :بن أيب ربيعة إذ أنشد
  أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، أيفطر الصائم؟

  .إمنا هو إن أمد به صويت وأحرك به رأسي: قال. ال: قال

  :فضل الغناء

اللذات : وقيل. البناء والنساء والطالء والغناء: مدار الدنيا على أربع: قال إسحاق بن إبراهيم املوصلي
ال يكره الغناء إال من عرضت له آفة . أكل وشرب ومساع ونكاح، وكل يوصل إليه بتعب إال الغناء: بعأر

وحكى أهل اهلند أن الزندبيل إذا أخذ امتنع من العلف، . يف حاسته، كما ال يكره الطيب إال من يف مشه آفة
. ان عدمي احلس أو سقيم النفسمن مسع الغناء فلم يرتح له ك. فيغىن له باألحلان الشجية حىت تطيب نفسه

وباألصوات الطيبة . وكان حكماء اهلند يسمعون املريض الغناء، ويزعمون أنه خيفف العلة ويقوي الطبيعة
الغناء : وقيل. ينوم الطفل، وحتدى اإلبل، وجتمع السمك يف حظائرها، وتصطاد الظباء واألسود من مرابضها

ح، وهو يصفي الفهم ويرقق الذهن ويلني العريكة، ويثين غذاء األرواح كما أن الطعام غذاء األشبا
  .األعطاف ويشجع اجلبان ويسخي البخيل

  :ذم الغناء

إياكم والغناء فإنه يسقط املروءة وينقص احلياء، ويبدي العورة ويزيد يف الشهوة، : قال يزيد بن الوليد ألهله
. وال بد فجنبوه النساء فإنه داع إىل الزناوإنه لينوب عن اخلمر ويصنع بالعقل ما يصنعه السكر، فإن كان 

مر مسلمة بن عبد امللك . ما وجدت قلبك يصلح له فافعله: سئل صاحل بن عبد اجلليل عن السماع فقال
يا أمري املؤمنني مررت أمس بالقصر : يوماً بقصر أخيه سليمان فسمع صوت مغن فغدا إىل سليمان وقال

علمت أن الفرس يصهل فتشال احلجر، واحلمار ينهق فتستودق له الذي فيه حرمك فسمعت فيه غناء، أما 



األتان، والثور خيور فتستخرم له البقر، والتيس ينب فيثغو له املعز، والكلب يعوي فتصرف له الكلبة، 
قد وعظت وأحسنت واهللا علّي راع وكفيل، ال يدخل داري : واملغين يغين فترتاح له النساء؟ فقال سليمان

حق على : ونزل قوم بالكميت فأضافهم فتغىن رجل منهم وكان حسن الصوت فقال! أنثىمغن ذكر وال 
  .الرجل أن حيصن مسع امرأته كما حيصن فرجها

  :كيفية جودة الغناء

قال يل املأمون : وقال اسحق. ما أطربك وأهلاك أو أحزنك وأشجاك: ما أجود الغناء؟ فقال: قيل لبعضهم
زد فيه وطرب له السامع خطأ كان أو : فقال. ما وافق شهوة النفس: تليالً ما ألذ الغناء عندك؟ فقل

  .صواباً

  :مشاهري املغنني وواضعي الغناء

وخمارق وعلوية . كل ما صنعه اسحق من الغناء سبعة ومثانون صوتاً: وقيل. ابن شريح ومعبد واسحق
  .يه دعبل ملا ويل اخلالفةوزلزل وابن بانة، وإبراهيم بن املهدي كان من حذاق املغنني، ولذلك قال ف

  فلتصلحن من بعده ملخارق... إن كان إبراهيم مضطلعاً هلا 
  ولتصلحن من بعده للمارق... ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 

  .منهم ابن حمرز والغريض ومالك بن أيب السمح

  :كراهية غناء بال شرب وشرب بال غناء

، ورعد بال مطر، وشجر بال مثر، وحداء بال بعري، غناء بال شراب كنحلة بال عطية، وهدية بال نية: قيل
  .النكس الذي يشرب على غري مساع: قال الرشيد. وروضة بال غدير

  :أبو نواس
  وباحلركات من مبّ وزير... وليس الشرب إال باملالهي 

: وقيل أليب العطوف. السماع كالروح واخلمر كاجلسد، فباجتماعهما يتولد السرور: قال صاحب املوسيقا
  .أما قبل األكل ومع غري الشراب فال: هل ترى يف الغناء؟ فقال

  :االقتراح على املغين

قال احلسن بن علي . يا ابن الفاعلة ال تقترح صوتاً إال بويل عهد: فقال. غنّ لنا كذا مث بعده كذا: قيل ملغن
  .هذا حاجة: قال. أسألك: قلت. هذا أمر: قال. قلت ملغن غنين: العلوي
كان هرمس إذا قعد للشرب يقول . هذا عربدة: قال. فال تغن: فقلت. هذا إبرام: قال. تإن رأي: قلت

  :أطلق النفس من رباطها، من هنا أخذ كشاجم قوله: للموسيقى



  إين إليها جد مرتاح... أطلق عقال الروح بالراح 
  فروحها بأوتار وأقداح... قد كّدت احلكمة روحي 

صب يف هذه اآلذان ما تطعم به : قال أبو العتاهية ملغن. رواحنا حسناًأطعمتنا طيباً أ: وكان مروان يقول
ليس معي : قالت. غنيين: القلوب يف األبدان، فلو كان الكالم طعاماً كان كالمك إذا ما قال رجل ملغنية

أنا : فقال. غن بغري عود: وقيل آلخر. قطعت أوتاره باملخيط وحياتك: قالت! فاضريب على حرك: قال. عود
  .أنعم علينا مبا ال يتعب ضرساً وال يسقم نفساً: وقال آخر ملغن يف دعوته. رس ال أقاتل راجالًفا

  :استعادة الغناء

  .األول بديهة، والثاين تفهم، والثالث للشرب، والرابع للشبع: حق الصوت احلسن أن يعاد أربع مرات

  :التزهزه للمغين

حظة جملس بعض الكبار مراراً، وكان إذا تغىن يقول له وحضر ج. أول صلة املغين أن يقال له أحسنت: قيل
  :أحسنت، ومل يكن خيوله شيئاً فقال فيه

  !وبأحسنت ال يباع الدقيق... إن تغنيت قال أحسنت زدين 

  :استطابة الغناء واملغىن

وددت أن مجيع أعضائي مسامع امسعه هبا؛ فأخذ ذلك : كيف تسمعه؟ فقال: مسع رجل غناء طيباً فقيل له
  :شاعر فقالال

  إال متّنت بأهنا أذن... غّنت فلم تبق يفّ جارحة 
  :عبد الرمحن املعروف بقس

  إذا نطقت يف صوهتا يتغشمر... كأن محاماً راغبياً مؤدباً 
  :آخر

  وأطرق إجالالً هلا كل حاذق... إذا هي غنت أهبت الناس حسنها 

إنك حسن : وقيل البن جامع. ما أحبكأمنا خلق من كل قلب فيغين لكل : وصف إبن شريح مغنياً فقال
برئت من اإلسالم إن كنت ضرطت منذ ثالثني سنة اإل باإليقاع، فكيف أخرج منه يف : فقال! اإليقاع

: قال إبراهيم املوصلي. غناء علوية مثل نقر الطست،يبقى يف السمع بعد سكوته: الغناء؟ وقال الواثق
ا جالس إذ استؤذن علي لشيخ معه جارية فأذنت عشقت جارية فهجرت اللذات من اجلها، فبينما أن

عن : فدعوت بالنبيذ فشرب ثالثة أقداح وقال يل. أشرب: له،فدخل فإذا هي صاحبيت فجلس الشيخ وقال
يا أبا إسحق فتعجبت من جرأته علي، وذلك أن اخلليفة كان ينزهين عن ذلك، مث غنيت فأخذ العود واندفع 



  :يغين
  غزال بأوقات الزيارة عارف... اكف سرى خيبط الظلماء والليل ع
  أدخل ملا أنت واقف؟: أأدخل؟ قلت... فما راعين إال سالم عليكم 

فتزعزعت احليطان وأغمي علي وعلى احلاضرين من الغلمان، فلما أفقت إذا جبارية جالسة والشيخ مل أره، 
على لسانك فلم أجسر على  ال أدري إال أنه جاءين: وسألت اجلارية فقالت. مل أره: فسألت البواب فقال

نعم الفسيلتان أنتما إلبليس : ومسع إبراهيم املوصلي غناء خمارق وعلوية فقال. خمالفته، فعلمت أنه أبو مرة
مل يكن يف اإلسالم أحسن صوتاً من خمارق، غىن يوماً يف منتزه وقد سنحت ظباء فجاءت : وقيل. يف األرض

فلم يبقى أحد إال بكى، وكان أبوه جزاراً، فكان ينادي على اللحم وتوسط دجلة يوماً وغىن . إعجاباً بغنائه
  .يف صغره فيفنت الناس حبسن صوته، وكان إذا تنفس يطرب من مسع تنفسه

  :من يستطاب مساع الغناء منه

نعيم الدنيا أن : وقيل. ما خلقت األغاين إال للغواين: سئل حكيم عن فرق ما بني غناء النساء والرجال فقال
كم بني أن تسمع الغناء من فم تشتهي أن تقبله وبني أن : قال اجلاحظ. الغناء من فم تشتهي تقبيلهتسمع 

تسمعه من فم تشتهي أن تصرف بصرك عنه، وأيهما أملح أن يغنيك فحل ملتف اللحية وشيخ منخلع 
  :األسنان متغضن الوجه، أو تغنيك جارية كطاقة نرجس أو آس؟ وأنشد

  من فضة قد طرفت عنابا... ا من كف جارية كأن بناهن
من أحسن الناس : قال حيىي بن خالد البن جامع. أطيب الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك وأهلاك: وقيل

إذا تغنيت باملديح ففخم أو بالنسيب فأخضع، : قال املوصلي. غناء؟ فقال من أطرب اخلاشع وأفهم السامع
  .أو باملراثي فاحزن أو باهلجاء فشدد

  :اب له الشرابغناء يستط

  .السكر على هذا شهادة: مسع رجل غناء حسناً فقال
  :كشاجم

  على أغانيه نيل مصر... فلست آىب وإن سقوين 
  :اخلبزارزي

  وتغنيت الرتشفت البحورا... ولو أن البحور مخر لدينا 

  :غناء غري مفهوم املعىن

  :أبو متام يف وصف جارية
  بصدى غناهاطربت حلسنها ... ومسمعة حيار السمع فيها 



  ورت كبدي ومل أجهل شجاها... ومل أفهم معانيها ولكن 
  حبب الغانيات وما رآها... فكنت كأنين أعمى معّنى 

  :إقتراح الفارسي

  :بعض األصفهانيني
  وتنكب غناءك العربيا... غّننا يا غالمنا وأمهنا 
  الغر كرام فغننا الفارسيا... إننا معشر من العرب 
  وبس دامني بكرةً وعشياً... عتها واسقناها مدامةً ناز

  :مغن قبيح الغناء

  :كيف ترى؟ فقال: وغىن مغنّ فقيل لبعض الندماء. كأنه مكوك يتدحرج على درجة: قال بعضهم
  دجاجة خينقها ثعلب... وحيّسن الندمان يف خلقه 

  :قال! السكوتغن هلم صوتاً فإهنم يقترحون عليك حينئذ ب: واقترح على مغن فامتنع فقال بعض احلاضرين
  اقتراحي أن تكفا: ل... أقترح قا : كلما قلت
: وقيل آلخر فقال. أظنه يفعل ذلك استحياء لقبح غنائه: فالن إذا غىن غمض عينيه فقال: وقيل هلارون

  :وقيل آلخر فقال! نائمة تندب يف مأمت
  قد مسعنا ما كرهنا... حنمد اهللا فإنا 

  :وقيل آلخر فقال
  وأحسن بنا لو رزقنا الصمم... ست فأحسن حبالك أن لو خر

  :ابن الرومي
  يف حلقه يقرضن خبزاً يابسا... وكأن جرذان احمللة كلها 

  :وله
  وإن غناءها عندي ملقعى... وإن سكوهتا عندي لبشرى 
  إذا غّنت، وطوقها بأفعى... فقرطها بعقرب شهر زور 

  :جحظة

  والقناين كما دخلنا مالء... وانصرفنا ملا تغّنت عطاشا 
  .غناين فالن فعناين: قيل

  :ابن احلجاج
  سرار البطون عليها حنل... وعّوادة من جواري القيان 

  طرحنا عليها خفيف الرمل... إذا ما تغنت بثاين الثقيل 



  :وقال جحظة وقد دعاه صديق له كان يعده جبارية حاذقة فائقة، فلما حضره أخرج جارية قبيحة فقال
  لف عودخنفساه خ... قد دعانا فأرانا 
  كاملغين من قعود... وتغنت من قيام 

  !إن أنكر األصوات لصوت احلمري: كما قال اهللا تعاىل: كيف ترى غنائي؟ فقال: وقال اجلماز أليب العيناء

  :مغن موصوف بالشؤم والقبح

  :كشاجم
  ومغّن بارد النغمة خمتلّ اليدين

  دار قوم مرتني... ما رآه أحد يف 
  :آخر

  وعيوين يف جحيم ...إن مسعي يف نعيم 
  :أبو الفضل بن العميد

  حشوت مسامعي صمما... إذا غىن لنا أمماً 
  كحلت نواظري بعمى... وإن أبصرت طلعته 

  :تأثري الغناء والصوت وإن مل يفهم

أمر الصوت عجيب، منه ما يسر سروراً يرقص، ومنه ما يبكي، ومنه ما يكمد، ومنه : قال اسحق املوصلي
غشى على صاحبه، وليس يعتري ذلك من قبل املعاين ألهنم يف كثري من األحوال ال ما يزيل العقل حىت ي

: كيف تبكي لكتاب ال تصدق به؟ فقال: وقد بكى ماسرجويه من قراءة أيب رضي اهللا عنه فقيل له. يفهمون
 أبكاين الشجا وقد تسكن النفوس إليه، وذلك موجود يف أكثر البهائم، والدواب إذا غىن املكاري صرت

  .آذاهنا

  :اختالف األصوات

إن من األشياء ما حتيط به املعرفة وال : سألين املعتصم عن معرفة النغم فقال بّينها يل، فقلت: قال املوصلي
لو تفاوتا : من أين؟ فقلت: وسألين عن شعرين متقاربني ففضلت أحدمها على اآلخر فقال. تؤديه الصفة

  .ا على اآلخر مما يشهد به الطبع وال يعرب عنه اللسانألمكنين التبيني، ولكن تقاربا ففضل أحدمه

  مما جاء يف آالت املالهي

  :العود



خشبة تشقق مث ترقق مث يعلق عليها أوتار مث : ما هذا؟ فقال: أيت عبد امللك بعود فقال للوليد بن مسعدة
إال وهو يعلم ما  تنطق فتضرب الكرام رؤوسها باحليطان سروراً به، وامرأته طالق إن كان يف اجمللس أحد

نغمات العود من صرير باب اجلنة، وهلذا مسوه : وقالت الفرس. فضحك! أعلمه، وأنت أوهلم يا أمري املؤمنني
  .بربط معناه باب النجاة
  :كشاجم يف أبيات له

  يف أذنه وجبينه من أسفل... خلخاله يف حنره ولسانه 
  وليعلوا بتأليف الثقيل األ... مزح يكف على األكف ولفظه 

  يف العود أو سكنته روح املوصلي... فكأمنا شخص القريض ممثل 
رأيت شيئاً حمدودب الظهر أرسخ البطن أكلف : رأى أعرايب عوداً فلما عاد إىل البادية نعته ألصحابه فقال

اجللد، أجوف أسقف أحنف، جبينه يف أسته وعيناه يف صدره، وأمعاؤه من خارج بطنه، هبا يتكلم ومنها 
كان أبو حمصن األعرايب عند أيب اسحق وعنده من يضرب بالعود . عروك اآلذان ممشوق املعلقيترجم، م

أبعدمها صوتاً وأكثرمها جلبة وأحسنهما حلية، وأشار إىل الطنبور : أيهما أحب إليك؟ قال: والطنبور فقال
  .بأن صوته كطنني ذبابة بروضة

  :الزامر

قال املتوكل لزنام . ستر من حسن الغناء كما يستر من قبحهالزمر ي: وقيل. الزمر رفو الغناء: قال اسحق
  .الناي يف كمي والريح يف فمي فاعزم إذا شئت: فقال. تأهب للخروج معي: الزامر

  :ابن املعتز يصف زامرة
  أتت به من ولد الزنج... كأمنا تلثم طفالً هلا 
  :الناجم يذم زامرة
  بالننت منه الرهج... ناي قتول قاتل 
  مركبا يف املخرج... خمرجا  يشبه عندي

  :وقال الصنوبري
  !غرمول عري يف حياء أتان... وكأمنا املزمار يف أشداقها 

  كخنافس دبت على ثعبان... وترى أناملها على مزمارها 
ختاصم رجالن عند ابن املدبر وحلف أحدمها بالطالق أن صاحبه أمحق، وال يربح حىت يشهد القاضي بذلك، 

  !أشهد أنه أمحق: تني بال مغنية فقال القاضيفذكر أن عنده زامر

  :الرقاص



  :املصعب اهلندي
  يعلومها طوراً وتعلوانه... عجبت من رجلني يتبعانه 

  كأن أفعيني يلسعانه
  !ال إمنا هو يف رجلي: أيف يدك عمل؟ قالت: وقيل جلارية رقاصة

  :وجوب اإلستماع

  :بعضهم
  مغينسكوت واستماع لل... إذا حضر الغناء فليس إال 

  :أمحد بن علوية
  ما للحديث مع الغناء نظام... حكم الغناء تسمع و ندام 

  إن احلديث مع الغناء حرام... لو كان يل أمر قضيت قضية 

  :غناء ميزق له الثوب

إن موسى عليه السالم قرأ على بين : سئل إبراهيم الصويف املارستاين عن متزيق الثوب يف السماع فقال
كان لبعض الظرفاء . قل له مزق قلبك ال ثوبك: منهم قميصه، فقال اهللا تعاىل ملوسى إسرائيل، فمزق واحد

طرب بعض الكبار على غناء فشق . حمسنة إذا غنت خرق قميصه، ومسيئة إذا غنت قعد خبيطه: مغنيتان
قال . ه غداًفأشق: أنا أخلفه غداً قال: فقال! إذاً أبقى عرياناً: فقال. حبيايت شق قميصك: قميصه وقال لندميه
  :أبو مالك األعرج

  فما للحبيب من كفيك واقي... إذا غنت قدمياً أو حديثاً 

  :أنواع خمتلفة من الغناء

  :غن فغىن: اجتمع على شراب يف بعض احلانات أعمى ومفلوج وأقطع، فقيل لألعمى
  حوراً نفني عزمية الصرب... إين رأيت عشية النفر 

  :فقال. غن: قيل للمفلوجويلك كيف رأيت وأنت أعمى؟ و: فقيل
  عدوت على بابكم يف الظلم... إذا اشتد شوقي وهاج األمل 

  :فقال. هات غن: وقيل لألقطع. ال تكذب! فقيل مفلوج يعدو
  يا راهب الدير، هل مرت بك اإلبل؟: ... شبكت كفي على رأسي وقلت له

أخذهتا : أين الصيحة؟ فقال: رينغىن مغن صوتاً فقال له بعض احلاض. أنت أكذبنا وأجودنا غناء: فقالوا
. مبا اشتريته: قال. ألقه علي: كان أبو العينني يعشق جارية يقال هلا مكنونة، فغىن صوتاً فقلت له. لثالثك
اجعل الصرف على األست صوتاً آخر؟ : فقالت. برأس مايل، ناكين فالن وعلمنيه: بكم؟ قال: قالت



. الطبل هلو غليظ: وقال املأمون. لو غنتك ملا أدركنا ذكاتك واهللا: والم رجل آخر يف مغنية فقال. وتقدم
إن كنت تريد : فقال! قد تأذيت بصوت طبلك يا ابن الفاعلة: وهذا على ما قال علوية القمي البنه املخنث

  !أن ال يكون لصناعيت صوت فسلمين ملن يرفو الثوب، فالغناء ال يكون بال صوت

  مما جاء يف آالت القمر

  :حأمساء القدا

تسمى القداح األزالم واألقالم، وهي عشرة، سبعة منها ذات منها خطوط قد نظم أساميها الصاحب يف 
  :قوله

  الفذ والتوأم والرقيب: ... إن القداح أمرها عجيب
  واملصفح املشهر العجيب... واحللس مث النافس املصيب 

  هاك فقد جاد هبا الترتيب... مث املعلى خطها الرغيب 
. ى املسبل، والرقيب يقال له الضريب، واألغفال اليت ال خطوط هلا املنيح والفسيح والوغدواملصفح يسم
  :وعلى ذلك قول عمرو بن قمئة: قال. واملنيح له موضعان أحدمها ال خط له، والثاين له خط: قال ابن قتيبة

  يعود بأرزاق العيال منيحها... بأيديهم مقرونة ومغالق 
  :ائهاوقال عروة بن الورد يف أمس
  وباملسبل الثاين وباحللس والتوم... أتت باملعلى عند أول سورة 

  وبالنافس املغلوب يف الرأس والقدم... وجاءت بفذ والضريب يليها 
  وقد يغرم املرء الكرمي إذا اجترم... فراح هبا غنم وتغرم ما جنت 
  تعد صاغر اآلمال نال وال عزم... وأنت منيح باليدين مىت تعد 

  :م بن مقبل يف صفة القدحوقال متي
  بدا والعيون املستكنة تلمح... خروج من العمى إذا صك صكة 

  خليع جلام فائز متمنح... مفدى مؤدى باليدين ملعن 
  :طفيل

  عداه الندى بالزعفران مطيب... وأصفر مسهوم الفؤاد كأنه 
  :والياسر الصائب هبا، والربم الذي ال يدخل معهم ويف صفته

  ب وضرسبه علمان من عق
هو أن تعود بعد خروج الفوز على : وقيل. ويسمى ذلك مقرونة وأما مثىن األيادي قيل هو ما تفضل عنه

  .اخلط األول، والربابة ما جيمع فيه القداح، وأفاض بالقداح ضرب هبا، والرقيب من حيفظهم

  :املمدوح بضرب القداح



  :عنترة
  ملومهتاك غايات النجوم ... زيد يداه بالقداح إذا شنا 

  :آخر
  سواس مكرمة أبناء أنباء... هينون لينون أيسار ذوو يسر 

  :وقال متمم بن نويرة يف مرثية أخيه
  إذا القشع من حسن النساء تقعقعا... وال برماً هتدى النساء لعرسه 

  .فالن برم قرون إذا مل يدخل يف امليسر، مث يأكل مترتني مترتني: يقال
  :املرقش

  فواحش يبقى ذكرها باملصائف... سر بينهم إذا أيسروا مل يورث الي

  :حترمي ضرب القداح

: " وقال تعاىل" " اآلية " إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان : " قال اهللا تعاىل
. وقد أبيح القرعة وهي من جنس ذلك" . يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس 

وكذلك يونس عليه السالم حني " . وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي : " ىلقال تعا
  .فكان من املدحضني أي من املقمورين: جنحت هبم السفينة ومبن معهم ساهم القوم أيهم يلقى يف البحر

  :وضع الشطرنج

ضعه له أعجب امللك به وضعها فيلسوف مللك رام أن يرى احلرب وتدبريها يف خفض ودعة، فلما و: قيل
أولين ألول بيت من بيوته درمهاً، مث أضعف يف الثاين : فقال. اقترح ما شئت وسل كلما متنيت: فقال له

رأيتك حكيماً يف وضعك ذلك : فاستقل امللك ذلك وقال. فالثالث، إىل أن تنتهي إىل آخر البيوت
أيها امللك أنه : فقام رأس وزرائه وقال. إين يقنعين ما سألت أن وفيت يل: فقال! واستحقرتك يف مقترحك

كيف؟ فعملوا به حسباناً فإذا هو عشرة آالف ألف ألف ألف ألف : فقال. ال يفي ملكك وال مالك مبا سأل
ألف ألف، وأربعمائة ألف وستة وأربعون ألف ألف ألف ألف ألف، وسبعمائة ألف ألف ألف وستة آالف 

ال أدري أميا أعجب الشطرنج أم : فقال امللك. ائة وستة عشر ألفاًألف، ومخسمائة ألف ومخسون ألفاً وستم
  !األمنية

  :الرخصة يف الشطرنج

ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون؟ ومل : مر أمري املؤمنني رضي اهللا عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال
وسأل الرشيد معن بن . والفيلةإمنا قال هلم ذلك ألهنا كانت على صورة األفراس : قيل. يأمرهم أن يرفضوه



. وكان الشعيب يلعب مستدير احلذقة. ما فقدناه من جمالس قريش اليت كنا هناب أن منر هبا: عيسى عنه فقال
وسئل أبو العباس بن شريح . ال بأس به ما مل يكن قماراً، فإنه احتيال: وسئل عنه احلسن رضي اهللا عنه فقال

طغيان ولساهنما من العدوان وصلواهتما من النسيان، فهو مباح بني إذا سلمت أيديهما من ال: عنه فقال
  .األخوان غري حمرم على اخلالن

  :كراهية الشطرنج وذمه

ومر عبد الرمحن . ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون؟ فسمّاها متاثيل: قال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه فيه
وروي عن حممد بن احلنيفة . ت احلرب أوزارها مث خلطهقد وضع: بن عوف رضي اهللا بقوم يلعبون فقال

ال يفوق املرء فيه : وكان املأمون يستهزئ بالشطرنج مع جودة لعبه به ويقول. رضي اهللا عنه أنه كره اللعب
: وكان الفضل بن حيىي جييد اللعب به وكان يذمه ويقول. إال باستفراغ الذهن كله له، وال يبلغ قدر ذلك

  .به إال بكد اجلوارح وال يبلغ قدره ذلك ال يقمر الالعب
  :املتنيب

  وغري بناين للرخاخ ركاب... وغري فؤادي للغواين رمية 
  :شاعر

  فاجتنبها يا مشوم... لعب الشطرنج شؤم 
  شأهنم شأن عظيم... إمنا عدت لقوم 
  أو وزير أو ندمي... ملك جيىب إليه 

  س فماذا يا حكيم؟... هبك فيها ألعب النا 
إمنا : وقيل. ل املدينة إذا خطب إليهم من يلعب الشطرنج مل يزوجوه، ويزعمون أنه إحدى الضرتنيوكان أه

  .فإذا اجتمعوا تالحظوا تالحظ البقر فجعلوا لعبهم به مشغلة: وضع للعجم الذين ال علم هلم

  :وصف الشطرنج

  :شاعر
  ما بني خلني موصوفني بالكرم... أرض مربعة محراء من أدم 

  من غري أن عفيا فيها بسفك دم... فاختار هلا شبهاً  تذكرا احلرب
  يف عسكرين بال طبل وال علم... أنظر إىل فطن جاشت بكرمها 

  وذا يغري وعني احلزم مل تنم... هذا يغري على هذا فيغلبه 
  :السري الرفاء

  حرباً يظل هبا الذكاء مناضال... وكتيبتا زنج وروم أذكيا 
  بني الكماة املعلمني منازال. ..يف معرك قسم الزمان بقاعه 



  رشح الدماء أعالياً وأسافال... مل يسفحا فيه دماً وكأمنا 
  وكأن ذا نشوان خيطر مائال... وكأن ذا صاح يسري مقوماً 

  فضل الرجال وال تثري قساطال... أعجب هبا حرباً تثري إذا إلتظت 

  :املاهر بالشطرنج والرديء اللعب

هناية وال غاية، ومن معجزاته أنه ال يكاد يتفق فيه دستان، ومن جميديهم ليس إلجادة اللعب بالشطرنج 
  .الصويل

  :ولبعضهم
  وتراه ميضغ لفظه محقا... ولرمبا مهر السخيف هبا 

  .اللعب أوسخ: فقال بعضهم! ما أوسخ شطرجنهم: مر بعضهم بقوم يلعبون بالشطرنج وكان وسخاً فقال

  :النوادر يف الشطرنج

  :وقال شاعر. الشطرنج عدة لالعب كاحلداء لألغبالنوادر يف : قيل
  أحر من ملتهب اجلمر... نوادر الشطرنج يف وقتها 

  عوناً على مستحسن القمر... كم من ضعيف اللعب كانت له 
  :وروي أن أبا مسلم كان يلعب بالشطرنج فوقع له شاه مات فتمثل بقول الشاعر

  متيد بكم أرضي إذا ما هتيجوين... ذروين ذروين ما كففت فإنين 
  كتائب سوداً طاملا انتظرت هنضي... وأهنض يف رد احلديث إليكم 

كان املأمون عند قدومه من خراسان إشتهى الشطرنج، فاستحضر كبار أهله زيرب وجابر الكويف وعبد 
إذا إن الشطرنج ال يطيب مع اهليبة، قولوا ما تقولون : القادر األنصاري، وكانوا يتوقرون بني يديه، فقال

  .خلومت

  :النرد

شبهت رقعة النرد باألرض املمهدة لساكنها، ومنازل الرقعة وهي أربعة وعشرون : قال بعض احلكماء
بساعات النهار والليل، وبيادقها وهي ثالثون بعدد أيام الشهر، واختالف ألواهنا باختالف بياض النهار 

األرض واملاء واهلواء والنار، : ئع األربعوسواد الليل، مث أقيمت املنازل على أربع مراتب كعدد الطبا
فوق : الشتاء والصيف والربيع واخلريف، وجوانب الفص وهي ستة باجلهات الست: والفصول األربعة

وأسفل وميني ويسار وأمام وخلف، والفصان احمليطان باجلوانب اإلثين عشر كشهور السنة، والشهور حميطة 
ادق الثالثني أو األيام حميطة بالساعات إحاطة البيادق باملنازل األربعة باأليام إحاطة ما خيرج بالفصني، والبي

وعشرين، مث جعل نكت الفصني كلها إثنني وأربعني، ولست جتد شيئاً من عدد جوانب الفص إال إذا 



ضممت إليه عد مقابله وجدته سبعة، وهو عدد األيام السبعة، وشبه النكت السبعة اليت يكون بعضها فوق 
بعضها حتتها يف كل حال وتقلبها بأفعال العباد، وما خيرج بالقضاء اجلاري عليهم، وشبه فعل األرض و

الالعب يف إتباعه ملا خيرج بفعل العباد يف إتباع القضاء، وشبه إخراج الالعبني باملعاد، وفلج املقامر مبا 
ة يف قوم يلعبون بالنرد وكان رؤب. حصل للمجتهد من الثواب، وكذا ما يلحق املقصر بتقصريه من احلسرة

  :فأيت باخلوان فقال
  حتانة كعاهبا تقعقع... يا إخويت جاء اخلوان فارفعوا 

  مل أدر ما ثالثها وأربع
ما أدري غري أين أرى لبداً خمططاً وخشباً : سأل الزبريي أبا بكر بن فريعة يف جملس املهليب عن النرد فقال

  .، وكل يطلب بصاحبه شططاًخمرطاً، وعظماً منقطاً وأيدياً تضرب ميطاً

  :فضل الشطرنج على النرد

وذلك أن الالعب بالشطرنج موكول إىل اختياره . الشطرنج معتزيل والنرد جمرب: قال بعض املتكلمني
كيف معرفة فالن : وقيل لرجل. ومتروك مع إيثاره، والالعب بالنرد جمرب على ما خيرج به الفصان

فلم . ما أحسن ما خيرج له الفصان: فكيف يلعب بالنرد؟ فقال: قيل .ما أحسن ما يلعب: بالشطرنج؟ فقال
  .ينسب الفعل يف النرد إليه كما نسبه إليه يف الشطرنج

  :املالعبة هبما على القمر

وقال إسحاق قال يل حممد .دخلت على ابن أيب أوىف وهو يالعب امرأته بالفصني: قال يزيد بن أيب خالد
فوق املنصفني ودون البالغني، ليس من اللعاب أحد يلقي يل فرزاناً : فقلتكيف لعبك بالشطرنج؟ : األمني

. أنزعه لتلبس: ما تصنع؟ فقلت: فالعبته خبلعة فقمرين فقمت أخلع ثويب فال. العبين: فقال.ال أنتصف منه
ما : الفق. بثيابك: مباذا ؟ قلت: دعين من ذا، تلبس أو تفادي؟ فقال: ألبس خلعة مملوءة قمالً؛ فقلت: فقال

رأيت قامراً مقموراً فنزع ثوبه وأوالنيه، وكان أبو أيوب يالعب مدنياً بالشطرنج فتأخر عنه املدين يوماً 
  :فاستدعاه فكتب إليه املدين

  دعين فإين عن الشطرنج مشغول... ال تدعوين لشطرنج فيشغلين 
  وإنين يا أبا أيوب مهزول... أنت امرؤ تدمن الشطرنج من مسن 

  .بعشرة آالف درهمفبعث إليه 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم//

  احلد الثاين عشر

  ؟



  يف اإلخوانيات

  حدود االخوة

قلت ألسباط الشيباين : وقال إبراهيم املوصلي. هي املوافقة يف التشاكل: سئل بعضهم عن االخوة فقال
ما : احلكماءقيل لبعض . أغصان تغرس يف القلوب فتثمر على قدر العقول: فقال. صف يل االخوة وأوجز

  .نفس واحدة يف أجساد متفرقة: األصدقاء؟قال

  :الترغيب يف اقتناء االخوة

عليكم باقتناء اإلخوان، فهم عدة يف الدين والدنيا، أال ترى إىل قول اهللا : قال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
بط الناس من ال يزال رحله أغ: قيل. فما لنا من شافعني وال صديق محيم: تعاىل حكاية عن أهل النار يف النار

: ما أفضل ما يقتين اإلنسان؟فقال: ألبقراط: وقيل. املرء كثري بأخيه: وقيل. من صاحل اإلخوان موطأ
  .الصديق املخلص
  :عمرو بن إبراهيم

  خلٌ تؤانسه ودوٌد والرجوع إىل الكفايه... إن السرور إذا بلغت بوصفه كنه النهايه 
  :شاعر

  كساعٍ إىل اهليجا بغري سالح... له  أخاك أخاك، إن من ال أخا
إن األخ الصاحل خري لك من نفسك، ألن النفس أمارة بالسوء واألخ ال يأمرك إال : وقد أحسن الذي قال

  .باخلري

  :احلث على اإلكثار منهم

  :حممود الوراق
  عمادٌ إذا استنجدهتم وظهور... تكثر من اإلخوان ما استطعت إهنم 

  وإن عدواً واحداً لكثري... بٍ فما بكثريٍ ألف خلٍ وصاح

  :تفضيل الصديق على النسيب

: وقال. إمنا أحب النسيب إذا كان صديقاً: أصديقك أحب إليك أم نسيبك؟فقال: قيل لعبد اهللا ابن املقفع
  .األخ نسيب اجلسم والصديق نسيب الروح

  :أبو فراس
  وجارك من صافيته ال املصاقب... نسيبك من ناسبت بالود قلبه 

  :آخر



  وإن مل تدنه مين قرابه... أخو ثقٍة يسر حبسن حالٍ 
  تبيت صدورهم يل مسترابه... أحب إيل من ألفي قريبٍ 

  .الصديق املوافق خري من الشقيق املنافق: بعضهم
  :بشار

  وىف لك عند اجلهل من ال تقاربه... خيونك ذو القرىب مراراً ورمبا 
  .رب أخٍ لك مل تلده أمك: ويف املثل

  ؟؟

  :الصديق جمرى الشقيق إجراء

  :أبو متام
  مل تدر أيهما ذوو األرحام... وإذا رأيت صديقه وشقيقه 

  :رجل من خثعم
  واخويت أسوةٌ عندي واخواين... ذو الود مين وذو القرىب مبنزلٍة 

  :مدح مصاحبة األخيار وجتنب األشرار

مرت على الننت محلت نتناً،  صحبة األخيار تورث اخلري، وصحبة األشرار تورث الشر، كالريح إذا: قيل
مثل اجلليس الصاحل كمثل الدادي إن : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وإذا مرت على الطيب محلت طيباً

  .ال جيدك من عطره يعلقك من رحيه، ومثل اجلليس السوء كمثل التنب إن مل حيرقك بشرره يؤذك بدخانه

  :احلث على مصاحبة من ينتفع به

وقال أبو . إال رجالً ترجو نواله أو ختاف يده، أو تستفيد من علمه أو ترجو بركة دعائهال تصاحب : قيل
عليك بصحبة من إن صاحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن نزلت حاجة ما بك أعانك، : جعفر بن حممد

البن من مسع ذلك : وقال بعض. وإن سألته أعطاك، وإن تركته بداك، إن رأى حسنة أظهرها أو سيئة سترها
بلى إنه أدرك الناس وهذه األخالق فيهم، فأوصى بقدر : فقال. ما أراه إال أمره أن ال يصحب أحداً: عيينة

  .ما عرف
  :؟كون اإلنسان مصاحباً شكله
قدمنا بالدكم : وقال إياس. املرء على دين خليله فلينظر امرؤ من خيالل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان معنا خياراً وشراراً، فلحق خيارنا خبياركم، : كيف؟قال: قيل له . يف يومني فعرفنا خياركم من شراركم

  .وشرارنا بشراركم، فألف كلٌ شكله
  :شاعر



  وكل امرئٍ يصبو إىل من جيانس
  :آخر

  فإمنا الناس أشكالٌ وأُالف
  .أغلب احملبة من كان عن تشاكل، باملشاكلة دوام املواصلة

  وإن مل يكونا من قبيل وال بلد ...وال يصحب اإلنسان إال نظريه 
  :ومما يؤكد ذلك

  وإن البزاة البيض ال تألف القطا
  :آخر

  وأكثرهم شكالً أقلهم عقالً... لكل امرىٍء شكلٌ من الناس مثله 
  .الشد بالقد أهون من مصاحبة الضد: وقيل

  :قال شاعر: اعتبار املرىء بإخوانه وأن من يصاحب صاحباً ينتسب إليه
  ينتسب إىل مستصحبه... باً ومن يصاحب صاح

  ورمبا عرَّ صحيحاً جرب جبربه
  :فغىن. غنِّ: أنا كنت مغنياً هلم، وقيل له: وأخذ مجاعة من اللصوص فقال أحدهم 

  فكل قرينٍ باملقارن يقتدي... عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 
  .وأمر بقتله!صدقت ؟؟؟: فقيل له
  :شاعر

  ماشاهإذا ما هو ... يقاس املرء باملرء 
  مقاييس وأشباه... وللناس على الناس 

  .انظر من جتالس فقل حصاة طرحت مع حصاة؛أال أشبهتها: ؟وقيل
  :مسكويه
  يؤول إىل رأي كرمي املناسب... إن الرئيس حممداً : يقولون يل

  بطلعة منصور وخط ابن كاتب... دعوين قد عرفت اختباره : فقلت

  :احلث على مصاحبة العقالء

العاقل خبشونة العيش مع : وقيل. لعقالء أعداء كانوا أم أصدقاء، فالعقل يقع على العقلجالس ا: قيل
آخ الكرمي واسترسل إليه، وعليك أن تصحب العاقل وإن : وقيل. العقالء أشبه منه بلني العيش مع اجلهالء

وقد . محق فهو مثلهمن صرب مع األ: وقيل. مل يكن كرمياً لتنتفع بعقله، واهرب كل اهلرب من اللئيم األمحق
  .مضى يف فضل باب مثل هذا



  :صنوف اإلخوان

اإلخوان ثالثة خمالب وحماسب ومراغب، فاملخالب الذي ينال من معروفك وال يكافئك، : قال لقمان
: وقال املأمون. واحملاسب الذي ينيلك بقدر ما يصيب منك، واملراغب الذي يرغب يف مواصلتك بغري طمع

ذاء ال حيتاج إليه كل وقت، وأخ كالدواء حيتاج إليه أحياناً وأخ كالداء ال حيتاج إليه اإلخوان ثالثة أخ كالغ
  .أبداً

  :اختبار الصديق عند الغضب

  .إذا أردت مصافاة رجل فأغضبه، فإن ملك نفسه فصاحبه، وإال فال تصاحبه: قيل
  :شاعر

  واخرب مودته يف العتب والغضب... ال حتمدن امرءاً يرضيك ظاهره 
ألفسدن ما : كان بني حامت طيء وبني أوس بن حارثة ألطف ما كان بني اثنني، فقال النعمان جللسائه :وقيل

أبيت اللعن صدق، ولو كنت أنا : فقال. إن حامتاً يزعم أنه أفضل منك: بينهما، فدخل على أوس فقال
وأين أقع !صدق: الوخرج فدخل على حامت فقال له مثل ذلك فق!وأهلي وولدي حلامت لوهبنا يف يوم واحد؟

  .ما رأيت أفضل منكما: من أوس وله عشرة ذكور أدوهنم أفضل مين؟فقال النعمان

  :اعتبار من تريد مصادقته بصديقه قبلك

إذا أردت أن تعرف كيف يكون لك فانظر كيف كان ملن قبلك، فإن أمحدته فاستخصه لك، وإن ذممته : قيل
  .فتنكبه

  :يف القلباالعتبار بالعني واالعتماد على ما 

شاهد احلب والبغض اللحظ فاستنطق العيون : وقيل. اعترب ما يف قلب أخيك بعينه فالعني عنوان القلب: قيل
  .تعلم املكنون

  :شاعر
  تبني عما تقتضيه ضمائره... تقلب أحوال الفىت يف أموره 
  دليلٌ على ما حتتويه سرائره... ويف حلظ عينيه ويف حركاته 

  :اسحق
  إذا ما تالحظت األعني... توكةٌ ستور الضمائر مه
  :وقال ابن بسام

  خترب عن أسراره شاء أم أىب... أال إن عني املرء عنوان قلبه 



  :كشاجم
  وكل إناٍء بالذي فيه يرشح... ويأىب الذي يف القلب أال تبينا 

  :متابعة الصديق يف رشده دون غيه

ال تلمين على : نصره، فلما رجع كتب إليهاستشهد ابن الفرات أيام وزارته علي بن عيسى بغري حق فلم ي
نكوصي يف نصرتك بشهادة زور، فإنه ال بقاء التفاق على نفاق، وال وفاء لذي مني واختالق، وأحرى مبن 

  .وقد تقدم هذا اخلرب. تعدى احلق يف مسرتك إذا رضي أن يتحرى الباطل يف مساءتك إذا غضب
  :شاعر

  اجلور ال أنقاد واإللف جائر إىل... أمل تعلمي أين إذا اإللف قادين 
  .اللهم إين أعوذ بك ممن ال يلتمس خالص موديت إال بالتأين ملواقع شهويت: ودعا أعرايب فقال

  :عروة: متابعته يف غيه ورشده
  إذا نظرت ومستمعاً مسيعا... وخلٍّ كنت عني الرشد منه 

  !أرى أمراً فظيعا؟؟: وقلت له... أطاف بغيةٍ فنهيت عنها 
  أىب وعصى عصيناه مجيعا... ده جهدي فلما أردت رشا

  :بشار
  صحوت، وإن ماق الزمان أموق... وما كنت إال كالزمان فإن صحا 

  :أمحد بن صاحل
  أنا كاملرآة ألقى كل وجٍه مبثاله

  :أنا من غزية؛يريد إين تابع لك، إشارة إىل قول دريد: ما رأيك يف كذا؟فقال: وقال رجل لصديقه
  غويت وإن ترشد غزية أرشد... إن غوت  وهل أنا إال من غزية

  :احلث على نصرة الصديق على مجيع األحوال

. وقيل حافظ على الصديق ولو على احلريق. انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هجتك أفضل الكرم أن يكون الرجل عند النائبة أكرم وفاء وأحمض صفاء، ولتكن معاونتك أخاك مب: وقيل

  .عند البالء أكثر منها عند الرخاء

  :مماراة الصديق واحلث على تركها

: وقيل. مع االختالف طمع يف االئتالف، ورب خمالفة دعت إىل حمالفة، ومعاسرة حتمل على املعاشرة: قيل
ك استدم مودة أخيك بترك اخلالف عليه، ما مل تكن علي: وقيل. بإحياء املالطفة تستمال القلوب العارفة



  :مسعت أيب يقول قرأت مخسني ألف بيت وما وقع يل مثل قوله: وقال ميوت بن مزروع. منقصة أو غضاضة
  ويغضب منه صاحيب بقؤول... وما أنا بالشيء ليس نافعي 

  :األمر باإلغضاء على عيب الصديق

يف هذا وأحسن ما قيل . إن جعفر الصادق كان يقول ال تفتش على عيب الصديق، فتبقى بال صديق: قيل
  :املعىن قول بشار

  صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه... إذا كنت يف كل األمور معاتباً 
  مقارف أمرٍ مرةً وجمانبه... فعش واحداً أو صل صديقك إنه 

  ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه... إذا أنت مل تشرب مراراً على القذى 
  :آخر

  ت وهو عاتبوعن بعض ما فيه مي... ومن ال يغمض عينه عن صديقه 
  جيدها، وال يسلم له الدهر صاحب... ومن يتتبع جاهداً كل عثرٍة 

من عاتب يف كل وقت أخاه فجدير أن ميله ويقاله وعلى : وقيل. ال جيد رفيقاً من مل يزدرد ريقاً: وقيل
  .ليس بأخيك من احتجت إىل مداراته: عكس ذلك قال الشافعي رمحه اهللا

  :مقاحبهحمافظة من يويف مبحاسنه على 

يف الناس : إذا أردت مصاحبة رجل فانظر، فإن كانت حماسنه أكثر فارتبطه، وقال ابن املقفع: قال لقمان
الذي ال عيب : هل من صديق ال عيب فيه؟فقال: وقيل لبزرمجهر. طبائع أربعاً فارتبط من رجحت حماسنه

  .فيه جيب أن ال ميوت
  :شاعر

  ت إىل وصلي وأنت ذميمرجع... وحيث اختربت الناس حق اختبارهم 
  :وحنوه

  ديارٌ عنك جتربة الرجال... وترجعين إليك وإن نأت يب 

  :اإلغضاء على إساءة الصديق احملسن

ينبغي للرجل أن يكذب سوء الظن بصديقه، ليكون ذا ود : قال ابن املقفع وقد بلغه عن رجل شيء يكرهه
  .صحيح وقلب مستريح

  :منصور التيمي
  وقد كان من قبلها جممال... ةً إذا ما الصديق أساء مر



  ولك يفسد اآلخر األوال... حفظت املقدم من فعله 
  .من صحت مودته احتملت جفوته: وقيل. الغضب والدالة واهلفوة: احتمل ألخيك ثالثة: وقيل

  :محد املعاتبة بني اإلخوان وذمها

  .أفضل احملبة ما كان بعد املعتبة. جدةاملعاتبة تزيل املو. ترك املعاتبة دليل على قلة االكتراث بالصديق: قيل
  :شاعر

  ويبقى الود ما بقي العتاب
  :وقال ابن املعتز. العتاب حدائق األحباب

  أال إمنا املقلي من ال يعاتب... نعاتبكم يا أم عمروٍ حلبكم 
  :وآلخر

  عتاهبما يف كل حقٍ وباطل... عالمة كل اثنني بينهما هوى 
املودة وهو ما كان يف نفس الود، وعتاب مييتها وهو ما كان يف ذنب عتاب حييي : العتاب ضربان: وقيل

أنعما عيشاً إن العتاب يبعث التجين، والتجين ذرء : التقى أعرابيان فتعاتبا وإىل جنبيهما شيخ فقال. وموجدة
  .املخاصمة، واملخاصمة أخت العداوة، فانتبها عما مثرته العداوة

  .التجين وافد القطيعة: إىل البغض ويؤذي به احملب احلبيبا وقيل إن بعض العتاب يدعو: ؟؟وقال العباس
  :شاعر

  مرٍ هاج أوله العتاب... ودع العتاب فرّب أ 
  .العتاب بدء العقاب: وبدء الصرم من ملل العتاب وقيل: وآلخر

  :النهي عن تضييع حقوق اإلخوان

وقال . من ظفر بأخي صدقٍ فضيعه أقل الناس عقالً من فرط يف اكتساب اإلخوان، وأقل منه عقالً: قيل
ال يقطع الرجل أخاه إال لواحٍد من اثنني ال خري : وقيل. إذا رزقك اهللا وداً من رجل فتمسك به: عمرو
  .ملالله أو لسوء اختياره للصداقة: فيهما

  :احلث على املصافاة وترك املداجاة

: ان عما جيب لإلخوان قالوسئل خالد بن صفو. ال تكونن صديق عني وعدو غيب: قال سفيان لرجل
  .جتنب طريق النفاق وال تقصر عن االستحقاق

  :إبراهيم بن عباس
  وعليك فانتهج الطريقا... خلّ النفاق ألهله 



  أال عدواً أو صديقا... واذهب بنفسك أن ترى 

  :ويف مدح من حيفظ أخاه بظهر الغيب قال بعضهم

  أقصى رفيقه له كالقريب... موكل النفس بظهر املغيب 
  :املثقب العبدي

  فأعرف منك غثي من مسيين... فإما أن تكون أخي بصدق 
  عدواً أتقيك وتتقيين... وإال فاجتنبين واختذين 

  :آخر
  فغاب عن العينني غاب عن القلب... وال تك ممن إن نأى عنه صاحٌب 

  :احلث على مداجاة العدو

وقال . إذا ألف ذلك اعتاده وخلصت مودته إذا صافاك عدوك رياً أفتلقى مصافاته باوكد مودة، فإنه: قيل
ليس حبكيم من مل يعاشر من مل جيد عن معاشرته : وقال ابن احلنفية. ِلن ملن جيفو فقل من يصفو: ابن السماك

  .بداً حىت جيعل اهللا له فرجاً وخمرجاً
  :التنوخي

  يكاد يقطر من ماء البشاشات... ألقى العدو بوجٍه ال قطوب به 
  يف جسم حقدٍ وثوبٍ من مودات... يلقى أعاديه فأحزم الناس من 

  :وصف إخوة صادقة

جمالسته غنيمة وصحبته سليمة ومؤاخاته كرمية، هو كاملسك إن بعته نفق وإن : مدح أعرايب صديقاً فقال
  .لو علمت أن يومي أهنأ من يومك الخترت أن أوثرك به: وعاتب رجل خليله فقال. تركته عبق

  :شاعر
  شفائي دمٍ من جوفه لسقاين... يعلم أنه وذي لطفٍ لو كان 

  :آخر
  وبذا مسي اخلليل خليال... قد ختللت مسلك الروح مين 

  :مل يسمع بأطيب وأعذب من قول البحتري: وقيل
  هي املصافاة بني املاء والراح... وجدت نفسك من نفسي مبنزلٍة 

  :وقال يصف خليال
  ما هو جامعهتفرق يف األحباب ... أٌخ وأٌب يل مث أٌم شفيقةٌ 

  وأذهلين عن كائنٍ هو تابعه... سلوت به عن كل من كان قبله 



  :وآلخر
  فجسمامها جسمان والروح واحد... وحنن كروحٍ بني جسمني قسما 

  :متآخيان اختلف مذهبامها

مل ير أعجب حاالً من الكميت والطرماح، فإن الكميت كان عدنانياً شيعياً يتعصب ألهل : قال اجلاحظ
الطرماح كان قحطانياً خارجياً يتعصب ألهل الشام، وكان بينهما من املخالطة ما مل يكن بني اثنني الكوفة، و

اتفقنا : كيف اتفقتما مع اخلالف بينكما؟فقاال: وقيل هلما. قط، ومل جتر بينهما جفوة وال قطيعة وال اعتراض
  :على بغض العامة؛ووصفهما جعفر املصري فقال

  كان كميتٌ والطرماح.. .فنحن من ودٍّ وحبٍّ كما 
كان . وكان عبد اهللا األباضي وهشام بن احلكم شريكني يف البز وبينهما من اخلالف ما مل يكن بني اثنني

األباضي يزعم أن علياً مل يزل مستتراً بالكفر حىت أظهره يوم التحكيم، وهشام يثبت اإلمامة لعلي رضي اهللا 
أنت عندي كافرٌ، وهذا فرج وال : ا جارية فقلت اجعلها يل فقالما خالفين إال مرة اشترين: قال هشام. عنه

  :العباس بن األحنف وهو ما يتمثل به ههنا. أحب أن أبيحه لك
  فهذه كنةٌ وذا خنت... زاوج حيتاهنا الضباب هبا 

  :اصطحاب نذلني

  .وافق شن طبقه، وافقه فاعتنقه: يف املثل
  :شاعر

  كأنس اخلنافيس بالعقرب
  :وأليب احلسن

  وبابتناء اجملد مفتون... كما باجملد مستهتر كال
  أنت رقيع وهو مأفون... وفرق ما بينكما واحٌد 
  وذاك باإلمجاع مأبون... وأنت لوطي على ظنه 

  :استبقاء اإلخوان باإلفضاء عليهم

  .إذا سرك أن يثبت لك الصديق فليكن لك عليه الفضل: قيل
  :شاعر

  ت وإياه مبنزلٍة سواوكن... إذا أنت مل تفضل على ذي مودٍة 
  يعاقب بالذنب املثيب على الرضا... فال تك ذا عتبٍ عليه وإمنا 



  :احلث على مشاركة الصديق يف سرائه دون ضرائه

هذا من : فقال!أما ترى أصحابك إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك: قالت امرأة حيىي بن طلحة له
  .ليهم، ويتركوننا يف الضعف عنهمكرمهم يأتوننا يف حال القوة منا على اإلحسان إ

  يعرف األقرب إما يفتقر... يعرف األبعد إن أثرى وال 
  :وآلخر

  على نفسه ومشيٌع غناه... أبو مالك قاصرٌ فقره 
  .فالن يتحسى املر ويسقي إخوانه العذب: وقيل

  :احلث على مشاركة الصديق يف ذات اليد

ما بال أحدمها غين واآلخر : قال. مها صديقان: قيلرأى بعض احلكماء رجلني ال يفترقان فسأل عنهما ف
أيدخل أحدكم يده : وقال حممد بن علي. ال خري يف صحبة من ال يرى لك مثل ما يرى لنفسه: فقري؟وقيل

  .فلستم إذاً بإخوان: قال. ال: يف كم أخيه فيأخذ حاجته؟قالوا

  :احلث على أن تشارك يف السراء من يشاركك يف الضراء

  .حق أن تشارك يف النعم من يشاركك يف املكاره: صيفي قال أكثم بن
  :أبو متام

  من كان يألفهم يف املنزل اخلشن... إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 
  :وقال جحظة الربمكي

  أذكر منادميت واخلبز خشكار: ... قل للوزير أدام اهللا دولته
  اروال غالمٌ وال بالباب طي... إذ ليس بالباب برذونٌ لنوبتكم 

  :آخر
  إذا احللو منه در غري شريك... شركناك يف مر الزمان فكن لنا 

  :ذم من أعرض عنك يف حال يساره

  وطوت أمية دوننا دنياها... صبغت أمية يف الدماء رماحنا 
  :آخر

  زمان نرى يف حد أنيابه شغبا... رأيتك ملا نلت ماالً وعضنا 
  عل غناك لنا ذنبافأمسك، وال جت... جعلت لنا ذنباً لتمنع نائالً 

  :حممود



  فلما اكتسى واخضر صرت مع الدهر... وكنت أخي أيام عودك يابٌس 
  :وآلخر

  حىت إذا نال الغىن باعه... ابتاع ودي وهو ذو عسرٍة 
  :وكتب املعروف بالزغل إىل بعض السالطني

  وأغفل قبل اليوم نقص يديه... رآين بعني النقص أن صار ذا غىن 
  توهم أن الرزق صار إليه... أنه  وما نال إال حظه غري

  ستأيت على ما عنده وعليه... فكله إىل مر الليايل وصرفها 
  :آخر

  فكل تراه يف الرخاء مراعيا... صديقك من يرعاك عند شديدٍة 
  :آخر

  أنت العدو ملن كلفته حاجه... فال يغرنك إخوانٌ تعدهم 

  :ذم من تكرب على أصدقائه لغناه وسلطانه

  :لقدوسصاحل بن عبد ا
  فصار ال يطرف من كربه... تاه على إخوانه كلهم 

  فإنه يصلح يف فقره... أعاده اهللا إىل حاله 
  :اخلوارزمي

  مكانك واستمكنت مل متلك احلقدا... وصلتك بالسلطان حىت إذا اغتلى 
  فلما تلظت ناره أحرق الزندا... كمقتدحٍ ناراً بزنٍد حلاجة 

  :تغري اإلخوان يف حال العالء

: وقال بعضهم. إذا كان لك صديق فويل والية وبقي لك واحد من عشرة، فليس بصديق سوء: زياد قال
  .إذا كان لك أخ صايف الود فال تتمن له منزلة ففي ذلك تغري له عن الوداد

  :شاعر
  مغرية الصديق عن الصديق... وكل إمارةٍ إال قليال 

  :آخر
  قاءفال تدعون له بارت... إذا ما أردت وداد امرٍء 

  صايف املودة ما يف وده وغل... إذا رأيت امرأً يف حال عسرته 
  فإنه بانتقال الدهر ينتقل... فال متّن له حاالً يسر هبا 

ذو : وقيل. ال تنظر إىل صديقك إذا بلغ منزلة بعينك الذي نظرت هبا قبل، وإذا جعلك أباً فاختذه رباً : قيل



وقال أبو عباد يوماً . أن احملترم له ملوم على تناسي املودة واحلرمةاحلرمة ملوم على اإلفراط يف الدالة، كما 
فرط اإلدالل يدعو . إياك والدالة يف غري مكاهنا، فنحن بالليل إخوان وبالنهار ذوو سلطان: أليب بكر املقري

  .إىل املالل

  :مدح من مل يتغري ملنزلة ناهلا

  ان كل خليلإذا غري السلط... فىت زاده السلطان يف احلمد رغبةً 
  :املوسوي

  دوين املعايل واقعني وحلقا... وغريي إذا ما طار خلف صحبه 
ما منعك أن تسجد : وملا بشر هشام باخلالفة سجد من حوله شكراً لذلك غري األبرش الكليب فقال له هشام

ما اآلن فإين أ: فقال. بل أصعد بك: قال!إين معك ليالً وهناراً، وغداً ترقى إىل السماء فتنكرين: معي؟قال
  !أسجد عشرين سجدةً

  :مدح من نزه إخوانه عن استخدامهم يف سلطانه

وقام عمر ابن عبد . فأنا ال نتخذ اإلخوان خوالً!مه: كان هشام يعتم فقام إليه األبرش ليسوي عمامته فقال
ليس من  :أال أمرتين فكنت أكفيك؟قال: العزيز رضي اهللا عنه بنفسه فأصلح سراجه فقال واحد من جلسائه

  .املروءة أن يستخدم الرجل جليسه

  احلث على خدمة اإلخوان ومدح ذلك

  .إذا عز أخوك فهن: ويف املثل. سيد القوم خادمهم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :ابن املعتمر

  كأنك مملوٌك لكل رفيق... إذا أنت رافقت الرجال فكن فىت 
  د احلرى لكل صديقعلى الكب... وكن مثل طعم املاء غضاً وبارداً 

  :آخر
  وليس فيه خلق العبد... كأنه عبٌد إلخوانه 

  :وحنوه
  وعبٌد للصحابة غري عبد

  :النهي عن ذلك

  .إن لكل قومٍ كلباً فال تكن كلب إخوانك: قال بعضهم
  :عبد اهللا بن معاوية



  نفسك حىت تعّد من خوله... ال هتينّن للصديق مكرمةً 
  ثقاله على مجلهحيمل أ... حبمل أثقاله عليك كما 

  :صاحل: احتمال أذى الصديق ما مل يكن فيه هوان
  وليس شيء من البغضاء يرضيين... أرضى عن املرء يصفيين مودته 

  :آخر
  على كل األذى إال اهلوان... سأصرب عن رفيقي إن جفاين 

  :جحظة
  يرى ذاك للفضل ال للبله... تذلل ملن إن تذللت له 

  لى األصدقاء يرى الفضل لهع... وجانب صداقة من ال يزال 

  :كون الناس أصدقاء ذي املال

ال أعلم ألن الدنيا مقبلة علي واألموال موجودة لدي، وإمنا : كم لك من صديق؟قال: قيل لبعض الفضالء
  :أعرف ذلك لو ولت الدنيا، أمل تسمع إىل قول طريح

  صفر اليدين واخوةٌ للمكثر... الناس؟ أعداٌء لكل مدقع 
  :بن عيسى مل يطر بناحيته أحد، فلما ردت إليه الوزارة رأى الناس حوله فأنشد وملا نكب علي

  فأينما انقلبت يوماً به انقلبوا... ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها 
  .إخوان طمع وأعداء نعم: أيكم يصف يل عامة الناس؟فقال الوليد ابنه: وقال عبد امللك ألصحابه

اإلخوان عند اجلفان . بقاءك، وإذا استغىن عنك وليك هان عليه موتكإذا احتاج إليك عدوك أحب : وقيل
  .كثري، وعند احلقائق قليل

  ؟

  :ذم املودة اليت جيلبها الطمع

  .إياك ومن مودته لك حلاجة: وقيل. كل مودة عقدها الطمع حلها اليأس
  :إبراهيم بن العباس

  هرنبوت فلما عاد عدت مع الد... وكنت أخي كالدهر حىت إذا نبا 
  وال يوم إدباري عددتك من أمري... فال يوم إقبايل عددتك طائالً 

  :محد الغرية على اإلخوان

لتكن : وقيل. كانوا يتغايرون على اإلخوان كتغايرهم على القيان: سأل الرشيد رجالً عن بين أمية فقال
  .غريتك على صديقك كغريتك على صديقتك



  :وقال شاعر
  وخلي كما أين أغار على عرسي... وكن عاملاً أين أغار على أخي 
  خصصتك باحلظ املوفر من نفسي... ووفر علي احلظ منك فإنين 

  :ذم من يصاحب من أصدقائك أعداءك

  .من عالمة الصديق أن يكون لصديقه صدوقا، ولعدوه عدواً: يف كتاب اهلند
  :شاعر

  !صديقك إن الرأي منك لعازب... تؤاخي عدوي مث تزعم أنين 
وقال أيوب ابن جعفر . ال حيبك من حيب عدوك: وقيل. املروءة أن حتب ما يبغضه حبيبك ليس من: وقيل

إنك تقول فتحسن وحتضر فتزين وتغيب : فقال. أنا أودك مودة حرة، وأبغض أعداءك بغضة مرة: للمأمون
  .فتؤمن
  :السري

  إذا مل يكن حرب العدو املخالف... وليس يكون املرء سلم صديقه 

  :هم أعداءكمحد من يصاحب من

إذا كان من إخوان : إذا رأيت صديقك مع عدوك فال يوحشنك ذلك، فإمنا هو أحد رجلني: قال ابن املقفع
الثقة فأنفع مواطنه قربه من عدوك شر يكفه وعورة يسترها وغائبة يطلع عليها، وإن كان غري ثقة فهو أوىل 

  .به فهبه له

  :مدح رفض احلشمة بني األصدقاء

إذا صح الود : قال العرجي الصويف. شر اإلخوان من حيتشم منه ويتكلف له:  عنهقال علي رضي اهللا
وقال . اعلم أن املودة ال تتم ما دامت احلشمة عليها مسلطة: وقال احلسن بن وهب. سقطت شروط األدب

ال تصحب : وقال اجلنيد رضي اهللا عنه. اسقط عن نفسي نصف هم الدنيا بعشرة من ال أحتشمه: بعضهم
  .تاج أن تكتمه ما يعرف اهللا منكمن حت

  :ذم فرط االنبساط

وقال جعفر بن . صن االسترسال منك حىت جتد له مستحقاً، واجعل انسك آخر ما تبذل من ودك: قيل
بعض املقاربة حزم وكل املقارنة : يف كتاب كليلة ودمنة. إياك وسقطة االسترسال فإهنا ال تستقال: حممد

االنقباض : وقال أكثم. لشمس متال فيزيد ظلها، وتفرط يف اإلمالة فريتد ظلهاعجز، كاخلشبة املنصوبة يف ا
  :أخذه احلارثي فقال. عن الناس مكسبة للعداوة، واالنبساط إليهم جملبة لقرناء السوء



  لصاحب سوٍء مستفيداً وكاسبا... إذا ما عممت الناس باألنس مل تزل 
  إن شئت أو كن جمانبافكن خلطاً ... فإن تقصهم أرموك عن ظهر بغضٍة 

  ولكن أمراً بني ذاك مقاربا... وال تنتبذ عنهم وال تدن منهم 
إذا أقبل عليك مقبل بوده فسرك إن ال يدبر عنك، فال تكثر اإلقبال عليه فاإلنسان من شأنه التباعد : وقال

  .ممن قرب منه، والدنو ممن يتباعد منه

  :مباسطة الكرام واالنقباض عن اللئام

  ولكن وجهي يف الكرام عريض... ٌه يف اللئام وال يٌد وما يل وج
  إذا أنا القيت اللئام مريض... أهش إذا القيتهم وكأنين 

  :وقال ابن كناسة
  أبصرت أهل الوقار والكرم... يفّ انقباضٌ وحشمةٌ فإذا 

  وقلت ما قلت غري حمتشم... أرسلت نفسي على سجيتها 

  :النهي عن فرط املودة والعداوة

وقال أمري املؤمنني عمر . خالط الناس وزايلهم: وقيل. أحببت فال تأمنه، ومن أبغضت فال هتجره من: قيل
  .ال يكن حبك كلفاً وال بغضك تلفاً: رضي اهللا عنه
  :زياد بن زيد

  تقلب عصريه لغري لبيب... وإن امرءاً قد جرب الدهر مل خين 
  حبيبوال تأمنن الدهر صرم ... فال تيأسن الدهر من حب كاشحٍ 

  :آخر
  بدا جانٌب من صاحبٍ بعد جانب... فهونك يف حبٍ وبغضٍ فرمبا 

  :ذم االستكثار من األصدقاء

. من سخافة عقل املرء كثرة معارفه: وقال الفضيل. اإلخوان عندك كالنار، قليلها متاع وكثريها بوار: قيل
  .من مل ينقص كل يوم صديقاً ال يفلح أبداً: وقال حفص بن محيد

  فال تستكثرن من الصحاب... صديقك مستفاٌد عدوك من 
  يكون من الطعام أو الشراب... فإن الداء أكثر ما تراه 

  :اعواز صديق صادق



تلك : فقال. دلين على صديق أركن إليه إذا غبت، وآمن معه إذا حضرت: قال الفضيل لسفيان رمحهما اهللا
ومسع املأمون أبا . كان سفره يف طلب أخ صاحلمن : من أبعد الناس سفراً؟فقال: وقيل لرجل. ضالة ال توجد
  :العتاهية ينشد

  يروق ويصفو إن كدرت عليه... وإين حملتاجٌ إىل ظل صاحبٍ 
  .اسم على غري معىن: ما الصديق؟فقال: وقيل لفيلسوف!خذ مين اخلالفة وأعطين هذا الصاحب: فقال

  :أبو فراس
  ملٌ وجهولأجاب إليها عا... نعم دعت الدنيا إىل الغدر دعوةً 

  أقول بشجوي مرةً ويقول؟... فيا حسريت من يل خبلٍّ موافق 
  :الصاىبء

  أما تغلط الدنيا لنا بصديق؟... أيا رّب كل الناس أوالد علٍة 
  ذوات أدميٍ يف النفاق صفيق... وجوٌه هبا من مضمر الغلّ شاهٌد 

  :التخويف من دغل اإلخوان

اللهم احفظين من الصديق، : وقال آخر. االغترار بظاهر املوداتاللهم اكفين بواثق الثقات، و: قال أعرايب
  .ألين متحرز من العدو: كيف؟فقال: فقيل

  :علي بن عيسى
  واحذر صديقك ألف مره... احذر عدوك مرةً 

  فكان أعلم باملضره... فلرمبا انقلب الصديق 
  .ن يؤذيك إال من تعرفهقل م: وقيل. احذر من تأمنه فودائع الناس ال تضيع إال عند الثقات: وقيل

  :ذم من يستعد حني الصداقة للعداوة

  .هو يترصد يف صداقته ما يتوثب به يف عداوته: ذم العباس رجالً فقال
  :شاعر

  شاب املرارة باحلالوه... احذر إخوةٌ كل من 
  أيام الصداقة للعداوه... حيصي الذنوب عليك 

  :قلة نفع مودة مكرهة

  عليك وال يف صاحبٍ ال توافقه... ٍه فال خريٌ يف ود امرىٍء متكار
  :وقال آخر

  به النفس ال وٌد أتى وهو متعب... إال إن خري الود وٌد تطوعت 



  :ذم من يضمر عداوة ويظهر صداقة

تظن فالناً يضحك لك وهو يضحك منك، فإن مل تتخذه عدواً يف عالنيتك فال تتخذه صديقاً : قال بعضهم
  .ن باملكر كافؤوه بالغدرمن عاشر اإلخوا: وقيل. يف سريرتك
  :يزيد احلكمي

  وشرك مبسوطٌ وخريك ملتوي... لسانك يل أريٌ وقلبك علقٌم 
  :آخر

  صدقت ولكن املغيب معيب... زعمت صديقي طاب مرأى ومسمعا 
  :آخر

  قلوب أعاٍد يف جسوم أصادق... إذا أنت فتشت القلوب وجدهتا 

  :تأسف من تكدر وده بعد الصفاء

  إىل ظل آباء من العز شامخ... د ادكاره أخ كنت آوي منه عن
  فأقلعن منا عن عدوٍ وصارخ... سعت نوب األيام بيين وبينه 

يا حسريت فقد صفرت من فالن عياب ودي بعد امتالئها، واكفهرت وجوه كانت مبائها فأدبر : وقال أعرايب
  .ما كان مقبالً وأقبل ما كان مدبراً

  :ذم؟ من يتجىن على صديقه طلباً لصرمه
  كان وكانا: ملّ الوصال وقال... إن امللول إذا أراد قطيعةً 

  :آخر
  وأنت علي واأليام ألب... زماين كله غضبٌ وعتٌب 

وقال . ينبغي للعاقل أن يكذب سوء الظن بصديقه، ليكون ذا ودٍ صحيحٍ وقلب مستريح: وقال ابن املقفع
  :إن مل جتد فقلإذا بلغك عن صديقك ما تكرهه فالتمس له عذراً ف: ابن سريين

  لعلّ له عذراً وأنت تلوم

  :معاتبة من أساء الظن بصديقه

  .ظين بنفسي: ما ظنك بأخيك؟قال: قيل لرجل
  :املتنيب

  وصدق ما يعتاده من توهم... إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه 
  فأصبح يف داجٍ من الشك مظلم... وعادى حمبيه بقول عداته 

  :وله
  جيد مراً به املاء الزالال ...ومن يك ذا فمٍ مرٍ مريض 



  :املوسوي
  وحرضته على إبعاده التهم... من ساء ظناً مبا يهواه فارقه 

  :معاتبة من سال عن صديقه

  ودالئل اهلجران ال ختفى... مايل جفيت وكنت ال أجفى 
  ولقد عهدتك شاريب صرفا... وأراك تشربين فتمزجين 

  .يم أن يكف ضررهمن كف عنك أذاه فهو صديق صدق، خري ما يف اللئ
  :املتنيب

  من أكثر الناس إحسان وإمجال... إنا لفي زمن ترك القبيح به 
  :آخر

  غري أن الدماغ فيه مرمه... يل صديقٌ لديه نصحٌ ووٌد 
  يف امللمات صار عون امللمه... فإذا ما سعى ليدفع عين 

  ورعى يل بذاك حقاً وحرمه... ليته كّف خريه وأذاه 
  :وقال آخر
  وعلى أهلها براقش جتين... أخ علي كرٌمي  قد جناها

  :ذم من يعادي أصدقاءه

  :السري الكندي
  عدوك من أوصاهبا الدهر آمن... رأيتك تربي للصديق نوافذاً 

  :آخر
  يطوي العدا وينتحي جلاره... لنا أٌخ يطلب غري ثاره 

  والكلب ال ينبح من يف داره -

  :تفضيل صداقة من قدم إخاؤه

عليك بصاحبك األقدم فإنك جتده على مودة واحدة، وإن قدم العهد وبعدت الدار، : له قال معاوية لكاتب
  .ال تستبدلن بأخ لك قدمي أخاً مستفاداً ما استقام لك: وقيل. وإياك وكل مستحدث فإنه جيري مع كل ريح

  :شاعر
  س إذا كنت تطرح اخللقانا... كيف يبقى لك اجلديد من النا 

  :أبو الشيص



  ما احلب إال للحبيب األول... ث شئت من اهلوى نقل فؤادك حي
  وحنينه أبداً ألول منزل... كم منزلٍ يف األرض يألفه الفىت 

  :عكس ذلك

  .عليك مبستظرف اإلخوان تستفيد منهم مستطرف اإلحسان، وتأمن منهم بواثق الشقاق: قيل
  هوى النفس شيءٌ كافتياد الظرائف... فللعني ملهى يف التالد ومل يفد 

  .ذا الباب وما تقدم نظري يف حد الغزلوهل

  :العتب على املتلون وذمه

  .مودته متنقلة كتنقل األفياء، واخوته متلونة كتلون احلرباء
  :صاحل

  أناصٌح أم على غشٍ يداجيين؟... قل للذي لست أدري من تلونه 
  يف آخرين، وكلٌ منك يأتيين... تغتابين عند أقوامٍ ومتدحين 

  :وقال آخر
  تلون ألواناً علي خطوهبا... أيام احلياة اخاؤه أٌخ يل ك

  دعتين إليه خلةٌ ال أعيبها... إذا عبت منه عيبة فتركته 

قد عاقين الشك يف أمرك عن عزمية الرأي فيك فإنك ابتدأتين بلطف من غري : وكتب عبد اهللا بن معاوية
آخرك من وفائك، فسبحان من لو خربة، وأعقبتين جبفاء من غري ذنب، فأطمعين أولك يف إخائك، وأيأسين 

ألن أبتلى مبائة مجوح جلوج أحب إيل : وقيل. شاء كشف الغطاء فأقمنا على ائتالف أو افترقنا على اختالف
  .من أن أبتلى مبتلون
  :إبراهيم ابن العباس

  مثله أسرع هجراً ووصال... يا أخاً مل أر يف الناس خالً 
  ك أمسيت أم ال؟فعلى عهد... كنت يل يف صدر يومي صديقاً 

  :وقال بعضهم ملغنية
  حببيبٍ تغضبا... مرحباً مث مرحباً 

  :فأجابته
  م جنوباً وال صبا... أنت كالريح ال تدو 

  :عتب من ترعاه وهو جيفوك



  على طول ارتفاعك واخنفاضي... وأعجب من جفائك يل وصربي 
  مبا هتوى كأين عنك راضي... سروري أن تدوم لك الليايل 

  :ارمة من تبغضهاحلث على مص

  .يل أخ إذا كلمته آذاين وأمثت، وإذا كرهته أراحين وسلمت: قال رجل آلخر
  :فأنشده

  ويف الناس أبدالٌ سواه كثري... ويف البعد مسالةٌ ويف الصرم راحةٌ 
  :آخر

  النفس تعجيل الفراق... وّد ما ال تشتهيه 

  :املسرة يف فراق من ال حتبه

  :منصور الفقيه
  أجلّ يٍد عندي له بعده عين... عراضه عين ومستوجب شكري بإ

  علي بوصلي قبل إعراضه عين... تالىف هبجري بعض ما كان جره 
: وقال إسحق املوصلي!ما رأيت إحساناً يعتذر منه سوى هذا؟: فقال. واعتذر رجل آلخر بتأخره عنه

ه النفس وال يدمى لفراقه دعين أتذوق طعم فراقه، فهو واهللا ال تشجى ل: ذكرت للعباس العلوي رجالً فقال
  :شاعر! اجلفن

  وحنن إذا متنا أشد تغانيا... كالنا غٌين عن أخاه حياته 

  :احلث على مصارمة من رث حبل وده

شغل : وقيل. ال تصحب من ال يرى لك يف الود مثل ما ترى له: وقيل. خل سبيل من وهى سقاؤه: يف املثل
جدعاً ملن : وقيل. على معرض عنه معرضة به لسوء الظنوناملرء مبشتغل عنه مسقطة من العيون، وإقباله 

  .أعطى الرغبة من أعطاه الزهادة، وما أدري أيهما أألم
  :شاعر

  هبه كمن مل تستفده... من مل يردك فال ترده 
  :البحتري

  فاألرض من تربةٍ والناس من رجل... شرٌق وغرٌب جتد من معرضٍ عوضاً 
  :وقال آخر

  فقطع قرابته أروج... إذا مل يزل صاحٌب يلتوي 
  :آخر



  وإن كان ذا فضلٍ، وبري جافيا... أرى الغنب كل الغنب وصلي صارماً 
  :آخر

  فلفظته قبل التطعم عاجال... ولرّب مصحوبٍ ترفت بلونه 

  :اجملاملة يف إعراض من رام صرم حبالك

  :يستحسن يف ذلك قول األقرع بن حابس
  د عن حالهإذا حال ذو الو... أصٌد صدود امرىٍء جممل 
  إذا جعل اهلجر من باله... ولست مبستعتبٍ صاحباً 

  وذلك فعلي بأمثاله... ولكنين قاطٌع حبله 
  عرفت له حق إدالله... وما إن أدلّ حبقٍ له 

  من إدبار ودٍ وإقباله... وإين على كل حالٍ له 
  حبفظ اإلخاء وإجالله... لراضٍ ال حسن ما بيننا 

  :هافضل إيثار الوحدة واحلث علي

أحب العباد إىل اهللا األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، وإذا : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن استطعت : فقال!عظين: وقال مالك بن دينار لراهب. شهدوا مل يقربوا، أولئك أمة اهلدى ومصابيح الظلم
وجدت االنفراد : أال تشاهد امللوك؟فقال: وقيل لسقراط. أن جتعل بينك وبني الناس سوراً من حديد فافعل

الراحة من مداراة الناس، والسالمة من : ما جتد يف اخللوة؟فقال: وقيل آلخر. باخللوة أمجع لدواعي السلوة
  .شرهم

  ولو كنت أرضي الناس ما عشت خاليا... وقالوا لقاء الناس أنسٌ وراحةٌ 

ما احتنك أحد قط إال أحب اخللوة، : وقال. املكافأةالعزلة توفر العرض وتستر الفاقة وترفع ثقل : وقيل
العاقل مستوحش من زمانه منفرد : وقال حكيم. توحد ما أمكنك فمن وطئته األعني وطئته األرجل: وقيل

: دخلت على السرى فقلت: وقال اجلنيد. استوحش من الناس كما تستوحش من السبع: وقيل. عن إخوانه
: وقيل لذي النون رمحه اهللا. ألشرار، وال تشتغل عن اهللا مبجالسة األخيارال تكن مصاحباً ل: أوصين، فقال

إذا كنت : ومىت يصح الزهد؟قال: قيل. إذا قويت على عزلة النفس: مىت أقوى على عزلة األخيار؟فقال
  .زاهداً يف نفسك هارباً من مجيع ما يشغلك

  :من أنس يف اخللوة بالعبادة والقراءة



بيتك فإذا أردت الصاحب فاهللا يكفيك، وإن أردت الرفيق فرفيقاك رقيباك، وإن الزم : قال حامت األصم
  .أردت أنيساً فالقرآن يؤنسك وذكر املوت يعظك

  فما يف األنس من أنس... تركت األنس باألنس 
  ن درساً أميا درس... وأقبلت على القرآ 
  إذا استوحشت يف رمسي... عسى يؤنسين ذاك 

  :ذم اخللوة والوحدة

إياكم والعزلة فإن يف مالقاة الناس : وقيل. أجهل الناس من استأنس بالوحدة، واستكثر من اخللوة :قيل
  .معترباً نافعاً ومتعظاً واسعاً فإن البيت رمس ما لزمته

  من جليس السوء عنده... وحدة اإلنسان خٌري 
  من جلوس املرء وحده... وجليس اخلري خٌري 

  .لناس ويصرب على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناساملؤمن الذي خيالط ا: ويف احلديث

  :الشكوى من ذهاب الناس

يا عبيد ما شهدت من : دخل عبيد بن شربمة على معاوية وقد أتت عليه مائتان وعشرون سنة فقال له
ناس ما بقي من ال: وقيل. أدركت الناس يقولون ذهب الناس فال مرتع وال مفزع: الزمان وما أدركت؟فقال

  :وكانت عائشة تنشد قول لبيد. إال كلب نابح أو محار رامح أو أخ فاضح
  وبقيت يف خلفٍ كجلد األجرب... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

لئن شكت يف زماهنا فقد شكت قوم عاد يف زماهنم إذ قد وجدوا يف خزائنهم سهماً مكتوباً : فقال ابن عباس
  :عليه

  إذ الناس ناسٌ والبالد بالد... بالدٌ هبا كنا وحنن حنبها 
إن نافرهتم نفروك وإن . كان الناس ورقاً ال شوك فيه فقد صاروا شوكاً ال ورق فيه: قال أبو الدرداء

. معروفك الذي نعده اليوم منكراً معروف زمان مل يأت: وقال عدي بن حامت ملعاوية. تركتهم ما تركوك
  .أي بسراة الناس" تكم املثلى ويذهب بطريق" وعن أيب صاحل يف قول اهللا تعاىل 

  :شاعر
  واملنكرون لكل أمرٍ منكر... ذهب الرجال املقتدى بفعاهلم 
  بعضاً ليدفع معوٌر عن معور... وبقيت يف خلٍف يزين بعضهم 

إال أهل زماننا فإهنم ما " ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت " كان اهللا تعاىل ما عىن بقوله : قال بعضهم
  .خل واجلهلتفاوتوا يف الب

  :ذم الناس



ملا قدم حممد بن عبد اهللا بن طاهر مدينة السالم كتب إىل أخيه وهو خبراسان يشكو إليه قلة األنيس وتأذيه 
  :مبضرة اجلليس، فكتب إليه

  وارض بالوحدة أنسا... طب عن األمة نفساً 
  أو ترد اليوم أمسا... لست بالواجد خالًّ 

  ربة فلساوى على اخل... ما رأينا أحداً سا 
  .أخرب الناس تقللهم. خري الناس من مل جتربه: وقيل
  :املتنيب

  لعلمي أنه بعض األنام... وصرت أشك فيمن أصطفيه 
  :وقال آخر

  ال وال يف الناس خري... ليس يف الدنيا وفاٌء 
  س كسٌري وعوير... قد بلوت الناس فالنا 

  :وقال آخر
  دفكلهم ذلك الواح... بلوناهم واحداً واحداً 

الناس كالب فإذا : وقال بعضهم. تلك ضالة ال توجد: دلنا على رجل جنلس إليه، فقال: وقيل لسفيان
وقال . أما بعد فإين أمحد اهللا إىل الناس وأذم الناس إىل اهللا: وكتب بعضهم. وجدت سلوقياً فاحتفظ به

  .من مل يستطع مزايلة الناس جبسده فليزايلهم بقلبه: حكيم
  :املتنيب
  ركب الدهر يف القناة سنانا... بت الزمان قناةً كلما أن

  :قلة االستغناء عن الناس واألمر مبداراهتم

إن حوائج الناس تتصل بعضها ببعض كاتصال : فقال. ادع اهللا أن يغنيين عن الناس: قال رجل البن عباس
ان بعضهم ك: وقيل. األعضاء، فمىت يستغين املرء عن بعض جوارحه؟ولكن قل اغنين عن شرار الناس

اعلم : من يشتري مين بضائع بعشرة آالف درهم؟فدعاه بعض امللوك وبدل له املال، فقال له: يطوف ويقول
أن اهللا مل خيلق خلقاً شراً من الناس، وإن مل يكن لك بد من الناس فانظر كيف حتتاج أن تعامل ما ال بد منه، 

  .ومل يأخذه!دونك املال: ف درهم؟قالهل يساوي هذا الكالم عشرة آال: وال غىن بك عنه، مث قال

  :أصناف الناس

رؤوس رفعها احلظ، وكواهل عظمهم التدبري، وأعجاز : صف يل الناس وأوجز، فقال: قال معاوية لألحنف
وقال . شهرهم املال، وأذناب أحتفهم األدب، مث الناس بعدهم هبائم إن جاعوا ساموا وإن شبعوا ناموا

اد وذئاب وثعالب وضأن، فأما اآلساد فامللوك، وأما الذئاب فالتجار، وأما الناس أربعة أصناف آس: سلمان



عامل : الناس ثالثة: وقال أمري املؤمنني. الثعالب فالفقراء املخادعون، وأما الضأن فاملؤمن ينهشه كل من يراه
  .ومتعلم وما سوامها مهج

  :امرؤ القيس
  وآخر من جملجلة الذئاب... عصافري وذبانٌ ودود 

: أما تستحي تأكل حبضرة الناس؟فقال: رأيت كلثوماً يأكل خبزاً يف الطريق فقلت له: عالن العتايب وقال
إن شئت أريتك : مث قال!فهؤالء بقور: فقال. نعم: أرأيت لو كنت يف دار فيها بقور أما تأكل حبضرهتم؟قلت

انه أرنبة أنفه أدخله اله روي عن غري وجه أن من بلغ لس: مث قام ووعظ ومجع قوماً مث قال. داللة ذلك
اسلك أي : أين سكة احلمري؟فقال: وقال رجل للشاعر. فلم يبق أحد إال أخرج لسانه ينظر هل يبلغ!اجلنة

طلبت الراحة فلم أجد أروح لنفسي من تركها ما ال : وقال بعض العرب. سكة شئت فكلها دروب احلمري
  .وءيعنيها، وتوحشت يف البادية فلم أر أوحش من قرين الس

  مما جاء يف حمبة املعاشرين وبغضهم

  .فالن مودود يف الورى خمصوص باهلوى: قيل: احملبوب يف الناس
  كأن قلوب الناس يف حبه قلب

  :التنوخي
  فأنت إىل كل القلوب حبيب... كأنك يف كل القلوب حمبٌب 

  :الرفاء
  وكذا الربيع حيب منه دوامه... ود الربية أن عمرك دائم 

  :آخر
  أخالقه الغر حىت يف أعاديه... يع الناس إن ذكرت حمبب يف مج

  :آخر
  فكل قلبٍ إليه مائل كلف... حمببٌ يف قلوب الناس كلهم 

  :اعتبار مودة صاحبك مبا عندك

إين : وقال بعضهم آلخر. األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف: يف األثر
إن فالناً يقول أنه حيبين فبماذا أعلم : ل رجل لعبد اهللا بن جعفروقا. رائد ذلك عندي: فقال. أحبك

  :وشاهد ذلك قول بكر بن النطاح. امتحن قلبه بقلبك، فإن كنت توده فإنه يودك: صدقه؟قال
  بالود قبل تشاهد األرواح... وعلى القلوب من القلوب دالئل 

  :وقال آخر
  للمستهام بذكرها الصب... قل لليت وصفت مودهتا 



  إن الدليل عليه من قليب... قلت إال احلق أعرفه  ما
  يتجاريان بصادق احلب... قليب وقلبك بدعةٌ خلقا 

  :آخر
  بأن القلوب جتاري القلوبا... لعمري لقد زعم الزاعمون 
  ملا كان جيفو حبيٌب حبيبا... فلو كان حقاً كما تعلمون 

  :املدعي حمبة صديقه

  :املتنيب
  وإن المين فيك السها والفراقد... أحبك يا بدر الزمان ومشسه 

  وليس ألن العيش عندك بارد... وذاك ألن الفضل عندك باهر 
  وإن كثري احلب باجلهل فاسد... وإن قليل احلب بالعقل صاحل 

  :إبراهيم بن العباس
  وأنت احلبيب وأنت املطاع... وأنت هوى النفس من بينهم 

  اجتماع وال معهم إن بعدت... وما بك إن بعدوا وحشةٌ 
  :آخر

  وبيين وبني العاملني خراب... فيا ليت ما بيين وبينك عامٌر 
  وليتك ترضى واألنام غضاب... وليتك حتلو واحلياة مريرةٌ 

  :النهي عن فرط احلب والبغض

ال ميألن قلبك حمبة شيء وال يستولني عليك بغضه واجعلهما قصداً : قال. عظين: قال رجل ألرسطاطاليس
أحبب حبيبك ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً : ويف األثر. تقلبفالقلب كامسه ي

  .ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما

  :قلة املباالة ببغض من ال يقصد ضرك

فما عشرة : قال. قتلت عكاشة فقليب ال حيبك أبداً: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لطليحة األسدي
إمنا جتزع النساء من فقد : فقال. إين أبغضك: وقال الوليد لرجل. ون على البغضاءمجيلة فإن الناس يتعاشر

. إن فالناً ال يقع من قليب: وقال ابن أيب احلواري أليب سليمان. احملبة ولكن عدل وإنصاف يا أمري املؤمنني
وقال عمر بن اخلطاب  .وال من قليب، ولكنا لعلنا أتينا من قبل أنه ليس فينا خري فلسنا حنب الصاحلني: فقال

أوكل بيت يبىن على احملبة، أين : قال. ال أحبها: مل تطلقها؟قال: رضي اهللا عنه لرجل هم بطالق امرأته
  .الرعاية والذمم؟



  :أسباب احملبة والبغض ومضرهتما ونفعهما

ت عائشة رضي اهللا وقال. وروي يف اخلرب أن اهللا إذا أحب عبداً ألقى حمبته يف املأل، فال مير به أحد إال أحبه
إذا كرهتم : وقال حيىي بن خالد. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها: عنها

  .الرجل من غري سوء أتاه إليكم، فاحذروه وإذا أحببتم الرجل من غري خري سبق منه إليكم فأرجوه
  :كون املبغض معيباً

إنه قصري : فقال بعضهم. ه استشار وزرائه فكل ذكر عيباًملا أراد أنو شروان أن يصري ابنه ويل عهد: قيل
إنه ابن : فقال آخر. فقال أنو شروان حمتجاً له أنه ال يكاد يرى إال راكباً أو جالساً. وذلك ال يصلح للملك

فقال . إنه مبغض إىل الناس: فقال املوبذ. األبناء ينسبون إىل اآلباء، وإمنا األمهات أوعية: فقال. رومية
إن من كان فيه خري ولك يكن ذلك اخلري حمبة الناس له فال خري فيه، ومن : فقد قيل!هذا هو العيب: ذحينئ

فقري صدوق خري من : وقال األحنف يوماً. كان فيه عيب ومل يكن ذلك العيب بغض الناس فيه فال عيب فيه
  .ذه مثل هذهه: فقال األحنف. ووضيع حمبب خري من شريف مبغض: وقال بعض جمالسيه. غين كذوب

  :وصف بغيض

  .وذلك ألن األرض ال تشرب الدم. فالن ال حتبه الناس حىت حتب األرض الدم: قيل
  :الشاعر اليتامي

  يا بغيضاً زاد يف البغض على كل بغيض
  !أنت عندي قدح اللباب يف كف املريض

  :آخر
  وأقبح آثاراً من احلدثان... رمينا بأقلى من جهنم منظراً 

  وأحنس آثاراً من الدبران... من طالع الردى  وأكره يف األبصار
  :آخر

  جلاء نفيل يف احلرام يزامحه... ولو أن ذا فضلٍ جلا يف حرامه 
  .وقد مر من ذلك كثري

  :التعريض بثقيل أو بغيض

أشتهي أن : ما تشتهي؟قال: وقال ثقيل ملريض!اللهم اغفر له وأرحنا منه: كان أبو هريرة إذا رأى ثقيالً قال
إن ثقيالً قال ألعمى أن اهللا مل يأخذ من عبد كرميتيه إال عوضه عنهما شيئاً، فما الذي : وقيل. ال أراك

أبرمت فقم، فإذا استثقل إنساناً : وكان البن سريين خامت منقوش عليه. أن ال أرى أمثالك: عوضك؟قال
  ؟. ءمن ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فوله أذناً صماء وعيناً عميا: وقيل. دفعه إليه



  مما جاء يف الزيارة

  :وصف الزيارة بأهنا تغرس احملبة

  .الزيارة واملؤاكلة واحملادثة: ثالثة تزيد يف األنس: يف كتب اهلند

  :ما قيل يف استزارة احملبوب

  :بشار
  وجاورينا فدتك النفس من جار... يا رمحة اهللا حلي يف منزلنا 

  :آخر
  ال آمرليلة ال ناه و... واسقط علينا كسقوط الندى 

  :وقال بشار
  ثين وال جتعليها بيضة الديك... قد زرتنا مرةً يف الدهر واحدةً 

وكتب ابن املعتز إىل . إذا رأيت أن حتدد يل ميعاداً لزيارتك أتقوته إىل وقت زيارتك فعلت: وقال بعضهم
و اخائك، فإنك طالت علتك أو تعاللك، وقد اشتد شوقنا إليك، فعافاك اهللا من املرض يف بدنك أ: صديق له

ال أعرف شعراً أحسن : وقال إبراهيم الصومي. إن أتيت فبار مشكور، وإن تأخرت عنا فجاف غري معذور
  :من قول العباس

  كالنا على طول البعاد ملوم... تعال جندد دارس الوصل بيننا 
  :وكتب الصاحب إىل أيب إمساعيل جبرجان

  ك ظناقد أسأنا لبعد عهد... يا أبا بشرنا تأخرت عنا 
  فإذا أنت ذلك املتمىن... كم متنيت يل صديقاً صدوقاً 

  وبعهد الصبا وإن بان عنا... فبغصن الشباب ملا تثىن 
  !كان وكنا: ال تقل للرسول... كن جوايب لكي ترد شبايب 

  :املسرة بزيارة الصاحب

  فأجبتهم والنجم بني سعودي! ... جتشم زائر من بينه: قالوا
  لفرشت أرضاً حتته خبدود... خدودهم لو كان ملكين الكرام 

  :وقال ثعلب
  أن الوزير أبا مروان قد حضرا... الفتح علقمة البكري خربنا 

  نية القدراوقد يوافق بعض امل... هذي منيةٌ قدرت : فقلت للنفس
  :البحتري



  جيوب الدجا حىت التقينا على قدر... حبيٌب سرى يف خفيٍة وعلى ذعر 
  خياالً سرى يف النوم من طيفه يسري... فشككت فيه من سرور وخلته 

  :وله
  فشبت عني اليقني بالوهم... فرحت حىت استخفين فرحي 

  إخالين نائماً ومل أمن... أمسح عيين مستثبتاً نظري 
  :وقال
  !أهالً ومرحبا: إليه وإال قلت... ا زارين إال وهلت صبابةً وم

  :البشارة بورود احلبيب

  :اخلبزارزي
  ال زال وهو مبشٌر مبناه... ومبشري بقدوم من أهواه 

  روحي وقليب قلّ عن بشراه... عندي له بشرى ولو ملكته 

  :زيارة من ال يزورك

  :وسنأخذ بقول قيس بن االسلت كل جفوة منك مغفورة للثقة بك،: كتب بعضهم إىل آخر
  وتغفل عن إتياهنن فتعذر... ويكرمها جاراهتا فيزرهنا 

  :ابن احلجاج
  إذا مل يكن يف وده مبريب... وايل لزوار ملن ال يزورين 

  :ابن ميادة
  قدمنا عليه حنن يف داره غدا... فإن هو مل يهمم بنا اليوم قادماً 

  :االعتذار إىل من قللت زيارته

  فما عاق قليب عن لقائك عائق... سمي عن لقائك مانٌع لئن عاق ج
  فما أنا إال خملص الود صادق... فإن ظهرت مين دالئل جفوٍة 

  :أبو حكيمة
  أغبك يف اللقاء ويف املزار... فال تنكر فدتك النفس أين 

  مبمنوحٍ سواك وال معار... فإين حيث كنت فليس ودي 
  :جحظة

  م تغب املودة واإلخاءفل... فإن يك عن لقائك غاب وجهي 
  بظهر الغيب يتبعه الثناء... ومل يزل الثناء عليك تترى 



  :اخلوارزمي
  اخفف عنك أعباء املالل... وما يب فيك من زهدٍ ولكن 

  :وقال
  حظي فإين يف الدعاء جلاهد... إن كنت يف ترك الزيارة تاركاً 

  وأتى على غلي الضمري احلاسد... ولرمبا ترك الزيارة مشفٌق 
  :عتذر بعض األدباء إىل أخ له يف تأخره فأجابها

  واعراضٍ يكون له انقضاء... إذا صح الضمري فكل هجرٍ 
  :وقال

  ري به طول تناء... إن حمض الود ال يز 
  وتراخٍ من لقاء... وانقطاٌع من كتاب 

  حيمل أثقال اجلفاء... إمنا الوامق من 
  والذي تضجره اجلفوة مدخول اإلخاء

  :آخر
  نأي احملل وال صرٌف من الزمن... بوٍد ال يغريه أغيب عنك 

  :الشكوى ممن يقلل الزيارة

  .أنت كبارح األروى قلما يرى: يف املثل
  :شاعر

  موافقة على ظهر الطريق... وحظك لقيةٌ يف كل عام 
  يعود به الصديق على الصديق... سالماً خالياً عن كل شيء 

  :أبو اجلهم
  ل عامنفسه يف ك... زائٌر يهدي إلينا 

  :استقراب الطريق يف زيارة احلبيب

  أرى الدار تطوى يل ويدنو بعيدها... وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها 
  :ابن ميادة

  وما دار من أبغضته بقريب... تقرب يل دار احلبيب وإن نأى 
  :العباس

  من عاجل الشوق مل يستبعد الدارا... يقرب الشوق داراً وهي نازحة 



  :العباس
  وما الرِجل إىل حيث يسعى هبا القلب... قد تسعى إىل من حتبه ترى الرِجل 

  :من حثه شوقه حنو حمبوبه

  :قال املوصلي
  وليس ينساكم إن حل أو سارا... صبٌ حيث مطاياه تذكركم 

  :آخر
  وجدي ويدعوين هواك فأتبع... يعتادين طريب إليك ويعتلي 

  :عمرو بن شاس
  ايانا بذكراك حادياكفى ملط... إذا حنن أدجلنا وأنت أمامنا 

  :العباس
  كأمنا سد عليه الطريق... ال يهتدي قليب إىل غريكم 

  :متابعة احملبوب

  :قال أعرايب
  !وإن تسكين جنداً فيا حبذا جند... وإن تدعي جنداً أدعه ومن به 

  :املهليب
  فإن رأيي يف الرحيل... إن كنت أزمعت الرحيل 

  وإن منعت دنو سويل... أو كنت قاطنةً أقمت 
  وال يزور لدى النزول... كالنجم يصحب يف املسري 

  :معاتبة من ذكر شوقه

  فعل املشوق وليس باملشتاق... يا من شكا عبثاً إلينا شوقه 
  ما طبت نفساً ساعةً بفراق... لو كنت مشتاقاً إىل تريدين 

  ووفيت يل بالعهد وامليثاق... وحفظتين حفظ اخلليل خليله 

  :ورتفضيل التزاور على التجا

من يتجمع يتقعقع : ويف املثل. ادمان اللقاء سبب اجلفاء: وقال. زاوروا وال جتاوروا: قال عمر رضي اهللا عنه
  .أي تقع اخلصومة بني املتجاورين



  :احلث على تقليل الزيارة وكراهة مداومتها

  .زر غباً تزدد حباً: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :شاعر

  ك كالشيء استجدهيرا... اغبب زيارتك الصديق 
  أن ال يزال يراك عنده... إن الصديق ميل من 

  .قلة الزيارة أمان من املاللة وكثرة التعاهد سبب التباعد: وقيل
  :أبو متام

  لديباجتيه فاغترب تتجدد... وطول مقام املرء يف احلي خملٌق 
  إىل الناس أن ليست عليهم بسرمد... فإين رأيت الشمس زادت حمبةً 

  :آخر
  تكون إذا دامت إىل اهلجر مسلكا... بإغباب الزيارة إهنا  عليك

  ويسأل باأليدي إذا هو أمسكا... فإين رأيت الغيث يسأم دائماً 

  :شكوى من خفف الزيارة

  :كشاجم
  مل خيف ضوء الشمس حتت قناعه... بأيب وأمي زائٌر متقنٌع 

  حىت ابتدأت عناقه لوداعه... مل أستتم عناقه لقدومه 
  تركته موقوفاً على أوجاعه... يف فؤادي حسرةً  فمضى وأبقى

  :آخر
  كأنه مقتبسٌ نارا... وزائرٍ زار وما زارا 
  ما ضره لو دخل الدارا... أمل بالباب أخا جنوٍة 

  قد سارا: ما حل حىت قيل... نفسي فدا لك من زائرٍ 
  :ابن أيب البغل

  وإن هو عنا غاب طال جفاؤه... حبيٌب إذا ما زارنا قل لبثه 
  .سالم معظم، وجلوس خمفف، وانصراف متأسف: ويف عذر ختفيف الزيارة قال أبو العيناء

  :شكاية من تأخر عنك

  فخف إذا ما غبت أن نسلو... حاذرت إذ واصلت إماللنا 
أذقتنا نفسك فلما : كنت أزور العباس ابن احلسن فتأخرت عنه مدة مديدة، فقال يل: وقال إسحاق

  :ضهم خيتلف إىل األعشى فتأخر عنه أياماً فلقيه فأنشدهاستعذبناك لفظتنا؛وكان بع



  ترى املوت يف البيت الذي كنت تألف... وجل بك اهلجران حىت كأمنا 
  :العباس بن األحنف

  ما باله ترك الطلوعا... من سائلٌ بدر الدجا 
  :وقال ابن الرومي

  والشغل للقلب ليس الشغل للبدن... يعتل بالشغل عنا ما يزاورنا 

  :من قل االلتقاء معه شكوى

  :ابن سكرة
  غبت كأن افتراقنا باتفاق... إن أغب مل تغب وإن مل تغب 

  :الصنوبري
  حنضر فنحن الورد والنرجس... إذا حضرنا غبت أو مل تغب 

  قط ومل جيمعهما جملس... مل جيمعا للعني يف روضٍة 
  :منصور الفقيه

  واهلجر له ريبة... هجرت املسجد اجلامع 
  على األعالم منصوبة... تينا فأخبارك تأ

  زدناك من الغيبة... فإن زدت من الغيبة 

  :زيارة من ال حتبه

  :قالت أعرابية
  أزوركم إن مل أجد متعلالً... فال حتمدوين يف الزيارة إنين 

  :وبعث عمرو بن مسعدة إىل أيب العتاهية فاستزاره فقال
  أرفع عيين إليك من كسلي... كسلين اليأس منك عنك فما 
  قطعت منه حبائل األمل... إين إذا ما الصديق أوحشين 

  :آخر
  وقد أسقطت حايل حقوقهم عين... زرنا واقض واجب حقنا : يقولون

  ومل يأنفوا منها أنفت هلم مين... إذا أبصروا حايل ومل يأسفوا عليها 
  :آخر

  فما فضل قرب الدار منا على البعد... إذا ما تقاطعنا وحنن ببلدٍة 

  :لصديق الزائرالقيام ل



يا أبا حبر : كان األحنف مستنداً إىل سارية يف املسجد وحده فأقبل بعض اخوانه، فتنحى له عن جملسه فقال
كرهت أن تظن أين مل أهش لزيارتك وجميئك، : ما عندك من أحد وال جملسك ضيق فلم تنحيت؟قال

ض الناس جملس كبري فنهض حضر بع: وقال حممد بن يزيد. فشكرت ذلك بأقرب ما حضرين من اإلكرام
  :فقال له يف ذلك فقال

  لدي ألين للشريف مذلل... لئن قمت ما يف ذاك عندي غضاضةٌ 
  ولكنه مثلي ملثلك جيمل... على أنه مين لغريك هجنةٌ 

  :وقال غريه
  حللنا احلبا وابتدرنا القياما... فلما بصرنا به مائالً 
  امافإن الكرمي جيل الكر... فال تنكرن قيامي له 

  :كراهة القيام 

: أقبل معاوية وعبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عامر جالسان، فقام ابن عامر ومل يقم ابن الزبري فقال معاوية
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

الكراهة يف أن يقعد : وقيل. جل لغريه من جملسه مث جيلسه فيهال يقومن الر: وقال صلى اهللا عليه وسلم!النار
  .الرجل ويقيم الناس بني يديه

  احلد الثالث عشر

  يف الغزل وما يتعلق به

  ما جاء يف أوصاف اهلوى وأحوال العشق

  ماهية العشق

 حركة: وسئل عنه آخر فقال. ال حممود وال مذموم! جنون إهلي: سئل بعض الفالسفة عن العشق فقال
  .النفس الفارغة

  :شاعر
  وحٌر على األحشاء ليس له برد... هل احلب إال زفرةٌ بعد زفرٍة 

  بدا علم من أرضكم مل يكن يبدو... وفيض دموع العني يامي كلما 
: وقيل لبعضهم. اهلوى حمنة امتحن اهللا هبا خلقه يستدل به على طاعة خالقهم ورازقهم: وقال بعض الصوفية

: وقال العيين. اح يف اخللقة وفرح جيول يف الروح، وسرور ينساب يف أجزاء القوىارتي: ما العشق؟فقال
هو أظهر من أن خيفى، وأخفى من أن يرى، كامن كمون النار يف احلجر، إن : سألت أعرابياً عن اهلوى فقال



نقصه الذي ال يزيده الرب وال ي: وسئل حيىي بن معاذ عن حقيقته فقال. قدحته أورى، وإن تركته توارى
  .اجلفاء

  :أحوال فروع اهلوى وأنواعه

اهلوى أنواع أوله العالقة وهو الشيء حيدثه النظر والسمع فيخطر بالبال، مث ينمو فيقوى : قال العلماء
فيصري حمبة، واحلب اسم مشترك جيمع ضروباً من ميل النفس كحب الولد واملال، مث اهلوى مث املودة مث 

  .هليام والتتيم، وهو أرفع درجات احلب ألنه التعبدالصبابة، مث العشق مث الوله وا
  :شاعر

  !وحب متالقٍ وحبٌ هو القتل... ثالثةٌ أحباٌب فحب عالقٍة 
العشق : وقيل. اهلوى حيل يف القلب واحملبة حيل فيها القلب: وسئل بعض الصوفية عن احلب واهلوى فقال

ود، والبخل اسم ملا قصر عن االقتصاد، واهلوج اسم ملا يفضل من احملبة، كما أن السخاء اسم ملا جاوز اجل
احلب والعشق واهلوى من جنس، لكن العشق اشتهار : وقال بعض الفالسفة. اسم ملا فضل عن الشجاعة

وتضرع، والوجد هو احلب الساكن الذي إذا رأى صاحبه شغف به، وإذا غاب هلج بذكره، واهلوى ما 
وال تتبع اهلوى فيضلك : " أم قبيحاً، ولذلك ذمه اهللا تعاىل بقوله تتبعه النفس غياً كان أم رشداً، حسناً كان

  " .عن سبيل اهللا 

  :األسباب املولدة للعشق

زعم بعض املتفلسفني أن اهللا تعاىل خلق األرواح كلها كهيئة الكرة، مث قطعها أنصافاً فجعل يف كل جسد 
فاوت حاهلما يف القوة والضعف على نصفاً فكل جسد لقي اجلسد الذي فيه نصفه حصل بينهما العشق، وت

إما التفاق األرواح فيكون التفاق الشمس : وزعم بعضهم أن الصداقة على ثالثة أنواع. حسب رقة الطبائع
والقمر يف املولدين يف برج واحد، فال جيد أحدمها بداً من حب صاحبه، وأما املنفعة حتصل فتولد ذلك وهلذا 

وأما األلفة . بلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاج: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :جتتمع مواد احلرص إليها، وهلذا قال املتنيب

  يعرض قلبٌ نفسه فتصاب... وما العشق إال غرة وطماعةٌ 
  :الصمد املري

  وتذكى إن انضمت عليه اجلوانح... وما العشق إال النار توقد يف احلشا 

  :شدة معاناة العشق



ما أشد جولة الرأي عند اهلوى، وفطام النفس عند الصبا، ولقد تصدعت كبدي للمحبني، فلوم : عرايبأ
كل شهوة : وقيل. العاذلني فرطة يف آذاهنم ونار مؤججة يف أبداهنم، هلم دموع على املغاين كغروب السواين

  .ختطر فمداواهتا سهلة ما خال العشق

  :ما يولده العشق من األخالق احلميدة

. دعه فإنه يلطف وينظف ويظرف: فقال. إنه مشتغل بالعشق: كا معلم سعيد بن مسلمة ولده إليه فقالش
. ال: هل فيكم عاشق؟قالوا: وكان ذو الرياستني يبعث أحداث أهله إىل شيخ يعلمهم احلكمة فقال هلم يوماً

ث على التنظيف وحتسني اعشقوا وإياكم واحلرام، فالعشق يفصح الفىت ويذكى، ويسخي البخيل، ويبع: قال
نعم وإمنا أخذه مما : قال. كذا وكذا: ما استفدمت اليوم؟قالوا: امللبس، فلما انصرفوا قال هلم ذو الرياستني

روي أن هبرام جور كان له ابن أهله للملك بعده، وكان ساقط اهلمة رديء النفس سيء اخللق، فغمه ذلك 
كنا نرجوه على حال فحدث منه ما أيأسنا، وهو أنه عشق : ووكل به من يعلمه، فلم يكن يتعلم فقال معلمه

إين مستسر إليك سراً فال يعدونك، اعلم : اآلن رجوت فالحه، مث دعا أبا اجلارية فقال: بنت املرزبان فقال
أن ابين عشق ابنتك وأريد أن أزوجها منه، فمره بأن تطمعه من غري أن يراها، فإذا استحكم طمعه فيها 

خوفه يب وشجعه على مراسلة املرأة، ففعلت املرأة ما أمرت : اغبة عنه لقلة أدبه، مث قال للمعلمأعلمته أهنا ر
مث قال . أنا أجتهد يف حتصيل ما أصل إليها به، فأخذ يف التأدب وتعلم الشجاعة: به فقال الغالم يف نفسه

ال تزدرين : من ابنه، وقال شجعه على أن يرفع أمرها ويسألين أن أزوجها منه، ففعل فزوجها: أبوه للمؤدب
  .هبا يف مرسلتها إليك فإين كنت أمرهتا بذلك، وإن من صار سبباً لعقلك فهو أعظم الناس بركة عليك

  :العرجي
  يف اهلوى كرم... جتشم املرء هوالً 

  :وقال آخر
  لكنه رمبا أزرى بذي اخلطر... ال عار يف احلب إن احلب مكرمةٌ 

  .أنه يشجع اجلبان، ويصفي األذهان ويبعث حزم العاجز لكفاه شرفاً لو مل يكن يف العشق إال: وقيل
  :شاعر

  واحلب محل عاجزاً فأطاقا... احلب شجع قلب كل فروقٍة 

  :ذم من ال يعشق وكدر حياته

كان ابن أيب مليكة يؤذن فسمع غناء . من ال يعشق فهو رديء التركيب جايف الطبع كز املعاطف: أعرايب
  :فطرب فقال

  فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا... مل تطرب ومل تدر ما اهلوى إذا أنت 
  :وقال



  فحياته فيها حياة غريب... من عاش يف الدنيا بغري حبيب 
  من طالب إلفاً ومن مطلوب... ما تنظر العينان أحسن منظراً 
  لو مل تكن حواء من مرغوب... ما كان يف حور اجلنان آلدم 

  فيها، ومل يأنس بغري حبيب...  قد كان يف الفردوس يشكو وحشةً

  :ذكر من عشق من الكبار

إن هذا أخي له : " قد علم ما كان من داوود عليه السالم وعشقه امرأة أوريا والتحاكم إليه وقوله تعاىل
قد : " حىت فطن للقصة، فاستغفر ربه اآلية وخرب يوسف وامرأة العزيز وقوله تعاىل" تسع وتسعون نعجة 

  :رب النيب صلى اهللا عليه وسلم مع زينب امرأة زيد، قال العباس بن األحنفوخ" شغفها حباً 
  فإهنا حسنايت يوم ألقاه... أستغفر اهللا إال من حمبتكم 

  فاحلب أحسن ما يعصى به اهللا... فإن زعمت بأن احلب معصية 

  :من قهره اهلوى عن عزه

  :كان للرشيد ثالث جوار اشتد شغفه هبن فقال
  وحللن من قليب بكل مكان... ات عناين ملك الثالث اآلنس

  وأطيعهن وهن يف عصياين... مايل تطاوعين الربية كلها 
  وبه قوين أعز من سلطاين... ما ذاك إال أن سلطان اهلوى 

  :عروة
  فعوده ما مل يكن يتعود... وكم من كرميٍ قد أضر به اهلوى 

  :كثري
  الضعائففيا عجباً للقاتالت ... ضعائف يقتلن الرجال بال دم 

  :اخلبزارزي
  يستعبد احلر املطاعا... ولربّ عبٍد يف اهلوى 

مل أر حقاً : وقال بعض الفالسفة!عذب قلبه وأبكى عينه وأطال سقمه: فقال. إن ابنك قد عشق: قيل لرجل
  .أشبه بباطل من العشق، هزله جد، وجده هزل، أوله لعب وأخره عطب

  ت هوى لقيت هوانافإذا لقي... إن اهلوان هو اهلوى جزم امسه 
  :آخر

  فيوجد إال وهو يف احلب أمحق... وما كيٌس يف الناس حيمد رأيه 

  :محد حتمل املذلة يف اهلوى



  :شاعر
  إن التذلل يف حكم اهلوى شرف

  :آخر
  واخضع إللفك كائناً من كانا... ال تأنفن من اخلضوع لذي اهلوى 

  :خامتهاونقشت ظريفة على . التذلل للحبيب من شيم األريب: وقيل
  نفس احملب ذليله... قصريةٌ من طويلة 

الذنب : غضب الفضل بن حيىي على جارية فبعثت إيل تسألين أن أسترضيه، فسألته فقال: قال األصمعي
. أحسن موقع وإمنا أريد هبذا اهلجر هتذيبها: وكيف موقعها من قلبك أيها األمري؟فقال: فقلت. ذنبها

  :وما هي؟ قلت: قال. حنففاستعمل فيها وصية العباس بن األ
  وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظامل... حتمل عظيم الذنب ممن حتبه 

  تفارق من هتوى وأنفك راغم... فإنك إن مل تغفر الذنب يف اهلوى 

  :وصف اهلوى بأنه جنون

  :هو طرف من اجلنون إن مل يكن عصارة السحر؛وعليه: وصف أعرايب اهلوى فقال
  أم سحرجنابك ... أداءٌ عراين من 
  :غيالن بن عقبة

  وإين ال ألقى من احلب راقيا... هو السحر إال أن للسحر رقية 
  :ابن الرومي

  إال صحيحاً له أفعال جمنون... أهوى اهلوى كل ذي لب فلست أرى 

  :من شغف بقبيح ليس فيه موضع للعشق

  بأن احلب ضرٌب من جنون... تيقن من رآك حتب قيناً 

  :مغالبة اهلوى

  .اهلوى كمغالب الدنيا مغالب: قيل
  :شاعر

  يب النقض واإلبرام حىت عالنيا... قد كنت أعلو احلب حيناً فلم يزل 
  :آخر

  إذا جد جد البني أم أنا غالبه؟... فواهللا ما أدري أيغلبين اهلوى 
  فمثل الذي القيت يغلب صاحبه... فإن أستطع أغلب فإن يغلب اهلوى 



  :استعظام احملبوب وجاللته يف عني احلب

  :يستحسن يف ذلك قول بعضهم
  علي ولكن ملء عني حبيبها... أهابك إجالالً وما بك قدرةٌ 

  :آخر
  هبت فلم أعمل لسناً وال طرفا... متنيته حىت إذا ما رأيته 

  وحاولت أن خيفى الذي يب فلم خيفا... وأطرقت إجالالً له ومهابةً 
  ألفامتكن فيه الدر قبلته ... فلو أنين ملكت من ثغره الذي 

  :وصف حب متكن يف احلشا

  :كثري
  وحلت تالعاً مل تكن قبل حلت... أباحت محى مل ترعه الناس قبلها 

  :العباس بن األحنف
  إين على حبك مطبوع... ال حتسبين ماذقاً يف اهلوى 

  :عبيد اهللا بن طاهر
  هواك فليم فالتأم الفطور... شققت القلب مث ذررت فيه 
  وال حزنٌ ومل يبلغ سرور. ..تغلغل حيث مل يبلغ شراٌب 

  :قيل أليب العتاهية أي شعرك أعجب إليك؟قال قويل
  أحتب الغداة عتبة حقا: ... قال يل أمحٌد، ولك يدر ما يب

  !جرى يف العروق عرقاً فعرقا... نعم حباً : فتنفست مث قلت
 أحب أن يقع طريف أما أنا فال: فقال له حمبوبه. حبك متولٍ على فؤادي وذكرك مسريي: قال رجل حملبوبه

  .على سواك
  :عمر بن أيب ربيعة

  فقد سار يف قليب هواك وخيما... فمن كان ال يعدو هواه لسانه 
  ولكنه قد خالط اللحم والدما... وليس بتزويق اللسان وصوغه 

  :املهليب
  يهجن شرحه قيساً ولبىن... وصرنا يف حمبتنا حديثاً 

  :من ذكر أن قلبه ناصر حمبوبه عليه

  :س بن األحنفالعبا
  يكثر أسقامي وأوجاعي... قليب إىل ما ضرين دعاين 



  كان عدوي بني أضالعي؟... كيف احتراسي من عدوي إذا 
  .أعدى عدويك نفيسة بني جانبيك: أخذ ذلك من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :شاعر
  يدان على قليب عليه تؤازره... يؤازره قليب علي وليس يل 

  :آخر
  فليس يؤدي عن سواها إىل قليب... يب رقيباً وناظري أقامت على قل

  :قتيل اهلوى شهيد

  !.من عشق فعف فمات مات شهيداً: روي يف اخلرب
  :اخلبزارزي

  عليك إذا مل تنتهك فيه حمرما... وحبك ما استحسنت خري جمربٍ 
  :الفتح بن خاقان

  من غزاة وحجٍة مربوره... زفرةٌ يف اهلوى أحط لذنبٍ 
  :املهلب

  حمب قد مات يف احلب وجدا... ي اآلن أن أصلي على نعش أشته
  .ذنوب العشاق ذنوب اضطرار ال اختيار، وما كان كذلك مل يستحق عقوبة: قيل

  :كون قتيل اهلوى هدراً
خرجت فرأيت فساقاً فيهن امرأة كأهنا منحوتة من فضة فتمثلت بقول قيس بن : قال عبد اهللا بن جندب

  :ذريح
  مريضة جفن العني والطرف فاتر... خريدٍة  خذوا بدمي إن مت كل

قتيل اهلوى هدر وال : وقال ابن العباس. يا ابن جندب إن قتيلنا ال يودى وأسرينا ال يفدى: فقالت املرأة
  .عقل وال قود

  :أبو حية النمريي
  دماً مائراً إال جرى يف احليازم... رمني فأقصدن القلوب وما نرى 
  كغر الثنايا واضحات املالغم...  ولكن لعمر اهللا ما طل مسلماً

  على احلي جاين مثله غري سامل... وإن دماً لو تعلمني جنيته 
  :مسلم بن الوليد

  وال تطلبا من عند قاتليت ذحلي... أديرا علي الكأس ال تشربا قبلي 

  :من أمر أن يقتص من حمبوبه



  :شاعر
  دمي من سليمي واطلبا جبميل... خليلي إن حانت وفايت فاطلبا 

  :احلسني بن الضحاك
  حتري يف مالحة وجنتيه... غزالٌ ما اجتاله الطرف إال 
  مقبله وبرد ثنيتيه... خذوا بدمي حماسنه وخصوا 

  :اإلشفاق من أن يلحق احملبوب إمث يف قتله

  :أمحد بن يوسف
  ولكنين أخشى ندامتها بعدي... ويف املوت يل من لوعة احلب راحةٌ 

  :وىإستطابة األذى يف معاناة اهل

  :اجملنون
  !أال حبذا ذاك احلبيب املعذب... ليلى عذبتك حببها : يقولون
  :آخر

  حتملت ما ألقاه من بينهم وحدي... تشكى احملبوب الصبابة ليتين 
  فلم يلقها قبلي حمبٌ وال بعدي... فكانت لنفسي لذة احلب كلها 

  :آخر
  فكل أذى ممن حتب سرور... دع احلب يصلى باألذى من حبيبه 

  إذا ما تال آثارهن ذرور... اب قطيع الشاملي عني ذئبها تر
  :املتنيب

  رقاد وقالم رعى سربكم ورد... سهاٌد أتانا منك يف العني عندنا 
  :وقال

  لذذت به جهالً ويف لذيت حتف... ضىن يف اهلوى كالسم يف الشهد كامناً 
  :وقال

  للمبتلي وينال من حوبائه... والعشق كاملعشوق يعذب قربه 
  مما به ألغرته بفدائه... قلت للدنف احلزين فديته  لو

  :التربم يف اهلوى

  :حممد بن عبد اهللا بن طاهر
  وليت معرفيت إياك مل تكن... ليت اهلوى مل يكن بيين وبينكم 



  :البحتري
  أسفاً وأي عزميةٍ مل تغلب... رحلوا فأية عربٍة مل تسكب 

  ت من مل حيبببقلوبنا حلسد... لو كنت شاهدنا وما صنع اهلوى 

  :التلذذ باهلوى عند املواصلة والتربم به لدى املعارضة

  :اخلوارزمي
  ولكن إذا مل يصف كان له حتفا... وهذا اهلوى عيش احملب إذا صفا 

  :وهب اهلمذاين
  موتٌ تارةً ونشور: مصريان... ويل بني هجران احلبيب ووصله 

  :التعبد للمحبوب وتذليل النفس فيه

  :على تفضيل قول أيب الشيصقد أمجع األدباء 
  متأخر عنه وال متقدم... وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل 

  حباً لذكرك فليلمين اللوم... أجد املالمة فيك لذيذةٌ 
  إذا كان حظي منك حظي منهم... أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 
  ما من يهون عليك ممن يكرم... وأهنتين فأهنت نفسي صاغراً 

  : حىت ما من أديب إال وهو يرويه، وال مغن إال وهو يغنيهويستعذب قول املتنيب
  وجداننا كل شيٍء بعدكم عدم... يا من يعز علينا أن نفارقهم 

  فما جلرحٍ إذا أرضاكم أمل... إن كان سركم ما قال حاسدنا 

  :املتربم من حمبوبه عمر عداه واملتربم عند فقد بسواه

  :إبراهيم بن العباس
  وأنت احلبيب وأنت املطاع... ينهم وأنت هوى النفس من ب
  وال معهم إن بعدت اجتماع... وما يل إن بعدوا وحشةٌ 

  :أبو فراس
  وبيين وبني العاملني خراب... فيا ليت ما بيين وبينك عامر 

  وليتك ترضى واألنام غضاب... وليتك حتلو واحلياة مريرةٌ 
  :آخر



  ا أستزيدهارضيت على الدنيا فم... وكنت إذا داري بطيبك أسعفت 
  :املاهر

  واألنس فيك فأين عنك أميم؟... الناس أنت فأين عنك معرجي؟ 
  :آخر

  وكل ضحًى يف أرض غريك غيهب... فكل حياٍة مع سواك منيةٌ 
  :أعرابية

  !وأقبحها ملا جتهز غازيا... فما أحسن الدنيا وعندي خالد 
 أختاً هي أحسن مين وها هي إن يل: فقالت!قد أخذت قليب فلست أستحسن سواك: وقال رجل المرأة

  .يا كذاب تدعي هواناً وفيك فضل لسوانا: فقالت. فالتفت الرجل!خلفي

  :االستغناء باحلبيب عن كل خري وطيب

  :بعضهم
  على جدبنا أن ال يصوب ربيع... ولو جاورتنا العام آخر مل نبل 

  :كشاجم
  عنهن يل منظرٌ وحسن غنا... ما أرجتي بالرياض فيك غًىن 

  إال أرى فيك ذلك احلسنا... ريف فال أرى حسناً أدير ط

  :إجابة اهلوى إذا دعا

  :بعض بين أسد
  فقل سامع لألمر منك مسيع... إذا أمرتك النفس أن تتبع اهلوى 

  :وهذا خالف قول اآلخر
  إىل بعض ما فيه عليك مقال... إذا أنت مل تعص اهلوى قادك اهلوى 

  .وهلذا باب يف أول الكتابة
  :ولثوبة
  علي ودوين جندلٌ وصفائح... أن ليلى األخيلية سلمت  ولو

  إليها صدى من جانب القرب صائح... لسلمت تسليم البشاشة أو زفاً 
أال : ملا مات توبة ومضى على ذلك زمان وتزوجت ليلى مرت مع زوجها يوماً بقرب توبة فقال: فيقال

فسلمت عليه فندت هامة من ناحية قربه " البيتني " ولو أن ليلى : تسلمني عليه لننظر هل صدق يف قوله
  .وصرخت، فنفر مجلها وسقطت فاندق عنقها فماتت فدفنت جبانبه

  :جهل احملب مبقابح حمبوبه



حبك الشيء يعمي ويصم أي يعمي عن الرشد ويصم عن مساع املواعظ : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .لوال يزيد ألبصرت رشدي: قال معاوية. على ذلك

  :شاعر
  أعمى، ولكن اهلوى أعمى... يا عتب ما أنا عن فعالك يب 

  :آخر
  كما أن عني السخط تبدي املساويا... وعني الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌ 

  :املتنيب
  وتفعله فيحسن منك ذاكا... ويقبح من سواك الفعل عندي 

  :علي بن عبد اهللا بن جعفر
  يبغي بذلك شيين... والئمٍ الم فيه 

  !هال نظرت بعيين... فقلت إذ الم فيه 
  .أن يكون البصل منها أطيب من املسك من غريها: سألين الرشيد عن حقيقة العشق فقلت: وقال األصمعي

  :عذر من أحب قبيحاً
: وقال رجل للجماز. ألن اهلوى ليس خناساً فيختار أمثنهن: مل اخترت من جواريك أقبحهن؟فقال: قيل لرجل

يا أمحق لو ابتالين اهللا حببها لكانت كاحلور العني عندي، ولكن : يحة فقالابتالك اهللا حبب فالنة آلمرأة قب
. اخترت فالنة مع قبحها: وقيل لرجل. ابتالك بأن تكون يف بيتك وأنت تبغضها وال ميكنك التخلص منها

  .العني إذا أبصرت اهلوى عميت عن االختيار: وقيل. لو صح لذي اهلوى اختيار الختار أن ال يعشق: فقال

  :من جعل حمبوبه كمعبوده

  :شاعر. مذهب احللوليني معروف فيما يدعونه، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
  وشاهدوه بأمساعٍ وأبصار... ملا رآه النصارى ال شبيه له 

  يف صورة األنس ذاك الواحد الباري... حل ثانية : خروا سجداً وقالوا
  :آخر

  له عيناي بالنظرتكاد تأك... أفدي بنفسي من بدر على غصن 
  صدقت قول احللوليني يف الصور... إذا تفكرت فيه عند رؤيته 

  :هوى ثبت يف الصغر وبقي على حالته يف الكرب

  .كل هوى ثبت يف الصغر فهو كالنقش يف احلجر، ال تغريه األحوال وال تبدله األعوام
  :قال ابن الطثرية

  لياً فتمكنافصادف قلباً خا... أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى 



  :وقال
  ترد علينا بالعشي املراميا... وعلقت ليلى وهي ذات ذوائب 
  وأعالق ليلى يف الفؤاد كما هيا... فشبّ بنو ليلى وشب بنو ابنها 

  :من ذكر أن هواه ال يزول إال مبوته

  :شاعر
  سريرة ودٍ يوم تبلى السرائر... ستبقى هلا يف مضمر القلب واحلشا 

  :آخر
  ولو أنين قد مت جاوهبا الصدى... حييت بذكرها يهيم فؤادي ما 

  :املفاضلة بني قدمي اهلوى وحديثه

رأيت يف طريق احلج جاريتني كفلقيت القمر، فلما كانت السنة الثانية رأيت إحدامها فسألتها : قال األصمعي
شقيقتها يف ما مينعك من : لو أدركتها لتزوجتها فقالت: فقلت. تزوج هبا ابن عم هلا: عن أختها فقالت

  :حسبها ونسبها وشريكتها يف حسنها؟فقلت قول كثري
  عرضنا، وقلنا احلاجبية أول؟... إذ واصلتنا خلة كي تزيلها 

  :بيننا كثري أليس هو القائل: فقالت
  يف وصل غانيٍة عن وصلها خلف؟... هل وصل عزة إال وصل غانيٍة 

. كثري: من أنت؟قال: نكرت له متنقبة وقالتوحدث حيىي بن أكثم املأمون أن كثرياً اجتمع مع عزة فت
فكشفت الربقع . لو أن عزة كانت أمة يل جلعلتها لك: وهل تركت عزة فيك نصيباً لغريها؟فقال: فقالت
وقال جعفر . لقد استحييت له وأنا على سريري: أهذا أيضاً كذب الوشاة؟فاستحيا، فقال املأمون: وقالت

دخلت إيل جارية يقال هلا حسناء، ودخلت أخرى، يقال هلا ملكة، : لقصدت املهدي يوماً فقا: بن سليمان
والسابقون السابقون أولئك : " إن اهللا تعاىل يقول: عند أيكما أقبل؟فقالت حسناء: وأردت القيلولة فقلت

لو أن : فقلت" . ولآلخرة خري لك من األوىل " ال تعجل فإن اهللا تعاىل يقول : فقالت ملكة" . املقربون 
  .كاً حضرمها مل يقدر أن يقضي بينهماشري
  :بشار

  وأحق الناس عندي من سبق... سبقت باحلب سلمى غريها 
  :أبو متام

  ما احلب إال للحبيب األول... نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى 
  !وحنينه أبداً ألول منزل... كم منزل يف األرض يألفه الفىت 

  :ونقضه ديك اجلن فقال



  كهوى جديٍد أو كوصل مقبل... ترى نقل فؤادك حيث شئت فلن 
  :من جعل لكل من قدمي اهلوى وحديثه نصيباً

  شوقي إىل الثاين وذكر األول... أنا مبتلٍ ببليتني من اهلوى 
  يف احلب من ماضٍ ومن مستقبل... قسم الفؤاد حلرمةٍ وللذٍة 

  :كثري
  هوى النفس شيءٌ كاقتياد الطرائف... وللعني ملهى يف البالد ومل يقد 

  :أبو متام
  !إذا الشمس مل تغرب فال طلع البدر: ... أنيسي البدر قلت جتلدا: وقالت

  :من ذكر كثرة من يهواهم

  :ابن أيب طاهر
  وأكثر من يهوى وأعظم ما يلقى... عدمت فؤادي من فؤادٍ فما أشقى 

  ولكنه من جهله يعشق اخللقا... فلو كان يهوى واحداً لعذرته 
  وما يف فؤادي واحد منهم يبقى... هم مثانون يل يف كل يوم أحب

  :آخر
  حزم ورود املاء باملاء: فقلت... بغانية واصلت غانية؟ : قالوا

  :مساعفة احملبوب إذا ساعف واإلعراض عنه إذا أعرض

  .هذه طريقة خيتارها قوم فيطيب عيشهم، وإن كان ال يرضاها من يتكلم يف العشق من حكام أربابه
  :شاعر

  عليك شجًى يف الصدر حني تبني... ك، وال يكن متتع هبا ما ساعفت

  :تأسف من حيبه من ال حيبه

  :شاعر
  منا وحترمنا ما أنصف القدر... إن كان ذا قدراً نعطيك نافلة 

  :أبو الطمحان
  وأنك ال خلٌ هواك وال مخر... أيف احلق أين مغرٌم بك هائٌم 

  :أشجع
  يصبو وال يصيب إذا كان ذا حالني... وموت الفىت خٌري له من حياته 

  :ويستظرف للمتنيب



  من أن أكون حمباً غري حمبوب... أنت احلبيب ولكين أعوذ به 
بليت بوصيفة فذهب رأس مايل يف : وجدت يف مكة شاباً مصفراً ناحالً فسألته عن حاله فقال: قال بعضهم

ل حتبك العافية؟هل حتبك استمتع هبا وعدها بعض نعم الدنيا واآلخرة، ه: فقلت!مثنها ونفقتها، وليست حتبين
أليس حتب ذلك وتتمتع به مع أنه ال حيبك، فهبها : فقلت. ال: الصحة؟هل حيبك املال؟هل حتبك اجلنة؟فقال

فقام كاملسرور وأوجع إليها وساهلها يف سوء خلقها حىت رجع اهللا تعاىل بقلبها !بعض نعيم دنياك وآخرتك
  .إليه، وطاب عيشه معها

  :فاء حمبوبهتأسف من يزداد صفاء جب

  :إبراهيم ابن العباس
  ومن إحسانه من غري عمد... بنفسي من أساءته اعتماٌد 

  فعارض يف اجلفاء مبثل جهدي... ومن أصفيته يف الود جهدي 
  :أبو العتاهية

  هام اشتياقاً إىل لقيا معذبه... ويل فؤاد إذا طال العذاب به 
  فداك به أعز من نفسه شيٌء... يفديك بالنفس صٌب لو يكون له 

  :من ذكر مساواة حمبوبه يف احملبة

  خلقت هواك كما خلقت هوًى هلا... إن اليت زعمت فؤادك ملها 
  :إبراهيم بن املهدي

  إذا صدقت عنه حتدث عن قليب... وختربين عن قلبها فكأهنا 
  :أبو عنيسة

  جتلد أحياناً وما يب جتلد... كالنا سواء يف اهلوى غري أهنا 
  :الرفاء

  جتن ضلوعي ما جتن ضلوعها... ي تشكو إىل كأمنا شكوت الذ
  :بعض الصوفية

  إن يشأ شئت وإن شئت يشأ... روحه روحي وروحي روحه 

  :تعارف القلوب مودات األحباب

  .األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف: قال صلى اهللا عليه وسلم
  :بكر بن البطاح

  بالود قبل تشاهد األشباح... دالئل  وعلى القلوب من القلوب



  :العباس بن األحنف
  للمستهام بذكرها الصب... قل لليت وصفت مودهتا 
  إن الدليل عليه من قليب... ما قلت إال احلق أعرفه 
  يتجاريان بصادق احلب... قليب وقلبك بدعةٌ خلقا 

  :مث نقض هذا بقوله
  حبيبا ملا كان جيفو حبيٌب... فلو كان حقاً كما يزعمون 

  :حمبة من ال يعرف اهلوى

  :العباس بن األحنف
  وقد تركتين أعلم الناس باحلب... وجاهلة باحلب مل تبل طعمه 

  :ابن املعتز
  فاآلن يبدع يف قتلي على البدع... قد كان غراً بقتلي ليس حمسنه 

  :حمبة كل مات يف احملبوب

  كلبا ومن أجلها أحببت أخواهلا... أحب بين القوام طراً حلبها 
  :قيس بن ذريح

  فهيج أشجان الفؤاد وما يدري... وداعٍ إذ حنن باخليف من مىن 
  أهاج بليلى طائراً كان يف صدري... دعا باسم ليلى غريها فكأمنا 

  :املتنيب
  وال بربرهبم لوال جآذره... لوال ظباء عدي ما شقيت هبم 

  :من هانت نفسه عليه الستخفاف حمبوبه به

  :أبو الشيص
  عدائي فصرت أحبهمأشبهت أ

  :آخر
  قد أهلكوك وعنهم كنت أهناكا... إن الذين خبريٍ كنت تذكرهم 

  فليس حيييك إال من توفاكا... ال تطلنب حياةً عند غريهم 
  :املدعي عشقاً من غري عيان

  :بشار
  واألذن تعشق قبل العني أحياناً... يا قوم أذين لبعض احلي عاشقةٌ 



  األذن كالعني تؤيت القلب ما كانا... هلم مبن ال ترى هتذي؟فقلت : قالوا
  :ابن الرومي

  هوى حدثاً تكهل باكتهايل... هويتك ناشئاً قبل التالقي 
  فتلك هوًى طبائع ال انتحال... وكل مودةٍ قبل اختيارٍ 

  :تأذي احملبوب مبحبه

ال حاجة : قالف. إين أحبك: وقال رجل ليوسف الصديق. قيل املرأة إن أحبتك آذتك، وإذا أبغضتك خانتك
يل مبن حيبين، فقد أحبين أيب فطرحت ألجله يف اجلب، وأحبتين امرأة العزيز فحبست ألجلها يف السجن 

  .بضع سنني

  :من فقدته العني ومل يفقده القلب

  :بعض احملدثني
  إال عن العني إىل القلب... واهللا ما شطت نوى ظاعنٍ 

  :آخر
   الفؤاد الوالهوسكنتم مين... بنتم عن العني القرحية فيكم 

  :ابن فتري
  قليب القريح وإن غيبت عن بصري... إن كنت لست معي فالذكر منك سوى 

  وإمنا القلب ال خيلو من الفكر... العني تبصر من هتوى وحترمه 
  :آخر

  إذا ذهلت على النأي القلوب... جيد النأي ذكرك يف فؤادي 
  :البحتري

  نك الدياروتنائت منا وم... إن جرى بيننا وبينك هجر 
  والدموع اليت عهدت غزار... فالغليل الذي عهدت مقيٌم 

  :تذكر احملبوب يف مجيع األحوال

  :شاعر
  أخاف وأرجو والذي أتوقع... تذكرنيك اخلري والشر والذي 

  :عمر بن أيب ربيعة
  وأحدث ذكراها إذ الشمس تغرب... إذا طلعت مشس النهار ذكرهتا 



  :اخلنساء
  وأذكره لكل غروب مشس... اً يذكرين طلوع الشمس صخر

  :من مل يوجعه بعد حمبوبه لتصوره

  إذا تقاربت القلوب... إن التباعد ال يضر 
  :ابن املعتز

  وعيونٍ أتقيها... ما أبايل بظنوٍن 
  ة أرى وجهك فيها... يل من ذكراك مرآ 

  :تذكر احملبوب يف اليقظة والنوم

  :لعلي بن اجلهم

  وأول شيٍء أنت عند هبويب؟... أآخر شيءٍ أنت يف كل هجعٍة 
  :ابن ميادة

  وإال وجدت رحيها يف ثيابيا... فما مس جنيب األرض إال ذكرهتا 

  :تذكر احملبوب يف اخلفض والشدة

  :بعضهم
  ونأي حبيبٍ إن ذا لعظيم... أسجناً وقيداً واشتياقاً وعربةً 

  على مثل ما قاسيته لكرمي... وإن أمرأ دامت مواثيق عهده 
  :بعض الصوفية

  والسيف عند ذؤابيت مسلول... ولقد ذكرتك والذي أنا عبده 

  :تذكرة بضرب من املشاهبة من طيب

  .يذكرناك ريح الشمول وريح الشمال: كتب بعض البلغاء
  :بشار

  وأذكرها إذا نفخ الصوار... إذا الح الصوار ذكرت سعدى 
  :اخلبزارزي

  إال ذكرت به هلا شبها... نصباً لعينك ال ترى حسناً 
  :بحتريال



  وبشمها وبطعمها وحباهبا... كاٌس تذكرين احلبيب بلوهنا 
  :بعض احملدثني

  جعلت املدامة منه بديال... إذا ما ظمئت إىل ريقه 
  ولكن أعلل قلباً عليال... وأين املدامة من ريقه؟ 

  :تعسر نسيان احملبوب

  :أي بيت أغزل؟فقال بعضهم قول كثري: قال املهدي يوماً ألصحابه
  متثل يل ليلى بكل سبيل... نسى ذكرها فكأمنا أريد أل
فقال ابن . هذا جاف: فقال. يف أعشار قلب مقتل: قول امرىء القيس: ماله يريد أن ينسى؟فقيل: فقال
  :عندي غرضك: بزيع

  وحم التالقي بيننا زادين وجدا... إذا قلت إين مشتٍف بلقائها 
  .فقال أصبت

  :رهاالستحياء من احملبوب بظهر الغيب لتصو

  :مجيل
  علي بظهر الغيب منك رقيب... وإين ألستحييك حىت كأمنا 

  :أشجع
  أخاف إذا قارفت هلواً ترانيا... ومينعين من لذة العيش أنين 

  :ذكره يف الصالة

  :اجملنون
  اثنتني صليت الضحى أم مثانيا... أصلي فما أدري إذا ما ذكرهتا 

  :اخلبزارزي
   الركوع ويف السجودبذكرك يف... ألفت هواك حىت صرت أهذي 

  :التلذذ بذكره

  عساك منهم على ذكرٍ إذا شربوا... اشرب على ذكرهم إن حيل بينهم 
  :حممد بن أمية
  وذكراك من بني األنام أريد... كروا احلديث الذي مضى : أقول هلم

  كأين بطيء الفهم حني يعيد... أناشده إال أعاد حديثه 



يا : ففعل فسمع يوماً إنساناً يقول. تصري بعيداً عن ليلى فعساه يتسلىلو خرجت إىل مكة ف: قيل أليب اجملنون
  :مالك؟فقال: فلما أفاق قيل له. فغشي عليه. ليلى

  وداعٍ دعا باخليف إذ حنن من مىن
  :وقال

  هلا بني جلدي والعظام دبيب... وإين لتعروين لذكراك هزةٌ 

  :من خط صورة حمبوبه وشكا إليها

  :أبو نواس
  ومل أطمع بوصلٍ من لديه... أقلقين إليه  إذا ما الشوق

  !فيضي عليه: وقلت ملقليت... خططت مثاله يف بطن كفي 
  :بشار

  إليها ما لقيت على انتحاب... خططت مثاهلا وجلست أشكو 
  إليها والشكاة على التراب... كأين عندها أشكو مهومي 

  :االستقاء ملاضي الزمن

   يرجى هلن طلوعسقى اهللا أياماً لنا ولياليا مضني فال
  مجيعٌ وإذ كل الزمان ربيع... إذ العيش صافٍ واألحبة جريةٌ 
  فعاصٍ وأما للهوى فمطيع... وإذ أنا أما للعواذل يف اهلوى 
  .إن شئت كان أعرابياً يف مشلته وإن شئت فعراقي يف حلته: قال الصاحب يف هذا الشعر

  :وقال البحتري
  دثات عن الزمان مبعزلواحلا... والعيش غٌض واحلياة لذيذةٌ 

  :آخر
  أحسن ما كانت صروف الزمن... سقياً أليام تولت هبا 

  لليوم والساعة منها مثن... ولت فما الدنيا بأقطارها 

  :متين عود األيام السالفة

  :بعضهم
  وما كل من يعطى املىن مبسدد... ولو أنين أعطيت من دهري املىن 

  !أال ابعدي: يام أتنيوقلت أل! ... أال ارجعي: لقلت أليام مضني
  :آخر



  وجدنا أليام احلمى من يعيدها... خليلي ما بالعيش عتٌب لو اننا 
  :جحظة

  وإال فعيشٌ آخٌر مثل أول... أال ليت عيشاً أوالً كر راجعاً 

  :التلهف على أحوال سالفة

  :منصور النمريي

  وهبا اخلليط نزول... وجمالس لك باحلمى 
  ويلوسرورهن ط... أيامهن قصريةٌ 

  املالكية والشبا ب وقينةٌ ومشول
  :آخر

  املال واخلبز وأم عمرو: ... لوال ثالثٌ هن عيش الدهر

  :من هيجه احلمام بتغريده

  :هو أحسن ما قيل يف بكاء احلمام: أنشد ابن أيب طاهر وقال
  هتوف البواكي والديار البالقع... وقبلي أبكى كل من كان ذا هوى 

  نوائح ما ختضل منها املدامع... بٍ ومر على األطالل من كل جان
  خمطمةٌ بالدر خضٌر روائع... مزبرجة األعناق منر بطوهنا 
  حواشي بروٍد أحكمتها الوشائع... ترى طرراً بني اخلوايف كأمنا 

  خواضب باحلناء منها األصابع... ومن قطع الياقوت صيغت عيوهنا 
  :محيد بن ثور

  ساق حر ترحةً وترمنا دعت... وما هاج هذا الشوق إال محامةٌ 
  خمافة بنيٍ يترك احلبل أجذما... بكت شجو ثكلى قد أصيب محيمها 

  وال عربياً شاقه صوت أعجما... فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها 
  :آخر

  !مما تغين بنظم جٍد متزن... يا ويح قمرية غنت لنا هزجاً 
  فصرت يف جوف منحوت من القنن... قد كنت واقعةً دهراً على فنن 

  أتسجعني للهوٍ منك أم شجن؟... فخربينا وما ألقاك خمربةً 
  خوف الوشاة واشفاقاً من الزمن... ويف الفؤاد مهوٌم لست مظهرها 

  :التذكر بنار موقدة



  :نظر أعرايب إىل نار بأرض حمبوبه فقال
  مع الليل أم برٌق تألأل ناضب... أنارٌ بدت يا عبد يف ساكن الغضى 

  له عند جرعاء النمرية حاطب... وقد الذي فأحبب بتلك النار وامل
  :وقال

  سناً يهيج فؤاد العاشق السدم... يا موقد النار أوقدها فإن هبا 

  :التذكر بالربق

  :أبو سعيد بن فوقه
  كربقٍ بدا من أصبهان فأومضا... أقول وقد مشت الربوق فلم أجد 

  لترفضاومل تك إال إن نبت يب ... سقى الرائح الغادي بالداً رفضتها 
  إيل أعادته اخلطوب مبغضا... وهل هي إال موطن يل حمبٌب 

  :وقال
  متثل يل أهنا تبتسم... إذا أومض الربق من أرضها 

  فيخصب من دمعي املنسجم... وأذكرها يف احملل اجلديب 

  :التذكر والشوق هببوب الريح

  :شاعر
  لى وجدلقد زادين مسراك وجداً ع... أال يا صبا جنٍد مىت هجت من جندٍ؟ 

  :عبد اهللا بن أمية
  أنت هبا طاب ذلك البلد... هبت حماالً فقيل من بلٍد 
  ما قبل الريح قبله أحد... فقبل الريح من صبابته 

  :وقال
  كأين لعلوي الرياح كثيب... إذا هب علوي الرياح وجدتين 

  :تذكر احملبوب باالختالج العارض

  .درهاالعرب تزعم أن من خدرت رجله فذكر حمبوبه ذهب خ
  :عمر بن أيب ربيعة

  إذا خدرت رجلي أبوح بذكره
  :وقال

  بذكراك من مذلٍ هبا فيهون... إذا مذلت رجلي دعوتك أشتفي 



  .من اختلجت عينه أبصر حمبوبه: ويقولون 
  :إبراهيم املوصلي

  كان عيين تعلم الغيبا... اختلجت عيين فأبصرته 
  :ابن املعتز

  نفسها برؤية خري بشرت... مرحباً باختالج أجفان عنيٍ 
  :العباس

  بأن أراك وما زالت على خطر... ظلت تبشرين عيين إذا اختلجت 
  إين ببشراك يل من أسعد البشر... أما كنت صادقة : فقلت للعني

  بلى جزاؤك أن ختلني بالنظر... فما جزاؤك عندي لست أعرفه 
  وجه احلبيب كما مل تأت باخلرب... وأحجب املقلة األخرى وأمنعها 

  مما جاء يف التوديع والفراق

  :لبعضهم
  فما بعد الفراق من اجتماع... متتع من حبيبٍ بالوداع 

  أمر من الفراق بال وداع... فلم أر يف الذي القيت شيئاً 
  :بشار

  للظاعنني إذا ما ميموا بلدا... إن الوداع من األحباب نافلةٌ 
  ال نلتقي أبدا هل جنمع الدار أم... ولست أدري إذا ما شط املزار هبم 

  :املوسوي

  وال عناقٌ وال ضمٌ وال قبل... وأفجع الناس من سارت حبائبه 

  :التوديع باإلشارة

شيعنا احلي وفيهم أدوية السقام، فأشرنا باحلق إىل : مسعت أعرابياً خياطب آخر فيقول: قال األصمعي
  :بها فقالخرج رجل يف سفر وكانت له ابنة عم حي. السالم، ومجدت األلسن عن الكالم

  وجد بنا سريٌ وفاضت مدامع... وملا تبدت للرحيل مجالنا 
  مىت أنت راجع؟: وأومت بعينيها... أشارت بأطراف البنان وسلمت 

  ما علمي مبا اهللا صانع!فديتك: ... فقلت هلا والقلب فيه حرارةٌ
  :استطابة التوديع طمعاً يف لقاء احلبيب

  :شاعر
  كان قد وعره اهلجر ما... وسهل التوديع يوم املىن 



  :وقال
  فيه روٌح وفيه كشف مهوم... ليس عندي خطب النوى بعظيم 

  وانتظار اعتناقٍة لقدوم... إن فيه اعتناقةً لوداع 
  :وقال

  حلبب من أجل التالقي التفرق... ولو فهم الناس التالقي وحسنه 
  منازجه واخلد باخلد ملصق... فيا حسننا والدمع بالدمع واشٌج 

  عناقٌ على أعناقنا مث ضيق... ا وشك التالقي ولفنا وقد ضمن
  بشكوى وإال عربةً تترقرق... فلم تر إال خمرباً عن صبابٍة 

  نكاد هبا من شدة اللثم نشرق... ومن قبلٍ قبل التالقي وبعده 

  :عذر تارك توديع حمبوبه

ال كراهاً جتديد العهد ما أعرضت عن تشييعك إال استفظاعاً لتوديعك، وما كرهت توديعك إ: كتب بعضهم
  !.بفراقك
  :البحتري

  يوم سرت ومل أالقيك... ال تعذلين يف مسريك 
  تسفع غرب ماقك... إين عرفت موافقاً للبني 

  سبب اشتياقي واشتياقك... وعلمت أن لقاءنا 
  :الصنوبري

  وبعثت الدموع يف تشييعه... بأيب من هربت من توديعه 

  :البكاء عند التوديع

امللك اخلروج إىل مصعب بن الزبري تعلقت به امرأته عاتكة، فبكت وأبكت جواريها، فقال عبد  ملا أراد عبد
  :قاتل اهللا ابن أيب مجعة حيث قال: امللك

  حصانٌ عليها نظم درٍ يزينها... إذا ما أراد الغزو مل يثن عزمه 
  بكت فبكى مما دهاها قطينها... هنته فلما مل تر النهي عاقه 

  :وقال
  تولت وماء العني يف اجلفن حائر... ين أهنا يوم أعرضت ومما دها

  إيل التفاتاً أسلمته احملاجر... فلما أعادت من بعيٍد بنظرٍة 
  :آخر



  وعريهم شوقي وحاديهم وجدي... سقى اهللا ركباً ودعوا يوم ودعوا 
  أسائل يف سعدٍ عن القمر السعدي... غداة مضت واستوثقتين عربةٌ 

  :حلبيبإظهار التوجع لوداع ا

  :شاعر
  وفقدك مثل انفقاد الدمي... وداعك مثل وداع الربيع 

  نفارقه منك أو من كرم... عليك السالم فكم من وفا 
  :أبو متام

  لفراقهم هل أجندوا أم أغوروا... الناس غريك ما تغري خرييت 

  :صعوبة لقاء اإلبل للفراق

  دي فلم تسرأبت على السائق احلا... لو تعلم العيس ما يف يومٍ بينهم 
  يقعن يف حر وجهي أو على بصري... كأن يف أيدي مطاياهم إذا وخذت 

  :املتنيب
  مناخاٌت فلما ثرن ساال... كأن العيس كانت فوق جفين 

  :وقد ذم بعضهم اإلبل ملا كانت سبباً للفراق فقال
  إال ناقةٌ أو مجل... ما غراب البني 

  :ونقضه جران العود فقال
  وتنقذه إن أذهلته الشدائد... من حبيبه بأخفافها يدنو الفىت 

  :ارحتال القلب بارحتال احملب

  .قطيعة الوصال قطع األوصال. إن بنا أخوك بان شطرك: قيل
  :الصنوبري

  وفراق النفس بعد غد... ذكروا إن الفراق غداً 
  :أبو متام

  نفسي عن الدنيا تريد رحيال... قالوا الرحيل فما شككت بأنه 
  :التنوخي
  عاريةٌ فاستردته يد البعد... ان عمري يف اقترانك يب كأمنا ك

  .يوم توديعك ودعت قليب، فهو يتصرف بتصرفك وينصرف مبنصرفك: وكتب بعضهم
  :ابن احلجاج



  على بعض الزوامل يف الرحال... رحلت وما علمت بأن قليب 
  :آخر

  لقد سافرت معك األنفس... لئن بعدت عنك أجسادنا 
  :السالمي

  هو الصواع وبعض العري سراق... يب يف رحالكم ما تنشدون وقل
  :أبو متام

  من اجلسوم إليها حني تنتقل... تكاد تنتقل األرواح لو تركت 

  :من ارحتل فخلف قلبه عند حبه

  :اخلبزارزي
  سافرت عنك وما الفؤاد مسافر... أنا غائٌب والقلب عندك حاضٌر 

  :آخر
  قليب وأمضي بال قلب يقم عنده... وإن يرحتل جسمي مع الركب مكرهاً 

  :املتنيب
  أخلف قليب عند من فضله عندي... فجد يل بقلبٍ إن رحلت فإنين 
  لقلت أصابت غري مذمومة العهد... ولو فارقت جسمي إليك حياته 

  :شدة الفرقة

  .خوفاً من الفراق وبه أمل: مل تصفر الشمس عند الغروب؟فقال: قيل لبعض الصوفية
  :األستاذ الرئيس

  ع وإن سكنت إىل العناق... إىل الودا ال تركنن 
  تصفر من خوف الفراق... فالشمس عند غروهبا 

كبدي بيد الشوق خمطوفة . بكف الفرقة تقدح نار احلرقة: وقيل!ما أشد صدع الفراق بني الرفاق: وقيل
  .أننت من ريح الفراق وأزكى من نسيم التالق. وعيين بقذى الفراق مطروفة

  رزية مالٍ أو فراق خليل... صطرب له وما الدهر إال هكذا فا

  :احلذر من الفراق

  :أشجع
  وقع الذي خيشى حذاره... وحماذر للبني قد 



  :آخر
  لوقت الرواح أرادوا الغروبا... كفى حزناً إن زاورنا 

  لطال على الناس حىت تغيبا... فلو كنت بالشمس ذا طاقٍة 
  :وقال

  ليه مراكبهأظن كمحمولٍ ع... وأشفق من وشك الفراق وإنين 

  :شدة مساع الفرقة

  :أبو نواس
  فلو قد فعلتم صبح املوت بعضنا... طرحتم من الترحال أمراً فغمنا 

  :كون الفرقة كاملنية

  .لكل جليلة دقيقة ودقيقة املوت الفراق: قيل
  :النمريي

  أو توأمان تراضعا بلبان... إن املنية والفراق لواحٌد 
  لثكل حقاً فرقة اإلخوانوا... يف فرقة األحباب شغلٌ شاغلٌ 

  :أبو متام
  إال الفراق على النفوس دليال... لو حار مرتاد املنية مل جيد 

  :املتنيب
  هلا املنايا إىل أرواحنا سبال... لوال مفارقة األحباب ما وجدت 

  :بغض الوقت الذي يعرض فيه الفراق

  :أبو متام
  أي سيلٍ تسيل به النفوس... إن يوم الفراق يومٌ عبوٌس 

  ر ملاذا حىت دهاين اخلميس... مل أزل ابغض اخلميس ومل أد 

  :استقباح احلياة بعد ارحتال احلبيب

  :التنوخي
  فذاك كذوٌب يف اهلوى غري صادق... إذا بان حمبوٌب وعاش حمبه 

  :وقال
  فارقته وحييت بعد فراقه؟... أو ليس من إحدى العجائب أنين 



  :اعتراض الفراق

  :ابن الرومي
  آمن ما كنت يف حدائقها... يت مفاجأة أخرجت من جن

  إذ راع قليب نعيق ناعقها... بني استماعي هديل هادهلا 
  :أنشد املأمون قول العباس بن األحنف

  !اتعدنا للرواح فبكروا: وقالوا... هم كتموين سرهم مث أزمعوا 
  .سخروا بأيب الفضل أعزه اهللا: فقال

  :إبراهيم بن العباس
  فمن خمربي يف أي أرضٍ غروهبا؟... ستقرها وزالت زوال الشمس عن م

  :مفارقة احملبوب قبل التمتع به

  :اخلبزارزي
  بانوا فما زودوين غري تعذييب... استودع اهللا أحباباً فجعت هبم 
  وما انقضت حاجة يف نفس يعقوب... بانوا ومل يقض زيٌد منهم وطراً 

  :ابن األحنف
  !عهم بالسؤالفقرنا ودا... كيف أنتم؟ : سألونا عن حالنا

  ما أناخوا حىت ارحتلنا فما نفرق بني النزول واالرحتال
  :حممد بن أمية

  واتفاقاً جرى بغري اتفاق... يا فراقاً أتى بعيد تالقٍ 
  زمت العيس منهم لفراق... حني حطت ركابنا لتالقٍ 

  ليس نفسي نفسي اليت بالعراق... إن نفسي بالشام إن أنت فيها 
  كيف وجدي هبم وكيف احتراقي... فيدري أشتهي أن يرى فؤادي 

  :كون من تباعد عن حمبوبه يف غربة

  ولكن من تنأين عنه غريب... فال حتسيب أن الغريب الذي نأى 

  :اخلبزارزي
  وإن ظللت أرى يف األهل والوطن... إين لفي غربٍة مذ غبت يا سكين 

  :املتنيب
  احلون همأن ال تفارقهم فالر... إذا ترحلت عن قومٍ وقد قدروا 



  :التلفت إىل احملبوب بعد االرحتال عنه

  :شاعر
  إال وذكرك يلوي دائماً عنقي... ما سرت ميالًوال جاوزت مرحلة 

  :املتنيب
  نظراً فرادى بني زفرات ثين... أفدي املودعة اليت أتبعتها 

  :ابن املعتز
  والتفايت وقد نظرت إليه... لست أنسى التفاته حني وىل 

  والوجد على إلفه يعض يديه وكالنا من التأسف

  :تسلط أيام البني على وصف األحباب

  :شاعر
  دخلت بينه الليايل وبيين... أرق العني إن قرة عيين 

  :جحظة
  فلم يبق إال ما أعيد من الذكر... جرت نوب األيام بيين وبينه 

  :أبو متام
  عبثاً يروح اجلد فيه ويغتدي... عبث الفراق بعينه وقلبه 

  :لنوىوصف الدهر وا

  :حممد بن وهب
  تعرض يل دونه عائق... إذا ما مسوت إىل وصله 

  كأن الزمان له عاشق... وحاربين فيه ريب الزمان 
  :شاعر

  كأن هبا مثل الذي يب من اللوم... مالم النوى يف بعدها غاية الظلم 
  ولو مل تردكم مل تكن فيكم خصمي... فلو مل تعز تزو عين لقاءكم 

  :املتنيب
  فما طليب منها حبيباً ترده... لدنيا حبيباً تدميه أىب خلق ا

  :التحري لتفرق األحباب فرقتني



  :أبو العتاهية
  من الشوق أثر الظاعنني تصدع... أيا كبداً عادت عشبة غربٍ 

  مقام وال فيما مضى متشرع... عشية ما فيمن أقام بغربٍ 
  !فلله دري أي قومٍ أتبع... تفرق أهلنا مقيماً وظاعناً 

  ورائي فما أدري هبا كيف أصنع؟... زعين شوقي أمامي وحاجيت ينا

  :الرغبة يف حفظ املودة عند الغيبة

قصارى كل مشيع الرجوع، لكين : خرج عبد امللك بن صاحل مشيعاً جلعفر بن حيىي فاستعرض حاجاته فقال
  :أريد من األمري أن يكون كما قال ابن الدمينة

  كما أنا للواشي ألد شغوب ...فكوين على الواشني لداء شغبةً 
  .أقول كما قال مجيل معاتبة القلب الشتياقه إذا نأى وتلونه على احلبيب إذا دنا: فقال جعفر
  :بعضهم

  بليلى فذق ما كنت قبل تقول... وخربتين يا قلب أنك ذو هوى 
  قوى من قوى أعولت كل عويل... ومنيتين حىت إذا ما تقطعت 

  :اخلوارزمي
  وبني الرِجل والقلب اختصام... نفسي  وملا سرت عنك رأيت

  !منك االعتزام: وتلك تقول! ... منك السري عنه: فذاك يقول

  :التحذير من مفارقة احلبيب

  وتبكي كما يبكي املفارق عن قهر؟... أترحل طوع النفس عمن حتبه 
  ودمعك باق يف مآقيك ال جيري... أقم ال تسر واحلزن عنك مبعزلٍ 

  :الندم على مفارقته

  :املهليب
  فراق من أبكي عليه؟... من ذا ألوم أنا جنيت 

  :قيس بن ذريح
  كما ندم املغبون حني يبيع... ندمت على ما فات مين فقدتين 
  هنيتك عن هذا وأنت مجيع... فقدتك من قلبٍ شجاعٍ فإنين 

  :اجملنون
  بذي األثل صيفاً مثل صيفي ومربعي... فإن ترجع األيام بيين وبينها 



  مرائر إن جاذبتها مل تقطع... ق النوى بعد هذه أشد بأعنا
  :من ارحتل عنه فأسرع العود شوقاً إليه

  :أما مسعت قول ابن عمك زهري بن حباب: قيل جلميل
  فإكثر دونه عدد الليايل... إذا ما شئت أن تسلو خليالً 

  وال أبلى جديداً كابتذال... فما سلى حبيباً مثل نأيٍ 
  :ت؟فخرج عنها ليلة مث رجع وهو يقولفلو نأيت عنها لسلو: قيل

  رويد اهلوى حىت تغب لياليا... أشوقاً وملا متض يل غري ليلٍة 
  !وجدنا طوال النأي للحب شافيا... إننا : حلا اهللا أقواماً يقولون

: خرج املهدي يريد منزل حسنة، فلما بلغ دارها وترفعت أستارها اشتاق إىل اخليزران فكر راجعاً وقال
  :فإين واهللا أصابين كما أصاب من يقول!ه من حسنةواسوءتا

  ع شراعاً والعيس هتوي هويا... بينما حنن بالبالكث فالقا 
  خطرت خطرةٌ على القلب من ذكراك وهنا فما استطعت مضيا

  كراً املطيا: ق، وللحاديني... لبيك إذ دعاين ين الشو : قلت

  :الشوق بعد االرحتال

  :راقي، فلما ارحتل به بكى وأنشدكان ألعرايب مملوك فاشتراه ع
  فكيف إذا سار املطي بنا عشراً؟... أشوقاً وملا متض يل غري ليلٍة 

  ومن قد نشا فيكم وعاشركم دهرا... أخوكم وموالكم وصاحب سركم 
  .احلق بأهلك: فقال له املشتري

  :وقال املتنيب
  فكيف إذا غدا السري ابتراكا؟... أرى أسفاً وما سرنا قليالً 

  وها أنا ما ضربت وقد أحاكا... ا الشوق قبل البني سيٌف فهذ
  :أشجع

  فكيف تكون إذا ودعوا؟... فها أنت تبكي وهم جريةٌ 
  :أبو فراس

  صربت على اختيارك ال اختياري... محلت هواك ال جلداً ولكن 
  :املفارقة كرهاً

  :املاين
  فإنين لرحيلي غري خمتار... ال تنكرن رحيلي عنك يف عجلٍ 

  يوم الوغا غري قالٍ خيفة العار... فارق اإلنسان مهجته  ورمبا



  كراهة فراق من صحبته كرها

ً  
  ألفناها خرجنا مكرهينا... أقمنا كارهني هلا فلما 

  أمر العيش فرقة من هوينا... وما شغف البالد بنا ولكن 
  وخلفت الفؤاد هبا رهينا... خرجت أقر ما قد كنت عيناً 

  :وقال
  كرهت فراقه بعد املزار... ره مين وكم من زائرٍ بالك

  :من عم الغم بفراقه

  :نفيلة األشجعي
  وقرب ناجيات السري كوم... فلما أن دنا منا ارحتالٌ 

  على ديباج أوجهها النعيم... حتاسر واضحات اللون غر 
  تدور وما لنا فيها محيم... فقائلة ومثنية علينا 

  :املتنيب
  ! وكم رانٍ بأجفان ضيغمإيل... رحلت فكم باكٍ بأجفان شادٍن 

  بأجزع من رب احلسام املصمم... وما ربة القرط املليح مكانه 

  :من مل يبال بالفراق لكثرة ما دهاه

  :املتنيب
  وإن بان جريانٌ علي كرام... وفارقت حىت ما أبايل من النوى 

  وعيين على فقد الصديق تنام... فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي 
  :وقال

  وباملصائب يف أهلي وجرياين... ني حىت ما أراع له روعت بالب
  :وقال

  بذي لطف اجلريان قدماً مفجع... وما أنا باملستنكر البني إنين 

  :الشاكي كثرة ما يعرض له من فرقة األحباب



  حرامٌ على األيام أن نتجمعا... كأنا خلقنا للنوى فكأننا 
  :علي بن عبد العزيز

  ليس سوى التالقي والوداعف... كأن البني حمتوٌم علينا 

  مما جاء يف اهلجران

  .اهلجران سبب التسلي، اهلجر مفتاح السلو
  وطول العهد يقدح يف القلوب

  :بشار
  إذا مل تطالع آلفا أو يطالع... وال يلبث اهلجران أن يقطع النوى 

  :العباس
  إن املتيم قلما يتجنب... راجع أحبتك الذين هجرهتم 
  دب السلو له وعز املطلب... ا إن الصدود إذا متكن منكم

  :تعظيم اهلجران

  :ابن اجلهم
  أرق من الشكوى وأقسى من اهلجر... مبا بيننا من حرمٍة هل رأيتما 

  :آخر
  يصبو وال يصيب: إذا كان ذا حالني... وموت الفىت خٌري له من حياته 
  أال إن هجران احلبيب هو اإلمث

  :إظهار الندم على هجران احلبيب

  :شاعر
  على هجر أيامٍ بذي الغمر نادم... أياماً على الغمر إنين  هجرتك

  كعازبٍة عن طفلها وهي رائم... وإين وذاك اهلجر لو تعلمينه 

  :احلاسد ملن يواصله حمبوبه

  :أبو صخر اهلذيل
  أليفني منها ال يروعهما الدهر... لقد تركتين أحسد الوحش أن أرى 

  :آخر
  قضى بني كل اثنني أن ال تالقيا... فيا ليت أن اهللا إذا مل أالقها 



  :ابن العميد
  منفرٌد بالغرام وحدي... ال يهنأ العاشقني إين 

  :من ال يلتذ بالوصل خيفة اهلجر

  :العباس
  لعلمي يوماً أن سيتبعه عتب... إذا رضيت مل يهنين ذلك الرضا 

لدهر بوصل حمبوب فاعلم إذا ساعدك ا: وقيل. ال تغترر بصفاء األلفة فإهنا منكشفة عن كدر الفرقة: وقيل
  .أنه قد غر وضر ومر

  :سعيد الكاتب
  عين بذاك الرضا مبغتبط... ما كنت أيام كنت راضيةً 

  منك التجين وكثرة السخط... علماً بأن الرضا سيتبعه 

  :نفي االتنفاع بقرب الدار مع اهلجران

  :إبراهيم
  وشط بليلى عن دنوٍ مزارها... دنت بأناسٍ عن تناء زيارةٌ 

  ألقرب من ليلى وهاتيك دارها... مقيمان مبنقطع اللوى  وأن
  :آخر

  إذا كان ما بني القلوب بعيد... رأيت دنو الدار ليس بنافعٍ 
  :العباس

  وقد مجعتنا واألحبة دار... كفى حزناً أن التباعد بيننا 
  :عبد الوهاب

  أنفع من هجرهم إذا حضروا... البعد منهم على ربائهم 

  :خشية الرقيباإلعراض عن احلبيب 

  :قال شاعر
  قليلٌ وأن قد قلّ منك نصيبها... وما هجرتك النفس إنك عندها 

  !هذا حبيبها: بقول إذا ما زرت... ولكنهم يا أملح الناس أولعوا 
  :وقال

  هواناً وأبدوا دوننا نظراً شزرا... وملا رايت الكاشحني تتبعوا 



  وأهجركم شهراأزوركم يوماً ... جعلت وما يب من جفاءٍ وال قلًى 
  :األحوص

  حذر العدى وبه الفؤاد موكل... يا بيت عاتكة اليت أتغزل 
  :وقال

  ومل أملم به وبه القليل... أمّر جمانباً عن بيت ليلى 
  :آخر

  ونفسي يف الدار اليت ال أزورها... أزور بيوتاً الصقاٍت ببيتها 

  :اهلجران لرضا احلبيب

  :مسلم
  يس للوصل عندنا مثنفل... إن كان هجراننا يطيب لكم 

  :املتنيب
  فما جلرحٍ إذا أرضاكم أمل... إن كان سركم ما قال حاسدنا 

  :آخر
  بأن لقلبك فيه سرورا... سررت هبجرك ملا علمت 
  إذا كان يرضيك سهالً يسريا... وإين أرى كل ما ساءين 

  :استطابة قليل اهلجر بني املتحابني

  :اخلثعمي
  إذا كان ممن ال خياف على الوصل. ..ومل أر مثل الصد أحسن منظراً 

  :املتنيب
  ويف اهلجر فهو الدهر يرجو ويتقي... وأحلى اهلوى ما شك يف الوصل ربه 

  :وقال
  فأين حالوات الرسائل والكتب؟... إذا مل يكن يف احلب سخطٌ وال رضا 

  :هجران احلبيب صيانة للنفس

  :أمحد بن يوسف
  أساً من إخائك يف صدريورددت ي... تركتك واهلجران ال عن ماللٍة 

  محلت هلا نفسي على مركب وعر... وألزمت نفسي من فراقك خطةً 
  فما قدر حيب أن أذل هلا قدري... وإين وإن رقت عليك ضمائري 



  :اخلبزارزي
  هجرت، وكان اهلجر أشفى وأسلما... إذا مل يكن يف الوصل روحٌ وراحةٌ 

  :آخر
  جرٍ وبعض الشر يدفع بالشرهب... ومن مل يطق صرباً على النأي يستعن 

  كذا ال يرى يف القدر أسلى من اهلجر... كما ال يرى أوىف من الوصل يف اهلوى 

  :املعتقد رضا حبيبه يف الباطن وإن سخط يف الظاهر

  :مسلم بن الوليد
  له خلقان ما يتشاهبان... وراضي القلب غضبان اللسان 

  انوميزج يل املودة باهلو... يسر موديت ويطيل هجري 
  :وقال

  وهو عين ذو انقباض... وده وٌد صحيٌح 
  ن ويف الباطن راض... فعلى الظاهر غضبا 

  :تضجر من يواصله بغيض ويصارمه حبيب

  ويف الرمل مهجورٌ إيل حبيب... أعاشر يف ذي الدار من ال أوده 
  :احلطيئة

  وجيمع منا بني أهل الضغائن... يبغض منا من حنب لقاءه 
  :املتنيب

  مبن ال أبايل هلكه ملمتع... ق الضنني وإنين أفجع بالعل
  :وله

  بغيضاً تناءى أو حبيباً يقرب... أما تغلط األيام يفّ بأن أرى 
  :وقال

  آلخر ممن ال تود صديق... تباعد ممن واصلت فكأهنا 
  :الزبري

  وعلى التهاون بالذي يهوى... جبلوا على إكرام مبغضهم 

  :تأسف من هجر حمبوبه

  :شاعر
  أملي رضاك وزرت غري جمانب... تبةً لسكن عربيت لو كنت عا



  صد امللول خالف صد العاتب... لكن مللت فلم تكن يل حيلةٌ 
  :البحتري

  داللٌ فما كان إال جتنبا... وكنت أرى أن الصدود الذي مضى 
  وآمن خواناً وأعتب مذنباً؟... فوا أسفي حتام اسأل مانعاً 

  :عدم الثقة باحملبوب

  :اجملنون
  على املاء خانته فروج األصابع... من ليلى الغداة كقابضٍ  فأصبحت

  :وله
  مع الصبح يف اعقاب جنم مغرب... فأصبحت من ليلى الغداة كناظرٍ 

  :شكوى احلبيب هلجرانه بعد ذهابه

  حىت إذا أيقظوين للهوى رقدوا... أبكي الذين أذاقوين مودهتم 
  :ابن اجلهم

   ما بني اجلوانح الصدروأهلنب... أزحن رسيس القلب عن مستقره 
  بيأسٍ مبنيٍ أو جنحن إىل الغدر... أال قبل أن يبدو املشيب بدأنين 

  :كثري يف قوله: من أشعر العرب؟قال: قال جرير لبعض صحبه
  بقولٍ حيل العصم سهل األباطح... وأدنيتين حىت إذا ما ملكتين 
  حوغادرت ما غادرت بني اجلوان... تناءيت عين حني ال يل حيلةٌ 

  :بل قول هشام: قال
  فلست أدري أأمضي فيه أم أقف... أشرعت يل مورداً أعيت مصادره 

  :شكوى خبل احلبيب

  :شاعر
  قذى العني من سايف التراب لضنت... لقد خبلت حىت لو أين سألتها 

  من الصم لو متشي هبا العصم زلت... كأين أنادي صخرةً حني أعرضت 
  يت مما بيننا وختلتختل... وإين وهتيامي بعزٍة بعدما 

  تبوأ منها للمقيل اضمحلت... لكاملبتغي ظل الغمامة كلما 
  :البحتري

  بالصب يف سنة الكرى ما سلما... ألف الصدود فلو مير خياله 



  :التلون مبا يسلي احملب

  :متثل شريح المرأته بقول مالك بن أمساء
  ضبوال تنطقي يف سورٍة حني أغ... خذي العفو مين تستدميي موديت 

  إذا اجتمعا مل يلبث احلب يذهب... فإين رأيت احلب يف الصدر واألذى 
  :وقال

  وليس حببوبٍ حبيٌب خيالف... يراك ويهوى من يقل خالفه 

  :التواء احملبوب على حبه وخمالفته له يف أحواله

  :شاعر
  !حبيب أراح اهللا قلبك من حيب... كل هذا تربماً : شكوت فقلت

  صربت وما هذا بفعل شجى القلب... شدما ل: فلما كتمت احلب قالت
  رضاها فتعتد التباعد من ذنيب... وأدنو فتقصيين فأبعد طالباً 

  وجتزع من بعدي، وتنفر من قريب... فشكواها يؤذيها وصربي يؤودها 
  :وقال

  كل العذاب فما أبقت وما تركت... إن اليت عذبتين يف حمبتها 
  فلما رأتين باكياً ضحكت عيين... عاتبتها فبكت فاستعربت جزعاً 

  مين فلما رأتين قد ضحكت بكت... فعدت أضحك مسروراً بضحكتها 
  يوماً قلوصٌ فلما حثها بركت... هتوى خاليف كما حثت براكبها 

  :املتأسف لقلى حبيبه له

  :النمري
  ونكراء من هجراهنم حدثت بعدي... رأيت صدوداً وانقباض مودٍة 
  لنا عنك جازيناك باهلجر والصد... وى أما لو يطيع القلب أو يصفح اهل

  :آخر
  وكان لذكر سعدى يستطار... وما سعدى وإن كرمت علينا 

  ويف وجهيه للنجم ازورار... بأقرب يف املودة من سهيلٍ 
  لعمر أبيك طال به الفرار... يفر من النجوم لغري شيٍء 

  :وصف احلبيب بالتلون



  .إيل من أن أبتلى مبتلونألن أبتلى بألف جلوج مجوح أحب : قال بعضهم
  :دعبل

  ال تصربين على طعامٍ واحد... إين وجدتك يف اهلوى ذواقةً 
  :آخر

  عرضت وال ملقال واشٍ حاسد... يا عتب مل أهجركم ملاللٍة 
  ال تصربون على طعام واحد... لكنين جربتكم فوجدتكم 

  مما جاء يف البكاء والدموع

  وصف قطرات الدموع

  سلك النظام فخانه النظم... يف  كاللؤلؤ املسحور اغفل
  :األعشى

  آلىلء منحدراٍت صغارا... كما فرق السلك من نظمه 
  :وقال

  والدم اجلاري عقيقٌ قد مجد... وكأن الدمع دٌر جامٌد 
  :وقال

  ودمعه ذوب درٍ فوق ياقوت... فدمعيت ذوب ياقوت على ذهبٍ 
  :قالدخل أبو نواس على جارية الناطفي وكان قد ضرهبا موالها ف

  كالدر إذ ينسل من خيطه... إن عناناً أسبلت دمعها 
  تيبس ميناه على سوطه... فليت من يضرهبا ظاملاً 

  :خالد الكاتب
  فاستشهد العاذلون الدمع والنفسا... ما زلت أنكر ما ألقى وأجحده 

  :أنشد أبو السائب القاضي قول جرير
  معينا وشالً بعينك ال يزال... إن الذين غدوا بلبك غادروا 
  ماذا لقيت من اهلوى ولقينا؟: ... غيضن من عرباهتن وقلن يل

  .فحلف ان ال يرد على احد سالمه يومه إال بالبيتني
  :وحنوه لبعضهم

  دموعٌ كففنا غرهبا باألصابع... وملا تالقينا جرت من عيوننا 
  :رأى الرشيدي كتابة يف جدار قصر دجلة

  بت للظاعنني محولوقد قر... ومايل ال أبكي بعنيٍ حزينٍة 



إمنا أراد حكاية : فقال الربيع. فجعل يسأل أصحابه عن املكتوب حتته فلم يعرفوه!ايه ايه ايه: وحتته مكتوب
  .البكاء

  :وقال آخر
  يرى معشباً الخضر خدي وأعشبا... فلو أن خداً كان من فيض عربٍة 

  :فاطمة بنت األحجم
  رفاء ممطورعصٌن يراح من الط... كأن عيين ملا أن ذكرهتم 

  :وقال آخر
  عليها سقيطٌ من ندى الطل ينظف... نبيت كأن العني أفنانٌ سدرٍة 

  :جعل البكاء كسحاب وقطر

  :كثري
  كأن إنساهنا يف جلٍة غرق

  :ابن احلاجب
  إذا اهنملت من عينه عرباهتا... كأن السحاب الغر حشو جفونه 

  :الدمشقي
  يف ماء دمعته حارت سباحته... علمت إنسان عيين أم يعوم فقد 

  :تشبيه الدمع مباء يتصبب

  :شاعر
  كمر خليجٍ يف صفيحٍ منصب... فعيناك غربا جدولٍ يف مفاضه 

  :علقمة
  من قسمة الشوق ساعورٌ وناعور... للماء والنار يف قليب ويف كبدي 

  :وصف الدمع بأنه يستغىن به عن املاء لكثرته

  السقيايف مقليت خلٌف عن ... ال أبتغي سقيا السحاب هلا 
  :ابن املعتمر

  سفائنه لنقصان الفرات... مررت على الفرات وليس جتري 
  فأجراهن جري العاصفات... فلما أن ذكرتك فاض دمعي 

  :ابن طباطبا
  ولكنين أمددته بدموعي... فما مد واديكم والن أدميه 



  :الدموع املؤثرة يف اخلدود

  :إبراهيم بن املهدي
  يرى معشباً خلضر خدي وأعشبا.. .فلو أن خداً كان من فيض عربٍة 

  :ابن حاجب
  كان عليه هدٌب ثوبٍ معصفر... وقد راح خدي من دماء مدامعي 

  :دموع مؤثرة يف العني

  :بعضهم
  واكفف مدامع من عينيك تستبق... استبق دمعك ال يودي البكاء به 

  وال اجلفون على هذا وال احلدق... ليس الشؤون على هذا بباقيٍة 
  :املتنيب
  ثياٌب شققن على ثاكل... جفوين على مقليت  كأن

  :دموع ممزوج بالدم

  :شاعر
  يوم بانوا بالدماء... مزجت دموع العني مين 

  مقليت مخراً مباء... وكأمنا مزجت خبدي 

  :استحسان الدمع على خد احملبوب

  :املتنيب
  فعاد به الورد اجلين شقائقا... جرت عرباٌت يف اخلدود بأمثد 

  :آخر
  ذهب بسمطي لؤلؤ قد رصعا... لدمع يقطر فوقها فكأهنا وا

  :استجالب البكاء بذكر احملبوب

  :العباس بن األحنف
  إحدى ملمات اخلطوب... وإذا عصاين الدمع يف 

  ما كان من هجر احلبيب... أجريته بتذكري 
  :أبو حية النمريي



  يعاوده برؤيته كراه... أؤمل أن أراه لعل جفين 
  فعال مواربٍ يل من هواه.. .ومينع ناظري نظري إليه 

  :االستعانة يف البكاء بالغري

  عيناً لغريك دمعها مدرار... نزف البكاء دموع عينك فاستعر 
  أرأيت عيناً للبكاء تعار؟... من ذا معريك عينه تبكي هبا 

  :ومثله
  فإنسان عني العامري كليم... فهل من معريٍ طرف عنيٍ جليٍة 

  :أخذه من ملح اهلذيل
  ذهبت جباري دمعك املترقرق... عيناً سوى العني إذ ولتلتمس 

  :آخر

  هبا كبداً ليست بذات قروح... ويل كبٌد مقروحةٌ من يبيعين 
  ومن يشتري ذا علٍة بصحيح؟... أباها علي الناس ال يشتروهنا 

  :آخر
  خليالً إذاً أنزفت دمعاً بكى ليا... خليلي أال تبكيا يل أستعن 

  :الشكاية من انقطاع الدمع

  :كثري
  مبا ال يرى من غائب الدمع يشهد... أقول لدمع العني أمعن ألنه 

  :علي بن مجيلة
  علي وال مثلي على الدمع حيسد... ومل أر مثل العني ضنت مبائها 

  :آخر
  إذا رحلت ودمع العني مكفوف... نزفت دمعي وأزمعت الرحيل غداً 

  :أمحد بن إبراهيم ومما يقرب من هذا الباب يف االعتذار للدمع قول الوزير
  وإمنا نفسي احلامي يصعده... ال حتسنب دموعي البيض غري دمى 

  :اعتذار من أظهر البكاء

  :بعضهم
  فأهالً هبا وبتأنيبها... أتتين تؤنبين بالبكاء 



  أتبكي بعني تراين هبا؟... وقالت ويف قوهلا يل حشمةٌ 
  أمرت الدموع بتأديبها... إذا استحسنت غريكم : فقلت
  :كشاجم: آخروقال 

  مستأسراً يف يدي حمبته... أظن دمعي مثلي به كلفاً 

  :ستر البكاء

  :أنا واهللا أستحسن قولك يف اعتذارك للدمع: قال بشار أليب العتاهية
  !رقه البكاء من احلياء... كم من صديقٍ يل أسا 

  فأقول ما يب من بكاء... فإذا تفطن المين 
  رداءفطرفت عيين بال... لكن ذهبت ألرتدي 

  :فقال أبو العتاهية ما لذت إال مبعناك حيث تقول
  وهل يبكي من الطرب اجلليد... كال : فقلت!قد بكيت: وقالوا

  بعود قذى له طرٌف حديد... ولكن قد أصيب سواد عيين 
  أكلتا مقلتيك أصاب عود... ما لدمعهما سواٌء : فقالوا
  :وقال

  فيض الدموع السواكبوأن حتبسا ... وملا أبت عيناي أن تكتما البكا 
  ولكن قليالً ما بقاء التثاؤب... تثاءبت كي ال ينكر الدمع منكٌر 

  :افصاح الدمع بالسر

  :البحتري
  عظيٌم لقد حصنت سرك يف سري... وحق الذي يف القلب منك فإنه 

  أتى املرء ما خيشاه من حيث ال يدري... ولكنما أفشاه دمعي ورمبا 
  :املخزومي

  فإن الدمع منامٌ فصيح... مياً فإن يك سر قلبك أعج
  :وقد استحسن للمتنيب قوله
  ونتهم الواشني والدمع منهم

  :وقوله
  وصاحب الدمع ال ختفى سرائره

  :وقوله
  ومن سره يف جفنه كيف يكتم؟



  :أبو عيسى بن الرشيد
  فصريه حديثاً مستفاضا... كتمت هواه حىت فاض دمعي 

  :آخر
  هلوى مل تكن يل دموعولوال ا... ولوال الدموع كتمت اهلوى 

  :أبو الفرج الدمشقي
  من أين خيفى ودمعي صاحب اخلرب... إين ألخفي اشتاقي وهو مشتهٌر 

  :سيالن الدموع عن الوجد

  :بعضهم
  فهل مسعتم مباٍء فاض من نار... ماء املدامع نار الشوق حتدره 

  :ابن الرومي
  راجلهماًء أفاضته ناٌر من م... ال تعجبا إن دمعاً فاض عن حرقٍ 

  :االستحسان للدمع من دفع اجلزع

  :من أبدع ما فيه قول بشار
  أخف على احملزون والصرب أمجل... وجدت دموع العني جتري غروهبا 

  .نعم معون الكمد البكاء: قال الرقاشي
  :أما علمتم أن الدموع خفراء القلوب؟ احلسني بن وهب: وبكى أعرايب فقيل له يف ذلك فقال

  واحلب اشفاٌق وتعليل... البكا ابك فما أكثر نفع 
  حزنٌ على اخلدين حملول... فهو إذا أنت تأملته 

  :كنت إذا خرجت أمتنع من البكاء حىت مسعت قول ذي الرمة: قال ابن عباس
  من الوجد أو يشفي جني البالبل... لعل احندار الدمع يعقب راحةً 
  .فصرت أشتفي من الوجد به

  :املوسوي
  قت به احليلضا... الدمع عونٌ ملن 

  :آخر
  حرارة حرٍ يف اجلوانح والصدر... وغصة وجدٍ أظهرهتا فرفهت 

  :قصور األدمع يف دفع اجلزع



  :قال ديك اجلن
  حبرٌ أحاط به الدمع مسجور... يف قلبه نار شوقٍ ليس خيمدها 

  :وقال
  يغرق الوجد بينها والسالم... فوق خدي جلةٌ من دموعٍ 

  :قاتل اهللا العباس بن األحنف حيث قال: ه عتاب فبكى وضحكت فقالكان بني الواثق وبني بعض جواري
  احلمد هللا عدلٌ كلما صنعا... عدلٌ من اهللا أبكاين وأضحككم 

  :ازدياد الوجد يف البكاء

  :قال أبو متام يرد على من زعم أن البكاء خيفف الوجد
  بالدمع أن تزداد طول وقود... أجدر حبمرة لوعٍة اطفاؤها 

  :املتنيب
  كان ما فاض من جفين من جلدي... لما فاض دمعي غاض مصطربي وك
  :وله

  فحشاك رعت به وقلبك تفزع... وإذا محلت من السالح على البكا 
  :حممد بن أيب زرعة

  من ذا رأى ناراً تشب مباء؟... فبدت تشب بدمعها نار اهلوى 

  :نفع البكاء ومحده

على عبد امللك ابن له صغري وهو يبكي لضرب معلمه، قدم رجل من اخلوارج إىل عبد امللك ليقتله، فدخل 
ما شغلك ما أنت فيه عن : فقال له عبد امللك. دعوه يبكي فهو أفتح حلزمه وأنفع لبصره: فقال اخلارجي

. كثرة البكاء تورث العمى: قيل لصفوان. فعفا عنه!ينبغي للمسلم ان ال يشغله عن اخلري شيء: هذا؟فقال
  .ذاك هلما سهادة: فقال

  :ابن نباتة
  كأمنا متتريه العني من فيها... تستعذب العني دمعي يف مودهتا 

  :كثرة البكاء وامحرار الدمع بالدم

  :مسع أبو السائب قول جرير
  وشالً بعينك ال يزال معينا... إن الذين غدوا بلبك غادروا 



  ماذا لقيت من اهلوى ولقينا؟: ... غيضن من عرباهتن وقلن يل
  .فأشار بإصبعه إىل جفنه كانه يأخذ الدمع لينضحه. ال: التبغيض؟قالواأتدرون ما : فقال

  :االستدالل بالدمع على فرط اهلوى

  :حممد بن وهب
  من الدمع مستشهدٌ ناطق... يدل على أنين عاشق 

  :ديك اجلن
  فلم ذرفت عيين ومل شاب مفرقي؟... زعمتم بأين قد سلوت وصالكم 

  :وقال
  متكفلٌ هبما حشا وشؤون... مسة الصبابة زفرةٌ أو عربةٌ 

  :أبو متام
  وطول سقمي شهود حيب... أليس دمعي وفرط شوقي 

تدفعني يل : ما حجتك؟فقال: فقالت!قال رجل المرأة أنا واهللا أحبك: ويف كتاب التملي يف أخبار العشاق
منه  يف حر أم عشق ال يساوي أرغفة فضحكت: فاخلبز ملن؟قال: قالت. قفيز دقيق فأعجنه بدمع عيين

  .وواصلته

  :ما قيل فيمن يتباكى

  :املتنيب
  تبني من بكى ممن تباكى... إذا اشتبكت دموعٌ يف خدوٍد 

  :ديك اجلن
  على اخلدين منحدرٍ سكوب... وقائلةٍ وقد بصرت بدمعٍ 

  قدمياً ما جسرت على الذنوب... أتكذب يف البكاء؟وأنت خلو 
  كئيبوقلبك ليس بالقلب ال... قميصك والدموع جتول فيه 

  على لباثه بدمٍ كذوب... شبيه قميص يوسف حني جادوا 

  مما جاء يف الشوق واحلنني والنحول

  :احتراق القلب وحصول النار فيه

  :أبو الطمحان
  من اجلمر قيد الرمح الحترق اجلمر... هل الوجد إال أن قليب لو دنا 



  :العباس
  مبقباساقبس إذا شئت من قليب ... يا قابس النار قد أعيت قوادحه 

  :اخلبزارزي
  شكوت فهذا الوجد من ذلك اجلمر... بقليب مجٌر من هواه فإن أكن 

  :وقال
  على كبدي مجراً ويف أعظمي رضا... وحق اهلوى إين أحس من اهلوى 

  :املتنيب
  نار الغضى وتكل عما حترق... جربت من حر اهلوى ما تنطفي 

  :شدة التنفس

  :خالد الكاتب
  نيٌ لست أملكهوأن... نفسٌ تدعى مسالكه 

  :ذو الرمة
  تكاد تنقد منهن احليازمي... تعتادين زفراٌت حني أذكرها 

  :املتوكل
  وردن ومل يوجد هلن طريق... إذا زفرات احلب صعدن يف احلشا 

  :االستدالل بالنفس على احلال

  :مسلم
  نفساً يكون على الضمري دليال... وإذا بعثت إىل اهلوى بعث اهلوى 

  .وى فنم علي التنفسقد كتمت اهل: يعقوب

  :خفقان القلب

  :هل بقي من حبك بقية؟فقال: رأيت يف بين عذرة شيخاً فقلت: قال بعضهم
  على كبدي من شدة اخلفقان... كأن قطاةً علقت جبناحها 

  :وأنشد لتوبة وقيل للمجنون
  بليلى العامرية أو يراح... كأن القلب ليلة قيل يغدى 

  به وقد علق اجلناحجتاذ... قطاةٌ غرها شركٌ فباتت 
  :بشار



  حذار البني لو نفع احلذار... كأن فؤاده كرةٌ تنزى 
  :آخر

  حماذرةً أن يقضب احلبل قاضبه... كأن فؤادي يف يٍد عبثت به 
  :ديك اجلن

  فريسةٌُ بني ساعدي أسد... كأن قليب إذا تذكرها 

  :ضيق القلب

  :أبو الشيص
  د طوالً وال عرضاعلي فما تزدا... كأن بالد اهللا يف ضيق خامتٍ 

  :العباس
  تصور يف عيين سود العقارب... كأن مجيع الناس عند صدودكم 

  :أخذ الكبد باليد من خشية التقطع

  :بعضهم
  على كبدي من خشية أن تقطعا... واذكر أيام احلمى مث أنثين 

  :عبد الصمد بن املعدل
  تبكي عليه مقلةٌ عربى... مكتئٌب ذو كبٍد حرى 

  يدعو وفوق الكبد اليسرى... به يرفع ميناه إىل ر

  :تصدع الكبد

  :األعشى
  كصدع الزجاجة ال يلتئم... وبانت ويف الصدر صدٌع هلا 

  :اخلضري
  إىل كبدي وجدت هبا صدوعا... وإنك لو نظرت فدتك نفسي 

  :افتقاد القلب

  :اخلبزارزي
  وأفردت قلباً يف هواك يعذب... فلو كان يل قلبني عشت بواحٍد 

  ولكن بال قلبٍ إىل أين أذهب؟... قد عرفت مكانه ويل ألف وجٍه 



  :خالد الكاتب
  فاصطلى باحلب فاحترقا... كان يل قلٌب أعيش به 

  :البهوت لفرط الوجد

  :بعضهم
  والعقل متلهٌ والقلب مشغول... يوم ارحتلت برحلي قبل برذعيت 

  أثر احلدوج الغوادي وهو معقول... مث انصرفت إىل نضوي لبعثه 
  :املاين
  وقلبه يف أمٍة أخرى... سبه مستمعاً منصتاً حت

  :ذو الرمة
  بلقط احلصى واجلر يف األرض مولع... عشية مايل حيلةٌ غري أنين 

  :كثرة سقم العاشق

  :كشاجم
  وقليب ما يقر له قرار... دموعي فيك أنواءٌ غزار 

  فذاك الثوب مين مستعار... وكل فىت عليه ثوب سقمٍ 

  :م على الوجداملستدل باجلمادات والبهائ

  :قال كثري
  به البان هل حييت أطالل دارك... سلي البانة الغناء باألجرع الذي 

  قيام أخي البأساء واخترت ذلك؟... وهل قمت يف أفيائهن عشيةً 
  :مجيل

  عليك وضاحي اجللد منك كنني؟... ما أبالك واملال غامٌر : يقولون
  ملقصور كيف يكونإىل النازع ا... ال تعذلوين وانظروا : فقلت هلم

  :ونقل ذلك أبو متام فقال
  فانظر إىل أي حالٍ أصبح الطلل... إن شئت أن ال ترى صرباً ملصطربٍ 

  :املتحمل من الوجد ما تعجز عنه اجلبال

  :احلارثي
  يلقى لطارت شقافاً منه أفالق... القيت من حبها ما لو على جبلٍ 



  :عمرو بن براق
  وبالريح مل يسمع هلن هبوب.. .ولو أن ما يب باحلصى فلق احلصى 

  :شجو العاشق

ذكر أعرايب عاشقاً . هو أسخن عيناً ممن بات بني قربين، وأسوأ حالة ممن طوى يومني وليلتني: يقال للعاشق
  :فقال

  وحينو على كبٍد قد أعيت مداويها... يثين طرف عنيٍ قد قرحت مآقيها 

  :شكوى أحد املتحابني مقاساة شدة من صاحبه

: القسس مير، فسمع كالماً خفياً من زقاق، فإذا جارية تشكو إىل صديق هلا ما لقيت فيه فقالتكان بعض 
فأخذ وخلي . خذوه: أوعدوين وضربوين ومزقوا ثيايب وفعلوا وصنعوا، وهو ساكت ال يتكلم فقال القسيس

 مل ألق فيها أصلحك اهللا: إهنا تقص عليك ما القت فيك فلم كنت ساكتاً؟فقال: عن املرأة مث قال للرجل
  .ارجع فاشك إليها ما القيته فيها: شكوى ومل أكذب؟فأمر به فضرب مخسني درة وقال

  :اجملنون
  وقد عشت دهراً ال أعد اللياليا... أعد الليايل ليلةٌ بعد ليلٍة 

  :اخلجل ممن حصل منه اليأس

  :بعضهم
  ولو كنا مبنقطع التراب... وإين ال يغول النأي ودي 

  :املتنيب
  وأين من املشتاق عنقاء مغرب... ىل أهلي وأهوى لقاءهم أحن إ

  :اظهار التشوق يف البعد والقرب

جعلت فداك ال أدري كيف أصنع؟أغيب فأشتاق مث نلتقي : كتب عبد اهللا بن عباس إىل أمحد بن يوسف
يت فقيل سأل املهدي عن أنسب ب. فالأشتفي، جيدد يل اللقاء الذي يدفع به الشقاء حرقة مثل لوعة الفرقة

  :له

  بسهميك يف أعشار قلبٍ مقتل... وما ذرفت عيناك إال لتضريب 
  :فقيل. هذا أعرايب قح: فقال

  متثل يل ليلى بكل سبيل... أريد ألنسى ذكرها فكأمنا 



  :قول األحوص: ما هذا بشيٍء ومل يريد أن ينسى ذكرها؟فقيل: فقال
  دين وجدافحم التالقي بيننا زا... إين مشتٍف بلقائها : إذا قلت
  :املتنيب! أحسنت: فقال

  جمال لدمع العاشق املترقرق... وبني الرضا والسخط والقرب والنوى 
  :وهذا اختصار قول اآلخر

  ولو وجد اهلوى حلو املذاق... وما يف الدهر أشقى من حمبٍ 
  خمافة فرقةٍ أو الشتياق... تراه باكياً يف كل حنيٍ 

  إن دنوا خوف الفراق ويبكي... فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم 
  وتسخن عينه عند التالقي... فتسخن عينه عند التنائي 

تفكري يف مرارة البني مينعين التمتع حبالوة الوصل، وتكره عيين أن تقر بقربك خمافة : وقال بعض الكتاب
  .أن تسخن ببعدك، فلي عند االجتماع كبد ترجف وعند التالقي مقلة تكف

  :إظهار الشوق يف حالة الوصل

  :شاعر
  اآلن أشرف ما كانت صبابايت: ... ظفرت مبن هتوى فقلت هلم: قالوا

  فقد تطعم فوه باملواتاة... ال عذر للصب إن هتدى جوارحه 

  :متطبب داؤه اهلوى

  :أنشد لعروة بن حزام
  وعراف جنٍد إن مها شفياين... جعلت لعراف اليمامة حكمةً 

   وقد سقياينوال سقية إال... فما تركا يل رقيةً يعرفاهنا 
  مبا ضمنت منك الضلوع يدان... واهللا مالنا !شفاك اهللا: فقاال

  :ديك اجلن
  إن احملبة يف قليب فخل يدي... جس الطبيب يدي جهالً فقلت له 

  :آخر
  به نظرة األنس: ولو صدقوا قالوا... به من أعني اجلن نظرةً : وقالوا
  :آخر

  !وحق اهللا مسحور هذا فتاكم: ... قال الطبيب ألهلي حني أبصرين
  !مهجور: فهال قلت!وجه الصواب... وحيك قد قاربت يف صفيت : فقلت



  إن دليل احلب مشهور: فقلت... ما يل بعلم الغيب معرفةٌ : فقال
  وضربه يف احلشا والقلب مأسور... فيض الدموع وأنفاٌس مصعدةٌ 

  :افتقاد الصرب يف اهلوى

  :الصنوبري
  رب احلوت عن ماء الفراتكص... وما صربي إمامة عنك إال 

  :أمحد بن أيب فنن
  لقد ظل من صربه مفلسا... لئن ظل من وجده مثرياً 

  :وقال
  عبثت باحلب ومل أدر... مل أقبل الصحة بالشكر 
  وصرت مغلوباً على أمري... حىت إذا باشرت أهوله 

  قد غلب احلب على صربي... عذت بصربٍ فوجدت اهلوى 

  متصرب كرها

ً  
  :أبو العتاهية

  على الصرب ولكين صربت على الرغم... صربت وال واهللا ما يل جالدةٌ 

  :استقباح الصرب يف اهلوى

  :أبو متام
  باحلب أحرى أن يكون مجيال... الصرب أمجل غري أن تلذذاً 

  وجد احلمام إذاً إيل سبيال... أتظنين اجد السبيل إىل العزا؟ 
  :عمر بن أيب ربيعة

  حياض املنايا بعده لقليل...  وإن كثري احلزن ما مل أرد به
  :آخر

  الصرب إال يف هواك مجيل

  :معتبة من مل يضته اهلوى

  :يا أبا معاذ إنك تقول: روي أن رجالً مر ببشار وهو مستلق على قفاه بدهليزه كأنه فيل فقال
  لو توكأت عليه إلهندم... إن يف بردي جسماً بالياً 



وحنوه وإن مل يكن من بابه أن أعرابياً مر !عليك ما زعزعتك وإنك لو أرسل اهللا الريح اليت أهلكت عاداً
إن له رقبة ما أرى العبادة : فرأى رقبة غليظة وكدنة متناهية فقال!عابد: من هذا؟فقيل: برجل فقال
  .أرى وجهاً مل يؤثر فيه وضوء الصالة: وحنوه رأت أعرابية رجالً بض البدن فقالت. وقصتها

  :الناحل اجلسم يف اهلوى

  :همبعض
  جمردةً تضحي إليك وختصر... سلبت عظامي حلمها فتركتها 

  قوارير يف أجفاهنا الريح تصفر... وأخليتها من خمها فكاهنا 
  :املتنيب

  ضعفاً وأنكر خامتاي اخلنصرا... فبلحظها نكرت قنايت راحيت 
  :آخر

  يب الضر إال أنين أتستر... خذي بيدي مث اهنضي يب تبيين 

  :حىت صار كخالل أو هاللمن تناهى يف اهلزال 

  :املتنيب
  وشاحي ثقب لؤلؤة جلاال... جبسمي من برته فلو أصارت 

  لكنت أظنين مين خياال... ولوال أنين يف غري نومٍ 
  :وقال

  نصب أطاهلما ودق الكاتب... دون التعانق ناحلني كشكليت 
  :وحنوه البن املعتز

  غصنان ذا غضٍ وذا ذابل... كأمنا جسمي إىل جسمها 
  :خرآ

  بعود مثامٍ ما تأود عودها... فلو أن ما أبقيت يب معلٌق 
  :اخلبزارزي

  يف مقلة النائم مل ينتبه... وذبت حىت صرت لو زج يب 
  واآلن لو شئت متنطقت به... قد كان يل قبل اهلوى خامتٌ 

  :من تسقطه الريح لنحافته

  :ماين
  عن فرشي أنفاس عوادي... ها أنا ذا يسقطين للبلى 



  :اجملنون
  صدى أينما تذهب به الريح يذهب... أال إمنا غادرت يا أم مالك 

  :ديك اجلن
  سوى شبحٍ يطري بكل ريح... ألست ترى الضىن مل يبق مين 

  :من مل يبق إال حركاته وكالمه

  :العباس
  عني اجلليس إىل مكاين... لوال الكالم ملا اهتدت 

  :آخر
  ه دفنوهلوال تقلب طرف... أنظر إىل جسمٍ أضر به اهلوى 

  :من ال يستبان لنحافته

  :بعضهم
  شبٌح قلّ فما يشغل قطراه مكانا

  :أبو نواس
  من القليل أقال... تركت جسمي قليالً 

  أقل يف اللفظ من ال... يكاد ال يتجزا 
  :أبو الفضل بن العميد

  يف العني مل مينع من اإلغفاء... لو أن ما أبقيت من جسدي قذى 
  :ديك اجلن

  خبريٍ وشرٍ ما عرفن مكاين... مان أردنين ولو أن أحداث الز

  :الشاكي ذهاب علته لذهاب جسمه

  :املتنيب
  قد كان ملا كان يل أعضاء... وشكييت فقد السقام ألنه 

  :وله
  حلماً فينحله السقام وال دما... وخيال جسمٍ مل خيل له اهلوى 

  :استطابة املرض والسهر لكوهنما من احلبيب



  :ديك اجلن
  فإن منزله يب أحسن الناس... استحملت من سقمي ال أوحشنك ما 

  :األخطل
  لقرير العني بالسهر... إن من أسهرت ليلته 

  :الرستمي
  وإن نفرت عيين له من فعاهلا... وإين ألهوى الشيب من أجل أنه 

  مما جاء يف السهر وطول األزمنة

  :وجوب السهر ملن كان عاشقاً
  :وقةيستحسن يف هذا املعىن قول أيب سعيد بن ف

  وما للمشوق وذكر اهلجود... نسيت اهلجود لذاكركم 
  :خالد الكاتب

  ومن الكبائر عاشٌق يغفي
  :منصور النمريي

  احلزن منفاةٌ لضيف الرقاد

  :املتقلب على فراشه

  :أشجع
  تقلبت فيه فىت موجع... إذا الليل ألبسين ثوبه 

  :ديك اجلن
  يحسوى شبح يطري بكل ر... ألست ترى الضنا مل يبق مين 

  :أبو العتاهية
  أبيت كأين يف الفراش على مقلي

  :من ال ينطبق جفنه من السهر

  عقدمت أعايل كل هدب حباجب... بعيدة ما بني اجلفون كأمنا 
  :أخذ ذلك من بشار حيث قال
  كأن جفوهنا عنها قصار... جفي عيين عن التغميض حىت 

  فليس لنومةٍ فيها قرار... كأن جفوهنا حزمت بشوٍك 
  :جلميلوحنوه 



  لطول النهار ومل تقصر... كأن احملب قصري اجلفون 
  :ويستحسن للمتنيب

  ثياٌب شققن على ثاكل... كأن اجلفون على مقليت 

  :من فارقه النوم حىت نسيه

  :العباس بن احلنف
  عن النوم، إن اهلجر عنه هناين... قفا خرباين أيها الرجالن 

  يل إن كنتما تصفان صفا النوم... وكيف يكون النوم أم كيف طعمه 
  وال عهد يل بالنوم منذ زمان... وإين ملشتاٌق إىل النوم فاعلما 

  :آخر
  أوضحوه فقد نسيت النهارا... حدثوين عن النهار حديثاً 

  :من ذكر أن ليله كأمنا وصل بليل لطوله

  :بشار
  بليلني موصولٌ فال يتزحزح... وطال علي الليل حىت كأنه 

  :سربلة بن كاهل
  عطف األول منه فرجع... ظالم قد مضى  وإذا قلت
  :ابو كثري

  يعاودين قطٌع علي ثقيل... وإين إذا ما الصبح آنست ضوءه 
  :آخر

  كامنا ليله بالليل موصول... يف الليل طول تناهى العرض والطول 
  وإن بدت غرةٌ منه وحتجيل... ال فارق الصبح كفي إن ظفرت به 

  يةٌ بالسوط مقتولكأنه ح... لساهر طال يف صول متلمله 

  :مراقبة النجوم من السهر

  :ما حالك؟ فقالت: قيل ألم اهليثم بنت األسود
  وليلي ما يقر من السهاد... جتاىف مضجعي ونبا رقادي 

  ولو أستطيع كنت هلن حادي... أراقب يف السماء بنات نعشٍ 
  :ابن دريد



  فإن غبت عنها فهي عين تسائل... لقد ألفت دهم النجوم رعاييت 
  ويومىء بالتوديع منهن آفل... يقابل بالتسليم منهن طالٌع 

  :املستشهد بالنجوم لسره

  :الناشىء
  فإن الليايل يطلعن على سري... سل الليل عين كيف أرعى جنومه 

  :وقال
  خيربكم أين حببكم أشقي... سل الليل عين ما لقيت وما لقي 

  :حتري النجوم وامتناعها عن املغيب

  :النابغة
  سيه بطيء الكوكبوليل أقا

  :امرؤ القيس
  بكل مغار الفتل شدت بيذبل... فيا لك من ليلٍ كأن جنومه 

  :املتنيب
  كاهنا العمي ما هلا قائد... ما بال هذي النجوم حائرة 

  :وقال
  على جنمه أن ال يغور ميني... أكابد هذا الليل حىت كانه 

  :أنشدين عبد اهللا بن املعتز: وقال قدامة
  فقد طلعت يف عداد النجوم... كوكباً عسى مشسه مسخت 

  :ال وال وجه يف ابن طباطبا إذ يقول: فقال" البيت " وليل : غربت يف وجه امرؤ القيس إذ يقول: فقلت
  وعادت عشاًء وهي أنضاء أسفار... كان جنوم الليل سارت هنارها 
  فال فلٌك جارٍ وال كوكٌب سار... فخيمن حىت يستريح ركاهبا 

  :تباطؤ الصبح

  :جحظة الربمكي
  فليس لطوله منه انقضاء... وليلي يف كوكبه حرانٌ 

  كان الليل جوٌد أو رفاء... عدمت حماسن اإلصباح فيه 

  :مقاساة اهلم بالليل واالستراحة بالنهار



  :ابن الدمينة
  وجيمعين واهلم بالليل جامع... أقضي هناري باحلديث وباملىن 

  :املوصلي
  ومع الليل ناشئات اهلموم... إن يف الصبح راحةً حملب 

  :وأصله للنابغة
  تضاعف فيه احلزن من كل جانب... وصدرٍ أراح الليل عازب مهه 

  :قلة املباالة بطوله لدوام اهلم

  :امرؤ القيس
  بصبحٍ وما اإلصباح منك بأمثل... أال أيها الليل الطويل أال اجنل 

  :الصويل
  وال أدري ولكنه ميضي ملا يب... وطولت ليلي لو دريت بطوله 
  فمن يل بنفسٍ تستريح إىل الغدر... تشابه ليلي واستمر يب اهلوى 

  :اجلهل حباله يف ليله

  :خالد الكاتب
  كيف يدري بذاك من يتقلى... لست أدري أطال ليلي أم ال 

  ولرعي النجوم كنت خملى... لو تفرغت الستطالة ليلي 

  :من ذكر طول ليله وقصر ليل حمبوبه

  :العباس
  مسترحياً سامين قلقا... دى يل األرقا نام من أه

  بسهادي بيضو احلدقا... لو يبيت الناس كلهم 
  إمنا للعبد ما رزقا... أنا مل أرزق مودتكم 

  :وقال
  حيسب الناس نياما... كل من نام لعمري 

  :وقال
  !ما أقصر الليل عندنا: فقالوا لنا... شكونا إىل أحبابنا طول ليلنا 

  :ليله من ذكر أن اهلموم طولت



  :بشار
  ولكن أطال الليل هم مربح... كأن الدجى طالت وما طالت الدجى 

  :وقال
  قول امرىٍء بالليل طب بصري... أقول يف الليل ويف طوله 

  فكل أمرٍ ال يراعى قصري... يطول الليل مراعاته 
  :ابن بسام

  أن جنوم الليل ليست تغور... ال أظلم الليل وال أدعي 
  طال وغن زارت فليلي قصري...  تزر ليلي كما شاءت فغن مل

  :املتنيب
  طوالٌ وليل العاشقني طويل... ليايل بعد الظاعنني شكولٌ 

  وخيفني بدراً ما إليه سبيل... يبني يل البدر الذي ال أريده 

  :استقصار وقت الفرح واستطالة ضده

  :العباس

  طوالٌ وأيام السرور قصار... أال إن أيام البالء على الفىت 
  :بشار

  خبري ويوم احلزن منه طويل... وللدهر أيامٌ قصاٌر إذا سرت 

  :استطالة النهار

  :شاعر
  مشس الظهرية تتقى حبجاب... يا طول يومي بالكثيب فلم تكد 

  :أبو متام
  ووجدي من هذا وذياك أطول... بيومٍ كطول الدهر يف عرض مثله 

  :وقال
  ومل يريناليوم مل أره فيه ... يكون كالشهر عندي يف تطاوله 

  :هو توبة حيث يقول: قال. ال: أتعرفون شاعراً استطال يوم اللقاء؟قالوا: قال األصمعي ألصحابه
  وإن كان حوالً كل يومٍ أزورها... لكل لقاء نلتقيه بشاشةٌ 

  .يريد يوم يقوم مقام حول يف السرور: فسكتوافقال

  :املستقصر ليله لكونه يف السرور



  :الكادوسي
  وليلٌ كأهبام القطاة قصري... و هو دونه هنار كشرب الذر ا

  :ابن طباطبا
  روى فمي رشفاً ولثما... يا لذيت بعناق من 

  جناحها الغربيب ضما... يف ليلٍة ضمت علي 
  !ظالمها والصبح ردما... فلو استطعت جعلت بني 

  :علي بن عاصم
  قصر احلبائب طوهلا بوصال... سقياً أليام لنا وليال 
  إال اكتحال متيٌم خبيال... ملا انقضت  ما كان طول سرورها
  :إبراهيم بن العباس

  قابلت فيها بدرها ببدر... وليلٍة إحدى الليايل الزهر 
  :حىت تولت وهي بكر الدهر وقال -

  قصراً وهي ليلة امليالد... ليلةٌ كاد يلتقي طرفاها 

  :مدح السهر بالليل وترك النوم

: " وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم" . نوا قليالً من الليل ما يهجعون كا: " قد أثىن اهللا تعاىل على قوم فقال
  " .ومن الليل فتهجد به نافلة لك 

  :كشاجم
  وال تذهب بشطر العمر نوما... وليلك شطر عمرك فاغتنمه 

  :وقال
  م إشفاقاً على عمري... تركت النوم للنوا 

  :ابن نباتة
  نوم يف جفنه قذىكأن لذيذ ال... فىت يتجاىف قلة النوم جفنه 

  يغار على عينينك من سنة الكرى؟... أطرفك ساهٍ أم فؤادك عاشٌق 
  رعى طرفه يف جوفها أجنم العلى... ومن سهرت يف املكرمات جفونه 

  :ولبعض القدماء
  إذا ما النوم عانقه الدثور... يبيت مسهراً يرعى اهلوينا 

  :ابن املعتز
  الفراش لئيم إذا غط يف... أنا من تعلمون أسهر للمجد 

  :شاعر: ويف تركه أي للنوم
  عشية مخس القوم والعني عاشقة... ولذا كطعم الصرخدي طرحته 



قلة النعاس تذهب العقل والنوم : وضده. سورة النوم واجلوع والعطش ساعة، فإذا صربت جتاوزتك: وقيل
  .يزيد فيه

  :املمدوح بقلة النوم

  :شاعر يف ابنه
  ةً يف رأسه من راسيوخف... أعرف منه قلة النعاس 

  :ويف الذئب
  بأخرى املنايا فهو يقظان نائم... ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 

  :املستويل عليه النوم

  .أنوم من فهد: قيل
  فكأمنا نبهت فهد البيد... ومعرسٍ نبهته من نومه 

  :أبو نواس
  على املناكب مل تعمد بأعناق... كأن أرؤسهم والنوم واضعها 

  .ثرة الشرب، وكثرة الشرب من كثرة األكلأصل النوم ك: وقيل

  :من دلت عينه على سهره

  :إبراهيم بن العباس
  كيف كنت وكيف كانا... عيناك قد حكتا مبيتك 

  ضمري صاحبها عيانا... ولرب عنيٍ قد أرتك 
  :وقال

  خترب عن ليلٍة صاحله... جفونك مقبلةٌ بائحه 
  هدليلٌ على سهر البارح... ونومك بعد صالة الغداة 

  مما جاء يف الوشاية والعذل

  :النهي عن اإلصغاء إىل الواشي

  :بعضهم
  من بلغ السوء كباغيه لكا... من جعل النمام عيناً هلكا 

  :احلارث املخزومي



  ال يرقبون بنا إالً وال ذمما... إن الوشاة قليلٌ إن أطعتهم 
  .الذي بلغك: من شتمك؟فقال: وهو كقوهلم

  :بعض املتصلني باحلبيب

  :ثياحلار
  عدمتك بعلٍ تطيل أذيت... فيا بعل ليلى كم وكم بأذاهتا 

  تقطع نفسي أثره حسرايت... بنفسي حبيب حال بابك دونه 
  :عبد الصمد

  من فتوين به وبغض أخيه... يل حبيٌب أضر يب ما أقاسي 
  بغضي هلذا فليس يل من شبيه... يل موتان من هوى ذا ومن 

  :واتقلة املباالة بالناس يف تعاطي الشه

  :بشار
  وفاز بالطيبات الفاتك اللهج... من راقب الناس مل يظفر حباجته 

  :وملا قال سلم اخلاسر
  وفاز باللذة اجلسور... من راقب الناس مات غماً 

وملا ويل يزيد بن عبد امللك . قال بشار ذهب واهللا بييت فهو أخف منه وأعذب، ال أكلت اليوم وال شربت
  :يتشبه بعمر بن عبد العزيز فشق على حبابة فأرسلت إىل األحوص وقالت أنشده بن مروان اخلالفة أراد أن
  أال ال تلمه اليوم أن يتبلدا

  :فلما بلغ
  وإن الم فيه ذو الشنار وفندا... هل العيش إال ما تلذ وتشتهي 

  .حىت دخل على حبابة)البيت(هل العيش: قام يزيد وهو يقول

  :من تشكك رقيبه يف غري حمبوبه

  :بن األحنف العباس
  وفرق الكل فينا قوهلم فرقا... قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 

  وصادٌق ليس يدري انه صدقا... فكاذب قد رمى بالظن غريكم 
  :آخر

  وآخرون أصابوه وما شعروا... قوٌم رموا غري من أهوى بظنهم 



  :املسرة بغيبة الرقيب والتمكن من احلبيب

  وغاب هم كفاين اهللا هيبته ...غاب األمري أدام اهللا نعمته 
  بنيل ما كان يشكو منه خيبته... غابا وقد غادرا لص اهلوى فرحاً 

  هربت خوفاً وما حركت عيبته... ملا متكنت من بر ألسرقه 

  :الندم على اإلصغاء إىل العذال

  فيا هللا للواشي املطاع... تكنفين الوشاة فأزعجوها 
  وليس مبستطاععلى شيءٍ ... فأصبحت الغداة ألوم نفسي 

  تبني غبنه بعد البياع... كمغبونٍ يعض على يديه 
  :تاج الكتاب

  مقال الرقيب وهجر السكن... وإين غداة سكوين إىل 
  ومل يدر ما فعله يف البدن... كمن شرب السم جهالً به 

  :من كذب الواشي فيما ادعى عليه من اهلوى وصدقه

  :توبة
  ء مل ختلق ومل أدر ما هيابأشيا... رماين وليلى األخيلية قومها 

  :وقال
  سوى أن يقولوا أين لك عاشق... وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا 

  علينا وغن مل تصف منك اخلالئق... نعم صدق الواشون أنت كرميةٌ 

  :الدعاء على العاذل

  :مورق العقيلي
  فكلف من وجدي ما أكلف... فمن المين يف أن أهيم بذكرها 

  :كثري
  جعل اإلله خدودهن نعاال... عزٍة نسوةٌ وسعى إيل بعيب 

  :ابن طباطبا
  ونفس كل نصيحٍ المين فيه... هو احلبيب الذي نفسي الفداء له 

  :خلي يلوم شجياً
  :النمريي



  كيف اعتراين اهلم يف صدري... أصبحت تلحاين وال تدري 
  يلقى لسارعت إىل عذري... لو كنت يف صدري وباشرت ما 

  :آخر
  ألقصرت عن عذيل وأسرعت يف عذري... ن ملة اهلوى وواهللا لو أصبحت م

  وأنك ال تدري بأنك ال تدري... ولكن بالئي منك إنك ناصٌح 

  :خمالفة العذال

قال يل أيب يا ابين قد عزمت على معاتبة عمك احلسن بن وهب يف هواه : قال أمحد بن سليمان بن وهب
اهلوى ألد وأمتع والرأي : كان من مجلة ما قال له أيبفوافيناه ف. فالنة، فقد اشتهر هبا وافتضح، فأعي عليه

  :أصوب وأنفع؛فقال عمي متمثالً
  أبت كبٌد عما يقلن صريع... إذا عذلتين العاذالت على اهلوى 

  يؤرقين والعاذالت هجوع... وكيف أطيع العاذالت وحبها 
  :فالتفت يل أيب يريد املساعدة فقلت

  ترى منهم قلوٌب صحائح رجالٌ... وإين ليلحاين على طول حبها 
  :أمحد بن أيب فنن! قم فأنت مثله أو أشر منه: فقال أيب

  فحسبك قد مسعت وقد عصيت... أعاذل عن لومك يل عاٌء 
  :املتنيب

  وال رأي يف احلب للعاقل... إالم طماعية العاذل 
  وتاىب الطباع على الناقل... يراد من القلب نسيانكم 
  من الشوق يف شاغلوبت ... وهبت سلوي ملن المين 

  :أنشد عبد اهللا بن طاهر قول من يقول

  مريهم يف أحبتهم بذاك... أطعت اآلمريك بصرم حبلي 
  وإن عاصوك فأعصي ملن عصاك... فإن هم طاوعوك فطاوعيهم 

  :هال قال كما قلت!طعنة يف كبده: فقال
  يهجر أحبته والترب يف فيه... قويل لناهيك عن ودي وعن وصليت 

  وإن أطاعك فاعصيه وأقصيه... رديه مبعصيٍة فإن عصاك ف
  :وقال

  على ارمتاضي فلم أرفع له أذين... ورب لومٍ أتاين من أخي سفٍه 

  :من ذكر سرور عاذله بصرم حمبوبه



  :حممد بن أيب عيينة
  وسروا أال للشامتني بنا العقىب... لقد مشت الوشون أن حيل بيننا 

  :التمار
  عاذل مينفاشتفى ال... صد من أهواه عين 

  :استطابة املالمة

  :أبو نواس
  فممزوق بتسمية احلب... إذا غاديتين بصبوحٍ عذلٍ 

  علي إذا فعلت من الذنوب... فإين ال أعد اللوم فيه 
  :وقال

  إن األحاديث عن ليلى تلهيين... كفى األحاديث عن ليلى إذا ذكرت 
  :بشار

  فوق ما تسع ال كلف اهللا نفساً... ال أمحل اللوم فيها والغرام هبا 

  :ازدياد الوجد بالعذل

لو : وقال صلى اهللا عليه وسلم. النهي عن الشيء داع إىل تعاطيه كآدم وحواء حني هنيا عن الشجرة: قيل
  .هني الناس عن فت البعر فتوه وقالوا ما هنينا عنه إال وفيه شيء

  :أبو دلف
  رجالً عن سوء فعلٍ فانتهى... هل رأينا أو مسعنا عن هنى 

  مل يدعها وتعاطى أختها... ذا عةتب يف سيئٍة بل إ
  :أبو نواس

  دع عنك لومي فإن اللوم اغراء
  :ابن احلجاج

  أراد صالحاً من يلوم فأفسدا... دع اللوم إن اللوم يغري ورمبا 
  :وأصله لقيس

  علي ووداً يف القلوب موفرا... وما زادها الواشون إال كرامةً 
  .ست ميت ليطربمن عذل عاشقاً كمن زمر يف ا: وقيل

  :السكون عن جماوبة العاتب



  :بعضهم
  صمت مسامعه على العذل... اعذر أخاك فإنه رجلٌ 

  :جحظة
  فقد أسرفتما إذ ملتماين... ذراين من مالمكما ذراين 

  ولست بسامعٍ ممن حلاين... فلست بضامنٍ لكما جواباً 

  :التربم بالوشاة

  :قال جمنون ليلى
  وداري بأعلى حضرموت أهتدى ليا.. .ولو أن واشٍ باليمامة داره 

  من احلظ يف تصرمي ليلى حباليا... وماذا عليهم أحسن اهللا حاهلم 
  :اخلبزارزي

  كانه كاتب الذنوب... موكلٌ طرفه بطريف 
  :وقال

  فزادوا علينا يف احلديث وأومهوا... أمنا أناساً كنت قد تأمنينهم 
  ا بالذي كنت أكتمعلينا وباحو... وقالوا لنا ما مل نقل مث كثروا 

  :الصاحب
  ومناصٌح يؤذي ومنام يشي... خلٌ يصد وعاذلٌ متنصٌح 

  :أمحد بن أيب سلمة
  كأنين جئت بأمر عجيب... يعذلين فيه مجيع الورى 

  :التربم بكثرة اللوم

  :ابن املعتز
  بليت فيها مبالم الرقيب... أظن نفسي لو تعشقتها 

  :وقال
  ى بعيدٍ قريبوحبيبٍ نا... واعنائي مبحضر ومغيب 

  شرقت قبل ريها برقيب... مل ترد ماء وجهه العني إال 
  :وقال

  جار على الغائب يف احلكم... إن المين من ال رآه فقد 
  أضله اهللا على علم... وإن حلاين من رآه فقد 

  :املرتدع عاذله حبسن حمبوبه



  " .إن هذا إال ملك كرمي : ىل قولهإ)اآليتني(قالت امرأة العزيز وقال نسوة يف املدينة: " قال اهللا تعاىل
  :حممد بن بكار

  أبصرا حسن وجهه عذراين... عذالين على هواه فلما 
  :وقال

  وصدقنين فيما شكوت من الوجد... فلما رآها العذالت عذرنين 

  :معاتبة من يلوم وال يعرف العذر

  :األفوه
  عذرٍ أمام تفهم العذر... إن املالمة ال تزال بال 

  داء اهلوى وإخفائهمما جاء يف إب

  :املتبجح بإخفائه حمبوبه عن الناس

  :شاعر
  وموقفها وهناً بقارعة النخل... فما أنس األشياء ال أنس موقفي 

  كمثل الذي يب حذوك النعل بالنعل... فلما توقفنا عرفت الذي هبا 

  معي فتحدث غري ذي رقبٍة أهلي... فقالت وأرخت جانب الستر إمنا 
  ولكن سري ليس حيمله مثلي... م من ترقب ما يل هب: وقلت هلا
  :العباس

  بني اجلوانح مل يشعر به أحد... ألخرجن من الدنيا وحبكم 
  :اخلبزارزي

  وجللجت جلالج الضفادع يف البحر... إذا سألوين عنك موهت قصيت 

  :الكامت هواه عن ظواهر نفسه

  :سواد بن عبد اهللا
   وكان أمينافأودعته قليب... خشيت لساين أن يكون خؤوناً 

  أيا حركايت كن يف سكونا... وقلت ليخفى بني مسعي وناظري 
  وال مسعت أذين لفي حنينا... فما أن رأت عيين لعيين نظرةً 

  :بعض احملبني
  مين الضمري بأهنا يف طيه... عندي سرائر للحبيب طويتها 



  :آخر
  ملت ومل يعلم حببكما قليب... فلو أن شيئاً كامت احلب قلبه 

  :من مجيلأخذه 
  ملت ومل يعلم بذاك ضمريي... لو أن امرأً أخفى اهلوى عن ضمريه 

  :أبو نوح
  فليس يتركه يلتذ بالنظر... قليب رقيٌب على طريف من احلذر 

  فلو سألت إذاً مل أدر ما خربي... بعضي يكامت بعضي ما حياذره 

  :التستر بإظهار اهلوى يف غري احملبوب

  :شاعر
  وآونةً سعدى وآونةً ليلى... ارةً امسيك لبىن يف نسييب ت

  وإال فمن لبىن فدتك ومن ليلى؟... حذاراً من الواشني أن يفطنوا بنا 
  :أمحد بن أيب فنن

  ويف حلظ عيين مكذبٌ للسانيا... لساين لليلى والفؤاد لغريها 
  :ابن املعتز

  فسترت وجه احلب باحلب... ألقيت غريك يف ظنوهنم 

  :بوبستر اهلوى بالوقيعة يف احمل

  :اخلبزارزي
  واهللا ما خنتك يف الغيب: ... قل للذي ينكر سيب له

  فعبت ما ليس بذي عيب... وإمنا أحببت ستر اهلوى 
  مل رقع البزاز يف الثوب؟... وسله يل عن مثل قد مضى 
  :إظهار اهلوى قصداً إىل إخفائه

  :أبو حفص الشطرجني
  النهعمداً ليكتم سره إع... ولقد أمازحه بإظهار اهلوى 
  ولرمبا فضح اهلوى كتمانه... ولرمبا كتم اهلوى إظهاره 

  :كتمان اهلوى عن احملبوب



  :الزبري بن بكار
  ال تفضني إليه بالشكوى... استر هواك من الذي هتوى 

  إال تلوى وامتال زهوا... فلقلما تبدي هواك له 

  :إسقاط اجلوى بإظهار اهلوى

  :أبو العتاهية
  يلقى احملب فيستريح إليه. ..إن احملب إذا ترادف حبه 

  :وقال
  وجرعته من مر ما أجترع... وأبثثت عمراً بعض ما يف جواحني 

  :اإلستراحة بإظهار اهلوى

  إذا جعلت أسرار نفسٍ تطلع... وال بد من شكوى إىل ذي حفيظٍة 
 أنا راودته عن: ما رأيت أغزل وأظرف وأهجن من صاحبة يوسف عليه السالم حيث قالت: وقال بعضهم

  .ليعلم أين مل أخنه بالغيب: مث قالت ذلك. نفسه
  :حممد بن أيب عيينة

  بعينك فانظر ما تلذ وتستحلي... جتنب مؤنات التدمث والعقل 
  :املتنيب

  وألذ شكوى عاشقٍ ما أعلنا
  :الصاحب

  ومل أصخ فيه إىل عذله... صرحت يف حيب عن مشكله 
  زلهفليقعد املغتاب يف من... وحبت للعامل باسم اهلوى 

  :إظهار اهلوى وامتناعه من أن خيفى

  :شاعر
  حىت يشكك فيه فهو كذوب... من كان يزعم أن سيكتم حبه 

  مل يبد إالً والفىت مغلوب... وإذا بدا سر اللبيب فإنه 
  من أن يرى للسر فيه نصيب... احلب أغلب للفؤاد بقهره 

  :حممد بن طاهر
  ه من النظرإين وحقك أقرا... يا كامتي خفية الواشي حمبته 

  :سلم اخلاسر



  حتقق ما ظنه املتهم... ويل عند رؤيته روعةٌ 
  :إسحاق املوصلي

  فإذا حتري يف اهلوى مل يبصر... إن احملب يرى التوقر سترةً 

  :ظهور اهلوى بالدمع

  :أبو عيسى بن الرشيد
  ودمعي منومٌ لسري مذيع... لساين كتوٌم ألسراركم 

   اهلوى مل تكن يل دموعولوال... ولوال الدموع كتمت اهلوى 
  :أبو حكيمة

  على حركات العاشقني رقيب... كأن جمال الطرف من كل ناظرٍ 

  :ظهوره بنحول اجلسم

  :املتنيب
  فكتمته وكفى جبسمك خمربا... أمر الفؤاد لسانه وجفونه 

  :الصنوبري
  كان لسان السقم ال حيسن الشكوى... أكف لسان الدمع إن أشكو اهلوى 

  :عشوقه يف هواهمباثة العاشق م

  :شاعر
  مث افعلي ما شئت عن علم... فتعلمي أن قد كلفت بكم 

  :العباس
  إين على حبك مطبوع... ال حتسبيين ماذقاً يف اهلوى 

  :البحتري
  توخى األجر أو كره األثاما... أعيدي يف نظرةً مستتيب 

  مؤرقةً وقلباً مستهاما... ترى عبداً حمرقة وعيناً 
خشيت أن أشغل جزءاً من أجزاء عيين عن النظر : هال اكتحلت؟فقالت: ا مرهاءوقال رجل المرأة رآه

  !إليك

  :احلث على إظهار اجلوى للمحبوب



ال شيء أصيد المرأة وال أذهب لعفتها من أن حييط علمها بأن رجالً حيبها، فإذا رأت أنه أدمع عينه، : قيل
  .ولو كانت أنسك ما يكون، لذهب عقلها

  :وقال بشار
  مث دعه يروضه ابليس... ذي حتب حببٍ عرضن لل

  .املرأة تكتم احلب أربعني سنة، وال تكتم البغض يوماً واحداً: وقيل

  مما جاء يف مراسلة احلبيب ومكاتبته

  :اإلرسال إىل احملبوب

ال بد أن ترجع عودك إىل بدئك : فقال. من عند بثينة: لقيين مجيل فقال من أين أقبلت؟فقلت: قال كثري
بالدوم : وأين عهدهتم؟قال: فقلت. ال بد: فقال. عهدي بأبيها الساعة: فقلت. موعداً من بثينةفتأخذ يل 

أبيات خطرت يل أردت أن أنشدكها مث : ما ردك يا ابن أخي؟قلت: فرجعت فقال أبوها. يرحضون ثياهبم
  :أنشدقه
  على نأي دارٍ واملوكل مرسل... يا عز أرسل صاحيب : فقلت هلا

  وأن تأمريين بالذي شئت أفعل... بينك موعداً بأن جتعلي بيين و
  بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل... فآخر عهٍد منك يوم لقيتين 

كلب يأتينا من وراء : ما هو؟قالت: فقال أبوها. اخسأ: فضربت بثينة جانب خبائها بعمود وقالت: قال
  .قد وعدتين أن جتيء من وراء الرابية: فعدت إليه وقلت. الرابية
  :شاعر

  وحيثما كنتما لقيتما رشدا... يا صاحيب فدت نفسي نفوسكما 
  تستوجبا نعمةً عندي هبا ويدا... أن حتمال حاجةً يل خف حمملها 
  !مين السالم وأن ال ختربا أحدا... أن تقرأ منزل األحباب وحيكما 

  :آخر
  ونوهت بامسي يف النسيب ومل تكن... وقد أرسلت يف السر أن قد فضحتين 

  :رسوله مبكروهمن عاد 

  :ديك اجلن
  ال النوم يأخذين وال السهر... أبطأ الرسول فظلت أنتظر 

  إن مشروا للهجر واتزروا... رد اجلواب بكل معضلٍة 
  إن العصا لك قد أرى قشروا... ازجر فؤادك أن يهيم هبم 



  :إرسال الريح إليه

  :البحتري
  مازحسليمى وعرض يب كأنك ... أال يا نسيم الريح بلغ رساليت 
  به عرب من ذاته وهو صاحل: ... فإن سألت عين سليمى فقل هلا

  :وقال
  كنت للريح ما بقيت غالما... يل إىل الريح حاجةٌ إن قضتها 

  !بلغيها السالما: قلت للريح... حجبوها عن الرياح ألين 
  :وقال

  خفيٍ لناجيت اجلنوب على اجلنب... فلو أن رحياً أبلغت وحي مرسلٍ 
  وال ختلطيها، طال سعدك، بالترب... ي إليهم حتييت أد: وقلت هلا

  هل ازداد صداح النمرية من قرب: ... فإين إذا هبت مشاالً سألتها

  :من حسد رسوله لتمتعه بالنظر إىل حمبوبه

عشق املأمون جارية لبعض املتكلمني املتصلني به، وكان يراسلها ببعض من أفشى إليه سره فقال يوماً وقد 
  :بعث إليها

  فكان هو املقصي وكنت أنا املدىن... ال ليتين كنت الرسول وكانين أ
  وأغفلتين حىت أسأت بك الظنا... بعثتك مشتاقاً ففزت بنظرٍة 

  ومتعت باستمتاع نغمتها األذنا... وأمرحت طرفاً يف حماسن وجهها 
  :حممد بن أمية

  عني رسويل وفزت باخلرب... إن تشق عيين هبا فقد سعدت 
  فانظر هبا واحتكم على بصري... رسول عاريةً  خذ مقليت يا

  :تأسف من خلفه رسوله على حمبوبه

  :شاعر
  على الرغم مين فصرباً مجيال... بعثت رسوالً فأضحى خليالً 

  فصار اخلليل وصرت الرسوال... وكنت اخلليل وكان الرسول 
  إىل من حيب رسوالً نبيال... كذا من يوجه يف حاجٍة 

  :املتنيب
  أنا أهوى وقلبك املتسول... نا جوىً يا رسول ما لنا كل

  غار مين وخان فيما يقول... كلما عاد من بعثت إليها 



  :التعرض لرسول حمبوبه

  :بعثت عنان جارية الناطفي وصيفة هلا إىل أيب نواس تدعوه، فاحتال فقضى منها وطراً وكتب إليها
  والرأي ما قد فعلنا... نكا رسول عناٍن 
  قبل الشواء أكلنا...  فكان خبزاً مبلحٍ

  :وبعثت أخرى جاريتها فعادت وبوجهها أثر ريبة ، فسألتها فزعمت أنه مخشها، فعاتبته فقال
  وفالق اإلصباح!كذب الرسول... زعم الرسول بأنين مخشته 

  قلبان مشتغلٌ وآخر صاح... شغلي حببك عن سواك وليس يل 
  :النوفلي

  !ا، تباً لذلك من فعلعلى نفسه... وقد زعمت مين بأين أردهتا 
  فإن قميصي مل يكن قّد من قبل... سلوا عن قميصي مثل شاهد يوسٍف 

  :الراغب إىل حبيبه أن يكاتبه

  :شاعر
  لوالك مل حتسن الدنيا ومل تطب... يا زين من ولدت حواء من رجل 

  فما يضرك لو ناجيت بالكتب؟... أما اللقاء فشيٌء لست آمله 
  :وقال

  فكونوا أناساً حتسنون التجمال... ا يف اشتياقنا فإن مل تكونوا مثلن
  فأوجبتم فيها علينا التفضال... وماذا عليكم لو مسحتم بأحرٍف 

  :ابن طباطبا
  نفسي بنيل منك نزر... أنا راضٍ يا مىن 

  بل حبرٍف دون سطر... بكتاب بل بسطرٍ 

  :املسرة بورود الكتاب

  :شاعر
  ن قليب قبل ذلك خيفقوقد كا... أتاين كتابٌ فيه ذكر زيارٍة 

  وأهديته للقلب ال يتفرق... فقبلته مستبشراً بوروده 
  :املهليب

  فمىت اللقاء يبدو الصباح؟... طلع الفجر من كتابك عندي 
  !العيش ونيل املىن وريش اجلناح... ذاك إن مت يل فقد عذب 

  :حممد بن طاهر



  يطيل إليك إن غبت الكتابا... عالمة من يودك أن تراه 
  ترجى من حبيبك حني غابا؟... قصر الكتاب فأي وٍد إذا 

  مما جاء يف مزاورة احلبيب ومالقاته والنظر إليه

  :املتنيب
  أدهى، وقد رقدوا، من زورة الذيب... كم زورٍة لك يف األعراب خافيٍة 
  وأنثين وبياض الصبح يغري يب... أزورهم وسواد الليل يشفع يل 

  :وله
  خترب أن املانوية تكذب...  وكم لظالم الليل عندك من يٍد

  :ابن املعتز
  يستعجل اخلطو من خوٍف ومن حذر... وجاءين يف قميص الليل مستتراً 
  مثل القالمة قد قدت عن الظفر... والح ضوء هاللٍ كاد يفضحنا 

  ذالً وأسحب أذيايل على األثر... فقمت أفرش خدي يف الطريق له 
  اً وال تسأل عن اخلربفظن خري... وكان ما كان مما لست أذكره 

  :جحظة
  ونام احلراس والرصد... زارين خائفاً وقد جثم الليل 

  ف فواىف سكران يرتعد... جره سكره وساوره اخلو 
  :سعيد النصراين

  فإذا ما وىف قضيت نذوري... وعد البدر بالزيارة ليالً 
  على هبجة النهار املنري؟... يا سيدي ومل تؤثر الليل : قلت
  هكذا الرسم يف طلوع البدور... طيع تغيري رمسي ال أست: قال

  :من صار الطيب واحللي واشياً عند زورته
  :البحتري

  لزورهتا أبرق احلزن طيبا... وزارت على عجلٍ فاكتسى 
  وخرس احللي عليها رقيبا... فكان العبري هلا واشياً 

  :بشار
  حلديثٍ واتق الذرعا... أملي ال تأت يف قمر 
  إنه واشٍ إذا سطعا... ا وثوق الطيب ليلتن

  :العباس
  تود أن الشمل جمموع... قامت تثىن وهي مرعوبةٌ 

  وإمنا أبكامها اجلوع... بكى وشاحاها فلم يسكتا 



  وصار للموعد مرجوع... فانتبه اهلادون من أهلها 
  إال ومنامك منزوع... ال تستلقي أبداً بعدها 

  لسان خلخالك مقطوع... ما بال خلخالك ذا خرسٍة 

  :امتناع احملبوب

  :شاعر
  أتراين يا فىت قاضي مىن؟... عجبا : زورينا فقالت: قلت

  !أنت هتواين وآتيك أنا... إذ يصلي وعليه دينهم 
  :أبو دهم

  ألفيته كاحملتشم... ملا رأيت معذيب 
  تشفي السقيم من السقم... فطلبت منه زورةً 
  يف بيته يؤتى احلكم: ... فأىب علي وقال يل

  :يقه أن يزور به صديقاًمن سأل رف
  :شاعر

  وإن مل تكن هنٌد ألرضكما قصدا... خليلي عوجا بارك اهللا فيكما 
  ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا... ليس الضالل أجازنا : وقوال له

  :وقال نصيب
  إن متلينا فما ملك القلب: وقل... بزينب أملم قبل أن يظعن الركب 

  :وقال
  أملاً هبا كان مرخى ظالمها. ..خليلي من عوٍف عفا اهللا عنكما 

  لنا خلٌف من نومٍة سننامها... فإن مقيلي عند ظمياء ساعةً 

  :النهي عن كثرة النظر وذمه

ال تتبع النظرة : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم : " قال اهللا تعاىل
ال يزين فرجك : وقال عيسى عليه السالم. لعني النظرزناء ا: وقال. النظرة فإمنا لك األوىل وليست اآلخرة

: قيل. فضول املناظرة من فضول اخلواطر. من كثرت حلظاته دامت حسراته: وقيل. ما غضضت طرفك
خرجت حاجاً فمررت حبي : مل تنظر إيل ما يقيم ايرك وينفع غريك؟وقال أبو الفيض: نظر رجل المرأة فقالت

يرمحك اهللا أنا سفر وفينا أجر، فمتعينا برؤية وجهك، : طت وجهها فقلتفرأيت جارية كأهنا فلقة قمر فغ
  :فقالت

  لقلبك يوماً أتعبتك املناظر... وكنت مىت أرسلت طرفك رائداً 



  عليه وال عن بعضه أنت صابر... رأيت الذي ال كله أنت قادٌر 
قل : " ما فعلتم بقول اهللا تعاىليا بين منري : ومرت أعرابية جبماعة من بين منري فأداموا هلا النظر فقالت

  :؟وال بقول الشاعر" للمؤمنني يغضوا من أبصارهم 
  فال سعداً بلغت وال كالبا... فغض الطرف إنك من منٌري 

  :وقال العباس بن األحنف. فأطرقوا حياًء
  تزود منها شغله آخر الدهر... ومستفتحٍ باب البالء بنظرٍة 

  :أبو متام
  سلطتها على القلوب العيون... إن هللا يف العباد منايا 

  :النهي عن متكني املرأة من النظر إىل الرجل

  .ألن يرى ألف رجل امرأيت أسهل عندي من أن ترى امرأيت رجالً: قال بعضهم
  :ذو الرمة

  ما يف الرجال على النساء أمني... ال تأمنن على النساء ولو أخاً 
  يخونال بد أن بنظرٍة س... إن األمني وإن حتفظ جهده 

  :الرخصة يف النظر

ومنه قيل النظر إىل علي . سبحان خالقه: النظر إىل الوجه احلسن عبادة، معناه أن الرائي يقول: قال احلسن
عسى أن أنظر إىل وجه حسن أتقوى به على : ما وقوفك؟قال: ورؤي شريح بقارعة الطريق فقيل له. عبادة
  .العبادة

  :وقال ابن الدمينة
  أال كل ذي عينني ال بد ناظر... ك بليةٌ وتل!يقولون ال تنظر

  إذا عف فيما بينهن الضمائر... وليس اكتحال العني بالعني ريبةٌ 
ال تنكر نظري فإنك : مل حتد النظر إيل؟فقال: وقال مصعب بن الزبري وكان مجيالً لصويف رآه حيد النظر إليه

  :من زينة اهللا يف بالده أما مسعت قول أيب دلف
  أن يعادي طرف من رمقا... اسنه ما ملن متت حم

  ولنا أن نعمل احلدقا... لك أن تبدي لنا حسناً 
  :آخر

  والموا من افتنت... ابرزوا وجهه اجلميل 
  نقبوا وجهه احلسن... لو أرادوا عفافةً 

  :التمار



  ت فال أقل من النظر... ال متنعين إن نظر 
  فقد أضر هبا السهر... دع مقليت تنظر إليك 

  :يدالنظر الشد

وغىن خمارق يف جملس الواثق يقول عمر !يا بين نظرك هذا حيبل: نظر أشعب إىل ابنه وهو حيادث امرأة فقال
  :بن أيب ربيعة

  ويل نظٌر لوال التحرج عارم... نظرت إليها باحملصب من مىن 

  :ما حتفظون يف هذا؟فقال ابن أيب دؤاد أحفظ فيه شيئاً ظريفاً فقال: فقال
  بنظرته أنثى فقد حبلت عين... بل ناظٌر ويل نظٌر لو كان حي

  إىل نظري شيئاً فذاك إذاً مين... فإن ولدت ما بني تسعة أشهر 
  :أشد منه لألخطل: فقال

  وال تقرب هلم أبداً رحاال... فال تقرب بيوت بين كليبٍ 
  يكدن ينكن باحلدق الرجاال... ترى فيها لوامع مربقاٍت 

  :هل اشتفيت؟فقال: قيل لعاشق متكن من لقاء حمبوبه
  إذا كان ممنوعاً سبيل املوارد... ويف نظر الصادي إىل املاء حسرةٌ 

  :آخر
  نظر احلمار إىل القضيم... يرنو وينظر حسرةً 

  :من متىن النظر إىل حمبوبه واالستشفاء بلقائه

  :اخلبزارزي
  نظر احملب إىل احلبيب... مفتاح كل لذاذٍة 

  بال رقيبوجه احلبيب ... طوىب لعنيٍ أبصرت 
  :ابن قنرب

  فأكحلوها باحلبيب... رمدت يف احلب عيين 
  :العباس

  وغاية ما نرضى به النظر الشزر... إذا ما التقينا كان أكثر حظنا 

  :ازدياد الوجد بالنظر



  :وهب اهلمداين
  زاداً فكان احلمام يف النظر... زودت العني من لواحظها 

  :األحوص
  م التالقي بيننا زادين وجدافح... إذا قلت أين مشتٌف بلقائها 

  :إبراهيم املوصلي
  ملا استقصت حماسنه العيون... ولو أين نظرت بكل عني 

  :تورك الذنب على العني والقلب

  :الصويل
  فإين من عيين أوتيت ومن قليب... فمن كان يؤتى من عدوٍ وصاحبٍ 

  فما أبقيا يل من رقاٍد ومن لب... مها اعتوراين نظرةً مث فكرةً 
  :وقال

  !جبسمي يوماً قالتا يل مل القلبا... إذا ملت عيين التني أضرتا 
  إليك الباليا مث جتعل يل الذنبا؟... عيناك قادتا : فإن ملت قليب قال
  :أبو القاسم املصري

  تعاونا والنوى على قليب... ألوم قليب وناظري فهما 

  :تورك الذنب على العني دون القلب

  :أبو متام
  جبفون عيين جل ما أتعذب... إمنا ألعذبن جفون عيين 

  :ابن املعتز
  فأبكوا قتيالً بعضه قاتله... عيين أشاطت بدمي يف اهلوى 

  :العطوى
  جنايات العيون على القلوب... فال عجٌب وال أمرٌ بديٌع 

  :توركه على القلب دون العني

: ل النيب صلى اهللا عليه وسلموقو. كفى بكون القلب مذنباً وداعياً إىل فعل الشر أن النفس ألمارة بالسوء
  .أعدى عدوك نفيسة بني جانبيك

  :شاعر
  أال إمنا العينني للقلب رائد



  :املوسوي
  والقلب أعظم ما يبلى به الرجل... النفس أعدى عدوٍ أنت حاذره 

  :قلة شبع العني من النظر

  .ال تشبع عني من نظر، وال أذن من خرب، وال أرض من مطر، وال أنثى من ذكر: قيل
  :أبو العباس

  فبعينني لست أشبع منه... ليتين إذ أراه كلي عيونٌ 

  :اختالس النظر خشية الرقباء

  :أبو الشيص
  حذاراً كما نظر األحول... ونظرة عنيٍ تعللتها 

  وطرف الرقيب مىت يغفل... تقسمتها بني وجه احلبيب 
  :وحنوه

  للطرففليس لنا رسل سوى الطرف ... إذا ما التقينا والوشاة مبجلسٍ 
  وإن نظروا حنوي نظرت إىل السقف... فإن غفل الواشون فزت بنظرٍة 

  :وقال
  على حول أغىن عن النظر الشزر... محدت إهلي إذ بالين حببها 

  نظرت إليه فاسترحت من العذر... نظرت إليها والرقيب يظنين 

  :التخاطب بالنظر

  :معقل بن عيسى
  تكلمنا بأعيننا شزرا كالماً... إذا حنن خفنا الكاشحني ومل نطق 

  :علي بن هشام
  فكان جوايب كسر عنيٍ وحاجب... فسلمت إمياًء وودعت خفيةً 

  :ابن أيب طاهر
  حلاجات احملب إىل احلبيب... ويف غمز احلواجب مستراٌح 

  :وقال
  على شكوى وال عد الذنوب... وجملس لذٍة مل نقو فيه 
  لوبتكلمت العيون عن الق... فلما مل نطق فيه كالماً 

  .اللحظ ترمجان القلب واللسان ترمجان البدن: وقالت اهلند



  :كون نظر احملبوب إىل حمبه قاتالً
  :ابن الرومي

  مث انثنت عنه فكاد يهيم... نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها 
  !وقع السهام ونزعهن أليم... وباله إن نظرت وإن هي أعرضت 

  :حتري العاشق بالنظر إىل معشوقه

  :هرأمحد بن أيب طا
  أللقى به بدر السماء إذا حضر... عتاباً كأيام احلياة أعده 

  دهشت ملا ألقى فيملكين احلصر... فإن أخذت عيين حماسن وجهه 

  :السهل اللقاء الصعب املنال

  :شاعر
  قريبٌ ولكن يف متناوهلا بعد... هي الشمس ضوؤها : فقلت ألصحايب

  :أبو نواس
  أنامل اجلاين ممنوعةٌ من... مبذولةٌ للعيون وجنته 

  يشركين فيه كل إنسان... وليس يل فيه ما خال نظٌر 
  :العباس

  فعز الفؤاد عزاًء مجيال... هي الشمس منزهلا يف السماء 
  ولن تستطيع إليك النزوال... فلن تستطيع إليها الصعود 

  :من سهل بالكالم وصعب باملنال

  :إبراهيم بن املهدي
  وصل يف وزر صعب مراقيهوال... وقد يلني ببعض القول يبذله 
  وقد يرى ليناً يف كف الويه... فاخليزران منيٌع منك مكسره 

  :املؤثر للمواقعة

  :شاعر
  حباً حيل على من ذاقه الغسل... مل يصف حباً ملعشوقني مل يذقا 

  :اخلبزارزي



  فال أنت معشوٌق وال أنا عاشق... إذا ما قنعنا بالتواصل يف اهلوى 
  وال بذل إال أن يكون تعانق... باذلٌ فال وصل غال أن يكون ت

  فأم اهلوى من بعد هذين طالق... إذا مل يتم الوصل والبذل يف اهلوى 
  :أبو متام
  !وكم نكحوا حباً وليس بفاسد... نكاح احلب يفسد شكله : وقالوا

  :مر يب إدريس بن أيب حفصة فوقف علي وأنشدين: وقال أبو القيس
  سوى خصلٍة هيهات منك مرامها... كم احلكم فاحت: وملا التقينا قالت

  منوت ويبقى بعد ذاك آثامها... فقلت معاذ اهللا مت تلك خصلٍة 
أما حنن فمىت عشقنا واحداً نكناه يف : ما تفسري هذا؟ففسرته له فقال: وكان عندنا شيخ من فرغانة فقال

  .استه ليس هذا عشقاً أو ال يقوم عليه

  :استحسان التقاء املتحابني

  :عنربيمسلم ال
  من وامقٍ قد خال فرداً مبوموق... ال شيء أحسن يف الدنيا وساكنها 

  :العباس
  من عاشقني على فراش واحد... مل خيلق الرمحن أحسن منظراً 

  :املعانقة

  :إبراهيم الصويل
  حنمل ما جنين على السكر... ساعدنا الدهر فبتنا معاً 
  وكان يف الرقة كاخلمر... فكنت كاملاء له قارعاً 

  :األخطل
  لكاملاء من صوب الغمامة واخلمر... وإين وإياها إذا ما لقيتها 

  :تقول وقد مال الغبيط بنا معا وبني قول علي بن اجلهم: كم بني قول امرؤ القيس: قال اجلاحظ
  وأدىن فؤاداً من فؤاٍد معذب... سقى اهللا ليالً ضمنا بعد هجعٍة 

  فيما بيننا مل تسرب من الراح... فبتنا مجيعاً لو تراق زجاجةً 
  :وقال

  خليطان من ماء الغمامة واخلمر... فبتنا على رغم احلسود كأننا 
  :البحتري

  بعينيها وكفيها املداما... وربت ليلةٍ قد بت أسقى 



  وأفنيناه ضماً والتزاما... قطعنا الوصل لثماً واعتناقاً 
  :ابن املعتز

  تنفست يف ليلها البارد... كأنين عانقت رحيانةً 
  حسبتنا من جسدٍ واحد... فلو ترانا يف قميص الدجا 

  :ابن طباطبا
  فظن وشايت أنين نائم وحدي... وضيقت فيه من عناق معانقي 

  :من ذكر متكنه من حمبوبه

  :جحظة
  حبيب جاد يل بالريق والظلماء معتكفه

  ه بعد التيه واألنفه... وساحمين مبا أهوا 
  فهبعجز الشكر معتر... ستشكر فعله نفٌس 

  :املأمون
  جامعة يف ظلها الشمل... يا ليلةً فزنا هبا حلوةً 

  شفاهنا والقبل النقل... شرابنا الريق وكاساتنا 

  :متين تقبيل احلبيب واالقتصار منه عليه

  :شاعر
  عيناً لقبلتك ألفني... واهللا لو نلتك إذ نلتقي 

  :الصنوبري
  فخفت أدنو منه فأحترق... نويت تقبيل نار وجنته 
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

  :حممد بن أيب أمية
  أقبل بساماً من الثغر أفلجا... فما نلت منها حمرماً غري أنين 

  وأترك حاجات النفوس حمرجا... وألثم فاها تارةً بعد تارٍة 
  :تقبيل احلب اعتراضاً

  :ابن املعتز
  ر مرتقبخمتلساٍت حذا... وكم عناقٍ لنا وكم قبلٍ 

  من النواطري يانع الرطب... نقر العصافري وهي خائفةٌ 
  :أبو نواس

  عند التثام احلجر األسود... وعاشقني التف خدامها 
  كأمنا كانا على موعد... فاشتفيا من غري أن يأمثا 
  ملا استفاقا آخر املسند... لوال دفاع الناس إيامها 

  ر يف املسجديفعله األبرا... نفعل يف املسجد ما مل يكن 
  :ابن أيب ربيعة

  حىت وجلت على خفاء املوجل... فمررت خمتفياً أمر ببيتها 
  ألنبهن احلي إن مل خترج... وعيش أخي وحرمة والدي : قالت

  فعلمت أن ميينها؟ مل حترج... فخرجت خيفة قوهلا فتبسمت 
  شرب النزيف لربد ماء احلشرج... فلثمت فاها آخذاً بقروهنا 

  :له اختالساً واختفاءاستطابة تقبي
  :كشاجم

  من لذٍة يف أثرها عضه... ما لذة أبلغ من طيبها 
  يعشق منه بعضه بعضه... خلصتها بالكره من شادٍن 

  :ابن سكرة
  فردين واملوت يف رده... سألته يف صحوه قبلةً 

  قبلته ألفاً بال محده... حىت إذا السكر ثىن جيده 
  . شفتيها رحياً لو نام فيها املخمور لصحاقبلتها فوجدت بني: وقال احلسن بن وهب

  :املتنيب
  تبصر يف ناظري حمياها... شاميةً طاملا خلوت هبا 

  وليته ال يزال مأواها... فليتها ال تزال آويةً 



  :الصاحب
  إمنا القبلة عنوان الصله... إذ قبلته يف خده : قال

  :الصاىبء
  شفيقبلةً تنقع الغليل وت... أقبلت مث قبلت ظاهر كفي 
  شفيت أهنا هنالك كفي... فتلظى فمي عليها وودت 
  بفمٍ حاسٍد يريد التشفي... فعضضت اليد اليت قبلتها 

  :الصاحب
  ال بل شفيت: فقلت... أوما لتقبيل يدي 

  :املوسوي
  أوما إىل شفيت بالتقبيل... ومقبلٍ كفي وددت بأنه 

  :موضع التقبيل

لرجل زوجته الفم، وقبلة الوالد الولد الرأس، وقبلة األم اإلبن قبلة املؤمن املؤمن املصافحة، وقبلة ا: قيل
قبلة الولد رمحة، وقبلة املرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، قبلة األخ : قال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه. اخلد

  .وقبلة اإلمام العادل طاعة: األخ رقة، وزاد فيه احلسن

  :من سأل حمبوبه الوصل

  :الوأواء الدمشقي
  ومن هو بالود مين حقيق... أيا من هو الفوز يل باملىن 
  فوجه احلوادث وجه صفيق... تغنم بنا غفالت الزمان 

  :وقال
  من الوصل قبل املوت مث نتوب... تعال بنا نعصي الوشاة ونشتفي 
  :كتب إبراهيم املوصلي إىل قينة

  اسألتك شيئاً ليس يعري لكم ظهر... دعي الوصل ال أمسع بيومك إمنا 
  .لكن ميأل لنا بطناً: فأجابته
  :شاعر

  وكثيباً مؤزره... يا قضيباً خمصره 
  د مبا ال نفسره؟... ليت شعري مىت جتو 

  :سؤاله عودة النائل



  :املتنيب
  بغري ويلٍ كان نائلها الومسى... أمنعمة بالعودة الظبية اليت 

  :بشار
  فيكحسيب برائحة الفردوس من ... يا رمحة اهللا حلي يف منازلنا 

  ثين وال جتعليها بيضة الديك... قد زرتنا مرةً يف الدهر واحدةً 

  :املستكثر قليل الوصل من حبيبه

  :قال بعضهم
  من الوصل إال عدمت جبميل... حبرمة ما قد كان بيين وبينكم 

  وإن كنت ال أرضى لكم بقليل... وإين لريضيين قليل نوالكم 
  :آخر

  حان منا يا مليح رحيلفقد ... قفي ودعينا يا مليح بنظرٍة 
  إليك وكان ليس منك قليل... أليس قليلٌ نظرةٌ إن نظرهتا 

  :ابن املعتز
  ميتاً حييت حياً... قل ملن حيا فأحيا 

  ما الذي ضرك لو أبقيت يل يف الكاس شياً
  مثل من قبل فياً... هل تراين كنت إال 

  :الرضا بأن حبيبه خيطره يف قلبه

  :ابن الدمينة
  لقد سرين أين خطرت ببالك... نلتين مبساءٍة لئن ساءين ان 

  :وقال
  وإن مل يكن يف الوصل منه نصيب... رضيت بسعي الوهم بيين وبينه 

  :الرضا بأن ينظر أرض حبيبه

  ذرى عقدات األبرق املتقاود... يقر بعيين أن أرى من مكاهنا 
  سليمى وقد مل السرى كل واحد... وأن أرد املاء الذي شربت به 

  وإن كان خملوطاً بسم األساود... حشائي بربد ترابه وألصق أ

  :الرضا بكونه مع احلبيب يف الدنيا



  :أرضى الناس قيس بن ذريح يف قوله: قال أبو نواس
  أال يكفي بذلك من تدان؟... أليس الليل جيمعين وليلى 

  ويعلوها الظالم كما عالين... ترى وضح النهار كما أراه 
  :وقال

  ما ال يقر بعني ذي احللم... ةٌ ويقر عيين وهي نازح
  وضح النهار وعايل النجم... أين أرى وأظنها سترى 

  :رجاء لقاء احملبوب

  :احلارثي
  تبشرنا حسنات الظنون... أرانا به اهللا ما مل تزل 

  :وقال
  من داره احلزن ممن داره صول... ما أقدر اهللا أن يدين على شحٍط 
  يرى الربع منه وهو مأهول حىت... اهللا يطوي بساط األرض بينهما 

  :من حبيبه مناه

  :شاعر
  أنيقاً وبستاناً من النور حاليا... وملا نزلنا منزالً طله الندى 

  مىن فتمنينا فكنت األمانيا... أجد لنا غيب املكان وحسنه 

  :متين جماورته

  :شاعر
  متىن الفىت أمنيةً مث ناهلا... متنيت يف عرض األماين ورمبا 

  فتعلم ما حايل وأعلم حاهلا... اورتين حياهتا أال ليت سعدى ج
  :الفرزدق

  تنام معي عريانةً وأنامها... أال ليتنا مننا مثانني حجةً 
  يكون طعامي مشها والتزامها... ضجيعني مستورين واألرض حتتنا 

  :مجيل
  وقد سقى القوم كاس النعسة السهر... أقول والركب قد مالت عمائمهم 

  عبٌد لقومك هذا الشهر مؤجتر... راحليت يا ليت أين بأثوايب و



  :من أحب أن جيتمع مع حبيبته وإن كان يف شقاء

  :كثري
  بعريان نرعى يف اخلالء ونعزب... أال ليتنا يا عز من غري ريبٍة 
  على حسنها جرباء تعدي وأجرب... كالنا به عٌر فمن يرنا يقل 

  ى ونضربعلينا فال ننفك نرم... إذا ما وردنا منهالً صاح أهله 
  فال هو يرعانا وال حنن نطلب... نكون بعريي ذي غىن فيضيعنا 
  .لقد متىن يل وله الشقاء الطويل: فلما مسعت ذلك عزة قالت

  :ديك اجلن
  تضم علينا جنةٌ أو جهنم... أال ليتنا كنا مجيعني يف اهلوى 

  :ابن حجاج
  قبل أن أحصل مثله... قلت سيت كلمينا 

  تك خرطومي بكتلهاس... اضريب من طني باب 
  تكره احلرة بذله... قد طلبنا منك ماال 

  !ليتين أمسيت يف عقصة شعر استك قمله

  :الرضا من حبيبه باألماين واملواعيد الكاذبه

  :كثري
  لو أبصره الواشي لقرت بالبله... وغين ألرضى منك يا عز بالذي 

  وبالوعد والتسويف قد مل آمله... بال وبأالً أستطيع وباملىن 
  أواخره ال نلتقي وأوائله... بالنظرة العجلى وباحلول ينقضي و

  :مجيل
  وعدي مواعد منجزٍ أو ماطل... فصلي حببلك يا بثني حبائلي 

  :املوسوي
  من النيل لو منوا قليالً وسوفوا؟... وما ضرهم إذ مل جيودوا مبقنعٍ 

  :كشاجم
  يا هذه فعدي بأن تعدي: ... ضنت مبوعدها فقلت هلا

  :الكاذب انتظار وعد



  :جحظة
  من يل مبص لسانك الكذاب؟... يا كاذباً يف وعده بلسانه 

  بالبيت مرتقباً لقرع الباب... ما زلت منتظراً لوعدك مفرداً 

  :قطع األوقات باألماين

  :ابن املعتز
  ومانح اجلسم كثرة العلل... يا مانع العني طيب رقدهتا 

  األملالضيم وقطع األيام ب... علمين حبك املقام على 
  :وقال

  وإال فقد عشنا هبا زمناً رغدا... مًىن إن تكن حقاً تكن أحسن املىن 

  سقتك به سعدى على ظمأ بردا... أماين من سعدى حسانٌ كأمنا 

  مما جاء يف الطيف

  :من يسمح خبياله ويضن بوصاله

  :البحتري
  عرف الذي يعتاد من إملامه... أهالً بزائرنا امللم لو أنه 

  ويضن بغري الكرى بسالمه... الكرى بعناقه  جذالن يسمح يف
  :وقال

  ويبذل عنها طيفها وميانع... بنفسي من تنأى ويدنو ادكارها 
  :وقال

  يت تبلغت باخليال املسلم... وإذا ما أىب احلبيب مواتا 
  :أمحد بن أيب طاهر

  وباتت بنا طيفاً تقيم وال تدري... فبت هبا ضيفاً مقيماً برحله 
  وواصل عنها الطيف وهي على اهلجر... وجادت ومل جتد وزارت وما زارت 

  :ابن املعتز
  وأبدلين الوصل من صده... شفاين اخليال بال محده 

  تقرب حيب على بعده... وكم نومٍة يل قوادٍة 
  :كشاجم

  وأجارين من طول صدك... قد جاد طيفك يل بوعدك 



  ومصافحاً خدي خبدك... ودنا إيل معانقاً 
  حبمد طيفك ال حبمدك... يت فظفرت منك مبا هو

  :من منع خياله بتسليط السهاد على حمبه

  :شاعر
  فلما أن جفا منع اخلياال... فكان يزورنا منه خيالٌ 
  :علي بن حيىي بن املنجم

  لك قد كنت أستريح إليه... مل جفاين خيالٌ !بأيب أنت
  أتقاضاه موعداً يل عليه... أرشدين إىل خيالك كيما 

  :وقال
  رؤية األحباب يف احللم... نوم أعدمين إن فقد ال
  :أبو نواس

  والنوم يف مجلة األحباب هاجره... كيف السبيل إىل طيف يزاوره 

  :بغض طيف ذي هجران

  :أبو دلف
  من ليس يف غري الكرى مبنول... ال حتمدن على نوال يف الكرى 

  :املتنيب
  عن كان يهجرنا زمان وصاله... إين ألبغض طيف من أحببته 

  :ليبامله
  فرٌح يتلوه هم... إمنا الطيف امللم 
  ليس فيه ما يذم... قلما حيمد أمٌر 
  :عابدة املهلبية

  مطولٌ مثل صاحبه خبيل... خطبت خياله فإذا خيالٌ 
  وصاحبه خبيلٌ مستحيل... فإن توقعي طيفاً جواداً 

  :من ذكر اخليال بات الفكر إزاره

  :أبو متام
  لفكر زرت طيف اخليالبا... من فما زارك اخليال ولكنك 

  :املتنيب



  لوال ادكار وداعه وزياله... ال احللم جاء به وال مبثاله 
  كانت عبارته خيال خياله... إن املعيد لنا املنام خياله 
  من ليس خيطر أن نراه بباله... بتنا يناولنا املدام بكفه 

  ومسحتم ومساحكم من ماله... فدنومت ودنوكم من عنده 

  :حبيبهمن أسهره خيال 

  :علي بن حيىي
  زاد أن أغرى يب األرقا... زارين طيف اخليال فما 

  :الفرزدق
  فبت منزعجاً من بعد مرآها... شبت لعينك سلمى عند مقفاها 

  إن كنت متثاهلا أو كنت إياها... أهالً وسهالً ما هداك لنا : وقلت
  :ابن الرومي

  موقضى علي بأجرة احلما... طرد الكرى عين وراح حباجيت 

  :من متىن املنام ألجل لقاء اخليال

  :قيس بن ذريح
  لعل لقاء يف املنام يكون... وإين ألهوى النوم من غري نفسه 

  فيا ليت أحالم املنام يقني... ختربين األحالم أين أراكم 

  :من ذم الصبح ملفارقة اخليال

  :البحتري
  بطيف خيالٍ يشبه احلق باطله... وليلة هومنا على العيس أرسلت 
  بعطفي غزالٍ بت وهناً أغازله... فلوال بياض الصبح طال تشبثي 
  وللصبح من خطبٍ تذم غوائله... وكم من يٍد لليل عندي محيدٍة 

  :املخافة من هتديد الطيف

  :شاعر
  أتى طيف من يهوى يهدد باهلجر... رجا راحةً يف النوم حىت إذا غفا 

  !قتلت وال تدري أيا طيف من أهوى: ... فقام ينادي والدموع بوادٌر



  مما جاء يف السلو

  :من ذكر تسلية عن حمبوبه مبا ال يسلى به

  :كثري
  ومل يسل عن ليلى مبالٍ وال أهل... وملا أىب إال مجاحاً فؤاده 

  تسلى هبا تغري بليلى وال تسلي... تسلى بأخرى غريها فإذا اليت 
  :البحتري
  ؤادي التجنبزماناً فما أسلى ف... جتنبها تفق فاجتنبها : وقالوا
  عاللة قلبٍ، فاختالين التقرب... تقرب خيلق احلب أو جتد : وقالوا

  :من بغي له بعد ما تسلى عاللة من اهلوى
  :معاوية

  ويف علمي حتلمي اعتراض... سرحت سفاهيت وأرحت حلمي 
  إىل حاجاهتا احلدق املراض... على أين أجيب إذا دعتين 

  :البحتري
  وتوهم الواشون أين مقصر.. .إين إذا جانبت بعض بطاليت 

  ويروقين ورد اخلدود احلمر... ليشوقين سحر العيون اجملتلى 

  :من قرب سلوه من عشقه

  :حممد بن بشري
  سريع النزوع إذا ما علق... سريع العلوق إذا ما هوى 
  وبينا يرى قالياً إذ عشق... فبينا يرى عاشقاً إذ سال 
  اً يف نسقيكونان منه مع... رأيت الوصال وهجرانه 

  :كم تعشقني؟ فقالت: وقيل ألعرابية
  وما يف فؤادي واحٌد منهم يبقى... ثالثني ألفاً كل يومٍ أحبهم 

  :امتناع النفس من الرجوع إىل من أبغضته

  :العباس
  أخف من رد نفس حني تنصرف... رد اجلبال الرواسي عن أماكنها 

  :وقال



  هٍ آخر الدهر تقبلإليه بوج... إذا انصرفت نفسي عن الشيء مل تكد 
  :آخر

  يف حمل اهلوى لقلبك عبدا... إن قليب أعز من أن تراه 

  :الراغب يف حمبوبه

  :أبو عيينة
  تعرض من يريد وال يراد... لقد جعلت تعرض يل سعاٌد 

  !بنا فلكل نافقٍة كساد... كسدت فال تعين : فقلت هلا
  وال لك إن ظعنت علي زاد... فما لك إن أقمت علي رزٌق 

  :ب أبو نواس ملا خرج من بغدادوكت
  ومن مهت هبم وجدا... أال قل ألخالئي 
  فأنساناكم جدا... شربنا ماء بغداد 
  وجدنا منكم بدا... خذوا منا فإنا قد 

  فما نرعى لكم عهدا... وال ترعوا لنا عهداً 
  :كثري

  نفس حرٍ سليت فتسلت: فقل... فيم هجرهتم؟ : فإن سأل الواشون

  : غريكالتسلي عمن رغب يف

  :اخلبزارزي
  هبة الكرمي فإنه ال يرجع... اذهب وهبتك للذين اخترهتم 

  :وقال
  سواي ومل حيدث سواك بديل... وملا بدا يل منك ميل مع العدا 

  به مدة األيام وهو قتيل... صددت كما صد الرزي تطاولت 
  :ابن املعتز

  والغمد ال جيمع سيفني... القلب ال جيمع اثنني 
  خار إهلي للفريقني... ىل غريه تاه فأفضيت إ
  :ابن الرومي

  يا ذا الذي منك التنكر والتغري والنبو
  ل فقد تداركين السلو... إن كان أدركك املال 

  :وقال



  س ممن مله خلفا... كالنا واجٌد يف النا 
  :أبو الشيص

  تنكبتها واحنزت للجانب السهل... إذا مل تكن طرق اهلوى يل ذليلةٌ 
  !ويل مثله ألفٌ، وليس له مثلي... باجلور يف اهلوى ومايل أرضى منه 

  :املتبجح بالغدر مع أحبابه

  :بعضهم
  بيضاء قد متعتها بطالق... يا رب مثلك يف النساء عزيزةً 
  مين حتمل شيميت وخالقي... مل تدر ما حتت الضلوع وغرها 

  :من ذكر قلة توفره على اهلوى

  .زير نساء: يف ضده وقيل . رجل عزهاة إذا مل يكن غزالً: يقال
  :البسيت

  فالةٌ إىل غري الوفاء جتاب... وللخود مين ساعةٌ مث بيننا 
  وغري بناين للزجاج ركاب... وغري فؤادي للغواين رميةٌ 

  :استدعاء القلب إىل التسلي

  :املتنيب
  فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا... وأعلم أن البني يشكيك بعده 

  :بشار
  وما كل حني يتبع القلب صاحبه... صبا وقد رابين قليب يكلفين ال

  :آخر
  قبل الثالثني تستطاب... كل اللذاذات والتصايب 

  :آخر
  وأن يأيت األمر الذي هو عائبه... كفى سفهاً بالشيب أن يأيت الصبا 

  مما جاء يف فنون خمتلفة من الغزل

  :شاعر
  على الرجل املسكني كاد ميوت... إذا اجتمع اجلوع املربح واهلوى 

  :ن ميادةاب



  من أمثاهلا حىت جتودوا لنا هبا... فيا أهل ليلى أكثر اهللا فيكم 
  :مجيل

  !لعلها: بثينة أبداالً فقلت... يا مجيل تبدلت : أتوين وقالوا
  أتيح هلا واشٍ رقيٌق فحلها... وعل حباالً كنت أحكمت عقدها 

  :البحتري
  لباجهاماً وإن أبرقت أبرقت خ... رأيتك إن منيت منيت موعداً 

  :شاعر
  من احلب إال من يريد مداويا... طلبنا دواء احلب يوماً فلم جند 

  :عبد اهللا بن طاهر
  جفته السالمة والعافية... وكل حمبٍ جفا من حيب 

  :وله
  بني العصا وحلائها... ايام مل تلج النوى 

  :اخلبزارزي
  يف حبله إن يف عينيه يل شركا... ظٌيب تفلت من حبلي فأوقعين 

  :فقيه يف اهلوى استفتاء

  :أعرايب
  حيل من التقبيل يف رمضان... أال استفتيا املكي ذا الفقه ما الذي 

  فسبع، وأما خلة فثمان... أما لزوجة : فقال يل املكي
  :أبو العالية

  وضمة مشتاق الفؤاد جناح... هل يف تزاورٍ : سل املفيت املكي
  جراح تالصق أحشاء هبن... معاذ اهللا أن يذهب التقى : فقال

  :من سلكوا يف تصرفاهتم مسلك مذاهبهم يف صناعاهتم

  صرت بعدي تقول باإلجبار: ... ال أستطيع هجرك قالت: قلت
  بن غياثٍ ومذهب النجار... ما ختليت من مقالة بشر 

  :السعيد بن محيد
  عدلت يف احلب عن العذل... قد قلت بالعذل ولكنين 
  ومن فعليهللا من قويل ... فقلت باإلجبار مستغفراً 

  :جعفر اخلياط



  إذ وخزتين إبرة الصد... فتقت باهلجران درز اهلوى 
  :بعض الزارعني

  وأسقيته ماء الدوام على العهد... زرعت هواه يف كرابٍ من اهلوى 
  ليحرزه السرقان من آفة الصد... وسرقنته بالوصل مل آل جاهداً 
  سنبل الود جرى يرقان البني يف... فلما تعاىل النبت واخضر يانعاً 

  :آخر حالج
  يف الصد تندفه األحزان بالند... حلجت قطن فؤادي باهلوى فغدا 

  :حجام
  وأجريت مشط اهلجر يف حلية الوجد... حلقت مبوسى الغدر ناصية العهد 

  فجبهة رأس الوصل مكشوفة اجللد... وقصصت مبقراض القلى طرة اهلوى 
  :احلسن بن أيب قماش وكان بقاالً

  تسلح فيه فقحة اهلجر... اً للهوى أصبح قليب برخب
  .وهذا فصل توجد فيه أشعار كثرية، ولكن ال معىن يف افناء الوقت فيما ليس فيه كبري معىن

  :ومما قيل يف كثرة العتاب

  مسالكه اجلا إىل الكذب السهل... وكل عتابٍ كان صعباً وضيقت 
  لصقلوما كل يوم يبذل السيف با... وقد تصقل األسياف وهي صديئةٌ 

  :وقال
  أخشى القطيعة إن ذكرت عتابا... لوال كراهية العتاب وغنين 

  ما لو مير على الفطيم لشابا... لذكرت من عثراتكم وذنوبكم 

  احلد الرابع عشر

  يف الشجاعة وما يتعلق هبا

  ما جاء يف الشجاعة وأحواهلا

  :حقيقة الشجاعة

: فقال. يل الشجاعة واجلنب واجلود والبخلوكتب زياد إىل ابن عباس صف . الشجاعة صرب ساعة: قيل 
الشجاع من يقاتل من ال يعرفه، واجلبان يفر من عرسه، واجلواد يعطي من ال يلومه حقه، والبخيل مينع من 

  .نفسه



  :شاعر
  وحيمي شجاع القوم من ال يناسبه... يفر جبان القوم عن أم نفسه 

فارس وشجاع وبطل، فالفارس : الرجال ثالثة :وقال. جبلة نفس أبية: وسئل فيلسوف عن الشجاعة فقال
  .الذي يشد إذا شدوا، والشجاع الداعي إىل الرباز واجمليب داعيه، والبطل احلامي لظهورهم إذا اهنزموا

  :األسباب املشجعة

قال اجلاحظ األسباب املشجعة قد تكون عن الغضب والشراب واهلوج والغرية واحلمية، وقد تكون من قوة 
حدوثة، ورمبا كان طبعاً كطبع الرحيم والسخي والبخيل واجلزوع والصبور رمبا كان النفخ وحب األ

للدين، ولكن ال يبلغ الرجل للدين ما مل يشيعه بعض ما تقدم، ألن الدين جمتلب مكتسب وال يكاد يبلغ 
  .ال يصدق القتال إال ثالثة متدين وغريان وممتعض من ذل: وقيل. الطبيعة

  :الفشل الوصية باإلقدام وترك

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثرياً، وأطيعوا اهللا : " قد مجع اهللا تعاىل يف قوله: قيل
مجيع ما حيتاج إليه يف " . ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصابرين 

أقلوا اخلالف ألمرائكم، واعلموا أن كثرة الصياح : لاستشري أكثم بن صيفي يف حرب أرادوها فقا. احلرب
ينبغي : وكان عظماء الترك يقولون. من الفشل، واملرء يعجز ال حمالة، وادرعوا الليل فغنه أخفى للويل

وقال . شجاعة الديك، وحذر الغراب، وغارة الذئب: للقائد يف احلرب أن يكون فيه أخالق من البهائم
اجلزع ال يغين عن القدر، والصرب من أبواب الظفر، : ار حيذر بكر بن وائلقبيصة بن مسعود يوم ذي ق

واملنية ال الدنية، واستقبال املوت خري من استدباره، والطعن يف الثغر أكرم منه يف الدبر، وهالك معذور خري 
لى إذا عارض لك أمر نازعك فيه منازعان أحدمها يبعث ع: وقال أبو مسلم لبعض قواده. من ناج فرور

  .اإلقدام واآلخر يبعث على اإلحجام فأقدم، فإنه أدرك للثأر وأنفى للعار

  :احلث على استعمال اخلديعة واحليلة والتحرز يف احلرب

كن حبيلتك أوثق : وقال بعضهم. إذا مل تغلب فأخلب: وقيل. احلرب خدعة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
املكر أبلغ : وقيل. حلرب حرب للمتهور وغنيمة للمتحذرمنك بشدتك، وحبذرك أفرح منك بنجدتك، فإن ا

إذا قرأت كتايب فكن كالفهد ال : ومما كتب معاوية إىل مروان ملا بلغه قتل عثمان رضي اهللا عنه. من النجدة
يصطاد إال بغليلة، وال يساور غال عن حيلة، وكالثعلب ال يغلب إال روغاناً، واخف نفسك عنهم اخفاء 

ملس األكف، وامتهن نفسك امتهان من ييأس القوم من نصره، واحبث عن أخبارهم حبث القنفذ رأسه عن 
حازم يف احلرب خري من ألف فارس، ألن الفارس يقتل عشرة : وقيل. الدجاجة عن حب الدخن عند نفاسها

  .وعشرين، واحلازم قد يقتل جيشاً حبزمه وتدبريه



  :حث من دعي إىل املبارزة على اإلجابة

ال تدعون أحداً إىل الرباز وال يدعونك أحد إال أجبته، فالداعي : ؤمنني رضي اهللا عنه لبعض بنيهقال أمري امل
  .باغ والباغي مصروع

  :قال طرفة
  دعيت فلم أكسل ومل أتبلد... من فىت؟خلت أنين : إذا القوم قالوا

  :وقال
  من فاز خاهلم إياه يعنوننا... إن كان يف األلف منا واحٌد فدعوا 

  :دعبل
  وصلوا احلياة إىل العلى حبديد... ن معشر إن تدعهم مللمٍة م

  :املنازل وقت املنازلة

  :املهلهل
  وأخو احلرب من يطيق النزوال... مل يطيقوا أن ينزلوا فنزلنا 

  :وقال
  ضارب حىت إذا ما ضاربوا اعتنقا... يطعنهم ما ارمتوا حىت إذا اعتنقوا 

  :وقال
  ارس ال يعتنقوبعض الفو... جعلت يدي وشاحاً له 

  :احلث على الثبات والنهي عن اإلحجام والفكر يف العواقب

إن اهللا حيب : " وقال: . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار: " قال اهللا تعاىل
  .السالمة يف اإلقدام واحلمام يف اإلحجام: وقيل" الذين يقاتلون يف سبيله صفاً 

  :قطري
  متخوفاً يوم الوغى حلمام...  يركنن أحٌد إىل اإلحجام ال

  :الكليب
  حبال اهلوينا بالفىت أن تقطعا... إذا املرء مل يغش الكريهة أوشكت 

احرص على املوت توهب لك : وقال أبو بكر خلالد بن الوليد رضي اهللا عنهما ملا أخرجه لقتال أهل الردة
  :وملا أحست امرأة ربيعة بن مكدم هبربه قالت. شجعمن تفكر يف العواقب مل ي: احلياة، وقيل

  حىت يبل من دمٍ أنساءه... مساءةٌ ترك الفىت نساءه 

  :احلث على التفكر قبل التقدم



من قاتل بغري جندة، وخاصم بغري حجة، وصارع بغري قوة : وقيل. اإلتيان بالتندم ال يغين بعدم التقدم: قيل
  .فقد أعظم اخلطر وأكرب الغرر

  وقسه قياس الثوب قبل التقدم... أردت األمر فاذرعه كله  إذا ما
  فال خري يف أمرٍ أتى بالتندم... لعلك تنجو ساملاً من ندامٍة 

  :املتبجح بثباته

ال أفر عمن كر وال أكر على : أنت حمرب مطلوب فلو اختذت طرفاً فقال: قيل ألمري املؤمنني رضي اهللا عنه
: وقيل لبعض بين املهلب. حيث تركتموين: فأين نطلبك؟فقال: د بن احلصنيوقيل لعبا. من فر فالبغلة تكفيين
  :وقال هدية. بصرب ساعةً: مب نلتم ما نلتم؟قال

  وال يظهر الشكوى وإن كان موجعا... أخو احلرب من ال جيتويها إذا اجتوت 
  :وقال

  حذر املنية عن طريق اهلارب... قوٌم إذا نزلوا الوغى مل يسألوا 
  :آخر
  تقي من خشية املوت سلماوال ير

  :أبو فراس
  قؤولٌ ولو أن السيوف جواب... صبورٌ ولو مل تبق مين بقيةٌ 

  وللموت حويل جيئةٌ وذهاب... وقورٌ وأحداث الليايل تنوشين 

  :املبادر إىل احلرب غري مبال هبا

: ن املهلب فقالما سالوا قط كم القوم، وإمنا يسألون أين هم؟سأل رجل يزيد ب: وصف أعرايب قوماً فقال
قد : وملا بلغ قتيبة حد العني قيل له. ما بارزت أحداً إال ظننت أن روحه بيدي: صف يل نفسك، فقال

بثقيت بنصر اهللا توغلت، وإذا انقضت : فقال. أوغلت يف بالد الترك واحلوادث بني أجنحة الدهر تقبل وتدبر
  .م ال يفله إال اهللاسلك حيث شئت فهذا عز: فقال الرجل. املدة مل تنفع العدة

  :السالمي
  يرد شباه عنك وال فرار... أتى القدر املتاح فال اصطبار 

  لغري احلرب تدخر الوقار... وليس تقدمي حرقاً ولكن 
  :وقال

  حلاق الرجال واجتماع املقاتب... إذا فاجأته اخليل مل ينتظر هبا 
  :س حيث يقولعباس بن مردا: من أشجع العرب يف شعره؟فقال: وقيل لعبدامللك

  أحتفي كان فيها أم سواها؟... أشد على الكتيبة ال أبايل 



  :وقيس بن احلطيم حيث يقول
  بإقدام نفسٍ ال أريد بقاءها... وإين يف احلرب العوان موكلٌ 

  :واملزيين حيث يقول
  فقلت ردوا فقد طاب الورود... دعوت يب قحافةٌ فاستجابوا 

  :أم اهليثم التميمية
  سبب املنية مشية املختال... لرماح وقد ترى متشي إىل أسل ا

  :أخذه بعض احملدثني فقال
  خيتال بني أسنةٍ وسيوف... شبهت مشيتها مبشية ظافرٍ 

  ملا انثىن بسنانه املرعوف... كلٍف تناهت نفسه عن نفسه 
  :البحتري

  لقاء أعاٍد أم لقاء حبائب: ... تسرع حىت قال من شهد الوغى

  :خاءاملتوصل إىل الشدة بالر

بالصرب على لبس احلديد تتنعم يف الثوب . نيل املعايل هول العوايل، ودرك األحوال يف ركوب األهوال: قيل
  .رب قعدة متنع قعدات، وأكلة متنع أكالت. اجلديد، يف الصرب على النوائب ادراك الرغائب

  :الطائي
  ألذ به غال بنومٍ مشرد... ومل تعطين األيام يوماً مسهداً 

: فقال! أي واهللا إنك لترمي نفسك: فقالوا. أراكم تعنفوين يف اإلقدام: د بن املهلب يوماً جللسائهوقال يزي
  :إليكم عين فواهللا مل آت املوت يف حبه ولكين آتيه من بغضه، مث متثل

  لنفسي حياةً قبل أن أتقدما... تأخرت أستبقي احلياة فلم أجد 

  :املخوف منه

ونظر إليه رجل وقد شق العسكر . ملؤمنني يف كتيبة تواصت خوفاً منهكانت قريش إذا رأت أمري ا: قيل
  .قد علمت أن ملك املوت يف اجلانب الذي فيه علي: فقال

  :تثري اجليش

وقع : كيف متكنت منه؟فقال: فقال. بعث أمري يف طلب قوم رجالً فما لبث أن جاءه برجل أطول ما يكون
مب غلبت : وقيل ألمري املؤمنني. فنصرين عليه وخوفه وجراءيت يف قليب أن آخذه، ووقع يف قلبه أنه مأخوذ،

  .بتمكن هيبيت يف قلوهبم: األقران؟قال



  :املؤمتر له الوغى والردى

  :كلثوم
  قداح املنايا يف يديه جييلها

  :الفرزدق
  حىت يؤامر فيه رأيك القدر... أظله منك حتٌف ظل يرقبه 

  :دعبل
  ي الرياسة باقتراحنفوس ذو... هم املتخريون على املنايا 

  :سلم اخلاسر
  كأن املنايا جارياٌت بأمره

  :املتين
  ويستعظمون املوت واملوت خادمه

  :املويف على مجاعة والغالب هلم

إن القصاب احلاذق ولو كان واحداً ال يهوله كثرة : فقال. عن يف عسكر دارا ألف مقاتل: قيل لإلسكندر
  .الغنم

  ألفهم للعجم والعرب قاهرو... فواحدهم كاأللف بأساً وجندةٌ 
  .فولدت بين جعفر. ثالثة كعشرة: أعشرة هذرة أحب إليك أم ثالثة كعشرة؟فقالت: وقيل جلنية بنت رباح

  :املوسوي
  !كم عدد ال يعد يف العدد... قلوا على كثرة العدو هلم 

  :هو من قول أيب متام
  جيٌش من الصرب ال حيصى هلم عدد... قلوا ولكنهم طابوا فأجندهم 

ما ظننت أن رجالً يفضل ألفاً حىت رأيت عباد بن احلصني فإنه حاصر مدينة بكابل فثلمها ثلمة، : قال احلسن
وكان يقاتل عليها ألف فقاتلهم وحده ليله حىت أصبحوا، ومنعهم من حفظها وسدها، وبعث بنو حنيفة 

يقال له عديد األلف، فلما ورد قد بعثنا إليكم ألف فارس، وكان : بالفند حني طلب بنو ثعلبة نصرة وقالوا
  .فلما كان الغد وبرزوا، محل على ألف فارس مردف فانتظمهم!أنا: أين األلف؟قال: قالوا له

  :املشبه باألسد

  .هو أشد صولة من أسد وأبلغ منعة من احلصن احلصني
  خوف األذى وقعاقع األعداء... كالليث ال يثنيه عن إقدامه 



  :يف احلرب قول الشاعر أحسن بيت: وقال ابن األعرايب
  وحتت النار آساٌد تزور... كأن اجلو حمفوٌف بنارٍ 

  :زهري
  ما الليث كذب عن أقرانه صدقا... ليثٌ بعثر يصطاد الرجال إذا 

  .هو أشد إقداماً من أسد، وتوثباً من فهد، واختطافاً من حدأة، ومن عقاب مالح: وصف أعرايب آخر فقال

  :جلد ابتلي به

  إن احلديد باحلديد يفلح: كنت رحياً فقد القيت إعصاراً وقيلإن : يف املثل

  :املتشمر يف الشدائد

  :قال علقمة
  إين امرٌؤ يف عند اجلد تشمري... فال يغرنك مين الثوب أسحبه 

  :وقال
  يرخي ملظلمٍة إزاره... طيات طاوي الكشح ال 

  :املتحمل للشدائد الصابر هلا

اجعلين زماماً من أزمتك : قال أعرايب لوالٍ. ال غري ألوف للظاللكان ركوباً لألهو: وصف رجل آخر فقال
فالن : وقيل. اليت جتر هبا العدو، فإين ممن يتخذ الليل مجالً يف أثر العدو، وأتدرع ظالمه ال نكول وال أكول

  .شديد احلجزة أي الصرب على الشدة
  :األقرع

  النصدعاأصم من حجر الصوان ... ونكبةٍ لو رمى الرامي هبا حجراً 
  وال استكنت هلا وهناً وال جزعا... مرت علي فلم أطرح هلا سليب 

  :املوسوي
  وأثر عودي يف نيوب األعاجم... وكم عجموين فانسللت مهذباً 

  :املوصوف بالقوة

خذ لك بعرياً، فأخذ بذنب بعري من إبل الصدقة : أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجل يستحمله فقال له
نعم خرجت بامرأة من أهلي أريد هبا : هل رأيت أقوى منك؟قال: ه، فتعجب من قوته فقالفجذبه فاقتلع

زوجها، فنزلنا منزالً أهله خلوف، فأقبل رجل ومعه ذود فضرب إىل احلوض فساورها، فنادتين فما انتهيت 
ضى إليها حىت خالطها، فجئت ألدفعه عنها فأخذ برأسي بني جنبه وعضده، فما استطعت حركةً حىت ق



أي فحل هذا لو كان لنا منه سخلة؟فأمهلته حىت امتأل نوماً فقمت إليه : حاجته مث استلقى، فقالت املرأة
: فقال عمر. بالسيف فضربت ساقه فأبنتها فانتبه فتناول رجله فرماين هبا فأشواين وأصاب رأس بعريي فقتله

وكان . ده على هذا فظن أنه قتلهاهذا حديث الرجل، فكرر السؤال عليه فلم يز: ما فعلت املرأة؟فقال
الوليد شديد القوة، وكان يؤتى بسلسلة من حديد وفيها حبل فيشده يف رجله، ويؤتى بالدابة فيثب عليها 

نعم، : هل تعلمون من أصرع مين؟قالوا : فقال ألصحابه يوماً. وثبة واحدة وال ميسها بيده فيقطع السلسلة
فصارعه فحمله ووضعه فوق دسته . صارعين وإن حابيتين قتلتكأريد أن ت: فأحضره وقال. رجل خبراسان

  .أنت ههنا أحسن، دع راعيتك يتصارعون بني يديك وال تدخل معهم فيما لك عنه مندوحة: وقال
  :شاعر

  وال كان ريشي من ذنايب وال لغب... وما ولدت أمي من القوم عاجزاً 

  :املمدوح بقوة نفسه دون جسمه

  :واللئام أصرب أبداناً؛ومنه أخذ أبو متام قوله الكرام أصرب نفوساً: قيل
  صرب امللوك وليس باألجسام... والصرب باألرواح يعرف فضله 

  :وقال
  وما أنا بالقوي على الصراع... وإين للقوي على املعايل 

  :وقال
  يأوي فيأوي إليه الكلب والربع... ال قويت قوة الراعي قالئصه 

  .شيء إال وكان يف منه مستمتع، إال أين مل أكن نكحة وال صرعةما كان يف الشبان : وقال معاوية

  :من ال يتأمل من شدة

  ال يأمل الشر حىت يأمل احلجر: قال

  :املتربم للحرب

  :شاعر
  وضعت أراهط فاستراحوا... يا بؤس للحرب اليت 

  :وقال
  مبسرة كالعاجز املتواين... ما ذاق مهاً كالشجاع وال خال 

  :سيف الدولة
  من ميلك األرض أوساطاً وأطرافا... غزو مفروض علي سرى كأمنا ال



  :فرسان العرب

فرسان العرب اجملمع عليهم دريد بن الصمة وعنترة العبسي وعمرو بن معدى كرب، وقد : قال أبو عبيدة
عد من أكابرهم عامر بن الطفيل وعتيبة وعنبسة بن احلارث وزيد الفوارس، واحلارث بن ظامل وعباس بن 

روة بن الورد، ومن فتاك اجلاهلية احلارث بن ظامل والرباض بن قيس وتأبط شراً وحنظلة بن مرداس وع
ومن رجاالهتم أوىف بن مطر املازين وسليك بن السلكة واملنتشر بن وهب الباهلي، وكل . فاتك األسدي

. حيملون زاداً واحد منهم كان أشد عدواً من الظيب، ورمبا جاع أحدهم فيعدو إىل الظيب فيأخذ بقرنه، وال
وكان أحدهم يأخذ بيض النعام يف الربيع، فيجعل فيه ماء ويدفنه يف الفالة حيث يغزو، حىت يكون له يف 

  .الصيف إذا سلك ذلك الطريق، ومنهم الشنفري

  :املتفادي من التعرض له

  .فالن مضغين فلما ضرسته لفظين: قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
  وقطرك يف وغى وندى حبار... قصار طوال قىن تطاعنها 

  :وقال
  من العدى تتواصى عنه بالقصر... إن الرماح وإن طالت ذوائبها 

  :من ال خيضع يف شدة

  :لست أعطي على الذل، إن عافاين اهللا تبت، وإال أموت هكذا: قال. لو تبت: قيل ألعرايب اشتد به املرض
  ال يبتغي ليينوال ألني ملن ... ال خيرج القسر مين غري معصيٍة 

  :وقال شداخ
  وال سوقةً إال الوشيج املقوما... أبينا فال نعطي مليكاً ظالمة 

ما رايت نفساً أثبت من نفسه، مر : وسأل عمر بن عبد العزيز ابن ايب مليكة عن عبد اهللا بن الزبري فقال
ته وال ركع دون حجر من املنجنيق وهو قائم يصلي بني جنبه وصدره، فما خشع له بصره وما قطع قراء

أهنا دخلت عليه يف بيته وهو قائم يصلي، فسقطت حية فتطوقت بابنه هاشم، فتصايح : وعن أمه. الركوع
  ما بالكم؟: أهل البيت هبا حىت قتلوها، وعبد اهللا قائم يصلي فما التفت وال عجل، فلما فرغ قال

  :املتاين

  :قال خارجة
  ناد وإن ياسرهتم يسرواذات الع... قوٌم إذا شومسوا جل الشماس هبم 

  :املؤثر املوت يف العز على احلياة يف الذل



  ما بني تبعاتٍ وتقتال... هيم إىل املوت إذا خريوا 
فانتضى . وملا وقعت اهلزمية على مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية، أهاب بالناس أن يرجعوا فلم يلووا

فتمثل بأبيات قاهلا احلسني رضي اهللا عنه . األمان سيفه وقاتل قتال مستقتل، فقيل له ال هتلك نفسك ولك
  :يوم قتل وهي

  وكالً أراه طعاماً وبيال... أذل احلياة وذل املمات 
  فسريي إىل املوت سرياً مجيال... فإن كان ال بد إحدامها 

  :أبو متام
  ميانيةً واألري بالذل علقما... يرى العلقم املأدوم بالعز أريةً 

  :املتنيب
  ولو كان يف جنان اخللود... يف لظى وذر الذل  فاطلب العز
  :املوسوي

  مبارن أنٍف ال يذل خلاصم... فعاف املنايا وامتطى املوت شاخماً 
  :منصور بن باذان

  فعزك خريٌ وإن قيل بل... فعش ما تعيش عزيز البقاء 
  لعمرك عندي حياة السفل... فطول احلياة على ذلٍة 

  إال قصري األجلمن الناس ... وكل مساع له مهةٌ 

  :النهي عن خمافة القتل واحلث على تصور املوت والتمدح بذلك

أباملوت : أتقاتل أهل الشام بالغداة، وتظهر يف العشي يف ثوب ورداء؟فقال: قيل لعلي رضي اهللا عنه
  :وقد أحسن املتنيب يف قوله!أخوف؟واهللا ما أبايل أسقطت على املوت ام سقط املوت علي

  فال تقنع مبا دون النجوم... ٍف مروم إذا غامرت يف شر
  كطعم املوت يف أمر عظيم... فطعم املوت يف أمر حقري 

  :ويف قوله
  وتلك خديعة الطبع اللئيم... ترى اجلبناء أن العجز عقلٌ 

  :وقوله
  لعددنا أضلنا الشجعانا... فلو أن احلياة تبقى حلي 

  افمن العجز ان متوت جبان... وإذا مل يكن من املوت بد 
  :أبو فراس

  ومن خطب العلياء مل يغله املهر... هتون علينا يف املعايل نفوسنا 

  :قوم تسلط عليهم القتل فلم يغنهم



ليس شيء أمنى من سيف، فوجد الناس تصديق ذلك، فما نال السيف أمنى عدداً وال أكرم : قال املهلب
: وقال احلجاج المرأة من اخلوارج" . لباب ولكم يف القصاص حياة يا أويل األ: " ولداً منهم، قال اهللا تعاىل
أنت حتصد واهللا يزرع، فانظر أين قدرة املخلوق مع قدرة اخلالق، ومل يظهر : فقالت!واهللا ألحصدنكم حصدا

  .من عدد القتلى ما ظهر يف آل أيب طالب وآل مهلب، وفيهم من الكثرة ما ترى
  :شاعر

   التقافاأىب ذلك الغيظ إال... إذا فرج القتل عن غيظهم 
  .احلرق والقتل والتزويح واحلج: أربعة يسرع اخللف إليها: وقيل

  :من مل يبال أن يقتل

يا عدو اهللا وعدو : عثرت بأيب جهل يف اجلرحى وقد قطعت يده ورجله، فقلت: قال عبد اهللا بن مسعود
ت أم علقمة وأسر. سيفك كهام فهاك سيفي فحز رأسي من عرشي فإنه أهون عند من يراه: فقال. رسوله

قد ضللت إذاً : فقالت. اخلارجية وأيت هبا إىل احلجاج، فقيل هلا وافقيه يف املذاهب فقد يذهب الشرك باملكر
لقد خفت اهللا : فقالت. قد خبطت الناس بسيفك يا عدوة اهللا خبط عشواء: فقال هلا. وما أنا من املهتدين

أكره أن : فقالت. ارفعي رأسك وانظري إيل :وكانت منكسة فقال. خوفاً صريك يف عيين أصغر من ذباب
لقد كان : فقالت!حالل: يا أهل الشام ما تقولون يف دم هذه؟قالوا: فقال. أنظر إىل من ال ينظر اهللا إليه

. جلساء أخيك فرعون أرحم من جلسائك، حيث استشارهم يف أمر موسى فقالوا أرجه وأخاه، فقتلها
  .مل فأخذها وزحف هبا على قاطعها فقتلهوكان حكيم بن حنبل قطعت رجله يوم اجل

  :وقال
  إن قطعت كراعي... يا نفس ال تراعي 

يا بين اضعف قدميك واصرر أذنيك، ودع ذكر اهللا : إن معي ذراعي وقال أعرايب البنه وقد قدم للقتل -
  .تعاىل يف هذا املوضع فإنه فشل

  :اجلواد بنفسه يف احلرب املستعد للموت

  :بعض بين هنشل
  ولو نسام هبا يف األمن أغلينا... رخص يوم الروع أنفسنا إنا لن

  :اخلنساء
  س يوم الكريهة أوىف هلا... هنني النفوس وهون النفو 

  :وحنوه للموسوي
  وغريي يف قيٍد من البذل يرسف... وال تبذلن النفس حىت أصوهنا 

  :آخر



  كأن املوت يف فكيه شهد... رخيصٌ عنده املهج الغوايل 
  :أبو متام
  ال خيرجون من الدنيا إذا قتلوا... عذبون مناياهم كاهنم يست

  :عبد اهللا بن عيينة
  هبا أنٌف أن تسكن اللحم والدما... وإين من قومٍ كأن نفوسهم 

  :تصرب النفس يف احلرب

  :شريح العبسي
  أقلي نزاعاً إنين غري مدبر: ... أقول لنفسٍ ال جياد مبثلها
  :الفرزدق وقد لقيه السد

  أين فراري؟: نفسي إيل تقول... مهاهم أجهشت  ملا مسعت له
  وشددت يف ضنك املقام إزاري... اصربي : فربطت نفرهتا وقلت هلا

  :أبو متام
  بأنه حن مشتاقاً إىل وطن... وحن للموت حىت ظن مبصره 

  ملات إذ مل ميت من شدة احلزن... لو مل ميت حتت أسياف العدا كرماً 
  :البحتري

  لقاء أعاٍد أم لقاء حبائب... لوغى تسرع حىت ظن من شهد ا

  :املستأنف من موته حتف أنفه

  :بكر بن عبد العزيز
  وهو حتت السيوف فضلٌ شريف... إن موت الفراش ذلٌ وعار 
  :عبد امللك احلارثي وأجاد

  وال طل منا حيث كان قتيل... وما مات منا سيٌد حتف أنفه 
  سيوف تسيلوليس على غري ال... تسيل على حد السيوف نفوسنا 

  :أبو فراس
  أمت بني األسنة واألعنه... مىت ما يدن عن أجلٍ كتايب 

  :املوسوي
  وأتعب ميٍت من ميوت بداء... ويستحسنون املوت واملوت راحةٌ 

  :خماوض احلرب مقتول ال حمالة



  :تأبط شراً
  سيلقى هبم من مصرع املوت مصرعا... ومن يغر باألعداء ال بد أنه 

  :آخر
  لدى الروم مصبوباً عليه دروعها... واف يف جند خالٍد ومن يكثر التط

  إذا حدثت يوماً حديثاً يروعها... فال بد يوماً أن حتدث عرسه 
  :ابن الرومي

  يرى قمناً أن ال يرى منه ساملا... ومن ال يزل ستني يوماً فريسةً 
  :آخر

  إن الشجاعة مقرونٌ هبا العطب

  :قصد العدا جماهرة

  .ليس من اإلنصاف أن أجعل علبيت سرقة: حابه أن يبيت الفرس فقالأشار على اإلسكندر أص
  :املتنيب

  وإن أنعموا أنعموا باكتتام... إذا انتقموا أعلنوا أمرهم 
  :السري

  فيبعثها مييناً أو مشاال... وجيعل بشره نذر األعادي 
  ترفع أن يناهلم اغتياال... ومل ينذرهم مقةً ولكن 

  :الفتك

  خترب من القيت أنك فاعله... يه وال الذي وما انفك ما شاورت ف
  :احلارث بن ظامل

  وهل يركب املكروه إال األكارم... علوت بذي احليات مفرق راسه 
  وكان سالحي حيتويه اجلماجم... فتكت به ملا فتكت خبالٍد 

  :املتعود مالزمة احلرب واملكنة

  :أبو متام
  متعوٌد وبدرها ملبون... حلياضها متوردٌ وخلبطها 

  :ربيعة بن مقروم
  خياف به غرينا ان يقيما... وثغرٍ خموٍف أقمنا به 



  :الضاحك يف احلرب والعابس فيها

  :توصف احلرب تارة ببشاشة الوجه وطالقته حنو قول النمريي
  إذا تغري وجه الفارس البطل... يفتر عند لقاء احلرب مبتسماً 

  :وقول صاحب البصرة
  املوت لألبطال كان حناسا إذا... كأن دنانرياً على قسماهتم 

  :املوسوي
  تراها من اخلوف محر الوسام... إذا عصفر اخلوف ماء الوجوه 

  :وتوصف تارة بالعبوس؛قال أبو متام
  فخيل من شدة التعبيس مبتسما... قد قلصت شفتاه من حفيظته 

  :املقاتل عن حرميه

يقتل قومي عين وأترك املقاتلة عنهم ليس من اإلنصاف أن : ليم اإلسكندر يف مباشرته احلرب بنفسه فقال
  .وعن أهلي ونفسي

  :عنترة
  وقد مهت بإلقاء الزمام... ومرقصٍة رددت اخليل عنها 

: هل قلت يف هذا شيئاً؟قال: ما تقول فيمن سىب امرأة وهلا زوج؟وكان عنده الفرزدق فقال: وقيل للحسن
  نعم

  لقجهاراً بأيدينا وملا تط... وذات حليلٍ أنكحتها رماحنا 
  :شاعر! أصبت كنت أرى أنك أشعر مين فإذا أنت أفقه: فقال احلسن

  رحن على بغضائه واغتدين... يا رب من يبغض أذوادنا 
  لرحن منه أصالً قد رعني... لو نبت املرعى على أنفه 

  :سلم اخلاسر
  جعل السيوف مناكحاً وطالقا... يرمى الفجاج به أغر حمجالً 

  :أخذه من مسلم
  جعلنا املنايا والرماح طالقا... احلرب بالبيض والقنا إذا ما نكحنا 
  :زياد األعجم

  آبا بوجه مطلقٍ أو ناكح... صفان خمتلفان حني تالقيا 

  :سد الثغور



  :دعبل
  كعاماً ألفواه الثغور الفواغر... هو اجلاعل البيض القواطع والقنا 

  :قصد الغارات باإلبل واألفراس

  .ا اإلبل وجنبوا اخليل، فإذا انتهوا إىل املعركة ركبوا اخليلكان العرب إذا قصدوا غارةً ركبو
  :شاعر

  خصفن بآثار املطي احلوافر... أوىل فأوىل بامرىء القيس بعدما 
احنثوا كل مجالية عريانة، فما زالوا خيصفون أخفاف املطي : وذكر أعرايب قوماً تبعوا ناساً أغاروا عليهم فقال

  .ثالثة، فجعلوا املران أرشية املوت فاستقوا به أرواحهمحبوافر اخليل حىت أدركوهم بعد 
  :الشريف املوسوي

  ح وقع فيهن باحلافر... إذا مشق احلتف فوق البطا 

  :املعاود للغارات اجلاين للحروب

  :احلارث بن أيب مشر
  حىت تعاود للحروب غوائرا... ما أن جتف لبودها من غارٍة 

  .من درها السم الزعاففالن يلقح احلرب الكشاف وميتري : وقيل
  :بشار

  وكانوا أسنةً خرصاهنا... إذا احلرب قامت هبم مشروا 

  :املستنكف من السلب

  :أعشى مهدان
  فيصدين عنها حياً وتعفف... وأرى مغامن لو أشاء حويتها 

  .يا غالم ال تعر فرائي: وقتل أمري املؤمنني رجالً فأراد قنرب أن يأخذ سلبه فقال
  :عنترة

  وأعف عند املغنمأغشى الوغى 
  :آخر

  يغشى الغوايل وال يلوي على سلب
  :أبو متام

  يوم الكريهة يف املسلوب ال السلب... إن األسود أسود الغاب مهتها 



  :العاجز أعاديه عن إصالح ما أفسده وعكسه

  :علي بن جبلة
  وما هلم من جرحه آس... يأسو الذي جيرح أعداؤه 

  :الكميت
  من الفعال وال يبنون ما هدموا...  ال يهدم الناس ما تبين أكفهم

  :املتنيب

  وال يهيضون عظماً أنت جابره... ال جيرب الناس عظماً أنت كاسره 
  :أشجع

  وال يضع الناس من يرفع... وال يرفع الناس من حطه 

  :وصف الشبان والكهول يف احلرب

  .أللقينك بكهول على فحول: فقال. ألغزونك مبرد على جرد: قال رجل لرجل

  :يل الشبان يف احلربتفض

  :طاهر بن احلسني
  جمرب قوله يكفي من العمل... هيب إذا مل يكن حرب مبكتهلٍ 
  سفك الدما حبديث السن مقتبل... وأغش اللقاء إذا كان اللقاء به 

  ممثالً بني عينيه من الوجل... فإذا ذا السن يلقى حتفه أبداً 
  هلم واألملفال يزال بعيد ا... وذو الشباب له شأٌو مياطله 

  :اخليول السريعة يف احلرب

  :بعضهم
  جن الرجال على ظهورٍ سعاىل

  :كثري
  وأسٌد إذا ما كان يومٌ نزوهلا... صقورٌ على أثباج جرد قوابسٍ 

  :املتنيب
  سنابكها حتشو بطون احلمالق... أتاهم هبا حشو العجاجة والقنا 

  :تعويد الفرس يف حبسه يف املعركة



  :النابغة
  إذا ما التقينا أن حتيد وتنفرا...  نعود خيلنا وحنن أناٌس ال

  من الطعن حىت حتسب اجلون مشقرا... وتنكر يوم الروع ألوان خيلنا 
  صحاحاً وال مستنكرٌ أن تعقرا... فال حنن معروفٌ لنا أن نردها 

  :أبو متام
  سجال الكر والدأب العتيد... تقامسنا هبا اجلرد املذاكي 

  خرجت حبائساً إن مل تعودي: ... اإذا خرجت من الغمرات قلن

  :كثرة اجليش

  كجنح الليل أردف بالغيوم
  :آخر

  يظل معضالً فيه الفضاء... جبمهورٍ حيار الطرف فيه 
  :صاحب البصرة

  جبمعٍ مثل سدل الليل منظوم من الربد
  :املتنيب

  عن الطري حىت ما جيدن منازال... جبيشٍ هلام يشغل األرض مجعه 
  :السري

  عناق املذاكي والوشيج املقوم... قطار حشو فجاجها ومثلومة األ
  :املتنيب

  كراءين يف ألفاظ الثغر ناطق... قشٌري وبلعجالن فيها خفية 
زحف ككر العارض املنهل وكدفاع اآليت املرسل، فهو يتطالع من غور وأجناد ويظهر من اقتراب : وقيل
  .وابتعاد

  هم باجلرد اللهاميمسالت بطاح... وكالسيل أو كالليل أو عدد احلصى 

  :كثرة اجليش واألسلحة

  بذي جلبٍ أزب من العوايل
  :النجاشي

  يكشف عن برقٍ هلا األفقان... وعراصة براقٍة ضوؤها دٌم 
  :قيس بن احلطيم

  تدحرج عن ذي ساحة املتقارب... إنك تلقى حنظالً فوق بيضنا 



  :املتنيب
  شدة ما قد تضايق األسل... مينعها أن يصيبها مطٌر 

  ا جاء يف التهديدمم

  :من هدده السلطان فاستعان باهللا

إن هللا يف كل يوم كذا وكذا ألف : فقال حممد!نفسك فألريقن دمك: لقي احلجاج حممد بن احلنفية فقال له
  .نظرة يقضي يف كل نظرة كذا وكذا ألف أمر، فعسى أن يشغلك بأمره

  :من هدده سلطان فاعتذر وأظهر املخافة

يا نصف إنسان واهللا لئن أمرت ألنفذن، ولئن أنفذت ألبرق، ولئن : ىل طاهر بن احلسنيكتب ذو الرياستني إ
أنا أعزك اهللا كاألمة السوداء، إن محل عليها تدمدمت، وإن رفع عنها أشرت، : فأجابه طاهر!أبرمت ألبلغن

  .وإن عوقبت فباستحقاق، وإن عفي عنها فبإحسان

  :هتديد سلطان شديد الوطأة

أيها الناس من أعياه داؤه ومن استعجل أجله فعلي أن اعجله، إن احلزم واجلد ألبساين : لخطب احلجاج فقا
وقطع بنو عمرو بن حنظلة الطريق فكتب . سوء ظين وجعال سيفي سوطي، فنجاده يف عنقي وقائمه يف يدي

سعيتم يف اإلمث أما بعد فإنكم استنكحتم السمن فنسلتم الفنت، وإين أقسم باهللا لئن عاودمت الظلم و: إليهم
ألبعثن إليكم خيالً تدع نساءكم أيامى، وأوالدكم يتامى، فأميا رفقة وردت ماء قوم لكم فأهل املاء ضامنون 

هلا، إن جتاوزمت إىل ماء غريهم تقدمة مين إليكم إنذاراً لكم، فاإلتنقام يعقب العفو واإلنذار ال بقية معه، 
  :من حبسه، فلما مثل بني يديه أنشد الرشيدوأحضر عبد امللك بن صاحل للرشيد . والسالم

  عذيرك من خليلك من مراد... أريد حياته ويريد قتلي 

واهللا لكاين أنظر إىل شبوهبا وقد مهع، وإىل عارضها وقد ملع، وكأين بالوعيد وقد أورى ناراً فأقلع عن براجم 
ر، وألقت إليكم األمور مهالً بين هاشم فيب سهل الوعر وصفا الكد!بال معاصم، ورؤوس بال غالصم

إتق اهللا فيما والك وراقبه فيما : فقال عبد امللك. أزمتها، فحذار من حلول داهية خبوط باليد لبوط بالرجل
استرعاك، وال جتعل الكفر موضع الشكر والعقاب موضع الثواب، وال تقطع رمحك بعد صلتها وقد مجعت 

  :ت كما قالالقلوب على حمبتك، وأذللت مهم الرجال لطاعتك وكن
  بلساٍن وبياٍن وجدل... ومقامٍ ضيقٍ فرجته 

  زل عن مثل مقامي وزحل... لو يقوم الفيل أو فياله 



  :حث من تعرض لك أن جيربك

  :قال جرير خياطب عياش بن الزرقاين
  !وأوقدت ناري فادن ويلك فاصطل... أعياش قد ذاق املنون مراريت 

  :ابن أيب عيينة
  له ريق أفعى ال يصاب دواؤها... سيعلم إمساعيل أن عداويت 

  :سنان بن أيب حارثة
  إن كنت رائم عزنا فاستقدم: ... قل للمقوم وابن هنٍد بعده

  كأساً صبابتها كسم العلقم... تلق الذي القى العدو وتصطبح 

  :من أوعد وقدم اإلنذار

ن حق اهللا تعاىل استعمال أما بعد فإن أمري املؤمنني يرى م: كتب إبراهيم بن العباس الصويل إىل أهل محص
األوىل تقدمي تنبيه وتوقيف، مث ما يستظهر به من حتذير وختويف، مث اليت ال : ثالث تقدم بعضهن على بعض

  .ينفع حلسم الداء غريها
  وعيداً فإن مل جيد أغنت عزائمه... أناة فإن مل تغن عقب بعدها 

  :آخر
  ارين أبرقامنحتك مصقول الغر... لئن عدت واهللا الذي أنا عبده 

  وأن يغمس العريض حىت يغرقا... فإن دواء اجلهل أن تضرب الطلى 
  :املوسوي

  وعنوان ناري أن يبني دخاين... فهذا دواء سطويت من ورائه 

  :من أوعد صاحبه على أن حيمله على حالة صعبة

  :سنان بن أيب حارثة
  على آلة حدباء ناتئة الظهر... وإين لشر الناس إن مل ابثهم 

  :أيب عيينةابن 
  فألقطعن عرى نياطه... دعين وأبا خالٍد 

  :عبد املدان
  أمر لكم قوى امرٍ جسيم... ولست حلرٍة إن مل تروين 

  :آخر
  مىت ما هتيجوين متيد بكم أرضي... ذروين ذروين ما كففت فإنين 

  كتائب سوداً طاملا انتظرت هنضي... وأهنض يف سرد احلديد عليكم 



  :بهمن يناوبه من ال يبايل 

  :أبرق رجل آلخر وأرعد فلما زاد أنشد
  على اجلبال فما نالت رواسيها... قد هبت الريح طول الدهر واختلفت 

  :الفرزدق
  أم بلت حيث تناطح البحران... ما ضر تغلب وائل أهجوهتا 

  :وقال
  وكان ككلبٍ حني ينبح كوكبا

  :ابن املعتز
  هفرد عليه وبله ومواطر... وكنت كرامي كوكبٍ ببصاقه 

  :هتدد من ال يبايل بتهدده

  :أجل ذلك الشيء سيفي وقال: فقال. لوال شيء ألخذت رأسك: قال مقاتل بن مسمع لعباد بن احلصني
  مىت قتلت منٌري من هجاها... تواعدين لتقتلين منٌري 

  :ابن أيب عيينة
  أطنني أجنحة الذباب يصري؟... فدع الوعيد فما وعيدك ضائري 

  :جرير
  !أبشر بطول سالمةٍ يا مربع... سيقتل مربعاً زعم الفرزدق أن 

  :آخر
  بيومٍ برازٍ مل يسد هلايت... تعرض يل ذبيان من لو لقمته 

  ألعيننا ما كنتم بقذاة... لو أن هبوب الريح جيعلكم قذى 
رجالك انا وخيلك محارك : فقال له أبوه. واهللا ألمألهنا عليكم خيالً: واجتمع قوم على قدري بنعاهلم فقال

أهتذر يب وما لك من املقدار ما كوطأة ذرة على صلد صخرة؟ومن فصل : بم تصول؟وكتب بعض الكتابف
وما الذباب وما مرقبه، ومىت ساءت اجلماء ناطحت القرناء، والفراش لعبت بالنار، والسانح : البن أيب البغل

ال اغترت باحلتوف، ومىت قابلت الدبور، واملهيج تعرض لريب املنون، واألعناق مالت إىل السيوف، واآلج
  .ساء أبو الفضل تعرض البن أيب البغل
  :من يتهدد بظهر الغيب وال يغين غناًء

  :عنترة
  إذا التقينا نبت عين مكاويها... وموعدين بظهر الغيب من مشسٍ 

  :آخر



  فإذا طلبته مل يستنب... كالصدى يسمع منه صوته 
  :بعض القدماء

  كما رعد اخلريف ومههمةٌ... وما لك اصرة إال وعيٌد 
  :عنترة

  للحرب دائرةٌ على ابين ضمضم... ولقد خشيت بأن أموت ومل تدر 
  والناذرين إذا لقيتهما دمي... الشامتي عرضي ومل أشتمها 

انصرفت من اجلامع يف اهلاجرة فلقيين عيار قد جرد سكيناً، فوضعها : وحكي عن أيب عمرو بن العالء قال
واهللا لوال أخشى ان أفجع فيك أهل : فقال. يت عنترة؟فأنشدهتما كمل تقدمكيف تروي بي: جتاه قليب وقال

  :األرض لقتلتك، ما كان عنترة يستجدي هذا االستجداء، إمنا قال الطائي
  والناذرين إذا لقيتهما دمي... الشامتي عرضي مبا هو فيهما 

  :أبو زيد
  حىت إذا ما رأوين خالياً فزعوا... تبادروين كأين يف أكفهم 

  :لقرمطيا
  فإذا جئت قطعت القنطرة... تتمناين إذا مل ترين 

  أصيبٌ أم خصٌي أم مره؟... يا بين عباس من ينصركم 

  :قلة غناء الوعيد

  .الصدق ينىبء عنك ال الوعيد: قيل
  :شاعر

  إن الوعيد سالح العاجز احلمق... مهالً وعيدي مهالً ال أباً لكم 
  :النجاشي

  إن الكتائب ال يهزمن بالكتب... ابلغ شجاعاً أبا خوالن مألكة 
  .من عالمات العاقل ترك التهدد قبل إمكان الفرص، وعند إمكاهنا الوثوب مع الثقة بالظفر: وقيل

  مما جاء يف فضل األسلحة واملتسلحة

السيف حرز إذا جرد وهيبة : وقيل. اعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ووصفه بعضهم . السيف مفتاح اجلنة والنار: وقال جعفر بن حممد. الشرف مع السيف: قيلو. إذا أغمد

  .رئيس هلوه قطف الرؤوس، ضحوك عبوس، وهزله خطف النفوس: فقال
  :أبو متام

  إذا مل تؤانسه بسيف مهند... وليس جبلى الكرب رأي مسدد 



  :املتنيب
  اف الصوارممفاتيحه البيض اخلف... ومن طلب الفتح اجلليل فإمنا 

  :وقال
  دواء كل كرمي داؤه الوجع... واملشرفية ال زالت مشرفةً 

  :تفضيل السيف على القلم

  :املتنيب
  اجملد للسيف ليس اجملد للقلم: ... حىت رجعت وأسيايف قوائل يل
  فإمنا حنن لألسياف كاخلدم... اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به 

  :أبو متام
  يف حده احلد بني اجلد واللعب... السيف أصدق أنباًء من الكتب 

إن القلم يرد قضاء . هو قصب ولكنه يقطع العصب: قيل للكاتب إالم تدل هبذه القصبة؟فقال: ويف ضده
  .السيف ويفسخ حكم احليف، ويؤمن مسالك اخلوف

  :من يف سيفه ورحمه املوت

  :صاحب البصرة
  ولمن املوت يف قبض النفوس رس... حسام غداة الروع ماضٍ كأنه 

  :ابن حاجب
  يوم الوغى إال إىل صمصامه... لو قيل للموت انتسب مل ينتسب 

  :تؤمن ثنايا املوت إليه ويعول يف قبض األرواح عليه: يف وصف رجل سيفه
  يلعنب باألرواح... سيوفهم يوم الوغى 

  :ربيعة بن مقرم
  ألعدائهم يف احلرب مساً مقشبا... وإين ملن قومٍ تكون رماحهم 

  :ابن املعتز
  فما ينتضى إال لسفك دماء... لنا صارمٌ فيه املنايا كوامٌن 

  :السيوف املاضية

  .هو على األرواح كاألجل املتاح: كيف وجدت سيفه؟فقال: قيل
  :إسحاق بن خلف

  أمضى من األجل املتاح... ألقى جبانب أخضرٍ 



  ء عليه أنفاس الرياح... وكأمنا ذر اهلبا 
  :يعقوب األخطل

  إذا قد مل يعلق بصفحته دم... قة صارمٍ بكل حسامٍ كالعقي
  :املتنيب

  إذا وقعت فيه كنسج اخلدرنق... قواضٍ مواضٍ نسج داوود عندها 
  :البحتري

  من حده والدرع ليس مبعقل... يغشى الوغى والترس ليس جبنٍة 
  مل يلتفت وإذا قضى مل يعدل... مصغٍ إىل حكم الردى فإذا مضى 

  وإذا أصيب فما له من مقتل ...وإذا أصاب فكل شيٍء مقتلٌ 

  :السيوف املصقولة

  :بعضهم
  إذا ما انتضته الكف كاد يسيل

  :أبو اهلول احلريي
  شعاعاً فلم تكد تستبني... وإذا ما سللته هبر الشمس 
  دي على صفحتيه ماٌء معني... وكأن الفرند والرونق البا 

  :الغري مصقولة

  كأن يف متنه ملحاً وقد نثرا
  :آخر

  قعه غباراكأن على موا

  :السيوف الالمعة املهتزة

  :قيس
  حمادير غيمٍ أو قرون جنادب... بسيفٍ كأن املاء يف جنباته 

  :املتنيب
  هنديٍة يف كفه مسلوال... فكأن برقاً يف متون غمامٍة 

  :ابن هرمة
  شهاٌب زهته الريح يف كف قابس

  :سلم اخلاسر



  شهب نار يف ساطعٍ ودخان... وكأن السيوف والنقع عال 
  :بن املعتزا

  حسبته من خوفه يرتعد... يف كفه عضبٌ إذا هزه 

  :السيوف املتفللة من الضرب

  :النابغة
  هبن فلولٌ من قراع الكتائب... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 

  :دعبل
  رددت السيوف بالدماء حواليا... إذا الناس حلوا باللجني سيوفهم 
  :وبضده هجاء عمارة بن عقيل

  مسلمةٌ ليست هبن كلوم... أن جياده وال عيب فيه غري 
  فهن صحاٌح ما هبن ثلوم... وأسيافه مل تدر ما طعم ضربٍة 

  :السيوف املتضرجة بالدماء

  :علي بن عاصم
  بدل اجلفون مجاجم األبطال... مسٌر وبيٌض إن عرين تسربلت 
  فصدرن يف قمصٍ من اجلريال... أوردهتن تواضعاً جلج الردى 

  :احملارب املترشحة مسكاً من يد احملاربالسيوف املتضرجة بدم 
  :بشار

  على أهنا ريح الدماء تضوع... وبيضٍ هبا مسٌك للمس أكفهم 
  :ابن املعتز

  مقابضها مسكٌ وسائرها دٌم
  :آخر

  بسيفه مسكٌ وتامور
  :الرفاء

  ثيابه فهو كاسيه وسالبه... يكسوه من دمه ثوباً ويسلبه 

  :مشاهري السيوف

ذا الفقار وذا النون، وضرس : أهدت بلقيس إىل سليمان عليه السالم سبعة أسياف: قال عبد امللك بن عمري
احلمار والكشوح، والصمصامة وخمذما ورسوبا، فأما ذو الفقار فصار لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 



مر وكان ملنية بن حجاج، فقتل يوم بدر فاصطفاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والصمصامة وذو النون لع
  .بن معدي كرب، وخمذم ورسوب للحارث بن جبلة الغساين، ومل يذكر الكشوح

  :طول الرماح

  :قال طرفة
  بعيٌد بني حاليها صرور... كأن رماحهم أشطان بئرٍ 

  :امرؤ القيس
  ر من خلب النخلة األجرد... ومطردٍ كرشاء احلزو 

  :عدى
  رشاء دمٍ على أنابيبه دم

  :صالبة الرماح ولدونتها

  :رابن أمح
  نوى القسب نقى التمر عند العواجم... فهز ردينياً كأن كعوبه 

  :املزرد
  تغشاه منباع من الزيت سائل... ومطردٍ لدن الكعوب كأمنا 

  :عابدة املهلبية ويروى للخوارزمي
  خنيلٌ قد حنلن من الفسيل... كأن السمر والزانات فيه 

  :الرمح املتأطر

  :يستجاد للمتنيب قوله
  وثىن فقومها بآخر منهم... ناة بفارسٍ ولرمبا أطر الق

  :أخذه من قول ابن الرومي
  غدت بني أحناء الضلوع تقوم... مهام إذا اعوجت صدور قناته 

  :يزيد بن أبان
  راعف األنف واهي األنبوب... يكره الرمح مقدماً فتراه 

  :الرمح املتكسر

  :عمرو بن معدي كرب
  كسرهتا احلواطب هشيم شجارٍ... ومنزلة فيها العوايل كأهنا 



  :الرفاء
  كما وهي سلك الفريد املنتظم... ينثر بالطعن أنابيب القنا 

  :املتنيب
  ورمحٌ تركت مباداً مبيدا

  :هو من قول الطائي
  منت القناة ومنت القرن منتصفا... ورب يومٍ كأيامٍ تركت به 

  :الرمح املتكسر يف املطعون

  :املوسوي
  كأن كل حشاً ربابة ميسرف... وتقعقعت بني الكلى قصد القنا 

  :ابن نباتة
  كمحتطبٍ للحمل ليس يطيق... جير العوايل والسهام جبسمه 

  :الرماح الالمعة األسنة

  :امرؤ القيس
  سنا هلبٍ مل يستعر بدخان... دفعت ردينياً كأن سنانه 

  :النمريي
  حتكي أسنته النجوم أو الذباال

  :مسكني
  كأن هالالً الح فوق قناته

  :نيب ما شاء بقولهوقد أحسن املت
  من األسنة نارٌ والقنا مشع... هتدي نواظرها واحلرب قائمةٌ 

  :الكتابة بالطعن والضرب

  .جبينه طرس بالصفاح منمق جمندر، وبالرماح معجم حمرب: قال بعض الكتاب
  :آخر

  خط ينمقه احلسام على جبينه
  :ابو متام



  ام والصلفاطعناً وضرباً ففات اهل... كتبت أوجههم مشقةً ومننمةً 
  وجههم بالذي أوليتهم صحفا... فإن ألظوا بأنكار فقد تركت 

  :املتنيب
  كتبت إليه يف قذال الدمستق... وكنت إذا كاتبته قبل هذه 

  :غريه
  الكاتبون إىل األعداء يف فلل األعداء كتباً ترى األمي والفهما

  ماوالسيف كاتبها والكاغد القم... أمسى الردى أصلها والدهر ممليها 
  :عابدة املهلبية ويروى للخوارزمي

  غرائب حربهن دٌم هتول... كتبت على وجوههم سطوراً 
  ويقرأها على احلي القتيل... يترمجها األعادي لألعادي 

  وما لك غري صاحبها رسيل... وما لك غري مججمٍة رسولٌ 

  :تناول الرؤوس بالرماح

  :البحتري
  ماح مجاجم الفرسانضم الر... قوٌم إذا شهدوا الكريهة صريوا 

  :أخذه من مسلم
  وجيعل اهلام تيجان القنا الذبل... يكسو السيوف رؤوس الناسكني به 

  :جرير
  غداة الوغى تيجان كسرى وقيصر... كان رؤوس القوم فوق رماحنا 

  :طعن األحداق والفؤاد

  :أبو متام
  سنانٌ حببات القلوب ممتع

  :وأجاد املتنيب
  وقد طبعت سيوفك من رقاد.. .كأن اهلام يف اهليجا عيونٌ 

  فما خيطرن إال يف الفؤاد... وقد صغت األسنة من مهوم 
  :ابن معدى

  والطاعنني جمامع األضغان... الضاربني بكل أبيض مرهف 
  :آخر

  مشغوفةً مبواطن الكتمان... قوٌم ترى أرماحهم حتت الوغى 



  :الشريف أبو احلسني علي بن احلسني احلسين
  وأكبادهم حلي الرماح الذوابل... عيوهنم فأصبح أغماد السيوف 

  :ضرب وطعن تبني منهما الرأس وجيلب عنهما املمات

  ليس الكرمي على القنا مبحرم... فشككت بالرمح األصم ثيابه 
  :آخر

  ع له املقادم والعرى... وضربته ضرباً أضا 
  :راشد بن شهاب

  وكان حسامي حتتويه اجلماجم... علوت بذي احليات مفرق رأسه 
  وثالثة تبيض منها املقادم... بدأت هبذي مث أنين مبثلها 

  :ابن املعتز
  طرياً على األوكار كن وقوعا... وكأن أيدينا تنفر عنهم 

  :الرفاء
  صالةً جل واجبها السجود... إذا ركع القنا اخلطي صلوا 

  :البحتري
  على رؤوس األقران مخس سحائب... وصاعقٍة من نصله ينكفي هبا 

  :وله
  كأن حصى اخلليج طلى وهام... على اخلليج اهلام حىت نثرت 

  :أخذه املوسوي وزاده فقال
  فزفت والرؤوس هلا نثار... خطبنا بالظىب مهج األعادي 

  :احلارثي
  جعلنا اجلماجم أغمادها... إذا ما عصينا بأسيافنا 

  :عابدة املهلبية ويروى للخوارزمي
  حلياة قال يقيلإذا ابتاعوا ا... فصادرهم على األرواح خرٌق 

  :شدة الطعن والضرب وسعتهما

  :شاعر
  ولدوهم بالظبا البيض لدا... هم ألدعوهم محاة الرماح 

  :بعضهم
  وطعن أفواه املزاد املخرق



  :أبو كثري اهلذيل
  كالعط وسط مزادة املستخلف... عجلت يداك خلريهم مبرشٍة 

  :امرؤ القيس
  ء ريعت وهي تستغلي... كجيب الدفنس الورها 

  :آخر
  وطعنٍ كأذيال القباء املفرج

  :ضرار يف وصف ضربة

  إذا سريوها فرخ خرقاء دعبل... دفوع ألطراف الرماح كأهنا 
  :املتنيب

  فالطعن يفتح يف األجواف ما يسع... كأمنا تتلقاهم لتسلكهم 
  :مسع بعضهم قول الشاعر

  هلا نفد لوال الشعاع أضاءها
  :ويروى خللف األمحر. هذا درب ال طعن: فقال

  على عشاش دهشٍ وعجله... وأطعن السحساحة املسلسله 
  ترد يف حنر اللبيب قتله... وأضرب احلدباء ذات الرهلة 

  :احلاذق بالطعان والضرب

  :عبد يغوث
  لبيق بتصريف القناة بانيا

  :املتنيب
  حىت من األذان يف أخراهتا... يضع السنان حبيث شاء حماوالً 

  :املوسوي
  كما هزت القلم اإلصبع. ..وأمسر يهتز يف راحيت 

  :سقي الرماح والصفاح دم األعداء

  :شاعر
  وعامل الرمح أرويه من العلق

  :آخر
  هنلت قنايت من مطاه وعلت



  :حيىي بن علي املنجم
  يوم الوغى بأساً وصدق ضراب... يروي السيوف دماً إذا شكت الصدى 

  ومتج إن رفعت على األعقاب... فتمج إن خفضت على أعقابنا 
  :دعبل

  وقد وردت حوض املنايا صواديا... فأصبحت تستحيي القنا أن تردها 
  :السري

  من الدماء سقوه أنفساً فصحا... إذا احلسام غدا سكران منتشياً 

  :اجلاعل قواضبه بدل املعاتبة

  :عمرو ابن إبراهيم
  غري طعن الكلى وضرب الرقاب... ليس بيين وبني قيسٍ عتاب 

  :آخر
  كما يدنو املصافح للسالم. ..دلفت له بأبيض مشريف 

  :بعض البغليني
  فقرى القوم غلمة األعراب... نزلوا منزل الضيافة منا 

  :وصل السيوف باخلطى

: كيف ترى سيفي يا عم؟قال املهلب: يروى أن فىت من األزد دفع إىل املهلب بن أيب صفرة سيفاً له وقال
ن عم املشي إىل الصني على أنياب األفاعي أسهل يا اب: فقال. أصله خبطوة: فقال. سيفك جيد إال أنه قصري

  .ومل يقل املهلب هذا جبناً وإمنا أراد توجيه الصورة!من تلك اخلطوة
  :شاعر

  قدماً ونلحقها إذا مل تلحق... نصل السيوف إذا قصرن خبطونا 
  :وقال

  خطانا إىل أعدائنا فنضارب... إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 

  :وصف شجاع ذي رماح

  .أسود الغاب حتمل غاهبا: عرايب عن قوم فقالسئل أ
  :البحتري

  ترى أسود األرض يف غاهبا... إذا بدوا يف حرجات القنا 



  :الرفاء
  جداولٌ مطرداٌت بأجم... أسٌد هلا من بيضها ومسرها 

  :من جعل معاقله األسلحة واخليول

  :شاعر
  إن السيوف معاقل األشراف

  :أبو الغمر
  فليس له إال السيوف حصون...  إذا الذ منه باحلصون عدوه

  :آخر
  إن اخليول معاقل األشراف

  :آخر
  وليس لنا إال األسنة معقل

  :من الذ بالقواضب واستعان هبا

  قواضب يف أمياننا تقطر الدما... أىب قومنا أن ينصفونا فأنصفت 
  :آخر

  ترى السيف أدىن من أقاربه رمحى
  :الشنفري

  سىن وال يف قربه متعللحب... وإين كفاين فقد من ليس جازياً 
  وأبيض أصليت وصفراء عيطل... فقلب مشيع : ثالثة أصحابٍ

  :املوسوي
  عجالن لباه بغري جناد... ألف احلسام فلو دعاه لغارٍة 

  :وقال
  مؤنسي صارمي وقليب جمين... رب ليلٍ جعلته طيلساين 

  :طاهر بن احلسني
  والكاس أنسي وقينيت خدين... سيفي رفيقي ومسعدي فرسي 

  :من استطاب تناول األسلحة

  :البحتري
  إذا زعزعوها والدروع خماصرا... ملوٌك يعدون الرماح خواصراً 



  :املتنيب
  يف الربد خزاً واهلواجر الذا... متعوداً لبس الدروع خياهلا 

  :أبو الغمر
  وضاجع البيض ال البيض الرعابيبا... واعتاد محل القنا ال الراح راحته 

  :أ احلديداألبقع الوجه من صد

  :الفرزدق
  جرب اجلمال هبا الكحيل املشعل... ميشون يف حلق احلديد كما مشت 

  :طيب صدر املغفر

  وطيبهم صدأ املغفر
  :سلم بن قحفان

  من املسك ذافته أكٌف ذوائف... فطيب الصدا املسود أطيب عندنا 

  :النايب سيفه عن الضريبة

  :ورقاء بن زهري، وقد ضرب فنبا سيفه
  فأقبلت أسعى كالعجول أبادر... حتت كلكل خالٍد  رأيت زهرياً

  وحبصنه مين احلديد املظاهر... فشلت مييين يوم أضرب خالداً 
وكان الفرزدق قد دفع له سيف حبضرة سليمان بن عبد امللك ليقتل به رومياً، فضربه فلم يعمل فيه فقال 

  :جرير
  ظاملضربت ومل تضرب بسيف ابن ... بسيف ايب رغوان سيف جماشعٍ 
  أباً ككليبٍ أو أخاً مثل دارم... فهل ضربة الرومي جاعلةٌ لكم 

  :فأجابه
  نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد... فسيف بين عبسٍ وقد ضربوا به 
  وتقطع أحياناً مناط القالئد... كذاك سيوف اهلند تنبو ظباهتا 

  :عذر من يكثر لبس الدرع يف احلرب

واهللا يا هذا ما : فأكثر ناظره النظر إليه فقال له. ني يف بعض احلروبرؤي اجلراح بن عبد اهللا وقد لبس درع
صدق ألن المة : فأخرب بذلك سعيد بن عمرو، وكان من فرسان الشام، فقال. أقي بدين وإمنا أقي صربي

إن اهللا تعاىل مع قضائه األمور احملتمة : عوتب يزيد بن مزيد يف إحكامه الدرع فقال. اإلنسان حظرية نفسه



  .ر باحلذر، وذكر يف صنعة اللبوس وكان صلى اهللا عليه وسلم واىل يوم أحد بني درعنيأم
  :أنشد كثري عبد امللك

  أجاد املسدى سردها فأذاهلا... على ابن أيب العاص دالٌص حصينةٌ 
  :هال قلت كما قال األعشى: فقال له

  خرساء تعشى من يريد نصاهلا... وإذا تكون كتيبة ملمومة 
  بالسيف تضرب معلما أبطاهلا... غري البس جنٍة  كنت املقدم
  .ذاك وصفه باجلهل والتهور وأنا وصفتك باحلزم: فقال كثري
  :البحتري

  ال يأمن الدهر أن يدعى على عجل... تراه يف األمن يف درعٍ مضاعفٍة 

  :قلة غناء الدرع عند حضور األجل

أي اجلنن : أجل مستأخر، وقيل لبعضهم يف: يف أي اجلنن حتب أن تلقى عدوك؟فقال: سئل ابن احلسني
  .كفى باألجل حارساً: لو احترست، فقال: وقيل آلخر. العافية: أوقى؟قال

  :وصف الدروع

  :شاعر
  كسيل األتى على احلديد

  :آخر
  ومفاضة كالنهي ينسجه الصبا

  :آخر
  كأن قتريها حدق اجلراد

  :املتنيب
  ها قلمكأن كل سناٍن فوق... خيط فيها العوايل ليس ينفذها 

  :مزرد
  وآها القتري جتتويها املعابل... ومنسوجةٍ فضفاضٍة تبعية 
  :ويستحسن البن املعتز
  حىت إذا ما غاب فيه مجد... كأهنا ماءٌ عليه جرى 

  :كلثوم
  مواقد نار مل تشب بدخان... كأن سنا املاذي فوق متوهنم 

  :املستغين جبالدته عن التقنع والتدرع



  :أبو متام
  من اليقني دروعاً ما هلا زرد... يا عارضاً لبسوا إذا رأوا للمنا

  :مسلمة
  من الشجاعة ال من نسج داود... على درٌع تلني املرهفات له 

  ناراً من اليأس يف حبرٍ من اجلود... إن الذي صور األشياء صورين 

  :وصف املغتفر واملغفر

  :بشار
  مرته الريح يف أعلى يفاع... كأن سنا قوانسهم ضراٌم 

  :امأبو مت
  كأن نعام الدو باض عليهم

  :وله
  قد قلنسوا من بيضهم بنجوم... مثل النجوم تضيء إال أهنم 

  :أبو قيس
  أطعم نوماً غري هتجاع... قد حصت البيضة رأسي فما 

  :القسي

هكذا : دخل أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، متقلداً قوساً عربية فقال
يل عليه السالم اللهم من استطعمك هبا فأطعمه، ومن استنصرك هبا فانصره، ومن استرزقك هبا جاءين جرب

. ما مد الناس أيديهم إىل شيء من السالح وللقوس فضل عليه: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فارزقه
  .طروح مروح تعجل الظيب ان يروح: وقيل يف وصفه

  :أعرايب يف وصف قوس رمى عنها ذئباً
  يفج يف الكف إذا الرامي اهتزم... ويف مشايل مسحةٌ من النشم 

  :وهتزم الفارس يف أخرى النعم وقال آخر -
  الم ممر مثل حلقوم النغر... صفراء تبع خطموها بوتر 

  :حدب ظباها أسهٌم مثل الشرر آخر -
  مجرٌ مبهلكةٍ تشب ملصطلي... ومقابالً ضلع الظباة كأهنا 

  حشر القوائم كاللفاع األكحل... اهض حنفاً بذلت هلا حوايف ن
  خش اجلنوب بيابسٍ من أسحل... وإذا تسل ختشخشت أرياشها 

  .الذي يضرب لونه إىل الغربة: األكحل. النصال العراض: النحف



  :اجمليد من الرماة

ة خرج هبرام إىل الصيد ومعه جارية، فعرض له ظيب فسألته اجلارية أن جيمع ظلف الظيب وأذنه بنشاب: قيل
واحدة، فرمى أصل أذن الظيب ببندقة فأهوى الظيب بيده إىل أذنه ليحتك، فرماه بنشابة فوصل ظلفه 

  .بأذنه؛وهذا إن كان صحيحاً فعجيب
  :امرؤ القيس

  ما له ال عد من نفره... فهو ال تنمى رميته 
  :إمساعيل بن علي

  ومدها أحسن مٍد وانثىن... إذا متطى قائماً مث انثىن 
  سيان منه ما نأى وما دنا... فذاً مسنناً أرسل منها نا

  :يسوق أسباب النحوس والفنا وقد أوغل املتنيب يف قوله -

  بأنصلها ألنصلها ندوبا... إذا نكبت كنانته استبنا 
  فلوال الكسر التصلت قضيبا... يصيب ببعضها أفواق بعضٍ 

  :الرديء الرمي

. مل أر موضعاً أسلم من هذا: عد يف موضع اهلدف وقالنظر فيلسوف إىل رامٍ سهامه تذهب مييناً ومشاالً فق
  .أحسنت إىل العصفور: فقال!أحسنت: ورمى املتوكل عصفوراً فأخطأه، فقال له ابن محدون

  :كشاجم
  أحسن شيٍء حني يرمي طرده... مستهتٌر بالرمي واٍه عضده 

  كأنه فؤاده أو كبده -

  :اجملن

  :شاعر
  يريك شعاع الشمس يف جنة الدجى

  :راسأبو ف
  وجلد أيب عجلٍ وثيق القبائل... أواقد ال آلوك إال مهنداً 

  :وصف مجاعة األسلحة



: قال!أخوك ورمبا خانك: ما تقول يف الرمح؟قال: سأل عمر بن اخلطاب عمرو بن معدى كرب فقال
. مشغلة للفارس متعبة للراجل، وإهنا حلصن حصني: فالدرع؟قال: قال. منايا ختطىء وتصيب: فالنبل؟قال

  !بل أنت: قال عمر. عنده ثكلتك أمك: فالسيف؟قال: قال. جمن وعليه تدور الدوائر: فالترس؟قال: قال

  :االستنكاف من احملاربة باحلجر والرخصة فيه

  :قال أبو النجم
  حجر األكام وال عصا الطرفاء... إين وجدك ال يكون سالحنا 

يا بين كن بذا ألصحابك على ما فاتك، : فقال أوصى بعض األعراب ابنه وقد أرسله إىل حماربة بعض أقرانه
وإياك والسيف فإنه ظلة املوت، وألق الرمح فإنه رسول املنية، وال تقرب السهام فإهنا رسل ال تؤامر 

  :مبا قال الشاعر: فيم أقاتل؟قال: قال. مرسلها
  رؤوس رجالٍ حلقت يف املواسم... جالميد إمالء األكف كأهنا 

  :احلنفي
  إذا القلع اهلندي عنها تثلما... األصم رؤوسهم فوادخ بالصخر 

  :أصوات األسلحة

  .يقال للطعن الشفشفة، وللضرب هيعقة، وللقسي أزملة وغمغمة
  :احلارث بن حلزة

  وقع السحاب على الطراف املشرج... وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم 
  :هالل

  صياح بنات املاء أصبحن جوعا... تصيح الردينيات فينا وفيهم 
  :آخر

  تنق عواليهم نقيق الضفادع

  :إجياب احملاربة على املتسلح وتبكيته لتقصريه فيها

  :ابن مرداس
  يا صاحيب أجيد محل سالحي... فعالم إن مل أشف نفساً حرةً 

  :جرير
  يا ابن القيون وذاك فعل الصيقل... تصف السيوف وغري كم يعصى هبا 

  :ابن الرومي
  مينع األسالب منكم مقاتلوال ... رأيتكم تبدون يف احلرب عدةً 



  وال مينع اجلرام ما هو حامل... فأنتم كمثل النخل يسرع شوكه 
  :املتنيب

  فال تستعدن احلسام اليمانيا... إذا كنت ترضى أن تعيش بذلٍة 
  وال تستجيدن العتاق املذاكيا... وال تستطيلن الرماح لغارٍة 

  :االستظالل باألسلحة

  :امرؤ القيس
  مساوية منها اخلمي معصب... لياء مردح فغبنا إىل بيتٍ بع

  ردينية فيها أسنة تصعب... فأوتاده ماذيةٌ وعماده 
  :أعرايب من بين أسد

  على أسيافنا وعلى القسي... وفتيانٍ ثنيت هلم ردائي 
  :وقال

  وما استتروا إال بضوء اللهاذم... وما اختذوا إال الرماح سرادقاً 

  :ذم العزل يف احلرب

  :النطاح يغلب الكبش األجمعند : يف املثل
  إذا كشرت عن ناهبا احلرب حامل... فمن يك معزال اليدين فإنه 

  :ابن احلطيم
  رث السالح وال يف احلرب مكثور... نبهت زيداً ومل افزع إىل وكلٍ 

  :من صاحبته الطيور والسباع

  :أول من وصف ذلك النابغة الذبياين فقال
  ائب طريٍ هتتدي بعصائبعص... إذا ما غزوا باجليش حلق فوقهم 

  :أبو متام
  بعقبان طريٍ يف الدماء نواهل... وقد ظللت عقبان أعالمه ضحى 

  من اجليش إال أهنا مل تقاتل... أقامت مع الرايات حىت كأهنا 
  :بشار

  بفتحٍ وبشرنا بالنعم... إذا ما غزا بشرت طريه 
  :املتنيب

  فأنبت إحسانك الشامل... وأنبت فيهم ربيع السباع 



  :مرو بن مامةع
  ضباع الفيايف والنسور الكواسر... إذا أحلمت قيٌس حلربٍ تباشرت 

  :جنوب أخت عمرو
  مشي العذارى عليهن اجلالبيب... متشي النسور إليها وهي الهيةٌ 

  :املتزين باجلراحات

  :يعقوب بن يوسف
  مزينٍة بأنواع اجلراح... وخيلٍ تعجز اإلرسال عنها 

  :سلم اخلاسر
  إىل احلي مل جيرح ومل يتحدد... لغازي إذا آب ساملاً وال خري يف ا

  :املتضرج بالدماء

  :البحتري
  حممرةً فكأهنم مل يلبسوا... سلبوا وأشرقت الدماء عليهم 

  :آخر
  وعفر منهم كل خٍد مضرج... تضرج مهم كل خٍد معفرٍ 

  :املتلطخ بالدم املتسربل بالغبار

  :السري
  أربعٍة خلوض دمائه وحجول... مفقودة شية اجلواد عليهم 

  :املتنيب
  زجناً تبسم أو قذاالً شائبا... وعجاجةٍ ترك احلديد سوادها 

  :الغبار

  .اتقوا الغبار فإنه سريع الدخول بطيء اخلروج: احلجاج
  :وقال

  غبار كما فارت دواخن غرقد
  :أوس

  نقٌع يثور ختاله طنبا... فانقض كالدري يتبعه 
  بكفه هلباخيفى وآونةً يلوح كما رفع املنري 



  :احلروب املشهورة

حرب بعاث بني األوس واخلزرج، وكانت متصلة إىل أن بعث اهللا : احلروب ثالثة مل يكن للعرب أعظم منهن
تعاىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلما أسلموا اصطلحوا، وحرب بين وائل بكر وتغلب يف مقتل كليب 

جمرى داحس والغرباء، بقيت أربعني سنة مل حتمل  اتصلت أربعني سنة، وحرب ابن بغيض عبس وذبيان يف
فيها احلماالت، فبعث اهللا تعاىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبقي من دمائهم شيء على احلارث ابن عوف 

يوم جبلة، ويوم كالب األخري، ويوم : وأيام العرب ثالثة يف اجلاهلية مل يكن أعظم منهن. فاهتدى لإلسالم
وقاتلوا املشركني " السيوف أربعة سيف ملشركي العرب وهو قوله تعاىل : بن عيينةذي قار، وقال سفيان 

وسيف ألهل " تقاتلوهنم أو يسلمون " وسيف ألهل الردة على يد أيب بكر رضي اهللا عنه وهو " كافةً 
سيف و" قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر " الكتاب على يد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ولواله ما عرفنا قتال " وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا " ألهل القبلة والصالة على يد علي رضي اهللا عنه 

  .أهل القبلة

  :العصا

" قلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته " تسمى املنسأة قال اهللا تعاىل 
فالن عصاه إذا نزل، وشق العصا إذا خرج عن الطاعة، وعبيد ألقى : وقيل. وعصا موسى حاهلا ظاهرة
إنك خري : وقوهلم. وهو صلب العصا أي قوي. ومسي الصغري الرأس رأس العصا. العصا أي ينقادون بالعصا

من تفاريق العصا فالعصا تقطع ساجورا، مث جيعل الساجور أوتاداً، واألوتاد شظاظاً، والشظاظ مهار البخايت، 
  .صا فتجعل قوساً للبندق وجتعل القوس سهاماً، والسهام حظاء، واحلظاء مغازل، واملغازل قداحاًأو تشق الع

  :الكرة والصوجلان

  :أبو قريش بن أسوط وكان من بطارقة أرمينية يصف كرة
  دنت منه بكد أي كد... حيب دنوها هلفاً إذا ما 
  وأعقب قرهبا منه ببعد... قالها مث أتبعها بضربٍ 

  :بشار
  حذار البني لو نفع احلذار... فؤاده كرةٌ تنزى كأن 

  :السيد احلمريي
  عبل الذراع دحا هبا يف مبلعب... وكأهنا كرةٌ بكف حزورٍ 

  :البوق



  :الببغاء
  حمكم يف صمم اآلذان... ومسمع ليس بذي لسان 

  سر يؤديه إىل إعالن -

  مما جاء يف طلب الثأر والدية

  والرخصة يف االقتصاص

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واجلروح قصاص، فقد جعلنا لوليه " قال اهللا تعاىل 
، " ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده " وقال صلى اهللا عليه وسلم " . سلطاناً فال يسرف يف القتل 

تل الرجل ملكاً أو وإذا ق. وسوى بني الصريح واهلجني، وكانت العرب هتدر دم السنيد وهو امللصق املدعي
رجالً من أهل بيت القاتل مل يرضوا حىت يقتلوا رهط القاتل وحيرقوهم بالنار، وإذا كان القاتل هو امللك أو 

كانت الدية والصدقة مما عند الرجل : قال اجلاحظ. ال عقل وال قود: أحد من أهل بيته اهدروا الدم فقالوا
  .ن من ديته التمرعن متراً فتمر، وإن شاء فشاء، وكانوا يعريو

  :قال
  بأن التمر حلٌو يف الشتاء... أال أبلغ بين وهبٍ رسوالً 

وكانت دية العريب املعم املخول من التمر مائة وسق، . بأخذ الدية وبأن ديتهم التمر: فعري يف هذا بشيئني
.  بيته ألف وسقومن اإلبل مائة بعري، ودية اهلجني على النصف، ودية املوىل على الربع، وامللك ومن هو يف

املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم : " واإلسالم سوى بني الكل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أدناهم

  :التعيري بترك الثأر واحلث على أخذه

بل يسرين أن أدرك الثأر وأنفي العار : أيسرك أنك من أهل اجلنة وأنك ال تدرك ثأراً قط؟فقال: قيل لعرايب
قدم هدبة بن اخلشرم العذري ليقتاد بابن عمه، فأخذ ابن املثؤور به السيف، . فرعون النار وأدخل مع

أعطي اهللا عهداً لئن مل تقتله : فضوعفت له الدية حىت بلغت مائة ألف، فأبت أم الغالم أن يقبل الدية وقالت
  :عبد الرمحن بن شافع! ألتزوجنه، فيكون قد قتل أباك وناك أمك

  فكونوا نساء للخلوق وللكحل... أروا بأخيكم فإن أنتم مل تث
  على الذل وابتاعوا املغازل بالنبل... وبيعوا الردينيات باحللي واقعدوا 

  :وحنوه قول عمرة بنت وقدان
  فذروا السالح ووحشوا باألبرق... إن أنتم مل تطلبوا بأخيكم 

  !نقب النساء فبئس رهط املرهق... وخذوا املكاحل واجملاسد والبسوا 



  :التعيري بأخذ الدية وعدمه

  :شاعر
  دٌم غري أن اللون ليس بأمحرا... وإن الذي أصبحتم حتلبونه 

  رأوا لونه يف القعب ورداً وأشقرا... إذا سكبوا يف القعب من ذي إنائهم 
  :آخر وكان أخذ من ابن عمه دية أبيه

  عادم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو د... إذا صب ما يف القعب فاعلم بأنه 
  :آخر

  وكونوا كمن سيم اهلوان فلم يبيل... خذوا العقل إن أعطاكم العقل قومكم 
كان لعتبة األعرابية غالم شديد العرامة كثري التلفت إىل البأس، فواثب فىت من األعراب فقطع الفىت أنفه، 

ها من قبل فأخذت أمه ديته، فحسن حاهلا مث واثب آخر فقطع أذنه، فأخذت ديته، فلما رأت ما صار إلي
  :ابنها فأنشدت

  إنك خٌري من تفاريق العصا... أقسم باملروة حقاً والصفا 
وروي أن أعرابيان أصاهبما قحط فاحندرا إىل العراق جائعني، فوطئت رجل أحدمها فرس لفارس فأدمتها 

  :قال اآلخروكان يسمى حيدان فتعلقا به وأخذا الدية، وكانا جائعني، فقصدا السوق وابتاعا طعاماً فأكال ف
  وما بقيت يف رجل حيدان إصبع... فال غرٌس ما دام يف الناس سوقهم 

  :حترمي املالهي على احملارب وطالب الثأر

روي أن بعض عمال عبد امللك بعث إليه جبارية اشتراها بعشرة آالف دينار، فلما استحضرها وأنس هبا 
: فأجاب عن كتابه وجعل يقلب كفيه وقال هلادخل إليه رسول احلجاج بأن عبد الرمحن ابن األشعث خلعه، 

  :بيت األخطل: وما مينعك؟قال: فقالت. إن ما دونك منية املتمين
  دون النساء ولو باتت بإطهار... قوٌم إذا حاربوا شدوا مآزرهم 

. فمكث ثالث سنني ومخسة اشهر ال يقرب امرأة حىت أتاه خرب قتل ابن األشعث، فكانت أول امرأة متتع هبا
وقال . نت العجم إذا حزهبم أمر أمروا أن ترفع املوائد، ويقتصرون على اخلبز وامللح والبقل حىت يفرغواوكا

وأتت امرأة املهلب . ما ذقت أيام صفني حلماً وال حلواء، بل اقتصرت على اخلبز حىت فرغت: معاوية
أست املرأة أحق : فقال ضع هذه حتتك؛فكان هذا تعريضاً ملا أبطأ عن مناهضة األزد: مبجمرة فقالت له

  .باجملمرة
  :قيس بن احلطيم

  حرامٌ علينا اخلمر إن مل نضارب
  :اجلارح الغطفاين



  !حران ليس على التراث براقد... هللا درك ما ظننت بثائرٍ 
  أسفاً عليك وكيف نوم احلاقد؟... أحددته مث اضطجعت ومل ينم 

  :من حل له الطيبات إلدراكه الثأر

  :شاعر
  كان الشراب حيل يل قبل... لشراب وما اليوم حل يل ا

  :جابر
  شفيت غليلي من ثويد املرائد... وحل يل التدهني واخلمر بعدما 

  :املتبجح بإدراك ثاره

  :املهلهل يف إدراك ثار كليب
  فتخرب بالذنائب أي زير... فلو نبش املقابر عن كليبٍ 

  جبرياً يف دمٍ مثل العبري... بأين قد تركت بواردات 
  وبعض القتل أشفى للصدور... ه بيوت بين عبيٍد هتكت ب

  :صفية بنت اجلذع

  وما قتلنا به إال أمراً دونه... وقد قتلنا شفاء النفس لو قنعت 
  :زبان، وكان قد هجاه بعض أعاديه فقتله وقطع لسانه ودست يف استه وقال

  صحيفته إن عاد للظلم ظامل... وإن قتيالً باهلباءة يف استه 
  وتعرف إذا ما فض عنها اخلوامت... هتدكم من ضاللكم مىت تقرأوها 

  :من نزع ثوب العار وانطلق لسانه

  :أخو أساف بن عباد اليشكري
  شفاين من دائي املخامر شاف... أمل يأهتا أين صحوت وأنين 

  صحيح األدمي بعد داء أساف... فأصبحت ظبياً مطلقاً من أدميه 
  عي واعتطفت عطايفكشفت قنا... وكنت مغطى يف قناعي خيفةً 

  :قاتل غالب
  فأصبحت أدري اليوم كيف أقول... وقد كنت حمرور اللسان ومفحماً 

  :من ال يفوته الثأر



  :عبد اهللا بن العتايب
  ملن جاوروا أن ال يضيع هلم وتر... وقد ضمنت أسيافهم ورماحهم 

  :البحتري
  إذا بات دون الثأر وهو ضجيعها... تذم الفتاة الرود شيمة بعلها 

  كليبيةٌ أعيا الرجال خضوعها... محية شعبٍ جاهليٍ وغريةٌ 
  :املتنيب

  وإن كان ديناً على ماطل... إذا طلب النيل مل يثأه 

  :من يفيت الثأر وال يفوته

  :اجلرعي
  وتفوت مطلوباً به فتربح... وإذا طلبت الوتر مل تسبق به 

  :آخر
  وال ديةٌ تساق وال اعتذار... حتف أغر ال قودٌ عليه 

  :من قتل بعض ذويه اقتصاصاً
  :قيس بن زياد

  وسيفي من حذيفة قد شفاين... شفيت النفس من محد بن بدرٍ 
  فلم أقطع هبم إال بناين... فإن أك قد بردت هبم غليلي 

  :وحنوه للحارث بن وغلة
  فلئن رميت يصيبين سهمي... قومي هم قتلوا أميم أخي 
  هنن عظميولئن سطوت ألو... فلئن عفوت ألعفون جلالً 

  :البحتري
  عليها بأيٍد ما تكاد تطيعها... تقتل من وترٍ أعز نفوسها 

  تذكرت القرىب ففاضت دموعها... إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها 
  :أعرايب

  إحدى يدي أصابتين ومل ترد... تعزاءً وتسليةً : أقول للنفس
  هذا أخي حني أدعوه وذا ولدي... كالمها خلٌف عن فقد صاحبه 

  جاء يف التحذير من احلرب وطلب الصلح مما

  :التحذير من هتييج احلرب واحلث على الصلح



كان " . وغن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا " قال اهللا تعاىل 
، أفال أنت من اليوم ترعى يف غري مرعاك: سويد بن متحرق خطب خطبةً طويلة لصلح أمة فقال له رجل

فلما مسع . أما بعد فإن الصلح بقاء اآلجال وحفظ األموال والسالم: قال. نعم: أدلك على املقال؟فقال
  .احلرب صعبة مرة والصلح أمن ومسرة: وقيل. القوم ذلك تعانقوا وتبادلوا الديات

  :كتب سلم بن قتيبة إىل سعيد املهليب ملا حتاربا بالبصرة
  إذا زينته احلرب ناٌر تسعر... خذوا حظكم من سلمنا أن حربنا 

  ملثالن أو أنتم إىل الصلح أفقر... فإين وإياكم على ما يسؤوكم 
: وقال زيد بن حارثة. إياك واملعادات فإنك لن تعدم مكر حكيم أو مفاجأة لئيم: وقال عبد اهللا بن احلسني

الفتنة نائمة فمن : وقيل. سلمواال تستثريوا السباع من مرابضها فتندموا، وداروا الناس يف مجيع األحوال ت
  .أيقظها فهو طعامها

  :زهري
  وما هو عنها باحلديث املترجم... وما احلرب إال ما علمتم وذقتم 

  وتضرم إن أضرمتموها فتضرم... مىت تبعثوها تبعثوها ذميمةً 
  يطيع العوايل ركبت كل هلذم... ومن يعص أطراف الزجاج فإنه 

  :كثري
  من اجلهل حىت كلمته نصاهلا... يفق  رميت بأطراف الزجاج فلم

  :التحذير من صغري يفضي إىل كبري

  .رب خطوة صغرية عادت مهة كبرية: من أقواهلم
  :شاعر

  فتلقيح اجلليل من الدقيق... ذروا األمر الصغري وزملوه 
  :وكتب نصر بن سيار إىل مروان بن حممد يف أمر أيب مسلم صاحب الدولة ابيات بين مهيم

  ويوشك أن يكون له ضرام... رماد وميض نارٍ أرى خلل ال
  وإن احلرب أوهلا كالم... فإن النار بالزندين توري 

  أأيقاظٌ أميةٌ أم نيام؟... ليت شعري : أقول من التعجب
  !هبوا فقد آن القيام: فقل... فإن يك قومنا أمنوا رقوداً 

  :على ظهر كتاب فكتب حتتها ورأى أبو مسلم بن حبر يف منشأ دولة الديلم هذه األبيات مكتوبة
  هلا يف كل منزلٍة شعاع... أرى ناراً تشب بكل واد 

  فأضحت وهي آمنةٌ تراع... وقد رقدت بنو العباس عنها 
  لتدفع حني ليس هبا دفاع... كما رقدت أمية مث هبت 



  :آخر
  مما يهيج به العظيم... إن األمور دقيقها 

  :آخر
  وقد ميأل القطر اإلناء فيفعم

  :آخر
  أول الغيث قطٌر مث ينسكبو

  :آخر
  كم بذي اإلثل دوحةٌ من قضيب؟

التمرة إىل التمرة متر، والذود إىل الذود . من احلبة تنبت الشجرة العميمة، ومن اجلمرة تكون النار العظيمة
  .إبل

  :قال صاحل
  حىت يكون إىل توريطه سببا... قد حيقر املرء ما يهوى فريكبه 

  .اب، وحرب غطفان كانت يف سبب دابةوحرب البسوس كانت يف ضرب ن

  :وصف احلرب بالشدة

هي مرة املذاق إذا : أخربين عن احلرب؛فقال: قال عمر بن اخلطاب رضوان اهللا عليه لعمرو بن معدي كرب
  :من صرب فيها عرف ومن ضعف عنها تلف كما قال. مشرت عن الساق

  تسعى ببزهتا لكل جهول... احلرب أول ما تكون فتيةٌ 
  عادت عجوزاً غري ذات حليل... ا اشتعلت وشب ضرامها حىت إذ

  مكروهةً للشم والتقبيل... مشطاء جزت رأسها وتنكرت 
أوهلا شكوى وآخرها : وصف رجل احلرب فقال. املباشرة واملسابقة: موطنان تذهب فيهما العقول: وقيل

  .بلوى وأوسطها جنوى
  :الفرزدق

  ما كان سيق هلا مهرجوامعها ... وجامعٍة أعناقها بعدما التوت 
  عيوناً من األعداء أبصارها خزر... إذا ما ابنها القى أخاها تعاوروا 

  :أبو متام
  حباله حببال املوت تتصل... ومشهٍد بني حكم الذل منقطعٍ 

  فيه الصوارم واخلطية الذبل... ضنك إذا خرست أبطاله نطقت 
  :املتنيب

  الثغور عن األسياف ليس عن... ومبتسمات هيجاوات عصرٍ 



  :السري
  محاه ازدحام البيض أن يتسربا... تضايق حىت لو جرى املاء فوقهم 

  :إصابة احلرب جانيها وغري جانيها

  .احلرب عشوم ألهنا قد تنال غري جانيها: العرب تقول
  :شاعر

  وإين حلرها اليوم صال... مل أكن من جناهتا علم اهللا 
  :آخر

  وليس يصلى حبر احلرب جانيها
  :آخر

  من مل جين فيها كذي الذنب وأصبح
  :أبو حية

  أصاب بريئاً من يكن غري ذي ذنب... أصابوا رجاالً آمنني ورمبا 
  :ابن الرومي

  إذا اختلفت فيها الرماح الشواجر... رأيت جناة احلرب غري كفاهتا 
  ولكنما يصلى صالها املشاعر... كذاك زناد احلرب عنها بنجوٍة 

  :التفادي من حماربة األنذال

هذا جيش إذا غلبناه فما لنا به : د اإلسكندر موضعاً فحاربته النساء فكف عنهن، فقيل له يف ذمل فقالقص
  .من فخر، وإن غلبنا فتلك فضيحة الدهر

  :شاعر
  وإن يغلبونا يوجدوا شر غالب... قبيل لئامٍ إن ظفرنا عليهم 

  :املمتنع من الصلح

  :عبد الرمحن بن سليمان
  انفال صلح ما دامت هضاب أب

  :حرملة بن املنذر
  فأجبنا أن ليس حني بقاء... طلبوا صلحنا والت أوانٌ 
  ما أطاف املبس بالدمهاء... فلحا اهللا طالب الصلح منا 

  :عمرو بن األهيم



  غري طعن الكلى وضرب الرقاب... ليس بيين وبني قيسٍ عتاب 
  :الزبرقان

  إهبامي واشتد قبضاً على األسياف... فلن أصاحلهم ما دمت ذا فرسٍ 

  :تبكيت من عرض عليه صلح فلم يقبله واستوخم عاقبته

  :ابن قيس
  وللجنب أسبابٌ تصد عن احلزم... وموىل دعاه الغي والغي كامسه 
  ال بل هلم إىل السلم: فقلت له... أتاين يشب احلرب بيين وبينه 

  إليه فلم يرجع حبزمٍ وال عزم... وملا أىب أرسلت فضلة ثوبه 
  !فيا لك من خمتار جهلٍ على علم... أول مرٍة  فكان صريع اجلهل

  :ضارع يطلب الصلح

  :قال املتنيب

  واغتصاباً مل يلتمسه سؤاال... من أطاق التماس شيٍء طالباً 

  مما جاء يف اهلزمية واخلوف

  وأن الفرار ال يقي من املوت

: وقال أمري املؤمنني يوم اجلمل" قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت أينما تكونوا يدرككم املوت " قال اهللا تعاىل 
. إن املوت طالب حثيث ال يعجزه املقيم وال يفوته اهلارب، وإن مل تقتتلوا متوتوا، وإن أشرف املوت القتل

أجرأ من خاصي خصاف؛وكان جباراً فشهد حرباً فوقف حجزة فجاء سهم فغرز يف األرض : والعرب تقول
  :الوجعل يهتز، فبحث فرآه قد أصاب يربوعاً فق

  ال املرء يف شيء وال الريبوع
  .وال أقتل إال بأجلي مث محل فخرق الصف فأنكى يف القوم

  :شاعر
  إن الفرار ال يزيد يف األجل

  :تفضيل القتل على اهلرب



! شر من الفضيحة املوت: فقال الرجل. اهلرب من احلرب فضيحة: قال سقراط لرجل هرب من احلرب
وملا قتل اإلسكندر ملك . ة فسلم، فإذا كانت رديئة فاملوت أفضل منهااحلياة إذا كانت صاحل: فقال سقراط

  .ليموت كرمياً وال يعيش حتت الذل: مل منعتم امللك من الطاعة؟قالوا: اهلند قال حلكمائه

  :املمتنع من الفرار

  :امرأة من عبد القيس
  ومل يرتقوا من خشية املوت سلما... أبوا أن يفروا والقضا يف حنورهم 

  ولكن رأوا صرباً على املوت أحزما... هنم فروا لكانوا أعزةً ولو أ

  :تعيري من أثار احلرب فهرب

  :عمارة بن عقيل
  وتكون يف اهليجاء أول صادرٍ... ما يف السوية أن جتر عليهم 

  :هدبة بن اخلشرم
  إذا زينته احلرب للسلم أخضعا... وليس أخو احلرب الغليظة بالذي 

  :احلصيفي
  إىل السلم ملا أصبح األمر مبهما... رب مث ضجعتم جنيتم علينا احل

  :املعري باهنزامه

وليتم كاإلبل الشوارد إىل أوطاهنا النوازع إىل أعطاهنا، أال يلوي الشيخ على بنيه وال : احلجاج يف كالمه
  :يسأل املرء عن أخيه؟ شاعر

  كذاك من يكره جرد العال... شرده اخلوف فأزرى به 
  :خراش بن احلارث

  قد يضرط العري واملكواة يف النار... أنت إال كعريٍ خاف ميسمه ما 
  :آخر

  وقد قابلت أذنيه منه األخادع... فوليت عنه يرمتي بك سابٌح 
ال أعرفهم بوجوههم، فإين مل أر إال : عرفين من أشد أصحايب إقداماً؟فقال: وقال املنصور لبعض اخلوارج

  .أقفاءهم
  :ابن الرومي

  قفاه من فرسخٍ فيعرفه... ويرى ال يعرف القرن وجهه
  :آخر



  ووىل كما وىل الظليم من الذعر
  :املتنيب

  أشد سالحهم فيه الفرار
  :آخر

  الذل والفشال: قد عاد باألقبحني
  :ابو متام

  من خفة الروع ال من خفة الطرب... موكل بيفاع األرض يشرفه 
  :البحتري

  ذل القربليمنع عنه البعد ما يب... ختطأ عرض األرض راكب وجهه 
  :من وصف قوماً هزمهم

  :قيس بن عطيه
  كر املخلي عن حياض املصدر... وتكر أوالهم على أخراهم 

  .منحناهم اهلزمية ونفضنا عليهم العزمية: وقال
  :بكر بن النطاح

  جم كاجلراد املرتدف... ولقيتهم لقي األعا 
  فقطعت أصلهم وقطع األصل أقطع للطرف

  :املوسوي
  ردى ورددت الفاصلني نواعيا... فنيت جله إذا ما لقيت اجليش أ

  .وقيل ذلك ألجل أن املنهزم يأخذ طريق الشمال. تركت هلم شق الشمال إذا هزمتهم: ويقال
  :شاعر

  ومل ميسكوا فوق القلوب اخلوافق... إذا حاربوا مل ينظروا عن مشاهلم 

  :ترك اتباع املنهزم

إذا ثبتوا جد يف : كيف أصنع؟قال: قال. اهلرب حبب إىل أعدائك: أوصى اإلسكندر صاحب جيش له فقال
: فقال. أنت رجل جمرب وتركب بغلة، فلو اختذت اخليل: وقيل ألمري املؤمنني. قتاهلم، وإذا اهنزموا ال تتبعهم

: وعاتب املهلب احلجاج يف تركه أتباع اخلوارج ملا اهنزموا، فكتب إليه. أنا ال أفر ممن كر، وال أكر ممن فر
  .الكلب إذا أجحر عقر أما علمت أن

  :املتأسف على من جنا ومل يؤسر



  :عوف بن عطية
  لزادكم القوم خزياً وعارا... ولوال عاللة أفراسنا 

  :امرؤ القيس
  ولو أدركته صفر الوطاب... وأفلتهن علباء جريضاً 

  :أبو متام
  باتت رقاهبم بغري قالل... لوال الظالم وعلةٌ علقوا هبا 

  فهم لدرود والظالم موال... دروداً فليشكروا جنح الظالم و
  :عنترة الكليب

  ألبت وأنت غربال اإلهاب... فلوال اهللا واملهر املفدى 

  :الفار يف وقت الفرار والثابت يف وقت الثبات

  :لقد علم الناس أن اخليل ال جتري مبثلي فكيف قال النجاشي: قال يوماً معاوية
  ميٌ والرماح دواينأجش هز... وجنى ابن حربٍ سابٌح ذو عاللٍة 

. شجاع إذا أمكنتين فرصة وإن مل تكن يل فرصة فجبان: وأعياين أشجاع أنت أم جبان؟فقال: فقال عمر
من هرب من معركة فعرف مصريه إىل مستقره : وقيل. اهلرب يف وقته خري من الصرب يف غري وقته: وقيل

  .فهو شجاع

  :تفضيل اإلحجام حيث يكون أوفق على اإلقدام

إين : وقال املتوكل أليب العيناء. غإلقدام على اهللكة تضييع كما أن اإلحجام عن الفرصة عجز: هلبقال امل
  .يا أمري املؤمنني الكرمي ذو فرق وإحجام، واللئيم ذو وقاحة وإقدام: فقال!ألفرق من لسانك
  :مالك األنصاري

  وأجنو إذا غم اجلبان من الكرب... أقاتل حىت ال أرى يل مقاتالً 

  :رب ملا علم قلة غنائهمن ه

  :هبرية القرشي
  وأصحابه جبناً وال خشية القتل... لعمرك ما وليت ظهراً حممداً 
  لسيفي غناٌء إن ضربت وال نبلي... ولكنين قلبت أمري فلم أجد 
  صدرت كضرغام هزبرٍ إىل الشبل... وقفت فلما مل أجحد يل مقدماً 

  عند التصرف واخلتلمساغاً له ... ثىن عطفه عن قرنه حيث مل جيد 



  :آخر
  رجالٌ وحىت مل أجد يل مقدما... أعاذل ما وليت حىت تبددت 
  وقد هزم األبطال وانتثل الدما... وحىت رأيت الورد يدمي لبانه 

  :اعتذار هارب زعم أن هربه نبوة أو قدر

  :شاعر
  بصاحل أيامي وحسن بالئيا... أيذهب يومٌ واحٌد أن أسأته 

  فراري وتركي صاحيب ورائيا... هذه  ومل تبد مين نبوةٌ قبل
  :عبد اهللا بن غلفاء

  إذا عرفت منه الشجاعة باألمس... وليس الفرار اليوم عاراً على الفىت 
  :ومسع بعض الفرس قول الشاعر

  وحاد عن الدعوى وضوء البوارق... أمل تر أن الورد عرد صدره 
رجى منه أن يهزم مجاعة عدوه؟ نعيم عذره أشد من ذنبه، فمن قصر عن إمساك مركوبه كيف ي: فقال

  :التميمي
  فرادى فذاك اجليش قد فر أمجع... فإن يك عاراً فلج أتيته 

  :ثعلبة الباهلي
  فراري ملا قد فر قبلي عامر... فال تعذالين يف الفرار فإنين 

  فال وألت نفسي عليها أحاذر... فإن مل أعود نفسي الكر بعدها 
أبلغه أين مل أفر : ما لك جفوت عثمان رضي اهللا عنه؟فقال: وف رضي اهللا عنهوقال الوليد لعبد الرمحن بن ع
أما فراري يوم أحد فقال يعريين به وقد عفا اهللا عين : فأخربته بذلك فقال. يوم أحد وال ختلفت يوم بدر

عفا اهللا إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد : " حيث يقول
؛وأما ختلفي يوم بدر فإين كنت أمرض بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ماتت، أخربه عين " عنهم 
  .بذلك

  :املتفادي من حضور احلرب

ورأى املعتصم يف بعض !إين أكره املوت على فراشي فكيف أسعى إليه برجلي: مل ال تغزو؟قال: قيل لبعضهم
. ال: فقال. أفيك خري؟فعلم الرجل مراده: عجبه زيه وقوامه وسالحه فقال لهمنتزهاته أسداً فنظر إىل رجل أ

واجتاز كسرى يف بعض حروبه برجل قد استظل بشجرة، وألقى سالحه . وضحك!ال قبح اهللا سواك: فقال
. أيها امللك إمنا بلغت هذا السن بالتوقي: فقال!يا نذل حنن احلرب وأنت هبذه احلالة: وربط دابته فقال له

  .وأعطاه ماالً!زه: قالف



  :وصف احملتج الهنزامه خبوفه من القتل

  .غضب األمري علي وأنا حي خري من أن يرضى وأنا ميت: فقال. إنك اهنزمت: قيل لرجل
  :زفر بن احلارث

  أخاف على فخاريت أن حتطما... أال ال تلوماين على اجلنب إنين 
  يت أن أتقدماإذا شئت ما بال... ولو أنين أبتاع يف السوق مثلها 

  :آخر
  حني جد بنا املراس! تقدم: ... يقول يل األمري بغري نصحٍ

  وما يل بعد هذا الرأس رأس... وما يل إن أطعتك من حياٍة 

قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وإذاً ال متتعون إال : وهرب الوليد من الطاعون فقيل له
من صرب أخزاه اهللا : ما خرب الناس؟فقال: وقيل لرجل يوم صفني قد اهنزم. ذلك القليل أطلب: فقال. قليالً

  .ومن اهنزم جناه اهللا
  :حممد بن موسى القاشاين وله أشعار كثرية يف الداللة على وجوده

  إذا قرئت سرى فيها قراين... أنا احملصون من كتب املغازي 
  ملغاينفأسلح يف الفراش على ا... أرى يف النوم سيفاً أو سناناً 

  :أبو الغمر
  أن الشجاعة مقرونٌ هبا العطب... باتت تشجعين عرسي وقد علمت 

  إذا دعتهم إىل مكروهها وثبوا... للحرب قومٌ أضل اهللا سعيهم 
  ال اجلد يعجبين منهم وال اللعب... ولست منهم وال أهوى فعاهلم 

  :بنت الطرماح
  أكلب النار فدعها تقتتل... فتنةٌ يسعى هلا جهاهلا 

  :املؤثر الدعة على احلرب

  .ال قتال وجيش: فقالت. إن العيش خيش: دخلت أنا وأبان على عنان وهي يف خيش فقلت: أبو العتاهية
  :زيد اخليل

  أقلب آلةً مثل اهلالل... تذكر حصنه ملا رآين 
  :اهلذيل

  !حبذا الوضح: مث استفاقوا وقالوا... عقوا بسهمٍ فلم يشعر به أحٌد 

  :اهلارب عن قومه



الشجاع يقاتل من ال يعرفه، واجلبان يفر من عرسه، واجلواد يعطي من ال يسأله، والبخيل مينع من : قيل
  .نفسه
  :شاعر

  وحيمي شجاع القوم من ال يناسبه... يفر جبان القوم عن أم نفسه 
  :حسان بن ثابت رضي اهللا تعاىل عنه

  فنجوت منجى احلارث بن هشام... إن كنت كاذبة الذي حدثتين 
  وجنا برأس طمرة وجلام... رك األحبة أن يقاتل دوهنم ت

  :أبو متام
  حبيث أجنى مطاياه من اهلرب... أجدى قرابيسه صرف الردى وجنا 

  :وله
  مبهفهف الكشحني واآلطال... وجنا ابن خانية البعولة لو جنا 

  عذر النسي خالف عذر السايل... ترك األحبة سالياً ال ناسياً 

  :عليه اخلوفمن جنا وقد استوىل 

  :شاعر
  قطيع نياط القلب دامي املقاتل... فإن ينج منه الباهلي فإنه 

  :أبو متام
  أو ذاهل دمه يف الرعب قد نزفا... من مشرق دمه يف وجهه بطل 

  وذاك قد سبقت منه القنا نطفا... فذاك قد سبقت منه القنا جزعاً 
  :غريه

  أحشائه فزعجنا ومنهن يف ... وما جنا من شفار البيض منفلٌت 
السويق : هل لك يف سويق تشربه؟قال: قيل!قتل: ففالن؟ قال: قيل! قتل: كيف فالن؟فقال : وقيل ملنهزم

سلمت غري أن األسد خرئ يف : كيف حالك؟قال: وقيل لرجل قد تعرض له األسد فأفلت منه!قتل
  .سراويلي

  :عابدة املهلبية
  لوإن هربوا فويلهم طوي... فإن ثبتوا فعمرهم قصٌري 

  :املتبجح بإثارة احلرب واالهنزام

  :شاعر
  حىت إذا التبست نفضت هلا يدي... وكتيبةٍ لبستها بكتيبٍة 



  من بني منجدلٍ وآخر مسند... فتركتهم نفض الرماح ظهورهم 
كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان أكفر فلما كفر : " هذا كقول اهللا سبحانه وتعاىل: فقال أبو القاسم الدمريي

  " .ريٌء منك قال إين ب

  :املتبجح بأنه عدا ملا رأى العدى

  :متيم بن أسد اخلزاعي
  يغشون كل وتريةٍ وحجاب... ملا رأيت بين نفاسة أقبلوا 

  وخشيت وقع مهند قرضاب... ونشيت ريح املوت من تلقائهم 
  ونبذت باملنت العراء ثيايب... رفعت رجالً ال أخاف عثارها 

  :تسلية املنهزم

احلمد هللا : بن عبد اهللا مل يدر الناس كيف يهنئونه او يعزونه، فدخل عبد اهللا بن األهتم فقالملا اهنزم أمية 
الذي نظر لنا عليك ومل ينظر لك علينا، فقد تقدمت للشهادة جبهدك، ولكن علم اهللا حاجة اإلسالم إليك 

  .فأبقاك له
  :املتنيب يعتذر عن سيف الدولة يف هزمية وقعت له

  خافوا األمري فجازاهم مبا صنعوا... سلمني لكم عن امل: قل للدمستق
  فليس تأكل إال امليت الضبع... ال حتسبوا من أسرمت كان ذا رمقٍ 

  لكي يكونوا بال فشلٍ إذا رجعوا... وإمنا عرض اهللا اجلنود لكم 

  وكل غازٍ لسيف الدولة التبع... فكل غزوٍ إليكم بعد ذا فله 

  :فيها املظهر الشجاعة خارج احلرب واجلنب

  .وهلذا باب يف غري هذا املوضع. اجلراءة على الصديق والنكول عن العدو: ما النذالة؟قال: قيل لبعضهم

  :اجلنب

. هو طائر يتعلق برجليه يف شجرة خشية أن ينام فيؤخذ: هو أجنب من صفرد ومن صافر؛قيل: يف املثل
  .وأحذر من عقعق وأشرد من ظليم

  :عبد قيس بن خفاف
  رأت صقراً وأشرد من ظليم... ح من حبارى وهم تركوك أسل

فجاءته يوماً تنبهه !لو نبهتين لغارة: وأجنب من املتروف ضرطاً؛هو رجل كان إذا نبهته امرأته للصبوح يقول



حيسبون كل صيحة عليهم هم العدو : " قال اهللا تعاىل. اخليل، فجعل يقول اخليل؛ويضرط حىت مات: وقالت
تركته مشفقاً على : وسأل عبد امللك حممد بن عمرية عن بعض األمراء فقال. عفهذا مبالغة يف وصف الفز" 

  .حياته حمتاجاً إىل طوهلا
  :آخر

  قطيع نياط القلب دامي املقاتل
  :أبو متام

  طوداً حياذر أن ينقض أو جرفا... حريان حيسب سجف النقع من دهشٍ 

  :من ذكر خور نفسه

مله؟ : فقال له احلجاج!أسألك أن تقتلين وختلصين: ل لهأتى احلجاج برجل من أصحاب ابن األشعث فقا
  .وقتلة واحدة خري؛فضحك وخلى سبيله!إين أرى كل ليلة يف املنام أنك تقتلين: فقال
  :شاعر

  عدٌو أو طليعة معشر: لقلت... لقد خفت حىت لو متر محامةٌ 
  :آخر

  وصوت إنسان فكدت أطري... عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 
  :قال عرابة بن سالمةوملا 

  من احليتان يف جلٍ أعوم... وددت خمافة احلجاج إين 
  .األقواء بني عقلي ونفسي أكرب من ذلك: أقويت؟فقال: قيل له

  :من ضاقت عليه الدنيا من املخافة

إين وإياك لكالزجاجة واحلجر، إن وقع عليها رضها، وإن وقعت عليه : كتب مروان إىل بعض اخلوارج
  .أنت حجة خصمك وسالح عدوك وفريسة قرنك: واستضعف ابن شربمة رجالً فقال: قال. قضها

  :املتكلح من املخافة

  .اخلائف إذ أفرط به خوفه تقلصت شفته
  :األعشى

  كلح الفىت جزعاً ومل يتبسم... وإذا العوايل أخرجت أقصى أمل 

  :شيوع املخافة يف الناس



  :وقال حسان" أرضعت  يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما" قال اهللا تعاىل 
  ويسقط من خمافتها اجلنني... تشيب الناهد العذراء منها 

  مما جاء يف التلصص وما جيري جمراه

  :السرقة

فالن لو خال : وقيل. فالن أسرق من ذبابة ومن عقعق ومن شظاظ؛وهو رجل موصوف بالسرقة: قيل 
قة شيبان بن شهاب كان جيمع القراد ومن املوصوف بالسر. لص شص على األتباع: وقيل. بالكعبة لسرقها

  .يف دبة فيأيت هبا عطن اإلبل إذا استقرت فيه فيفتحها مث يرسلها، فتتبدد اإلبل فيسرقها
  :ومنه قول الشاعر

  بإرسال القراد على البعري... وأوصى جحدرٌ قدماً بنيه 

  :أصناف اللصوص

صاحب ليل، وصاحب طريق، والنباش احملتال، و: السارق يف احلضر والسفر مخسة: قال عثمان اخلياط
واخلناق، فاحملتال اسم ملن ال يعمل إال حبيلة وال يقتل فهو ال يعرف بالصرب والنجدة، واللصوص يبهرجوهنم 

وال يستصحبوهنم، وأما صاحب الليل فالنقاب واملتسلق واملكابر وأشباه ذلك، والنباش معروف؛وأما اخلناق 
ورضخ، والرضخ إمنا يكون يف األسفار، ويصحب الرجل املنفرد من فما منهم واحد إال وهو صاحب بعج 

الرفقة ومعه حجران أملسان ملمومان قدر ملء الكف، فإن قدر عليه ساجداً أو نائماً، وإال فقائماً فيعمد إىل 
ل صماخه وال خيطئ ، وأكثرهم ال يرضى بالقتل خمافة املطالبة، وتعني ناس منهم شيخاً معه مال، وكان ال ينز

إال بني القوم فلما أعياهم أمره وكادوا يبلغون املنزل وخافوا الفوت، وجدوا تشاغالً من القوم فألقى 
ما لكم والرجل : أحدهم الوتر يف عنقه وغطاه بثوبه، وأذن يف أذنه فأخذ املخنوق خيور، فاجتمع القوم فقالوا

: فاق ورآكم استحيا، فلما رأوه قد برد قالوافقالوا سلوا ربكم العافية وتباعدوا عنه، فإنه إذا أ. خلوا عنه
ومن اخلناقني من حيمل الرجل إىل داره . وملا تفرق القوم أخذوا املال وتركوه. دعوه قد نام ويف النوم راحته

حبيلته، فإذا ألقى الوتر يف عنقه ضرب أصحابه الطبل والصنج، وتصاحيوا كما يفعل النساء يف البيوت 
  .ليخفى صوته

  :وصعونة اللص

العني واملؤيت والشاغل والطراز، فالعني الذي يلزم الصيارف يتأمل كل مال حممول يأيت السفن، فيتعرف 
واملؤيت الذي . موضع احلرز ويأيت دار قوم يتطلب أنه يتوضأ، فيتعرف خزائنهم واملوضع الذي يقصدون منه

حملة، والشاغل هو الذي يشغل القوم عن  يتوىل البيع واإلبتياع هلم، وجيعل عند ذلك كأنه أمري قرية أو زعيم



هذا واهللا صاحيب هو الذي : ويقول. اللص، والطراد إذا ظفروا به جييء اللص فيضربه ما ال يضربه السلطان
  .ذهب مبايل، ويضربه وحيتال بذلك حىت يتشاغل عنه القوم، فإذا تشاغلوا عنه أفلته وتأسف مع القوم

  :املتبجح بالتصعلك املتشوق إليه

  :ال عروة بن الوردق
  فإن منايا القوم شٌر من اهلزل... أقيموا بين لبىن صدور مطيكم 
  وشدي حيازمي املطية بالرحل... لعل انطالقي يف البالد وبغييت 
  يدافع عنها بالعقوق وبالبخل... سيدفعين يوماً إىل رب هجمٍة 

  :آخر
  أطوف حببلٍ ليس فيه بعري... وأين ألستحىي من اهللا أن أرى 

  وبعران ريب يف البالد كثري... وأسأل ذياك البخيل بعريه 
  :بعض اللصوص

  وكم مالٍ أكلت بغري حل... وكم بيٍت دخلت بغري إذٍن 
  :آخر

  بإهناب مال الباخلني موكل... وعيابة للجود مل تدر أنين 
  وغادرته ذا حريةٍ يتململ... غدوت على ما أحتازه فحويته 
  :قالوقيل ألعرايب أتسرق بالنهار؟

  ولكين أجاهر بالنهار... معاذ اهللا من سرقٍ بليلٍ 
  :وقال بعض اخلراب واخلارب سارق اإلبل خاصة

  ومل أذعر هوامل بالستار؟... أيذهب بارح اجلوزاء عين 
  .وإمنا قال ذلك ألن البارح يعفى األثر فيأمن أن يقتص أثره فيؤخذ

  :ولبعض لصوص التمر
  ا الريح خري منك جاراوجدن... أال يا جارنا باباض إنا 
  ومتأل وجه ناظركم غبارا... خيربنا إذا هبت علينا 

  :حتسني التلصص والتبجح به

مل تزل األمم يسيب بعضهم بعضاً ويسمون ذلك غزواً، وما يأخذونه غنيمة، وذلك من : قال عثمان اخلياط
ا مسى اخلوارج أنفسهم أطيب الكسب، وأنتم يف أخذ مال الغدر والفجرة أغدر، فسموا أنفسكم غزاة كم

  :سراة وأنشد
  يقوم سواءً أو خميف سبيل... سأبغي الفىت إما جليس خليفةً 



  وذي بطنةٍ للطيبات أكول... وأسرق مال اهللا من كل فاجرٍ 
  .اللص أحسن حاالً من احلاكم املرتشي والقاضي الذي يأكل أموال اليتامى: وقالوا

  :التجسري على التلصص

ا صبيانكم على املخارجات وعلموهم الثقافة، وأحضروهم ضرب األمراء أصحاب جسرو: عثمان اخلياط
اجلرائم لئال جيزعوا إذا ابتلوا بذلك، وخذوهم برواية األشعار من الفرسان، وحدثوهم مبناقب الفتيان وحال 

الليل، أهل السجون وإياكم والنبيذ فإهنا تورث الكظة وحتدث الثقل، ودعوا إىل البول والنوم وال سيما ب
وال بد لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة وطمع، وينبغي أن خيالط أهل الصالح وال يتزيا بغري 

  .زيه

  :استعمال الظرف يف التلصص

حكي عن عثمان اخلياط أنه إمنا مسي خياطاً ألنه نقب على أحذق الناس وأبعدهم يف صناعة التلصص، وأخذ 
ما سرقت جاراً وإن كان عدواً، : وحكى أنه قال. خاطه فسمي بذلكما يف بيته وخرج وسد النقب كأنه 
ال تسرقوا : إضمنوا يل ثالثاً أضمن لكم السالمة: وقال ألصحابه. وال كرمياً وال كافأت غادراً بغدره

اجلريان واتقوا احلرم وال تكونوا أكثر من شريك مناصف، وإن كنتم أوىل مبا يف أيديهم لكذهبم وغشهم 
وخرج سليمان وكان من أجلد هذه العصابة ليلة بأصحابه إىل . اج الزكاة، وجحودهم الودائعوتركهم إخر

دعنا نقم على مفارق الطرق لنأخذ : دار بعض الصيارفة فاختفوا، فلما أرادوا اإلنصراف قال بعض أصحابه
جلبان؟فبينما هم وهل يفعل ذلك إال ا: على أن ال تبطشوا هبم، فقالوا: من بعض املارة نفقة يومنا، فقال

كذلك إذ مر شاب ذو هيئة، فلما قرب سلم عليهم فرد عليه بعضهم السالم، فقام إليه بعضهم فقال 
أخاف عليه : فنخلي سبيله، قال: دعه فإنه سلم ليسلم وأجابه بعضكم فصار له ذمة بذلك، قالوا: رئيسهم

ألحوطنكم مبايل وجاهي ملا : هلم ماالً وقال غريكم، ليذهب معه ثالثة يوصلونه إىل منزله ففعلوا فلما بلغ دفع
هذا أقبح من األول تأخذون ماالً على قضاء الذمام : فلما عادوا بالدراهم قال رئيسهم. عاملتموين به

لئن نفتضح بالصبح خري من : فقال. قد افتضحنا بالصبح: فقالوا!والوفاء بالعهد، ال أبرح أو تردوا إليه املال
  .ا خنت وال كذبت منذ تفتيتم: تضييع الذمام وقال

  :املتبجح منهم بالصرب على الضرب

لو ادعى النبوة وإن معجزته الصرب على الضرب بالسياط ألدخل عليهم : أبو معن الزحني وكان النظام يقول
: ضربته يوماً بشمراخ رطب، فالتوى التواء احلية وكاد يواثبين فقلت: وقال عثمان اخلياط. به شبهة عظيمة

تتعمد أحسبت أن صربي على السياط طبيعة، إمنا هو الكظم والصرب على قدر النظارة، أال ترى أنه إنك مل 
أصرب الناس من ضرب يف السجن مخسني سوطاً، ألنه إذا مل يكن من ميدحه تأمل، وإذا كان بني الناس : قيل



ثالثني حداً على ثالثني سكراً ضربت باملدينة : وقال بعضهم. حبيث يرونه فهو العزم واملروءة والقيام بالفتوة
عرفت صرب اهلند : من أصرب من رأيت؟فقال: قيل لبعضهم. فما قلت حس، وأن أحدكم ليتأمل من دون حد

على النريان، وصرب األعراب على مد األعناق لسيوف السلطان، وصرب السند على قطع اآلذان وجدع 
مبا يزهق يف ألف درهم وعنده عشرة آالف، األنوف، ومل أر أصرب من الفتيان حتت الضرب، والثاين ر
  .فيضرب سوطاً أو سوطني فيخرج عن أهله وعشريته

  :فعل الطرارين

ائتين جبراب بلخي وجراب مروي وعجل، وخذ : أتى بعضهم بزازاً يف غدوة، وهو فارس مع غالم فقال
ما أضيع متاعكم : الفلما دخل احلانوت ق. ائتين بآخر: الثمن، فأخرج ذلك وساومه وأطمع التاجر وقال

وأنتم تسخرون بالناس، لو أن إنساناً أخذ متاعك هذا وقفل الباب هكذا ما كنت تفعل؟فحرك التاجر 
ما يف الدنيا أعجب من : ودخل آخر على قوم فقال أحدهم. الباب يظن أنه يلعب فإذا هو قد مر إىل الساعة

أنا أريكم ما هو أعجب من هذا، : ريه فقال فالن ترمي خبامتك يف اهلواء فإن شئت أتاك به وإن شئت بغ
هاتوا خواتيمكم فأخذها كلها فجعلها يف أصابعه وجعل ميشي القهفرى ويصفر، وينظر إىل عني الشمس 

وصلى بعضهم مع قوم فلما سجدوا !هذا واهللا أعجب: حىت غاب عن أعينهم فطلبوه فلم جيدوه، فقالوا
ضرب هبائم اآلخر ليساره كأنه يريد أن يتناوهلا فريمي هبا ويعود إىل تناول نعالً كأنه يريد أن يقتل عقرباً، ف

واكترت امرأة داراً مث أظهرت أهنا تريد جتصيصها ألهنا تريد أن تزوج فيها ابنها، . الصالة، فمر بالنعل
وقال . فاكترت أجراء وأخذت من اجلريان آالت، ومجعت متاع األجراء واآلالت يف بيت مث ذهبت

ت مسجداً مع صاحب يل، فنام ووضع عنده عمامته، فإذا أنا برجل قد دخل فأخذ العمامة دخل: بعضهم
اسكت وجعل يتراجع القهقرى، وأرى : وجعل يضحك يف وجهي، وهو واضع سبابته على فمه، كأنه يقول

  .أنه يالعبنا فمر فانتبه صاحيب فقلت كان كذا فطلبناه فلم جنده

  :املفتخر بصعود املراقب

  :مقرومربيعة بن 
  عليها كما أومى القطامي مرقبا... ومربأة أوفيت جنح أصيله 
  إذا مل يقد وغد من القوم مقنبا... ربيبة جيشٍ أو ربيبة مقنب 

  :أبو نواس
  مسقط العيوق من سحره... رب فتيان ربأهتم 

  إن تقوى الشر من حذره... فأتقوا يب ما يريبهم 

  :نوادر ملن سرق له شيء



لو : وسرق آلخر خرج فقيل له. قد سرق مع امليزان: فقال. إنه يف ميزانك: ل لهسرق لرجل درهم فقي
: وسرق لبعضهم بغل فقال أحد اصحابه. إنه كان فيه مصحف تام: فقال. قرأت عليه آية الكرسي مل يسرق
: يا قوم واللص ما له ذنب؟وسئل بعضهم: الذنب للسايس، فقال هو: الذنب لك يف إمهاله، وقال بعضهم

وما وجه اإلستثناء؟الدراهم : فقال. قل إن شاء اهللا: إىل الكناسة ألشتري محاراً؛فقال له رجل: أين ؟فقال إىل
سرقت : ما الذي فعلت؟قال: يف كمي واحلمري يف الكناسة؛فلما ذهب سرقت منه الدراهم فعاد فقيل له

يا نفس لو : عة صوهتاوطرق لص عجوزاً فلما دخل خباءها وأحست به قالت راف!الدراهم إن شاء اهللا
تزوجت زوجاً ، فأولدك ثالث بنني، فسميت أحدهم عمرا، واآلخر بكرا، واآلخر صقرا، يا نفس ما أصنع 

ورفعت صوهتا، وكان هلا جريان يسمون !واعمراه وابكراه واصقراه: هبم وأخشى أن ميوتوا فأندهبم فأقول
بكم : اراً وذهب ليبيعه فسرق منه؛فقيلوسرق بعضهم مح. دونكم اللص: هبذه األمساء فجاؤوها فقالت

  :ودفع بعضهم وكان قفافاً دراهم إىل بعض الصيارف فقف منه الصرييف شيئاً فقال!برأس املال: بعته؟فقال
  أصاب فريسةً من ليث غاب... عجبت عجيبةً من ذئب سوٍء 
  عناق الطري من جو السحاب... وإن أخدع فقد خيدع ويؤخذ 

  من البيض املنقشة الصالب.. .فقف بكفه سبعني منها 

  :حد السرقة

يقطع " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : " قال اهللا تبارك وتعاىل
وروى جابر . ال قطع يف مثر وال كثر: وقال أيضاً. ال قطع إال يف عشرة: وروي" . السارق يف ربع دينار 

وأتى صفوان حضرة النيب صلى اهللا . ليس على املختلس واملنتهب واخلائن: معن النيب صلى اهللا عليه وسل
قد تصدقت : قال. نعم: أتقطعه يف ردائي؟قال: عليه وسلم برجل قد سرق رداءه، فأمر بقطعه؛قال صفوان

هال قبل أن تأتيين به؟وأتى معاوية بسارق فأمر بقطعه، فجاءته أمه وسألته أن يعفو عنه، : قال. به عليه
اجعله بعض : فقالت!إنه حد من حدود اهللا تعاىل ال نقدر على إبطاله: فقال. هو واحدي وكاسيب: قالتف

  .ذنوبك اليت تستغفر اهللا منها؛فأمر بتخليته

  :رد ذاعر حبيلة

: ما أنتم؟قال: فخرج إليهم فقالوا له. دعوهم يل: أقبل واصل يف رفقة فأحسوا خبوارج فقال ألصحابه
فعلموهم األحكام، فقال إن اهللا . علمونا: فقالوا. قد أجرناكم: قالوا. كم يا قوممشركون مستجريون ب

، فأبلغونا مأمننا " وإن أحداً من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه : " تعاىل يقول
وا إىل أيب حنيفة رضي وكان اخلوارج حني دخلوا الكوفة فانته. هذا لكم فساروا معهم حىت أبلغوهم: فقالوا

يا عدو اهللا ما أحد منا إال وقتلك عنده أحب إليه من عبادة سبعني سنة، : اهللا عنه فانتضوا سيوفهم فقالوا
أنصفوين اغمدوا السيوف فإن بريقها يهولين، : فقال!وقد جئناك مبسألتني فإن أجبت عنهما وإال أرقنا دمك



أحدمها جنازة شارب مخر شرهبا فمات فيها غرقاً، : باب املسجدجنازتان على : تكلموا، فقالوا: فأبوا فقال
أمن النصارى كانا أم من : فقال. واألخرى جنازة زانية حبلت وشربت دواء فقتلت جنينها وماتت

فما : ممن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا؛قال: فمن أي امللل كانا؟قالوا: قال. ال: اليهود؟قالوا
أقول كما قال نوح عليه السالم يف قوم كانوا : قال. من اإلميان: من الكفر أم من اإلميان؟قالوايشهدان به 

فمن تبعين " أو ما قال إبراهيم " وما علمي مبا كانوا يعملون إن حساهبم إال على ريب : " أعظم جرماً منهم
عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت  إن تعذهبم فإهنم" أو ما قال عيسى " فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم 

وال أعلم الغيب وال أقول أين ملك وال " وأقول ما قال نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم " العزيز احلكيم 
فألقى القوم " . أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خرياً، اهللا أعلم مبا يف أنفسهم إين إذاً ملن الظاملني 

: ما تقول يف علي وعثمان؟فقال: ولقي خارجي شيطان الطاق فقال له. مما كنا عليه تربأنا: أسلحتهم وقالوا
  .يعين أن علياً بريء من عثمان، وكان شيعياً. أنا من علي ومن عثمان بريء

  :من ختلص بسخف أو رقاعة

فجلس . نعم: فقال!ألق ما معك يا جمنون: خرج داود املصاب وكان معه دراهم، فتبعه قوم فصاحوا به
أنتم بلعتم الدنانري فاجلسوا : وأخذ لصوص قوماً يف طريق وقالوا. ما معي وحياتكم غري هذا: وخرئ وقال

الغريب : فقال. أنت خترأ سرقينا: واخرأوا، فأعجز أحدهم اخلراء فرأى سرقيناً يابساً فجلس عليه فقالوا له
يف الفصل قول جرير بن عبد  ومما يدخل. مسكني أيش ميكنه خيرأ إال مثل هذا؟فضحكوا وخلوا سبيله

ما : سرقت من شيخ إوزة، فشكا ذلك إىل سليمان بن داوود عليهما السالم، فخطب الناس فقال: احلميد
أد : بال أحدكم يسرق إوزة جاره وريشها على رأسه؟فمد رجل يده إىل رأسه كأنه ميسحه، فدعاه وقال له

  !إوزة صاحبك

  مما جاء يف احلبس والقيد والضرب

  اوغريه

  :السجن وضيقه والتشديد فيه

ما يدخل : وكتب حتته. هذه قبور األحياء وجتربة األصدقاء ومشاتة األعداء: كتب بعضهم على باب السجن
: وأمر حببس ابن أيب علقمة يف دعوى فقال. أحدهم السجن إال إذا قيل هلم فيم حبستم لقالوا مظلومني

" فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم يرجعون " هللا تعاىل دعين آيت البيت حلاجة، فلم يترك فتمثل بقول ا
من فعل هذا : مل نك من املصلني، فالتفت فرأى املهلب فقال: ما سلككم يف سقر؟قالوا: فدخل السجن فقال

  :بآهلتنا؟ودخل أعرايب إىل السجن فوجد على بابه تنزو وتلني؛فقال
  !لغداة حزينأبو ليلى ا: وقالوا... وملا دخلت السجن كرب أهله 



  بأنك تنزو مث سوف تلني... ويف الباب مكتوٌب على صفحاته 
  :شاعر

  ثقيالً على عنق السالك... وبت بأحصنها منزالً 
  وال مستعريٍ وال مالك... ولست بضيفٍ وال يف كراء 

  :وقال يف السجن
  ولسنا من األحياء فيها وال املوتى... خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها 

  جاء هذا من الدنيا: عجبنا وقلنا... لسجان وقتاً حلاجة إذا طلع ا
  .قل اللهم ضيعين فإن حفظه لك أن يبقيك فيه: فقال. اللهم احفظين: ومسع اجلماز حمبوساً يقول

  :من شدد عليه من احملبسني

. أهل السجن يضجون من احلر: ما هذا؟قالوا: خرج احلجاج يوماً إىل اجلامع فسمع ضجة عظيمة فقال
وأحصي من قتلهم احلجاج سوى من قتل يف بعوثه وعساكره . قولوا هلم اخسأوا فيها وال تكلمون: لفقا

فوجد مائة وعشرين ألفاً، ووجد يف حبسه مائة ألف وأربعة عشر ألف رجل، وعشرون ألف امرأة، منهن 
وال ظل، عشرة آالف امرأة خمدرة وكان حبس الرجال والنساء يف مكان واحد، ومل يكن يف حبسه سقف 

ورمبا كان الرجل يستتر بيده من الشمس فريميه احلرس باحلجر، وكان أكثرهم مقرنني بالسالسل وكانوا 
يسقون الزعاف ويطعمون الشعري املخلوط بالرماد ولىب رجل يف احلبس يف زمن املأمون فرفع إليه خربه 

رة، وإذا حرم احلج بسوء فوقع، أظن هذا قصد خالف نيته وأظهر ضد عزميته، وقد أخطأت استه احلف
تدبريه فلن يقدم فتوى صادقة من فريضة حمكمة وهو حمصر وعليه اهلدى، فليؤخذ بتعجيله وال يرخص له يف 

حبسين املهدي يف مكان ال أعرف فيه الليل من النهار يف بئر واسعة، وفيها : قال يعقوب بن داود. تأخريه
بزاً حىت عفا شعري وصار أطول من شعر البهائم، حىت بئر أخرى أتغوط فيها، وأعطى يف كل يوم ماء وخ
حىن على يوسف رب فأخرجه من قعر جب فحمدت : مضت إحدى عشرة سنة فأتاين آت يف منامي فقال
  :اهللا، فإتى على ذلك سنة مث أتاين ذلك اآليت فقال

  له كل يومٍ يف خليقته أمر... عسى فرٌج يأيت به اهللا إنه 
  : ذلك اآليت فأنشدينمث مكثت حوالً آخر فأتاين

  يكون وراءه فرجٌ قريب... عسى الكرب الذي أمسيت فيه 
  ويأيت أهله النائي الغريب... فيأمن خائفٌ ويفك عاٍن 

. السالم على أمري املؤمنني: فلما أصبحت ديل يل مرس فشددت به وسطي فخرجت ما أبصر أحداً فقلت
: قلت. رحم اهللا اهلادي: قالوا. اهلادي: قلت. اهللا املهديرحم : قالوا. املهدي: ومن أمري املؤنني؟قلت: قيل

وعليك السالم خبمسمائة ألف ورد : فقال. السالم على أمري املؤمنني الرشيد: قلت. الرشيد: فمن؟قالوا
  .فمضى إىل احلج ومكث حىت تويف. علي ضياعي فعوجلت حىت عاد ضوء عيين، فاستأذنته يف احلج فأذن يل



  :ظاره الفرجتصرب احملبوس وانت

  :ملا حبس حيىي وقيد قال
  علواً وفخراً شدة احلدثان... وإين من القوم الذين يزيدهم 

ما : من مات قبل أجله حىت أكونه؟كتب رجل يف السجن إىل الرشيد: يف هذا الوقت تقول هذا؟فقال: فقيل
  .مر يوم من نعيمك إال ومر معي يوم من بؤسي واألمر قريب والسالم

  لرجال قيودهاوإن خالخيل ا
حاجيت أن : صبحنا إبراهيم التميمي إىل سجن احلجاج فقلنا ما حاجتك؟فقال: قال العوام بن حوشب

وملا حبس املأمون إبراهيم بن املهدي . تذكرين إىل الرب الذي فوق الرب الذي أمر يوسف أن يذكر عنده
أجمنون تريد أن يقول املأمون هو : قاليف يد أمحد بن أيب خالد أخذ يف الصالة والعبادة، فدخل عليه أمحد ف

فأخذ يف ذلك مث دخل أمحد . أن تشرب وتطرب وحتضر القيان: فما الرأي؟قال: يتصنع للناس فيقتلك؟قال
: ما هو؟قال: فقال. أصون مسع أمري املؤمنني أن أخربه مبا هو فيه: ما خرب النادر؟قال: على املأمون فقيل له

  .واهللا لقد شوقتين إليه؛فكان ذلك سبباً لرضاه عنه: فقال!ي اجلسارةمكب على الشرب واجلواري وتعاط
  :وقال علي بن اجلهم

  حبسي وأي مهنٍد ال يغمد؟... ليس بضائري : حبست؟فقلت: قالوا
  كرباً وأوباش السباع تردد؟... أو ما رأيت الليث يألف غيله 
  أيامه وكأنه متجدد... والبدر يدركه السرار فينجلي 

  أجلى لك املكروه عما حيمد... معقبٌ ولرمبا ولكل حالٍ 
  !شنعاء نعم املنزل املتودد... واحلبس ما مل تغشه لدنيئٍة 
  ويزار فيه وال يزور وحيمد... بيتٌ جيدد للكرمي كرامةً 

  :أبو فراس
  مواهب مل خيصص هبا أحٌد قبلي... وهللا عندي يف األسار وغريه 
   نعماء يشكرها مثليبأين يف... فقل لبين عمي وأبلغ بين أيب 

  وأن يعرفوا ما قد عرفت من الفضل... وما شاء ريب غري نشر حماسين 
  :أعرايب حبس

  كما مل يدم عيشٌ حبزن أبان... وال حتبسا حبس اليمامة دائماً 
  :املكبل اهلزيل

  ومير يف العرقات من مل يقتل
  :أبو متام

  ويف خملد ساقيه خالخيل... وللحديد سخاٌب يف مقلده 
  .فالن راكب أدهم يوسف فيه إذا قيد: يلوق



  :املعدل
  تغنيه يف داجي الظالم صالصله... وقد سرين أن بات يف الكبل راسفاً 

  فقدماً إىل اإلسالم دبت غوائله... فإن يظفر اإلسالم منه بثأره 

  :معرفة أهل السجون باألخبار

هم قلوب األخيار وال ختف عليهم اللهم عطف علي: حكي أن يوسف عليه السالم دعا ألهل السجون فقال
  .األخبار؛فبربكته عليه السالم هم أعلم الناس بكل خرب يف كل بلد

  :اهلارب من السجن

  :كان الكميت يف سجن بين أمية، فلما هرب قال
  على الرغم من تلك النوائج واملسلي... خرجت خروج القدح قدح ابن مقبلٍ 

  أشبهت سكة النصلعزمية رأي ... علي ثياب الغانيات وحتتها 
  :الفرزدق يف ابن هبرية حني نقب سجن خالد بن عبد اهللا

  ومل تر إال بطنها لك خمرجا... وملا رأيت األرض قد سد ظهرها 
  ثوى يف ثالث مظلمات ففرجا... دعوت الذي ناداه يونس بعدما 
  سوى ربد التقريب من آل أعوجا... خرجت ومل متنن عليك شفاعةٌ 

  :بوس والرغبة يف احلبساستطالق أسري أو حم

  :احلطيئة ملا حبسه عمر رضي اهللا عنه يف سبب الزبرقان وهجائه إياه
  زغب احلواصل ال ماٌء وال شجر... ماذا تقول ألفراخٍ بذي مرخ 

  فاغفر عليك سالم اهللا يا عمر... حبست كاسبهم يف قعر مظلمٍة 
  :احلارثي

  األعمالحسن اجلزاء بصاحل ... أفكك أسريك والتمس فكاكه 
  :الصايب يف املطهر ملا قيد وحبس

  وساقي يف قرب احملابس موثق... لساين يف نشر املدائح مطلٌق 
  فحىت مىت بني الفريقني أفرق؟... وحلمك يأىب اجلمع ما بني ذا وذا 

. بسهإن اهللا أعظم سلطاناً منك وعاقب باخللود ال بالفناء؛فأمر حب: وأتى املنصور برجل جاٍن فأمر بقتله فقال
فكتب قوقارة ! ما رأيك أبقاك اهللا يف املصري إىل احلبس موفق إن شاء اهللا: كتب أبو ثوابة إىل قوقارة يقول

  .ال رأي يل يف ذلك: حتته



  :هتنئة مطلق من احلبس

  :البحتري

  فمن منزلٍ رحبٍ إىل منزلٍ ضنك... األيام إال مراحلٌ وما هذه 
  صفا الذهب اإلبريز قبلك بالسبك... وقد هذبتك النائبات وإمنا 

  ملثلك حمبوس على الظلم واإلفك... أما لك يف الصديق يوسف أسوةٌ 
  فآل به الصرب اجلميل إىل امللك... أقام مجيل الصرب يف السجن برهةً 

  :املصلوب

: وقيل ألعرايب. لئن صرت اليوم راية لقد كنت باألمس غاية: عفر بن حيىي وقد صلب فقالتمرت امرأة جب
  .من طلق الدنيا فاآلخرة صاحبته، ومن فارق اخلز فاجلذع راحلته: فقال. إن اخلليفة صلب فالناً

  :أبو متام
  قيدت هلم من مربط النجار... بكروا وأسروا يف متون ضوامرٍ 

  أيدي السموم مدارعاً من قار... ت هلم سود الثياب كأمنا نسج
  أبداً على سفرٍ من األسفار... ال يربحون ومن رآهم خاهلم 

  :ابن سلكة
  تنور شاويةٍ واجلزع سفود... كأنه شلو شاةٍ واهلواء له 

  :آخر
  مستضحكاً ال يطيق ضم فمه... يظل يف منزل أناف به 

  هيبخل عنها بلحمه ودم... تنتابه الطري والنسور وما 
  نقل الثرى والثواء يف رمحه... عويف من ضمة الضريح ومن 

  :وقال أعرايب وقد صلب صاحب له
  بأرض األعادي فوق إحدى الرواحل... من مبلغ احلسناء أن خليلها 

  مشذبٍة أطرافها باملناجل... على ناقةٍ مل يضرب الفحل أمها 
  :األخطل

  مرحتل يوم الفراق إىل توديع... كأنه عاشقٌ قد مد بسطته 
  مداوٌم لتمطيه من الكسل... أو قائم من نعاسٍ فيه لوثته 

  :أبو متام
  ومسوه من ذلةٍ وسفال... سامٍ كأن العز جيذب ضبعه 

  :مسلم



  وحتسد الطري فيه أضبع البيد... جعلته حيث ترتاب الظنون به 
  يستنشق اجلو أنفاساً بتصعيد... تعدو السباع فترميه بأعينها 

  :اق وقد أكثرت يف وصف ذلك يف بابكجارية حممود الور
  طويل الوقوف بطيء املسري... على مركبٍ خشن ظهره 

  بعقوته حسداً للطيور... تظل الذئاب وعرج الضباب 
  وذروته عرٌس للنسور... فأسفله مأمتٌ للسباع 

  :املضروب بالسياط

  :الفرزدق
  رشآبيب ما استهللن من سبل القط... لعمري لقد صبت على ظهر خالٍد 

  :آخر
  قطنٌ تطاير عن قضبان نداف... كأمنا جلده والسوط يأخذه 

  :الببغا يف لص جعل على رأسه برنس فطوق به
  يبالغ يف تقوميه وهو مائل... وبدل من تاج العمامة برنساً 

  زيادته يف طوله متضائل... أمال به طوالً سوى اجلسم وهو من 

  احلد اخلامس عشر

  والعفة والتديث يف التزويج واألزواج والطالق

  ما جاء يف النكاح والطالق

  وأحوال األزواج وسياستهن

  :حث الرجل على التزوج

وكان احلسن بن علي رضي اهللا " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع " قال اهللا تعاىل 
وأنكحوا األيامى منكم "  :إن اهللا تعاىل علق هبما الغىن فقال: عنهما مطالقاً مذواقاً، فقيل له يف ذلك فقال

وأن يتفرقا يغن اهللا كال : " ، وقال" والصاحلني من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله 
. ال: ألك زوج؟قال: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل. فأنا أتزوج للغىن وأطلق للغىن" . من سعته 

إذاً من إخوان الشياطني عن شراركم عزابكم، وإن أرذل  إنك: قال. نعم: وأنت صحيح سليم؟قال: قال
موتاكم عذابكم، إن املتزوحني هم املربؤون من اخلنا، والذي نفسي بيده ما للشيطان سالح يف الصاحلني من 

  .الرجال والنساء، أبلغ من ترك النكاح



  :شاعر وأجاد
  تدبره ضاعت مصاحل داره... إذا مل يكن يف منزل املرء حرةٌ 

  .رأى ضيعة فيما تولد الوالئد: روايةويف 

  :احلث على التزوج أيام الشباب

أيها الشيخ هال أدجلت فيكون من ذلك ما : مر ملك من ملوك العجم بشيخ يعمل يف أرض فقال له
مث انصرف امللك فأحضر . اكتم كالمنا هذا حىت تراين: فقال. أدجلت ولكن القضاء مل يدجل: يكفيك؟فقال
معىن كالم الشيخ؟قيل له كذا فاجاب كذا، وقد أنظرتك حوالً، فجعل الوزير يسأل الناس ما : وزيره وقال

إن امللك استكتمين األمر حىت أراه، فبذل له عشرة آالف : وال جييبه أحد حىت وقع بالشيخ فسأله، فقال له
فجاء الوزير . والدقد تزوجت ولكن مل يأتين أ: إنه قال يل مل ال تزوجت أيام الشباب؟فقلت له: درهم، فقال

قد : قال!أمل أقل لك اكتم أمرنا حىت تراين: علي بالشيخ فدعاه فلما حضر قال له: فأخرب امللك فقال له
فعلم أن الوزير دفع إليه عشرة آالف درهم، وأنه رأى امسه مكتوباً على كل . رأيتك عشرة آالف مرة
  :خرى وقالزه ودفع إليه أربعة آالف درهم أ: درهم منها وصورته فقال

  أفلح من كان له ربيعيون... إن بين صبية صيفيون 

  :األلفة بني الزوجني

: وقال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم" وهو الذي خلق من املاء بشراً فجعله نسباً وصهراً " قال اهللا تعاىل 
زين " وقال تعاىل " ورمحة وجعل بينكم مودة " يتزوج الرجل املرأةالغريبة فتقع بينهما األلفة فتال قوله تعاىل 

  .فبدأ هبن لقرهبن من القلوب" للناس حب الشهوات من النساء 

  :الرغبة عن التزوج

إن صربت عن الباه فاتق اهللا وال تتزوج، فإن مل تصرب فاتق اهللا : استشار رجل الشعيب يف التزوج فقال
ما فكر : وقيل. اً فال رجعة يل فيهاإين طلقت الدنيا ثالث: قال. لو تزوجت: وقيل ملالك بن دينار. وتزوج

. بقل شهر وشوك دهر: وسئل حكيم عن التزوج فقال. فيلسوف إال ورأى العزبة أمجع هلمه وأجود خلاطره
  :وقال أعرايب وقد عرضت عليه داللة امرأة. مكابدة العزبة أيسر من اإلحتيال ملصاحل العيال: وقال آخر

  أة موصوفة جبمالعلى امر... أقول هلا ملا أتتين تدلين 
  إن اغتفرت منه ثالث خصال... أصبت هلا واهللا زوجاً كما اشتهت 

  ورقة إسالمٍ وقلة مال... فمنهن شخٌص ال ينادي وليدةً 
  وإن تكن األخرى فلست أبايل... فإن رضيت هذي اخلصال فشأهنا 



  :مث أنشدال تقل يف أمالكه ولكن يف أهالكه : كنا يف أمالك فالن، فقال: وقال رجل آلخر
  هو الرق إال أن من شاء يكذب... يقولون تزويٌج واعلم أنه 

  :التزوج من أكثر من واحدة

صاحب املرأة الواحدة إن مرضت مرض، وإن حاضت حاض، وصاحب الثنتني بني : قال املغرية بن شعبة
ربع عروس مجرتني أيتهما أدركته أحرقته، وصاحب الثالث يف رستاق يبيت كل ليلة يف قرية، وصاحب األ

وقيل إن احلسن بن علي رضي اهللا عنه تزوج مخساً . أحصنت مائة امرأة: وروي أنه قال. يف كل ليلة
ال تتزوج بأربع فكل تأخذك حبمتها، وأنت كال، وال بثالث فإهنن : وقال أعرايب آلخر. وتسعني امرأة

ني، وال واحدة فإنك مترض إذا كاألثايف تصري بينهن كالقدر فيكوينك، وال بإثنتني فإهنما يكونا كجمرت
فما الذي . لقد هنيت عن كل ما أمر اهللا به: فقال له. مرضت وحتيض إذا حاضت وتلد إذا ولدت

وخرجت جارية من دار الرشيد معها مروحة مكتوب عليها . كوزان وطمران وعبادة الرمحن: أصنع؟قال
  .احلر إىل أيرين أحوج من األير إىل حرين

  :ات األحساب واألنساب والترغيب عن لئام ذوات املالاحلث على اختيار ذو

إياكم وخضراء الدمن املرأة : وقال. احتفظوا لنطفكم فإن العرق نزاع: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال يفلتنكم مجال النساء عن صراحة النسب، فإن املناكح : وقال حيىي بن أكثم. احلسنة يف املنبت السوء
املناكح مغترس فلينظر املرء حيث يضع : وقال عثمان بن أيب العاص ألوالده .الكرمية مدرجة الشرف

  .غرسه، فإن عرق السوء يعدي ولو كان مبدحني
  :شاعر

  تبقى اللئيمة واملعيشة تذهب... ال تنكحن لئيمةً ملعيشٍة 

  :اختيار ذوات الدين والعفة

سبها وحسنها، فعليك بذات الدين تربت تنكح املرأة لدينها وملاهلا وح: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
خري النساء اليت إذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صربت، تسرك إذا نظرت وتطيعك إذا : وقال. يداك
. اللهم ارزقين امرأة تسرين إذا نظرت، وتطيعين إذا أمرت، وحتفظين إذا غبت: وقال حممد بن علي. أمرت

: وقال علي رضي اهللا عنه. من متاعها أفضل من املرأة الصاحلةإمنا الدنيا متاع وليس : وقال خالد بن صفوان
اليت : أي النساء أفضل؟فقالت: وقيل لعائشة رضي اهللا عنها. خري النساء العفيفة يف فرجها، املغتلمة لزوجها

 ال تعرف عيب املقال وال هتتدي ملكر الرجال، فارغة القلب إال من الزينة لبعلها، واإلبقاء يف الصيانة على
  .إياك واحلمقاء فنكاحها قدر وولدها ضائع: وقيل. أهلها



  :اختيار احلسان والنهي عن القباح

أعظم النساء أحسنهن : وقال. إمنا النساء لعب فمن اختذ لعبة فليستحسنها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال أن يتزوجن على يا أبا احلسن أتفيت الرج: وجاءت امرأة إلىاحلسن وقالت. وجوهاً وأرخصهن مهوراً

ما على رجل : أعلى مثلي؟وكشفت قناعها عن وجه كالقمر؛فقال احلسن ملا ولت: فقالت. نعم: النساء؟قال
اليت خترج من : أي النساء أشهى؟فقال: وقيل لرجل. مثل هذه يف زاوية بيته ما أقبل عليه من الدنيا وما أدبر

ذكرة مذكرة شوهاء فوهاء تبطل احلق بالبكاء، ال تأكل  إياك وكل: وقال. عندها كارهاً وخترج إليها واهلاً
  .من قلة وال تعذر من علة

  :التحذير من احلسان

  .إياك واجلمال: شاور رجل حكيماً يف التزوج فقال له
  إال وجدت له آثار مأكول... فلن تصادف مرعىً ممرعاً أبداً 

  :اجلمال للرجال مطمع، وأنشد: وقال
  أن ال يزال طوال الدهر مطلوبا... فته ال تطلب احلسن إن احلسن آ

  بني الآللئ إال كان مثقوبا... وما تصادف يوماً لؤلؤاً حسناً 
  .اخترت من الشر أقله: هال تزوجت حبسناء؟فقال: وقيل حلكيم تزوج بقبيحة 
  :االستدالل عليها بذويها
  .ا، فإهنا رابطة بطنب أحدمهاإذا أردت أن تتزوج بامرأة فانظر إىل أبيها وأخيه: قال علي بن عبيد اهللا

  :وأنشد للعجري
  من الناس فانظر من أبوها وخاهلا... إذا كنت تبغي للجهالة أمياً 

  كما جذبت يوماً بنعل مثاهلا... فإهنما من شكلها وهي منهما 

  :اختيارهن يف الطول والقصر

وقال . لقصار فإهنن لذيذات النكاحمن أراد النجابة فعليه بالطوال، ومن أراد اللذة فبا: قال الربيع بن زياد
  :من تزوج قصرية فلم جيدها على املوافقة فعلي مهرها؛ويستحسن فيه ما قال ابن عجالن: احلجاج

  تطول القصار والطوال تطوهلا... وخمملٍة باللحم من دون ثوهبا 

  :الرغبة عن العجائز

  :فيها حصل يف يدك مث أنشدشر نص: قال. نصف: كيف املرأة اليت تزوجتها؟فقال: قيل لرجل تزوج
  واخلع ثيابك منها ممعناً هربا... ال تنكحن عجوزاً إن أتوك هبا 



  فإن أحسن نصفيها الذي ذهبا... فإن أتوك وقالوا إهنا نصٌف 
إن خري نصفي الرجل آخرمها يذهب جهله ويثوب حلمه وجيتمع رأيه، وشر نصفي املرأة : وقال حكيم

: وقيل. ال تأكل وال تركب وال تنكح إال فتياً: وقال. ا ويعقم رمحهاآخرمها يسوء خلقها وحيد لساهن
  .مضاجعة العجوز خياف منها موت الفجأة

  :شاعر
  جمربة قد مل منها وملت... وال تنكحن الدهر ما دمت أمياً 
إن اختيار الكبرية على الصغرية لعدم اللب واسترخاء الزب ورين على : وقال لبعض من فضل العجائز

كال العجوز أقنع باليسري وأصرب على تقلب : فقال. والتماس سهولة العالج للعجز عن اإليالجالقلب 
الدهور، وأقل مشاغبة وجماذبة، تؤثر التذلل، تصرب على اإلقالل وتؤمن من والدهتا الزيادة يف العيال، إن 

ثور، ال تسبق إليها اتسع بعلها صانت ماله وإن ضاق سترت حاله، نعم قعدة الغيور ومطية ذي األير الع
  .الظنون وال تثبت معها القرون، ألوف عروف غري غروف وال عيوف

  :اختيار األبكار والثيبات

: وقال علي رضي اهللا عنه. عليكم باألبكار فإهنن أطيب أفواهاً وأنتق أرحاماً: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أما البكر فلك ال عليك، وأما الثيب فلك وعليك،  :وقال حكيم ملن استشاره. إن املرأة ال تنسى ابا عذرهتا

إياك واحلنانة واملنانة واألنانة واحلداقة وذات الدايات، فاحلنانة اليت : وقيل. وأما ذات الولد فعليك ال لك
حتن إىل ولدها من غريك، واملنانة اليت متن مباهلا على زوجها، واألنانة اليت تئن من غري وجع، واحلداقة اليت 

إياك والرقوب : ليته يل، وذات الدايات اليت عندها عجوز تقول هي داييت، وقيل: إىل كل شيء فتقول حتدق
إن مل تتزوج بكراً فتزوج مطلقة وال تتزوج مميتة، فإن : وقيل. الغصوب القطوب العلياء الرقياء اجلنانة املنانة

لك رحم اهللا فالناً قد كان يل خرياً منك املطلقة تقول هلا لو كان فيك خري ملا طلقك زوجك، واملميتة تقول 
  :أنشدت امرأة: وقال علي بن اجلهم. بكذا

  أشهى املطي إيلّ ما مل يركب... قالوا عشقت صغريةً فأجبتهم 
  نظمت، وحبة لؤلؤ مل تثقب... كم بني حبة لؤلؤٍ مثقوبٍة 

  :فأجابتين
  حىت تذلل بالزمام وتركبا... إن املطية ال يلذ ركوهبا 

  حىت حيمع يف النظام ويثقبا... يس بنافعٍ أربابه والدر ل
  :وكانت عند األحنف امرأة فطلقها وتزوجها ابن عم هلا فكتب إىل األحنف

  إن الغزال الذي ضيعت مشغول... إن كنت أزمعت أمراً فامضني له 
  :فكتب إليه األحنف يقول

  فقد هلونا بأمرٍ منه موصول... إن كان مشتغالً فاهللا يصلحه 



  إال وجدت به آثار مأكول... تصادف مرعًى مونقاً أبداً ولن 
  .أما أنا فقد كفيته الصيحة وسهلت عليه العورة: فالن تزوج باملرأة اليت كانت حتتك، فقال: وقيل لألحنف

  :اختيار أجناس النساء

خلدمة فبنات من أراد النجابة فعليه بقينات فارس، ومن أراد النباهة فقينات بربر، ومن أراد ا: عبد امللك
  .الروم

  :املتنيب يف تفضيل البدويات
  أو غري ناظره يف احلسن والطيب... أين املعري من اآلرام ناظره 

  :سعيد الرستمي
  وإن وكلت يب هجرها وبعادها... فدت غازالت الشعر أبكار فارس 
  وأرسلن من تلك الرؤوس جعادها... إذا نصت التيجان فوق رؤوسها 

  ومل تتلفع بالعشي جبادها... بيداء هجمةً من الالئي مل تزجر ب
  ومل أتشوف جلها وسعادها... ومل أتبع مسر العراب وادمها 

  :مدح الولود وذم العقيم

مثل احلسناء العاقر كشجرة : وقيل. سوداء ولود خري من حسناء عقيم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بطنها بوالد وال ثديها بناهد، وال فوها ببارد وال شعرها  ما: وذم أعرايب امرأة فقال. يكثر زهرها ويقل مثرها

  .اليت يف بطنها غالم ويف حجرها غالم، وهلا مع الغلمان غالم: أي النساء أكرم؟فقال: وقيل ألعرايب. بوارد

  :من خطب امرأة فخدعها على اجلماع

قلت ألمك أير املعلم مل ال : خطب معلم امرأة وابنها يف مكتبه فامتنعت عليه فضرب االبن وقال له
وقال . أحضر شهوداً وتزوج يب على بركة اهللا: كبري؟فعاد الصيب إليها شاكياً، فوقع يف قلبها وبعثت إليه

  :وحرك أيراً فتزوجته كما ظنت فلم جتده كذلك فقالت!واهللا ألمألن بيتك خرياً: رجل المرأة خطبها
  وبلوناك فلم نرض اخلرب... قد رأيناك فما أعجبتنا 

هل لك يف ابن عم كاس من احلسب عار من النسب، يتصلصل معك يف دارك، ويقلبك : قال رجل المرأةو
. ال يسعن هذا اخلرب منك أحد: ميينك لشمالك، يواصل ثالثة يف واحد يدخل احلمام طريف النهار؟فقالت

الثياب من املهر ألف دينار، ومن النفقة كل يوم كذا، ومن : يل شروط: وخطب رجل امرأة فقالت
أنا شره باجلماع أستكثر منه وأبطئ : وما هي؟قال: فقالت. نعم ولكن يل عيوب إن احتملتها: فقال!كذا

يا جارية أحضري أهل احمللة تشهد على بركة اهللا، فالرجل سارح ال : فقالت املرأة. الفراغ وأسرع اإلفاقة
  !يعرف اخلري من الشر



  :من توصل إىل خطبة امرأة مبا ال ينفق

  :خطبت امرأة فلما رأتين استقبحتين فكتبت إليها: أبو العيناءقال 
  دميم ال رواءٌ وال جسم: وقالت... ونبئتها ملا رأتين تنكرت 

  أديٌب أريٌب ال عييٌ وال فدم... فإن تنفري من قبح وجهي فإنين 

يا : فقالت. يا خريدة قد كنت أحسبك عروبا: يا ماص بظر أمه لديوان الرسائل أريدك؟وقال حنوي: فقالت
رب أفن حتت : ابن اخلبيثة أجتشمين باهلمز والغريب؟ونظرت امرأة زوجها وهو جييد الطعن يف احلرب فقالت

  .أما الطعن الذي ينفعين فال: أليس جييد الطعن؟فقالت: فقالوا هلا. اللواء

  :احلث على تزويج األمي

عليك بتزويج حرمتك إذا : وقال حكيم" . م وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادك: " قال اهللا تعاىل
: وقال األحنف. جاء كفؤها فليس بعد منعها من األكفاء إال تعريضها لألدنياء، ومن حظك تنفيق أمك

ورؤي يف سوق بغداد قمطر فيع صيب وعند . ألفعى حيترس يف جوانب بييت أحب إيل من أمي أودعتها كفأها
الشقي ابن الشقية ابن القدح والرطلية، رحم اهللا من اشترى له هذا : رأسه كيس فيه مائة دينار مكتوب

  .جارية هبذه الدنانري، فهذا جزاء من عضل أمية

  :إظهار املرأة الرغبة يف النكاح

أنا : كان هلمام بن مرة بنات ال يزوجهن من شدة الغرية فإجتمعن يوماً وتشاكني فقالت الصغرى
  :فقالت ألبيها!لكن

  إىل ما حتت أثواب الرجال... يب أمهامٌ بن مرة حن قل
  :تريدين سراويالً؟فقالت: فقال

  إىل محراء مشرقة القذال... أمهامٌ بن مرة حن قليب 
  :تريدين ناقة؟فقالت: فقال

  إىل أيرٍ أسد به مبايل... أمهامٌ بن مرة حن قليب 
  .وزوجهن!قاتلكن اهللا: فقال

  :عجوز راغبة يف الزواج

ما : يب فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما هبا فقال الطبيبمرضت عجوز فأتاها ابنها بطب
. وحيك الطبيب أعلم منك على كل حال: فقالت!ما أحوج العجائز لألزواج: فقال االبن!أحوجها إىل زوج

ال إال أن تصربي على الربد متعرية لكل : ورغبت عجوز إىل أوالدها أن يزوجوها وكان هلا سبع بنني فقالوا



  :وقالت امرأة لبنيها. د منا ليلة ففعلت فلما كانت السابعة ماتت؛فسميت أيام العجوزواح
  وإن أبيتم إنين جلاحمه... أيا بين إنين لناكحه 

  من احلكاك والعروق الطاحمه... هان عليكم ما لقيت البارحه 
  :وقال حكيم المرأة تعرضت له

  تالحظين بطرٍف مستراب... وضاحكٍة إيل من النقاب 
  ونأخذ يف أحاديث التصايب... ما زالت جتشمين طويالً ف

  كريه اجملتىن قحط اجلناب... حللت بشر واد : فقلت هلا
  بأيرٍ ال يقوم على الشباب... مىت تشفى العجوز إذا استكانت 

  :احتيال املرأة يف التزويج من رجل

اءه رجل فأرغبه يف الصداق كان لرجل ابنة وكان هلا ابن عم مشغوف هبا وهو يرجو أن يتزوج هبا، فج
. كان ذلك قدراً مقدوراً: فقالت. ما أحسب أيب يريب ابن أخيه صغرياً ويقطعه كبرياً: فقالت اجلارية ألمها

أتكذب احلرة على : ما تقولني وحيك؟فقالت: فقالت أمها. أنا حبلى من ابن عمي: فقالت اجلارية
برئت من اإلسالم إن رأى وجهي : لعقد قالت اجلاريةفلما وقع ا. نفسها؟فأخربت أباها فزوجها ابن عمها
  .إىل سنة ليعلم أين متقولة فيما ادعيت

  :اختيارها الكهول من الرجال وذوي الشعور

ال يعجبين الشاب ميعج معج املهر طلقاً أو طلقني، مث يربض بناحية امليدان، ولكن أين أنت من : قالت امرأة
ال تكرهني : وملا تزوج عثمان رضي اهللا عنه بنت الفرافصة قال. راًشيخ يضع قب استه باألرض مث سحباً وج
إين قد جاوزت : فقال. إين من نسوة خري أزواجهن الكهول: فقالت!ما ترين من الشيب فإن وراءه ما حتبني

ما تكرهني شيب : وقيل المرأة. أفنيت عمرك يف خري ما يفىن فيه العمر: فقالت. حد الكهول إىل الشيخوخة
  .إنه نشأ فينا وإمنا تكره املرأة الرجل الشائب إن كان غريباً ورأته بديهة: فقالتزوجك؟

  :اختيارهن الشبان و املرد

بذلك كرب أيره وكثر خريه، ولكن من شؤمك : فقالت. التحفت على غالم معفوج: قالت جارية ألخرى
  .أنك عشقت من يغطيك بلحيته ويغرزك بشعرته

  :أبو متام
  من كان أشبههم هبن خدودا... نساء مواقعاً أحلى الرجال من ال

  :األعشى
  فقد الشباب وقد يصلن األمردا... وأرى الغواين ال يواصلن امرءاً 



  :أعرايب
  يروق الغواين جمدب اخلد خالع

  :ميلها إىل ذي املال

  :امرؤ القيس
  أراهن ال حيبنب من قل ماله

إمنا مالت إىل األنذال لقلة املال، واهللا لو : فقال. قد كرهت امرأتك شيبك فمالت عنك: قيل البن سيابة
كنت يف سن نوح وشيبة إبليس وخلقة منكر ونكري، ومعي مال لكنت أحب إليها من مقترٍ يف مجال يوسف 

  .وخلق داود وجود حامت وحلم أحنف بن قيس

  :اختيار األخيار

احلسن لرجل استشاره يف تويج وقال . من زوج كرميته من فاسق فقد قطع رمحها : قال صلى اهللا عليه وسلم
أتنكح ابنتك : وقيل لعبد اهللا بن جعفر. زوجها من تقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها مل يظلمها: ابنته

  .أنكحتموه دينكم والدين أجل من بضع املرأة: احلجاج؟فقال

  :الكفاءة

ألمنعن فروج : ر رضي اهللا عنهوقال عم. ختريوا لنطفكم وأنكحوا األكفاء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. الكفء على احلقيقة املساوي يف النسب واملال والدين: وقال أبو يوسف. ذوي األحساب إال من األكفاء

وقيل ملا . أعداؤنا أكفاؤنا، يعين بين أمية: وقال املنصور. الناس أكفاء إال حائكاً أو حجاماً: وقال بعضهم
  .إهنما سيلدان مصحفاً: فقال. قرئجن فالن املؤذن تزوج بابنة فالن امل

  :من خطب امرأة فلم يتزوجها

وملا انتهى . كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن : خطب زياد إىل سعيد بن العاص ابنته، فكتب إليه سعيد
منا واهللا ما جئتين ملايل ومجايل، وإ: قالت. قد جئتك خاطباً: املغرية إىل دار هند بنت النعمان بن املنذر قال

ما : نكح بنت النعمان، وإال فأي خري يف أعور وعمياء؟فقال هلا: أردت أن يقال يف حمافل العرب
وكانت يف دار ابن . أصبحنا وما يف العرب إال ومن يرهبنا وأمسينا وما فيهم إال من نرهبه: أمركم؟فقالت

وامتنعت !اآلن ال أرضاك هلا: فقال. قد رضيت هبا: قال. ال أرضاها لك: عباس يتيمة فخطبها رجل فقال له
وكتب عبادة بن . ألهنم يقلون الصداق ويعجلون الطالق: امرأة من رجل خطبها فقيل هلا يف ذلك فقالت

  :الصامت إىل معاوية ملا خطب إليه



  هلا حفٌد مما تعد كثري... فلو أن نفسي طاوعتين ألصبحت 
  عيوٌف ألصهار الرجال قدور... ولكنها نفٌس علي كرميةٌ 

  :بلدع
  فتخلط صفو مائك بالغثاء... فال تنكح كرميك هنشلياً 

فإنا إن زوجناك مل نبلغ السماء، : وخطب قرشي ابنة الكميت، فجعل يتبجح عليه فرده الكميت وقال له
  .وإن رددناك مل نبلغ املاء

  :تأسف من خطب امرأة فلم يتفق تزوجه هبا

  :خطب رجل امرأة فوعد هبا مث تزوج هبا غريه فقال
  عليه وفاتت رائداً فتخطت... ئن كان أدىل خاطباً فتعذرت ل

  ولكنها كانت آلخر خطت... فما تركته رغبةً عن مجاله 
  :ويف املعىن ليهودي

  ومن أي ما فاتنا تعجب؟... سال ربة اخلدر ما شأهنا؟ 
  على رغمه بعض ما يطلب... فلسنا بأول من فاته 

  لذي خيطبتزوج غري ا... وكائن ترى البأس من خاطبٍ 
  وكانت له قبله ختطب... وزوجها غريه دونه 

: ما خدعين أحد ما خدعين غالم من بين احلارث، فإين ذكرت له امرأة أريد أن أتزوج هبا فقال: وقال املغرية
  !رأيت أباها يقبلها: ال تفعل فإين رأيت رجالً يقبلها، مث ذهب فتزوج هبا، فقلت له يف ذلك فقال

  :غوب فيهامتين طالق امرأة مر

  :شاعر
  فهل يأتيين بالطالق بشري؟... فما أكثر األخبار أن قد تزوجت 

  :وشكا رجل إىل قراص األزدي تزويج امرأة كان يريد أن يتزوجها فقال
  تطلق يوماً أو ميوت حليلها... تربص هبا ريب املنون لعلها 

  :توجع من صاهر غري كفئه

أمثلك ينكح من ال : ؟فذكرت جمهوالً فقالمن زوجك: دخلت هامشية على معاوية فقال هلا
  :يعرف؟فأنشدت

  النسوة األرامل اليتامى... إن القيوم تنكح األيامى 
  املرء ال يبقى له سالمى



  :املهلهل
  جنبٍ وكان اخلباء من أدم... أنكحها فقدها األراقم يف 

  ضرج مانف خاطب بدم... لو باء بانني جاء خيطبها 
هي نعم من قبل : أترون ابنها يكون هجيناً؟فقالت: رد وتزوج هبا قال لندمائهوملا ظفر قتيبة بابنة يزدج

  .األب
  :هند بنت النعمان يف زوجها ابن زنباع

  سليلة أفراسٍ حتللها بغل... وهل هند إال مهرةٌ عربيةٌ 
  وإن يك أفزاقٌ فجاء به الفحل... فإن نتجت مهراً كرمياً فباحلري 

  :وقال

  من النسب املوصوم أن جيمعا معا... سخيٍة  بكى النسيب الصايف بعني
: رأيت حدأة على شرف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال: وجاء رجل إىل سعيد بن املسيب فقال

  .إن صدقت رؤياك فسيتزوج احلجاج من أهل البيت؛فتزوج بأم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر

  :املتزوجة من ذي زي قبيح

  :شاعر
  وذو شبابٍ شديد املنت كاملرس... ال يعاش به، الزوج زوجان ذو م

  لكن ما شئت من لؤمٍ ومن دنس... فال شباباً وال ماالً ظفرت به 
  :علي بن املنجم

  ولرمبا امتنعت عليه أتان... مل يرض إال بالكرمية مركباً 
ن، وكان أعوراً وملا مات عمر بن عبد العزيز تزوج بامرأته فاطمة بنت عبد امللك سليمان بن داود بن مروا

  :هذا النذل األعور يعنون قول مجيل: فاجراً، فقال الناس
  نذلٌ لعمرك من يزيٍد أعور

  :البيت وقال آخر فيمن طلقها سري وتزوجها دينء
  بريش اخلوايف مث بدهلا الغنا... وكنت كذي النبل الذي راش نبله 

  :ذم متشرف بتزويج كرمية

  يهم فراموا رفعةً باحلالئلعل... رأوا رفعة اآلباء أعيا مرامها 
  فال بأس بإستنجاحها باألسافل... إذا ما أعايل األمر مل تعطك املىن 

  مما جاء يف قلة الصداق وكثرته



ال تغالوا : وقيل. أعظم النساء بركة أحسنهن وجوهاً وأرخصهن أجوراً: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أو تقوى عند اهللا، كان أوىل بكثرهتا رسول اهللا، صلى اهللا عليه مبهور النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا 

. وسلم، وما أصدق امرأة من نسائه وال من بناته أكثر من اثين عشر أوقية، وذلك أربعمائة ومثانون درمهاً
ال يبلغين أن أحداً جتاوز بصداقه صداق النيب صلى اهللا عليه وسلم إال استرجعت : وقال عمر رضي اهللا عنه

وآتيتم إحداهن قنطاراً فال : " ما جعل اهللا ذلك إليك يا ابن اخلطاب فإنه يقول: ه فقامت امرأة فقالتمن
  أال تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت، ناضلت أمامكم فنضلته؟: فقال عمر" . تأخذوا منه شيئاً 

  :وصية اخلنت هبا وإكرامه هلا

مرحباً بابن : إىل عمي ألخطب إليه ابنته، فأقعدين جنبه وقال أرسلين أيب: قال عثمان بن عنبسة بن أيب سفيان
مل ألده أقرب قريب خطب إيل أحب حبيب، ال أستطيع له رداً وال أجد من تشفيعه بداً، قد زوجتكما وأنت 

أعز علي منها، وهي أنوط بقليب، فأكرمها يعذب على لساين ذكرك، وال هتنها فيصغر عندي قدرك، وقد 
: وكتب الصابئ عن عز الدولة إىل أيب تغلب وقد نقل ابنته إليه. فال تباعد قليب من قلبكقربتك من قربك 

قد وجهت الوديعة وإمنا نقلت من وطن إىل سكن، ومن مغرس إىل مغرس، ومن مأوى عز وانعطاف إىل 
ليك، مأوى بر وإلطاف، ومن منبت درت هلا نعماؤه إىل منشأ تعود عليها مساؤه، وهي بضعة مين انفصلت إ

. وال ضياع على من تضمه أمانتك ويشتمل عليه حفظك ورعايتك. ومثرة من جىن قليب حصلت لديك
  .مث يتنحى له عن مكانه!مرحباً مبن كفى املؤنة وستر العورة: وكان احلسن إذا دخل ختنه يقول

  :حث الرجل على كفاية املرأة

إن عرفت حق : جل إىل قوم فقال أحدهموخطب ر" فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان " قال اهللا تعاىل 
: فقالت املرأة. حقها أن ال ينسى ذكرها وال يهتك سترها، وال حيوجها إىل أهلها: فقال. املرأة زوجناك

  .زوجوه

  :وصية األبوين البنت حبسن معاشرة الزوج

ولكنها  يا بنية تركت الوصية ألحد حلسن أدب أو لكرم حسب لتركتها لك،: زوجت امرأة ابنتها فقالت
يا بنية إنك قد خلفت العش الذي منه درجت، واملوضع الذي منه خرجت . تذكرة للغافل ومعونة للعاقل

كوين له أمة يكن لك عبداً، واحفظي عين خصاالً عشراً تكن لك دركاً . إىل وكر مل تعرفيه، وقرين مل تألفيه
عاشرة بالسمع والطاعة، ففي حسن املصاحبة أما األوىل والثانية فحسن الصحابة بالقناعة ومجيل امل: وذكراً

والثالثة والرابعة التفقد ملوضع عينه والتعاهد ملوضع أنفه فال تقع . راحة القلب ويف مجيل املعاشرة رضا الرب
عينه منك على قبيح وال يشم أنفه منك خبيث ريح، واعلمي أن الكحل أحسن احلسن املودود، وأن املاء 

والسادسة فاحلفظ ملاله والرعاية حلشمه وعياله، واعلمي أن اإلحتفاظ باملال حسن أطيب املوجود، واخلامسة 



التقدير واإلرعاء على احلشم حسن التدبري، والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه واهلداء عند منامه، 
ه أمراً، فإنك فحرارة اجلوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، والتاسعة والعاشرة ال تفشني له سراً وال تعصني ل

إياك والغرية فإهنا : وقال أبو األسود البنته. إن أفشيت سره مل تأمين غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره
  :فضل النكاح وفضل الكالم، وكوين كما قيل: مفتاح الطالق، وامسكي عليه الفضلني

  وال تنطقي يف سوريت حني أغضب... خذي العفو مين تستدميي موديت 

  :ن بقبح معاشرة الزوجوصية األبوي

يا بنية اقلعي زج رمح زوجك أوالً، فإن أقر فاقلعي سنانه، فإن أقر فاكسري : زوجت امرأة ابنتها فقالت
! العظام بسيفه، فإن أقر فاقطعي اللحم وضعيه على ترسه، فإن أقر فضعي األكاف على ظهره فإنه محار

  :شاعر
  ماتمعصية الزوج إىل امل... عليك يا سيدة البنات 
  وقاتلي يف كل يومٍ أمه... وداومي غريته وشتمه 
  وعينها فأسخين وعينه... وباعدي ما بينها وبينه 

  :التهنئة بالزفاف والدعاء للزوجني

  .باليمن والربكة وشدة احلركة والظفر عند املعركة: قال خالد بن صفوان لرجل من باهلة

  :استعالم حال الزوج يف افتضاض امرأته

  :ومل أرخني الستر إذاً؟ شاعر: كيف وجدت امرأتك؟قال :قيل لسليمان
  هل إجناب ذلك العارض املتفلق؟: ... أبا حسنٍ قل يل وأنت املصدق

  رأيتك منها تستعن وتفرق؟... وهل غاب ذاك احلوت يف قعر جلٍة 
  وإن عليك الرحب منه مضيق... إن الباب دونك مغلٌق : فقد قيل

  :سني بن حممد بن سهلوية ملا تزوج بابنة ايب احلسن بن إسحاقوكتب الصاحب إىل أيب العالء احل
  فهل فتحت املوضع املقفال؟... قليب على اجلمرة يا أبا العال 

  وهل كحلت الناظر األحوال؟... وهل فضضت الكيس عن ختمه 
  فابعث نثاراً ميأل املنزال... إن كان قد قلت نعم صادقاً 

  يك القطن واملغزالأنفذ إل... وإن جتبين من حياٍء بال 

  :الرخصة يف تزويج األم



روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب إىل سلمة بن هشام أمه ضباعة بنت عامر وزوج علي بن احلسني 
  .وممن زوج أمه عبيدة بن اجلراح وخالد بن الوليد. أمه سالفة الكابلية موىل له ليحيي سنة يف اإلسالم

  :املستنكف من تزويج أمه

: فقال خمرب خمترب مث دخل على أمه فقال!يا ابن الرطبة: وان أم خالد بن يزيد فالحاه يوماً فقال لهتزوج مر
  :أنت جلبت علي هذا وأنشدها هجاء فيه

  أن سلب امللك ونيكت أمه... أما رأيت خالداً يهمه 
وكان . فماتدعه يل، فلما علمت أن مروان قد امتأل نوماً عمدت إىل خمدة فوضعتها على أنفه : فقالت

زوج أخت : من هذا؟فقال: رجل قاعد على باب داره وعنده صديق له ورجل يدخل الدار وخيرج فقال له
  .خاليت

  :املعيب بتزويج أمه

: وقال اجلاحظ!أعوذ باهللا من بعض الرزق: فقال. إن فالناً زوج أمه وأخذ مهرها فأيسر به: قيل ألعرايب
  :شاعر! آكالً مهر أمه من غري أبيهمعىن قول القائل يا ماص بظر أمه يعين 

  أقبح من جنس الدبر... رب حاللٍ أكله 
  جرباً له فال جرب... من ظن مهر أمه 

كذا أحب أن تكون لغة كل من : فقال. ما يف احلالل بأس: وعاتب الصاحب رجالً قد زوج أمه فقال له
  :مث قال فيه. أحب أن تناك أمه

  طبق إىل الرجال على... زوجت أمك يا أخي 
  :وقال

  فعلت حالالً جيوز: فقال... عزلت بتزوجيه أمه 
  ولكن مسحت بصدع العجوز... حالالً كما قد زعمت : فقلت

  :ابن طباطبا
  يا أكرب الناس مهه... قل للمزوج أمه 
  عليه تسكني غلمه... أجل جمد حتامى 

  من األمور املهمه... كفيت أمك أمراً 

  :جواز املتعة



سل أمك كيف سطعت اجملامر بينها وبني : بري عبد اهللا بن عباس بتحليله املتعة فقال لهعري عبد اهللا بن الز
الذئب يكىن أبا حيدة أي ذلك حسن : وسئل عن املتعة فقال. ما ولدتك إال يف املتعة: أبيك؟فسأهلا فقالت
مر بن اخلطاب بع: مبن اقتديت يف جواز املتعة؟قال: وقال حيىي بن أكثم لشيخ البصرة. السم قبيح الفعل
إن اهللا : ألن اخلرب الصحيح أنه صعد إىل املنرب فقال: كيف وعمر كان أشد الناس؟قال: رضي اهللا عنه قال

وقال . ورسوله قد أحل لكما متعتني وإين حمرمهما عليكم أو أعاقبكم عليهما، فقبلنا شهادته ومل نقبل حترميه
. تكما فما معىن املتعة؟إمنا املتعة أن تزوج نفسهايا أمحق إذا زوج: فقال. زوجين أمك متعة: رجل آلخر
  :وقالت امرأة

  يا شيخ هل لك يف فتيا ابن عباس؟: ... أقول للشيخ إذ طالت عزوبته

  :معاداة الزوجة لألصهار

اليت ظهرت بلحمة : فقالت. الورك: أيها أطعمها؟قال: فقالت. اطعمي أمي: حنر أعرايب جزوراً فقال المرأته
: قالت. الكتف: قال!الكثرية اللحم الطيبة املخ ال لعمري: الفخذ قالت: قال! لعمريوبطنت بشحمة ال

: فقال. اللحى اليت ظهرت باجللد وبطنت بالعظم: قالت. فما تطعمينها: قال. احلاملة اللحم من كل مكان
  .تزودي إىل أهلك فأنت طالق

  :موافقة زوجني قبيح وحسن

: قال. أنا وأنت يف اجلنة: كانت مجيلة وزوجها قبيح فقالت لهنظرت امرأة عمر بن حطان يف املرآة و
وقال رجل . ألنك رزقتين فشكرت، وأنا ابتليت بك فصربت، والصابر والشاكر يف اجلنة: ومل؟قالت
احلمد هللا الذي أوالين ما أحب وابتالك : فقال!وال أبغض إيل منك: فقالت!ما خلق أحب إيل منك: المرأته

  .مبا تكرهني

  :قبيحني موافقة

إن كان قد تعمم لنا فإنا : فقالت. إنه قبيح وقد تعمم لك: خطب أسدي قبيح الوجه امرأة قبيحة فقيل هلا
  :فلما رأى زوجها وكان يف القبح مثلها قال!ويل ملن هذه ضجيعته: واستقبح رجل امرأة فقال. قد تربقعنا له

  وافقه واعتنقه... وافق شن طبقه 
  :وأنشد

  منزالً ذا عدواء... نزلت سلمى بسلمى 

  :وصف الفوارك



  :تزوج رجل امرأة فاجتمع معها يف بيت ففركته فرمت ببصرها للكوة، فرأت الصبح فقالت
  لقد أنقذت من شر طويل... وأنقذين بياض الصبح منه 

  :شاعر! الطالق: ما يطيب يف هذا اليوم؟فقالت: وقال اجلماز المرأته يف يوم غيم
  ولو رضيت ريح استه الستقرت... اشزاً لقد أصبحت عرس الفرزدق ن

خري نسائكم اليت إذا خلعت ثوهبا خلعت معه احلياء، : ويف ضد ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وإذا لبسته لبست معه احلياء؛يعين معها زوجها

  :احلث على حفظهن من اخلمر والكتابة

نعم : نساؤكم يشربن هذا؟قالوا: ابية اخلمر فقالتوذاقت أعر. ال تسمعهن الغناء فإنه داعية الزنا: قيل
ليت شعري ملن يصقل هذا : ورأى فيلسوف جارية تتعلم الكتابة فقال!زنني إذاً ورب الكعبة: فقالت

. جنبوهن الكتابة وال تسكنوهن العرف: وقال عمر. ال تسق السهم مساً لترميك به يوماً ما: السيف؟وقال
إياك أن تترك حرمتك تصغي إىل قول ابن : وقال رجل. وهن سورة يوسفعلموهن سورة النور وجنب: وقيل

  :أيب ربيعة
  غداة غٍد أم رائحٍ فمهجر... أمن أهل نعمٍ أنت غادٍ فمبكر 

  .فإنه حيل السراويالت ويطرب الغانيات

  :احلث على شقائهن باملغزل واملهنة

  .ألزموا النساء املهنة: قيل
  :شاعر

  ونعم هلو املرأة املغزل
قال رسول اهللا صلى : مسعت أيب يقول: تغزلني وزوجك أمري؟فقالت: ل هلند بنت املهلب زوجة احلجاجوقي

  .واملغزل يطرد الشيطان ويذهب حبديث النفس. أطولكن طاقة أعظمكن أجراً: اهللا عليه وسلم

  :احلث على سترهن ومنعهن من اخلروج

أعمي : بعض نسائه فأقامها فقالت أنه أعمى فقالدخل ابن أم مكتوم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده 
: وقال سعيد بن سلمان . فداووا العي بالسكوت والعورة بالبيوت. النساء عي وعورة: أننت؟ وقال سلمان

ألن يرى حرمي مائة رجل مكشوفات خري من أن ترى حرميت رجالً غري منكشف وقيل للحطيئة ما تركت 
  .احلافظني العري واجلوع: وقيل آلخر فقال. اجلوع فال ميرحنالعري فال يربحن و: على بناتك؟قال

  :ميل الزوج إىل زوجته أو إىل أبويه



طلقها : إن أيب أمرين أن أطلق امرأيت فقال: روي نافع أن ابن عمر جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
سأحدثك بشيء مسعته : امرأيت فقال أمي أمرتين أن أطلق: وروى أن رجالً أتى أبا الدرداء فقال. يا عبد اهللا

: قال. الوالدة وسط باب اجلنة فاحفظ ذلك الباب إن شئت أو ضيعه: من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :تزوج ابن الفرزدق فمال إىل امرأته وحتامل على أبيه فقال فيه. بل أحفظه فطلقها

  بهأخو اجلن واستغىن عن املسح شار... وملا رآين قد كربت وأنه 
  ال زور عن بعض املقالة جانبه... أصاخ لعريان النجي فإنه 

ال : وكان صخر طعن فمكث زماناً عليالً فسمع امرأته تقول ألخرى وقد سألتها عنه كيف أصبح؟فقالت
  :حي فريجى وال ميت فينسى ورأى حترق أمه عليه فقال

  وملت سليمى مضجعي ومكاين... أرى أم صخرٍ ما متل عياديت 
  عليك ومن يغتر باحلدثان؟... أخشى أن أكون جنازةً  وما كنت

  وقد حيل بني العري والنزوان... أهم بأمر اجلزم لو أستطيعه 
  فال عاش إال يف أذى وهوان... فأي امرئٍ ساوى بأم حليلٍة 

  وأيقظت من كانت له أذنان... لعمري لقد نبهت من كان نائماً 
  سوبٍ برأس سنانمعرس يع... وللموت خٌري من حياٍة كأهنا 

  :حمرر بن النعمان. مث برأ من علته فطلقها
  فقام علي قبل الصبح ناعي... إذا سويت صاحبيت بأمي 

  وخلته تصدى بالقناع... فأم املرء باكيةٌ عليه 

  :املؤمتر المرأته واملمتنع من ذلك

يه يف كل يوم حاجة؟ كيف ال أطيع من يل إل: كان األحنف مطيعاً جلاريته زبراء، فقيل له يف ذلك فقال
  :شاعر

  وقامت موضع الرجل... أقامت زوجها مرة 
  :أبو متام

  حىت ظننا أنه امرأهتا... امرأته نفذت أمرها 
  :الشنفري

  ومل أنكر عليك فطلقيين... إذا ما جئت ما أهناك عنه 
  بسوطك ال أبا لك فاضربيين... فأنت البعل يومئذٍ فقومي 

  :فتنتهن



أوثق سالح إبليس : وقال. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء: مقال صلى اهللا عليه وسل
تنح عن هذا الفخ ال تقع : ونظر بقراط إىل رجل يكلم امرأة فقال له. النساء حبائل الشيطان: النساء وقال

ما دخل داري : وقال رجل. كن من خيار النساء على حذر فأنت من شرارهن على يقني: وقال لقمان. فيه
  ومن أين دخلت امرأتك؟: شر قط فقال له احلكيم

  :وصفهن بغلبة الرجال

وقال . ما من ناقصة العقل والدين أغلب للرجال ذوي األمر من النساء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يغلنب الكرام ويغلبهن اللئام: معاوية يف وصفهن

  :شاعر
  ضعفها واقتدارها؟ أليس عجيباً... وجيمعهن ضعفاً واقتداراً على الفىت 

  :الرشيد
  وأطيعهن وهن يف عصياين؟... مايل تطاوعين الربية كلها 

  وبه غلنب أعز من سلطاين... ما ذاك إال أن سلطان اهلوى 
  :املوسوي

  أطيق وال معاداة النساء... معاداة الرجال على الليايل 

  :التحذير من االعتماد عليهن وذمهن

النساء على حال وال تأمنوهن على مال، وال تذروهن يدبرن العيال، فإهنن إن ال تطيعوا : قال أمري املؤمنني
تركن وما يردن أوردن املهالك وأزلن املمالك، ال دين هلن عند لذاهتن وال ورع هلن عند شهواهتن، ينسني 

عرسه مل من أطاع : وقيل. اخلري وحيفظن الشر، يتهافنت يف البهتان ويتمادين يف الطغيان، ويتصدين للشيطان
ما لكن وأمور الرجال إمنا أننت لعبة إن كانت لنا بكن : وعارضت امرأة عمر يف أمر يدبره فقال. ينفع نفسه

  .حاجة دعوناكن
  :املتنيب

  فالةٌ إىل غري اللقاء جتاب... وللخود مين حاجةٌ مث بيننا 

  :احلث على خمالفتهن

إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إىل أفن شاوروهن وخالفوهن وقيل : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وعزمهن إىل وهن، وقيل أكثروا هلن من ال فإن نعم تغريهن باملسألة

  :أجدع اهلمداين
  بأين هلا يف كل ما أمرت ضد... تعريين بالغزو عرسي وما درت 



  :ذمهن باجلهل واالعوجاج

. تدع املرأة تضرب صبياً فإنه أعقل منها ال: إذا وصفت املرأة بالعقل فهي غري بعيدة من اجلهل، وقيل: قيل
النساء : وقال صلى اهللا عليه وسلم. خلقت املرأة من ضلع معوج فما أردت تقومه انصدع: ويف احلديث

. تعوذ من شرار النساء وكن من خيارهن على حذر: وقيل. شر كلهن وشر ما فيهن قلة اإلستغناء عنهن
: أي السباع شر؟قال: وقيل له. حتمل ناراً واحلامل شر من احملمولنار : ورأى سقراط امرأة حتمل ناراً فقال

شر أخالق الرجال اجلنب : وقيل. النساء حبائل الشيطان: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم!املرأة
املرأة إذا أبغضتك آذتك، وإذا أحبتك خانتك فحبها أذى وبغضها : وقيل. والبخل، ومها خري أخالق النساء

  .داء
  :شاعر

  فيما حيل من األمور وحيرم... إن النساء وإن حسنب صواحلاً 
  إن مل يذدن فإنه متقسم... حلٌم تطيف به كالب جوٌع 

  :النهي عن محد النساء

الطعام واملرأة فالطعام ال حيمد حىت يستمرأ واملراة ال حتمد : شيئان ال حيمدان إال عند عاقبتهما: قال لقمان
  .مد أمة عام شرائها وال حرة عام بنائهاال حت: ويف املثل. حىت متوت

  :وصفهن بكوهنن ناقصات

إن : وما نقصان دينهن وعقلهن، قال: إهنن ناقصات عقل ودين، فقيل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. إحداهن تقعد نصف شهر ال تصلي، وأما نقصان عقوهلن فشهادة ملرأتني تقوم مقام شهادة الرجل الواحد

بشدة النفاس واحليض، وجعل مرياث اثنتني مرياث : قد عاقب اهللا النساء بعشر خصال: بهوقال وهب بن من
رجل، وشهادهتا بشهادة رجل واحد، وجعلها ناقصة الدين والعقل ال تصلي أيام حيضها وال يسلم عليها 

  .وليس عليها مجعة وال مجاعة وال يكون منهن نيب وال يسافرن إال بويل

  :سنة اخللقوصف املوافية للزوج احل

خري النساء اهلينة العفيفة املسلمة، تعني أهلها على العيش وال تعني العيش : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
املواتية ملا هتوى اجملانبة ملا ال : أي النساء أشهى؟قال: وقال معاوية رضي اهللا عنه لصعصعة. على أهلها

سيء اخللق فإن كان عندك شيء من الصرب على  أما أين: ترضى، وتزوج رجل سيء اخللق امرأة فقال
فتزوجها فما . أسوأ خلقاً منك من أحوجك إىل سوء اخللق: فقالت. املكروه وإال فلست أغرك من نفسي

عرفين خلقك ألعمل : تزوجت امرأة صغرية فلما بنيت هبا قالت: جرى بينهما وحشة للموت، وقال شريح



:  أزداد فيها إال شغفاً، فدخلت يوماً فرأيت عندها عجوز فقلتعلى مداراتك فعرفتها فبقيت معها سنة ال
أسوأ : كيف رضاك على صاحبتك؟فشكرهتا فقالت: فسلمت عليها فدعت يل وقالت!أمي: من هذه؟قالت

: فقلت......ما تكون املرأة خلقاً إذا حظيت عند الزوج، وإذا ولدت، فإن رابك منها شيء فعليك بالسوط
  .كفيتين الرياضة أشهد أهنا ابنتك فقد

  :وصف املخالفة السيئة اخللق

: فقلت له. أعييتين صغرياً وكبرياً: رأيت رجالً يطوف بالبيت حيمل شيخاً كبرياً يقول له: قال األصمعي
ما : بل هو ابين فقلت: هو أبوك أو جدك، فقال: فقلت!من تراه يل: أحسن إليه فطاملا أحسن إليك؛فقال

عجل طالقها : تزوجت امرأة سيئة اخللق، فقال: وقال رجل ألبيه!ء خلق امرأتهسو: صريه إىل ما أراه؟قال
وروى أن حكيماً زوج ثالث بنني، فلما كان رأس . فإهنا هترمك قبل اهلرم، وتذهب عنك جبماع الكرم

يف بين أنزهلا : هي امرأة من خري النساء إال أهنا خرقاء ال تعمل شيئاً فقال: احلول سأل األول عن امرأته فقال
أنزهلا يف بين فالن فإن : إهنا ال تدفع يد المس؛فقال: فالن فإن نساءهن صناع لتتعلم، وسأل الثاين فقال

  .طلقها فهذا شيء ال حيلة فيه: سيئة اخللق فقال: نساءهن عفيفات، وسأل الثالث فقال

  :شكر أحد الزوجني اآلخر

محل ظعينة وليث : وقيل لألخرى فقالت. إذا دخل فهد وإذا خرج اسد: كيف زوجك؟قالت: قيل المرأة
أفنان أثله : وسئل رجل عن امرأة فقال. هو سكوت خارجاً ضحوك واجلاً: وقيل لألخرى فقالت. عرينة

وجىن حنلة ومس رملة، وكأين قادم كل ساعة من غيبة، وطلق رجل امرأة فلما أرادت اإلرحتال قال هلا 
ة، وعاشرتك حمبة، ومل يوجد مكاين منك زلة، ومل يدخلين امسعي وليسمع من حضراين واهللا اعتمدتك رغب

منك ملة، ولكن القضاء كان غالباً فقالت املرأة جزيت من صحوب خرياً فما استربت خربك وال شكوت 
  .مث تفرقا. خريك وال متنيت غريك، وليس لقضاء اهللا مدفع وال من حكمه ممنع

  :ذم أحد الزوجني اآلخر

هو قليل الغرية سريع الطرية، كثري العتاب شديد احلساب، استرخى ذكره : شكت امرأة زوجها فقالت
وأقبل زفره وخبره وطمحت عيناه واضطربت رجاله، يأكل مهساً وميشي خلساً ويصبح رجساً، إن جاع 

. زوجي قصري الشرب ضيق الصدر لئيم النجر، عظيم الكرب كثري الفخر: وقالت امرأة. جزع وإن شبع خشع
وأنت واهية العقد قليلة الرفد جمانبة : فقال!إنك لضيق الفناء صغري اإلناء قبيح الثناء: رجلوقالت امرأة ل

إنك سريع اإلراقة بطيء اإلفاقة، : ما تكرهني مين؟فقالت: وقال امرؤ القيس المرأته وقد فركته. للرشد
  .حة النقبةوأنت حديدة الركبة واسعة الثقبة سريعة الوثبة قبي: فقال!ثقيل الصدر خفيف العجز



  :شؤم أحد الزوجني على اآلخر

إىل السابع : إىل من تكلين؟قال: تزوج امرأة رجل قد مات عنها مخسة أزواج فمرض السادس فقالت
  :وتزوج أعرايب أربعة نسوة منت عنده، مث تزوج امرأة مات عنها مخسة أزواج فقال!الشقي

  شائياوتعتدين إن مل يق اهللا ... بوازل أعوامٍ أذاعت خبمسٍة 
  وواحدةً أعتدها يف حسابيا... ومن قبلها أهلكت بالشؤم أربعاً 

  ويقضي إله اخللق ما كان قاضيا... كالنا مظلٌ مشرٌف لغنيمة 
يتزوجها : رأت عائشة بنت الفرات ثالثة ألوية كسرت على صدرها فسالت أمها ابن سريين فقال: وقيل

املهلب مث عمرو بن يزيد األسدي فقتال وتزوجها احلسن  ثالثة من األشراف يقتلون عنها، فتزوجها يزيد بن
وأخربته فطلقها وتزوجها العباس بن عبد !واهللا لتقتلن: ابن عثمان الزهري فجرى بينهما يوماً كالم فقالت

ال أنكح إال العدويني احملمدين فنكحت حممد بن : وروي أن أم حبيب بنت قيس العدوية قالت. العزيز فقتل
ففارقها، مث حممد بن خليفة فقتل، مث حممد بن أيب بكر فقتل، مث حممد بن جعفر بن أيب  عمرو بن العاص

  .من أراد الشهادة احلاضرة فليتزوج هبا: وكان ابن عمر يقول. طالب فمات، مث حممد بن إياس فتوفيت عنه

  :امتناع أحد الزوجني من التزويج بعد موت صاحبه

نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان، فإهنا قلعت ثنيتها بعد عثمان : تانما وفت امرأة لزوجها إال قضاعي: يقال
  :خمافة أن خيطبها رجل، وامرأة هدبة العذري فإهنا ملا رأت زوجها يقاد للقتل أنشدها

  أغم القفا والوجه ليس بأنزعا... فال تنكحي إن فرق الدهر بيننا 
وتزوج رجل !اآلن طاب ورود املوت: قالف!كن آمناً من ذلك: فعمدت إىل سكني فقطعت أنفها وقالت

بابنة عم له يقال هلا رباب، وتعاهدا على أن ال يتزوج أحدمها بعد موت اآلخر، فمات الرجل وأكرهت 
  :املرأة على التزويج، فلما كان ليلة الزفاف رأت يف منامها أن ابن عمها آخذ بعضاديت الباب فأنشد

  ب فإين ال أحييهاإال الربا... حييت سكان هذا البيت كلهم 
  ومل تراع حقوقاً كنت أرعيها... أمست عروساً وأمسى منزيل خرباً 

وكان شريويه ملا قتل أباه كسرى أراد . فانتبهت مذعورة وحلفت أن ال جتمع رأسها ورأس الرجل وسادة
إياك  على ثالث شرائط أن حتضر احلكماء فأخطئهم يف معاونتهم: أن يتزوج بشريين امرأة أبيه فقالت له

على قتل أبيك حىت ال جيرؤوا على مثله فيك، وأن تستحضر يل نساء الكبار ألشتفي بالبكاء عليه، وأن 
فلما خطأهتم وبكت عليه وحضرت !كل ذلك لك: تأذن يل يف حضور املكان الذي مات فيه مرة فقال

إىل سم فوضعته يف املكان الذي مات فيه، أخرجت فصاً مسموماً فمصته فماتت مكاهنا، وكانت قد عمدت 
إن من تناول منه وزن دانق أعانه على اجلماع فلما ظفر به تناول منه فمات يف : بعض اخلزائن وكتبت عليه

  .مكانه



  :املتزوج منهما بعد موت اآلخر

  :ماتت امرأة لرجل وكان عاهدها أن ال يتزوج بعدها فخطب امرأة يف جنازهتا فعوتب يف ذلك فقال
  لكانت بال شٍك ألول خاطب... ت قبلها خطبت كما لو كنت قد م

  وال بد من آٍت وآخر ذاهب... إذا غاب بعلٌ جاء بعل مكانه 
إذا : هال سبقت فإين قد قاولت غريك فقال: ومات زوج امرأة فراسلها يف ذلك اليوم رجل ليخطبها فقالت

  .مات الثاين فال تفوتين

  :ذم التطليق وشدته

ما خلق اهللا : وقال صلى اهللا عليه وسلم. الل أبغض إىل اهللا من الطالقما من ح: قال صلى اهللا عليه وسلم
ال تطلقوا النساء إال من : وروي عنه أيضاً. شيئاً أحب إليه من العتاق، وما خلق شيئاً أبغض إليه من الطالق

: ها، فقالال أحب: مل طلقتها؟قال: وقال عمر لرجل طلق امرأته. ريبة، فإن اهللا ال حيب الذواقني والذواقات
  :أكل البيوت بنيت على احلب أين الرعاية والذمم؟وقال الشاعر

  أشد عليها من طالقٍ تزود... وما لذعت أنثى من الدهر لذعةً 

  :مدح التطليق

أمجل القبيح : وقال عامر بن الظرب. إن اهللا علق هبما الغىن وتقدم: كان احلسن رضي اهللا عنه مطالقاً وقال
وأن : احلمد هللا الذي جعل يف الطالق اجتالب األرزاق فقال: عجل خطبة للنكاح فقالوأملى أبو ال. الطالق

  :يتفرقا يغن اهللا كالً من سعته أوصيكم عباد اهللا بالسلوة واملاللة والتجين واجلهالة، واحفظوا قول الشاعر
  وإذا شئت أن تبيين فبيين... اذهيب قد قضيت منك قضائي 

مث إن " واهجروهن يف املضاجع " ن بالضرب وكونوا كما قال اهللا تعاىل تعاهدوا نساءكم بالسب وعادوه
  .فالناً يف مخول نسبه ونقص أدبه خطب إليكم فازهدوا فيه فرق اهللا ذات بينهما وقرهبما من حينهما

  :احلث على تطليق غري املوافقة

  .خبرها مبثلثة: قال مرثد لرجل شكى إليه سوء خلق امرأته
  :شاعر

  تعجيل الفراق... تشتهيه النفس ودواء ما ال 
  :أنشد دعبل يزيد بن مرثد قوله

  عكليةٌ جهٌم حمياها
  .طلقتها ألف مرة: ليس يل مال، فدفع إليه ماالً فقال: طلقها، قال: فقال



  :املتربم باملرأة املتمين طالقها

  :أبو سراعة
  يسر اهللا املرماة جناحه... أي طريٍ جرى بقربك حىت 

  :وقال
  حرةً غري سريه... نها أحرزت كفاي م
  وهي يف العقل صبيه... سنها سن عجوز 

  خلةٌ فيه رديه... حبذا التطليق لوال 
  :وقال

  ولكن علق السوء باقٍ معمر... لقد كنت حمتاجاً إىل موت زوجيت 
  وعذهبا فيه نكريُ ومنكر... فيا ليت أن اللحد قد صار بيتها 

  :ومرضت امرأة لبعض األعراب فسمعها تقول
  ويف بيتنا للغانيات معاد... مت فاجلرعاء منك قريبةٌ  إذا

  :وقال جران العود خياطب امرأة
  !ويف البيت لو يعلمون النمر... يف البيت يل نعجةٌ : يقولون 

  كالنا لصاحبه ينتظر... أحيب يل اخلري أو أبغضي 

  :من طلق امرأته فسر بذلك

  :شاعر
  وعتقت من رق الوثاق... رحلت أمية بالطالق 

  قليب ومل تبك املآق... بانت فلم يأمل هلا 
  ألرحت نفسي باألباق... لو مل أرح بفراقها 

  د حليلةً حىت التالق... وخصيت نفسي ال أري 
  :وكان قتادة بن معروف تزوج امرأة ففركها من ليلة فطلقها وملا أصبح قال

  هذا دواء اجلوامح الشمس... جتهزي للطالق واصطربي 
  أطيب عندي من ليلة العرس... مت به لليلة البني إذ مه

  :وتزوج رجل امرأة فلما دخل هبا وجدها قبيحة سيئة اخللق فقال
  ومطلٌق وخليةٌ وحرام... إمضي إىل سقرٍ فإنك بائٌن 

  إذ ليس فيها رجعةٌ وملام... والقول قول أيب حنيفة عندنا 
ال تتعب : ينظر هل لقوله وجه، فقال لهوكان رجل طلق امرأته ثالثاً وترافعا إىل القاضي، فأخذ القاضي 

  .قد خففت األمر علينا: فقال القاضي. فهي طالقة عشرين ألف مرة



  :من أمر مبصابرة امرأته

قالت أم التحف وكان ابنها تزوج امرأة على غري رضاها ومحل نفسه ما ال طاقة له به مث هم بتطليقها تربماً 
  :هبا

  زت بعصياين الندامة فاصربفح... لعمري لقد أخلفت ظناً وسؤتين 

  نة وافعل فعل حر مسهر... وال تك مطالقاً ملوالً وسامح القري 
  فدع عنك ما قد قلت يا سعد واصرب... فقد حزت بالورهاء أخبث خشيةً 

  سترمي هبا يف جاحمٍٍ متسعر... تربص هبا األيام على صروفها 

  :من طلق امرأته فندم

  :سألة طالق زوجته فأفتاه بطالقها فقالجاء أعرايب إىل ابن أيب ذؤيب يف م
  فطلق حيب ليت بتت أنامله... أتيت ابن ذئبٍ أبتغي الفقه عنده 
  وعند ابن ذئبٍ أهله وحالئله... أطلق يف فتوى ابن ذئب حليليت 

أخشى : امض يب إىل حلقة احلسن فإين أريد ان أطلق نوار فقلت له: قال يل الفرزدق: وقال راوية الفرزدق
السالم عليكم أعلم أين قد طلقت نوار ثالثاً، : فمضيت معه فقال. امض وال ختف: عها نفسك فقالأن تتب

  :إين ألجد يف نفسي شيئاً من نوار، مث أنشد يقول: فلما رجع قال. قد علمت: فقال احلسن
  غدت مين مطلقةً نوار... ندمت ندامة الكسعي ملا 

  لضراركآدم حني أخرجه ا... وكانت جنيت فخرجت منها 
  لكان علي للقدر اخليار... ولو أين ملكت يدي ونفسي 

  :قرب تطليق امرأة من تزوجها

زوج بعضهم ابنته عمرو بن عثمان فلما مضت إليه طلقها على املنصة؛فجاء أبوها إىل عبد اهللا بن الزبري، 
أنت عمه فعاتبه إن عمرو بن عثمان طلق ابنيت يف املنصة، وأخشى أن يظن الناس أن ذلك لعاهة، و: فقال
أو خري من ذلك ائتوين باملصعب، فزوجها منه، وأقسم ليدخلن هبا من ليلته، فما رؤيت امرأة نصت : فقال

وتزوج الوليد يف خالفته نيفاً وسبعني امرأة، فلما دخل باآلخرة وأراد أن يقوم . على رجلني يف ليلة سواها
فضحك واستملحها وأمسكها أربعة أشهر !ر بتسرحييما ترى أقم لك كفيالً أن ال تأم: أخذت بثوبه وقالت
  .مث طلقها بعد ذلك

  :مراجعة املرأة بعد طالقها



وسبب ذلك أن أحدهم كان إذا أراد أذية امرأة " فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال اهللا تعاىل 
إن احلسن بن علي طلق وقيل . طلقها، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها، مث طلقها مث راجعها طلباً ألذيتها
احفظ ما تقول كل واحدة، : امرأتني قرشية وجعفرية فأرسل إىل كل واحدة عشرين ألفاً وقال للرسول

وتزوج . فراجع اجلعفرية. متاع قليل من حبيب مفارق: وقالت اجلعفرية. جزاه اهللا خرياً: فقالت القرشية
حىت اشتغل هبا عن كل شيء فقال له أبوه طلقها  عبد اهللا بن أيب بكر عاتكة بنت زيد بنت عمرو وقد ألفها

  :فطلقها وقال
  وال مثلها يف غري شيء يطلق... فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها 

  .راجعها يا بين فإين أراك حمباً هلا: فقال أبوه

  :تفويض الطالق إليها

إن كننت تردن احلياة الدنيا يا أيها النيب قل ألزواجك : " روي عن عائشة رضي اهللا عنها ملا أنزل اهللا تعاىل
إين ذاكر لك أمراً فال عليك أن ال تعجلي بشيء : دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال" . وزينتها فتعالني 

يا رسول اهللا وما : وخشي النيب صلى اهللا عليه وسلم حداثة سين فقلت: حىت تستشريي أبويك، قالت
فيم أستشري أبواي؟بل اختار اهللا ورسوله والدار : علينا، فقلتإين أمرت أن أخريكن، مث تال اآلية : ذاك؟قال

كانت امرأة عند احلسن ابن احلسني بن علي . اآلخرة، فسر صلى اهللا عليه وسلم بذلك نساءه فتواترن عليه
أما واهللا لقد كان يف يدك عشرين سنة فحفظته وما ضيعته، : فقالت!أمرك يف يدك: فضجرت عليه يوماً فقال

  .يف ساعة واحدة صار يف يدي، قد رددت عليك حقك ، فأعجبه قوهلاأفأضيعه 

  :طالق السنة

طالق السنة أن يطلقها وهي طاهر مث يدعها حىت تنقضي عدهتا : وقيل" . فطلقوهن لعدهتن : " قال اهللا تعاىل
العدة اليت أو يراجعها حىت تطهر مث تطهر، مث إن شاء اهللا طلقها قبل أن يراجعها، وإن شلء أمسكها فإهنا 

  .أمر اهللا هبا

  :الطالق الثالث

كان الطالق يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر : قال ابن عباس
طالق الثالث واحدة، فقال عمر أن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيها أناة، فلو أمضينا عليهم، 

طلق ركانة امرأته ثالثاً يف جملس واحد فحزن عليها حزناً : عباس قالوروى عكرمة عن ابن . فأمضاه عليهم
: يف جملس واحد؟قال: طلقتها ثالثاً، فقال: كيف طلقتها؟فقال: شديداً، فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقال ابن عباس إمنا الطالق عند كل طهر، فتلك السنة اليت . فإمنا تلك واحدة فإن شئت فراجعها: نعم قال
  .عليها الناس واليت أمر اهللا هبا



  :أحوال الطالق

: ثالث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن العباً فقد وجب عليه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رفع عن أميت اخلطأ : وأما طالق املكره فغري واقع لقوله صلى اهللا عليه وسلم. الطالق والعتاق والنكاح

ال طالق المرئ يف : ال طالق يف اغالق، وقال: وقال صلى اهللا عليه وسلم. يهوالنسيان وما استكرهوا عل
  .وروي من طلق ما ال ميلك فال طالق له. ما ال ميلك وال عتاق فيما ال ميلك

  :منع الزوج منها بعد الثالث

ها، وروي أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طالق" . فال حتل " حىت تنكح زوجاً غريه قال اهللا تعاىل 
يا رسول اهللا إين كنت : فتزوجها رفاعة عبد الرمحن بن الزبري، فجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

لعلك : عند رفاعة فطلقين وأنه ليس معه إال مثل هدبة الثوب، فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
وأبو بكر جالس عند النيب صلى اهللا تريدين أن ترجعي إىل رفاعة، ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، 

أال : عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس على باب احلجرة مل يؤذن له، فطفق خالد يتأذى ويقول
: وروي أهنا جاءت بعد فأخربته أن قد مسها فقال. تزجر هذه عما جتاهر به الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وسئل صلى اهللا . ة، فال تتم نكاحها مرة أخرى فلم يتفق تزوجه هبااللهم إن كان ما هبا أال أن حتلها لرفاع
ويف حديث !ال اإلنكاح رغبة وال مستهزأ بكتاب اهللا، لعن اهللا احمللل واحمللل له: عليه وسلم عن احمللل فقال

  .املستحل واملستحل له: آخر

  :مراجعة املرأة

وسلم حفصة، فرجعت إىل أهلها فأنزل اهللا طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه : روي عن أنس رضي اهللا عنه
راجعها فإهنا صوامة قوامة، وإهنا إحدى : وقيل له" . يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن " تعاىل 

  .نسائك وأزواجك يف اجلنة

  :ذم املريدة لطالق زوجها واملختلعة

. ق من غري بأس حرم اهللا عليها رائحة اجلنةأميا امرأة سألت زوجها الطال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال أنا وال : روي أن حبيبة كانت حتت ثابت بن قيس فكرهته، فجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

نعم، فجمع بينهما : أتريدين عليه احلديقة اليت أصدقك؟قالت: ثابت ولوال خمافة اهللا لبصقت يف وجهه، فقال
  .ق بينهما، فكان أول خلع وقع يف اإلسالمفردت عليه احلديقة وفر

  :العدة



كانت املرأة إذا مات زوجها تعمد إىل أخشن ثياهبا فتلبسه وتقعد يف البيت سنة، فإذا كان رأس احلول 
والذين يتوفون منكم ويذرون " مث أنزل اهللا تعاىل . قد حللت اآلن: خرجت ورمت ببعرة على محار وقالت

تويف عنها زوجها فشكت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا اشتكت عينها، وروي أن امرأة " أزواجاً 
كانت إحداكن متكث يف بيتها يف شر أحالسها حوالً، فإذا مر كلب رمته ببعرة مث : فهل هلا أن تكتحل؟فقال

، وعند أيب خرجت، أفال أربعة أشهر؟وأما عدة املطلقة فثالثة قروء وعند الشافعي رضي اهللا عنه القرء الطهر
وأوالت األمحال " وقوله تعاىل . حنيفة رضي اهللا عنه احليض، وأهل اللغة يعدون هذه اللفظة من األضداد

  .يف املطلقة واملتويف عنها مجيعاً" أجلهن أن يضعن محلهن 

  :الظهار واإليالء

ظاهر يف اإلسالم وكان أول من . كان الرجل إذا قال المرأته يف اجلاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه
ما أراك إال قد : أوس ابن الصامت، وكانت ابنة عم له حتته يقال هلا خولة، فظاهر منها فسقط يف يده وقال

يا خولة ما : فأتته صلى اهللا عليه وسلم فقال: حرمت علي فانطلقي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسليه
ادعي زوجك فدعته : فقال"  اليت جتادلك يف زوجها قد مسع اهللا" أمرنا يف أمرك بشيء فأنزل اهللا تعاىل 

هل تستطيع أن : ال أملك رقبة غري هذه، وضرب بيده على عنقه فقال: هل جتد رقبة تعتقها؟فقال: فقال
: اطعم ستني مسكيناً فقال: فقال. إذا مل آكل يف اليوم ثالث مرات غشي علي: تصوم شهرين متتابعني؟فقال
ما بني البتيها أحوج : فدفع إليه مخسة عشر صاعاً فقال. نا ليلتنا وحشاً ما لنا طعاموالذي بعثك باحلق لقد بت

واإليالء هو أن حيلف ان ال جيامع امرأته أربعة أشهر، وما كان دون . كله أنت وعيالك: فقال. إليها مين
  " .للذين يؤلون من نسائهم " ومىت حلف كذلك فقد قال اهللا تعاىل . ذلك فليس بإيالء

  ا جاء يف العفةمم

من وقى شر لقلقه وقبقبه : وقال. من حفظ ما بني حلييه ورجليه دخل اجلنة: قال صلى اهللا عليه وسلم
وقيل . األجوفان الفم والفرج: وسئل عن أكثر مما يدخل الرجل النار فقال. وذبذبه فقد وقى شرة الشباب

وقيل يف . نه أن ال يشتهي إال ما ينبغيأحسن م: ما أحسن أن يصرب اإلنسان عما يشتهي؟فقال: لبطليموس
هو الرجل خيلو باملعصية فيتركها خوفاً من اهللا رجاء ثوابه : قيل" وملن خاف مقام ربه جنتان " قوله تعاىل 

. يف النظر والقلب والفرج: الشيطان من الرجال والنساء يف ثالثة منازل: وقال ابن عباس. وخوف عقابه
وكان طاووس متثلت إليه امرأة تراوده . لعينان تزنيان، وحيقق كل ذلك الفرجا: وقال صلى اهللا عليه وسلم

نعم إن الذي يرانا ههنا : هاهنا؟قال: قالت!اخنضعي: فواعدها يوماً إىل رحبة املسجد، فلما حضرت إليه قال
  .يرانا يف اخلال فاقشعرت املرأة وانزجرت وتابت

  :من تعفف عند مشارفة بلوغ الشهوة



واجتمع بعض " . ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه : " اىل عن يوسف عليه السالمقال اهللا تع
إن من باع جنة : العرب بامرأة فلما قعد منها مقعد الرجل من املرأة ذكر معاده، فاستعصم وقام منها وقال

ن بن يسار مفيت وكان سليما. عرضها السماوات واألرض مبقدار فتر بني رجليك لقليل البصر باملساحة
إن مل تطاوع ألخربن الناس أنك : املدينة من أحسن الناس وجهاً، فدخلت إليه امرأة فسامته نفسها فقالت

: وتركها يف البيت وخرج وفر، مث رأى يف منامه يوسف عليه السالم فقال له. نعم: قال!فعلت وألفضحنك
إين تفرست فيك أنك متيل : رجل لسقراط وقال. وأنت الذي مل هتم: يا يوسف أنت الذي مهمت، فقال له

ما : إنك لوطي؟فقال: وقلت لبعض املتصوفة. صدقت فراستك أين أشتهيه ولكين ال أفعله: فقال له. إىل الزنا
واهللا : تقول يف لص ال يسرق هل يلزمه القطع؟ومر القس بسالمة املدنية وهي تغين فأعجبته وطرب وقال

األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو : مينعين قول اهللا تعاىل: ما مينعك؟قالنفسي بني يديك ف: فقالت!إين أحبك
  .، وأخاف أن تكون خلتنا اليوم عداوة يوم القيامة" إال املتقني 

  :امرأة تعرض هلا رجل فدعته إىل العفاف

إن مل  أما لك زاجر من عقل: خرجت يف ليلة هبيمة فإذا أنا جبارية كأهنا علم، فراودهتا فقالت: قال أعرايب
وأين مكوكبها؟ونزل أسدي بطائية يف يوم : فقالت. !إنه ال يرانا إال الكواكب: يكن لك ناه من دين؟فقلت

اما يردع الكرم واإلسالم؟كل وأقل وإن : صائف فأتته بقرى ففتنته بعينيها من وراء الربقع، فراودها فقالت
  .أردت غري ذلك فارحتل

أيها امللك إن املرأة طبعت على ثالثة أجزاء من اإلنسانية : ر فقالتوروي أن أبرويز راود امرأة على الفجو
فإذا افتضت ذهب جزء، وإذا حبلت ذهب جزء، وإذا ولدت ذهب جزء، وقد أبيت عن ذلك فأنا أعيذ 

انقطع بعض أوالد امللوك عن أصحابه ودخل إىل منزل امرأة : وقيل. امللك أن خيرجين من حد اإلنسانية
حىت نتغذى، فوضعت له خواناً عليه عشرون سكرجة كلها كامخ، فذاقها : فقالت فراودها عن نفسها

فرآها لوناً واحداً وطعماً واحداً ففطن إىل أهنا تشري إىل أن النساء لوناً واحداً، وأن الذي معها مع زوجته 
  فانكف عنها

  :املمدوح بذلك

  :شاعر
  بنادم ولست على ذاك العفاف... خلوت هبا ليالً ومل أقض حاجةً 

  :املتنيب

  فلو نزلت يوماً حلاد إىل الظل... عفيٌف تروق الشمس صورة وجهه 
  :وقال

  لك فيه من التقى لوام... كم حبيبٍ ال عذر يف اللوم فيه 



  :ومسعت امرأة رجالً ينشد
  مبهضومة الكشحني ريانة القلب... وكم ليلٍة قد بتها غري آمث 

  خزاك اهللا أال تأمثت؟: فقالت له
  :عن امرأة حراماً فأوصله اهللا إليها حالالً من تعفف

فحكت اجلارية !أما أحبك: كان ألمري املؤمنني عليه السالم جارية وعلى باهبا مؤذن، إذا اجتازت به يقول هلا
نصرب إىل يوم يوىف الصابرون أجرهم بغري : قويل له وأنا أحبك فماذا؟فقالت له فقال: ألمري املؤمنني فقال هلا

  .خذ هذه اجلارية فهي لك: ت أمري املؤمنني بذلك، فدعاه وقالفأخرب. حساب

  :صعوبة األمر على من اجتمع فيه العفة والغزل

  :نظر حممد بن عبد اهللا بن احلسني إىل امرأة مجيلة فأعجبته فقال
  فكيف يل هبوى اللذات والدين؟... أهوى هوى الدين واللذات تعجبين 

  .يا هذا دع أحدمها تنل اآلخر: فقالت
  :املتنيب

  فلم تتصباك احلسان اخلرائد؟... إذا كنت ختشى العار يف كل خلوٍة 
  حمٌب له يف قربه متباعد... مىت يشتفي من العج الشوق يف احلشى 

  :املتعفف عن اجلارة

  :مر سفيان بن عيينة بدار فسمع قينة تغين
  أن ال يكون لبيتهم ستر؟... ما ضر قوماً كنت جارهم 

  وإليه قبلي ينزل القدر... واحدةٌ ناري ونار اجلار 
  .مثل هذا علموا فتيتكم: فدق الباب وقال

  :حامت الطائي
  إذا غاب عنها زوجها ال أزورها... وما تشتكيين جاريت غري أنين 
  إليها ومل ترسل عليها ستورها... سيبلغها خريي فريجع بعلها 

  :وقال
  قد دعتين لوصلها فأبيت... رب بيضاء فرعها يتثىن 

  كنت خدناً لزوجها فاستحيت... يكن يب حترٌج غري أنين  مل
  :أبو متام

  ومل يكن يستحل الصيد يف احلرم... بيضاء كان هلا من غريها حرم 

  :التغازل بالنظر والقول دون الفعل



لكن أهل القرى يعدون ذلك املباضعة : الشمة والضمة والقبلة، فقيل: ما الزنا عندكم؟فقال: قيل ألعرايب
  :وقالت جارية لرجل. ليس ذلك زنا إمنا هو طلب ولد: فقال

  فعاجل الغلمة بالصوم... إن كانت الغلمة هاجت بكم 
  تدور من هذا على الكوم... ليس بك احلب ولكنما 

لعلك تشفق مما قلته يف : إن عمر بن أيب ربيعة ملا اشتد به املرض بكى أخوه، فرفع طرفه وقال: وقيل
وقال أبو . احلمد هللا هونت علي: فقال. ما أملك إن وطئت امرأة حراماً قطعتق : قال. نعم: قال!شعري
كان الرجل إذا عشق جارية فراسلها سنة رضي بأن متضغ علكاً فتبعثه إليه، واآلن ال يرضى إال أن : زيد

ر خلوت الليلة بفالنة فكان القم: وقال أعرايب. يشيل رجليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة وحزبه
  .اإلشارة بغري بأس والتقرب بال مساس: ما جرى؟قال: يرينيها، فلما غاب خلفته، قيل

  :ابن طباطبا
  وعقدت حبوة ناسٍك متحرج... فطربت طربة فاسق متهتك 

  ما بني خلخالٍ هناك ودملج... واهللا يعلم كيف كانت عفيت 
  :العباس بن األحنف

  مع والبصرفعندكم شهوات الس... أتأذنون لصبٍ يف زيارتكم 
  عف الضمري ولكن فاسق النظر... ال يضمر السوء إن طال اجللوس به 

  :أبو عيينة
  ليس إال النظر الفاسق والشعر الظريف... إن تروين فاسق العينني فالفرج عفيف 

  :احلصني بن سهم
  إذا عف فيما بينهن السرائر... وما يف اكتحال العني بالعني ريبةٌ 

  :ت لكرم أو ديانةامرأة شارفت شهوة فارتدع

  :حكي أن امرأة عشقت فىت فدعاها يوماً فأجابته، فغىن مغن عندمها
  ومل ترفع لوالدها ستارا... من اخلفرات مل تفضح أخاها 

هذا مهري فإن أردتين فاخطبين من : فلما مسعت ذلك أبت إال اخلروج، مث بعثت للرجل بألف دينار، وقالت
يا أمري املؤمنني ما منزلة أرفع منزلة من منزليت هذه ولكن : خال هبا قالت واشترى عبد امللك جارية فلما. أيب

القيامة هلا خطر، إن ابنك فالناً كان قد اشتراين وخال يب ليلة فال حيل لك مسي، فاستحسن قوهلا ووالها 
  .أمر داره

  :عفيفة القت بريبة عن نفسها



ادفع يل مثن : متنقبة وهو يف نادي قومه فقالت ملا أكثر األحوص التشبيب بأم جعفر اخلطمية جاءته يوماً
إن : فقالوا. قولوا له ال جتحد احلق: فقالت لقومه. واهللا ما ابتعت منك شيئاً: فقال. األغنام اليت ابتعتها مين
فقولوا له !لعلك ال تستثبتين: فكشفت عن وجهها وقالت. واهللا ما عرفتها قط: فقال!كان حق فال جتحدنه

مالك تشبب يب : فقالت. واهللا ما عرفتها قط وال رأيتها وال شاهدهتا: لوا له فقاليستثبتين، فقا
  .وتفضحين؟فحجل وانزجر ومل يعد وكذبته عشريته

  :امرأة لطيفة القول بعيدة التناول

  :شاعر
  ويصدهن عن اخلنا اإلسالم... حيسنب من لني احلديث زوانيا 

ما التسبيح مبشابه : سة على باب دارها، ويف يدها سبحة فقالومر عبد اهللا بن جعفر بامرأة مزينة مطيبة جال
  :حلالك؟ فأنشدت

  وللهو مين جانبٌ ونصيب... وهللا عندي جانٌب ال أضيعه 
  :وقال

  إذا كنت عند اهللا غري مريب... ولست أبايل من رماين بريبٍة 
  :علي بن اجلهم

  نضيء ملن يسري بليلٍ وال نقري... وقلن لنا حنن األهلة إمنا 
  وال وصل إال باخليال الذي يسري... فال بذل إال ما تزود ناظٌر 
  :وزاد أبو سعيد الرستمي

  سوى قرب مسراها وبعد مناهلا... وحسناء مل تأخذ من الشمس شيمةً 
  :املتنيب

  لبعدها ويراها الطرف مقتربا... كأهنا الشمس تعيي كف قابضها 

  :مدح املرأة العفيفة

  :الشنفري
  إذا ما مشت وال بذات تلفت... سقوط قناعها لقد أعجبتين ال 

  على أمها إن تكلمت تنكت... كأن هلا يف األرض نسياً تقصه 
  :مجيل

  بسدة البيت ال بعلٌ وال جار... خوٌد من اخلفرات البيض مل يرها 
  :حسان

  ما تزن بريبٍة... حصانٌ رزانٌ 



  :املوسوي
  ال حتفظ اخليموالصون حتفيظ ما ... دون القباب عفاٌف مع خالئقها 

  .ال أريد شعراً اكتحل به نظر غري ذي حمرم: وكانت قرشية رأى شعرها رجل فحلقته وقالت

  :من جتنب العفة فاستوخم عقىب أمره

يا يسار شرب من هذا السمار وقل يف : من ذلك خرب يسار الكوكب وهو عبد تعرض البنة سيده فقالت له
ه إىل نفسها وكانت قد أعدت موسى، فجبت به مذاكريه فلما دعت!ظل األشجار وإياك وبنات األحرار

وكان أبرويز اخترب رجالً فرآه زانياً خائناً، فومسه بسمة الزناة ونفاه من املدائن فأخذ موسى . فصار مثالً
  .من أطاع عضواً صغرياً فسدت سائر أعضائه، فمات من ساعته: وجب نفسه وقال

  مما جاء يف الغرية والتديث

  :وقيل. ال خري فيمن ال يغار: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مدح الغرية

ال كرم فيمن ال يغار، وقال قيس بن زهري ملا تزوج يف غري قومه : وقيل. كل حب بال غرية فهو حب كذاب
وإمنا . أنا غيور فخور أنف ولكين ال آنف حىت أضار، وال أفخر حىت أفاخر، وال أغار حىت أرى: المرأته

  .مارة ال رؤية املواقعة ودخول امليل يف املكحلةعىن رؤية اإل

  :احلث على حفظ النساء

  لني احلجاب وضعف من ال حيزم... إن الكرمية رمبا أزرى هبا 
  يوطأ ويشرب ماؤه ويهدم... وكذاك حوضك إن أضعت فإنه 

  :مدح ترك اإلفراط يف الغرية

من السودد الضلع واندحاق البطن :  عنهوقال معاوية رضي اهللا. كثرة الغرية اضجار وقلتها اغترار: قيل
  .وترك اإلفراط يف الغرية

  :مسكني الدارمي
  على من تغار إذا مل تغر؟... أال أيها الغاير املستشيط 
  وما خري بيٍت إذا مل يزر... فما خري عرسٍ إذا خفتها 

  وهل يفنت الصاحلات النظر... يغار على الناس أن ينظروا 
  فتحفظ يل نفسها أو تذر.. .فإين سأخلي هلا بيتها 



اهتام الرجل املرأة : ما أراه إال وكان يقول باإلباحة، وإال فلم جيوز ما يأنف منه األحرار؟وقيل: قال اخلالدي
  .يف غري موضع التهمة يدعوها إىل ارتكاهبا

  :ترك الغرية على القيان والتمدح بذلك

يا فالنة : رأى يف خزانة رجالً مع جارية له فقال هلاأيت معاوية بالفيل فصعد سطحاً لريى الفيل، فلما أشرف 
أعجزتك األماكن : فصعد فقال. اصعد أيها الرجل: فقال. نعم: هذا أخوك الذي كنت تذكرينه؟قالت 

  :شاعر! وعلى من خيرج هذا احلديث لعنة اهللا: ال، فقال معاوية: كلها إال داري اتراك عائداً؟قال

  الغرية من سوء اخللقإمنا ... ال تغارن على جاريٍة 
  إمنا أنت ملرار الطرق: اقض أوطارك منها مث قل
  :امنع الناس عن ورود الفرات، وأنشد: أال تغار عليها؟قال: وقيل لبعض عشاق قينة

  س ورود الفرات كنت بغيضا... وإذا ما أردت أن متنع النا 
  :آخر

  وقد هنلت منه الكالب وعلت... أأمنع من وادي زبالة شربٍة 
  :ب باج إىل غالم يعشقه وكان قد هتدده مبواصلة غريه فقالوكت

  خلقاً من البيضان والسودان... ال متنعن محى إزارك سيدي 
  ما مل تبلغ قط من كشحان... فليبلغنك من مجيل تغافلي 
  يف الناس أول عاشقٍ قرنان... ما يل أروع بالقرون كأنين 

  :اخلبزارزي
  ال مينع املاعون عندي من عقل: ... قالوا حتب فال تغار فقل هلم
  فاملاء يغسل عذر ذاك إذا اغتسل... إن مسه دنس اإلجارة مرةً 

  :منع املرأة من االكتحال برؤية الرجل

وحج األشجعي بامرأته . وألن يرى امرأيت ألف رجل أحب إيل من أن ترى زوجيت رجالً واحداً: قال عمر
وضرب وجه !إن رجالً يدخل امرأته وسط هؤالء جملنون: لفنظر إىل الناس يوم التروية فهاله كثرهتم فقا

  :راحلته وعاد ومل حيج وقال
  له بني أهل املوسم املتقصد... وليس حبرٍ من يوسط زوجةً 

  فمن بني ذي طرفٍ كثريٍ وأمرد... وفيهم رجالٌ كالبدور وجوههم 

  :ويف غرية النساء



هذا : وقيل. يل غرية النساء أشد من غرية الرجالوق. أميا امرأة غارت فصربت دخلت اجلنة: روي يف اخلرب
خطأ فليس ما ينال املرأة إذا رأت امرأة على فراش زوجها من جنس، ما ينال الرجل إذا رأى رجالً على 

  .فراش زوجته
تزوج رجل من مهدان بنت عمه وكان حمباً هلا، فلم يلبث أن ضرب عليه البعث إىل أذربيجان فأصاب هبا 

أخشى أن : جارية تسمى حبابة، وفرساً يقال له الورد فلما قفل القوم امتنع من القفول وقالخرياً واستفاد 
  :امرأيت متنع علي جارييت وإين ملشغوف هبا مث قال

  إذا بقيت عندي حبابة والورد... أال ال أبايل اليوم ما صنعت هنٌد 
  وبيضاء مثل الرمي زينها العقد... شديد مناط املنكبني إذا جرى 

  :معت بذلك املرأة فكتبت إليهفس
  غنينا بفتياٍن غطارفٍة مرد: ... أال فاقره مين السالم وقل له
  إىل كفلٍ ريان أو كعثب هند... إذا شاء منهم ناشئ مد كفه 
  مناناً وال ندعو لك اهللا بالرد... فأرسل لنا منك السراح فإنه 

  ىل بعدفزادك رب الناس بعداً إ... إذا رجع اجلند الذي أنت فيهم 
معاذ اهللا أن : ما فعلت؟قالت: فلما وصل إليه الكتاب باع اجلارية وبادر إليها فرآها معتكفة يف مصالها فقال

وكان رجل بالكوفة متزوج بابنة عمه وله ضيعة . أركب حمرماً، ولكين أردت أذيقك طعم الغرية كما أذقتين
ط خربها إىل ابنة عمه، فكتبت يوماً كتاباً عن أم بالبصرة خيرج إليها يف كل سنة، فتزوج امرأة بالبصرة فسق

البصرية تعزيه يف ابنتها وتستعجله لقسمة مرياثها ، ودفعته إىل رجل غريب وأمرته أن يوصله إليه خفية، 
كم تقول : إن أمر ضيعيت بالبصرة قد تشعث، وال بد أن أمل هبا فقالت املرأة: فلما قرأه جتهز وقال

فقال الرجل يف . بالبصرة تشتاق إليها، أحلف يل بطالق كل زوجة لك بالبصرةأحسبك ذا امرأة !البصرة
وما يضرين ذلك وقد ماتت امرأيت هبا فحلف هلا فقالت استقر األمر فال بأس بالضيعة، وأخربته : نفسه
  .باخلرب

  :جواز هني الرجل عن التزويج بغري زوجته وخطر ذلك عليه

إن بين هشام بن املغرية استأذنوين أن ينكحوا : املنرب يوماً وقال روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صعد
فتاهتم علياً أال فال آذن مث ال آذن ثالثاً، إال أن حيب علياً أن يطلق ابنيت وينكح فتاهتم، إن فاطمة بضعة مين 

  .جدع احلالل أنف الغرية: وقال صلى اهللا عليه وسلم. يريبين ما راهبا ويؤذيين ما أذاها

  :إىل كل ممنوع والرغبة عن كل مبذول امليل

  :ابن الطثرية
  وأهوى من الشرب احلريز املمنعا... أعاف الذي ال هول دون لقائه 



  :أبو متام
  وتغزيل أبداً بغري املغزل... إين امرؤ اسم الصبابة ومسها 
  وروييت الشغف اليت مل تنهل... غايل اهلوى مما يرقص هاميت 

  :الرغبة عمن يشركك فيه غريك

  :شاعر
  وأمسكت ملا صرت هنباً مقسما... تبعتك ملا كنت عندي ممنعاً 

  إذا كثر الوراد أن يتهدما... وال يلبث احلوض اجلديد بناؤه 
  :دعبل

  وجد السبيل إليه مشتركا... قصر الغواية عن هوى قمرٍ 
  :وقال

  ال آمن الشركة فيه... كيف أصفي الود من 
  :وقال

  فسريي رويداً لست ممن يرادف... ا فإن حتملي ردفني ال آل فيهم

  :من غار على حمبوبه ومن غريه

  :شاعر
  فلو أستطيع طمست العيونا... أغار عليك من الناظرين 

  :ابن املعتز
  وإن أعطيتين أملي... أغار عليك من قبلي 

  ك نصب مواقع املقل... وأشفق أن أرى خدي 
. لبالط إال حلقتين الغرية على بثينة، وهي باجلنابما رأيت مصعب بن الزبري ميشي با: وقال مجيل بن معمر

  .وكان مالك ابن طوق شديد الغرية، تزوج بامرأة فلم يأذن ألخيها عليها إال بعد سنة
  :عبد الرمحن بن أمحد بن يوسف

  حني تلبسه وأهتمه... أغار على قميصك 
  :شاعر

  على نفسها إن اهلوى لعجيب... أغار على نفسي هلا وتغار يل 
  وال مثلنا فيمن يريب مريب... أننا مل ندن يوماً لريبٍة على 

  :اخلبزارزي
  حىت أغض إذا نظرت إليكا... إين ألحسد ناظري عليكا 



  :الصائن حمبوبه عن ذكره أمام الرجال

  :احلكيم بن نسري
  أعرضه ألهواء الرجال... ولست بواصٍف أبداً خليالً 
  احلجالإليه ودونه سجف ... وما بايل أشوق عني غريي 
  وآمن فيه تغيري الليايل... كأين أشتهي الشركاء فيه 

  :من رضي مبيل حمبوبه لغريه

  :قال علي بن عبد اهللا بن جعفر
  وأن هواها ليس عين مبنجلي... وملا بدا يل أهنا ال حتبين 

  تذوق صبابات اهلوى فترق يل... متنيت أن هتوى هواي لعلها 
وكنت حمبوساً يف بعض األحايني، فجاء رجل إىل باب : قال. يف شعره فعرب هبذا حىت أنه كان يسمى املتديث

  :لئن كان مين ذلك القول فإين أقول: أين املتديث يف شعره؟فقلت: السجن فقال
  وإذا ما خلوت كنت التمين... رمبا سرين صدودك عين 

  :وأنشد حبضرة عبد امللك بن مروان قول نصيب
  حرباً ممن يهيم هبا بعدي فيا... أهيم بدعٍد ما حييت فإن أمت 

  :لقد أساء القول بل كان ينبغي أن يقول: فقال بعض من حضر
  أوكل بدعٍد من يهيم هبا بعدي

  :هذا أشر من األول بل يقال: فقال
  لذي خلةٍ بعدي... فال صلحت دعٌد 

  :حكم لقاء الرجل حبرمته منكراً
أرأيتم إن وجد الرجل مع : إذ دخل رجل فقالكنا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال عبد اهللا

اللهم افتح؛فجعل : امرأته رجالً فتكلم به جلد ظهره وإن قتل قتل، وإن سكت سكت على غيظه فقال
فجاء هو " والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم " يدعو فأنزل اهللا تعاىل آية اللعان 

انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينني : لم فتالعنا فلما التفتت قالوامرأته إىل النيب صلى اهللا عليه وس
عظيم اإلليتني خدجل الساقني فال أحسب عوميراً إال وقد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فال 

: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل سأله عمن رأى رجالً مع امرأته . أحسب عوميراً إال وقد كذب
  .أراد شاهداً، فسكت تفادياً من أن تسبق الغرية إىل الغرية فريتكبوا من ذلك حمظوراً.... بالسيف شاكفى 

  :الرضا بالتديث



إين أحبها : قال. طلقها: قال. عن امرأيت ال ترد يد ال مس: روي أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ة يقولون بالوقاية إذا اعتلت امرأة أحدهم استعار إن مجاعة من الرافض: وقال اجلاحظ. فأمسكها إذاً: قال

وملا ملك قباذ خرج مزدك فدعا الفرس إىل الزندقة . امرأة غريه، بشريطة أن ال يتعرض للفرج بل ملا دونه
ودخل يوماً فرأى أم أنو شروان، فسأل قباذ أن يدفعها إليه، فقبل . تبادلوا النساء واألموال؛فأجابوه: فقال

ما : يتجاىف عنها، ففعل فلما مات قباذ وتوىل أنو شروان دخل مزدك فأمر أن يقتل، وقالقباذ وجله ان 
: وقال رجل آلخر. ذهبت ريح جورك من أنفى بعد، فقتله وقتل مائة ألف من الزنادقة يف غداة واحدة

يا : وقالت امرأة لزوجها. لو ناكها أهل مىن ما ازدادت إال حظوة عندي: امرأك قد كثر نائكوها فقال
  واحدة من اهللا وواحدة منك فما ذنيب أنا؟: فقال. ديوث يا مفلس

  :يف التزوج برقيقة احلافر أو متذوقة

امسع القحبة تكون أملح وأحرى بأن تكون عاملة مبا : ما هذا؟فقال: فقال!تزوج بقحبة: قال أبو الشمقمق
مث إهنا . مث أهنا جتتهد أن ال تأتيك بولدحيبه الرجال، وتأخذ بنفسها بالتنظيف، ومىت قلت يا زانية مل تأمث، 

ويف أخبار ابرويز أنه انقطع يوماً عن عسكره فدخل قرية، وكان هبا اكار له . تعرف بأنك تعرفها فال تتكرب
ابنة يقال هلا شريين يف هناية اجلمال، فتزوج هبا مث حلقه عسكره فتكلم فيه، فصنع طعاماً فأكلوا مث أحضر 

به غلمان سود فعافوه، فطاف بصاف مع حسان فشربوا، وعلموا أنه يشري أن شريين شراباً ثخيناً يطوف 
  .إمنا اصطفاها بعد الطهارة

  :املعري بفساد احلرمة

  :ابن طبابطبا يف أيب علي الرستمي
  حلقة الباب من قبيح اللقاء... غلق الرستمي باب حديٍد 

  إن دار الرجال وجهك يكفيها فعلقه باب دار النساء
  :عض القضاة اهتم ابنته برجل، فأخذه وضربه وحضر جملس الوزير ابن الزيات فقالوكان ب

  ومشلي وفيما بيننا شبت احلرب... فيا أهل ليلى كيف جيمع مشلها 
  وال ذنب يل إن كان ليس هلا ذنب... هلا مثل ذنيب اليوم عن كنت مذنباً 
  .فنكس القاضي رأسه وعلم أنه املعىن

  :بعضهم
  زاٍن حيد وال حتد الزانيه... يامة دانيه يا إخويت إن الق

  مستعمالً زنت النساء عالنيه... إن كان هذا يف احلكومة جائزاً 
  :اخلوارزمي

  لفىت فصرت له شريكا... زفت إليك صديقة 



  وعلى شريكك أن ينيكا... فعليك كل مؤونة 
  :أبو علي البصريي وهو من الغايات يف هذا الباب

  بيادقاً وغدوت الرخ والشاها... عها أمست كشاحنة الدنيا بأمج
  :وقال آخر

  ومالت يف الطريق إىل سعيد... دهتك بعلة احلمام خوٌد 
  فكيف وليت ديوان الربيد... أرى أخبار بيتك عنك تطوى 

  :عمر بن سعدان
  ويا رب باطل يف احلقوق... سألت زوجها اخلروج إىل احلق 

  والتمزيقمت شق الشنوف ... وأقامت مبأمت اللهو ال مأ 
  :ابن عباد

  سخيفٌ قد جتمع مع سخيفه... أيا بدرٍ تزوجت العفيفه 
  لكانت جيشها جيش اخلليفه... فتاةٌ لو ينادى نائكوها 

  يبيت هلا ابن عم يف القطيفه... إذا ما غاب يوماً عن ذراها 

  :املعروفة بأن أوالدها من غري زوجها

  :أبو عمر السراج يف أيب الغيناء
  من لذة العيش بال مرزيه... اء فيما اشتهى جاد أبو العين

  وحيصل األعمى على التربيه... ينيك من خيتار من أهله 
بنيت جدارك على أس غريك، وقال : ما هذا؟فقالت: وتزوج رجل امرأة فأتت بولد بعد ستة أشهر فقال

جرياننا أوالدنا وهل تدع : فقال!رأيت رجالً ومعه ابن ال يشبهه فقلت له ابنك هذا ال يشبهك: بعضهم
  :تشبهنا؟ كشاجم
  ف إىل بعلها ذكر... ولدت ليلة الزفا 

  م وما مسها بشر؟... قلت من أين ذا الغال 
  يأت يف مسند اخلرب... أمل : قال يل بعلها

  !ش وللعاهر احلجر... ولد املرء للفرا 
  رغم من خالف األثر... قلت هنيته على 

  :عبدان
  !اهللا يعلم أهنم أوالدي... واملنتمون إليه من أوالده 

  :مثقال



  وتريب الفراخ يف أعشاشك... لك أنثى تزيف يف كل عشٍ 
  :أبو متام وقد قلب املعىن

  قلت بنوها عنده وبناهتا... لو كان حصناً بابه وجداره 
  ساحاهتا عم الفضاء نباهتا... إن البالد إذا السيول تعاورت 

  :من رأى حرمته على مكروه فلم ينكره

اقلل اإلجتماع معها، فإن الناس : على امرأته فرأى عندها رجالً كانت تعرف به، فقال له الزوجدخل رجل 
وكان رجل يأيت امرأة فقالت له يوماً وهو . ال جيوز هلم حىت يروا امليل يف املكحلة: يذكرونك هبا فقال له

جل على امرأته فرآها حتت ودخل ر. ما عليك أن تؤجري ويأمثوا: فقال هلا!يواقعها إن الناس يتهموين بك
  .أنظر إىل عشيقتك حتيت: رجل فلما فرغ منها العشيق أخذ الزوج ينيكها ويقول له

  :من محل على امرأته وصديقته

  :الرقاشي يف دعبل
  ولست حىت املمات أنساها... لدعبلٍ حرمةٌ ميت هبا 
  ودس يل امرأته فنكناها... أدخلنا داره فأكرمنا 

وقوله فعفناها أقرب من قول !لو قال املتخلف فعفناها كان أبلغ يف اهلجاء وأعف: الفلما مسع دعبل ق: قال
  :الراعي

  أرادت إلينا حاجةً ال نريدها... فلما قضينا من رباب لبانةً 
  :دعبل يف الرقاشي

  بلغه منه منتهى مهمه... إن الرقاشي من تكرمه 
  محالن إخوانه على حرمه... يبلغ من بره ورأفته 

  :وميابن الر
  !أير سواه بيده... يدخل يف زوجته 

  :ابن احلجاج
  فهو واهللا من سراة الرجال... يل حريف أفديه يف كل حالٍ 
  لث يف ليلةٍ تسود الليال... بت مع عرسه وكان هو الثا 

  رجلٌ ال أريد غري احلالل... فتكرهت قرهبا أي بأين 
  !ليس هذا طريق نيك عيايل... حبييب : ورأى حشميت فقال

  تشتهي أن تكون يف صورة العبد وإال يف صورة األنذال
  رز يف صحفه طيور الرجال... فابق إين رأيت مثلك ال يح 



  :من تعرض لصاحبه فجاوبه مبا فيه قذف حرمه

ال ولكن أيب كان فيها مع أمك، : أكانت أمك بالبصرة وانا هبا؟قال: قال الفرزدق لكثري واراد أن يعبث به
وقال !هذه عاقبة من تكلم فيما ال يعنيه: فقال الفرزدق. ليها ويقول رمحها اهللا تعاىلوكان يكثر الثناء ع

وقال ابن مسية !ما أسرع ما أخربتك أمك رمحها اهللا تعاىل: أتكلمت يا أقلف؟فقال: الفرزدق لزياد األعجم
  :للربيع بن قنعب

  فما علمت أأنثى أنت أم ذكر... لقد رأيتك عرياناً ومؤتزراً 
لكن أمك ال يصبها من ذلك : وقال إنسان جلرير أنت تقذف احملصنات، قال. كن مسية قد علمتل: فقال
وقال معاوية لعقيل بن أيب !مذ ماتت عرسك رمحها اهللا: مىت عهدك بالزنا؟فقال: وقال عمر بن عبيد!شيء

وقال مدين !النساءهو منا يف الرجال ومنكم يف : طالب رضي اهللا عنهما، إن فيكم لشبقاً يا بين هاشم، فقال
ما لقي است أختك البارحة حىت تركت السوق : ملخنث مر يب والعبين كيف كنت يا أخي البارحة؟فقال

كنت أعمد إىل : لو أن هذه املزرعة تنبت ايوراً أين كنت تقعد؟قال: ومر رجل باكار فقال. ومتنيت املوت
  .حزمة فأجعلها يف حر أمك وأقعد مكاهنا

  :سب امرأتهالتعيري باألكل من ك

  :شاعر
  وأنزلنك املنزل األكربا... جواريك أطعمنك السكرا 
  !ك على قبح وجهك إال خرا... ولوال جواريك ما أطعمو 

وكان رجل له امرأة تتكسب وتطعمه، فطلقها وتزوج عفيفة فلك جيد ما كان جيده، فذكر هلا ذلك فجاء 
زارنا فالن فأكل وشرب وجامع ومحل إلينا طعاماً : من أين هذا؟فقالت: يوماً فوجد طعاماً وشراباً، فقال
  !إذا تعاطيت مثل هذا فإياك وتفاصيل ما جيري فإين غيور: فقال!وشراباً وحلواً وهذا نصيبك

  :من ذكر حظوته عند حرمة صاحبه

  :منصور بن باذان
  فعندك عيالك يف املخنقه... لئن كنت عندك ال قدر يل 
  عرسك عني الثقهفإين ب... وإن كنت عندك ذا هتمٍة 

  :من قذف امرأته برجل فرأى حقيقة ذلك

أختاصمين وقد نكت امرأتك كذا وكذا مرة، فرجع إىل : وقع بني مزبد وبني رجل خصومة، فقال الرجل
وقال أبو عمرو بن العالء أقبلت من مكة !ناكك واهللا: فقال!أبو فالن: أتعرفني فالناً؟قالت: امرأته فقال



  :ومعي مجال يقول
  ت شعري هل بغت عليه؟يا لي

  :فسمع رجل يقول

  نعم بغت وناكها جحيه
ما زال لنا متعهداً ويف حاجاتنا سريعاً فأحس بالشر فنظر : أتعرفني فالناً فقالت: فرجع إىل امرأته وقال هلا
  .اذهيب فأنت طالق: فإذا يف قفاه كي فقال

  :وصف املرأة الفاسدة

  :عرشا: تقول هي رقيقة احلافر وهي واسعة احلبل
  ألوف تسوي صاحل القوم بالرذل... أملاً على دارٍ لواسعة احلبل 

  ألمسوا وكل القوم منها على وصل... ولو شهدت حجاج مكة كلهم 
  :وقال

  فتبذل رجالها وتسقط للجنب... وما هي إال نظرة وتبسم 
  :وقال

  فقولك هذا للفؤاد مريب... فال تكثري قوالً منحتك ودنا 
  وللقابس العجالن منك نصيب... ك نائالً تعدين ما أوليتين من

  :وقال
  فإن زاد شيئاً أكملتها برابع... تصاحب يف اليوم القصري ثالثةً 
  لدي وقد كنيتها أم جامع... وكنت أمسيها النوار فأصبحت 

  :نوع من ذلك

رأتك نيك ام: تشاجر رجالن من محص يف امرأتيهما أيتهما أحسن؟فرآمها القاضي فأقل على أحدمها فقال
امل أقل لك؟ وقال جرير : يف استها أحب إيل من نيك امرأة هذا يف حرها، فأقبل املكوم له على رفيقه وقال

  :أنت القائل: لألحوص
  يقر بعيين ما يقر بعينها

ال مينع مرعى : قيل. إنه يقر بعينها أن يدخل فيها ذراع البكر أيقر بعينك ذلك؟فأفحمه: نعم قال: قال
ال أدري واهللا ما هلا ذنب فتشول به، : هل بامرأتك حبل؟فقال: وقيل ألعرايب. نفسه عرسه من أباح محى

  .مت احلد واحلمد هللا. وإين ال آتيها إال ضيعة

  احلد السادس عشر



  يف اجملون والسخف

  فما جاء يف اللواطة

  أو اإلجارة واالبنة والتخنث والدلك والدبيب والقيادة والزنا

  :النهي عن اللواطة

أتأتون الذكران من العاملني وتذرون ما خلق لكم ربكم من "  تعاىل حكاية عن لوط عليه السالم قال اهللا
وقد أجرى كثري من الفقهاء فاعل ذلك . ولعن النيب صلى اله عليه وسلم الفاعل واملفعول به" أزواجكم 

  .جمرى الزاين، وأمر أمري املؤمنني رضي اهللا عنه فيمن رؤي كذلك أن يرمى من سطح
  :شاعر

  أن ال يزار البيت من خلفه... قد أمر اهللا فال تعصه 

  :املعري هبا

  :كان أبو نواس مولعاً بأيب عبيدة النحوي فكتب يوماً على اسطوانة كان يستند إليها
  آمينا: أبا عبيدة قل باهللا... صلى اإلله على لوطٍ وشيعته 

  امنذ احتلمت ومذ جاورت ستين... ألنت عندي بال شكٍ زعيمهم 
: أوجز قال: ويلك اصعد فوقي وحكه فتطأطأ له، فلما ثقل فوقه قال: فلما رآه أبو عبيدة قال ألحد أصحابه

  :وكتب لقوة رقعة رفعها إىل علي بن عيسى!وحيك تركت املقصود: قد حككتها إال لوطاً، فقال
  هذا املهفهف واقٌف ما يصنع؟: ... وزعمت أنك ال تلوط فقل لنا

  وعلى املريب شواهٌد ال تدفع... د ريبة شهدت عليك به شواه
  .فوقع فيها

  والقلب ذو حرجٍ فماذا أصنع؟... إن الفؤاد مبن تراه مشغٌف 
لوال أنتم لكنا مؤمنني؛فرفع ذلك إىل : ورأى حيىي بن أكثم يف دار املأمون مجاعة من صباح الغلمان فقال

  .إن درسي كان انتهى إىل ههنا: املأمون فعاتبه فقال

  :عن النساء املائل إىل املرد الراغب

  .لست بصاحب نساء بل الولدان املخلدين: فقال. زوجك اهللا حور العني: قيل أليب نواس
  وإين يف كسب املعاصي لراغب... أنا املاجن اللوطي ديين واحٌد 

  وإين ملن يهوى الزىن جملانب... أدين بدين الشيخ حيىي بن أكثم 
بخ بخ ال زنا وال : والشيخ يقول. هذا جزاء من يلوط: به وينادى عليهرأيت شيخاً يطاف : وقال األصمعي



  :أبو نواس! سرقة إال لوطاً حمضاً
  على بطن قرطاسٍ ويف الظهر يعنق... ويل قلٌم يكبو إذا ما محلته 

: أنيك كل ذكر وقيل آلخر فقال: ما بلغ من لواطك؟فقال: واجنمع اجلرشي وسياه اللوطيان قيل ألحدمها
  :شاعر! أستحي وأشتهي: أال تستحي؟فقال: وقيل لشيخ تعاطى اللواط. ى كل ذكرأدلك عل

  !ومدامٌ وغالم... إمنا الدنيا طعاٌم 
  !فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السالم

  :تفضيل املرد على النساء

ت مل قدم: وقيل له!طعام أهرب ومدام أصفر وغالم أحور: ما ألذ العيش؟قال: قيل أليب مسلم صاحب الدولة
: وقيل لعافية القاضي. ألنه يف الطريق رفيق، ويف اإلخوان صديق، ويف اخللوة أهل: الغالم على اجلارية؟قال

  .ألنه ال حييض وال يبيض: مل اخترت الغالم على اجلارية؟فقال
  :شاعر يف معناه

  الطمث واحلبل... ومأمونٌ حبمد اهللا منه 
ح للضدين، يفعل ويفعل به، واملرأة استطاعة اجملربة ال تصلح الغالم استطاعة املعتزلة ألنه يصل: وقال بعضهم

  .إال ألحد الضدين

  :الرغبة عن الغلمان إىل النسوان

إين واهللا لعاف اخلراء إن أمر به فكيف أجل !اغرب قبحك اهللا: ما تقول يف نيك الغلمان؟فقال: قيل ألعرايب
: يف االست أسرع فراغاً من النائك يف احلر؟فقال ما بال النائك: وسئل أبو عبد اهللا املنتوف!عليه يف وكره

  .إنك لو ألقمت خراء كنت أسرع قيئاً منك إذا شربت بوالً
  :حممد بن جعفر العلوي

  ففضلت اإلناث على الذكور... وكم نادمت من ذكرٍ وأنثى 
  وألوط بالقلوب وبالصدور... أال إن اإلناث ألذ قرباً 

  :نهغالم تشري إليه الرجال والنساء حلس

  .فالن تنافس فيه عيون الرجال وتفنت به ربات احلجال: قال أعرايب
  :اخلوارزمي

  ملسلمٍ وابن هاين فيه شرطان... مؤنث الدل إال أنه ذكٌر 
  :أبو نواس
  !لوطي وزناء: هلا حمبان



  :ويصح أن حيمل على هذا قول اآلخر
  وتعثر يب يف احلجول الغواين... تنافس يف عيون الرجال 

  :اخلصى يف التعاطي معهم على اخلصيان تفضيل ذوي

ألن مع الغالم بيدقني يدفع هبما الشاه يف : مل تدفع إىل الغالم أكثر مما تدفع إىل اخلصي؟فقال: قيل أليب نواس
وطلب رجل من . ألين ال أركب الزورق بال دقل: مل ال ترغب يف اخلصيان؟فقال: وقيل آلخر. وسط الرقعة

إمنا أريد من حتته ذكر : أفتريد أحسن منها؟قال: ال أريدها قال: جبارية فقالبعض القوادين أمرد فجاءه 
فدس يف حرها جزرة وعلق عليها بصلتني واحسب أهنا ذكر وائتها يف دبرها إن مل يكن لك : وخصيتان، قال
  .غرض آخر

  :املتعاطي مع كل أحد

  :ابن احلجاج
  بلهفال تكن تيساً شديد ال... النيك بالتمييز ال وجه له 

  ونك ولو كلباً على مذبله... إياك تستقذر شيئاً تره 
  :اخلوارزمي

  فهمته حتصيل ظيب معمم... إذا فاته حتصيل ظيبٍ مقنع 
  حنيف ولكن فعله فعل جمرم... يصيد كال الظبني هذا وهذه 

  :ابن بسام
  وال أىب مواصلة الكعاب... وأهوى املرد والشبان طرا 
انت إذاً الغراب تأكل اخلرا : فقال. إىل كليهما: ىل أي اجلنسني متيل؟فقالإ: وسأل بعض املتفاكهني رجالً

  .وتلتقط احلب
  :من رؤي من الالطة متعاطياً فاحتج بآية

وال يطؤون موطئاً يغيظ " أليس اهللا يقول : ما تصنع؟فقال: وجد مؤذن على ظهر صيب يف مسجد فقيل 
فأي موطأ أغيظ للكفار من هذا؟فقيل لرجل " عمل صاحل الكفار وال ينالون من عدو نيالً إال كتب هلم به 

مل مل : أبدل تكته بتكيت ، ورؤي معلم ينيك صبياً قائماً فقيل له: ما تصنع؟قال: حصل مع صيب على منارة
أردت أن أريه : ما تصنع؟قال: ورؤي آخر على ظهر غالم فقيل له . وقع عليه الفعل فانتصب: تنمه؟فقال

هو : وذكر رجل رجالً فقال. حرف جاء ملعىن: وما هذا الذي بينكما؟قال: فقالوا. باب الفاعل واملفعول
. أنا اليوم شيخ أنيك مهما تيسر: ورؤي شيخ ينيك أمرد قبيحاً فقيل له فقال. أبداً مضاف أو مضاف إليه

ركوك وت: ورؤي شيخ يف مسجد وحتته صيب فهجم عليهما فعدى الصيب فنظر الشيخ إىل متاعه منتصباً فقال
  !قائماً



  :من فعل به من املردان وسئل فاحتج أنه كان هو الفاعل

قد : أدخلين اجلماز ألفعل به فقيل ذلك للجماز فقال: ادخل اجلماز غالماً ففعل به فلما خرج الغالم قال
انبطح : وحكي عن بعضهم أنه أدخل صبياً فدفع إليه دريهمات وقال له. حرم اللواط األبويل وشاهدين

  .أما الفعل فلي وأما الدعوة فلهم فانبطح وقل ما بدا لك: بلغين أن الغلمان يفعلون بك فقال: لغالمفقال ا

  :املتكسب باإلجارة واحملتج هلا

يا : فر غالم من محص إىل بغداد فرأى كثرة اإلجارة هبم، فاستردته أمه لعمارة طاحونة له حبمص فكتب إليها
  :ابن سكرة فيمن اكتسب ماالً باإلجارة فقطع عليه الطريق. مصأماه إن أست بالعراق خري من طاحونة حب

  ال أفلحت دراهم البزاق... وضامن األقوات واألرزاق 
أنت : يا واسعة فقالت: وحنوه قال بعضهم المرأته. أنت صريتين هكذا: يا مؤاجر فقال: وقال رجل لغالمه

أصرب من : فما صربك؟قال: قيل. هندف للزناةأ: ما صناعتك؟فقال: وقيل لغالم. وسعتين بدهاوتك اليت حتتك
ومثلهما . بقي اليهود والنصارى: فقال!هذا شهر كساد: وقيل ملؤاجر يف شهر رمضان. أرض على وتد

  .اصرب إىل زمن اإلفتتاح يعين اإلفطار: أحيل على مؤاجر بدراهم يف شهر رمضان فقال للمحتال
  :الصاحب 

  اليزدي يف التجارهمن جعفر ... صاحبنا أحذق يف اإلجارة 
  :آخر

  يزرع فيه قصب السكر... له براحٌ يف سراويله 

  :املرخص السعر قبل طلوع اللحية

  :شاعر! وجتارة ختشون كسادها: كان أمرد رخص سعره حني بقل عذاره فقيل له يف ذلك فقال
  وكان خروج حليته بليه... تغري حسن صورته البهيه 

  :لتحاءوقال ابن طباطبا ألمرد قد شارف اإل
  بدائع شعر يف عذاريك تطلع... فبادر بإحسانٍ ينوب فقد نرى 

  :وقال آخر
  وآخر السوق ترخص السلع... قد انقضت سوقه فأرخصها 

  :طلب املرد والنساء الدراهم

  :أنشد بشار امرأة
  تدين إليك فإن احلب اقصاين... هل تعلمني وراء احلب منزلةً 



  :فأجابته
  بذل الدراهم يدين كل إنسان...  نعم علمت وخري القول أصدقه
  ما يطلب الناس إال كل رجحان... من زادنا النقد زدنا يف مودته 

الدنيا : يا غدار كيف تركتين وصحبت غريي؟فقال: وقال رجل لصيب كان يصحبه فتركه وصحب غريه
  :وكتب غالم على تكته. قبان والناس مع الرجحان
  ا الدرهملكنما مفتاحه... قفلت يا قوم على تكيت 

  :وكتب آخر
  فليزن الشرط قبل بغيته... من رام أن يدخل حانوته 

  :وقالت مغنية ملن رام وصلها
  متنع نيكي إال بتحصيلي... على حريٍ غلة موظفةٌ 

: ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون؟فقال له الشيخ: ودخل أبو نواس خربة فرأى شيخاً مع غالم فقال
لن تنالوا الرب حىت : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري فقال له الغالم: قال أبو النواسف. نريد أن نأكل منها
أستغفر لك ما دمت حياً وأقرأ لك كل يوم : ما تعطيين؟فقال: وراود مقري غالماً فقال له. تنفقوا مما حتبون
ودفع رجل إىل أمرد " .  ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خرياً" اقرأ على نفسك : آيات فقال له

: أما أن تستدخله وأما أن تشتم معاوية فقال: دراهم فلما كشف ايره استعظمه فامتنع، فقال له الرجل
أخ يا رب هذا يف : فلما أدخله فيه قال. الصرب على االستدخال أهون من شتم خايل وخال أمري املؤمنني

  !اوية فصربينهوى وليك قليل، اللهم إين قد بذلت نفسي دون شتم مع

  :من رد من املرد مراوده بلطف

شكواك تدعونا إىل اسعافك، وصيانتنا أنفسنا : عشق رجل غالماً فكتب إليه يدعوه، فكتب اجلواب له
تدعونا إىل منعك، وملكروه املنع خري من اسعاف يطلق لسان احلاسد مبا يشيننا ويشينك، فإن وجدت فرصة 

  .صل إليك، مشترطاً عليك ان جتعل العفة نصب عينيك والسالمأثق معها بالستر وآمن سوء الذكر أ

  :من قصرت أيام مروديته

  :كشاجم
  وغدونا نعده يف الكهول... قد رأينا بالعشي غالماً 

  :ابن طباطبا
  ما بني مدة غدوة وعشاء... فاملرد أطول ملكهم يف عمرنا 

  :من متىن التحاء حمبوبه



  :شاعر
  وليس يل فرٌج من طول جفوته... يا رب إن مل يكن يف وصله طمٌع 

  واستر مالحة خديه بلحيته... فاشف السقام الذي يف حلظ مقلته 

  :ذم من التحى وكسد سوقه واستقبح وجهه

  .كساه أبو احلالك كساء أسود من نسج أم سويد: ويقال. سيح اهللا أرضه إذا التحى: كان يقال
  :ابن املعتز

  القحل؟ ك الشعر يف اخلد... أىن تتيه وقد عال 
  ء وصرت يف حد اإلبل... وخرجت من حد الظبا 

  :آخر
  د العارضني ملن عرف... املوت أهون من سوا 

  :وقال
  فصار اآلن حني يرى يزىن... هاليل كان حني يرى يفدى 

  :وقال
  جيري على عارضه املشط... قد هرب التقبيل من خد من 

  :وقال
  باللحى والشواربمنازل جمت ... قفا نبك يف رسم اخلدود الذواهب 

  :أمحد بن أيب فنن خياطب صاحباً له التحى
  هيهات ما يقرأ عليك سالم... اآلن إذا لعب البال بك زرتنا 

  :علي بن محزة األصفهاين
  حكى شعرها ليفاً على جوزة اهلند... أيا عارضاً غطاه خمالة بغلٍة 

  وشعرة أنثى من عرينة أو فهد... كعثنون بكر أنسل البقل زفه 

  :تعاطي مع ذوي اللحاءامل

كيف : ال تسأل، موالي ينيكين منذ ستني سنة باحلجة، قال: ما حالك؟فقال: قيل لبعض الغلمان
يا بارد كربت من : يقول يل!أما تستحي قد كربت وشبت: إنه ينيكين كل يوم فإذا قلت له: ذلك؟فقال

  :البارحة إىل اليوم؟ جحظة
  بعد الثالثينا؟تلوط يب : ... يقول يل يوماً وقد جئته

  نكناك من بعد الثمانينا... إن دمت كذا طيباً : فقلت
  :أبو نواس



  وأشرع فيهم مسر العوايل... فدونك معشراً عظمت حلاهم 
  فإن العيش يف الصهب السبال... وال تعدل هبم ما دمت حياً 

  :من ازدادت صبوته بالتحاء حمبوبه

  :إبراهيم بن العباس
  يفرج أحزاين ويعقبين صربا... وكنت أرجي أنه حني يلتحي 

  تزايدت البلوى لواحدٍة عشرا... فلما التحى واسود عارض خده 
  :أبو متام

  ال تكثروا ما ذاك عائبه: فقلت... بدت يف اخلد حليته : قال الوشاة
  والشعر حرز له ممن يطالبه... احلسن منه على ما كنت أعهده 
  وعنه قال صاحبه إن سيل عين... فصار من كان يلتحي يف حمبته 

  :ذم املائل إىل امللتحي

  :شاعر
  وعذره يف الناس مبسوط... من يعشق املرد له حجةٌ 

  يف حب ذي اللحية ختليط... ولست أدري ما يقول الورى 
  :أبو نعامة

  وخال به فوراءه ختليط... وإذا الفىت حامى على ذي حليٍة 
  :ابن أيب البغل

  لرحى قلبت ثغاالعلى أن ا... تعشقك الرجال يدل عندي 
  وأحلى إن أردت هبم فعاال... وإال فالصغار ألذ طعماً 

  :أبو نوفل
  وأرخيت األستار أيكما يعلو... فواهللا ما أدري إذا ما خلومتا 

  :املتمكن من غالم مطلوب والتعريض به

  :جحظة
  وكان ما كان فكابدنا القضا... سألته حوجيةً مترضاً 

  :أدخله الدار وترفق له حىت قضى منه وطره فقالاحتال عبد الصمد على غالم حىت 
  واسترحنا من اخلجل... قد علونا على الكفل 

  وإباء ومل أزل... مل يزل يف متنعٍ 



  به غاية األمل... فبلغت الذي بلغت 
  :ابن الرومي

  اقض لنا حاجةً حباجه... يا طيب الثغر واجملاجه 
  جهنيكاً ودعنا من اللجا... خذ من دنانرينا وبعنا 

  حاجة ديكٍ إىل دجاجه... فإمنا حاجيت إليكم 

  :امليل إىل سود الغلمان يف التعاطي

األسود أطيب نكهة لني األفخاذ ملتهب اجلوف : رؤي سياه ينيك غالماً أسود، فقيل له يف ذلك فقال
مل ختتار : وقيل لبعضهم. رخيص اجلذر سريع اإلجابة، ألنك تدعوه لتنيكه فيظن أنك دعوته لينيكك

  .نعم للعني: قيل. آلهنم أسخن: السودان؟فقال
  :استعارتك غالم صاحبك

  :كتب البحتري إىل صديق له تعرض لغالمه فعاتبه
  واعف إن املعروف كان قروضا... نك غالمي إن اختذت غالماً 

  س ورود الفرات كنت بغيضا... وإذا ما أردت أن متنع النا 
  :فاحتبسه وكتب إليه وبعث أبو سعد الشاعر غالمه إىل أيب مندويه

  والرهن يف احلكم جملوب ومركوب... أمسى رسولك رهناً ال فكاك له 
  والظهر منه على األحوال مرغوب... فالدر منه حرام ما نطيف به 

  :وحنوه
  فما يف كتاب اهللا أن حيرم الفضل... أفيضوا على عزابكم بنسائكم 

  :حتاكم لوطي ومؤاجر

الً إن أدخله بدرمهني وإن فاخذ بدرهم، فدفع له درهم وأدخله فيه وافق غالم رج: قال جراب الدولة
أيها القاضي أكريت هذا محاراً على أنه إن ذهب به إىل باب املدينة فعليه : فتحاكما إىل القاضي فقال الغالم

إىل  إين أتيت باحلمار: فقال الرجل. درهم، وإن أدخله املدينة فدرمهان، فدخل املدينة ومل يوفين الدرمهني
ويقارب ذلك أن . زن الدرمهني فخري األمور أوسطها: باب املدينة ولكنه دخل بغري إذين، فقال القاضي

إنه كان شعراً : اجلماز دخل مع غالم، فلما قارب الفراغ فتح الغالم بني رجليه خوفاً على ثوبه، فقال اجلماز
  .حسناً ولكن قوافيه مطلقة

  :الغالم الصبيح الوجه القبيح املخرب



  :كر أبو نواس بغالم خفيف العجز حسن الوجه فقال
  منافقٌ ليست له آخره... دنياه ما شئت ولكنه 
  :وحنوه لسعيد بن محيد

  وما سوى ذاك فمنه يعاب... ظبيك هذا حسن وجهه 
  ال يشبه العنوان ما يف الكتاب... فافهم كالمي يا أبا عامرٍ 

  :املفاخذة

  :على املفاخذة، أنشد حممد بن املنكدر قول وضاح" إال اللمم " ىل قد تأول بعض املفسرين قول اهللا تعا
  وأخربها ما رخص اهللا يف اللمم... فلما أبت ما زلت أضرع جاهداً 

ال تدخله وضعه بني الفخذين : وأعطى رجل مؤاجراً درمهني فقال. إن وضاحاً فقيه مفت يف نفسه: فقال
ا معىن اعطاء الدرمهني؟وقال بعض شيوخ بغداد إين محلت إن ايري بني الفخذين منذ مخسني سنة فم: فقال

ال تفعل فإين مسحت على خفي وأخاف أن ينتقض : بالبصرة غالماً إىل دهليزي فأردت أن أدخله فيه فقال
  :وأليب النواس. وضوئي، فعلمت هبذا أن اإلتيان بني الفخذين ال يوجب الغسل عليهم

  عشرينا واالير فيه عقد... كأن فخذيه إذا ضمتا 
  :وقال

  إىل حل إزاره... وغالمٍ تشره النفس 
  س لنا بعد ازوراره... بسطته سورة الكا 

  ومل نعرض لداره... فأطفنا بنواحيه 

  :املأبون املتلوط

استنطقه وامتحنه فقال له : دخل حيىي بن أكثم على املأمون فرأى عنده غالماً صبيح الوجه فقال له املأمون
اخلرب خربان خرب يف األرض أنك لوطي، وخرب يف السماء أنك مأبون، فقال له : ل لهما اخلرب؟فقا: القاضي
  .خرب السماء فخجل حيىي وانقطع: وأيهما أصح؟فقال: املأمون
  :شاعر

  شبق املؤخر ساكن القدام... يل صاحب زعم اخلبري بأنه 
  وهواه يف أكل الكراع النامي... يبدي من احلمالن أكل رؤوسها 

  :الصاحب
  ولكن ههنا سبب... طي كما زعموا ولو
  :وقال

  دة منه أن يطاطي... يظهر اإلنعاظ والعا 



  من يلي وجه البساط... والذي يشهد يدري 
  :وقال

  مث أعطاه عليها يف الكرب... مجع املال صغرياً باسته 

  :االحتجاج للحالق

وقال . اللذة املضاعفة: ؟قالما هذا: فقال: دخل مطيع على صديق له فرأى حتته غالماً وفوقه غالماً آخر
الصفراء والسوداء والبلغم والدم، وإمنا هي عندي األكل : زعم األطباء أن الطبائع أربع: بعض املخنثني

املعىن إذا مل ينم : إنذا عز أخوك فهن، فقال: وسئل بعضهم عن قول القائل. والشرب وأن تنيك وأن تانك
  .لك فنم له
  :اليعقويب

  طوع الصبا وشفاء كل سقام... ب مبائه ولقد أكون إذا الشبا
  وأناك من خلف ومن قدام... أيام أمشي للهوى عرضية 
  وأبيت بني غالمةٍ وغالم... وأعري من يدنو إيل صبابةً 

  ال ترعوي ملالمة اللوام... فأنيكها وينيكين 
  .وتنيكه يزوج من حلقى ينيكها: ما تقول يف خنثى له ما للنساء وما للرجال؟فقال: وقيل ملاجن

  :املتبجح باالبنة واحملتج هلا

  :عوتب ابن مكرم على حب غالم كان يعرف به، فأهوى بيده إىل خلفه وقال
  من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا... أقلوا عليهم ال أبا ألبيكم 

 أيسرك ان تكون شاة يف: وقيل لبعضهم. ذوقوا مث لوموا: تنبطح مع شرفك وال تأنف؟فقال: وقيل لرجل
لوال علة الغرض وسبب الغذاء ملا : وعوتب مأبون فقال. بشريطة أن أمحل كل يوم إىل التياس: اجلنة؟فقال

  .باليت أن ال ينزل عين
  :ابن املعتز يف مأبون اشترى غالماً

  فاستقف الفىت باير حالل... كان يستدخل األيور حراماً 
إىل : أتناك يف دهليزي؟وجعل يكررها فقال له: ال لهوانتهى رجل إىل دهليزه فرأى رجالً قد امتطى مأبوناً فق
املفتاح ال : فقال. ان ابنك به ابنة: وقيل ملأبون. كم تكرر ذلك؟تعال إىل دهليزي ولك فيه عشرين مرة

  .خيرج من بين شيبة

  :املائل إىل ما فيه مشاهبة املتاع



عروض الطويل واملديد والبسيط والوافر إن يف ايره مخسة أمساء من ال: مل لزمت هذا الغالم؟قال: قيل ملأبون
أي األنبياء أحب : وقيل. الزبري الجتماع زب واير فيه: أي األمساء أحب إليك؟قال: قيل ملخنث. والكامل
باب : فأي النحو أحب إليك؟قال: قيل. باب النكاح: فأي الفقه أحب إليك؟قال: قيل. لوط: إليك؟قال

  .الفاعل واملفعول به
  :شاعر

  ودبره يدعو إىل القائم... رفض وأشياعه ال يعرف ال
  :من رأى مفعوالً فاحتج بآبدة

إنه يزعم أنه احتلم : دخلت على أيب العالء وغالمه على ظهره، فسألته فقال: قال أبو العيناء للمعتصم
ه قاتلك اهللا، فما أقرأ بعدها سورة املمتحنة إال ذكرته، وذكر بعضهم أن: فقال املعتصم. فأردت أن امتحنه

صعد قصر أمحد بن سياه فرأى شيخاً قد عاله رجل، فأرسل عليهما لبنة فأصابت ظهر الرجل، فقام وذهب 
  !أليس من الصواب أين كنت من حتت فلم تصبين اللبنة؟: وقام الشيخ يشد تكته ويقول

  :املستدعي الفحل إىل نفسه تعريضاً
فقال !ما كنت تفعل هبم؟كنت أنيكهم :فقال له خمنث!لو عرفت قتلة عثمان: كان سكران يبكي ويقول

إن كنت ويل الدم وهذه : واملخنث يقول من حتته!يا نارات عثمان: أنا قتلته فامتطاه وجعل يقول: املخنث
ألمحلن عليك عشرة، فشفعوا إليه حىت : وغضب رجل على خمنث فقال!عقوبتك فإين أقتل كل يوم عثمانا

  .سبقت الرمحة العذاب فال ترجع: فقال له أحدمها. لو قضي أمر كان: سكن فتنفس املخنث وقال

  :قبض املتاع باليد

  :ماذا؟قال: دخل عرابة املخنث على رجل فرأى أيراً غظيماً فقبض عليه فقال له الرجل
  إذا ما رايةٌ رفعت جملد

  :آخر
  إال إذا ما صار يف فقحته... االير ال خيرج من قبضته 

  .أصحابنا فيه على مذهبني، والقبض أحب إيل: قالما تقول يف القبض؟ف: وقيل لبعض القضاة

  :املبتلي باالبنة من األكابر

وكان أبو جهل مأبوناً وكان إذا حز به الداء ألقم . أول من ظهرت به االبنة العزيز صاحب يوسف: قيل
وكان جبالينوس ابنة، فناكه غالم خلف حائط فطارت !والالت والعزى ال عالك ذكر: دبره حجراً ويقول

دعين والدجاج فالفنينه، فما زال يصفه للمرضى حىت قطع أصله : جاجة ففزع الغالم فعدا، فقال جالينوسد
  .وصار طعاماً للمرضى إىل يوم التناد

  :قبيح مبتلي باالبنة



عند اخلنازير تنفق : وقال. احلمار إذا جاع أكل املكنسة: أنت مع قبحك من يرغب فيك؟قال: قيل ملأبون
نيك البغاء الكبري زكاة : نكين واحداً واعدده زكاة ايرك وقيل: بون قبيح لرجل كبري االيروقال مأ. العذرة
  .االير

  :صبيح ميتطيه قبيح

بعض شعراء . كأن ايره يف استه كراع عنز يف صحفة أرز: رأى خمنث رجالً أسود ينيك غالماً رومياً فقال
  :أصبهان فيمن اهتم بغالم أسود

  قصر تفرعه غراٌب أبقع ...وكأنه وكأن بشرى فوقه 

  :املعري باالبنة

  .هو إذا غزا فمطية جنده، وإذا قفل فظعينة عبده: قال أبو العيناء يف ابن مكرم
  :شاعر

  أبو متيم وهو شيٌخ ال حدث... عجبت من أمر فظيع قد حدث 
  :قد حبس األصلع يف بيت احلدث وقال -

  وجه مساحاً إىل كرمي... وعامل يعرف بالقمي 
  أريته األصلع من كمي... ما خفت من شره حىت إذا 

  كل خراج ثابت بامسي... فحط عن كل حساب له 
  وبات منكوحاً على رغمي... فبت ممنوعاً على رغمه 

  :وقال
  فأعجبه مقداره فتمددا... أراه فىت خاخان ما حتت ثوبه 

  فيوشك للمعزى بأن تبددا... إذا وضع الراعي على األرض صدره 
  :شاعر

  وجعلته لدواته حمراكا... ويل ليخدم بابه وبعثت غرم
  خلدمت يف دار النساء أوالكا... لوال شيبيت : مث اعتذرت وقلت

  :املعروف باالبنة تعريضاً

نعم كسب الكناسني ال بركة : أما ترى غالمي هذا كم أعطيه وماله شيء؟قال: قال ابن املكرم أليب العيناء
وكان حفص النحوي . وفالن ينام بال نيام وال حيمي ظهره. البنةفالن خيبأ العصا كناية عن ا: وقيل. فيه

صح احلديث ما أخذ : بلغين أن هلم أرماحاً منكوسة، فقال محاد: معروفاً باالبنة فقال يوماً وعنده محاد عجرد
ال ختف إنك أنت : وعرض غالم على رجل فجعل يبالغ يف تقليله والغالم خيجل فقال له النخاس. عن أهله
  .مكذوب علي وعليك: بلغين أنك مأبون فقال: وقال سليمان لرجل!ىاألعل



  يشتهي يف اجلوف داخل... إن يف الكتاب شيخاً 
  يف حر أم املتغافل... يا سليمان بن وهب 

  :وقال
  الذي يقضى بسامرا... أنا أعرف للقاضي 
  جير قناته جرا... غالماً امسه حسن 

  :وأنشد أبو نعامة عمر احلارثي
  وما هبم خبل وال لوم... س بين معقل يبخل النا

  !قوموا: قالوا لغلماهنم... لكنهم قوٌم إذا ما انتشوا 
  .هذا ينصرف على معان ولكن أقواها أنه رماهم باالبنة: فقال

  عنني: مأبون

  :شاعر
  وايره يف حفر عنني... است أيب احلارثي لوطيةٌ 

جين إىل رجل ينيكين مخساً وينيكك عشراً فيكون ما احو: وانقطع رجل عن امرأة طول ليلته فقالت املرأة
  .هو من اهللا بريء إن انقطع إال شهوة ملا تقولني: فقال الرجل!للرجل مثل حظ األنثيني

  :التجايف عن املفعول به

. ما أصنع، أوكل به رجاالً حيفظون استه؟إذاً واهللا أكون يف عناء: أيت مبأبون فعل به إىل بعض الوالة فقال
  !ما والين أمري املؤمنني حفظ األستاه: م إىل بعض الوالة فقالورفع بعضه

  :افتخار املخنثني بصناعتهم واعتذارهم

: تالقى خمنث ولوطي فقال. حنن خري القوم إن حدثنا ضحكتم، وإن غنينا طربتم، وإن مننا ركبتم: قال خمنث
  .منك بلصوقي إىل األرضأنا أشد تواضعاً : أنا خري منكن ألين فوق فأنا قريب من السماء، فقال

  :ذم ذي التخنيث

إن ملك النيب صلى اهللا عليه وسلم الطائف : كان خمنث يدخل إىل حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  :أو تعرف ذلك فطرده شاعر: آخذ ابنة نفيلة تقبل بأربع وتدبر عثمان، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وكان خمنثاً فسد اجلمال. ..إذا كان الفىت حسناً مجيالً 
  :وقال

  شعورهم واستسمنوا وختدروا... حتلوا بآداب النساء وصففوا 



  :الصاحب
  تزين فال تطلب قواده... أيا قحبة : قل أليب الفتح

  قاس ابن عباد بعباده؟... شبهت يب نفسك من ذا الذي 

  :النهي عن الدلك والرخصة فيه

: ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ويدخلهم النار مع الداخلني سبعة ال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد رخص . الناكح يده، والفاعل واملفعول به، والناكح حليلة جاره، واملدمن اخلمر، والضارب والديه
  .ال بأس به: بعض العلماء ملن اضطر إىل ذلك يف سفر فلمس متاعه حىت سال منه ما كان يؤذيه، فقال

  .ال بأس أن يأخذ املضطر حريرة فيمسحه هبا حىت ينزل: أحد صاحيب حنيفة أيب يوسف أو حممد وحكي عن
  :شاعر

  فاجلد عمرية ال عارٌ  وال حرج... إذا حللت بأرضٍ ال أنيس هبا 
  :وقال

  فاجلد عمرية حىت تنقضي احملن... إذا امتحنت بعدمٍ وابتليت به 

  :نوادر يف الدلك

كانت عمرية خرياً منك فما أصنع؟ودعاها إىل : جيلد عمرية فعاتبته فقال نظرت امرأة أشعب إليه وهو
ما : أنا ال آكل مع ضريت، ودخلت امرأة مرتد عليه يوماً وهو يصب املاء على رأسه فقالت: الطعام فقالت
وكان رجل . جلدتين عمرية: جلدت عمرية، ودخل عليها يوماً فوجدها تغتسل فسأهلا فقالت: هذا؟فقال

  :احلر فاستند إإىل جدار فانعظ، فجلد عمرية فأشرفت جارية فرأته فكتبت إليه رقعةهجمه 
  وقوفك بني الباب والدار تصلج... يعز على البيض األوانس كالدما 

  وهن إليه من نسائك أحوج... تقلب ايراً ليس للعري مثله 
فديتك يا : لد ويقولرأيت أعمى جي: أرفق املعيشة وقال بعضهم: ما تصنع؟قال: وقيل لرجل يدلك

  !فسوت يا سكينة: فأخذت خشبة ولوثتها بعذرة ومسحت هبا شاربه فقال!سكينة

  :املباذلة

  .قال اجلماز مل يبق من العدل إال املباذلة
  :راشد



  رأينا ابتياع النيك بالنيك أمجال... إذا ضاقت األيدي وأعوز نقدها 
  :اجلماز

  !هم وتنكحصلت ما مل تنك... فنك املرد فما من لذٍة 

  :املتوسط بني متباذلني

  :اخلبزارزي
  فإن احلبيب له قد نشط... أتنشط للوصل يا سيدي 

  عسى اهللا يصنع يل يف الوسط... أحب اجتماعكما يف اهلوى 
  :وله خياطب صبيني

  أضحى وزيراً يف البذال وحاكما... وتعلما أن احلذيا حق من 

  :الدبيب

: فقال!مخسة آالف دينار وكان ميكنك أن حتصلها شراء بألف دينار أنفقت جارية فالن: قيل حملمد بن زياد
يا أمحق وأين شهوة الدبيب ولذة املسارقة واإلنتظار اخلفي؟وأين برد احلالل وفتوره من حرارة احلرام؟أمل 

  :تسمع إىل قول أيب النواس
  مبنعه احلب أو منع الرقيب... ألذ النيك ما كان اختالساً 

  :ة رجالً فدب على جارية، فلما متسح لدغته عقرب فصاح، فقال الفضلوأضاف الفضل بن عتب
  أقام احلدود هبا العقرب... وداري إذا نام سكاهنا 

  فإن عقارهبم تغضب... إذا غفل الناس عن دينهم 
واهللا الذي ال إله إال هو ما علمت ولكن : ما هذا؟فقال: ودب إنسان على إنسان فانتبه ويف استه ايره فقال

مر يف : ودب رجل إىل اجلماز يظنه أمرد فانتبه فناوله بزاقاً وقال. نا متم النعمة وأجعلها عندي يداًمن ه
  .سفرك فستحتاج إىل هذا إذا انقضى بك السفر، يعين أنك ستنبطح

  :نيك البهائم

فقلت : بادقال ع. اقتلوا مواقع البهيمة مع البهيمة: وقال ابن عباس. يف اخلرب أنه لعن من يتعاطى مع هبيمة
ناك رجل كلبة فعقدت عليه . لئال يقال هذه البهيمة اليت واقعها فالن: فما بال البهيمة؟قال: لعكرمة

هللا درك أي : عض جنبيها واضرهبا، ففعل فأفرجت له فقال له: وجعلت تعدو والرجل يتبعها فقال له رجل
أال أشكر اهللا : يصلي فقيل له فقال نياك كالب أنت؟ورؤي شيخ ينيك أتاناً يف يوم اجلمعة وهي تضرط وهو

  :وسئل ابن األعرايب عن قول الشاعر!على اير يضرط األتان
  أجدٌي حتت شاتك أم غالم... إذا ما ولدوا شاةً تنادوا 



أنه يعريهم بنيك البهائم، أخذ فتيان بين كلب الفرزدق فأتوه بأتان فقالوا انكحها كما كنت تعري ابن : قال
  .ن وال بد فأئتوين بالصخرة اليت كان يقوم عليها فضحكوا وخلوا عنهإن كا: اخلطفي فقال

  :النهي عن القيادة والرخصة فيها

وروي يف اخلرب أنه أخذ رجل . يتاب عن الزاين وال يتاب عن القواد: روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ى عليهما ستره، ويف بيته ما لكم وملن جيمع بني الصديقني فريخ: كان جيمع بني الرجال والنساء فقال

استراحة األحرار وذوي األقدار، والعرب كانت تسمي القوادة أم احلكيم ألهنا تأيت الصعب فتسهله 
  .والقريب فتبعده

  :احلاذق يف القيادة

  :مسع رجل قول عمر بن أيب ربيعة يف قوادة
  ختلط اجلد مراراً باللعب... فبعثنا طبة عاملةً 

  وتداري عند ثوران الغضب...  ترفع الصوت إذا النت هلا
  .ما أحوج الناس إىل خليفة مثلها: لو ادعت النبوة هبذا اخللق تسلم هلا، ومسع ذلك ابن أيب عتيق فقال: فقال
  :شاعر

  يف فمها من رقى ابليس مفتاح
  :وقال

  طول السكوت... ال يغرنك يف جملسه 
  يف يديه خبفوت... وتسابيح أديرت 
  تأليف حبوت حسن... إن يشأ ألف ضباً 

  خبيط العنكبوت... ويقود اجلمل الصعب 
  :وقال

  من الغواين صعبة املقاده... إذا هويت يا أخي عتاده 
  كاحلسن البصري أو قتاده... فابعث هلا عجوزةً قواده 

وكانت امرأة قوادة أوصت إذا هي ماتت أن حترق . هي أقود من ظلمة: تلوح يف جبهتها سجاده وقيل -
. فيذر منها على ختان الصيب فيلتحم، وعلى أحراء الصبيات فإهنن يلهجن بالزب ما عشن وجتعل يف صرة،

  :أقود من ليل هبيم، ومنه: وقيل
  الشمس منامةٌ والليل قواد

  .البصاق: ما بقي عندك من آلة الزنا؟قال : وقيل آلخر. القيادة عليهن: ما عندك للنساء؟قال: وقيل لرجل

  :نوادر يف القيادة



  :اهلذيل رجالً ينشدمسع أبو 
  ال يسألون عن السواد املقبل... يغشون حىت ما هتر كالهبم 

أوشك أن تكون هذه دار قواد أو مخار؛وأخذوا خمنثاً مجع بني شريف وشريفة فخلومها، ومحلوا القواد : فقال
  .هؤالء وجدوا طائرين يف قفص فخلوا الطائر وحبسوا القفص: إىل السلطان فسئل فقال

  :لقيادةاملعري با

  .قدمت على أمك ليس هذا عذراً لك: يا قواد، فقال: قيل لرجل قواد
  :أبو نواس

  ب فأوصى املقيم أن ال يقيما... كل عم محله السالح إىل احلر 
فرغ من محل ذكران الناس على : قد بىن املتوكل بناءين مساعهما الشاه والعروس، فقال : وقيل أليب عون

  .األبنيةاإلناث حىت صار ينايك بني 

  :حظر الزنا واستباحته

وجاء أبو كثري اهلذيل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسأله أن حيل الزنا . أما الزنا فمجمع على حترميه
فادع اهللا يل أن يذهب مين لشبق فدعا له : ال، مث قال: أحتب أن يؤتى إليك يف حرمك مثل ذلك؟قال: فقال

  :فقال حسان
  ضلت هذيل مبا قالت ولت تصب... احشةً سألت هذيلٌ رسول اهللا ف

  حىت املمات، وكانوا غرة العرب... سألوا نبيهم ما كان خمزيهم 

  مما جاء يف السوأتني واجلماع

  :جواز ذكر السوأتني واجلماع واستحباب الكناية عنهما

باس رجالً ورأى ابن ع. من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه هبن أمه وال تكنوا: قال صلى اهللا عليه وسلم
ودخل يف الصالة يريه أن ذكر ذلك مما ال . أن تصدق الطري ننك مليسا: يتظلف عن ذكر السواتني فقال

أي إذا ذكروا الفرج كنوا عنها " وإذا مروا باللغو مروا كراما " وقال حممد بن سريين يف قوله تعاىل . حيرج
ل البغداديون يف الكناية ابو أيوب ومست وكثر استعماهلم الكنايات يف ذكره حنو هن وذكر وسوأة، ويقو

  .العرب فرج املرأة ابا ادراس وذلك من الدرس وهو احليض

  :قوة االير على العمل



  :مسعت أعرابية رجالً ينشد
  فأعذله جعهدي وما ينفع العذل... وأنعظ أحياناً فينفذ جلده 

  مكابرةً مين وإن رغم الفحل... فأدخله يف جوف جاري وجاريت 
  :واليت معها زوجها وأبيها وأخوها، وأنشد بشار: فقال!بئس واهللا جار املغيبة أنت: فقالت

  وإذا أفاق فليس بالركاب... عجل الركوب إذا اعتراه نافٌض 
  مثل املؤذن شك يوم سحاب... فتراه بعد ثالث عشرة قائماً 

نعظ فجاء بعري وأنكح من ابن العز، وهو الذي أ. أنكح من خوات، وهو صاحب ذات النحيني: وقيل
  :اير كعصا البقار ومنه: وقيل. فاحتك بايره يظنه جذالً
  حيمل ايراً مثل اير البغل

  :وقال
  لو دس يف منت صفاٍة لدخل... حيمل ايراً مثل جردان اجلمل 

وقيل أعظم االيور اير الفيل . إتن جعفر بن حيىي الصرييف خرج من الدنيا وما نكح امرأة بكل ايره: وقيل
  .وكان البن عمر أربع نسوة وثالثون جارية، ورمبا طاف عليهن يف ليلة. اير الظيبوأصغرها 

  :النعظ

  :حسنويه: قيل أنعظ من بلبلة اإلبريق
  جمموعةٌ يف زيار بيطار... أنعظ حىن كأن فقحته 
  عنق ظليمٍ بغري منقار... كأنه واألكف تلمسه 
فقال بعض أصحابه . لسكران والغضبان والغريانا: ثالثة يعودون إىل حال اجملانني: وقال سهل بن هارون

  :وما تقول يف النعظ؟فضحك وقال
  وما شر الثالثة أم عمرو

  :متين عظم املتاع

تفكرت يف شيء ليس على وجه : رأيت بشاراً يوماً وهو يضحك فسألته فقال: قال أبو سعيد راوية بشار
 تود أن حرها أضيق مما هو عليه ولو أعطي كل األرض رجل إال يود أن ايره أكرب مما هو عليه وال امرأة إال
ليس يف : وحكى املعروف بابنة اجلن املخنث. واحد طلبته لبطل التناكح، فمنع سؤليهما لطف من اهللا تعاىل

ألنه يتمىن أن يصري ايره كاير : وكيف ذلك؟فقال: قيل!األرض رجل إال وهو يتمىن المرأته اير احلمار
اللهم ارزقين ايراً سداه عصب وحلمته قصب، وال يصيبه تعب وال : ال مديينوق. احلمار ينكح به امرأته

وتفاخر . اللهم قو ايري فإن به قوام أهلي: وكان بعض الكبار يقول. نصب، وينيك من رجب إىل رجب



أحتب ان يكون : وقيل لبعضهم. لو كان كرب االير فخراً لكان البغل من قريش: قوم بكرب االيور فقال أعرايب
  .ألن منفعته تكون لغريي وثقله علي!ال: اير كبري؟قال لك

  :استعظام قدر االير
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

يا ناقص هذا صلف من له أربعة ايور، وأنت فارغ : رأى خمنث خادماً من بعيد فظنه أمرد فلما دنا منه قال
تبختر : فقال!أنا فوق ذلك إين اير: أعلوي أنت أم قرشي؟قال: ورأى خمنث رجالً يتبختر فقال له. السراويل
ابنك كله فضيلة وأنت : ومع ذلك له اير يف طول املنارة فقال: ع خمنث رجالً يذم ابنه ويقولومس. مث تبختر
ونظر آخر إىل كبري االير . يا شني ما علق عليك هذا الرين: ونظر آخر إىل قبيح كبري االير فقال!ال تشعر

  :شاعر يف اير! انظروا إىل اخلليفة يف القطيفة: كثري الشعر فأخذ يبكي ويقول
  وتقدمهم بايرك... على الناس مجيعاً  ته

  !فوق ما نلت بايرك... نال موسى بعصاه 

  :مفاخرة الرجل واملرأة بسوأتيهما

سخنت : تسابقا فأيكما سبق فله كذا فسبقت زكوية فقال املتوكل لعبادة: قال املتوكل يوماً لعبادة وزكوية
ما أعظم بلييت : وقال جارية ملخنث.  وعالوةهي تعدو ببادين، وأنا أعدو خبرجني: فقال!عينك تسبقك امرأة

رأت صبية !بليتك يف حرك أعظم سود وجهه وشق وسطه وقطع لسانه، وحضر إىل جانبه كنيف: قال!بك
  .لعن اهللا أيب ما زاد على أن شقه وتركه: صبياً كشف هلا عن ايره وقالت
  :املستفيت يف سوأته عاملاً سخفاً

ألن استاء الرجال محى : ل عليها شعر واستاء النساء ال شعر عليها؟قالما بال استاء الرجا: سئل األحنف
لقربه من السماء : ما بال هن املرأة ينبت أسرع من الرجل؟فقال: وسئل خمنث. واستاء النساء مرعى

  :االير أم احلر؟فقال: أيهما أسرع على املباضعة: قيل لقطرب. ويسقى من فوقه
  أالير أدىن للفجور أم احلر... فواهللا ما أدري وإين لصادٌق 

  وأقبل هذا فاحتاً فاه يهدر... فقد جاء هذا مرخياً من عنانه 

  :اختيار املرأة اير دون اير

اير فرس يف حرارة قبس، يف لني فنك يف استدارة : أي االيور أحب إليك؟قالت: قالت ابنة الكميت ألمها
جل ينيكين بايره يف حري، وخصيته تدق ما شيء أحب إيل من ر: وقالت جارية. فلك يف حقو رجل صمك

  .على باب اسيت فتهيج شهويت

  :وصف املتاع يف سبيل اللغز



  :سأل خلف األصمعي عن قول الشاعر
  عسر املكرة ماؤه يتدفق... ولقد غدوت مبشرقٍ يافوخه 
  ويكاد جلد إهابه يتمزق... مرح يسيل من النشاط لعابه 

من عرف بكراً : ووقف أعرايب ينشد بكراً على مجاعة فقال. مثله أرانيك اهللا على: يصف فرساً فقال: فقال
: أمحر يف عنقه عالط ويف أنفه خزام يتلوه بكرتان مسراوتان، وإن أقرب عهد العاهد به الليلة؟فقالت جارية

هل لك يف شيء أسفله زرع وأعاله ضرع : وقال خمنث ألعرايب. ما عنيت بذلك إال ما ضمه سراويلك
  .على هذا لعنة اهللا: وال قرع؟فقال وليس بباذجنان

  :وصف احلر بالضيق واحلرارة

  .الذي إذا دخلت فيه غص وإذا أخرجت منه مص: سئلت بنت احلسن أي األحراح أطيب؟فقالت
  .أحر من احلمام وأمص من احلجام: ووصف رجل امرأة فقال

  :امرأة
  ميص مص احلاجم املكني... إن حري أضيق من تسعني 

  :ي يصف سوداءوقال ابن الروم
  من قلب صبٍ وصدر حمتنق... هلا حٌر تستعري وقدته 

  تزداد ضيقاً أنشوطة الوهق... يزداد ضيقاً على املراس كما 
  :أخذه من قول النابغة

  متحيزاً مبكانه ملء اليد... وإذا ملست ملست أخشم جامثاً 
  رايب اجملسة بالعبري مقرمد... وإذا طعنت طعنت يف مستهدٍف 

  نزع احلزور بالرشاء احملصد... ت نزعت عن مستحصٍف وإذا نزع

  :الواسعة الباردة

وسئل عمر . مفازة مكة يف سعتها ثقب عفصة وبلح مهدان عند بردها حر مكة: وصف أعرايب امرأة فقال
وفالنة وصفت بأهنا : وللصاحب. الربد والسعة: فيها خصلتان من اجلنة: بن عثمان عن جارية اشتراها فقال

  :الناجم. ق كوز فقاعه، فكشفتها يف اخللوة عن ذيل دراعهيف الضي
  مركباً يف خمرج... يشبه عندي برخباً 
  :فديت من كان ميأله مث قالت: ما أوسع حرك؟فقالت: وقال رجل جلارية

  وذاك من خجلٍ مين تغشاه... وقال ملا خلونا أنت واسعةٌ 
  ان ميالهأنت الفداء ملن قد ك: ... فقلت ملا أعاد القول ثانيةً



مث . إذا واهللا امكنك من حر مثل صحراء جند: قالت. ألنيكك باير مثل صومعة حصني: وقال ماجن جلارية
  :قالت تفتخر حبرها

  ويل كعثبٌ أخفيك يف شطر بعضه... تدل بطول االير منك وعرضه 
  إليه ملر الفيل فيه بركضه... ولو أن عوجاً فوق فيل فاقبال 

يت زماناً ال أجد امرأة تستوعب ما عندي، فظفرت بواحدة فجعلت أدخله شيئاً بق: وقال أبو زيد الكتاف
فلما أن ارادت الطريان قالت . سقطت بعوضة على خنلة: أخرجه؟فقالت: فشيئاً حىت أوعبته مث قلت

  ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطريانك؟: استمسكي ال طري فقالت النخلة
  فيك يا أمحق فكرا... ذهبت واهللا نفسي 

  كيف تستوعب شربا؟... إمنا طولك فتٌر 
لو ضاق حرك لكنت فرغت منذ : فقال. افرغ فقد ضاق قليب: وقالت امرأة لرجل جامعها وأبطأ الفراغ

إن : نعم فقال: أكبري هو؟قال: كيف حتمل هذا االير؟فقال: ورأى رجل رجالً يبول باير محار فقال له!زمان
  .امرأيت تستصغره

  :الرجل اغتالم املرأة بغيبة

  :خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليلة يطوف باملدينة، فمر بامرأة من نساء جند تقول
  وأرقين إن ال خليل أالعبه... تطاول هذا الليل تسري كواكبه 

  حلرك من هذا السرير جوانبه... فواهللا لوال اهللا والعار بعده 
بة زوجي عين، فلما أصبح بعث إليها نفقة هان على ابن اخلطاب وحشيت يف بييت وغي: مث تنفست وقالت

  .أربعة أشهر: ما قدر ما تصرب املرأة؟قالت: وكتب إىل عامله برد زوجها وسأل ابنته حفصة
  :املتعرض للنكاح تعريضاً صرحياً

خلع الدرع : اخلعي درعك؛فقالت: كانت رقاش بنت عمرو بن الصلت عند كعب بن مالك فقال هلا يوماً
بل : فقالت. نأكل مث ننيك: وقال رجل جلاريته. ا جتردي؛فقالت التجرد لغري النكاح مثلهبيد الزوج، فقال هل

  :فاستملح ذلك منها وكتبت امرأة إىل صديقها. ننيك مث نأكل
  وبادر الوصل يا جبان... عجل فقد أمكن الزمان 

  من قبل أن يفطن الزمان... بادر فإن الزمان غٌر 
  :ونتفت امرأة وكتبت إىل صديقها

  جوادك فيه للحفا من خشونته... فديتك سهلت السبيل الذي اشتكى 
  فال تبط عنا فاهلالل ابن ليلته... فإن كنت هتوى أن تزور جنابنا 
وبعث هشام إىل عبدة بنت عبد اهللا بن . الساعة: فقال. كن، وقدم النون: وقالت جارية بن سريين له يوماً

أما من استغىن فأنت له : " ة له فكشفت جانب ستره وقالتمعاوية وكانت غضىب فلم جتبه، فجاءت جاري



. فاستحسن ذلك ودعاها" وأما من جاءك يسعى وهو خيشى فأنت عنه تلهى . تصدى وما عليك أال يزكى
يا جاهل دع العتاب للكتاب واجعل قميصي : وكان رجل يعشق جارية فاجتمع هبا ليلة فجعل يعاتبها فقالت

كيف : من خلف أم من قدام حالل ام حرام؟قالت: قال!اناك: ما امسك؟قالتوقال رجل جلارية . خمنقيت
وقال أبو العيناء اشتريت جارية فقعدت يوماً جبنيب، فجعلت اقبلها وأترشفها ال أزيد على . شئت كما شئت

  :أحتفظ أليب النواس: ذلك فقالت
  :ابو زياٍد شيخنا عن شريك... حدثنا األشياخ فيما رووا 

  !بالضم والتقبيل حىت ينيك... اشق مما به ال يشتفي الع
  :وكان للرشيد مائتا جارية تبلغ النوبة إىل كل جارية يف مائيت ليلة فصعد ليلة فإذا جارية تغين

  ين من كسٍ ومن غلمه... أال يا داركم حتو 
  تراه مائيت حرمه... أأير واحد يشفي 
  ضعيٌف مائيت ثلمه... مىت يصلح طيانٌ 
  :ال أريد، أكانت كما قال أبو حكيمة: نزيد يف زيارتك؟فقالت: اد أبياهتا وقالفاستدعاها واستع

  فقامت وهي فارغة اجلراب... أتت جبراهبا تكتال فيه 
لو مل أجعلك : يا خلناء جعلتين طياناً ضعيفاً فقالت: ال بل ال نرد اجلراب فارغاً، وقام فواقعها؛وقال هلا: فقال

أحتسنني أن تضريب : واستعرض رجل جارية فقال هلا. ذا اجلوع الصادقهكذا مل آكل هذا الرغيف على ه
: أنيكك فرداً فقالت: وقالت امرأة لزوجها اشتر يل خفاً فقال!بل أحب أن يضربين العود: بالعود؟فقالت

  .هذا اخلف يكفي هذه السنة

  :اختيار املرأة الرجل القوي على النكاح

إن كنت يوسف احلسن : جلراية أنه يدل حبسنه فقالت لهاستعرض غالم وضيء جارية نفاشة، فعلمت ا
وليس معك اير ذو عروق صلبة وهامة رحبة يدخل غضبان وخيرج سكران، مل أعدك إال شيطاناً مريداً أو 

ال أدري غري أين أعلم أن األول داء والثاين دواء : وقيل لبصرية أي الرجال تشتهني؟فقالت . قرداً عنيداً
  .ربع فنفسي له فداءوالثالث شفاء، ومن 

  :شكر املرأة ملن بالغ يف مباضعتها

كانا امرأة تبكي على قرب فقيل . ناكين فالن نيكاً كأنه يطلب يف حري كنزاً من كنوز اجلاهلية: قالت امرأة
زوجي، وكان واهللا جيمع بني اجلناح والساق، ويهز هز الصارم لألعناق، وقد : ما كان لك؟قالت: هلا

  :تزوج رجل بامرأة فجعل يقبلها ويشمها ويالعبها فقالت: وقيل. ي لغري ما أخربتككذبتك امرأة تبك
  ليس هبذا أمرتين أميواهللا ال متسكين بضمي

  إال بزعزاعٍ يسلي مهي... وال بتقبيلٍ وال بشم 



  ملثل هذا ولدتين أمي -
  :اختيار املرأة نوعاً من اجلماع دون نوع
ان يقدم من سفر : كيف حتبني أن يأخذك زوجك؟فقالت: كربىاجتمع بنات حي املدينة عندها قالت لل

فيدخل احلمام مث يأتيه زواره املسلمون عليه فإذا فرغ أغلق الباب وأرخى الستر فحينئذ أتى ما أرومه، 
إن يقدم من سفره فيأتيه زواره، فإذا جاء الليل تطيبت : فقالت الوسطى. فقالت هلا أسكيت فما صنعت شيئاً

أن يقدم من سفر، وكان قد : وقالت الصغرى. ما صنعت شيئاً: أخذين على ذلك، فقالت  له وهتيأت مث
دخل احلمام وانطلى، مث قدم وقد شول فيدخل علي ويغلق الباب ويرخى الستر، فيدخل ايره يف حري 

  . !اسكيت فأمك الساعة تبول: فقالت. ولسانه يف فمي، واصبعه يف اسيت، فينيكين يف ثالثة مواضع

  :غب عن متعرضة للنكاحالرا

  :أبو حكيمة
  تالحظين بطرٍف مستراب... وضاحكة إيل من النقاب 

  مسودة املفارق باخلضاب... كشفت قناعها فإذا عجوٌز 
  وتأخذ يف أحاديث التصايب... فما زالت جتشمين طويالً 

  ودون قيامه شيب الغراب... حتاول أن تقيم ابا رياٍد 
  ريه اجملتىن قحط اجلنابك... حللت بشر واد : فقلت هلا

  بايرٍ ال يقوم على الشباب؟... مىت تشفى العجوز إذا استناكت 
  :وله

  وقد يستحل املرء غري حالل... دعاين إىل ما يستحل ابن أكثمٍ 
  أحق بايري منه أم عيايل... ولو قام مل أسعفه فيما أراده 

  :ابن حجاج
  قد رأت مفتاح ديري... غطت النظراء ملا 

  ال ترجني خريي: قلت... خرياً ورجت مين 
  فافعليه مع غريي... أبعدي عين وهذا 

  لست يف دعوة ايري... أنت يف دعوة أذين 

  :إرضاء املرأة باخللوة معها

خزاك اهللا فقد جئتين بشفيع ال أستطيع : وقع بني رجل وامرأة خصومة فغضبت فكابدها حىت رضيت وقالت
: فمن أعلمك أين األمري؟قالت: قال!األمري ورب الكعبة: قالتومر احلجاج متنكراً فرأته امرأة ف!رده



هل لك أن : فأكل وشرب مث قال!نعم اخلبز الشعري واملاء النمري: هل عندك من قرىً؟ قالت: مشائلك قال
  .فهو يصلح بينكما إذاً: نعم؛قالت: هل عندك من مجاع؟قال: تصحبيين فتصلحي بيين وبني امرأيت؟قالت

  :وحنوه محد إفحاش اجلماع

إن أردمت احلظوة عند النساء فأفحشوا النكاح وأحسنوا : وقال األحنف. قال ابن سريين ألذ اجلماع أفحشه
يقتلها بذلك : ما تقول يف امرأة تقول لزوجها إذا وطئها قتلتين أوجعتين؟فقال: وقال رجل للشعيب. اخللق

إهنا جمنونة إذا جامعتها غشي :  عنه وقالوقدم رجل امرأته إىل أمري املؤمنني رضي اهللا. وديتها يف عنقي
  .املباشرة واملسابقة: موطنان يذهب فيهما العقل: وقيل. أحسن إليها فما أنت هلا بأهل: فقال. عليها

  :األسباب املقوية للجماع من مالعبة احملبوب

املداعبة للشهوة أكثروا من مداعبة النساء وال تكونوا كالبهيمة اليت يطرقها الفحل بغتةً، و: قال احلسن
  .القبلة بريد النيك. كالرعد والربق للمطر

  :شاعر
  إمنا القبلة عنوان الصلة

  .اإلبساس قبل اإليناس: وطلب رجل من امرأته فقالت

  :كراهتها االعتزال

بلغين أنه : ما تقولني يف االعتزال؟قالت: كره الفقهاء االعتزال عن املرأة إال برضاها وقال رجل لزانية
أو مل يبلغك ان الزنا حرام؟وكانت ليوسف بن عمر جارية تصحبه يف السفر واحلضر، وكانت : الق. مكروه

: كيف علمت ذلك؟قالت: عزل؟قال: يوماً قائمة على رأسه فورد عليه كتاب فتغري وجهه، فقالت اجلارية
ألن وجهك قد تغري من حذر وال سهر، ولكن استجزت عزلك عين كل يوم، وهذا طعمه عندك مرة 

  .واحدة

  :ميلها إىل االعتزال

دخل قوم من األعراب البصرة جلدب أصاهبم، فرأيت جارية تتكفف فخدعتها وأدخلتها : قال بعضهم
اشتريت جارية فوطئتها : وقال بعضهم. نح عين نزلتك لئال تلحقين جنيناً: دهليزي، فلما وطئتها قالت

ربع أكارع تضيع مالك، ، فأما وقد أبيت أردت أن ال يأتيك أ: فجعلت تروم التنحي فأكرهتها فقالت
  .فشأنك وما تريد

  :العذيوط



وهو الذي إذا جامع وبلغ الفراغ وجرت النطفة يف إحليله استرخت فقحته فسلح وكذلك املرأة وأما 
كان جعيفران ال تقيم عليه امرأة فتزوج : وقال دعبل. الربوخ فاملرأة يغشى عليها عند اجلماع قبل الفراغ

  :إهنا مثلي وقد قلت فيها: امت عليه، فسألته فقالامرأة فأق
  بالت فقلت اسلحي إن شئت أو بويل... ملا ضربت بغرمويل مضارطها 

  فإن خريت فقد أعطيتين سويل... إين سأخرى إذا أنعظت من شبقٍ 
  منها أتى أو أتى من حتت غرمويل... سلٌح أيت بني عذيوطني شككين 
  حىت وجدت خراها يف سراويلي ...وساحلتين فلم أشعر مبا فعلت 

كانت عندنا جارية عذيوطة كلما بعناها ردت، فبعناها مرة فأبطأت فلقيتها فسألتها : وقال بعض النخاسني
  .موالي مثلي فإذا لقى سنرب قنرب أدخل الغلط: قالت

  :الرخصة يف إتيان املرأة يف دبرها

وقالت عائشة رضي اهللا " . حرثكم أىن شئتم  نساؤكم حرث لكم فائتوا" استدل مالك يف ذلك بقوله تعاىل 
وقال بعض أهل اللغة . إذا حاضت املرأة حرم اجلحران، فدل على أهنما كانا حالالً قبل احليض: عنها

  .اجلحران بالضم الفرج

  :حترمي إتياهنا يف دبرها

ا يف قبلها فنعم، وأما أم: يف أي اجلزرتني؟قال: وسئل. هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إتياهنن يف حماشهن
  .يف دبرها فال، إن اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن

  :النوادر يف إتياهنا يف ذلك املوضع

وسئل أبو . ال أجعل اسيت ضرة حلري مع قرب ما بينهما: دعيين آتيك يف استك فقالت: قال مزيد المرأته
 يقول نساؤكم حرث لكم، واالست هلا مزرعة من حلت له إن اهللا: حفص عن إتيان املرأة يف دبرها فقال

  .القرية حلت له املزرعة
  :مهام القاضي

  تقنصتها والنجم قد كاد يطلع... ومذعورٍة جاءت على غري موعٍد 
  :ونفسي إىل أشياء منها تطلع... فقلت هلا ملا استمر حديثها 
  فإين حبب املالكية مولع... أبيين لنا هل تؤمنني مبالٍك 

  ومذهبه عدلٌ لدي ومقنع... نعم إين أدين بدينه : فقالت
  ونؤثر فتياه احتساباً ونتبع... فبتنا إىل اإلصباح ندعو ملالٍك 

  .قد يؤخذ اجلار بذنب اجلار: وحاضت امرأة أعرايب فتعرض الستها وقال



  :ابن احلجاج
  طويلةٌ عند استها طائله... حاضت وقد كانت هلا مدةٌ 

  ودية النيك على العاقله... ى سرمها وثبت يف احلال عل
نعم أنيكها يف دبرها وهو : رفعت امرأة قصة إىل القاضي تدعي أن زوجها يأتيها يف دبرها، فسأله فقال

ورفع رجل إىل ابن سيمجور قصة، وكان يتوىل النظر بنفسه بني . فخجل القاضي!مذهيب ومذهب املالك
: وكان الزوج غالماً له فقال. ركي وهو يسومها النيك يف دبرهاالرعية، وكان يف القصة ابنيت حتت فالن الت

إين محلت من تركستان إىل الطران فناكوين يف اسيت، مث إىل خبارى مث إىل هراة ويف كل مكان ينيكوين يف 
  .فخجل ابن سيمجور!اسيت، مث محلت إليك فكنت تنيكين يف اسيت، فما علمت أن ذلك حمظور

  :زوجهاشكاية املرأة كثرة مجاع 

تزوج مزيد موالة أليب املثىن اخلزاعي فجاءت إىل أيب املثىن فشكت إليه كثرة مجاعه فلقيه أبو املثىن فعاتبه 
أتراين أعلف وال أركب؟ورفعت امرأة زوجها !كن بيين وبينها كف عين ضرسها أكف ايري: فقال له مزيد

أيها القاضي سلها تسلفين مىت شئت : لإىل القاضي تشكو مجاعه، فقاره القاضي على عشرة كل ليلة، فقا
  !أيها القاضي ال صرب يل عليه فقد استلف يف ثالث خلمس: فأجابه إىل ذلك فعادت املرأة بعد ثالث فقالت

  :شكاية املرأة عنة زوجها

. صدقت ولكين مؤاخذ عنها: بعلي هذا ليس يضاجعين فقال الرجل: رفعت امرأة زوجها إىل القاضي وقالت
فقال . فلما خرجت فإذا هي مبخنث. احلكم أحق أن يتبع: فقال. احلكم فيه أن تؤخر سنة: فقال القاضي

إن شيئاً نقلك من طبع الرجال غعلى طبع النساء : فقالت!أما تستحني أن تقويل للقاضي ليس ينيكين: هلا
إن زوجي  :وقدمت امرأة زوجها إىل القاضي وقالت. حىت عفرت حليتك يف التراب حقيق ان ال يستحى منه

ناولين ايرك حىت : هو يكذب؛فقال القاضي: فقالت املرأة!إين عنني: فقال الزوج. ليس يضاجعين
لو رآك ملك املوت منعظاً : فتناول ايره ميرسه، وكان القاضي قبيحاً فلم يقم ايره، فقالت للقاضي!أمتحنك

اعط : فانتشر سريعاً فقالت السترخى، إدفعه إىل غالمك هذا، وكان للقاضي غالماً صبيح فدفعه إليه،
وقال املهدي جلارية !مر يا كشحان ونك امرأتك وال تطمع يف غلمان القضاة: فقال القاضي. القوس باريها

. إذا رزم الفحل ودقت احلجر، تعرض بأنه مقصر يف الباه فخجل: قالت. أنت أودق من أتان عاقر: له
ألك : به طوالً وعرضاً على حرها وقال هلاوعشق رجل امرأة فزارية، فلما صارت عنده فأخذ مير 

  .يا ابن اللخناء ، لو كان يل زوج مل أدعك تتخذ حري طنبوراً تضرب عليه مبضراب منكسر: زوج؟فقالت

  :املتعذر من عجزه عن املطاعنة



  :فأومأ بيده إىل ايره وقال: دخل ابن شبابة إىل امرأة وخرج سريعاً، فقال له صاحبه
  وأعظم الناس أحالماً إذا قدروا... قاد هلم مشس العداوة حىت يست

  :وقال
  ن فمن أذم ومن ألوم؟... ايري علي مع الزما 

  :وقال هارون لعنان جارية الناطفي، وقد قبلها ومل ينتشر عليه
  :ويب رعدةٌ من حبها ليس تسكن... أقول وقد حاولت تقبيل خدها 
  !نك أجنبلدى احلرب إال أنين ع... فديتك إين أشجع الناس كلهم 

وقعد !أنت تفتحني بيتاً وأنا أنشر ميتاً: واستهدفت امرأة لرجل شيخ فأبطأ عليه االنتشار، فعاتبته فقال
اخلائب من فتح جرابه ومل يكتل، ومن هذا : فقال!قم يا خائب: أعرايب بني فخذ امرأة فلم ينتشر، فقالت له

  :أخذ الشاعر قوله
  فارغة اجلرابفقامت وهي ... أتت جبراهبا تكتال فيه 

  :تعيري العاجز عن االفتضاض

كيف غررمت احلرائر واستهديتم !العجب لكم أنكم تناكون وال تنيكون: كتب أبو العيناء إىل ابن مكرم
املهائر، وعالم قدمتم وأنتم حتتاجون إىل الذكور، ومل أظهرمت حب الناسء وبكم عرق النساء، وكيف دعيتم 

  :ألذقان؟فأنتم كما قال الشاعريوم الروع الطعان وأنتم خترون ل
  ولكن على أعقابنا تقطر الدما... فلسنا على اإلقدام تدمى كلومنا 

  .نساؤكم عند جريانكم ورجالكم حتت غلمانكم، فيا بؤساً للعروس وإزارها مل حيلل وشعورها مل تبلل
  :أبو علي البصري

  ي عسرايكفيك من شأهنا بعض الذ... رد ابنة القوم أو فاطلب هلا ذكراً 
  ومججموا األمر حىت شاع واشتهرا... فقد تأبوك حىت ال أناة هبم 

  مىت تعاطى بكفيه حراً عقرا... يقدم قبل االير إصبعه : قالت
  :وعجز رجل عن امرأته ليلة العرس فقالت

  إذا ما املطايا مل جتد من يقيمها... تبيت املطايا حائراتٍ عن اهلدى 

  :اغتباط من تقوى على اجلماع

وقيل آلخر . ما يهيج شهوهتا وينقص عفتها ويستدعي بغضتها: ما عندك من اجلماع؟قال: ل أليب مهديةقي
كيف : وقيل ملدين. ميتد وال يشتد، وغذا كرهته يرتد: وقال. إن منعت غضبت وإن تركت عجزت: فقال

  .ايري إذا فقد قام، وإذا وجد نام: حالك؟فقال



  به عريضاً طويال صار مهي... يل ايٌر أراحين اهللا منه 
  ولعهدي به ينيك الرسوال... نام إذ جاءه احلبيب كياداً 

  :املستحسن لعجزه

وقيل أليب . ذهب مين األطيبان السن واالير، وبقي األرطبان الضراط والسعال: سئل شيخ عن حاله فقال
هل يف البيت : ضي أصبهانوقال ابن أيب البغل لقا. البزاق: ما بقي عندك من آلة الباه؟قال: عبد اهللا املنتوف

وقال أبو حكيمة من مرثيه الير مما ال . أنا يف البيت أصلي منذ سنتني، وأشار إىل متاعه: ال قال: صالة؟قال
  :يسبق إليه

  برأسي وجسمي دمالً وزكاما؟... أحيسدين إبليس داءين اصبحا 
  زمانة اير ال يطيق قياما... فليتهما كانا به وأزيده 

  توسد إحدى خصيتيه وناما... ك أزباب معشرٍ إذا انتبهت للني
  :ومن قوله وهو أحسن ما قيل يف ذلك

  له حركات ما حيس هبا الكف... ينام على كف الفتاة وتارةً 
  إىل والديه مث يدركه الضعف... كما يرفع الفرخ ابن يومني رأسه 

  :وله
  حلم ايرٍ ووقاره... قلما هتوى الغواين 

  :وله
  وتركأنه قوس ندافٍ بال 

  :وله
  سري يلف على دوامة الريق

  :وله
  رشاء على رأس الركية ملتف

  .قناة معقفة وعروة على اإلبريق مركبة: ويف وصفه قيل

  :ذم كثرة اجلماع

أي : وقال رجل ألرسطاطاليس. صاحب اجلماع يقتبس من نار احلياة فليكثر منه أو يقلل: قال جالينوس
. ما رأيت منهوماً باجلماع إال تبينت ذلك يف مشيته: عاويةقال م. إذا شئت أن تضعف: وقت أجامع؟قال

قد ذهب اجلماع : وقال طبيب لرجل. الضرير أنكح من البصري، واخلصيان أصح بصراً من الفحول: وقيل
  .قد وهبت بصري لذكري: ببصرك؛فقال

  :نوادر امرأة غازهلا رجل فأخجلته



ونظر !سل زوجي فإنه ذاقين وذاقها: امرأيت؟فقالت أريد أن أذوقك فأنظر أنت أطيب أم: قال رجل المرأة 
وقال . اقعد حىت جييء موالي لعله ينيكك: نعم؛قالت: يا سيدي تريد النيك؟قال: رجل إىل امرأة فقالت له

: قالت. قد جعلته يف يدك: قال. هال جعلته يف يدي أضعه حيث شئت: فقالت!ايري يف استك: رجل المرأة
إن يل صاحباً ينيكين، ويل زوج ال يتركين : النظام جارية وتبعها فقالت وراود!قد وضعته يف حر أمك

وأنعظ رجل . فإن وجدت يف حري فضلة فافعل. عشرة، ويل صديق أنا أعشقه، ويل حبة ال تفتر عن النساء
 يا رقيع اعرض هذا على من مل ير ايراً قط، وأما أنا فعندي من االيور أكثر: اير فعرض ايره على بغي فقالت

أخشى : فقالت. خذي هذه الدبة وامسحي يل بواحد: وكان لرجل دبة فقال المرأة!من التكبري يوم الضحى
أين درب : ومن النوادر أن امرأة مرت بأيب العيناء فقالت. أن أرزق منك ولداً فيكون ابن قحبة بزيت

  !بني سراويلك: احلالوة؟قال

  :من حامش امرأة باستدعاء نفع منها

قد سارعت إىل أمرك فتفضل برد الطبق : ابعثي يل بعلك بني دينارين، فكتبت إليه: ديقتهكتب رجل إىل ص
: وقال رجل المرأته. استدروا باهلدايا برد الظروف: استعملت قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. واملكبة

  .هذا ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ عوداً فلعلك تعود: فقالت. أعطيين خامتك أذكرك به

  :درهن يف كرب العجيزة وصغرهانوا

ما أعظم عجيزهتا إذا مل تكن عليها : مررت بامرأة قائمة كبرية العجيزة فقلت لبعض من معي: اجلاحظ
ولبست امرأة ثياهبا واختذت . انظر إيل احلق وال تكن من املمترين: فكشفت عن عجيزهتا وقالت. معظمة

ويسألونك : فلما خال هبا وجدها كالعود فسأهلا فقالتمعظمة لترى عجزها، فرآها رجل فأعجبته فراودها، 
  !عن اجلبال فقل ينسفها ريب نسفاً

  :الكري بيخ

بل أنت قبحك : فقالت!أعز يب قبحك اهللا: ما تقول يف الكري بيخ؟فقال: جاءت امرأة إىل ربيعة الرأي فقالت
استنزلت به شهوة غري بعلك عافاك اهللا كل شيء : فقال!جئت أستشهد بك وأسترشدك فتردين بضالليت!اهللا

نعم فأخذ درمهني : تأخذ درمهني والنيك عليك؛قال: ومرت امرأة مبخنث ومعها كري بيخ فقالت. فحرام
ودخل خربة وقام على أربع، وشدت املرأة ذلك على حقوها وجعلت تدخل فيه وخترج، فتطلع رجل من 

وأي عجب؟الرجال ينيكون النساء منذ : فقال املخنث!واعجباه من امرأة تنيك رجالً: ورائهما وصاح
  !خلقت الدنيا، إن ناكت امرأة رجالً يوماً فال عجب

  :أنواع خمتلفة يف وصف اجلماع



واوياله يف أي وقت وأي موضع؟وكان عراقي يهوى امرأة : لدغت عقرب جارية يف فرجها فقالت أمها
هبا، والغالم باجلارية، واحلمار باألتان ،  فجاء على محار مع غالم، وجاءت املرأة على أتان مع جاريتها، فخال

  :سأل جعفر بن سليمان عن قول جرير!هذا يوم غابت عذاله: فقال
  يوم الرحيل فعلت ما مل أفعل... لو كنت أعلم أن آخر عهدكم 

: وقيل. أصبت: فضحكوا وقالوا!أنا أعرف ما كان يفعل كان ينيكها: فقال فىت من األعراب يف آخر اجمللس
وكان لرجل غالم أسود سندي فسافر وخلف الغالم يف أهله، . تربية الرجل لولده أن ينيك دابتهمن حسن 

ما هذا : فأحبل امرأته فلما جاء الرجل خرج للقائه، وجعل أحد الغالمني على عاتقه واآلخر خلفه، فقال له
وهذا : فقال السندي!هذا عجب: فقال. ال ولكن ولدته من الست: أتزوجت؟قال: ابين، قال: يا مبارك؟قال

اطليب : أتت امرأة حي املدينة تسأهلا املهراس وزوجها يواقعها فقالت: وقال إسحاق. الذي فوق العجب
وحكي أن ابن نوخبت كان له جارية وغالم، فكان إذا خرج . املهراس من ابين فمهراسنا مشغول يف اهلاون

أحدمها اآلخر، فكان يتعاطى معهما فقيل له يف أخرج أحدمها معه خشية أن جيتمعا، فلما أعياه األمر زوج 
  .لئن أكشحتهما أحب إيل من أن يكشحاين: ذلك فقال

  مما جاء يف السحق واملساحقات

  :تفضيل السحق على اجلماع

وقال . تعين احلبل . صدقت ولكن ينفخ اجلنبني: ما يف الدنيا أطيب من املوز، قالت: قالت امرأة لساحقة
من الذي : اين األصمعي؟فمثلت بني يديه فقال: الرشيد فخرج على غفلة فقالكنت يف دار : األصمعي

  :وال تستعملي املردي؟وما أوله؟فقلت هذا شعر لبعض السحاقات بالبصرة وأوله: يقول
  وال تستعملي املردي... ضعي اهلن على اهلن 
  من القائم كالوتد... فذا أحلى وذا أشهى 

  .فضحك وأمر يل بألف دينار

  :جلماع على السحقتفضيل ا

ونظر رجل إىل جارية على . إنه التيمم ال جيوز إال عند عدم املاء: ما تقولني يف السحق؟قالت: قيل المرأة
  .جاء احلق وزهق الباطل: سطح تساحق فرمى نفسه فوقها فقالت

  :شاعر
  أفقن فإن النيك أحلى من السحق... أال يا ذوات السحق يف الغرب والشرق 

  وليس يسوغ اخلبز باخلبز يف احللق... ز باألدم يشتهى أفقن فإن اخلب
  وأي لبيبٍ يرقع اخلرق باخلرق... أراكن ترقعن اخلروق مبثلها 

  :وقال



  قبيل الصبح يف ظلماء بيت... أما واهللا لو ناجاك ايري 
  وأن العيش يف ركض الكميت... إذاً لعلمت أن السحق زوٌر 
  . من حر مبخراير أخبر خري: وذكر السحق المرأة فقالت

  :نوادر يف السحق

ألنه أنقح لشعرهتا وأنقى لصحن : ومل؟قال: إهنا واهللا حتسن؛قيل: امرأتك تساحق؛فقال: قيل أليب فرعون
ودخل رجل على جاريته وهي تساحق وحرها رطب . فرجها، وأحرى إذا ورد عليها االير ان تعرف فضله

  !ذكرك حري قبيل ما دخلت فبكى: ما هذا؟قالت: فقال

  :املعروفات بالسحق

أول من سنت السحق ابنة احلسن، هويت امرأة النعمان بن املنذر وكانت قد وفدت عليها، فأنزلتها عندها 
يف اجتماعنا أمن من الفضيحة وإدراك للشهوة، فاجتمعتا وبلغ : وشغفت هبا فلم تزل تزين هلا ذلك وقالت

اعتكفت هند امرأة النعمان على قربها واختذت من شغف كل واحدة باألخرى أنه ملا ماتت ابنة احلسن 
  :الدير املعروف هبند يف طريق الكوفة؛وفيها يقول الفرزدق

  كما البنة احلسن اليماين وفت هند... وفيت بعهٍد كان منك تكرماً 

  :سنن السحاقات

جل ذنبه، وال عادهتن أن ال يتناولن ما فيه مشاهبة من هز الرجال، فال يأكلن القثاء واجلزر والباجنان أل
الفالوذج ألنه يتخذ للوالدات منهن، وال يشربن يف الكأس لطوله، وال يشربن من القناين لعنقها، وال من 

األباريق، وال يتناولن املراوح لذنبها، وال يقعدن يف جملس فيه ناي وال طنبور لعنقه، وال يأكلن العصب وال 
كوع، وال يتخذن الديوك وال احلمام لفساده وال يكتحلن املبعر احملشي، والكبار منهن ال يصلني ألجل الر

  .لدخول امليل

  مما جاء يف الضراط والفسو

  :احلث على إرساله

وكانوا يف يوم اجتماعاهتم . زعمت اهلند أن حبس الضراط داء دوي، وإن إرساله منج، وأنه العالج األكرب
  .يباً وال ضحكةوحمافلهم ال حيبسون ضرطة، وال يسرون فسوة، وال يرون ذلك ع

  :شاعر

  له دواٌء سوى الضراط... الريح يف اجلوف ليس عندي 



  :وصفه بالشؤم

  .روي عن بعض الكبار أن الضراط شؤم، وكلب قوم وقع بينهم ضراط تفرقوا
  :شاعر

  رط يا سعيد من الفتوه... ليس التظارف بالتضا 
  هدموا بضرطهم املروه... وإذا تضارط معشٌر 

لو : وقيل آلخر أنه يوم التفرق، فقال. هو جدير أن أخرجه من بطين: قال. شؤم الضراط: وقيل لضراط
  .إن كان الضراط إمثاً فاخلراء كفر: الضراط إمث؟فقال: وقيل ملاجن. كان حقاً ملا آثر أهل السجن شيئاً عليه

  :احلاذق بالضراط املتكسب به

إن فعلت : فقال. فأفتق نيفق السراويل اضرط ضرطة: ما بلغ من ضراطك؟قال: جاء رجل إىل املعتصم فقال
وكان رجل يصفق الباب بضرطة، وكان سعيد . ففعل وأخذ املال!فلك مائة دينار، وإن عجزت فمائة سوط

  .بن محيد يضرط على إيقاع العيدان
  خيرج الضرطة كالرعد القصف... من يضارطين يضارط موسراً 

  .فالن أضرط من عنز، ومن عري ومن غول: وقيل

  :لضراط وقرقرة البطنحبس ا

واهللا ال يرى ذلك أبداً، وإنه كما قال : فقيل!واهللا ألضربنه حىت يضرط: ضرب يزيد بن املهلب منريياً فقال
  :األعشى

  وكانت بقية قومٍ كتم... كتوم الرغاء إذا هجرت 
ء ألست تطلب اخلرا: ألضربنك حىت خترأ، فمن أول سوط لطخ البساط، وقال: وعكسه قال رجل ملخنث

أما املعمعة أعرفها وأما القرقرة فضراط مل : يف بطين معمعة وقرقرة، فقال: خذه وخلصين؟وقال رجل لطبيب
  .ينضج

  :ابن مناذر
  إن صدق الوعد مطرنا خرا... بطنك يا عبدي قد قرقرا 

  :عذر من خرج منه ريح من الكبار وقلة مباالته

وكان أبو عبيد حيدث . ا نامت العني استطلق الوكاءالعني وكاء السه فإذ: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أيها الناس إين ميزت بني أن أخاف اهللا : ويروى أن عمر رضي اهللا عنه كان خيطب فقال. هبذا احلديث

وضرط احلجاج . وأخافكم، فرأيت خوف اهللا أوىل، أال وإين قد خرجت مين ضرطة ، وها أنا أتوضأ وأعود



وكان باألهواز عامل به صمم فاجتمع . واستدعى باملاء فتوضأ. جوف ضروطأال إن كل : على املنرب فقال
إننا استكفيناك أمر كتابتك : إليه أهل عمله وهو يضرط، فكتب إليه كاتبه إنك تضرط وال تشعر، فوقع له

  :غنت مغنية فضرطت فأنشدت. ومل جنعلك حمصياً علينا، فتغافل كما تغافل القوم والسالم
  ومل آت أمراً منكراً فأتوب... الناس بدعةً  ضرطت فما أبدعت يف

  فليس علي يف الضراط رقيب... إذا كانت األستاه تضرط كلها 
  :الكميت

  كأن مل يروا قبلي ضروطاً وال بعدي... أيا عجباً للناس يستشرفونين 
: ه ناس قالقال لك ذلك فلما اجتمع عند!اكتمها على يا أمري املؤمنني: وضرط أبو األسود عند معاوية فقال

إن من مل يؤمتن على ضرطة حلري أن ال يؤمتن على أمر : أعلمتم أن أبا األسود ضرط آنفاً؟فقال أبو األسود
  .األمة

  :نوادر من خرجت منه ضرطة يف حمفل

فضحك كل !سبح لك أعالي وأسفلي: صلى الدالل املخنث يف مجاعة فضرط يف الصالة فرفع رأسه وقال
سبحان : كنت أمر يف طريق فتقدمتين امرأة فاستعجلتها فضرطت فقلت: ايبوقال العت. من يف املسجد

سبحت يف غل وقيدين يا بغيض يا مقيت يا بارد ملاذا ال تسبح؟قطعت عليك الطريق، شتمت : فقالت!اهللا
: وقال أبو النواس!لك عرضاً امض ال مصحوباً وال حمفوظاً، فما زالت تقول حىت خجلت كأين ضرطت

ال ولكن إذا فرخ أطعمناك من : أتبيعني هذا احلمام الراعيب؟فقالت: طريق فضرطت، فقلتمرت امرأة يف 
  وحضر التنوخي نادياً فقام وحبق حبقة فضحك القوم فأنشأ. فراخه

  تراخت بال شٍك مشاريخ فقحته... إذا نامت العينان من متيقٍظ 
  هومن كان ذا جهلٍ ففي وسط حليت... فمن كان ذا عقلٍ تناسى ضراطه 

مهما شككت : يبىن ههنا كذا ويبىن ههنا كذا مث وقف يف مكان فضرط فقال: وكان رجل يقدر بناء فقال
وورد أهل أصبهان على خليفة يشكو إليه آفة سنة . مث صور صورته. فال اشك ان هذا موضع كنيف

 املؤمنني ما تعودته وهذا أيضاً من آفات السنة، فواهللا يا أمري: وانقطاع غلة، فضرط يف أثناء الكالم، فقال
خلف نطق خلفاً، أمل أقل لك إذا رأيت : وكان أعرايب يكلم رئيساً فضرط، فالتفت إليه فقال!إال يف موضعه

وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون : إنساناً يتكلم فاسكيت؟وضرط شيخ يف جملس فقال
  .هذا من ثقل الوحي: لتما هذا؟قا: وملا وقع مسيلمة على سجاح ضرطت فقال. تسبيحهم

  :من عذر ضارطاً وسكن منه
تكلمي وال تستحي فما : فقال!كلمت امرأة هشام بن عبد امللك يف حاجة فضرطت، فسكتت وخجلت

  :وكان ملطيع بن إياس جليس فضرط، فغاب أمياً خجالً فكتب إليه. مسعت هذا من أحد أكثر مما مسعته مين
  ت عنا زماناً لست تغشاناوغب... أمن قلوصٍ عدت أظهرت مقليةً 



  إال وأينقه يشردن أحيانا... خفض عليك فما يف الناس ذو إبلٍ 
  :وحضر بعض الفقهاء جملس الصاحب فضرط فاشتد خجله، فقال الصاحب

  من ضرطٍة أشبهت ناياً على عود... ال خترج على خجلٍ : قل البن دوشاب
  بن داود إذ أنت لست سليمان... فإهنا الريح ال تستطيع حتبسها 

  :وله
  ضراطك ما على استك من جناح... ابا احلسن اخلضريي اغتفرنا 

  فبعض القول يذهب يف الرياح... فال تذهب على خجلٍ وعاود 
: وكان ازادمر عند احلجاج يشكو إليه فساد غلته، فبدرت منه ريح، فخجل وأراد احلجاج أن يبسطه فقال

نعم، والتفت فرأى أعرابياً يقدمه احلجاج للقتل : قد وضعت عنك اخلراج، فهل من حاجة أخرى؟قال
بأيب استك : قد وهبته لك فخذه، فخرج األعرايب وجعل يقبل استه ويقول: هتبين هذا األعرايب؟قال: فقال

: وضرط محدون بن إمساعيل بني يدي املتوكل فاستحيا وقال. اليت حتط اخلراج وختلص األسرى من القتل
  .عتما مس: ضرطت، فقال املتوكل

  :اعتذار ضاحك من ضارط

  :كان ابن الرومي يف جملس فضرط بعض احلاضرين فضحك، فغضب الضارط وشتمه فأنشد
  فال تغضب كال األمرين بغته... بليت بفلتةٍ فضحكت فلته 
  بغري أذى عليك فلم كرهته؟... ويل فضلٌ عليك ألن فعلي 
  وجتشمين رضا ما قد فعلته؟... أتسمعين األذى وتسيمنيه 

  !ومل تسمع أذاي وال مسعته... تغضب عن ضحكت بغري عمٍد و

  :املعري بضرطة بدرت منه

من : تعري عبداً لقيس بذلك، وذلك أن رجالً من ايار خرجت منه ريح، فعري بذلك فقام بسوق عكاظ وقال
بن  وحضر جنيد!جئتنا بعار الدهر: أنا، فقال له قومه: يشتري عار الفسو بربدي حربة؟فقام عبقسي فقال
إنك عودته يف اخلال : كل جوف أضرط، فقال مسلمة: عبد اهللا عند مسلمة فزحف إىل املائدة فضرط فقال

وتزوج قطين امرأة فضرط عندها يوماً وهو . فضحك يف املأل، وروي ذلك عن أمري املؤمنني رضي اهللا عنه
  :يشرب، فتمثل بقول الشاعر

  ة فاسقيها بين قطنصفو املدام... إن كنت ساقيةً يوماً على ظمإٍ 
ودخل أعرايب على املساور الضيب وهو يف عمله بالري . وهذه أسقيها بين قطن، فخجل وطلقها: فقالت

  :غلطنا يف احلساب، فقال األعرايب: فسأله وأحل عليه، فسعل املساور فضرط، فجذب سفطه، وقال لكاتبه
  فما زال يسعل حىت ضرط... أتيت املساور يف حاجٍة 



  ومسح عثنونه وامتخط... كرسوعه وحك قفاه ب
  من الضراط جاء الغلط: فقلت... غلطنا حساب اخلراج : وقال

  ألخرى تقطع شرج السفط... وأمسكت عن حاجيت رهبةً 
  :وقال

  إذا كانت توسع بااليور... وما يف الضرط لالستاه ذنٌب 
  :آخر

  دخلت وهباً يف حشاه قد كمن
زير عبيد اهللا بن خاقان فضرط، فأكثر الشعراء القول فيها، وهب وهو صاحب الربيد وكان يف جملس الو

إن الكمثرى هتيج الريح، ومد يده : وكان راكب يسري وبني يديه مجل عليه كمثرى فقال رجل استقبله
ودفع الفتح بن العميد إىل ابن . ما رأيت شجرة أمثرت قبل أن تغرس غريها: ليأخذ واحدة فضرط فقال

  :احلجاج قول الشاعر

  ومن آية احلب احلديث امللجلج... ا التقينا جللجت يف حديثها ومل
  :فقال

  ومن آية السرم الضراط امللجلج... وملا التقينا جللجت يف ضراطها 
  طريقته يف السخف ال تتبهرج... أال أيها األستاذ دعوة شاعرٍ 

  :التعريض مبن خرجت منه ضرطة فقدر أهنا مل تسمع

: نبهوه قبل أن يأيت بظلمة، فنبه فقال: فضرط فضحكوا، وثىن فقال مزيداضطجع رجل يف جملس فيه مزيد 
ودخل . صدقت قد زقيا ومسعنا: كنت يف أطيب نومة رأيت كأين صدت ديكني ألعب هبما، فقال مزدي

ما أطيب الضراط يف : بعض الكتاب محاماً بأصبهان وقدر أن ليس فيه أحد، فضرط ضرطة صياحة وقال
إذا خرجت فألقين قبل كل أحد، : روف بابن اهلذرة فسعل بعد ضراطه بساعة فقالوكان مث املع!احلمام

  .أخزاك اهللا فقد صار ذلك نادرة: فدخل عليه فكتب له رقعة خبمسة أقفزة حنطة، زدين، فقال

  :لغز فيها

  وليس هلا زوٌج وال تتحرك... ومولودةٍ مل تدر ما الطمث أمها 
  ووالدها من عارها ليس يضحك... يقهقه منها القوم من غري رؤيٍة 

  :ابن الرومي
  فعري الناس هبا الناسا... ماهنة عمت بين آدم 
  فال يرى الناس هلا باسا... يعتمد العامد إتياهنا 

  نكس من أصواهتا الراسا... حىت إذا جاء هبا فلته 



  :الضراط على الغري على سبيل التهكم

  :الصاحب
  بكفه عارضيه... قل البن محزة ميسح 

  قرأت جبدر واملرسالت عليه فقد
  :وقال

  حيملها سرٌم إىل عنفقه... وضرطٍة مرعدٍة مربقه 
  وبعدها من سلحيت ملعقه... مسحتها الشيخ ابا جعفرٍ 

  :وقال
  الضرط يف أمثاهلا فريضه... وحليٍة طويلٍة عريضه 

  :الفساء

يل والريح هللا يرسلها، فدع عنك  احللقة: دخل أعرايب احلمام يف البصرة وكان يفسو، فأنكر القيم عليه فقال
هو أفسى من الظربان، : وقيل. أن لالست منة ولألنف مشة، وليس كل ما تلقاه حبيباً وال كل ما تشمه طيباً

. هو أفسى من اخلنفساء: وذلك أنه يفرق بني اإلبل بفسوه ويأيت حجر الضب فيفسو عليه فيأكله، ويقولون
  :ولبعضهم

  يشككين فوه إذا ما تنفسا... ا ويل صاحٌب أفسى الربية كله
  فما أحٌد يدري تنفس أم فسا... حتولت األنفاس منه إىل استه 

  :وقال
  من كل خرقٍ يف بيوت بالل... هللا در عصابٍة نادمتهم 

  يرمونين رشقاً بغري نبال... باتوا موترةً علي قسيهم 
  هطلت مقاتلةً لغري قتال... يرمون نبالً من رياح بطوهنم 

إن للباطل : ما بال الفسو ال يبقى والطيب يعلق ويبقى؟فقال: حفص الوراق يف بعض مداعباتهسئل ابو 
شكر اهللا على : اشكروا اهللا فقيل: وقال بعض القصاص. جولة مث يضمحل وللحق دولة ال ينخفض وال يذل

   صافية؟تفسون فتذهب عنكم رائحته، وتتبخرون فتعلق بكم فائحته، أليس هذه نعمة من اهللا: ماذا؟قال

  :التخري على سبيل التالعب

: ما هذا؟قال: فقام وخرأ عليه فقال!جاشت نفسي: وحيك ما هذا؟قال: تقايأ رجل على أيب الصلت فقال
  :عبد الصمد بن بابك. جاشت اسيت

  خبأهتا يف أسفلي... وحليةٍ للمختلي 
  تنطلي: حىت إذا ما اختضبت قلت هلا



  :ابن احلجاج
  فر يشر باب كوين... إن كنت تأذى نداين 
  فهاهتا يف البطون... وكنت داين بناجي 

  :وقال
  لتمنيت ساحةً يف سبالك... لو متنيت أن أبلغ حاالً 

وروي يف مداعبات أليب الفضل بن العميد، وكان عنده بعض من خيلع العذار يف مداعبته، فتناول طاقة شعر 
  .حليتك يف اسيت كنت صادقاً: خذها يا فالن ودسها يف استك حىت إذا قلت: من حليته وقال

  :ويقرب منه لزيتور بن أيب محاد
  أباجاد وهواز وحطي: ... كتبت على حر أم أيب نواس
  فإن هم غريوه عرفت خطي... وصريت اخلتام عليه ايري 

  احلد السابع عشر

  يف خلق اإلنسان

  :اخللقة املستحسنة عند العرب

القامة، ورحب الشدق وبعد الصوت، ومما دل على محد  ضخم اهلامة وطول: ما اجلمال؟قال: قيل ألعرايب
غور العينني وإشراف : وسئل آخر فقال. إن الصغري الرأس ال عقل له: عظم الرأس ما قال جالينوس

  :احلاجبني ورحب الشدقني، وقال

  رحاب الشداق طوال القصر... وصلع الرؤوس عظام البطون 
تقولني ذلك ويف عمود اجلمال وال رداؤه وال برنسه؟إن كيف : إنك جلميل؛فقال: وقالت امرأة خالد له

  .عموده الطول ورداؤه البياض وبرنسه سواد الشعر وأنا قصري أسود أمشط، ولكن قويل إنك مليح

  :اخللقة الدالة على النجابة أو غريها

مانياً خرط: وما املخش؟قال: قال!نعم املخش: أكان لك ولد؟قال: دخل أعرايب على حممد بن سلمان فقال
أشدق، إذا تكلم سال لعابه، ينظر مبثل فلسني، كأن صدره كركرة بعري وكأن ترقوته خالفه، فقأ اهللا عيين 

ما أنت بأرسخ فتكون فارساً وال بعظيم الرأس : وقال رجل لسنان بن سلمة!إن رأيت قبله أو بعده مثله
  .فتكون سيداً

  :شاعر
  لضب أو هي أحقروكفاً ككف ا... تقلب رأساً مل يكن رأس سيٍد 



أبغض صبياننا األقيعس الذكر الذي كأمنا يطلع يف حجر، وإذا سأله القوم أين أبوك هر يف : وقال الزبرقان
وجوههم، وأحب صبياننا الطويل الغرلة أي جلدة الذكر، السبط الغرة العريض الورك األبله الغفول الذي 

  .مإن سأله القوم أين أبوك قال معك. يطيع عمه ويعصي أمه

  :املوصوف حبسن الوجه وإشراقه

  .فالن كأنه شهاب يف ظلمة الليل ساطع وكوكب يف أفق السماء المع
  :ابن عبدل األسدي

  أو حيث علق قوسه زحل... وكأمنا نظروا إىل قمرٍ 
  :ابن العنقاء

  ويف أنفه الشعرى ويف وجهه القمر... كأن الثريا علقت فوق حنره 
  :أوس بن حجر

  مبنيٌ لعني الناظر املتوسم... بيٌض ناصٌع جترد يف السربال أ
  :آخر

  تراه كالبدر جلًى ليلة الظلم
  :ابن الرومي

  على الربية ال نارٌ وال علم... كأنه الشمس إذ واىف املنيف هبا 

  :املوصوف بالقبح

مى أحسن من احلسناء يف عني أمها، وأقبح من زوال النع: أقبح من القبيحة يف عني ضرهتا، كما يقال: يقال
  .وفوت املىن وطلعة الردى وأمسج من واو عمرو

  :شاعر
  ق يف مقليت عاشق أقبح... ووجهك من وجه يوم الفرا 

  :ملا مسع بشار قول محاد عجرد فيه
  إذا ما عمي القرد... شبيه الوجه بالقرد 

  :ملتنيبوقال ا!أمل يكفه تشبيهي بالقرد حىت جعله أعمى؟وهو يراين فيصفين ولست أراه فأصفه: بكى وقال
  قرٌد يقهقه أو عجوٌز تلطم... وإذا اشار حمدثاً فكأنه 

ووقع بني األعمش وبني امرأته . وقيل أقبح من العزىل ومن زوال النعمة ومن احلدثان ومن سنة بال نيل
إن أبا حممد شيخنا وفقيهنا فال : وحشة، فسأل بعض أصحابه أن يرضيها ويصلح بينهما فدخل عليها وقال

عمش عينيه ومحوشة ساقيه، وضعف ركبتيه وقزل رجليه وننت إبطيه وخبر شدقيه، فقال يزهدنك فيه 
  .قم عنا قبحك اهللا فقد أريتها من عيويب ما مل تكن تعرفه وتبصره: األعمش



  :ابن الرومي
  إذا بكى بعضهم فلم ينم... يفزع الصبية الصغار به 

. الطم حر وجهه: ىل بعض الكبار فقال لغالمهوجيء بعيار إ. هو قراعة يف قراح وخراة يف مستراح: يقال
  .يا سيدي ليس لوجهه حر ألنه كان قبيحاً: فقال
  :آخر

  لو عضه الكلب ضرس... وجٌه قبيٌح حامٌض 

  :املعرض بقبح غريه

: يا أبا فراس ما أنت بالذي ملا رأينه أكربنه وقطعن أيديهن، فقال له: رأى خالد بن صفوان الفرزدق فقال
أخذ رجل من حلية . قالت الفتاة ألبيها يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني وال أنت بالذي

ال تغضب فما منعين أن أقول صرف اهللا عنك السوء إال خوفاً أن : آخر شيئاً فلم يدع له فغضب فقال
وليت لو اطلعت عليهم ل: كيف رأيت فالناً؟فقال: وقيل لرجل. يصرف عنك وجهك، فإن السوء كله فيه

انظر هل : فقال!كأمنا خلق من أحراح!ما أقبح وجهك: وقال رجل للفرزدق. منهم فراراً ومللئت منهم رعباً
أم من : فقال خمنث!احلمد هللا الذي أحسن خلقي: ترى حر أمك فيه؟ونظر رجل قبيح وجهه يف املرآة فقال

  .مثالً ونسي خلقه وضرب لنا: فقال!يا قرد: وقال أبن مكرم أليب العيناء!يبهت ربه زانية

  :القبيح املتغازل

  :إمساعيل القراطيسي
  ومثلها يف الناس مل خيلق... جاريةٌ أعجبها حسنها 

  فأقبلت تضحك من منطقي... إين حمٌب هلا : قلت هلا
  كأهنا الربرب يف القرطق... فالتفتت حنو فتاٍة هلا 

  انظر إىل وجهك مث اعشق... قويل هلذا الفىت : قالت هلا
  :روميابن ال

  هذان أمران ال واهللا ما اجتمعا... أقبح بوجه أيب فحصٍ وعفته 
  :وقال

  فازداد مقتاً بالدالل ومن نفق... تيٌس تنفق بالدالل ليشتهى 
  حمراك تنورٍ تلوى فاحترق... فكأنه من يبسه وسواده 

  .أقارن القباح: أين تذهبني؟قالت: وقيل للحظوة

  :املستقبح وجه نفسه



ونظر بعضهم يف !احلمد هللا الذي ال حيمد على املكروه سواه:  املرآة وكان قبيحاً فقالنظر أبو شراعة يف
احلمد هللا الذي خلقين فأحسن خلقي مث بدله وشوهين، فأخذه سعيد ابن : املرآة وكان جدر فبدل خلقه فقال

  :نوقة فقال
  فأحسن اهللا يف تشويه خلقته... قد كان ريب سوى خلقه فطغى 

  :احلطيئة
  فقبح من وجٍه وقبح حامله...  وجهاً قبح اهللا خلقه أرى يل

  :املعتذر بقبحه

ليس حسنك إليك فتحمد عليه، وال قبحي إيل فأعاتب عليه، إمنا ذلك : فقال. ما أقبح صورتك: قيل حلكيم
  .صنع الباري تعاىل من ذمه كفر

  :ذم اجملدور

  :شاعر
  ووجهه خبرا الذبان منقوش

  :كنت أدور مع الصاحب فنظر إىل باب قلعت مسامريه فقال: ال أبو جعفرق. كأمنا ينظر من كرش: ويقال
  كالباب إذا قلعت مسامريه... وجه أيب جعفرٍ تصاويره 

  :ابن طباطبا
  يف مقته منهمكه... لنا صديق نفسه 

  حيكيه جلد السمكه... ذو جدريٍ وصفه 
  .وهي أبيات كثرية ذات أوصاف

  :املوصوف حبسن األنف

  .ترد أنوفهم املاء قبل شفاههم: الشمم فقالوصف رجل قوماً ب
  :شاعر

  شم األنوف من الطراز األول

  :األنف القبيح

ما أشك يف احتمالك : فقالت. عندي احتمال للمكروه ووفاء عظيم: خطب رجل قبيح األنف امرأة فقال
  :بعض احملدثني. كأن أنفه كنيف مملوء شسوعاً. للمكروه ألنك حتمل هذا األنف أربعني سنة

  شم األنوف من الطراز األول... بيض الوجوه كرميةٌ أحساهبم 



  :املمدوح بطول القامة

  :شاعر
  عالئقها منه جبزعٍ مقوم... كأن زرور القبطرية علقت 

  :ابو نواس
  يناط جناداً سيفه بلواء... اشم طويل الساعدين كأمنا 

  :آخر
  ميد ركابيه من الطول ماتح

  :عمرو الباهلي
  ويقصر عنه باع كل جناد... ديين قامةً يطول على الرمح امل

مما فضل به الروم على : وفد على معاوية وفد الروم وفيهم رجالً مل ير أمت خلقاً منه وكتب ملك الروم
  :فأحضر له قيس بن عبادة فرمى إليه سراويله فقال. العرب هذه اجلسوم

  سراويل قيسٍ والوفود شهود... أردت لكيما أعلم القوم أهنا 
  سراويل عادٍ قد منته مثود... ال يقولوا غاب قيسٌ وهذه وأن 

  :املذموم بالطول

  .هو ظل الرمح وظل النعامة وظل الشيطان للمنكر الضخم، وأطول من السكاك أي اهلوى
  :ابن الرومي

  ت له علمٌ وجسم... من رأيتم بعد طالو 
  . "وزاده بسطة يف العلم واجلسم : " وقد مدح اهللا تعاىل طالوت بقوله

  :نوادر يف القصر

كان . اقعد وانظر فلو نظرت من ههنا إىل بطيخة مل ترها األعفصة: وقف رجل طويل على بائع رمان فقال له
قصار يعمل كل يوم على هنر ويرى كركياً يأخذ الدود فيأكله، فرأى الكركي صقراً قد احنط على محامة 

ايل رضيت بأكل القاذورات، فرأى محاماً فانقض أنا أعظم جسماً منه فم: فأخذها مبخالبه، فقال الكركي
  .هذا كركي تصقر فتصغر: عليه فوقع يف املاء ونشب يف الوحل، فأخذه القصار فكان يقول ملن يسأله عنه

  :املذموم بالقصر

  .أقصر من إهبام القطاة ومن فتر الضب ومن إهبامه ومن إهبام احلبارى
  :شاعر



  لقراد باسته وهو قائميعض ا... رأيت خليلي من تقارب شخصه 
  :الناجم

  يف القيمة والقامه... أال يا بيدق الشطرنج 
  غري الدبر واهلامه... لقد صغر منك الكل 

  :وقال
  وقرفه أطول من عوج... أقصر من يأجوج يف دقه 

  :عباس املصبصي
  وريقة من ورق التوت... يقطع دواجاً له سابغاً 

  :وقال
  اجلثمان والقرصيف صغر ... كأنه الربغوث مل خيطه 

أنا : إن كسرى جلس للمظامل فتقدم إليه رجل قصري فأخذ يصيح: قيل. ويوصف القصري باملكر واخلبث
إن الذي : فقال إن القصري ال يظلمه أحد؛فقال الرجل!أنصفه: فقال املوذبان. مظلوم، وهو ال يلتفت إليه

شهادة األحدب والقصري، وأن تزكيا ال جتوز : وقيل إن سقراط قال. ظلمين هو أقصر مين؛فضحك وأشكاه
كان يوسف بن عمر عامل هشام على العراق . لقرب دماغيهما من فؤاديهما: ومل خبثا؟قال: فقيل. خلبثهما

قصرياً وكان إذا خاط اخلياط له ثوباً فقال له حتتاج إىل خرقة ألن تفصيل األمري طويل يعطيه ما يريد، وإذا 
  .قال يكفيك أو يفضل يضربه ويشتمه

  :املعتذر للقصر

إن كثر عقلي فما تضرين قليت، وإن طال زهدي فما يعيبين : فقال!ما أصغرك وأقلك: قال املهلب لرجل
كال، : فقال. إن تسمع باملعيدي خري من أن تراه: وملا استحضر النعمان ضمرة بن ضمرة قال. قصري

  .ببيان وإن قاتل قاتل جبنانالرجال ليسوا جبزر إمنا املرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن نطق نطق 
  ولكن فخرهم كرٌم وخري... وما عظم الرجال هلم بفخرٍ 

  :املمدوح باخلفة واملعتذر للنحافة

  وال رهلٌ لباته وبآذله... فىتً قد دق السيف ال نتضائلٌ 
  :األشجعي

  تزيد موازيين على الرجل الضخم... وإين على ما تزدري من حنافيت 
  :آخر

  جسيمبدنٌ ناحلٌ وعزٌم 
  :حامت



  أخا احلرب إال ساهم الوجه أغربا... تراين كأشالء اللجام وال ترى 
  :ابن نباتة

  فإن قليب ال يؤتى من اخلور... إن كان يؤتى فؤاٌد من حنافته 
  :آخر

  ذبح السمني وعويف املهزول... ال جتزعن من اهلزال فطاملا 
  .تناجي اهلموم يف صدريسوء الغذاء وجدب املرعى و: فقال!ما أحنفك: وقيل ألعرايب

  :ذم السمن

بل سخطه، : فقال. بركة اهللا: ما هذا؟قال: ونظر عمر رضي اهللا عنه إىل رجل بادن فقال. السمنة عقلة: قيل
ما أكثر عنايتك : ورأى حكيم رجالً مسيناً فقال. إياكم والبطنة فإهنا ثقل يف احلياة وننت يف املمات: مث قال

  .ما رايت مسيناً ذكياً إال حممد بن احلسن: يوقال الشافع!برفع سور جسمك
  :ابن الرومي

  ليس بالراجح من رجحانه حلٌم وشحم
  ت له جسمٌ وعلم... من رأيتم بعد طالو 

  :وقال
  وليس وراءه علمٌ  وفهم... أمري كله شحمٌ وحلٌم 

  .حمال أن يكون روح خفيف يف جسم كثيف: وقال بعضهم
  :كشاجم

  قد نقصت دلوا راويةٌ... كأمنا قدامه بطنه 

  :السبب املسمن

أكلي احلار وشريب القار وإتكائي على اليسار، وأكلي من مال كل ذي : أي شيء أمسنك؟فقال: قيل لسمني
قلة الفكرة وطول الدعة والنوم : وسئل آخر فقال. التكائي على مشايل واألكل من غري مايل: وآلخر. يسار

  .عةالقيد والرت: وقيل حملبوس فقال. على الكظة
  ومن يكن جار األمري يسمن

  :أعسر أيسر

اسأل اهللا الذي جعل السرور بيسارك أن يعطيك : حضر أبو العيناء علوية املغين وكان يضرب بالعسر فقال
  .كتابك بيمينك



  :ذم القلح

  .نظفوا أفواهكم إهنا ممر القرآن: ما لكم تدخلون علي قلحاً؟استاكوا وقال: قال صلى اهللا عليه وسلم
  :جرير

  إذا ضحكوا جيف اخلنفس... كأن مقالع أضراسهم 
  :عبد الصمد

  كما كشر العري للنهقه... إذا افتر أبرز قلح األصول 
  :عبدان

  أبدانه ومقشره... ومن رأى من شيخهم 
  حىت يقيء العذره... جتيش منه نفسه 

  :ذم البخر

: وقيل!سك يكنسه فهذا كنيفمر كنا: شكا أخبر ضرسه ففتح فاه للطبيب، فشم منه رائحة كريهة فقال له
أن : ما زالت متص البارحة لساين؛فقال: اشترى رجل أخبر جارية فسأله صاحل اخلياط عن خربها فقال

. وكان عبد امللك يسمى أبا الذباب ألن الذباب كان يسقط إذا قرب من فيه. صدقت فإهنا بنت وردان
  .يكاتب مثلك ال يسار وإمنا: وسار سعيد بن محيد رجل به خبر فقال

  :ابن املعتز
  على الضغط والتعذيب يف قربه ويقوى... وإن امرءاً يقوى على لثم ثغره 

  :وقال
  جعل اهللا بني فكيك دبرا... كلمتين فقلت خرأ وخرياً 

  :وقال
  مجع الريق واخلرا يف مكان... إمنا حنن يف كنيفٍ إذا ما 

  :وقالت امرأة
  األريج مسكٍ وغاليهقتادة ... فما جيفة اخلنزير عند ابن مقربٍ 

  :علة طيب الفم والبخر

ويعرض بانطباق . ولذلك كانت الكالب أطيب أفواهاً. من كثر ريقه وسال لعابه ال يعرض له اخللوف: قيل
  .واألسد والصقر موصوفان بالبخر. وأطيب الناس أفواهاً الزنج. الفم اخللوف

  :طيب الرائحة



  :شاعر
  الطيبون ثياباً كلما فرقوا

  .يب رحياً من املسك ومن نفخة النسيمأط: وقيل

  :ننت اإلبط واجلسد

  :شاعر
  بسهم املوت من حتت الثياب... وإبطك قابض األرواح يرمي 

  :اخلبزارزي
  يف أنف باكيٍة سعوطٌ ينشق... وكأن ريح صنانه من نتنه 

  .ألنه كان فقحة فنورت: مل كان اإلبط أننت األعضاء؟قال: وقيل ملخنث
  هارشت يف يوم طل. ..ؤحيه ريح كالبٍ 
  طعم صحناةٍ خبل... وكأن الريق منه 
  :اخلياط الشامري

  كم يف الكنيف يضيع ريح العنرب؟... يا رمحيت لبخوره من نتنه 
  .أننت من ريح اجلورب: وقيل

  :الشاكي ضعف بصره

  :شاعر
  إذا سرى القوم مل أبصر طريقهم... أشكو إىل اهللا أهواالً أكابدها 

  :تسلي من كف بصره

لكين منعت النظر إىل ما يلهي وعوضت الفكرة : قال. قد سلب حسن وجهك: قيل لرجل قد ذهب بصرهو
حضرت : وقال جلنيد . العفاء على التعزي إال مبثل هذا الكالم: فيما جيدي، فحكي ذلك لبعض البلغاء فقال
سقط عين نصف : فقاليعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، : أبا علي األشناين وكان ضريراً فقرأ قارئ

  :أبو يعقوب اجلرميي. العمل
  فكم مثلها نور عنيٍ خبا... فإن تك عيين خبا نورها 

  أرى نور عيين إليه سرى... ومل يعم قليب ولكنما 
  :حمصن بن كنان

  وما ماء عنيٍ خان عيناً بطيب... ماء طيب خان عينه : يقولون



  رقببعين قطاميٍ على ظهر م... ولكنه أزمان أنظر طيب 
  علي بإنسانيهما املتغيب... كأن ابن حجلٍ مد فضل جناحه 

  :نوادر العميان يف عماهم

  العمى وقبح الصوت أما مسعتم؟: ما مها؟قال: فقيل. ارمحوا ذا الزمانتني: كان أعمى يقول
  فخٌري منهما املوت... فيب عيبان إن عدا 

  وأعمى ما له صوت... فقٌري ما له قدٌر 
إن كان : فقال أبو العيناء ملا بلغه ذلك !لوال ذهاب بصر أيب العيناء جلعلته ندميي: جللسائه وقال املتوكل يوماً

وقال معاوية البن العباس رضي اهللا . يريدين لقراءة نقش اخلوامت وقراءة األهلة مل أصلح؛فضحك واختذه ندمياً
ما : وقيل لبشار!تصابون يف بصائركموأنتم يا بين أمية : فقال!إنكم يا بين هاشم تصابون يف أبصاركم: عنهما

وسأل رجل بشاراً عن !أن ال أرى مثلك: أذهب اهللا عيين امرئٍ إال عوضه عنهما فما الذي عوضك؟قال
  :دار فهداه إليها فلم يكن يهتدي فقال

  قد ضل من كانت العميان هتديه... أعمى يقود بصرياً ال أبالكم 
اسكيت فلو كنت كما تقولني ملا تركك : فقال!حسين لعجبتلو رأيت بياضي و: وتزوج أعمى امرأة فقالت

  :وقيل يف أعمى يدعي العور. األعمى مكابر واألعور ظلوم واألحول تياه: وقيل. البصراء يل
  أعمى يدلس نفسه يف العور

  .فالن أقل حيلة من البصري، فعندهم البصراء قليلو احليلة: وقال أعمى آلخر

  :العور

هذا : وكتب الصاحب يف أعور يريد ان يثبت امسه يف العميان. يا رب ليس حمله: أصاب أعور أرمد فقال
عندي نصف : قال!ما أشد العمى: وقيل ألعور. الفىت قد جرب عور عينه بعمى قلبه، فأحلقه بالعميان والسالم

وأصاب حجر عني أعور الصحيحة . قد أجيبت نصف دعوتك: قال!أعمى اهللا عينك: اخلرب وقيل ألعور
من كان أعور فهو : وجتارى قوم يف جملس فقال أحدهم. أمسينا وأمسى امللك هللا: يده عليها وقال فوضع

وكان معهم رجل . نصف رجل، ومن ال حيسن السباحة فهو نصف رجل، ومن ال يتزوج فهو نصف رجل
حب وقال أعور يف نفسه وصا. إين أحتاج إىل نصف رجل حىت أكون ال شيء: اجتمعت فيه هذه كلها فقال

  :له أعور
  إىل احلاجات ليس لنا نظري... أمل ترين وعمراً حني نغدو 

  وفيما بيننا رجلٌ ضرير... أسايره على ميىن يديه 
  :ومثله



  أعور بالشمال وافق شنا... هي عوراء باليمني وهذا 
  قعدت عن مشاله تتغىن... بني شخصيهما ضريٌر إذا ما 

  :ما قيل يف احلول

شؤم األعور على نفسه، وشؤم : إين تشاءمت بعورك، فقال له الرجل: قالخرج هشام فتلقاه أعور ف
وعرض على أمري أثواب خز ويف اجمللس أعور وأحول . وكان هشام أحول فخجل. األحول على الناس

يا صفعان إن بصرك بعني واحدة أحد من بصري بعينني؛فقال : فقال األعور لألحول هبذا الثوب عيب؛فقال
  :ويف وصف أحول. د خري من درمهني مزيفنيدريهم جي: األعور

  مىت طلعا حل الكسوف بواحد... وجنمني يف برجني هادٍ وحائر 
  ويف ذا على التشبيه ظرف عطارد... هلذا على التقدير قوة زهرة 
  تراءى لنا املكسوف يف زي قاصد... إذا أفل اهلادي ووافاه برجه 

  ما معىن جنوم الفراقدومل تدر ... من األجنم الاليت جرت يف بروجها 

  :الصمم

: فقال. حصل يف مسعي ثقل فأنا أتعبك اآلن إفهاماً واستفهاماً: مل نرك منذ أيام؛فقال: قال املأمون لليزيدي
وانصرف . اآلن طبت أن تكون معنا ما شئنا أمسعناكه وما احتشمنا فيه أسررناه عنك، فأنت غائب شاهد

الرجل يسألين اآلن من أين فإذا قلت له من احللبة فيقول من هذا : أطروش من احللبة فلقيه رجل فقال
: قال. نكت أمك: فلما دنا الرجل سلم على األصم فقال من احللبة فقال. سبق؟فأقول اخلليفة باألدهم

  ال بل فسا أمل تشم؟: أسها اإلمام؟قال: وصلى أطروش جبنبه أخبر فلما سلما قال له األخبر. باألدهم

  :عظم األذن وصغرها

أليس زعموا أن : وقدم رجل للقتل وكان طويل األذن فقيل له. طول األذن دليل على طول العمر: قيل
وأحضر رجل طويل للقتل . لو تركوين لطال ولكن حالوا بيين وبينه: طول األذن دليل طول العمر؟فقال

  .واضياع أمله وانقطاع رجاه: فجعل يلمس أذنيه ويقول

  :احلدب

وأتى بعض الوالة بأحدب جىن . ه احلدب طال ايره واشتد شقه وكثر خبثه وظرفهقال اجلاحظ كمن اعترا
  :وقال شاعر!إنك إذاً لعظيم الربكة: فقال!ألضربنك ضرباً يقيم ظهرك: جناية فقال

  فكأمنا تعدو بقربه... تعدو اجلياد خبالٍد 
  كأن حليته مذبه... تيٌس أنب من التيوس 



  :العرج

  :بشر
  كما ينصب وسط البيعة الصلب... أرجلهم إذا غدوا وعصي الطلح 

  :وقال
  فصرت أمشي على رجلٍ من الشجر... قد كنت أمشي على رجلني معتدالً 

  :وقال
  جعلت العصا رجالً أقيم هبا رجلي... وما يب من عيب الفىت غري أنين 

  :الغساين
  هلا أرجلٌ يسعى هبا رجالن... إذا ما تعدت يب وسارت خمفة 

  وفت يل ملا خانت القدمان... ا غريأهنا وما كنت من فرساهن

  :االعتذار من سواد اللون ومدحه

  :عبد بين احلسحاس
  او أسود اللون إين أبيض اخللق... إن كنت عبداً فنفسي حرةٌ كرماً 

  :وقال
  لباٌس من العلياء بيضٌ نبائقه... وما ضر أثوايب سوادي وحتته 

  :املتنيب
  ابق خيلٍ يهتدين بأدهمسو... فدى أليب املسك الكرام فإهنا 

  :أما العبودية فإين ولدت حراً وأما السواد فأنا كما قال: أيها العبد األسود، فقال: وقيل لنصيب
  لعقلٍ غري ذي سقٍط وعاء... فإن يكن حائالً لوين فإين 

  :هجاء السودان

  :كشاجم
  مل تعد ما أوجبت القسمه... يا مشبهاً يف لونه فعله 

  والظلم مشتٌق من الظلمه...  ظلمك من خلقك مستخرٌج
مل ملت : وسال املتوكل رجالً. خريه كلونه: ما تقول يف السود؟فقال: وقيل له. وهو مأخوذ من قول حكيم

وقال جرير يف أسود عليه ثوب . نعم للعني: فقال عبادة وكان حاضراً. ألهنن أسخن: إىل السودان؟قال
  :أبيض

   قرطاساير محارٍ لف يف... كأنه ملا بدا للناس 



  :نوادر يف السودان

ورأى . كأنه مطبخ يكف: ورأى زجنياً يبكي فقال. يوجل الليل يف النهار: رأى خمنث زجنياً يفجر برومية فقال
  .كأهنا فحمة يف رأسها نار: سوداء متخمرة بأصفر فقال

  :الربص

على النعمان فعبث  ودخل عامر بن مالك وكان عم لبيد وكان شيخاً. كان جذمية أبرص فكين عنه باألبرش
دعه يل، فدخل : به الربيع بن زياد وأضحك منه احلاضرين، فخجل الشيخ وانصرف، وشكاه إىل لبيد فقال

  :على النعمان وهو يؤاكل الربيع فقال
  مهالً أبيت اللعن ال تأكل معه

  :مله؟فقال: فقال النعمان 
  وأنه يدخل فيها إصبعه... إن استه من برصٍ ملمعه 

  كأنه يطلب شيئاً ضيعه... واري أشجعه يدخله حىت ي
  :إنه كاذب فأرسل من يفتشين، فقال النعمان: فأمسك النعمان ومل يأذن له بعد ذلك، فأرسل إليه يقول

  فما اعتذارك من قولٍ إذا قيال... قد قيل ما قيل إن حقاً وإن كذباً 
ء ال تواريها العمامة، فصار به برص، إن كنت كاذباً فرماك اهللا ببيضا: وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه

  :وجلس عمر بن هذاب للشعر فأنشده طريف بن سوادة أرجوزة فيه حىت انتهى إىل قوله
  والربص أندى باللها وأعرف... أبرصٌ فياض اليدين أكلٌف 

مه إن الربص من مفاخر : فقال عمرو!اسكت قطع اهللا لسانك: وكان عمرو أبرص فثار به بعض حاضريه
  :أما مسعت ابن حينا يقول العرب،

  إن اللهاميم يف أقراهبا بلق... ال حتسنب بياضاً فيه منقصةٌ 
  :وقال جرير

  حجارة خارئٍ يرمي كالبا... كأن بين طهية رهٍط سلمى 
  كعنفقة الفرزدق حني شابا... هلا برصٌ بأسفل اسكتيها 

  .ا يؤول إليه صدر البيتملا أنشد صدر البيت وضع الفرزدق يده على عنفقته علماً مب: ويقال

  :القمل

. ابدأ بالفرسان وأكر على الرجالة: كان أعرايب يفلي كساءه فيأخذ الرباغيث مث يدع القمل فقيل له فقال
  :وقال أبو نواس. هذا لص يف خربة: ورأى فيلسوف قملة تدب يف رأس أقرع فقال

  قنصٍ أظافره كالبه... هللا درك من أخي 



  .اخرج داًء وأدخل داء وأقتل عدواً: يتفلى فقيل له يف ذلك فقالرؤي أعرايب يأكل وخيرأ و
  :وقال الصاحب

  أقبح من حبسٍ ومن قيد... أما ترى وجه أبا زيٍد 
  وظفره يركب للصيد... وحوشه ترتع يف جيبه 

  :وقال
  ما بني مقتولٍ وبني عقري... للقمل حول أيب العلياء مصارٌع 

  م مسسمٍ مقشورفذٌ وتوأ... وكأهنن لدى دروع قميصه 
  :كشاجم

  ما طمع اجلار منه يف صوفه... لو بدل اهللا قمله غنماً 

  :أنواع خمتلفة متعلقة هبذا الفصل

كأهنم أبرجة الفضة وكأن عمائمهم فوق الرجال يلحفون : دخل أكتم البطحاء ورأى بين عبد مناف فقال
هذا غرس اهللا ال غرس . ثبت هلا مثل هؤالءيا بين متيم إذا أراد اهللا أن ينشأ دولة : وقال. باخلريات األرض

من قصرت قامته وصغرت هامته وطالت حليته كان حقيقاً على املسلمني أن يقروه على قلة : وقيل. الرجال
  :وقال. عقله

  وإن رآين مشى بأعراب... يلحن يف املشي حني يفقدين 

  ما جاء يف حماسن احملبوب وميل النفوس إليه

من حب اهللا : أما شغلك حب اهللا عن حب غريه؟فقال: الماً صغرياً مليحاً فقالترأت رابعة احلسن يقبل غ
  .حب من حسن خلقه

  :الكامل احلسن

  :شاعر
  كملت لو أن ذا كمال: ... ليس فيها ما يقال له

  :آخر
  خلقن أحسن مما قال من يصف

  يف الناس طراً لتم احلسن يف الناس... لو قسم اهللا جزأ من حماسنه 

  :الة الظالماملوصوف بإز



  وإنه قائٌم مقام أقمار
  :آخر

  رأيت عليه مسحة الشمس والبدر
  :آخر

  رأيت به من سنة البدر مطلعا
  :آخر

  كأمنا البدر من إزراره طلعا
  :بكر بن النطاح يصف نسوة
  توزعن فيما بينهن سنا البدر

  :البحتري
  وقامت مقام البدر ملا تغيبا... أضرت بضوء البدر والبدر طالٌع 

اتق ضرتك ال : شبيه البدر يف احلسن ويف بعد املنال ورأى بعضهم مليحاً ميشي يف الشمس فقاليا  -
  .تكسفك

  :من هو كالشمس الطالعة واجلاحنة

  :قيس بن اخلطيم
  يف احلسن أو كدنوها لغروب... فرأيت مثل الشمس عند طلوعها 

  :البحتري يصف مرحتلة
  ح لألصيلدنو الشمس جتن... دنت عند الوداع لوشك بنيٍ 

  :املويف على النريين

  :علي بن اجلهم
  وفضحته من حيث ال يدري؟... يا بدر كيف صنعت بالبدر 

  ولذاك ليلته من الشهر... الدهر أنت باسره قمٌر 
  :علي بن األصفهاين

  فكادت كما جاءت إىل الشرق ترجع... وقد خجلت مشس الضحى منك غدوةٌ 
  :كثري

  يف احلسن عند موفقٍ لقضى هلا... لو أن عزة خاصمت مشس الضحى 
  .فكمل املعىن بقوله عند موفق



  :من يزداد حسناً بتزايد النظر إليه
  :شاعر

  وإن كرت األبصار كان هلا العقىب... هلا النظرة األوىل عليهم وبسطةٌ 
  :أبو نواس

  إذا ما زدته نظرا... يزيدك وجهه حسناً 

  :من يهواه حلسنه من يراه

  :علي بن جبلة
  فما تعدوه أهواء القلوب... الشهوات منه  أغر توالد

  مسلمة الضمري من الذنوب... وما اكتحلت به عنيٌ فتبقى 
  :آخر

  كأن قلوب الناس يف قلبه قلب
  :الصاحب
  افه: شغل القلوب؟فقال... من أنت يا : وسألته

  :من هو قيد النواظر جلماله

  .قيل هو قيد النواظر
  :أبو فراس

  قسراً إليه أعنة احلدق. ..فإذا بدا اقتادت حماسنه 
  :ابن املعتز

  فليس خلقٌ يتعداه... منظره قيٌد عيون الورى 
  :أبو نواس

  ما أن ميل الدرس قاريها... للحسن يف وجناته بدٌع 

  :من هو يف احلسن كالنار أو كالثلج

  .رأيت جارية كأهنا نار موقدة: قال أعرايب
  :وقال

  كجمر غضي هبت له الريح ذاكيا



  :ديك اجلن
  غري حمتاجٍ إىل السرج... بيتاً أنت ساكنه  إن

  :من أعطى من احلسن مشتهاه

  :أبو نواس
  تنتقي منه وتنتخب... خليت واحلسن تأخذه 
  واستزادت فضل ما هتب... فاكتست منه طرائفه 

  :املتنيب
  فآثره أو جار يف احلسن قامسه... حبيبٌ كأن احلسن كان حيبه 

  :حممد بن وهب
  سربال حممودٍ وحمسود... هه قد خلع احلسن على وج

  :حسن السافرة

  :بعضهم
  وجوٌه زهاها احلسن أن تنتقبا

  :الشماخ
  أطارت من احلسن الرداء احملربا

  :يزيد بن الطثرية
  بأحسن موصولني كفٍ ومعصم... فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت 

  :بعضهم
  كأهنما لونان من كف عاشق... هلا حاجبان احلسن والقبح منهما 

  :ني املكسرةالع

  :يستحسن يف صفتها قول بشار
  حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينني مخرا

  هاروت ينفث فيه سحرا... وكأن حتت لساهنا 
  :ومسع ذو الرمة إنساناً ينشد بقوله

  فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر... وعينان قال اهللا كونا فكانتا 
  .ني فيكون ذلك بأمر اهللا تعاىلفعوالن كأنه تورع أن يقول فعول: فقال ذو الرمة



  :العني الفاترة

  :أشجع
  ما ال ينال حبده النصل... وتنال حبد مقلتها 

  :أبو متام
  سلطتها على القلوب العيون... إن هللا يف العباد منايا 

  :املتنيب
  ومن الرماح دماجلٌ وخالخل... من طاعين ثغر الرجال جآذر 

  هنا عمل السيوف عواملمن أ... ولذا اسم أغطية العيون جفوهنا 
  :جعفر املصري

  نظرت بتلك العني سكني شاطر... نظرت إليها نظرةً فكأمنا 

  :العني الساحرة

  :كشاجم
  ومقلباً هاروت بني حماجره... باهللا يا متفرداً يف حسنه 

  :الصاحب
  تعلم كيف السحر من حد جفنه... ولو أن هاروتاً رأى فتر عينه 

  :العني الكحالء

  :القدوس صاحل بن عبد
  فغنني عن كحلٍ بال كحل... كحل اجلمال جفون أعينها 

  :وقال
  وما هبما غري املالحة من كحل... كأهنما مكحولتان بأمثٍد 

  :املتنيب
  ليس التكحل يف العينني كالكحل

  :العني احلوالء

  :الصاحب من بديع ما قيل يف احلول
  لعذلنظرت إليه فاسترحت من ا... نظرت إليها والرقيب خيالين 

  :العني الضيقة



  :اخلوارزمي
  يف عداتٍ وهي ال تعد... بأيب من عينه ابداً 

  :وقال
  يالحظ من شق على حرف درهم... يقارب ما بني اجلفون كأمنا 

  :حسن األنف

  :طريح بن إمساعيل
  ولني املنخرين معتدل املارن ال سابل وال جعد

  :حسن الثغر

  .الثغر احلسن حيلي الوجه القبيح: قيل
  :تريالبح

  منضٍد أو برد أو أقاح... كأمنا يفتر عن لؤلؤٍ 
  :وله

  شئت من أقحوان أو جلنار... لك من ثغره ومن خده ما 
  :ومن جيده لبعض القدماء

  غروب ثناياها أضاء واظلما... إذا ما اجتلى الراين إليها بطرفه 

  :األسنان

  :املتنيب

  باسمكأن التراقي وشحت بامل... ويبسمن عن درٍ تقلدن مثله 
  :طرفة

  برد أبيض مصقول الشر
  :البحتري

  هلا مبسم كالبدر يضحك عن در
  :الزاهر

  نونات درٍ على داالت مرجان
  :ذو الرمة

  على الغر من أنياهبا فهي نصع... جرى السحل األحوى بطفلٍ مطرف 



  :طيب الفم

  :كشاجم
  تضيق عن طيبه الكؤوس... تبسم عن واضحٍ بروٍد 

  :املتنيب
  لذيذ املقبل واملبتسم... الثنايا  وأشنب معسول برد

  .فمها أعذب من برد الشراب وجسمها أعجب من برد الشباب: ويقال

  :من ذكر طيب فم زعم أنه مل يذقه

  :أول من قاله النابغة فقال
  يشفي بريقتها من العطش الصدي... زعم اهلمام ومل أذقه أنه 

  :بشار
  أطراف املساويكإال شهادة ... يا أطيب الناس ريقاً غري خمتربٍ 
  :طيب الفم وحسن املبتسم معاً

  :ابن الرومي
  ينابيع مخرٍ حصبت لؤلؤ البحر... وقبلت أفواهاً عذاباً كأهنا 

  :وقال
  الف من مخرٍ ودر... ومبسمٍ عذب الشر 

  :وقال
  عيون الغيارى يف وميض املضاحك... أحاذر يف الظلمات أن يستشفين 

  :وقال
  عن األفق يف الظلماء أوجهها طحل... تبسمن فاستضحكن طامسة الدجى 

  :وقال
  إذا الح يف بعض البيوت ابتسامها... كأن ابتسام الربق بيين وبينها 

  :آخر
  تبسم إمياض الغمام املكلل

  :وملسلم وهو نادر
  له مزنةٌ صيفية فتبسما... تبسم عن مثل األقاحي تبسمت 

  :وقال
  ينتشرمن ثغرها يف احلديث ... كأن دراً إذا هي ابتسمت 



  :احلسن احلديث والكالم

  :أبو حية
  سقاط حصى املرجان من سلك ناظم... إذا هن ساقطن احلديث كأنه 

  دماً مائراً إال جرى يف احليازم... رمني فأقصدن القلوب ومل جتد 
  :البحتري

  تعجب رائي الدر حسناً والقطه... وملا التقينا والنقا موعدٌ لنا 
  ومن لؤلؤ عند احلديث تساقطه... فمن لؤلؤ جتلوه عند ابتسامها 

  :آخر
  كأن حديثها سكر الشباب

  :وقال
  وكالدر جمموعاً إذا مل تكلم... هي الدر منظوماً إذا ما تكلمت 

  :وقال
  ود احملدث أهنا مل توجز... إن طال مل ميلل وإن هي أوجزت 

  :وقال
  إن كان رجع كالمٍ يشبه العسال... كأمنا عسلٌ رجعان منطقها 

  :وارد والكثريالفرع ال

الغراء الفرعاء أي احلسنة املفترة عن الثغر الوافرة الشعر، فمها بارد : أي النساء أحسن؟فقال: قيل لعرايب
  :بعضهم يف وصف من حلقه عمر رضي اهللا عنه ، وقيل هو أحسن ما قيل يف الشعر. وشعرها وارد

  عناقيد كرمٍ أينعت فإسبكرت... لقد حلقوا منها غدافاً كأهنا 
  :عناقيد غربيبٍ تدلني عن كرم املخبل السعدي: قالو

  جعٍد أغم كأنه كرم... وتضل مدراها املواشط يف 
  :ابن املعتز

  فجئن من رأسها إىل قدم... دعت خالخيلها ذوائبها 
  :وصف الشعر والوجه معاً

  :بكر بن النطاح
  وتغيب فيه وهو ليل أسحم... بيضاء تسحب من قيامٍ فرعها 

  وكأنه ليل عليها مظلم... ر ساطع وكأهنا فيه هنا
  :آخر

  حذر الوشاة من الغيور املطرق... نشرت غدائر فرعها لتظلين 



  صبحان باتا حتت ليل مطبق... فكأنين وكأنه وكأهنا 
  :منصور النمري

  م على األهلة والبدور... ودنت عناقيد الكرو 

  :السوالف

  :امرؤ القيس
  نصته وال مبعطل إذا هي... وجيد كجيد الرمي ليس بفاحشٍ 

  :بكر بن النطاح
  مبهلكةٍ لوال العرى واملعاقل... ترى القرط منها يف قناةٍ كأهنا 

  :وقال ابن الرومي. وهي بعيدة مهوى القرط: وقيل
  عين ولكن سرين... أساءين إعراضه 
  من كل شيء حسن... سالفتاه عوٌض 

  :الصنوبري
  اوللرشا جيدها وعيناه... للغصن أعطافها وقامتها 

  :الصدغ

  :أبو نواس
  بقية أنقاس بإصبع الئق... كأن حمط الصدغ يف حر وجهها 

  :ابن املعتز

  خلي ما يرق وما يبايل... امل ترين بليت بذي داللٍ 
  ونون الصدغ معجمة خبال... غاللة خده ورد جين 

  :ديك اجلن
  واختط كاتبها من بعدها ألفا... كأن قافاً أديرت فوق وجنته 

  :الصنوبري
  ساملته وهو وحده... ب الصدغ ملاذا عقر

  مث ال تلدغ خده... تلدغ الناس مجيعاً 

  :العذار والطرة



  :أبو الفضل بن العميد
  عرض القلب ألسباب التلف... من عذيري من عذاري قمر 

  أنه جار عليه فوقف... علم الشعر الذي عاجله 
  :وقال بعضهم

  دب على عاجعلى وجهه منالً ي... رأيت وقد الح العذار خبده 
  :وقال

  كمثل قطار النمل دب على ثلج... له شعر من زغبه يف بياضه 
  :السالمي

  فأقبلت واستدارت كاخلواتيم... مددت طرته كيما أالعبه 

  :الشارب

  :السالمي
  ومن خضرة الرحيان خضرة شارب... له من عيون الوحش عٌني مريضةٌ 

  ن خط كاتبفجاء كنصف الصاد م... كأن غالماً ماهراً خطه له 

  :حسن الكف واألنامل

  :النابغة
  عنمً يكاد من اللطافة يعقد... مبخضبٍ رخصٍ كأن بنانه 

  :ابن املعتز
  جلناة احلسن عنابا... أمثرت أغصان راحته 

  :آخر
  أطرافه تعقد من لينه

  :آخر
  عضت العناب بالربد

  :املتنيب
  وميسح بالطل فوق الورد بالعنم

  :البنان املخضبة

  :ب درٍ قمعت بعقيق الناشئأنابي: بعضهم
  فصوص عقيقٍ فوق قضب زبرجد... كأن تطاريف اخلضاب بكفها 



  :ابن الرومي
  إىل الليل خمضوباً فقمعها الليل... وكف كأن الشمس أبدت بناهنا 

  :دعبل يهجو
  خملب بازٍ قد ضرجت بدم... كأمنا كفها إذا اختضبت 

  :طول القامة

  :متيم
  هز اجلنوب ضحى أغصان يربينا. ..يهززن للمشي أعطافاً منعمه 

  أيدي التجار فزادوا متنه لينا... أو كاهتزاز رديينٍ تداوله 
  :آخر

  وخيجل الغصن من تثنيه
  :ابو نواس

  ويل بالطويالت املتون ولوع... طويلة خوط املنت عند قيامها 
  :أنشد بشار قول اجملنون

  نيإذا غمزهتا الكف فهي تل... أال إمنا ليلى عصا خيزرانٍة 
  :واهللا لو جعلها عصا مخ أو ثريد لكان قد هجن فكيف يذكر العصا؟هال قال كما قلت: فقال

  كأن حديثها قطع اجلمان... وحوراء املدامع من معٍد 
  كأن عظامها من خيزران... إذا قامت حلاجتها تثنت 

  :آخر
  ليس له يف الكتاب حتريف... كأنه يف اعتداله ألٌف 

  :آخر
  ساريةً من سواري. ..شبهتها حني قامت 

  شبهتها باملداري... أنامل أخرجتها 

  :الربعة

  :عبد اهللا بن عجالن
  تطول القصار والطوال تطوهلا... وخمملٍة باللحم من دون ثوهبا 

  .أعالها قضيب وأسفلها كثيب، مل تذهب طوالً يف افراط وال قصراً يف احنطاط: بعضهم

  :طول القامة مع عظم العجيزة



  .غصناً حامالً لكثيب: ف رأيت فالنة؟فقالكي: قيل لبعضهم
  :عدي بن الرقاع

  ويف املرط لفاوان ردفهما عبل... تساهم ثوباها ففي الدرع غادةٌ 
  :اخلبزارزي

  أم استوهبت ردفك من كثيب... تراك سرقت قدك من قضيبٍ 
  :وقال

  فنصفاً قناة ونصفاً نقا

  :عظم العجيزة

حات الطول، إذا مشني انتعلن الذيول، وإذا ركنب أثقلن هن واهللا غري قبي: وصف بعضهم نسوة فقال
  :جتاهد باملشي أكفاهلا أبو النجم. احلمول

  تأزرن حتت اإلزر أرمال عاجل
  :ابن أيب زرعة

  به أقعده الردف... إذا ما هنض اخلصر 
  .وسادة وسدنيها اهللا: أحتتك وسادة؟فقالت: وقالت امرأة ألخرى

  :دقة اخلصر

  صغري أثناء الوشاحني... شى خمصر اخلصر هضيم احل
  :آخر

  هضيم الكشح حاملة الوشاح
  :امرؤ القيس

  وكشحٍ لطيفٍ كاجلديل خمصر
  :ابن الرومي

  من ضمره ظمأ وجوعا... ظٌيب كأن خبصره 
  :السري الرفاء

  فكأن عقد اخلصر عهد وفائه... ضعفت معاقد خصره وعهوده 
  :املتنيب

  حدق نطاقاكأن عليه من ... وخصرٍ تثبت األبصار فيه 
  :الرفاء

  فهن له دون النطاق نطاق... أحاطت عيون الناظرين خبصره 



  :عظم املخلخل ودقة اخلصر

  .أقبلن وخصورهن ختنق وحجوهلن تقلق فكنا بني أسري ومطلق: قال أعرايب
  :عباس

  وإمنا أبكامها اجلوع... بكى وشاحاها فلم يسكتا 
  لسان خلخالك مقطوع... ما بال خلخالك ذا خرسٍة 

  :وفيه
  وشاحها جموع... خلخاهلا مشبع 

  :عبيد اهللا بن طاهر
  كجائعٍ حيسد شبعانا... وشاحها حيسد خلخاهلا 
  :وعكس ذلك دعبل فقال

  وقرطها يف اجليد ما ينطق... خلخاهلا يسحب يف ساقها 
  :ابن أيب زرعة

  حتت الظالم به فما نطقا... فاستكتمت خلخاهلا ومشت 
  مأل العبري بسرنا الطرقا. ..حىت إذا ريح الصبا نسمت 

  :عظم الكفل مع دقة اخلصر

  :ابن الطثرية
  فدعصٌ وأما خصرها فنبيل... عقيلية أما مالة إزارها 

  :املتنيب
  سكران من مخر طرفها مثل... كأمنا قدها إذا انفتلت 

  كأنه من فراقها وجل... جيذهبا حتت خصرها عجٌز 
  :علي بن عاصم

  ومن الصرمي مآكم األكفال... بيضٌ سرقن من الصرمي عيوهنا 

  :مدح عظم الثدي وتناهده

: وقيل للنظام. خري الثدي ما يدفئ الضجيع ويروي الرضيع: وقيل. ال حتسن املرأة حىت يعظم ثدياها: قيل
وجدت الناس خمتلفني يف الشهوات ولكن مسعت اهللا تعاىل يقول يف وصف : أي مقادير الثدي أمحد؟قال

  .فوالك وال نواهد: ومل يقل وكواعب أترابا،: احلور
  :وقال مسلم

  وقد فاجأهتا العني والشر واقع... فأقسمت أنسى الداعيات إىل الصبا 



  كأيدي األسارى أثقلتها اجلوامع... فغطت بأيديها مثار حنورها 
  :حممد بن احلسن األزدي
  ومستوقرين على منرب... وقابلتين بفتور اجلفون 
  يهما نقطتا عنرببراس... حبقني من لب كافورٍة 

  :ديك اجلن
  من فضٍة فصصا بفصني... وذات رمانتني يف طبقٍ 

  :تناهد الثدي مع عظم العجيزة

  :عروة بن الورد
  مس البطون وأن متس ظهورا... أبت الروادف والثدي لقمصها 
  نبهن حاسدةً وهجن غيورا... وإذا الرياح مع العشي تناوحت 

ال ميس الثوب إال مشاشة منكبيها وحلمة ثدييها ورصاف ركبتيها بيضاء جعدة : وصف أعرايب امرأة فقال
  .وراتعة أليتيها

  :طيب الرائحة

وملا أنشد . ملذ كف ومشم أنف كنور يتبسم يف األشجار ونور يتنسم يف األشجار: وصف رجل امرأة فقال
  :كثري عبد امللك بن مروان قوله
  ا وعرارهاميج الندى جثجاثه... وما روضةٌ باحلزن طيبة الثرى 
  إذا أوقدت بالعنرب اللدن نارها... بأطيب من أردان عزة موهناً 

  :امرؤالقيس أشعر منك حيث يقول: قيل له
  وجدت هبا طيباً وإن مل تطيب... أمل ترياين كلما جئت طارقاً 

  :صاحل اللخمي
  قسم األترج قسمني بنصفني سواء
  فلي اللون صفاءً ولك الريح ذكاء

  :وللبعيث
  وشى نشرها ال مسكها وعبريها... رت بعد شحٍط من النوى إذا هي زا
  :العباس

  والعنرب الورد يأتيهم بأخباري؟... فكيف أصنع بالواشني ال سلموا 
  :النوجني



  أذاع الطيب ما كتمت... إذا كتمت زيارهتا 
  فأنطق ألسن الواشني ال كانت وال نطقت

  :من يطيب به ما ميسه

  :عبد بين احلسحاس
  وحققت هتاداها الرياح هتاديا... ا إىل علجانٍة وبتنا وسادان

  إىل احلول حىت أصبح الربد باليا... فما زال بردي طيباً من ثياهبا 

  :من تطيب به األمكنة

  :عبد اهللا بن حممد بن منري
  به زينبٌ يف نسوٍة خفرات... تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت 

  :وأنشد ثعلب
  داد طيباً إال على القدمتز... واستودعت نشرها الديار فما 

  :أبو عيينة
  كأن فتيت املسك يف دورنا هنبا... تطيب دنياها إذا ما تنفست 

  :التثين يف املشي

  :أبو النجم
  كما جرى اجلدول بني األفلج... إذا مشت سالت ومل تدحرج 

  :امرؤ القيس

  يصرعه بالكثيب البهز... وإذ هي متشي كمشي النزيف 
  :الشماخ

  ختامص حايف اخليل يف األمغر النوحى... لوشاح إذا مشى ختامص عن برد ا
  .لو قاله يف املرأة كان أبلغ

  :ابن مقبل
  هز الرياح ضحى عيدان يربينا... يهززن للمشي أعطافاً منعمةً 

  ينهال حيناً وينهال الثرى حينا... ميشني هيل النقا مالت جوانبه 
  :ويستحسن للسعدي

  ختاف على أحشائها أن تقطعا ...مريضات أوبات التهادي كأمنا 



  فرفع من أعطافه ما ترفعا... تسيب انسياب األمي أحصره الندى 
  :البحتري

  أعطاف قضباٍن به وقدود... ملا مشني بذي األراك تشاهبت 
  :آخر

  يطأن ولو أعنقن يف جد دوحال
  .فهذا زاد بقوله يطأن يف جد دوحال

  :املوسوي
  ن من وحليقلعن أرجله... وكأهنن إذا أردن خطا 

  :ويف الربيبة النعمة

  :عمر بن أيب ربيعة
  وريان ملتف احلدائق أخضر... وأعجبها من عيشها ظل غرفٍة 
  فليس لشيءٍ آخر الليل تسهر... ووالٍ كفاها كل شيء يهمها 

  :نصيب
  شباٌب وخمفوٌض من العيش بارد... قليلة حلم الناظرين يزينها 

  :املرقش
  أوانس ال تراع وال تذاد... نواعم ال يرين لبؤس عيشٍ 

  :تفضيل السوداء

  :العباس
  ملكت بالسواد رق سوادي... إن سعدى واهللا يكأل سعدي 

  وهبا فهي ناظري وفؤادي... أشبهت مقليت وحبة قليب 
  :ابن الرومي يف سوداء

  ليلٌ تعرى دجاه عن فلق... كأهنا واملزاح يضحكها 
حلسن املوسوي حاضر فأسرف بعضهم يف مدحها وذكرت قصيدة ابن الرومي يف وصف السوداء وأبو ا

  :فقال أبو احلسن بديهاً
  رأيتكما يف العني والقلب توأما... أحبك يا لون السواد ألنين 

  فلم أدر من عز من القلب منكما... سكنت سواد العني إذ كنت شبهه 

  :أوصاف جمموعة من اجلمال



دلت ساقاها والتفت فخذاها وعرضت وركاها اليت لطفت كفاها وخ: أي امرأة أحسن؟قال: قيل ألعرايب
كأن وجهه البدر ليلة سعده ومتامه قد ركب يف غصن : ويقال. وهند ثدياها، وعظمت اليتاها وسال خداها

بان وقضيب رحيان، أهيف القد أدعج العني مقرون احلاجبني أسيل اخلدين مسبل الذراعني، أرق من اهلواء 
النهار إذا استنار وأهبى من سرابيل األنوار ال جيري بوصفه الوهم وال واملاء وأحسن من الدمى، وأضوأ من 

يبلغ نعته الفهم، كأن أنفه قصبة در وحد حسام وكأن فمه حلقة خامت، وكأن جيده جيد ظيب قد أتلع لرؤية 
قانص، سبط األنامل لني القصب دقيق اخلصر حلو الشمائل، كأمنا خلق من كل قلب فكل طرف له فيه 

وجهها كضوء البدر وخدها كجىن الورد ولساهنا ساحر : ويف وصف جارية. قلب إليه ميلحظ ولكل 
وطرفها فاتر ضمها يهيج اللوعة ونطقها ينقع الغلة، تنهض بقد كالقضيب وتدبر بكفل كالكثيب، ثديها 

جيلو دجا  يرنو إىل ذقنها وال يطرف عكنها، شعرها الحق بذيلها يف مثل سواد ليلها ثغرها ، كاللؤلؤ النظيم
الليل البهيم، رحيها كالراح املعتق ختامه كاملسك املفتق، يستجمع صنوف النعيم مضاجعها وال يأسى على 
ما فاته مالكها، صحيحة احلدقة مريضة اجلفون، كأن ساعدها طلعة ومعصمها مجار وأصابعها مداري فضة، 

وقال أعرايب يف . خز ودثارهتا من قزوكأن حنرها من ساج وبشرهتا من زجاج وسرهتا من عاج، ولينها من 
عذب ثناياها وسهل خداها وهند ثدياها ولطف كفاها، ونعم ساعداها وعرضت وركاها : وصف امرأة

  .والتفت خداها وخدلت ساقاها فتلك هي النفس ومناها
  :املرقش األكرب

  وأطراف األكف عنم... النشر مسكٌ والوجوه دنانري 
  :علي بن عاصم

  والنبل عيناه واألشفار أرماح... قوس حاجبه السيف مضحكه وال
  :املتنيب

  وسقٌم ألبداٍن ومسكٌ لناشق... سهاد ألجفانٍ ومشسٌ لناظرٍ 

  :ما جيب أن تكون عليه احلسان من حسن اجلوارح

اللون : شعر الرأس واحلاجبان وأشفار العني واحلدقة، وأربعة بيض: جيب أن يكون يف املرأة أربعة أشياء سود
السان والشفتان والوجنتان واللثة، وأربعة مدورة، الرأس : لعني واألسنان والساق، واربعة محروبياض ا

اجلبهة : الظهر واألصابع والذراعان والساقان، وأربعة واسعة: والعنق والساعد والعرقوب، وأربعة طوال
العجز : ربعة غليظةاحلاجبان واألنف والشفتان واألصابع، وأ: والعني والصدر والوركان، وأربعة دقيقة

الريح : األذنان والثديان واليدان والرجالن، وأربعة طيبة: والفخذان والعضلتان والركبتان، وأربعة صغرية 
  .الطرف والبدن واللسان واليد: والعرق والفم واألنف والفرج، وأربعة عفيفة

  مما جاء يف مقابح خلق النسوة



  :قبح الوجه

  :دعبل
  مفوهةٌ شوهاء ذات مشافر... جةٌ ووجهٍ كوجه الغول فيه مسا

  :وقال
  حتاكي نعيماً زال يف قبح وجهها

  :وقال
  يف صورة الكلب إال أهنا بشر

  :وقال
  وسائر خلقها بعد الثريد... هلا عينان من إقطٍ ومترٍ 

  :النمش

  :ابن الرومي
  إذا سفرت بدد الكشمش... كأن الثآليل يف وجهها 

  :وقال
  شةٌ مثل جلدة النمرمنقو... رشت خبيالهنا فجلدهتا 

  :وقال
  ووجه كبيض القطا األبرش

  :الفم

  :بعضهم
  تنوء بالعرض والعينان بالطول... رقطاء كيداء يبدي الكيد مضحكها 

  كأن مشفرها قد طر من فيل... هلا فٌم ملتقى شدقيه نقرهتا 
  :وقال

  لبا نعجٍة سوطته بدقيق... كانت ثناياها وما ذقت طعمها 
  :وقال

  أو حزمةٌ من حزم الثوم... كامٌح كأمنا نكهتها 
  :وقال

  وعن جبلي طي وعن هرمي مصر... وتفتر عن ثلجٍ عدمت حديثها 

  :اليد والرجل



  إذا حسرت ذنب امللعقة... كأن ذراعاً على كفها 
  :وقال

  خنصراها كديبق القصار
  :وقال

  كساق اجلرادة أو أمحش... وساقٍ خملخلٍة محشٍة 
  :وقال

  كأمنا مجعن من خالف... متشي على قوائم عجاٍف 
  :وقال

  كأمنا حتفر رجالها... وحتفر األرض إذا ما مشت 

  :القامة القصرية

  :كيف رأيت فالنة؟فقال: قيل لرجل
  يف زرقة املغريه... دوامةٌ صغريةٌ 
  :ابن الرومي

  قامتها قامة فقاعه... دحداحة اخللقة حدباؤها 
  جعلتها للطري فزاعه... لو أهنا ملكي ويل ضيعةٌ 

  :وقال
  ويف ترائبها عن صدرها زود... حدباء وقصاء صيغت صيغة عجباً 

  :الوطباء الثدي

  :ابن مقلس احلنفي
  كقربة ذي التلة املعطش... وثدي جيول على حنرها 

  :دعبل
  وآخر كالقربة املدهقة... وثديان ثديٌ كبلوطٍة 

  :املهزولة

  :بعض القدماء
  ي إال على وتدمما ملست يد... لقد ملست معراها فما وقعت 

  :وقال
  وجؤجؤ كجؤجؤ الطنبور... وذات جسمٍ مشبه الساجور 



  :وقال
  تقعقع من يبسه املخنقه... وصدرٍ فسيحٍ كثري العظام 

  :الشعر البدن

  :شاعر
  ومل تزل يف استها ضفريه... خصباء ال نبت يف قفاها 

  :دعبل
  كأهنا منلٌ على مسح... بظراء سوداء هلا شعرةٌ 

  :ن املقابحأوصاف جمموعة م

  :ابن الرومي
  ومشٌق استها وثقب املبال... صغرت عينها ووسع فوها 

  :األسود ين يعفر
  وأسنان خنزيرٍ ومكشر أرنب... هلا وركا عنزٍ وساقا نعامٍة 

  :ناصر العلوي
  تندب شجواً بتخاليط... يا قردةً أبصرت يف مأمتٍ 

  وتلطم الشوك ببلوط... تبكي فتلقي البعر من عينها 

  جاء يف وصف اللحيةمما 

  والشيب واخلضاب وذكر املعمرين

  :مدح اللحية وذم املرادة

وكان من ميني عائشة رضي اهللا . الشعر احلسن من كسوة اهللا فأكرموه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال والذي زين الرجال باللحاء: عنها

  :املوسوي
  عن خلع الومسيكما افتر طفل الروض ... رأت شعراٍت يف عذاري تبسمت 

  ولكنه نبت السيادة واحللم... ما الشعر سال بعارضي : فقلت هلا

  وما تنقص الظلماء من هبجة النجم... يزيد به وجهي ضياء وهبجةً 
  .ال تصافني من ال شعر على عارضيه، وإن كانت الدنيا خرباً إال منه: قيل



  :ذم اللحية

  .ساه احلالك من نسيج أم سويدك: وقيل. فالن سبخ اهللا أرضه من غري رضاه: قيل
  :ابن طباطبا

  د العارضني ملن عرف... املوت أهون من سوا 
  :أبو العنتر

  ك الشعر يف احلد احملل؟... أىن تتيه وقد عال 
  ء وصرت يف حد اإلبل... وخرجت من حد الظبا 

  :وصف حلية طويلة مل يصرح هبا مبدح وال هجو

  :شاعر
   جوالقفقعدت منها يف... يا حلية سرحتها 

  :ابن نوقة
  تنسج منها كل يوم مدرعه... يا حلية أربعةٌ يف أربعه 

  وحتتشي من حافتيها بردعه... قد ذهبت يف الطول منها والسعه 

  :مدح اللحية واالعتذار هلا

: لقد كربت حليتك، فقال: دخل رجل على قتيبة بن مسلم وكان عظيم اللحية وقتيبة خفيف اللحية فقال
قل ال يستوي اخلبيث : رج نباته بإذن ربه، والذي خبث ال خيرج إال نكداً، فقال قتيبةوالبلد الطيب خي

أحفوا : وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتوفري اللحية فقال. والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث
  .الشوارب وأعفوا اللحى

  :ذم طول اللحية ومدح خفتها

  .عقلهما طالت حلية رجل إال تكوسج : قال اجلاحظ
  :شاعر

  كأنك منها بني تيسني قاعد... أمل تر أن اهللا أعطاك حليةً 
خندق على وجهك قبل أن جيري املاء يف العود فيصري وجهك كله : وقال مدين لرجل قد مألت حليته وجهه

  .ما زادت حلية عن قبضة إال نقص مبقدار زيادهتا من العقل: رأساً وقيل
  :شاعر

  وإن ضخمت مل حيظ إال هبا الصدر... ا إذا حليةٌ خفت وفا عقل رهب



  :ابن الرومي
  وطالت وصارت إىل سرته... إذا عرضت للفىت حليةٌ 

  مبقدار ما زيد يف حليته... فنقصان عقل الفىت عندنا 
هو صاحب هذه : وعرض الرشيد خيل مصر فمر به أفراس كثرية ومسها اجلنيدي فسأل عنه فقيل

. هي للخليفة يقبلها: فقال!ما أحسن هذه األفراس: أمحق، فقال الرشيداألفراس؛فاستحضره فإذا هو حلياين 
  .اللحية الطويلة عش الرباغيث ومزبلة التراب والغبار: وقيل

  :عذر من نتف من السخفاء

إذا حييتم بتحية فحيوا : " إن اهللا تعاىل أمرين بذلك فقال: مل تنتف حليتك وهي من هبة اهللا؟فقال: قيل ملخنث
مل تنتف حليتك وقد زين اهللا هبا : وقيل آلخر. ومل أجد أحسن منها فرددهتا" !أو ردوها بأحسن منها 
ما ال حتب أن يطلع يف استك كيف أستصلحه : ال فقال: قال. أحتب أن يزين هبا فقحتك: وجهك؟فقال

: أبوه فقال لوجهي؟وكان لرجل ابن خمنث وكان مينعه من نتف حليته، فنام أبوه يوماً فحلقها وهو نائم فانتبه
: وقيل أليب عبد اهللا املنتوف. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرمي: أين ذقنك؟قال

  .وأنت مل تنتفها؟: مل تنتف حليتك؟قال

  :وصف الناتف

  :قال ابن طباطبا يف بعض من كان ينتفها. كان بالل ال جييز شهادة من ينتف اللحية أو يأكل الطني
  الرمحن عما خلقت...  يا من يزيل خلة

  إذا الوحوش حشرت... هل لك عذٌر عنده 
  بأي ذنبٍ نتفت... يف حليةٍ إن سئلت 
  :ويف حاذق بالنتف

  تسبح باملنقاش يف خفة النتف... أنامله يف عارضيه كأمنا 
  :وقال

  فيد الليايل من وراه تزرع... إن كان باملنقاش حيصد نبتها 

  :قص الشعرات البيض

. ال تلتقطها فإهنا تكثر: التقط هذه الشعرات البيض، فقال احلجام: رضي اهللا عنه للحجام قال أبو حنيفة
ما ترى يف : كان حجام يلتقط البيض من حلية رجل فلما كثر قال. فإذاً التقط السود فلعلها تطثر: فقال

  :احلصاد فقد ذهب وقت االلتقاط؟ ابن طباطبا
   مضمر القلب ثابتةهلا بغضة يف... تأوبين همٌ لبيضاء نابتة 



  قصصت سواها وهي تضحك شامتة... ومن عجب أين إذا رمت قصها 
  :أبو دلف

  وكل مقراضي فأعفيته... اشتعل الشيب فأخفيته 
  وقلت يف نفسي أخفيته... وكلما عاجلت قصاً له 
  كأنين باألمس ربيته... طلعين من طريت طالٌع 

  تهأعياين الشيب فخلي... أروم ما ليست له حيلةٌ 
  :وقال

  كأمنا طلعت يف ناظر البصر... يا شعرة طلعت يف الراس طالعة 
  فما قصصتك عن مهي وعن فكري... لئن قصصتك باملقراض عن بصري 

  حتت اخلضاب كفعل الشامت األشر... فما تلبثت أن قهقهت ضاحكةً 

  :ظهور الشيب واختالط البياض بالسواد

  :الفرزدق
  ليلٌ يصيح جبانبيه هنار ...والشيب ينهض يف السواد كأنه 

  :مروان
  كالصبح أحدث للظالم أفوال

  :وقال
  ليل تلفع مدبراً بنهار

  :البحتري
  حمدثه أوصاف صدر مذيعه... مشيٌب كبث السرعي حبمله 

  :دعبل
  ضحك املشيب برأسه فبكى... ال تعجيب يا هند من رجلٍ 

  :متيم بن مقبل
  ختالط الصفو بالكدرشيب القذال ا... يا حر أمسى سواد الرأس خالطه 

  :وقال
  فطريه القدر السابق... زمانٌ علي غراب غداف 
  من البلق ذو شيٍة ناعق... وصار على وكره عقعق 

  :ابن الرومي
  حل راسي خيالن رومٍ وزنج... شعراٌت يف الرأس بيٌض ودعٌج 



  وعاله كأنه شاه مرج... طار على هاميت غراب شبابٍ 
  ن كما حل رقعة الشطرنج ...حل يف صحن هاميت منه لونا 

  :مبدأ ظهور الشيب

ظهور الشيب يف الناصية كرم ويف القفاء لؤم، ويف اهلامة وفاء ويف الفودين شرف، ويف : قال بعض احلكماء
  .الصدغني شح ويف الشارب فحش

  :نزول املشيب يف وقته

  .جلده اين ذهب شبابك؟فقالذهب به خصال طال أمده وكثر ولده وقل عدده وذهب: قيل لرجل
  مر اجلديدين من آتٍ ومنطلق... أفىن الشباب الذي حاولت جدته 

  شيئاً أخاف عليه لذعة احلدق... مل يبقيا يل من طول اختالفهما 
  :البحتري

  فلقد أخذت من الشباب نصييب... إن كان قد عبث املشيب بلميت 
  :وقال

  حيىي من الشيب زوراً غريبا... ومن يطلع شرف األربعني 
  :وميابن الر

  ركض السنني الراكضات أمامي... أدرى غراب الشيب فوق مفارقي 
  :وقال

  وحلي يف النتايف وارحتايل... وافنتين الليايل أم عمرو 
  وتأميلي هالالً عن هالل... وتربيت الصغري إىل مداه 

  :وقال
  تدعه كليل القلب والسمع والبصر... ومن يك رهناً لليايل ومرها 

  :من شاب قبل أوانه

  :بو نواسأ
  للشيب عذراً يف النزول براسي... وغذا عددت سين عمري مل أجد 

  :كشاجم
  عتبت عليه فيما نال مين... إذا فكرت يف شييب وسين 

  فعرضهن لإلعراض عين... كأن الشيب غار على الغواين 
  :وقال



  فالشيب من قبل األوان تلثم... لو كان ميكنين سفرت عن الصبا 
  شيباً مييت وال سواداً يعصم... ال أرى ولقد رأيت احلادثات ف

  :وقال
  لدايت ولكن اخلطوب تضيم... وهل أنا إال ابن الثالثني مل تشب 

  :وقال
  فغدونا نعده يف الكهول... قد رأيناه بالعشي غالماً 

  :املوسوي
  وأي عذرٍ لك أنتعجال؟... عجلت يا شيب على مفرقي 
  ال استكمال؟ما استغرق الشعر و... وكيف قدمت على عارضٍ 
  وعارضاً ما غام حىت اجنلى... يا زائراً ما جاء حىت مضى 
  زرعاً ذوى من قبل أن يقبال... وما رأى الرؤون من قبلها 

  :وقال
  ظلمن شبايب وهي يف القلب اسهم... وعارضين يف عارضي منه أجنٌم 

  :ابن املعتز
  وإمنا شاخ الشعر... يا هند ما شاخ الفىت 

  :والشدائدمن شاب من الوقائع 

  :احلسن بن رجاء
  ال يشيب املرء من كربه... إن يشب رأسي فمن كرمٍ 

  ومشيب احلر يف صغره... وخطوبٍ قد حتل به 
  :ابن املعتز
  هذا غبار وقائع الدهر: ... كربت وشبت قلت هلا: قالت
  :وله

  إن شيب الرأس نوار اهلموم
  :املوسوي

  لدهر غطى سوادياغبار حروب ا... وما شبت من طول السنني وإمنا 

  :من شاب من استعمال الطيب وهجر احلبيب



  :بعض األقدمني
  وطيب الدهان رأسه فهو أنزع... جال األذفر األحوى من الطيب فرقه 

  :وقال

  إمنا شيبيت الطيب وأنفاس الغواين
  واهتمامي بنزيلٍ أو بضيٍف أو بعان

  قصرت عن جانب احلق له مين اليدان
  :كشاجم

  جبنايةٍ وقطيعٍة وعتاب... نت جلبته ال تنكرين الشيب أ
  طوراً لطال متتعي بشبايب... لو مل تروعي بالغرور وبالنوى 

  :الشاب مقتض الرتكاب التصايب

وقال أبو عمرو السلمي . إن اهللا يبغض ابن الستني يف طرة ابن العشرين: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
رأيتين وأنا شائب أعض على املالم عض اجلموح على اللجام ال تعذلوه فقد : وقد رأى قوماً يعذلون شاباً

  .حىت أخذ العيب بعنان شبايب، وإن مل يكن الشيب شعبة من اجلنون فإنه عصارته
  :أبو نواس

  ومزين الضحكات واهلزل... إن الشباب مطية اجلهل 
  :ومنه للنابغة

  فإن مطية اجلهل الشباب
  .شباب املقتبل تكتسب اآلثام وتستحل احلراماليد الفارغة والنفس املسترحية وال: وقيل
  :ومنه

  مفسدةً للمرء أي مفسده... إن الشباب والفراغ واجلده 
  :اجلرميي

  ما مل يكن شيٌب يشنه... اللهو حيسن بالفىت 
  :شيب بن شيبة

  بشرخ سبابٍ مل يشب صفوه كدر... رعى اهللا دهراً أخرس العذل عذره 
  :وقال

  بل الثالثني تستطابق... كل اللذاذات والتصايب 

  :املتذمم لتعاطي ما تعاطاه يف أيام الصبا



  .حان حصادي ومل يصلح فسادي: قال الواسطي
  :البحتري

  سفاهاً وقد جزت الشباب مراحال... وأضللت حلمي والتفت إىل الصبا 
  :ابن املعتز

  مىت يكون الفالح؟: أنت يف األربعني مثلك يف العشرين قل يل
  :املتنيب

  ولو أن ما يف الوجه منه خراب... نفٌس ال تشيب بشيبه ويف اجلسم 
  وابلغ اقصى العمر وهي كعاب... يغري مين الدهر ماشاء غريها 

  :أبو سعيد الرستمي
  وما للمشيب وما للصبا... قبيح بذي الشيب أن يطربا 

  وأودى هبا اللهو ايدي سبا... أمن بعد مخسني ضاعت سدى 
  د شامت العارض األشيباوق... تشيم بروق الدمى دائماً 

  إذا قابل العارض األشنبا... وأقبح بذي عارض أشيبٍ 
  فقد كادت الشمس أن تغربا... وأهلك والليل بادر به 
  :علي بن عبد العزيز

  التصايب بال شبابٍ حمال

  :من أقلع لظهور شيبه

ات بين متيم، فلزم بيته ومل يدخل ال أراين مسرياً حلاج: نظر إياس بن معاوية يف املرآة فرأى شيبة يف حليته فقال
  :ما وعظين شعر ما وعظين ما قال عمرو بن حطان: وقال مسلمة بن عبد امللك. بعد ذلك على السلطان

  !ابعد: فلما عاله قال للباطل... صبا ما صبا حىت عال الشيب رأسه 
يف شيب : أال تشرب؟قال :وقيل لرجل. فالن وضع رداء جمونه ملا بدا الفجر من ليايل قرونه: وقال أعرايب

ثالثة كل منها : وقيل. وكان الرجل إذا بلغ أربعني طوى فرشه وجد يف عمله. الرأس مطردة عن الكاس
ظهور الشيب، والتحصن بالتزوج، واحلج إىل بيت اهللا احلرام، وقالت امرأة لرجل كان : يقتضي جتنب الصبا

  .أماته شيب العارضني: ما فعل غزلك؟فقال: خيادهنا
  :و الفرج الببغاءأب

  فالشيب أوعظ إعذارٍ وإنذار... ال عذر بعد عذارٍ شاب أكثره 
  :وقال كثري أتيت مجيالً استنصحه هل أظهر الشعر فأنشدته

  وقد تركاين يف مغانيهما وحدي... وكان الصبا خدن الشباب فأصبحا 
  .حسبك أنت أشعر الناس: فقال

  :أمحد بن أيب طاهر



  نزلت من التقوى بأكرم منزل... ىن الصبا ركبت الصبا حىت إذا ما و
  ودنيا الفىت بني الصبا والتغزل... ودين الفىت بني التنسك والنهى 

  :فيمن زعم أنه ترك التصايب لغري ماللة

  :إسحاق املوصلي
  ووصل الغواين واملدامه والشرب... سالمٌ على سري القالص مع الركب 

  العينني أو شهوة القلب سوى نظر... سالم امرئٍ مل تبق منه بقيةٌ 
  :البحتري

  وتوهم الواشون أين مقصر... إين وإن جانيت بعض بطاليت 
  ويروقين ورد اخلدود األمحر... ليشوقين سحر العيون اجملتلى 

  :وقال
  مل يرعين الشيب عن وجٍه حسن... قد رأيت الشيب إال أنين 

  :بشار

  كرميا صرف الغواية فانصرفت... إن املشيب وما ترى مبفارقي 
  حسن احلديث يزيدين تعليما... وصحوت إال من لقاء حمدٍث 

  :تارك الصبا قبل هجوم شيبه

  هجر الغواين واملفارق سود... ما كنت أول آخذٍ بعزميٍة 
  :وقال

  نفسي إىل ماء عن املاء العناقيد... ال أمجع احللم والصهباء قد سكنت 
  غري حمصود لكن صحوت وغصين... مل ينهين كٌرب عنه وال فنٌد 

  :احلث على مبادرة املشيب بتعاطي صالح أو تصاب

  :هارون بن علي
  ما دمت تعذر يف الشباب... أعط الشباب نصيبه 

  :ابن أيب السمط
  تفوت ومتضي والغواية تنجلي... وبادر بأيام الشباب فإهنا 
  :أنشد أبو العتاهية قوله



  روائح اجلنة يف الشباب... إن الشباب حجة التصايب 
  .إن له جناحان يطري هبما يف اجلنة: فقال. حسن: كيف ترونه؟فقالوا: الوق

  :من تعاطى التصايب يف مبدأ ظهور شيبه

  :ديك اجلن
  فقلت اآلن أوضع يف اآلثام... قد توشح عارضاه : وقالوا

  :ابن طباطبا
  :بعذل حياكي لذعه لذعة اهلجر... أقول وقد أوقظت من سنة اهلوى 

  وال توقظوين باملالم إىل الفجر... ليل مليت دعوين وليل اللهو يف 

  :من استهان بالشيب فتعاطى بعده التصايب

ما صنعت به أكرب، واهللا ما هبته وال رعيته وال امتنعت له : ما أكرب ما صنع بك الشيب؟فقال: قيل خلاسر
  :عن تعاطي حمرم وارتكاب مأمث، ونظمه من قال

  ما أحلت بالشيب أعظما لقد كان... لعمري لئن حل املشيب بلميت 
  وهل عفوت حوباً أو جتنبت مأمثا... سل الشيب عين هل عرفت وقاره 

  :أبو نواس
  !وشييب حبمد اهللا غري وقار... يقولون يف الشيب الوقار ألهله 

  :ابن املعتز
  صفعت وجهي على املشيب... ملا توىل الشباب عين 

  :بعض العلويني
  لغانيات وحبهن غالميف ا... إن يكتهل منه القذال فحبه 

  :هم متعاطي التصايب ومشتاق إليه

فعل اهللا بكم فمن مثل فعلكم يغلو السعر : محل شاب غالماً إىل خربة، فلما خال به اطلع عليهما شيخ فقال
يا عم احلمد هللا قد رخص السعر : فعدا الشاب خوفاً فخال الشيخ بالغالم فاطلع الشاب فقال. وينزل البالء
كم ذا : ودخل شيخ مسجداً فراود صبياً، فعلم اإلمام فعاتبه وعنفه، فلما أطال عليه قال له!ءوارتفع البال

ورأى سفيان يف جملسه شيخاً خيترق صفوف النساء ويبكي، فظن أن بكاء ملا !تعنفين كأن مل تر سفلة غريي
  :سلف من ذنوبه فاستقبلهن مث قال

  الملكن فدعنين غري الس... عليكن السالم فليس عندي 



  نقنب علي من خلل اخليام... وكن إذا نظرن إيل أمشي 
  .فديت من ال يفلح: إن إبليس إذا رأى شيخاً ذا طرة قال: وقيل

  :احلث على تعظيم املشايخ وخمالطتهم

وقام !لعلك مشيت أمام شيخ: فقال. أصابتين خصاصة: روي أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
من إجالل اهللا تعاىل : ألست حدثتين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وقال وكيع لسفيان فأنكره

إمام : ثالثة ال يستخف هبم إال منافق: وقال صلى اهللا عليه وسلم. إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن
ومعادن اآلثار  وقر املشايخ فهم مواطن الوقار: وقال أزدشري البنه. مقسط، وذو شيبة يف اإلسالم، وذو علم

ورواة األخبار وحفظة األسرار، إن رأوك يف قبيح منعوك أو مجيل أيدوك، وإياك وأغمار الشباب فهم أهل 
ليكن جلساؤك ذوي األسنان فالشباب شعبة : وأوصى اليزيد بن املهلب ابنه فقال. الصبوة إىل الشهوات

من عرف حق من فوقه عرف حق من : لوقي. شوبوا جملسكم بشيخ: من اجلنون، ومر احلسن بفتيان فقال
  .دونه

  :تفضيل الشيب يف الرأي على الشباب

الشيخ يف رأيه كاجلذل احملكك ال : وقيل. جري املذكيات غالء، جري املذاكي حسرت عنه احلمر: يف املثل
: وقيل. يهده خطب وال يزعزعه صرف، والشاب كالغصن الناعم الذي يستحيل بأيسر ريح وأيسر آفة

  :وقال. البازل املستقل مبا حيمل والشاب كابن اللبون ال ينهض مبا حيملالشيخ ك
  مل يستطع صولة البزل القناعيس... وابن اللبون إذا ما لز يف قرٍن 

  :تفضيل الشبان فيه

وكان عمر رضي اهللا عنه إذا نزل . وسعوا للشبان يف اجملالس وأفهموهم احلديث: قال صلى اهللا عليه وسلم
الشيخ كالزند الذي قد انثلم ورأي الشبان : وقيل. هم أحد قلوباً: لفتيان واستشارهم وقالبه معضل دعا ا

  .كالزند الصحيح الذي يوري بأيسر اقتداح

  :مدح الشيب بالوقار والعفة

وروي أن إبراهيم !مرحباً بزهرة احلنكة ومثرة اهلدى، ومقدمة العفة ولباس التقوى: تأمل حكيم شيبة فقال
وعرب حكيم . يا رب زدين وقاراً: قال. وقار: يا رب ما هذا؟قال: ا بدا الشيب بعارضيه قالعليه السالم مل
الشيب نور يورثه تعاقب الليايل واأليام، وحلم يفيده مر الشهور واألعوام، ووقار تلبسه مدة : بالشيب فقال

  .العمر ومضي الدهر
  :دعبل



  تحرجمسة العفيف وحلية امل... أهالً وسهالً باملشيب فإنه 
  رفض الغواية واقتصاد املنهج... ضيف أمل مبفرقي فقريته 

  :أبو متام
  فإن ذاك ابتسام الرأي واألدب... وال يروعك إمياض القتري به 

  :مناقضة من مدح الشيب بالوقار

  :أبو متام
  قبل هذا التحليم كنت حليما... حلمتين، زعمتم، وأراين 

  ي اللديغ سليمامثلما مس... دقةٌ يف احلياة تدعى جالالً 
  :املتنيب

  مىن حبلمي الذي أعطت وجترييب... ليت احلودث باعتين اليت أخذت 
  قد يوجد احللم يف الشبان والشيب... فما احلداثة من حلمٍ مبانعٍة 

  :عبدان
  لبغيضٌ وإن أفاد الرشادا... إن شيئاً نعى إيل حيايت 

  :املوسوي
  جالء احلسامال ترع إنه : ... غالطوين عن املشيب وقالوا

  صارم احلد يف يد األيام... بل مر يب على الرأس منه : قلت

  :يف حسن الشباب وطيبه وقبح الشيب وعيبه

  .إىل اهلرم" لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي مث رددناه أسفل سافلني " قال عكرمة يف قوله تعاىل 
  :ولألخطل

  ه البياض فليس حيمد... ال حتمدن شعراً تغشا 
  ب زمان كنت تراه أسود... أبيض يف القلو  قد كنت
  :أبو متام

  غرة مرة أال إمنا كنت أغرا أيام كنت هبيما
  :وقال

  فقد وجدته منها يف السواد... مىت حلظت بياض الشيب عيين 
  :أبو متام

  جاورته األبرار يف اخللد شيبا... لو رأى اهللا أن يف الشيب فضالً 
  :البحتري



  كأن بياض الشيب كان مبفرقي... تها وددت بياض السيف يوم لقي
  :املتنيب

  والسيف أحسن فعالً منه باللمم... ضيٌف امل برأسي غري حمتشم 
  :املوسوي

  سواد عطفيه ومل يقمر... ما كان أضوا ذلك الليل يف 

  :التسمية مبا يدل على الكرب ذم

ية لقالت لبيك يا عجوز ويا جدة لغضبت واستوحشت، ولو قيل يا جار: لو قيل لعجوز منحنية
  .يا شيخ ويا فىت: وعلى ذلك!وسعديك

  :قال يزيد بن عتاب
  يا فىت: برد الفؤاد حني يدعى... يا حرقة القلب بيا شيخ ويا 

  :وقال
  نسبٌ يزيدك عندهن خباال... وإذا دعونك عمهن فإنه 

  :وقد ظرف البحتري يف قوله
  من تصابٍ دون العزيز املكين... يتظرفن للدليل املسمى 

  :و حازمأب
  !وحسبك مدحاً للفىت قول يا فىت... إذا ما دعوت الشيخ شيخاً هجوته 

  :ازورار النساء عن الشيب

إن يب عيباً شيب راسي فثنيت عناين : هل لك يف؟فقالت: رأيت امرأة راقتين فقلت: قال بعض املشايخ
  .إين أكره من الشيب ما كرهته: أثبت، وكشفت عن شعر كاحلمم وقالت: فصاحت

  :تنيبامل
  مبوقع شيبهن من الرجال... أرى شيب الرجال من الغواين 

  :ابن الرومي
  بعينك منه الشيب فالبيض أعذر... أعر طرفك املرآة وانظر فإن نبا 

  فعني سواه بالشناءة أجدر... إذا شنأت عني الفىت شيب نفسه 
  :ابن املعتز

  فكيف حيبين البيض الكعاب... لقد أبغضت نفسي يف مشييب 
  :كم احلضرمياحل

  حىت مسعن تنحنحي وسعايل... قد كان يعجب بعضهن نزاعيت 



  :وقال الصاحب قد سبق ابن املعتز كل من قال يف رغبة النساء عن املشيب بقوله
  والشيب يغمزها بأن ال تفعلي... فظللت أطلب وصلها بتذللٍ 

  :وقال

  من ابن ملجم عند الفاطميينا... الشيب أعظم ذنباً عند غايته 

  :غبة الشيب عن النساءر

  .كنت أخاف أين إذا شبت تزهد يف النساء، فلما شبت كنت أزهد منهن فيه: قال بعض الشيوخ
  :شاعر

  وحنن بأكناف احلطيم ذميم... رمتين وستر اهللا بيين وبينها 
  ولكن عهدي بالنضال قدمي... فلو أنين ملا رمتين رميتها 

  :معرفة فضل الشباب عند فقده

  .الصحة والشباب: يئان ال يعرف فضلهما إال من فقدمهاش: قال بعضهم
  :ابن الرومي

  إال إذا مل يبكها بدم... ال تلم من يبكي شبيبته 
  إال زمان الشيب واهلرم... لسنا نراها حق رؤيتها 

  حىت تغشى األرض بالظلم... كالشمس ال تبدو فضيلتها 
  وجدانه إال مع العدم... ولرب شيٍء ال يبينه 

  :ال أعرف يف مدح الشاب وذم املشيب أحسن من قول حممد بن حازم: األعرايب وقال ابن
  من الشباب بيومٍ واحٍد بدل... ال تكذبن فما الدنيا بأمجعها 

  :حممود الوراق
  أحسن ما كانت صروف الزمن... سقياً أليامٍ تولت به 

  لليوم والساعة منه مثن... وىل فما الدنيا بأقطارها 

  :قبل متتعه بهغم من ذهب شبابه 

  :منصور النمري
  حىت مضى فإذا الدنيا له تبع... ما كنت أويف شبايب كنه عزته 

  :وما خري دنيا ال خيطر فيها برداء الشباب؟ عمر بن أيب ربيعة: ومسع ذلك الرشيد فقال
  مضى ومل نقض من لذاته أمال... إن الشباب الذي كنا نزن به 



  :البكاء على فقد الشباب والتأسف له

  :اخلزميي! اندبنين فقد مات بعضي: نظر رجل إىل شيبة يف رأسه فجمع نساءه وقال
  فبعض الشيء من بعضٍ قريب... إذا ما مات بعضك فابك بعضاً 

  :وقال حممود الوراق
  يصاب ببعض الذي يف يديه؟... أليس عجيباً بأن الفىت 
  وبني معىن معز إليه... فمن بني باكٍ له موجٌع 

  وليس يعزيه خلق عليه... رخ الشباب ويسلبه الدهر ش
  :وقال

  عيناك حىت يؤذنا بذهاب... شيئان لو بكت الدماء عليهما 
  فقد الشباب وفرقة األحباب: ... مل يبلغا املعشار من حقيهما

  :ذم الشباب بقلة الوفاء واللبث والتسلي عنه

  :شاعر
  إال الندامة واألسف... ما يف يدي من الصبا 
  مل الزيارة وانصرف...  كان الشباب كزائرٍ

  :بعضهم
  يف دعة اهللا ويف حفظه، غداة توىل: مل أقل للشباب

  سود الصحف بالذنوب ووىل... زائٌر زارين أقام قليالً 
  :منصور الفقيه

  أبقى حالوة ذكراه اليت يدع... ما كان أقصر أيام الشباب وما 
  :املتنيب

  يه هادمهفكيف توقيه وبان... مشب الذي يبكي الشباب مشيبه 

  :متين عوده والدعاء له

  :أبو العتاهية
  فأخربه مبا فعل املشيب... أال ليت الشباب يعود يوماً 

  :النمري
  لوددت أيام الصبا... واهللا لو أعطى املىن 
  ومداعبات للدمى... ومعاتبات كن يل 

  :محيد



  إذا ما صبونا صبوةً سنتوب... فال يبعد اهللا الشباب وقولنا 
  إيل وإذ رحيي هلن جنوب... انيات وطرفها ليايل مسع الغ
  :ديك اجلن

  هللا دري يف الشبيبة من أخي هلو أريب
  ب على التهاون بالذنوب... أيام حيملين الشبا 

  :تويل العيش بتويل الشباب

  :كثري
  وقد تركاين يف مغانيهما وحدي... وكان الصبا خدن الشباب فأصبحا 

  :وقال
  وأقبل املدبران الشيب والكرب.. .وىل الشباب ووىل العيش والعمر 

  :رسبة بن األبيض
  هتوى النفوس وتستطيب... بان الشباب بكل ما 
  األضراس وانكسر القضيب... طفئ السراج وكلت 

  :علي بن جبلة
  ذوى ورق الدنيا وأغصاهنا اهلدل... وملا انقضى عصر الشباب وعهده 

  :كراهة ذهاب الشيب وكراهة نزوله

  :مسلم
  فأعجب لشيٍء على البغضاء مودود... رٌه أن يفارقين الشيب كرهٌ وك

  والشيب يذهب مفقود مبفقود... ميضي الشباب ويأيت بعدع خلٌف 
  :البحتري

  ومن يل أن أمتع باملعيب؟... تعيب الغانيات علي شييب 
  :أنشد ابن دريد يف وصفه

  فلما التقينا كان أكرم صاحب... ويل صاحٌب ما كنت أهوى لقاءه 
  متنيت دهراً أن يكون جمانيب... ينا أن يفارق بعدما عزيٌز عل

  :الشيب داء متمىن



وقيل ألعرايب وقد ضعف من . يف الداء الذي يتمناه الناس؛يعين اهلرم: كيف أنت؟فقال: قيل أليب العيناء
  .كثر اهللا من ذنوبه عندي: فقال!لقد أذنب إليك الدهر: الكرب

  :طول العمر يفضي إىل اهلرم واملصائب

وقال . من أخطأه سهم املنية قيده اهلرم، ومن وطن نفسه على طول العمر فليوطنها على كثرة املصائب: لقي
  .من متع بكرب بلي بعرب، ومن تأخر يومه مله قومه: ابن احلارث يف وصيته لبنيه

  :وقال زهري
  متته ومن ختطئ يعمر فيهرم... رأيت املنايا خبط عشواء من تصب 

  .داءكفى بالسالمة : وقيل
  :وقال

  فكيف ترى طول السالمة يفعل

  :من أضعفه كربه وهرمه

كيف : قال. إذا أكلت ثقلت وإذا تركت ضعفت: كيف طعمك؟قال: سأل احلجاج شيخاً فقال
أنام يف اجملمع وأسهر يف : كيف نومك؟قال: قال. إذا بذل يل عجزت وإذا منعت شرهت: نكاحك؟قال

كيف : قال. إذا قعدت تباعدت عين األرض وإذا قمت لزمتين: فكيف قيامك وقعودك؟قال: قال. املضجع
فقدت املطعم وكان : ما صنع بك الدهر؟قال: وقيل لشيخ. تعقلين الشعرة وتعثرين البعرة: مشيك؟قال

أدرج من : وقيل آلخر فقال. املنعم، وأمجت النساء وكن الشفاء، فنومي سنات ومسعي خفات وعقلي تارات
ضعضع قنايت وأوهي شوايت : وقيل آلخر فقال. وأنبو عن القماش وأنفر من الشالعشاش وآخرأ يف الفراش 

. إقبال البخر وإدبار الزفر وإنقباض الذكر: وسئل ابن الفرية عن وصف الكرب فقال. وجرأ علي عدايت
  .الشيخوخة غمامة مترض األمراض: وقيل

  :قال أبو الطمحان
  صيدكأين خاتلٌ أدنو ل... حنتين حانيات الدهر حىت 

  ولست مقيداً، أين بقيد... قربت اخلطو حيسب من رآين 
وقال . تركت الذي قيدين يفتل قيدك: يا عماه قد قصر قيدك، فقال: وهذا من قول شيخ مر به غالم فقال

  :ديك اجلن
  وضيقت خطوي بعد اتساع... هننهت اخلمسون من شديت 

  وكنت قبل الشيب عني الشجاع... وأحتفتين خوراً ظاهراً 
  فأمسك النفس ببعض اخلداع... عترف النفس ببعض القوى ت

  واملوت قد يودي مبن يف الرضاع... أذكر إنسان اليت فوقها 



  :وكان أبو حملم ملا كرب ينشد
  وعاش تشكى كل عضوٍ ومفصل... إذا ما امرؤ أحصي مثانني حجةً 

  :وقد أحسن القائل
  الثمانينا: اتفما الذي تشتكي؟ق... قالوا أنينك طول الليل يسهرنا 

  :املشيب مؤذن باملوت

. الشيب مقوض اخليام ومقيض احلمام: وقيل. املشيب متهيد احلمام وتارخيه وعنوانه ورائده ونذيره: قيل
هو حملة من حملات املنون ونوبة : وقيل. هو واعظ نصيح ومنذر فصيح: وقيل. هو أول مواعيد الفناء: وقيل

إن " أو مل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير " تعاىل  وقيل يف قوله. من نوب الدهر اخلؤون
أرى : ونظر حكيم إىل شيبة فقال. إذا ضحك الشيب يف القذال بكت احلياة للزوال: وقيل. النذير الشيب

  :وأطرف ما قيل يف ذلك قول منصور. شيبة قد أينع مثرها وحان قطافها
  ض وهو هالكميشي على األر... من شاب قد مات وهو حٌي 

  لكان يف شيبه فذالك... لو كان عمر الفىت حساباً 
  :وقال

  الشيب واملوت مقرونان يف قرن
وأليب الفضب . اتق اهللا فإن املوت قد غرز أعالمه يف حليتك: ونظر فضيل إىل رجل قد وخطه الشيب فقال

ناس من أمرك ما قد طرزت األيام عارضيك بتاريخ يفصح عما كتمته، وينشر لل: بن العميد من فصل
  .طويته، وكأنك تقول هو مقدمة اهلرم واملؤذن باخلرف، والعائد يل وال أريد تطرياً من ذكره

  :من مات أقرانه فقد آن أوانه

  :أبو عيينة
  وكفى بذاك عالمة حلصادي... واستحصد القرن الذي أنا منهم 

بل الغريب الذي مات نظراؤه : فقال. هالذي ال أحد ل: ما تعدون الغريب فيكم؟قالوا: وقال معاوية جللسائه
  .الذين كان يأنس هبم

  :أبو حممد التيمي
  وخلفت يف قرٍن فأنت غريب... إذا ذهب القرن الذي أنت منهم 

  :ابن املعتز

  رأيت أترايب وقد صاروا ترابا... ألي غايات رجائي بعدما 
  :أبو سعيد الرستمي

  اجاوزت سين األشد ومارست بنفسي من اخلطوب األشد



  وتبقيت يف الكنانة فردا... وتفاىن األقران دوين مجيعاً 
  :العلوي الكويف

  وأشكايل قد اعتنقوا اللحودا... أجالس معشراً ال شكل فيهم 

  :املدة اليت خياف عندها املوت

  .أنه األربعون" : أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر " قيل يف قوله تعاىل 
  :شاعر

  له دون ما يأيت حياءٌ وال ستر... ومل يكن  إذا املرء واىف األربعني
  وإن مد أسباب احلياة له العمر... فدعه وال تنفس عليه الذي مضى 

وكتب احلجاج إىل . أنا يف معترك املنايا ابن ثالث وستني: كم لك من السنني؟قال: وقال رجل لعبد امللك
وأنت حنو مين يف السن، وإن امرأ قد سار إين نظرت يف سين فإذا أنا قد بلغت مخسني سنة : قتيبة بن مسلم

  :مخسني حجة إىل منهل لقمني إن يرده؛فإخذ ذلك أبو حممد التميمي فقال
  إىل منهل من ورده لقريب... فإن امرأً قد سار مخسني حجةً 
  لدائك إال أن متوت طبيب... فإن كان الستون سنك مل يكن 

  :ابن املعتز
  كان من حكمها أن يفلق احلجرل... إحدى ومخسون لو مرت على حجرٍ 

  :مجاعة سين العمر

الغالم إذا بلغ عشراً قد رمي، ويف عشرين قد لوي أي لوى يد غريه، ويف ثالثني قد غوى، : تقول العرب
ابن عشر طفل وابن : وقيل. وأربعني قد استوى، ويف مخسني قد حري أي صار حرياً بأن يظهر فضله

يف : وحكي عن بزر مجهر أنه قال. بعني معتدل وابن مخسني مسترحلعشرين فحل وابن ثالثني كهل وابن أر
عقد العشرة دليل على ان الصيب إذا بلغ عشر سنني فقد انعقد، فإذا صار إىل عشرين فقد توسط اخلري 

والشر توسط اإلهبام للسبابة والوسطى، فإذا صار يف الثالثني فقد كمل واستوى، وإذا بلغ األربعني فقد بلغ 
شد األزر، وإذا بلغ اخلمسني فقد انكسر وقعد، وإذا بلغ الستني فقد انضم، فإذا بلغ السبعني فقد األشد و

عاد يف أخالق الصبيان، وأشبه ابن الثالثني الكامل الشهوة، وابن العشرة الصيب، فإذا بلغ الثمانني فقد 
ملائة انتقل عن الدنيا انتقال تقوس عقده، فإذا بلغ التسعني فقد صار يف ضيق عيش كضيق عقدها، وإذا بلغ ا

  .يعين ثالثاً وتسعني: ابن قبضة: ابن كم أنت؟فقال: وقيل لرجل. عقدها إىل اليد األخرى

  :يف املتربم حبياته لضعفه



  :زهري
  مثانني حوالً ال أبا لك يسأم... سئمت تكاليف احلياة ومن يعش 

  :زهري بن حباب
  فليهلكن وبه بقيه... املوت خٌري للفىت 

  ل وقد هتادى بالعشيه... ن يرى الشيخ البجا من أ
  :عبيد

  طول احلياة له تعذب... واملرء ما عاش يف تكذبٍ 
وكان من عادهتم إذا تربموا بشيخ رمبا أهنم تركوه إذا ارحتلوا . أهون هالك شيخ يقاد به البعري: وقيل

أهون هالك عجوز : وقيل. منهليموت أو يأكله الذئب أو حيملوه على بعري نفور يسقطه فيموت فيسترحيوا 
  .يف سنة جدب

  :املعمرون

عاش نوح عليه السالم الف سنة وأربعمائة ومخسني سنة، بعث بعد مائيت سنة ولبث يف قومه الف سنة إال 
كيف رأيت : فلما أتاه ملك املوت قال له. مخسني عاماً، وبقي بعد الطوفان مائيت سنة ومخسني سنة

دخلت من هذا وخرجت من هذا، وعاش لقمان مخسمائة وستني سنة، عمر سبعة  كدار هلا بابني: الدنيا؟قال
وعاش املستوغر بن زبيد ثالمثائة وثالثني سنة . طال األمد على لبد: ومنه قيل. أنسر كل نسر مثانون سنة

  :وملا بلغ ثالمثائة قال
  وعمرت من بعد السنني مئينا... ولقد سئمت من احلياة وطوهلا 

  ازددت من عدد الشهور سنينا... دها مائتان يل مائةٌ جزهتا بع
  يوٌم مير وليلةٌ حتدونا؟... هل ما بقي إال كما قد فاتنا 

وعاش معدي كرب احلمريي مائتني ومخسني سنة، وعاش عامر بن الظرب ثالمثائة سنة، وكذلك أكثم ابن 
ش قس بن ساعدة األيادي وعا. صيفي، وكانا من حكماء العرب، وأدرك أكثم اإلسالم واختلف يف إسالمه

ستمائة سنة وكان من عقالء العرب وحكمائهم، وهو أول من أقر منهم بالبعث، وأول من قال يف اخلطبة 
وعاش دريد ابن الصمة دهراً طويالً حىت سقط حاجباه على عينيه ومل يسلم وشهد حنيناً، وعاش . أما بعد

هل تعرفون أحداً بقي له علم بأيام : من الشام فقالوكان معاوية حج . عبيد اجلرمهي مائة سنة وعشرين سنة
وهل بقي : ممن أنت؟فانتسب إىل قبيلة فقال: فدعاه فقال!عبيد وهو على طريقك: العرب فنسأله؟فقالوا

: من أين تعلم؟قال: فقال. مائتان وعشرون سنة: وكم لك من السنني؟فقال: نعم أنا، قال: منهم أحد؟قال
لنا آية النهار مبصرةً لتبتغوا فضالً من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب وكل وجع" أما قال اهللا تعاىل 

باتت علي سنيهات بالء وسنيهات رخاء ويوم يف أثر : أخربين عما رايتفقال: فقال" . شيء فصلناه تفصيال 
سنة صحب ومنهم لبيد بن ربيعة وخربه مشهور ومعاذ بن مسلم عاش مائة ومخسني . يوم وليلة يف أثر ليلة



  :بين مروان وفيه يقول الشاعر
  قد ضج من طول عمرك األبد: ... قل ملعاٍذ إذا مررت به

  وأنت فيها كأنك الوتد... قد أصبحت دار آدم خربت 
  كيف يكون الصداع والرمد؟... تسأل غرباهنا إذا أنعبت 

  :فصل من ذلك

إن احلسل : قال األصمعي. من الضبفالن أعمر من القراد، وذلك أنه يعيش سبعمائة سنة، وأعمر : قيل
  .يبلغ مائة سنة مث يسقط

  :قال
  أو عمر نوحٍ زمن الفحظل... فقلت لو عمرت عمر احلسل 
  صرت رهني هرمٍ أو قتل... والصخر مبتلٌ كطني الوحل 

زيود هشتاد كور : وللفرس. أعمر من حية ألهنا ال متوت حتف أنفها فيما يقال، وأعمر من نسر: وقيل
نه مروا ماري نه مريد خركش يوزينه مرد، معناه يعيش العري مثانني سنة وثالمثائة، واحلية ال نربست رمه
  .متوت إال قتالً

  :الترغيب يف اإلختضاب والرغبة فيه

إالم : اختضبوا بالسواد فإنه أسكن للزوجة وأهيب للعدو، وقيل لرجل: قال عمر رضي اهللا عنه
  .مال قام ايرك: أخضب؟قال

  :شاعر
  ضيفك فأقره خبضاب الشيب
  :وقال

  إن اخلضاب هو الشباب الثاين
  :وقال

  يف رد أيام الشباب... إن اخلضاب حلليلةٌ 
  :رستم بن حممود

  تقنعت وابتعت الشباب بدرهم... وملا رأيت الشيب قد شان أهله 
  :ابن املعتز وقد ناقض بذلك حمموداً الوراق حيث قال

  عوديف كل ثالثةٍ ي... يا خاضب الشيب الذي 
  فكأنه شيٌب جديد... إن النصول إذا بدا 

  :فقال



  اخلضاب شباٌب جديد: فقلت... النصول مشيٌب جديٌد : وقالوا
  فإن عاد هذا فهذا يعود... اساءة هذا بإحسان ذا 

  :االعتذار لذلك

اخلضاب باطنه داء وظاهره غرور، مث لقيه وقد اختضب : قال علي بن عيسى إلبراهيم بن غسماعيل يوماً
  .فكرت فإذا أمور الدنيا كلها مرمة وهذا من مرمتها: اين كالمك؟قال: قالف

  :ابن الرومي
  لبست على فقد الشباب حدادي... فإن تسأليين ما اخلضاب؟فإنين 

  :من اختضب جمليء الشيب يف غري وقته

  :حممود الوراق
  فعاجله وغالط يف احلساب... إذا ما الشيب جار على الشباب 

  وعذبه بأنواع العذاب... بك من نزيل ال مرحباً : فقل
  وأحياناً مبكروه اخلضاب... بنتٍف أو بقصٍ كل يوم 

  يف رحب دارٍ واقتراب: فقل... وإن هو مل جير وأتى لوقٍت 

  :الترغيب عن اخلضاب والرغبة فيه

  .كره أن يؤخذ حبنكة املشايخ: مل اختضب فالن؟فقال: قيل ألفالطون
  :ابن الرومي

  كيما يعد به من الشبان... ملسود وجهه يا أيها الرجل ا
  بيضاء ما عدت من الغربان... أقصر فلو سودت كل محامٍة 

أما نساؤنا فما يردن بنا بدالً، وأما غريهن فال نريد : مل ال ختتضب لتصبو إليك النساء؟فقال: وقيل ألعرايب
  .صبوهتن
  :كشاجم

  مصبوغ هذا شباٌب لعمر اهللا... يا خاضب الشيب واأليام تظهره 

ال ينال الشباب باخلضاب كما ال ينال الغىن باملىن، وملا وفد عبد : فالن خيتضب، فقالت: وقيل ألعرابية
املطلب على سيف بن ذي يزن ورأى حليته بيضاء بعث إليه جارية ومعها خطر ليخضب حليته فأنشأ عبد 

  :املطلب
  نوافر عن مصادقة الفتري... وقائلةٍ ختضب فالغواين 



  ولست مسوداً وجه النذير... ا املشيب نذير عمري فقلت هل
  :وقال

  غبار الشيب أو ذل اخلضاب... إذا ذهب الشباب فليس إال 

  :مدح الصلع

  .كان الشريف إذا مل يصلع نتفوا شعره تشبهاً بذلك: قال اخلليل
  :وأنشد العتيب

  بالعنرب الورد حىت ما به شعر... قد حص رأسي فتيت املسك أخلطه 
  :تان ما بينه وبني أيب قيس بن األسلت يف قولهلش: فقال

  أطعم نوماً غري هتجاع... قد حصت البيضة رأسي فما 

  :ذم الصلع

يا ابرش ما صلع لئيم : دخل األبرش الكليب على هشام بن عبد امللك وحجام حيجمه فمس رأسه فقال
: زوجها وكان أصلعأمن كرم صلع هذا؟وقالت امرأة ل: قط؟فكشف رأس احلجام فإذا هو أصلع فقال

  :شاعر! لست أغبط إال شعرك حيث فارقك فاستراح منك
  يزل الذباب النقف عنها فيصرع... خفافان مثل القدتني وهامةٌ 

  :وقال
  فقبح ذاك من صلعٍ وهام... إذا أبصرهتم صلعاً وثطا 

  :التأسف لذلك

  :قال بعضهم
  فجاءين حادثٌ أنساين اجلزعا... جزعت للشيب ملا حل أوله 

  فكيف يل بدواء يذهب الصلعا... ب املشيب يداوي اخلطر شائعه ه
  :أبو النجم

  فصار رأسي جبهةً إىل القفا... قد ترك الدهر صفايت صفصفاً 
  كأمنا تلقى به ضعفي عفا -

  :االعتذار عنه

  :بشر
  وما مسها من منعمٍ يستشيبها... رأتين كأفحوص القطاة ذؤابيت 



  :ابن الرومي
  ويزعم لبسيها بعيبٍ مكتم... ة سادراً يعري يف لبس العمام

  ألست حصني اخللف ماضي املقدم... هبين كما أنا صلعةً : فقوال له
  وأنت حبب االير عني املتيم... وأىن تعيب الصلع واالير منهم 

  :نوادر للصلع

 وجلس. لو كان ذلك كذا مل يكن على حرامك طاقة شعر: إن الصلعة من ننت الدماغ فقال: قيل ألصلع
حلق نصف رأسي فله نصف : أصلع بني يدي حجام فحلق نصف رأسه، ومتاسكا يف األجرة فقال األصلع

حلقت له إبطني أذرع كأهنما تنوران يشوى فيهما الساخل لنتنهما، فحكم له باألجرة : فقال احلجام!األجرة
  .أراك البساً جوشناً بال بيضة: وقال أصلع لرجل رأى عليه جرباً كثرياً. متاماً

  مما جاء يف األمساء والكىن واأللقاب

  :احلث على تسمية األبناء بأحسن األمساء

إياكم وهذه األمساء القبيحة فما من مولود إال وحيضره ملك وشيطان فيقول : نيب صلى اهللا عليه وسلمقال ال
كنية الرجل أحد شواهد عقله، : وقال. مسوه بكذا امساً قبيحاً: مسوه بكذا امساً حسناً ويقول الشيطان: امللك

من آتاه وجهاً : صلى اهللا عليه وسلموقال . أشيعوا الكىن فإهنا منبهة: وقيل. وامسه أحد شواهد عقل أبيه
  .حسناً وامساً حسناً وجعله يف غري موضع شائن فهو من صفوة خلقه

  :امليل إىل األمساء احلسنة والتفاؤل هبا

أحبكم غلينا أحسنكم أمساء، فإذا رأيناكم فأمجلكم منظراً، فإذا : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
. سعيد أسعدك اهللا: من؟قال: الرشيد يوماً فرأى سعيد بن سلم فقالوخرج . اختربناكم فأحسنكم خمرباً

بارك اهللا عليك، : قال. أبو عمرو عمرك اهللا: أبو من؟قال: قال. ابن سلم سلمك اهللا: ابن من؟قال: فقال
  .وأكرمه

  :املسمى باسم حسن معناه موجود فيه

  :قال
  و لقبإال ومعناه يف اسمٍ منه أ... وقلما أبصرت عيناك من رجلٍ 

  :ابن الرومي
  فالفضل ال يعدوك يف كل حال... أنت أبو الفضل وأنت ابنه 



كذلك؛ويف : ما أراك تسمى إال حسناً فقال: فقال. وصف وجهي: ما امسك؟قال: وسأل رجل صبياً صبيحاً
  :ذلك أليب النواس

  وما رأى ذا لغريها اجتمعا... إن اسم حسىن لوجهها صفة 
  قد جيمع االسم معنيني معا ...فهي إذا مسيت فقد وصفت 
  :مل أر مثل هذا، وأنشد: فقال. ال أدري: ما امسك؟قال: ونظر املأمون إىل غالم فقال له

  مبا فعل احلب املربح يف صدري... تسميت ال أدري ألنك ال تدري 

  :املسمى باسم حسن معناه معدوم فيه

  :فأعطاه درمهني فقال ويل رجل يقال له البحر أبو الغمر بعض كور خراسان فمدحه شاعر
  ليدفع عين فاقيت درمها حبر... تركت لبحرٍ درمهني ولك يكن 

  سريعني يف نقص املروءة والفخر... خذمها واصرفهما : وقلت لبحرٍ
  :وقالت غمرة بنت النعمان بن بشري
  ال روح اهللا عن روح بن زنباع... مسيت روحاً وأنت الفم قد زعموا 

ودفع أبو الفياض ابن حبر . الصاعد امساً السافل فعالً: فقال. صاعد: ذا؟قيلمن ه: ومر صاعد ببشار فقال
مسكني غرق بني : حبر بن حممد بن حبر، فكتب حتتها حممد: رقعة إىل أيب الفضل بن العميد، فكتب عليها

  .حبرين
  :ابن الرومي

  كال ولكن من السماء مقلوب... مسيت أمحد مظلوماً ولست به 
  :مظلومة فقال: ما امسك؟قالت: ية حسناء فقالعرضت على كشاجم جار

  ما شاهنا ذاك وال عاهبا... مملوكةٌ متلك أرباهبا 
  وهي اليت تظلم أصحاهبا... قد مسيت بالضد مظلومةً 

  :من عري بقبيح امسه

  :قال بعضهم يف رجل امسه فضل
  مث أردفت قلة التصغري... هو فضلٌ وفضل الشيء لغٌو 

أنت تظلم زأبوك يسرق : ظامل بن سراق، فقال: أن يويل رجالً فساله عن امسه فقالوأراد عمر رضي اهللا عنه 
أنت كنت : من هوانك على أخلك مسوك جارية فقال: وقال معاوية جلارية بنت قدامة. ومل يوله!ال خري فيك

ئهم ووقف رجل على ثالثة نفر فسأهلم عن أمسا!أهون على أهلك إذ مسوك معاوية، وهي األنثى من الكالب
  :ما أظنكم من أمسائكم إال كما قال ابو فراس: حافظ ومنيع وحمرز فقال: فقالوا

  أال أشرار السباع الثعالب... إذا نسبوا مل يعرفوا غري ثعلبٍ 



من الناس وامسي كل : ممن وما امسك؟قال: وقال العتايب إلبراهيم املوصلي عند املأمونوكان أغرى بينهما
وما كلثوم من األمساء؛البصل على كل حال : فقال. وفة وأما اإلسم فمنكرأما النسبة فمعر: بصل فقال

ال خري يف اسم أوله شه ويف آخره عيب؛وهذا مثل قول : شعيب فقال: ما امسك؟قال: وقيل لرجل. أطيب
أىن : نصف امسه ضعف وآخره بوس؛وحنومها ما قال موسى بن عبد امللك يف عيسى: الصاحب يف قابوس
  :ف امسه عي ومت تأخر عنه ثلثا حروف مسى؟وقيل يف نفطويهيكون بليغاً ونص

  وصري الباقي نواحاً عليه... أحرقه اهللا بنصف امسه 
  :وحنوه

  فشددوا العني ترموه بآبدته... أبو رياشٍ بغى والبغي مصرعه 
  تصحيف كنيته يف صدع والدته... عبٌد ذليلٌ هجى للحني سيده 

. ال خترج من اإلصطبل ومسه ما شئت: لد يل سبط فما أمسيه؟فقيل لهو: أي أبو رناس، وقال ابن أيب البغل
  :ومن نوادر الصاحيب أنه وقع يف قصة ابن حيلة ال تترك استعمال أبيك وقال

  فإنين منه يف عذاب... ابن عذابٍ إذا تغىن 
وقال الصاحب . أن ابوك كان ثنوياً ولذمل مساك عبدان أي عبد النور وعبد الظلمة: وقال ابن سوادة لعبدان

  :موسى، وهذه اللحية بني موسيني على خطر؛وفيه: وابنك؟قال: قال. موسى: ما اسم أبيك؟قال: للبغلي
  وهبارون إذا ما قلبا... حلقت حلية موسى بامسه 

  :من استمحق يف امسه

  :عمرو فقال: وكلبك؟قال: وقال. وثاب: ما امسك؟قال: قال ابن أيب عتيق لرجل
  قد أعطي أسبابا.. .فلو كان من التوفيق 

  ومسى الكلب وثابا... لسمى نفسه عمراً 
من : وذهب رجل إىل باب فقيل. عمران: وفرسك؟قال: قال. وردان: ما امسك؟قال: وقال رجل آلخر

وسئل . إن نصف املصحف بالباب: فقال. عبد من األرض مجيعاً قبضته والسماوات مطويات بيمينه: فقال
ال إن ضاعت واحدة بقيت : أمل تكف واحدة؟قال: فقيل. ن وأبو الغمرأبو احلس: رجل عن كنيته فقال

  .األخرى

  :املتأول قبيح امسه على تأويل حسن

  :كان بنو أنف الناقة يستنكفون من االسم حىت قال فيهم الشاعر
  ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟... قومٌ هم األنف واألذناب غريهم 

  :العجالن فقال بعضهم واستقبح قوم اسم. فصاروا يتبجحون به
  خذ الوطب واحلب أيها العبد واعجل: ... وما مسي العجالن إال لقوله



  :املعتذر لشناعة امسه أو كنيته

االسم عالمة ولو كان كرامة لتشارك الناس كلهم يف : أي شيء هذا االسم؟قال: قيل ألعرايب امسه نعامة
لو علمت أنك جتالس اخللفاء بامسك : من هذا؟قالأمل جتد امساً أحسن : وقال برصوماً ألبيه. اسم واحد

ما : وطلب احلسن مؤدباً لولده فأيت مبعاوية بن القاسم وكان ضئيالً فقال. لسميتك يزيد بن مزيد
حىت : مل تسميت بذلك؟قال: وقيل حلرم املخنث. كنييت أبو القاسم، ولضرورة تكنيت فاستظرفه: امسك؟قال
حنن أجل من أن ننسب : أبو من أنت؟قال : املتكلم مبجوسي ليكلمه فقالوأتى ضرار !واحرماه: أدبن فيقال

أبناؤنا أفعالنا : إىل أبنائنا إمنا ننسب إىل آبائنا، فورد على ضرار ما مل يكن يف حسابه فأطرق ساعة مث قال
ألن : لوسئل بعض األعراب مل مسوا أبناءهم باألمساء القبيحة وعبيدهم باحلسنة فقا. وآباؤنا أفعال غرينا

  .أبناءهم ألعداءهم وعبيدهم ألنفسهم

  :مدح الكنية واللقب وذمهما

واللقب على أوجه لقب على . الكنية لإلبانة واللقب للتبجيل فال يكون هللا تعاىل كنية ألنه بان بصفاته: قيل
لغصن سبيل اهلزء وذلك منهي عنه، ورمبا خيص الرجل على التعيني ورمبا يعم اجلنس كقوهلم لألحدب ابو ا

وللقصري أبو الرماح، والثاين على سبيل التخفيف يستغىن به عن االسم والنسب، وهو كثري كايب فالن، 
والثالث للتعظيم كلقب اخللفاء واألمراء، والرابع لفعل خيتص به كهاشم هلشمه الثريد، وعدوان لعدوه على 

  .أخيه وقتله إياه، ودارم لدرمانه حتت املال
  :كان أو قبيحاً املتفائل بامسه حسناً

. أبو مجرة: أبو من؟قال: قال. شهاب: ما امسك؟قال: خرج عمر رضي اهللا عنه فلقي رجالً من جهينة فقال
أدرك أهلك : قال. ذات لظى: أين مسكنك؟قال: قال. من بين حرقة مث من بين ضرام: ممن أنت؟؟قال: فقال

نار، وملا حاصر قتيبة مسرقند أرسل إليه فأتاهم وقد أحاطت هبم ال!وما أراك تدركهم إال وقد احترقوا
اهللا أكرب : لو حاصرهتا الدهر األطول مل تظفر هبا فإنا جند يف كتبنا أنه ال يفتحها إال باالن، فقال قتيبة: دهقاهنا

ألن قتيبة تفسريه بالفارسية باالن، فلما يئس من مكابرهتا هيأ صناديق وجعل هلا أبواباً تغلق من !أنا صاحبها
أنا راحل عنكم ومعي أموال أريد أن أجعلها عندكم، فأمر : وجعل فيها رجاالً مستلئمني وقالداخل، 

  .دهقاهنا ففتح الباب وأدخلت الصناديق، فخرجوا وقتلوا من فيها وفتحوها

  :املتسمي باسم ال يليق به

  :بكر بن النطاح
  عليك على طنزٍ وأنك قابله... وأعجب منك اليوم تسليم أمره 

  :عبدان
  بكياء أصفهان... رأيتم أو مسعتم  هل



  :الصاحب
  لست أرضى بالشيخ واألستاذ... الغضاري قال ادعى كياء 

  بكياء من أهل نصرأباذ؟... هل رأيتم يا ساديت أو مسعتم 

  :احلث على تعرف أمساء األصدقاء

  .إذا آخى رجل رجالً فليسأله عن امسه واسم أبيه، وإال فهي معرفة محقى: قال ابن عباس

  :ملشتركان يف االسم املختلفان يف الفضلا

الطريق مشتركة فضالن ضمهما اسم وشتت األخبار : ولد يل ولد فسميته معاوية فقال: قال رجل ملعاوية
  :وقال

  كثرياً ولكن ال تالقى اخلالئق... وقد تلتقي األمساء يف الناس والكين 
  :وقال

  فيجيبوإن كان يدعى بامسه ... وكم من مسيٍ ليس مثل مسيه 
  :وقال

  يزيد سليمٍ واألغر بن حامت... لشتان ما بني اليزيدين يف الندى 
وما أحسبنا نشترك يف االسم، وشتان بني حممد وحممد، : ويف فصل أليب الفضل بن العميد إىل حممد بن حيىي

ن لكنت فلو كنا السماكني لكنت الرامح وكنت األعزل، أو النسرين لكنت الطائر وأنا الواقع، أو السعدي
  .سعد السعود وكنت سعد الذابح

  :احلث على تسمية الغري بأحسن األمساء

  " .وال تنابزوا باأللقاب " قال اهللا تعاىل 
  :وقال ابن اخلزاعي

  ومناع خري وسباهبا... ولست بذي نريب يف الكرام 
  وال أتعلم ألقاهبا... ولكن أطاوع ساداهتا 

. تبدأه بالسالم وتوسع له يف اجمللس وتناديه بأحب األمساء إليهأن : ثالثة تثبت لك الود عند أخيك: وقيل
  :وقال الطائي

  خيطو اسم ذي وده إىل لقبه... ال يضمر الغدر للصديق وال 
  :وقال

  وال ألقبه والسوءة اللقب... أكنيه حني أناديه ألكرمه 



 بن بويه، وكان أبو بكر وجرى بني أيب بكر بن فريعة القاضي وبني بعض القواد كالم يف جملس ابن احلسني
إمنا نكياءك إذا : مل ال تقول كياء؟قال: يقول مرة يا إبراهيم ومرة يا إسحاق، فغضب القائد من ذلك وقال

  .أنصفتنا فإذا ظلمتنا سحقناك وبرمهناك

  :االعتذار ملن مسي بغري امسه املشهور به

إن مل يكن كنيتك فإنه : فقال. هذا كنييتليس : فقال. يا ابا الفضل: صاح أعرايب بعبد اهللا بن جعفر فقال
: وكان حيىي بن اكثم يناظر رجالً يف أبطال القياس، وكان الرجل يكنيه بأيب زكريا، فقال حيىي. وصفك

يا أبا يعقوب : ودخل رجل على أمري يدعى إسحاق فقال له . العجب أنك تكنيين بالقياس وتناظرين بإبطاله
  .أخطأ األمري ألن كل إسحاق يكىن أبا يعقوب: الفق. أخطأت أنا أبو احلسني: فقال

  :املشاهري بامساء ال يعرف هبا غريهم

إذا قيل أمري املؤمنني مطلقاً فهو أمري املؤمنني علي بن ايب طالب، وابن عباس عبد اهللا، وابن عمر عبد اهللا، 
  .األعشى أعشى بين قيسوكان هلما أوالد غريمها، واحلسن باحلسن البصري، والنابغة نابغة بين ذبيان، و

  :من مسي من الكبار بأمساء وكىن

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم حممداً وحمموداً وأمحد وهلذا باب طويل

  :نوادر خمتلفة يف ذكر األمساء

ما اجتمع قوم يف مشورة فلم : وقال علي رضي اللهعنه. أبو حممد عليه السالم: ابو من؟فقال: قيل حلائك
أحب األمساء إىل اهللا تعاىل ما فيه اإلقرار : وقال ابن أيب ليلى. حممد أال مل يبارك هلم فيها يدخلوا فيها من امسه
ودق آخر . ال يعرف من امسه أنا: أنا، قال: من؟قال: ودق باب اجلاحظ رجل فقال. بالعبودية له تعاىل

: قال. يزدان باذان: قالما امسك؟: ودخل جموسي على والٍ فقال. ما أفلح ذو انا: قال. أنا: من؟قال: فقيل
ال : قال. فرزدق: من أنت؟قال: وقال رجل للفرزدق. امسان وجزية واحدة ال يكون ذلك، وألزمه جزيتني

وقال أعرايب !احلمد هللا الذي جعلين يف بطون نسائكم: فقال. نعرف فرزدقاً إال عجيناً فتيتاً تأكله نساؤنا
. ابو عبد اهللا الرمحن: ابو من؟قال: قال. ابن عبيد اهللا: لابن من؟قا: قال. عبد اهللا: ما امسك؟قال: لرجل

وجاءت عجوز إىل حلام باملدينة فدفعت له درمهاً . أشهد أنك تلوذ باهللا لياذ لئيم جبان: فقال األعرايب
امسي من ميد، فجعلت املرأة : ادفع حلماً طيباً واذكر امسك ألدعو لك، فدفع إليها أخبث حلم وقال: وقالت
وكان بالبصرة شيخ يقال له أبو حفص اللوطي، . لعن اهللا من ميد، تلعن نفسها وال تدري: قولتأكل وت

جتاوزت : فقال!نعم أنت أبو حفص اللوطي: أتعرفين؟قال: فدخل يعود جاراً له فوجده كاملغمى عليه فقال له
  .حد املعرفة ال رفع اهللا صرعتك



  :من غضب على غريه ملوافقة امسه من ال حيبه

أن الشيعة يبغضون ويقاتلون من كىن بأيب بكر أو مسي عمر، وكانت قرية يقال هلا يزداد وأهلها من ظاهر 
يف امسه عمر وحرفان من : الشيعة، مرهبم رجل فسألوه عن امسه فقال عمران، فضربوه ضرب التلف وقالوا

  اسم عثمان أال يستحق القتل؟
  :املسمى بفعل منه جداً أو هزالً

وخطب . اً ألنه حنف عن عبادة األوثان، ومرمي البتول لتبتلها أي انقطاعها إىل اهللا تعاىلمسي إبراهيم حنيف
إن اهللا تعاىل ال يقر على املعاصي فقد أهلك أمة يف ناقة ال تساوي مائيت درهم فسمي : وايل باليمامة فقال

 أريد أن أتصل بكم شرط إين: كان قوم يلقبون كل من مر هبم فأتاهم رجل فقال: وقال اخلليل. مقوم الناقة
  :فلقبوه رأساً برأس والشعراء منهم كثري كاملرقش لقوله. أن تلقبوين، أدعوين راساً برأس
  كما رقش يف ظهر األدمي قلم

  :وجران العود لقوله
  رأيت جران العود قد كان يصلح... خذا حذراً يا جاريت فإنين 

  .وملا أمزق: واملمزق لقوله

  :ألقاب اخللفاء والوالة

وأول من . املنتقم ألمر اهللا: مث الوليد. املوفق ألمر اهللا: أول من لقب من اخللفاء عبد امللك بن مروان، لقب
وكان أصحاب السلطان يف . قال يا أمري املؤمنني قد جعل ميينك ميينه ويسارك يساره، فسمي ذا اليمينني

ا فوقهم، واملقاول وقيل األقيال واألقوال التبابعة والعباهلة وهم الذين ليسو: زمن التبابعة سبعة أقاسم
الواحد قيل وهم ستون رجالً من أهل بيت امللك يرشحون له، مث املثامنة مثانون رجالً إذا مات التبع وضعوا 

رجالً من األقيال تبعاً ووضعوا رجالً من الثمانني يف األقيال مكانه، مث الصنائع وهم ثقاب امللك يعدهم 
هم أصحاب املناظر واملساحل واملقيمون يف الثغور، مث العباد وهم خدم السلطان الذين لنفسه، مث الوضائع و

  .يلزمون بابه وخيتلفون يف رسائله، مث األخيار

  :أمساء ملوك كل صقع وفرساهنا

املرازبة يف فارس، البطارقة يف الروم، : فقد تقدم أمساء ملوك األصقاع يف السيادة؛فأما الفرسان فيقال
  .يف السند واهلند، واملقاول يف اليمن، والكبش يف ترار، وتبع يف العربالبكاكرة 

  :من مساه أبوه باسم نفسه من الكبار



عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بكر الصديق، احلسن بن احلسن بن علي بن ايب طالب، مسلم بن مسلم بن عقيل 
اهللا بن عبد اهللا بن عمر، سعيد بن سعيد ابن بن أيب طالب، عبد اهللا بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، عبد 

  .العاص بن أسيد

  :شبه ألغاز بامساء

يا أبا بكر أخربين عن عني فقأت عيناً؟يريد رجالً أول امسه عني قتل رجالً : قال املنصور أليب بكر بن عياش
عم يا أمري املؤمنني ن: أول امسه عني، وأراد أن يعلم هل حتدث الناس مبا كان منه إىل عبد اهللا بن علي فقال

علي بن أيب طالب قتله عبد الرمحن بن ملجم، وعبد اهللا بن الزبري قتله عبد امللك بن مروان، وعبد امللك 
: قتله ابن عمه عمرو بن سعيد، وسقط البيت على عبد اهللا يف عهد أمري املؤمنني عبد اهللا املنصور فقال

املنصور فوجه إليه أبا مسلم فهزمه، مث صار إىل وكان عبد اهللا بن علي خرج على . ويلك وذلك مين
إنه بىن له بيتاً جعل يف أساسه امللح وأجري املاء حتته فوقع فمات، ولذلك قال ما قال، : املنصور بأمان فقيل

جند يف كتبنا أن علي ابن عني ابن عني يقتل ميم ابن ميم ابن ميم وأظن عبد اهللا بن عمر بن : وقال مروان
  :اتلي، فأنا مروان بن حممد بن مروان قالعبد العزيز ق

  نظم إسحاق وصحف... يا أبا إسحاق اقلب 
  لٍ فما للحال مصرف... واترك احلاء على حا 

  :املسمى باسم أمه وخاله

  :فمما عري به قول دعبل يهجو
  فقال دينار خايل... سألته عن أبيه 

  وايل اجلبال: فقال... دينار من هو : فقلت
  :يأبو حممد اليزيد

  أنا ابن أخت احلسن احلاجب: ... قلت وأدغمت ابا خامالً
إمنا ألوم نفسي يف : وحنو ذلك ما حكي أن أبا العيناء سال ابن أخت ايب الوزير حاجة فلم يقضها له فقال

  :وأليب سعيد الرستمي. تأميلك وأنت مضاف إىل مضاف
  لسبطك إن يدعى بسبط جنيد... كفى حزناً فامسع علي بن رستمٍ 

  ولكن دعوا سعداً بلفظ سعيد... ليس حبمد اهللا فيه مزلةٌ و

  :املنسوب إىل من جيالسه حىت صار كالعلم له



وكذلك خالد . ما كنت طحاناً ولكن كنت أجلس إىل طحان فسميت به: قال خالد الواسطي الطحان
وإمساعيل املكي كان . واصل الغزال إمنا كان جيلس إىل غزال. احلذاء تزوج امرأة من احلذائني فنسب إليهم

  .يتجر إىل مكة وهو من أهل البصرة، ومسي البيت لبت كان يعمله

  :أنواع خمتلفة

كان املهدي حيب : قال أيو علي النطاح. انصرف يا أنا: قال. أنا: من أنت؟قال: دق إنسان على بشار فقال
ه إبراهيم، إن إبراهيم اخلليل أول ال وال يليها من امس: ابنه إبراهيم فقالت له شكلة أتراه يلي اخلليفة؟فقال

من ألقي بالنار، وإبراهيم ابن النيب صلى اهللا علي وسلم مل يعش، وبويع إبراهيم ابن الوليد فلم يتم له األمر، 
وأحكم إبراهيم اإلمام أمر امللك فقتل، ومت لغريه، وطلب اخلالفة إبراهيم ابن عبد اهللا بن احلسن فما متت له 

  .جيشه، وقد بايع املتوكل البنه إبراهيم املؤيد فلم يتم له وقتلعلى جاللته وكثرة 

  احلد الثامن عشر

  يف املالبس والطيب

  :الرخصة يف إجادة امللبس وعذر فاعله ديناً ودنيا

وقال صلى اهللا عليه " خذوا زينتكم عند كل مسجد " وقال تعاىل " وأما بنعمة ربك فحدث " قال اهللا تعاىل 
وبعث ملك الروم إىل النيب . ىل حيب أن يرى أثر نعمته على عبد ه ويكره البؤس والتباؤسإن اهللا تعا: وسلم

. واشترى صلى اهللا عليه وسلم جبة بثمانني ناقة. صلى اهللا عليه وسلم جبة ديباج فلبسها مث كساها عثمان
يا أبا سعيد : فقالوكان احلسن يلبس ثوباً بأربعمائة درهم، وفرقد السنجي كان يلبس املسوح فلقيه احلسن 

يا فريقد ليس لني ثويب يباعدين من اهللا، وال خشونتها تقربك منه، إن اهللا مجيل : فقال احلسن!ما ألني ثوبك
  .أجالس ريب: وكان سعيد بن املسيب يلبس احللة بألف درهم ويدخل املسجد ويقول. حيب اجلمال

عمامةبألف : قال. بألف درهم: أخذهتا؟قال بكم: ودخل الوليد بن يزيد على هشام وعليه عمامة وشي فقال
: وقال ابن عباس. إين أخذهتا ألشرف أعضائي وأنت أخذت جارية بألف دينار ألخس أعضائك: درهم؟قال

. الرياش والفصاحة: مروءتان ظاهرتان: وقيل. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك اثنتان اسراف وخميلة
  :وأنشد. ةاملروءة الظاهرة الثياب الطاهر: وقيل

  له نسج برديه أدقوا وأوسعوا... إذا النفر السود اليمانون حاولوا 

  :احلث على تغطية سوء احلال بإجادة الثياب



كن أحسن ما تكون يف الظاهر حاالً أقل ما تكون يف الباطن مآالً فالكرمي من كرمت : قال بعض احلكماء
وكان بعض القرشيني إذا اتسع لبس أرث ثيابه، . عند اخلصاصة خلته، واللئيم من لؤمت عند احلاجة طعمته

  .إذا اتسعت تزينت باهلبة وإذا افتقرت تزينت باهليئة: وإذا افتقر لبس أحسنها، ويقول

  :النهي عن املالبس املشهورة وما ال يليق بالبسه ومدح االقتصاد

وقال عمر . ل يوم القيامةمن لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهللا ثوب ذ: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
البسوا الثياب ما تستحسنه امللوك : وقال خالد. إياكم أن تلبسوا ألبسة مشهورة أو حمقورة: رضي اهللا عنه

البس ما ال يزدريك به السفهاء وال يعيبك به : وقيل. والسوقة، فإن تغريت بأحدكم حال مل يعلم به أحد
  .العلماء
  :العلوي

  باس الفوارسمن ل... ليس لبس الطيالس 
  كصدور اجملالس... ال وال حومة الوغا 

  :هني من يداخل السالطني عن الثياب الفاخرة

إياك إذا نلت منزلة من السلطان أن تلبس ما يدمي نظره إليك، واعلم أن الوشى ال يلبسه : قال دهقان البنه
خ األمني عباد بن العباس وحكي أن الشي. اال أمحق أو ملك، وعليك بالبياض اللني فكل أبيض عندهم ثوب

: كان له جبات كثرية كلها عنايب على لون واحد، خيدم هبا ركن الدولة احلسن ابن بويه، فقال يوماً حلاشيته
أراد عمرو بن مسعدة يوماً : وقيل. انظروا إىل نظافته يلبس جبة كذا وكذا سنة ال يغريها وال يبليها

مل ال أفعل وغليت كل شهر : فقال. ال تفعل: ح بن إبراهيمالركوب إىل السطان يف ثياب وشي فقال له نو
  .غلتك مسموعة وجبتك ملحوظة: كذا؟قال إبراهيم

  :من لبس املعاوز من الصاحلني

كان أويس يلتقط اخلرق من املزابل فيخيطها ويلبسها، وعمر رضي اهللا عنه رؤي عليه قميص فيه اثنا : قيل
قلب نقي يف ثوب دنس أحب من قلب دنس يف ثوب : الينوقال أبو أويس اخلو. عشر رقعة وهو خيطب

إين أخشى أن أسأل عن لينه يوم القيامة، : وكان لعمر رضي اهللا عنه قميص قيمته أربعة دراهم فقال. نقي
يا سامل إين : فقال. رأيتك قبل اخلالفة لبست ثوباً بأربعني دينار فاستحسنته: فبكى سالم غالمه وقال له

وقال . إال طلبت ما فوقه، فلما نلت اخلالفة علمتت أن ليس فوقها إال اجلنة، فدعين أطلبهاكنت مل أنل شيئاً 
قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة باثين عشر درمهاً قميصه وخفه وعمامته : رجاء بن حيوة

  .وسراويله وقلنسوته



  :محد لبس املعاوز

ال أمل ثويب ما ستر عوريت، وال : مرو بن العاصوقال ع. البس من الثياب ما خيدمك وال يستخدمك: قيل
  .وكان حزمي الناعم لك يكن يلبس يف الصيف إال خلقاً وال يف الشتاء إال جديداً. دابيت ما محلت رحلي

  :عذر من لؤم لبسه وكرمت نفسه

. من فيها يا أمري املؤمنني إن العباءة ال تكلمك إمنا يكلمك: دخل النجار العذري على معاوية فازدراه فقال
وعاتب حيىي بن خالد !ما رأيت أحقر أوالً وال أكرب آخراً منه: فمأل مسعه حكمة مث هنض ومل يسأله شيئاً فقال

أخزى اهللا من ترفعه هيئتاه مجاله وثيابه، ومل يرفعه أكرباه مهته ونفسه، إمنا اهليئة : العتيب يف خلق ثيابه فقال
ال : وقيل. ألن أعز يف مخيصة أحب إيل من أن أذل يف مطرف: وقال حبيب بن أيب ثابت. لألبناء والنساء

  .يسود الرجل حىت ال يبايل يف أي ثوبيه ظهر
  :أبو هفان

  ال تعجيب فطلوع الشمس يف السدف: ... تعجبت در من شييب فقلت هلا
  وما درت در أن الدر يف الصدف... وزادها عجباً أن رحت يف مسلٍ 

  :وقال
  فال يعدمك بينهما كرمي...  أعاذل إن يكن برداي رثاً

  :النمر بن تولب
  فإين كمثل السيف يف خلق الغمد... فإن يك أثوايب متزقن عن بلى 

  :ونظرت جارية البن هبرية وهو أمري العراق وعليه قميص مرقوع فضحكت فأنشد
  ثكلتك أمك أي ذاك يروع؟... هزئت أمامة أن رأتين مملقاً 

  خلقٌ وجيب قميصه مرقوع... قد يدرك الشرف الفىت ورداؤه 
  :وقال البحتري. ال يسود الرجل حىت ال يدري أي ثوبيه لبس: وقيل

  وال جبةً موشيةً وقميصها... وليس العلى دراعةً ورداءها 
  :ويف صبيح الوجه عليه خلق
  قد زر أزراره على القمر... ال تعجبوا من بلى غاللته 

  :من عوتب يف خلق ثيابه فاعتذر بالفقر

رب مملول ال : أما متل لبسها؟فقال: الكبار أليب األسود وعليه جبة خز خلقة طال صحبتها لهقال بعض 
أكره أن : ما هذه الثياب الرثة؟قال: ودخل حممد بن كعب على سليمان فقال. يستطاع فراقه؛فأمر له مبال

ليكن حسن : وقال اإلسكندر لرجل رث تكلم بفصاحة. أقول الزهد فأطري نفسي، أو الفقر فأشكو ريب
  .فخلع عليه!أما الكالم فأنا قادر عليه، وأما الثياب فأنت تقدر عليها: ثيابك كحسن كالمك فقال



  :العريان

  .الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس: ما تلبس؟قال: وقيل ألعرايب. فالن أعرى من املغزل: قيل
  :أبو هفان

  كالسيف ماضٍ ما له من غمد... عريان أعرى من فصوص النرد 
  :وأنشد رجل حيىي بن خالد

  إذا متزق ثويب أرتدي حسيب... إين امرؤ يف أعايل بيت مكرمٍة 
: قلت ألعرايب يف يوم بارد أال تصلي؟قال: وقال األصمعي. ما أقل غناء هذا الرداء يف الكانونني: فقال حيىي

  :وأنشد. الربد شديد ومايل كسوة
   آخر الدهرأصل وأعبده إىل... فإن يكسين ريب قميصاً وجبةً 

  خمرقٍة ما يل على الربد من صرب... وإن ال يكن إال بقايا عباءٍة 

  :من يصون ثوبه ويهني نفسه

  :ابن أيب الصمت
  وأعراضاً تزال وال تصان... أرى حلالً تصان على رجالٍ 

  :وقال
  دنساً وميسح نعله وشراكها... فترى خسيس القوم يترك عرضه 

  :عذر من يتشوه لبسه

لئن كنت ال : فقال له ابو العالء املعري. ال حيسن لبسه:  داوود، وكان مضطرب الطيلسانقال ابن أيب
ال حتسن أن : وقال آخر وقيل له. حتسن أن تلبس الطيلسان إنك لتحسن أن تلبس نعمك مجاعة اإلخوان

ه ألمر من عظمت مؤونته يف نفسه قل تفقد: وعوتب آخر فقال. لكين أحسن أن ألبسها: تلبس الثياب فقال
  .ما استوت عمامة على رأس كرمي قط: وقيل. من كان شغله بنفسه فقد مكر به: وقيل. غريه

  :اعطاء اخللع

  .من راح منك يف الثياب تغدو منه يف الثناء: قيل
  :البحتري

  ورحت يف ثيابه... وراح يف ثنائي 
وقال . منه عليك جديداً ثوبك على أخيك بالياً أحسن: وقيل. أحق الناس حبلتك أصدقهم يف خلتك: وقيل

  .ثيابكم على غريكم أحسن منها عليكم: املهلب ألوالده



  :من تزين به الثياب وال يتزين هبا

  .فالن تتزين به املطارف وتتشرف به املكارم: كتب بعضهم
  :بشار

  وإذا تسلب زانه سلبه... زين املالبس حني يلبسها 
  :وقال

  حبليها تتزينال من غدت ... إن املليحة من تزين حليها 
  :مجيل

  وفيها إذا ازدانت لدى نيقٍة حسب... إذا ابتزلت مل يزرها ترك زينٍة 
  :املتنيب

  ولكن كي يصن به اجلماال... لبس الوشي ال متجمالٍت 
  :كشاجم

  جسد النور يف قميص اهلواء... قد تأملت يف الغاللة منه 

  :ذم من حسن لباسه ولؤم فعاله وخلقه

الدهر يرفعه ونفسه . هو عبل البدن حسن الثياب عظيم الرواق صغري األخالق: ذم أعرايب رجالً فقال
يا رجل تكلم على قدر لباسك، أو : ونظر أرسطاطاليس إىل رجل حسن اللباس سيء الكالم فقال له. تضعه

  .ثوب نظيف وجسم سخيف: وقيل. البس على قدر كالمك
  :شاعر

  راحت عليك املشاجبوراحوا فقد ... إذا لبسوا دكن اخلزور وخضرها 
  :الفرزدق

  وعجت عجيجاً من جذام املطارف... بكى اخلز من عوٍف وأنكر جلده 
  :البسامي

  يف حللٍ يقصر عن لبسها... كأنه ملا بدا مقبالً 
  ثياب موالها على نفسها... جاريةٌ رعناء قد قدرت 

  :اخلوارزمي
  ولكن حتت ذاك الثوب عريه... أبو سعد خل ثوبٌ نفيٌس 

  فليس وراء عبادان قريه... وزت كسوته إليه فإن جا
  :وقال

  وراعك شخصه إال خيال... وما الثقفي إن جادت كساه 



  :آخر
  استجيدوا الثياب إن محار السوء ختفى عيوبه باجلالل

  :املتنيب
  وهل يروق دفيناً جودة الكفن... وال يروق مضيماً حسن بزته 

  :ذم مالبس التصوف

كان لباسكم وفقاً لسرائركم فقد احببتم أن يطلع الناس عليها، وإن كان خمالفاً إن : قال ابن السماك لصويف
إن قوماً جعلوا تواضعهم يف ثياهبم وكربهم يف صدورهم : وقال احلسن فيما أظن. هلا فقد نافقتم وهلكتم

  .حىت لصاحب املدرعة مبدرعته أشد فرحاً من صاحب املطرف مبطرفه

  :محد لبس الصوف وذمه

من لبس الصوف وأكل خبز الشعري وركب األتان فليس له فيه شيء : نيب صلى اهللا عليه وسلمروي عن ال
: مل تلبسون السواد؟قال: وقيل لراهب. من أحب أن جيد حالوة اإلميان فليلبس الصوف: وقيل. من الكرب

س الكتان، كان عيسى عليه السالم يلبس الصوف ونبينا يلب: وقال ابن سريين. ألنه أشبه بلباس املصيبة
  .وهو أحب إلينا أن نقتدي به

  :لبس احلرير والكتان

وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم خرج ويف . إمنا يلبس احلرير من ال خالق له: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال . هذان على ذكور أميت حرامان، حالالن على إناثهم: إحدى يديه حرير، ويف األخرى ذهب فقال

رأيته لبس : من أين عرفت عقله؟قال: فأدخل رجالً فقال. أدخل إيل رجالً عاقالً: اجبهبعض األمراء حل
ال يلبس الكتان : وقال أمري املؤمنني. الكتان يف الصيف والقطن يف الشتاء، والعتيق يف احلر واجلديد يف الربد

  .إال غين أو عين

  :ذم سحب الثوب ومدحه

: كيف كانت طاعيت إليك؟قال: قال عمر بن عبد العزيز ملؤدبهو. فضل اإلزار يف النار: روي يف احلديث
. فأطعين كما أطعتك، خذ من شاربك حىت تبدو شفتاك، ومن ثيابك حىت تبدو قدماك: قال. أحسن طاعة

اجرر فما عرق جبينك يف : وخلع الرشيد على يزيد بن مزيد، وكان جيالسه رجل من اليمن فقال اليماين
ونظر سعيد بن سامل إىل أمحد ابنه وعليه ثوب طويل جيره فعاتبه . وعلينا سحبه عليكم نسجه: فقال. نسجه
يا أبيت إين قصري وعاديت إذا لبست ثوباً مرة ومرتني أن أهبه، وأكره أن أهبه ملن ال يصلح له، : فقال

  .فاحتملت قبح ذلك ملا فيه من مصلحتهم



  :الثوب اخللق

  :بوصف ذلك، منها قوله يف طيلسان كثر رفوه للحمدوين يف ذلك أشعار كثرية، وله اختصاص
  طيلساناً قد كنت عنه غنيا... يا ابن حربٍ أطلت فقري برفوي 
  ض على النار بكرةً وعشيا... فهو يف الرفو آل فرعون يف العر 

  :وقال
  لو بعثناه وحده لتهدى... طال ترداده إىل الرفو حىت 

  :وقوله
  كل قبيله سكنته نزاع... عمرته الرقاع فهو كمصرٍ 

  :وآلخر يف جبة
  فهي تقرأ إذا السماء انشقت... دب فيها البلى فدقت ورقت 

  :البسامي
  فال رفوها جيدي وال رقعها يغين... أرقع كميها وأرفو ذيوهلا 

  تنفس صبٍ ما يقر من احلزن... إذا قمت أو قعدت تنفست 

  :التعمم

: وقوهلم. العمائم تيجان العرب: مر رضي اهللا عنهوقال ع. اعتموا تزدادوا حلماً: قال صلى اهللا عليه وسلم
  :أحدمها هو املتعصب جبرائر قومه، واآلخر مبعىن الشرف؛ومنه قول دريد: سيد معمم معصب فيه تأويالن

  أمر الزعامة يف عرنينه مشم... عاري األشاجع معصوٌب بلمته 

وكان السيد يتعمم . كت األمةإذا طولت الكمة وكورت العمة ووسعت األكمة فقد هل: وقال أبو أمامة
هي جنة يف احلرب ومكنة : وذكرت العمامة أليب األسود فقال. بعمامة صفراء ومنه الزبرقان لصفرة عمامته

وبعث الرسول صلى اهللا عليه . يف احلر ومدفأة يف القر، ووقار يف الندى وزيادة يف القامة وتعظيم للهامة
  .بيده وسدل طرف عمامته وسلم أسامة بن زيد يف بعض سراياه فعممه

  :شاعر
  على كرمٍ وإن سفروا أناروا... إذا لبسوا عمائمهم طووها 

  :مدح التقنع وذمه

التقنع بالليل ريبة : وقيل. كان فرسان العرب يتقنعون إال أبو متيم بن طريف مل يتقنع قط ومل يبال أن يعرف
عدم القناع يفضي إىل : اينة العامة ويقولونوكان التقنع من شيم األشراف يقصدون بذلك مب. وبالنهار مذلة

  .مالل وابتذال، فمن وطئته األعني وطئته األرجل



  :التاج

وقالت اخلزرج للنيب صلى . املتوج: كانت ملوك العجم وكثري من ملوك العرب يتتوجون ويقولون للملك
وكان السيد من قريش . جيهلقد جئتنا حني نظمنا اخلرز لتتو: اهللا عليه وسلم يف عبد اهللا بن أيب بن سلول

وكان الوليد اخلليع بىن قبة ليضعها . يتعصب يف النادي ويفتخر، وبنو أمية جلسوا على األسرة ومل يتتوجوا
  .فوق الكعبة لتكون جملساً له ونزهة، وانتظر بذلك مع وضع التاج على رأسه كيف احتمال الناس له

  :األلوان

الصفرة أشكل، واحلمرة أمجل، واخلضرة أنبل، والسواد أهول، : سئل بعض األعراب عن ألوان الثياب فقال
  .لو كان البياض صبغاً لتنوفس فيه: وقال ابن عباس. والبياض أفضل

  :شاعر
  دٌر تنظمه بغري فصول... وتعرضت لك يف البياض كأنه 

  :العباس يف سوداء لبست قميصاً مورداً
  فحمةٌ ألبست رداًء من اجلمر وناٌر تسنت يف حراق

يلبس يف املأمت، ومبثله يعاقب اجملرم، ومل أره على حمرم، وال : كان األوزاعي يكره لبس السواد ويقولو
الصبغ الشقائقي والروائح الزعفرانية تسكن الغضب، : أفالطون. جليت به عروس، وال كفن فيه ميت

محر باللون األصفر والصبغ الياقويت والروائح الوردية والنرجسية حترك السرور، فإذا قرنت اللون األ
حركت القوة العشقية، وإذا قرنت األصفر باألسود حتركت الشوقية، وإذا مزجت احلمرة بالصفرة حتركت 

  .القوة الغريزية، وإذا مزجت التفاحية باخلمرية حتركت الطبائع كلها

  :احلث على صيانة الثوب

إن الثوب يقول صين بالليل أصنك : وقيل. لكل شيء راحة وراحة الثوب طيبه، وراحة البيت كنسه: قيل
  .بالنهار

  :ذم من وسخ ثوبه

  :بعضهم
  ذون والوجه والقفا والغالم... وسخ الثوب والعمامة والرب 

  :بعضهم
  من غري حلمته سداه... دنس القميص غليظه 

  فكأنه يف مسك شاه... وشعاره من شعره 



  :فقال. لو غسلت قميصك: ب فقالودخل دسته على بعض املياسري خبراسان يستميحه وكان وسخ الثيا
  وقد أرعيتها أذناً مسيعة... أشرت بغسل كمتنا علينا 

  وأنشر عنكم لوم الطبيعة... سأغسل كميت ويدي منكم 
ورأى أبو الفتح بن زنكلة صوفياً قذراً . ما علمت أن القذر من الدين: وذكر أليب أيوب املتشقفة فقال

  .نيفما علمت أن طريق اجلنة على الك: فقال

  :النعل

استجيدوا النعال : وقيل. ائتزروا وارتدوا وانتعلوا ومتعددوا أي افعلوا فعل معد: قال عمر رضي اهللا عنه
  :وألغز بعضهم فيه. فإهنا خالخيل الرجال

  ومطعونٍة يف الصدر ما فجرت دما... وخمزومة األذنني ما تشتكيهما 
  :ودخل ابن سكرة احلمام فسرقت نعله فقال

  وإن كان املىن طيباً وبشرا... لٍ محام موسى ولست بداخ
  دخلت حممداً وخرجت بشرا... تكاثفت اللصوص علي حىت 

مثل الذي يقعد وال خيلع : وقال هشام بن حممد. أي كنت صاحب النعل، فلما خرجت صرت بشراً احلايف
  .نعليه مثل الدابة فال حيل محلها

  :شاعر
  يف خلق من احلذا... ميسي ويغدو راجالً 
  وأنت منه يف حذا... خفك ميشي جانباً 

  .كل احلذاء حيتذي احلايف الوقع: ويف املثل

  :أنواع من الثياب

الدواويج من لباس القبط، والدراريع لباس : وقيل. اخلز والقومسية واألدم: ثالثة من لباس البخالء: قيل
كان ألبرويز عمامة طوهلا : وقيل .الروم، واألقبية لباس الفرس، والفوط لباس اهلند، واألزر لباس العرب

وكان له ثوب قرمز يتلون كل ساعة بلون، . مخسون ذراعاً إذا اتسخت طرحت يف النار فتأكل وسخها
  .وسراويل جوهر وتكة أنابيب زبرجد يف اللني كالغصن

  :اخلامت

ختاذه أنه كان خامته صلى اهللا عليه وسلم حلقة فضة وعليه فص عقيق، وكان يتختم به يف ميينه وسبب ا
ال : وعنه صلى اهللا عليه وسلم. إنه ال يقبل كتاباً إال خمتوماً، فاختذه حينئذ: كتب إىل ملك الروم فقيل له

  :وقيل. يلبس اخلامت إال أمري أو ذو مال، وأول من ختم يف يساره معاوية



  مارست ذاك تشبهاً بالصادق... قالوا ختتم يف اليمني وإمنا 
  وتباعداً مين لكل منافق.. .وتقرباً مين آلل حممد 

  اسم النيب هبن واسم اخلالق... املاسحني فروجهم خبوامتٍ 

  :اختاذ احللي

من شرب يف إناء من فضة فكأمنا جترجر يف : هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اختاذ الذهب والفضة وقال
  .لناس أنلك فضة؟ارجع إىل حالكأما تعلم ا: واختذ اهلادي جلاماً من فضة فقال له املهدي. جوفه نار جهنم

  :حمبة الطيب واحلث على تناوله

وقال صلى . حبب إيل من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيين يف الصالة: قال صلى اهللا عليه وسلم
حق على كل مسلم الطيب والغسل والسواك يوم اجلمعة، وأن يلبس من أحسن ثياب : اهللا عليه وسلم

. الرائحة الطيبة تزيد يف العقل: وقال الشعيب. إن وجد، وإن مل جيد فاملاء له طيبأهله، وأن ميس الطيب 
  .من طاب رحيه زاد عقله، ومن نظف ثوبه قل مهه: وقيل

  :هني من عرض عليه طيب فرده واحلث على عرضه

روى ابو و. إذا أتى أحدكم بطيب فليمس منه، وإذا أتى حبلواء فليمس منها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال تردوا الطيب فإنه أطيب الريح خفيف احململ: هريرة

  :ما يستحب للرجال والنساء من الطيب

طيب الرجل ريح ال : وقال صلى اهللا عليه وسلم. كان ابن عمر يستجمر باأللوة غري مطراة وبكافورة معه
حلسن بن علي رضي اهللا وروي عن ا. يعين طيب النساء إذا خرجن. لون له، وطيب النساء لون ال ريح له

  .حتفة الصائم أن يدهن حليته وجيمر ثيابه، وحتفة الصائمة أن تذرر ومتشط رأسها وجتمر ثياهبا: عنهما

  :أنواع الطيب

: أول من مسى الغالية معاوية، وذلك أن عبد اهللا بن جعفر اختذها وأهداها له، فساله عن كلفتها فأخربه فقال
ما أخذته إال : فقالت. علميين هذا الطيب: ألخته وقد شم منها رحياً طيبة وقال مالك بن أمساء. هي غالية
  .من شعرك

  فأر مسٍك بعنربٍ مسحوق... أطيب الطيب طيب أم أبان 
دخنة مرمي تبلغ رائحتها : ما الذي أسهرين؟فسمي الساهرية وقال بعض النصارى: فأدخل على احلجاج فقال

  .بلغ حتت العرشفالند إذاً ي: فقال خمنث. عنان السماء



  :االستقصاء يف التبخر

أال : ووضعت جممرة حتت رجل فاستعجله الواضع وقال. من الظرف والكرم االستقصاء يف التبخر: قيل
  إين أقعد على املستراح ساعات فال أضجر، أفأضجر من ثلث ساعة أتبخر فيها؟: تضجر منها؟فقال

  :املستغين عن الطيب بطيب رائحته

  :شاعر
  كلما عرقوا... اباً الطيبون ثي

  :آخر
  كفاك أطيب يف نفسي من الطيب... يا باسطاً كفه حنوي يطيبين 

  :وقال
  ويف رحله أن ال ميس من الطيب... وما ضر من أمسيت جارة بيته 

  :البخور الطيب

  :قال اخلوارزمي
  وطيٌب قد أخل بكل طيب... خبوٌر مثل أنفاس احلبيب 
  أنفاس اجلنوب تنم عليه... يظل الذيل يستره ولكن 
  كأن األنف جاسوس القلوب... إذا ما شم أنٌف حن قلٌب 
  :وصف من رؤي متطيباً

  :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرف خروجه برائحة املسك وكان يعجبه املسك؛قال شاعر
  وكذاك ريح املاجد الوهاب... ويضوع مسكاً ريح طيب ثيابه 

  :وقال
  به مث فضوا مث كل ختام... كأن جتاراً حتمل املسك عرسوا 

  :أبو ذهيل
  من كف أروع يف عرينه مشم... يف كفه خيزرانٌ رحيه عبٌق 

  .وكان الزهري يشم منه رائحة املسك حىت من عالقة سوطه
  :طرفة

  يلحقون األرض هداب األزر... مث راحوا يعبق املسك هبم 
  :أبو نواس

  بينهم مسٌك ذبيح... وكأن القوم هبىت 



  :شاعر
  طيبه يعشق بعضا... ضه من بأيب من بع

  .محل خبور إىل جمنون فحرق ثوبه، فحلف ال يتبخر إال عرياناً

  مما جاء يف آالت الدار

واحملالت عند العرب الدلو واملقدحة " . الذين هم يراؤون ومينعون املاعون " قال اهللا تعاىل يف ذم قوم 
  .ادوالفأس والقربة والقدر، وذاك أن من كان معه ذلك حل حيث أر

  نكباء صر بأصحاب احملالت... ال يعدلن أتاويون تضرهبم 
وأراد . استنب حزم الرجل مبتاع بيته: وقيل. وقيل أشبه امرأ بعض بزه وكل سلعة ال تشبه صاحبها سرقة

. دخلت عليه فوجدته أثرى الناس داراً وآلة واثاثاً وفرشاً: رجل أن ميدح رجالً عند خالد بن عبد اهللا فقال
ودعا بعض الناس حكيماً إىل داره . هذه حالة من مل تدع فيه شهوته للكرم واملعروف موضعاً: لدفقال خا

طلبت : وهي يف غاية الفرش والرجل يف غاية اجلهل، فبزق احلكيم يف وجهه فغضب الرجل فقال احلكيم
ن من شرطه أن موضعاً يف دارك أبزق فيه فلم أجد موضعاً أقبح من نفسك، فجعلتها موضعاً لبزاقي إذ كا

  .يقذف يف أخس ما كان
  :شاعر يف وسادة منقوشة

  نسوٌر لدى جنب اخلوان مجوح... ومكسورٍة محراً كأن متوهنا 
  :وقال

  حبيٌب إىل كل النفوس التزامها... ومكسورٍة بإثنني وهي صحيحةٌ 
  .يه من اجلهتنييف الفراش الطربي فضيلتان برد صفحته وجمانسة لونه لون السماء فالنفس تسكن إل: وقيل

  :الفرش املصورة

وبعث كسرى إىل أيب سفيان . كان صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى صورة يف ثوب قصه وهنى عن التصاوير
قد علمت ولكن : قد بعثتها إليك لتقعد عليها فقال: بوسادة مصورة، فجعلها على رأسه فاستحمقه وقال

  .رأيت عليها صورة امللك فوضعتها على أكرم أعضائي
  :الببغاء يف فأرة مصورة

  مبن تشبه مل تظهر لبانيها... انظر إىل صورةٍ لو أهنا علمت 
  وعدة الدولة املأمول يعليها... ترى امللوك وقوفاً حول مالكها 

  :الرفاء
  عاجزاتٌ عن صنعة اخلالق... صنعت فوقها التماثيل أيٍد 

  عجزت عن حماسن األخالق... ألبستها حماسن اخللق ملا 



  حائٌد من منية ومالق... بال حياٍة فمنه  حيوانٌ
  :املتنيب

  حيا بارق يف فازة أنا شائمه... وأحسن من ماء الشبيبة كله 
  وأغصان دوحٍ مل تغن محائمه... عليها رياضٌ مل حتكها سحابةٌ 
  حيارب ضد ضده ويسامله... ترى حيوان الرب منسرحاً هبا 
  وتذأى ضراغمه جتول مذاكيه... إذا ضربته الريح ماج كأنه 

  ألبيض ال تيجان إال عمائمه... ويف صورة الرومي ذي التاج ذلةٌ 
  :الببغاء يف متثال سبع يف رمح

  مساور تسيل منه الروح... وضيغمٍ يف ذابلٍ يلوح 
  جسٌم ولكن ليس فيه روح

  :يف صورة أفعى
  يقل أفعى مدة التركيب... ومارقٍ معتدل الكعوب 
  تدب يف اجلو بال دبيب

  :اللبد

  :أبو طالب املأموين
  ألرباهبا فلها حرمه... وواضعٍة خدها بالصعيد 

  بغري سداٍء وال حلمه... منسجةٌ من جلود النعاج 
  وتربو على اخلز يف نعمه... تزف على الزف زف الرئال 

  :خركاة

  :أبو حممد البارودي يف خركاة عليها ثياب بيض وقد كشف بعضها
  اء وفيها حول حسنك مضربمس... رأيتك والبستان حيكي حسنه 

  فنورك يف آفاقه يتشعب... وقد كشفت للجو منه جوانٌب 
  ميزقها عنه الشعاع املطنب... كأنك مشٌس من وراء غمامٍة 

  :الكرسي

  :ابو طالب املأموين
  ويعجز عن وصفه الواصفونا... ومقتعٍد يعجب الناظرينا 

  صواجلةٌ يف يد الالعبينا... كأن دعائمه إذ حنينا 



  :لوقا
  على أربعٍ بالعرى موثقه... ومستوقفٍ جبلوس احلضور 

  ويظهر يف خصره منطقه... ميد على فرعه مفرشاً 
  ومن شاء صريه مرفقه... فمن شاء صريه مقعداً 

  أزى حلاضرين مبا أوسقه... إذا ظل ينشر ما قد طواه 
  عموٍد وتعلومها مشرقه... صلييب حديد إزاءين يف 

  :الشمعة

  :وينأبو طالب املأم
  مباضي سنانٍ يف ذؤابة ذابل... وطاعنٍة جلباب كل دجنٍة 

  وما فوق بذل النفس جودٌ لباذل... جتود على أهل الندي بنفسها 
  وقد قيدت أحلاظهم باألصائل... ويقري عيون الناظرين ضياؤها 

  :السري
  آثارها بني مصابيح األفق... أغصان تربٍ عريت من الورق 

  شفاؤها إن مرضت ضرب العنق... الفلق يغين الندامى ضوؤها عن 

  :املنارة

  :أبو طالب املأموين
  ثالثٍ فما ختطو هبن مكانا... وقائمٍة بني اجللوس على سوى 

  حشاها وال علته قط لبانا... على رأسها جنل هلا مل جتنه 
  لشق جالبيب الظالم سنانا... يسدد يف أعاله كل عشيٍة 
  :ابن طباطبا يف منارة وسخة

  وسخاً تراها رثةً قذره... يف زي صاحبها  ومنارٍة
  ملطوخةً بالكسب والعذره... سوداء منتنةً فتحسبها 

  :وله
  كمثل لعاب حني سال به أنف... يسيل على صدر املنارة بزرها 
  :يف سراج مظلم للصنوبري

  كأمنا يوقد من قليب... لنا سراجٌ نوره ظلمة 
  وى احلبنضوٌ وال يشكو ج... احلب أضناين فما باله 



  :الكوز

ليست بصغرية فيسقى هبا وال بكبرية فيستقى منها، وهي ضيقة الفم، : عاب عمرو بن عبيد قلة اخلزف فقال
  .وثخينة فال يصل إليها اهلواء، وثقيلة على اليد فاصلة عن الروى: ومينع ذلك من النظر إىل القذى فيها

  :اخلوارزمي يف كوز فقاع
  قميص ندىً أخضرعليها ... وضيقة الفم دحداحة 

  وإن قبلوا فمها هتدر... تثور إذا كشفوا رأسها 

  :الزجاج

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح " وضربه مثالً لنوره فقال " صرح ممرد من قوارير " قال اهللا تعاىل يف شأنه 
ر يسرع إليه الكسر ويقص: وسئل النظام عن عيبه فقال" . املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري 

  :فقال. عنه اجلرب
  مثل الزجاجة صدعها ال يشعب

: الزجاج ال يألف الزهومات وال يقبل القاذورات، قابل لأللوان احملمرة واألشكال املرموقة وقيل: وقيل
  .الزجاج أبقى يف التراب من الذهب

  :كشاجم
  يرى للهواء بكف شبح... وجسم هواء وإن مل يكن 
  ه مرآة صلحوإن تتخذ... يرد على الشخص متثاله 

  :املدخنة

  :بعضهم
  ختيم يف فلك اخليزران... وفوارٍة من أدمي الصخور 

  وترقى وليس هلا مسرجان... تغذي قطاعاً كعرف احلبيب 
  من اجلمر ليس هلا من دخان... وتنبع عن مثل حب القلوب 

  :الصنوبري
  كأهنا فيما حيكى العيان... جممرةٌ طاف هبا الغلمان 
  يف بركة حصباؤها نريان...  فوارة وماؤها الدخان

  :املشط



  :كشاجم
  مالت به خفةٌ وال ثقل... مشطٌ من العود مل نعبه وال 
  فهو على املعنيني مشتمل... حيبو اللحى طيبها وزينتها 

  :آخر يذم مشط منتشر األسنان
  قطع حلييك بأسنانه... مشط إذا سرحت يوماً به 

  :املنقاش

  :أبو طالب املأموين
  ينتزعان شعر اخلدين... أعضلني لدي ذو نابني 

  كخصومٍة قد طويت طاقني... حىت ترى الوجنة كاللجني 

  :املرآة

  :امرؤ القيس
  مبحجرها حتت النصيف املنقب... وعنيٍ كمرآة الصناع تديرها 

  :الببغاء
  دون فضل املرآة من غري لبس... كل فضل لكل نوع وجنس 

  انٍ وملسفهي كاملاء يف عي... لطفت رقةً وفاقت صفاًء 
  ظنها الناظرون قطعة مشس... واستدارت بباهر النور حىت 
  عين وأدىن خلٍ يوفر أنسي... وهي أصفى أخٍ يكشف يل 

  ظل طريف هبا ينادم نفسي... وإذا ما نأى ندميي عين 
  :ويف ذمها قال بعض الشعراء

  ولبنة من بعض حيطانه... مرآته سيان يف لوهنا 

  :املروحة

  من صفة األرواح واألنداء... اء وذات وصٍف خص بالثن

  تطرفنا يف الصيف والشتاء... كأمنا صيغت من اهلواء 

  :املذبة



  :كشاجم
  ما زال عن كل ويلٍ يذب... مذبة هتدى إىل سيٍد 

  مل تك من عرفٍ وال من ذنب... ناصية األدهم من عودها 
  ملا يرجى من نواصي الرتب... وذاك فألٌ إن تأملته 

  :الزنبيل

  :املأموين أبو طالب
  وجوٍف للحوائج ذي احتمال... وذي أذنني ال تعيان قوالً 

  وحيمل فيه من قوت العيال... يكلف شغل أهل البيت طراً 
  وال شاكٍ إليك من الكالل... مطيٌع يف احلوائج غري عاصٍ 
  فال يبديه إال يف الرحال... تسر عليه يف األسواق سراً 

  :التفسرة

  .عرض عليهوهي قارورة الطبيب اليت ت
  :املأموين

  من الزجاج الفائق املغسول... ركيةٌ تشف ذات طول 
  مفصحةٌ للطب ال بقيل... تظهر ما يف اجلسم من فضول 

  مرآة ما يف جسد العليل... عن كل داءٍ غامضٍ دخيل 
  مؤيداً بواضح الدليل... تبديه للعني على التفصيل 

  :األرجوحة

  :املأموين
  جتري براكبها يف جلة الريح... ٍة سفينةٌ ال على ماٍء ملجلج

  عادت كجري أيتٍ سال مسفوح... إذا انتهت يب إىل أقصى هنايتها 

  :طرادة

  حول العقاب يف سنا الصباح... طائرة تسري بال براح 
  ناطقة بألسن الرياح

  :أنواع



  :وصف بط لبعضهم
  ء يسقاه ويسقيه... وبٍط ال يزال املا 

  :شاعر
  لطشت والكاسات والبخورا... ثالثةٌ مثينةٌ تدور 

  :رؤي على مقراض مكتوباً هذه الكلمة
  فإذا استبان لك املقص فقصه... دبر مراراً ما مهمت بقطعه 

  احلد التاسع عشر

  يف ذم الدنيا ونوهبا

  أمساء الدنيا

  .يسمى الدهر أبا العجب والدنيا أم دفر وأم مشيل
  :شاعر

  ما الدهر يف فعله إال أبو العجب
الدنيا ما دنا من القلب : وقال بندار الصويف. سم لزمان متصل والزمان اسم لدهر منفصلالدهر ا: وقيل

  .وشغل عن احلق

  :قلة لبث اإلنسان يف الدنيا

فيم انا من الدنيا ومايل وهلا، وإمنا مثلي ومثلها كراكب سار يف يوم صائف : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ار مث راح وتركهاحتتها ساعة من هن: فرفعت له شجرة فقال

  :املوسوي
  قضى اللغوب وجد يف اإلسراء... وكأن طول العمر دوحة راكبٍ 

الدنيا دار ممر ال دار مقر، والناس : وقال أمري املؤمنني. الدنيا قنطرة فاعربوها وال تعمروها: وقال املسيح
  .رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها: فيها رجالن
  :أبو يعقوب

  ولكنها دار انتقال ملن عقل... لعمرك ما الدنيا بدار إقامٍة 
. كدار هلا بابان دخلت من أحدمها وخرجت من اآلخر: كيف وجدت الدنيا؟قال: وقيل لنوح عليه السالم

  .اجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك واجعل فطرك املوت: وكتب أبو زيد الطائي إىل صديق له

  قلة متاع الدنيا



وقال : إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء" وقال تعاىل " . قل متاع الدنيا قليل " عاىل قال اهللا ت
  .بعنا اآلخرة بنومة: املنصور ملا حضرته الوفاة

  :شاعر
  من رآها فرحته وأنقضت... إمنا الدنيا كرؤيا ساعٍة 

  :آخر
  سحابة صيٍف عن قليلٍ تقشع... أراها وإن كانت حتب فإهنا 

  .ما كانت الدنيا على بين فالن إال طيفاً ملا انتبهوا وىل عنهم: قال أعرايبو
  :العلوي الكويف

  بدور السرور ودور الفرح... مررت بدورٍ بين مصعبٍ 
  بسرعة قوسٍ يسمى قزح... فشبهت سرعة أيامهم 

  فلما متكن منها نزح... تلون معترضاً يف السماء 

  :لاملاضي من احلياة واحلاضر واملستقب

  .أمس أجل واليوم عمل وغداً أمل: وقال احلسن. أمسك ماض ويومك ممثل وغدك مبهم: قال حكيم
  :أبو العتاهية

  ولست على ثقٍة من غد... أرى األمس قد فاتين رده 
بيين وبني امللوك يوم واحد، أما أمس فال جيدون لذته وال أجد شدته، وأما غد فإين وإياهم : وقال أبو حازم
  .ر، وما هو إال اليوم فما عسى أن يكونمنه على خط

  :التحذير من تضييع األيام

: وقيل. أي اعمل يف الدنيا آلخرتك" : وال تنس نصيبك من الدنيا " قال عبد اهللا بن املبارك يف قوله تعاىل 
ما وعظين شيء : وقال احلسن. من لعب يف عمره ضيع أيام حرثه، وإذا ضيع أيام حرثه ندم عند حصاده

إن امرأً ذهبت عنه ساعة من عمره يف غري ما خلق له حلقيق أن : ا وعظين كالم احلجاج يف خطبتهمثل م
: وقال رجل لداود الطائي. الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما: وقال حكيم. تطول حسرته يوم القيامة

  .حسن ولكن إمنا هي أيامك فافنها فيما شئت: ما ترى أن أتعلم الرمي؟قال

  :لوقت هادمة للحياةمرور ا

  .من كان الليل والنهار مطيته سارا به وإن مل يسر: حكيم
  أخا سفرٍ يسعى به وهو ال يدري... رأيت أخا الدنيا وإن كان خافضاً 

  :وقال. لكل زمن فوت ويف كل طرفة موت. أنفاس املرء خطاه إىل أجله، وأمله خادعه عن عمله: وقيل



   وشيٌء ميوت من جسدهإال... ما ارتد طرف امرئٍ بلحظته 
  :كيف تفرح بعمر تقطعه بالساعات معرضاً لآلفات؟ أبو العتاهية: وقال أعرايب

  وكل يوم مضى يدين من األجل... تظل تفرح باأليام تقطعها 
  .ما أصنع به؟حمل دين ومقرب حني: فقال. انظر إىل اهلالل: وقيل ألعرايب

  :عبدة
  قاتالً سلخي الشهور وإهاليلكفى ... إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله 

  :وقال
  بذي لونني خداع... أال إن الفىت رهٌن 
  :ومنه قول ابن قميئة

  فكيف مبن يرمي وليس برام؟... رمتين صروف الدهر من حيث ال ترى 
  ولكنها ترمي بغري سهام... فلو أنين ملا رمتين رميتها 

  :وقال
  علالً يقصدنا بعد هنل... فوق الدهر إلينا نبله 

  مثل رامٍ رام صيداً فختل... و رامينا وال نبصره فه

  :البقاء يف الدنيا سبب الفناء

حدثنا عن النيب صلى اهللا عليه : ما حدثكم؟قلت: انصرفت من جملس محاد الراوية فقال أيب: قال بعضهم
يداً حيث قاتل اهللا مح: فقال أيب. لو مل يكسب ابن آدم إال الصحة والسالمة لكفى هبما داء: وسلم أنه قال

  :قال
  وحسبك داءٌ أن تصح وتسلما... أرى بصري قد رابين بعد صحٍة 

  :وقال
  ليصحين فإذا السالمة داء... ودعوت ريب بالسالمة جاهداً 

  :وقال
  إال السالمة والنعم... لو مل يوكل بالفىت 
  أن يسلماه إىل اهلرم... فتداواله ألوشكا 

  :معدي كرب
  تاين بعده يوٌم جديدأ... أراين كلما أبليت يوماً 

  ويأىب يل شبايب ما يعود... يعود شبابه يف كل فجرٍ 
  :الصلتان

  أتى بعد ذلك يوٌم فيت... إذا ليلةٌ هرمت يومها 



  :فرح الدنيا مشوب بالترح ومعقب باهلموم

هذا ملك لوال أنه : ونظر أنشروان إىل ملكه فأعجبه فقال. يف كل جرعة شرطة ومع كل أكلة غصة: قيل
  .، ونعيم لوال أنه عدمي، وغناء لوال أنه عناء، وسرور لوال أنه شرور، ويوم لو كان يوثق له بغدهالك

  :املغرية بن جيناء
  أقرب األشياء من عرسه... وكذاك الدهر مأمته 

  :وقال
  قد توىل باملنيات السحر... ال يغرنك عيٌش ساكٌن 

  :وقال
  بعد إحسان إال أساءت إليه... إن الليايل مل حتسن إىل أحٍد 

  .ما من إنسان قيل له طوباك إال وقد هيأ له الدهر يوم سوء: وقال بعضهم
  :املتنيب

  فمحصوله منها على حال نادم... ومن كان يف السراء يف حال معجبٍ 
  :ابن لنكك

  أو نعيماً هو فيه... كل من حاز سروراً 
  عن قريبٍ تقتضيه... فاملنايا والرزايا 

  :وقال
  يف العمر إال عاد وهو خصيمها... ؤون ملهجٍة مل يشفع الدهر اخل

  :الدنيا مهوم وغموم

ما أصف يف دار أوهلا عناء وآخرها فناء، حالهلا حساب : قال. صف يل الدنيا: قال رجل ألمري املؤمنني
وقال . وحرامها عذاب، من أمن فيها سقم ومن مرض فيها ندم، ومن استغىن فيها فنت ومن افتقر فيها حزن

. الدنيا دار غرست فيها األحزان، وذمها الرمحن وسلط عليها الشيطان، يضل هبا اإلنسان: احلنيبعض الص
الدنيا دار التواء ال : وقال سفيان. من ناهلا مات عنها ومن مل ينلها مات حسرة عليها: وسئل آخر عنها فقال

. ال أراك اهللا مكروهاً: قول آلخرومسع حكيم رجالً ي. الثواء، من عرفها مل يفرح فيها برخاء ومل حيزن بشقاء
  .دعوت عليه باملوت، من عاش ال بد له من مكروه: فقال
  :آخر

  ومهوم دارك إن شكرت أقلها... يف كل دارٍ ترحةٌ وبليةٌ 
  :ما حالك؟فقال: وقيل للنظام ويف يده قدح دواء

  أدفع آفاٍت بآفات... أصبحت يف دار بليات 
  :أبو علي كاتب بكر



  فإهنا للحزن خملوقه... وأسباهبا أٍف من الدنيا 
  عن ملكٍ فيها وال سوقه... مهومها ما تنقضي ساعةً 

  :وقال
  فما أن ترى ساعةً عذبه... أمر الزمان لنا طعمه 

  :وقال
  بال تعبٍ عيشاً فلم يتقوما... مضى قبلنا قوٌم رجوا أن يقوموا 

  :املنصور
  الغم ال بد يف الدنيا من... كن موسراً إن شئت أو معسراً 

  زاد الذي زادك يف اهلم... وكلما زادك من نعمٍة 

  :قلة السرور وكثرة الغموم

  :روي عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه
  وسرورها يأتيك كاألعياد... حمن الزمان كثريةٌ ال تنقضي 

  :وقال
  ونرى السرور جييء يف الفلتات... تأيت املكاره حني تأيت مجلةً 

  :ابن نباتة
  ونصٌف به نعتل أو نتوجع... نصفه سنة الكرى  وما خري عيشٍ

  كأن مل يكن والوقت عمرك أمجع... مع الوقت ميضي بؤسه ونعيمه 

  :سرعة املكاره وتباطؤ احملاب

  :شاعر
  وأن الشر راكبه يطري... امل تر أن سري اخلري ريثٌ 

لل واآلفات جتيء يف إن الع: كيف جتدك؟قال: وكان لسفيان جار خمنث فمرض فعاده سفيان بأصحابه فقال
  .ما خرجنا إال بفائدة: فقال سفيان. الدنيا بآفات، والعافية جتيء طاقات

  :احلارثي
  وكدر عيشك بعد الصفا... تقضاك دهرك ما سلفا 
  رهنيٌ بتشتيت ما ألفا... فال تنكرن فإن الزمان 

  :أبو الوليد
  على تفريق ما مجعا... وليس الدهر مؤمتناً 

  :وقال



  عال راكبوها فوق أعوج أحدبا... نيا مطية بلغٍة أال إمنا الد
  فكن لألذى من عسفها مترقبا... مشوٌس مىت أعطتك طوعاً زمامها 

  :التحذير من النقصان عند التمام

وجدت لبعض العرب بيتني كأهنما أخذا : وقال األصمعي. من بلغ غاية ما حيب فليتوقع غاية ما يكره: قيل
  :؛ومها قول سعيد بن وهب" حوا مبا أوتوا أخذناهم بغتةً حىت إذا فر" من قوله تعاىل 

  ومل ختف غب ما يأيت به القدر... أحسنت ظنك باأليام إذ حسنت 
  وعند صفو الليايل حيدث الكدر... وساملتك الليايل فاغتررت هبا 

ة اكتب إيل موعظ: وكتب اإلسكندر إىل أرسطاطاليس. صرف اهللا عنك آفات التمام: ومن دعاء بعضهم
إذا استوت بك السالمة فجدد ذكر العطب، وإذا اطمأن بك األمن فاستشعر : تردع وتقنع، فكتب إليه

  .اخلوف، وإذا بلغت هناية امللك فاذكر املوت
  :شاعر

  توقع زواالً إذا قيل مت... إذا مت أمر بدا نقصه 

  :عرض الدنيا عارية

  .ية مؤداة والضيف مرحتلعرض الدنيا عارية، ومن فيها ضيف، والعار: قال ابن مسعود
  عاريةٌ والشرط فيها األداء... واملال يف األقوام مستودٌع 

  :وقال
  وال بد يوماً أن ترد الودائع... وما املال واألهلون إال ودائٌع 

  :وقال
  فيا ليت جودها كان خبال... أبداً تسترد ما هتب الدنيا 
  اهلم وخل يغادر الوجد خال... فكفى كون فرحة تورث 

  :الوق
  أقرضين اإلحسان مث اقتضى... مل يظلم الدهر ولكنه 

  :الدنيا متقلبة

: دخل أعرايب عمر مائة وعشرين سنة على معاوية فقال له. الدنيا طرفة عني ال تثبت على حالة: من أمثاهلم
لوال سنيات بالء، وسنيات رخاء، يولد مولود ويهلك هالك، ولوال املولود باد اخللق و: صف يل الدنيا؛فقال
  .اهلالك ضاقت األرض

  :شاعر



  وشيكاً وإال ترحةٌ وانفراجها... هل الدهر إال ضيقةٌ وانكشافها 
  :وقال

  ما الدهر يف فعله إال أبو العجب... وحادثاٍت أعاجيبٍ خسا وذكا 
  :وقال

  ما حيتويه الفىت منه وما ميق... الدهر من شأنه أن ال يدوم له 
  :وقال

  إىل حالة أخرى وسوف تزول... وما حالةٌ إال ستطرف حاهلا 
  :آخر

  إذا ساء منها جانٌب سر جانب... ومن عادة األيام أن صروفها 
  :وقال

  وعواٌر مسترده... إمنا الدنيا هباٌت 
  ورخاءٌ بعد شده... شدةٌ بعد رخاٍء 

  :الدنيا ال يدوم فيها فرح وال ترح

  :شاعر
  دام ابتهاجهاوال ابتهجت نفٌس ف... وما اكتأبت نفسٌ فدام اكتئاهبا 

  :آخر
  مبا كان فيها من بالءٍ ومن خفض... هل الدهر إال ساعةٌ مث تنقضي 
  وال فرحةً تأيت فكلتامها متضي... فهونك ال حتفل اساءة عارضٍ 

  .الفلك أحد والدوار أجد من أن يبقى أحداً على أحد: ويرور عن أيب الفتح بن العميد ملا قبض عليه قال

  :اعتبار الباقي باملاضي

  .واهللا إن الذي بقي من عمري ألشبه مبا مضى من التمرة بالتمرة، ومن املاء باملاء: قال احلجاج
  يوٌم بيومٍ وأياٌم بأيام... الدهر آخره شبٌه بأوله 

  :حارثة بن بدر
  ومثل الغد اجلائي وكلٌ سيذهب... وما الدهر إال مثل أمس الذي مضى 

  .عرب الدنيا أي يعترب مبن يقطعهاجعلنا اهللا ممن يعترب مبن ي: وقال أعرايب

  :وصف الدنيا بأهنا غرارة



. الدنيا غروٌر حائل وزخرف زائل، وظل آفل ومسند مائل: وقيل. الدنيا تغر وتضر ومتر: قال أمري املؤمنني
  .الدنيا جارية زانية وتتهم مبن يقرب منها: وقال حيىي

  روهن به عما قليل عواث... يغر الفىت مر الليايل سليمةً 
  :آخر

  ومتلي له من حيث يدري وال يدري... وما زالت األيام تستدرج الفىت 
  :آخر

  مبنزلٍة ما بعدها متحول... لقد غرت الدنيا رجاالً فأصبحوا 
  :آخر

  وخيدع عما يف يديه من النقد... يعللنا هذا الزمان من الوعد 
  :آخر

  وأخون من كفة احلابل... فذي الدار أخدع من مومسٍ 
  .الدنيا قحبة يوماً عند عطار ويوماً عند بيطار: ما قيل وهذا مثل

  :النهي عن اإلغترار بأوقاهتا

. ال يغرنك األملء فاألمالء من االستدراج: وقيل. ال تغتر بصفاء األوقات فتحتها غوامض اآلفات: قيل
ل الدنيا مثل مث: وقيل" . سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي هلم إن كيدي متني " واهللا تعاىل يقول 

  .احلية لني مسها ويف جوفها السم الناقع، يهوي إليها الصيب اجلاهل وحيذرها احلازم العاقل
  :شاعر

  وإن كانت اجملسة النت... إن دنياك حيةٌ تنفث السم 
  :كنت أدور يف ضيعيت يف شدة احلر فسمعت هاتفاً يقول: وقال أبو عمرو بن العالء
  ملستمسٌك منها حببل غرور ...وإن امرءاً دنياه أكرب مهه 
  :وقال الشاعر. فنقشت ذلك على خامتي

  أخطر تصرفه ببالك... يا واثقاً بزمانه 
  :ووجد خبط نصر بن أمحد

  فإن الزمان كثري اخلدع... وال ختدعنك صروف الزمان 

  :تصور الدنيا يزيد الغموم

  :قال الشاعر
  ها بلوىنعيماً ومل يعدد تصرف... ومن عرف األيام مل ير خفضها 

  :الدنيا واعظة



أيها الذام الدنيا، مب غرتك؟مبصارع آبائك حتت الثرى أم مبضاجع أمهاتك يف البلى؟كم : قال أمري املؤمنني
ما ضمنت الدنيا ألحد املتاع هبا بل نادت فصرخت : مرضت بيديك وغسلت بكفيك فلم يغن عنك؟وقيل
  .رقة اآلالتأهنا مرياث الدول وصبابة األزمنة وأوعية الفجائع ومف

  :عبد اهللا بن عيينة
  عن عيب نفسها مل تكتم اخلربا... إن الليايل واأليام لو حبثت 

  :أبو متام
  ملن العجائب ناصٌح ال يشفق... عمري لقد نصح الزمان وإنه 

  :أبو العتاهية
  ببالء ناطقٍ لسن... حنن يف دار ختربنا 

كل قتيل يقتص له يوم القيامة إال : وقيل. له حراث الدنيا مزرعة إبليس وأهلها: قال املسيح عليه السالم
  .قتيل الدنيا يقتص منه

  :مدح الدنيا بأهنا يتوصل هبا إىل اآلخرة

ودار غناء ملن تزود منها . اسكت فإن الدنيا دار صدق ملن صدقها: ذم رجل الدنيا حبضرة أمري املؤمنني فقال
يه ومتجر أوليائه، فاكتسبوا منها الرمحة وادخروا منها ودار عافية ملن فهم عنها، مسجد أبينا آدم ومهبط وح

  .الدنيا دار جتارة والويل ملن تزود منها اخلسارة: وقيل. اجلنة

  :الدنيا حمبوبة وإن كانت معيوبة

  :ما أعلم لنا والدنيا كقول كثري: قال الشعيب
  لدينا وال مقليةٌ إن تقلت... أسيئي بنا أو أحسين ال ملومةٌ 

  :لو نطقت الدنيا مل تصف نفسها بأجود مما قال أبو نواس: وقال املأمون
  له عن عدوٌ يف ثياب صديق... إذا امتحن الدنيا لبيٌب تكشفت 

  :وقال
  ومل أر كالدنيا يذم وحيلب... يذمون دنيا ال يرحيون درها 

  :سابق الرببري
  أن السالمة منها ترك ما فيها... النفس تكلف بالدنيا وقد علمت 

  :يةأبو العتاه
  كلنا يكثر املذمة للدنيا وكلٌ حببها مفتون

  :املوسوي
  كل جياذهبا وكلٌ عائب... دنيا تضر وال تسر وذا الورى 



  :الدنيا ضارة ألهلها

: أوحى اهللا تعاىل إىل الدنيا: وقيل. الدنيا تضر حمبيها، ما كرمت على أحد نفسه إال هانت عليه الدنيا: قيل
الدنيا ال تضر إال من أمنها وال تنفع : وقال عمر بن عبد العزيز. يهواكأن اخدمي من جفاك واستخدمي من 

فقر ال يدرك : ما كانت الدنيا هم امرئ إال لزم قلبه خصال أربع: وقال عمر رضي اهللا عنه. إال من حذرها
  .غناه، وهم ال ينقضي مداه، وشغل ال ينفد أواله، وأمل ال يدرك منتهاه

  عذاباً كلما كثرت لديه.. .أرى الدنيا ملن هي يف يديه 
  وتكرم كل من هانت عليه... هتني املكرمني هلا بصغرٍ 

  :املتنيب
  ولكن ال سبيل إىل الوصول... وكلٌ يعشق الدنيا قدمياً 

  :ابن نباتة
  ونعشقها لقد عظم البالء... متل مآرب األيام منا 

  :أبو العيناء
  سٌم ذعاٌف در أخالفها... مذمومةٌ باهلم خمطوبةٌ 

  !أفٌ ملن تقتل أالفها...  تزل تقتل ألّافها ومل

  :تبكيت النفس يف امليل إىل الدنيا مع املعرفة هبا

  :شاعر
  إليها على سين كأين وليدها... ومن عجب الدنيا ركوين وصبويت 

  مشيحاً كأين ترهبا وطريدها... أجاري الليايل ليلةً بعد ليلٍة 
  نقصاهنا تستزيدهاونفسي على ... وتنقصين يف كل يومٍ وليلٍة 

  :وقال
  ملنقلٌب منها بصفقة خاسر... وإن امرءاً يبتاع دنيا بدينه 

  :املوسوي
  عادات هذا العامل املشهود... نرجو البقاء كأننا مل خنترب 

  :الدنيا غري مستغىن عنها

وشتمة  أنا منه بني لطمة: كنت قاعداً يف دهليزي عقب علٍة، فدخل جمنون يدعى بالغيث فقلت: قال العتيب
  :فنظر إيل ساعة مث أنشأ يقول

  بفكرٍة مغرورٍ وتأميل جاهل... نظرت إىل الدنيا بعنيٍ مريضٍة 
  ونافست فيها يف عناء وباطل... هي الدار اليت ليس مثلها : فقلت



  :وقال
  طفلٌ يعيش بغري ظئر... كفلت بنا الدنيا وال 

  أفيالم الرجل على حب والديه؟ هم أبناؤها: وذكر ألمري املؤمنني قوم حيبون الدنيا فقال

  :بنو الدنيا غرض ألنواع البالء

سهم رزية وسهم بلية وسهم : كيف يصبح من هو غرض لثالثة أسهم: كيف أصبحت؟قال: قيل للحسن
  .منية

  :ابن املعتز
  والناس بني جفونه... الدهر يطرف بالعىن 

  :شاعر
  اوللعيش ميسي كدحها ودؤوهب... أرى كل نفسٍ للمنايا درية 

  فتخطئها يوماً ويوماً تصيبها... تناضلها اآلفات من كل جانبٍ 
  :كيف أصبحت؟قال: وقال الربيع أليب العتاهية
  فهل سبيلٌ إىل طريق؟... أصبحت واهللا يف مضيقٍ 

  تالعب املوج بالغريق... أفٍ لدنيا تالعبت يب 
  .من أخطأه سهم املنية مل خيطئه سهم الرزية: وقيل

  :انكار ذم الدهر

ال تسبوا : وقال. لعن اهللا أعصانا لربه: إذا قال الرجل لعن اهللا الدنيا، قالت الدنيا: قال صلى اهللا عليه وسلم
أمل هبذا املعىن : قال الشيخ أبو القاسم الراغب. الدهر فإن اهللا هو الدهر أي الفاعل هو اهللا ال الدهر

  :اخلوارزمي فقال
  منا إال القضاءوليس خبص... وكم نكين وكم هنجو الليايل 

  :الناجم
  ولو نطق الزمان بنا هجانا... نعيب زماننا والعيب فينا 

  :فقال!فسد الزمان: وقال رجل لألصمعي
  ال يفسدان ولكن يفسد الناس... إن اجلديدين يف طول اختالفهما 

ده جناح الدنيا ال تساوي عن: أي خلق اهللا أصغر عنده؟قال: وقال أبو عبد الرمحن األصم أليب العتاهية
  .أصغر منها حمبها: قال. بعوضة

  مل يفسد الدهر لكن أهله فسدوا



  :وقال
  فما بطشها وال كفها حلما... أال ال أري األحداث محداً وال ذماً 

  :الدهر يتراذل

ومسع زياد . معروف زماننا منكر زمان قد فات ومنكره معروف زمان مل يأت: قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه
وقال . وأبدلنا خرياً منه فإن األخري أبداً شر: زيدي يف دعائك: اللهم اعزل عنا زياداً فقال هلا: امرأة تقول
  .آخر الناس شرارهم الذين تقوم عليهم القيامة: بعض العلماء

  :محد ماضي الزمان وذم حاضره

  :كانت عائشة رضي اهللا عنها تنشد قول لبيد
  كجلد األجرب وبقيت يف خلٍف... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

رحم عائشة كيف لو : رحم اهللا لبيداً كيف لو عاش إىل زماننا؟وكان ابن الزبري ينشده ويقول: وتقول
  .كان الناس ورقاً بال شوك فصاروا شوكاً بال ورق: عاشت إىل زماننا؟وقال بعضهم

  :شاعر
  إال بكيت عليه حني يزول... مل أبك من زمنٍ شكوت صروفه 

  :وقال
  نذكر من دهرنا سوى نوبه... لزمان فينا وما ننسى أيادي ا

  :املسرة من حيث ختشى املضرة

خف املضار من خلل املسار : وقيل" . فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً " قال اهللا تعاىل 
ابه فرب أعناق األمور تتش: وقال حكيم. وأرج النفع من موضع املنع، فأكثر ما يأيت األمن من حمل الفزع

رب : وقيل. حمبوب يف مكروه ومكروه يف حمبوب، ومغبوط بنعمة هي داؤه ومرحوم من داء فيه شفاؤه
  .سالمة تكون للتلف سبباً ومكروه يكون للنجاة مفتاحاً

  لعل السالمة من فوته... وقد يأسف املرء من فوت ما 
ل نكبة وال يفرح بأول نعمة، فرمبا أقلع العاقل ال جيزع ألو: وقيل. هللا مصاحل يف مكاره عباده: وقال حكيم

  .احملبوب عما يضر وأسفر املكروه عما يسر
  خار لك اهللا وأنت كاره... كم مرٍة حفت بك املكاره 
  :خرجت هارباً من احلجاج فسمعت أعرابياً ينشد: وقال أبو عمرو بن العالء
  مر هلا فرحةٌ كحل العقال... رمبا جتزع النفوس من األ 



إذا اشتد األمر : وقيل. اشتدي أزمة تنفرجي: وقال صلى اهللا عليه وسلم. سبب اتيان الرخاء سبب البالء
  .هان

  :من أشرف على اهلالك ففرج اهللا تعاىل عنه

  :أيت يزيد خبارجي فأراد قتله فقال
  له كل يومٍ يف خليقته أمر... عسى فرٌج يأيت به اهللا إنه 

يا أمري : أمسكوه قليالً فدنا منه فقال: يثم بن األسود فقالواهللا ألضربن عنقك اقتلوه، فدخل اهل: فقال
تأىب على اهللا فأىب إال أن يكذبه، : هو لك فخرج اخلارجي وهو يقول: فقال. املؤمنني هب جمرم قوم لوافدهم

تضحك : وأحضر رجل ليقتل يف أيام نازوك، فدعا بطعام فأخذ يأكل ويضحك فقيل. وغالبه إال أن يغلبه
وشد . مات نازوك فخلوا الرجل: فسمعت صيحة تقول!من الساعة إىل الساعة فرج: ؟فقالوأنت مقتول

حلين من هذه إىل هذه، فحله فما حله إال وقد عزل، : بعض العمال رجالً إىل اسطوانة يريد ضربه فقال
  .وشد إىل األسطوانة بعينها

  :مستضعف أعانه اهللا فقواه

ين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمةً وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف ونريد أن منن على الذ" قال اهللا تعاىل 
  " .أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض : وقال" . األرض 

  :حث املمتحن على مصابرة الزمن إىل انقضاء زمن احملن

عبد يف حمنته قبل إزالة اهللا هلا زيادة للمحن أوقات وهلا غايات، واجتهاد ال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته قل : " قال تعاىل. فيها

إذا : وقيل. املمتحن كاملختنق كلما ازداد اضطراباً ازداد اخفاقاً: وقيل" . حسيب اهللا عليه يتوكل املتوكلون 
  .حامل الدهر إىل أن حيمل وأقبل منه إىل أن يقبل: وقيل.  البحر على ساريةأراد اهللا خالص غريق عرب

  :من زال غمه فنسي صنع اهللا تعاىل

وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل : " قال اهللا تعاىل
هو الذي يسريكم يف الرب " وقال اهللا تعاىل . " يدعنا إىل ضر مسه كذلك زين للمسرفني ما كانوا يعملون 

شكا يوسف عليه السالم طول احلبس " . قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر " وقال تعاىل " . والبحر 
من سبح يف النهر الذي : وقيل. السجن أحب إيل: أنت حبسك نفسك حيث قلت: فأوحى اهللا تعاىل إليه

  .ما صاحب البالء الذي طال بالؤه بأحق بالدعاء من املعاىف: يلوق. فيه التمساح عرض نفسه للتهلكة



  :من ذكر إحسان الزمان إليه بعد إساءته

  :قال شاعر
  قف محيداً وال تزول محيدا... أيها الدهر حبذا أنت دهراً 

  تبعث يوماً إال حسبناه عيدا... كل يومٍ تزداد حسناً فما 
  :آخر

  يورثى لطول حترق... رق الزمان لفاقيت 
  وأجار مما أتقي... فأنالين ما أرجتي 

  من الذنوب السبق... فألغفرن له الكبري 
  فعل املشيب مبفرقي... حىت جنايته مبا 

  :آخر
  ن وإن كان قد أسا... رمبا أحسن الزما 
  :وقال وهو الصدق

  على أهنا قد تتبع العسر باليسر... وآخر إحسان الليايل إساءةٌ 

  :اصطحاب الرجاء واخلوف

  :رشاع
  يف كل شيءٍ أشتهيه آفه... يف كل شيٍء أرجتي خمافه 

  :فضل العافية وسالمة الدين

من أصبح آمناً يف سربه معاىف يف بدنه عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ر منه فقد قلل كثرياً من أويت العافية فظن أن أحداً أويت أكث: وقيل. أراين غنياً ما كنت سوياً: وقيل. الدنيا

. العافية والغىن والعمر: صالح اآلخرة خبلة واحدة وهي التقوى، وصالح الدنيا بثالث: وقيل. وكثر قليالً
  .الدنيا حبذافريها األمن والعافية: وقيل. العافية امللك اخلفي اهلينء: وقيل

  وعندك اإلسالم والعافيه... ال تأس من دنيا على فائٍت 
  ففيهما من خلفٍ كافيه... كنت تسعى له إن فات شيئاً 

  :معرفة فضل السالمة عند فوهتا

  .ال يعرف طعم النعمة إال من نالته يد العلة والبالء: قيل
  فبضدها تتميز األشياء



  .الغىن والعافية: شيئان ال يعرف فضلهما إال من فقدمها: وقيل
  :أبو متام

  و هبجرانحىت يصاب بنأيٍ أ... وليس يعرف طيب الوصل صاحبه 
  :وقلب هذا املعىن املتنيب فقال

  غفلنا فلم نشعر له بذنوب... ولوال أيادي الوصل يف اجلمع بيننا 
  !كم من نعمة عرفت ببلية نزلت، ونعمة جهلت بسالمة لبثت: وقال حكيم

  احلد العشرون

  يف الديانات والعبادات

  :الداللة على وحدانية اهللا تعاىل

ليس شيء من خلقه : ما الدليل على وحدانية اهللا تعاىل؟فقال: لتلميذه أرسطو من قول األوائل قال أفالطون
  :وقال لبيد. بأدل عليه من شيء

  أم كيف جيحده اجلاحد... فواعجبا كيف يعصى اإلله 
  تدل على أنه واحد... ويف كل شيءٍ له آيةٌ 
  وتسكينٍة أبداً شاهد... وهللا يف كل حتريكٍة 

فجمع هبذه اللفظة داللة حدوث العامل، فإن . دل اجلسم على صانعه: ع فقالوسئل سقراط عن داللة الصان
صورة واحدة وخلق خمتلف ما هذا إال صنع رب : ونظر أعرايب إىل الناس يوم اجلمعة فقال. صانعه حكيم

  .العاملني

  :نفي الكيفية عن اهللا سبحانه وتعاىل

: وسئل جعفر بن حممد عن كيفية اهللا تعاىل فقال " .ليس كمثله شيء وهو السميع البصري " قال اهللا تعاىل 
هذا سؤال عن املكان : أين اهللا تعاىل؟فقال: وسأل رجل أمري املؤمنني. نور ال ظلمة فيه، وحياة ال موت فيها

  .وكان اهللا وال مكان

ه من جعل اهللا يف مكان فقد حده، ومن حد: وقال العتيب. باملرصاد: أين ربك؟قال: وقال عثمان ألعرايب
  .فقد عده، ومن عده فقد ثناه تعاىل اهللا عن ذلك

  :حقيقة اإلميان



إن : أمؤمن أنت؟فقال له: وأتى رجل إىل احلسن فقال له. ما أوجب األمان: سئل اجلنيد عن اإلميان فقال
إن و. فنعم به نتناكح، وبه نتناسل، وبه حقنا دماؤنا" آمنا باهللا وما أنزل علينا " كنت تريد قول اهللا تعاىل 

وسئل فضيل . فما أدري أنا منهم أم ال" إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم " كنت تريد قوله 
إذا دخلت أرضاً فيها شرك : صف لنا التقوى فقال: وقيل أليب هريرة. اجتناب احملارم: عن الورع فقال
  :قوى، أخذه ابن املعتز فقالفاتق من الدنيا هكذا فهذه الت: فقال. أتوقى وأحترز: كيف تصنع؟فقال

  كن مثل ماشٍ فوق أر ض الشوك حيذر ما يرى
  إن اجلبال من احلصى... ال حتقرن صغريةً 

وأيت النيب صلى اهللا عليه . ليس اإلميان بالتحلي وال التمين، ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال: وقيل
أين ربك؟فرفعت يدها إىل : اهللا عليه وسلمهل جتزي هذه عن العتق؟فقال صلى : وسلم جبارية فقيل له

  .أعتقها فإهنا مؤمنة: قال. رسول اهللا: من أنا؟قالت: السماء فقال هلا

  :حقيقة التقوى

. تغيب املوىل يف قلوب أوليائه حيثهم على اخلري ومينعهم من الشر: وقيل. هي االمتناع عن احملرمات: قيل
إن املتقني يف مقام " قال اهللا تعاىل . هللا تعاىل عنه إىل ما أمر بههي انتهاء اجلوارح عما هنى ا: وقال احلارث

ليست التقوى قيام الليل وال صيام النهار والتخليط فيما بني ذلك، : وقال عمر بن عبد العزيز" . أمني 
وسئل النيب صلى . ولكن التقوى ترك ما حرم اهللا وأداء ما افترض اهللا، فمن رزق خرياً بعد ذلك فهو خري

  .كل تقي إال أن أولياء اهللا هم املتقون: من آلك؟فقال: هللا عليه وسلما

  :حقيقة احملبة وعالماهتا وأحواهلا

: وقال صلى اهللا عليه وسلم. حقيقة احملبة أن ال يزيدها الرب وال ينقصها اجلفاء: قال حيىي بن معاذ رمحه اهللا
إن اهللا تعاىل يقول ما : وقال. به يأمره وينهاهإذا أحب اهللا عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قل

تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل من أداء ما افترضت عليه، وإن عبدي ال يزال يتقرب إيل بالنوافل حىت 
إذا أحبك اهللا : وقال جعفر. أحبه، فإذا أحببته كنت له مسعاً وبصراً، إن دعاين أجبته، وإن سألين أعطيته

. إذا أحبك أنامك وإذا أحبتته أقامك، فهذا هو الفرق بني املريد واملراد: وقال .سترك وإذا أحببته شهرك
أما يكفيك أن تقويل : فقلت هلا. حببك يل إال ما غفرت يل: مسعت امرأة تطوف بالبيت وتقول: وقال بعضهم

عن قول اهللا وسأل فقري الشبلي . فقدم حمبته هلم" حيبهم وحيبونه " أما مسعت قوله تعاىل : حبيب لك؟فقالت
  :فزعق وقال" إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا " تعاىل 

  فال خري يف وٍد يكون بشافع... إذا أنت مل تعطفك إال شفاعةٌ 

  :حال التصوف واملتصوفة واملريد واملراد



: الوكان يعرف بالصامت ألنه صمت عشرين سنة، وقد سئل عن املتصوفة فق: قيل أليب عبد اهللا احلضرمي
: قيل. ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدهتم هواء: كيف صفتهم؟قال: فقيل. رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك : زدنا قال: قيل. يف مقعد صدق عند مليك مقتدر: فأين حملهم؟قال
فحكي ذلك . الفضول األكول الكسول الكثري: وسئل بعضهم عن حد الصويف فقال. كان عنه مسؤوالً

األكول للحالل، الكسول عن املعاصي، الكثري الفضول باألمر باملعروف والنهي عن : لإلمام الشافعي فقال
وسئل . الصويف من لبس الصوف على الصفا، وذاق طعم اهلوى واجلفا، وترك الدنيا والعفا: وقيل. املنكر

وقال . التصوف ترك التصرف: وللجنيد. اضاإلعراض عن اإلعتر: أبو سهل الصعلوكي عن التصوف فقال
الرضا بسكون القلب حتت جريان : وقال احملاسيب. هو الئح الح فاصطلم واستباح: أبو عبد اهللا بن خفيف

يا أبا العباس يف كتاب اهللا تعاىل آية تدل : وأقبل أبو العباس وشريح على اجلنيد رمحه اهللا تعاىل فقال. احلكم
" قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم " قال اهللا . بلى: على رجليه وقالعلى مذهبكم، فربك جنيد 
ضرب اهللا " يف كتاب اهللا تعاىل آية هي صفتهم يعرف معناها من تالها وهي : وقال أبو العباس ابن عطاء

ربه  املريد الذي سأل: وسئل أبو عبيد اهللا عن املراد واملريد فقال" . مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون 
ما حقيقة : وقيل. أمل نشرح لك صدرك: فقال اشرح يل صدري ويسر يل أمري، واملراد الذي قيل له

  .أن ال ترى مع اهللا يف الدارين غريه: الفقر؟قال

  :حقيقة الذكر

أي " وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به " قال اهللا تعاىل . هي أن يكون القلب فارغاً إال منه
  .ى من غري قصد منها إىل ذكرهبذكر موس

  :مدح اهللا تعاىل باللسان

أوجب اهللا الذكر يف : وقيل" . والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات اذكروا اهللا ذكراً كثرياً " قال اهللا تعاىل 
وقال . ما مسع صلى اهللا عليه وسلم أحداً ذكر اهللا إال جاذبه احلمد: وقيل. الصالة يف كثري من املواضع

  .ال يتحسر أهل اجلنة على شيء كتحسرهم على وقت مر عليهم ومل يذكروا اهللا تعاىل فيه :معاذ

  :ذم ذكر اهللا تعاىل باللسان وتذكره على النسيان

ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى " وقال تعاىل " . فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون " قال تعاىل 
  .ران املذموم ههنا من تتعرى أجزاء صالته عن احلضورالسك: قيل" . حىت تعلموا ما تقولون 

  :التحذير من الكالم فيما يؤمث



من : وقال عمر رضي اهللا عنه. يا هذا إنك متلي على حافظيك كتاباً إىل ربك: مسع حكيم رجالً يفحش فقال
األكل فإنه ال عند : الرمحة تنزل على العارف يف ثالثة مواضع" : وقال اجلنيد . علم أن الكالم عمل أمسك

. يأكل إال عن جوع، وعند الكالم فإنه ال يتكلم إال عن ضرورة، وعند السماع فإنه ال يسمع إال من اهللا
: ال قال: أكالماً ترجو منه ثواب؟قال: ورأى إبراهيم بن أدهم رجالً حيدث مبا ال يعنيه فوقف عليه وقال

  .تصنع بكالم ال ترجو منه ثواباً وال ختاف عقاباً؟ فعليك بذكر اهللا، ما: ال قال: أفتأمن عليه العقاب؟قال

  :ذم من خال قلبه من حالوة الوحدانية

أوحى اهللا تعاىل إىل بعض األنبياء أما يستحيي من يدعي حيب وقلبه مملوء من غريي، هذه عالمة : قيل
؟فأوحى اهللا يا رب كم أعصيك وأنت ال تعاقبين: وكان يف بين اسرائيل حرب فقال يف دعائه: اخلدام؟قيل

وسئل الشبلي عن . قل لعبدي كم أعاقبك وال تدري، أسلبك حالوة مناجايت: تعاىل إىل نيب ذلك الزمان
هم أهل الغفلة عن : إذا رأيتم أهل البالء فسلوا ربكم العافية، من هم؟قال: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ت اجلبال بني يديه مل يرتدعمن مل يرتدع بأمر اهللا وذكر املوت مث تناطح: وقيل. اهللا

  :قلة املباالة مبا يفوت من عرض الدنيا

حق املؤمن أن ال يتحاشى ما به جناة : وقيل" . قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم " قال اهللا تعاىل 
  اقض ما أنت قاض؟: نفسه أال ترى إىل السحرة ملا آمنوا وهددهم فرعون قالوا

  :غريهاحلث على اعتبار اهللا دون 

مسعت زجنياً : وقال أبو جعفر اجلوهري. قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون: فقال. أوصين: قيل للشعيب
" وإبراهيم الذي وىف " وسئل عن قوله تعاىل . هذا قليب فتشوه فإن وجدمت فيه غري واحد فانبشوه: يقول
اهللا ونعم الوكيل، فلما صار يف اجلو  حسيب: الذي رضي بإسقاط الوسائط فإنه ملا جعل يف املنجنيق قال: قال

سل حممد بن : وكتب اجلنيد إىل علي بن سهل. أما إليك فال: ألك حاجة؟قال: أتاه جربيل عليه السالم فقال
خاطر حيرك : فقال. أنظر يف الفقه لتفيت: وقيل للشبلي. اهللا غالب على أمره: يوسف ما الغالب عليك؟فقال

  .اها شريحسري أحب إيل من سبعني قضية قض

  :األنس باهللا يف اخللوة

وقال بنان . من كان يف خلوته عيناً هللا على نفسه كفاه اهللا هم أمره يف عالنيته: قال عمرو بن عثمان
من أنس بغري : نقضت العهد، أليس حبيبك معك؟وقيل: دخلت بادية فاستوحشت فهتف يب هاتف: احلمال

  .اهللا يف اخللوة فهو أبداً يف وحشة



  : تعاىلتعظيم اهللا

وقيل . أحب أن جتله عن هذا، فإنه أجل من أن جيل: مسع الشبلي رجالً يكثر عند ذكر اهللا تعاىل فقال
. أخاف أن يدركين احلق يف قويل ال وهو شأن اجلحود: فقال. تقول اهللا، وال تقول ال إله إال اهللا: للجنيد

  .ى فيه غريه سلط عليه العدوإن اهللا يطلع على القلوب فأي قلب رأ: وقال عبد اهللا بن سهل

  :مراعاة اهللا يف الشدة والرخاء

لئن كنت حني عصيت : فقال محيد. عظين: دخل محيد الطويل على سليمان بن علي وايل البصرة فقال له
وقال عمرو بن . ربك ظننت أنه يراك فقد اجترأت على اهللا، ولئن كنت ظننت أنه ال يراك فقد كفرت

من إذا خال علم أين ثانيه فأجل قدري عن أن يشهدين : من أشرف الناس؟قالقال عيسى يا رب : عثمان
من اتعظ قبل أن يوعظ، واستيقظ قبل أن : من أشرف الناس؟قال: وقال رجل للحسني بن علي. معاصيه
: هل يرانا من أحد؟فقال: وسار سليمان عمر بن عبد العزيز فقال. أشهد أن هذا هو السعيد: فقال. يوقظ

أتبيعين منها : ومر عمر رضي اهللا عنه مبملوك يرعى غنماً فقال.  حتتاج إىل حتديق وترميقنعم عني ال
اللهم قد رزقتين : فقال اململوك. فأين اهللا؟فاشتراه عمر وأعتقه: فأين العلل؟قال: قال. ليست يل: شاة؟قال

بتصحيح : سقطيوقال السري ال. العتق األصغر فارزقين العتق األكرب، أعوذ بك من قلب غائب عنك
تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة أي : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الضمائر تغتفر الكبائر

  .تعرف إليه يف الرخاء بالشكر وذكر اآلالء يعرفك يف الشدة بالعصمة

  :احلث على مراعاة ما فيه رضا اهللا دون املخلوقني

رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤونة الناس، ومن طلب رضا من طلب : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال سهل بن . من خاف اهللا تعاىل جل، ومن خاف الناس ذل: وقيل. الناس بسخط اهللا وكله إىل الناس

: وقيل" . فال ختشوهنم واخشون " أعجز الناس من خشي ما ال يضره وال ينفعه، واهللا تعاىل يقول : عبد اهللا
ولذلك دليل خاف يعقوب على يوسف من الذئب : قال الشبلي. خاف اهللا منه كل شيءمن خاف اهللا أ

إن قدرت أن ال تكون لغري اهللا : وقال حممد بن السماك. فمحن مبا حمن، ولو خاف اهللا تعاىل ملنع كيد األخوة
وقال رجل لعمر بن . ما أوطأ راحة الواثق باهللا وآنس املطيع هللا: وقيل. عبداً ما وجدت للعبودية بداً فافعل

لقد وعظه : عليك مبا يبقى لك عند اهللا فإنه ال يبقى لك ما عند الناس، فبلغ ذلك الزهري فقال: عبد العزيز
من حاول دفع أمر مبعصية كان ذلك أبعد ملا رجا، وأقرب : وقال أمري املؤمنني. بالتوراة واإلجنيل والفرقان

من أقبل على الدنيا أحرقته بنارها وصار رماداً ال ينتفع به، : وقال بندار بن احلسني الصويف. جمليء ما اتقى
ومن أقبل على اآلخرة أحرقته بنورها وصار سبيكة ذهب ينتفع هبا، ومن أقبل على اهللا تعاىل أحرقه التوحيد 

  .وصار جوهرة ال قيمة هلا



  :احلث على اصالح الضمري

لكان " إن اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه "  قوله تعاىل لو مل ينزل اهللا تعاىل علينا إال: قال سفيان بن عيينة
دخلت املسجد احلرام : وقال أبو سعيد اجلزار. إذا فسدت النية وقعت البلية: وقال ذو النون. قد أعذر

واعلموا أن اهللا يعلم ما يف : هذا وأمثاله كل على الناس، فناداين: فرأيت فقرياً عليه خرقتان فقلت يف نفسي
. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وغاب عين: فناداين. فاحذروه، فاستغفرت اهللا تعاىل يف نفسي أنفسكم

القرية : فقال" إن امللوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة " وسئل ذو النون عن قوله تعاىل 
: وقال أبو علي السوسين. ذكر اهللا قلب املؤمن وامللك املعرفة فإذا سكنت املعرفة القلب طردت ما فيه غري
  " .فاستقم كما أمرت " قوله تعاىل : بلغين يا رسول اهللا أنك قلت شيبتين هود فما الذي شيبك منها؟قال

  :العفو عن حديث النفس

إن العبد إذا هم مبعصية مل تكتب : وقال. عفي عن أميت اخلطأ والنسيان: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومهوا مبا مل ينالوا " قال اهللا تعاىل . نعم إذا كان عزماً: هل يؤخذ به العبد؟فقال: فيان عن اهلموسئل س. عليه
. "  

  :احلث على تقوى اهللا وطيب عيش فاعلها

من سره أن يكون أكرم الناس فليتق : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . إنه من يتق ويصرب " قال اهللا تعاىل 
أقواهم فليتوكل على اهللا، ومن سره أن يكون أغىن الناس فليكن مبا يف يد اهللا أوثق اهللا، ومن سره أن يكون 

من أراد عزاً بال عشرية وهيبة بال سلطان وغىن بال مال، فليخرج من ذل معصية اهللا : وقال. منه مبا يف يديه
وبني اهللا ستراً وإن اتق اهللا بعض التقوى وإن قل، واجعل بينك : وقال جعفر بن حممد. تعاىل إىل عز طاعته

: وقال ابن املقفع. من قوي فليقو على طاعة اهللا، ومن ضعف فليضعف عن معصية اهللا: وقال بزرمجهر. رق
أوصيكم بتقوى اهللا فإهنا : ليحرص البلغاء أن يزيدوا على هذه الكلمة حرفاً وقال عبد امللك لبنيه يف مرضه

هاتان ال : فقال عبد امللك. صواب وأنفع إىل املآبوأقرب إىل ال: فقال مسلمة. أزين حلة وأحصن كهف
  .األوليان

  :احلث على اإلشتغال باهللا عن النفس

إن الرجل إذا اشتغل بنفسه نسي اهللا، وإذا اشتغل باهللا نسي : قال. لو سرحت حلييك: قيل لداود الطائي
الشأن : فقال. انقطعت إليك ألين: يا أخي ما يل ال أراك؟قال: لقي داوود حممد بن واسع فقال: وقيل. نفسه

ذكر يف جملس ايب عبيد اهللا بن خفيف أن جنيداً قال ال : وقال اهليثم اهلامشي. يف أن يقبلك فغشي عليه
أراد جنيداً أن يشغل اخللق عن اخللق : تصحب من حتتاج أن تكتمه ما يعرف اهللا منك، فقال أبو عبد اهللا



وقال . ، ومن ذكر نفسه ذكر اخللق، ومن ذكر اخللق فقد هلكمن ذكر اهللا نسي نفسه: وقال اجلنيد. باهللا
  :الشبلي

  شغلتك بك عين... يا منية املتمين 
  عجبت منك ومين

وقال رجل . أنا يف طلب أيب يزيد منذ عشرين سنة: أين أبو يزيد؟فقال: وحنو ذلك قيل أليب يزيد البسطامي
  .إن استطعت أن ال يشغلك عنه شيء فافعلإن اهللا ال يشغله عنك شيء ف: أوصين؛فقال: أليب الربيع

  :احلث على االهتمام بأمر اآلخرة دون الدنيا

أما بعد فإن : ما انتفعت بشيء بعده صلى اهللا عليه وسلم كانتفاعي مبا كتب إيل أمري املؤمنني: قال ابن عباس
ا نلت من آخرتك املرء يسره درك ما مل يكن ليفوته، ويسؤوه فوت ما مل يكن ليدركه، فليكن سرورك مب

من كان باآلخرة اشتغاله حسنت : وقيل. وأسفك على ما فاتك منها، وليكن مهك فيما بعد املوت والسالم
اطلب ما يعنيك ودع ما ال يعنيك ففي تركه : وقال زيد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنهم . يف الدنيا حاله

. أخرت، فآثر ما تلقاه غداً على ما ال تلقاه أبداً درك ما يعنيك، فإمنا تقدم على ما قدمت وال تقدم على ما
الناس : وقال حيىي بن معاذ. الدنيا واآلخرة يف قلب املؤمن ككفيت امليزان إذا رجحت هذه خفت هذه: وقيل
رجل يشغله معاده عن معاشه وتلك درجة العابدين، ورجل يشغله معاشه عن معاده وتلك درجة : ثالثة

من بذل : من أسخى الناس؟قال: وقيل لعبد اهللا بن إبراهيم. هي درجة املخاطريناهلالكني، ومشتغل هبما و
الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. دنياه يف صالح دينه

ه من كل هم من جعل مهه يف اهللا مهاً واحًد جعل اهللا ل: وقال رجل. اتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين
فرجاً، ومن كل ضيق خمرجاً، وجعل الغىن يف قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن شتت عليه مهه شتت اهللا عليه 

  .ضيعته وجعل الفقر بني عينيه، ومل يأته من الدنيا إال ما كتب اهللا له مث مل يبايل يف أي وادٍ هلك

  :احلث على مراعاة الدين والدنيا ومدح فاعل ذلك

ليس خريكم من ترك دنياه آلخرته، وال من ترك آخرته لدنياه، ولكن من : صلى اهللا عليه وسلمقال النيب 
وقال . اللهم أعين على الدنيا بالغىن وعلى اآلخرة بالتقوى: وكان حممد بن علي يقول. أخذ منهما مجيعاً
إىل إقامة الفرائض لست آمركم بترك الدنيا فترك الدنيا فضيلة وترك الذنب فريضة، وأنت : بعض العلماء

إن منت بالليل أضعت نفسي، : مل ال تنام؟قال: وقيل لعمر بن عبد العزيز. أحوج منك إىل اكتساب الفضائل
  :وقالت امرأة. وإن منت بالنهار أضعت الرعية

  وللهو مين واخلالعة جانب... وهللا مين جانٌب ال أضيعه 
  :وقال ابن أيب حفصة لعمارة، أنشدت املأمون قويل

  بالدين والناس بالدنيا مشاغيل... ى إمام اهلدى املأمون مشتغالً أضح



فمن ألمور املسلمني؟هال . ما زدت على أن صريته عجوزاً معتكفة يف حمراهبا: فلم يهتم لذلك فقال عمارة
  :قلت كجرير

  وال غرض الدنيا عن الدين شاغله... فال هو يف الدنيا مضيٌع نصيبه 

  :جاء املسرة يف اآلجلاحتمال املضرة يف العاجل ر

لن تنالوا ما حتبون إال بالصرب على ما تكرهون، وال تبلغون ما هتوون إال بترك ما : قال صلى اهللا عليه وسلم
حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات، احتمل مضرة يومك : وقال عليه الصالة والسالم. تشتهون

وملا تاب عتبة الغالم كان ال يتهنأ . ايقاناً بالنفع يف دار البقاءملسرة غدك، العاقل حيتمل الضر يف دار الفناء 
  .الرفق أطلب هلا: ارفق بنفسك فقال: بطعام وال شراب فقالت له أمه

  :احلث على حفظ النفس من النار

وقال . إين أرى لك قدمني لطيفتني فابتغ هلما موقفاً صاحلاً يوم القيامة: نظر أبو هريرة إىل رجل وضيء فقال
وهل يسيء املرء إىل من : إن استطعت أن ال تسيء إىل من حتب فافعل، فقال: أوصين، فقال: رجل حلكيم
كل قتيل : وقيل. املغبون من رأى الدنيا حبذافريها لبدنه مثناً: وقيل. نعم نفسك إن عصيت اهللا: حيب؟قال

  .يودى إال قتيل نفسه

  :النهي عن التهافت يف العبادة

وقال . إن الدين متني فأوغلوا فيه برفق فإن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى: سلمقال صلى اهللا عليه و
وقال صلى . استبق نفسك وال تكرهها فإنك إن أكرهت القلب على شيء عمي: ابن مسعود رضي اهللا عنه

ليس مين وقال إن اهللا بعثين باحلنيفية السمحة ومل يبعثين بالرهبانية، فمن رغب عن سنيت ف: اهللا عليه وسلم
  .من شغله الفرض عن الفضل فهو معذور، ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور: املرعشي

  :التوبة

: التوبة على أربعة دعائم: وقال أمري املؤمنني. التوبة النصوح ترك ما تنكره السنة يف الظاهر والباطن: قيل
الرجوع : وسئل السوسين عنها فقال. د استغفار باللسان ونية بالقلب، وترك باجلوارح وإضمار أن ال يعو

من : وقال عليه الصالة والسالم. هي االعتراف والندم واإلقالع: وقيل. عن كل ما ذمه العلم إىل ما مدحه
  .تاب قبل موته بفواق ناقة حرم اهللا وجهه من النار

  :احلث على املبادرة إليها



وقال . هو من مات على املعصية من غري توبة" بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته " قيل يف قوله تعاىل 
  .أحذركم سوف: أوص؛فقال: وقيل لرجل. التوقف حسن إال يف التوبة: جماهد
  :شاعر

  وهالكه يف سوفه والليت... واملرء مرهتنٌ بسوف وليتين 
فال وقل من وجد يف قلبه التخويف . إياكم ولو، فإن لو من أقوال املنافقني: وقال صلى اهللا عليه وسلم
حنن ال : وقال أبو حازم. أي يقول غداً أتوب" ليفجر أمامه " وقيل يف قوله تعاىل . يطلنب لنفسه التسويف

  .نريد أن منوت حىت نتوب وال نتوب حىت منوت
  :شاعر

  وظين أن مثلي ال يتوب... أسوف توبيت مخسني عاماً 
  :وقال

  ش مخسني وما أفلح؟... مىت يفلح من قد عا 
قد قطعت عامة سفرك فإن استطعت أن ال تضل يف آخره : عظين؛فقال: يد اهللا لرجلوقال عمر بن عب

وأنا أقول قد ضللت عامة سفري، فإن مل يهدين اهللا فويل يل ختم اهللا يل ختري وملن : وقال املؤلف. فافعل
ا ادفع سطوة اهللا بسرعة النزوع وحسن الرجوع، ويوشك أن املناي: وقال مصعب بن الزبري. كتب وقرأ

  .تسبق الوصايا

  :احلث على اإلستغفار واختالط سيء األفعال باحلسن

حق على املؤمن : وقال بعضهم. ما أضر من استغفر وإن عاد يف اليوم مخسني مرة: قال صلى اهللا عليه وسلم
ن وإال تغفر يل وترمحين أكن م: ومما قال نوح عليه السالم. ربنا ظلمنا أنفسنا: أن يقتدي بأبويه يف قوهلما

. العجب ملن يقنط ومعه النجاة االستغفار: وقال أمري املؤمنني" خلطوا عمالً صاحلاً : وقوله تعاىل. اخلاسرين
مل أر أشد طلباً وأسرع : وقال عمر رضي اهللا عنه. ال صغرية مع اإلصرار وال كبرية مع االستغفار: وقيل

أنا مشغول بذنب : سن لتسمع منه؟قالأال تأيت إىل احل: وقيل لرجل. دركاً من حسنة حديثة لذنب قدمي
أخرقه : كيف أنت يف دينك؟قال: أستغفر منه وبنعمة أشكر عليها، فمىت أتفرغ إلتيانه، وسئل بعض اجملان

أيها السالطني ال بد لكم من املعاصي الكبار، فافعلوا بإزائها : وقال بزرمجهر. باملعاصي وأرقعه باالستغفار
كنكم الطاعات العظيمة كاملصاحل اليت ال يقدر عليها إال السلطان فال طاعات عظيمة، أيها األوساط مي

  .تركبوا املعاصي الكبرية

  :النهي عن االستغفار ما مل يصاحبه الفعل

لعلك ال تفعل ومن وعد فقد : فأخذ بذراعيه وقال. استغفر اهللا وأتوب إليه: مسع مطرف رجالً يقول
يا فىت سرعة اللسان باالستغفار توبة : أقول أستغفر اهللا فقالمسعين راهب : وقال أبو عبد الرمحن. أوجب



املستغفر باللسان املصر على الذنب كاملستهزئ : ويدل على ما قاله قوله صلى اهللا عليه وسلم. الكذابني
ال يقولن أحدكم أستغفر اهللا وأتوب : وقال الربيع بن اهليثم. االستغفار بال إقالع توبة الكذابني: وقيل. بربه

انته عما ينهاك عنه : مل؟فقال: فقيل. إليه فيكون ذنباً جديداً إذ مل يفعل، ولكن ليقل اللهم تب علي واغفر يل
  .فإنه يغفر لك

  :حتذير من دنا أجله وساء عمله

اهلم : اجتمع فيلسوف الروم وحكيم اهلند وبزرمجهر عند كسرى، فتذاكروا يف شر األشياء فقال الرومي
. دنو أجل وسوء عمل؛فحكم له: سقم البدن ودوام احلزن، وقال بزرمجهر: ل اهلندييقترن به العدم، وقا

أعوذ باهللا من وقوع املنية وملا : وقال آخر. اللهم اجعل خري عملي ما ويل أجلي: ودعا بعض الصاحلني فقال
  :وقال ابن أيب البغل. أبلغ األمنية

  ويف قيل حظي من الذكر يف قالٍ... أستغفر اهللا من عمرٍ أضعت به 
  أضعته يف خساراتٍ وتضليل... استغفر اهللا رب العرش من عمرٍ 

  :احلث على جتنب فعل مذموم

: وقال علي بن احلسني رضي اهللا عنهما. األيام صحائف آجالكم فأودعوها أمجل أفعالكم: قال حكيم
  :وراق حيث يقولعجبت ملن حيتمي عن الطعام ملضرته، وال حيتمي عن الذنب ملعرته؛فأخذ ذلك حممود ال

  فيه من البارد واحلار... عمرك قد أفنيته حتتمي 
  من املعاصي خشية النار... وكان أوىل بك أن حتتمي 

لقد أوصاك : أوصين، فقال له: حضرت جملس الشبلي فقام إليه رجل من أصحابه فقال له: وقال بعضهم
  :الشاعر بقوله

  ما منت مل تنم عيناً عليك إذا... قالوا توق ديار احلي إن هلم 
  .اجتناب السيئات أشد من اكتساب احلسنات: وقال حيىي بن معاذ

  :النهي عن تضييع الوقت

شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك : اغتنم مخساً قبل مخس: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
الباقي ذهبا بربكة  تذكر املاضي ورجاء: وقال سفيان. قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك

يوم مضى ال ترجوه، ويوم أنت فيه ينبغي أن : األيام إذا فكرت فيها ثالثة: وقال عمر بن ذر. ساعاتك
تغنمه، ويوم يف يدك أمله فال تغتر باألمل فتخل بالعمل، فإمنا اليوم وأمس كأخوين نزل بك أحدمها فأسأت 

إن أسأت إيل كما أسأت إىل أخي فما أخلقك : قالنزله وقراه، فرحل عنك وهو ذام لك مث نزل بك أخوه ف



إنه فعل ذلك، أليس قد : فقال!اللهم اجعلنا منك على حذر: ومسع احلسن رجالً يقول. أن تعدم شهادتنا
  .ستر عنك أجلك فلست من حياة ساعة على يقني؟

  :عتب من يتوب مث يعود

  :شاعر
  ودونذرت فيها مث صرت تع... كم قلت لست بعائٍد يف توبٍة 

: فقال. عاهد اهللا أن تتوب فلعله أن يشفيك: دخلت على جار يل وهو مريض فقلت له: قال مالك بن دينار
  .قد عاهدناك مراراً فوجدناك كذوباً: هيهات قد عاهدته فسمعت هاتفاً من جانب البيت

  :حث الراجع عن التوبة بالعود

إين أتوب : قال. تب: فقال. إين مقارف للذنوب: جاء حبيب بن احلارث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
إن الرجل : وقال صلى اهللا عليه وسلم. كلما أذنبت ذنباً فتب فعفو اهللا أكرب من ذنوبك: فقال!مث أعود

  .يكون نصب عينه خائفاً منه حىت يدخله اجلنة: كيف يا رسول اهللا؟قال: ليذنب فيدخل به اجلنة؛فقيل

  :قلة من ال ذنب له من املكلفني

" وذا النون إذ ذهب مغاضباً " وذكر يونس عليه السالم فقال " . فنسي ومل جند له عزماً " قال اهللا تعاىل 
ولوال أن ثبتناك لقد . " وقد عوتب حممد عليه الصالة والسالم بعبس وتوىل. وقص قصة داود عليه السالم
ولو يؤاخذ اهللا الناس " ل يف مجيع الناس وقا" . ولوال كتاب من اهللا سبق " " كدت تركن إليهم شيئاً قليالً 

  " .مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 

  :جواز إظهار الكفر تقية

وكان عمار أظهر الرضا بفعل الكفار مع انطواء قلبه " . إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان " قال اهللا تعاىل 
تعلم أين : أيت مسيلمة برجلني فقال ألحدمهاو. إن عادوا فعد: وقال صلى اهللا عليه وسلم. على اإلخالص
فبلغ . أنت وحممد رسول اهللا فخلى سبيله: فقتله وقال لآلخر فقال!بل حممد رسول اهللا: رسول اهللا؟قال

أما األول فمضى على عزمه ويقينه، وأما اآلخر فأخذ برخصة : ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  :لهاهللا فال تبعة عليه، وكاملضاد 
  أصمه ربه وأعماه... من راقب الناس يف مذاهبه 

  :رجاء رمحة اهللا وغفرانه ومدح ذلك



قل يا عبادي الذين أسرفوا على " ما أحب أن يل الدنيا وما فيها هبذه اآلية : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال . ي يب فليظن يب ما شاءأنا عند ظن عبد: إن اهللا تعاىل يقول: وقال" . أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا 

إن هذه : فقال" إن اهللا ال يغفر أن يشرك به : " ابن عباس البن عمر رضي اهللا عنهما أي آية أرجى؟قال
أعظم من الذنب اليأس : وقيل" . وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " ملرجوة وأرجى منها قوله تعاىل 

حياسبهم : من حياسب اخللق يوم القيامة؟قال: ال أعرايب البن عباسوق. من الرمحة، وأشد منه املماطلة بالتوبة
ورؤي الشبلي يف املنام فقيل . إن الكرمي إذا قدر غفر: كيف؟قال: فقال. جنونا ورب الكعبة: قال. اهللا تعاىل

  :ما فعل اهللا بك فأنشد: له
  مث منوا فأعتقوا... حاسبونا فدققوا 

واهللا ما : قال" . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها " تعاىل  ومسع أعرايب ابن عباس يقرأ قول اهللا
ولقي حيىي عيسى عليهما السالم . خذوه من غري فقيه: فقال ابن عباس. أنقذنا منها وهو يريد أن يلقينا فيها

ما لك ضاحك كأنك : ما لك عابس كأنك قانط؟وقال هذا هلذا: فعبس هذا وتبسم هذا، فقال هذا هلذا
: كم تكون تاركاً للتوبة؟قال: وقيل لرجل. ن؛فأوحى اهللا تعاىل إليهما أن أحبكما إيل أحسنكما ظناً يبآم

وعسى من اهللا " وآخرون اعترفوا بذنوهبم إىل عسى اهللا أن يتوب عليهم " رأيت اهللا تعاىل وصف قوماً فقال 
: عمر بن عبد العزيز لعمر بن علقمةوقال " . فمن يعمل مثقال ذرة " قد قال اهللا تعاىل : فقيل له. واجب

ال يصالها إال األشقى الذي " ألن اهللا تعاىل يقول : مله؟فقال: قال. لكين ال أخافها: فقال!أخاف عليك النار
  :وقال أبو نواس. وأنا صدقت وأقبلت" كذب وتوىل 

  يا كثري الذنب عفو اهللا من ذنبك أكرب
  .يا رب حجيت حاجيت ووسيليت فاقيت: وقال بعضهم

  :احلث على اجلمع بني الرجاء واخلوف

خف اهللا خوفاً ترى : وقال أمري املؤمنني" . يرجون رمحته وخيافون عذابه " قال اهللا تعاىل يف صفة املؤمنني 
أنك حبسنات أهل األرض مل تقبل منك، وارجه رجاء ترى أنك لو أتيت بسيئات أهل األرض غفرها اهللا 

رجوت، وكن كاملرأة احلامل ليس رجاؤها أن تلد ولداً ذكراً بأكثر  ارج إذا خفت وخف إذا: وقيل. لك
لو أنزل اهللا كتاباً إين معذب رجالً واحداً خلفت أن أكونه، : وقال بعض الصاحلني. من خوفها أت تلد أنثى

على أو أنه راحم رجالً واحداً رجوت أن أكونه، ولو أنزل اهللا إنه معذيب ما ازددت إال اجتهاداً لئال يعود 
خف اهللا خوفاً ال مينعك من الرجاء، وارجه رجاء ال مينعك من اخلوف، : وقال رجل البنه. نفسي بالئمة

  :وقال. فاملؤمن له قلبان يرجوه أحدمها وخيافه اآلخر
  واقفٌ بني وعده والوعيد... أنا بني الرجاء واخلوف منه 

  :أبو نواس
  ه بالدين إزراءفإن حظرك... ال حتظر العفو إن كنت إمرءاً حرجاً 



  :ذم من يرجو الغفران من غري ترك ذنب

وقال سليمان بن علي لعمرو بن . من اإلغترار باهللا املقام على الذنب ورجاء الغفران: قال سعيد بن جبري
: قال. أنا أحسن ظناً باهللا: أن آخذ من حله فوضع يف حقه سلمت، فقال: فقال. أخربين عن هذا املال: عبيد

سن ظناً باهللا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما أخذ درمهاً إال من حله، وال وضعه إال ما كان أحد أح
يراه من اهللا من غري : ؛قال" بل يريد كل امرئ منهم أن يؤيت صحفاً منشرة " وقيل يف قوله تعاىل . يف حقه

فهل أتاك اليقني : قال. نعم: قال. أتاك اليقني أنك وارد جهنم: ولقي زاهد أخاً له فقال. عمل يقدمه
قل هللا الشفاعة : " قطع أطماع العباد آيتان: فما اإلنتظار والتناعس؟وقال الثوري: ال قال: بالصدر؟قال

  " .من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه " وقوله " مجيعاً 
  :حممود الوراق

  ومشاهداً لألمر غري مشاهد... يا ناظراً يرنو بعيين راقٍد 
  درك اجلنان هبا وفوز العائد... ذنوب وترجتي تصل الذنوب إىل ال

  منها إىل الدنيا بذنبٍ واحد... ونسيت أن اهللا أخرج آدماً 

  :تكذيب من ادعى حسن ظنه بربه وفعله مناف لذلك

إن قوماً أهلتهم أماين املغفرة حىت خرجوا من الدنيا وليست هلم حسنة يقول إين أحسن الظن : قال احلسن
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم " الظن بربه ألحسن العمل مث تال  بريب، وكذب لو أحسن
إن : رأيت ميسرة العابد وقد بدت أضالعه من اإلجتهاد فقلت له: وقال جعفر" . فأصبحتم من اخلاسرين 

  .نعم من احملسنني: قال. رمحة اهللا قريب

  :ذم متمن غري عامل

بب إليه الصاحلني ومينعه القبول منهم، وحيبب إليه األعمال ومينعه حي: إذا أبغض اهللا عبداً أعطاه ثالثاً: قيل
أما بعد فإنك : وكتب أبو عمري إىل صديق له. اإلخالص فيها، وجيري احلكمة على لسانه ومينعه الصدق هبا

  .تتمىن على اهللا بسوء فعلك إمنا تضرب حبديد بارد

  :التحذير من االغترار باهللا تعاىل يف تأخري العقوبة

إن اهللا أمهلهم حىت كأمنا أمهلهم، ولقد ستر : وقال ابن السماك" . إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثاً " ال اهللا تعاىل ق
ال يغرنكم اإلمالء فإن اإلمالء من : وخطب عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه فقال. حىت كأنه غفر

وكتب أيضاً " . ملي هلم إن كيدي متني سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأ" االستدراج، واهللا تعاىل يقول 
  .ال تغتر بتأخري العقوبة من اهللا فإمنا يعجل خائف املوت: إىل عامل له



  :عتب طالب الرخص

من التمس الرخص من اإلخوان عند املشورة، ومن األطباء عند املرض، ومن الفقهاء عند : قال األصمعي
ا رأيت الزاهد يتروح إىل طلب الرخص فاعلم أنه قد بدا إذ: وقيل. الشبهة تاه وازداد سقماً واحتمل وزراً

  .له يف الزهد

  :تفضيل املذنب املخالف على الورع املعجب

ضحك : وقال بعص الصاحلني. الورع ترك ما حاك يف صدرك: وقال بعضهم. الوقوف مع الشرع: الورع
ما عمل داود عمالً : داراينوقال أبو سليمان ال. العبد وهو مشفق من ذنبه خري من بكائه وهو مدل بربه

ألن أبيت نائماً وأصبح نادماً خري من : وقال مطرف. خرياً من خطيئته، ما زال خائفاً منها حىت حلق بربه
إذا كان الرجل جلوجاً معجباً برأيه ممارياً فقد : وقال القاسم بن حممد الصويف. أبيت قائماً وأصبح معجباً

سألت : وقال اخللدي. إذا فارقه اخلوف: مىت أهتم قليب؟قال: معاذ وقال رجل ليحىي بن. استكمل اخلسارة
يؤتون ما آتوا " وقالت عاجلة يف قوله تعاىل . أن تعمل هللا وال ترى أنك عملت: اجلنيد عن الظرف فقال

من نظر على العمل حجب عمن عمل له، : وقال احلسني احلالج. خياف أن ال يقبل منهم" . وقلوهبم وجلة 
  .ىل من عمل له حجب عن رؤية العملومن نظر إ

  :التوقي من الصغائر

من العود إىل : وقيل. إياكم وحمقرات الذنوب فإن الصغري منها يدعو إىل الكبري: قال علي كرم اهللا وجهه
  .العود ثقلت ظهور احلطابني، ومن اهلفوة إىل اهلفوة كثرت ذنوب اخلطائني

  :بعض األسديني
  قليلٌ على مس العذاب اصطبارها...  أال من لنفسٍ بالذنوب رهينٍة

  ركوب املعاصي عامداً أو احتقارها... كفى سقماً باملرء يا أم عاصمٍ 
وكان عمر أتى . لعله غري ديناري: وسقط من يد بعض الصاحلني دينار فوجده يف احلال فلم يأخذه وقال

  .ال آكل على سراج العامة: بالعشاء فأطفأ السراج وقال

  :فة اهللا تعاىلاملتبني فيه خما

أفمن هذا احلديث تعجبون " ما رؤي النيب صلى اهللا عليه وسلم ضاحكاً بعد نزول قوله تعاىل : قيل
كان إذا أقبل فكأمنا أقبل : صف يل احلسن فقال: وقال رجل ليونس بن عبيد" . وتضحكون وال تبكون؟ 

ووصف ابن عباس . كأمنا خلقت لهمن دفن حبيبه، وإذا جلس فكأمنا أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار ف
. كان كالطائر احلذر له يف كل وجه جسد، وكان يعمل لكل يوم مبا فيه: أبا بكر رضي اهللا عنهم فقال



وقال . وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون: وكان حممد بن املنكدر ال يرى إال كئيباً فقيل له يف ذلك فقال
حقيق على من كان : وكان يقول. ني وقساوة القلب وطول األملمن عالمة الشقاء مجود الع: الفضيل

يف : مالك بن دينار. املوت موعده والقيامة مورده والوقوف واحلساب مشهده أن يطول حزنه وبكاؤه
  .إن الرجل إذا استكمل النفاق ملك عينيه: التوراة

  :املستكرب ذنب نفسه واملتذمم لفعله

: وقال مطرف. و عرف به الصديق ملقتين، ولو عرف به العدو هلتكينكم يل من ذنب ل: قال بعض الصاحلني
آكل رزق ريب مطيعاً : كيف أصبحت؟قال: قيل حلكيم. ما نزل بالء فاستعظمته إال ذكرت ذنويب فأستصغره

  .اصبحت قريباً أجلي بعيداً أملي سيئاً عملي: كيف أصبحت؟قال: وقيل حلسان بن سنان. عدوه
  :أبو العتاهية
  لشر الناس إن مل تعف عين... اس يب خرياً وإين يظن الن

  :أبو حممد اخلازن
  عصيته جهالً وسوء اختيار... بنعمة اهللا ويف داره 

  فإنين واهللا يف النار جار... إن مل يغثين عفوه عاجالً 

  :املمتنع من تناول املشتهيات واملباحات

فسي تنازعين منذ أربعني سنة رغيفاً أبيض ولبناً يف ن: تشتهي شيئاً؟فقال: عاد مالك بن دينار جاراً له فقال له
ومات !دافعت شهويت عمري حىت مل يبق إال مثل ظمء احلمار: فأتاه هبما فجعل ينظر إليهما ويقول. زجاج
  .بشهوته

  :احلث على عبادة اهللا تعاىل ال طلباً لثوابه وال خمافة من عقابه

ب خيشى لكان أهالً أن ال يعصى، ويذكر فال ينسى بال لو مل يكن هللا ثواب يرجى وال عقا: قال النباجي
: : رغبة يف ثواب وال رهبة من عقاب، لكن حلبه وهو أعلى الدرجات أما تسمع قول موسى عليه السالم

إين ألستحي من : حكيم: وقال. وأن من عمل حلبه أشرف ممن عمل خلوفه" وعجلت إليك ريب لترضى؟ 
األجري، أو خوف النار فأكون كعبد السوء إن خاف عمل وإن مل خيف مل ريب أن أعبده رجاء اجلنة فأكون ك

الظامل الذي يعبده على : أبو يزيد البسطامي. يعمل، لكن يستخرج مين حب ريب ما ال يستخرجه غريه
من عبده رجاء اجلنة فهو عبدها، أو خوف : وقال الشبلي. العادة واملقتصد للرغبة والرهبة والسابق للمحبة

علي . من عبد اهللا بعوض فهو لئيم: وقال بعضهم. هو عبدها، ألن من خاف شيئاً أو رجاه فهو معبودهالنار ف
اللهم إن كنت تعلم أين أعبدك خوفاً من نارك فاحرقين، أو طمعاً يف جنتك فاحرمنيها، وإن كنت : بن املوفق

احملبة أن ال يزيدها الرب وال ينقصها حقيقة : بعض الصوفية. تعلم أين أعبدك حباً لك وشوقاً إىل لقائك فأحبنيه
وقال سهل بن عبد اهللا !اجلار مث الدار: ما لك ال تسألني اهللا اجلنة يف دعائك؟فقالت: وقيل لرابعة. اجلفاء



وقيل يف قوله . ولو علموا عمن شغلوا ما اشتغلوا به" إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغلٍ فاكهون : " وتال
ألهنم يف شغل فاكهون شغلهم النعيم عن املنعم، ومن : هل اجلنة البله، قالأكثر أ: صلى اهللا عليه وسلم
  .الدنيا سجن املؤمن واجلنة سجن العارف: وقال البوشنجي. رضي باجلنة فهو أبله

  :فضيلة من كان يف كالءة اهللا تعاىل وحفظه

مىت يقرب : ل رجل للشبليوقا. من كان مع اهللا فقد هلك، وإمنا جنا من كان اهللا معه: قال ممشاد الدينوري
  :العبد من ربه؟فزعق مث أنشد

  فكل إحسانه ذنوب... من مل يكن للوصول أهالً 
  .أجل ما ينزل من السماء التوفيق، وأجل ما يصعد من األرض اإلخالص: وقيل

  :يف ذم عامل غري عامل

ويل : عملت وقيل إن أخوف ما أخاف إن وقفت على احلساب أن يقال يل قد علمت فما: قال أبو الدرداء
إن قوماً يشرفون على قوم يوم : وقال حممد بن واسع. للذي ال يعلم مرة، وويل للذي يعلم سبع مرات

  .كنا نعلم وال نعمل: القيامة فيقولون قد جنونا مبا أخذنا منكم فما لكم يف العذاب؟فيقولون

  :قلة اليقني يف الناس

من الداللة على قلة اليقني ختري : وقال بعض اصحابنا. ليقنيمل يقسم اهللا بني الناس أقل من ا: قال الشعيب
يوماً عن خري الدنيا بالنسيئة طمعاً يف الربح، طفيف ربح مع ما فيه من اخلطر، وتأىب أن تقرض اهللا درمهاً 

  .إن مستقرضه ملي ويف: بثمامنائة مع زعمك وقولك

  :ترغيب اهللا تعاىل عباده يف جنته

وهلم رزقهم فيها بكرةً وعشياً، ملا كان : كل قوم إىل اجلنة فقال للعرب يشوقهمإن اهللا دعا : قال احلسن
حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير، ملا كان : أحب األشياء إليهم ذلك؛وقال للفرس

لوب ال حتتمل إمنا ذكر اهللا درجة اخلائفني ومل يذكر درجة احملبني ألن الق: وقيل. أحب األشياء إليهم ذلك
وأظهر " واذكر عبدنا داود " ذلك، كما أمسك عن ثواب النبيني وأظهر ثواب املتقني، فقال يف النبيني 

ومثال ذلك أن الشيء إذا عظم ثوابه مل يذكر مفصالً " . وإن للمتقني حلسن مآب " ثواب املتقني فقال 
وقال " . ولدينا مزيد " وقال " رة أعني فال تعلم نفس ما أخفي هلم من ق: " وقال. كصوم رمضان والزكاة
وذكر الثواب يف إماطة . فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر: صلى اهللا عليه وسلم

  .األذى عن الطريق وعيادة املرضى وحنو ذلك



  :فضيلة العبادة مع العلم

فقيه واحد أشد على : يب صلى اهللا عليه وسلموقال الن" إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء : " قال اهللا تعاىل
من : أدركت قوماً من أصحاب الرسول صلى اله عليه وسلم يقولون: وقال احلسن. إبليس من ألف عابد

  .عمل بغري علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه

  :ذم الورع مع اجلهل

قصم ظهري عامل ال زهد : نوروي عن احلس. جاهل متنسك وعامل متهتك: روي عن أمري املؤمنني أنه قال
وقال النيب صلى اهللا . معه، وزاهد ال علم معه، هذا يدعو إىل جهله بزهده، وذاك ينفر عن علمه حبرصه

يكون يف آخر الزمان قراء فسقة وعباد جهلة، وركعة من عامل أفضل من سبعني ركعة من عابد : عليه وسلم
يا أبت ال تعامل : يا ولدي أوصين؛فقال: رآه يف املنام فقالوكان أليب سعيد اخلراز ابناً فمات ف. ال علم معه

أي الناس : وقيل ألنوشران. نعم ألنه مل يلبس القميص ثالثني سنة: إلبراهيم؟فقال: اهللا على احلمق، فقيل
  .أكملهم عقالً: ومن أقلهم ذنوباً؟قال: قيل. أقلهم ذنوباً: أوالهم بالسعادة؟فقال

  :ذم متحامق رقيع يف ورعه

أردت : ولطخ رقيع شاربه بالعذرة فقيل له يف ذلك فقال. إهنا نبتت على املعصية: ق صويف حليته وقالحل
النيب عندنا أعظم من أن نسميه وال : أشهد أن أبا القاسم رسول اهللا، وقال: وأذن مؤذن فقال. التواضع هللا

إن سيئة بسيئة وحسنة : وقال ورأى ابن أيب ليلى رجالً قد أخذ رمانة من محال وأعطاها مريضاً. نكنيه
وآخر . قتل قبل فرض احلج: وكان رجل حيج عن محزة بن عبد املطلب ويقول. بعشرة فقد رحبت تسعة

: وكان أبو شعيب العالئي ال يصلي وال يصوم ويقول. يضحي عن أيب بطر ويقول أخطأ السنة يف األضحية
وفضل اللخمي قرب إحدى . يد منهم التواضعمن أنا حىت أصلي وأصوم؟إمنا يفعل ذلك الكرباء الذين أر

صحبين رجل يف طريق يدعي أنه بلغ من التصوف منزلة : وقال بعضهم. النظر هبما اسراف: عينيه وقال
إن فالناً دب على البارحة فما قلت شيئاً حىت فرغ، وكرهت أن أخرج من منزلة : الرضا، فجاءين يوماً فقال

مررت برجل يف يده سبحة أطول من باع وهو يقف يف : وقال بعضهم!هذا رضا مأبون أمحق: الرضا، فقلت
أقول ايري يف حر أم املعتزلة سبع مرات، وايري يف : ما تقول؟فقال: فقلت له !كل حبة مقدار عشر آيات
  .ألهنم خرجوا على أمري املؤمنني احلجاج بن مروان: مل زدت هؤالء؟قال: فقلت!است القدرية عشر مرات

  :كه إىل حد الرقاعةذم مبالغ يف نس



. أفطرت بزيتونة أو نصف زيتونة أو ربع زيتونة أو ماشاء اهللا من زيتونة: مب أفطر؟فقال: سأل الشعيب رجالً
اجعلين يف حل من هذه الشوكة فال ميكنين : ومر آخر حبمال معه شوك فشكت رجله فقال للحمال

  .إخراجها

  :احلث على التنظيف

إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته : وقال صلى اله عليه وسلم" . عند كل مسجد  خذوا زينتكم" قال اهللا تعاىل 
وقال عيسى عليه . إن اهللا مجيل حيب اجلمال: وقال صلى اهللا عليه وسلم. على عبده ويكره البؤس والتباؤس

  .البسوا لباس امللوك وأميتوا قلوبكم باخلشية: السالم

  :النهي عن التماوت وفرط التخشع

ومر !ال متت علينا ديننا: ر رضي اهللا عنه رأى رجالً متماوتاً يف إظهار النسك فعاله بالدرة وقالروي أن عم
وكان إذا . هو أخشع من عمر: متخشع؛قالت: ما له؟قالوا: رجل بعائشة رضي اهللا عنها متماوتاً فقالت

  .مشى أسرع، وإذا قال أمسع، وإذا ضرب أوجع

  :من تورع يف الفسق

أعوذ باهللا إن : خذي هذه اخلمسة دراهم وقويل قد فعل؛فقالت: امرأة فقال أحدهماجتمع مجاعة على 
أخاف أن : فقال!انزع خفك: فسق بعضهم بغالم وكان عليه خف فقال له. أكذب مجاعة خبمسة دراهم

: أدخلت قحبة على مجاعة فشارطوها كل فرد بدرهم وواحد يصلي ويقول: وقال بعضهم. ينتقض وضوئي
  .يشري إين أريد فردين بدرهمو!سبحان اهللا

  :ذم الرياء

وقال أمري . إن أخوف ما أخاف على أميت الرياء الظاهر والشهوة اخلفية: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إذا عمل الرجل العمل : وقيل. أعظم الرياء حب احملمدة: وقيل. ال تفعل شيئاً رياء وال تتركه حياء: املؤمنني

: وكان الشبلي إذا رأى من يدعي التصوف يقول. س أنه كتمه فذلك أقبح الرياءوكتمه، وأحب إعالم النا
  .ويلكم ال تفتروا على اهللا كذباً فيسحتكم بعذاب

  :أبو نواس
  هللا ذاك النزع ال للناس... وإذا نزعت عن الغواية فليكن 

ن مبا يفعلون فصاروا وكان الناس يراؤو. اتق اهللا وال تري الناس أنك ختشاه ليكرموك: وقال لقمان البنه
  .ما الدخان بأدل على النار من ظاهر أمر الرجل على باطنه: وقيل. يراؤون مبا ال يفعلون

  :شاعر



  إن التخلق يأىب دونه اخللق
  :وقيل

  على قلب أيب جهل... له مست أيب ذرٍ 
  :ذم متنسك طمعاً يف عرض الدينا

إن الناس : وقال احلسن بن علي رضي اهللا عنهما. اأكثر منافقي هذه األمة قراؤه: قال صلى اهللا عليه وسلم
. عبيد املال، والدين نعو على ألسنتهم حيوطونه ما درت به معايشهم، فإذا فحص لإلبتالء قل الديانون

ذلك : إن بالل بن أيب بردة وفد على عمر بن عبد العزيز فجعل يدمي الصالة فقال عمر: ويقال
ما يل عندك أن بعثت أمري املؤمنني على : فجاءه وهو يصلي فقال له. ربهأنا آتيك خب: فقال له العالء!للتصنع

اكتب به خطك، فكتب إليه فجاء : عماليت سنة، وكان مبلغه عشرين ألف درهم فقال: توليتك العراق؟قال
ودخل على املنصور رجل بني عينينه كركبة البعري يريد !أراد أن يغرنا باهللا: العالء إىل عمر فأخربه فقال

إن كنت أبررت اهللا هبذا فما ينبغي أن نشغلك عنه، وإن كنت أردت خداعنا فما ينبغي أن : القضاء فقال
  :شاعر! ننخدع لك

  حلقوا الشوارب للطمع... ال تصحنب صحابةً 
  ما للفريسة ال تقع... يبكي وجل بكائه 

: هم مثل هذا وتقف ببايب؟فقالبني عينيك در: ورأى املنصور رجالً واقفاً ببابه وبني عينيه سجادة فقال له
أما ثقلت رؤوسهم أو خشنت األرض؟ : وقال بعضهم يف أصحاب السجادات. إنه ضرب على غري سكة

  :شاعر
  وبعض الناس يلبسه جمانا... تصوف فازدهى بالصوف جهالً 

  أراد به الطريق إىل اخليانه... ومل يرد اإلله به ولكن 
  :وقال

  أن الصالح منهم خرابفك... عمروا موضع التصنع منهم 
  :وقال

  من شفة الشيخ إىل الريح... تسبيحه ريٌح فال تسكنوا 
  :عبدان يف أيب القاسم بن حبر وقد عاد من احلج

  مبا سوغت من سحٍت... تعنيت أبا القاسم يف السعي إىل احلج 
  وما يصلح ما تنفق للثج وللعج... زمان اجلور واهلرج 

  ج يف اخلرجكذا خير... ودخل املرء من سحٍت 

  :من خيادع اهللا يف زكاته وصدقته



ألك أم أو أخت : كان ببغداد لوطي موسر فإذا كان وقت الزكاة يدعو الغالم ويقول له: قال اجلاحظ
خذ هذا من زكاة مايل وأنعم يل بواحد، وبعض أصحابنا يبيع زكاته من : تستحق الزكاة؟فيدفعه له ويقول

  .مهني؛خيادعون اهللا وهو خادعهمالفقري ويسترجعها منه بدرهم أو در

  :ذم من حسن مقاله وقبح فعاله

. سيكون بعدي أقوام يعطون احلكمة على املنابر وقلوهبم أنت من اجليفة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان يتيزين بزينة املومسة، فإذا : صف يل احلجاج؛فقال: وقال سليمان بن عبد امللك لبالل بن أيب بردة

  :شاعر!  تكلم بكالم القسيسني، وينزل فيعمل بعمل الفراعنةصعد املنرب
  ولكن حسن القول خالفه الفعل... إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا 
  أفاويق حىت ما يدر هلا رسل... وذموا لنا الدنيا وهم يرضعوهنا 

  :وقال
  ولفظهم أحلى من العسل... قلوهبم أمر من دفل 

  :املتبجح بتقواه رقاعة

وأنا مع هذا : فلما سلم الرجل قال!ما أحسن صالته: حبضرة الشعيب فأطال، فقال الشعيبصلى رجل 
مذ عشرين سنة وأنا أصوم مذ : مذ كم صرت إىل العراق؟قال: وقال ذو اليمينني أليب بكر املروزي!صائم

  .ثالثني سنة

  :تنسك كل صنف من الناس

روم، ونسك اخلراساين احلج، ونسك لكل صنف من الناس نسك، فنسك اخلصي غزو ال: قال اجلاحظ
املغين كثرة التسبيح والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرب النبيذ، ونسك الرافضي ترك النبيذ 

وزيارة املشهد، ونسك السوادي ترك شرب املطبوخ، ونسك املتكلم رمي الناس باجلرب والتعطيل والزندقة، 
  .إذا نسك الشريف تواضع أو الوضيع تكرب: وقيل. ونسك املخنث أن يصري دالل النسوة

  :رقاعة اجلهال يف زمن العلماء بالبدعة

ما الذي ظهر من : رفع إىل املأمون سبعمائة قصة يف بشر املريسي تشهد بكفره، فجمعهم يوماً وقال هلم
شهد  قد: فقال املأمون. قوله ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك: كفره؟قالوا

على من قرأت : فقال له" وحاج موسى إبراهيم " هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل : اهللا هبذا فقال شيخ منهم
وسئل رجل كان يشهد على رجل بالكفر عند جعفر بن . على أيب وكان يقرأه بسبعة ألسن: القرآن؟قال
اخلطاب، وعمر بن أيب إنه خارجي معتزيل ناصيب حروري جربي رافضي، يشتم علي بن : سليمان فقال



فقال . قحافة، وعثمان بن أيب طالب، وأبا بكر بن عفان، ويشتم احلجاج الذي هدم الكوفة على أيب سفيان
: أعلى علمك باألنساب أم باألديان أم باملقاالت؟وقال الصاحب. ما أدري على أي شيء أحسدك: جعفر

ما : ما فعل؟فقال كل: فسألتهم!أن يقتل جيب: رأيت يوماً مجاعة جمتمعني على رجل يضربونه ويقولون
  :كان املنصور أمر أبا دالمة أن يالزم صالة اجلماعة ويترك البطالة فقال!أدري

  مبسجده والقصر ما يل وللقصر؟... أمل تعلمي أن اخلليفة لزمين 
  حيط هبا عين العظائم من وزري... يكلفين من بعد ما شبت توبةً 

  لو أن ذنوب العاملني على ظهري؟... وما ضره واهللا يصلح أمره 
  :وقال

  فتقرأت مكرهاً جلفائه... وجفاين األمري كي أتقرا 
  علم اهللا نييت من مسائه... والذي أنطوى عليه املعاصي 

  :التجاسر على الذنب اتكاالً على التوبة
  :حكي أن األعشى ملا مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله

  ؟أمل تغتمض عيناك ليلةً أرمدا
أما الزنا فقد : ما تصنع عنده وقد حرم عليك الزنا وشرب اخلمر؟فقال: قصده هبا فلقيه بعض الكفار فقال

  :وقال مجيل! فمات قبل استيفاء شرهبما. ضعفت عنه لكربي، ولكن عندي دنان فسأشرهبما مث أقصده
  بدنيا فإن قابالً سنتوب... تعال نبع يف العام يا بثن ديننا 

  :وقال
  ونستغفر الرمحن فاهللا غافر... ديننا بدنيا نصيبها  تعال نبع
  :وقال

  !إذا ما صبونا صبوةً سنتوب... سقى اهللا أيام الوصال وقولنا 
  :وقال

  فرمبا يعفى عن اللص... نسرق هذا اليوم من دهرنا 

  :ذم خليع متمثل مبا اعتقد فيه الصالح

  :مر أبو حازم يف بعض الليايل فسمع قئالً ينشد
  !أنبت فال أعودأسأت وقد 

سل ما تريد فإنه كرمي : وقال. اللهم إن الرمحة بيدك، وعبدك هذا قد اعترف بذنبه وقرع عليه الباب: فقال
  :فقال. يعطيك

  فعد للوصل قد مسج الصدود
ومر سفيان . أمتزج اخلبيث بالطيب؟أستغفر اهللا من دعائي!أنت من جند إبليس يا فاسق: فقال أبو حازم
  :برجل ينشد



  وقليب يرجتيه ويتقيه... إىل الذي أمسي وأضحي  أتوب
  وقليب من حمبته وفيه... تشاغل كل خملوقٍ بشيٍء 

  :فدنا منه وأخذ يبكي معه مث قال
  يدق لذل طاعة عاشقيه... عسى قلب املمكن من فؤادي 

  :ومر ناسك بدار فيها أبو نواس ينشد. اللهم ال تضلنا بعد إذ هديتنا: فقال سفيان
  !فاعف عين فأنت للعفو أهل...  لفسخاً جلرمي إن يف توبيت

  :فقال. اللهم تب عليه: فرفع يده وقال
  فىت ما له لدى الصحو عقل... ال تؤاخذ مبا يقول على السكر 

  .اللهم أرشدنا: فقال

  :خلع تأول كالم صاحل على اعتقاده

لو : سرق آلخر خرج فقيلو. مع امليزان سرقت: تكون يف ميزانك غداً فقال: سرق لرجل دراهم فقيل له
من غل : وسرق أعرايب نافجة مسك فقيل له!كان فيه مصحف: فقال. قرأت عليه آية الكرسي ملا سرق

  .إذاً واهللا آيت به خفيفة احململ طيبة الريح: فقال. شيئاً يأيت به يوم القيامة

  :عكس ذلك
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

. سألتك عن اخليل: فقال السائل. املقربون: من سبق؟فقال: روي أن رجالً سأل بالالً وقد أقبل من احللبة
وقيل . ما بلغ بك اجلنة وعدل بك عن النار: ما البالغة؟قال: قيل لعمرو بن عبيد. أنا أجبتك باخلري: فقال

أندعو لك : اجلنة فقيل: ما تشتهي؟فقال: فقيل له!ذنويب: ما تشتكي؟فقال: وكان مريضاً أليب الدرداء
يقول : ما يقول؟قال: وجاز الشبلي مبن يقول السعتر الربي فتواجد فقيل له. الطبيب أمرضين: طبيباً؟قال

قليب هل استوى قد وقع ب: وأم أبو العال عمراً يوماً فلما قال استووا غشي عليه وقال. الساعة ترى برى
  .معي طرفة عني

  :أنواع خمتلفة

ذلك كالدباغ يستروح إىل : ما بال أبناء الدنيا حيبون الزاهدين وهم يفرون منهم؟قال: قيل ليحىي بن معاذ
. إبليس يقول من ظن أنه جنا مين فبجهله وقع يف حبائلي: وقال ابن أيب الورد. العطار، والعطار يفر من رحيه

: فأىب فتبعه رجل وعرض عليه املال فوجده يقول. انسئين بدرهم لغد: رطب فقال لبائعهومر داود الطائي ب
. إمنا أردت أن أعرف نفسي قدرها: يا نفس تريدين اجلنة وأنت ال تساوين درمهاً؟وأىب قبول املال وقال

مت طيباً، ازهد يف الدنيا ودع أهلها وكن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيباً وإن أطعمت أطع: وقال راهب
احلمد هللا الذي جعل العبيد بطاعته ملوكاً وامللوك : وقالت امرأة العزيز. وإن وقعت على عودة مل تنكسر

وقيل . احملسن يف معاده كالغائب يرد إىل أهله مسروراً، واملسيء كاآلبق يرد مأسوراً: وقيل. مبعصيته عبيداً
وقال ابن . ، أي خري يعد من عمله وليس من للتفصيلنية املرء خري من عمله: يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

كنا حندث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يركب الناس الصعب والذلول، فلما ركبوها : عباس
يا ابن آدم حتب الصاحلني : وقال احلسن. حدثين فالن وفالن قبل تالطخ األحاديث: أقللنا وقال الزهري

. ما معي من الصالح غري حيب ألهله: فجار وأنت منهم؟وعن بعضهم أنه قالوتفر من أعماهلم وتبغض ال
  .املرء مع من أحب: وقال صلى اهللا عليه وسلم

  مما جاء يف املذاهب املختلفة

  :اختالف أقوال غري أهل الكتاب يف العامل

إنه أربعة : نهم من قالوأهل هذه املقالة خمتلفون فم. العامل كله قدمي الطينة والصنعة: قال أهل الدهر مجيعاً
: وقال آخر. أشياء حر وبرد ويبس وبلة، ومعها روح سائح يف مجيعها يدبرها ويصورها وال أول له وال آخر

وقالت السمنية مل تزل األشياء منتقلة كاتقال البيضة من . األشياء صنعت نفسها وصنعت بعضها بعضاً
وقال . العامل قدمي وله مدبر خالفه يف مجيع معانيه: ء وقال بلعام بن باعورا. الدجاجة والدجاجة من البيضة



العامل جوهرة قدمية وهي يف ذاهتا واحدة ال اختالف فيها ولكنها ختتلف على قد اإللتقاء : بعض امللحدة
اهليويل أصل طينة العامل قدمية، : وقال أرسطو. واملماسة، وعلى احلركات فتصري رطوبة وحراً وبرداً ويبساً

: وقالوا. النور قدمي مل يزل وهو خالق الظلمة: وقال الصابئون. ل الشيء كالفضة أصل الدراهمومعناها أص
  .وزعموا أن النور خيلق كل حسن، والظلمة ختلق كل قبيح. الشيطان كلمة اهللا ال خلقه

وأن وقالت الثنوية بالنور والظلمة . أصل العامل النور فمسح بعضه بعضاً فاستحالت ظلمة: وقالت احلرمية
الدخان واحلريق والظلمة : الضياء والنسيم واملاء والنار والروح، والظلمة مخسة أشياء: للنور مخسة أجناس

والسموم والضباب، فخالط الدخان النسيم وخالط احلريق النار، وخالط النور الظلمة وخالط الريح 
وزعموا أن هذه . فمن الظلمة السموم، وخالط الضباب املاء فما كان حمموداً منها فمن النور ومذموماً

األجناس من الظلمة ملا خالطت أجناس النور عمد النور فبىن فيها عشر مساوات ومثان أرضني، وعمد إىل 
أكابر الشياطني فشدهم يف السماوات وكبس العفاريت حتت األرض، ووكل ملكاً بإدارة السماوات ليشد 

حبمل السماوات وآخر حبمل األرضني، ووكل اجلو  ما فيها فيمنعها من الصعود إىل النور، ووكل ملكاً
  .بأسفل األرض إىل أعلى السماوات

وزعموا أن اهللا كان وحده وال شيء معه، فلما طالت . األشياء شيئان قدميان مسيعان بصريان: وقالت اجملوس
سامله إىل غايته، وحدته فكر فتولد من فكرته أهرمن وهو إبليس، فلما مثل بني يديه أراد قتله فامتنع عليه و

وزعموا أن العامل جوهر والظلمة والنور فيه غريب جمتاز، وزعموا أن للثالثني يوماً كل يوم مالئكة إال 
وكل من يقرب من أهرمن من األيام فهو أقرب منه يف املنزلة، وعظموا النار : أهرمن فإنه اهللا تعاىل؛قالوا

يم الربد ألنه ملا جاء زردشت إىل بلخ وادعى هبا النبوة لكوهنا من جنس النور، وزعموا أن العذاب يف اجلح
الفأرة من خلق : وزعموا أن كل مؤذ من خلق أهرمن وكل نافع من خلق اهللا وقالوا. كان الربد فيها يعظم

وزعموا أن سنوراً لو بال يف البحر يقتل عشرة آالف مسكة، والسمك أحق . اهللا واهلرة من خلق الشيطان
وشرع هلم نيك األمهات . لشيطان ألنه يأكل بعضه بعضاً، ويأكل من غرق من الناسأن يكون من خلق ا

األشياء على احلسبان نظنها ظناً وال : وقالت السوفسطائية. والتوضؤ ببول البقر ملا رآهم يف غاية الغباوة
. لعامل قدمي أم حمدثنعرف هلا حقيقة، استدالالً بأنا نرى األشياء يف املنام كما نراها يف اليقظة، فال ندري ا

املدبرات هي النجوم من قال حمدثة غري أهنم نفوا : وأما الربامهة فاختلفوا منهم من قال بقدم العامل فقال
وأما عبدة األصنام من العرب فقد أثبتوا الصانع قدمياً واألشياء حمدثة، وزعموا أن ذلك يقرهبم إىل . النبوات

والفالسفة يثبتون أشياء كثرية مث . ا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهراهللا، وقالوا إن هي إال حياتنا الدني
  .يسمعون واحداً منها ملك األمالك، وجيعلونه رأساً على ما يعبدون

  :اختالف أهل الكتب غري اإلسالم

 :أبيض الرأس واللحية، والسامرية: فمنهماليهود فعامتهم جعلوه حلماً ودماً كمقالة مقاتل بن سليمان وقال
وقالوا ذلك من . وعامة اليهود تقول ذلك ال على معىن يعقل. عزير ابن اهللا: ال يشبه شيئاً ؛واألصبهانية



أجل أن خبتنصر ملا هدم بيت املقدس وقتل قراء التوراة كان عزير صغرياً فلم يقتله، مث مات عزير بابل 
وراة، فلما بعث اهللا عزيراً أتاهم ورجع بنو اسرائيل إىل بيت املقدس، ومل يكن معهم أحد ليجدد هلم الت

أيب حدثين أن التوراة : إن كنت إياه فأمل علينا التوراة ففعل فقال بعضهم: فكذبوه وقالوا. أنا عزير: وقال
: ونظروا فإذا هو مل يغادر منها شيئاً فقالوا. جعلت يف خابية ودفنت يف أصل كرم لنا فانطلقوا فاستخرجوها

  .تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً. بن اهللاما قدر على هذا إال وهو ا

  :النصارى

النسطورية واليعقوبية وامللكانية والالهوتية والصقالبة، فالنسطورية منسوبون إىل نسطور اإلسكندراين 
إنه ليس جبسم ويف عيسى : عيسى كلمة اهللا وروحه حلت يف بطن مرمي بطبيعة الهوتية ويقولون: يقول

ليس يف عيسى نفس خملوقة واهللا اسم لثالث : وامللكانية وصاحبهم توقياس قالوا. روحان قدمي وحمدث
عيسى كلمة اهللا وكلمة اهللا : واليعقوبية إىل يعقوب يقولون. اب وابن وجوهر ثالث وهو روح القدس: معان

دماً، فذلك مث نزل يف بطن مرمي عليها السالم فاختذ من حلمها هيكالً فصارت الكلمة حلماً و. ال حلم وال دم
. هو اإلبن الالهويت، وكاتن يف مكان مث صار يف مكان، وهم ينالون مذهبهم للفظة زعموها يف اإلجنيل

والصابئون هم قوم من النصارى الصقالبة يقرون باخلالق فيسمونه نعم، وكان له ولد فغرقت الدنيا ومل يبق 
  .إال اهللا، كأهنم يعنون نوحاً

  :املتبجح بالتعطيل

  :أبو نواس
  بتصديق القيامة غري صاف... وأيسر ما أبثك ان قليب 

  :ديك اجلن
  ملا وعدوه من لنبٍ ومخر... أأترك لذة الصهباء عمداً 

  حديث خرافٍة يا أم عمرو... حياةٌ مث موتٌ مث بعثٌ 
  :وغضب الفضل بن الربيع على أيب نواس وقال أنت القائل

  جبار السمواتقم سيدي نعص ... يا أمحد املرجتى يف كل نائبٍة 
إن كنتم قلتم ذلك من : فسال مجاعة من الفقهاء عنه فكل قال حبل دمه، فقال أبو نواس. نعم: فقال

عقولكم فقبحاً هلا وختميناً فما أبعدكم من العقل، هل للسماء من جرب أو كان هبا كسر فاحتيج إىل أن جترب 
  بعض الثنوية؟

  بقروغسل الوجوه ببول ال... عجبت لكسرى وإيوانه 
  ملا عملته أكف البشر... وقيصر ملا ثوى عاكفاً 



  بسفك الدماء وشم القدر... وعجب اليهود برب يسر 
  بشرب اخلمور وترك الزفر... وعند النصارى طريق النجاة 

  لرمي اجلمار وحلق الشعر... وقوٌم يرومون بيت احلرام 
  لشمس النهار وضوء القمر... يعيبون إذا أبصروا ساجداً 

  :تبجح بامليل إىل الزندقة والتمجسذم امل

  :شاعر
  أراد أن يوشم بالظفر... ليس بزنديقٍ ولكنما 

  :قال
  !زنديق ظريف: إذا ذكروه... تزندق معلناً ليقول قوٌم 

  وما قيل الظريف وال اللطيف... فقد بقي التزندق فيه ومساً 
  :وقال

  أضاءت وجوه بين برمك... إذا ذكر الشرك يف جملسٍ 
  أتوا باألحاديث عن مزدك... عندهم آيةٌ فإن تليت 

  :وقال
  بصماء عن ذكر النيب صدوف... يصيح لكسرى حني يسمع ذكره 

  وما هو يف إعجاهلم بشريف... ويعجبه أخبار كسرى ورهطه 
  :علي بن احلسني الكاتب يف الكندي

  !تعساً ليعقوبٍ فما أمحقه... ما أرغب الكندي يف الزندقه 
  قلفةً ناء أبداً خمنقه... ه لو علق الكندي يف حلق

  !ال غفر اهللا ملن زندقه... ما كان إال مؤمناً مسلماً 

  :نوادر ملن أسلم عن كفر

ما أحسن ما عملت أسقطت عن نفسك : قيل جملوسي أسلم وكان يتعاطى كل ما يتعاطاه يف التمجس
وملا أسلم صاعد قصده . نكسخنت عيناك حممد مل يعرفك واملسيح تربأ م: وأسلم نصراين فقالت أمه!اجلزية

ال أبتدئ : فقال. صل اليوم: وأسلم رجل فقيل له. لكل جديد لذة: أبو العيناء مرتني فوجده يصلي فقال
  .اليوم بالصالة والقمر يف احملاق

  :نوادر من مال إىل الكفر



: فقال!قتلتين أوه: وخنت رجل ابنه فقال!وباء كل سنة يقع يف األغنام والبقر: سئل زنديق عن األضحى فقال
يا بارد مىت : فقال!يا منافق: وملا أسر عيينة بن حصر دخل املدينة فقال له رجل. إمنا قتلك أبوك إبراهيم

  كنت مسلماً حىت أكون منافقاً؟

  :نوادر يف مناظرة النصارى واجملوس واليهود

مل يكن له ولد يكون  ألن كل من: مل قلتم إن هللا تعاىل ولداً؟فقال: قال بعض املتكلمني لبعض النصارى
وجلس املأمون وحبضرته . فإذاً يكون عقيماً: قال. ال: فهل لإلبن ابن؟قال: قال. وهو وصف نقص. عقيماً

فأقبل على املوبذ . يا أمري املؤمنني أحتب أن أضحكك من املوبذ: املتكلمون واجلاثليق فأقبل املوبذ فقال
ما : أكثر من مجاعه كان أقرب إىل باب اجلنة فقال املوبذهذا يزعم أن باب اجلنة يف حر أمه فكلما : وقال

: وقيل. كنا نفعل ذلك حىت أخربنا أن إهلكم خرج من ذلك، فأخجله، وضحك املأمون حىت فحص برجله
: أول ما ظهر من كيس إياس ابن معاوية أنه كان يف املكتب فسمع عند املعلم نصارى يعيبون اإلسالم فقال

أفما علمتم أن الدنيا : فقال إياس. أنكم يف اجلنة تأكلون وتشربون وال تتغوطونمن العجب أنكم تقولون 
: فأين يذهب؟قالوا: ال قال: أفكلما يؤكل يف الدنيا خيرج غائطاً؟قالوا: قال. نعم: مرآة اآلخرة؟قالوا

وقال !قاتلك اهللا منكراً: فقال املعلم. فما يبعد أن يكون كل ما يؤكل يف اجلنة يكون غذاء: قال!غذاء
أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حىت قلتم اجعل لنا : فقال. أنتم قريبو العهد بنبيكم وافتتنتم: يهودي ملسلم

فالندم : قال. نعم: أخربين هل ندم مسيء على فعله قط؟قال: وناظر املأمون ثنوياً فقال. غلهاً كما هلم آهلة
فهذا الذي ندم على : قال. سن غري الذي أساءإحسان لكين أقول أن الذي أح: على اإلساءة ما هو؟قال
قل يا : فقال!يا نار فارس يا نار أذربيجان: وغرق جموسي يف البحر فجعل يقول. فعله أو فعل غريه؟فأفحمه

: ما تقول يف النار؟قال: وقال ابو اهلذيل جملوسي!رب النار فإنك لو وقعت موقعها لكنت أسوأ حاالً منك
مها فقراً : فاجلوع والعطش؟قال: قال. ثور اهللا: فاملاء؟قال: قال. مالئكة اهللا تعاىل: القالبقر؟ق: قال. بنية اهللا

بئسما عملتم أخذمت املالئكة ذحبتموها، مث : قال. هبمن امللك: فمن حيمل األرض؟قال: قال. هبمن وفاقته
  .، مث سلحتموها على امللكغسلتموها بنور اهللا، مث شويتموها ببنت اهللا، مث دفعتموها إىل فقر الشيطان وفاقته

  :املتبجح بارتكاب احملظور احملتج له

ليلة الدير، نزلت على نصرانية فأكلت عندها طنشيالً بلحم : ما أدىن ذنوبك؟قال: قيل أليب الطمحان
من دير ليلى وزنت : من أين؟فقال: وقيل لرجل. خنزير، وشربت من مخرها وزنيت هبا، وسرقت كساءها

ورؤي شيخ يعفج أتاناً يوم . ني وشربت رطلني، وعملت فردين ومل أبع نقداً بديندرمهني وأكلت رغيف
عوضين عنها أختك : تنيك أتاناً؟فقال: اجلمعة وكلما ضرطت صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل له

النيب صلى ومل تصلي على : تضمنها إىل يوم السبت؟فقيل له: يف يوم اجلمعة؟قال: فقيل له. وأنا أترك األتان
  .االير يضرط األتان: اهللا عليه وسلم؟فقال



  :اختالف الناس يف القدر

" إن اهللا يقدر على فعل الظلم ولكن ال يفعل، والداللة على قدرة على ذلك قوله تعاىل : قالت عامة املعتزلة
وقال . ر على ضدهوإمنا يتمدح بذلك من قد" . ولو شاء اهللا ألعنتكم " وقوله " إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة 

إن اهللا : وقال جهم بن صفوان. ال يقدر على ذلك: وقال بعضهم. ال يوصف بأنه قادر على الظلم: بعضهم
تصلح : وقال جهم. قدرتنا تصلح للضدين: وقالت املعتزلة. تعاىل يفعل ما نعتقده ظلماً ولكنه عدل

  .عل له قدرة على الكفرألحدمها، فالكافر مل جتعل له قدرة على اإلميان، واملؤمن مل جت

  :من ذهب مذهب أحد الفريقني من الشعراء

  :قد ذهب األعشى مذهب املعتزلة يف قوله: قال بعض العلماء
  ل ووىل املالمة الرجال... استأثر اهللا بالوفاء وبالعد 
  :صاحل بن عبد القدوس

  إين على الذنب حممولٌ وجمبور: ... وال أقول إذا ما جئت فاحشةً
  :وقال
  إحدى ثالث خصال يف معانيها... ل أفعالنا الالئي نذل هبا ال حت

  فاللوم يسقط عنا حني نأتيها... إما تفرد موالنا بصنعتها 
  إن كان يلحقنا من الئمٍ فيها... فكان يشركنا فاللوم يلحقه 

  صنعٌ فما الصنع أال ذنب جانيها... ومل يكن إلهلي يف جنايتها 
  :الصاحب

  قضا السوء قد رضيب... اصفع اجلرب الذي 
  !هكذا قضي: فقل... مل فعلت : فإذا قال

  :الزامات يف املناظرة ملن ذهب مذهب املعتزلة

وحضر يوماً عند الرشيد فحرك . ال وال عبداً: أال ترضى من خلق املعاصي رباً؟قال: قال أبو العتاهية لثمامة
إن : فقال مثامة. أفتوين: قال أبو العتاهيةف!ابن زانية: من حرك هذا؟قال: أبو العتاهية اصبعه وقال لثمامة

  .قلت أين حركتها فقد تركت املذهب، وإن قلت حركها غريي فلم أشتمك وإمنا شتمته

  :الزامات خمالفيهم

قد شاء اهللا ولكن الشيطان ال : فقال. حىت يشاء اهللا: ما بالك ال تسلم؟قال: صحب جموسي معتزلياً فقال
  .أنا مع أقوامها: فقال. يدعك



  :النهي عن اخلوض يف ذكر القدر

وقال . آخر الكالم يف القدر لشرار هذه األمة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى أبو هريرة قال
وقال . إن اهللا ال يطالب مبا قضى وقدر، وإمنا يطالب مبا هنى وأمر: عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن القدر

ذاك علم اعتصمت فيه الظنون، واختلف فيه املختلفون، : فقالسألت أعرابياً عن القدر : األصمعي
: وذكر القدر عند أعرايب فقال. فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إىل ما سبق من علمه

اختصمت بنو : وقيل. الناظر يف القدر كالناظر يف ضوء الشمس، يعرف ضوءها وال يقف على حدودها
القدر حرمان للعاقل وظفر للجاهل ومل : سنة، مث صاروا إىل عامل فسألوه عنه فقال اسرائيل يف القدر مخسمائة

  .يعرف القدماء القدر

  :محاقات العوام اجملربة

وما أنسانيه إال الشيطان : ما كان موسى إال قدرياً حيث قال: قال ابو املنذر وكان من أجلة القراء املصريني
فلم يرض أن أدعي أن ميلك نفسه حىت . أملك إال نفسي وأخي ال: وقال. هذا من عمل الشيطان: وقال. 

اتق اهللا فهذا : ووجد عامي رجالً يفجر جباريته يف دهليزه فأراد رفعه إلىالسطان فقال. ادعى أنه ميلك أخاه
ما سرق مايل بعد : ومر جعفر بن حرب برجل يقول. قد عفوت عنك ملعرفتك بالسنة: فقال!قضاء اهللا علي

: وانكسرت رجل رجل فقيل له. قد ظفرت بأحد اللصني فكر وراء اآلخر: ن فاطلبوه، فقيل لهاهللا إال فال
وكان عبادة جمرباً فناظره الزيادي . معاذ اهللا أيكسره اهللا وأجربه أنا؟إين إذاً عاديته: فقال. اطلب جمرباً جيربها
مرأتك أليس (أيت رجالً مع اإن دخلت دارك ور: قال. نعم: أترضى بقضاء اهللا؟قال: عند املتوكل فقال

ما عندي جواب فإين إن قلت رضيت أكون ديوثاً، وإن قلت مل أرض أكون : ذلك بقضاء اهللا؟قال
  .فسقط امتوكل ضحكاً!قدرياً

  :حكايات عن األوائل

يا حممد إن المك الئم يف العزل فما يكون من : حكى بعض األوائل أن عبد اهللا بن احلسن قال البنه حممد
أقول أتلومين على ما أقدر على تركه أم على ما ال أقدر على تركه؟فإن قال على ما ال تقدر : الجوابك؟ق

هللا : قال. صرت على قويل: كيف أترك ما ال أقدر على تركه؟وإن قال األخرى قلت له: على تركه قلت له
يعين ما . الضغيف ليس من العدل أن يشترك اثنان يف فعل فيعذر القوي ويالم: وقال موسى بن جعفر. درك

لو كان الزنا مما : وقال بعضهم. ما من حركة وال سكون إال واهللا خالقه والعبد مكتسبه: يقوله األشعرية
إن احلسن ملا بلغه قول : وقيل. اخلرية فيما قضى اهللا: قضى اهللا لكان الرضا خرية فجماع الناس على قوهلم

لعن اهللا قوماً باتوا وأقالمهم جتري بدماء املسلمني وأمواهلم،  :قال. احلجاج بعد قتله لسعيد بن جبري اهللا قتله
ويقولون إمنا جتري بأقالم اهللا، وكذبوا ألن اقالم اهللا جتري بالرب والتقوى، وأقالمهم جتري باإلمث والعدوان، 

وقالوا عنه فإن كذبوا وزعموا أن اهللا قد أسر عندهم كتاباً هناهم عنه يف العالنية لقد اغتشوا رهبم واهتموه 



قل كما علم اهللا : قال. كما شاء اهللا: كيف جارك النصراين؟فقال: وقال حممد بن سريين لرجل. قوالً عظيماً
هذه : فقطع يده وقال. قضاء اهللا: ما محلك؟قال: وأتى عمر بسارق فقال له. إن اهللا ال يشاء املعاصي
هل منع إبليس من السجود أو  :وسئل ابن خفيف. هذه لكذبك على اهللا: للسرقة، وجلده، وقال

إن اهللا ضمن أرزاقنا أضمنها : وقيل ليحىي ابن معاذ. منع يف لسان حكمه وامتنع يف لسان ملكه: امتنع؟فقال
إن اهللا وعدنا شيئني فإن وفينا له وىف لنا، أوجب الطاعة على أن جيعل لنا اجلنة : حالالً أم حرماً؟فقال

  .فإن صربنا أكلنا احلالل وإن مل نصرب وقعنا يف احلرام وأوجب الصرب على أن يطعمنا احلالل،

  :اإليعاد واإلستطاعة

أتيئس الناس من عفو رهبم والعرب تتمدح بإجناز مواعيدها : قال أبو عمرو ابن العالء لعمرو بن عبيد
  :وتناسي وعودها؟زعلى ذلك قول الشاعر

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي... وإين وإن أوعدته أو وعدته 
ما يبدل القول لدي؟وأن : إن الشاعر قد يذم بعض ما ميدح، فأين أنت عن كتاب اهللا: وى أن عمراً قالور

  :أبيت إال الشعر فقل كما قال األول
  يعطى لضرورة احلل كرمي االباء والبيت... إن أبا ثابت جملتمع الرأ 

  يثبت من ثاره على فوت... ال يثبت الوعد والوعيد وال 
إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني، إن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني، إن اهللا ال : هم اهللا على نفسهثالثة ضمن: وقيل

أتقول ال استطاعة قبل الفعل وما من : ورأى حممد بن سويد خبارياً فقال البخاري. يصلح عمل املفسدين
ن هذا يزعم أنك ال إ: بل يعلم خالف قولك فانظر، فدعا حبمال فقال: عامي إال ويعلم خالف قولك؟فقال

  .أم الذي يقول هذا ألف فاعلة: تستطيع محل هذا الكوز، فقال

  :خلق القرآن

واحتج هبذا أمحد بن حنبل . ال أقول خالق وال خملوق: سألت جعفر بن حممد عن القرآن فقال: قال الذهيب
صلى اهللا عليه أين حديث عمران بن حصني عن النيب : رضي اهللا عنه على املعتصم فقال ابن أيب دؤاد

: ما خلق اهللا خلقاً أعظم من آية الكرسي؟وكان اخلليل مينع أن يوصف الكالم باملخلوق فيقول: وسلم
: وقال بعضهم. هذا كالم خلقه فالن أي تقوله: الكالم مىت وصف باخللق فالقصد به الكذب؟وهلذا يقال

ومسع خنث رجالً " ن ذكرٍ من رهبم حمدث ما يأتيهم م" أصفه بأنه حمدث وال أقول بأنه خملوق لقوله تعاىل 
  .أظن هذا القرآن الذي يزعم ابن أيب دؤاد أنه خملوق: يقرأ قراءة قبيحة فقال

  :أبو العالية
  وكان عزمك عزماً فيه توفيق... لو كان رأيك منسوباً إىل رشٍد 

  عن أن تقول كالم اهللا خملوق... لكان يف الفقه شغلٌ لو قنعت به 



  ما كان يف الفرع لوال اجلهد واملوق... الدين جيمعكم  ماذا عليك وأصل
نعوذ باهللا : هل كان خملوقاً؟فقال: وكان بعض القصاص بأصبهان يتشدد يف خلق القرآن، فسئل عن معاوية

  !من هنايات اجلهاالت

  :رؤية اهللا تعاىل وتقدس

لتمدح فال خيتص به وقت دون وذلك مذكور على طريق ا" لن تراين " من نفى عن الرؤية احتج بقلوه تعاىل 
من زعم : وقالت عائشة رضي اهللا عنها" . وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة " وقت، وخمالفوه بقوله تعاىل 

أن حممداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على اهللا، ولكنه قد رأى جربيل مرتني يف صورته وخلقه ساداً ما بني 
. ت ربه الكربى أنه رأى جربيل على رفرف قد سد أفق السماءوقال ابن عباس لقد رأى من آيا. األفق

إن اهللا ال : والذي احتجب بسبع مساوات، فقال: وروى أن أمري املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنه مسع رجالً يقول
  .ال ألنك حلفت بغري اهللا ومن حلف بغريه ال تلزمه: هل أكفر عن مييين؟قال: فقال. حيجبه شيء عن شيء

  األنبياء واملتنبئني مما جاء يف

  :أدلة نبوة النيب يف القرآن

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا : " إعجاز العرب عن اإلتيان مبثل القرآن حيث قال اهللا تعاىل
امل : وإخباره عن غيوب حتققت حنو. فلم يقدروا مع فصاحتهم وبالغتهم على اإلتيان مبثله" . بسورٍة مثله 

قل للمخلفني : وقال. إذا جاء نصر اهللا والفتح؛يعين فتح مكة فكان: وقال. فكان كما ذكرغلبت الروم، 
فوعدوه " اآلية " فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم : وقال. فكان كما قال" اآلية " من األعراب 
إنا كفيناك : وقال .والذي نفسي بيده أن باهلوا أضرم اهللا عليهم الوادي فامتنعوا: فقال. إىل وادي باهلة

املستهزئني؛كانوا الوليد بن املغرية واألسود بن عبد يغوث، واألسود بن عبد املطلب والعاص بن وائل، 
إذا طافوا بالبيت فاسأل فيهم ما أحببت حىت أفعل، : واحلارث بن الطالطلة فنزل جربيل عليه السالم وقال

ومر باألسود بن عبد . اعم بصره وأثكله ولده ففعلاهلم : فمر به األسود فرمى بوجهه بورقة خضراء وقال
ومر بالوليد بن املغرية فاندمل جرح ببطنه فمات، ومر به العاص فأشار . يغوث فأومأ إىل بطنه فشق، فمات

  .إىل أمخص رجله فدخل به شوك فمات، ومر به احلارث فأومأ إليه فتفقأ قيحاً فمات

  :لة على صدقهمعجزاته املشهورة من فعالته وأخباره الدا

ملا أصاب مضر اجلهد وهنكهم األزل سألوه أن يسأل اهللا تعاىل الغيث هلم، فسأل فأتاهم ما هدم بيوهتم حىت 
وكتب عليه الصالة . حوالينا وال علينا، فأمطر اهللا تعاىل ما حوهلم وأمسك عنهم: قال صلى اهللا عليه وسلم

فجذ اهللا تعاىل أصله فكل !لهم مزق ملكه كل ممزقال: والسالم إىل كسرى وبدأ بامسه فمزق كتابه فقال



وكتب كسرى إىل فريوز الديلمي أن امحل إيل رأس هذا العبد الذي بدأ بامسه قبل . ملك له بقية إال ملكه
إن : إن ريب أمرين أن أمحلك غليه فقال صلى اهللا عليه وسلم: فأتاه فريوز فقال. امسي ودعائي إىل غري ديين

فأتاه !ل ربك البارحة، فالبث فإن جاءك ما دل على صدقي وإال فأنت على رأس أمركريب أخربين أنه قت
فأسلم فريوز وحسن غسالمه، . اخلرب أن شريويه قتل أباه يف الليلة اليت ذكرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم

. هناونديسبقه عضو منه إىل اجلنة فقطعت يده يف يوم : وقال يف زيد بن صوحان. وهو الذي قتل مسيلمة
فعسى يقوم مقاماً : قال. فألنزهن ثنييت سهيل بن عمرو فال يقوم عليك خطيباً: وقال عمر رضي اهللا عنه

فكان منه ما بلغنا حني هاج أهل مكة عند موته صلى اللله عليه وسلم وضلت ناقته، فقالت . حمموداً
إين ال أعلم إال ما علمين : طب فقالفصعد املنرب وخ. إن هذا خيربنا عن السماء وال يدري أين ناقته: قريش

. وأخبار األمم بذلك كثرية. اهللا وقد أخربين أهنا يف وادي كذا، وتعلق زمامها بشجرة، فوجدوها كذلك
وأظلته غمامة وحن إليه عود املنرب وأطعم عشراً من ثريدة، . وكلمته الذراع املسمومة والذئب والبعري
غ، وأمر بيده على ضرع شاة حائل حىت عادت كاحلامل وما أرى وسقى عاملاً ووضأهم مبيضأة يف جسم صا

أبا جهل حني أهوى بالصخرة حنو رأسه، فهوى له فحل ليلقم رأسه فرمى الصخرة وعاد إىل اصحابه ممتقع 
  .كان كذا وكذا: اللون فقال

  :ما دل على نبوته من أخبار الفرس

ه عليه وسلم ارجتس إيوان كسرى، فسقطت منه اثنتا ملا كانت الليلة اليت ولد فيها رسول اهللا صلى ال: قيل
عشرة شرافة، ومخدت نار فارس ومل تكن مخدت قبل بألف عام، وغارت حبرية ساوة فجمع كسرى األكابر 

وأنا قد رأيت الليلة إبالً صغاراً تقود خيالً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت يف : وأخربهم فقال املوبذان
فكتب إىل النعمان ابن املنذر أن ابعث إيل عاملاً فبعث !حادث يكون من العرب: لوما هو؟قا: فقال. بالدنا

. علم ذلك عند خال يل يسكن مشارف الشأم: إليه بعبد املسيح بن عمرو بن نفيلة الغساين، فلما أخربه قال
يح فلما رفع صوته رفع سط. أصم أم يسمع غطريف اليمن: اذهب وائتين خبربه فذهب وقال له: فقال له

عبد املسيح على مجل مشيح إىل سطيح، وقد أوىف على الضريح، بعثك ملك ساسان الرجتاج : رأسه وقال
يا عبد املسيح إذا بعث صاحب اهلراوة وكثرت التالوة وفاض : مث قال!اإليوان ومخود النريان ورؤيا املوذبان

ا، ميلك منهم ملوك على وادي مساوه وغاضت حبرية ساوة، ومخدت نار فارس فليست الشام لسطيح شام
  :عدد الشرافات وكل ما هو آت آت، فأثار عبد املسيح راحلته وهو يقول

  ال يفزعنك تفريقٌ وتغيري... مشر فإنك ماضي األمر مشري 
  واخلري متبٌع والشر حمذور... اخلري والشر مقرونان يف قرٍن 

  :ما دل على نبوته مما أنزل اهللا تعاىل يف الكتب األول

  " .الذي جيدونه مكتوباً عندهم وامسه مشفح ومعناه حممد " تعاىل  قال اهللا



  :كثرة آيات األنبياء وقلتها

. كثر إعالم موسى ألن عمله كان مع غباوة بين إسرائيل ونقصان أحالم القبط: قال العلماء رضي اهللا عنهم
وانظر إىل أوالدهم مع ومىت أردت ذلك قانظر إىل بقاياهم هل هلم حكمة أو مثل أو شعر، : قال اجلاحظ

اجعل لنا إهلاً " طول لبثهم معنا هل تغريت بذلك أخالقهم؛مث من غباوهتم ما حكى اهللا تعاىل عنهم يف قوله 
وآياهتم انقطعت مبوهتم " . كما هلم آهلة، وأرنا اهللا جهرةً، واذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون 

قرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وعرفها بن بعدهم، وجعل من معجزات نبينا ال
  .وأشرك اهللا تعاىل فيه السلف وجعله باقياً على مرور األزمان

  :من ادعىالنبوة برقاعة غري حذق
ما هو بنيب صادق وال متنبئ حاذق؛وفيها : ما وجدته؟قال: قيل لألحنف وكان ممن زف سجاح إىل مسيلمة

  :يقول
  وأصبحت أنبياء اهللا ذكرانا... ف هبا أضحت نبيتنا أنثى يطا

وملا تنبأت سجاح اتبعها ناس كثري من بين تغلب ومسيلمة باليمامة، وكان أصحاب سجاح يكذبون مسيلمة 
نذهب إليه فإن كان نبياً أطعناه، فذهبت بقومها فأغلق : وأصحاب مسيلمة يكذبون سجاح فقالت سجاح
إنه حيل يل أن أنكح : ما أنزل عليك؟قال: خلت به قالت باب حصنه وشارطها على الدخول وحدها، فلما

مل أومر بآية : فهل من آية غريها؟قال: قالت. املتزوجات وتصبو إيل املرأة الفضيلة جتدها يف وتدع زوجها
  :قال فامسعي. فقد ركنت إىل ذلك: قالت. فأقلع عنها حىت تقبل أو ترد

  فقد هيء لك املضجع... أال قومي إىل املهجع 
  وإن شئت على أربع... ن شئت علقناك فإ

  وإن شئت ففي املخدع... وإن شئت ففي البيت 
  وإن شئت به أمجع... وإن شئت بثلثيه 

إنا نكره رجوعنا هبا بال : فقالوا هلا. إين وجدت نبوته صادقة وتزوجته: مث واقعها فخرجت إىل قومها فقالت
القرآن أما قال : ما دليلك قال: وقيل لنيب. ريةقد حططت عنكم صالة الفجر والعشاء األخ: قال. صداق

: قال. فينبغي أن يشركك يف النبوة من امسه امسك: قالوا. وامسي الفتح" إذا جاء نصر اهللا والفتح " اهللا تعاىل 
ومن خرافات مسيلمة أنه كتب إىل رسول " . وما حممد إال رسول " كم يف الناس من حممد واهللا تعاىل يقول 

من مسيلمة إىل حممد، أما بعد فإن األرض بيننا وبني قريش نصفني، ولكن قريشاً :  عليه وسلماهللا صلى اهللا
من حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن : فأجابه الرسول صلى اهللا عليه وسلم!قوم يظلمون

  .األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني
أما أنزل عليك : أ رجل يف زمن ابن هبرية فصلب، فمر به خلف بن خليفة فقالتنب: نوارد من تنبأ فقتل

إنا : فقال ابن خليفة. نعم إنا أعطيناك اجلماهر فصل لربك وجاهر، إن عدوك هو الفاجر: قرآن؟قال
وادعى رجل النبوة وادعى أنه نوح !أعطيناك العمود فصل لربك على العود، وإنا كفيلك أن ال تعود



يا نوح مل حتصل من سفينتك إال على دقل؟وتنبأ آخر يف زمن الرشيد فضربه : به جمنون فقالفصلب، فمر 
. اصرب كما صرب أولو العزم من الرسل؛فاستطار الرشيد إعجاباً بقوله: بالسياط فأخذ يصيح فقال له املامون

  :وتنبأ رجل فأمر بضربه والطواف فجعل يقول
  وةليس يل بالناس ق... أنا مايل والنبوة 

  فيهما عشرون كوة... تركوا بطين وظهري 

  :متنبئ طالبه سلطان مبعجزته فتخلص

إن إبراهيم ألقي يف النار فصارت عليه : فأحضره وقال. أنا إبراهيم اخلليل: تنبأ رجل يف زمن املأمون فقال
براهني موسى ائتين مبثل : قال. هات غري هذا: فقال. برداً وسالماً، فهلم نلقيك يف النار لنعرف معجزتك

سألتهم وقلت أنكم : ما لك معجزة؟قال: قالوا!جئتين بالطامة الكربى: قال. وعيسى عليهما السالم
أخذت يف الشؤم الساعة اذهب أوالً : توجهونين إىل قوم شياطني فأعطوين حجة وإال مل أذهب، فقال جربيل

وتنبأ آخر يف زمن الواثق . عنههذا هاجت به السوداء فخلوا : وانظر ما يقولون، فضحك املأمون وقال
حىت تقول أنا ربكم : فقال. اضرب بعصاك هذا املاء حىت ينفلق: فأدخل عليه وهو على بركة فقال له

هذه الشاة إن : فقالوا. ائتوين جبارية أحبها حىت يكلمكم جنينها: ما معجزتك؟قال: وقيل آلخر. األعلى
. يف حر أم من يشك يف نبويت: ما نبوتك؟قال: وقيل آلخر!نبياً أنتم تريدون تيساً ال: فقال. أحبلتها فأنت نيب

أحيي املوتى ائتين بسيف أضرب به عنق أيب : وتنبأ آخر يف زمن املعتصم وقال. عبادة أشهد بنبوتك: فقال
قال يل ريب ال : ما تقول؟قال: وأيت املأمون بآخر فقال له. آمنت بك: فقال ابن أيب دؤاد. دؤاد مث أحييه

أو : إىل من بعثت؟قال: وأيت املهدي مبتنيب فقال له. فضحك وأطلقه!ملأمون بشيء واذهب إىل اهلندتكلم ا
  .تركتموين؟بعثت بالغداة فحبست بالعشي

  مما جاء يف مبدأ القرآن ونزوله

بينا أنا أمشي إذ مسعت صوتاً فرفعت رأسي، فإذا بامللك الذي جاءين على : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وعن " !يا أيها املزمل " زملوين زملوين فأنزل اهللا تعاىل : بني السماء واألرض، فجئت خدجية فقلت كرسي

اقرأ باسم ربك " وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه أول ما نزل من الوحي . جابر أن ذلك أول ما نزل
" . قاتلون بأهنم ظلموا أذن للذين ي" أول آية نزلت يف القتال : وقال الزهري. وإن والقلم" الذي خلق 
فإنه نزل باملدينة أو يا أيها الناس، فإنه " يا أيها الذين آمنوا " كل ما يف القرآن من قوله تعاىل : وقال علقمة
وذلك قوله تعاىل . نزل القرآن مجلة إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر، مث نزل يف عشرين سنة: وقيل. نزل مبكة

: ، وقال ابن عباس" يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة " أخر آية نزلت : الرباءوقال " وقرآناً فرقناه " 
: وقيل. فمات صلى اهللا عليه وسلم بعد نزوهلا بليال" . واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا " آخر آية نزلت 

  .آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا والوالدين



  :مجع املصاحف

. ضعوا هذه يف املوضع الذي ذكر فيه كذا:  عليه وسلم إذا نزلت سورة قالكان رسول اهللا صلى اهللا
وروي أن عمر رضي اهللا عنه كان قد مجع القرآن يف مصحف كان عند حفصة، وهو الذي أرسل مروان 

إن : وقال أبو بكر. فيه وهو وايل املدينة إىل عبد اهللا بن عمر يوم ماتت حفصة، فأمر بإحراقه خمافة االختالف
إين ألخشى أن يذهب قرآن كثري، وإين أرى : مر ملا رأى القتل قد استحر بقراء القرىن يوم اليمامة قالع

إنه خلري، فشرح اهللا : كيف أفلع ما مل يفعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال: أن جيمع القرآن، فقلت
دعاين : وقال زيد بن ثابت. أول من مجع القرآن بني لوحني أبو بكر رضي اهللا عنه: وقيل. صدري ففعلت
إنك رجل شاب وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فامجع القرآن : أبو بكر وقال
: أحرق عثمان رضي اهللا تعاىل عنه مصحف ابن مسعود وأن ابن مسعود كان يقول: وقيل. واكتبه؛ففعلت

: وقيل. ف عمر رضي اهللا عنهوأحرق مروان مصح. لو ملكت كما ملكوا لصنعت مبصحفهم كذلك
  .القرآن ثالمثائة ألف حرف وواحد وعشرون حرفاً، ، وهو ستة آالف وستمائة وتسع وتسعون آية

  :ما ادعى أنه من القرآن مما ليس يف املصحف وما ادعى أنه منه وليس فيه

آدم واديان من لو كان البن : أثبت زيد بن ثابت سوريت القنوت يف القرآن، وأثبت ابن مسعود يف مصحفه
وروي أن عمر . ذهب البتغى إليهما ثالثاً، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب

لوال أن يقال زاد عمر يف كتاب اهللا تعاىل ألثبت يف املصحف، فقد نزلت الشيخ : رضي اهللا تعاىل عنه قال
لقد نزلت آية الرجم : وقالت عائشة. شديد العذاب والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا

ورضاع الكبري وكانتا يف رقعة حتت سريري، وشغلنا بشكاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخلت داجن 
: ممن أنت؟قلت: هو أبو الدرداء، فقال: أتيت الشام فجاء رجل فقعد إىل جنيب فقي يل: وقال علقمة. فأكلته

نعم : قلت" والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى والذكر واألنثى " كيف كان يقرأ  أحتفظ: قال. من الكوفة
هكذا أقرأنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفوه إىل يفّ فما زال هؤالء يب حىت كادوا يردونين عنهما 

سول صلى كانت األحزاب تقرأ يف زمن الر: وقالت عائشة. بسم اهللا يف سورة الرباءة: وأثبت ابن مسعود
اهللا عليه وسلم مائة آية، فلما مجعه عثمان مل جيد إال ما هو اآلن وكان فيه آية الرجم، وأسقط ابن مسعود 

  .من مصحفه أم القرآن واملعوذتني

  :قراءة ختالف صور حروفها ما يف املصحف أو ترتيبها

أن ابن عباس كان  وذكر بعض العلماء. كالصوف، وبدل كاحلجارة فكانت كاحلجارة: قرئ بدل كالعهن
. جيوز أن يقرأ القرآن مبعناه، واستدل مبا روي عنه أنه كان يعلم رجالً طعام األثيم فلم يكن حيسن الثيم

قل الفاجر، وليس ذلك بشيء فيما ذكره جل العلماء، ألن ابن عباس أراد أن يعرفه الثيم فعرفه : فقال
غري : وكان عمر يقرأ. فاقطعوا أمياهنما: ا أيديهمامبعناه ملا أعياه وقرئ بدل والسارق والسارقة فاقطعو



وضربت عليهم : صراط من أنعمت عليهم، وقرأ بعضهم: وعبد اهللا بن الزبري. املغضوب وغري الضالني
  .وجاءت سكرة احلق باملوت: املسكنة والذل، وأبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه

  :ما روي فيه زيادة

إن هذا أخي : وقرأ بعضهم. وأزواجه أمهاهتم وهو أب هلم: بعضهموقرأ . اصربوا وصابروا ورابطوا: قرئ
أن ال يطوف : السارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما، وابن عباس: وقرئ. له تسع وتسعون نعجة أنثى

وعن أيب . وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم يف مواسم احلج، وعبد اهللا فال إمث عليه ملن اتقى
وقرأ . حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر: وقوله. ن فإن اهللا غفور رحيمذرقان فاؤافيه

  .ومثل هذا كثري فلنقتصر على هذا القدر منه. فإن كان له أخ أو أخت من أبيه: سعد

  :ما يف القرآن من تغيري الكتابة

حرف على غري ما جيب أن كان القوم الذين كتبوا املصحف لكم يكونوا قد حذقوا الكتابة فلذلك وضعت أ
: ملا كتبت املصاحف وعرضت على عثمان وجد فيها حروفاً من اللحن يف الكتابة فقاتل: وقيل. تكون عليه

ولو كان الكاتب من ثقيف واململي من هذيل مل يوجد فيه هذه . ال تغريوها فإن العرب ستغريها أو ستعرب هبا
  .احلروف

  :ما سد منه حلناً
واملقيمني : إن هذان لساحران، وعن قوله: سالت عائشة عن حلن القرآن عن قوله: الابن عروة عن أبيه ق

يا ابن أخيت هذا : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فقالت: الصالة واملؤتون الزكاة، وعن قوله
  .عمل الكتّاب أخطأوا يف الكتابة

  :الرخصة يف اختالف القراءات

مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غري ما قرأها وكان : كان عمر رضي اهللا عنه يقول
رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه وذهبت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اقرأ فقرأت، فقال صلى اهللا عليه وسلم هكذا : إين مسعته يقرأ القرآن على غري ما أقرأتين، فقال: فقلت
إن هذا لقرآن نزل على سبعة : مث قال. هكذا أنزلت: اقرأ فقال صلى اهللا عليه وسلم: مث قال هلشام. لتأنز

إن جربيل وميكائيل أتياين، فقعد : ويف خرب أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. أحرف فاقرأوها ما تيسر منه
استزده : ، فقال ميكائيلاقرأ القرآن على حرف: جربيل عن مييين وقعد ميكائيل عن يساري فقال جربيل

  .حىت بلغ سبعة أحرف، وكل حرف شاف كاف

  :تعظيم القرآن



عظموا : وقالوا. القرآن كله فضرب صاحبه: ما هذا؟فقيل: رأى عمر رضي اهللا عنه مصحفاً خبط دقيق فقال
صحفاً وكان ابن عباس إذا رأى م. وكان أمري املؤمنني يكره أن يكتب القرآن يف الشيء الصغري. كتاب اهللا

إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم : أتغرون به السارق وزينته يف جوفه؟وقال أبو ذر: قد فضض أو ذهب يقول
: قال اهللا تعاىل. ال ميس القرآن إال طاهر: وقال مالك والشافعي رضي اهللا عنهما. مساجدكم فالدمار عليكم

وقال صلى اهللا عليه . وهو على غري وضوء وكان الشعيب ال يرى باساً أن يأخذ بغالفه. ال ميسه إال املطهرون
  .ال توسدوا القرآن واتلوه بالليل والنهار: وسلم

  :فضل قراءة القرآن

من : وكان ابن مسعود يقول. إن العبد إذا قرأ فحّرف كتبه امللك كما أنزل: قال النيب صلى اهللا عليه وشلم
: قال ابن عباس" . اهم الكتاب يتلونه حق تالوته الني آتين" وقال اهللا تعاىل . ختم القرآن فله دعوة مستجابة

إما أنه كان بني أيديهم : قال الشعيب" . فنبذوه ورواء ظهورهم " وقال تعاىل يف ذم قوم . يتبعونه حق اتباعه
قراءتك يف املصحف تزيد على قراءتك ظاهراً، كفضل : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ولكن نبذوا العمل به

  .فلةاملكتوبة على النا

  :تعظيم قراء القرآن

اإلمام املقسط، : إن من تعظيم اهللا إجالل ثالثة: عظموا من زينه اهللا بالقرآن وقال صلى اهللا عليه وسلم: قيل
وكان عمر رضي اهللا عنه جيريي على كل حافظ . وذي الشيبة، وحامل القرآن ال الغايل فيه وال اجلايف فيه

  .قرآن مائة دينار

  :عليمهفضل تعلم القرآن وت

خياركم من تعلم : وروي عنه. إن هذا لقرآن مأدبة اهللا فتعلموا مأدبته: روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أيكم : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنا يف الصفة فقال: وقال عقبة بن عامر. القرآن وعلمه

اقتني كوماوين زهراوين يف غري غثم وال قطيعة حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو العقيق، فيأخذ كل يوم ن
فألن يغدو أحدكم كل يوم إىل املسجد فيتعلم آيتني من كتاب اهللا خري : قال. كلنا يا رسول اهللا: رحم؟فقلنا

  .باإلسالم والقرآن" قل بفضل اهللا وبرمحته " وقيل يف قوله تعاىل . له من ناقتني ومن ثالث

  :الرخصة يف أخذ األجرة بتعليمه

مما يدل على الرخصة يف ذلك ما روى أبو سعيد اخلدري، رضي اهللا عنه، أن نفراً من أصحاب النيب صلى 
هل فيمن من راق؟فرقاه رجل بأم : اله عليه وسلم مروا حبي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا

من أخذ برقية باطل : فقال الكتاب فأعطي قطيعاً من الغنم، فقدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه



تعلموا القرآن وسلوا اهللا به من : وقال صلى اهللا عليه وسلم. فقد أخذت برقية حق، اضربوا معكم بسهم
رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، : قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثالثة نفر

إن كنت تريد أن تقلد سيفاً من : ن سورة فأعطاه فرساً فقالوأقرأ أيب رجالً من أهل اليم. ورجل يقرأه هللا
  .النار فخذها

  :اجلهر واملخافتة

فقال . إين أمسع من أناجي: مر صلى اهللا عليه وسلم بأيب بكر وهو خيافت، وبعمر جيهر فسأهلما فقال أبو بكر
اخفض شيئاً كأنه : الفق. اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان: وقال عمر. ارفع شيئاً: صلى اهللا عليه وسلم
  " .وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال " ذهب إىل قوله تعاىل 

  :املدة اليت يستحب فيها اخلتم

إين : قال. يف كل مخس عشرة: يف كم اقرأ القرآن؟قال: سأل قيس بن صعصعة النيب صلى اهللا عليه وسلم
: ل سعد بن املنذر األنصاري للنيب صلى اهللا عليه وسلموقا. ففي كل مجعة: قال. أجد يف أقوى من ذلك

وكان سليمان يقرأ القرآن يف كل ليلة ثالث مرات، يقعد . نعم إن استطعت: اقرأ القرآن يف كل ثالث؟قال
وكان عمر . رمحك إن كنت لترضي ربك وأهلك: يف كل مرة فيجامع امرأته ويغتسل، فلما مات قالت

  .قرآن يف ركعةرضي اهللا تعاىل عنه يقرأ ال

  :حتقيق القرآن والتغين به

ال أعرب آية من القرآن : وقال ابو بكر. اعربوا القرآن فإنه عريب: قال ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه
وقال صلى اهللا عليه . تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه: أ وقالعمر. أحب إيل من أن أحفظ آية

من : دخل صلى اهللا عليه وسلم املسجد فسمع صوت رجل فقالو. زينوا القرآن بأصواتكم: وسلم
وكان عمر إذا رأى أبا موسى . لقد أويت هذا من مزامري آل داوود: فقال. عبد اهللا بن قيس: هذا؟قيل
ليس منا من مل يتغن بالقرآن فقد تأولوه : ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يقول

وكره بعض الفقهاء التحدث هبذا احلديث كراهة أن يتأول على األحلان . الستغناءعلى هذا وعلى ا
أن قوماً يتخذون القرآن مزامري يقدمون أحدهم ليس : فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. املكروهة

صرة اقرأ قرأت عند املنصور فقال ما لكم أهل الب: وقال اهليثم العالف. بأفقههم وأعلمهم ليغنيهم به غناء
إن أهل احلجاز قرأوا على النصب غناء العرب، وأهل الشام قرأوا على قراءة الرهبان، وأهل : البالد؟فقلت

  .الكوفة قرأوا على قراءة النبط، والبصرة على اخلسرواين غناء فارس

  :النهي عن املراء فيه وعن تفسريه



وفاكهة " وسئل ابو بكر عن قوله تعاىل . يه كفرال متاروا يف القرآن فإن املراء ف: قال صلى اهللا عليه وسلم
  .أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إن قلت يف كتاب اهللا مبا ال أعلم: فقال" وأباً 

  :التداوي بالقرآن

وكان احلسن . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مرض يقرأ على نفسه باملعوذتني وينفث: قالت عائشة
" اآلية " يا نار كوين برداً : سئل إبراهيم عمن حم فعلق عليه تعويذ فيهو. يكره أن يغسل القرآن ويسقى

ما مسعنا بكراهة ذلك إال منكم معاشر : وسئل عطاء عن الرجل يعلق عليه شيئاً من القرآن فقال. فكرهه
  .أهل العراق

  :احلذاق بالقرآن

من أحب أن يقرأ القرآن : وسلموقال صلى اهللا عليه . املشهور منهم ثالثة عبد اهللا بن مسعود وأيب وزيد
" كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنزلت : وقال ابن مسعود. غضاًفليقرأه على قراءة ابن أم عبد

وأقرأ معاذ بن جبل رضي . فأخذهتا رطبة من فيه وهو أول من جهر بقراءة القرآن مبكة" واملرسالت عرفاً 
أمرت أن : وقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. أقرأكم أيب: قالوروي أنه صلى اهللا عليه وسلم . اهللا عنه

فبفضل اهللا ورمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما : " قال. أعرض عليك القرآن فقال أيب مساين لك ربك
فضرب يف " . اهللا ال إله إال هو احلي القيوم : " أي آية يف كتاب اهللا أعظم؟فقال: وقال له" . جيمعون 

ليهنك العلم ابا املنذر، وإمنا أخذ الناس بقراءته لكونه كان آخر من يقرأ على رسول اهللا صلى  :صدره وقال
إنا نأخذ باآلخر من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. اهللا عليه وسلم

  .وفعله

  :بيع املصاحف

. اشتر املصاحف وال تبعها: وقال ابن عباس. احفوكره ابن عمر بيع املص. بيعت املصاحف يف زمن معاوية
  .احلسن والشعيب: كان حربا هذه األمة ال يريان ببيعها باساً: وسئل بعض الفقهاء عن ذلك فقال

  مما جاء يف العبادات

  :الطهارة والوضوء

صلى اهللا  وسئل" . وأنزلنا من السماء طهوراً، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " قال اهللا تعاىل 
وقال صلى . من مل يطهره البحر فال طهارة له: وقال. احلل ميتته الطهور ماؤه: عليه وسلم عن البحر فقال

  .خلق املاء طهوراً ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه ولونه: اهللا عليه وسلم



  :دباغ اجللود

هال أخذمت : ماتت فألقيت فقالومر بشاة مليمونة وقد . أميا أهاب دبغ فقد طهر: قال صلى اهللا عليه وسلم
ال بأس جبلد امليتة إذا دبغ، وال بصوفها إذا غسل : أهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به؟وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .جنس غسل أو مل يغسل: وقال الشافعي. باملاء، واعترب املزين الغسل يف الشعر

  :حتليل األواين وحترميها

هذان : لى أصحابه ويف إحدى يديه حرير ويف األخرى ذهب فقالقال صلى اهللا عليه وسلم وقد خرج ع
من شرب يف آنية من فضة فإمنا جيرجر يف : وقال صلى اهللا عليه وسلم. حرامان على ذمور أميت حل إلناثها

  !بطنه نار جهنم

  :السواك

 ألمرهتم لوال أن أشق على أميت: وقال. ما لكم تدخلون علي قلحاً، استاكوا: قال صلى اهللا عليه وسلم
السواك مغسلة للفم جملبة لشهوة : وقيل. نظفوا أفواهكم فإهنا ممر القرآن: وقال. بالسواك عند كل صالة

مرضاة للرب ومسخطة للشيطان : فيه عشر خصال: وعن ابن عباس. الطعام جالء لالسنان مطلق للسان
قل للبلغم، وهو من السنة ومما ومقربة للمالئكة، ومشد للثة وذاهب باحلفر وجال للبصر، ومطيب للفم وم

  .يزيد يف احلسنات

  :التغوط واإلستنجاء

مث رؤي جالساً على لبنتني . ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها بغائط أو بول: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. بيوتمل ينسخ وإمنا النهي يف الصحراء دونال: إن االستدبار منسوخ، وقيل: فقيل. مستقبالً بيت املقدس

من استجمر فليوتر ومن : وقال. اتقوا املالعن؛وهو التغوط على قارعة الطريق: وقال صلى اهللا عليه وسلم
هنانا النيب صلى اهللا عليه وسلم أننجتزي بأقل من ثالثة أحجار : وقال سلمان رضي اهللا عنه. ال فال حرج

إذا شرب أحدكم فال : وقال. اجلنإنه زاد إخوانكم من : نستطيب منهن، وهنى عن الروث والرمة وقال
وأهدى أعرايب إىل عبد امللك . يتنفس يف اإلناء، وإذا أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه

إين ألطيل املشي حىت : فقال. كيف أقبله منك وأنت ال حتسن أن تطوف؟أي تقضي حاجتك: شيئاً فقال
جتنب القبلة، وأستتر باملوجود وأقدم رجالً وأؤخر أخرى، أتوارى كراهة أن أرى، وال أستقبل الريح وأ

أنت نبيل أصيل : فقال عبد امللك. وأفج افجاج الثعلب وأمتسح باحلجر واملدر، وأجتنب الروث والرمة
اللهم إين أعوذ بك من : وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء يقول. فقيه، وقبل هديته وأجزل عطيته



ومل يكن يرفع ثوبه حىت يدنو من . أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم: وروي اخلبث واخلبائث، 
  .األرض

  :الوضوء

األعمال بالنيات، والتسمية : اعترب الشافعي رضي اهللا عنه النية يف الوضوء لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ر اسم اهللا مل يطهر إال ما مر مستحبة لقوله إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم اهللا فإنه يطهر جسده، وإن مل يذك

بالغ يف اإلستنشاق إال أن : وقال. ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا: وقال صلى اهللا عليه وسلم. عليه املاء
وتوضأ صلى اهللا عليه وسلم . خللوا الشعر واتقوا البشرة فإن حتت كل شعرة جنابة: وقال. تكون صائماً
هذا : وقال. ة إال به، ومن توضأ مرتني فهو أفضل مث ثالث مراتهذا وضوء ال يقبل اهللا الصال: مرة وقال

ويل : ورأى صلى اله عليه وسلم قوماً تلوح عراقيبهم ما يصيبها املاء فقال. وضوئي ووضوء األنبياء قبلي
وكان عبد اهللا بن وراحة وقع على جارية له ورأته امرأته فأنكر، فأمرته أن يقرأ القرآن !للعراقيب من النار

  :قالف
  وأن النار مأوى الكافرينا... شهدت بأن وعد اهللا حٌق 

  .صدق اهللا وكذب بصري مث أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فضحك ومل ينكره: فقالت

  :كراهة صب ماء الوضوء على اإلنسان

ليت لو تو: كان الرضا عند المأمون، فلما قرب وقت الصالة رأى اخلدم يأتونه بالطشت واملاء، فقال الرضا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه : " هذا من نفسك ألن اهللا تعاىل يقول

ووضع لرسول اهللا صلى اهللا عليه . وقد أجازوا ذلك. مسعاً وطاعة وأمر الغلمان بانصرافهم: فقال" . أحدا 
  .هه يف الديناللهم فق: فقال. ابن عباس؟: من صنع هذا؟فقيل: وسلم وضوء فقال

  :وضوء العرب واحلمقى

كنا : وقال أبو مهدية. ال أقدم السوءة على الوجه: كان أعرايب إذا توضأ قدم غسل وجهه على استه ويقول
نتوضأ وضوءة تكفينا السبوع واألسبوعني حىت جاءنا هذا الوايل فأمرنا أن نليق كل يوم استاهنا إالقة 

هبوين : أال متس ماء فتتنظف به؟فقال: نتفض أعرايب مث أقبل فقيل لهوا. الدواة، فأفسد علينا ما كنا فيه
. إين ألسبغ الوضوء وما تقع على األرض مين قطرة: غسلت ظاهرها فكيف أصنع بباطنها؟وقال أعرايب

يا أبت إما أن أتوضأ وال : وكان بعض الناس يعاتب ابنه يف تركه الوضوء والصالة فلما أكثر عليه قال
  .وال أتوضا أصلي أو أصلي

  :نقض الوضوء



إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيئاً أم ال، فال : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقع اخلالف بني الصحابة رضي اهللا عنهم يف التقاء . خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً

. إمنا املاء من املاء: الغسل لقوله صلى اهللا عليه وسلم ال جيب عليه: اخلتانني من غري إنزال فقال بعضهم
إذا التقى : قال صلى اله عليه وسلم: فبعث عمر إىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت. جيب: وقال بعضهم

  .لئن بلغين عن أحد أنه فعل ذلك ومل يغتسل عاقبته: فقال عمر. اخلتانان وجب الغسل

  :سؤر الكلب

  .إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن أو أخراهن بالتراب: قال صلى اهللا عليه وسلم

  :التنزه من البول وغسله

أما : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كثري: مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقربين فقال: قال ابن عباس
أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني فغرز مث . أحدمها فكان ال يتنزه من البول، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة

  .لعلهما خيفف عنهما ما مل ييبسا: يف كل قرب واحدة، مث قال

  :املين

كان صلى اهللا عليه وسلم إذا أصاب ثوبه املين غسله وكأين أنظر إىل النقع يف : قالت عائشة رضي اهللا عنها
  .ه عنك باذخرةامط: ورآه صلى اهللا عليه وسلم يف ثوب رجل فقال. ثوبه من أثر الغسل

  :فضل من بات على الوضوء

اللهم : إذا أتيت مضجعك فتوضأ للصالة مث اضطجع على شقك األمين وقل: قال صلى اهللا عليه وسلم
أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك 

  .رسلت، فإن مت يف ليلتك مت على الفطرةإال إليك، آمنت بكتابك الذي أرسلت وبنبيك الذي أ

  :احليض

كنت إذا حضت يأمرين رسول اهللا صلى اله عليه وسلم أن أتزر مث يباشرين، : قالت عائشة رضي اهللا عنها
  .وأيكم ميلك إربه كما كان صلى اهللا عليه وسلم ميلك إربه

  :التيمم



التيمم ضربتان للوجه : ال صلى اهللا عليه وسلموق" فلم جتدوا ماًء فتيمموا صعيداً طيباً " قال اهللا تعاىل 
وجاء رجل إىل عمر بن . جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً: وقال صلى اهللا عليه وسلم. وضربة لليدين
أما تذكر أنا كنا يف : فقال عمار بن ياسر لعمر رضي اهللا عنهما. إين أجنبت فلم أصب املاء: اخلطاب وقال

نت فلم تصل وأنا متعكت بالتراب فصليت، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم سفر فأجنبت أنا وأنت، فأما أ
إمنا كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه األرض ونفخ فيهما مث مسح هبما وجهه : فذكرت ذلك له فقال يل

  .وكفيه

  مما جاء يف الصالة

  :احلث على عمارة املساجد

إذا رأيتم : وقال صلى اهللا عليه وسلم" وباليوم اآلخر إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا " قال اهللا تعاىل 
وقال أبو . إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا" الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان، ألن اهللا تعاىل يقول 

مهور احلور : وقال احلسن. من بىن مسجداً ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة: بكر رضي اهللا عنه
وروي أن مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف عهده كان مبنياً . العني يف اجلنة كنس املساجد وعمارهتا

وبناه عمر كما كان يف عهده صلى اهللا عليه . باللنب وسقفه اجلريد وعمده خشب النخل، فلم يزده أبو بكر
نقوشة والفضة، وجعل عمده من وسلم مث غريه عثمان وزاد فيه زيادة كثرية، وبىن جداره من احلجارة امل

جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم ورفع : وقال صلى اهللا عليه وسلم. حجارة منقوشة وسقفه من ساج
: وملا حصب عمر املسجد قال. أصواتكم وخصوماتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم وشراءكم وبيعكم

  .هو أعفر للنخامة

  :فضل القعود يف املساجد

املساجد بيوت : ليكن املسجد بيتك فإين مسعت رسول اهللا صلى اله عليه وسلم يقول: البنهقال أبو الدرداء 
وقال . املساجد جمالس الكرام: وقيل. ترهب أميت اجللوس يف املساجد: وقال صلى اهللا عليه وسلم. املتقني

ة حمكمة ورمحة أخاً مستفاداً وعلماً مستظرفاً وآي: من أتى املسجد وجد فيه مثان خالل: بعض األنصار
املالئكة يصلون : وقال صلى اهللا عليه وسلم. منتظرة، وكلمة ترد عن رديء وترك الذنوب حياء وحشمة

اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما مل يؤذ فيه أو : على أحدكم ما دام يف املسجد الذي صلى فيه يقولون
  .حيدث فيه

  :أوقات الصلوات



إذا زالت : وقال صلى اهللا عليه وسلم" . ك الشمس إىل غسق الليل أقم الصالة لدلو" قال اهللا تعاىل 
وصلى جربيل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا صار ظل كل شيء مثله، وصلى يف اليوم . الشمس فصلوا

إذا اشتد : وقال صلى اهللا عليه وسلم. يا حممد ما بني هذين وقت: الثاين ملا صار ظل كل شيء مثليه، وقال
أنا كنا نصلي العصر مث يرجع أحدنا إىل اقصى : وروى. ا بالظهر فإن شدة احلر من فيح جهنماحلر فأبردو

ال تزال أميت خبري ما مل يؤخروا املغرب إىل اشتباك النجوم، فإذا غربت فقد : وقال. املدينة والشمس حية
أن النيب صلى  :وعن أنس. لوال أن أشق على أميت ألخرت العشاء إىل نصف الليل: وقال. وجبت الصالة

قد صلى الناس وناموا أما أنكم لن : اهللا عليه وسلم أخر العشاء األخرية إىل نصف الليل، مث صلى بنا مث قال
  .تزالوا يف صالة منذ انتظرمتوها

  :أوقات الضرورة للصالة

من أدرك ركعة من : وروي. من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة: قال صلى اهللا عليه وسلم
بح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد الص

  .أدرك العصر

  :األوقات املنهي فيها عن الصالة

هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وعن الصالة بعد العصر حىت 
روا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا، فإهنا تطلع بني ال حت: وقال صلى اهللا عليه وسلم. تغرب الشمس
إذا بزغ حاجب الشمس فدعوا الصالة وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصالة حىت : وقال. قرين شيطان

ما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعتني بعد الصالة يف : وروت عائشة رضي اهللا عنها. تغرب الشمس
  .بييت قط

  باب اآلذان

وروي أنه غاب ليلة عن . أمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أؤذن للفجر بالليل: بالل أنه قالروي عن 
قم فأذن، فما زلنا ننتظر الصبح بعد ذلك حىت جاء : أصحابه ومعه أخو صدي فلما كان وقت السحر قال

ويروى أنه صلى . نإن أخا صدي قد أذن وإمنا يقيم من أذ: بالل فاراد ان يقيم فقال صلى اهللا عليه وسلم
كان اآلذان على عهد الرسول صلى اله : وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما. اهللا عليه وسلم أمر بالل بالترجيع

وكان عثمان رضي اهللا عنه . قد قامت الصالة مرتني: عليه وسلم مثىن مثىن واإلقامة مرة مرة، غري أنه يقول
وروي أن املسلمني ملا قدموا املدينة . وبالصالة مرحباً وأهالًمرحباً بالقائلني عدالً : يقول إذا مسع االذان

وقال . اختذوا ناقوساً كناقوس النصارى: كانوا جيتمعون فيتحينون للصالة وليس ينادى هبا فقال بعضهم



أو ال تبغون رجالً ينادي بالصالة؟فقال رسول اهللا : قرناً كقرن اليهود، فقال عمر رضي اهللا عنه: بعضهم
  .فناد بالصالة فأمره أن يشفع اآلذان ويوتر باإلقامة: عليه وسلم صلى اهللا

  :السخف يف االذان

ليس لنا ما نزيدك ولكن قد : فقالوا. استؤجر رجل يف قرية على أن يؤذن بعشرة دراهم فاستزادهم: قيل
ل يف مررت برجل يقو: وقال بعضهم. ساحمناك يف حي على الفالح فال معىن له مع قولك حي على الصالة

إنه : ما لك ال تشهد شهادهتم؟فقال: فقلت!أشهد أن ال اله إال اهللا وهم يشهدون أن حممداً رسول هللا: آذانه
دخلت قرية فحان وقت الصالة فدخلت مسجدها فأذنت وأقمت وصليت : وقال بعضهم. يهودي مستأجر

هل رايت : دي؟قلتأمسلم أنت أم يهو: جبماعة منها دخلوا املسجد، فلما سلمت ودعوت قال أحدهم
  .إمنا نقول ألن يهودكم خري من مسلمينا: يهودياً صلى مبسلمني؟قال

  :الواجب من الصالة

واستدل مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه . إن الوتر واجب ومل يوجبه غريه: قال ابو حنيفة رضي اهللا عنه 
روي أن أعرابياً أتى النيب صلى اهللا عليه و. إن اهللا تعاىل زادكم صالة أال إهناالوتر فأوتروا: وسلم أنه قال

وروي أن . ال إال أن تتطوع: هل علي غريها؟قال: وسلم فساله عن الصالة الواجبة عليه فذكرها له فقال
واهللا ال أزيد فيها : ال قال: هل علي غريها؟قال: أعرابياً قال للنيب صلى اهللا عليه سلم بعد ان علمه الصالة

من : وروي. أن الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله: وروي. إن صدقأفلح : فقال. وال أنقص
  .ترك صالة العصر فكأمنا حبط عمله

  :احلث على صالة اجلماعة

إمنا يعمر مساجد اهللا أي " ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد وقول اهللا تعاىل : قال صلى اهللا عليه وسلم
  .بالسعي إليها والصالة فيها

  :الة يف املطرالص

أمسك : خطب ابن عباس يف يوم مجعة وكان ذا مطر، فأمر املؤذن أن يؤذن فلما قال حي على الصالة قال
قد أنكرمت ذلك قد فعله خري مين ومنكم فإهنا : وأذن الصالة يف الرحال، فنظر القوم بعضهم إىل بعض فقال

  .ابتلت النعال فالصالة يف الرحال إذا: وقال صلى اهللا عليه وسلم. عزمة، وإين كرهت أن أخرجكم

  :القراءة يف الصالة



ال : وقال صلى اهللا عليه وسلم. عىن ذلك يف لصالة: قيل" . فاقرأوا ما تيسر من القرآن " قال هللا تعاىل 
فمن مل : وروى أبو سعيد اخلدري أنه صلى اهللا عليه وسلم قال يف كل ركعة قراءة. صالة إال بفاحتة الكتاب

  .إذا أمن اإلمام فأمنوا: وقال. يع الركعات فال صالة لهيقرأ يف مج

  :رفع اليدين والذكر

روى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع راسه من 
 مكن وجهك من: وقال. إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه وال يربك بروك اجلمل: وقال. الركوع

  .أمرت أن أسجد على سبعة آراب: وقال. األرض حىت جتد حجم األرض

  :التشهد والتسليم

وروي أنه كان يعلمنا . إذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل التحيات إىل آخره: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يلها التسليمحترميها للتكبري وحتل: وقال صلى اهللا عليه وسلم. التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن

  :ستر العورة يف الصالة

املراد هبا الصالة إلمجاع الناس أن أخذ الزينة ألجل : قيل" خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال اهللا تعاىل 
رمبا أكون يف الصيد وليس علي إال : وسأل سلمة بن األكوع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. املكان ال جيب

: وملا سئل عن جواز الصالة يف الثوب الواحد قال. زره ولو بشوك: لثوب واحد وأريد الصالة فقا
ال تكشف فخذك وال : وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه. غط فخذك فإهنا عورة: أوكلكم جيد ثوبني؟وقال

إذا زوج أحدكم عبده من أمته فال ينظر إىل ما بني سرهتا وركبتها فإن : وقال. تنظر إىل فخذ حي وال ميت
ورة من كل مسلم، وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجل عن اشتمال الصماء، وهو أن جيعل ذلك ع

  .الثوب على أحد عاتقيه

  :الكالم يف الصالة

كان الرجل منا : وروى زيد بن أرقم فقال. روى أبو هريرة أن النيب صلى اله عليه وسلم تكلم باملدينة فبىن
" بكم سبقت حىت أنزل اهللا تعاىل : لم فيدخل الداخل فيقوليتكلم خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء : وقال النب صلى اهللا عليه وسلم. فأمرنا بالسكوت" وقوموا هللا قانتني 
  .من كالم اآلدميني إمنا هي قراءة وتسبيح

  :إعادة الصالة ملن حضر اجلماعة



ما : صالة الفجر، فلما فرغ رأى رجلني خلف الصف فقالروي ان النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى 
إذا جئتما فصليا وإن كنتما قد صليتما تكون : كنا قد صلينا يف رحالنا فقال: منعكما أن تصليا معنا؟قاال
  .األوىل فريضة والثانية سنة

  :إعادة الصالة

أقم " إال ذلك لقوله تعاىل  من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .الصالة لذكري 

  :سجود التالوة والشكر

وروى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا . ليس يف املفصل سجود: وقال مالك. سجدات القرآن أربعة عشر: قيل
وروى عقبة بن عامر رضي اهللا . إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك األعلى: عليه وسلم كان يسجد يف

وروى عبد الرمحن بن . قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلج سجدتان فمن مل يسجدمها فال يقرأها: عنه قال
بشرين جربيل أن من صلى عليك واحدة : عوف أن النيب صلى اهللا عليه سومل سجد فأطال السجود، فقال

  .صليت عليه عشراً
  .فسجدت هذه السجدة شكراً هللا تعاىل

  :الشك يف الصالة

فإن كانت رابعة فقد . من شك يف صالته فلم يدر أثالثاً أم أربعاً فليصل أخرى: ليه وسلمقال صلى اهللا ع
وروي عنه أنه صلى الظهر . متت صالته، وإن كانت خامسة كانت الركعة، والسجدتان ترغيماً للشيطان

وسجد وما ذاك؟فقيل له يف ذلك، فثىن رجله : أحدث يف الصالة حدث؟قال: مخساً، فلما أن سلم قيل له
  .سجديت السهو

  :املرور بني يدي املصلي واإلعتراض بينه وبني القبلة

: روي أن أبا سعيد كان يصلي، فمر رجل من آل أيب معيط بني يديه فمنعه، فأىب فدفع يف صدره قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومروان يومئذٍ على املدينة فشكا إليه فقال مروان أليب سعيد فقال أبو سعيد

إذا مر بني يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان، وإين كنت هنيته : وسلم
وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبني القبلة على . فاىب ان ينتهي

لب واحلمار واملرأة، فأنكرت وذكر بعد ذلك عند عائشة أن الصالة يقطعها الك. الفراش الذي ينامان عليه
وكان صلى اهللا عليه وسلم حيمل أمامة بنت زينب على عاتقه فإذا سجد . ذلك ملا كانت تعلم من حاهلا

  .وضعها وإذا قام محلها



  :التوجه للقبلة

وكان . قدم رسول اهللا صلىالهللا عليه وسلم املدينة فصلى للقدس ستة عشر شهراً أو سبعة: قال الرباء
فمر " قد نرى تقلب وجهك يف السماء " عليه وسلم حيب أن يتوجه حنو القبلة فأنزل اهللا تعاىل صلى اهللا 

. أشهد لقد حتولت القبلة للكعبة: رجل من الذين احنرفوا معه للقبلة بقوم من األنصار يصلون للقدس فقال
قل هللا " فقال تعاىل . عليها ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا: فقالت اليهود. فاحنرفوا يف صالهتم حنو الكعبة

وكان صلى اهللا عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل " . املشرق واملغرب 
  .فاستقبل

  :رمي الرباق يف الصالة

إن : رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خنامة يف الصالة فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه فقام فحكه وقال
م يف صالته فإمنا يناجي ربه، وإن ربه بينه وبني القبلة فال يبصقن يف قبلته ولكن عن يساره أو أحدكم إذا قا

  .أو يفعل هكذا: حتت قدمه، مث أخذ طرف ردائه فبصق فيه مث رد بعضه إىل بعض فقال

  :الصالة خلف كل مسلم

يصلي مع احلجاج وكان ابن عمر رضي اهللا عنه . صلوا خلف كل بر وفاجر: قال صلى اهللا عليه وسلم
  .إذا دعونا إىل الصالة أجبناهم، وإذا دعونا إىل الشيطان تركناهم: فقيل له يف ذلك فقال

  :القصر يف الصالة

ما بالنا : وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . ال جناح عليكم أن تقصروا من الصالة " قال اهللا تعاىل 
وروي أنا سافرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فمنا من . مصدقة تصدق اهللا هبا عليك: نقصر وقد أمنا؟قال

  .أمت ومنا من قصر فلم يعب بعضنا بعضاً

  :غسل اجلمعة وفضله

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً ومن راح بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، 

  .يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة

  :وجوب اجلمعة



إن اهللا فرض عليكم اجلمعة يف عامكم هذا يف شهركم هذا يف يومكم هذا : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حيايت أو بعد وفايت، أال ال مجع اهللا مشله وال بارك له يف أمره أال ال صالة له أال ال إال من ختلف عنها يف 
من ترك : وقال. اجلمعة واجبة على كل مسلم إال امرأة أو صبياً أو مملوكاً: وقال!زكاة له أال ال حج له

الليل يؤويه إىل أهله  من علم أن: وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه. ثالث مجعات متواليات طبع اهللا على قلبه
  .إذا جاء أحدكم اجلمعة واإلمام خيطب فليصل ركعتني قبل أن جيلس: وقال. فليشهد اجلمعة

  :النهي عن تأخري الصالة عن وقتها

من مل : وقال وكيع. الصالة يف أول الوقت رضوان اهللا، ويف آخر الوقت عفو اهللا: قال صلى اهللا عليه وسلم
إياك وتأخري الصالة عن وقتها فإنك : وقال رجل البنه وهو مسافر. ها فما وقرهايأخذ أهبة الصالة قبل وقت

: وقام بشر املريسي من جملس املأمون للصالة فقال له علي بن صاحل. تصليها ال حمالة، فصلها وهي تقبل
 وكان احلجاج!صدق: فقال املأمون. هذا وقت ليس ملخلوق فيه طاعة: أتقوم وأمري املؤمنني جالس؟قال

ما يكاد وقت : وقال ثعلب. إن الوقت ال ينتظرك والرب ال يعذرك: خيطب فأطال فقام إليه رجل فقال
  :الصالة إال تذكرت قول أيب متام

  وأحق الفتيان أن يقضي الدين امرؤ كان لإلله غرميا

  :احلث على احملافظة على الصلوات

وقال صلى . وقيل هي العشاء. هي العصر قيل" حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى " قال اهللا تعاىل 
أقرب ما يكون العبد من ربه وقت صالته، ولذلك أمر بالدعاء : وقال . الصالة عماد الدين: اهللا عليه وسلم
  .إذا كان يوم اجلمعة بعث إبليس شياطينه إىل الناس بالركائب أي يذكروهنم احلاجات: يف عقبها، وقيل

  :بركة الصالة وفضل التهجد

وامر " قال تعاىل . هبذا أمرين ريب: لى اهللا عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة أمرهم بالصالة ويقولكان ص
إن الصالة تنهى " وقال تعاىل " . أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقاً حنن نرزقك والعاقبة للتقوى 

إنه توبة إىل اهللا وتكفري للسيئات عليكم بقيام الليل ف: وقال صلى اهللا عليه وسلم" عن الفحشاء واملنكر 
ما فعل اهللا : رأيت احلسن يف املنام فقلت: وقال جعفر اخللدي. ومنهاة عن اإلمث ومطردة للداء عن اجلسم

طاحت تلك العبارات وطارت تلك اإلشارات وفنيت تلك العلوم ودرست الرسوم، فما نفعنا إال : بك؟قال
إذا أخلص الرجل التعبد هللا أربعني صباحاً أجرى : بن أسباط وقال يوسف. ركيعات كنا نركعها يف السحر
أذيبوا طعامكم بذكر اهللا والصالة، وال تناموا : وقال صلى اهللا عليه وسلم. اهللا على لسانه ينابيع احلكمة

وحكي عن بعض النتعبدين مبكة أنه . أخاف البيات: مل ال تنام بالليل؟قال: وقيل للربيع. عليه فتقسو قلوبكم
لسعتين : تتح الصالة ورفع رجالً إىل نصف الليل مث وضعها، ورفع األخرى إىل الصباح فقيل له فقالاف



عقرب ملا دخلت يف الصالة، فرفعت امللسوعة فلما كان نصف الليل لسعت عقرب الرجل األخرى فرفعتها 
صلوا يف : وقال ابو ذر!ووضعت األخرى، واستحييت أن أنصرف من بني يدي اهللا تعاىل للسعة عقرب

  .ظلمة الليل لوحشة القبور وصوموا يف شدة احلر حلر النشور

  :التكاسل عن التهجد

فال تعصه بالنهار أي عجزك بالليل : قال. لست أقوى على قيام الليل: قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .نهارلعلك تفجر بال: ال أستطيع قيام الليل، فقال: وقال رجل لسليمان. لعصيانك بالنهار

  :عتب من خيفف حىت خيل باألركان

ونظر الشبلي إىل رجل يسرع يف صالته . اسوأ الناس سرقة من يسرق من صالته: قال صلى اهللا عليه وسلم
إن الصالة مكيال فمن وىف ويف له ةومن : وقال بعضهم. إنك لتخون وبعد اخليانة ال تقبل األمانة: فقال له

بئس : اللهم زوجين من احلور العني فقال أعرايب: ة خفيفة مث قالوصلى رجل صال. طفف فويل للمطففني
صالتك رجز؛فأتى بالتشبيه : ونظر اجلماز إىل من خيففها فقال. اخلاطب أنت أعظمت اخلطبة وأسأت النقد

  .مبا هو من صنعته

  :عذر من صلى صالة خفيفة

وصلى بعض العلماء فخفف . اءصالة ليس فيها ري: ما هذه الصالة؟قال: صلى رجل صالة خفيفة فقيل له
إين رجل عظيم البطن : ما هذا؟قال: ورأى أبو حنيفة رجالً يصلي وال يركع فقال. أغالب شيطاين: وقال

  فإذا صليت وركعت ضرطت فأيهما أحسن؟

  :عتب إمام يطيلها

آخر ما : عاصأفتان أنت يا معاذ؟وقال عثمان بن أيب ال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ رضي اهللا عنه
وقرأ إمام سورة طويلة . إذا أممت قوماً فأخفف هبم الصالة: عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قد : فقال الرجل. فعاتبه من كان خلفه فقال اإلمام قد قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران يف صالة الصبح
وإهنا : ة فلما فرغ عاتبه من كان خلفه فقالوأطال إمام الصال. رايت ما فعل أهل الردة من هذا وأشباهه

أنا رسول اخلاشعني إليك إنك ثقيل، وإهنم ال يقدرون على احتمال : فقال الرجل. لكبريةٌ إ ال على اخلاشعني
  .بردك

  :املعري بترك الصالة



جل يقال وكان بأصبهان ر. نعم بالترك: فقال. قد مجعت بينهما: فقال. قم وصل: قال أبو العيناء البن مكرم
له الكناين يف أيام أمحد بن عبد العزيز، وكان يتعلم أمحد منه اإلمامة فاتفق أن تطلعت عليه أم محد يوماً 

الرافضة تصلي كل يوم إحدى ومخسني ركعة، وابنك : فقال الكناين . يا فاعل جعلت ابين رافضياً: وقالت
  .ال يصلي كل أحد ومخسني يوماً ركعة

  :املكره على الصالة

  :ر املنصور ابا دالمة أن يالزم الصالة فقالأم
  مبسجده والقصر مايل وللقصر... أمل تعلموا أن اخلليفة لزين 

  فمايل يف األوىل وال العصر من أجر... أصليهما كرهاً على غري نيٍة 
  أعلل فيه بالغناء وباخلمر... وحيبسين عن جملسٍ أستلذه 
  العاملني على ظهريولو أن ذنوب ... وما ضره واهللا يصلح أمره 

  :وله
  فتقرأت مكرهاً جلفائي... وجفاين األمري كي أتقرا 

  علم اهللا نييت من مسائه... والذي أنطوي عليه املعاصي 

رضيت بالطهارة : فقالت. أرضى بأحدمها: وكانت امرأته تكره ابنها على الطهارة والصالة وهو يأىب فقال
  .نقضت فنقضنا: يست بشيء، فضرط وقالصل فالطهارة بال صالة ل: قالت. فلما تطهر

  :طرف من صالة األعراب

اللهم حسيب ونسيب اردد ضاليت : مث قام يصلي فقال. على العمل الصاحل قد قامت الفالح: أقام أعرايب فقال
أمل هنلك : ودخل أعرايب احلضر فقام يصلي يف الصف األول فقرأ اإلمام. واحفظ مهلي والسالم عليكم

يا ابن الفاعلة أهلكت : مث نتبعهم اآلخرين، فخرج من املسجد يقول: إىل اآلخر فقال األولني، فتأخر
وصلت أعرابية مع . قد صعق القوم ورب الكعبة: وصلى أعرايب مع قوم فلما سجدوا عدا وقال. الفريقني

يا : فقالتوأنكحوا األيامى، وارتج عليه فجعل يرددها فخرجت األعرابية إىل أخيها : اجلماعة فقرأ اإلمام
  .أخي ما زال اإلمام يأمرهم بنكاحنا حىت خفت أن يثبتوا علي

  :املتبجح بترك الصالة

وقال . أردت أن يرتفع إىل السماء خرب ظريف: ما هذا؟قال: رؤي أبو نواس وهو يصلي يف اجلماعة فقيل له
عتان األولتان ألهنما الرك: وما محياها؟قال: قال. حىت تذهب محياها: فقال. الصالة: السفاح أليب دالمة

األول إذا : تعلمت من أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ثالث أحاديث ونصفاً: وقال بعضهم. أطول



ابتلت النعال فالصالة يف الرحال، الثاين ليس من الرب الصيام يف لسفر، الثالث إذا حضرت الصالة والعشاء 
وقال . أردت أن يرتفع إىل السماء خرب ظريف: حبب ما هذا؟قال: فابدأوا بالعشاء، ونصف احلديث

الركعتان األولتان ألهنما : وما محياها؟قال: قال. حىت تذهب محياها: فقال. الصالة: السفاح أليب دالمة
األول إذا : تعلمت من أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ثالث أحاديث ونصفاً: وقال بعضهم. أطول

ل، الثاين ليس من الرب الصيام يف لسفر، الثالث إذا حضرت الصالة والعشاء ابتلت النعال فالصالة يف الرحا
وجعلت قرة عيين : حبب إيل من دنياكم ثالث النساء والطيب وقد قال: فابدأوا بالعشاء، ونصف احلديث

  .يف الصالة
بشملته مث توجه رأيت أعرابياً يف يوم بارد وقد عمد إىل أكمة فكنسها : قال األصمعي: املعتذر لتركه الصالة

  :إىل القبلة فقال
  على غري طهرٍ مؤمناً حنو قبليت... إليك اعتذاري من صاليت قاعداً 

  ورجالي ال تقوى على ثين ركبيت... فما يل بربد املاء يا رب طاقةً 
  وأقضكيه يا رب يف وجه صيفيت... ولكنين أحصيه واهللا جاهداً 
  صفعي ومن نتف حلييت مبا شئت من... فإن أنا مل أفعل فأنت مسلطٌ 

  :ابن طباطبا
  يساهلين ريب حلسن قضائي... وماطلت ريب بالصالة ومل يزل 

  :احملرض على ترك الصالة

أنت تسري أربعة : قال بعض اخلاسرين لرجل كان يأيت الصالة من أربع فراسخ ويكتري محاراً بأربعة دراهم
فاتين : املعتزلة إىل رجل مغموم فسأله فقالونظر بعض . فراسخ وترجع أربعة وتضيع أربعة وتعزم أربعة

أخشى أن : وكان بعضهم يتباطأ عن اجلمعة فرأى من يستعجل ويقول. إمنا فاتك ما أدركته: فقال!ركعة
  .أنا أخشى أن أدركها: فقال!تفوتين اجلمعة

  :صالة االستسقاء

معة، فدخل رجل خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستسقى فطلب رداءه وكان خيطب يوم اجل
فرفع صلى اهللا عليه " قال . يا رسول اهللا أهلكت األموال وانقطع النسل فادع اهللا أن يغيثنا: املسجد فقال

وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب : قال أنس رضي اهللا عنه!اللهم أغثنا اللهم أغثنا: وسلم يديه وقال
عت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت مث وال قزعة، وما بيننا وبني سلع من بيت أو دار فطل

يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت : مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املستقبلة فقال. أمطرت
اللهم حوالينا وال علينا : فرفع الرسول عليه الصالة والسالم يديه فقال. السبل فادع اهللا أن ميسكها عنا

  .فانقلعت وخرجنا منشي يف الشمس: قال. لظراب وبطون األودية ومنابت األشجاراللهم على اآلكام وا



  الزكاة

  :فضل التصدق ومدحه

ما تصدق أحد بصدقة : وقال صلى اهللا عليه وسلم. الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء: يف اخلرب
اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ  أمل يعلموا أن: " مث قرأ. إال وقعت يف يد اهللا قبل أن تقع يف يد السائل

وكان أهل الصفة إذا أمسوا ينطلق الرجل بالرجل والرجلني . استنزلوا الرزق بالصدقة: وقال. الصدقات
  .وسعد بن عبادة ينطلق بثمانني

  :التداوي بالصدقة

والكم بالزكاة حصنوا أم: وقال عليه الصالة والسالم. الصدقة دواء منجح: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وعاد حامت األصم بعض األغنياء، فلما خرج بعث إليه . واستقبلوا البالء بالدعاء. وداووا مرضاكم بالصدقة

  .اللهم أدم حاله هذه فإنه صالح الفقراء: ال، فقال: أهذا كان فعله يف الصحة؟فقيل: مبال فقال

  :احلث على الصدقة بالقليل

ال مينعكم من معروف : قال عليه الصالة والسالم. قوا النار ولو بشق مترةات: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال : وقال عليه الصالة والسالم. ال تردوا السائل ولو بظلف حمرق أو صلة حبل: وقال عليه السالم. صغره

ال عليه وق. ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات" حتقروا اللقمة فإهنا تعود يوم القيامة كاجلبل العظيم مث تال 
. وقال صلى اهللا عليه وسلم على كل مسلم صدقة. مهور احلور العني فلق اخلبز وقبضات التمر: السالم
يعني ذا : فإن مل جيد؟قال: قيل. يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق: يا رسول اهللا أرأيت لو مل جيد؟قال: قيل

ميسك عن الشر فإن له : فإن مل يستطع؟قال: قيل. يأمر باملعروف: فإن مل يستطع؟قال: قيل. احلاجة امللهوف
إن : وروي أن عائشة كانت تأكل العنب فتعرضت هلا سائلة فأعطتها حبة، فقيل هلا يف ذلك فقالت!صدقة

  " .فمن يعمال مثقال ذرة خرياً يره " فيها مثاقيل ذر تعين بذلك قوله تعاىل 

  :احلث على اخفاء الصدقة

ال " وقال " . ت فنعما هي، وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم إن تبدوا الصدقا" قال اهللا تعاىل 
ال خري يف املعروف إذا ذكر وال يف : وقيل" تبطلوا صدقاتكم باملن والذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 

وقال جعفر . ثالث من كنوز اجلنة كتمان الصدقة واملرض واملصيبة: وقال عليه السالم. الصدقة إذا نشرت
  .حسن اجلوار عمارة الدار، وصدقة السر مثراة املال: أيب طالب بن

  :احلث على التصدق أيام الصحة



أن تتصدق صحيحاً تأمل : أي الصدقة أعظم أجراً؟فقال: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .لفالن كذا ولفالن كذا: العيش وختاف الفقر، وال متهل حىت إذا كانت يف احللقوم قلت

  :احلث على تطييب الصدقة

لن تنالوا " وقال اهللا تعاىل . ال يقبل اهللا صالة بال طهور وال صدقة من غلول: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أحب األموال إيل بئرحا والصدقة هللا : فلما نزلت هذه اآلية قام أبو طلحة فقال" . الرب حىت تنفقوا مما حتبون 

بخ بخ إن : فقال عليه السالم. ند اهللا، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللاوذخرها ع. تعاىل أرجو ذكرها
  :بعضهم! ذلك مال رابح أرى أن تضعه يف األقربني

  بنيت مبا خنت اإلمام سقايةً فال شربوا إال أمر من الصرب
  تعود على املرضى به طلب األجر... فما كنت إال مثل بائعة استها 

  :مالهمن جيب له ان يتصدق من غري 

. إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة فإن هلا أجرها مبا أنفقت: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ولزوجها أجره مبا اكتسب، وللخادم مثل ذلك، وال ينقص بعضهم أجر بعض

  :ما يدل على وجوب الزكاة

وقال اهللا " . ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء" قال اهللا تعاىل 
ويف " وقال تعاىل " . خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا " وقال " . قد أفلح من تزكى " تعاىل 

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا " وقال تعاىل " أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم 
ما أدى : الكنز هو كل ما مل تؤد زكاته بداللة قوله عليه الصالة والسالم: وقيل" .  فبشرهم بعذاب أليم

كيف تقاتل وقد قال النيب صلى : زكاته فليس بكنز وملا منع الزكاة من منع من العرب قال عمر أليب بكر
ين ماله ونفسه إال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فمن قاهلا فقد عصم م: اهللا عليه وسلم

من حقع أداء الزكاة واهللا لو منعوين عناقاً لقاتلتهم على : حبقه وحسابه على اهللا؟فقال أبو بكر رضي اهللا عنه
  .منعها

  :من جيب أن تدفع الزكاة إليه ومن ال جيوز دفعها إليه

م، ويف الرقاب والغارمني ويف إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهب" قال اهللا تعاىل 
ال تردوا : وقال عليه الصالة والسالم. ابدأ مبن تعول: وقال صلى اهللا عليه سومل" . سبيل اهللا وابن السبيل 
قال رجل ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت بيد سارق : وقال عليه السالم. السائل ولو على فرس

ية، وتصدق يف اليوم الثالث فوقعت يف يد غين، فقيل له يف ذلك وتصدق يف اليوم الثاين، فوقعت يف يد زان



إن اهللا قبل صدقتك فالزانية استعفت بصدقتك، وكذلك السارق والغين : فساءه ذلك فأيت يف منامه فقيل
أخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة، فجعلها يف فيه فقال النيب صلى : وقال أبو هريرة. اعترب بصدقتك

أيت النيب : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. ليطرحها أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة!كخ كخ: وسلماهللا عليه 
  .هو هلا صدقة وهو لنا هدية: فقال. هذا مما تصدق به على فالنة: عليه السالم بلحم فقلنا

  :فرض اإلبل

ضها رسول اهللا صلى بسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فر: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
اهللا عليه وسلم اليت أمر اهللا هبا، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعطه يف أربع 

وعشرين من اإلبل فما دوهنا الغنم، ويف كل مخس شاة إذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها ابنة 
بلغت ستة وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون، خماض، فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر، وإذا 

وإذا بلغت ستاً وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها 
جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها ابناً لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها 

تا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة، حقنان، طروق
  .ومن بلغت صدقته جذعة وعنده حقة فإهنا تقبل منه اجلذعة، ويعطيه املتصدق عشرين درمهاً أو شاتني

  :صدقة البقر والغنم

وروي أنه أيت . من أربعني مسنةروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر معاذ أن يأخذ من ثالثني تبيعاً، و
مل أمسع من رسول اهللا عليه السالم فيه شيئاً حىت ألقاه فأسأله، فتوىف رسول اهللا : بدون ذلك فلم يأخذه وقال

ليس يف الغنم صدقة حىت تبلغ أربعني، فإذا : وقال عليه السالم. صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ
ادهتا حىت تبلغ مائة وإحدى عشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس يف بلغتها ففيها شاة وال شيء يف زي

وقال عمر رضي اهللا . زيادهتا شيء حىت تبلغ مائتني وشاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه مث يف كل مائة شاة
فحل  اعتد عليهم بالسخلة يروح هبا الراعي وال تأخذها وال تأخذ األكولة وال الرىب وال املاخض وال: عنه

  .إياك وكرائم أمواهلم: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ. الغنم، وخذ اجلزعة الثنية

  :صدقة اخلليطني

وما كان يف اخلليطني فإهنما متراجعان . يف احلديث ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة
، فإمنا عليهم شاة وإذا كانت لثالثة كان فيها بالسوية معناه ال يفرق بني ثالثة خلطاء يف عشرين ومائة شاة

ثالث شياه، وال جيمع بني متفرق رجل له مائة شاة ورجل له مائة شاة، فإذا تركتا متفرقتني ففيهما شاتني، 
ويف . وإذا مجعتا ففيهما ثالث شياه، فخشية الساعي أن ثقل الصدقة، وخشية رب املال أن تكثر فأمر كال

  .ال أخالط وال وراط، ومن أحىب فقد أرىب وكل مسكر حرام: لسالمحديثه عليه الصالة وا



  :وجوب الزكاة يف مال اليتيم ال املكاتب

وروى جابر عن النيب صلى اهللا عليه . اجتروا يف مال اليتيم ال تأكله الصدقة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
املكاتب عبد ما بقي : لة قوله عليه السالمال زكاة يف مال املكاتب وهو عبد ما مل يؤد كتابته، بدال: وسلم

  .عليه درهم

  :تعجيل الزكاة

وشكوا خالداً . روي أن العباس استأذن النيب صلى اهللا عليه سومل يف تعجيل صدقته قبل ان حتل، فإذن له
الصالة  وروي أنه عليه. أما العباس فإنا قد أسلفنا منه صدقة العام والعام املستقبل: والعباس وابن مجيل فقال

  .والسالم استسلف بكراً من الصدقة

  :ما مل جتب فيه الزكاة

يف سائمة الغنم زكاة، فداللة خطابه دل أن ال : ال جتب يف عوامل اإلبل صدقة بداللة قوله عليه السالم: قيل
 ليس يف الكسعة وال يف اجلبهة وال يف النحة صدقة، واألفراس عند: وقال عليه السالم. زكاة يف علوفتها

وعند أيب حنيفة تلزم يف إناثها، ويستدل أن عمر رضي اهللا عنه . الشافعي رضي اهللا عنه ال جتب فيه الزكاة
مجع الصحابة واستشارهم حىت كتبوا إليه من الشام أن أخرج املصدقني إليها، فأوجب يف كل فرس ديناراً، 

  .مل دينار، وليس يف املرابطة شيءيف كل فرس سا: وروى أصحابه عن النليب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  :زكاة احلبوب والثمار

وروي أن الرسو ل عليه الصالة والسالم أخذ الصدقة من احلنطة " وآتوا حقه يوم حصاده " قال اهللا تعاىل 
فلم يعترب أبو حنيفة القدر وأوجب يف . فيما سقت السماء العشر: وقال عليه السالم. والشعري والذرة
ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر : والشافعي خصص هذا اخلرب بقوله عليه السالم القليل والكثري،

وأما اخلضراوات فقد أوجب أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل يف مجيعها الزكاة، بداللة . صدقة، فلم يوجب يف دوهنا
: صلى اهللا عليه وسلم ومنع من إجياهبا الشافعي استدالالً بقول النيب" . وآتوا حقه يوم حصاده " قوله تعاىل 

  .ليس يف اخلضراوات صدقة

  :خرص النخل والكرم

  .ما أقركم إال على أن التمر بيننا وبينكم: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لليهود حني افتتح خيرب
. فكانوا يأخذونه. إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي: وكان يبعث عبد اهللا بن رواحة فيخرص عليهم مث يقول

يف زكاة الكرم خترص كما خترص النخل، مث يؤدي زكاته زبيباً كما يؤدي زكاة النخل : السالموقال عليه 



ال يعترب اخلرص بداللة ما روى جابر أنه هنى عن اخلرص وعن املزاينة، وهي بيع الثمار : وقال أبو حنيفة. متراً
  .على رؤوس النخل خبرصه متراً

  :زكاة الذهب والفضة والعرض

ليس فيما دون مائيت درهم شيء، فإذا بلغت ماائيت درهم ففيها مخسة :  عليه وسلمقال الين صلى اهللا
. يف الرقة ربع العشر فأما احللى فقد اختلف فيه الزكاة: وقال عليه السالم. دراهم، وماد زاد فبحسابه

. حللى زكاةيف ا: وأنه قال. أديا زكاهتما: وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال المرأتني معهما حلى
مررت على عمر بن اخلطاب وعلى عنقي أدمة أمحلها : وقال محاس. زكاة احللى إعارهتا: وروي عنه أنه قال

ذاك مال : فقال. يا أمري املؤمنني ما يل غري هذه راهت يف القرظ: أال تؤدي زكاته يا محاس؟قلت: فقال
  .هافوضعتها بني يديه فوجدها قد وجب فيها الزكاة فأخذها من. فضع

  :زكاة الفطر

روى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من متر أو 
  .صاعاً من شعري على كل حر وعبد، ذكراً وأنثى من املسلمني

  مما جاء يف الصوم

  :وجوب الصوم

فمن شعهد منكم الشهر " وقال " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " قال اله تعاىل 
شهر رمضان إال أن : أخربين مبا فرض اهللا من الصيام؟قال: وقال رجل للنيب صلى اله عليه وسلم" فليصمه 
  .تتطوع

  :فضل شهر رمضان والصوم

من صام رمضان امياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وأغلقت : وقال صلى اهللا عليه وسلم. فر له ما تقدم من ذنبهالقدر غ

يا معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه : وقال عليه السالم. أبواب النار وسلسلت الشياطني
ما صام رسول اهللا : اسوقال ابن عب. أغض للبصر وأعف للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وكان يصوم إذا صام حىت يقول القائل ال يفطر، ويفطر . صلى اهللا عليه وسلم شهراً كامالً قط غري رمضان
: أخربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم أين اقول: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. حتىيقول القائل ال يصوم

إنك ال تستطيع ذلك فصم وافطر ومن وقم : ه السالمفقال علي. ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت



إين أطيق أكثر من : فقلت. وصم يف الشهر ثالث ايام، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر
إين أطيق أكثر من ذلك فقال : فقلت. فصم يوماً وافطر يوماً فذلك صيام داود؛وهو أعدل صيام: قال. ذلك

  .ذلك ال أفضل من: عليه السالم

  :النية يف الصوم

من مل ينو الصوم قبل الفجر فال : وروي. ال صيام ملن ال يبيت النية من الليل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. إن من أكل فليمسك، ومن مل يأكل فليصم: وروي أنه بعث إىل أهل العوايل وقد تعاىل النهار. صوم له

ي، واستدل بأنالنيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على بعض أزواجه وجيوز النية للمتطوع يف النهار عند الشافع
  .إين إذاً صائم: فقال. ال: هل عندكم غذاء؟فقالوا: فقال

  :صوم عاشوراء

روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء إىل أن فرض رمضان وروي أن معاوية 
ما كتب اهللا عليكم :  صلى اهللا عليه وسلم يقولأين علماؤكم؟مسعت النيب: دخل املدينة فخطب فقال

  .صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر

  :نفع الصوم وثوابه

ليجد الغين اجلوع : مل أوجبه اهللا تعاىل؟فقال: سئل ابو عبد اهللا بن احلسني رضي اهللا تعاىل عنه عن الصوم
م فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند للصائ: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه. فيعود بالفضل على الفقري

أميا رجل أكل عنده وهو : وحدث جماهد. لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك
ال يصوم : وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صائم صلت عليه املالئكة ما دام ذلك الطعام يؤكل عنده

  .ذلك اليوم وجهه من النار خريفاًالعبد يوماً يف سبيل اهللا إال باعد اهللا ب

  :رؤية هالل رمضان

وقال ابن . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم اهلالل فعدوا ثالثني: قال صلى اهللا عليه وسلم
وقال . تراءينا اهلالل فرأيته فأخربته صلى اهللا عليه وسلم فصام، وأمر الناس بالصيام: عمر رضي اهللا عنهما

تراءينا اهلالل على عهد رسول اهللا عليه السالم فجاء أعرايب فشهد أنه رأى : ي اهللا عنهماابن عباس رض
يا بالل : فقال. نعم: أتشهد أن ال اله إال اهللا ومتامه؟قال: اهلالل ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إيل من أن أفطر يوماً من  ألن أصوم يوماً من شعبان أحب: ويف خرب آخر. ناد يف الناس أن يصوموا غداً
وأتى . رمضان، وروي أنه كان يقبل يف هالل رمضان شهادة الواحد وال يقبل يف شهادة شوال إال عدلني



بشرمها وهي : بأي عينيك رأيت اهلالل؟قال: رجل يف زمن عمر رضي اهللا عنه فشهد أنه رأى اهلالل فقال
  .سلم يف بعض غزواته؛فأجاز شهادتهالباقية ألن األخرى ذهبت مع النيب صلى اهللا عليه و

  :كراهة رؤيته

  :أرانيك اهللا بالسل؛فأخذه ابن املعتز فقال: نظرخمنث إىل قمر رمضان فقال
  من بعد ما صريين كاخلالل... يا قمراً قد صار مثل اهلالل 

  حىت أرانيك بداء السالل... احلمد هللا الذي مل أمت 
وصعد قوم لطلب . كفوا فما طلب أحد عيباً إال وجده: هديةوطلبوا يوماً هالل رمضان فقال هلم أبو م

بشر أمك باجلوع : هالل رمضان فلم يروه، فلما أرادوا االنصراف رآه صيب فأراه القوم فقال هلم بعضهم
  .ما أصنع به حمل دين ومقرب حني، ومؤذن باجلوع: أما تنظر إىل اهلالل؟قال: وقيل لرجل. املضين

  :ما يستحب للصائم جتنبه

الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائماً فال يرفث وال جيهل، وإن امرؤ قاتله أو : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فال حاجة هللا أن يضع : وقال عليه السالم. شامته فليقل إين صائم

اهللا عليه وسلم يقبل وهو صائم،  كان رسول اهللا صلى: وقالت عائشة رضي اهللا عنها. طعامه وشرابه
  .ويباشر وهو صائم، وكان أملككم ألربه

  :ما يفسد الصوم والكفارة املتعلقة بإفطاره والرخصة فيه

وروي أن أعرابياً جاء . من ذرعه القيء مل يقض، وما استقاء عامداً فليقض: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
واقعت امرأيت يف هنار رمضان : ما أهلكك؟قال: فقال!ت وأهلكتهلك: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

فأطعم : قال. ال أستطيع: قال. فقال كصم شهرين متتابعني. ال أستطيع: اعتق رقبة فقال: فقال. وأنا صائم
: فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق من متر فيه ثالثون صاعاً فقال. ال أستطيع: قال. ستني مسكيناً
من : وقال. كله أنت وعيالك: فقال صلى اهللا عليه وسلم. ليس بني البتيها أحوج إليه مين: قال. تصدق به

" وعلى الذين يطيقونه فدية " وقال اهللا تعاىل . أكل أو شرب يف هنار رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة
وروى . نصف صاعإذا خافت على ولدها أفطرت ولزمها : وقال صلى اهللا عليه وسلم يف املرضع. 

إذا سافرنا مع الين صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر، فال يعري املفطرعلى : بعضهم
  .الصائم وال الصائم على املفطر

  :ما يفعل عن نسيان يف الصوم مما ينافيه



. أطعمه اهللا وسقاه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه، فإمنا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا : فقال. دخلت داراً فأطعموين ومل أدر: ومن النوادر يف ذلك ما روي أن أبا هريرة أتاه رجل فقال

وسئل عكرمة عن . ليس هذا فعل من تعود الصيام: مث دخلت داري فجامعت فقال: قال. اطعمك وسقاك
  .هي كاخلبز إذا وضعته على فمك: القبلة للصائم فقال

  :نهي عن الصوم فيهالوقت امل

ليس من الرب : وقال ايضاً . هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق
وهذا على مذهب اإلمام أيب حنيفة، فأما . من صام يف السفر فال صام وال أفطر: وقال. الصيام يف السفر

وروي أن محزة بن عمرو األسلمي قال لرسول اهللا . الشافعي فمذهبه أنه خمري بني أن يصوم أو أن يفطر
: وقال أنس رضي اهللا عنه . إن شئت فصم وإن شئت فأفطر: أصوم يف السفر؟قال: صلى اله عليه وسلم

ال تصم ايام اجلمعة إال يف : أأصوم يوم اجلمعة فال أكلم أحداً؟قال: سالت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وألن تتكلم تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر خري من أن تسكت أيام هو أحدها أو يف شهر،

  :النهي عن املواصلة

إين لست كأحد منكم إين أطعم : قال!إنك لتواصل: قالوا. ال تواصلوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وأسقى

  :إباحة األكل واجلماع يف ليايل الصوم

فنام قبل أن يفطر مل يأكل إال مثلها، وإن ٥حدهم صائماً كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان أ
هل : قيس ابن صرمة كان صائماً وكان يومه ذاك يعمل يف أرضه، فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال

قد منت : فغلبته عيناه فنام، فجاءته امرأته فلما رأته قالت. ال ولكن أنطلق فأطلب لك: عندكم طعام؟قالت
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم إىل قوله وكلوا "  عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل وذكر للنيب صلى اهللا

وقال عدي بن حامت ملا نزلت هذه االية؛عمدت إىل عقالني أحدمها أسود واآلخر أبيض، " . واشربوا 
ا أصبحت فجعلتهما حتت وساديت فجعلت أنظر إليهما، فلما تبني يل األبيض من السود تركت األهل، فلم

إن كان وسادك لعريضاً إمنا ذاك بياض النهار وسواد : غدوت للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال
من أصبح جنباً أفطر ذلك : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الليل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ليس كما قال أشهد: النهار، فسالت عائشة رضي اهللا عنها عن ذلك فقالت
مث سئلت أم سلمة فقالت كقول عائشة، فلما . وسلم ليصبح جنباً من مجاع غري احتالم، مث يصوم ذلك اليوم

  .أخربنيه الفضل ابن العباس: ال علم يل إمنا أخربنيه خمرب، وبعض األخبار أنه قال: روجع أبو هريرة قال



  :ما يتقوى به على الصوم

: وقيل. من عرف قدر من يسأله هان عليه ما يبذله: تقدر على الصوم يف هذا احلر؟فقالقيل لرجل؟كيف 
ال يقوى : وقيل. قوام الصوم بثالث من أطاقهن فقد ضبط الصوم من تسحر وقال وأكل قبل أن يشرب

  .على الصوم إال من كرب لقمه وطاب ادمه

  :التسحر واإلفطار

ال يزال الناس خبري ما : وقال صلى اهللا عليه وسلم.  السحورتعجيل اإلفطار وتأخري: يف اخلرب من السنة
  .تسحروا فإن يف السحور بركة: وقال أيضاً. عجلوا اإلفطار

  :الرخصة يف اإلفطار عن التطوع

روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني سلمان وايب الدرداء، فرأى سلمان امرأة أيب الدرداء 
إن أخاك أبا الدرداء يقوم بالليل ويصوم بالنهار، وليبس له يف أي شيء : ؟قالتما شأنك: صيدله فقال هلا
. إين صائم: قال. أطعمه: فجاء ابو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاماً فقال له سلمان. من الدنيا حاجة

ل أراد ما أنا بآكل حىت تأكل فأكل معه مث بات عنده فلما كان من اللي: فقال. أقسمت عليك لتفطرن: قال
إن جلسدك عليك حقاً ولربك عليك حقاً وألهلك عليك حقاً : أبو الدرداء أن يقوم، فسمعه سلمان فقال

. قم اآلن إن شئت: فلما كان وجه الصبح قال له. صم وافطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه
اهللا عليه وسلم بالذي أمره  فقام وتوضأ مث ركعا وخرجا إىل الصالة، فدنا أبو الدرداء ليخرب رسول اهللا صلى

  .يا أبا الدرداء إن جلسدك عليك حقاً على ما قال سلمان: سلمان، فقال رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم

  :املسرة بإتيان الصيام

  :شاعر
  ترتيل ذكرٍ وحتميدٌ وتسبيح... جاء الصيام فجاء اخلري أمجعه 

  ل التراويحصوم النهار وباللي... فالنفس تداب يف قولٍ ويف عملٍ 

  :أدعية الصوم

: وكان الربيع بن خيثم يقول. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا: كان صلى اهللا عليه وسلم يقول يف شهر رمضان
اللهم لك صمت وعلى : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. احلمد هللا الذي أعانين فصمت ورزقين فأفطرت

  .رزقك افطرت

  :التربم بالصوم يف غري رمضان



صوم يوم عرفة : وقيل ملزيد. دعين منها فبني يديها ثالثون كأهنا القباطى: أال تصوم البيض؟قال: عرايبقيل أل
  .يكفيين ستة أشهر فيها رمضان: يعدل صوم سنة، فصام إىل الظهر وقال

  :التربم بشهر رمضان

  :كيف ترى يف اإلسالم؟قال: أسلم جموسي فأطل عليه شهر رمضان فعجز عن الصوم فقيل له
  شرائعه سوى شهر الصيام... جدنا دينكم سهالً علينا و

  :ابن الرومي
  شهر ثقيلٌ  بطيء السري واحلركه... شهر الصيام وإن عظمت حرمته 

  !إن كان يكىن عن اسم الطول بالربكه... أيام مباركة : يا صدق من قال
  :آخر

  إذ صار يل مثل اللجام... الغوث من شهر الصيام 
  م وباملدام وبالغالم. ..ما إن أمتع بالطعا 

  :بعض الكتاب
  !أثقل اهللا عليه... ثقل الصوم علينا 

  كنت مشتاقاً إليه... زارين باألمس خلٌ 
  حاجةً كانت لديه... فمضى فلم أقض منه 

  :املسرة بانقضاء شهر رمضان

  :أبو علي البصري
  :هالل الفطر من خلل الغمام... أقول لصاحيب وقد بدا يل 

  إليه من املدامة والغالم... قد ظمئنا  غداً نغدو إىل ما
  وننقر يف قفا شهر الصيام... ونسكر سكرةً شنعاء جهراً 

  :أبو نواس
  وحقيٌق بامتنان... مّن شوالٌ علينا 

  ف وتغريد القيان... جاء بالقصف وبالعز 
  أبعدها من رمضان... أوفق األشهر يل 

  :السري
  ال شهر الفضائلوشال به شو... تصرم شهر الصوم شهر الزالزل 

  سنانٌ لواه الطعن يف رأس عامل... والح هالل الفجر نضواً كأنه 



  تضيء وأغصانٍ رطابٍ موائل... ودارت علينا الراح ين أهلٍة 
  يدب ويف امياننا مخر بابل... فرحنا ويف أجسامنا سحر بابلٍ 

  :التجاسر على ركوب املعاصي يف رمضان

هل لك يف سكباجة وشواء حنيذ ومخر : اً يف شهر رمضان فقال لهحكى بعض الناس أن ديك اجلن رآه يوم
  :أي واهللا، فأزريت به وأعرضت عنه فقال: أيف هذا الوقت؟قال: صافية وغالم غرير يلهينا؟فقلت

  إال عضضت تندماً إهبامي... وحياة ظيبٍ مل أصم عن ذكره 
  ينقد عنها جلد كل صيام... ألشافهن من الذنوب عظامها 

  :اخلبزارزي
  ليايل عيارٍ وأيام عابد... أرى يل يف شهر الصيام إذا أتى 

  وكانت أموٌر باعتالل املساجد... أناٌس بعالت الصيام تفرجوا 
  :أال تصوم يا أبت ؟فقال: صام أعرايب رمضان فلما اشتد أفطر فقالت ابنته

  ويف القرب صومٌ يا أميم طويل... أتأمرين بالصوم ال در درها 
  :وقال

  م وقراء املصاحف... ذبنا الصو طال ما ع

  :نوادر تارك صوم رمضان

إن اهللا يعلم أين صائم ولكين وجدت محاوة : فقال األعرايب. إنه أفطر رمضان: قدم أعرايب إىل الوايل فقيل له
وأسلم جموسي يقال له مرزبان فأظله رمضان حار فعجز عن الصوم، . يف فؤادي فأردت أن أفثأها بشربة

أنا مرزبان آكل خبز نفسي : من أنت؟قال: واستتر يف بيت يأكله، فرآه بعض أصحابه فقال لهفتناول خبزاً 
إن الشيعة تعقد الصوم قبل وجوبه بيوم وخترج منه قبل : وقيل يف جملس عضد الدولة!من شؤمي يف خفية

لدخول فيه ونتشيع أنا نتسانن عند ا: فقال. رؤية اهلالل بيوم، وأهل السنة يعقدونه برؤية اهلالل ويفارقونه
  .يوم من أوله ويوم من آخره: عند اخلروج منه، ليحصل لنا يومان

  :االعتكاف

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعتكف يف " . وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد " قال اهللا تعاىل 
خل العشر أحيا الليل وأيقظ وكان إذا د. التمسوها يف العشر األواخر؛يعين ليلة القدر: العشر األواخر وقال

فقال . يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام: وقال عمر. أهله وشد املئزر
  .أوف بنذرك: عليه السالم



  مما جاء يف احلج والعمرة

  :وجوب احلج والعمرة

: وقال صلى اهللا عليه وسلم " .وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال " قال اهللا تعاىل 
ويف رواية أن املالئكة . ملا أهبط آدم إىل األرض أمره اهللا تعاىل حبج البيت: وقيل. االستطاعة الزاد والراحلة

يا آدم بر حجك فلقد حجبناه قبلك بألفي : لقيت آدم مبكة عند باب زمزم، فهنأنه على ذلك وقالت له
: فقال إبراهيم" . وأذن يف الناس باحلج " السالم باألذان باحلج فقال عام، مث أمر اهللا تعاىل إبراهيم عليه 
فوقف إبراهيم على أيب قبيس أو بني البيت . عليك النداء وعلينا اإلبالغ: وأين يبلغ ندائي؟فقال اهللا تعاىل

وقال " .  وأمتوا احلج والعمرة هللا" وقال تعاىل . واملقام، فنادى فأجابه من يف أصالب الرجال وأرحام النساء
. من وجد زاداً وراحلة وأمكنه احلج ومل حيج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً: صلى اهللا عليه وسلم

عالمة احلجة املربورة أن : وقال. حجة مربورة ال ثواب هلا إال اجلنة: وقال. حجوا قبل أن ال حتجوا: وقال
  .العمرة فريضتاناحلج و: وقال. يكون صاحبها بعدها خرياً منه قبلها

  :فضل احلج
من مات يف هذا الطريق جائياً أو ذاهباً، لقيه اهللا تعاىل يوم القيامة ومل حياسبه : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وما من أحد جاء يؤم البيت العتيق فركب بعريه إال مل يرفع البعري خفاً إال كتبت له به حسنة . وأدخله اجلنة
من : وقال. من حج هذا البيت أو اعتمر فلم يرفث ومل يفسق كان كمن ولدته أمه :وقال. وحميت عنه سيئة

جرد قلبك من اهلو ونفسك من السهو : واستاذن رجل اجلنيد يف احلج فقال. حج وعليه دين قضى اهللا دينه
  .ولسانك من اللغو

  :فضيلة العمرة

. عمرة يف رمضان تعدل حجة: وقال. هماالعمرة إىل العمرة كفارة ما بين: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض وجيعلون احملرم صفر، : وقال ابن عباس

ويقولون إذا وبر الوبر وعفا األثر وانسلخ صفر حلت العمرة ملن اعتمر فلما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
احلل : يا رسول اهللا أي احلل؟قال: أن حيلوا، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا صبيحة رابع مهل ذي احلجة أمرهم

لوال أين سقت اهلدى لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن ال أحتلل من حرام حىت يبلغ اهلدي : وقال أيضاً. كله
  .حمله

  :النيابة يف احلج

كبرياً ال يستطيع أن يا رسول اهللا إن فريضة احلج أدركت ايب شيخاً : روي أن امرأة من خثعم قالت
أرأيت لو كان على : افينفعه ذلك؟قال: قالت. نعم: يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج معه؟فقال



وروى . ودين اهللا أحق أن يقضى: نعم فقال صلى اهللا عليه وسلم: أبيك دين فقضيته أما كان ينفعه؟قالت
أخ يل أو قريب : ومن شربمة؟قال: شربمة فقال ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يليب عن

  .هذه عن نفسك مث حج عن شربمتك: قال. ال: وهل حججت عن نفسك؟قال: قال. يل

  :كيفية حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم

فمنهم من قال أفرد، ومنهم من قال قرن، ومنهم من : اختلفت الصحابة يف حج النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح هو األول عند الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه؟ملا روى جابر أن النيب صلى اله عليه وسلم قال متتع، والصحي

مكث تسع سنني مل حيجج مث اذن يف الناس باحلج، فخرج وأحرم عليه السالم ينتظر القضاء ومل ينو أحد 
قم على إحرامه، هبما، فلما دخلنا مكة وسعينا بني الصفا واملروة نزل عليه القضاء بأن من ساق اهلدي فلي

دخلت على ابن عمر : وروى أنس رضي اهللا تعاىل عنه أنه قرن فقال نافع. ومن مل يسق فليجعلها عمرة
رحم اهللا أنساً إن أنساً كان يتوجل على النساء متكشفات الرؤوس لصغره يف ذلك : فأخربته مبا قال، فقال

وقال عليه . يبين لغامها أمسعه يليب باحلجالوقت، وأنا كنت حتت ناقة رسول اهللا صلى اله عليه وسلم يص
  .لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة: الصالة والسالم

  :اإلهالل باحلج وتقبيل احلجر والوقوف بعرفة

. العج والثج، فالعج اإلهالل والثج النحر: ما بر احلج؟قال: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
إن اهللا حيب الشعث الغرب والثجاج والعجاج، وكان عمرو بن معد يكرب : قال صلى اهللا عليه وسلمو

  :احلمد هللا لقد رأيتنا من قريب وحنن إذا حججنا نقول: يقول
  نغدو هبا مضمراٍت شزرا... لبيك تعظيماً إليك عمراً 

لبيك لبيك ال : لى اهللا عليه وسلمقد تركوا األوثان خلواً صفرا وحنن نقول اليوم كما علمنا النيب ص -
وأتىعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه احلجر . شريك لك، لبيك إن احلمد والنعمة لك، وامللك ال شريك لك

إين أعلم أنك حجر أسود ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا عليه الصالة والسالم : فقبله وقال
يا رسول اهللا : يت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جيمع فقلترأ: وقال عروة بن مضرس. يقبلك ما قبلتك

من صلى هذه : إين جئت من جبلي طيء مل أدع جبالً إال وقفت عليه، فهل يل من حج؟قال عليه السالم
  .الصالة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو هنار فقد مت حجه وقضى تفثه

  :دخول البيت واخلروج منه

: وقال الرباء. ل احلرم إال حمرماً إال احلطابني والرعاة، وحرم على املشركني دخول احلرمال جيوز ألحد دخو
كانت األنصار إذا حجوا فرجعوا مل يدخلوا البيوت إال من ظهورها، فجاء رجل فدخل من بابه فقيل له يف 



وائتوا البيوت من وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى " ذلك، فنزلت هذه االية 
  .أبواهبا

  :السعي والطواف

إن الصفا واملروة ما على أحد جناح أن ال " أرأيت قول اهللا تعاىل : قلت لعائشة رضي اهللا عنها: قال عروة
بئسما قلت يا ابن أخيت، ألهنا لو كانت على ما أولتها عليه لكانت أن ال يطوف : قالت" . يطوف هبما 

آلية، إن هذا احلي من األنصار كانوا قبل أن أسلموا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا هبما، ولكنما أنزلت هذه ا
وملا قدم النيب صلى اهللا . واملروة، فلما أسلموا سألوا الرسول عليه الصالة والسالم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

احلمى قعد هلم  قدم عليكم قوم قد وهنتهم: عليه وسلم وأصحابه وقد وهنتهم محى يثرب فقال املشركون
  .املشركون، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنريملوا ثالثة فصار ذلك سنة

  :ما جيب للمحرم جتنبه

ورأى النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرابياً " . وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله " قال اهللا تعاىل 
وروي . صلى اهللا عليه وسلم يتطيب إلحرامه وكان. انزع اجلبة واغسل الصفرة: متضمخاً باخللوق فقال

ال ينكح : وقال. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنىالنساء عن القفازين والنقاب ومس الورس والزعفران
ومن " فقال تعاىل . وحرم اهللا تعاىل الصيد على احملرم يف حال اإلحرام وأوجب فيه كفارة. احملرم وال ينكح

  .مثل ما قتل من النعم حيكم به عدل منكمقتله منكم متعمداً فجزاء 

  :الرمي واحللق

قدمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة املزدلفة أغيلمة بين املطلب على مجرات : روى ابن عباس قال
وقف رسول : أبين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس وقال ابن عمر: العقبة، وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول

يا رسول اهللا قد حنرت قبل أن : مبىن يف حجة الوداع للناس يسألونه، فجاء رجل فقالاهللا عليه السالم 
  .افعل وال حرج: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إال قال: قال. ارم وال حرج: أرمي، فقال

  :حرم مكة واملدينة

وقال يوم فتح . من قطع شجرة من احلرم صوب اهللا رأسه يف جهنم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة، ال ينفر : مكة

صيده وال يعضد شوكه وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال خيتلى خاله وال حيل فيه القتال ألحد من بعدي 
صالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة فيما : لموقال صلى اهللا عليه وس. ومل حيلل إال ساعة من هنار

املسجد احلرام، ومسجدكم : ال تشد الرحال إال على ثالثة مساجد: وقال عليه الصالة والسالم. سواه



من أخذ رجالً يصيد فيه فله : وحرم ما بني البيت املدينة وهنى عن الصيد فيه وقال. هذا، واملسجد األقصى
ال أرد عليكم طعمة :  وقاص من رآه يصيد يف حرم املدينة فكلموه فيه فقالوسلب سعد بن أيب. سلبه

  .أطعمنيها اهللا ولكن إن شئتم أعطيتكم مثن سلبه

  :زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم

من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت، ومن مات يف أحد احلرمني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .من صلى علي عند قربي مسعته، ومن صلى علي من البعد مسعته: وقال.  يوم القيامةبعث من اآلمنني

كان ذو اجملان وعكاظ متجر الناس يف : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: إباحة املبايعة وكراهتها للحجاج
فضالً من ليس عليكم جناح أن تبتغوا " اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم كأهنم كرهوا ذلك حىت نزلت االية 

: وقال الفضيل رمحه اهللا. فالن حاج أو داج: وقيل. ما حج ولكن دج أي خرج للتجارة: وقالوا" . ربكم 
وضعت مكة للعبادة والتوبة واحلج والعمرة والزهادة وأعمال اآلخرة، ومل توضع للتجارة وال يغرنك أقوام 

 بالدهم فصاروا فيها جتاراً، حكذبوا ما حنن جماورون وقد أعياهم الكسب يف: اختذوا فيها حوانيت ويقولون
هم مبجاورين إمنا اجملاور من هو مقيم هبا للعبادة وعمل اآلخرة، فينفق من فضل اهللا ما آتاه اهللا وال يكسب 

فيها وال يشغل نفسه بالكسب فيها، وألن ترجع إىل بلدك فتشتري به وتبيع وحتج يف كل عشرين سنة أحب 
  .كة وحتج وتعتمر كل سنة وتبيع وتشتري فيهاإيل من أن تكون مقيماً مب

  :دخول البادية بال راحلة وال زاد

حججت ستني سنة فكنت سنة يف حمملي فرأيت : قال علي بن املوفق وكان من كبار الصوفية متحققاً جمتهداً
ام رجالة فأحببت أن أمشي معهم فنزلت ومشيت وتقدمت الناس، مث عدلناإىل الطريق فنمت فرأيت يف املن

جواري مل أر كحسنهن، معهن طسوت من ذهب وأباريق، فأقبلن على أولئك املشاة يغسلن أرجلهن حىت 
بلى أحب أن : ليس ذا منهم هذا له حممل فقالت: بقيت، فأرادت واحدة أن تغسل رجلي فقالت هلا األخرى

هم :  زاد فقالوسئل اجلالء عن رجال يدخلون البادية بال. مياشيهم فغسلت رجلي، فذهب عين كل تعب
دخلت بادية تبوك : وقال بنان احلمال. الدية على العاقلة: فإن هلك أحدهم؟قال: قيل. رجال احلق

أتدخل البادية : نقضت العهد، تستوحش أليس احلبيب معك؟وقيل لبعضهم: فاستوحشت فهتف يب هاتف
وأما الفقهاء " .  الزاد التقوى وتزودوا فإن خري" إن معي زادي وهو التقوى أليس اهللا يقول : بال زاد؟فقال

  " .وال تلقوا بايديكم إىل التهلكة " فقد كرهوا ذلك لقوله تعاىل 

  :يوم النحر

. هذا يوم احلج األكرب: وقف الرسول عليه الصالة والسالم مبىن يف احلجة اليت حج وذلك يوم النحر فقال
  .النحرأفضل األيام عند اهللا تعاىل يوم : وقال صلى اهللا عليه وسلم



  :األضحية

البدنة عن سبعة : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ضحى بكبشني أقرنني يهلل ويكرب ويسمي وقال
أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نستشرف العني : وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه. والبقرة عن سبعة

اء وال خرقاء، فاملقابلة اليت يقطع طرف أذهنا، والذن وال نضحي بعوراء وال مقابلة وال مدابرة وال شرق
وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املصفرة واملستأصلة . والشرقاء اليت تشق أذهنا، واخلرقاء اليت خترق اذهنا

والبخقاء واملشيعة، فاملصفرة اليت تستاصل أذهنا حىت يبدو صماخها، واملستاصلة املقدودة من أصلها، 
  .بخق عينها، واملشيعة اليت ال تزال تتبع الغنم عجفاً وضعفاً والكسراء الكسريةوالبخقاء اليت ت

  :من تعاطى اخلسارة بعلة احلج

  :أبو علي البصري
  أتينا بعدكم مكة حجاجاً وعمارا

  ة حادي إبل حارا... فلما شارف احلري 
  ومل أحفل مبن سارا... احطط هبا الرحال : فقلت

  وآثارا أخلفت منا... وجددنا عهوداً 
  وبستاناً ومخارا... فصادفنا هبا ديراً 
  النقا واخلصر زنارا... وظبياً عاقداً بني 
  وإن حاكمته جارا... إذا جاذبته حارا 

  وداجمناك أخبارا... كشفنا لك أخباراً 
  :أبو نواس

  وكان احلج من خري التجاره... أمل ترين وموسى قد حججنا 
  موقرين من اخلساره وأبنا... فآب الناس قد بروا وحجوا 

  مما جاء يف األدعية

  :احلث على االستغفار

واستغفروا إن اهللا غفور " . " استغفروا ربكم إنه كان غفاراً " وقال تعاىل " واستغفر لذنبك " قال اهللا تعاىل 
. االستغفار ممحاة للذنوب: وقال. افصلوا بني حديثكم باإلستغفار: وقال صلى اهللا عليه وسلم" . رحيم 
كنا عند جعفر ابن حممد فدخل : وقال مالك ين أنس. لكل داء دواء ودواء الذنوب االستغفار: وقال

يا أبا عبد اهللا قد أكثرت من احلديث وكثرة احلديث ختبل، : سفيان الثوري فقال له حدثين رمحك اهللا، فقال



أكثر من احلمد هللا فإن اهللا تعاىل يا سفيان إذا أنعم اهللا عليك نعمة ف: أعلمك ثالثاً هن خري لك من مال كثري
وإذا قلت نفقتك فعليك باالستغفار فإنه يزيد ك من املال والولد " . لئن شكرمت ألزيدنكم " يقول 

استغفروا ربكم إن اهللا كان غفاراً يرسل عليكم السماء مدرارا وميددكم بأموال " والنعمة؛قال اهللا تعاىل 
 حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من كنوز اجلنة، فجعل سفيان وإذا اشتد بك كرب فعليك بال" . وبنني 

  .قد واهللا عقلها وفهمها: يقوهلا ويعدها يف يده ثالثاً وأي ثالث، فقال جعفر

  :احلث على حفظ معىن االستغفار ومراعاته دون التفوه به

يا فىت سرعة اللسان : يل مسعين سوار الراهب وأنا استغفر اهللا تعاىل فقال: قال أبو عبد الرمحن املقري
من قدم : وقيل. استغفر اهللا من قلة صدقي يف قويل استغفر اهللا: وقالت رابعة. باالستغفار توبة الكذابني

  .االستغفار على الندم كان مستدعياً

  :احلث على األدعية وأهنا متضمنة اإلجابة

من أعطى الذكر ذكره اهللا :  كتاب اهللامن أعطى أربعاً أعطي أربعاً وهي يف: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، " ادعوين أستجب لكم " ومن أعطى الدعاء أعطي اإلجابة لقوله تعاىل " اذكروين اذكركم " لقوله تعاىل 

، ومن أعطى االستغفار أعطي " ولئن شكرمت ألزيدنكم " ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة لقوله تعاىل 
حصنوا أموالكم : " وقال صلى اهللا عليه وسلم" . م إنه كان غفارا استغفروا ربك" املغفرة لقوله تعاىل 

  .بالزكاة وادفعوا البالء بالدعاء

  :احلث على فعل ما يقتضي إجابة الدعاء

ادع اهللا : وقيل ملالك بن دينار. ال تستبطئ اإلجابة من دعائك وقد سددت طريقه بالذنوب: قال بعضهم
اللهم : شاة غدت إىل عجني فقري فأكلته فاختمت، فصاحبها يقول مثل حمبوسكم مثل: لفالن احملبوس؛فقال

اهلم أهلكها وال ينفع دعاء صاحبها مع دعاء املظلوم، فقولوا لصاحبكم : سلمها، وصاحب العجني يقول
يكفي من الدعاء مع الورع ما : قال طاووس. يرد إىل كل ذي حق حقه فإنه ال حيتاج إىل دعائي حينئذ

أمل : رجل كانت له امرأة يدعو عليها فيقول: ثالثة ال يستجاب هلم دعوة: وقيل. لحيكفي العجني من امل
أمل آمرك بالطلب؟ورجل له مال فأفسده : أجعل أمرها بيدك؟ورجل جالس يف بيته يقول اللهم ارزقين فيقول

جاب ملظلوم أو إمنا يست: أمل آمرك بإصالح املال؟ورأى أعرايب ظاملاً يدعو فقال: اخلفه يل فيقول: مث يقول
  .ملؤمن ولست بأحدمها، وإين أراك ختف لديك العيوب وختفى عليك الغيوب

  :مدح االستغفار باألصابع



. إذا سالتم اهللا فأسألوه بباطن أكفكم وإذا استعذمتوه فاستعيذوا بظاهرها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فما : ويف بعض التفاسري. كسبتم هبا الذنوب استغفروا اهللا باصابعكم اليت: وقالت عائشة رضي اهللا عنها

. استكانوا لرهبم وما يتضرعون، قالوا ما دعوه وما رفعوا أيديهم ومل يبسطوا راحتهم وال حركوا أصابعهم
ها هو ذا يف أقصى امليمنة جاحناً على : وملا صاف قتيبة الترك وهاله أمرهم سأل عن حممد بن واسع فقالوا

تلك األصابع الفاردة أحب إيل من مائة ألف سيف شهري وسنان : فقال قتيبة. لسماءسية قوسه بأصابعه حنو ا
  .طرير

  :ذم رفع اليدين واستعمال السبحة

غض بصركم وكف يديك فإنك لن تراه ولن : رأى شريح رجالً يدعو ربه رافعاً يديه إىل السماء فقال له
الق حصاك : املائة عزل حصاة فقال له ومر عمر بن عبد العزيز برجل يسبح احلصى، فإذا بلغ. تناله

  .واخلص الدعاء

  :شكر اهللا تعاىل على نعمه

ينسى : قال" إن اإلسنان لربه لكنود : وقال احلسن يف قوله تعاىل" . لئن شكرمت ألزيدنكم " قال اهللا تعاىل 
قبل الزوال، إهلي  إذا رأيتم النعيم مستدراً فبادروه بالشكر: وقالت هند بنت املهلب. النعم ويذكر املصائب

قد أوليتين منائح باع احلمد قصرياً، وترد لسان الشكر حسرياً، فأجرين على أحسن ما عودتين، وأجنز أفضل 
وقال . ما وعدتين، إهلي لك احلمد على النعم ما اختلفت ميني ومشال، ولك الشكر ما هبت جنوب ومشال

  .اللهم إنك تعرف عجزي عن الشكر فاشكر نفسك عين: بعضهم

  :الدعاء بغزالة اخلوف والبالء املخوف

قف يا شيخ أعطك : رأيت عفان بن مسلم ميضي به ليمتحن فقلت له: حكي عن سنيد بن داود قال
فانقلبوا بنعمة من اهللا " حسيب اهللا ونعم الوكيل، فإن اهللا تعاىل يقول : كلمات، فإنك لن ترى إال خرياً، قل

فوقاه سيئات ما " ري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد فإنه يقول وأفوض أم: وقل" وفضل مل ميسسهم سوء 
ويروى أن رجل . فقلتها فما رايت إال خرياً: وقال عفان" . ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا : ، وقل" مكروا 

ومن : قال!خائف: ما قصتك؟قال: أخافه عبد امللك فهرب منه فلقيه شيخ وسيم بأرض فالة فقال
قل سبحان الواحد الذي ليس : فقال. ال أعرفها: فأين أنت عن السبع؟فقال: قال. امللك عبد: أخافك؟قال

غريه إله، سبحان الدائم الذي ال يعادله شيء، سبحان الذي خلق ما يرى وما ال يرى، سبحان الذي علم 
أف : ه قال يلفقلتها فألقى اهللا تعاىل يف قليب األمن، فأتيته فلما مثلت بني يدي: كل شيء بغي تعلم، قال

  .ال ولكن من قصيت كيت وكيت، فكتبه عين وأمنين وأجرى يل رزقي: تعلمت السحر؟قلت



  :من سأل اهللا أن يوفقه للشكر والصرب

اللهم إن كنت أنزلت به بالء فأنزل معه صرباً، وإن كنت وهبت له عافية : قال أعرايب أبطأ عنه ابنه فخافه
فاصرفه، وإن كان صالحاً فزد فيه، وهب لنا الصرب عند البالء  فأفرغ عليه شكراً، اهلم إن كان عذاباً

  .والشكر عند الرخاء

  :التعوذ من الفقر واالستدعاء للرزق

اللهم ال تعيين بطلب ما مل تقدر يل وما قدرته فاجعله ميسراً سهالً، : قال بعضهم يف بعض مواقف احلج
كنت جالساً عند القرب واملنرب فسمعت : يب وقال سعيد بن املس. وكافئ عين ابواي وكل ذي نعمة علي

اللهم إين أسالك عمالً باراً ورزقاً داراً وعيشاً قاراً، اللهم ال جتعل بيننا وبينك يف الرزق : قائالً ومل ار شخصاً
أحداً سواك، اللهم إن كان رزقي يف السماء فأنزله، وإن كان يف األرض فيسره، وإن كان قليالً فثمره، وإن 

اً فكثره، أعوذ باهللا من القنوع واخلضوع واخلنوع، اللهم اجعلين أفقر خلقك إليك وأغناهم بك، كان يسري
اللهم ارزقين جمداً  ومحداً، فال محد إال : وقال قيس بن سعد. اللهم اجعل يل رزقاً واسعاً واجعلين به قانعاً

  .غري حمببفعال وال جمد إال مبال، اللهم إين أعوذ بك ممن فقر مكب وضروع إىل 

  :من فزع إىل اهللا يف أن يوافقه ملصلحة يف كسبه وإنفاقه

اللهم احجبين عن السرف وقومين باالقتصاد، وعلمين حسن التقدير وأجر من أسباب احلالل رزقي، ووجه 
يف أبواب الرب نفقيت واجعل ما خولتين من عطائك وصلة إىل قربك وذريعة إىل جنتك، اللهم هب لنا غىن ال 

اللهم ارزقين التفضل على من قترت : وكان جعفر يقول. وصحة ال تلهينا، وأعذنا من فقر ينسينايطغينا 
  .عليه مما وسعته علي، اللهم أغنين عمن أغنيته عين وسهلين ملن أحوجته إيل واجعلين ألنعمك من الشاكرين

  :من استعاذ باهللا أن يقيه من آفات ونوب حصرها

رص وسورة الغضب وغلبة احلسد، وضعف البصر وقلة القناعة واحلاح اللهم إنا نعوذ بك من هيجان احل
الشهوة وخمالفة اهلدى، وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على احلق، واإلصرار على املأمث واستكثار 

ن نعضد الطاعة واإلزراء على املقلني، وسوء الوالية ملا حتت أيدينا وترك الشكر ملن اصطنع العارفة عندنا، وأ
ظاملاً أو خنذل ملهوفاً، أو نروم ما ليس لنا حبق أو نقول يف العلم بغري علم، ونعوذ بك من سوء السرية 

واحصاء الصغرية، ونعوذ بك من مشاتة األعداء ومن الفقر إىل غري األكفاء، ومن عيشة يف شدة ومن ميتة 
اللهم إين أعوذ بك : ا أعرايب فقالودع. على غري عدة، ومن سوء املآب وحرمان الثواب وحلول العقاب

من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه، وذي الرحم ودعواه ومن عمل ال ترضاه، اللهم أمتعنا خبيارنا وأعنا 



اللهم إين أعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء : ودعا أعرايب فقال. على شرارنا واجعل امال يف مسحائنا
  .اءة النقمةومشاتة األعداء وزوال النعمة وفج

  :من سأل اهللا العافية

اللهم إين أعوذ بك مما يقلق قلب الصديق ويضحك سن العدو، اللهم استرنا بستورك احلصينة واعصمنا 
  .حببالك املتينة، وأدخلنا يف كفالتك األمينة، اللهم إين أسألك سترك الذي ال خترقه الرماح وال تزيله الرياح

  :من دعا لنفسه وقومه بالعافية

اللهم عافين يف نفسي فإهنا أعز األنفس إيل، ويف أوالدي فإهنم حلمي ودمي، ويف : ال رجل يف عقب صالتهق
عشرييت فإنعهم ناصري وعزي، ويف مجاعة املسلمني فإن صالحي ال يتم إال بصالحهم، اللهم استودعك ما 

  .أحاطت به شفقيت وعجزت عنه قويت

  :من سأل اهللا أن يقيه الشر من مرديه

ل اهللا الذي يعد أنفاسي أن ال يكلين إىل احتراسي، اللهم إين ختليت من حويل وحيليت إىل حولك أسأ
اللهم إنك أمرتنا بأمرك وال : وكان مطرف يقول. وحيلتك، اللهم اجعلين أفقر خلقك إليك وأغناهم بك

  .نقوى عليه إال بكرمك وهنيتنا عما هنيتنا عنه وال ننتهي عنه إال بعصمتك

  :وقات معلومةأدعية أل

سبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون، وله احلمد يف السماوات : كان إبراهيم بن أدهم إذا أصبح يقول
: فقيل. ما احترقت واهللا: فقال. احلق دارك فقد احترقت: وقيل لرجل. واألرض وعشياً وحني تظهرون

من قال حني يصبح ريب اهللا ال : ولنعم إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: أحتلف على ذلك؟قال
اله غال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، ال حول وال قوة إال 

باهللا العلي العظيم، أشهد أن اهللا على كل شيء قدير، وأن اهللا أحاط بكل شيء علماً، أعوذ باهللا الذي 
بإذنه، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ريب على  ميسك السماء أن تقع على األرض إال

صراط مستقيم، مل ير يومئذ يف نفسه وال أهله وال ماله شيء يكرهه، وقد قلتها اليوم فلما انتهوا إىل داره 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى هالل رمضان . وجدوها قد احترق ما حوهلا ومل حتترق

م هذا شهر رمضان فسلمه لنا وتسلمه منا بيسر وعافية، وارزقنا صيامه وقيامه متقبالً بإميان الله: يقول
وقال . اللهم أريتنا أوله فأرنا آخره: وكان إذا أيت بالباكورة قبلها ووضعها على عينيه ويقول. واحتساب

احلمد : باً جديداً ان أقولعلمين رسول اهللا صلى اله عليه وسلم إذا لبست ثو: أمري املؤمنني كرم اله وجهه
اجعلها ثياب بركة أسعى هبا ملرضاتك وأعمل فيها هللا الذي كساين من الرياش ما أجتمل به يف الناس، اللهم 



اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك خريه وخري ما صنع : وكان عليه الصالة والسالم يقول. بطاعتك
: " بلغنا أنه يستجاب الدعاء عند املطر، مث تال: قال البناين. له، اللهم هب يل من حقك وأرض عين خلقك

  " .د ما قنطوا وينشر رمحته وهو الذي ينزل الغيث من بع

  :من سأل اهللا التوفيق لعبادته

رغبك اله فيما يبقى وزهدك فيما يفىن، : ادع يل، فقال: مر يب صلة بن اشيم فقلت: قال سعيد بن املسيب
ين الذي ال تسكن النفوس إال إليه، وال يعول يف الدين إال عليه، اللهم إين أحب طاعتك ٥ووهب لك اليق
ا، وأكره معصيتك وإن ركبتها، فتفضل علي باجلنة وإن مل أستحقها، وخلصين من النار وإن وإن قصرت فيه

اللهم إين اسألك اإلقبال عليك واإلصغاء إليك، والفهم عنك والبصرية يف أمرك، والنفاذ يف . استوجبتها
  .التفويض إليكطاعتك واملراقبة على ارادتك، واملبارزة يف خدمتك وحسن األدب يف معاملتك، والتسليم و

  :املقر بذنبه السائل من اهللا تعاىل الرمحة

اللهم إين رهني بذنويب أتعثر يف ذيوهلا وأستخفي حتت سدوهلا، فتفضل علي بعفو يبسط حافة رجائي ويقبض 
اهلي لست أنفّك منقلباً أزمة اخلطايا وأعنة السيئات، فوفقين لتوبيت وامنن علي عند . املخافة عن أرجائي

يا رب تظاهرت علي منك النعم وتكاثفت مين عندك الذنوب، وأمحدك على النعم اليت : أعرايب. وبيتانتهاء ن
يا رب سائلك بابك قد مضت أيامه : ووضع أعرايب يده على باب الكعبة وقال. ال حييط هبا إال علمك

وقال .  راضوبقيت آثامه، فارض عنه وإال ترض عنه فاعف عنه، فقد يعفو السيد عن العبد وهو عنه غري
. يا رب إنك أمرتنا فلم نأمتر، وزجرتنا مل ننزجر، وإنا ال نعتذر ولكن نستغفر: عمرو بن العاص حني احتضر
اهلي كم . اللهم إنك تعلم أين كنت أعصيك وأحب أن أكون ممن يطيعك: وقال ابن السماك عند وفاته

إليك فقري، سبحان من إذا توعد عفا تتحبب إيل بنعمتك وأنت غين عين، وكم أتبغض إليك بذنويب وأنا 
ووقف . اللهم إين أقوم كسلى وأصلي عجزى، فاغفر يل ما عز قبل وما جرى: وقالت امرأة. وإذا وعد وىف

قد قبلنا منك وحفظنا ما أديت عن ربك، ولو أهنم إذ : أعرايب على قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
تغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا تواباً رحيماً، فقد ظلمنا أنفسنا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا واس

اللهم إين اسالك اجلنة بال عمل عملته، وأعوذ بك من النار : وكان شريح يقول. واستغفرنا فاستغفر لنا
إين ظلمت : أحب الكالم إىل اهللا أن يقول العبد وهو ساجد: قال أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه. بذنب ركبته

  .فاغفر يل، ثالثاً نفسي

  :من سأل خري الدارين

وما : قيل. بلى وقد سألته: ما لك حاجة إىل اهللا؟فقال: طاف أعرايب بالبيت مث صلى ركعتني وهنض فقيل له
استغفر اهللا : وقال بعضهم. قلت اللهم إنك قد أحصيت ذنويب فاغفرها، وعلمت حاجيت فاقضها: قلت؟قال



ما رأيت أمجع من هاتني الكلمتني، أنا بني ذنب ونعمة استغفر اهللا من : لفقيل له يف ذلك فقا. واحلمد هللا
  .الذنب وأمحده على النعمة

  :من سأل اهللا الغفران بفعلة كانت منه

فهتف . اللهم إين وإن كنت عصيتك فبحيب فيك من أطاعك إال رمحتين: دعا رجل بالبصرة يف مسجد فقال
ادع لنا : وملا حج عمر بن ذر اجتمع الناس إليه فقالوا له!ل أبداًيا هذا لقد عقدت عقداً ال ينح: به هاتف
اللهم ارحم قوماً مل يزالوا منذ خلقتهم على مثل ما كانت عليه السحرة يوم رمحتهم، وقانا اهللا : فقال. بدعوة

بد، اللهم لو سألتين حسنايت مع حاجيت إليها لوهبتها لك وأنا ع. هول املطلع وضيق املضجع وسوء املرجتع
فكيف ال هتب يل سيئايت مع غناك عنها وأنت رب؟اللهم اسألك املغفرة يوم كل نفس إليك فقرية، فإن 

  .النعمة فيها كثرية

  :االستسقاء

أخشى : اللهم اسقنا غيثاً مريعاً ريعاً جملالً جملجالً سحاً سفوحاً طبقاً غدقاً ودقاً؛فسمع أعرايب ذلك فقال
اللهم إنك : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وح إىل جبل يعصمين من املاءالطوفان ورب الكعبة، دعين يا ن

حبست عنا نطر السماء فذاب الشحم وذهب اللحم ورق العظم، فارحم أنني اآلنة وحنني احلانة، اللهم 
: هوصعد عمر املنرب لالستسقاء فلم يزد على االستغفار فقيل ل. ارحم حتريها يف مراتعها وحنينها يف مرابضها

استغفروا ربكم إنه كان غفاراً " قد استسقيت مبجاديح السماء؛ذهب إىل قوله تعاىل : فقال. إنك مل تستسق
  :وخرج سليمان بن عبد امللك يستسقي فسمع أعرابياً يقول" . يرسل عليكم السماء مدراراً 

  قد كنت تسقينا فما بدا لكا؟... رب العباد ما لنا وما لكا 
  .أشهد أنه ال أبا له وال صاحبة وال ولد: فضحك سليمان وقال! ال أبا لكاأنزل علينا الغيث  -

  :أنواع شىت من ذلك

اللهمكما اسأت وأحسنت إيل . اللهم أعوذ بك من أن حتسن يف العيون عالنييت، وتقبح يف اخللفيات سريريت
 ينبغي ألحد بن رب اغفر يل وهب يل ملكاً ال" وكان احلجاج إذا تال قوله تعاىل . فإن عدت فعد علي

، قال أحب " اجعلين على خزائن األرض " كان سليمان حسوداً، وإذا تال قوله تعاىل : ، يقول" بعدي 
مسعت أعرابية تدعو : وقال األصمعي. يا من يغضب على من ال يسأله ال حترم من قد سألك. يوسف اإلمارة
نه مشغولة، اللهم ال تنزلين منزل سوء فأكون امرأة اللهم اشفين منه يف الدنيا فإين يف اآلخرة ع: على ظامل هلا

اللهم : وقال أعرايب وقد صلى. اللهم أصلحين قبل املوت وارمحين عند املوت، واغفر يل بعد املوت. سوء
اللهم سهل يل اجملاز ويسر : وقال مالك بن دينار. عفرت لك جبيين وبسطت إليك مييين، فانظر ما تعطيين



اللهم أفرغين ملا شغلتين له وال تشغلين مبا تكلفت يل : موسى بن جعفر عليهما السالمومن دعاء . يل اجلواز
  .به يا رب العاملني

  مما جاء يف فضائل أعيان الصحابة

قد كان من شرط هذا الكتاب أن ال نشتغل بذكر الرجال على الترتيب إذا كان القصد فيه تنويع املعاين، 
  .بة إذ كانت احلاجة إليه تكثرلكن مل يوجد بد من ذكر فضائل الصحا

  :أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

ألن أمه مل : أ، ت عتيق اهللا من النار، وقيل: مسي عتيقاً جلمال وجهه، وقيل لقوله صلى اهللا عليه وسلم: قيل
: اللهم اجعل هذا عتيقاً من املوت وهبه يل، وقيل: يكن يبقى هلا ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت وقالت

كان ألبيه ثالثة أوالد عتيق ومعتق وعتيق، ولد بعد عام الفيل بسنتني ودوين أربعة اشهر، ومات بعد النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم بسنتني وأربعة اشهر وهو ابن ثالث وستني سنة

  كاين ثاين اثنني يف: له أربعة فضائل مل يشاركه فيهن أحد: من فضائله

، وثاين اثنني يف العريش، وثاين اثنني يف القرب، وصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم الغار، وثاين اثنني يف املشورة
  :أما مسعت قول حسان بن ثابت فيه: سألت ابن عباس عنأول الناس اسالماً فقال: قال الشعيب. خلفه

  فاذكر أخاك أبا بكر مبا فعال... إذا تذكرت شجواً من أخي ثقٍة 
  وأول الناس منهم صدق الرسال. ..الثاين التايل احملمود مشهده 

ما : وقال. ما دعوت أحداً إىل اإلسالم إال كان له تردد وكبوة إال أبا بكر: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم عتيقاً حىت غلب على امسه واسم . أحد أمن علي بصحبته وماله من أيب بكر

إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار "  أبيه، وكفى له شرفاً قوله تعاىل
: وملا برز ابنه عبد الرمحن يوم واحد وقال. فسماه صاحباً يف كتابه" . ال حتزن إن اهللا معنا : إذ يقول لصاحبه

ك وارجع إىل مكانك شم سيف: هل من مبارز؟هنض إليه ابو بكر بسيفه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ومتعنا بنفسك

  :عمر رضي اهللا تعاىل عنه

كان ابن : وقيل. طعن لسبع بقني من ذي احلجة ومات غرة احملرم. مسي الفاروق لفرقه بني احلق والباطل
ابن ستني وقيل مخس ومخسني وخالفته كانت عشر سنني وسبعة أشهر ومخس ليال، : وقيل. ثالث وستني

  .ربعة اياممثانية أشهر وأ: وقيل



  :من فضائله

فأصبح . اللهم أيد اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهل بن هشام: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
وقال عليه . عمر فقرع الباب على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وخرج فصلى يف املسجد ظاهراً

: عيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى أبو س. إن الشيطان يفرق من عمر: الصالة والسالم
لعمر بن : بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصر فقلت ملن هذا القصر؟قالوا

بأيب وأمي يا رسول اهللا أعليك أغار؟وقال عليه : فذكرت غريته فوليت مدبراً، فبكى عمر وقال!اخلطاب
. ائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلكبينا أنا ن: الصالة والسالم

: وقال عليه الصالة والسالم. الدين: ما أولت يا رسول اهللا؟قال: وعرض على عمر وعليه قميص جيره قالوا
 وقال عبد اهللا بن. إن من قبلكم كان فيهم حمدثون، فإن يكن يف أميت منهم أحد فإنه عمر بن اخلطاب

إذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر، كان واهللا لإلسالم حصناً حصيناً يدخل فيه الناس ما دام حياً، : مسعود
يا : فلما مات انثلم ذلك احلصن، وكان يبغض امللق والتقرب، وضرب ناساً على أن قالوا. وال خيرجون منه

وكان عبد . ث وضعهم اهللاضعوا عمر وآل عمر حي: خري الناس، وقدموا امسه يف الديوان فغضب وقال
  .إذا ذكر عمر كان ذكره أسفاً لألمة وطعناً على األمثة: امللك يقول

  :من فضائل عمر وايب بكر رضي اهللا تعاىل عنهما

هذان سيدا كهول : روي عن أمري املؤمنني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال نظر إىل أيب بكر وعمر فقال
وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا . قتدوا بالذين من بعدي عمر وأيب بكرا: وقال عليه السالم. أهل اجلنة

أسس بناء املسجد جاء حبجر فوضعه، مث جاء أبو بكر حبجر فوضعه، مث جاء عمر حبجر فوضعه، مث جاء 
وقيل لعلي . هم أمراء اخلالفة بعدي: عثمان حبجر فوضعه، فسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فقال

منزلتهما منه : ما منزلة أيب بكر وعمر من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟فقال: سني رضي اهللا عنهمابن احل
وحث النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصدقة، فجاء أبو بكر مباله كله فقال له النيب صلى اهللا عليه . اليوم
ما بني الرجلني ما بني  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. نصف مايل: ما أعددت لعيالك؟فقال: وسلم

قومك فيهم اآلباء واألبناء : وملا استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر يف أسارى بدر قال. الكلمتني
فاستشار . واإلخوان، فامنن عليهم أوفادهم يستنقذهم اهللا بك من النار، وما أخذت منهم فهو قوة لإلسالم

فقال النيب صلى اهللا عليه . بوك وحاربوك وأخرجوك، اضرب رقاهبميا نيب اهللا هم أعداء اهللا كذ: عمر فقال
مثل أيب بكر يف املالئكة مثل ميكائيل ينزل بالرضا والغفران، ويف األنبياء بإبراهيم طرحه قومه يف : وسلم

مين فمن تبعين فإنه " وقال " . أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال تعقلون : " النار، فما زاد على أن قال
إن تعذهبم فإهنم عبادك، وإن تغفر هلم فإنك : " وكمثل عيسى إذ يقول" . ومن عصاين فإنك غفور رحيم 

ومثل عمر يف املالئكة كمثل جربيل ينزل بالسخط والنقمة، ويف األنبياء كنوح حيث " . أنت العزيز احلكيم 
" عبادك وال يلدوا إال فاجراً كفاراً  رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا" قال 



" ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم " ومثل موسى حيث قال 
: وقد أحسنا تاثريمها يف الوالية أما ابو بكر رضي اهللا عنه فإنه ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عمر. 

أيها الناس إن اهللا تعاىل : ، فقام ابو بكر فقال" ليظهره على الدين كله " تعاىل يقول كيف مات النيب واهللا 
فسكن " . إنك ميت وإهنم ميتون " قد نعى إليكم نبيكم وهو حي بني أظهركم ونعاكم إىل أنفسكم فقال 

، مث " قابكم وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أع" الناس، وتال 
وأمره يف ارتداد . ليظهر اهللا دينه ويتم نوره: ، مث قال" كل نفس ذائقة املوت وكل من عليها فان " تال 

إنقبلت : وقال. لو منعوين عقاالً لقاتلتهم: العرب ومنعهم الزكاة معروف حيث خالف مجاعة الصحابة وقال
لو بقيت : جيش أسامة وخالفه الصحابة فقال واجتهد يف جتهيز. قولكم ألنقضن عرى اإلسالم عروة عروة

. وحدي حىت تأكلين الكالب ما أخرت جيشاً أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإنفاذه والوحي ينزل عليه
وأما عمر رضي اهللا عنه فإنه فتح الفتوح ودون الدواوين، وفرض العطية ومصر األمصار وجى الفيء، 

أال : وملا طعن قيل له. ن وكرمان، وأزال ملك بين ساسانوبلغت خيله افريقية واوطأ خيله خراسا
أن أترك فقد ترك من هو خري مين، يعين رسول اهللا، وأن أستخلف فقد استخلف خري : تستخلف؟فقال
  .مين؛يعين أبا بكر

  :عثمان رضي اهللا تعاىل عنه

األربعاء لثمان عشرة وكان خنت النيب صلى اهللا عليه وسلم على ابنيته قتل يوم . كان يلقب ذو النورين
أنه كان أصبح فقال إين رايت : وقيل. خلت من ذي احلجة سنة مخس وثالثون، وهو ابن اثنتني ومثانني سنة

يا عثمان أفطر عندنا الليلة، فأصبح صائماً فقتل من يومه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقال
ال حيل دم امرئ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عالم تقتلونين وإين مسعت: وقال. وأشرف عليهم

رجل زنا بعد احصان فعليه الرجم، أو رجل ارتد بعد افسالم فعليه القتل، أو قتل : مسلم إال بإحدى ثالث
وقال أبو . عمداً فعليه القود؛فواهللا ما زنيت يف جاهلية وال اسالم، وال قتلت أحداً وال ارتددت منذ أسلمت

ائذن له : النيب صلى اهللا عليه وسلم حائطاً وأمرين حبفظ احلائط، فجاء رجل يستأذن فقالدخل : موسى
مث استأذن آخر . ائذن له وبشره باجلنة، فإذا عمر: مث جاء آخر يستاذن فقال. وبشره باجلنة، فإذا أبو بكر

وصعد النيب صلى اهللا . ائذن له وبشره باجلنة بعد بلوى ستصيبه؛فإذا عثمان بن عفان: فسكت هنيهة مث قال
اسكن أحد فإمنا عليك نيب : عليه وسلم أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف هبم فضربه برجله، وقال

وصديق وشهيدان؟واستأذن عثمان على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان مكشوف الفخذ، فغطاها وعنده 
  حي منه املالئكة؟كيف ال استحي ممن تست: أبو بكر وعمر فقيل له يف ذلك فقال

  :ذكر فتوحاته

  .افتتح أرمينية حببيب بن مسلمة، وأذربيجان باملغرية، وافريقية بعبد اهللا بن مسرة



  :ذكر ما عتب عليه

آوى طريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلكم بن العاص، وأعطاه مائة ألف درهم، ونفى أبا ذر : قالوا
وتصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبهزور على املسلمني، . شامإىل الربذة وعامر بن عبد القيس إىل ال

وهو موضع سوق املدينة، فنقضه عثمان وأقطعه احلارث بن احلكم أخا مروان وأقطع فدك مروان وكل 
  .هو كلف بأقاربه: ذلك مما وصفه به عمر رضي اهللا عنهما حيث قال

  :علي بن أيب طالب كرم اهللا تعاىل وجهه

وهو ابن ثالث وستني، وقيل ابن . رة ليلة خلت من شهر رمضان يوم اجلمعة سنة أربعنيقتل لتسع عش
وقال صلى . ثالث ومخسني، وخالفته أربع سنني ومثانية اشهر وتسعة عشر يوماً، ودفن بالكوفة وغيب قربه

ا تراب، وذلك أنه وكناه النيب صلى اهللا عليه وسلم اب. اخلالفة ثالثون عاماً مث تكون ملكاً: اهللا عليه سومل
يف فناء املسجد، فوجده مضطجعاً يف التراب فقال النيب : اين ابن عمك؟فقالت: دخل على ابنته فاطمة فقال

  .وذلك من شدة ما أعجب به!قم يا ابا تراب: صلى اهللا عليه سومل

  :من فضائله

ى غري أنه ال نيب أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موس: قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
: علي من وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي، وأخذ بيده فقال: وقال. فأنت كذلك: قال. بلى: بعدي؟قال

وقال يوم . اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره وأخذل من خذله
مث دعا علياً وهو رمد فأعطاه اللواء . ولهألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورس: خيرب
النظر إىل علي عبادة أي إذا برز يكرب الناس : وقال صلى اهللا عليه سومل. أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: وقال

بعثين النيب صلى اهللا عليه : وقال عليه السالم!ال اله اال اهللا ما اجله وما أعلمه ما أشجعه ما أشرفه: فيقولون
انطلق فإن اله : يا رسول اهللا أتبعثين وأنا حديث السن ال علم يل بالقضاء؟فقال: يمن فقلتوسلم إىل ال

وتعيها " وملا أنزل اهللا عز وجل . فما شككت يف قضاء بني رجلني: قال. تعالىسيهدي قلبك ويثبت لسانك
وعن . شيئاً إال حفظهسالت اهللا أن جيعلها أذنك فما مسع بعدها : قال النيب عليه السالم لعلي" أذن واعية 

يا رسول اللله قد علمت : جاء أبو بكر إىل النيب عليه السالم فقعد بني يديه فقال: أنس بن مالك قال
فسكت عنه فرجع ابو بكر إىل . تزوجين فاطمة: وما ذاك؟قال: قال. مناصحيت وقدمي يف افسالم وإين وإين

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعرض عين  خطبت فاطمة: وما ذاك؟قال: قال!هلكت وأهلكت: عمر فقال
فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقعد . مكانك حىت آيت التيب عليه السالم فأطلب مثل ما طلبت: فقال

تزوجين : وما ذاك؟قال: يا رسول اهللا قد علمت مناصحيت وقدمي يف اإلسالم وإين وإين فقال: بني يديه وقال
إنه ينتظر أمر اهللا فيها انطلق بنا إىل علي حىت نأمره أن : ر إىل أيب بكر فقالفاطمة فأعرض عنه فرجع عم

ابنة عمك ختطب، فنبهاين ألمر فقمت أجر : فأتياين وأنا يف سبيل فقاال: قال علي. يطلب مثل الذي طلبنا



يا : ردائي طرف على عاتقي وطرف على األرض حىت أتيت النيب عليه السالم فقعدت بني يديه فقلت
. وما ذاك يا علي؟قلت تزوجين فاطمة: قال. رسول اهللا قد علمت قدمي يف اإلسالم ومناصحيت وإين وإين

أمافرسك فال بد لك منه، وأما درعك فبعها، فبعتها : فرسي وبدين، يعين درعه فقال: وما عندك؟قلت: قال
يا بالل : فقبض منها قبضة فقال بأربعمائة ومثانني، فأتيت هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضعتها يف حجره،

فجعل هلا سرير مشرط بالشريط، ووسادة من أدم حشوها ليف، ومأل البيت . أبغنا هبا طيباً وأمر أن جيهزوها
إذا أتتك فال حتدث شيئاً حىت آتيك، فجاءت مع أم أمين فقعدت يف جانب البيت، : كثيباً يعين رمالً وقال

. أم أمين أخوك وقد زوجته ابنتك: فقالت. ههنا أخي: عليه وسلم فقالوأنا يف جانب وجاء النيب صلى اهللا 
ائتين مباء، فقامت إىل قعب يف البيت فجعلت فيه ماء : فدخل فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال لفاطمة

 اللهم أعيذها بك وذريتها من الشيطان: قومي فنضح ثدييها وعلى رأسها مث قال: وأتته به، فمج فيه مث قال
ائتين مباء فعلمت الذي يريده فمألت القعب ماء وأتيته به، فأخذ منه بفيه مث جمه فيه مث : مث قال. الرجيم

ادخل على : مث قال. اللهم إين أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم: صب على رأسي وبني يدي وقال
ع عمر بن اخلطاب يف ليلة، كنت أسري م: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال. أهلك باسم اهللا والربكة

أما واهللا يا بين عبد املطلب : وعمر على بغل وأنا على فرس ، فقرأ آية فيها ذكر علي بن أيب طالب فقال
: فقلت. ال أقالين اهللا إن أقلته: لقد كان علي فيكم أوىل هبذا األمر مين ومن ايب بكر؟؟ ؟؟فقلت يف نفسي

إليكم ين بين : فقال. احبك وثبتما وافترعتما األمر منا دون الناسأنت تقول ذلك يا أمري املؤمنني وأنت وص
أعد علي : وقال!سر وال سرت: املطلب أما أنكم أصحاب عمر بن اخلطاب فتأخرت وتقدم هنيهة فقال

أنا واهللا ما فعلنا الذي فعلنا : إمنا ذكرت شيئاً فرددت عليك جوابه ولو سكت سكتنا فقال: فقلت. كالمك
فأردت أن : قال. ن استصغرناه، وخشينا أن ال جتتمع عليه العرب وقريش ملا قد وترهاعن عداوة ولك

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعثه فينطح كبشها فلم يستصغره، أفتستصغره أنت : أقول
 وعن احلسني بن. ال جرم فكيف ترى واهللا ما نقطع أمراً دونه وال نعمل شيئاً حىت نستأذنه: وصاحبك؟فقال

  فقال: ثالث مل اسأل عنهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أن عمر بن اخلطاب قال: علي رضي اهللا عنهما

حب الرجل الرجل مل جير بينهما خلطة وال معرفة فأىن ذلك والرؤيا منها ما يصدق : وما هن؟قال: علي
. اً وخيتلف أحياناً فأىن ذلككأخذ باليد، ومنها ما يكون أضغاثاً فأىن ذلك والرجل يتحدث باحلديث أحيان

أما ما ذكرت من حب الرجل الرجل مل جتر بينهما خلطة وال معرفة، فإن اهللا خلق : فقال علي عليه السالم
األرواح قبل األجساد فتلتقي األرواح على سبب بني السماء واألرض فتتشام كما تتشام اخليل فما تعارف 

عرج بنفسه وهو يف النوم يف املصعد فهو كأخذ باليد، وإذا هبط إىل  مث ائتلف هنا، وأما الرؤيا فإن العقل إذا
وأما الرجل يتحدث . جسده تلتقطه الشياطني باألضغاث لكي حتزنه، وأما أخربت به فهو الذي ال يصدق

: وعن أنس قال. باحلديث مث ينسى فإن القلب تغشاه ظلمة كظلمة القمر، فإذا تغشى القلب ختلى عنه ذكره
إن خليلي ووزيري وخليفيت وخري من أترك بعدي يقضي ديين وينجز : صلى اهللا عليه وسلم قال النيب

لقد زوجتكه سيداً يف الدنيا وسيداً : وقال رسول عليه الصالة والسالم لفاطمة. موعدي علي بن أيب طالب



أنه سيد : ي ثالثلقد أوحي إيل يف عل: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، ال يبغضه إال منافق. يف اآلخرة
أنت مين : وعن الرباء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي. املرسلني، وإمام املتقني، وقائد الغر احملجلني

. احلق مع علي وعلي مع احلق، لن يزوال حىت يردا على احلوض: وقال عليه الصالة والسالم. وأنا منك
وقال له . أنا وعلي من شجرة واحدة: يه وسلم قالوعن جابر وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عل

حب : وما هن؟قال. أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: آخيت بني الناس يا رسول اله فمن أخي؟قال: علي
الرجل الرجل مل جير بينهما خلطة وال معرفة فأىن ذلك والرؤيا منها ما يصدق كأخذ باليد، ومنها ما يكون 

أما ما : فقال علي عليه السالم. دث باحلديث أحياناً وخيتلف أحياناً فأىن ذلكأضغاثاً فأىن ذلك والرجل يتح
ذكرت من حب الرجل الرجل مل جتر بينهما خلطة وال معرفة، فإن اهللا خلق األرواح قبل األجساد فتلتقي 

يا فإن األرواح على سبب بني السماء واألرض فتتشام كما تتشام اخليل فما تعارف مث ائتلف هنا، وأما الرؤ
العقل إذا عرج بنفسه وهو يف النوم يف املصعد فهو كأخذ باليد، وإذا هبط إىل جسده تلتقطه الشياطني 

وأما الرجل يتحدث باحلديث مث ينسى فإن . باألضغاث لكي حتزنه، وأما أخربت به فهو الذي ال يصدق
قال النيب صلى اهللا : س قالوعن أن. القلب تغشاه ظلمة كظلمة القمر، فإذا تغشى القلب ختلى عنه ذكره

إن خليلي ووزيري وخليفيت وخري من أترك بعدي يقضي ديين وينجز موعدي علي بن أيب : عليه وسلم
، ال . لقد زوجتكه سيداً يف الدنيا وسيداً يف اآلخرة: وقال رسول عليه الصالة والسالم لفاطمة. طالب

أنه سيد املرسلني، وإمام : د أوحي إيل يف علي ثالثلق: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يبغضه إال منافق
وقال . أنت مين وأنا منك: وعن الرباء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي. املتقني، وقائد الغر احملجلني

وعن جابر وعن ابن . احلق مع علي وعلي مع احلق، لن يزوال حىت يردا على احلوض: عليه الصالة والسالم
آخيت بني الناس : وقال له علي. أنا وعلي من شجرة واحدة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعباس أن رسول 

  .أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: يا رسول اله فمن أخي؟قال

  :فضائل احلسني واحلسن رضي اهللا عنهما

احلسن : قال .أال أدلكم على خري الناس عماً وعمةً؟قالوا بلى يا رسول اهللا: قال النيب صلى اله عليه وسلم
كان النيب صلى اهللا عليه : وقال ابن عباس. واحلسني عمهما جعفر الطيار، وعمتهما أم هانئ بنت أيب طالب

وروي أنه قال صلى اهللا عليه وسلم وقد !يا غالم نعم املركب ركبت: وسلم حامالً احلسن فقال له رجل
: وقال أبو هريرة. ا وأبوكما خري منكمانعم املطي مطيكما ونعم الراكبان أنتم: امتطاه احلسن واحلسني

إن اهللا : أتاين جربيل فقال: سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس سجدات بال ركوع فقيل له قال
إن اهللا حيب فاطمة فسجدت، مث قال إن اهللا حيب احلسن واحلسني : حيب علياً فسجدت ورفعت رأسي فقال

لو كنت ممن أعان على احلسني : وقال إبراهيم النخعي. دتإن اهللا حيب من أحبهم فسج: فقال. فسجدت
رأيت النيب : وقال أبو بكر. مث قيل يل ادخل اجلنة الستحييت أن يراين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها
إن ابين هذا سيد : وقال. صلى اهللا عليه وسلم خيطب على املنرب ينظر إىل احلسن مرة وغلى الناس مرة

يا أهل العراق : وسأل بعض أهل العراق ابن عمر عن قتل الذباب فقال. بني فئتني من املسلمنييصلح اهللا به 



تسألونين عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت الرسول عليه الصالة والسالم، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا 
من : ده علي بن احلسنيمها رحيانيت من الدنيا؟وقال عمر بن عبد العزيز يوماً وقد قام من عن: عليه وسلم

كال أشرف الناس هذا القائم من عندي آنفاً، من أحب الناس أن يكونوا : فقال. أنتم: أشرف الناس؟فقالوا
بخ بخ ما : وذكر احلسن واحلسني عليهما الرضوان عند املأمون فقال. منه ومل حيب أن يكون من أحد

وولدا بني التنزيل والتبجيل، هل الذين من عديل تقولون يف غالمني حسن خلقهما اجلليل وناغامها جربيل، 
إين مسعت : جدمها الرسول وأمهما البتول وأبومها املقبول؟وقال عمر بن اخلطاب يف طلب مصاهرته علياً

وقال عليه . كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .مين فمن أغضبها فقد أغضبينفاطمة بضعة : الصالة والسالم

  ؟

  :مناقب مجاعة من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني

ويف غزوة العسرة طلحة الفياض، ويوم خيرب . مسى النيب صلى اله عليه وسلم طلحة يوم أحد طلحة اخلري
ري الزب: وقال. يا طلحة أنت ممن قضى حنبه: ودخل على النيب صلى اله عليه سومل فقال. طلحة اجلود

ما أسلم يف اليوم الذي أسلمت فيه أحد ولقد مكثت : وقال سعد. حواريي وابن عميت وطلحة حواريي
ارم فداك أيب : نبلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوم أحد وقال: وقال. سبعة أيام وغين لثلث اإلسالم

كان امسي عبد : لرمحنوقال عبد ا. اللهم سدد رميه وأجب دعوته: وقال عليه الصالة والسالم. وأمي
: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عمرو، فلما أسلمت مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن

اهتز العرش ملوت : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح
فرضكم زيد، وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ وأقضاكم أقواكم أيب وأ: وقال عليه السالم. سعد بن معاذ

يأتيكم خري ذي مين وعليه : وقال. ما أقلت الغرباء وال أظلت اخلضراء أصدق هلجة من أيب ذر: وقال. علي
رب أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على : مسحة ملك فأتاهم جرير بن عبد اهللا البجلي، وقال

رضيت ألميت ما رضي ابن أم عبد وكرهت هلا ما كره ابن أم عبد، : وقال. ء بن مالكاهللا ألبره منهم الربا
اللهم علمه : ضمين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل صدره وقال: وقال ابن عباس. يعين عبد اهللا بن مسعود

نام من الليل نعم الرجل عبد اهللا بن عمر، كان يصلي بالليل مث ما كان ي: وقال النيب عليه السالم. احلكمة
كمل من الرجال كثري ومل : وقال. إن عبد اهللا بن عمر رجل صاحل: وقال عليه الصالة والسالم. إال قليالً

يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
وكان عليه السالم . ر سيدنا أعتق بالالًأبو بك: وكان عمر يقول: وقال سابق احلبشة. على سائر األطعمة

وكان مير هبما النيب عليه . وكان بنو خمذوم يعذبونه وأمه. ما لكم وعمار إمنا عمار جلدة ما بني عيين: يقول
من أحب أن ينظر إىل رجل حيب اهللا ورسوله : وقال. صرباً يا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة: السالم ويقول

لو أدركت ساملاً ما ختاجلين : وقال عمر يف شكاته وكان عنده املهاجرون واألنصار. بكل قلبه فلينظر إىل سامل
واجتمع باب عمر األجالء من العرب، فخرج أذنه وفيهم أبو سفيان وعيينة بن حصن، فخرج . فيه شك



أين بالل أين عمار اين صهيب اين سلمان؟ادخلوا فتمعرت وجوههم واستبان اجلزع : األذن وقال
ما لكم دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدمتوهم على باب عمر ملا أعد : ال سهيل بن عمروفيهم؛فق

ما تقول فيمن ينتقص أصحاب النيب عليه : وقال املهدي لعبد اهللا بن مصعب. هلم يف اجلنة أعظم
اضياً أمرنا أن نقتل من ينتقص النيب بأيسر تنقص، وإن من أشد النقص أن يقال كان ر: السالم؟قال

ألن النيب : مله؟قال: فقيل!من أبغض أبا طالب فهو كافر: وقال سفيان البن عيينة. بأصحاب سوء يصحبونه
وإن من أبغض من حيبه الرسول عليه " إنك ال هتدي من أحببت " عليه السالم كان حيبه، ولذلك قال تعاىل 

  .السالم فهو كافر
  ؟

  :نبذ من ذكر فضائل معاوية

ألين رأيته أطوى لسره، وأملك : مل اخترت صاحب لشام على صاحب العراق؟فقال: لميقيل أليب برد األس
: وسئل عمر بن عبد العزيز عن يوم اجلمل ويوم صفني فقال. لعنان أمر جيشه، وأفطن ملا يف نفس عدوه

ه علي بن أيب طالب آخرة ال دنيا مع: وقال بعضهم. تلك دماء صان اهللا عنها يدي فال أغمس فيها لساين
  .ومعاوية دنيا ال آخرة معه

  ؟

  :مما طعن فيه

وبلغ احلسن أن نافعاً كان . نعم من ذلك اجلانب: هل شهد معاوية يوم بدر؟فقال: قيل هلشام بن احلكم
: وقال احلسن. كان يسكته احلصر وينطقه البطر: فقال. إن معاوية كان يسكته احللم وينطقه العلم: يقول

: وقال معاوية. منازعة األمر أهله، وادعاؤه زياداً، واستخالفه يزيد: موبقاتلقد فعل معاوية ثالثاً كلها 
كان رجالً يظهر سره وكنت كتوماً، وكان يف أخبث جند وشره وكنت يف أطوع : أعنت على علي بثالث

  .رضي اهللا عن الصحابة أمجعني. جند وأقله خالفاً، وكنت أحب إىل قريش منه 

  :نوادر للشيعة

: وقيل له!لعله كان يف امليزان عيب: فقال. وزن أبو بكر وعمر باألمة فرجحا: ان يتشيعقيل لبهلول وك
رأيت يف بغداد مكفوفاً يقول : وقال بعضهم. بل آخذ دانقاً وأشتم معاوية: أتأخذ درمهني وتشتم فاطمة؟قال

عزلت : وقلت لهمن أعطاين حبة سقاه اهللا من احلوض على يد معاوية، فتبعته حىت خلوت به فلطمته لطمة 
وختاصم رجالن إىل بعض الوالة ! حببة أسقيهم من يد أمري املؤمنني؟ال واهللا؟: أمري املؤمنني عن احلوض؟فقال

وكان يتشيع، وكان اسم أحد اخلصمني علي وكنيته أبو عبد الرمحن، واسم اآلخر معاوية، فلما عرف الوايل 
إن رأيت أن تسأل خصمي عن كنيته : قال للوايلامسيهما ضرب معاوية مائة سوط، ففطن اخلصم للقصة ف



ما أخذته مين : كنييت أبو عبد الرمحن فغضب عليه وضربه مائة سوط فقال له املسمى معاوية: فسأله فقال
باالسم استرجعته منك بالكنية وبقزوين قرية أهلها متناهون يف التشيع فمر هبم رجل فسألوه عن امسه فقال 

هو اشر من ذلك فإنه عمر : ليس امسي عمر فتضربونين ملاذا؟قالوا: ربونه، فقالعمران، فاجتمعوا عليه يض
  .وفيه حرفان من عثمان

  ؟

  :تعريضات للشيعة

أنا من : إن مل تتربأ من عثمان وعلي قتلتك؟فقال: كان شيطان الطاق يتشيع فأخذه بعض اخلوارج فقال له
ومر . ليه، وبريء من عثمان فتخلص من اخلارجيعلي، ومن عثمان بريئ؛وإمنا أراد أنا من علي أي من موا

لعلكم تظنون ما يقال يف من الرفض، إن أبا بكر وعمر : ابن املعدل بقوم فسلم عليهم فلم جييبوه فقال
فسر القوم ودعوا له، فقال بعض من كان معه . وعثمان وعلياً من نقص واحداً منهم فهو كافر وامرأته طالق

. إين أردت من قويل من نقص واحداً منهم علي بن أيب طالب وحده: مني؟قالوحيك ما هذه الي: من شيعته
: كم تقول أمري املؤمنني وما كان له قط يوم أبيض؟فقال: وقال أبو سهل الصعلوكي أليب عبد اهللا احلصريي
: فقال أبو عبد اهللا. كان يف ذلك اليوم مكرهاً: فقال. وال اليوم الذي رجع فيه إىل احلق وبايع أبا بكر

  .اشهدوا حىت ال يقول يف املناظرة إن أمري املؤمنني كان راضياً بتولية أيب بكر
  ؟

  :نوادر للناصبة

علي مين كهارون من موسى، فقال بعض : كان بعض الشيعة يستدل بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
لنبوة، ومات قبله ما تلك املنازل فإن هارون كان أخا موسى من أبيه وأمه وكان شريكه يف ا: النواصب

وليس شيء من هذه املنازل لعلي، فلم يبق إال أن يأخذ بلحيته وبراسه، يعين قوله ال تأخذ بلحييت وال 
واهللا لو عق عن ابنه مبعاوية ما : ولد لرجل من النواصب ولد فسماه حسيناً فقال بعض اصدقائه. برأسي

  .كان إال ناصبياً

  :ذم الغلو والتهافت يف الصحابة

ظامل لنا حقنا وبالغ بنا فوق قدرنا، ومعطينا ما : حنن من أمتنا بني أربعة أصناف: ىي بن زيد بن عليقال حي
ألنه : كيف؟قال: فقيل!ملعاوية ليس مبخلوق: وقال بعض عوام الناصبة. جيب لنا وحامل علينا ذنب غرينا

ألندلس أهنى إليه أن رجالً إن عبد الرمحن صاحب ا: وقيل. كاتب الوحي والوحي ليس مبخلوق، وكاتبه منه
: من العملة وقع يف علي رضي اهللا عنه، فأمر بتأديبه، فقيل له مل يزل اخللفاء من أسالفك جيوزون هذا، فقال
أنا مل أنكر من فعل معاوية شيئاً كإنكاري هلذا، فإن يف هذا جتسرياً للعامة على الوقوع يف علي، وعلي إن 



: وسئل رجل. ن اخلطأ يف السياسة ترخيص امللوك للعامة يف الوقيعة فيهمقعد به أدبه مل يقعد به حسبه، وم
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ومل يقل " احلسن ألن اهللا تعاىل يقول : هل احلسن أفضل من احلسني؟قال

كان حسنياً و حسينياً، رضوان اهللا تعاىل : هل كان النيب حسنياً أم حسينياً؟قال: وسئل بعضهم!حسينة
  .مجعنيعليهم أ

  احلد احلادي والعشرون

  يف املوت وأحواله

  :أمساء املوت ووصفه

النبط واهلمع والرمد وأم قشعم وشعوب، واملوتان واملوت واحلمام والفود ومرت زؤام وذعاف : يقال له
فقس وفطس ويتبل وعضد وطن، ولعق اصبعه ورق بنفسه وجرض بريقه وآثر اهللا به، : ويقال. وجحاف

ضى ملا خلق له وأتاه ما كان حيذر، ودعاه ما كان خيرب، شرب الدهر عليهم وأكل وأفلت واخنل تركيبه وم
وقيل . حريضاً وأفضه شعوب، ووجبت نفسه ونضب ظله وقرض رباطه وصل به إىل أيب حيىي وسلم ملائه

. جةاحلياة ميتة أدت إىل سعادة، واملوت حياة أوجبت على أهلها احل: ما احلياة وما املوت؟قال: حلكيم
: احلتوف أربعة: وقيل. أكثروا من ذكر هادم اللذات: وأجود اسم له ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

، وطبيعي وذلك باهلرم " حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتةً " سخطي بعقوبة اهللا وذلك ما ذكر اهللا 
يكون بالتعرض حلرب أو سباع وانقطاع األمل، وعرضي ما هو يسمى املوت الفجأة، واكتسايب وهو ما 

  .وحنو ذلك

  :تعظيم أمر املوت

  .ما رأيت منظراً فظيعاً إال واملوت أفظع منه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :عبد اهللا بن معاوية

  مما مير على اجلبله... واملوت أعظم حالٍة 
: كان كثرياً ما يقول احلسنو. إن مت تر ما مل تر: فقال احلسن. إن عشت تر ما مل تره: وقال رجل للحسن

  .إن املوت فضح الدنيا: وقال. عند املوت يأتيك اخلرب

  :احلث على تصور املوت

اعلم أنك أول خليفة متوت، وهذا كما سأل ازدشري : فقال. عظين وأوجز: قال بعض اخللفاء البن السماك
وما : فقال. ميكنك اصالحه نعم عيباً ال: هل ترى فيها عيباً؟فقال: بعض احلكماء عن دار بناها وقال

رأيت يف منامي : وقال روح بن عبادة. لك منها خمرجة ال عود بعدها أو دخلة ال خروج بعدها: هو؟قال



  :كأن قائالً يقول
  مل خيافوا بأسنا حىت نزل... ال تكونوا كاألوىل من قبلكم 

  :وكتب أبو العتاهية على سقف بيته بتزويق
  نت قوى املنية أن تنالك؟أم... أتطمع أن ختلد ال أبالك 

  هبا لو قد أتاك ملا أقالك... أما واهللا إن هلا رسوالً 
  وبالباكني يقتسمون مالك... كأين بالتراب عليك حيثى 

  وال متزوداً إال فعالك... ولست خملفاً يف الناس شيئاً 
هل رايتم : للشبانويقول . الزرع إذا بلغ ال بد أن حيصد: وكان احلسن إذا خوف من املوت يقول للشيوخ

من ضاق به أمر فليتذكر : وقيل. اذكر حفرة مسكها قصري وساكنها أسري: وقيل. زرعاً مل يبلغ أدركته اآلفة
وقيل جلعفر . من أحس بأنه ميوت فليس ينبغي أن يغتم ألمر صعب ينزل به: وحنوه. املوت فإنه يتسع عليه

. أحب اهللا أن ال يؤمن على حال: ون شىت؟قالكيف صار املوت يأخذ على فن: بن حممد عليهما السالم
اكثر من ذكر هادم اللذات فإنه ما ذكره أحد : شكا رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قساوة قلبه فقال

نعم نصيحة القلب ذكر املوت، : وقال معبد اجلهين. يف ضيق إال وسعه عليه، وال يف سعة إال ضيقها عليه
وما دخل : وقيل. ملىن، ويهون املصائب وحيول بني القلب وبني الطغيانيطرد فضول األمل ويكف غرب ا

أبلغ العظات النظر إىل حمل : وقيل. ذكر املوت بيتاً إال رضي أهله مبا قسم اهللا هلم وجدوا يف أمر آخرهتم
  .األموات ومصارع البنني والبنات

  :التخويف من املوت مبا يشاهد

امرأ هذا آخره ألهل أن يزهد فيما قبله، وإن امرأ هذا أوله ألهل إن : قال احلسن وقد قعد عند راس ميت
إيهاً : ما لقينا بعدك صنع بنا فقال األعرايب: وقف أعرايب على قرب هشام وخادم له يقول. أن حيذر ما بعده

يكم أهل السالم عل: ومر أمري املؤمنني مبقابر الكوفة فقال. عليك أما أنه لو نشر ألخرب أنه لقي أشد مما لقيتم
الديار املوحشة واحملال املقفرة، أنتم لنا سلف وحنن لكم تبع، أما األزواج فقد نكحت وأما الديار فقد 
أما : سكنت، وأما األموال فقد قسمت، هذا خري ما عندنا فما خرب ما عندكم، مث التفت إىل أصحابه فقال

يا أبت مثل : إىل صبية بني جنازة أبيها تقولونظر احلسن . وجدنا خري الزاد التقوى: أهنم لو تكلموا لقالوا
  .فبكى اخللق!أي بنية وأبوك مثل هذا اليوم مل يره: فضمها احلسن وقال!يومك مل أره

  :حث اإلنسان على االستدالل على موته مبن مات من أقاربه

ذهب أبوك وهو أصلك وابنك وهو فرعك، فما حال الباقي بعد ذهاب اصله : قال بعض احلكماء
  :ه؟وقال حممود يف معناهوفرع



  فما بقاؤك بعد األصل والطرف؟... وغادروك بال أصلٍ وال طرٍف 
  :أبو نواس

  أما واهللا ما ماتوا لتبقى... أال با ابن الذين فنوا وماتوا 
  :قال لبيد. قال أبو حازم إن امرأ ما بينه وبني آدم أب إال ميت ملعرق يف املوت

  لعلك هتديك القرون األوائل ...فإن أنت مل ينفعك علمك فانتبه 
  ودون معدٍ فلترعك العواذل... فإن مل جتد من دون عدنان باقياً 

  :امرؤ القيس
  سيكفيين التجارب وانتسايب... فبعض اللوم عاذليت فإين 

  وهذا املوت يسلبين شبايب... إىل عرق الثرى وشجت عروقي 
  :أبو متام

  هل تعد ابن ساملإىل آدم أو ... تأمل رويداً هل تعدن ساملاً 
  جتد عادالً منه شبيهاً بظامل... مىت يرع هذا املوت عيناً بصريةً 

  :عمارة
  لقصدٍ وأخرى قد أنيخت ركاهبا... وما حنن إال رفقةٌ قد ترحلت 

  :البحتري
  مناياهم رواحٌ وابتكار... وما أهل املنازل غري ركبٍ 

  :ملا أتى معاوية موت زياد توجع وقال
  سريمى به أو يكسر كاسره... الكنانة واحداً وأفردت سهماً يف 

  :االعتبار مبن مات من الكبار والسالطني

طاملا كان هذا الشخص واعظاً بليغاً، وما وعظ : ملا مات اإلسكندر وقف عليه أرسطاطاليس فقال: قيل
  :مبوعظة يف حياته من عظته يف مماته؛أخذ هذا املعىن أبو العتاهية فقال

  فأنت اليوم أوعظ منك حيا... عظاٌت وكانت يف حياتك يل 
  .مجعت الذهب حياً ومجعك ميتاً: ومحل إىل أمه يف تابوت من ذهب فقالت

  :األسود بن يعفر
  تركوا منازهلم بغري أياد... ماذا أؤمل بعد ىل حمرقٍ 

  والقصر ذي الشرفات من سنداد... أهل اخلورنق والسدير وبارقٍ 
  :املتنيب

  كنزوا الكنوز فما بقني وال بقوا... ألوىل أين األكاسرة اجلبابرة ا
  وحواه عند املوت حلٌد ضيق... من كل من ضاق الفضاء جبيشه 

  :آخر



  وآل هنيكٍ واألوىل سلفوا قبل... أمل تر صول الدهر يف آل برمٍك 
  فما حصدوا إال كما حيصد البقل... لقد غرسوا غرس النخيل متكناً 

  :شاعر! لئن كنت يف احلياة غاية فلقد صرت يف املمات آية: باً فقالتونظرت امرأة إىل جعفر بن حيىي مصلو
  فعما قليلٍ يهجر الباب حاجبه... ومن كان ذا بابٍ شديدٍ وحاجبٍ 

  :آخر
  املوت يأيت كل حمتجبٍ وال يستأذن

  :تناهى بعد من مات

  :أبو حية النمري
  ولكنه من ضمن اللحد غائب... فال غائٌب من كان يرجى إيابه 

  :آخر
  بلى كل من حتت التراب بعيد

  :آخر
  ومن نصب املنون بعيد

  :النابغة
  هذا عليها وهذا حتتها بايل... حسب اخلليلني نأي األرض بينهما 

  :الغفلة عن املوت

كان احلق على غرينا وجب، وكان املوت على غرينا كتب، وكان من نشيع : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال . لينا راجعون، نبوءهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأنا خملدون بعدهممن األموات سفر عما قليل إ

  :ما رأيت يقيناً ال شك فيه أشبه بشك ال يقني فيه من املوت؛أخذه حممد بن وهب فقال: احلسن
  وتعترض الدنيا فتلهو وتلعب... تراع لذكر املوت ساعة ذكره 
  ينسب عليه وعرفانٌ من اجلهل... يقٌني كأن الشك غالب أمره 
قد أخذه : قال. بلى: يا قوم لو أن هذا الرجل أخذه سلطانكم لفزعتم؟قالوا: وقال احلسن وهو يف جنازة
وقال عمر . من مل يرتدع باملوت وبالقرآن مث تناطحت اجلبال بني يديه مل يرتدع: ربكم فلم ال تفزعون؟وقيل
إىل ما هنيتم عنه؟إن كنتم على يقني فأنتم  ما هذا التغافل عما أمرمت به والتسرع: بن عبد العزيز يف خطبته

  :أبو العتاهية! محقى، وإن كنتم على شك فأنتم هلكى
  مل ينتفع باملوت ذاكره... املوت لو صح اليقني به 

  :حممد بن بشري
  يذكرين املوت وأنساه... يا حسريت يف كل يوم مضى 



  :املوسوي
  ىن غري كاذبونأمن من وعد امل... ونأمل يف وعد املىن غري صادقٍ 
  وأقدامنا ما بني شوك العقارب... نراع إذا ماشيك أمخص بعضنا 

  :األجل حائل بني اإلنسان واألمل

يا ابن آدم لو رأيت ما بقي : ووجد حجر بدمشق مكتوب عليه. لو ظهرت اآلجال الفتضحت اآلمال: قيل
أمل ممدود ونفس معدود، وال إنكم يف أجل حمدود و: وقال أمري املؤمنني. من أجلك لزهدت يف طول أملك

: ما ابعد األشياء عن الناس؟قال: وقيل حلكيم. بد لألجل أن يتناهى ولألمل أن يطوى وللنفس أن حيصى
  .األجل: وما أقرب األشياء منهم؟قال: األمل؛فقيل

  :من مات بعد الكرب

وجدهتا داراً : كيف وجدت الدنيا؟قال: عاش نوح عليه السالم ما عاش وقيل له ملا أشرف على املوت
  :وقال بعضهم. دخلتها من باب وخرجت من آخر
  له غايةٌ جتري إليه ومنتهى... وكل امرئٍ يوماً وإن عاش حقبةً 

  :حممود الوراق
  بأقرب ممن حنكته القوابل... وما صاحب السبعني والعشر بعدها 

  وفيهن للراجني حقٌ وباطل... ولكن آماالً يؤملها الفىت 
  :املتنيب

  حياة امرئٍ خانته بعد مشيب... ياة الغادرين لصاحبٍ وأوىف ح

  :املوت ال يفوته أحد

  .من مل ميت عاجالً مات آجالً: قيل
  :شاعر

  فال بد منه أن تصادفه غدا... فمن مل يالق املوت كأس منيٍة 
  :آخر

  سوف يفىن وما ملك... كل حيٍ مملٍك 
  :آخر

  وكل مجع يف الورى تفرق
  :آخر

  هرماً من مل ميت غبطةً ميت



  .ما بعد كائن وال قرب بائن: قد كنت نعيت إلينا فقال: وقيل البن املقفع
  :ابن املعتز

  وال بد يوماً أن يعرى من الرحل... أال إمنا جسمي لروحي مطيةٌ 

  :املوت ال يتخلص منه بالطب

ناً بني ذلك وعاداً ومثوداً وأصحاب الرس وقرو: أال نعدو لك طبيباً؟قال: قيل للربيع بن خيثم يف مرضه
  .كثريا، لقد كان فيهم أطباء فما أرى املداوي بقي وال املداوى صلح

  قد كان يربئ مثله فيما مضى... ما للطبيب ميوت بالداء الذي 
  جلب الدواء وباعه ومن اشترى... هلك املداوي واملداوى الذي 

  :املتنيب
  موتة جالينوس يف طبه... ميوت راعي الضأن يف جهله 

  :دق على مريض يعوده فسمعه يطلب طبيباً فقالودخل الفرز
  إن الطبيب الذي أبالك بالداء... يا طالب الطب من داٍء ختوفه 

  ال من يدوف لك الترياق باملاء... هو الطبيب الذي يرجى لعافيٍة 
  :آخر

  واعياً دواء املوت كل طبيب
  .ويف باب الطب بعض ذلك وأشباهه

  :التحرز ال خيلص من املوت

  .انقضت املدة فاحلتف يف العدة إذا: قيل
  :شاعر

  حني تلقى أجلك... كل شيءٍ قاتلٌ 
  :أبو ذؤيب

  ألفيت كل متيمٍة ال تنفع... وإذا املنية أنشبت أظفارها 
  :املخبل

  هضبٍ يقصر دونه العصم... ولئن بنيت يل املشقر يف 
: نام على دابته فقال للغالمإن عبد امللك هرب من الطاعون فركب ليالً وأخرج غالماً له، وكان ي: وقيل
بلغين أن ثعلباً خيدم أسداً : فقال. على كل حال حدث حديثاً مسعته: وما أنا حىت أحدثك؟قال: فقال. حدثين

ليحميه ومينعه ممن يريده، فكان حيميه فرأى الثعلب عقاباً فلجأ إىل األسد فأقعده على ظهره، فانقض العقاب 
إمنا أقدر على منعك من أهل األرض : فقال!ارث أغثين واذكر عهدك يليا أبا احل: واختلسه، فصاح الثعلب



وعظتين وأحسنت انصرف، فانصرف ورضي : فقال عبد امللك. وأما أهل السماء فال سبيل يل إليهم
  :ويروى لبعض اجلن. بالقضاء

  إليه فزارته املنية يف احلصن... رأى احلصن منجاةً من املوت فارتقى 
  :آخر

  يف بعض غراته يصادفها... منيته  يوشك من فر من
  :آخر

  وفررت منه فنحوه تتوجه... وإذا خشيت من األمور مقدراً 
  :جحر العبسي

  توق فليس ينفعك اتقاء: ... فقل للمتقي عرض املنايا
  :ثعلبة العبدي

  وأية أرضٍ ليس فيها متالف... أمن حذرٍ آيت املتالف سادراً 
  :آخر

  إن املنايا جبنيب كل إنسان. ..ال تأمنن وإن أصبحت يف حرمٍ 
  :أبو ذؤيب
  نشيبة والطراق يكذب قيلها... لو كان بالرمل مل ميت : يقولون يل

  إليه املنايا عينها ورسوهلا... ول أنين استودعته الشمس الرتقت 
  :آخر

  وعلى العناء تديره األيام... كل يدور على البقاء جماهداً 

  :كل إنسان يفقد أو يفقد أقاربه

ما طال عمره رأى املصائب يف إخوانه وجريانه، ومن قصر عمره كانت مصيبته يف : عض احلكماءقال ب
  .نفسه
  :شاعر

  كل امرئٍ ستئيم منه العرس أو منها يئيم
  :املوسوي

  ومعجل يلقى الردى يف نفسه... فمؤجلً يلقى الردى يف أهله 
  :املتنيب

  ئةٍ وذهوبمنعنا هبا من جي... سبقنا إىل الدنيا فلو عاش أهلها 
  وفارقها املاضي فراق سليب... متلكها اآليت متلك سالبٍ 

  :املوت ال يدفع باألسلحة



  :علقمة
  عريقهم بأثايف الشر مرحوم... بل كل قومٍ وإن عزوا وإن كثروا 

  :املتنيب
  وتقتلنا املنون بال قتال... نعد املشرفية والعوايل 

  الليايلوما ينجني من خبب ... ونرتبط السوابق مقرباٍت 
  ولكن ال سبيل إىل الوصال... ومن مل يعشق الدنيا قدمياً 

  :املوسوي
  ويأخذنا الزمان فال يرد... تفوز بنا املنون وتستبد 

  فليس يفوهتا الساري اجملد... رويدك بالفرار من املنايا 
  خواطر بالقنا قنٌب وجرد... وكل فىت حيف جبانبيه 

  زم النوائب عنه جندوال ه... فما دفع املنايا عنه وفٌر 

  :احلياة معرضة لسهام املنايا

  :أبو العتاهية
  ليس يفدي أحداً منه أحد... إن للموت هلماً قاصداً 

  :الرفاء
  حريت يف دقة الرمي ثعل... حنن أغراض خطوبٍ إن رمت 

  فأصابت بطل القرم بطل... وإذا ما اختلفت أسهمها 

  :صحيح مات

مات فالن فجأة، : وقيل للحسن. أو صحيح من املوت يف عنقه: قالف!مات فالن أصح ما كان: قيل حلكيم
مات سراً؛يعين : كيف مات أبوك؟قال: اللهم أجرين من أكون خمتلساً، وقيل ألعرايب: املرض فجأه، مث قال

  .فجأة
  :شاعر

  أصح ما كان وما يسلم... ورمبا غوفص ذو غرٍة 
يا ابن آدم إن جوارحك سالح اهللا عليك : سفيانوقال . كونه: ما كان سبب موت فالن؟فقال: وقيل لرجل

  .بأيها شاء قتلك

  :ضعف بنية اإلنسان وتركيبه



سراج ضعيف وكيف يدوم ضوؤه بني أربع رياح، يعين بالسراج روحه : سئل جالينوس عن اإلنسان فقال
  .وبالرياح األربع طبائعه

  :شاعر
  ساطعيصري رماداً بعد إذ هو ... وما املرء إال كالشهاب وضوئه 

إذا كانت الطينة فاسدة والبنية ضعيفة والطبائع متنافية، والعمر يسرياً واملنية راصدة فالثقة : وقال أفالطون
  .باطلة
  :شاعر

  ال يعجبنك خلقه ورواؤه... انظر إىل هذه األنام بعربٍة 
  أغصانه وتسلبت شجراؤه... ببناه كالورق النضري تقبضت 

  .األجل والعلل، أسري اجلوع والشبع مسكني ابن آدم مكتوب: وقال احلسن

  :إتيان املرء حتفه حيثما قدر له

ليس بني املوت يف الوطن والغربة فضل، ألن املوت يف مجيع : مات فالن يف الغربة، فقال: قيل لفيلسوف
  .املواضع واحد، والطريق إىل اآلخرة من كل مكان سواء

  :شاعر
  ها مكرهاً ال تطوعابأرضٍ أتا... إذا ما امرٌؤ حانت عليه منيةٌ 

  :آخر
  دعته إليها حاجةٌ أو تطرب... إذا ما محام املرء كان ببلدٍة 

  :جهل اإلنسان بوقت موته وموضع مضجعه

وقيل جلعفر بن " . وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض متوت " قال اهللا تعاىل 
إن اهللا أراد أن ال يؤمن : على أحوال شىت؟فقال كيف يأيت املوت من وجوه شىت: حممد عليهما رضوان اهللا

  :أمر ال تدري مىت يغشاك، أال تستعد له قبل أن يفجأك؟ ديك اجلن: وقيل. يف حال
  لو أهنم عملوا مقدار ما علموا... الناس قد علموا أن ال بقاء هلم 

  :آخر
  متوت وال عن أي شقيك تصرع... وإنك ال تدري بأية بلدٍة 

  :األفاضل واألراذلتسوية املوت بني 

قدم علينا بشر بن مروان أخو اخلليفة، فطعن يف قدمه فمات فأخرجناه إىل القرب، فلما : قال مالك بن دينار
صرنا إىل اجلبان إذا حنن بسودان حيملون صاحب هلم إىل القرب، فدفناه ودفنوا صاحبهم، فعدت قبل السبوع 



  :شاعروعلى هذا قول ال. فلم أعرف قرب األسود من قربه
  ميزت بني العبد واملوىل... ولقد مررت على القبور فما 

  :املتنيب
  وصلت إليك يٌد سواٌء عندها الباز االشيهب والغراب األبقع

انظروا هل بقي هبا أحد من نسل " : ويروى أن اإلسكندر مر مبدينة قد ملكها غريه من امللوك فقال 
أردت أن أميز عظام امللوك عن عظام : ه عن إقامته فقالفأحضره وسال. رجل يسكن املقابر: امللوك؟فقالوا

. مهيت عظيمة أن أنلتنيها: هل تتبعين فأحيي شرفك إن كان لك مهة؟فقال: فقال!عبيدهم، فوجدهتا سواء
: فقال!حياة ال موت معها وشباب ال هرم معه، وغىن ال فقر معه وسرور ال مكروه فيه: وما هي؟فقال: فقال

وأمر بشر بن الوليد أن . ما رأيت مثله حكيماً: فقال. دعين ألتمسه ممن هو عنده: فقال. ليس عندي هذا
  :يكتب على قربه

  حتت التراب شريفه ووضيعه... من مات فات ويف املقابر يستوي 
  :وقال صاحل بن عبد القدوس

  فلم يستنب فيه امللوك من السوقى... فيا منزالً سوى البلى بني أهله 
إن هللا يف كل يوم ثالث : قال أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه: ورجوعهم إىل املوت انقضاء ناس بعد ناس

عسكر ينزل من األصالب إىل األرحام، وعسكر ينزل من األرحام إىل األرض، وعسكر ينزل من : عساكر
  .الدنيا إىل اآلخرة

  :شاعر
  أقمنا قليالً بعدهم ونروح... وما حنن إال رفقةٌ غري أننا 

  :املقابر فأنشدودخل العتيب 
  أفناهم حدثان الدهر واألبد... سقياً ورعياً إلخواٍن لنا سلفوا 

  وال يؤب إلينا منهم احد... مندهم كل يومٍ من بقيتنا 
  :الغطمش

  أرى األرض تبقى واألخالء تذهب
  :وحنوه

  فقدت صديقاً والبالد كماهيا... إذا زرت أرضاً بعد طول اجتناهبا 
سألتهم : وما قلت وما قالوا؟قال: فقيل!من عسكر املوتى: من أين؟قال: مقربة وقيل لبهلول وقد أقبل من

يا عجباً لقومٍ أمروا بالزاد وأذنوا : وحنو هذا قول احلسن. ننتظر قدومكم مث نرحتل: مىت يرحلون؟فقالوا
  :باالرحتال، وأقام أوهلم على آخرهم وآخرهم قعود يلعبون، فليت شعري ما الذي ينتظرون؟ املوسوي

  ويضرب الدهر أياماً بايام... متلي املقادير أعماراً وتنسخها 

  :مرجع اإلنسان إىل ما خلق منه



  " .منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى " قال اهللا تعاىل 
  :املتنيب

  يعود كما أبدى ويكري كما أرمى... إىل مثل ما كان الفىت يرجع الفىت 
  :اخلبزارزي

  فليس له عن أنفس الناس مقلع... وٌق له اخللق أمجع هو املوت خمل
  :املتنيب

  نعاف ما ال بد من شربه... حنن بنو الدنيا فما بالنا 
  على زمانٍ هن من كسبه... تبخل أيدينا بأرواحنا 

  وهذه األجساد من تربه... فهذه األرواح من جوه 
  حسن الذي يسبيه مل يسبه... لو فكر العاشق يف منتهى 

  :ومنها
  ميتة جالينوس يف طبه... ميوت راعي الضأن يف جهله 

  وزاد يف األمن على سربه... ورمبا زاد على عمره 
  .فهذا الكالم هو اجلوهر الذي ال قيمة له

  :ذم من خياف املوت وال يستعد له

ف من رجا شيئاً طلبه ومن خا: قال. نرجو وخناف: كيف انتم؟قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم لرجل
ونظر . العجب ملن يكره املوت إلساءته وال يكره اإلساءة يف حياته: وقال أبو الدرداء. شيئاً هرب منه

ما لكم تزدمحون؟ها هي سارية يف املسجد اقعدوا حتتها واصنعوا : احلسن إىل جنازة يزدحم الناس عليها فقال
ا امليت لو رجع إىل الدنيا كان يعمل أترى هذ: وقال احلسن لشيخ يف جنازة. ما كان يصنع حىت تكونوا مثله

  .إن مل يكن ذاك فكن أنت ذاك: نعم قال: صاحلاً؟قال
  :علي بن عبد العزيز

  وعظت بطفلٍ صار قبلي إىل الترب... إذا قلت مل يبلغ يب السن مبلغاً 

  :احلث على تعاطي ما يسهل املوت

قدمه فإن : نعم قال: ألك مال؟قال: فقال. إين أكره املوت: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
ألنكم أخربتم آخرتكم : ما بالنا نكره املوت؟قال: وقال رجل أليب الدرداء. قلب كل امرئ عند ماله

كل عمل تكره املوت ألجله : وقال أبو حازم. وعمرمت دنياكم، فكرهتم أن تنقلوا من العمران إىل اخلراب
  .فدعه كي ال ختاف منه مىت أتاك

  :ر ذويه بالبكاء عليهمن أم



قيل فيما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه أنه إمنا عىن إذا هو أمر به 
  :حنو قول طرفة بن العبد

  وشقي علي اجليب يا أم معبد... إذا مت فانعيين مبا أنا أهله 
  :وقول الفرزدق

  قلت يفّ مصدق فكل مجيلٍ... إذا مت فانعيين مبا أنا أهله 
  :ابن املعتز

  وال تذخري دمعاً إذا قام نائح... إذا مت فانعيين مبا أنا أهله 
  وعطل ميزانٌ من احللم راجح... ثوى طود املكارم والعلى : وقويل

  :من أظهر جزعاً عند موته
كيف : أجتزع؟قال: ملا أحضر حجر بن عدي ليقتل سأل أن ميهل حىت يصلي ركعتني، وأظهر جزعاً فقيل له

ال وإين ألرى سيفاً مشهوراً وقرباً حمفوراً، ولست أدري إىل جنة ميضي يب أم إىل نار؟وبكى احلسن بن علي 
إين : ما يبكيك وقد ضمن لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلنة؟فقال: رضوان اهللا عليهما فقيل له

القدوم على اهللا : كرهت املوت؟قال: ارثوقيل لبشر بن احل. أسلك طريقاً مل أسلكها وأقدم على سيد مل أره
  !شديد

  :من أظهر الندم عمد موته على ما فرط منه

فقيل ذلك . وددت أين كنت غساالً آكل كل يوم كسب يومي ال يفضل عين: قال عبد امللك عند موته
وملا نزل  .احلمد هللا الذي جعلنا حبيث يتمىن امللوك حالنا عند املوت، وال نتمىن حاهلم: أليب حازم فقال

جاد هشام عليكم بالدنيا وجدمت عليه بالبكاء، وترك لكم ما مجع : املوت هبشام جعل ولده يبكون عليه فقال
وملا أدنف املأمون أمر أن يفرش له جل !وتركتم عليه ما اكتسب، ما أعظم منقلب هشام إن مل يغفر اهللا له

  :فجعل يتمرغ فيه ويقول
  ٌر مرةً إىل أن يزوالصائ... كل عيشٍ وإن تطاول يوماً 
  يف قالل اجلبال أرعى الوعوال... ليتين كنت قبل يومي هذا 

  :وأغمي عليه مث أفاق وهو يقول
  ها أنا ذا لديكما... لبيكما لبيكما 

  :اللهم ال بريء فأعتذر وال قوي فأنتصر، مث أغمي عليه فلما أفاق قال
  وأي عبد لك ما أملا... إن تغفر اللهم تغفر مجاً 

  :ل عضد الدولة عند موته بقول القاسم بن عبيد اهللاومتث
  عدواً ومل أمهل على ظنٍة خلقا... قتلت صناديد الرجال ومل أدع 

  فشردهتم غرباً وبددهتم شرقا... وأخليت دور امللك من كل نازلٍ 



  وصارت رقاب اخللق أمجع يل رقا... فلما بلغت النجم عزاً ورفعةً 
  فمن ذا الذي مين مبصرعه أشقى؟... ريت رمى يل الردى سهماً فأمخد مج

تركت اجلنة وليس هلا قيمة وتعلقت بالدنيا وليس هلا بقاء، : وأوصى الشبلي رمحه اهللا أن يكتب على قربه
  .وضيعت العمر وليس له بدل واتبعت النساء وليس هلن وفاء، وجفوت الرب وليس منه عوض

  :ذم من امتنع من التوبة عند موته

وقيل . لست ممن يعطي على الذل، إن عافاين اهللا تبت وإال مت هكذا: لو تبت؟فقال: قيل لهاعتل أعرايب ف
  .إن كنت مسيئاً فليست هذه ساعة التوبة، وإن كنت حمسناً فليست ساعة الفزع: أال تتوب؟قال: للحجاج

  :ذم من أوصى مبا ليس له من ماله

ال نذر يف معصية اهللا وال : وقال. الثلث كثريإن لك من مالك الثلث و: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إهنم يعصون يف : فقال. رقية أعتقت كل موالة هلا عند موهتا: وقيل مليمون بن مهران. وصية يف مال الغري

  .أمواهلم مرتني، يبخلون هبا وهي يف أيديهم حىت إذا صارت لغريهم أسرفوا فيها

  :احلث على أن يكون اإلنسان وصي نفسه

  :صي نفسك وال جتعل الرجال أوصياءك، واعلم صدق الذي يقولكن و: قيل
  فقصر وصية املرء الضياع... وال يغررك من توصى إليه 

  :ويف الزهديات بعض ما أوصى به الصاحلون

" أوصيكم على احملافظة بآخر سورة النحل : أوص؛فقال: ذكر احلسن عن بعضهم ملا حضرتاه املنية قيل له
ما يل من مال فقد صدقتين : أوص؛فقال: وقيل هلرم بن حيان" . ا والذين هم حمسنون إن اهللا مع الذين اتقو

أوصي : أوص لبنيك، فقال: وقيل لعمر بن عبد العزيز. يف احلياة نفسي، ولكين أوصي خبواتيم سورة البقرة
  .هبم الذي أنزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني

  :من أوصى بشر عند موته وذكر قساوة قلبه

ين بين إن قوماً سيأتونكم قد قرحوا جباههم وعرضوا حلاهم، : رت ركيعاً الوفاة دعا بنيه فقالملا حض
يدعون أن هلم عند أبيكم ديناً فال تقضوهم، فإن أباكم قد محل من الذنوب ما أن غفرها اهللا مل تضره هذه، 

م بالناس شراً، كلموهم يا بين أوصيك: وملا حضرت سعد بن زياد الوفاة مجع ولده وقال. وإال فهي معها
نزراً وأطعنوهم شزراً، وال تقبلوا هلم عذراً، اقصروا األعنة واشحذوا األسنة، وكلوا القريب يرهبكم 

  :وملا حضرت الفرزدق الوفاة قال لقومه. البعيد



  إذا ما األمر جل عن اخلطاب؟... أروين من يقوم لكم مقامي 
  ن التراب؟بأيديكم علي م... إىل من تفزعون إذا حثيتم 

أتتكلني على غريي وأنت تعيشني يف مايل؟احموا امسها وكتبها من : فقال. إىل اهللا تعاىل: فقالت موالة له
أوص : فقيل!نعم أخربوا الشماخ أنه أشعر العرب: قال. أوص يا أبا مليكة: وقيل للحطيئة. الوصية

هو عبد ما بقي على ظهر : قال. اًأعتق عبدك فالن: قيل!أوصيهم باإلحلاف يف املسألة: فقال!للمساكني
إن : فقالوا له. مايل للذكور دون اإلناث: أوص فإن لك بنات قال: فقيل!األرض، وعتيق إذا صار يف بطنها

: مث قال. كلوا أمواهلم وانكحوا أمهاهتم: قال. فأوص لأليتام بشيء: قيل. أنا أقوله: قال. اهللا مل يقل كذا
وكان دريد بن الصمة قد عاش !ليه كرمي قط، وويل للشعر من رواة السوءامحلوين على محار فإنه مل ميت ع

أوصيكم بالناس شراً طعناً لزاً وضرباً أزاً، وإن أردمت احملاجزة : أربعمائة عام، فلما نزل به املوت قال لولده
  :مث قال. فقبل املناجزة، اقصروا األعنة وأطيلوا األسنة وارعوا الكأل

  يا رب هبت حسن حويته...  اليوم هيي لدريٌد بيته
  لو كان للدهر بلى أبليته... ومعصمٍ ذي مرٍة لويته 

هل : دخلنا على معاوية يف مرضه الذي مات فيه فقال: أو كان قرين واحداً كفيته قال إمساعيل بن قيس -
إىل ما شاء اهللا : فقال. إىل رمحة اهللا: فقلنا . الدنيا إال ما جربنا؟لوددت أين ال أقيم فيكم ثالثاً حىت ألقى اهللا

هذا واهللا االغترار أمل تكن مقاتلته علياً : قال ابن عتيبة. إين مل آل فيكم إذ وليتكم، فإن اهللا لو كره أمراً غريه
  وقتله حجراً وبيعته ليزيد مما يكره اهللا تعاىل؟

  :من أحب املوت وذكر نفعه ومضرته

وما عند اهللا " خري هلا، إن كان براً فإن اهللا تعاىل يقول  ما من نفس حية إال واملوت: قال عبد اهللا بن مسعود
وال حتسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم، إمنا " وإن كان فاجراً فإن اهللا تعاىل يقول " خري لألبرار 

على أجتعلون قدومي : تستبشر باملوت؟قال: وملا حضر بشر املوت فرح، فقيل له" . منلي هلم ليزدادوا إمثاً 
وسئل فيبلسوف عن . ال يكره املوت إال مريب: خالق أرجوه كمقامي على خملوق أخافه؟وقال بعضهم

  :وقال املتنيب. هو فزع األغنياء وشهوة الفقراء: املوت فقال
  فنختار بعض العيش وهو محام... نعري حالوات النفوس قلوبنا 

  :وله
  فيه إىل النسلحياةً وأن تشتاق ... وما الدهر أهلٌ أن تؤمل عنده 

  :آخر
  يف املوت ألف فضيلٍة ال تعرف: ... قد قلت إذ مدحوا احلياة فأسرفوا

  :وقال األخطل. ال يكون احلكيم حكيماً حىت يعلم أن احلياة تسترقه واملوت يعتقه: وقال بعضهم
  طول احلياة يزيد غري خبال... والناس مههم احلياة وال أرى 



ه يكون مماته بذهاب روحه، فتصعب عليه ومن كان حياته بربه فإنه ينتقل من كان حياته بنفس: وقال اجلنيد
  .من حياة الطبع إىل حياة األصل، وهي احلياة على احلقيقة

  :من متىن املوت

  .خري من احلياة ما إذا فقدته أبغضت لفقده احلياة: وقيل. شر من املوت ما إذا نزل متنيت املوت لنزوله: قيل
  :املهليب

  فهذا العيش ما ال خري فيه... اع فأشتريه أال موتٌ يب
  تصدق بالوفاة على أخيه... إال رحم املهيمن روح حرٍ 

  :املتنيب
  وحسب املنايا أن يكن أمانيا... كفى بك داءً أن ترى املوت شافياً 

  :املوسوي
  إن األسري غرضٌ بالقد... آهاً لنفسٍ حبست يف جلدي 

  :كيف أنت؟قال: بهواعتل الشبلي مث برأ فقال له بعض أصحا
  قدموين وأوثقوا املسمارا... كلما قلت قد دنا حل قيدي 

  :احلياة ال متل

  :احلياة وإن طالت ال متل، وإمنا ميل املرء تكاليف احلياة؛وهلذا فضل قول زهري: قال بعض احلكماء
  !مثانني حوالً ال أبا لك يسأم... سئمت تكاليف احلياة ومن يعش 

  :على قول لبيد
  كيف لبيد؟: وسؤال هذا الناس... مت من احلياة وطوهلا ولقد سئ
  .إن احلياة ال تسأم، وإمنا تسأم تكاليفها: وقيل
  :املتنيب

  وأشهى من أن ميل وأحلى... ولذيذ احلياة أنفس يف النفس 
  ل حياةً وإمنا الضعف مال... وإذا الشيخ قال أفٍ فما م 
  وىل فإذا وليا عن املرء... آلة العيش صحةٌ وشباٌب 

: قال. ال واهللا: يا شيخ أيسرك أن متوت؟قال: ودخل سليمان بن عبد امللك مسجد دمشق فرأى شيخاً فقال
نفي الشباب وشره وبقي الشيب وخريه، فأنا إذا قعدت ذكرت اهللا، : مل وقد بلغت من السن ما أرى؟قال

  .وإذا قمت محدت اهللا، فأحب أن تدوم يل هاتان احلالتنان

  :وت حتف أنفهاملستنكف أن مي



  :الشنفري
  عليكم ولكن أبشري أم عامر... فال تقربوين إن قربي حمرٌم 

  :بكر بن عبد العزيز
  وهو حتت السيوف فضلٌ شريف... إن موت الفراش ذلٌ وعاٌر 

  :وإين ألستحسن قول أيب فراس بن محدان
  أمت بني األسنة واألعنة... مىت ما يدن من أجلي كتايب 

  :آخر
  وال ميتيت يا رب بني النوائح... حيايت دنيئةً  فيا رب ال جتعل

  طوال القنا من فوق أدهم قادح... ولكن صريعاً بني أرماح فتيٍة 
جنازة : رأيت بالبصرة جنازة عليها مطرف خز أخضر، فسألت عنها فقيل: وقال أبو عمرو الشيباين
  :الطرماح، فذكرت قوله

  على خبضر املطارفعلى شرجع ي... فيا رب إن حانت وفايت فال تكن 
  .فعلمت أن اهللا مل يستجب دعاءه؛وهذا من باب الشجاعة وقد مر مثله

  :العذر لعصابة تسرع إليهم املنية

  :أبو متام
  رأيت الكرمي احلر ليس له عمر... عليك سالم اهللا وقفاً فإنين 

  :السامي
  وال ينكرن هذاك من جرب الدهرا... فال جتزعن من موته وهو ناشئٌ 

  كذاك سباع الطري أقصرها عمرا... ل اجملد يقصر عمره فكل طوي

  :تسلي الناس عمن مات

  .إذا أردت أن تنظر الناس من بعدك فانظر إليهم بعد من مات قبلك: قيل
  :أبو العتاهية

  وحيدث بعدي للخليل خليل... سيعرض عن ذكري وتنسى موديت 
  :منصور الفقيه

  كل مذكورٍ من الناس إذا ما فقدوه
  حفظوه فنسوه... كم حديٍث فهو يف ح

  :آخر



  عنه وخلوه وأعماله... هالوا عليه الترب مث انثنوا 
  عليه حىت اقتسموا ماله... مل ينقض النواح من داره 

  :كلمات وجدت على قبور

حضرت : نقلنا من دار خربة إىل دار عربة، أليس فينا عربة؟حكى أبو الفرج الكويف قال: قرئ على قرب
: رأيت قرباً بفلسطني مكتوباً عليه: قال. ه علوي شامي حيدثه مبا شاهد من األعاجيبجملس الصاحب وعند

  :وقرئ على قرب. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون
  قد تربا األهل مين... أنا يف القرب وحيٌد 
  خبت إن مل تعف عين... أسلموين بذنويب 
  :وقرئ على آخر

  للخليل خليلوحيدث بعد ... سيعرض عن ذكري وتنسى موديت 
  فإن غناء الباكيات قليل... إذا انقطعت عين من العيش مديت 

  :وعلى آخر
  غاب عين وجفاين... أيها األخ الذي قد 

  سوف يأتيك من اهللا رسولٌ قد أتاين
  ض مكاناً كمكاين... فيبوئك من األر 

  :وعلى آخر
  وسرورٍ واغتباط... عشت دهراً يف نعيمٍ 

  ى األرض بساطيوثر... مث صار القرب بييت 
  :وعلى باب مدينة جبلة بالشام

  رأيت قبورها قبل القصور... إىل أي املدائن صرت يوماً 
  نعم ونذيرها قبل البشري... أتاك الوعظ قبل احلظ منها 

  :نفي الشماتة عن املوت والنهي عنها

يا ابن عباس : عاويةملا مات احلسن بن علي عليهما السالم دخل عبد اهللا بن عباس على معاوية فقال له م
نعم وقد بلغين سجودك، أما واهللا وما سد جثمانه حفرتك وال زاد انقضاء أجله : قال!مات احلسن بن علي

  .إن الذي وكلهم إليه غريك: فقال. أحسبه ترك صبية صغاراً ومل يترك عليهم كثري معاش: قال!يف عمرك
  :الفرزدق

  كما لقيناسيلقى الشامتون ... فقل للشامتني بنا أفيقوا 
  :عدي بن زيد



  أيها الشامت املعري بالدهر أأنت املربأ املوفور؟
  أم لديك العهد الوثيق من األيام بل أنت جاهلٌ مغرور

  :آخر
  فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد... متىن رجالٌ أن أموت وإن أمت 

: أو على صديق؟قال أعلى قريب: وحكى املربد عن بعضهم أنه شاهد رجالً على قرب وهو يكثر البكاء فقلت
أخص منهما قد كان يل عدو فخرج إىل الصيد، فرأى ظبياً فتبعه فعثر بالسهم فخر هو والظيب ميتني، فدفن 

  :فانتهيت إىل قربه شامتاً به فإذا عليه مكتوب
  أقمنا قليالً بعدهم وترحلوا... وما حنن إال مثلهم غري أننا 

: أبعد تلك املعاداة؟فقال: زدق بكى عليه جرير ورثاه فقيل لهوملا مات الفر. فها أنا واقف أبكي على نفسي
وقال النيب صلى اهللا عليه . مل أر اثنني بلغا الغاية ومات أحدمها إال وحلقه اآلخر عن كثب؟فكان كذلك

ومما يتصل بذلك ملا أتى عيبد اهللا بن الزبري خرب قتل . ال تظهر الشماتة ألخيك فيعافيه اهللا ويبتليك: وسلم
  !أكره وجوهاً تعزي ألسنتها وتشمت قلوهبا: فخرب مبجيء قوم للتعزية فقال. ب أخيه احتجب أياماًمصع

  :نفي العار عن املوت

  :ليلى األخيلية
  إذا مل تصبه يف احلياة املعاير... لعمرك ما باملوت عارٌ على الفىت 

  :ومثله
  للناس عار؟... وهل باملوت يا 

  :آخر آمر املرء باملوت

  :شاعر
  آخر هذا كله املوت... كل ما شئت وعش ناعماً نل 

  :املوت منهاة الرجال

  :كنت قاعداً يف اجلامع فمر يب معتوه فأقبل علي وقال: قال ابو بكر العنربي
  ودان ذلك العباد فكان ماذا؟... فهبك ملكت هذا الناس طراً 

  تراثك عنك هذا مث هذا؟... ألست تصري يف حلٍد حيوي 
  :آخر

  ض فهل بعد ذاك إال املنية؟... لما حتمل األر هبك قد نلت ك



  :آخر
  فكلكم يصري إىل ذهاب... لدوا للموت وابنوا للخراب 

  :كلمات هلج هبا من حضره املوت فذكر الشهادة

اليوم كذا سنة يف أي شيء حنن؟وقال : فقال. قل ال اله إال ااهللا: ملا حضرت ابن جالء الوفاة قيل له
قل ال اله إال اهللا، فلم : رأيت شاباً قد اشرف على املوت، وقد دنوت منه وقلتدخلت البادية ف: الكسائي

قل ال اله إال : كم تذكرين باهللا وأنا حمترق يف اهللا؟وقيل لرجل كان مستهتراً بالنبيذ: جيب فثنيت وثلثت فقال
  :اهللا، فقال

  كيف الطريق إىل محام منجاب؟... يا رب سائلٍة متشي وقد تعبت 
  .شاه مات: الشطرجنيني ذلك فقالوقيل لبعض 

  :الكفن

يا بين قد دنا من أبيك لباس : فقال!يا أبت قد هيأت لك ثوبني لكفنك: ملا حضرت زياد الوفاة قال له ابنه
إين ختمت : وأوصى عبد الوهاب اإلفريقي أن يكفن يف عباءته وقال. هو خري من هذا أو سلب هو شر منه

  .فيها ثالثة آالف ختمة

  :الطواعني

منها طاعون شربويه يف املدائن سنة ست من اهلجرة، وطاعون عمواس : الطواعني املشهورة يف اإلسالم مخسة
يف أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وطاعون اجلارف سنة تسع وستني يف شوال هلك يف ثالثة أيام كل 

ن ابن أيب بكر أربعون ابناً، ومنها يوم سبعون ألفاً، مات ألنس بن مالك يف ثالث وثالثون ابناً، ولعبد الرمح
رأيت : طاعون سنة إحدى وثالثون ومائة كان حيصى يف املربدة كل يوم عشرة آالف جنازة، وقال بعضهم

يف املنام يف أيام الطاعون أنه أخرج من داري اثنا عشر جنازة، وكنا اثين عشر نفساً فمات منا أحد عشر، 
اً وعدت إىل داري فإذا لص قد دخل الدار يسرق ما فيها، فطعن فما شككت أين متام العدة، فخرجت يوم

ومات من ساعته فأخرجنا جنازته، ومات أهل دار ومل يبق فيها أحد، فدخلوا الدار بعد أربعة أشهر فإذا 
صيب يف الدار حيبو، فنظروا فإذا كلبة تأتيه وترضعه، وكانت الدار تصبح وفيها مخسون ومتسي وليس فيها 

تزوجت بامرأة ودخلت هبا يف أهلها، فخرجت وهي يف عشريتنا، فعدت فوجدهتم قد : بعضهموقال . أحد
ماتوا كلهم، وكان ال جيزع أحد على أحد خلوف كل أحد على نفسه، وأول ما أحدث كيف أصبحت 

  .وكيف أمسيت ايام الطاعون

  :من استصوب اهلرب من الطاعون



ال خترج فاخللفاء ال : د هشام أن يهرب من الطاعون فقيل لهتقدم خرب عمر مع املغرية يف أول الكتاب، وأرا
  أتريدون أن جتربوا ذلك يفّ؟: فقال هلم. ومل يسمع خبليفة مات مطعوناً قط. يطعنون

  :النهي عن ذلك

إن الطاعون قد نزل بنا فإن رأى أمري املؤمنني أن يأذن لنا يف إتيان قرية خربة : كتب بعض عمال عمر إليه
وكتب شريح إىل صديق له هرب إىل . إذا أتيت القرية اخلربة فسلها عن أهلها والسالم: هفوقع يف كتاب

إن املكان الذي أنت فيه بعني من ال يفوته طلب وال يعجزه هرب، واملكان الذي : النجف من الطاعون
  .خلفت ال يعجل إىل امرئ محامه وأنت وهم على بساط واحد، وأن النجف من ذي قدرة لقريب

  :على اهلرب فعرض له ما صرفه من عزم

وأراد رجل من أهل البصرة أن يهرب من . قد تقدم خرب عبد امللك حني هرب من الطاعون يف هذا الفصل
  :فقال. الطاعون فركب محاراً له ومعه غالم يتبعه، فسأله ان يرجتز

  وال على ذي منعٍة طيار... لن يسبق اهللا على محار 
  .صدقت وحط رحله ومات فيمن مات: قالقد يصبح اهللا أمام الساري ف -

  :كثرة الوباء

ما أحسن ما صنع ربنا أقلع مذنب وأنفق ممسك ومل : أال ترى؟قال: كثر املوت سنة بالبصرة فقيل للحسن
  .يغلط بأحد، وإذا قيل له قل املوت يقول ما يبقى أحد

  مما جاء يف الغموم والصرب والتعازي واملراقي

  :األسباب املوجبة للحزن

اسباب احلزن فقد حمبوب أو فوت مطلوب، وال يسلم منهما إنسان ألن الثبات : ال يعقوب الكنديق
الدنيا دار غموم فمن عوجل فجع بنفسه، ومن : وقال احلسن. والدوام معدومان يف عامل الكون والفساد

يكون ألن  من أراد أن ال يصاب مبصيبة فقد أراد ما ال: وقال بعض أصحاب املنطق. أجل فجع بأحبابه
املصائب بالكون والفساد يف الطبع، فينبغي أن يكون منا على بال أن مجيع األشياء اليت تصل إلينا كانت 

  .قبلنا لغرينا، فانتقلت إلينا بشريطة ما كان ملن قبلنا
  :ابن الرومي: النهي عن اختاذ ما يورث اجلزع ومدح فاعل ذلك

  يئاً خياف له فقدافال يتخذ ش... ومن سره أن ال يرى ما يسوؤه 
  .ألين ال أقتين ما حيزنين فقده: ما لك ال جتزع؟قال: وقيل لسقراط



  :من هنى عن اجلزع وبني قلة عنايته

لو آمنت : وقيل لرجل اشتد جزعه. من انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اجلزع منقصة . جلزع ال يلم ما تشعث وال يرم ما انتكثباملرجتع مل جتزع، ولو اقتصدت بالتمتع مل تضرع، فا

التأسف على الفائت تضييع وقت ثان إن : وقيل. احلياة ومن أعان على نقصان حياته فقد عظمت خطيئته
احلزم التسلي عما ال يغين الغم فيه واالحتيال . كنت جازعاً ملا أفلت منك فاجزع على ما مل يصل إليك

احلزن ألن اخلوف صار مكروهاً ملا فيه من : اخلوف أشد أم احلزن؟قال: وقيل حلكيم .لدفع ما يندفع باحليلة
  .احلزن، فكما أن السرور غاية كل حمبوب فاحلزن غاية كل مكروه

  :ذهاب احلزن بعد انقضاء املدة

  .احلزن ينضو عن ابن آدم كما ينضو الصبغ عن الثوب ولو بقي لقتله
  :املتنيب

  سكون عزاٍء أو سكون لغوب... ته وللواجد املكروب من زفرا

  :حقيقة الصرب

صرب على املكروه فيما : الصرب صربان: وقيل. الصرب حبس النفس على املكروه وعما تدعوك إليه: قيل
ما أراك : اهلم ارزقين صرباً فقال له: ومسع رجل آخر يقول. يلزمك فعله، وصرب عما يدعوك إليه اهلوى

  .تسأل اهللا إال الغم

  :دفع الندب بالصرباحلث على 

الصرب ستر من الكروب وعون على اخلطوب، أفضل العدة الصرب على : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
الصرب مطية ال تكبو والقناعة سيف ال ينبو، إذا استهدف غرض : وقال أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه. الشدة

الصرب عند النقم . فاء شكرك على املواهباجعل صربك على النوائب ك: وقيل. الغم فارمه بنبال الصرب
الصرب . لو كان الصرب والشكر بعريين ما باليت أيهما ركبت: وقال عمر رضي اهللا عنه. والشكر عند النعم

وقال . وما يف الشكوى إال أن حتزن صديقك وتشمت عدوك. يناضل احلدثان واجلزع من أعوان الزمان
ضرب فيه حيلة فاالضطراب دواؤه، وضرب ال حيلة فيه :  قسمنيمجيع مكاره الدنيا تنقسم إىل: أنوشروان

إحدامها هذه احلال خري مما هو شر : كلمتان يقوهلما العاقل عند نائبته: وقالت الفرس. فاالصطبار شفاؤه
لعل ما أصابين يدعو إىل : منها، واألخرى لعل اهللا أن جيعل يف هذا املكروه خرياً، وكلمتان يقوهلما اجلاهل

  .نه، واألخرى لو كان بدل هذا كذا وكذا من املصيبةشر م



  :شاعر
  يلقاك عند نزوهلا الصرب... وخلري حظك يف املصيبة أن 

  :الصرب يفضي إىل الفرح والظفر

إنك لن تنال قليل ما حتب إال بالصرب على كثري ما . الصرب على مرارة العاجل يفضي إىل حالوة اآلجل
الصرب كامسه وعاقبته : أنوشروان. لكل شيء مثرة ومثرة الصرب الظفر: قيل. تكره، حيلة من ال حيلة له الصرب

  .من صرب عرب: مكتوب على باب اجلنة: وقيل. الصرب على املصيبة مصيبة على الشامت: وقيل. العسل

  :حث اجلزوع على الصرب وحتكيمه بني اجلزع والصرب

قال . زعت جرى عليك املقدور وأنت مأزورإن صربت فأنت مأجور وإن ج: أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه
  :اصرب فالصرب خري معية، فلم أصغ فوىل وهو يقول: رآين راكب وأنا مكب على قرب أبكي فقال: بعضهم

  وإن جتزعا فاألمر ما تريان... فإن تصربا فالصرب خري معيٍة 
  :أبو راكد

  وإن جزعت فعلق منفس ذهبا... فإن صربت فلم ألفظك من شبعٍ 
  :النابغة

  حتمل على ما حيدث الدهر فاصرب... أال أيها الباكي ألحداث دهره 
  وأبصرت تنكرياً لذاك فأنكر... فإن أنت مل تصرب ملا كان جائياً 

  :احلث على تصور النوائب واالستعداد هلا لتخف عند نزوهلا

ال : قيل. ة على نوائبهما أمتع الدهر إال ليمنع، ولوال اغترار اجلاهل بفوائده خللت النفوس من احلسر: قيل
. ختل قلبك من عوارض الفكر وخواطر الذكر فيما تعروك به األيام من ارجتاع ودائعها وحلول وقائعها

  .من كان متوقعاً مل يلف متوجعاً: وقيل
  :ابن الرومي

  كفاحاً إذا فكرت يف اخللوات... أمل تر رزء الدهر من قبل كونه 
  أتته غري مرتقبات بنبلٍ... فما لك كاملرمي يف مأمن له 
  فما فرحت نفٌس مع اخلطرات... فإن قلت مكروهٌ أتاين فجأةً 

  عظات من األيام بعد عظات... وال عوفصت نفٌس لبلوى وقد رأت 
  قدمياً فال تعتدها بغتات... إذا بغتت أشياء قد كان مثلها 

  :الغم ميرض البدن



اصالحهما واحد، وذلك وقوع األمر : غضب فقالسئل عبد اهللا بن عباس رضي اله تعاىل عنه عن احلزن وال
  .على خالف احملبة، فأما فرعامها فمختلفان، فاملكروه ممن فوقك ينتج حزناً وممن دونك ينتج غضباً

. األحزان تسقم القلوب كما أن األمراض تسقم البدان: وحزن كل أخي حزنٍ أخو الغضب وقيل: املتنيب
  .الرأسالغم يشيب القلب واهلرم يشيب : وقيل

  :النهي عن اإلفراط يف البكاء وإظهار اجلزع على األموات

. إن امليت ليعذب ببكاء أهله: روى أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
معناه يعذب بأفعاله اليت يندب هبا من : وقيل" . أال تزر وازرة وزر أخرى " وأنكرت عائشة ذلك وقرأت 

ما هذا؟أراهم من رهبم يستغيثون، ومن : ودخلت أعرابية احلضر فسمعت بكاء من دار فقالت. ه وقتالهغارات
من أصابته مصيبة فأكثر الغم جعل : وقال أبو سعيد البلخي!استرجاعه يتضجرون، ومن جزيل ثوابه يتربمون

النائحة إذا مل : وقال عليه السالم. " فأثابكم غماً بغم لكيال حتزنوا " قال اهللا تعاىل . اهللا عقوبته غماً مثله
  .تتب قبل أن متوت أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من كربيت

  :الرخصة يف البكاء وإظهار اجلزع ما مل يكن إفراطاً
دخل عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا تعاىل عنه على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم موت ابنه إبراهيم، 

أنا ذو رمحة وال يرحم من ال يرحم، وإمنا هنى : يا رسول اهللا ألست تنهانا عنه؟قال: ه تذرفان فقالفوجد عيني
ومسع عمر رضي اهللا عنه باكية يف جنازة فزجرها فقال النيب صلى . عن النياحة وأن يندب املرء مبا ليس فيه

ي على قرب أخيه فبكى شديداً، وقام احلسن البصر!دعها فإن العهد قريب، والنفس مصابة: اهللا عليه وسلم
: ما رأيت اهللا عاتب يعقوب على طول بكائه على يوسف عليهما السالم بل قال: فقيل له يف ذلك فقال

أعلى اهللا أجتلد؟واهللا ال اجلزع : اصرب فالصرب أجر؛فقال: وقيل ألعرايب. وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم
مل يدخله بإذين : أخرج احلزن من قلبك؛فقال: وقيل لفيلسوف .أحب إيل ألن اجلزع استكانة والصرب قساوة

إذا وقع حكم الضروريات مل : وأفرطت امرأة يف اجلزع على ابنها، فعوتبت يف ذلك فقالت. فأخرجه بإذين
يقع عليها حكم املكتسبات، فأما جزعي فليس يف الطاعة صرفه وال يف القدرة منعه، ويل عذر للضرورة فإن 

صربك يف مصيبتك : وقال خالد بن صفوان" . فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه " ول اهللا تعاىل يق
  .أمحد من جزعك، وجزعك يف مصيبة أخيك أمحد من صربك

  :نفع البكاء يف دفع األحزان

قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه كنت إذا أصابتين مصيبة وأنا شاب ال أبكي وكان يؤذيين ذلك حىت 
  :ابياً ينشدمسعت أعر

  من الوجد أو يشفي جني البالبل... لعل احندار الدمع يعقب راحةً 
  .لذي الرمة، فكنت إذا أصبت بكيت فاسترحت: فسألته ملن الشعر؟فقال



  :ويشفي مين الوجد ما أتواجع املتنيب: العبق
  على أهنا تشفي احلرارة يف الصدر... وقلّ غناء عربة تكسباهنا 

  :قلة نفع البكاء

  :متامأبو 
  بالدمع إن تزداد طول وقوع... أجدر جبمرة لوعٍة اطفاؤها 

  :وقال اراكة
  على أحدٍ قبلي فال تتركا جهدا... أعيين إن كان البكا رد هالكاً 

  :املوسوي
  إذا جاء يف جيش الرزايا بأدمع... وإن غبني القوم من ظاعن الردى 

  :آخر
  إن الدموع طليعة األحزان

  :عنه بسالمته يف نفسه من سال عن الولد أو سلي

قيل لعبد اهللا بن عبيد اهللا بن طاهر وقد مات له ولد، مث أتاه اخلرب قبل عوده من جنازته بأن مات له آخر، 
إذا سلمت اجللة : فانتظر حىت جهز فدفنه وانصرف مع أصحابه ودعا بالطعام، فقيل له يف ذلك فقال

احلمد هللا الذي جعلنا نعزيك به : يع يعزيه بابنه فقالودخل أبو العتاهية على الفضل بن الرب!فالسخل هدر
  .وال نعزيه بك

  :املوسوي
  وأعرت صفحته سناً ومضاء... فتسل عن سيٍف طبعت غراره 
  أوىل األنام بأن يكون فداء... فاالبن لألب إن تعرض حادثٌ 

  :من تسلى عنه مبا له من الثواب

وكان . دعين أمس قرحتك: ن قد أصابه الطاعون، فقالدخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد امللك، وكا
: يقال إذا كان ليناً يرجى، وإذا كان خشناً ال يرجى، فامتنع عبد امللك من أن ميسها، فعلم عمر مل منعه فقال

واهللا ألن يكون ما : فقال!دعين أمسها فواهللا ألن أقدمك فتكون يف ميزاين أحب إيل من أكون يف ميزانك
يا عبد امللك احلق من ربك فال تكونن من : من أن يكون ما أريد، فلمسها فقالتريد أحب إيل 

من مات له ولد فصرب أو مل يصرب، : وقال عليه السالم. ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين: فقال!املمترين
أبوه  وملا مات ذر بن عمر بن ذر قام. جزع أو مل جيزع، احتسب أو مل حيتسب، مل يكن له ثواب إال اجلنة

يا ذر شغلنا احلزن لك عن احلزن عليك، فليت شعري ما الذي قلت وما الذي قيل : على قربه فقال



لك؟اللهم إنك قد ألزمته طاعتك وطاعيت إلغين قد وهبت له ما قصر فيه من حقي، فهب يل ما قصر فيه 
لك؟مث قال عند اللهم ما وعدتين من األجر على مصيبيت به فقد وهبته له فهب يل من فض. من طاعتك
ما علينا بعدك من غضاضة وما بنا إىل إنسان مع اهللا حاجة، وقد مضينا وتركناك ولو أقمنا ما : انصرافه
  .نفعناك

  :من رأى املفقود من ولده له دون الباقي

: فقال بعض من حضر. تسعة: كم لك من ولد؟قال: قال. وسط البلد: أين منزلك؟قال: قال زياد لرجل
ومات يل تسعة فهم . أجل داري بني أهل الدنيا واآلخرة: فقال. ه يسكن املقابر وله ابن واحدأيها األمري إن

يل عند اهللا مخسة وعندي : كم لك من الولد؟فقال: وقيل ألعرايب. يل، وبقي واحد ال أدري أهو يل أو أنا له
ال ألن : قال. اعكس تصب: فقال له. بارك اهللا لك يف املاضني وآجرك يف الباقني: وقال رجل للرشيد. ثالثة

  " .ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق " اهللا تعاىل يقول 

  :التسلية عن األب ببقاء االبن

من كنت من بقيته ملوفور، ومن كنت خلفه جملبور، ومن كنت وليه : عزى رجل آخر مبوت أبيه فقال
  :فإنك ماء الورد إن هذب الورد علي بن اجلهم: املتنيب! ملنصور
  له مثل ما اسدى أبوك وما سعى... ات من كنت ابنه ال وال الذي فما م

  :التعزية بالبنات

عورة سترها اهللا، ومؤونة كفاها اهللا، وأجر : نعي إىل ابن عباس رضي اللله عنهما بنت له وهو يف سفر فقال
ال نعزى يف البنات  إنا: وماتت لعمر بن عبد العزيز بنت، فأقبل الناس لتعزيته فأمر حبجبهم وقال. ساقه اهللا

  .وال يف األخوات

  :من فجع مبختص به فلم حيزن لتصوره قبل وقوعه

ومن : فقيل له. قد علمت ومل يقطع األكل: فقال!قد مات ابنك: دخل رجل على حكيم وهو يأكل فقيل له
رو وهو وحضر املوبذ عند املأمون مب" . إنك ميت وإهنم ميتون " من قول اهللا تعاىل : أين علمت ذلك؟قال

أحسن هللا لك : يكامله إذ وردت عليه خريطة من احلسن فيها أخبار العراق، وموت ابن املوبذ، فقال املأمون
يقال أن : قال. ال: أتدري ما أردت؟قال: بصاحل األدعية فعجب املأمون وقال: فأجابه!العوض وعليه اخللف

قد علمت : ة الساعة وردت؟قالومن أين علمت ذلك واخلريط: قال. قد علمت ذلك: قال. ابنك مات
وقيل لعمر رضي اهللا عنه !وحوده: ما علة موت ابنك؟قال: وهذا كما سئل أفالطون فقيل له!ذلك يوم ولد
  .هذا أمر كنا نتوقعه قبل كونه فلما ورد مل ننكره: مثل ذلك فقال



  :وهل جزع جمٍد علي فأجزع وقال الطرماح: شهر
  املرء مقدوراً من األمر سلماعن ... وملا رأى أن األسى غري دافع 

  :وقال
  حياةً وكان الصرب أبقى وأكرما... مهمت بأن ال أطعم الدهر هبدهم 

  :املتنيب
  وأكثر هلفي لو شفى غلةً هلف... أردد ويلي لو قضى الويل حاجةً 

  :من مات له عدة بنني فصرب

ن ابن أيب بكر رضي اهللا عنهما مات ألنس بن مالك رضي اهللا عنه يف الطاعون ثالثون ابناً، ولعبد الرمح
ومات ألعرابية ابن وأخ . أربعون ابناً، ولعبيد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ثالثون ابناً سنة أربع وستني

  :وزوج دفعة فلم تبك وقالت
  ثالثةٌ هم جنوم زهر... أفردين ممن أحب الدهر 
  وإن صربت ال خييب الصرب... فإن جزعت إن ذا لعذر 

ما حزن : فقالت!ما رأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إال من قلة احلزن: بصرة إىل امرأة فقالونظر رجل بال
تعال أريك كيف ذبح ايب الشاة فذحبه، مث : كحزين، ذبح زوجي شاة ويل صبيان يلعبان فقال أحدمها لآلخر

طشاً، فقيل خاف فهرب إىل اجلبل فرهقه ذئب فافترسه، وخرج زوجي يف طلبه فاشتد عليه احلر فمات ع
  .لو وجدت يف احلزن دركاً ما اخترت غريه: كيف صربت؟قالت: هلا

  :حث اإلنسان أن يستعمل من التسلي عاجالً ما يعود إليه آجالً
وأصيب ابن . إن رأيت أن تقدم ما أخرته الفجرة فتريح نفسك وترضي ربك: عزى رجل رجالً فقال

فقال . ت أن تفعل اليوم ما يفعله اجلاهل بعد مخسة أيامإن رأي: املبارك بابن رجل فدخل عليه جموسي فقال
إن صربت جرى عليك املقدور : وعزى أمري املؤمنني رضي اهللا عنه أشعب فقال. اكتبوا هذا: ابن املبارك

  .وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك وأنت موزور

  :طول العهد يقتضي التسلي

ما أرادت االنصراف مسعت قائالً من جانب البقيع اعتكفت فاطمة بنت احلسني على قرب زوجها سنة، فل
ما أسرع ما : وقيل ألم اهليثم. بل يئسوا فانقلبوا: هل وجدوا ما سلبوا؟فأجابه من اجلانب اآلخر : يقول

  :إين فقدت منه سيفاً يف مضائه ورحماً يف استوائه، وبدراً يف هبائه ولكن قلت: سلوت؟فقالت
  يف اللحد ملسلى والكفن إن... قدم العهد وأسالين الزمن 

  فكذا يبلى عليهن احلزن... وكما تبلى وجوٌه يف الثرى 
بكيت عليه حىت ساعدت عيين العوراء : ما بلغ من حزنك على أخيك؟فقال: وقال عمر ملتمم بن نويرة



ها كبرية مل خيلق اهللا شيئاً إال كان صغرياً فكرب إال املصيبة فإنه خلق: وقيل!سلوت: مث مه؟قال: قال!الصحيحة
  .فصغرت

  :التسلية بعد وقوع احملذور

إمنا كان جزعي : اشتكى ابن لعمر بن عبد العزيز فجزع عليه مث مات، فرؤي متسلياً فقيل له يف ذلك فقال
أمنين من : وقالت امرأة مات واحدها فرؤيت حسنة احلال. رقة له ورمحة، فلما وقع القضاء زال احملذور

  .املصائب بعد
  :البحتري
  مستقبالً وانقضاء الرزء أن يقعا... ة احلزن تلقى يف توقده صعوب
  :آخر

  أمنا على كل الرزايا من اجلزع... فقد جر نفعاً فقدنا لك إننا 
  :وقال

  فلم يبق يل شيء عليه أحاذر... وكنت عليه أحذر املوت وحده 
األمر فلم يبقى إال الرضا أما بعد وقوع : ومرض ابن جلعفر بن حممد فجزع مث مات فلم جيزع، فقيل له فقال

ال ختلين إذا وردت هذا : وقال بعضهم نزلت بامرأة ذات أوالد وثروة فلما أردت االرحتال قالت. والتسليم
: مث أتيتها بعد أعوام فوجدهتا قد افتقرت وثكلت أوالدها وهي ضاحكة مسرورة، فسألتها فقالت. الصقع

ن ذلك لقلة الشكر، وأنا اليوم هبذه احلالة أضحك إين كنت ذا ثروة وجاه وكانت يل أحزان؛فعلمت أ
  :شكراً هللا تعاىل على ما أعطاين من الصرب؛ومن أحسن ما قيل يف ذلك قول أوس بن حجر

  إن الذين حتذرين قد وقعا... أيتها النفس أمجلي جزعاً 
  :إذا استأثر اهللا تعاىل بشيء قاله عنه: وقيل

  الدهور ما أحدثت بعده... فلست أرجو ولست أخشى 
  فما يرى بعد ما يضري... فليجهد الدهر يف مسايت 

  :وقال
  عليك من األقدار كان حذاريا... أال ليمت من شاء بعدك إمنا 

  :من متىن زوال الدنيا وموت الورى

  :قالت أم جرير
  وال ذر قرن الشمس بعد جرير... فال وضعت أنثى وال اٌب واحد 

  :حممد بن صاحل
  من أحببت فاعتمدي: وللمنية... ه أحداً ال تغادر بعد: قل للردى



  :املتنيب
  رحماً وال محلت جواداً أربع... ال قلبت أيدي الفوارس بعده 

  :احلث على التسلي لقرب اللحوق بامليت والتمدح بذلك

اذكر مصيبتك يف نفسك تنس : دخل الطائي على جعفر بن سليمان وقد تويف له أخ فاشتد جزعه عليه فقال
  :، وخذ بقول الشاعر" إنك ميت وإهنم ميتون " ذكر قول اهللا تعاىل فقد غريك، وا

  أصابك منه يا بين مصييب... وهون ما ألقى من املوت إمنا 
  :فيم اجلزع وحنن على مدرجة املتويف؟ إبراهيم بن املهدي: وكتب بعضهم

  بأين وإن أبطأت عنك قريب... وإين وإن قدمت قبلي لعاملٌ 
  :حيىي بن زياد
  على أثره يوماً وإن نفس العمر... دي أنين سوف أغتدي وهون وج

  :احلث على التسلي مبن أصابه كمصيبته والتمدح بذلك

روي أن اإلسكندر حكم له أنه ال ميوت إال بأرض مساؤه ذهب وأرضه حديد، فلما سقط من دابته على 
 املنجمني يقولون وال قاتل اهللا: درع وظلل بترس من ذهب، فلما أفاق ورأى ذلك فطن ملا حكم له وقال

فكتب إىل والدته أن اصنعي طعاماً وادعي له من مل تصبه مصيبة، فامتثلت فبقي الطعام ومل يأته !يفسرون
  :أحد، ففطنت أنه أرسل يعزيها وقال
  ولكن أتتين نوبيت يف النوائب... وما أنا باملخصوص من بني من أرى 

طعام والشراب، فدخل يف غمار الناس رجل رث اهليئة وتويف ابن ملسلمة فاشتد جزعه حىت أمسك عن ال
  :فأنشد

  إذا شئت القيت امرأً مات صاحبه... وطيب نفسي عن شراحيل أنين 
  .فأعاده فدعا بالطعام!وحيك أعد: فقال

  :اخلنساء
  على إخواهنم لقتلت نفسي... ولوال كثرة الباكني حويل 

  :حريث
  إذا ما شئت جاوبين مثلي ولكن... ولوال األسى ما عشت يف الناس بعده 

ونزل عروة بن الزبري بالوليد ومعه ابنه، فضربته دابة فأصبح ميتاً ووقعت األكلة يف رجله، فقطعت باملنشار 
: مث قدم قوم من عبس على الوليد وفيهم ضرير فقال. لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً: ومل ميسكه أحد فقال

رض عبساً أكثر ماالً مين، فطرقنا سيل ذهب بأهلي ومايل غري بعري نزلت ليلة يف بطن واد وال أعلم يف األ
ومولود، فند البعري فسمعت صرخة الولد، فرجعت فإذا الذئب قد أكله، فرجعت للبعري وتعلقت بذنبه 



. خذوا بيده إىل عروة ليتسلى به: فقال الوليد!فحطم وجهي فأعماين، فأصبحت ال أهل وال مال وال عني
  :ما منكم بدأت وإليكم انتهت؛وعكس ابن الرومي فقال: عزاهموقال رجل لقوم 

  ما به ما به وما يب ما يب... ليس تأسو كلوم غريي كلومي 
وقال . لئن كنت تبكي لنزول املوت مبن أنت له حمب، فلطاملا نزل مبن كنت له مبغضاً: وقال فيلسوف

  .ملصائب لقل مهكلو أحضرت قلبك ما فيه الناس من ا: أفالطون لرجل رآه مغموماً

  :احلث على التسلي مبوت النيب عليه السالم

  .من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته يب: قال صلى اهللا عليه وسلم
  :ديك اجلن

  أعاش رسول اهللا أم ضمه القرب؟... تأمل إذا األحزان فيك تكاثفت 
  :رؤي على قرب

  تربد عنك غليل احلزن... تعزفكم لك من أسوٍة 
  وذبح احلسني وسم احلسن... الوصي  مبوت النيب وقتل

  :التسلي بأنه معزى ال معزى به

  .ال زلنا نعزيك وال نعزي بك: قال بعضهم
  :أبو نواس

  إن كان ال بد من الواحد... كن املعزي ال املعزى به 
  هيهات ما يف الناس من خالد... ال بد من فقٍد ومن فاقٍد 

  :املتنيب
  دامه وال اجلودمهما يعزي الفىت األمري به فال بإق

  حىت يعزى بكل مولود... ومن منا بقاؤه أبداً 

  :التسلية عمن مضى مبن بقى

  :احلمدوين
  خراشٌ وبعض الشر أهون من بعض... محدت إهلي بعد عروة إذ جنا 

  :البحتري
  فالشمس طالعة إن غيب القمر... تعزى بالصرب واستبدل أسى بأسى 

  :املتنيب
  جعل القسم نفسه فيك عدال. ..قامستك املنون شخصني جوراً 



  درت سرى عن الفؤاد وسلى... فإذا قست ما اخذت مبا غا 
  !عظم اهللا أجرك فيما أباد وبارك لك فيما افاد: وقيل لرجل ماتت امرأته نفساء

  :التعزية مبملوك

عزاء عن يف بقاء السيد املالك : دخل إبراهيم بن العباس على الواثق وقد أصيب خبادم كان مشغوالً به فقال
  !اململوك اهلالك

  :أدعية لذوي املصيبة

جعل اهللا رزيته خامتة الرزايا، وصب على أعدائه دمي املنايا ال جرعك اهللا مصيبة غريها وال أنالك قارعة 
لقاك اهللا الصرب . جعل اهللا مصيبتك أدباً وال جعلها غضباً. ال هنشتك بعدها حية وال لذعتك كية. سواها

ال أنساك اهللا املصيبة بأعظم منها وهب اهللا لك عمراً طويالً وأجراً جزيالً وصرباً . رووقاك ما حيبط األج
بل جعل يل العافية؛معناه أن تعظيم األجر يف تعظيم ما : فقال!عظم اهللا أجرك: وقال رجل البن عمر. مجيالً

التعزية بعد ثالث جتديد : أخلف اهللا عليك ملا منه عوض، وقال حيىي الربمكي: ويقال. يؤجر عليه من املصيبة
  .للمصيبة، والتهنئة بعد ثالث استخفاف باملودة

  :تعازي احلمقاء

: قال!يا بين مصيبيت فيك أقدح يف بدين من املصيبة بأخيك: مات ابن لعبد امللك فجاء ابنه الوليد يعزيه فقال
يف مهم فقال  واغتم احلجاج مبوت صديق له وعنده شامي أوفده إليك عبد امللك!أمي أمرتين بذلك

كل خليل سوف يفارق : قل فقال: أقول أيها األمري؟قال: فقال !ليت إنساناً يعزيين عنه بأبيات: احلجاج
. خليله مبوت أو بصلب، أو يقع فوق البيت أو يقع البيت عليه، أو يسقط يف بئر أو يكون سبب ال نعرفه

ودخل محصي على ! مهم أنستين هذهحسبك فمصيبيت بأمري املؤمنني حيث أرسل مثلك يف: فقال احلجاج
. كما يكون مثلي: نعم حبذا أفأنت مغتم؟قال: أقطعت رجلك؟قال: عروة بن الزبري ملا قطعت رجله فقال

وعزى !ال تغتم فإنك لو رأيت ثواهبا لتمنيت أن اهللا قطع رجلك ويديك، وأعمى بصرك ودق صلبك: قال
فقيل !أجرك ورحم الظعينة فقد ماتت يف يوم جيد يوم الثالثاأعظم اهللا : بعض احلمقاء جاراً له بامرأته فقال

  .هو إلخراج الروح أجود: فقال. إن هذا اليوم جيد إلخراج الدم: له

  :الرزية فقد األماثل ال فقد األموال

  :شبيب بن الربصاء
  وال اخليل اجلياد وال العبيد... لعمرك ما الرزية باملطايا 
  يان متالٍف مفيدمن الفت... ولكن الرزية كل خرق 



  :آخر
  فقد من قد رزئته اإلعدام... ال أعد اإلقالل عدماً ولكن 

  :لبيد
  فقدان كل أخٍ كضوء الكواكب... إن الرزية ال رزية مثلها 

  :املوت يعاجل األفاضل ويؤخر األراذل

  جواٌد وال وغٌد من الناس واضع... هو الدهر ال يبقى عليه مقدٌم 
  إىل احلر والعلق النفيس مسارع... بكلٍ أراه فاجعاً غري أنه 

  :أبو متام
  ويسلم الناس بني احلوض والعطن... إن ينتحل حدثان الدهر أنفسكم 

  فاملاء ليس عجيباً أم أعذهبيفىن وميتد عمر اآلجن األسن
  :آخر

  ويبقى الرذال على املذود... يقود الزمان جياد اخليول 
  :آخر

  كرمي الزاد حيبسه الوعاء
  :احلمدوين

  فكل بالءٍ هبا مولع... ما اتقيت على فرحٍة  إذا
  :آخر

  وسهم املنايا بالذخائر مولع

  :موت السين والصديق وبقاء الدينء والعدو

  :سعيد بن عبد الرمحن
  أبقى لنا ذنباً واستأصل الراسا... إن الزمان وال تفىن عجائبه 

  :البسامي
  فلست ختلو من املصائب... حياة هذا كموت هذا 

  :الفقعسي
  علي دالل واجب ملفجع... عمرك إين باخلليل الذي له ل

  وال ضائري فقدانه ملمتع... وإين باملوىل الذي ليس نافعي 

  :من عم به مصاب الناس



  :الرفاء
  كأن قلوب الناس يف حزهنا قلب... تساوت قلوب الناس يف احلزن إذ ثوت 

  :سلم
  كادت له مهج األنام تسيل

  :آخر
  حلضريشاركين يف فقده البدو وا

  :املوسوي
  وواحٌد موته هٌم ألقوام... ميوت قومٌ وال يأسى هلم أحٌد 

  :من اغتم مبوته اجلمادات

  :أبو متام
  وعريت عن كل حسنٍ وطيب... أظلمت اآلفاق من بعده 

  :آخر
  لقد حزنت لفقدهم الشهور

  :من ذكر طول حزنه على من رثاه

  :سلم
  ت إلينا األواخرأوائله عاد... وحزٍن كطول الدهر باقٍ إذا مضت 

  :آخر
  أأسرع احلزن يف عقلي ويف جسدي

  :آخر
  وعاد احتمامي ليليت فأطاهلا... أصاب غليلي عربيت فأساهلا 

  :أبو فراس
  جل املصاب على التفنيد والنفد... أوصيك باحلزن ال أوصيك باجللد 

  وأستريح إىل صربٍ بال مدد... أبكي بدمعٍ له من حسريت مدٌد 
  :آخر

  تصعد يب أركاهنا وجتول... رض الفضاء كأمنا وظلت يب األ
  :أبو فراس

  ولكنها سنةٌ تستحب... يعزون عنك وأين العزاء؟ 

  :من زاد سوء حاله على حال امليت



  :املتنيب
  وهذا الذي يضين كذاك الذي يبلي... بنا منك فوق الرمل ما بك يف الرمل 

  لى الثكلإذا عشت فاخترت احلمام ع... كأنك أبصرت الذي يب وخفته 
  :املوسوي

  يفوز بالراحة الفقيد وللفاقد طول العناء

  :الراغب عن احلياة ألجل من رثاه

  :بثينة
  سواء علينا يا مجيل بن معمر

  :آخر

  وفرغت فؤادي للهم واحلزن... طلقت من بعده السرور 
  بل ليته مل يكن ومل أكن... فليتين مت إذ فجعت به 

  :آخر
  وما يف حياٍة بعد موتك طائلٌ

  :من أصابه ما لو أصاب اجلبال هلدمها

  :هدب
  لسهل من أركاهنا ما توعرا... أصبنا مبا لو أن سلمى أصاهبا 

  :البحتري
  ألوشك جامٌد منها يذوب... ولو أن اجلبال فقدن إلفاً 

  :كثرة البكاء على امليت

  :أبو ذؤيب
  سلت بشوٍك فهي عور تدمع... فالعني بعدهم كأن حداقها 

  :جرير
  عن العني حىت يضمحل سوادها... ل الدمع ليس مبنتٍه أظن اهنما
  :أبو الغمر

  كما انفجرت عن مائهن املنابع... وحلت وكاء الدمع يف وجناته 

  :من يستقل ملوته البكاء



  :شاعر
  ع وأستقل له الدموعا... ال أستطيع سوى الدمو 

  .يقل له البكاء ولو كان بدمع احلشا: ويف كتاب
  :بعضهم

  نوح النائح إن املغرية فوق

  :اإلنكار على من ال يغمه املوت 

  :امرأة
  كأنك مل جتزع على ابن طريف... أيا شجر اخلابور ما لك مورقاً 

  :الشماخ
  له األرض هتتز العضاه بأسوق... أبعد قتيل باملدينة أظلمت 

  :آخر
  مقيماً وقد غالت يزيد غوائله... أرى األثل من بطن العقيق جماوري 

  :عبد الصمد
  وللكواكب ال هتوى فتنتثر... لسماء عليه ليس تنفطر ما ل

  :من اعتذر وتذمم لبقائه

  :بعضهم
  وبت مبا زودتين متمتعا... ومن عجبٍ إن بت مستشعر الثرى 

  :آخر
  ولو أنين أنصفتك الود مل اقم

  :خليفة مب خلف
  وقد يضحك املوتور وهو حزين... أعاتب نفسي إن تبسمت خالياً 

  :اهلذيل
  فال حتسيب أين تناسيت عهده... عد عروة سالياً تقول أراه ب

  :املستقبح مبوته الصرب

  :ديك اجلن
  لدي وترك الصرب فيك هو األجر... إذا الصرب أهدى األجر فالصرب مأمثٌ 

  :ابن الرومي



  فإنه عنك يوم مصطرب... ال أسأل اهللا حسن مصطربٍ 
  وهو على من سواك من خور... وحزن نفسي عليك من كرمٍ 

  :آخر
  الصرب واألجر فيك إمث

  :العتيب
  إال عليك فإنه مذموم... الصرب حيمد يف املصائب كلها 

  :أبو متام
  مبجهوده يف رأيه ملفجع... وإن امرأ مل ميس فيك مفجعاً 

  :املتنيب
  وأراه يف اخللق وعراً وجهال... أجد احلزن فيك حفظاً وعقالً 

  :شق اجليب

من أصيب مبصيبة فشق ثوباً وضرب : اجليوب؛قال أبو سعيد البلخيهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شق 
  .صدراً فكأمنا أخذ رحماً يريد أن يقاتل به ربه

  :املتنيب
  بشق قلوبٍ ال بشق جيوب... علينا لك اإلسعاد إن كان نافعاً 

  :أبو عطاء
  جيوبٍ بايدي مأمت وخدود... عشية قام النائحات وشققت 

  :بعض بين ثعلبة
  حىت ضججت له ضجيج األدبر... دهر بعدك بركةً أحنى علي ال

  :رجل من طيئ
  ومل أعط أعدائي الذي كنت أمنع... ولو مل يفارقين عطية مل اهن 

  وها أناذا ما أظلم الليل مصرع... شجاٌع إذا القى ورام إذا رمى 
  :أبو الشيص

  فلست منتهياً عن غشمنا ابدا... يا أيها الدهر أقصر عن تنقصنا 
  مرت به عثرات الدهر فانقصدا... قنايت بعد حدته  أضحى سنان

  :زيارة القبور جتديد احلزن هبا

  .كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجراً: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :عبد امللك احلارثي



  من البث والداء الدخيل املخامر... أتيناه زواراً فأجمدنا قرى 
  من الوجد يسقى بالدموع البوادر... ا يف صدورنا وأبنا بزرعٍ قد من
  :خلف بن خليفة

  دوين املصلى بالبقيع شجون... وبالدير أشجاين فكم من شبحٍ له 
  ترينك أشجاناً وهن سكون... ربا حوهلا أمثاهلا إن أتيتها 

  :أعرابية
  فقد صرت أعدو إىل قربه... لقد كنت أعدو إىل فقصره 

  عن الناس لو مد يف عمره... وكنت أراين غنياً به 

  :العقر على قرب امليت

كانت عادة العرب أن تعقر على قرب ميتهم تعظيماً له، وهذا سوى ما جيعلونه من البلية، وهي ناقة توقف 
  .على قرب ميتهم إىل أن متوت، ويزعمون أن امليت يركبها يوم احلشر

  :زياد األعجم
  ربه بدمائهاوانضج جوانب ق... وإذا مررت بقربه فاعقر له 

هال عقرت عليه : أن زياداً دخل على املهلب فأنشده هذه القصيدة، فلما أتى على هذا البيت قال له: ويقال
إين كنت على مقرف ولو كنت على عتيق لفعلت، فاستحسن قوله وقال ملن : يا أبا أمامة فرسك؟فقال

  .من خيله، فانصرف بعدة أفراس لينفذ كل واحد منكم إىل زياد فرساً: حضر جملسه من ولده ومواليه
  :عبيد اهللا بن إسحاق

  تعقر خيلٌ حوله وجنائب... فإن يك يا ابن املصطفى قرب سيٍد 
  رجال املعايل والنساء الكواعب... فقربك أهلٌ أن يعقر حوله 

  :تذكر امليت وتصور حماسنه

  :اخلنساء
  وأذكره لكل مغيب مشس... يذكرين طلوع الشمس صخراً 

  :كلثوم
  يوماً وال من لفظه أذين... ل من متثاله بصري مل خي

  للعني مشبوحٌ بال بدن... يا من متثل من حماسنه 

  :زيارة طيف امليت



  :ديك اجلن
  فبت ألثم خداً زانه اجليد... جاءت تزور وسادي بعدما دفنت 

  فكيف ذا، وطريق القرب مسدود؟... قرة عيين قد نعيت لنا : فقلت
  ينهشن منها بنات األرض والدود... ده هناك عظامي يف ملح: قالت

  هذي زيارة من يف القرب ملحود... وهذه النفس قد جاءتك زائرةً 

  :فداء امليت لو قبل عنه الفداء

  :متمم
  فديتك منها بالسوام وباألهل... فلو أخذت مين املنية فديةً 

  :إبراهيم بن إمساعيل
  لي وماليافديتك مسروراً بأه... أجاري لو نفسٌ فدت نفس ميٍت 

  :البحتري
  لك يف ثراها رمةٌ وعظام... يب ال بغريي تربةٌ حمفورةٌ 

  :من ذكر أنه لو أمكنه دفع املنية لدفعها

  :اجلميح
  ولكن باعه من ال يقيل... فلو أين استطعت دفعت عنه 

  :ابن الرومي
  ملا فاتين إحدى الليايل بثاره... ولو كان هذا املوت قرناً أطيقه 

  :الفرزدق
  بعزٍ ملا نالت يداه عريين... كانت األحداث يدفعها امرٌؤ فلو 

  :املوسوي
  رويداً ختلل من سريه... أتته املنية مغتالةً 

  وال املسرعون إىل نصره... فلم تغن أجناده حوله 

  :من ذكر انه لو حضر لدفع قاتله

  :سعيد بن علقمة
  شهدت حتاتاً يوم ضرج بالدم... وغيبت عن قتل احلباب وليتين 

  مىت ما يقدم يف الضريبة يقدم... ويف الكف مين صارٌم ذو حفيظٍة 
  بأن لست عن قتل احلتات مبجرم... فتعلم أحيا مالكٍ ولفيفها 



  :البحتري
  فحاست مشايل دونه ومييين... فلو أسفي أن ال أكون شهدته 

  كما كان يلقى الدهر أغرب دوين... وإال لقيت املوت أمحر دونه 

  :وكان خيشى عليه القتلمن مات حتف أنفه 

  :لبيد يرثي اخاه وقد أصابته صاعقة فمات
  أرهب نوء السماك واألسد... أخشى على أربد احلتوف وال 

  فجعين الربق والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد
  :كعب بن زهري

  مصارع بني قوباء السلي... لعمرك ما خشيت على أّيب 
  يف كل حيجريرة رحمه ... ولكين خشيت على أّيب 

  :املتنيب
  ومل خيش وقع النجم والدبران... نفى وقع أطراف الرماح برحمه 
  معار جناحٍ حمسن الطريان... ومل يدر أن املوت فوق شواته 

  :من اختطفته املنية ملا أدرك املشتهى أو تناهى

  :سلم اخلاسر
  له األمور فمنقاد ومقسور... ملا استظل بتاج امللك واجتمعت 

  كذاك تصنع بالناس املقادير... قدارٍ منيته حطت عليه مب
  :وقوع املنية يف إدراك األمنية وذلك حنو قوله: وقيل

  مت: توقع زواالً إذا قيل... إذا مت أمرٌ بدا نقصه 
  .وله باب

  :من املوت مرديه مع كثرة توقيه

  :رجل من بين أسد
  جاوزت حىت انتهى بك القدر... أبعدت من يومك الفرار فما 

  أجناك مما أصابك احلذر... ينجي من الردى حذٌر  لو كان
  :أبو متام

  كثري توقٍ طويل احتماء... وقد كان لو رد غرب احلمام 



  :التصامم عن النعي والتوجع له

  :قال
  ويف السمع عما خربوا غدوةً وقر

  :آخر
  وكاذبتها حىت أبان كذاهبا... أعلل نفسي باملرجم غيبةً 

  :الريبوعي
  يب األرض فرط احلزن، وانقطع الظهر... زيٍد تغولت وملا نعى الناعي ب

  أخو سكرٍة دارت هبامته اخلمر... عساكر تغشى النفس حىت كأنين 
  :املوسوي

  عمداً وقد بلغ الناعون أمساعي... أبدي التصامم عنه حني أمسعه 

  :من دعا على ناعيه ودافنيه

  :اخلنساء
  حيملون إىل القرب؟إىل القرب ماذا ... أال ثكلت أم الذين غدوا به 

  :أبو فراعة
  أوجعت سوداء قليب أي إجياع... ألمك الويل تترى أيها الناعي 
  :قوم تفانوا واحداً بعد واحد

  :رجل من خثعم
  من آل عتابٍ وآل األسود... هنل الزمان وعل غري مصرٍد 

  من رائحٍ عجلٍ وآخر مقتد... فاليوم أضحوا للمنون وسبقه 
  :ابن هرمة

  رجايل أم هم درج السيول... يعتريهم  أهنٌب للمنية

  :من تصيبه كل يوم مصيبة

  :شاعر
  !فقد صرت ذا أنسٍِ بقرع املصائب... وتقرعين يف كل يومٍ  مصيبٍة 
  على صاحبٍ إال فجعت بصاحب... لعمرك ما تعفو كلوم مصيبٍة 

  :من قامسته فأخذت النصيبني



  :، فقالاملتنيب يف سيف الدولة وقد ماتت أختاه فرثى األوىل
  جعل القسم نفسه فيه عدال... قامستك املنون شخصني جوراً 

  :مث ماتت األخرى فقال
  وعاش درمهاً املفدى بالذهب... قد كان قامسك الشخصني دهرمها 

  إنا لنغفل واأليام يف الطلب... وعاد يف طلب املتروك تاركه 
  ربكأنه الوقت بني الورد والق... ما كان أقصر وقتاً كان بينهما 

  :من اغتاله املوت وكان من خدامه

  :مسلم بن الوليد
  فتكن به وهن له جنود... أمل تعجب له أن املنايا 

  :بكر بن النطاح
  به، وبه كانت تذاد وتدفع... أمل تر لأليام كيف تتابعت 

  :من استوحش فناؤه مبوته

  :أبو حية النمر
  أقام به بعد الوفود وفود... فإن ميس وحشاً داره فلرمبا 

  :أبو متام
  ووحشة من فيها ملصرع واحد... فيا وحشة الدنيا وكانت أنيسةً 

  :املوصوف بأنه لو خلد أحد خللد هو

  :اخلنساء
  لكان للدهر صخٌر مال فتيان... لو كان للدهر مالٌ كان متلدةً 

  :أبو ذؤيب يف قريب من هذا املعىن
  اديحأحيا أباكن يا ليلى األم... لو كان مدحة حي أنشرت أحداً 

  :من بقيت نعمته بعد موته

  :أبو الزبرقان
  كما أبقت األنواء للحيوان... فمات وأبقى من تراث عطائه 

  :أبو مطري
  كما كان بعد السيل جمراه مرتعا... فىت عيش يف معروفه بعد موته 



  :صرم
  يعفو وحتسن بعده اآلثار... إما مضيت فكالربيع مبائه 

  :من خلف العلى دون اللها

  :بن عمرو احلارثي قال مالك
  أصبنا عظيمات اللها واملآثر... وملا حضرنا القتسام تراثه 

  :عمارة بن عقيل
  موسراً من مكارمٍ  ومعايل... مل يكن موسراً من املال لكن 

  :من حيسن تأبينه ومدحه

  :مطيع بن إياس
  يا خري من حيسن البكاء به اليوم ومن كان أمس للمدح

  :البحتري
  حلي القوايف بني راٍث ومادح... صبح ذكره مضى غري مذمومٍ وأ

  :آخر
  قد مات قومٌ وهم يف الناس أحياء

  :العطوي
  ولكنه أصالب قومٍ تقصف... وليس صرير النعش ما تسمعونه 
  ولكنه ذاك الثناء املخلف... وليس بريح املسك ريح حنوطه 

  :آخر
  أثىن عليها السهل واألوعار... اذهب كما ذهبت غوادي مزنٍة 

  :ثي باجلوداملر

  :مروان بن أيب حفصة
  إىل أن زار حفرته عياال... وكان الناس كلهم ملعنٍ 

  :السالمي
  وأكرمت بعده األوراق والذهب... أما طالب املعايل فاستهني به 

  :آخر

  أىب جوده أن يرجع املوت خائبا... أتاه الردى يف زي عافٍ وإمنا 



  :من مات مبوته اجلود والكرم

  :شاعر
  إهنما ماتا مع احلكم: فقيل... د واملعروف اين مها سلوا عن اجمل
  :زياد األعجم

  قرباً مير على الطريق الراضع... إن السماحة واملروءة ضمنا 
  :آخر

  وأصبح عرنني املكارم أجدعا... وملا مضى معٌن مضى اجلود وانقضى 
  :آخر

  ما على النعش من عفافٍ وجود... ما درى نعشه وال حاملوه 
  :املتنيب
  وجمده يف القرب من صحبه... سبه دافنه وحده حي

  :من تضمن قربه عزاً ومنفعةً
  :أبو الشيص

  يف مخسةٍ قد دفنا عزنا فيها... يا حفرة طوهلا مخسٌ إذا ذرعت 
  :ديك اجلن

  وقربٍ حشوه بلٌد رحيب... عجبت حلفرٍة حشيت بطوٍد 
  :التنوخي

  يها ثواقبمساٌء جنوم اجملد ف... وحلٍد حوى مشساً وأرض تضمنت 

  :من توجع له املكارم

  :أوس بن حجر
  والفتيان طراً وطامٌع طمعا... ليبكك الضيف واملكارم 

  :أشجع
  ما مثل ما أنعي مبوجود... أنعي فىت اجلود إىل اجلود 

  :اخلوارزمي
  فما هو دونكم يف األمل... أعزيكم أم أعزي الندى 

  :أبو متام
  عليه اجلود والبأس والشعرويبكي ... يعزون عن ثاوٍ تعزى به العلى 

  :من فقد اآلمال مبوته



  :أبو متام
  وأصبح مشغوالً عن السفر السفر... توفيت اآلمال بعد حممٍد 

  :وقال
  حىت إذا مات طويناها... وكانت اآلمال مبسوطةً 

  :دعبل
  مات الرجال ومات الرعب والرهب... مات الثالثة ملا مات مطلٌب 

  :املرثي حبفظ اجلوار

  :بعضهم
  إذا مل جيد يف األرض قرضاً وال فرضا... ن يستجري احلر أفقر بيته مب

  ومن حيسن اإلبرام بعدك والنقضا... ومن لألمور املعضالت إذا عرت 
  :بعض بين أسد

  ولقومهم حرماً من اإلحرام... كانوا على األعداء نار حمرق 
  :آخر

   وزرأودى سعيدٌ فال كهٌف وال... يا طالباً وزراً من ريب حادثٍة 
  :أبو القاسم العالء يف الصاحب

  واستيقظوا بعدما نام املالعني... قام السعاة وكان اخلوف أقعدهم 
  مضى سليمان فاحنل الشياطني... ال يعجب الناس ملا مات فانتشروا 

  :من مات مبوته من مل ميت

  :شاعر
  نصب اهلموم مقيمةٌ مل تقرب... ماتوا مبوتك غري أن شخوصهم 

  :امرؤ القيس
  ولكنها نفسٌ تساقط أنفسا... فلو أهنا نفٌس متوت مبوته 

  :هشام أخو ذي الرمة
  ولكنه بنيان قومٍ هتدما... ومل يك قيسٌ هلكه هلك واحٍد 

  :ابن املقفع
  به جانب الثغر املخوف زالزله... لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى 

  :ليلى
  قنا متكسرإذا اخليل جالت يف ... قتلتم فًىت ال يسقط الرعب رحمه 



  :الفرزدق
  حوايف اخليل واحللي احلريد... أال هلك املكسر فاستارحت 

  :ملا أتى معاوية نعي عمرو بن العاص أنشد
  نضاضة بالرزايا صل أصالل... ماذا رزقنا به من حيٍة ذكر 

  :من هابته احلوادث فاشتفت مبوته

  :أبو الغمر
  مات ملا به الندى ال شك: قلت! ... مات ملا به: وسألت عنه فقيل

  ببقائه أو هابه فبدا به... فكأمنا ضن الزمان على الورى 
  :حممد بن وهب

  أو استشفى مبوتك من سقام... كأن املوت صادف منك غنماً 

  :من تبجح به املوت وطاب القرب

  .فالن تباشرت القبور مبوته وأشرقت املقابر حبفرته
  :العقيلي

  أشرقت أنساً إليك املقابرلقد ... لئن أظلمت من بعدك األرض وحشةً 
  :الطائي

  من األرض إال تشتهي أهنا قرب... مضى طاهر األخالق مل تبق بقعةً 
  :وقال

  فطيب تراب القرب دل على القرب... أرادوا ليخفوا قربه عن حمبه 

  :املرثي بالعلم

  :أنشد ابو نواس أبا عبيدة يف مرثية خلف األمحر قوله
  فليذم ما العياليم اخلسف؟. ..أودى مجاع العلم مذ أودى خلف 

  رواية ال جيتىن من الصحف -

وملا . مت راشداً وعلي أن أرثيك خبري منها: فقال. ما أحسنها وطوىب ملن يرثى مبثلها: يف أبيات كثرية قال
  :مات سفيان بن عيينة قال ابن مناذر

  والعلم مكسوين أسفانا... راحوا بسفياٍن على نفسه 
  ورثنا علماً وأحزانا...  ال يبعدنك اهللا من هالٍك



  :وقال آخر
  واألمر والنهي والديوان والعمل... يبكيك للمجد اقالٌم مهذبةٌ 

  :التنوخي
  وغاصت حبار الشعر وانقطع النظم... ثوى الفقه يف قعر الثرى مذ ثوى به 

  ألفحمه من عز ألفاظه خصم... ولو أن هذا املوت خصٌم مفوٌه 

  :املرثي بالزهد والعبادة

كما قال . كان واهللا بالليل قواماً وبالنهار صواماً، جيمع بني طريف النهار والليل بالعبادة: رجل ميتاً فقالرأى 
  :األفوه

  وآل حممٍد خلالً مبينا... لقد أبقى مكانك يف لؤي 
  من الفرقان بني الساجدينا... دليل قد دأبت له بآيٍ 

  اوأوحش قربك املتهجدين... فآنس شخصك اجلدث املعفى 
  :عبد الصمد بن املعدل

  لطول إلٍف بكتك اآلي والسور... لو كان يبكي كتاب اهللا من أحٍد 

  :املختص مبرثية األبوين

لقد سد دوين : ملا ماتت أمه أليب جملز: قال قتيبة بن مسلم. موت األبوين سد بابني من ابواب اجلنة: قيل
  .ك ما كنت تأمن أن تعقهانعم وباب من أبواب النار ألن: قال. باب من ابواب اجلنة

  :كشاجم
  وأوي إىل خفضٍ من العيش أو ظل... أبعد مصاب األم آلف مضجعاً 
  مبا كلفته من رضاعي ومن محلي... سترجع عيين قربها من دموعها 
  وأعجب من فرعٍ ينوح على أصل... رثيت لنصلٍ يأخذ املوت جفنه 

  !واأبتاه تركتنا كالزرع ليس له مسقاة!لنا رعاةواأبتاه تركتنا كالبهم ليس : وبكت صبية اباها فقالت

  :الفجيعة بولد صغري

  :أمحد بن أيب طاهر
  بدر ليلٍ بدر النقص له قبل متامه

  فذوى قبل ابتسامه... كان نوراً من رياضٍ 
  :أعرايب

  عاجله موته على صغره... يا غائباً ما يؤوب من سفره 



  ى كربهال بد منها ولو عل... شربت كأساً أبوك شارهبا 
  :املتنيب

  وإن تك طفالً فاألسى ليس بالطفل... فإن تك يف قربٍ فإنك يف احلشا 
  ولكن على قدر املخيلة واألصل... ومثلك ال يبكى على قدر سنه 
  إىل بطن أمٍ ال تطرق باحلمل... بنفسي وليد عاد من بطن أمه 

  إىل وقت تبديل الركاب من النعل... وقد مدت اخليل العتاق عيوهنا 
  وجاشت له احلرب الضروس وما تغلي... وريع له جيش العدو وما مشى 

  .عاجله موته على صغره وعاقصه رداه قبل سفره: وكتب كاتب
  :التنوخي

  رياٌح غواٍد بالردى وروائح... كغصنٍ ثنته الريح عند اعتداله 

  :التحسر على الولد

  :أبو الشيب
  شبابه بيدي وودعين مباء... بأيب وأمي من عبأت حنوطه 

  وإذا دعيت فإمنا أدعى به... كيف السلو وكيف أنسى ذكره 
  :وقال

  نقر به عيناً غداة نؤوب... لعمرك ما أبقى لنا الدهر باقيا 
  على حني كانت كربةٌ فمشيب... كأين وترت الدهر بابنٍ أفاده 

  :العتيب
  هلا دافٌن من نفسها ودفني... دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت 

  :البنني وبقاء البناتاملتوجع ملوت 

  :قال أبو الغمر وقد مات له مخس بنني وحصلت له مخس بنات
  خبمسٍ هبن الوجه أسود سافع... مضى مخسةٌ وجهي هبم كان مشرقاً 

  :العتيب
  فيبقي البنات ويفين البنينا... أال يدرأ الدهر عنا املنونا 
  وقد فقأوا أعني احلاسدينا... وكنت ابا مخسٍة كالبدور 

  كمر الدراهم بالناقدينا... ا على حادثات الزمان فمرو

  :مرثية عروس



  :امرأة مات عنها زوجها ليلة العرس فقالت
  بل للمعايل والرمح والترس... أبكيك ال للنعيم واألنس 

  أرملين قبل ليلة العرس... ابكي على فارسٍ فجعت به 
  :وقال

  يا قرب مأمتها من العرس
  :صاحل بن عبد القدوس

  أقرب األشياء من عرسه... دهر مأمته وكذاك ال
  :املتنيب

  فدمع احلزن يف دمع الدالل... أتتهن املصيبة غافالت 

  :من قتل حمبوبه

  :قال بعضهم وقد اهتم امرأته فقتلها
  وجىن هلا مثر الردى بيديها... يا طلعةً طلع احلمام عليها 

  روى اهلوى شفيت من شفتيها... رويت من دمها الثرى ولطاملا 
  ومدامعي جتري على خديها... ذباب سيفي يف جمال خناقها و

  :ديك اجلن وكان اهتم امرأته فقتلها مث تبني له بطالنه
  تبكي وتقتل من حتب فقدك من عجبٍ عجيب

  :وقال
  على خطةٍ فيها لذي اللب مألف... وآنسٍة عذب الثنايا وجدهتا 

  رجففأصلت حر السيف يف حر وجههاوقليب عليها من جوى الوجد ي
  أخو قنصٍ مستعجلٍ متعسف... فخرت كما خرت مهاةٌ أصاهبا 

  وهيهات ما جيدي علي التأسف... سيقتلين حزناً عليها تأسفي 

  :مرثية عشيقة

  :العباس
  أبكي عليها آخر املسند... رحيانيت واختلست من يدي 

  فاختلس الدهر يدي من يدي... كانت يدأ كانت هبا قويت 

  :مرثية زوجة



  :مرثية امرأة حامل ماتت له الفرزدق يف
  عليه ومل أبعث عليه البواكيا... وجفن سالحٍ قد رزئت فلم أمت 

  لو أن املنايا أخطأته لياليا... ويف جفنه من دارمٍ ذو حفيظٍة 
  :املوسوي

  غالبت أحداث الزمان بغول... إن مل تكن نصالً فغمد نصول 
  ولتدمي أظافره فأم شب... أوال تكن بأيب شبول ضيغمٍ 

  :مرثية ضال

  :أعرايب يرثي أخاً له ضل
  أتيح له موتٌ وغيبه قرب... فلو أنه إذ جاءه الدهر عادياً 

  ويف الصرب يل حسن املثوبة واألجر... إذاً لصربت النفس مث احتسبته 
  فما يل به ملا انتأى شخصه خرب... ولكن طوت عين املقادير علمه 
  تى من دون مثواه أم حبرأبٌر أ... أموٌت فيسلى أم حياةٌ فريجتى 

  :آخر
  فلم يدر خلٌق بعدها أين ميما... رمى بصدور العيس خمترق الصبا 

وقارظ عنزة ممن فقد، وقيل . وسنان بن حارثة استهوته اجلن فزعمت العرب أهنا استفحلته طلباً لكرم جنله
ل، فأرسله خزمية فلما قال أنه خرج مع خزمية بن مالك، وكان خزمية يهوى ابنته فانتهيا إىل بئر فيها معس

ال أفعل : فقال. أخرجين ألزوجك فأما على هذه احلالة فال: قال!ال افعل أو تزوجين ابنتك: أجذبين قال
  :وتركه؛وبه ضرب املثل الشاعر بقوله

  إذا ما القارظ العنزي آبا
  :وكان فيهم قارظ آخر فقد وفيه قيل

  كليب بن وائل وينشر يف القتلى... وحىت يؤوب القارظان كالمها 

  :مرثية مصلوب

كنت من صنائع الربامكة فلما صلب جعفر أردت أن أبكي عليه إذا انتهيت إليه فلم ميكين : قال الرقاشي
  :من حوله، فمررت يوماً والدنيا خالية فبكيت وقلت

  وعٌني للخليفة ال تنام... أما واهللا لوال خوف واشٍ 
  لركن استالمكما للناس ل... لطفنا حول جذعك واستلمنا 
ما أحسب إال اجلن تأتيك : فانتفضت وقلت!ايه أما واهللا لوال خوف واش: فلما دخلت على الرشيد قال

  :وأليب احلسن بن األنباري يف أيب طاهر بن بقية ابيات متناهية يف هذا املعىن. باألخبار



  فحق أنت إحدى املعجزات... علٌو يف احلياة ويف املمات 
  وفوٌد نداك أيام الصالت... قاموا كأن الناس حولك حني 
  وكلهم قيامٌ للصالة... كأنك قائٌم فيها خطيباً 

  كمكها إليهم باهلبات... مددت يديك حنوهم اتقاًء 
  يضم عالك من بعد املمات... وملا ضاق بطن األرض عن أن 
  من األكفان ثوب السافيات... أصاروا اجلو قربك واستعاضوا 
  حبراسٍ وحفاٍظ ثقات... عى لعظمك يف النفوس تبيت تر

  .ومتام ذلك مذكور يف كتاب األحداق

  :مرثية املغين ومتعاطي اللهو والشرب

  :دعبل يف املوصلي
  وتبكيه املثالث واملثاين... سيبكى البم من جزعٍ عليه 

  وينعاه الزقاق إىل الدنان... وتثكله القيان وحافظوها 
  :آخر

  يبكه الرخ والفرزان والشاهول... فليبكها اخلمر إذ ماتت منائحها 
وكان خلالد بن معزوه صديق فلما مات خالد جاء صديقه معزياً، فأقام على قربه برهة يكثر البكاء عليه، 

كيف ال أتوجع على رجلٍ ما أدخلنا مؤاجراً قط إال قال يل تقدم ابداً فإن : فعوتب على كثرة بكائه فقال
  :قول ابن الرومي يف بستان املغنية ومن مليح املراثي. قوي يل واألقواه وراضه

  ال من سواري الغيوث واملطر... بستان أسقيت من مدامعنا 
  صهباء صهباء محص أو هجر... بل حق صهباك أن تكون من ال 

  بل من رحيق اجلنان خيتم باملسك سالفاته بال عكر
  بل من جنيع القلوب ميزج بالعطف وصفو الوداد ال الكدر

  :موت شرير

  .مات اخلري استراح من الدنيا، وإذا مات الشرير استراحت منه الدنياإذا : قيل
  :احلسن بن أيوب

  ولقد كان شره يستطري... مات حيىي فمات شر كثري 
  وغياثٌ ونعمةٌ وسرور... إن موت األشرار فتحٌ عظيٌم 

  سرنا أن شره مقبور... ما مشتنا مبوت حيىي ولكن 
  :الصاحب



  !إن صح هذا مات إبليس: فقلت...  نعوا إيل ابن دهشوذان عن كثبٍ
  :وملا مات املكتفي وطولب الناس بالبقايا قال أمحد بن واضح

  مما حوته يداه من دنياه... مات اخلليفة وانقضت أوطاره 
  فاآلن ملت مات عاش أذاه... قد كان حياً وهو عنا ميٌت 

  :مالك بن طوق
  لعظيمفغري مصابه احلدث ا... فبعداً ال انقضاء له وسحقاً 

  :الصاحب ملا مات أبو احلسن الطربي الطبيب
  فبكت عليه مدامع األحلاد... قالوا ابو احلسن الطبيب قد انقضى 

  فكأمنا كانا على ميعاد... كال بل األحلاد مات مبوته 
  :أبو سهل اجملوسي

  حديث قرانكم املفتعل... أرحيوا النفوس فال تكثروا 
  ن تأثريه يف السفلعلى أ... فقد دلنا موت هذا اخلسيس 

  :االستهانة مبوت النساء

  .دفن احلرم من أعظم النعم: وقيل. دفن البنات من املكرمات: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :الفرزدق

  على املرء من أصحابه من تقنعا... وأهون مفقودٍ إذا املوت ناله 

  :أصحاب الصنائع اخلسيسة

  :ى مباركاًقال البقطري الكاتب يرثي غالماً له يدع
  مبارك من ذا يسوس الدواب يف القيظ والليلة الشاتيه؟

  مياهاً إذا اصبحت خاليه؟... ومن ذا يصب لنا يف اجلباب 
  وأسلمهم عندنا ناحيه... لقد كنت أخدم سواسنا 
  وال زلت يف عيشٍة راضيه... فوقاك ربك نار السموم 

  :جحظة يف مرثية طباخ كان يسمى صندل
  وأودت بصندلٍ كف املنايا... الرزايا لقد عظمت صائبات 

  ومن للمبزر قبل القاليا؟... فمن للبوادر قبل الطبيخ 

  :نبش القبور



بعثنا ابو غامن املروزي على نبش قبور بين أمية فانتهيت إىل قرب هشام : قال عمرو بن هانئ الطائي
ريشة فأحرقناه، مث استخرجنا فاستخرجته صحيحاً، فما فقدت منه شيئاً إال أطراف أنفه، إال أنه كان ك

سليمان من أرض دابق فلم جند إال صلبه ومججمته، وكذلك كان عبد امللك، ووجدنا معاوية كخط أسود 
  .كأنه رماد، ومل يوجد يف قرب يزيد بن معاوية إال عظم واحد، وما وجد من عظامهم أحرقناه

  :ومن أنواع هذا الباب

  :ستأجرات مثل قول الراجزما مسع يف صفة النوائح امل: قال اجلاخظ
  تبكي مليت وسواها املفجع... كأهنا نائحة تفجع 

  :وحنوه
  ومل يك شجو ما وراء احلناجر... بكى الشجو ما دون اللهى من حلوقه 

  :رمسنا رجالً يف زمن أيب بكر فبكى رجل فقال: وقال زياد احلارثي
  ه األعاصريإذ صار يف الرمس تعفو... فبينما املرء يف األحياء مغتبطٌ 
  وذو قرابته يف احلي مسرور... يبكي عليه غريٌب ليس يعرفه 

هذا امليت واهللا قائله، وذاك وارثه مسرور مباله وأنت الغريب : أتعرف قائل هذا الشعر؟قال: فقال له بعضهم
حد الصرب على املصيبة يفل . الباكي عليه، هناية الصرب أن ال حتدث مبصيبتك أحداً وال تذل نفسك عنده

أقبلت من مصر فلما انتهينا إىل باعينانا قعد صاحيب ليبول فقال له رجل : وقال حممد بن هرمية. الشامت هبا
سبحان اهللا رأيتين هبذا : فقال الرجل. هذا قرب عجيف كان املعتصم قتله ههنا وألقى عليه هذا احلائط: شيخ

الناس بني فرح مبولود وترح !على قربه املكان وقد دعا يل عجيف بالسوط فبلت من خوفه، وها أنا أبول
  .مبفقود

  احلد الثاين والعشرون

  يف السماء واألزمنة واألمكنة والنبات

  واألشجار والنريان

  مما جاء يف وصف امللوين والسماء والنجوم

أول مها يف دائرة واحدة والدائرة ال يعرف هلا : أميا أول الليل أو النهار؟فقال: قال اإلسكندر لبعض احلكماء
وجعلت العرب الليل قبل النهار يف التاريخ، ولذلك أرخوا بالليل دون . من آخر، وال أعلى من اسفل

  :النهار، وغلبوا التأنيث على التذكري يف هذا املوضع خصوصاً؛ولذلك قال ابن مقبل يف هذا املعىن
  فطافت ثالثاً بني يومٍ وليلة



  :ل اإلسالم بألف عام يف بعض غريان جندومل يقل ثالثة، وذكر أنه وجد مكتوب على حجر قب
  وكالمها جيري به املقدار... خدنان مل يريا معاً يف منزلٍ 
  ما عاورته الريح واألقطار... لونان شىتً يكسوان خلوقه 

  :شاعر على سبيل اللغز
  ليس ميوتون وهم شبان... ما سبعةٌ كلهم إخوان 

  .مل يرهم يف موضع إنسان يعين أيام األسبوع -

  :ا يدخل يف ذكر األيامومم

وأي يوم للصوم : فقال. إين صائم: دخل الكميت على جعفر بن حممد عليهما السالم فدعاه إىل الغداء فقال
وكان املتوكل يتربك بيوم األربعاء ألنه . أحق من يوم قتل فيه احلسني، وقبض فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :وقالويل فيه اخلالفة وكان يكثر فيه ما حيبه 
  سأشكرها حىت أغيب يف حلدي... وعندي نعمى األربعاء جليلةٌ 
  !بنفسي معيٌب عيبه زاده عندي... يقال ثقيلٌ وهو عندي مبارٌك 

  :السماء

إنا " لقول اهللا تعاىل : وكيف اخترت ذلك؟قال: فقيل. أن أرى وجه السماء: ما تشتهي؟قال: قيل ألكمه
فهل شيء أحسن مما خيرب اهللا " إنا زينا السماء بزينة الكواكب " تعاىل وقوله " زينا السماء الدنيا مبصابيح 

سبحان الذي ادى حواشيك إىل غري عالقة، ووكد أعاليك : عز وجل أنه زينة؟ونظر أعرايب إىل السماء فقال
  .مسرية يوم للشمس: وسئل حكيم عن مساحة طول السماء فقال. بال تسنم، وأقل أسافلك بال عمد

  :ماهية الشمس

: وقيل. هي فلك أجوف مملوء ناراً له فم جييش هبذا الوهج: اختلفوا يف ماهية الشمس فقال بعض الفالسفة
كرة : صفيحة عريضة، وقيل: مث اختلفوا على شكلها فقالوا. هي اجتماع أجزاء نارية يرفعها البخار الرطب

  .هي أصغر منها: منها، وقيلهي أعظم : مثل األرض سواء، وقيل: واختلفوا يف مقدارها فقيل. مدحرجة

  :نعت الشمس

  :قال بعضهم يف وصفها
  وليست على حيٍ من الناس تنزل... وسائرة ال ينقضي الدهر سريها 

  على أثرها ميشي يسري ويعمل... هلا صاحٌب مل تلقه الدهر مرة 
  :بعضهم



  ترٌس يقلبه حبيٍ رامح... الشمس معرضةٌ متور كأهنا 
  :التنوخي

  أعالمها مثل القميص املعلم... نبات كأمنا واألرض من صبغ ال
  سٍ من زجاجٍ باملدامة مفعم... أو مثل جام من عقيق أو كطا 

  :الشمس قبل الطلوع

  :ابو نواس
  مثل الكعاب الرود يف نقاهبا... قد أغتدي والشمس يف حجاهبا 

  :الشمس املستترة بالغيم

  :جندل الطهري
  مشٌس عليها مغفروتطلعت ... جاء الشتا واجتال غيمٌ أغرب 

  :ابن الرومي
  ضوءاً يالحظنا بال هلب... مشسٌ تسايرنا وقد بعثت 

  :ابن طباطبا
  ترى املرآة يف كف احلسود... مىت أبصرت مشساً حتت غيمٍ 

  بأنفاسٍ تزايد يف الصعود... يقابلها فيلبسها غشاء 
  :املهليب

  وكأننا يف ضوء ليلٍ مقمر... والشمس حريى خلف غيمٍ عارضٍ 
  :ابن املعتز: لشمس الالئحة من خلل الغمام؟ا

  مريض مدنف من خلف ستر... تظل الشمس ترمقنا بلحٍظ 
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األدباء: كتاب    حماضرات 
األصفهاين : املؤلف  لراغب   ا

  كعنني حياول فتق بكر... حتاول فتق غيمٍ وهو يأىب 
  :ذو الرمة يف وصف ذلك

  كالً وانعل سائره إنعالال... أصاب خصاصةً فبدا كليالً 
  .أي ضعيفاً ليس بشيء

  :آخر
  ومشس اهللا مسرجة الغالف
  :أبو النجم: ؟الشمس اجلاحنة للغروب

  ارت الشمس كعني األحولوص
  :آخر

  والشمس كاملرآة يف كف األشل
  :ابن الرومي

  وقد جعلت يف جمنح الليل مترض... كأن حنو الشمس مث غروهبا 
  يرنق فيها النوم مث تغمض... ختاوص عني ملء أجفاهنا الكرى 

  :محيد
  والشمس قد نفضت روساً على األفق

  :آخر
  وودعت الدنيا لتقضي حنيبها

  :ابن املعتز يف وصفه: ول الشهر؟اهلالل أل
  قد أثقلته محولةٌ من عنرب... انظر إليه كزورقٍ من فضٍة 

  :الناجم
  كأنه حزة بطيخ... البدر قد قابلنا طالعاً 

  :كشاجم فيه
  قد ركبت يف خنجر... كشعريٍة من فضٍة 

  :الرفاء
  على لبات زرقاء اللباس... والح لنا اهلالل كشطر طوقٍ 

  :آخر
  لطعن يف رأس عاملسنان لواه ا
  :ابن طباطبا



  كالنون إذ خطت مباء الذهب
: قيل. القمر أحسن والشمس أجهر: الشمس أحسن أم القمر؟فقال: قيل ألعرايب: ؟البدر وقت طلوعه

سافروا يف هذه الليايل فإن أنس : وقال بعضهم. ألن العيون عليه أجسر: وكيف صار القمر أحسن؟قال
  .ما فقدت القمر إال فقدت أخاً أنيساً: أعرايب وقال. القمر يذهب وحشة السفر

  :املوسوي
  بدر اهلالل وقد بدا يف املشرق؟... يا من بغرته اهلالل أما ترى 
  فتنقبت خجالً بكمٍ أزرق... كظريفةٍ نظرت إىل عشاقها 

أقول  ماذا: وخرج أعرايب يف ليلة مظلمة فضل عن الطريق مث طلع القمر فاهتدى فرفع رأسه إىل القمر وقال
واهللا ما أبقيت : وقال آخر خياطب القمر. . لك؟إن قلت حسنك اهللا فقد فعل وإن قلت رفعك اهللا فقد فعل

وزعم بعض العلماء أن السواد الذي يف القمر هو صورة ما قابله من سواد األرض ألن القمر . لليل إال امسه
  .كاملرآة يقبل الصورة املقابلة النصقاله

  :اهلالل املاحق

  :ملعتز يف آخر شهر رمضانابن ا
  من بعد ما صريين كاخلالل... يا قمراً قد صار مثل اهلالل 

  حىت أرانيك هبذا املثال... فاحلمد هللا الذي مل أمت 
  :وله يف وصفه

  مثل القالمة قد قدت من الظفر

  :اهلالل يف النهار

  :ابن املعتز
  يبدو ملن يبصره وينعته... إذا اهلالل فارقته ليلته 

  أمسر شابت حليته كأنه -

  :القمر مع الشمس

  :بعضهم
  يف كفه درهمٌ ودينار... قد أصبح اجلو مثل منتقٍد 

  :ابن املعتز يف وصفهما
  قدحان من مخر وماء... فكأنه وكأهنا 



  :البدر املبتدئ من وراء الغيم

  :بعضهم
  كأنه سافرٌ عن خد ملطوم... البدر يأخذه غيمٌ ويتركه 

  :الرفاء
  عذراء تنظر من وراء سجاف... لسحاب كأنه والبدر يظهر يف ا

  :القمر الالمع يف املاء

  :شاعر
  قد سل فوق املاء سيفاً مذهباً... البدر جينح للغروب كأمنا 

  :ابن املعتز
  واملاء يرقص حولنا ويصفق... البدر يضحك وسط دجلة وجهه 

  وكأهنا فيه رداٌء أزرق... فكأنه فيها طراٌز مذهٌب 

  :بعض النجومالقمر اجملتمع مع 

  :ابن املعتز
  وبنات نعشٍ وقفٌ بإزائه... وهالل شوالٍ يلوح ضياؤه 

  وجه الوزير دعا بطول بقائه... كبناته من خملص ملا بدا 
  :ابن طباطبا

  يل الشمس إذ ودعت كرهاً هنارها... كأن الثريا واهلالل جلتهما 
  الدينا دالالً قرطها وسواره... كأمساء إذ باتت عشاءً وغادرت 

  :عبد اهللا بن اخلازن
  على جيده خوف العيون احلواسد... فأصبح بدراً والثريا متيمةً 

  :الكسوف واخلسوف

حكي أن الزنج كانت تعبد القمر واهلند تعبد الشمس، فألقى اهللا عليهما الكسوف : قال الرقاشي
إن ذلك : ال الناسملا مات إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم كسفت الشمس فق: وقيل. واخلسوف

إن الشمس والقمر آيتان ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ملوته
كأنه درهم بدر من : بعضهم شبه القمر الذي بدا من الكسوف فقال. رأيتمومها كذا فافزعوا إىل الدعاء

  .سكة



  :النجوم

الشمس " وقال تعاىل " . م لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر هو الذي جعل لكم النجو" قال اهللا تعاىل 
ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك " وقال تعاىل " . والقمر حبسبان 

تبارك الذي جعل يف السماء بروجاً " وقال تعاىل " . فال أقسم مبواقع النجوم " وقال تعاىل " . يسبحون 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل " وقال تعاىل " . فيها سراجاً وقمراً منرياً وجعل 

  " .لتعلموا عدد السنني واحلساب 

  :معرفة النجوم

ال أعرف إال بنات نعش : وقيل آلخر فقال. وهل جيهل أحد سقف بيته: أتعرف النجوم؟قال: قيل ألعرايب
كفى باملرء جهالً أن ركباً وقوفاً على رأسه كل ليلة ال : كرم اهللا وجهه وقال أمري املؤمنني. ولو تفرقن

  .يسميهم؛يعين النجوم

  :اجملرة

  :شاعر
  كخط جلني يف الزبرجد ممتد

  :آخر
  غصن بأحداق النجوم وريق

  :التنوخي
  ماءٌ تسرى يف نباٍت أخضر... وكأمنا شرك اجملرة بينها 

  :ابن طباطبا
  لتكرع يف ماءٍ هناك صبيب.. .كأن اليت حول اجملرة أوردت 

  :خوافات للعرب يف النجوم

ما : وقالت للقمر. إن الدبران خطب الثريا وأراد القمر أن يزوجه، فأبت عليه وولت عنه: قالت العرب
أصنع هبذا السربوت الذي ال مال له؟فجمع الدبران قالصه يتمول هبا فهو يتبعها حيث توجهت، يسوق 

ي قتل نعشاً فبناته تدور به، وإن سهيالً خطب اجلوزاء فركضته برجلها فطرحته قالصها لصداقها، وإن اجلد
حيث هو وضرهبا هو بالسيف فقطع وسطها، وإن الشعرى اليمانية كانت مع الشعرى الشامية ففارقتها 
وعربت اجملرة فسميت الشعرى العبور، فلما رأهتا الشامية بكت حىت عمصت عيناها فسميت الشعرى 

  .العميصاء



  :وصف محل من النجوم غري مسماة

. ال صالة بعد العصر حىت يبدو الشاهد: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. مسيت الكواكب شواهد الليل
وقيل يف قوله . أهنا زحل واملشتري واملريخ والزهرة وعطارد: فال أقسم باخلنس" وقيل يف قول اهللا تعاىل 

  :وشبه امرؤ القيس النجوم بقوله. عةاملدبرات أمراً أهنا النجوم السب" تعاىل 
  مصابيح رهبانٍ تشب لقفال

  :ويف وصفها
  على بساطٍ أزرق... دراهٌم قد نثرت 

  :آخر
  در على أرضٍ من الفريوزج

  :ابن طباطبا
  وفيه آليل مل تشن بثقوب... كأن اخضرار اجلو صرٌح ممرٌد 

  :التنوخي
  اتثغور بين حام بدت للث... كأن جنوم الليل يف ظلماته 

  :البحتري
  شكال دالصٍ أو عيون جراد... كأن النجوم املستسرات يف الدجى 

  :حيىي بن علي بن املهلب
  كقبة ياقوٍت بتربٍ مدثرا... ترى الفلك الدزوار زهراً جنومه 

  :أبو بشر عبد الواحد بن علي بن أمحد بن سهل
  أكمتها والبدر يف األرض درهم... كأن السماء روضةٌ قد تفتقت 

  :النجوم يف اجلوحتري 

  :العباس بن األحنف
  أعمى حتري ما لديه قائد... والنجم يف كبد السماء كأنه 

  .مل يرض أن جعله أعمى حىت جعله بغري قائد: وذكروا أن بشاراً كان يتعجب منه ويقول

  :الثريا

  :ابن الطثرية
  مجانٌ وهي من سلكه فتبددا... إذا ما الثريا يف السماء كأهنا 

  :ابن املعتز
  خيب هبا حاٍد إىل الغرب أبلج... كأن الثريا هودٌج فوق ناقٍة 



  :وله
  يفتح فاه ألكل عنقود... يتلو الثريا كفاغرٍ شرٍه 

  :وحنوه
  كعنقود مالحية حني نورا

  :ويف وصفها
  عنقود درٍ يف كرم فريوزج

  :وفيه
  على جانب الغريب قرطٌ مسلسل... والحت لساريها الثريا كأهنا 

  :آخر
  وهي قرطٌ يف غروب... شروقٍ  هي كأس يف
  :اخلباز البلدي

  على نطع كيمخت بيادق عاج... وجنم الثريا يف السماء كأنه 
  :حممد بن وهيب
  كأهنا عقد ريا... أما ترون الثريا 

  :كشاجم
  لتنظر طال الليل أم قد تعرضا... كأن الثريا راحة تشرب الدجى 

  يف يرجى له انقضايقاس بشربٍ ك... فأعجب بليلٍ بني شرقٍ ومغربٍ 

  :اجلوزاء

  :قال الراجز. قد شبهت بفأرة تسبح وقينة ترقص وفساطيط تركب
  البس درعٍ قد متطى من تعب

  :آخر
  بليداً قد أشال عصا طرود... كراعٍ ساق بني يديه ثوراً 

  :ابن الزيات
  مست وتعرضت للمنكبني... كأن كواكب اجلوزاء ملا 

  :الشعرى

  :ذو الرمة
  مهاةٌ علت من رملٍ يربين رابيا... العبور كأهنا  إذا أمست الشعرى

  :آخر



  كمثل زجٍ جره رامح... والحت الشعرى وجوزاؤها 
  :آخر

  كأمنا شعرتاه درتا صدف
  :آخر

  كأمنا شعراه طرف باكية

  :سهيل

  :قيل يف تشبيه
  قريع هجاٍن عارض الشول حافز

  .أخر عن الصواروشبه مع النجوم براع وراء القطيع وبرقيب وبطرف أخزر وبشبوب ت
  :آخر

  شهابٌ ينحيه عن الريح قابس... والح سهيلٌ من بعيد كأنه 
وتقول العرب إذا طلع سهيل طاب الليل ورفع الكيل وللفصيل الويل أي رفع كيل احلنطة : قال األصمعي

: واألعرايب إذا رأى سهيالً لطم عني فصيله وقول. وجاء كيل التمر وخل لسان الفصيل أي منع من أمه
  .مالك عندي قطرة

  :املشتري

  :ابن طباطبا
  وديعة سرٍ يف ضمري مذيع... كأن اكتتام املشتري يف سحابه 

  .حسنه: ما الدليل على أن املشتري سعد؟فقال: وقيل البن دلني املنجم

  :العقرب

  :ابن املعتز
  بذنبٍ كصوجلان الالعب... وصيغت العقرب للمعارب 

  :اجلدي

  :ابن سلمة
  بالسرج إال أنه ال يصهل... ان شددته اجلدي كالفرس احلص

  :املريخ



  :رجاء بن الوليد
  محراء نبه من لذيذ نعاسه... وكأمنا املريخ مقلة ناعسٍ 

  :النسر

  :ابن املعتز
  حىت تراه كطالبٍ مل يصطد... والنسر قد بسط اجلناح حموماً 

  :ابن هرمة
  يهوي لسقطته وهذا كاسر... وتربع النسران هذا باسطٌ 

  يف املاء وهو بكل سبحٍ ماهر... سبح يف السماء كسبحه واحلوت ي

  :الفرقدان

  :ابن املعتز
  زرقاء تنظر من نقابٍ أسود... ورنا إيل الفرقدان كما رنت 

  :املوسوي يف تشبيههما
  !قل إين سامع: لشخص أخيه... كأهنا إلفان قال كالمها 

  :بنات نعش

  :ابن هرمة
  لٍ خلفهن جآذربقرات رم... وبنات نعشٍ يشتددن كأهنا 

  :التنوخي
  قرائب قد شيعن نعش قريب... كأن بين نعشٍ نساٌء حواسٌر 

  :وقال ابن طباطبا يف وصف ليلة مقمرة
  بدت بدو الضحى ظالء قمراء... وليلٍة مثل يومٍ مشسها قمٌر 

  أنساً وطيباً وإشراقاً وألالء... يا حسنها ليلة عاد النهار هبا 
  :ابن املعتز

  وثياهبا من ظلمةٍ مل تدنس... ها صبحها بيضاء قمراء أتا
  :آخر

  ذابت على لبد... كأمنا فضةٌ 

  :ظلمة الليل



خرجت يف ليلة حندس قد ألقت على األرض أكارعها فمحت صور األبدان فما كنا : قال بعض األعراب
ع سريت ليلة حني احندرت أيدي النجوم وشالت أرجلها فما زلت أصد: وقال آخر. نتعارف إال باآلذان

قتل : كيف سريك؟فقال: وسأل هشام بن عبد امللك خالد بن صفوان فقال. الليل حىت تصدع يل الفجر
أرضاً عاملها وقتلت أرض جاهلها بينا أنا أسري ذات ليلة إذ عصفت ريح شديدة اشتدت ظلماؤها وأطبق 

عقر، ال أمسع لواطئ  سناؤها وطبق سحاهبا ونطق ذباهبا، قبقيت حمرجنماً كاألشقر، إن تقدم حنر وإن تأخر
مهساً وال لنائح جرساً، تدلت علي غيومها وتوارت عين جنومها، فال أهتدي بنجم طالع وال بعلم المع، 
أقطع حمجة وأهبط جلة يف دميومة قفر بعيدة القعر، فالريح ختطفين والشول ختبطين يف ريح عاصف وبرق 

ك وقد ضاقت علي معارجي وسدت خمارجي إذ خاطف، قد أوحشين أكامها وقطعين سالمها، فبينا أنا كذل
بدا جنم الئح وبياض واضح، وعرضت يل أكام حمرملة، فإذا أنا مبصانعكم هذه فقرت العني وانكشف 

  :شاعر! هللا درك فما أحسن وصفك: فقال هشام. الرين، وذهب األين
  مل يطر فيه مشيب... هو ليلٌ كشبابٍ 

  :آخر

  ليل يف ثوب غراب: ويقال... وجفن الليل مكتحل بقار 
  :أبو الشيص

  ن يف أمواجه اخلضر... وليلٍ يغرق الركبا 
  :التنوخي

  تسربل لألحداد ثوباً مسودا... كأن اسوداد األفق بالليل ثاكل 
  :آخر

  سواءٌ بصريات العيون وعورها... وليل يقول القوم من ظلماته 
  مسوحاً أعاليها وساجاً كسورها... كأن لنا منها بيوتاً حصينةً 

  :ابن املعتز
  مشتبٌه مشرقه ومغربه... يا رب ليلٍ ضاع مين كوكبه 

  وقبض اللحظ فما يسيبه... قد اكتسى برد الشباب غيهبه 

  :الفجر

حني بارق الصباح يعترض : وقال آخر. خرجنا حني انتفض صبغ الليل: مسعت أعرابياً يقول: قال الطائي
خرجنا حني احندرت النجوم وشالت أرجلها، : وقال آخر. وصبغ الليل ينتفض، حني أشعل ناره وأنار آثاره

افتر الصبح عن ثغره وحل : ومثله. تعرى رجاء عن فلقه: وقيل. فما زلت أصدع الليل حىت انصدع الفجر
  .معقوداً زرره
  :ابن املعتز



  ظليمٌ على بيض ترفع جانبه... وقد رفع الفجر الظالم كأنه 
  :أبو نواس

  كطلعة األمشط من جلبابه. ..ملا تبدى الليل من حجابه 
  :ذو الرمة

  على أخريات الليل فتق مشهر... وقد الح للساري الذي كله السرى 
  متايل عنه اجلل واللون أشقر... كلون احلصان األنبط البطن قائماً 

  :ابن املعتز
  كموقٍد بات ينفخ الفحما؟... أما ترى الصبح حتت ليلته 

  :وله وأحسن
  كاحلبشي فر من أصحابه... ه قد أغتدي والليل يف إهاب

  كأمنا يضحك من ذهابه... والصبح قد كشر عن أنيابه 

  :الفجر الطالع مع بعض النجوم

  :ابن املعتز
  الح من حتت الثريا... وكأن الصبح ملا 
  ج يفدى وحييا... ملكٌ أقبل يف التا 

  :وله
  عريان ميشي يف الدجى بسراج... والصبح يتلو املشتري فكأنه 

  :قوس قزح

أن قزح اسم : وقيل. قزحت القدر أي بزرهتا وجعلت فيها توابل: يقال. مسي بذلك لتقزحه أي تلونه: قيل
ال تقولوا : وزعمت العرب أن الظاهر أيام الربيع هو قوسه، ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. شيطان

  .قوس قزح وقولوا قوس اهللا
  :شاعر

  الشمس يزوق من نظر يف أفق... والح قوس اهللا من تلقائها 
  وصفرةٍ كأهنا برد حرب... قد ظللت حبمرةٍ وخضرٍة 

  :آخر
  رشق السهام وعني الشمس برجاس... كأنه قوس رامٍ والربوق له 

  :ابن املعتز



  على األفق دكناً واحلواشي على األرض... لقد نسجت أيدي اجلنوب مطارفاً 
  صر من بعضمصبغٍة والبعض أق... كأذيال خودٍ أقبلت يف غالئلٍ 

  مما جاء يف احلر والربد والرياح

  والسحاب واألمطار واملياه وما يتعلق بذلك

  :وصف اهلواء باحلر وقلة حترك الريح

  هوى لفظته يف اجلو القلوب... لقد حر اهلواء فقيل هذا 
  فما مل حيترق منه يذوب... كأن األفق جاحم كري قنيٍ 

سدت الرياح فانسدت طرق : وقال. مات ومل يكن له نفس: كيف كان اهلواء البارحة؟فقال: وسئل بعضهم
  .األرواح
  :مضرس

  يدا طابخٍ حث الوقود فأهلبا... ويوم كأن الشعريني بكفه 
  :آخر

  على البيد مل تعرف سوى البيد مذهبا... تراه كأن الشمس فيه مقيمةٌ 
  :وقال

  أفاعيه من رمضائه تتململ... وليلٍ من الشعرى يذوب لعابه 
  :وقال
  وألقني فيه اجلزل حىت تضرما... ليل كتنور اإلماء سجرنه و

  :هنشل بن جري
  وإن مل يكن مجٌر قعوٌد على اجلمر... ويومٍ كأن املصطلني حبره 

  اصطلى فالن بوديقة فشمله رقب مجر ومسه أو ثاحر؟: ويقال

  :ويف وصف السموم

  :شاعر
  ياب يذوبهلا اجللد من حتت الث... مسوٌم يكاد اجللد منها إذا بدا 

  :الصاحب
  جان يف خطٍة وخطب شديد... حنن واهللا من هوائك يا جر 

  ت مشالٌ تكدرت بركود... حرها ينضج اجللود فإن هب 
  م بوصلٍ أحاله بصدود... كحبيبٍ مهاجر كلما ه 



  :اهلاجرة

  :شاعر

  طبخت هبا عريانةً فاشتويتها... وهاجرة يشوي هواء مسومها 
  :مشردل

  تكاد الثياب هبا تلهب.. .وهاجرة صادقٍ حرها 
  تلوح بالنار أو تصلب... كأن احلرايب من حرها 

  :آخر
  والشمس حريى هلا باجلو تدومي

  :آخر
  إذا الشمس يف األيام طال ركودها

  :آخر
  إذا الشمس جمت ريقها بالكالكل

  :صفة احلر

  سواداً كأن الوجه منه حممم... وهاجرٍة بيضاء يعدي بياضها 
  :آخر

  ار جورباوانتعل الظل فص
  :األعشى

  حىت إذا انتعل املطي ظالهلا
  :وله

  كالظل حني أحرزته الساق

  :حترك الرياح

أراها تشعبت : أرى الشمال تنفس الصعداء، وقال اآلخر: خرج أعرابيان يف غداة باردة فقال أحدمها: قيل
  .جاءت الريح كأهنا نسيم معشوق بعد هجري كأنه نفس مهجور: وقال بعضهم. على اجلو

  :ح شديدةري

  :املتلمس
  ليسقط عنه وهو بالثوب معصم... ومستنسجٍ يستكشف الريح ثوبه 



  :الفرزدق
  هلا ترةً من جذهبا بالعصائب... وركبٍ كأن الريح تطلب عندهم 

  :املهلب
  وتستلب الركبان فوق الركائب... وريحٍ يضل الروح عن مستقره 

  بالعصائب هلا ترةٌ من جذهبا... فلو أهنا ريح الفرزدق مل يكن 
  إىل أن حللنا يف حمل احلبائب... نصبت هلا وجهي وأنصبت صاحيب 

  :ابن أمحر
  واز الفالة وبطنها صفر... عشواء تلتهم اجلبال وأج 

  :آخر
  ريحٌ جلوٌج سهوة اجملاري

  :ابن أيب ربيعة يف الشمال واجلنوب
  أجلن على ما غادر احلي منجال... ضرائر أوطّن العراص كأمنا 

  :محيد
  جر النساء فواضل األذيال... به هوج الرياح ذيوهلا  جرت

  :ذو الرمة
  قذفن احلصى قذف األكف الرواجم... ثالثٌ مرناٌت إذا هجن هيجةً 

ريح تقسم السحاب، وريح تثريه فتجعله كسفاً، وريح تؤلف بينه فتجعله ركاماً، : الرياح أربعة: وقيل
  :ولذلك قال. والشمال تفرقها وهي باردة

  شآمية تزوي الوجوه بليل... ى األدىن مشال مريٍة وأنت عل
  تداءب منها مزرعٌ ومسيل... وأنت على األقصى صباً غري قرٍة 

  :الريح املستطابة واملتمناة

  :أنشد اجملنون
  نسيم الصبا ختلص إيل نسيمها... أيا جبلي نعمان باهللا خليا 

  مهاعلى كبد مل يبق إال رسو... أجد بردها أو تشف مين حرارةً 
  على كبٍد حرى جتلت مهومها... فإن الصبا ريٌح إذا ما تنفست 

  :يزيد بن الطثرية
  وجدت الريح طيبةً جنوبا... إذا ما الريح حنو األثل هبت 

  :آخر
  فقد زادين مسراك وجداً على وجد... أال يا صبا جنٍد مىت هجت من جنٍد 

  :أم املثلم



  امى باكرهتا جنوهباوريح اخلز... أتينا بريح املسك خالط عنرباً 
  :املوسوي

  قريبة عهدٍ باحلبيب بليل... وهبت ألصحايب مشالٌ لطيفةٌ 
  نرنح يف أكوارنا ومنيل... ترانا إذا أنفاسنا مزجت به 

  :كيفية الربد الشديد

: وقيل آخر فقال. إذا أصبحت األرض ندية والسماء نقية والريح شآمية: ما أشد الربد؟فقال: قيل ألعرايب
إذا نديت الدقعاء وصفت اخلضراء : وقيل آلخر فقال. ت العينان وقطر املنخران وجللج اللسانإذا دمع

األحص الورد واألزب اهللوف؛فاألحص الورد يوم تصفو : وقيل آلخر أي اليوم ابرد؟فقال. وهبت اجلربياء
أصحابه عن شدة  وسأل الرشيد بعض. مشاله وحيمر أنفه، واألزب اهللوف يوم هتب فيه نكباء فتسوق اجلهام

  .ريح جربياء يف ظل عماء يف غب مساء: الربد فقال

  :وصف الربد

ما : وقيل لرجل. الشمس حتتاج إىل قطيفة: حتول إىل الشمس؛فقال: كان أعرايب يرتعد يف يوم شات فقيل له
  .الربد أثقل منها: فقال. أثقل جبتك 
  :وهب اهلمداين

  ء مزرورعليه ثوب الصبا... يوم من الزمهرير مقرور 
  وأرضنا فرشها قوارير... كأمنا حشو جوه إبٌر 
  ليس هلا من ضيائها نور... ومشسه حرةٌ خمدرةٌ 

  :الشمسياطي يف وصف شتاء
قارصٍ    حىت غدا من يف جهنم حيسد... ألقى كالكله بربدٍِ 

  :أخذه من أعرايب قال

  !ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم... فإن كنت ريب مدخلي يف جهنمٍ 
لعن اهللا العقرب فإهنا مؤذية يف األرض : فقال. هذا لكون الشمس يف العقرب: عرايب الربد فقيل لهوجد أ

  .كانت أم يف السماء
  :شاعر

  وأمكن اجلو من احلس... قد منع املاء من املس 
  :أبو حممد املطراين

  وشتاٍء خينق الكلب فال يعلو هريره
  كلما رام هريراً زم فاه زمهريره



  :عيهو من قول الرا
  حىت يلف على خرطومه الذنبا... ال ينبح الكلب فيها غري واحدٍة 

  :أبلغ منه: ما أبلغ بيت يف شدة الربد؟فأنشد هذا البيت بعضهم، فقال: قال الرشيد
  وأسهمه الاليت هبا يتنبل... وليلٍة قر يصطلي القوس رهبا 

. يقول بالرجعة أي مىت ذهب رجعالربد بالري رافضي : وقال ابن مسعون. حسبك ما بعد هذا شيء: فقال
: وقيل آلخر. ال ألن العري اتصل على بدين فاعتاده كاعتياد وجوهكم: أما جتد الربد؟فقال: وقيل ألعرايب

  كيف ال يصرب عليه من طعامه الريح وسراجه الشمس وسقفه السماء؟: قال!ما أصربك على الربد

  :محد الربق يف الشتاء

وكانوا يستعيذون من الشتاء . ئكم ما اشتد برده، وخري صيفكم ما اشتد حرهخري شتا: قال عروة بن الزبري
وقال سعيد بن عبد . ما وقع طاعون يف بلد إال يف شتاء سخن أو تعقبه مضرة الربد: وقال األصمعي. البارد
كان صلى و. إن املالئكة لتفرح بذهاب الشتاء ملا يدخل يف فقراء أميت: ويف اخلرب. الربد عدو الدين: العزيز

  .اهللا عليه وسلم يتعوذ من كلب الشتاء

  :من شكا الفقر والقر

  :صودف أعرايب يتكفف ويقول
  وأصابنا يف عيشنا ضر... جاء الشتاء ومسنا قر 
  هذا لعمر أبيكم الشر... ضٌر وفقٌر حنت بينهما 

  .خلق يف خلق: كيف أنت؟قال: وقيل لشيخ
  :أبو احلسن الطوسي

  إال رواية العربيه... لك هجم الربد والشتاء فما أم
  ويقل الغناء عين فنون العلم إن عصفت مشال عريه

رماه اهللا باحلرة : وقيل. شدة الرعدة وتفرقص القعدة وذرب املعدة: ما أعددت للربد؟قال: وقيل ألعرايب
  .حتت القرة أي العطش مع الربد

  :مجلة من أوصاف السحاب من نشئه وقطاره

  :ملحد اجلرمي
  حثيث سرى جمتاب أرضٍ إىل أرض... ليل للبارق الرمض أرقت وطال ال

  نقضي جبذب األرض ما مل نكن نقضي... نساري من اإلدالج كدري مزنة 
  كما حن نيبٌ بعضهن إىل بعض... حتن بأغوار الفالة قطاره 



  مشاريخ من لبنان بالطول والعرض... كأن مشاريخ العلى من صبريه 
  مبنهمر األوداق ذي قزعٍ رفض ...يباري الرياح احلضرميات مزنه 

  على إثره إن كان للماء من حمض... يغادر حمض املاء وهو حمضه 
  من العرفج النجدي ذو باد واحلمض... يروي العروق اهلامدات من البلى 

  كنهض املداين قيد باملوعث النقض... وبات احليي اجلون ينقض باحليا 
  :احلسني بن دعبل

  كأنه عاشٌق يسطو به الذكر... معه أما ترى الغيث قد سالت مدا
  تكاد تؤخذ باأليدي فتقتصر... جاءت موقرة األطراف خاشعةً 

  حىت إذا نظمته ظل ينتثر... راحت رياح الصبا ينظمن عارضها 
  واألفق مبتسمٌ واجلدب مستتر... أضحت له األرض سكرى والثرى طرٌب 

  :السحاب املتدلية

  :عبيد بن األبرص
  يكاد يدفعه من قام بالراح... رض هيدبه دان منسٍف فويق األ

  :آخر
  ويسحب ذيليه على عفر الترب

  :آخر
  كأنه نعاٌم تعلق باألرجل

  :السحابة البطيئة

  حتن أوالها على أخراها... جاءت هتادى مشرفاً ذراها 
  :األخطل

  كما زحفت عوٌد مثال حتمل... إذا زعزعته الريح جرت ذيوهلا 
  :احلطيئة

  تزجي املطايل فصاهلا سبقا... لسحاب كما تزجي الصبا منقل ا
  :آخر

  سحاٌب يزحف زحف الكبري
سحابة عقاقة كأهنا حوالء ناقة، ذات هيدب دان : يا بنية ما ترين؟قالت: وكان معقر قد كف بصره فقال

  .يا بنية وائلي إىل قفلة فإهنا ال تنبت إال مبنجاة من السيل: فقال. وسري وان

  :السحاب املتحلبة املطر



  :حلسني بن مطريا

  فإذا حتلب فاضت األطباء... كثرت لكثرة ودقه أطباؤه 
  أخالفه عدد النجوم رواء... وضروعه عدد النجوم وطله 
صبته الصبا : وقالت أعرابية. لقحته اجلنوب ومرته الصبا واستدرته الشمال: ووصف أعرايب سحاباً فقال

  :د بيت يف صفة السحاب قول اهلذيلأجو: وقيل. ومرته اجلنوب وانتجفته الشمال انتجافاً
  نتاجاً والصبا حالب ميري... تلقحه ريح اجلنوب وتقبل الشمال 

  .أحب السحابة اخلرساء ألهنا خترس حىت متتلئ ماء وتصب طباً طقاً يكون حباً: وقالت أعرابية
  ؟

  :بكاء السحاب

  :عبيد اهللا بن طاهر
  فك يبكهإلفاً نآه فما ين... وجاد بالقطر حىت خلت أن له 

  :الطحاوي من شطر
  فما ترقا هلن مدامع

  :ابن ميادة
  بكني به حىت يعيش هشيم... إذا ما هبطن األرض قد مات عوده 

  :ضحكة الربق وبكاؤه بالودق

  :احلسني بن مطر
  مبدامعٍ مل مترها األقذاء... متضاحٌك بلوامع مستعرب 
  ضحٌك إذا أبصرته وبكاء... فله بال حزنٍ وال مبسرٍة 

  :األرض من بكاء السماءضحك 

  :األبيض
  وللرياض ابتسامٌ  ليس من عجب... وللسماء بكاٌء ليس عن حزٍن 

  :آخر
  عن بكاء مساء... واألرض تبسم 
  :آخر وقد زاد

  وبكت سحائبها بال أحزان... فتضاحكت زهراهتا مبسرٍة 



  :الراعدة البارقة معاً
  :شاعر

  بشجىنادبة ختلط نوحاً ... كأمنا الرعد هبا ثاكلة 
  ما قد مضى من عيشها ومن مضى... فاقدةٌ واحدها تذكرت 

  يفعله وجد احلزين يف احلشا... والربق يف حافاهتا يفعل ما 
  :وقال الرياشي يف قول يزيد بن املفزع

  والربق يلمع يف غمامه... الريح تبكي شجوها 
  .ويلي الشجي من اخللي: أي الريح تبكي والربق يضحك كقوهلم

  :التنوخي
  ورعدٍ كعويل للوى وحنييب... قٍ كأشجاين وقطرٍ كأدمعي برب

  :وهب اهلمداين
  والربق يف خالله هليب... الرعد يف اصطكاكه خطيب 

  :آخر
  ويضحك فيه كالولود تبسما... حين كشكلي يف نشيج بكائه 
  .فهزجرت الرعود أردافه، وأضحكت الربوق أعطافه، وحلبت اجلنوب أحال: وقال بعض البلغاء يف سحاب

  :وصف الربق

  .وملع املرائي يف أكف الكواعب وكسالسل ترب. برق كنبض العرق وخفق القلب وبطن شجاع يضطرب
  :شاعر

  وكأسياف تسل وتغمد... غاٌب تسنمه ضرام توقد 
  سطوٌر كتنب مباء الذهب

  :عدي بن الرقاع
  بعلياء جنٍد ما يين موقدامها... وحىت حسبت الربق نارين شبتا 

  :وله
  والنار تسفع عيداناً فتحترق... اود فيه العود جدته ناٌر تع
  :آخر

  كغرة شهباء يف وجه دمهاء... كأنواحٍ بأيديها املأيل 
  :آخر

  تبدو مشافرها طوراً وتنطبق... كثغر زجنيٍة تفتر ضاحكةً 
  :جرير

  بذي بلقاء مشس على هنار... يقول الناظرون إىل سناه 



  :آخر
  فيها تضرج... كأن بلق اخليل 

  :رآخ
  حني وثب... أبلق جال جله 

  .ملا تراءى نشوه وتبدى بدوه، اضطرمت ناره، والتطمت حباره: وصف أعرايب سحاباً فقال
  :آخر

  وكان ناراً... آض لنا ماء 

  :الرعد

  " .يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته " قال اهللا تعاىل 
هذا حس رضا اهللا فكيف ترى حس غضبه؟ : ومسع عبد امللك صوت الرعد ففزع فقال عمر بن عبد العزيز

  :آخر
  هلن برابر... بأجوازه أسد 

  :آخر
  به وكربا... قد سبح الرعد 

  :أبو الغمر
  هدير مقاليت يف بطن واد... كأن الرعود بأرجائه 

  :التنوخي
  كأهنا واملزن داٍن مكفهر... حيدو هبا الرعد فإن كلت زجر 

  بقومٍ فجهر أو قارئٍ أّم... خوف بالربق فواىف يعتذر 
  متعتعاً من أنفٍ ومن حصر

  .كأنه عزيف الشيطان وحنني الثكالن، وكأنه صوت الرحى: وقيل يف صوته
  :الشريف أبو احلسني علي بن احلسني احلسين

  ومن بوارقه انسلت قواضبه... فمن رواعده حنت صواهله 

  :السحابة املخصبة املمرعة

  :امرؤ القيس

  األرض حتري وتدر طبق... دميةٌ هطالء فيها وطٌف 
  :أبو متام: طبق األرض بديع مل يلحقه فيه متقدم وال متأخر، ومن تعاطى أخذه فضحته نفسه: قال اخلالدي

  كم محلت ملقترٍ من زاد... ساريةٌ مسحة القياد 



  ومن دواسنة مجاد
  :آخر

  مقبلةٌ واخلصب يف إقباهلا
كيف كانت : يونس البن أيب الدفني وقال. غثنا ما شئنا: كيف املطر عندكم؟قالت" قيل المرأة 
  .ما تركت لنا هابطاً إال أنافته، وال وادياً إال فهقته، وال فارغاً إال مألته: مساؤكم؟قال

  :احلسني بن مطري
  مل يبق يف جلج السواحل ماء... لو أن من جلج السواحل ماءه 

تل علي كرم اهللا وجهه فلقيه وخرج صعصعة بن صوحان إىل معاوية فيمن خرج إليه من وفد العراق، بعد ق
تركته مد البصر وفوق : كيف تركت السماء خلفك؟قال: أعرايب فأراد أن خيترب صعصعة يف املنطق فقال

عريضة أريضة حاملة للثقل منبتة : فكيف تركت األرض؟قال: قال. مرتفعاً بغري عمد فيها الواحد الصمد
أسال األودية وعال األخبية، وأفعم احلفر ووبل : قالفكيف تركت املطر؟: قال. للبقل أهلها منها على شغل

: وقال أعرايب. بل إنسي سوي من شيعة علي من أمة نيب مهدي: باهللا أنت إنسي أم جين؟قال: قال. القطر
أصابتين سحابة : قال سيابة بن عاصم. باكرنا ومسي خلفه ويل، فاألرض بساط أحكم نسجه وبدا وشيه

  .كبار، وكان الصغار حلمة للكبارجبوران فوقع قطر صغار وقطر 

  :غيم ممسك

  :شاعر
  دخان حريقٍ ال يضيء له مجر

  :آخر
  وكأمنا كسيت جناح غراب

  :آخر
  كسيت بأجنحة الفواخت

  :ابن املعتز
  ء واألرض مطرفه األدكنا... لقد لبس الدجن ثوب السما 

  :الرفاء
  وبرقٌ يكتبها بالذهب... غيوٌم متسك أفق السما 

  :سحاب متدل



  :بن األبرص عبيد
  يكاد يدفعه من قام بالراح... دان مسف فويق األرض هيدبه 

  واملستكن كمن ميشي بقرواح... فمن بنجوته كمن بعقوته 

  :غيم متفرع على السماء

  :الوأواء الدمشقي
  على السماء بتدريجٍ وتعريج... أما ترى الغيم ممتداً سرادقه 

  زرق الدواريجتواتر الندف يف ... كأن ذاك وذا قطنٌ يفرقه 
  .كأنه قطن يندف على بطانة زرقاء: من قول ابن الرومي وقد نظر إىل غيم منقطع عن السماء فقال

  :يوم متلون بالصحو والغيم

  :ابن طباطبا
  مثل سرورٍ شابه عارض غم... صحوٌ وغيمٌ وضياٌء وظلٌم 

  :آخر
  سحابٌ وأصحاء ومشٌس ووابل... أمل تر هذا اليوم أفىن هناره 

  صدودٌ وإعراضٌ ومنعٌ ونائل... إياك يا من صفاته أشبهه 
  :آخر

  صحٌو وغيمٌ وإبراق وإرعاد... أما ترى اليوم ما أحلى مشائله 
  وعٌد وخلٌف وتقريٌب وإبعاد... كأنه أنت يا من ال نظري له 

م خلق الربيع كخلق الصبيان وامللوك وتلوهن: قيل. مطر الربيع كغضب العشاق أي ال يدوم: وقال بعضهم
  .بالصحو والغيم

  :اجلهام

  :شاعر يف جهام أراق ماءه
  أعنتها يف أكف الرياح... كأن الغيوم خيول طراٍد 

  :السري الرفاء
  حىت انثنت مرهاء عاطل... كحالء حالية بكت 

  :مطر مضر



 وكل موضع فيه مطر" . وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر املنذرين " كل أمطر يف القرآن فهو يف العذاب حنو 
  .فهو الرمحة

  :أبو علي البصري
  ومن أعاليه حىت ساخ منطلقا... بيٌت جرى املاء فيه من أسافله 

  طيور ماٍء على سكرٍ قد التبقا... كأنين وعيايل يف جوانبه 
  :وقال

  رمحةً أو يكن هبا مسرورا... من تكن هذه السماء عليه 
  يل وللناس حنطةً وشعريا... أيها الغيث كنت بؤساً وفقراً 

فأتانا مطر مما مساه اهللا تعاىل : وكتب كاتب. اللهم حوالينا وال علينا: وقال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم
أذى، فخرج العمران وهدم البنيان، فكم من قتيل حتت هدمه وساهر حتت وكفه، وغريق يف جلته وصريع يف 

  .أصابنا مسافر يؤذي املسافر وال يرضي احلاضر: وقال أعرايب. هوته

  :الثلج

  على األرض قطٌر أو دقيٌق يغربل... كأن دقيق الثلج عند وقوعه 
  .قل ألمك متسك اخلمري: السماء تنخل الدقيق، فسمعه عبادة فقال: وقال رجل

  :شاعر

  منتثر مل يعد يف استواء... وكرسٍف يندف يف اهلواء 
  مثل نقي الفضة البيضاء

  :كشاجم يف وصفه
  ان شييب بالشيب مستكرهاوك... شابت فسرت بذاك وابتهجت 

  :ويشبه الثلج باحلبيب وبلجني يسبك، وبآل يلمع ودراهم تنتثر وقرطاس ينشر
  هبا واجلو عريانٌ سليب... كأن ستائر الكافور مدت 

  :الربد

  :األخطل
  ألقت على الرضراض كالرضراض... نثرت على احلصباء كاحلصباء بل 

  :علي بن جبلة
  على اجللمد اجللمداء تلقى ... كأن قوالبه بالعرا 

  :آخر
  تنثر دراً كان لو ذاب مطر... جاءت هتادى يف بروٍد من حربٍ 



  أو شررٍ لو كان للماء شرر... تطري يف اجلو كنوار الزهر 
  ؟

  :الصقيع

  :الفرزدق
  على سروات النبت قطٌن مندف... وأصبح مبيض الصقيع كأنه 

  كرسفخالل البيوت يف املنازل ... وجاء بصرادٍ كأن صقيعه 
  ؟

  :اللثق

  :شاعر
  متايل صاحبها متايل شارب... لقد صار وجه األرض كالء مزلة 

  :وقال الصاحب وقد ركب يف وحل عظيم فترشش باللثق ثوبه
  على ثيايب سطوراً ليس تنكتم... لقد ركبت وكف األرض كاتبةٌ 

  والطرس ثويب وهني األشهب القلم... فاألرض حمربةٌ والزاج من لثق 
  ؟

  :ملطرانقطاع ا

  .التراب يابس واألرض عابس: كيف خلفت ما وراءك؟قال: قيل ألعرايب
  :شاعر

  إن وجه البقاع ينتظر القطر احملب رجع الرسول
  :العباس بن املأمون

  إن مل يكن لك ال طلٌ وال مطر... مىت تريك رياض األرض أوجهها 
  ؟

  :ماهية املاء ووصفه

وقال . ائته باملاء: موجود؛فلم يفهم ما عناه فقال له ابن القريةائتين بأعز مفقود وأذل : قال احلجاج لغالمه
ليس للماء قيمة ألنه ال يباع : وقيل. هو احلياة ويشركين فيه احلمار: ما تقول يف املاء؟قال: ابن يزيد لشراعة

  :ومسى املاء نفساً يف قوله. إذا وجد، وال يبتاع إذا فقد
  مث ال تسري يف مسٍك شاٍة... أجتعل النفس اليت تدير 



ومن فضيلته أن كل شراب وإن رق . هو مزاج الروح وصفاء النفس وقوى البدن: ووصفه آخر فقال
: ما لون املاء؟قال: قيل للنظام. وصفاً وعذب وحال فليس يعوض عنه، بل يطيب مبمازجته ويعذب مبخالطته

حد منهما يستحيل إىل اآلخر ملا املاء من جنس اهلواء وكل وا: وقيل. لون إنائه وإذا بعد قعره تصور اسود
اجعل فيها من كل طعام : بعث ملك الروم إىل معاوية بقارورة فقال: وقيل. بينهما من املناسبة وال لون هلما

وجعلنا من املاء كل شيء حي " اجعل فيها املاء فإن اهللا تعاىل يقول : وشراب شيئاً فلم يدر فقال ابن عباس
فيها أهنار من ماء غري آسن " وقال اهللا تعاىل . هذا فعل رجل من بيت النبوة :فلما أتى به ملك الروم قال" 

هذا عذب فرات سائغ " وقال تعاىل . فلم يذكره بأكثر مما يف خليقته من السالمة من التغري الداخل عليه
  " .شرابه وهذا ملح أجاج 

  :شاعر
  مواقع املاء من ذي غلٍة صادي
نكم بشراب إذا ملح وخبث أنبت العنرب؟وولد القار واملاء ال يغذو وال وما ظ: وقال بعض البلغاء يف وصفه

ال ينعقد : وعلى قياسه قالوا. يرى من اغتذى به، واستدلوا على ذلك بأن كل سيال إذا طبخ انعقد إال املاء
  .يف اجلوف إذا طبخته الكبد، وإذا مل ينعقد مل ينبت منه حلم وال عظم

  ؟

  :جريان ماء األودية

  :طباابن طبا
  خيتال يف حليٍة دكناء... يا حسن وادينا ومد املاء 
  فصيحه يفتر عن مساء

  حيكي رغاء الناقة الكوماء... يف صخبٍ عال ويف ضوضاء 
  مجاء قد شدت إىل قرناء... ترى به مناطح الظباء 

  :البحتري
  بأمجعها هاللٌ أو سوار... كأن مداد دجلة حني جاءت 

  :الوالدي األصبهاين
  نؤي حوايل خباٍء مده سيل... ود السؤر منعطفاً كأن زر نر
  :الشريف

  غيم فأدى مثاله فيه... أما ترى زر نرود طالعه 
  سري من املوج يف حواشيه... بني بياض ودكنةٍ وتكا 

  احليات يزحفن يف نواحيه... كأنه الرمل من زروٍد إذا 
  أخلص ودي له وصافيه... حسبت ماًء على تكدره 



  فهكذا كل من أؤاخيه... لتلون يل ليس عجيباً منك ا
  :ابن مندويه

  حثيثاً هتادى فيلٌق إثر فيلق... كأن أتباع املوج موجاً أمامه 
  وال ذاك مع هذا مدى الدهر يلتقي... فليس بناجٍ ذا وال ذا مبدرٍك 

  :آخر
  كأمنا يفقده من يشهده

  :املتنيب
  هازم ومنهزم: جيشاً وغى

  .البحر خلق عظيم يركبه خلق صغري كأهنم دود على عود: اهللا عنهوكتب عمرو بن العاص إىل عمر رضي 
  ؟

  :السيل الذاهب مبا يعن له

  :امرؤ القيس
  يكب على األذقان دوح الكنهبل... فأضحى سبيح املاء يف كل بقعٍة 

  بأرجائه القصوى أنابيش عنصل... كأن السباع فيه غرقى عشيةً 
  :ابن مندويه

  زفري سعريٍ يف إناء خمرق.. .كأن خرير املاء عند التطامه 
  :أشجع

  زجل القيان تطارح األصواتا... وكأن صوت املاء يف حافاته 
  :آخر

  جداول صخب األمواج خرد
  :املتنيب

  صليل احللي يف أيدي الغواين... وأمواٍه يصل هبا حصاها 
  :السري الكندي

  م وبني أحلان اجلداول... ما بني أحلان احلما 
  ؟

  :املاء الصايف

  :جالعجا
  من رصف نازع سيالً رصفا... فشن يف اإلبريق منه نزفاً 



  :البحتري
  من السبائك جتري يف جماريها... كأمنا الفضة البيضاء سائلةٌ 

  :الطرماح
  كمنتٍ اليماين سل وهو صقيل

  .جلني املاء على زمرد احلصباء، وجدول مسجور كمهرق منشور ومنصل مشهور: وقيل
  :شاعر

  ماء كدرع مفرغ من فضة
  :مسلم

  وماءٍ كعني الشمس ال يقبل القذى
  .ماء كالصباح ومنت الصفاح: قيل
  :شاعر

  مكان الطيور يطري السمك... هو اجلو من رقٍة غري أن 
  :أنشد ابن األعرايب

  وإذا حتركه الرياح نزيف... ومسيب خصر ثوى يف ضلٍة 
  باجلود دمهاء النتاج رجوف... حلت به بعد اهلدو نطاقها 

  :أحسن ما قيل يف املاء قول امرؤ القيس: وقال األصمعي
  وجادوا مباٍء غري طرقٍ وال كدر... فلما استظلوا صب يف الصحن نصفه 

  إىل بطن أخرى طيب ماؤها خصر... مباء سحابٍ زل عن ظهر صخرٍة 
  :ابن املعتز

  كأن سواقيها متون املبارد... على جدولٍ ريان ال يكتم القذى 
  :وقال

  وجدولٍ كالسيف منصلتا... غراب وقيعٍة تصفو كعني ال
  .أراد بوقيعة املنهل

  ؟

  :املاء املتغري الكدر

  :أبو بكر
  لون الفريقة صفيت للمدنف... ولقد وردت املاء لون مجامه 
  يهتز غلفقة كأن مل يكشف... فصدرت عنه ظامئاً فتركته 

  .الفريقة حلبة للنفساء
  :األعشى



  ستعذب املاء يبصقإذا ذاقه م... واصفر كاحلناء طامٍ مجامه 
هو إذا رمقته زيت وإذا ذقته ميت، يزوي الوجه شاربه ويتركه وإن جدبه الظمأ : وقال بعضهم يف صفة املاء

  .طالبه
  :عبد الطيب

  فما تسوق إليه الريح حملول... ومنهلٍ آجنٍ يف مجه بعٌر 
  حم على ودٍك يف القدر حملول... كأنه يف دالء القوم إذ هنلوا 

  ؟

  :فية املاءالبئر الصا

  :الرفاء
  فأثرهتا من تربةٍ وصفاة... إين هديت لنعمٍة منكورٍة 
  مسراء قد ركضت إىل مرآة... بئر كأن رشاءها يف مائها 

  منا النفوس ومحة الشهوات... كافورة الصيف اليت حييي هبا 
  طوقتها بفرائد اللبات... طوقتها حجراً ولو أنصفتها 

  :ابن املعتز
  يف دمٍث سهلٍ وطيء التراب... ةً حفرهتا بيضاء منقور

  كأن دلويها جناحاً غراب... تضمن ري اجليش للمستقي 
  ؟

  :الدوالب

  :القصار البغدادي
  وليس ناياهتا إالً سوانيها... كأمنا رنة الدوالب زامرةٌ 
  أوالده فهو يف حبر يدليها... كأنه حبشٌي فوق عاتقه 

  :الرفاء
  يمنعه السرى أن يقعدايسري ف... ومشمرٍ يف السري إال أنه 

  حىت حسبناه مشوقاً مكمدا... وصل احلنني بعربٍة مسفوحٍة 
  :وقال

  ومل جياوز سريه قيد قدم... فبات يسري ليله ومل ينم 
  :علي بن اجلهم

  فليست تقصر عن ثارها... وفوارٍة ثارها يف السماء 



  على األرض من فيض مدرارها... ترد على املزن ما أسبلت 
  :رابن أيب طاه

  كما أذبت الفضة البيضاء... فوارةٌ متج منها ماء 
  أمطرت األرض هبا السماء

  :استظرف إجازة العجلي مع سوء معرفته بالشعر لعلي بن اجلهم يف صفة الفوارة قوله: قال ابن الصاحب
  تعود علينا بأخبارها... تراها إذا صعدت يف السماء 

  ؟

  :الربكة

  :علي بن اجلهم
  فبارك اهللا يف عواقبها... كةً أنشأهتا بركةً مبار

  هبا عروٌس جتلى خلاطبها... كأهنا والرياض حمدقةٌ 
  ت احلسن حريان يف جوانبها... من أي أقطارها أتيت رأي 

  ؟

  :املزملة

  :الرفاء
  كما تكون اجلراح والندب... جمروحة اخلصر غري داميٍة 

  ذوب جلنيٍ ميزابه ذهب... كأمنا املاء حني يبعثها 
  ؟

  :ةالسفين

  :أبو الشيص
  مبهنوءٍة من غري عر وال جرب... وحبرٍ حتار العني فيه قطعته 

  سباد خليع الرأس مزمومة الذنب... عريضة صدر الزور هبماء رسلة 
  رى العرض يف ظهرها حدب... جمفرة اجلبني جوفاء جونةٍ نبيلة مج 

  وال تشتكي عض النسوع وال الدأب... مقتلة ال تشتكي األين والوجا 
  .عذراء ملجمة الدبر تشمر بفرساهنا يف البحر ومتتنع من املشي يف الرب: ضهم يف وصفهابع

  :وقال الفرزدق
  وما كنت ركاباً هلا حني توحل... وواحلةٍ قد عودوين ركوهبا 



  وحتمل من فيها قعوداً وحتمل... قوائمها أيدي الرجال إذا انتحت 
  :البحتري

  د لغامهن الطحلب؟سحم اخلدو... ورمت مست العراق أيانق 
  دعج كما ذعر الظليم األحدب... من كل طائرةٍ خبمس خوافقٍ 

  ؟

  :الزورق

  :أبو نواس
  مل تسخر لصاحب احملراب... سخر اهللا لألمني مطايا 

  أهرت الشدق كاحل األنياب... أسداً باسطاً ذراعيه يسطو 
  وط وال غمز رجله يف الركاب... ال يعانيه باللجام وال الس 

  ين تشق العباب بعد العباب... ومنسرٍ وجناح  ذات زورٍ
  ما استعجلوها جبيئٍة وذهاب... تسبق الطري يف السماء إذا 

  ؟

  :الزبزب

  :ابن الراسطي
  وهي على املاجريات... كأمنا السفن بأرجائها 
  تسري على أبطن حيات... عقارٌب يف رفع أذياهنا 

  :آخر
  بقعقارب جتري على زن... زبازب حتكي إذا سريت 

  :آخر
  وعودي يف زبزبٍ كاألجدل... يا حبذا سكٌر به جدلين 

  سارت على بطن شجاع مرسل... حتسبها العقرب يف صورهتا 
  ؟

  :ورود املاء

  :قال الشاعر
  إذا صدر الوراد عن كل منهل... وال يردون املاء إال عشيةً 
  :النمري يف مشاركة املاء



  جاء مائيوأمنعه إذا ما ... وال أسقي وال يسقى شرييب 
  :آخر

  وال أحن إذا ما حنت النيب... ال أورد املاء عرضي قبل شاربيت 
  :آخر

  وأحسابنا أخرى الليايل الغوابر... لنا إبلٌ مل نسقها بعروضها 
  وإن قيل نام يف الذرى واخلواصر... أال إن شرب السؤر يزري بأهله 

  ؟

  :سقي األرض وحكم الطريق

اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف شرب ماء كان من هنر  روي أن الزبري ورجالً من األنصار
يا زبري اسق أرضك، فإذا : مير هبم، وكانت أرض الزبري فوق أرض األنصاري، فقال النيب عليه السالم

يا رسول اهللا ال مينعك كونه ابن عمتك أن تقضي بيننا : أرويتها فأرسل فضل املاء إىل أخيك؛فقال األنصاري
يا زبري اسق أرضك فإذا أرويتها فاحبس املاء حىت يبلغ املاء اجلدر : ق، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمباحل

وإمنا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر . وهذا كان صريح احلكم: قال الزبري. مث أرسل املاء إىل أخيك
فال وربك ال " احلكم فأنزل اهللا تعاىل  الزبري باملعروف ومواساة أخيه، فلما راده القول قضى بينهما بصريح

  " .يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم 
  ؟

  :الضياع

  :أبو منصور العدوي
  تغل من ميلكها دائبه... قد كانت الضيعة فيما مضى 

  تغل يف مهجته الذاهبه... فصار من ميلكها يومنا 
  وتفضل الكلفة والنائبة... ستغرق الغلة يف خرجها 

  لربيع واخلريفمما جاء يف ا

  واألزاهري واألشجار والنبات

  ؟

  :أصل النريوز واملهرجان



األصل يف النريوز أن : سأل املأمون أصحابه عن أصل النريوز واملهرجان وصب املاء، فلم خيربه أحد فقال
ابرويز عمر أقاليم إيران شهر، وهي أرض بابل، فاستوت له أسبابه واستقام ملكه يوم النريوز، فصار سنة 

مث أتى بعده بيوراسف وملك ألف سنة، فقصد افريدون وأسره . للعجم، وكان ملكه ألفاً ومخسني سنة
بأرض املغرب وسجنه بأرض جببل دياوند يوم النصف من ماء هنر، فسمى ذلك اليوم مهرجاناً وصار سنة 

ولد كيومرث بن هبة اهللا النريوز هو يوم : وقيل. فالنريوز أقدم من املهرجان بألفني ومخسني سنة. هلم تعظيمه
هو اليوم الذي أحرق فيه اهللا تعاىل : وقيل. بن آدم ألن اجلدران اخضرت ملولده، وأمثرت األشجار لغري إباهنا

وأما صب املاء فهو قوم . فيه الظلمة بالنور وخلق السموات واألرض، وكون الدنيا وأمر الفلك بالدوران
انقطعت عنهم األمطار ومتوتت مواشيهم، مث مطروا واستبشروا أصابتهم قحمة من األزل فقحطوا زماناً، و

: وقيل. لطول عهدهم به، فكان من رش من ذلك املزن وسره وأعجبه، فجعلته العجم سنة إىل آخر الدهر
هو اليوم : وقيل" . أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت " فيهم نزل قول اهللا تعاىل 

وكان مات أبوه عن قحط مشلهم ومشل . زو بن طهماسف، وقيل عيسى عليه السالمالذي تكلم فيه 
إن آدم : وأما السذق فقيل. األقاليم، فتكلم زو يف املهد وسأل اهللا تعاىل أن يسقيهم، فسقاهم تبارك وتعاىل

جم عيداً، ومعىن ملا زوج بناته من بنيه ومتوا مائة كانت هذه الليلة، فأوقدوا ناراً سروراً بذلك فجعلتها الع
اخلريف للفم والربيع للعني؛وذلك أن الربيع ال تكون : السذق مائة وسئل بعضهم عن اخلريف والربيع فقال

  .الربيع ألهل الوبر واخلريف ألهل املدر: وسئل عنه بعضهم فقال. فيه فاكهة
  ؟

  :مدح اخلريف

  :الباذاين
  فإن اخلريف مجيعاً سحر... وال زلت يف عيشٍة كاخلريف 

  :ابن املعتز
  بالصيف من أيلول أسرع حاد... اشرب على طيب الزمان فقد حدا 

  :آخر
  وأمشنا بالليل برد خريفه

  :طيب الربيع وحسنه

وقال . النظر إىل املاء وإىل اخلضرة وإىل الوجه احلسن: ثالثة حييني القلب: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :الشاعر

  بدنروحٌ ونفسٌ و... أربعةٌ حنيا هبا 
  مان والوجه احلسن... املاء واخلضرة والند 



وكتب . من مل يبتهج لرؤية الربيع وال يتروع بنسيم أسحاره فهو عدمي حس أو سقيم نفس: وقال أبقراط
مروا بالناس أن خيرجوا إىل الصحارى أيام الربيع فينظروا إىل آثار رمحة : عمر بن اخلطاب إىل أمري األجناد

  .بعد موهتااهللا كيف حييي األرض 
  :أبو متام

  إن الربيع آثر األزمان
  .الربيع هبجة الدنيا وجممع املىن: وقال بعضهم
  :ابن املعتز

  مثل املهاة تربجت لزناة... انظر إىل دنيا ربيعٍ أقبلت 
  :آخر

  فتنفس الرحيان يف اجلنات... فالراح قد باحت بأسرار الندى 
  :ابن حمارب القمي

  إىل آثار ما صنع املليك.. .تأمل يف ربيع األرض وانظر 
  كأن حداقها ذهٌب سبيك... عيونٌ من جلنيٍ شاخصاٌت 

  بأن اهللا ليس له شريك... على قضب الزبرجد شاهداٌت 

  :تفضيل الربيع على سائر األزمنة ومفاضلة الصيف والشتاء

  :الصنوبري
  فاألرض مستوقدٌ واجلو تنور... إن كان يف الصيف رحيانٌ وفاكهةٌ 

  فاألرض عريانةٌ واجلو مقرور...  اخلريف النخل خمترفاً وإن يكن يف
  فاألرض حمصورةٌ واجلو مأسور... وإن يكن يف الشتاء الغيث متصالً 

  أتى الربيع أتاك النور والنور... ما الدهر إال الربيع املستنري إذا 
  والنبت فريوزٌج واملاء بلور... األرض ياقوتةٌ واجلو لؤلؤةٌ 

  .الشتاء ربيع املؤمن قصر هناره فصامه، وطال ليله فقامه: هللا عليه وسلموقال النيب صلى ا
  :؟احلث على اللهو أيام الربيع وعلى التمتع هبا

إذا دخلت البساتني فأطل تأملها فإن فيها جالء للبصر وارتياحاً للهم : قال أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه
  .والفكرة، وتكرمة للطبائع وتسكيناً للصداع

  :سكرة الرازيابن 
  ال سيما والربيع قد هجما... الئميت يف املدام ظامليت 

  حىت يويل الربيع منهزما... ال تطمعي يف إفاقيت وقفي 
  :آخر



  !جاء على أحسن أوقاته... يا حبذا الينروز من زائرٍ 
  ووفرن حق زياراته... فباكر القصف على وجهه 
  :القاضي علي بن عبد العزيز

  وتندى اهلواء وهو مييع... ال نسيماً قد صفا اجلو واستح
  د فكلف صباك ما تستطيع... بشرتنا أوائل الزهر بالور 

ما أعرف لذلك علة إال كثرة : مل كان أبصار أهل الرساتيق أصح وطعامهم ثقيل؟قال: وقيل ملا سرجس
  .وقوع أبصارهم على اخلضرة

  .الناب يشبع قبل الفطيمةأصابتنا دمية على عهاد قدمية، ف: قال أعرايب: ؟رياض مونقة
  :ابن املعتز

  خضراء ما فيها خالةٌ يابسه... وروضٍة عذراء غري عانسه 
  فيها مشوٌس للنهار وارسه... 

  :والبيت الثاين من قول آكل املرار
  يأتيك قابس أهله مل يقبس... يف حيث خالطت اخلزاعي عرفجاً 

  .ي عذراءغدت يف بردة خضراء وغدت يف ز: ووصف بعضهم األرض فقال
  :ابن طباطبا

  مل يكن حسن حليها مستعارا... يا هلا من جنة بدت كعروسٍ 
  ؟

  :طيب رائحة الرياض

  :ابن املعتز
  تفتحها أيدي الرياح اللطائف... كأن غياب املسك بني بقاعها 

  :األخطل
  يف ميسمٍ أرجٍ أو منظرٍ قشب... األنف والطرف منه يسرحان معاً 

  :البازين
  مسكاً تنفس عن جيوب غواين... اح حسبتها وإذا تنفست الري

  :ابن الرومي
  واح مسرى األرواح يف األجساد... من نسيمٍ كأن مسراه يف األر 

  :ابن املعتز
  متضح البدر عليل النسيم... يا رب ليلٍ سحرٍ كله 

  فيه فتهديه حلر السموم... تلتقط األنفاس برد الندى 
  ؟



  :ألوان الرياض املختلفة

  :التنوخي
  حلالً هبا عقد اهلموم حتلل... الربيع هبا فحاكت كفه  ربع

  ومفضضٌ ومدنرٌ ومهلل... فمدبجٌ وحمربٌ وموشٌح 
  خداً يعضد تارة ويقبل... فتخال ذا ثغراً وذا عيناً وذا 

  :بارع
  ودبرهتا يد األنواء واحلقب... وروضٍة دبج الومسي حلتها 

  :شكر األرض للمطر

  :ابن الرومي
  واهاً هلا مصطنعاً ملن شكر... ق من نظرٍ أصبحت الدنيا ترو

  أثنت على األرض بآالء املطر... 
  :ابن املعتز

  ض وشكر الرياض لألمطار... ما ترى نعمة السماء على األر 
  ؟

  :النبات املائل بالرياح

  :دعبل
  تأود كالشارب املرجحن... ضحوكٌ إذا العبته الرياح 

  :ابن نوقة
  وداعاً فمالت للعناق قدودها. ..رياحينها هتتز كالبيض أزمعت 

  :آخر
  عذارى يباثثن احلديث املكتما

  :آخر
  كالطامح املتماثل املتكسر

  ؟

  :الطل على األرض



  :جحظة
  إال وناظره بالطل مكحول... مل يبق يف األرض زهٌر يشتكي مرها 

  :وقال
  بقية دمعٍ فوق خٍد مورد... كأن بقاء الويل يف جنباهتا 

  :آخر
  مورد بطلٍ كرشحٍ فوق خد

  :آخر
  ونظمها الندى شذرا... فشنف أرضه درراً 

  :احلمدوين
  بكني معاً باللؤلؤ املتفرد... إذا لطم الومسي أحداق روضها 

  :وقال
  وما ذلك الشيب إال الشباب... وشابت رؤوس غصون اجلنان 

  ؟

  :ترمن األطيار أيام الربيع

  :إبراهيم بن ساوة
  مزمزٌم ومغردفمرمنٌ و... والطري يف وكناهتا حمتلةٌ 

  أو كاد حيكيها الغريض ومعبد... فكأهنا حتكي الغريض ومعبداً 
  :أبو القاسم بن العالء

  جوارٍ والغصون هلا ستائر... كأن صوادح األطيار فيها 
  :أخذه من اخلباز البلدي حيث قال

  قيانٌ وأوراق الغصون ستائر... كأن القماري والبالبل بينها 
  :ابن املعتز

  كيف اهتدين ملعربٍ حمض... محائمها  إين ألعجب من
  نصباً وباب الرفع واخلفض... هل كان حنوي يعلمها 

  :تغريد الذباب بالرياض

  :ابن الرومي
  كما حثحث النشوان صنجاً مشرعا... وغرد ربعي الذباب خالله 

  على شدوات الطري ضرباً موقعا... وكانت أرانني الذباب هنا وكم 



  :واألصل فيه قول عنترة
  غرداً كفعل الشارب املترمن... ال الذباب هبا فلبس ببارحٍ وخ

  قدح املكب على الزناد األجذم... هزجاً حيك ذراعه بذراعه 

  :تشبيه احملبوب بالرياحني وتذكره هبا

  :البحتري
  أغصان قضبانٍ به وقدود... ملا مشني على اإلراك تشاهبت 

  وشي برودوشي رباً و: وشيان... يف حليت حربٍ ووشيٍ فالتقى 
  ورد جىن وورد خدود: وردان... وسفرن فامتألت عيونٌ راقها 

  :الصاحب وقد شبه خدود احملبوب باملنثور
  تيمين بصده... شرباً على وجه الذي 

  باملنثور عند ورده... فإن نآى فاذكر 
  وأمحرٍ كخده... من أبيضٍ كوجهه 

  وقد سطا حبده... وأشهلٍ كطرفه 
  عين بصدهإذ را... وأصفرٍ كسحنيت 
  كالفضة بني جلده... وصادق التوريد 
  وروعةٍ كجده... ذي أرجٍ كهزله 

  شابه عمر وده... وقصر يف العمر قد 
  يذكرين بقده... هذا وما يستطيع أن 
  أصبحت عبد عبده... فالفضل للظيب الذي 

  :ظل أوراق الشجر

  :قد أحسن املتنيب حيث قال
  تفر من الثياب دنانرياً... وألقى الشرق منها يف ثيايب 

  :مسكويه
  يسقطن من ورق األشجار كالورق... والشمس حمجوبةٌ عنا سوى ملٌع 

  ؟

  :نفع النرجس



. فإنه راعي الدماغ والدماغ راعي العقل. من كان له رغيف فليجعل لصقه من النرجس: قال جالينوس
 قلب اإلنسان حالة ال يزيلها تشمموا النرجس ولو يف اليوم مرة، فإن يف: وقال أمري املؤمنني رضي اهللا عنه

  .إال شم النرجس
  :أبو نواس

  كيما ألذ بقبلٍة من مؤنسي... غضي جفونك يا عيون النرجس 
  :آخر

  حدقاً تفهم ما أقول فتنظر... وختاهلن إذا مهمت بقبلٍة 
  :آخر

  عني حمبٍ أبداً تنظر... كأمنا النرجس حيكي لنا 
  ه يقصرختوفاً من حلظ... ال يطرق الدهر إلشفافة 

  :ويشبه النرجس بالرقيب، قال أبو نواس
  إذا ما منحناه العيون عيون... لدى نرجسٍ غض القطاف كأنه 

  مكان سوادٍ والبياض جفون... خمالفةٌ يف شكلهن فصفرةٌ 
  :آخر

  مداهن تٌرب حشوهن عقيق
  :آخر

  أحداق تربٍ يف حماجر فضة

  :وصف قامته

  :شاعر
  ف يشكو اهلوى على فرد ساقق... ذابالت األجفان كالعاشق الوا 

  :آخر
  من فضٍة لك أمثرت ذهبا... غصن الزبرجد مرتدٍ ورقاً 

  :الباذاين
  قد علت من زبرجٍد أنبوبا... ورق فوقها دنانري صفٌر 

  :فنظموه بالعربية فقالوا. وبالفارسية نركس أزمرد دشه مروار يد فردوسته زوش كرميان بسته
  ركبة يف قامٍة من زبرجدم... وياقوتٍة صفراء يف رأس درٍة 

  :رحيه



  :ابن الرومي
  ألنف مغبوقٍ ومصبوح... يا حبذا النرجس رحيانةً 
  ركب من راحٍ ومن روح... كأنه من طيب أرواحه 

  :ابن طباطبا
  مثل حبيبٍ فاتنٍ دله... نرجسه ينسي الورى شكله 

  والروح لو يعقد منحله... نسيمه كالراح لو حيتوى 
  ؟

  :فضل الورد وحمبته

إن ملك بابل أهدى إىل ملك اضول وردة فأنكر ما رأى من شوكها وكافأه بأصول الغبرياء ألن : يلق
زهرهتا تولد داء عظيماً إذا مشت، فلما أينعت أصول الورد عنده سر به، فندم على ما كان منه فأهدى إليه 

مجيع الناس وقال ال يصلح  كان املتوكل حرم الورد على: وقيل. شجر اخلالف، وهو دواء ملا تولده الغبرياء
ورفع . وكان يف ايامه يلبس الثياب املوردة ويفرشها ويورد مجيع اآلالت. للعامة، فكان ال يرى إال يف جملسه

صاحب اخلرب إىل املأمون أن حائكاً يعمل العام كله ال يتعطل يف عيد وال مجعة، فإذا طلع الورد طوى عمله 
  :وغرد بصوت وقال
  ما دام للورد أزهارٌ وأنوار... لورد فاصطبحوا طاب الزمان وجاء ا

  :فإذا شرب مع ندمائه غىن
  شهراً وعشراً ومخساً بعدها عددا... اشرب على الورد من محراء صافية 

  :فال يزال يف صبوح وغبوق ما بقيت وردة، فإذا انقضى عاد إىل عمله، وأنشد
  بيطوندمان صدقٍ حاكة ون... فإن يبقين ريب إىل الورد أصطبح 

لقد نظر الورد بعني جليلة فينبغي أن نعينه على هذه املروءة، وأمر أن يدفع إليه يف كل سنة : فقال املأمون
. حباين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكليت يديه ووردة: وقال احلسني رض اهللا عنه. عشرة آالف درهم

  .إنه سيد الرياحني اجلنة ما خال اآلس: وقال
  ؟

  :حسنه

  :اتبخالد الك
  خدوٌد أضيفت بعضهن إىل بعض... عشية حياين بوردٍ كأنه 

  :آخر



  لثاتٌ عليها در ثغرٍ مفلج... كأن طلوع الورد والطل فوقه 
  .ياقوت أمحر وأصفر ودر أبيض على كراسي زبرجد يتوسط شذور من ذهب: وقال ازدشري

  :ظهور الورد وتفتحه

  :جحظة
  الورد إين مقبلوواىف كتاب ... لقد نطق الدراج بعد سكوته 

  :الرقاشي
  سروراً بأيامه مقتبل... إذا أقبل الورد أهدى لنا 

  :البحتري
  أوائل ورٍد كن باألمس نوما... وقد نبه النريوز يف غسق الدجى 

  تبث حديثاً كان قبل مكتما... يقنعها برد الندى فكأمنا 

  :قلة لبثه

  :ديك اجلن
  بٍ هاجه الطربإليه عني حم... للورد حسٌن وإشراٌق إذا نظرت 

  فصار يظهر حيناً مث حيتجب... خاف املالل إذ دامت إقامته 
  :أبو نواس

  نفسه يف كل عام... زائٌر يهدي إلينا 
  :ابن أيب البغل

  وإن هو عنا غاب طال جفاؤه... حبيٌب إذا ما زارنا قل لبثه 
  :آخر

  بقربه أسرع انتقاال... أقام حىت إذا أنسنا 
  :وقال

  تلك الزيارة حني زار ملاما... و مل تكن الورد أحسن زائر ل

  :صيانة الورد

  :علي بن اجلهم
  حسن الرياض وصوت الطائر الغرد... مل يضحك الورد إال حني أعجبه 

  مبسمعٍ بارٍد أو صاحبٍ نكد... ال عذب اهللا إال من يعذبه 
  :جحظة



  أو أن تراك نواظر السقطاء... اعزز علي بأن يشمك باخلٌ 
أضاع اهللا من أضاعك، ونزل عن دابته وتناوهلا وشرب يف مكاهنا : ر بوردة ساقطة فقالإن كسرى م: وقيل
: فقال. قد جاء وردك يا أبا عبد اهللا، يعين ورد الكالب: وقال بعض الكبار أليب عبد اهللا الصائغ. أقداحاً

  :وقد نظم ذلك ابن طباطبا. وقد جاء ورد أمك، يعين ورد القحبة
  وجاء ورد أبيكم يا بين العرر... مكم وىل الزمان ووىل ورد أ

  ؟

  :تفضيل الورد على النرجس

الورد يبقى طول السنة رطباً ويابساً والنرجس ال يبقى إال شهراً، ولو يبس مل ينتفع به، مث منافع الورد : قيل
  .ال حتصى كثرة رطباً ويابساً وطيباً ودواء

  :الصنوبري
  ر والرحيانمن مجيع األنوا... زعم الورد أنه هو أهبى 

  ض بذلٍ من قوهلا وهوان... فأجابته أعني النرجس الغ 
  لة رميٍ مريضة األجفان؟... التورد أم مق : اميا أحسن

  إذا مل يكن هلا عينان؟... أم فماذا يرجى حملمرة اخلد 
  :بقياسٍ مستحسنٍ وبيان... فزها الورد مث قال جميباً 

  لريقانإن ورد اخلدود أحسن من عنيٍ هبا صفرةٌ من ا

  :تفضيل النرجس على الورد

النرجس إذا اجتين بقي شهراً، والورد ال يبقى إال يوماً مث يذبل وهو كالعني، وهو أفضل من الورد : قيل
  .الذي هو كاخلد

  :ابن الرومي

  على صنوف الورد والفضل قسم... للنرجس الفضل برغم من زعم 
  :وله

  كما يريب الوالدحبيا السحاب ... هذي النجوم هي اليت ربينها 
  شبهاً بوالده فذاك املاجد... فتأمل األخوين من أدنامها 

  ورياسةً لوال القياس الفاسد... أين العيون من اخلدود نفاسةً 

  :تفضيل اآلس على الورد والعكس



  :كتب ابو الدلف إىل عبد اهللا بن طاهر
  وال خري فيمن ال يدوم له ود... أرى ودكم كالورد لبس بدائمٍ 

  له زهرةٌ تبقى إذا فين الورد... لكم كاآلس حسناً ونضرةً  وودي
  :فأجابه

  وهل زهرةٌ إال وسيدها الورد... وشبهت ودي الورد وهو شبيهه 
  وليس له يف الطيب قبلٌ وال بعد... وودك كاآلس املرير مذاقه 

لقول : ؟قالمله: فقالت!يطلقك: رأيت زوجي أوالين باقة نرجس فقال: وذهبت امرأة إىل معرب فقالت
  :الشاعر

  إمنا العهد لآلس... ليس للنرجس عهٌد 
  :ولعلي بن اجلهم يفضل الورد على سائر الرياحني

  إال تبينت منه ذلة احلسد... ما قابلت قضب الرحيان طلعته 

  :اليامسني واآلس

باليامسني  وتطري. من يشتري ريح احملبوب ولون احملب بقطعه: كان خمنث ببغداد قعد يبيع اليامسني ويقول
  :قال ابن الرومي. لكون الياس يف أوله واملني يف آخره
  واآلس منه مكان الياء مفقود... ما أنصف اآلس باليسمني مشبهه 

  فالياس منه مكان الياء معدود... واليامسني إذا حصلت أحرفه 
  وإن ذاك على األيام موجود... إن الدليل على هذا تناثر ذا 

  :الشقائق

  :سروري ويروي البن دريدأبو العالء ال
  فرشت قرارته مبسٍك أذفر... جاٌم يكون من العقيق األمحر 

  بني الرياض على قضيبٍ أخضر... خرط الربيع مثاله فأقامه 
  كالطافح املتمايل املتكسر... والريح تتركه إذا هبت به 
  متمايالً كالعاشق املتحري... فتراه يركع مث يرفع رأسه 

  :وفيه
  وخرط زبرجدجزٌع وياقوتٌ 

  :الصنوبري
  ن على رماحٍ من زبرجد... أعالم ياقوٍت نشر 

  :وللقصار



  فثيابه خمضلةٌ بدمائه... وكأنه احلبشي يصبغ جسمه 
  :الصنوبري

  دموع التصايب يف خدود اخلرائد... شقائق حيملن الندى فكأنه 

  :األترج

  :ابن دريد
  زر على لعبٍة من الطيب... جسم جلنيٍ قميصه ذهٌب 

  لون حمبٍ وريح حمبوب... ملن مشه وأبصره فيه 
  :ابن العميد

  على أهنا من فارة املسك أضوع... يقدرها الرائي سبيكة عسجٍد 
  ولكن ملا قاسى احملبني جتزع... وما حكت العشاق صفرة لوهنا 

  :أبو سعيد الرستمي
  هلا أرٌج من فارة املسك منتهب... وأترجٍة مدت أصابع من ذهب 

  كغابر نارٍ هزه الريح فانشعب... ح داجٍ ظالمه تبدت لنا والري
  :كشاجم

  أغصاهنا حامالً وحمموال... كأن أترجها متيل به 
  من ذهب اصفر قناديال... سالسل من زبرجدٍ محلت 

  :ابن الرومي
  محالً ونوراً وطاب الريح والورق... كأنكم شجر األترج طاب معاً 

  :النارنج على األشجار

  :شاعر
  خدود عذارى يف مالحفها اخلضر... لغصون كأهنا تطالعنا بني ا
  :التنوخي

  مشوس عقيقٍ يف قباب زبرجد
  :الصاحب

  أو فرح قنديلٍ تندى كاللهب... كأمنا النارنج تفاح الذهب 
  أو ثدي خود ناهٍد حيكي الكعب... أو محرةٌ شعاعها ميضي شعب 

  :الليمون



  :حممد العباسي
  هوهباءً ونضار... حبذا الليمون حسناً 

  أرض هنٍد للزياره... هو رحيانٌ أتى من 
  رنج خرطاً واستداره... رام أن يشبهه النا 

  ومتىن أن يباهيه بأن حيكي اصفراره
  مث أعياه فلم يلحقه يف زي وشاره

  لونه والعرف والشكل فمنه مستعاره

  :الدستبول

  :شاعر
  نون القسي منمرات يلمع... ككراٍت طيقاٍت ختال قشورها 

  :وقال
  قد غمرت من رطبٍ رطب... من لب كافورٍة  كأهنا

  :اللفاح

  :أبو علي بن أيب العالء
  بالزورٍد ممتعا... كحتمة من ذهبٍ 
  دخاهنا وارتفعا... أو شعلة وقد عال 
  :أبو القاسم ابنه

  فيه كنٌد يف ندي... ما جوهٌر متنافٌس 
  دفه على عرٍف ذكي... ومشم معشوقٍ تصا 

  كرة الصيبملا بدا ... وكأن رائق شكله 
  قد أشبهت بيض الكمي... لوال ذوائبه اليت 

  :حب النيل

  :أبو احلسن الزاهري
  حلب النيل تفضح كل ورد... والح لناظري بنات ورٍد 
  أسافلها مباء الالزورد... كنونات اللجني مطرقات 

  :اخلريي



  :ابن الرومي
  قد مأل اخلافقني من عبقه... خريّي ورد أتاك يف طبق 

  اهلجر بألواهنم على ورقه... قون ما صنع قد خلع العاش
  :أبو العالء السروي

  نسيم رائحة اخلريي يف العبق... أهدى إيل فنون الشوق واألرق 
  صبحاً وينشرها يف ظلمة األفق... كأنه عاشقٌ يهدي صبابته 

  :السوسن

  .يشبه بأذناب الطواويس وبسبائك الفضة
  :ابن املعتز

  كقطنٍ مسه بعض البلل
  :املوصلي

  ذوائٌب من هلب الفحم... كأمنا زرقة أوراقه 
  :عبدان

  فمن أزرق غض النبات وأقمر... وقد زخرف الدنيا مالعق سوسنٍ 
  مناقريها صوراً خبد مقرر... كأعناق طري املاء أوراقها حكت 

  :اجللنار

  :احلمدوين
  على أعايل شجره... وجلنارٍ أمحرٍ 

  أمحره وأصفره... كأن يف رؤوسه 
  يف خرقٍة معصفره... هب قراضةٌ من ذ

  :األرجوان

  :عبدان
  بال شررٍ تطاير يف توايل... كأن األرجوان ضرام نارٍ 
  حواليها وما منا بصايل... كأنا مصطلون هبا قعوداً 

  :املرزجنوش



  :أبو الوفاء حممد بن عبد العزيز بن حممد بن سلمة اهلذيل
  دراً كما شنفت آذان أبكار... ومرزجوش كأن القطر شنفه 
  كأنه مائالً مصغٍ ألسرار... إذا أتته هبوب الريح جاذبةً 

  :ورد العصفور

  :ابن طباطبا
  شبهتها بعد فكرةٍ فيها... رحيانةٌ يف اصفرار مهديها 

  تسد آذاهنا بأيديها... أحبةٌ مل تصخ لعاذهلا 

  :النيلوفر

  :أبو عبد اهللا
  هناره يرمق وجه احلبيب... كأن نيلوفره عاشٌق 

  وانصرف احملبوب خوف الرقيب... ل بدا وجهه حىت إذا اللي
  يبصر من قارعه عن رقيب... أطبيق جفنيه عسى يف الكرى 

  :آخر
  من السند عنهن السواعد حسر... ككاسات شرب يف أكف وصائٍف 

  :الزاهي
  حكت رحيه ريح احملب املوافق... ونيلوفرٍ مثل الكؤوس مشمته 

  نفتاح اجلفن تسهيد عاشقوبعد ا... حكى رقدة احملبوب قبل انفتاحه 

  :اآلذريون

  :ابن املعتز
  فوق مساء هاميه... كأن آذريوهنا 

  فيها بقايا غاليه... مداهن من ذهب 
  :عبد الرمحن بن مندويه

  شب يف كانون... صالء مجرٍ 

  :اخلرم

  :ابن الرومي
  حتكي الطواويس غدت مطاوسه... وخرم يف صبغة الطيالسه 



  تغمسها يف الالزورد غامسه. ..كأمنا تلك الفروع النامسه 
  :ابن طباطبا

  صمامات وشيٍ هيئت للمخازن

  :األقحوان

  :التنوخي
  دراهمٌ بينها دنانري... وأقحواٍن كأن وردته 

  :عبدان
  ثغور القحوان من الآليل... وتبسم عن ثغور احلور فيها 

  :آخر
  فما بال جمرى الدمع منكن منكر... عيون األقاحي ما خلقنت للبكا 

  تناوب سكراناً وبالريح يسكر... ا سقاه الغيث كاساً من الندى إذا م

  :الشاهشفرم

  :أبو العويص
  غذاها منري املاء سقياً على قدر... وقامة رحياٍن أنيقٍ نباهتا 

  له نشوات املسك يف سائر العطر... وفاح بنشر طيب الشم رحيها 
  مروليس هلا ما دام شيء من األ... فأصبح شاهاً للرياحني كلها 
  :الزاهي يف وصف األوراق
  هلا ورٌق كواواٍت صغار

  :ما يتطري به من الرياحني

يف اليامسني يأس ويف اخلالف خالف ويف النمام منيمة والشقائق شقاء، ويف البان بني ويف السفرجل سفر : قيل
  .جل، ويف السوسن السوء

  :العباس بن األحنف
  فة زاجرفبكى وأشفق من عيا... أهدى له أحبابه أترجةً 

  لونان باطنه خالف الظاهر... متطريٌ ملا أتته ألنه 
  :ابن الشاه

  امساً قبيحاً من األمساء مهجورا... ال بارك اهللا يف النمام إن له 
  ما كان فيهم هبذا االسم مذكورا... لو مل ينم على العشاق سرهم 



  :البنفسج

  :ابن املعتز
  أوائل النار يف أطراف كربيت

  :ولعبدان
  ككربيٍت خفي االشتعال... وت منه النار ال بل لكالياق

  :السروي
  من الزورٍد فصوٌص ذات ألالء... كأ، ه خضر ديباجٍ أحاط به 

  :التنوخي
  فريوزجٌ قطع فيها أو خرط... زينها بنفسٌج كأنه 

  :اخلودان

  :بعضهم
  مشرقات نظمن يف عنقود... وكأن اخلودان فيها آللٍ 

  :اخلطمي

  :احلسن بن حممد
  صحاٌف من الياقوت فيها ذرائر... هر اخلطمي نوراً كأنه وقد أظ

  :الزعفران

  :الباذاين
  نصال سهامٍ افردت ال تركب... كأن صبايا الزعفران إذا بدت 
  .زجاج متنصلة وكربيتة مشتعلة

  :الباذاين األصفهاين
  وترى الكرمي يعز حني يهون... ورد يعظم والتراب حمله 

  :حممد بن حبر
  ين صباحاً وخيتفني مساء... يتصد  هاك خذها عرائساً

  قد تعانقن إلفةً وصفاء... يتفلقن عن صبايا ثالٍث 
  :آخر

  بالمٍ مث المٍ مث الم... كتخطيط املطرز يف الكمام 



  :القطن النابت

  :أبو العويص
  فصار عريضاً ناتئ القصيات... نشا عن ضمورٍ واستدارة قالب 

  احة الشجراتطويل على تف... وأمثر تفاحاً بغري تفكه 
  بأربع فقراٍت له حدبات... منا وربا حىت تفتق صلبه 

  تزيد شدق الفحل للنزوات... وإن بز عنه شحمه وسديفه 
  ليلهم يعفوراً على وكرات... شبيه فم الشاهني ينقض فاغراً 

  :الكمأة

نة وفيها شفاؤ من الكمأة بقية من املن وماؤها شفاء للعني، والعجوة من اجل: قال النيب صلى اله عليه وسلم
  :وأنشد األصمعي لرجل من بين بكر. السحر والسم

  أدرت عليه املدجنات اهلواضب... وأشعث قد ناولته أحرش القوى 
  وخرطومه يف منبع املاء راسب... ختطاه القناص حىت وجدته 

  .يعين باألشعث فقرياً وبأحرش القوى كماة خشنة
  :الراعي

  كما انتص شيٌخ من رفاعة أجلح. ..بأرضٍ يبني النقع فيها قناعة 

  :اللبالب

  :الوأواء
  قد حوت احلسن وأسبابه... لبالبيت أحسن لبالبه 
  متيمٌ عانق أحبابه... كأهنا بالغصن ملتفةٌ 

  :الريباس

  :املرادي
  جتمع يف الباب خطاهبا... ومكنونٍة من بنات الثرى 

  حبر الزمرد عناهبا... متد يداً برزت كفها 

  :الباقالء



  :مكشاج
  أو بلق وقعت على قضب... ختال فيه النور جزعاً يف سخبٍ 

  :الصنوبري
  بلق احلمام مقيمة أذناهبا... ونبات باقالء يشبه ورده 

  :وقال
  بأقماعٍ حكت تقليم ظفر... فصوص زمرٍد يف غلف درٍ 

  :آخر
  حريرة بطنت بكافور... زبرجٌد ضمن درٍة لبست 

  :البطيخ

  .أدم وأشنان وحلواء، وعند العدم قعب ملدام ويطلى يف احلمامهو فاكهة و: قال بعضهم يف وصف
  :كشاجم

  أسر شهداً وأذاع عنربا... وزائرٍ زار وقد تعطرا 
  يظنه الناظر أن يقدرا... ملتحفاً للصني ثوباً أصفراً 

  دب الدبا بثمنه فأنشرا... 
  .وإذا أردت الشراء للبطيخ فخذ أثقلها راساً وأعظمها فلساً وأخشنها مساً

  :أبو طالب املأموين
  وقد عل برديها جساٌم وعندم... ومحراء خلناها إذا غث وأضمرت 

  تضمنها حق من اجلزع مسهم... قراضة تربٍ يف صفائح فضٍة 
  وإن مل تقطع فهي عكٌم حمزم... إذا قطعت كانت سفائن جلٍة 

  :وله
  هلا لون ديباجٍ وعرف مدام... رياضةٌ مسكيةٌ عسليةٌ 

  :اهلنديوله يف البطيخ 
  كما اخضر جمرى السيل يف صيب احلزن... ومبيضٍة فيها طرائق خضرٍة 
  حوت قطع الياقوت يف قطع القطن... كحقة عاجٍ صيغت بزبرجٍد 

  :القثاء

  :اخلوارزمي
  در احلشا زمرد اجملرد... يا رب قثاء برود املورد 

  مثل ذنايب ريش ديك أعقد... سخت الروس لصور املقلد 



  كما تلوى أسوٌد بأسود... لثرى الرطب الندي قد التوى فوق ا
  كاخلد بني امللتحي واألمرد... ذي زغبٍ وفيه لني األجرد 

  صواجلٌ ركنب من زبرجد... كأنه يف اللون والتأود 
  جتنيه أحلاظ الفىت قبل اليد... يكاد للني وللتعقد 

  ماء كطعم السكر الطربزد... 

  :الباذجنان

  .قمعت بكيمخت وحشيت بصغار الدر، وسط لنب حليب وقمعت بنفسجاًكرات أدم : وصفه بعضهم فقال

  :الزرع والغرس

ما من رجل يغرس غرساً فيأكل منه إنساناً أو طائر أو هبيمة إال كان له : قال النيب صلى اله عليه وسلم
كانت عليك بالزرع فإن العرب : وقال ابن الزبري. التمسوا الرزق يف خبايا األرض: وقالت عائشة. صدقة

  :تتمثل لذلك ببيت شعر
  لعلك يوماً أن جتاب فترزقا... تتبع خبايا األرض وادع مليكها 

أجود الزرع ما غلظت قصبته وعرضت ورقته، وادهامت خضرته وعظمت سنبلته : وقال بعض البلغاء
ألن احلشيش ابن : ما بال احلشيش أنضر وأغض من الزرع؟فقال: وقيل لبعض الفالسفة. والتفت نبتته

وقال النيب صلى . للزرع ألف آفة ليس فيها أعظم من جور السلطان: وقيل. لألرض، واألرض داية للزرع
. إن قامت الساعة ويف يد أحكم فسيلة ، فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها: اهللا عليه وسلم
  .املتوكل من يبذر: وقال ابن عباس

  :الرب

ما ظنك بشجرة فتنت آدم وحواء وأخرجتهما من : قال بعضهمو. أفضل نابت وأحب مأكول الرب: قيل
  .ما هناكما ربكما: اجلنة على دار الكلفة واملهنة وعصينامها الرمحن، وقال هلما إبليس

  :مفاضلة الرب والتمر

الرب إذا : وقيل. الرب خبز والتمر أدم، واخلرب أفضل من األدم: وقيل. غلة النخل العنا وغلة الرب الغىن: قيل
كل ال بد أن يداس ويذرى ويغربل وخيمر مث ال يأكله بغري أدم إال جائع، ومن أكله بغري طحن وخبز تولد أ

واختلف يف الرب والتمر . والتمر يؤكل من النخلة على أي نوع أردت مث منافعه ال حتصى. يف بطنه الدود
اقض بينهما، فقال : داحةطاملا اختلف يف ذلك األمم، وقال البن : اثنان عند حممد بن سليمان فقال

: النخل، قال: فأيهما أبقى على الغرق؟قال: قال. التمر: خربين أيهما أوجد يف اجلدب؟قال: لصاحب الرب



: أي األرضني أعز؟قال: قال. النخل: أيهما أمنع من النار؟قال: قال. السنبل: فأيهما احلرق أسرع إليه؟قال
  .لقد قضيت وفضلت النخ: فقال سلمان. أرض النخل

  :الكرم

  :أبو نواس
  وال راعها زر العجالة واخلطر... لنا هجمةٌ ال يدرأ الذئب سخلها 

  إىل اجلو إال إهنا ألواهنا خضر... إذا منحت ألواهنا مال صفرها 
  :إبراهيم بن املهدي

  ترفع منه عريشاً عريشا... سالفة كرمٍ تظل النبيط 
  شامطارف خضراً كسني النقو... إذا أنت قابلته خلته 

  :الرفاء
  ظروف الراح من زنجٍ وروم... وشاحبة الظالل مقرطاٍت 

  :أبو رافع اهلروي
  زنوجٌ وروٌم علقوا باحلناجر... كأن عناقيد العرائش فوقنا 

  :مدح النخل

  :ابن املعتز
  كما اجتىب الزنج يف خضرٍ من الورق... ظلت عناقيدها خيرجن من ورقٍ 

خلق آدم والنخلة والعنبة والرمانة من : وقال. وا النخل فإهنا عمتكمأكرم: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال ابن . نعمت العمة لكم النخلة، تغرس يف أرض خوارة وتسقى من عني خرارة: وقال. طينة واحدة

النخل سعفها صالء : اين أنتم من غريه؟قال: فقلت. النخل: ما أموالكم؟قال: سالت أعرابياً فقلت: دريد
نعمت العمة لكم النخلة : وقال جعفر بن حممد. ء وليفها رشاء، وفروها إناء ورطبها غذاءوجذعها غما

وصف خالد بن صفوان . خري أموال الناس أشبهها هبم: وقيل. وعمرها كعمر اإلنسان وتلقيحها كتلقيحه
وأوساطاً  هن الراسخات يف الوحل املطعمات يف احملل، امللقحات خترج أسفاطاً عظاماً: هلشام النخل فقال

كأهنا ملئت رياطاً، مث تفترعن قضبان اللجني منظومة باللؤلؤ املزين، فيصري ذهباً أمحر منظوماً بالزبرجد 
شريعة العلوق سائحة العروق : ووصفها بعضهم فقال. األخضر، مث يصري عسالً يف حلاء معلقاً يف هواء

لة تقول للنخلة أبعدي ظلك من ظلي أمحل إن النخ: وقيل. صابرة على اجلدوب ال خيشى عليها عدو الذئب
وقال . احلر باخلفي أذكار اإلبل: احلر باخلفي أن تقرب النخلة من النخلة وهو كما قيل: وقيل. محلي ومحلك

  .النخلة تقتل نفسها سنة وصاحبها سنة، ألهنا حتمل سنة كثرياً وسنة قليالً: بعض البصريني
  :شاعر



  فه ماًء فيعطينا عسلنسل... لنا على دجلة خنلٌ منتخل 
  يسقى مباءٍ وهو شيٌء يف األكل... مسطر على قوامٍ معتدل 

  :وقال احيحة بن اجلالح وكان قومه الموه يف ابتياعه النخيل
  مي وكلهم يعذل... يلومونين يف اشتراء النخيل قو 

  وجيلب من ضرعها من عل... تغشى احلبوب بأذناهبا 
  ملوطفل لطفلكم يؤ... نعم لعمكم نافع 

  يل واملنظر األحسن األمجل... هي املال والظل حق الظل 
  .مسي النخل خنالً ألنه منتخل: وقيل

  :ذم النخل ووصف الرديء منه

صعبة املرتقى بعيدة اهلوى مهولة اجملتىن، دقيقة السالء شديدة املؤنة قليلة املعونة : عاب أعرايب النخل فقال
ظة خنلة زعمها قرشية فغرسها ومل يزل يتعاهدها حىت محلت، وأهدى رجل إىل جح. خشنة املس ضئيلة الظل

بعضهم يف . هي قرشية من ولد زياد: ما فعلت قرشيتك؟قال: فإذا هي دقلة، فجاء الرجل فسأله عنها فقال
  :خنلة قطعت فجعلت جذوعاً
  حترمها مر السنني الغوابر... إىل اهللا أشكو هجمةً هجريةً 

  تكون غىن للمقترين املفاقر... فأضحت رذايا حتمل الطني بعدما 

  :خرص النخل والكرم

أقطعها : كان خلثعمة البكاري خنيل فجاء خارص خيرص عليه، فأخذ فأساً وجعل يضرب أصوهلا ويقول
  :اكفف فليس عليك إال احلق فقال: فقال عريفه!فأستريح

  فأبعدكن اهللا من خنالت... لئن كان هذا اخلرص فيكن دائباً 
  تصعد من أفعاله زفرايت... غري عادلٍ  أيف كل عام خارٌص

  :شجر التفاح املثمر

  :أبو العالء السروي
  ثقلن حبمله ثقالً وبيدا... وأشجارٍ من التفاح زهر 
  فنلقطها وحنسبها خدودا... تظل الريح تنثرها علينا 

  :نفع التفاح وحسنه



مناظرهتم، فاستدعى تفاحة روي أن ارسطاطاليس حضرته الوفاة فاستدعى ثالثة من تالمذته فعجز عن 
احلمرة يف التفاح صديقة اجلسم ورحيه صديقة : وقال أبقراط. اعتصم هبا وبرائحتها ريثما قضى وطره

يف التفاح الصفرة الرديئة واحلمرة الذهبية، وبياض الفضة ونور : وذكر التفاح حبضرة املأمون فقال. الروح
  :ويف وصف امحراره قيل. األنف بشمها، والفم بطعمهاالعني بلوهنا و: القمر، تلذها من احلواس ثالثة
  خدوٌد مالح كدها لوم الئم

  :وقيل
  قد مجعن على طبق... خدود عذارى 

  :أبو نواس
  كذلك التفاح مخٌر مجد... تفاٌح جرى ذائباً 

  وال تدع فرصة يوم لغد... فاشرب على جامد ذا ذوبٍ ذا 
  :الرفاء

  ب تفاحنا غدا راحاأو ذا... لو مجدت راحنا اغتدت ذهباً 
  .لو أن التفاح ينحل لكان قزحاً، ولو جتسم قزح غدا تفاحاً: وقال املأمون

  :الفتاحة املهداة

  :ابن املعتز
  صارت رسول القبل... تفاحةٌ معضوضةٌ 

  :أبو هفان

  باملسك والعنرب نفاحه... تفاحةٌ من عند تفاحٍة 
  كانت إليه النفس مرتاحه... أخذهتا من كف طيب وقد 

  باشرها بالكف والراحه... ا مسها طيبٌ ولكنها م
  :وقال

  يا ليته أهداه من خده... أهدى لنا التفاح من كفه 

  :معاتبة من أكل التفاح

  :نظر بعض الفتيان إىل آخر، وقد أقبل على أكل التفاح يف بعض اجملالس فقال
  !رفقاً فقدتك يا حتف التحيات... يا ذا الذي يأكل التفاح من شره 

  :إسحاق بن العباسأبو 
  ملستخٌف مبهاديها... إن الذي يأكل تفاحة 

  :اخلبزارزي يف االعتذار آلكلها



  فىت رآها كخد معشوقه... أكلت تفاحةً فعاتبين 
  ال، أمص من ريقه: فقلت... خد احلبيب تأكله : فقال

  .واملباركات والطيبات: أتأكل التحيات؟قال: وقال رجل آلخر أكل تفاحة حياه هبا

  :الف األمكنة يف إدراك األصناف بصنعاءاخت

وعندهم حنو سبعني لوناً . تدرك احلنطة بصنعاء مرتني، والشعري والذرة ثالث مرات وأربعاً، والعنب دفعتني
  .وعندهم قصب السكر وباقالء ولوز وتني ورمان وسفرجل. عنباً، ويدرك املوز كل أربعني يوماً

  :تعانق األشجار

  :بعضهم
  جوارٍ بالذوائب ينتضينا... كل ريحٍ كأن فروعها يف 

  :أبو حملم
  ويلثم بعض بعضها مث يرجع... نشاوى تثنيها الرياح فتنثين 

  :سعيد بن محيد
  ملفتةً كتعانق األحباب... وترى الغصون إذ الرياح تنفست 

  :التنوخي
  احلديث املكتما... عذارى تباثثن 

  :آخر
  نق مث يدركه اخلجل... فكأمنا ينوي التعا 

  :جتاس الريح يف الشجرار

  :التنوخي
  إذاعة شكوى أو مرار تعاتب... كأن ارجتاس الريح يف جنباته 

  :عبدان
  نشيش ملهوجات يف املقال... كأن رقارق األرواح فيها 

  :السرو

خرج . كأن السرو ذنب عرس: وكان يقول. كأنه نساء البسات حداداً: كان بعضه يبغض السرو ويقول
  :قد جئتك ببشارة قد صدق اهللا قولك حيث تقول: ل له رجلعبد اهللا بن طاهر فقا

  ومن لكما أن تسلما بضمان... أيا سرويت بستان زكي سلمتا 



  وغال حبييب غائل احلدثان... أيا سرويت بستان زكي سلمتا 
: وقال. وأمر له خبمسة آالف درهم!امل يكن بالرقة محى تشغلك: فقد سقطت إحدامها فقال له عبد اهللا

  .أن ال أحقق ظنكأخشى 

  :نور شجر اخلالف

  :أبو حامت الوراق
  أكف سنورٍ بال خالف... كأن نور شجر اخلالف 

  مردودة الربثن يف الغالف... 

  :ضروب من األشجار

أطول الشجر عمراً شجر الزيتون فإنه يقال أنه يبقى ثالثة . أشجار اللبان ال تورق بل حتمل أغصاهنا الكندر
والبقم ينبت من غري أن . بفلسطني فمن غرس اليونانيني، وكانوا قبل الروموكل زيتونة . آالف سنة
وغاية طول الشجر مائة وعشرون . والساج تتصاعد يف اهلواء ملساء مستوية ال خترج أغصاناً. يغرس؟

واشجار الكافور طوال، وهلا . ذراعاً، وأوراقها عراض يف رأس الشجرة، كل ورقة تقطع لرجل سراويل
رأسها ورق مثل الترس، ويف نفس الشجر عقد فإذا أراد الرجل الكافور عمد إىل فهر  أغصان وعلى

فيعلوها به فيضرهبا، فإذا أحس هبا أهنا قد فجرت عمد إىل جبل فقلع الشجرة وتناثر الكافور الرياحي منها، 
تعقر، فيضرب بالقدوم فيجتمع يف كل شجرة حنو ثالثني منا، وأما ماء الكافور فإنه يعمد إىل األشجار اليت مل 

مواضع العقد مث تؤخذ قلة وتشد على وقع القدوم، فيسيل ماء الكافور من تلك الضربة وجيتمع يف تلك 
وبالزنج القرنفل ومشتريه يأيت بالدنانري فيضعها على ساحل البحر، وينصرف إىل منزله فإذا أصبح . القلة

إن خيزرانة يبلغ طوهلا حتت : وهبا اخليزران ويقال. تعاد إليه فيجد هناك القرنفل، وتكون الدنانري قد محل
  :ولبعضهم يف العوسج. األرض ست فراسخ

  يذود به األنامل عن جناه... عذرنا النخل يف إبداء شوٍك 
  لنا شوكاً بال مثرٍ تراه... فما للعوسج امللعون أبدى 

  فأبدى عدة حتمي محاه... تراه ظن فيه جىنً كرمياً 
  !كفاه لؤم جمناه كفاه... ف فال يتسلحن لدفع ك

  ومما جاء يف األمكنة واألبنية

  :مكة



وهي حرم إىل يوم القيامة واي ناحية من الكعبة يصيبها " . أومل يروا أنا جعلنا حرماً آمناً " قال اهللا تعاىل 
د هبا املطر فاخلصب يف تلك السنة يف تلك الناحية، ومن عال الكعبة من العبيد فهو حر، وإن الذئب ال يصي
الظباء وإن الطري ال يعلو الكعبة إال وهو عليل، وإذا طار فانتهى إىل الكعبة افترق فرقتني، وشأن الفيل 

  .معروف

  :املدينة

تسمى طيبة فإن من دخلها وأقام وجد من تربتها وحيطاهنا رائحة، ليس هلا اسم يف األراييح وأنواع الطيب 
إن إبراهيم عليه السالم حرم مكة، وأنا حرمت ما بني البيت : وقال صلى اهللا عليه وسلم. تزداد هبا طيباً

اهلم : وقال. ال يدخلها الطاعون وال الدجال وال يكون هبا جمذوم قط: وهنى أن يعضد شجرها فقال. املدينة
  .حبب إلينا املدينة كحبنا مكة وأشد، وبارك لنا يف صاعها ومدها، وانقل محاها واجعلها باجلحفة

  :مصر

وقال نسوة يف املدينة " اهللا تعاىل شيئاً من البلدان بامسه سوى مصر وذكرها يف مواضع بالكناية فقال مل يذكر 
  .عيش رخي وموت وحي: وسئل بعضهم عن مصر فقال" . فلن أبرح األرض يعين مصر " وقال " . 

  :الكوفة

أمتدون : ويف للبصريوقال ك. لو كانت البصرة أمة للكوفة فضلت ما طلبتها رغبة عنها: قال ابن عباس
أرجلكم مع أهل الكوفة ولقد كانوا يقرأون بقراءة أسالف احلرمني؟فجاء محزة الزيات من الكوفة فقرأ بلغة 

ال تعرفها العرب، فتتابع الناس على قراءته حىت سكان دور اخللفاء، وكانت القضاة والفقهاء على أحكام 
  .أيهسلفهم حىت جاء أبو حنيفة فتتابع كل الناس على ر

  :البصرة

حنن أكثر منكم ساجاً : وقال خالد بن صفوان. حنن أعذب منكم برية وأكثر حرية وابعد سرية: قال األحنف
. مياهها قصب وأهنارها عجب ومساؤها رطب وأرضها ذهب: وقال. وعاجاً وديباجاً وخراجاً وهنراً عجاجاً

: وقيل. ما تطول خنلة بالبصرة إال اعوجتوتبقى النخلة بالبصرة مائة وعشرين سنة، وتبقى كأهنا قدح، و
  .متثلت الدنيا على مثال طائر فمصر والبصرة جناحاها

  :وصف مجاعة من البلدان

حرها شديد وشرها عتيد، مأوى كل تاجر وطريق كل : قال احلجادج البن القرية صف يل البصرة قال
صت عن حر البحرين وسفلت عن برد نق: فالكوفة؛قال: قال. جنة بني محأة وكمأة: قال. عابر؛قال فواسط



عروس بني نسوة جلوس أطوع الناس للمخلوق يف : فالشام؛قال: الشام فطاب ليلها وكثر خريها؛قال
: قال. ماؤها جامد وعدوها جاهد باسهم شديد وحرهم عتيد: فخراسان؛قال: قال. معصية اخلالق
: هبا ضاعوا وإن كثر جاعوا قالماؤها وشل ومترها دقل وعدوها بطل، إن قل اجليش : فكرمان؛قال
وأحسن األرض خملوقة الري وأحسن : قال. يف حاضرة من األرض زائغة من الطريق األعظم: فاصبهان؛قال

ودخل حممد بن عبد . األرض مصنوعة جرجان، وأحسن األرض قدمية وحديثة جندي سابور وهو شر البالد
هواؤها طيب وماؤها عذب وحشيشها : قال صف يل أصبهان وأوجز: امللك الزيات على املأمون فقال

. جور السلطان وغالء األسعار وقلة مياه األمطار: الزعفران وجباهلا العسل، إال أهنا ال ختلو من خالل أربع
فيه من كل : صف يل فارساً؛فقال: وقال املأمون. لعل جتارها مرابون وقراءها منافقون: فاطرق ساعة وقال

: وقال يف بغداد. إن رجاهلا لتوق وعقارهبا لربق أي شائلة أذناهبا: هرزور فقالوسئل أعرايب عن ش. بلد بلد
هي الشمطاء احلرقة والعجوز املتدللة، والعمياء املتكحلة والشالء املختضبة، هواؤها دخان ونسيمها صدام، 

ون، تنقبض فيها أيدي املستغنني وتصغر أنفس املفضلني، جتارها أسد مفترسون وصناعها لصوص خمتلس
  .جارها حاسد ومزاجها فاسد

  :مضار البلدان ومنافعها

  :خيرب حيم هبا كل يوم مقيموها دون الطارئني عليها
  هبا داؤها وال يضر األعاديا... ولكن قومي أصبحوا مثل خبريٍ 

محى خيرب وطحال البحرين ودماميل اجلزيرة وطاعون الشام، ومن أقام باألهواز حوالً فتفقد عقله : وقيل
فيه نقصاً بيناً، ومن أكثر الصوم مبصيصة خيف عليه اجلنون، وقصبة األهواز تقلب من نزهلا إىل طبائع وجد 

: أهلها، وحمموها إذا نزعت عنه احلمى عاودته من غري علة، ويف جباهلا األفاعي ويف بيوهتا احلرارات، وقيل
ن ورطب السكر وقال حكيم بن من نزل الكوفة ومل يقر هلم بثالث فليست هلم بدار، فضل عثمان واحلس

  .وأنا معك: قالت الصحة. قال اجلوع أنا الحق بأرض العرب: جابر

  :عجائب البلدان

وبقرب قرميسني قرية يقال هلا كركان من . بشرياز تفاحة نصفها يف غاية احلالوة ونصفها يف غاية احلموضة
ويف بعض جزائر الصني حيات تبتلع .  قابلأخذ من طينها ليلة امليالد وطني هبا داره وبيته أمن الغوائل إىل

والسف حجر يطفو على . ومبصر حجر من ميسكه يف يده يتقيأ ما دام يف يده. اإلبأل والبقر وقردة كاحلمري
ومبدينة . املاء، واألبنوس والشري يرسبان فيه، واملغناطيس حجر جيذب احلديد، وإذا مسح بالثوم مل جيذب

وبأذربيجان واد ال . ثرية، يدور احلجر األسفل والذي فوقه قائم ال يتحركخنت من حدود الصني طواحني ك
  .يقدر له أحد أن ينظر إليه

  :أرض العرب



إن جنداً من العذيب إىل ذات عرق وإىل اليمامة وإىل اليمن وغلى جبل طيء، ومن ظهر البصرة وهو : قيل
ن املدينة ال هتامية وال جندية فإهنا حجاز فوق املربد إىل وجرة، وذات عرق أول هتامة إىل البحر وإىل جدة، وإ

القرى العربية مكة واملدينة والطائف : وقيل. الغور ودون جند، وإهنا جلس الرتفاعها عن الغور وجند
  .واليمامة، فأما البحرين فهو خلط فيه عرب وعجم

  :حد السواد

طوله، وأما عرضه فحده منقطع من لدن املوصل ماراً إىل ساحل البحر ببالد عيان من شرقي دجلة هذا 
اجلبل من أرض حاران إىل منتهى طرف القادسية املتصل بالعذيب من أرض العرب، وعليه وقع اخلراج 

  .واملساحة

  :األبنية احملكمة

من ذلك اخلورنق؛بناه سنمار لكسرى على فرات الكوفة، فلما صعد كسرى أعجب منه وخاف أن يبين 
ومن . قتله لقوله أعرف يف أركانه موضع حجر إن نقضته تداعى هذا البناء كلهإمنا : وقيل. لغريه مثله فقتله

وغمدان باليمن من أعجب ما بىن امللوك أربعة . مترد مارد وعز األبلق: ويف املثل. ذلك مارد واألبلق الفرد
ر عشر غرفة بعضها فوق بعض، فهدم احلبشة بعضها وهدم عثمان بعضها، كما هدم آطام املدينة واملشق

  :وقصر سنداد بالكوفة، وفيه يقول األسود
  تركوا منازهلم وآل إياد... ماذا أؤمل بعد آل حمرقٍ 

  والقصر ذي الشرفات من سنداد... أهل اخلورنق والسدير وبارقٍ 
  :وبناء اإلسكندرية وقد ذكره النابغة يف قوله

  يبنون تدمر بالصفاح والعمد... وخيس احلن أين قد أذنت هلم 
ال هتدم بناء دل على : صور تقدم هبدم إيوان كسرى ومحل نقضه إىل مدينة السالم فقال له خالدوكان املن

  .فخامة قدر بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه، فتعجز عنه فيدل ذلك على عجز منك
  .يا خالد صرنا إىل رأيك: فقال. وأمر هبدمه فعجز عنه!هذا امليل منك إىل اجملوس: فقال
ال تكف عنه، فإن اهلدم أيسر من البناء، ويتحدث الناس إنك عجزت عن هدم بناء بناه  اآلن أشري أن: فقال
واهلرمان قيل كل . قد حبب إيل هذا اخلرب أن ال أبين بناء يعجز عن هدمه: وقال املأمون ملا مسع هذا. عدوك

ني عشرة أذرع إىل هرم مسكه أربعمائة يف اهلواء مبنية حبجارة املرمر والرخام، وغلظ كل حجر وطوله ما ب
مثانية أذرع، مهندم ال يستبني مساده إال حاد البصر، عليها منقور كل عجب من الطب والطالسم، 

وأراد بعض اخللفاء . واهلدم أيسر من البناء. إنين بنيتها فمن ادعى قوة يف ملكه فليهدمها: ومكتوب عليه
سكندرية بقيت مدة ال يدخلها أحد إال على إن اإل: ويف اخلرب. هدمها فإذا خراج مصر ال يقوم به فتركها



بنيت يف ثالمثائة سنة وكان فيها ستمائة ألف من : وقيل. بصره خرقة سوداء من بياض جصها وبالطها
  .اليهود خوالً ألهلها

  :اختيار بلد دون بلد

املاء واملرعى  ال تبىن املدن إال على: وقيل. ال تقيموا ببلد ليس فيها هنر جار، وسوق قائمة وقاض عدل: قيل
  .اخلصب

  :مدح الدور الواسعة

خري املنازل ما سافر فيه البصر، وأترع فيه : وقيل. أوسعوه: مر النيب صلى اهللا عليه وسلم ببناء يبىن فقال
تريد أن تبين دارك فاعلم أن عمراهنا عمران قليل، وخراهبا خراب : وقال حيىي بن خالد البنه اجلعفر. البدن

وسئل . دارك قميصك فإن شئت فوسعها وإن شئت فضيقها: وقال. ن اهلمة مع السعةقليل، فاستوسع فإ
دار قوراء وامرأة حسناء : ما السرور؟قال: وقيل آلخر. سعة البيوت ودوام القوت: ما الغىن؟فقال: بعضهم

  .ويسار مع طول البقاء

  :ذم الدور الواسعة

. ع واسعة الصحن رفيعة السمك عظيمة األبوابدخل بعض الناس على كبري يبين داراً واسعة، كبرية الدر
اعلم أنك ألزمت نفسك مؤنة وعياالً يقل محل مثلهم، وال بد لك من اخلدم والستور على حسب ما : فقال

  .ابتنيته، فقد محلت نفسك عناء معنياً

  :ذم الدور الضيقة

خرق اإلبرة، ومن  أضيق من أفحوص القطاة، وأضيق من بياض امليم ومن: وصف رجل داراً ضيقة فقال
شؤم الدار أن تكون ضيقة فتكثر سخط مالكها وال يرضى مبا قسم له : وقيل. عقد تسعني ومن مبعج الضب

  .وشؤم الدابة أن ال تكون فارهة، وشؤم املرأة أن ال تكون موافقة. فيها
  :ابن املعتز

  بقية ناووسٍ على ساحل البحر... ولكنها يف دار سوءٍ كأهنا 
  :ابن احلجاج

  الوقت أهله بالرخاء...  منزلٍ غمر يف
  يصح معىن اهلجاء... وقدم اخلاء حىت 

  من سائر األشياء... خالٍ على كل حال 
  مكنوزٍة يف اخلالء... سوى كنوز بطوٍن 



  من ال خياف هجائي... أخاف فيه وأخشى 
  يف وجهه بالسواء... ومن ضراطي ومن شعري 

  تصحيف معىن اهلجاء... جزاهم اهللا عين 

  :حلث على إحكام البناءا

قد كنت أكره إليكم البنيان باملدر، أما : ملا بلغ عمر رضي اهللا عنه أن سعداً وأصحابه بنوا باملدر كتب إليهم
وملا بىن معاوية داره باللنب دخلها الروم . إذا فعلتم فعرضوا احليطان وأطيلوا السمك وقاربوا بني اخلشب

ينبغي لإلنسان أن يتنوق يف دهليزه : وقال حيىي الربمكي. وبناها باحلجر فهدمها!ما أجودها للعصافري: فقالوا
  .فهو وجه الدار ومنزل الضيف وجملس الصديق إىل أن يؤذن له

  :الدار احلسنة

يا فتح دارنا أحسن أم : دخل املعتصم على خاقان يف داره عائداً له، والفتح يومئٍذ غالم، فقال له
: قيل. ليس يف الدنيا أحسن من داري: وقال جعفر بن سليمان. املؤمنني فيها دارنا ما دام أمري: داركم؟قال
وقيل أليب . ألن العراق عني الدنيا، والبصرة عني العراق، واملربد عني البصرة وداري عني املربد: كيف؟قال
أجود  وقيل. إذا دخلت سكة بين العنرب فالدار اليت تدل على شرف أهلها داري: اين دارك؟قال: الدمهان

  .دار البطيخ بسر من رأى ودار الزبري بالبصرة ودار القطن ببغداد: الدور وأكثرها غلة ثالثة
  :شاعر

  منزلٌ فيه كل ما صبت العني إليه من هبجةٍ وضياء
  :رجاء بن الوليد

  وحسن السماء بالكواكب سقفه... كأن الربيع بالزخارف أرضه 
  :وصف بعضهم دهليزاً فقال

  وللنفس فيه لذاذةٌ أوطار... لحسن هبجةٌ ودهليز دارٍ فيه ل
  تومهه من طيبه أنه الدار... إذا داخل مل خيترب ما وراءه 

  :عبدان
  كأنا يهوٌد ندخل الباب سجدا... دهاليزنا ضاقت خلوف نزوهلم 

  :القصور الرفيعة

اء، وأوسع فضاء بنيت أجل بناء بأطيب فن: ملا بىن عيسى بن جعفر بناءه بالبصرة دخل إليه عبد الصمد فقال
  .كالمك أحسن من بنائنا: فقال عيسى. على أحسن ماء بني صرار ورعاء وحيتان وظباء

  :البحتري يف اجلعفرية



  مبيضةٌ والليل ليس مبقمر... خمضرةٌ والغيث ليس بساكبٍ 
  بنيان كسرى يف الزمان وقيصر... أرىب على مهم امللوك وغض من 

  منه إىل بياض املشتري ينظرن... عال على حلظ العيون كأمنا 
  شرفاته قطع السحاب املمطر... مألت جوانبه الفضاء وعلقت 

  :ابن عيينة
  بأفيح سهلٍ غري وعرٍ وال ضنك... فيا حسن ذاك القصر من متنزٍه 
  كأن ثراها ماء ورٍد على مسك... بغرسٍ كأبكار اجلواري وتربٍة 

   امللكإىل ملك موٍف على منرب... كأن قصور القوم ينظرن حوله 
  ويضحك منها وهي مطرقةٌ تبكي... يدل عليها مستطيالً حبسنه 

  :وقال األشعري يف قلعة افتتحها املسلمون خبراسان
  غمامة صيفٍ زال عنها سحاهبا... حملقةٌ دون املساء كأهنا 

  وال الطري إال نسرها وعقاهبا... فما يلحق األروى مشارخيها الذرى 
  وال نبحت إال النجوم كالهبا...  فما روعت بالذئب ولدان أهلها

  :أحد اخلالديني
  ملرقبها العايل وجانبها الصعب... وخرقاء قد تاهت على من يورمها 

  ويلبسها عقداً بأجنمه الشهب... يزر عليها اجلو جيب غمامٍة 

  :اختيار طرف البلد ووسطه

يف قوله تعاىل : ألطراف؟قاليف أي موضع من القرآن األشراف يف ا: وقيل لرجل. األطراف لألشراف: قيل
وسأل الرشيد . وكان ينزل اقصى املدينة وطرفها. ؛فهذا أشرفهم" وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى " 

أطيب هواء : كيف هواؤه وماؤه؟قال: قال. هو لك ويل بك: أهو لك؟قال: عبد امللك بن صاحل عن منزله
  .سحر كله: كيف ليله؟قال: قال. وأعذب ماء

  :وتةأبنية متفا

ليت شعري ما يريد : استدان بعض احلمقاء مخسمائة درهم فأنفقها على خمرئه، فبلغ ذلك بعض إخوانه فقال
  .هذا تقطيع رجل مبطون: فقال. صفة وكنيفان: كم بيت يف منزله؟قال: أن خيرأ فيه؟وسأل رجل آخر

  :من بىن بناء نفعه لغريه



  .بنيته يف غري بلدك وورثته لغري ولدك: رى؟قالكيف ت: ملا بىن احلجاج مدينة واسط قال البن جامع
  :شاعر

  بناًء نفعه لبين نفيله... أمل تر حوشباً أضحى ويبين 
  وأمر اهللا يأيت كل ليله... يؤمل أن يعمر عمر نوح 

  :وقال
  فكلكم يصري إىل التراب... لدوا للموت وابنوا للخراب 

عيب عظيم ال ميكنك إصالحه، لك : يه عيب؟قالهل ف: وبىن أزدشري بناء عظيماً فدخله هو ووزيره فقال
ودخل ابن السائب القاضي . لقد نغصته علي: فقال!منه خروج ال دخول بعده أو دخول ال خروج بعده

تبارك الذي إن شاء جعل لك خرياً من ذلك، جنات : كيف ترى؟قال: على املتقي وقد بىن داره فقال له
  .جتري من حتتها األهنار وجيعل لك قصورا

  :الرغبة عن البناء

أنا ال أدخلها إال أمرياً أو أسرياً، فإن كنت أسرياً : ما لك ال تبين بالبصرة داراً؟قال: قيل ليزيد بن املهلب
من هذا : ومر رجل من اخلوارج على دار تبىن فقال. فالسجن داري وإن كنت أمرياً فدار اإلمارة داري

كيف : وملا بىن مروان داره قيل أليب هريرة. قالك فهو كفيلكل مال ال ينتقل بانت: الذي يقيم كفيالً؟قال
  .بناء شديد، وأمل بعيد، وعيش زهيد: ترى؟قال

  :حرص اإلنسان على البناء وذم االشتغال به

. خل قاهللا آدم من تراب فهمته يف حفر التراب، وخلقت املرأة من ضلع الرجل فهمتها يف الرجل: قيل
ونظر احلسن إىل قصور . يل ابتاع داراً إال هدم هذا وبىن هذا وإن قلليس يف األرض جواد وال خب: وقيل

يا عجباً رفعوا الطني وركبوا الرباذين، واختذوا البساتني وتشبهوا بالدهاقني فذرهم يف : لبعض املهالبة فقال
 كيف: ومر عبد اهللا بن جعفر بعبد اهللا بن صفوان، فأدخله بساتني اختذها وقال له!غمرهتم حىت حني

ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي : أراك خالفت ما قال لك إبراهيم عليه السالم: ترى؟قال
  .زرع؛وأنت قد اختذهتا بساتني

  :املعري بأن شرفه بناؤه

  :هجا بعضهم بين عمرية وكان هلم دار شريفة يف الدور الشارعة على املسجد فقال
  وكل قومٍ هلم جمد... بنو عمريٍ جمدهم دارهم 

  ليس هلم قبلٌ وال بعد... أهنم فقعٌ بدوية ك
  :وهجا بعضهم بين عدي فقال



  به تعدوا فوق أطوارهم... ليس هلم جمٌد سوى مسجد 
  يوماً ومل يسمع بأخبارهم... لو هدم املسجد مل يعرفوا 

  :عمر احلارق
  طك والدار اجلليله... قد رأينا حسن سابا 

  كل ما يكفي قبيله... وعلمنا أن فيها 
  أن اجلن ال حتسن يف خبزك حيله غري
  :وقال

  ليس التشرف رفع الطني بالطني... يا من تشرف بالبنيان يرفعه 
  فانظر إىل ملٍك يف زي مسكني... إذا أردت شريف الناس كلهم 

  :مسكويه
  فضيلة الشمس ليست من منازهلا... ال يعجبنك حسن القصر تنزله 

  :اجلار

وكان ابن املقفع جبنب داره دار وكان يستامها وصاحبها ميتنع . الطريقاجلار قبل الدار والرفيق قبل : قيل
ما قمت إذاً حبرمة : من بيعها، فاتفق أن ركب صاحب الدار دين واحتاج إىل بيعها فعرضت عليه فقال

بق دارك عليك ورد هذا على : اجلوار إن رغبت يف ابتياعها بعد أن باعها معدماً، ومحل إليه مثن الدار وقال
وهل يباع : هذا مثن الدار فأين مثن اجلوار؟قالوا: وساوموا جاراً لفريوز على داره بثمن فقال. نكدي

  .نعم ال أبيعه إال باضعافه دراهم، فبلغ فريوز فأرسل إليه مثن الدار: اجلوار؟قال

  :هدم دور السالطني املتقدمة

فهي مبنية أفضل وإن عطفت عليهم  ال أفعل، إن ظفرت هبم: اهدم دور بين أمية، قال: قيل البن الزبري
وملا هم أهل البصرة هبدم دار زياد وانتهاب أهلها، . فلما قتل ابن الزبري مل متس هلم لبنة. بأرحامهم فهو أمجل

كل بلدة خربت الدار اليت بنيت عليها إال خربت وإن البصرة بنيت على دار : قال احلسن رضي اهللا عنه
  .زياد فانتهوا على ذلك

  :ار وابتياعهابيع الد

املساكن : أي املال أبقى وأوىف؟فقال: وقيل لألحنف. لتكن الدار أول الشيء الذي يبتاع وأخر ما يباع: قيل
من باع داراً أو عقاراً فلم يرد مثنها يف مثلها كان كرماد اشتدت به : وقال صلى اهللا عليه وسلم. واألرضون

وباع رجل داراً فلما اراد أخذ . ير أن ال يبارك فيهفذلك مال جد: ويف حديث آخر. الريح يف يوم عاصف



أما أنك قد أخذهتا : فقال املشتري. أما أنك قد أخذهتا غليظة املؤونة قليلة املعونة: الثمن وأشهد قال البائع
  .سريعة الذهاب بطيئة االجتماع

  :ذكر غلة الدار

قال يل ملك : كم بن سعيدوقال احل. غلة الدار مسيل، وغلة النخل كفاف، وغلة احلب غىن: قيل
قوم هلم خنل يأكلون فضول مثارهم، وقوم هلم دور يكروهنا، وقوم : صف يل أهل البصرة فقلت: سرنديب

من كان معاشه من : فقال. هم أرقاء يستعملوهنم، وقوم هلم أموال يغدون إىل األسواق فيأكلون فضوهلا
  .حاب النخل هباكراء منزله فلئيم، ومن استعمل األرقاء فكلب، ولكن أص

  :نوادر يف كرائها

هم : فأين املخبز؟قال: يف اجلريان من يطبخ لك، قال: أين املطبخ؟قيل: دخل رجل ليكتري حجرة فقال
إن كانت : قال. على باب الدار ساحة يطيب النوم هبا: فأين املرتقى إىل السطح؟قيل: خيبزون لك؛قال

  .ألجرةحوائج الدار كلها خارجها فنحن خارجون ونربح ا

  :الرحاء

  :بعض الشعراء فيها
  على فرشٍ حىت اطمأن كالمها... وضيفني جاءا من بعيٍد فقربا 

  لضيفني جاءا من بعيٍد سوامها... قرينامها مث انتزعنا قرامها 
  :وقال

  الشارف النافر من حوارها... أغدو علي كالناب يف هجارها 
  رهاكأن فوق النار من غبا... بصاحب قد ضج من أمرارها 
  شيب عجوزٍ شف من مخارها

  :احلمام

  :بئس البيت احلمام يهتك العورة ويذهب احلياء الرفاء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  يتمشى إىل النعيم الذي فيه صالح األجساد واألرواح
  بيت ريٍف ترود عينك فيه بسواد الطلى وبيض الفقاح

احلمام يذهب القشافة ويعقب النظافة؛ويهضم الطعام نعم البيت : قال. صف احلمام: وقيل للفضل الرقاشي
يهتك األستار ! بئس البيت احلمام: قال. قد مدحته فذمه: قيل. وجيلب املنام وينفي الغضب ويقضي األرب

  .ويؤلف األقذار وحيرق كالنار



  :شاعر
  يوم القيامة موقوفون للنار... وبيت خزيٍ ترى فيه العراة كما 

  يعطي اجلزيل بقلب غري خوار... ملٍك  أيدي عفاةٍ وقد مدت إىل
  :ادخل وتطهر، فدخل فشج رأسه فقال: ورد أعرايب احلضر فمر حبمام فقيل له

  فرحت من احلمام غري مطهر... تطهر إنه يوم مجعٍة : وقالوا
  بفلسني إين بئسما كان متجري... وزودت منه شجةً فوق حاجيب 

  ببيٍت من رخامٍ ومرمر؟فكيف ... وما حتسن األعراب يف السوق مشيةً 
  :السري

  جاماهتا يف أعايل اجلو تنسرج... ذو قبٍة كسماءٍ والبدور هلا 
  معدل منهما ما شأنه عوج... حر وبرد وماء واهلواء به 

  :وقال
  قحٌف من البلور مكبوب... كأن ما قبب من سقفه 

  :ابن املعتز
  ز يشقى هبا الوارد... ومحامنا كالعجو 

  وبيٌت له بارد ...فبيٌت له منٌنت 

  :النورة

  :السري الرفاء
  جملرٍد يكسوه ما ال ينسج... وجمردٍ كالسيف اسلم نفسه 

  ويصيبه املاء القراح فينهج... ثوٌب متزقه األنامل رقةٌ 
  ثوبان ذا عاجٍ وذا فريوزج... وكأنه ملا انتهى يف خضرٍة 

  :وقال
  ويلبسها الغين مع الفقري... وقمص حجارٍة نسجت مباٍء 

  :طالل الباليةاأل

  :بكر بن النطاح
  لعب الصبابة يف فؤاد العاشق... لعب البال بطوهلا ورسومها 

  :معلي الطائي
  طعمن اهلوى أو ذقن هجر احلبائب... لبسن البلى حىت كأن رسومها 



  :وقال
  هو ملقى على الطريق الليايل

م معتصر الدموع مرت هبا لريح كانوا بدور مجوع ورجال ربوع، فصارت منازهل: وذكر أعرايب قوماً فقال
  .أذياهلا وحطت هبا الغيوث أثقاهلا، وسلبتها األيام مجاهلا

  :البالية باملطر

  :مايت
  املزن ميحو بكٍف ما له قلم

  :وقال
  وصوب رعود... رهينة أرواح 

  :بشار
  عباراهتا أن كل بيت سيدثر... وأبدى البلى فيها سطوراً مبينةً 

  :ابن املعتز
  فما تنفك تضرب شاه ماتا... صفوف  وحيطان كشطرنجٍ

  :وقال
  تزيد خراباً كل يومٍ وتذبل... أرى سر من را مذ سنني كثريٍة 

  على ما هبا من سقمها يتسلل... كأن هبا داًء دخيالً فجسمها 

  :دار شوهد منها النعيم

  :قال
  وثغر نعيم اخلفض يبدي تبسما... لعهدي به والسعد يف جنباته 

  :حتال احلبيب عنهاستقباح املنزل الر

  :سليمان احملاريب
  حماسن دنيا أهل جندٍ وطيبها... إذا مل تكن ليلى بنجدٍ تغريت 

  :وقال
  !وأقبحها ملا جتهز غازيا... فما أحسن الدنيا ويف الدار خالٌد 

  :علي بن حممد
  !فارقوها فحيث حلوا الديار... إمنا الدار باحللول فإن هم 



  :دار خلت عن كثب

  :أيب طاهر أنشد أمحد بن
  ٌت أهنم ظعنوا قريبا... أما الطول فمخربا 

  تسف الرياح هبا كثيبا... مل يعفها مطٌر ومل 
  ترشٌ ومغتسالً رطيبا... وطء النعل واثر مف 

  :األطالل الالئحة

  :مر الفرزدق مبؤدب ينشده صيب قول لبيد
  زبر جتد متوهنا أقالمها... وجال السيول عن الطلول كأهنا 

أنتم تعرفون سجود القرآن وأنا أعرف سجود األشعار، وهذا البيت : ما هذا؟قال: فقيلفنزل وسجد 
  :طرفة! موضع سجدة

  م يف ظاهر اليد... يلوح كباقي الوش 
  :أبو نواس

  على طول ما أقوت وطيب نسيم... ملن طللٌ تزداد حسن رسوم 
  لبسن على األقواء ثوب نعيم... جتاىف البلى عنهن حىت كأمنا 

  :يالبحتر
  فبأي جنمٍ للصبابة هنتدي... دمٌن موائل كالنجوم وإن عفت 

  :خملد املوصلي
  ومل يشن وجهها األرواح والدمي... مل جتر فيها الصبا إال مسلمةً 

  :عرفان املركوب احملال املعهودة

  :املتنيب
  جوادي وهل تشكو اجلياد املعاهد... مررت على دار احلبيب فحمحمت 

  سقتها ضريب الشول فيه الوالئد؟... سم منزلٍ وما تنكر الدمهاء من ر
  :السالمي

  حتن قبلي إذا مرت على طلل... أنا املشوق فما للخيل واإلبل 

  :استبدال الدار بأهلها الوحوش



  :قال بعضهم
  وهذي وحوٌش أصبحت مل تربقع... عهدت هبا وحشاً عليها براقٌع 

  :الوائلي
  بدلت منه بعاطل وحايل الشوا... فكم آنسٍ بدلت منه بنافرٍ 

  :أبو سعيد الرستمي
  وكنت أراها يف الرعاث ويف احلجل... ظباٌء سرت باألبطحني عواطالً 

  :الدار املتغرية بالرياح

  :ذو الرمة
  سوى أرضها منها اهلباء املغربل... رسوٌم كساها لون أرضٍ غريبٍة 

  :النابغة
  عليه قضيٌم منقته الرواسم... كأن جمر الراسيات ذيوهلا 

  :قالو
  هتادين على أعلى مرتبٍة باملناخل... وأربت هبا األرواح حىت كأمنا 

  :احلماسي
  كل هدوجٍ ذات ذيل ذائل... تعفوه بالغدو واألصائل 

  كأمنا ينخل باملناخل... 
  :التنوخي

  إذاعة شكوى أو سرار تعاتب... كأن ارجتاس الريح يف جنباهتا 

  :استطابة أرض احملبوب

  :بعض األعراب
  هلا حجٌج تزداد طيباً تراهبا... أرضٍ دمنتها وإن مضت  أرى كل
  :النمريي

  به زينبٌ يف نسوٍة خفرات... تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت 
  :وقال

  تزداد إال طيباً على القدم... استودعت نشرها الرياح فما 

  :دار تفاىن سكاهنا



  :ذو الرمة
  إال كذلك وما الدهر واآلالف... منازل آالٍف أتى الدهر دوهنم 

  :أعرايب
  وعندي ما بالدار من فرقة األهل... وتشكو إيل الدار فرقة أهلها 

  :أخذه من حممد بن حبيب فقال
  درساً فال علٌم وال قصد... طلالن طال عليهما األمد 

  بعد األحبة مثل ما أجد... لبسا البلى فكأمنا وجداً 

  :حماورة الديار وجماوبتها

  :بشار
  بدمعي وأنفاسي تراح ومتطر... عرصها وقفت هبا صحيب فظلت 

  :العتايب
  فتقلع إال عن دموعٍ سواكب... منازل مل تنظر هبا العني نظرةً 

  :الصمة
  مىت تعرف األطالل عنك تذيع... أخادع عن أطالهلا العني إنه 

  :املنع من البكاء عليها ومساءلتها

  :البحتري
  حميل لست من أربعٍ ورسمٍ... ال تقفين على الديار فإين 

  ألخي اللهو عن بكاء الطلول... يف بكائي على األحبة شغلٌ 
  :أبو نواس

  ال عليها بل على السكن... يا كثري النوح يف الدمن 
  فإذا أحببت فاستكن... سنة العشاق واحدةٌ 

  :ابن املعتز
  وسؤال عن احملال حمال... إن دمعي لضائٌع يف رسومٍ 

  :وقال
  بكاءٍ يف أثر حمتمل ومن... أحسن من وقفٍة على طلل 

  كف صديقٍ والنقل من قبل... كأس صبوحٌ أعطتك فضلتها 

  :معاتبة من ال يقف عليها



  :إسحاق بن إبراهيم
  قف ال وقفت أما ترى أطالهلا؟... يا ذا الذي جاز الديار ومل يقف 

  جاوزهتا حىت أطلت سؤاهلا... لو كنت ذا وجٍد بساكنها ملا 

  :االستسقاء للدار

  :أبو متام
  فيك الرياح ضعيفة األنفاس... ال زلت ناضرة العراص ومل تزل 

  :ابن الرومي
  أقاحياً وسوسناً ونرجسا... ال حيرم اهللا الطلول الدرسا 

  ينشئ يف تلك املوات أنفسا... يكاد رياه إذا تنفسا 
  :الوابلي

  غىنً لك عن سقيا الغيوث اهلواطل... سقيت رجوع الظاعنني فإنه 

  :الدعاء على الدار

  :زياد بن مجلة
  فال سقاهن إال النار تضطرم... إذا سقى اهللا أرضاً صوب غاديٍة 

  :تنكر الدار وعرفاهنا

  :امرؤ القيس
  وغريه سالف األخرس... ملن طللٌ درست داره 

  ويعرفه شغف األنفس... تنكره العني من حادٍث 
  :وفيه

  تعرفه العني مث تنكره
  :وفيه

  وينكره فمي... فتعرفه عيين 
  :حتريالب

  لطول تعفيها ولكن أخاهلا... وما أعرف األطالل من بطن توضحٍ 

  :األثايف والرماد



  :بشر
  بعرصتهم محاماتٌ وقوع... كأن خوالداً يف الدار سفعاً 

  :جرير
  مطايا القدر كاحلدأ اجلثوم

  .ما بقي إال ثالث سفع كحمام وقع كانت مطايا القدور فاهنلن يف عرصة الدور: وقيل
  :شاعر
  وسفع كنقط الثاء من كف عاتب... ت كاخليالن يف خد كاعبٍ أشاع

  :الكميت
  مة ما حيوهلن ناقل... إال ثالثاً يف املقا 

  نثرت عليهن املكاحل... سفع اخلدود كأمنا 
  :ابن املعتز

  خدود عذارى مسهن شحوب... عفا غري سفعٍ ماثالٍت كأهنا 
  :آخر

  على بو ظائر... رماٌد كآطارٍ 
  :الراعي
  وقد ترك الصالء هبن نارا... هن أغفالٌ عليها اخنن و

  :النؤي

  :أبو متام
  ما انقصم السوار... ونؤي مثل 

  :وقال
  حتت احلوادث حاجٌب مقرون... والنؤي أمهد شطره فكأنه 

  :وقال
  س حالت شحوبه... ونؤي كمقلى القو 

  :التنوخي
  كنون عرقت... وعطفنا نؤيٍ 

  :الوتد



  :ابن مقبل
  إذا ما ضربنا رأسه ال يرنح... معبداً  وقلدت أرسان اجلياد

  فحوالً مجعناها تشب وتضرح... فبات يقاسي بعدما شج رأسه 

  مما جاء يف املفازة

  :بعضهم
  بأرجائها القصوى اباعر مهل... وبيداء مسحالٍ كأن نعامها 

  إذا ما حللناها حصان جملل... ترى الثعلب احلويل فيها كأمنا 
  :بعضهم

  سرادقٌ قد أوقدته األصل... دها كأمنا املكاء يف بي
  :وقال

  ختال هبا راعي احلمولة طائرا

  :الطريق الواضح

  .ال حب كقرين الثعبان وكفرق الرأس وكحصري الرامالت
  :شاعر

  كأنه نشطب بالسرو مرمول

  .وكالسحل اليماين وكظهر برجد
  :الراجز

  ميوت بالترك وحييا بالعمل... عودٌئ على عوٍد ألقوام أول 
  :آخر
  س احلصى يدرس ما مل يبسسمل

  :املفازة املهلكة للمطي

  :عمرو بن معدي كرب
  كأن عظامها الرخم الوقوع... به جيف اللواغب بالياٌت 

  :كثري
  نتاج املعجالت من السخال... بدوية يكون هبا كثرياً 



  :املوسوي
  دياهتا يف رقاب الفرز واألكم... تلقى األحبة قتلى يف مسالكها 

  :ج منها املطايااملفازة اليت تض

  :امرؤ القيس
  إذا ساقه العود النباطي جرجرا... على الحبٍ ال يهتدى ملناره 

  :املفازة اجملهولة

  .هي غرباء اجلوانب جمهولة املذاهب تقطع املطا وحيار فيها القطا: وصف بعضهم مفازة فقال
  :علقمة

  بعرفان أعالمٍ وال ضوء كواكب... ودويٍة ال يهتدى لفالهتا 
  :وقال

  ويف ذكرها عند األنيس مخول
الوزير الرئيس أبو . صادفتها عانسة عذراء فافترعتها بعريانة دماء: وسأل رجل أعرابياً عن مفازة فقال

  :العباس أمحد بن إبراهيم
  !وقلنا هلا خطبا!فقالت هلا نكحاً... وهبماء مثل الوهم عذراء أعرضت 

  :املفازة الواسعة

  :دعبل
  قبل أن يرجع مأواه البصر.. .وفضاٍء يرجع الطرف به 

  :ديك اجلن
  إذا طوتك رقاب القوم فانتشر... يا رب خرقٍ كأن اهللا قال له 

  :ذو الرمة
  بساطٌ ألخفاف املراسل واسع... ودوٍ ككف املشتري غري أنه 

  :وقال
  جمهولةٌ تغتال خطو اخلاطي

  :املتنيب
  ادمهفال محلت فيها الغراب قو... مهالك مل يصحب هبا الذئب نفسه 

  :وقال
  مشوهة املعامل واليفاع



  :املأموين
  أو مطا ساجدٍ عليه مالء... وكأن العرار راحة داعٍ 

  :املفازة املوصولة باألخرى

  :جابر بن حي
  بدا رأس رعنٍ وارد متقدم... إذا زال رعن عن يديها وحنرها 

  :آخر
  إذا قطعنا علماً بدا علم

  :املفازة اليت يلمع فيها اآلل

  :ععدي بن الرقا
  يف اآلل حني يرى ذؤابة عامل... وإذا بدا علمٌ  هلن كأنه 

  :ووصف أبو النجم جبالً يف اآلل فقال
  سائح ماء هم بالرسوب

  :املرقش يف وصفه
  رؤوس رجالٍ يف خليج تغامس

  :آخر
  كان أعالمها يف آهلا القزع

  :آخر
  وقوض اآلل ساحرة السراب

  :املفازة اليت تنخرق فيها الرياح

  .يه الرياح فتحسر طوراً وتلعب طوراًخرق تنخرق ف
  :مسلم

  حريى تلوذ بأطراف اجلالميد... متشي الرياح هبا مرضى موهلةً 
  :املوسوي

  يسري إىل مسعي بسرٍ يصمم... تومهت عصف الريح بني خروجه 
  :املفازة اليت يعرف فيها اجلان

  :األعشى
  جلللجن بالليل يف حافاهتا ز... وبلدٍة مثل ظهر الترس موحشٍة 



  :آخر
  شياطينها يف أوجه القوم كلح

  :محيد بن ثور
  حديث العذارى بأسرارها... وخرق حتدث غيطاهنا 

  :املفازة اليت تصيح فيها األصداء

  :رؤبة
  قد صخبت يف ليلٍة أصداؤه... وبلدٍة عامية أعماؤه 

  :ذو الرمة
  على اجلذل إال أنه ال يكرب... يظل هلا احلرباء للشمس ماثالً 

  حنيفاً ويف قرن الضحى يتنصر... لظل العشي رايته إذا حول ا
  :وقال

  يد مذنبٍٍ يستغفر اهللا تائب... كأن يدي حربائها متشمساً 
  :املرار

  كأن حرباءها يصلى بتنور
  :ابن املعتز

  صالٍ دنا من هليب النار مقرور... كأن حرباءها والشمس تصهره 

  مما جاء يف التغرب

  :محد التغرب والسفر

وقال " . هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " عاىل قال اهللا ت
. سافروا تصحوا: وقال. سافروا تغنموا فإنكم وإن مل تغنموا ماالً أفدمت عقالً: النيب صلى اهللا عليه وسلم

ين ومن اخلذالن مسامرة من التوفيق رفض التوا: وقيل. السعي جناح اجلد والزماع أخو النجح: وقيل
مشر ذيالً وأدرع ليالً اختذ الليل مجل وكان بشر بن : وقيل. من لزم القرار سم الصغار: وقيل. األماين

  .سحوا فإن املاء إذا ساح طاب وإذا وقف تغري: احلارث يقول ألصحابه

  :احلث على االنتقال من مكان نبا بصاحبه والتمدح بذلك

وقف هبلول على قوم . إحياشه أنسك، واهجر منزلك إذا نبت عنه نفسك أوحش وطنك إذا كان يف: قيل
  :كيف ترون قول الشاعر: من أهل األدب فقال هلم



  وإذا نبا بك منزلٌ فتحول
  :فما عندك؟قال: إذا كان يف حبس كيف يتحول؟قالوا: وقال. جيد فضرط هلم: قالوا

  حولومل تك ممنوعاً هبا فت... إذا كنت يف دارٍ يهينك أهلها 
  :أبو دلف

  فدع املقام واسرع التحويال... وإذا الديار تنكرت عن حاهلا 
  يف موطن يذر العزيز ذليال... ليس القمام عليك فرضاً واجباً 

  :املتلمس
  عري احلي والوتد: إال األذالن... ويل يقيم على خسفٍ يسام به 

  وذا يشج فال يرثي له أحد... هذا على اخلسف مربوطٌ برمته 
  :ن احلطيمقيس ب

  يهان هبا الفىت إال بالء... وما بعض اإلقامة يف ديار 
  :حرب بن خباب

  نسيباً ومل تسدد علي املطامع... إذا ما اجتوتين بلدةٌ مل أكن هبا 
  :البحتري

  مىت ال أرح عن منزل الذل أدجل... ومن عاديت والعجز من غري عاديت 
  :أبو فراس

  دي ألخرى عزمةٌ وركابفعن... إذا مل أجد من بلدة ما أريده 

  :خمالفة العذال يف الترحل والنهي عن خمافة نزول األجل

  :قاتل اهللا القائل: ملا أراد عبد امللك اخلروج إىل مصعب تعلقت به عاتكة وهي تبكي وتقول
  حصانٌ عليها نظٌم درٍ يزينها... إذا ما اراد الغزو مل يثن مهه 

  :ابن جبلة
  تصاد غرار الوحش وهي رتوع...  وخافت على التطواف فويت وإمنا

  :بشار
  كأن املنايا يف املقام مناسبه... خياف املنايا إن ترحلت صاحيب 

  :كراهة إطالة اإلقامة مبكان

  :أبو متام
  لديباجتيه فاغترب تتجدد... وطول مقام املرء يف احلي خملٌق 
  على الناس إذ ليست عليهم بسرمد... فإين رأيت الشمس زيدت حمبة 



  :آخر
  السيف إن قر يف الغمود صدا

  .ال يألف الوطن إال ضيق العطن. إذا أخلقك الوطن جددك الظعن. األغراب يعيد اجلده ويفيد احلده: وقيل
  :يزيد بن املهلب

  وإن السري يف األرض النشور... وإن لزوم قعر البيت موٌت 

  :النهي عن اإلقامة مبكان خمصب فيه هوان

  :سعد بن ثابت
  خمافة موٍت إن بنا نبت الدار... ار هضيمة ولسنا مبتلني د

  :املتنيب
  إذا مل أجلل عنده وأكرم... وما منزل اللذات عندي مبنزلٍ 

  :تأسف من يلحقه إذالل فيعسر عليه االنتقال

  :شاعر
  يؤديين إىل سبل النجاح... أمايل يف بالد اهللا باٌب 

  ولكين منعت من الرباح... بلى يف األرض متسٌع عريٌض 
  إذا كان العقاب بال جناح... يغين العقاب عيان صيٍد وما 

  :قرئ على حائط بأسد اباد
  أمضى علي من شباة سنان... غريت بني عزميتني كالمها 

  وهوىً يشوقين إىل األوطان... مهٌم تشوقين إىل طلب العلى 
  .إذا أعيا املقام يف الوطن أعيا اجلالء عن العطن: وقيل

  :ى العسر يف الوطنإيثار اليسر يف الغربة عل

إذا أيسرت فكل رجل رحلك، وإذا أعسرت : وقيل. اليسر يف الغربة وطن والعسر يف الوطن غربة: قيل
ما حسنت فيه حايل وعرض فيه : أي البالد أحب إليك؟قال: وقال عبد امللك للحارث. اجتنبك أهلك

: وقال بزرمجهر.  املوطن مع الفقرخشونة الغربة مع اجلدة أوطأ من لني. جاهي، ال كوفة أيب وال بصرة أمي
  :السعيد يتبع الرزق والشقي يتبع مسقط الرأس؛أخذه من قال

  وترى الشقي نزوعه للموطن... ذو اللب تنزع للرفاعة نفسه 
  :املتنيب

  وال أهله األدنون غري إال صادق... وما بلد اإلنسان غري املوافق 



فرأيت أبا دلف الكرخي متعلقاً ببعض ستائر اخلاصة وهو  دخلت دار السلطان مبدينة السالم: قال أبو نواس
  :يقول

  بني األحبة والوطن... طلب املعاش مفرٌق 
  ل إىل الضراعة والوهن... ومصري جلد الرجا 
  د النضو يف ثين الرسن... حىت يقود كما يقا 

  فكأنه ما مل يكن... مث املنية بعده 

هات ما : ك بيتني يسليانك فجاء معي فأكل وشرب وقالأيها األمري لو صرت إىل حجريت ألنشدت: فقلت
  :عندك فأنشدته

  فال تكثرن منها نزاعاً إىل الوطن... إذا كنت يف أرض عزيزاً وإن نأت 
  وخريمها ما كان عوناً على الزمن... فما هي إال بلدةٌ بعد بلدٍة 
  .فسري عنه وحباين ماالً مجاً

  :بةإيثار العسر يف الوطن على اليسر يف الغر

. إذا وجدت بعض القوت فالزم قعر البيوت: وقيل. عسرك يف وطنك أطيب من يسرك يف غربتك: قيل
  :وقال. بلد أغذيت فيه السالمة فال تزايله: وقيل. احفظ بلداً رباك: وقيل

  وفضل غىن للوارثني خسار... وإن اغترايب كي أنال معيشةً 

  :ذم اخلروج عن الوطن

السفر سفر : وقيل. من رضي بالذل فليس منا: د قال النيب صلى اهللا عليه وسلموق. الغربة ذلة وكربة: قيل
  .لوال فرحة األوبة لعذبت بالسفر: السفر شعبة من جهنم، ولذلك قيل: وقيل. ولكن غلط بامسه

  :التنوخي
  ومعىن امسه إن حققوه إسار... مسٌري دعاه الناس سرياً توسعاً 

  :قال. السفر الشاسع والعذاب الواسع: ن بلي هبماعذابان ال يعرف قدرمها إال م: وقيل
  وال مهٍة يسمو هبا لعجيب... وإن اغتراب املرء من غي خلٍة 

  :مروان
  دعته من حيف دهرٍ يطالبه... إذا ما محام املرء حم ببلدٍة 

يكون أن : اللهم إنا نعوذ بك أن منل معافاتك فقيل له يف ذلك فقال: وقال احلسن رضي اهللا عنه يف دعائه
  .ما دار من يشتاق إىل السفر بدار سالمة: وقيل. الرجل يف خفض فتدعوه نفسه إىل السفر

  :ذم اإلقامة يف غري األهل



  :وقال. إذا كنت يف غري قومك فال تنس نصيبك من الذل: قيل
  نصيبك من ذلٍ إذا كنت جاليا

  :وقال
  فكل ما علفت من خبيثٍ وطيب... إذا كنت يف قومٍ ومل تك منهم 

  :وقال األعشى. لغريب كالغرس الذي زايل أرضه وفقد شربه، فهو ذاو ال يثمر وذابل ال ينضرا
  على من له رهطٌ حواليه مغضبا... ومن يغترب عن قومه ال جيدله 

  يكن ما أساء النار يف رأس كوكبا... وتدفن منه الصاحلات وإن يسيء 
  :وقال

  ناءٍ عن األهل ومل أر ذالً مثل... ومل أر عزاً المرئ كعشريٍة 
  :أبو عيينة
  ال علم يل فسلي القدر: فقلت هلا... ماذا نأى بك عنهم؟ : وقائلٍة

  !ونغصين عيشي عدمتك من سفر... فيا سفراً أودى بلهوي ولذيت 
  :ما خربك؟فقال: وروي أنه رؤي القاسم بن عبيد اهللا فقيل له

  النازح ماذا بنفسه صنعا... وارمحتا للغريب يف البلد 
  بالعيش من بعده وما انتفعا... أحبابه فما انتفعوا  فارق

  :احلث على إمجال املعاشرة يف السفر

مسي السفر سفراً ألنه : وقيل. السفر ميزان القوم: وقيل. ال حتمدن امرأ حىت جتربه يف معاملة أو سفر: قيل
  .يسفر عن األخالق احملمودة واملذمومة

  :العطوي
  إن الذي أنت موليه سينتشر. ..أكرم رفيقك حىت ينقضي السفر 

  إن اللئام إذا ما سافروا ضجروا... وال تكن كلئامٍ أظهروا ضجراً 
  :أبو دلف

  رفيٌق تطيب به الصحبه... ومما يسكن قلب الغريب 
دعنا نتعايش بستر اهللا، إين أخاف أن نصطحب فريى : نصطحب؟قال: وأراد احلسن احلج فقال له ثابت
  .ليهبعضنا من بعض ما نتماقت ع

  :الكثري التقلب يف البلدان

  .أسري يف اآلفاق من مثل: يدرع الليل ويستحقر السري فيظل مبوماة وميسي بغريها: مدح بعضهم رجالً فقال
  :البحتري



  كأين بينها خربٌ شرود... تقاذف يب بالد عن بالد 
  :آخر

  وذاك تروكٌ للفراش املمهد
  :أبو متام

   بلدٍة فظهور العيس أوطاينيف... خليفة اخلضر من يربع على وطن 
  :آخر

  هو احلسام وما حتظى به احللل
  :آخر

  وآفة غمدي يف دلويف عن جدي
  :ديك اجلن

  كما ينصب يف املقل الرقاد... فىت ينصب يف ثغر الفيايف 
  وأي بالٍد مل تطأها ركائيب: املتنيب

  :املتشمر يف السفر

  :زياد بن مجيل
  حال إذا صاحبتهم خدمويف الر... خمدمون ثقالٌ يف جمالسهم 

  .فالن عبد أصحابه يف السفر وسيدهم يف احلضر: وقيل
  :شاعر

  وعبٌد للصحابة غري عبد

اخدم أصحابك وإياك أن تكون كلبهم، فإن لكل رفقة كلباً ينبح دوهنم، فإن : وقال هشام لرجل أراد سفراً
  .كان خرياً أشركوه وإن كان شراً تقلده دوهنم

  :وب والزادمشاركة الرفيق يف املرك

كنا يوم بدر ثالثة على بعري وكان أمري املؤمنني وأبو لبابة زميلي رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن مسعود
ما أنتما بأقوى مين وما أغىن : فيقول. يا رسول اهللا اركب ومنشي عنك: وسلم، وإذا دارت عقبتهما قاال

  .باألجر منكما
  :حامت

  رفيقك ميشي خلفه غي راكب.. .إذا كنت رباً للقلوص فال تدع 
  فذاك، وإن كان العقاب فعاقب... أخنها وأردفه فإن محلتكما 

  :آخر



  ويف ناقيت فضلٌ فال محلت رجلي... إذا ما خليلي ظل ينسل خلفها 
  فال كنت ذا زادٍ وال كنت ذا رحل... ومل يك من زادي له مثل مزودي 

  :محد اإليغال يف السري والتبجح به

كنت آكل الوجة وأعرس إذا أسحرت، وارحتل إذا أسفرت فأسري : ف كان سريك؟قالكي: قيل لرجل
وسار ذكوان من مكة يف يوم ليلة فقدم على أيب هريرة وهو . املوضع واجتنب امللمع، فجئتكم مبشي سبع

ك ألن: مله؟فقال: فقال. حاج غري مقبول منه: خليفة مروان على املدينة، فصلى العتمة فقال له ابو هريرة
وحذيفة بن بدر أغار على هجاء بن املنذر بن . فأخرج كتاب مروان مؤرخاً بعد الزوال. نفرت قبل الزوال

  :وفيه يقول قيس بن احلطيم. ماء السماء فسار يف ليلة مسري مثان
  مسري حذيفة اخلري بن بدر... مهمنا باإلقامة مث سرنا 

  :ذم اإليغال يف السري

خري األمور أوساطها وشر السري : ويف احلديث. قطع وال ظهراً أبقى إن املنبت ال أرضاً: يف احلديث
  .احلفحفة
  :املرار

  وبعد األرض يقطعه النزول... نقطع بالنزول األرض عنا 

  :الشاحب اللون لسفره

  .فالن رجيع سفر ووقيد سهر
  :املرار

  مسوٌم أتت دون العجائب تلفح... وغربه هتجري ركب يلفهم 
  :وقال

  على نضو سفرنضو هوًى بال 
  :آخر

  أترك أنقاضاً على أنقاض
  :البحتري

  سوداً فعادوا شباباً بعدما اكتهلوا... رد اهلجري حلاهم بعد شعلتها 

  :من غلبه النعاس إلدامة السري



  :شاعر
  سقاه السرى مخراً فصار به سكر... فالن جيود من صباباته الكرى 

  :كعب بن زهري
  م منه يف العظام دبيبوللنو... وأشعث رخو املنكبني بعثته 

  :إسحاق
  فكأمنا نبهت فهدا... ومعرسٍ نبهته 

  :قطع املفاوز بالليل

  :علي بن جبلة
  منوع السرى ال ميتطيه هيوب... وليلٍ بعيٍد صبحه من مسائه 

  على العيس منه مطلعٌ ومغيب... بنيت على أواله أخراه فالتقى 
  .إىل أن وصلت إىل املرام جبت أودية الظالم وهجرت لذيذ املنام: وقال أعرايب

  :شاعر
  وجعلت أردية السرى سربايل... ونضوت سربال املفاوز بالسرى 

  :املتنيب
  كأين منه يف قمرٍ منري... وأسري يف ظالم الليل وحدي 

  :قطع املفاوز باهلاجرة

  .خرجت يف هاجرة كادت النفوس هلا تلتهب، واحلرايب من مشسها تصطلب: قال أعرايب
  :النابغة

  الشمس جمت ريقها بالكالكلإذا 
  :علقمة

  يومٌ جتيء به اجلوزاء مسموم... وقد علت قتود الرحل يسعفين 
  دون الثياب ورأس املرء معموم... حامٍ كأن أوار الشمس شامله 

  :من ألفته السباع واملفاوز

  :تأبط شراً
  وتصبح ال حيمي هلا الدهر مرتعا... أبيت مبغىن الوحش حىت ألفته 

  :أبو متام
  خلالته السباع من السباع... بن مع السباع القفر حىت ا



  :املتنيب
  حىت تعجب مين القور واألكم... صحبت يف الفلوات الوحش منفرداً 

  :الشنفري
  وأرقط زهلولٌ وعرفاء جيأل... ويل دونكم أهلون سيد عملٌس 

  :املهتدي بالنجوم والعارف باملفاوز

  :بشار
  ليس له إال اليماين خملقو... وهبماء يستاف التراب دليلها 

  دليلي جنمٌ أو حوارٌ حملق... جتاوزهتا وحدي ومل أرهب الردى 
  :محيد

  إال وناظره بالنجم معقود... تيهاء ال يتخطاها الدليل هبا 
  :تأبط شراً

  حبيث اهتدت أم النجوم الشوابك... يرى الوحشة األنس األنيس ويهتدي 
  :آخر

  ترى الليل كوراً واجملرة مقودا
  :املتنيب

  إذا حال من دون النجوم سحاب... وإين لنجٌم يهتدي صحبيت به 
وعبد اهللا ابن اريقط وهو . فالن أدل من دعميص الرمل ألنه بلغ آخر رمال بين سعد ومل يبلغه غريه: وقيل

  .القطا ومن اليد إىل الفم وفالن أهدى من. الذي دل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اهلجرة

  :القادر على املشي

  :أعشى باهلة
  وال يعض على شرسوفه الصقر... ال يغمز الساق من أينٍ وال وصبٍ 

  :وقال
  قني أبكي أن يظلع اجلمل... حتسبين حمجالً سبط السا 

  :املسرة بالعود من السفر ساملاً
  :ابن عيينة

  راً فخاب رجاؤهاكرامٍ رجت أم... إذا حنن عدنا آيبني بأنفسٍ 
  تؤوب وفيها ماؤها وحياؤها... فأنفسنا خري الغنيمة إهنا 

  :وقال



  كما قر عيناً باإلياب املسافر... فألقت عصاها واستقر هبا النوى 
  :آخر

  رضيت من الغنيمة باإلياب

  :مسرة الراجع بقضاء احلاجة

  .د غىن وأوبة تعقب مىنغيبة تفي: وقال آخر. أوبة بغري خيبة: ما السرور؟فقال: قيل ألعرايب
  :أبو متام

  ومل يغب طالٌب للنجح مل خيب... ما آب من آب مل يظفر حباجته 
النوم، وكان فيهم : احلمام وقيل: التمريخ؛وقيل: أي شيء أذهب للتعب؟فقيل: وسأل احلجاج أصحابه

  :وهذا من قول القطامي: ما شيء أذهب للتعب من قضاء احلاجة؛قال املؤلف: فريوز فقال
  وقد يهون على املستنجح العمل

  :الدعاء للمسافر

: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل. استودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك: كان يقال للمسافر
نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب، ومن احلور بعد : وقال. اللهم أطوله البعيد وهون عليه السري

  . السفر واخلليفة يف األهل والوطنالكور، اللهم أنت الصاحب يف

  مما جاء يف احلنني إىل األوطان

  :رضى الناس مبسقط رأسهم

. حبب األوطان عمارة البلدان: وقيل. لوال حب الوطن خلربت بالد السوء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كيف تصربون : ل ألعرايبوقي. لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم بأوطاهنم ملا شكا عبد رزقه: وقال ابن عباس

لوال أن اهللا تعاىل أقنع بعض العباد بشر البالد ما وسع خري البالد مجيع : على جفاء البادية وضيق العيش؟قال
  .فطرة الرجل معجونة حبب الوطن: وقال بعض الفالسفة. العباد

  :فضل حمبة الوطن

مما يدل على كرم الرجل وطيب : ءوقال أبو عمرو بن العال. حب الوطن من طيب املولد: روي يف اخلرب
من عالمة : وقالت العجم. غريزته حنينه إىل أوطانه، وحبه متقدمي إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه

  :ومسع ابو دلف رجالً ينشد. الرشد أن تكون النفس إىل مولدها مشتاقة وإىل مسقط رأسها تواقة



  واناً بإخوانناساً بناسٍ وإخ... ألقى بكل بالٍد إن حللت هبا 
  .هذا أألم بيت قالته العرب لقلة حنينه إىل أالفه: فقال

  :احلث على صيانة مسقط الرأس

احفظ بلداً رشحك غذاؤه وارع محى أكنك : وقيل. ال جتف بلداً فيه قوابلك وأرضاً تبنكها قبائلك: قيل
  .ميلك إىل بلدك من شرف حمتدك: وقيل. فناؤه

  :حب مسقط الرأس وصعوبة مفارقته

  :يا جارية أي البالد أحب إليك؟فقالت: رأيت جارية تقود عنزاً، فقلت: قال حفص الطائي
  إيل وسلمى أن تصوب سحاهبا... أحب بالد اهللا ما بني منعجٍ 
  وأول أرضٍ مس جلدي تراهبا... بالدٌ هبا نيطت علي متائمي 

  :ابن الرومي
  هر مالكاوال أن أرى غريي له الد... ويل وطٌن آليت أن ال أبيعه 

  كنعمة قومٍ أصبحوا يف ظاللكا... عهدت به شرخ الشباب ونعمةً 
  هلا جسٌد إن بان غودر هالكا... فقد ألفته النفس حىت كأنه 

  مآرب قضاها الشباب هنالكا... وحبب أوطان الرجال إليهم 
  عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا... إذا ذكروا أوطاهنم ذكرهتم 

  :آخر
  اوكل نفسٍ حتب حمياه

" ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه " وكفى بداللة حمبته قول اهللا تعاىل 
  :وقال الشريف املوسوي. 

  وإن مل ينلنها العز إال التقلب... ويف الوطن املألوف للناس لذةٌ 

  :املستشفي بتراب أرضه ورحيها

شربة من ماء دجلة : ما تشتهي؟قال: امللك وكان قد مرض وعشقتهملا أسر سابور ببلد الروم قالت له بنت 
. حسل فالة وحسي قالة: ما تشتهي؟قال: واعتل أعرايب فقيل له. ومشة من تراب اصطخر فحمال إليه فربأ

  .وكان من عادة العرب إذا غزت أو سافرت محلت معها من تراب بلدها، فتنشقته عند نزلة أو صداع

  :د ما كرههمن تشوق مكان إلفه بع



  :بعضهم
  ومن يتألف بالكرامة يألف... ألفنا دياراً مل تكن من ديارنا 

  :وقال
  ألفناها خرجنا مكرهينا... نزلنا مكرهني هبا فلما 

  أمرّ العيش فرقة من هوينا... وما حب البالد بنا ولكن 

  :احلنني إىل البادية والتربم باحلاضرة

  :من عثمان رضي اهللا عنه يقولبعض األعراب املتوجهني إىل خراسان يف ز
  إىل أهل جنٍد اين حلوان من جند؟... بلغت إىل حلوان والقلب نازٌع 

  أحب واشهى عندنا من جىن الورد... جلثجاث أرضٍ حني يضربه الندى 
أما ترين حسن هذا : زينب أم حسنانة الضبية، وهي قاعدة على حافة بركة يف وسط رياض وأزاهر قيل هلا

  :ت ساعة وقالتاملكان؟فأطرق
  وللعني دمع حيدر الكحل ساكبه... أقول ألدىن صاحيب أسره 

  بعيد النواحي غري طرق مشاربه... لعمري لنهي بالكرا نازح القذى 
  للعبٍ ومل متلح إيل مالعبه... أحب إلينا من صهاريج ملئت 

  إذا أهضبته بالعشي هواضبه... فيا حبذا جندٌ وطيب هوائه 
  ضحى وسرت جنح الظالم خبائبه... ما تنسمت وريح صبا جنٍد إذا 

  وما دام ليلٌ عن هنارٍ يعاقبه... فاقسم ال أنساه ما دمت حيةً 
  بذكراه حىت يترك املاء شاربه... وال زال هذا القلب مسقي لوعٍة 

  :احلنني إىل منزل ال يرجى حلوقه

  :رجل من بين طهم
  إىل جند طوال الليايل من قفولٍ... أحن إىل جندٍ وإين آليٌس 

  :وقال
  ى رملة الفضا... يقر بعيين أن أر 

  :آخر
  بأول راجٍ راحةً ال يناهلا... فلست وإن أحببت من يسكن الفضا 

  :املتنيب
  وأين من املشتاق عنقاء مغرب... أحن إىل أهلي وأهوى لقاءهم 

  :محد سكون البادية وذمه



  :شاعر
  فأي أناس باديٍة ترانا... ومن تكن احلجارة أعجبته 
  .من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد هلا، ومن أتى السلطان فنت: وقال صلى اهللا عليه وسلم

  مما جاء يف النريان

  :ماهية النار

النار اسم للحر والضياء، ومها جوهران صعادان، والضياء هم الذي يعلو إذا انفرد وال يعلى، : قال النظام
النار مكنة يف األشياء كلها، فإذا اطفئت نار : وقال. للضياءفإذا قيل أحرقت النار وسخنت فذلك للحر ال 

األتون فوجدنا حرها ومل جندها مضيئة فألن حر النار يهيج تلك احلرارات فأظهرها، ومل يكن مث ضياء فيظهر 
  .إذا خالطته النار فهو أشد كالصاعقة

  :منفعة النار

" قال اهللا تعاىل . عها يطول حصرها ويصعب ذكرهامن أكرب ماعون املاء والنار مث الكال والريح ومناف: قيل
وهي أعظم ما زجر به عن املعاصي، وقد جعلها اهللا تعاىل من " الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً 

عذاب اآلخرة فقد عذب يف الدنيا بالغرق والرياح، واحلاصب والرجم واملسخ واجلوع ونقص من األموال 
وقيل يف . ليهم ناراً وهي ما ركب منه العامل وال يتعرى شجر ومدر منهاواألنفس والثمرات، ومل يبعث ع

وكانوا إذا تتابعت عليهم األزمان وأحوجهم االستمطار . هم مبنزلة النار قليلها ينفع وكثريها يضر: اإلخوان
دوهنا يف عقدوا يف أذناب البقر شسعاً فصعدوا هبا جبالً وأوقدوها ناراً وضجوا بالدعاء، وناراً كانوا يوق

  .التحالف وقد ذكرناه يف اإلميان، وناراً كانوا يوقدوهنا خلف مسافر ال يريدون رجوعه
  :شاعر

  ألوقد ناراً خلفهم للتندم... ومحة أقوامٍ محلت ومل أكن 

  :حسن النار ووصفها

وقال . ملوقودةإنا واهللا أحسن من النار ا: وقالت امرأة. ما هو إال نار موقدة: إذا وصفوا شيئاً باحلسن قالوا
: ونظر جموسي يف جملس الصاحب إىل هليب نار فقال. شعاع مركوم ونسيم معقود: قدامة يف وصف الذهب

  .ما أشرقه وقوداً وأخسأه معبوداً: فقال الصاحب!ما أشرقه
  :إلياس

  فأضحت ختبو زماناً وتبصر... ما ترى النار كيف أسقمها القر 
  صني مذهب ومعنربيف قمي... وبدا اجلمر والرماد عليها 



  :أمحد بن الضحاك
  ومجرها من رمادها حيجب... كأمنا النار حني ترمقها 

  فالتهبت حتت عنربٍ أشهب... وجنة عذراء مسها خجل 
  .االصطالء طيب عند االمتالء: وقال الصاحب

  :شاعر
  هبا توصف احلسناء أو هي أمجل... وشعثاء غرباء الفروع منيفة 

  إذا أبصروها معطشون قد أهنلوا... م دعوت هبا أبناء ليلٍ كأهن
  :اجلرميي

  تركض من حوهلا أشافرها... نارٌ كهادي الشقراء نافرةٌ 

  :النريان اليت جعلها اهللا تعاىل آية

كانت بنو إسرائيل إذا قرب أحدهم قرباناً خملصاً هللا نزلت نار فتأكله، ومن مل تنزل النار وبقي القربان على 
دخول النية، وهذه النار هي اليت اقترحوها على النيب صلى اهللا عليه وسلم، حالته دل على أن صاحبه م

: وقيل" . الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار : " فحكى اهللا عنهم
: مي فقال احلجاجإن احلجاج ملا جنق الكعبة جاءت نار فوقعت يف املنجنيق فأحرقته، فامتنع اصحابه من الر

. ومن ذلك النار اليت قصدها موسى فكانت سبب نبوته. إن هذه نار القربان دلت على أن فعلكم متقبل
ومنه نار احلرتني وذلك أنه ظهر يف حرة بالد بين عبس نار . ومنه نار إبراهيم اليت صارت برداً وسالماً

قش فيها اإلبل من مسرية ثالث، ورمبا ندرت تسطع بالليل والنهار ويظهر دخاهنا بالنهار، وكانت طيء تن
فبعث اهللا تعاىل خالد بن سنان وهو أول ولد إمساعيل عليه السالم ومل يكن . منها عنق فتحرق ما تأيت عليه

كذب ابن راعية املعزى ألخرجن : يف أوالده غريه، فاحتفر هلا بئراً مث أدخلها فيه والناس ينظرون وهو يقول
إذا دفنتموين فأحضروا بعد ثالث فإنكم ترون عرياً أبتر يطوف :  ملا حضرته الوفاة قالمنها وجبيين يندى، مث

بقربي، فإذا رأيتم ذلك فأنبشوين أخربكم مبا هو كائن إىل يوم القيامة، فلما حضروا بعد الثالث ورأوا العري 
:  صلى اهللا عليه وسلم فقالوقدمت ابنته على النيب. ال أفعل إين أدعى إذاً ابن املنبوش: قال ابنه. اختلفوا

كأن أيب يتلو هذه السورة : مسعت قل هو اهللا أحد، فقالت: وقيل. هذه بنت نيب ضيعه قومه وبسط هلا رداءه
وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى " واملتكلمون ينكرون ذلك، فإن اهللا تعاىل يقول 

  .من أهل الوبر وما بعث اهللا نبياً قط إال من أهل القرى وسكان املدن وخالد كان من الفدادين أعرابياً" . 

  :النريان املعبودة املعظمة

وقد جييء " . وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا " أما النار العلوية فقد عبدت، قال اهللا تعاىل 
النعمة، ويزعم أهل الكتاب أن اهللا يف األثر وسنة بعض األنبياء تعظيمها على جهة احملنة وإجياب الشكر على 



وأما اجملوس فقد جاوزوا احلد حىت اختذوا هلا البيوت . ال تطفئوا النريان من بيويت: تعاىل أوصاهم وقال
  .والسدنة والوقوف الكثرية

  :نريان كانوا يوقدوهنا يف أوقات خمتلفة

  :قال عمرو بن كلثوم. الجتماعهم إذا أرادوا حرباً وقصدوا مجعاً يوقدون ناراً عظيمة جيعلوهنا أمارة
  رفدنا فوق رفد الرافدينا... وحنن غداة أوقد يف خزازى 

  :الفرزدق
  نارين أشرفتا على النريان... ضربوا الصنائع وامللوك وأوقدوا 

  .ومنها النار اليت يوقدوهنا ليحريوا هبا الظباء بالليل، ويهولوا على األسد إذا حدق إليها

  :ن وال حقيقة هلاما يتراءى من النريا

  :قال عبيد األبرص. حيكى أن السعاىل توقد ناراً حوايل اإلنسان ختوفهم هبا
  !لصاحب قف خائٍف متقتر... هللا در الغول أي رفيقٍة 

  حوايل نريانا تبوخ وتزهر... أرفت بلحنٍ فوق حلنٍ وأبعدت 

قيقة له من النريان ونار الربق ونار حباحب، وقيل أيب حباحب، وهو ما يكون من األكسية وحنوها ما ال ح
وكل نار حترق العود إال نار الربق فإهنا جتيء باملطر وحتدث حدة الشجر، ونار الرياعة وهي طائر كبعض 

الطيور بالنهار، وإذا طار بالليل فهو كشهاب قبس ويلمح هلا ملع ينض ويلمع من بعيد، فإذا دنوت منها مل 
  .لمعأكذب من ي: والعرب تقول. ترها شيئاً

  :أنواع خمتلفة من ذلك

  :بعضهم
  مصقالت على أرسان قصار... كأن نرياننا يف جنب قلعتهم 

  :وقال البحتري يف حريق وقع يف دار املعتز
  وكلنا قلق األحشاء حران... ما كان قدر حريقٍ إن بنيت له 
  والفأل منه لبعض الناس تبيان... تفاءل الناس واشتدت ظنوهنم 

  حلريق هو الدنيا متلكها والنار سلطانوأيقنوا أن تنوير ا
نار تأكل وتشرب وهي نار املعدة، ونار تأكل وال تشرب وهي النار : النريان أربع: وقال بعض احلكماء

  .املوقدة، ونار تشرب وال تأكل وهي نار الشجر، ونار ال تأكل وال تشرب وهي نار احلجر

  :مدح السراج



  .ح مطردة للشيطان ومذبة للهوام ومدفعة للصوصاملصبا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :النابغة

  وال يضل على مصباحها الساري
  .يضرب ذلك مثالً للمصباح املضيء

  :الزند

وقال . أرح يديك واسترح إن الزناد مرح: وقيل. يف كل شجر نار واستمجد املرخ والعفار: قالت العرب
  :ذو الرمة وقد ألغز

  أباها وهيأها ملوضعه وكرا... وسقطٍ كعني الديك عاودت صاحيب 
  إذا هي مل متسك بأطرافها قسرا... مشهرة ال متكن الفحل أمها 

  وساق أبيها أمها اعتقرت عقرا... أخوها أبوها والضوى ال يضريها 
  :األعشى

  صفاة تتيع وألوريت نارا... ولو بت تقدح يف ظلمٍة 
  :آخر

  وزندك أفضل أزنادها

  :الدخان

  :وقال يف صفة ذئب. ان الرمثدواخن تنصب ودخ: يقال
  كأن دخان الرمث خالط لونه

  :الراعي
  غرثان ضرم عرفجا مبلوال... كدخان مرجتلٍ بأعلى تلعٍة 

  .واملرجتل الذي يطبخ رجل جراد أي مجاعتها

  احلد الثالث والعشرون

  يف امللك واجلن

من خلق اهللا تعاىل أكثر من ليس : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وعن . املالئكة ينزهلا اهللا تعاىل بأمره على من يشاء: واملقسمات أمرا؛قال: وعن أيب جنيح عن جماهد. املالئكة

بلغين : وما ننزله إال بقدر معلوم؛قال: وعن احلكم. هي املالئكة: والنازعات غرقاً؛قال: مسلم عن مسروق
. دم وولد إدريس حيصون كل قطرة وأين تقع، ومن يرزق ذلك النباتأنه ينزل مع املطر أكثر من ولد آ



يف أم : وأنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؛قال" وعن العالء بن عبد احلكيم عن ابن سابط يف قوله تعاىل 
الكتاب كل شيء هو كائن إىل يوم القيامة، ووكل به ثالثة من املالئكة حيفظونه، فوكل جربيل بالكتاب أن 

ل به إىل الرسل، ووكل جربيل باهللكات إذا أراد اهللا أن يهلك قوماً، ووكله أيضاً بالنصر عند القتال، ينز
ووكل ميكائيل باحلفظ والقطر ونبات األرض، ووكل عزرائيل بقبض األرواح، فإذا ذهب اهللا بالدنيا مجع 

وعنا . جربيل: اهد منه؛قالويتلوه ش: وعن ابن عباس. بني حفظهم وبني ما يف أم الكتاب فيجدونه سواء
  .أنه رأى جربيل يف صورته له ستمائة جناح: النيب صلى اهللا عليه سومل

فأوحى إىل . بالسماء األعلى يعين جربيل: وهو باألفق األعلى قال. ذو مرة فاستوى؛قال جربيل: وعنالربيع
وعن النيب صلى . صورته ولقد رآه نزلة أخرى؛يعين جربيل رآه يف. على لسان جربيل: عبده ما أوحى؛قال

عن . الروح األمني جربيل له ستمائة جناح من لؤلؤ قد نشرها مثل ريش الطواويس: اهللا عليه وسلم أنه قال
جربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، فجربيل على الريح واجلنود : يدبر األمر أربعة: ابن شبابة قال

وعنه صلى . األرواح وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون بهوميكائيل على القطر والنبات وملك املوت على قبض 
عن علي . ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار: قال. مل أر ميكائيل ضاحكاً: اهللا عليه وسلم أنه قال جلربيل

ملك له سبعون ألف وجه فيها سبعون ألف : يسألونك عن الروح؛قال: بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قوله
أتى نفر من اليهود إىل : عن ابن عباس قال. بعون ألف لغة، يسبح اهللا بكل اللغاتلسان، لكل لسان منها س

جتند من جنود اهللا ليسوا مبالئكة هلم : أخربنا عن الروح ما هو؟قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
عن . ء جندهؤالء جند وهؤال: قال. يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً: رؤوس وأرجل يأكلون الطعام، مث قرأ

  .هم املالئكة: ويقوم يقوم األشهاد، قال" سالت جماهداً عن قوله تعاىل : األعمش أنه قال

  مما جاء يف إبليس واجلن

  :حقيقة اجلن

وذكر . اجلن من اخللق اليت لطفت أجسادها ويشهد حلقيقته الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
  .أن ال حقيقة للجن واملالئكة: بعض الفالسفة ممن ال يثبت القدمي

  :بعض التحذير الوارد يف الشريعة من الشيطان

مخروا : وقال عليه السالم. وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني؛وذلك من آيات كثرية" قال اهللا تعاىل 
راً آنيتكم وأوكثوا أسقيتكم وأجيفوا األبواب، وأطفؤوا املصابيح وأكفتوا صبيانكم فإن للشيطان انتشا

  .ال تشربوا من ثلمة اإلناء فإهنا كفل الشيطان: وقال أيضاً. وخطفة

  :رجم الشياطني



إنا زينا السماء الدنيا " وقال تعاىل " ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوماً للشياطني : " قال اهللا تعاىل
نا السماء فوجدناها ملئت إنا ملس" وحكى اهللا تعاىل عنهم " بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد 

وقد زعم بعض الناس أن اهللا . وكان الشياطني يتسمعون ما يوحونه إىل أوليائهم" . حرساً شديداً وشهباً 
  :ليس كذلك فقد قال بشر: تعاىل جعل الرجوم لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وقال قوم

  وقد حال دون النقع والنقع يسطع... فجال على نفر كما انقض كوكٌب 
  :وقال أمية بن أيب الصلت

  ورواغها صرب إذا ما تطرد... وترى شياطيناً تروغ مضافة 
  وكواكب ترمى هبا فتعرد... تلقى عليها يف السماء مذلةً 

  :صرع اجلن لإلنسان وغريه

ما يف الدنيا : إن فىت قبيحاً حصل على جارية مليحة فقال هلا: وقيل. عندهم أن اجلن يصرع اإلنسان حلبه له
أمل تقل أن ما يف الدنيا : فجاء إىل بابه يوماً فىت ظريف يطلبه فتطلعت فرأته، فلما عاد قالت له!ح مينأمل

هو مليح ولكن : أحسن منك وقد جاء فالن يطلبك فرأيته أملح منك؟فقال الرجل يريد أن يقبحه يف عينها
على أن نتيجة الصرع من واستدل . لو كنت جنيته لصرعته ألفني: فقالت. له جنية تصرعه كل شهر مرة

وقالوا " . الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس " اجلن بقوله تعاىل 
  :قد جين اجلن، وأنشد لدعلج احلكم: وقالوا. أنه ال يرى ما ال ترى اإلبل: يف بعري جمنون

  يصرع وشيطانه عند األهلة... وكيف يفيق الدهر كعب بن ناشبٍ 

  :تصور اجلن لإلنسان بصور

تزعم العامة أن اجلن تتصور بأي صورة تشاء إال الغول فإهنا تتصور يف صورة امرأة إال رجليها فإهنما ال بد 
وقاسوا ذلك بتصوير جربيل عليه السالم بصورة دحية الكليب، وتصور إبليس . وأن يكونا رجلي محار

من : ويقولون. دي، والغول تتصور لإلنسان فتغوله أي هتلكهبصورة سراقة بن مالك، وبصورة الشيخ النج
  .ضرهبا ضربة قتلها، وإذا زيدت مل متت ولو ضربت الوفاً

  :شاعر
  على أمثاهلا ثبت اجلنان... رويد أين : زد، فقلت: فقالت

  :من ادعى أنه قتله اجلن

يف ليلة، فإذا بشيء يدور ومعه خرج علقمة بن صفوان يف اجلاهلية يريد ماالً على محار ومعه سوطك : قالوا
شق مايل ولك تقتل من ال يقتلك : فقال علقمة. علقم إنك مقتول، وإن حلمك مأكول: سيف وهو يقول

إن اجلن قتلت حرب بن أمية : وقالوا. فواثبه وضرب كل واحد صاحبه فخرا ميتني. أغمد عين منصلك



  :وفيه قالت اجلن
  حربٍ قرب وليس قرب قرب... وقرب حربٍ مبكاٍن قفر 

  :وقتلت سعد بن عبادة وقالت
  رج سعد بن عباده... قد قتلنا سيد اخلز 

  ورميناه بسهمني فلم خنط فؤاده... 

  :من ادعى أنه قتل اجلن

وروي أن عمر . من ذلك ما روي أن تأبط شراً قتل غوالً وعاد إىل قومه وقد تأبط رأسه فقيل تابط شراً
  .رضي اهللا عنه صرع جنياً

  :هم من الداءما نسب إلي

  :الطاعون من اجلن ومسي رماح اجلن قال: قالوا
  رماح اجلن أو إياك جاري... ولكين خشيت على أيب 

  :االستجارة باجلن

أنا مستجري بسيد هذا : كانت العرب إذا صار أحدهم يف تيه من األرض وخاف اجلن يقول رافعاً صوته
وأنه كان رجال من األنس يعوذون برجال من "  ولذلك قال اهللا تعاىل. الوادي، ويصري له بذلك خفارة

  " .اجلن 

  :رثى الشعراء

ادعى كثرياً من فحول الشعراء أنه له رثياً يقول الشعر بفيه وله اسم معروف، من ذلك مسحل شيطان 
  :األعشى وفيه يقول

  جهنام جدعاً للهجني املذمم... دعوت خليلي مسحالً ودعوا له 
  .ن الفرزدقوذكر أن خال مسحل مهيم شيطا

  :أبو النجم
  شيطانه أنثى وشيطاين ذكر... إين وكل شاعرٍ من البشر 

  :وقال آخر
  فإن شيطاين كبري اجلن... إين وإن كنت صغرياً سين 

  :رؤية اجلن ومساعهم وصحبتهم



نزلت بأعرايب فاستطبت ماءه فسالت عن : وقال ابن األعرايب. روي أن ابن عالثة قضى بني اجلن يف دم
نعم، مكاهنم يف ذلك اجلبل، وأومأ بيده إىل جبل : اوتروهنم؟قالوا: فقلت. هو كثري اجلان: فقال .مكاهنم

  .وقد ادعى عدة من العرب أهنم رأوا خياماً وناساً مث فقدوهم من ساعتهم. يقال له سواج
  :ذو الرمة

  كما تناوح بوم الريح عيشوم... للجن بالليل يف غيطاهنا زجلٌ 
  :وقال

  هزير كتضراب املغنني بالطبل... ن يف عقداته ورمل عزيف اجل
دوي الفيايف عزيف اجلن، وأصل ذلك أن من : وقالوا. وال تتحاشى العرب من مساع اهلاتف وذلك كثري

سكن الفيايف وتوحش وقلت أشغاله رمبا يتوسوس، فيتصور الصغري كبرياً ويتفرق ذهنه مث جيعل ما يتصوره 
  .أحاديث فيحكيها
  :عبيد بن أيوب

  من األنس حىت قد نقضت وسائله... أخو فقراٍت حالف اجلن واتقى 

  :من ادعى أنه جتيبه اجلن

فالن خمدوم إذا كان ذا عزم على اجلن فأجابوه، فمنهم عبد اهللا بن هالل احلمريي صديق إبليس، : يقال
عي سري املشتري، مكن أراد أن حيبه اجلن فليتبخر باللبان ويرا: وقالوا. وكرباس اهلندي وصاحل الدبريي

إذا آخى اجلين أنسياً أخربه ووجد حسه ورأى : وقالوا. ويغتسل باملاء القراح ويكثر من دخول اخلرابات
  .والعراف دون الكاهن. ومنهم الكهان حنو جارية جهينة وكاهنة باهلة وشق وسطيح. خياله

  :من استهوته اجلن

واستهووا طالب بن أيب طالب فلم . نه فمات فيهماستهوت اجلن سنان بن أيب حارثة يستفحلو: قالت العرب
واستهووا عمارة ابن الوليد بن املغرية . يوجد له أثر قط، وعمرو بن عدي اللخمي مث ردوه إىل جذمية الربش

خرافة رجل استهوته اجلن مث عاد خيرب عنها، وبه ضرب املثل : وقالوا. ونفخوا يف إحليله فصار مع الوحش
: وي أن عمر رضي اهللا عنه استخرب املفقود الذي استهوته اجلن ما كان طعامهم؟قالور. فقيل حديث خرافة

  .الفول، وقيل الرمة، وما مل يذكر اسم اهللا عليه

  :من ادعى أنه من ولد اجلن

ذكرت العرب أن عمرو بن يربوع من ولد السعاىل، وذكر أبو زيد النحوي أن سعالة أقامت يف بين متيم 
  :وفيهم قال الشاعر. رأت برقاً يلمع من حنو ديارهم حنت فطارت إليهم حىت ولدت فيهم، فلما
  عمراً وقابوساً شرار النات: ... يا قاتل اهللا ابين السعالة



" واستدل على صحة تناسل اجلن من األنس بقوله تعاىل . وذكروا أن جرمها من ولد املالئكة. أي الناس
وزعموا أن النسناس تركيب " . يطمئهن إنس قبلهم وال جان  مل" وقوله " . وشاركهم يف األموال واألوالد 

  .ما بني الشق واإلنسان

  :مساكن اجلن

أن اهللا تعاىل ملا أهلك األمة الساكنة ولوبار كما أهلك طسماً وجديساً وعاداً ومثوداً، : زعمت العرب
ه إنسان غالط حثوا يف سكنت اجلن منازهلم ومحتها من كل من أرادها وأهنا أخصب بلد، فإن دنا اليوم من

وجهه التراب، فإن أىب الرجوع خبلوه، وإن من أراده ألقى على قلبه الصرفة حىت كأهنم أصحاب موسى يف 
. ال يهتدي لكذا حىت يهتدي لوبار، وليس بذلك املكان إال اجلن واإلبل الوحشية: وقيل يف املثل. التيه

ونسب كل شيء يف اجلودة إىل عبقر حىت . طان عبقرشيطان احلماطة وغول القفر وجان العشر وشي: وقالوا
  .مل أر عبقرياً مثله: قيل

  :مراكب اجلن

ادعوا أن اجلن يركب كل وحش من البهائم والطيور إال األرنب ألهنا حتيض، والضباع ألهنا تركب أيور 
. هبا القنفذ والورلالقتلى واملوتى إذا جيفت ابداهنم، والقرد ألهنا ال تغتسل من اجلنابة، وقالوا يكثر ركو

  :وأنشدوا للجن
  ألذ وأشهى من ركوب اجلنادب... وكل املطايا قد ركبنا فلم جند 

  يقود قطاراً من عظيم العناكب... ومل أر فيها غري فنقذ بوقٍة 
من قتل من أول الليل بعض هذه املراكب مل يأمن على فحل إبله، ومىت اعتراه غم أو مرض يف ماله : وقالوا

  .وا بأن ذلك عقوبة من قتلهموأهله حكم

  :ما نسب فعله إىل اجلن

فيهم كل بناء " نسب كثري من الناس أبنية حمكمة إىل اجلن واستدلوا على أهنم كانوا يبنون بقول اهللا تعاىل 
  " .وغواص 
  :النابغة

  يبنون تدمر بالصفاح والعمد... وخيس اجلن إين قد أذنت هلم 
فيها عرقاء من سفاد اجلن حىت قالوا احلوشية من : وقالوا يف اإلبل. اجلنعملته : وقالوا للمأثور من السيوف

وذهبوا إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كره . نسل حوش، وهي إبل اجلن، واملهرية منسوبة إىل فحل هلم
فظ جهلوا جماز الكالم فحملوا الل: وقال اجلاحظ. الصالة يف أعطان اإلبل ألهنا خلقت من أعنان الشياطني

  .على غري جهته



  احلد الرابع والعشرون

  يف احليوانات

  ما جاء يف اخليل والبغال واحلمري

اخليل لإليغال والبغال : وقال خالد بن صفوان" . واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة " قال اهللا تعاىل 
املذلة مع أذناب البقر، اجلفاء مع أذناب اإلبل و: وقال احلسن رضي اهللا عنه. للجمال واحلمري لألمحال

  .والسكينة مع أذناب األغنام والعز يف نواصي اخليل
  :وصف البغل مدحا وذماً واالعتذار لركوبه

  :قال شاعر يف مدحه
  صرب احلمار وقوة الفرس... البغل فيه ملن ميارسه 

  :البحتري
  يوم الفخار وشطره للمسحج... وأقب هند للصواهل شطره 
  عصبيةً البن الصليب وأعوج... عي خرق يأتيه على أبيه ويد

  يف عاتقٍ وخؤولة يف اخلزرج... مثل املدرع جاء بني عمومٍة 
على أي مركب كنت : ما من شيء بني جنسني أخذ منهما الشبه على السواء كالبغل؛وسئل بعضهم: وقيل

ئشة رضي اهللا وروي أنه وقع بني حيني منازعة فخرجت عا. على اليت بني احلمار والبغل: يف الطريق؟قال
ما غسلنا رؤوسنا من يوم اجلمل كيف : فقال ابن أيب عتيق. ائتوين ببغلة أركبها وأصلح بينهما: عنها وقالت

وهذا احلديث من توليد الروافض، فأما عائشة فكان أمرها أنفذ من أن : قال اجلاحظ. توقعينا هبم يوم البغلة
وقال بعضهم يف . يه إىل الركوب مث ال يعرف خربهحتتاج أن تركب واي شيء يتفاقم حىت حتتاج عائشة ف

  :تفضيل اإلناث منها
  مركب قاضٍ وإمام عدل... عليك بالبغلة دون البغل 

  تصلح للوحل وغري الوحل... وعامل وسيد وكهل 
  :ويضرب به املثل يف تلون أخالقه، قال الشاعر

  م مثل أخالق البغال... خلٌق جديدٌ كل يو 
  :آخر

  بغلمتلونٌ كتلون ال
أتركب دابة إن طلبت عليها مل تلحق وإن : لقي الرشيد موسى بن جعفر على بغلة فاستنكر ذلك وقال

لست حبيث أحتاج أن أطلب أو أطلب، فإهنا دابة تنحط عن خيالء اخليل وترتفع عن : طلبت مل تسبق؟فقال
  .ذلة احلمري، وخري األمور أوسطها

  :وصف احلمار مدحاً وذماً



هو أقرب الدواب داء وأكثرها دواء وأكربها مجاحاً أخفض مهوى : ى احلمار فقالوصف الفضل بن عيس
وأقرب مرتقى، وقد تواضع راكبه ولو أراد أبو سيارة لركب يف املوسم مهرياً وفرساً عربياً، لكنه ركب 

الغوث، ال احلمار إن وقفته أدىل وإن تركته وىل، كثري الروث قليل : احلمار أربعني سنة فعارضه أعرايب فقال
قعدة : ونظر الرقاشي إىل محار فاره ملسلم بن قتيبة فقال. ترقأ به الدماء وال متهر به النساء وال يندى به اإلناء

وقرب إىل أيب جليم محار له يركبه وهو وايل . نيب وبذلة جبار، ذهب إىل محار عزير ومحار عيسى ومحار بلعم
ها األمري من ركوبه فإنه عري والعري عار وشنار، منكر الصوت أعيذك باهللا اي: البصرة فقال خالد بن صفوان

فقال . أمصله: فقال أبو جليم. بعيد الفوت متفرق الصحل متورط يف الوحل بسائره مشرف ولراكبه مقرف
عري من نسل الكداد أصحر : ما هذا؟قال: هو لك فعاد عليه راكباً فلما بصر به قال: فقال. اجعله يل: خالد

شر املال ماالً يزكي وال : وقيل. لج القوائم، حيمل الرجل ويبلغ القعقبة ومينعين أن أكون جباراًالسربال حمم
ابعث إيل : وكتب قيصر إىل الرشيد على سبيل املعاياة. يذكى، يعين احلمار ألهنا ال جتيب الزكاة يف سائمتها

أصرب على الذل : وقيل. خوزي فبعث إليه جبناً على محار مع. بشر الطعام على شر الدواب مع شر الناس
وقيل " إن ا، كر األصوات لصوت احلمري " ويضرب املثل به يف الصوت، قال اهللا تعاىل . من احلمار
  .احلمار مطية الدجال: وقيل. إنه عثرة خنرة تبوع للحجرة: أال تركب احلمار؟قال: ألعرايب
  :شاعر

  احبفإذا خلوت به فبئس الص... إن احلمار مع احلمار مطيةٌ 
ال تركب احلمار فإنه إذا : وقيل. أي مركوب كلما كان أكرب كان أذل لصاحبه؟فقال احلمار: وقيل لبعضهم

ما لك : ولقي جحظة بعض أصحابه على محار فقال. كان سلساً أتعب يديك، وإن كان بليداً أتعب رجليك
  :اقتصرت على ركوب احلمار ال يساوي مثن قضيمة؟فأنشأ يقول

  يضيع يف مثله الشعري... محار ال تنكرين على 
  من جل إخوانه محري... وكيف ال ميتطي محاراً 

  :وقال
  ولكن من ميشي سريضى مبا ركب... وال عن رضا كان احلمار مطييت 

  :فضل الفرس

ومن فضيلته أن النيب عليه " . ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم " قال اهللا تعاىل يف االمتنان به 
وقال . اخليل معقود يف نواصيها اخلري: وقال عليه السالم. أسهم له سهمني ومل جيعل لراكبه إال سهماً السالم

  :رجل من األنصار وقد روي المرئ القيس
  معلٌق بنواصي اخليل معصوب... اخلري ما طلعت مشٌس وما غربت 

بت : فقيل له يف ذلك فقال ويروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرغ فرساً له مث جعل ميسحه بردائه،
: إذا ولد للرجل ذكر قيل له: وكانت العرب ال هتنأ إال بثالث. البارحة وجربيل يعاتبين يف سياسة اخليل

ليهنك ما : ليهنك من يذب عن عرضك، وإذا نتج مهراً قيل له: ليهنك الفارس، وإذا نبغ يف احلي شاعر قيل



قط أشد عجباً باخليل وال أعلم هبا من العرب، ولذلك أضيفت  مل تكن أمة: وقال اجلاحظ. تطلب عليه الثأر
. إليهم بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان، فقالوا فرس عريب ولو يقولوا هندي وال رومي وال فارسي

  :وعرض احلجاج أفراساً وجواري بني يديه أعرايب فخريه بني فرس وجارية فقال
  تنكحيين أحب إيل من أن... لصلصلة اللجام برأس طرٍف 

  وجد الركض أن ال حتمليين... أخاف إذا حللنا يف مضيقٍ 

  :احلث على إيثاره واإلحسان إليه والتمدح بذلك

وقال . من قدر على مثن دابة فليشترها فإهنا تعينه على رزقه وتأتيه برزقها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
سخرتين البن آدم وجعلت رزقي بيده، فاجعلين  اللهم: ما من ليلة إال والفرس يدعو ربه ويقول: أبو ذر

: مل بعت فرسك؟قال: وقال ابن سريين لرجل. أحب إليه من أهله وماله، اللهم ارزقه وارزقين على يديه
  :تراه خلق عليك رزقه؟وقال مالك بن نويرة: فقال. ملؤدنتها

  مبا بات أطواء بين األصاغر... جزاين دوائي ذو اخلمار ومنعيت 
  وال أنا عنه يف املواساة ظاهر... ال بالقليل أموره  رأى أنين

  :يزيد العبدي
  رباعيةً أو بازالً أو سداسيا... قصرنا عليه باملقيض لقاحنا 

  :وقال
  جتاع هلا العيال وال جتاع... مفداةٌ مكرمةٌ علينا 

  :وقال

  أأ، حلبت لقحةً للورد... هاجرتين يا بنت آل سعد 
  نظريت يف عطفه األلدو... جهلت من عناقه املمتد 

  مملوءةً من غضبٍ وحرد... إذا جياد اخليل جاءت تردي 
  :وقال

  وما تستوي والورد ساعة تفزع... تلوم على أن أعطي الورد لقحةً 
  :عامر بن الطفيل

  ويعرف هلا أيامها اخلري تعقب... وللخيل اياٌم فمن يصطرب هلا 
  :كونه معقالً

  :شاعر
  قرىإن احلصون اخليل ال مدرى ال

  :لبيد
  بنات األعوجية ال السيوف... معاقلنا اليت نأوي إليها 



  .ال حصن كاحلصان وال جنة كالسنان: وقيل. اخليل حصون منيعة ومعاقل رفيعة: وعن بعض الفرس
  :بعضهم: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟األمر بإهانته وإعارته

  يهون على الربذون موت الفىت الندب... أهينوا مطاياكم فإين رأيتكم 
  :آخر

  على نفسه آثرت نفسي على بغلي... وإين إذا ما املرء آثر بغله 
  به علةً ما دام ينقاد للحبل... وأبذله للمستعريين ال أرى 

  :مدح إناث اخليل

سكة : فقال: أي املال خري: وقيل له. عليكم بإناث اخليل فإن ظهورها عز وبطوهنا كنز: قال عليه السالم
: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه. ون اخليل كنز وظهورها حرزبط: وقال. مابورة ومهرة مأمورة

لوال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهي عن احلصان ألمرت به فإنه أخفى للغارة والكمني 
  .ولكن عليكم باإلناث

  :مشاهري األفراس

خلقاً وكان ال يبول وال يروث كان ملك اهلند أهدى شبديز إىل كسرى، وكان من أزكى الدواب وأعظمها 
حتته، وكان ينخر وال يزيد وكان استدارة حافره ثالثة اشبار، فبقي مدة مث نفق فإلعجاب كسرى به أمر 

العسجد والوجيه والرغاب والحق ومذهب : ومن فحول العرب. بتصويره، فلما تأمل صورته استعرب
  :قال طفيلي. ومكتوم

  أعوج ينمي نسبة املتسببو... بنات الوجيه والغراب والحقٍ 
ومن . وأشقر مروان من نسل الذائد، والذائد من ولد بطني من البطان، وهو الذي بعث احلجاج إىل الوليد

وتشاءمت العرب . نسل أعوج داحس، كان لقيس بن جذمية العبسي، والغرباء حلمل بن بدر بن حذيفة
ل إن قيصر ركبها ملا صار جذمية يف بلد والعصا فرس جذمية الربش، وقي. بداحس لوقوع احلرب بسببها

الروم فركضها فلم تقف إال على رأس ثالثني ميالً، مث وقفت هناك فبالت فبىن على ذلك املوضع برج 
ومن أفراس النيب صلى اهللا عليه . وزهدم فرس عنترة، والنعامة فرس احلارث بن عباد. يسمى برج العصا

العضباء : والسكب واليعبوب وبغلته دلدل ومحاره يعفور وله ناقتان وسلماللزاز هداه املقوس إليه مع مارية،
والعباب . واليحموم والرقيب فرسا النعمان. الشهباء: وكان لعلي رضي اهللا عنه بغلة يقال هلا. والقصواء

واحلرون ملسلم بن عمرو . والغزالة فرس خوالن. وهسون فرس الزبري بن العوام. فرس مالك بن نويرة
  .والزائد حملمد بن عبد امللك. وقسام لبين جعدة. وكامل لزيد الفوارس. لف ديناراشتراه بأ

  :املاهر بالركوب العاجز



  مل يركبوا اخليل إال بعد ما كربوا
  :آخر

  على حاجٍة عند اللئيم يطالبه... وإين ألرثي للكرمي إذا غدا 
  كمر سين الطرف والعلج راكبه... وأرثي له من وقفٍة عند بابه 

  :زم لظهور الدابةالال

  .فالن حلس دابته: يقال
  :شاعر

  ولو من البيت إىل احلبس... أراك ال تنزل عن ظهره 
وقال رجل ألمري . اضرب الفرس على العثار وال تضربه على النفار فإنه برى ما ال تراه: قال أمري املؤمنني

  . البيتإذا مل يذهب إىل احلاجة كما ينصرف إىل: مىت أضرب محاري؟قال: املؤمنني

  :املستغين عن الضرب

  :ثعلبة
  وتعطيك قبل السوط ملء عناهنا

  :ابن املعتز
  أضيع شيء سوطه إذ يركبه

  :وله
  فطارت هبا أيدي سواعٍ وأرجل... حسسنا عليها ظاملني سياطنا 

  :اخلائف من الضرب

رم املهار أشدها أكرم اخليل ألمهاهتا أجزعها من السوط، وأكيس الصبيان أشدهم بغضاً للكتاب، وأك: قيل
  :وقال علقمة يصف ناقة. مالزمةً ألمهاهتا

  تالحظ السوط شزراً وهي ضامرة
  :وقال الكميت

  بزجرة أخرى من سواهن تضرب... إذا أعصو صبت يف أنيقٍ فكأمنا 

  :اجليد العدو

ما مهه أمامه وسوطه عنانه و: وقيل آلخر فقال. يعدو ما وجد أرضاً: كيف عدو فرسك؟قال: قيل ألعرايب
وذكر رجل . كأن له يف كل قائمة جناحاً: وقال أعرايب يف صفة فرس وهو رخو العنان. ضربه أحد إال ظلماً



. كأنه شيطان يف أشطان إذا أرسل ملع ملع سحاب، أقرب الشياء إليه الذي تقع عينه عليه: فرساً فقال
د أسيل اخلد يسبق الطرف بعثت بفرس حسن الق: ووصف ابن القرية فرساً بعثه احلجاج إىل عبد امللك

  .مير بالشاب مع قواه ويسري بالشيخ حتت هواه: وكتب عمرو بن مسعدة. ويستغرق الوصف

  :الحق غري ملحوق

ومل : فقيل له. ما طلبت عليه إال حلقت وال طلبت إال فت: كيف هو؟قال: عرض أعرابياً فرساً للبيع فقيل له
  :تبيعه؟فأنشأ يقول

  كرائم من رب هلن ضنني... الٍك وقد خترج احلاجات يا أم م
  :املرقش

  وخيرج من غم املضيق وخيرج... ويسبق مطروداً ويلحق طارداً 
  :الناشي

  يوماً وال ذو مطلبٍ بلحاقه... مل يعتصم ذو مهربٍ بفراقه 
  :املتنيب

  أدركته جبواٍد ظهره حرم

  :املدرك ما طلب

  :امرؤ القيس وهو أول من ابتدعه
  كلمبنجرٍد قيد األوابد هي

  :األسود
  قيد األوابد والرهان جواد

  :عمارة بن عقيل
  كان يوماً عنانه بشمايل... وأرى الوحش يف مييين إذا ما 

  :ابن مقبل
  كأنه معلق منها خبطاف... ال ينفع الوحش منه أن حتذره 

  :املشبه بالوحشيات

  :مالك بن نويرة
  رمي تضايقه كالب أخضع... وكأنه فوق اجلوالب جالياً 

  :اجلعدي
  كلفتها شيداً أزل مصدرا



  :آخر
  رحيل كسرحان الفضا املتأوب

  ؟؟؟

  :املشبه يف السرعة بالطيور

  .كأنه فتخاء كاسر وكأمنا يهفو بتمثال طائر
  :امرؤ القيس

  على ظهر باز يف السماء حملق... كأن غالمي إذ عال خال متنه 
  :آخر

  حتسبه يطري وهو يعدو
  :مروان

  كأنه باز هوى من مرقب... أقبل ينقض انقضاض الكوكب 
  جلائع يف وكره مزغب... يطلب صيداً يف فضاء سبسب 

  ؟

  :املشبه بالدالء

  :أبو النجم
  أخطأه املفرغ من أهوائه... يهوى هوي الغرب من رشائه 

  :ابن نويرة
  كالدلو خان رشاؤها املتقطع

  :آخر
  هوي دلو خانه الكرب

  ؟

  :املشبه باملاء اجلاري واملطر

  :ابن املعتز
  من ماء إىل تصويب أسرع

  :املرقش األكرب
  وجرده من حتت ذيل وأبلج... جيم مجوم احلسي جاش مضيقه 



  :زهري
  كشؤبوب غيث حيفش األكم وأبله

  :املشبه بالريح والربق والنجم

  :نصيب األصغر
  تبيت غوادي الريح حيث تقيل... هي الريح إال خلقها غري أهنا 

  :آخر
  سليل ريح لقحت من برق

  :امرؤ القيس
  تقول هوي الريح مرت بآثار... إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه 

  :آخر
  كأنه ملعة من عارض برد

  :أبو العتاهية
  ومر خيتطف األبصار والنظرا... قد خلف الريح حسرى وهي تتبعه 

  :ابن الرومي
  أثر العفاريت والشياطني... تراه كالنجم خر منصلتاً 

  :السابق الطرف والوهم

  :أبو النجم
  طرف العني من مضائهيسبق 

  :يف وصفه

  :طرف يسبق الطرف ويفوت الوهم

  :املتنيب
  أربعها قبل طرفها تصل

  :الناشي يف وصفه
  أو كدعاء ناذل إذا هبط... مثل دعاء مستجاب إن عال 

  :املشبه بالنار والغليان



  .شد كإضرام احلريق، كمعمعة السعف املوقد، كحريق يف غريق إذا جاش محية على مرجل
  :بكر بن النطاح: أيديها وأرجلها يف العدو تواتر

  طالبتا وتر وهاربان... كأمنا اليدان والرجالن 
  :العماين يصف فرساً حمجالً
  بيضاً صغاراً ينتهشن املنقبا... كأن حتت البطن منه أكلبا 

  :ابن خلف
  أن ال متس األرض أربعه... وكأمنا جهدت أليته 

  :آخر
  وكأمنا يرفعن ما ال يوضع

  :ياملوسو
  يلعب يف أرساغه بالنرد... كأنه يف سرعان الوخد 

  :احلاذق بالناورد

  :كشاجم
  فإذا استدر احلضر منه فنار... ماٌء تدفق طاعة وسالسة 

  لتديره فكأنه بركار... وإذا عطفت به على ناورده 
  :املتنيب

  مفاصلها حتت الريح مراود... تثين على قدر الطعان كأمنا 
  :الصاحب

  على قدر درهم له دور ناورٍد
  :امرؤ القيس

  فواد خطار وواد مطر... له وثبات كوثب الظباء 
  :آخر

  وأجرد ما يثبطه اخلطار

  :املثري الغبار

  :طفيل
  جبانبه األقصى دواخن تنصب... إذا هبطت سهالً حبست غبارها 

  :اخلوارزمي



  خيف لوطئها الترب البليد
  ؟يرفع نقا كدخان العرفج أو مثل ندف الكرسف املنفج

  :تتابع اخليول

  :شاعر
  كأصابع املقرور أقعى فاصطلى... خيرجن من حتت الغبار عوابساً 

  :ضمرة بن ضمرة
  كالتمر ينثر من جراب اجلرم

  :اهلمالج

ما بقيت : وقال مسلم. ما شيء تركته هللا فتاقت نفسي إليه إال ركوب اهلماليج: قال عمر بن عبد العزيز
  .رةلذة إال ركوب اهلماليج وقتل اجلباب

  :السبق

وكانت لرسول اهللا صلى . اخليل جتري بأحساهبا فإذا كان يوم الرهان جرت جبدود أرباهبا: قال عليه السالم
: اهللا عليه وسلم ناقة ال تسبق، فجاء أعرايب على قعود فسبقها، فصعب على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

كان عمر رضي اهللا عنه يأمر أن جيري الفرس من رأس و. حق على اهللا أن ال يرفع شيئاً من الدنيا إال وضعه
وسابق عبد امللك بني بنيه فسبق الوليد وثىن سليمان، وجاء مسلمة بعدمها فقال . امليدان وهو أربعة فراسخ
  :أتروي قول الشين: عبد امللك لقبيصة اخلزاعي

  على خيلكم يوم الرهان فتدرك... هنيتكم أن حتملوا هجناءكم 
  وتربد ساقاه فال يتحرك... يسقط سوطه فتنفر كفاه و

  وهذا هجني ظهره متشرك... وما يستوي املرآن هذا ابن حرٍة 
  :قد قال حامت خرياً من هذا: فقال مسلمة

  إذا لقيا ألبطال يطعنها شزرا... وكائن ترى فينا من ابن سبيٍة 
  .فسر عبد امللك به وقبله بني عينينه

  :مفاضلة ألواهنا

خري : وقال.  عليه وسلم لو مجعت خيول العرب يف صعيد واحد جلاءت وسابقها أشقرقال النيب صلى اهللا
واستشار أعرايب النيب . اخليل األدهم األرمث احملجل ثالثاً املطلق اليمني، فإن مل يكن فكميت على هذه اهليئة

اليمن يف شقر : ضاًوقال أي. اشتره أغر حمجالً مطلق اليمني تغنم وتسلم: عليه السالم يف شراء فرس فقال



إن طلبك صاحب أشقر فعليك باحلزن، فإن األشقر رقيق احلافر، وإن طلبك : وقال بعض احلكماء. اخليل
صاحب أدهم فعليك بالوحل فإنه رديء القوائم، وإن طلبك صاحب كميت فعليك باجلدد فعسى أن 

أن الشيات كلها نقص وضعف، وزعموا . مل يسبق احللبة أبلق قط وال بلقاء: وقال حممد بن سالم. تنجو
وكل حيوان إذا اسود شعره أو صوفه كان " . ال شية فيها " قال اهللا تعاىل . والشية كل لون دخل على لون

  .أقوى لبدنه وال خري يف البقع، وكذلك البقع من اخليل والربق من احلمل والتيس

  :أحوال ألواهنا

إذا اعتددت فرساً : وقال صلى اهللا عليه سومل. يلكان عليه السالم حيب الشقر من اخل: قال ابن عباس
فاعتده أقزح أرمث وحمجل ثالث مطلق اليمني، فإهنا ميامني، فإن مل يكن أدهم فكميت مث أغر تغنم وتسلم إن 

  .شاء اهللا تعاىل
  :سلمة

  كلون الصرف حل به األدمي... كميت غري خملفةٍ ولكن 
  :املرار

  اللون ما مل يزأروكميت ... فهو ورد اللون إن تزاره 
  :السالمي يف أغر أرمث

  وأنه هباللٍ ظل يلتئم... نظن جنماً منرياً فوق غرته 
  :ابن املعتز يف حمجل واحد مطلق الثالث

  متبختٌر ميشي بكمٍ مسبل... وحمجل غري اليمني كأنه 
  :أبو متام يف أبلق

  مبيض شطرٍ كابيضاض املهرق... مسود شطرٍ مثل ما اسود الدجى 

  :لالتحجي

  :ابن املعتز يف كميت
  كأمنا من دمه غشاؤه... وقارحٍ أربعه أصواؤه 

  :األغر احملجل

  :البحتري
  والبدر غرة وجهه املتهلل... تتوهم اجلوزاء يف أرساغه 

  :الغرة



  :لنمر
  ختال بياض غرهتا سراجا

  :آخر
  كأمنا الشعرى على وجهه

  :ابن نباتة
  تطلع بني عينيه الثريا

  :وله
  فاقتص منه فخاض يف أحشائه... اح جبينه وكأمنا لطم الصب

  :املتنيب
  من الليل باقٍ بني عينيه كوكب... وعيين إىل أذين أغر كأنه 

  :ما يتفادى منه من الشيات

  .كان صلى اهللا عليه وسلم يكره الشكال، وهو أن تكون اليد اليمىن والرجل اليسرى أو بالعكس متخالفني
  :أنشد ابو عبيدة

  حليلته وازداد حراً عجاهنا... املرء أنعظت إذا عرق املهقوع ب
آنق اخليل املهقوع وهو الذي يف عرض زوره دائرة، وكانوا يستحبونه حىت أراد رجل شراء مهقوع : وقيل

  .مرة فامتنع صاحبه من بيعه فقرأ املشتري هذا البيت فصار يتفادى منه

  :املرح

  :وقال بشر. هو شيطان يف أشطان: وصف أعرايب فرساً فقال
  جراءة هربةٍ فيها اضطراب... مهارشة العنان كأن فيها 

  :آخر
  كأن به لسعة زنبور
  :غيالن بن حريث

  يطري لوال أننا نوقره... يكاد مما يزدهيه أشره 
  :ابو متام

  أو خامرت هامته اخلندريس... كأ، ما خالطه أواقٍ 
  :وقال

  أو ابن ربٍ حدث املولد... كأنه سكران أو عابثٌ 



  :املوسوي
  مرحاً كأن الترب شوك قتاد... زجون جرداً ال تقر على الثرى ي

  :الشديد الصهيل

  :شاعر
  بأجش الصوت يعبوب

  :مزرد
  مزامري شربٍ جاوبتها اجلالجل... أجش صهيلي كأن صهيله 

  :املوسوي
  صهيالً يبني للمعرب... ويصهل يف مثل قعر الطوى 

  :البحتري
  ع يف ازدحام غمامرعٌد يقعق... وكأن صهلته إذا استعلى هبا 

  :الطامح العني والرأس

  :مزرد
  مؤانس ذعرٍ فهو باألذن خائل... يرى طامح العينني يرنو وكأنه 

  :املتنيب
  يرين بعيدات الشخوص كما هي... وينظرن من سوٍد صوادق يف الدجى 

  :زهري
  وال قدماه األرض إال أنامله... وملجمنا ما إن ينال قذاله 

  :املوصوف بالطول

كان واهللا طويل العذار أمني العثار، إذا رأيت صاحبه عليه حسبته بازاً على : رايب فرساً وراكبه فقالمدح أع
  .مرقب، معه رمح تقصر به اآلجال

  :عدي بن الرقاع
  حيث يثىن من املقص العذار... ال يكاد الطويل يبلغ منه 

  :الطويل العنق

  :ومنه أخذ ابو النجم. اشتره ونصفه عنقه: قال. بتهال علم يل بنجا: قال. اشتر يل فرساً: قال قطري لرجل
  يكاد هاديها يكون شطرها



  :امرؤ القيس
  ومثنانة يف رأس جذعٍ مسذب

  :دقة األذن

  :أنشد العماين الرشيد
  قادمة أو قلساً حمرقا... كأن أذنيه إذا تشرقا 

هواديها أعالم وآذاهنا  ختال أذنيه كأن: فقال. كيف جيب أن يقال؟فأعياهم: فخطأه فيه مث قال ألصحابه
  .اذن مرهفة مؤللة: وقيل. أقالم

  :ولبعضهم
  مقدودة اآلذان أمثال القدود

  :سعة العني

  :بعضهم
  وشقت مآقيها من أخر... وعنيٍ هلا حدرةٌ بدرةٌ 

  :آخر
  مبحجرها حتت النصيف املنقب... عنيٌ كعني البكر حني تديرها 

  :اجلبهة

  املقتدرهلا جبهةٌ كسراة اجملن حذقه الصانع 

  :العرف

  عثاكيل قنوٍ من مسيحة مرطب... واسحم ريان العسيب كأنه 

  :الذنب

  :امرؤ القيس
  تسد به فرجها من دبر... هلا ذنٌب مثل ذيل العروس 

  :طفيل
  جمر اشاء من مسيحة مرطب... وأذناهبا وحف كأن ذيوهلا 

  :سعة الشدق



  :شاعر
  كيممستجاف يضل فيه الش... وهي شدقاء كاجلوالق فوهاً 

  :الفالح
  إن يلق يف شدقيه كلٌب يذهب... أشدق رحب املنكبني شرجب 

  :وحنوه للطفيل
  وإن يلق كلٌب بني حلييه يذهب

  :سعة املنخر

  هلا منخٌر كوجار الضباع
  :آخر

  هلا منخٌر مثل جيب القميص
  :بشر

  كتمن الربو كٌري مستعار... كأن حفيف منخرها إذا ما 
  .هر يف السعة كنهرمينع عنه وقوع الب: وقال بعضهم

  :الواقص الذباب بطرفه

  :املرقش
  مبحالٍة نفض الذباب بطرفها

  :ابن مقبل
  فرادى ومثىن أصعقتها صواهله... ترى النعرات اخلضر حتت لبانه 

  خيوطة ماويٍ لواهن قاتله... فريساً ومغشياً عليه كأمنا 

  :الضامر

  :عمرو بن معدي
  أمر على الرماح ترى مسداً... تقول هلا الفوارس إذا رأوه 

  :آخر
  كأهنا هراوةٌ منوال

  :آخر
  كقدح رام طار عنه شذبه



  :آخر
  جوداء مثل هراوة املغراب

  :احملفر

  .؟يصفون جياد اخليل بسعة اجلوف
  :قال

  ببطنه يعدو الذكر
  .مل يسبق احللبة أهضم قط: وقيل

  :اجلعدي
  يرجع إىل دقٍة وال هضم... حيط على زفرة فتم ومل 

  :الصلب

  :قيسامرؤ ال
  كجلمود صخرٍ حطه السيل من عل

  :طرفة
  كمرداة صخرٍ يف صفيحٍ مصمد... وأروع نباض أحد ململم 

  :املتنيب
  مفاصلها حتت الرماح مراود

  ؟؟

  :القوائم

  :امرؤ القيس
  عظيم الشظى عبل الشوى شنج النسا

  :وله
  هلا ثننٌ كخوايف العقاب

  :سليم اجلعدي
  مرقب رقاب وعولٍ على... كأن متاثيل أرساغه 

  :احلافر املنقعب



  :عرف بن الوليد
  د تتخذ الفأر فيه مغارا... هلا حافر مثل قعب الويل 

  .حافر كالقدح املكبوب: ويقال
  :املوسوي

  ختال على األرض قعباً يكب... وكم قرع الدف من حافرٍ 

  :الصلب احلافر

  :امرؤ القيس
  حجارة غيلٍ وأرسات بطحلب... وختطو على صم صالبٍ كأهنا 

  :ذه اجلعدي فقصر عنه وإن كان قد بسطأخ
  حفني وإن كان مل حتطب... كأن حوافيه مدبراً 

  كسني طالء من الطحلب... حجارة غيلٍ برضراضٍة 
  :آخر

  حامل حتت رسغه جلمودا
  :رؤبة

  يرمى اجلالميد جبلموٍد مدق
  :مشلعة بن األخضر

  جعلن حزونة األجبال هارا... إذا قرعت سنابكها حبزٍن 
  :تزابن املع

  وحافرٍ أزرق كالفريوزج

  :املؤثر حبوافره يف الصفا

  :ابن املعتز
  طبع اخلواتيم لني الطني... صم الصفا حوافره 

  :املتنيب
  نقشن به صدر البزاة حوافيا... متاشت بأيدٍ كلما وافت الصفا 

  :الببغاء
  للناظرين أهلةً يف اجللمد... وكأمنا نقشت حوافر خيله 

  :معوذ رائق



  :بسلمة بن حوش
  ويعقد يف قالئدها التميم... تعوذ بالرقى من غي خبلٍ 

  :ابن املعتز
  تأكله عيوننا وتشربه... يكاد لوال اسم اإلله يصحبه 

  :هيئة مقبلة ومدبرة

  :امرؤ القيس
  من احلضر مغموسة يف القدر... إذا أقبلت قلت دباءة 

  ململمة ليس فيها أثر... وإن أدبرت قلت أثقية 
  هلا ذنٌب خلفها مسبطر... عوفة وإن أعرضت قلت سر

  :البحتري
  ودق فلست تراه من قدامه... وكأن فارسه وراء قذاله 

  :ما حيمد من أوصاف أعضائه جمموعة

إذا كان قصري الثالث طويل الثالث رحب الثالث صايف : ما حيمد من اخليل؟قال: سأل احلجاج ابن القرية
ق والظهر، والطويل األذن والنحر والسالفة، والرحب الثالث فهو اجلواد، أما القصري فالعسيب والسا

  .املنخر واجلوف واللبان، والصايف األدمي والعني واحلافر
  :خباب

  وقد أغدو بطرف هيكلٍ ذي منعٍة سكب
  حديد الطرف واملنكب والعرقوب والقلب

  عريض اخلد واجلبهة والصهوة واجلنب
وأغار زهري على حي من أحياء بكر بن . م حفرتهالفرس يسرع بسعة إبطه وجلده وبطول عنقه وعظ: وقيل

طويل بطنها قصري ظهرها : ما كان حتت أبيك؟قالت: وائل فأصيب بعضهم فأتته جارية تسأله عن أبيها فقال
  .إن صدق وصفك فقد جنا: فقال. هاديها شطرها

  :أوصاف خمتلفة

  :بعضهم
  فيه النجابة جارياً ومقودا... طرٌف تبني للبصري وغريه 

  :نيباملت
  وأعضائها فاحلسن عنك مغيب... إذا مل تشاهد غري حسن شياهتا 



  :البحتري وقد استوهب فرساً مسرجاً ملجماً
  ما مل يزرك بسرجه وجلامه... والطرف أجلب زائرٍ ملؤنٍة 

  ؟

  :كثرة عرق اخليل وقلته

  ترى املاء من أعطافه يتحلب
  :أبو النجم

  من احلماممشتملٌ جاماً ... كأنه يف اخليل وهو يسام 
  :آخر

  كأن على أعطافه ثوب مائح
  :وعاب األصمعي أبا ذؤيب بقوله

  إال احلميم فإنه يتبضع
  :امرؤ القيس

  فأدرك مل يعرق مناط عذاره

  :أثر العرق

  :طفيل الغنوي
  أسارير ملحٍ يف متون جمرب... كأن يبيس املاء فوق متوهنا 

  :عبيد
  ترها من يبيس املاء شهبا

  :املرار
  يبيس املاء حتسبه صقيعا... ل ترى عليها كعقبان الظال

  :البليد

: أي الرباذين شر؟قال: وسئل بعضهم. اغتفر من الدواب كل شيء إال البالدة فإن راكبها مركوب: قيل
ونظر رجل إىل . أرسلين: امسكين وإذا أمسكته قال: الغليظ الركبة الكثري اجللبة الذي إذا ارسلته قال

  :برذون عليه راوية فقال
  املرء إال حيث جيعل نفسه ما

  .إمنا أغتم لو أراد بزماورد: فقال. محارك يريد العصا: وقيل ملكار. لو مهلج يف سريه ما جعل راوية
  :شاعر



  يوم الرهان لكان الذر يسبقه... لو سابق الذر مشدوداً قوائمه 
  لكان قبل ارتداد الطرف يلحقه... أوفر يوم الوغى والنمل يطلبه 

  :وباملوصوف بالعي

ال إال قرر كأنه قثاءة ومشش كأنه سفرجلة ودخس كأنه : هل فيه عيب؟قال: باع رجل فرساً فقيل له
  .هو بستان ال برذون: بطيخة، فقيل

  :احلارثي
  عضوٌض بفيه طامٌح متخبط... دموٌع برجليه وقوعٌ بصدره 

  :حممد بن جهور
  ننخٌي دخس رخو العصب... يل برذونٌ حرونٌ جرد 

  :ال والكرباملوصوف باهلز

  :ما أرى فرسك يروي من الشعر إال قول عنترة: قيل لرجل على فرس هزيل
  حىت أنال به كرمي املأكل... ولقد أبيت على الطوى وأظله 

ملعرفته بسوء : ما بال محارك يتبلد إذا أخذ حنو املنزل ومحري الناس إىل منازهلم أسرع؟قال: وقيل ملزيد
  :حممد بن موسى القاساين! املنقلب

  فمهري من مالئكة الدواب... فال تنكر جبهلك فضل مهري 
  وال املوجود من برد الشراب... بال تنبٍ يعيش وال قضيم 

  يثري الريح مع ظل السحاب... سوى ورق احلجارة أو خليٍط 
  إذا ما الشمس حانت الغتراب... ويقضم كل يومٍ كف مشسٍ 

  السرابعلى هنرٍ يلوح من ... وإن يعطش وردت به هجرياً 
  :بعضهم

  يذكر كسرى وزمان عاد... برذون عمران أيب عباد 
  كأنه يف السوق والقياد... كأمنا أضالعه هواد 

  سفينة تدفع باملرادي... 
  :أبو دالمة يصف فرسه

  وتذكر تبعاً عند الفصال... وكانت قارحاً أيام كسرى 
  وآخر عهدها هبالك مايل... وقد مرت بقرٍن بعد قرٍن 

أما بعد اعلم الوزير أن ابنك حممداً محل عبدك على دابة تسوء : لعيناء إىل عبيد اهللا بن حيىيوكتب أبو ا
األولياء وتسر األعداء، تقف بالنثرة وتعثر بالبعرة كالقربة عجفاً والشنة دنفاً، تسعل وحتبق معاً، تضحك 



ل نق شعريه وآخر يقول النسوان وتلعب الصبيان، ولقد ركبتها فمن وقفة وحبقة وسعلة، فمن قائل يقو
التقط واحتفظ، وآخر يقول اقطع قوائمه واجعله مسراحاً، وآخر يقول ال متر به على العالف فتخنقه 

  .العربة
  :ابن طباطبا

  مثل شيخٍ إذا تعاطى اخلساره... قارٌح ملجٌم باإليوان عندي 
  كيف حتتال إن أردنا فراره... هبك صريته باإليوان مهراً 

  :شاعر
  وعوعة الذئب بالفدفد... ة بطن اجلواد كأن خضيع

  :النهي عن اخلصي

ملا غزا النيب صلى اهللا عليه وسلم تبوك، محل رجالً من األنصار على فرس وأمره إذا نزل أن ينزل قريباً : قيل
: منه شوقاً إليه وشهوة إىل صهيله، فلما قدم النتيب عليه السالم املدينة سأل األنصاري عن الفرس فقال

  .مه مثلت به أعرافها أدفاؤها وأذناهبا مذاهبا التمسوا نسلها وباهوا بصهيلها املشركني: فقال. هخصينا

  مما جاء يف الغنم

  ؟

  :وصف النعم وتفضيل بعضها على بعض

الغنم بركة موضوعة : وقال صلى اهللا عليه سومل. النعم اسم يشمل الغنم والبقر واإلبل: قال أهل اللغة
الفخر يف أهل اخليل : وقال أيضاً. واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةواإلبل مجال ألهلها، 

فمائة من : وقيل. قىن: ما تقولني يف مائة من املعز؟قالت: وقيل البنة اخلس. والسكينة يف اهل الغنم
ن اإلبل، إن محلت ما خلق اهللا تعاىل نعماً خرياً م: وقيل. مىن: فمائة من اإلبل؟قالت: قيل. غىن: الغنم؟قالت

اإلبل طويلة الظمأ بعيدة الروحة : وقيل. أثقلت وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت وإن حنرت أشبعت
  .بسيطة املشية ثقيلة احلمل، وكل ظهر له كالعيال

  :املتبجح مبلك اإلبل

  :إبراهيم بن العباس
  وتفتر عنها أرضها ومساؤها... لنا إبلٌ غر يضيق هبا الفضا 

  ومن دوننا أن تستباح دماؤها... أن تستباح دماؤنا  فمن دوهنا



  وأيسر خطبٍ يوم حق فناؤها... محى وقرى فاملوت دون مرامها 
  :املرار

  مهوراً وال من مكسبٍ غري طائل... هلم إبلٌ ال من دياتٍ ومل تكن 
  وقد عرفت ألواهنا يف املعاقل... حمبسة يف كل رسلٍ وجندٍة 

  :أبو جرول: وصفها
  سناء قتيلٍ أو حلوبة جائع... ن الظيب مل أر مثلها خماٌض كس
  :القطامي

  إذا هو رغى وسطها بعدما يسري... طوال القنا ما يلعن الضيف أهلها 
  وبالصيف يردون املياه على العسر... جفاٌر إذا صافت هضاٌب إذا شتت 

  وليس بأيديهم غناي وال فقري... يعض عليها احلاسدون بناهنم 

  :فضيل بعضهاألوان اإلبل وت

الرمكاء هنية تصغري هنية واحلمراء صرباء واحلمراء غزراء والصهباء : قال حنيف احلنامت وكان آبل الناس
. سرعاء، ويف اإلبل أخرى إن كانت عندي مل أبعها وإن كانت عند غريي مل أشترها ألنه ال يبيعها إال العيب

ألن : قيل ومل ذاك؟قال. صبح القوم على صهباءهجر على محراء وأسر بورقاء، و: وقال أبو نصر النعامي
ورق : وقيل. احلمراء أصرب على حر اهلواجر، والورقاء على السرى، والصهبة أحسن األوان حني ينظر إليها

اإلبل أصفاها، والصهب أنقاها، والدهم أهباها، واحلمر أضناها أي أكثرها ولداً، واألدم أوضؤها والرمد 
  .أوطؤها

  :اناملتشاهبة األلو

  :ذو الرمة
  على العود إال باألنوف سالئله... إذا أنتجت منها املثاين تشاهبت 

  .أي تشاهبت على أمهاهتا لكوهنا على جناد واحد فال يعرفن إال بالشم

  :اإلبل املختلفة األلوان

  :بعض اللصوص يصف إبالً سرقها من أحياء خمتلفة
  ثارهاال تسألوين وانظروا آ... تسألين الباعة أي دارها 

  وكل نار العاملني نارها... كل جنار يف الروى جنارها 
  :والنار السمة كردوس املراثي فيها



  وذلك علمٌ ال حييط به الطمس... أتسألين عن نارها وديارها 
  .أي اخللق

  :اإلبل املعلمة

  :قال الراجز
  قبل متام القوم يف جنارها... كل عالةٍ توجت بنارها 

بعري حملق : وقيل. اط واحملجر واخلطاف والغراب واخلطام والكشاح واجلبابومن السمات العالط واخلي
  .وامليسم مباح يف لشريعة، كان يسم إبل الصدقة. وطهور وأحزب

ومن منفعة السمة أهنا إذا . وكانت القصوى والعضباء ناقتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موسومتني
  :قال. عرفت للرئيس مل تطرد عن املاء

  والنار قد تسقى من األوار... قيت آباهلم بالنار قد س

  :إبل غري معلمة

  .رمبا يترك البعري غري معلم إما ألن أغفاهلا كالعلم هلا، أو يكون ذلك ضناً من صاحبها هبا لكرمها
  :قال

  وال عيش إال كل صهباء غفل
  :وقال

  ومنكباها خلف أوراك اإلبل... تناول احلوض إذا احلوض شغل 
  :وقال
  يكرمها أرباهبا أن تومسا... ل محارء يفاعٍ املنتمى من ك

  :وصف البعري بالسرعة والقوة

تقطع األرض وترض احلجارة رضاً وتنهض يف الزمام هنضاً، سريعة الوثوب بطيئة : وصف أعرايب ناقة فقال
عقاب إذا هوت وحية إذا التوت طوت الفالة : كيف ناقتك؟فقال: وقيل آلخر. النكوب، مروح شروب

أقبلت من اليمن أريد مكة ومعي ثالث مجال فصحبت مينياً على ناقة : وقال شيبة بن عقال. ما انطوتو
أتطيب نفسك عما معك : فوقف يب مجل بعد مجل حىت بقيت راجالً فخفت أن يفوتين احلج، فقال اليمين

ن مل تطلب خذ حر متاعك إ: نعم، فنزل وقدم رحله فكاد يضعها على عنقها، مث قال: وتردفين؟فقلت
إن يل : ففعلت وأردفين، فجعلت تعوم بنا عوماً كأ، ها ثعبان حىت انتهى يب إىل املوقف فقال. نفسك عنه

أدرك عليها الثأر وأصيد عليها : حاجة إليك أن ال تذكرها، فإن هذه آثر عندي من كل مال يف الدنيا
  .الوحش وأوايف عليها املوسم من صنعاء كل عام



  :رجل يف املشيحتريك األيدي واأل

  :رؤبة
  أيدي جوارٍ يتعاطني الورق... كأن أيديهن بالقاع الفرق 

  :آخر
  يدا سابحٍ يف غمرة يتبوع

  :آخر
  يدا معول خرقاء تسعد مأمتا

  :آخر
  تبكي مليتٍ وسواها املوجع... كأهنا نائحةٌ تفجع 

  :الشماخ
  بعيد الشباب حاولت أن تعذرا... كأن ذراعيها ذراعاً مدلة 

  :القضامي

  حسبت أرجلها قدام أيديها... عوج فواج إذا حث احلداة هبا 
  .وضعها تعليل ودفعها حتليل: وصف أعرايب بعريه فقال يف صفة قوائمه

  :رمي احلصى باألخفاف

  :امرؤ القيس وعنه أخذ الشعراء
  إذا حنلته رجلها حذف أعسرا... كأن احلصى من خلفها وأمامها 

  ذيوفٍ يتقدن بعبقرا صليل... كأن صليل املروحني تشده 
  :عبدة بن الطيب

  كما ختلخل بالوغل الغرابيل... ترى احلصى مشمغراً عن منامسها 
  :ابن املعتز

  يدا ناقدٍ او نابلٍ مل يسدد... كأن يديها وهي تسترفض احلصى 

  :اخلائف من الضرب والزجر

  :وصف الكميت ناقة فقال
  بزجرة أخرى من سواهن تضرب

  :إبراهيم بن هرمة
  ما قال غريي ألخرى غريها عاج... خترج من بني اجلبال إذا  تكاد



  :آخر
  سوطها لنقر اخلفى ويداها لزجر الرحى

  :آخر
  إذا غرد حاديها... كأن النري يلسعها 

  :طريح
  إذا ابن أرضٍ عوى بالبيدا وضبحا... تكاد خترج من أنساعها مرحاً 

  :الشماخ
  ه خشية السوط أزوراونصفاً ترا... وتقسم نصف األرض طرفاً أمامها 

  :أخذه مسلم بن الوليد فقال
  وضح الطريق وخوف وقع احملصد... متشي العرضنة قد تقسم طرفها 

  :املشبه بالريح والربق

  :نصيب
  تبيت غوادي الريح حيث تقيل... هي الريح إال خلقها غري أهنا 

  :بكر بن النطاح
  رياٌح تطارد بالقفر... كأن قوائمه يف املسري 

  :وقال
  من ذكر الريح فقد مساها... قلوصٍ راكبٍ تراها  أي

  أو نعت الربق فقد كناها... 

  :املشبه بالطري

  .ركبته كأنه نعامة أو إعارته األجنحة محامه: وصف رجل بعريه فقال
  :مسلم

  خلق من الريح يف أشباه ظلمان... إىل اإلمام هتادينا بأرجلنا 
  :أبو سعيد املخزومي

  ومل أر قبلها خفاً يطري...  إليك خليفة الرمحن طارت

  :املشبه بالوحشيات

  :زهري
  كسوهتن شبوباً من لظى هلبا... كأن كوري وأنساعي وراحليت 



  :لبيد
  بربقة واجف إحدى الليايل... كأخنس ناشٍط جادت عليه 

  .وكل ذلك يدخل يف صفة الوحشيات

  :املشبه بالسفينة

  :املثقب
  ماهرٍة دقنيعلى قرواء ... كأن الكور واألنساع منها 
  غوارب كل ذي حدبٍ مصني... يشق املاء جؤجؤها وتعلو 

  :أبو النجم
  قرقور ساجٍ مرسل اخلطام... كأنه إذ خط يف الزمام 
  فهو يشق املاء بانتحام

  :النابغة
  فعل اخللية يف اخلليج اجلاري... يسنت يف ثين اجلديل وينتحي 

  :القليل املباالة ببعد املفاوز

  :احلطيئة
  إىل علم بالغور قالت له ابعد... يوماً مبؤخر عينها  إذا نظرت

يتدرع املطايا إذا ماشته بغباره، وخيدن إذا : كيف بعريك؟قال: قيل ألعرايب: املتقدم على ما يسايره من املطايا
  :برك يف آثاره ال يربك خفياً يتقدمه فهو كما قال

  رأت رفقةً فاألولون هلا تصبو... موكلة باألقدمني فكلما 
  :أبو نواس

  صف تقدمهن وهي أمام... تذر املطي أمامها فكأهنا 
  :أخذه ابن املعتز وأبدع فقال
  كسطر بسم اهللا يف كتاهبا... وهي أمام الركب يف ذهاهبا 

  :املتنيب
  ويزيد وقت مجامها وكالله... ميشي إذا عدت املطي وراءها 

  :ما يعجز احلادي عن إدراكه

  :قال
  واحلادي الالغب من حداهتا. ..كيف ترى مر طلى حياهتا 



  :األعشى
  به نفسٌ عالٍ خيالطه هبر... محني عراقيب احلصى وتركنه 

  :آخر
  زيداً يبغل خلفها تبغيال... وإذا انتقصت إىل املفازة غادرت 
  .أي ال يدركها احلادي السريع

  :املترقص من اإلبل

  :املثقب
  يباريها ويأخذ بالوضني... وترقص يف املسري كأن هراً 

  :املمزق

  هتاويل من إجالء دهرٍ معلق... ترى لو تراءى عند معقد غرزها 
  :آخر

  كأن هبا من طائف اجلن أولقا

  :الساكن من اإلبل

  :ذو الرمة
  حىت إذا ما استوى يف غرزها تثب... تصغي إذا شدها بالكور جاحنةً 

  :آخر

  مشي العذارى هزت املطارفا... متشي إذا ما هزت السوالفا 

  :األرض بثفناتهاملؤثر يف 

  :ابن املعتز
  تركن أقاصيص القطا يف املنازل... كأن املطايا إذ غدون بسحرٍة 

  :املثقب
  معرس باكراتٍ الورد جون... كأن مواقع الثفنات منها 

  على معراهبا وعلى الوجني... كأ، مناخها يلقي جلاماً 

  :اخلفيف الوطء لسرعته



  :بعضهم
  طاه يف أعشاشه مل يطريخت... خفية وطء اجلرس لو أن محراً 

  :اجملتر

  :املثقب
  بتغريد احلمام على الركون... وتسمع للذباب إذا تغىن 

  :النابغة
  له صريٌف صريف العفو باملسد

  :الضامر

  :األعشى
  نقية ذود كتمٍ للرغاء... كتوم رغا إذا ضجرت وكانت 

  :الكميت
  تكرم عن أظالفهن وترغب... كتوٌم إذا ضج املطي كأمنا 

  :الرغاء

  :الكميت
  إذا ارحتلوا نوائح معوالت... كأن رغاءهن بكل فجٍ 

  :كعب
  تعاورن أنبوباً أجش مثقبا... أرى إبلي ليست حتن كأمنا 

  :اللغام

  :أبو النجم
  مربنسٌ يف كرسفٍ مل يغزل... كأنه من زبد األفكل 

  :أبو نواس
  فيحاله إىل منحره؟... يكتسى عثنونه زبداً 

  :ر قطن الندف عن وتره آخر؟مث تذروه الرياح كما طا
  لغاٌم كبيت العنكبوت املمدد

  :الضامر املهزول



  :جرير
  جفٌن طويت به جناديات... خرقاء ضرهبا الوجيف كأهنا 

  :الشماخ
  شرائح النبع براه القوس... كأهنا وقد يراها األمخاس 

  .وفيه وقيد دبره ورجيع سفر كأنه مشحب أو هالل يف ظلمة، أعجف
  :سلم اخلاسر

  مثل األهلة قد ذهنب حماقا... ى تبارى بعد طول كالهلا عيس
  :القطامي

  وشاح فتاٍة دق عنه خماصره... طواها السرى فالنسع جيري كأنه 

  :املعيبات

ركبت ناقيت فأمضيتها حىت أنضيتها، أزجيها على الوجى وأسري هبا على احلفا؛فعقاهلا إذا : قال بعضهم
  .أنيخت كالهلا

  :إبراهيم بن هرمة
  قيداً أمر بغري كفي فاتر... الوجى بذراعٍ كل جنيبٍة  جعل

  :الراعي
  وما إن طبها إال اللغوب... كأن هلا برحل القوم بوا 

  :املمزق

  ولو ظل يف أوصاهلا الغل يرتعي... نتاج طليحاً ما تراعى من الشذى 

  :القوي الصليب

  :الراعي
  أشم كما أوفد املنرب... منت كتفاها إىل حارٍك 

  :آخر
  يةٌ كأتان الضحل علكومجلد

  :املسيب. ويقال هي كرب مشيد
  ملساء بني غوامض األنساع... وكأن قنطرةً مبوضع كورها 

  :آخر
  مناراٌت بنني على مجاد... كأن مواقع الغربان منها 



  :فقال. وصف القطامي نوقه مبا لو وصف به امرأة لكان أشعر الناس: وقال بعض العلماء
  وال الصدور على األعجاز تتكل... خاذلةٌ  ميشني رهواً فال األعجاز

  :العني

  :بعضهم
  قالة أعينها نزح القوارير

  :مدح املعز وتفضيلها

ما هو إال نعجة من : وإذا وصفوا الرجل بالضعف واملوق قالوا. العتاق معز اخليل والرباذين ضأهنا: قيل
شعر املعز كشعر اإلنسان : وقيل. النوفالن أمعز من ف. فالن ماعز من الرجال: النعاج، وإذا مدحوه قالوا
عنز اليمامة وعنز وائل وماعز بن : مسي بالعنز كما مسي بالكبش فقيل: وقيل. وهو به أشبه وإليه أقرب

امسحوا رغام الشاء ونقوا : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أمحق من راعي ضأن مثانني: وقيل. مالك
ما من مسلم له شاة إال وقدس كل يوم مرة، فإن : وقال. اجلنة مرابضها من الشوك واحلجارة فإهنا من
  .كانت له شاتان قدس كل يوم مرتني

  :تفضيل حلم الضان واملعز

فالن يأكل من رؤس احلمالن، ومل يقولوا رؤوس املعز ضان، وشواء الضان هو : يقال للطيب الطعام
  .املنعوت

: وقيل. م وحيرك السوداء، ويورث النسيان ويفسد الدمإياك وحلم املاعز فإنه يورث اهل: وقال بعض األطباء
  .شحم ثوب املعز وكليتها أطيب من احلمل

  :شاعر
  فهم نعجون قد مالت طالهم... كأن القوم شووا حلم ضأٍن 

جاءت امرأة . واملصروع إذا أكل حلم الضأن اشتد ما به يف أوان الشرع يف مبادئ األهلة وانتصاف الشهور
ما : قال. إين اختذت غنماً ورجوت نسلها ورسلها وإين ال أراها تنمو: يه السالم فقالتإىل رسول اهللا عل

  .عفري أي اخلطي هبا بيضاء: سود؟فقال: ألواهنا؟قالت
  :الزاخر

  كأن ظل حجرٍ صغرامها... هلفي على عنزين ال أنسامها 
  وصانع معطرةٍ كربامها... 
  :آخر



   مرزوقمحراء من معز أيب... أعددت للضيف وللرفيق 
  بلنيٍ املس قليل الريق... تلحس خد احلالب الرفيق 
  حنيح ضب حنقٍ فتيق... كأن صوت شنجها العتيق 

  يف حجرٍ ضاق أشد الضيق... 

  :ويف صفتها

  حتلب رسالً طيب املذاق
  :امرؤ القيس

  كأن قرون حلتها عصي... لنا غنٌم نسوقها غزار 
  شبعٌ وريوحسبك من غىن ... فتمأل بيتنا أقطاً ومسناً 

  ؟

  :نعت التيس

  :قال خمارق بن شهاب املازين، وكان سيداً يصف تيس غنمه
  دالءٌ وفيها وائد القرن ليلب... وراحت أصيالنا كأن ضروعها 

  شريح ولونٌ كالوذيلة مذهب... له رعثان كالشنور وغريه 
  يواصلها داٍن من الظلف مكتب... وعٌني أحم املقلتني ووغرةٌ 

  من احلسن يف األعناق جزٌع مثقب... للوايت كأهنا أبو احلو والغر ا
  وضيف ابن قيسٍ جائٌع متحوب... ترى ضيفها فيها يبيت بغبطٍة 

. سيد كرمي ميدح تيسه ويهجو ابن عمه: كيف خمارق فيكم؟فقال: ووفد قيس هذا على النعمان فقال له
وحكي أن ثوراً . أن فريت أوداجهفالن أعلم من تيس بين محان، زعموا أنه نفط سبعني عنزاً بعد : وقيل

  .وثب على بقرة بعد أن خصي فأحبلها

  :محل الشاة ووالدهتا

الوقت اجليد يف محل الشاة أن ختلى سبعة أشهر بعد والدهتا، ويكون محلها مخسة أشهر فتلد : قال األصمعي
بأي شيء تعرف محل : وقيل ألعرايب. يف السنة مرة فإن محل عليها يف السنة مرتني فذلك األمغال يقال أمغل

  .إذا ترزم حياؤها وزجت شعرهتا واستفاضت خاصرهتا: شاتك؟قال

  :ذم العنز



  :اشترى رجل من طيء عنزاً بثمانية دراهم من ابن عم له يقال له محيد، فلم حيمدها فقال
  من أعور العني مشوم الناصيه... لقد لقيت من محيٍد داهيه 

  بين ضرٌع هلا كالداليهأعج... قد باعين الغول بأرضٍ خاليه 
  ليت السباع لقيتها عادية... فقلت ما هذا جبد غاليه 

  أسأل رب الناس منها العافيه... 

  مما جاء يف الوحشيات

  :البقر

تسمى مولعة لتولع جسدها ومذرعة لكون طرفها اسود وسائرها أبيض، وتوصف بأهنا خمذمة الشري 
  .وخنساء اخلنس ألنفها ال لطول ذنبها

  :اجلعدي
  وروقني ملا يعدوان تقشرا... ووجهاً كربقوع القناة ملمعاً 

  :لبيد يف وصف بقرة وحش أكل وحيش ولدها
  خذلت وهادية الصوار قدامها... أفتلك أم وحشيةٌ مسبوعةٌ 

  غبش كوسب ما مين طعامها... ملعفر فهد تنازع شلوه 

  :الثور

  :يوصف باللهق لبياضه وبالزهرة، ولذلك قال
  كأنه حني يعلو عاقراً هلب... ور بنقبته والح أزهر مشه

  :النابغة. العاقر الرمل
  بذي اجلليل على مستأنسٍ وحد... كأن رحلي وقد زال النهار بنا 

  طاوي املصري كثيف الصيقل الفرد... من وحش وجرة موشي أكارعه 
  :آخر

  نقعٌ يثور ختاله طنبا... وانقض كالدري يتبعه 
  :الطرماح

  سيٌف على شرٍف يسل ويغمد... كأنه يبدو وتضمره البالد 
  :لبيد يف سرعته

  كما لعب املقامر بالفيال... يشق مخائل الدهنا يداه 
  :آخر

  كاهلربيف تنحى ينفخ الفحما... يقابل الريح روقيه وكلكله 



كان جعفر بن سليمان أحضر على مائدته بالبصرة يوم زاره الرشيد . ويقال به داء الظباء إذا مل يكن به داء
ألبان الظباء وسالها ومسنها فاستطاب طعمها، فسأله عن ذلك فغمز جعفر بعض الغلمان فأطلق عن ظباء 

  .معها خشفاهنا فمرت يف عرص الدار جتاه عينه مقرطة خمضبة
  :أبو ذؤيب

  تنوش الربير حيث نال اهتصارها... فما أم خشفٍ بالفالة مشدن 

  ليها قصارهاجىن أيكٍة تصفو ع... موشحة بالطرتني دنا هلا 
  :ذو الرمة يصف ظبية تصون خشفها

  حنته ونضت جيدها باملناظر... إذا استودعته صفصفاً أو صرميةً 
  بكل مقيلٍ عن ضعاف فواتر... حذاراً على وسنان يصرعه الكرى 

  وكم من حمبٍ رهبة العني هاجر... وهتجره إال اختالساً بطرفها 
  :وقال

  حنيٍة يبدو هلا ويغيبمب... رأت مستخرياً فاسترابت بشخصه 
أبو ذؤيب . يعين باملستخري الصائد الذي خيور خور الغزال، فإذا التفتت الظبية علم أهنا مغزل فيطلب غزاهلا

  :يف صفة غزال ضعيف
  ويشرق بني الليث منها إىل القفل... إذا هي جاءت تقشعر مكاهنا 
  إذا أدبرت ولت مبكتنزٍ عبل... ترى محشاً يف صدرها مث أهنا 

  :ويف وصف الكناس قال بعضهم
  خالل الليل مغموم النهار... وبيت ختفق األرواح فيه 
  على خرقٍ تقوم باملداري... متارشه صوانع مشفقاٌت 

  :مجاعة الوحشيات

  :زهري
  وأطالؤها ينهضن من كل جمثم... هبا العني واآلرام ميشني خلفةً 

  :آخر
  عشرية خمولجبيد معم يف ال... فأدبرن كاجلزع املفصل بينه 

  :الزرافة

اشتركا وبلثك، كأنه بقرة منر وزعموا أهنا ولد النمرة من اجلمل ولو : تكون بأرض النوبة وتسمى بالفارسية
جعلوا الفحل النمر واألنثى الناقة كان أقرب يف الوهم، فللزرافة خطم اجلمل وجلد النمر ورأس اإلبل 



ها، وليس لرجليها ركبتان وهذا كقوهلم كارميش ملا أشبه وظفلها، والزرافة طويلة اليدين منحنية إىل مآخر
  .الثور، والكبش واستر مرك ملا أشبههما ألن بني هذين اجلنسني تالقحاً

  :الفيل

الفيل والزندفيل جنسان كالبخت والعراب وكالبقر واجلاموس وكاخليل والرباذين، وهي ال تنتج عندنا وال 
يل قرناه وخرجا من احلنك أعقفني، ويدل على ذلك أنه مصمت إال تنبت أنياهبا وزعمت اهلند أن نايب الف

وأصل لسان كل حيوان إىل . على جموف األسفل كالقرن، وأنه ال يعض به وإمنا يستعمله استعمال القرن
لوال أن لسان الفيل مقلوب لتكلم، وخرطومه أنفه وبه : داخل وأصل لسان الفيل إىل خارج، وقالت اهلند

ومىت اغتلم مل ميلك وعاد وحشياً وأكرب .  جوفه، وهو بني الغضروف والعصب وبه يقاتليوصل الطعام إىل
  :وقال. االيور ايره

  عن احلمري وعن تلك الرباطيل... ملا بصرت باير الفيل أذهلين 
. ومل جتتمع عند ملك قط، ووضعت فيلة عنده ومل تنتج بالعراق. واجتمع عنه ابرويز تسعمائة ومخسون فيالً

  .ت محري والتبابعة واملقاول والعباهلة والكيسوم من ملوك احلبشة يكرمون الفيلة ويركبوهناوكان
  :ابن طباطبا

  هبيمةٍ يف صفة األنسي... أعجب بفيل آنسٍ وحشي 
  غيب معاين رمزه اخلفي... يفهم من سائسه السندي 

  يزهى جبزٍء منه طاروين... أقبل يف سريباله الغيمي 
  خيطو على أساسه القوي... مملس اجللباب فاخيت 

  سائسه عليه ذورقي... مثل الدىل املوثق املبين 
  خرطومه كجعبة التركي... منتصٌب منه على كرسي 
  ناباه يف هوليهما احملشي... يعلو بشطر منه خابوطي 
  سبحان رب قادرٍ علي... كمثل قرٍن ناطحٍ طوري 

  سخره للسائس النويب... 

  :الكلب

ة والتشمم ويسمى فلحس، وفلحس اسم طفيلي وو يرجع يف قيئه ويشغر ببوله يف الكلب موصوفة بالسرق
جوف أنفه، ومن مدائحه حفظه على أهله وحراسته، ويف أرحامها أعجوبة ألهنا تلقح من مجيع أجناس 

الكالب خبالف الغنم، وتؤدي شبه كل واحد، وإناثها حتيض كل سبعة أيام وعالمة ذلك ورم أطباؤها وال 
سفاد يف ذلك الوقت، ويعتريها عند الوالدة هزال، وأكثرها ما تضع اثنا عشر جرواً، ورمبا وضعت تقبل ال

واحداً وجراؤها ال تتهارش بل يؤثر بعضها بعضاً بالطعام، وإناثها أطول عمراً، والسلوقية كلما أسن كان 



أصرب على : ومن أمثاهلم. أقوى على املعاظلة خبالف سائر احليوانات، وكل كلب إذا اسن كان صوته أجهر
  .وأألم من كلب على جيفة. اهلوان من كلب

  والكلب أجنس ما يكون إذا اغتسل
  :ومنها

  حىت تنام ظالع الكالب

. نعم مكلب يف بؤس أهله. وأنظر من كلب، وأمسع وأشم منه، وعلى أهلها جنت براقش، وهو اسم كلبة
  .مطل كنعاس الكلب. مسن كلبك يأكلك، أجوع من كلب حومل. أجع كلبك يتبعك

وقال أبو حمجن يف رجل يسمى وثاباً . سحام ومقلى القنيص وسلهب وجدال والرهان واملتناول: أمساؤه
  :ويسمى كلبه عمراً

  من التوفيق أسبابا... ولو هيا له اهللا 
  ومسى الكلب وثابا... لسمى نفسه عمراً 

  :جواز قتله

مة من األمم ألمرت بقتلها، وإذا وجدمت الكلب البهيم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لوال أن الكالب أ
إن دية : ويف اخلرب. اقتلوا اجلان ذا الطيفتني واألسود البهيم: وقال أمري املؤمنني. األسود فاقتلوه فإنه شيطان

كلب الصيد أربعون درمهاً، ودية كلب الدار زنبيل تراب، حق على القاتل أن يوديه وعلى صاحب الكلب 
  .أن يقبله

  :حترمي أكله

  :أكله حمرم وبنو أسد يعريون بأكله ولذلك قال
  وكان مسيناً كلبه فهو آكله... إذا أسدي جاع يوماً ببلدٍة 

  :وقال خماطباً بعضهم
  لو خافك اهللا عليه حرمه

  :ما جيوز ارتباطه من الكالب

ة نقص من أجره كل من اقتىن كلباً ليس بكلب صيد وال حرث وال ماشي: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً: وقال. يوم قرياط

  :حماربة الكلب والوحشيات



  :امرؤ القيس يف صفة ثور وكلب
  فقلت هتكت إال تنتصر... فأنشب أظافره يف النساء 

  كما خل ظهر اللسان اجملر... فكر إليه مبرياته 
  :أبو ذؤيب

  سيب أقرته الكالب مروع...  والدهر ال يبقى على حدثانه
  فإذا يرى الصبح املصدق يفزع... شعف الكالب الضاريات فؤاده 

  عبل الشوى ذو طرتني مولع... ينهشنه ويذودهن وحيتمي 

  :صيد الكلب

  :أبو نواس
  كطلعة األمشط من جلبابه... ملا تبدى الصبح من حجابه 
  ينشف املقود من جذابه... هجنا بكلبٍ طاملا هجنا به 
  متنا شجاع جل يف أنسابه... ما كان مثنيه لدى أسالبه 

  موسى صناع رد يف نصابه... كأمنا األظفور من قنابه 
  :وقال

  قد سعدت جدودهم جبده... أنعت كلباً أهله يف كده 
  يظل مواله له كعبده... فكل خريٍ عندهم من عنده 

  تلذ منه العني حسن قده... ذا عزة حمجالً بزنده 
  !ن كلبٍ نسيج وحدهيا لك م... 

  :الفهد

كبارها أقبل لآلداب من صغارها خبالف سائر احليوانات، وهو أنوم خلق فإنه نومة مصمت ومجيع احليوانات 
  .تشتهيه، ويستدل برحيه على مكانه، ورمبا يصطاد بالصوت احلسن يصغي إليه، وإناثها أصيد من ذكورها

  :ابن طباطبا يف وصفه
  نازلة كل وقت إمياء؟ ...هلوت فيه بصيد راكبٍة 

  رومية املقلتني كحالء... تركية الوجه حني تنعتها 
  قد فوفت مثل وشي صنعاء... أبرزها احلسن يف مشهرٍة 

  داجية شيبت بقمراء... يضاحك الصبح من ملمعها 
  بعني واشٍ ورعي حرباء... يراقب الوحش يف مراتعها 

  :األسد



  :املتوكل الليثي
  طوع العلوج تلني لألسوار... ه وردٌ تظل له السباع تطيع

ويقل نسله ألن ولدها جيرح رمحها فتعقم وتقصد إذا قربت مملحة فتضع فيها احلمل خوفاً من النمل، ألن 
  :ولدها ككتلة شحم فيقصده النمل، ولذلك قال املتنيب

  ويسلمه عند الوالدة للنمل... يرد ابو الشبل اخلميس عن ابنه 
له عينان محراوتان مثل وهج التنور، كأ، ما نقرا باملناقري : أن يذكره نثراً فقال واستوصف عبد امللك أبا زيد

يف عرض حجر، لونه ورد وزئريه رعد، هامته عظيمة وجبهته شتيمة، نابه عنيد وشره عتيد، إذا استدبرته 
حسبك : فقال. قلت أفرع وإذا استقبلته قلت أقرع، إذا مشى تبهنس وإذا أتى الليل أعلنكس تبوأ وجتسس

  :قال. لقد وصفته بصفة خلته يثب علي
  كأنه برنساً يف الغاب مدرع... ضرغامةٌ أهرت الشدقني ذو لبٍد 

  :الفرزدق
  إذا سار عزته يداه وكاهله... هزبرٌ هريت الشدق ريبال غابة 

  ولكنه بالصحصحان ينازله... شتيم احمليا ال خياتل قرنه 
  :ابن هرمة

  قلما يعتاده فيه القرم.. .أسٌد يف الغيل حيمي أشبالً 
  ينقض الكلم إذا الكلم التأم... مطرٌق يكذب عن أقرانه 

  :املتوكل الليثي
  شتيم احمليا خطوه متدان... فهابوا وقاعي كالذي هب خادراً 

  سراجني يف داجورٍة يقدان... تشبه عينيه إذا ما فجأته 
  خضنب حبناء فهن قوان... كأن ذراعيه وبلدة حنره 

  يعلى أعايل لونه بدهان... الشدق وردٌ كأمنا أزب هريت 
  مهوس دجى الظلماء غري جبان... مضاعف طي الساعدين مصنٌرب 

  :الذئب

  :قصد ذئب الفرزدق إليه ربع مسلوخة كانت معه، فلما ارحتل عارضه فقال
  على الزاد ممشوق الذراعني أطلس... وليلة بتنا بالعرينني ضافنا 
  لدن فطمته أمه يتلمس... تلمسنا حىت أتانا ومل يزل 
  بقية زادي والركائب نعس... فقامسته نصفني بيين وبينه 

  على طارق الظلماء ال يتعبس... وكان ابن ليلى إذ قرى الذئب زاده 
  :النجاشي



  قليل به األصوات جاوزته حمل... وماءٍ كلون البول قد عاد آجناً 
  ل ومن أهلخليٌع خال من كل ما... وجدت عليه الذئب يعوي كأنه 

  يواسي بال أثر عليك وال حنل؟... يا ذئب هل لك يف أخٍ : فقلت له
  دعوت ملا مل يأته تبع قبلي... هداك اهللا للرشد إمنا : فقال

  وهاك اسقين إن كان ماؤك ذا فضل... فلست بآتيه وال أستطيعه 
  وفد صدره فضل القلوص من السخل... عليك احلوض إين تركته : فقلت

  وعدت كالنا من هواه على شغل... ى ذئاباً كثريةً فطرب فاستعو
  :آخر

  بأخرى األعادي فهو يقظان نائم... ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 
  :كعب بن زهري وكان قد رامه قومه أن يشتري غنماً

  يا كعب وحيك مل ال تشتري غنماً؟: ... تقول حياي من عوفٍ ومن جشمٍ
  يٌس إذا ما أنفه رزماومن أو... من يل هبن إذا ما أزمةٌ جلبت 

  عاري األشاجع ال يشوى إذا ضغما... أخشى عليها كسوباً غري مدخر 
  وإن عدا واحداً ال يتقي الظلما... إن يغد يف سرعة ال يثنه هبٌر 

  .من استودع الذئب ظلم: وقيل. أغدر وأخبث وأكسب من ذئب: وقيل

  :اخلنزير

ونظر . تستطيبه وتأكله، ومل يكن كالقرد إذ عافته النفوس إمنا أظهر اهللا حترميه أن كبار القبائل وملوكها
وهو ضرار رمبا طلب عرقاً . اخلمر على أهالة اخلنزير: معاوية يف وجه بعض النصارى الشأم فرآه بضاً فقال

مندفناً فيحفر خريب أرض ويفسد فساداً كثرياً وليس يف ذوات األنياب أشد ناباً منه والذكر يقاتل يف زمان 
وأما فرخ اخلطاف وفرخ احلية فإن عينها إذا قلعت تعود صحيحة، . ومىت قلع إحدى عينيه هلكهيجه، 

  .وخطمه يسمى اخلرطوم تشبيهاً

  مما جاء يف الطيور مجيعها

فالسباع تتغذى باللحم، والبهائم تتغذى باحلب، . سباع وهبائم ومشترك بينهما: الطيور ثالثة أضرب
قواطع وأوابد، وكرمها تسمى اجلوارح وضعافها البغاث، : تتنوع نوعني واملشترك يأكل النوعني، ومجيعها

  :قال. وصغارها اخلشاش
  وأم الصقر مقالةً نزور... خشاش الطري أكثرها فراخاً 

ريش طائرتنا عشر على عدد الربوج وما يطري به سبعة على عدد : وقيل. هو كالطائر احلذر: ويف املثل
  .يداه، واحلمام يدفع هبما كما يدفع ذو اليد بيدهوجناح الطائر . الكواكب السبعة



  :العقاب

هي من سيد الطيور موصوفة بطول العمر وصدق البصر والسرعة، تتغذى بالعراق وتتعشى باليمن، وريشها 
: لو خريك اهللا أن تكون حيواناً أيها كنت ختتار؟قال: وقيل لبشار. فروها يف الشتاء وخيشها يف الصيف

ت حيث ال يبلغ سبع، وحتيد عنها سباع الطيور، وال يرسل شيء من اجلوارح إىل الصيد إذا العقاب ألهنا تبي
العقاب جافية ألوالدها ال حتمل على نفسها يف الكسب هلا، : كانت معه خوفاً منه، وقال صاحب املنطق

  :قال دريد. وأشعارهم تدل على خالفه
  حسناء عاقركما مهدت للبهل ... هلا ناهضٌ يف الركب قد مهدت له 

أحزم من فرخ العقاب ألهنا تتحرك على شعف اجلبال خشية السقوط، ولو كان مكانه فرخ أهلي : وقيل
  .لسقط

  :امرؤ القيس
  لدى وكرها العناب واحلشف البايل... كأن قلوب الطري رطباً ويابساً 

  :اهلذيل
  حتت الرداء بصرية باملشرق... ولقد غدوت وصاحيب وحشية 

  سوداء روثة أنفها كاملخصف... فراش عزيزٍة حىت انتهيت إىل 
  .يعين بالوحشية الريح، والفراش عزيزة عش العقاب، واملخصف املخرز

  :النسر

يرتفع يف اهلواء : طويل العمر وختاف إناثها اخلفاش على فراخها، فتفرش وكرها لئال يقربه اخلفاش، وقيل
  .مثانية عشر ميالً وينحط على مثانية فراسخ

  :اهلذيل
  مشي العذارى عليهن اجلالبيب... شي النسور إليه وهي الهيةٌ مت

  :النابغة يف وصف جيش
  عصائب طري هتتدي بعصائب... إذا ما غزى باجليش حلق فوقه 

  من الضاريات بالدماء الذوارب... يصاحبهم حىت يغرن مغاره 
  :البازي

  مل يدخر عنه التحاسينا... كل رعاٍث صاغه صائغ 
  كأنه عقد مثانينا... قا منسره أكلف فيه ش
  تربٌ يروق الصريفيينا... ومقلٍة أشرة آماقها 

  :أبو نواس



  مبتكراً بزرق وزرقه... قد اغتدى بشفرٍة معلقة 
  نرجسةٌ نابتةٌ يف ورقه... كأن عينيها حلسن احلدقه 

  :جهم ابن اخت أيب عمرو بن العالء
  تدىل من اجلو برقٌ بدا... كأن جناح حفيفه إذ 

  :الكركدن

احلمار : وصاحب املنطق مساه. أنه ذكر يف الزبور: وقيل. قد أنكره بعضهم وأجروه جمرى عنقاء مغرب
. إن قرب نتاجها رمبا أخرج الولد رأسه: ويقال. اهلندي، أي مكان حل به ذهب منه مجيع احليوانات هيبة له

  .ويأكل احلشيش مث يرجع يفعل ذلك اياماً مث تضع

  :عنقاء مغرب

هو : يمرك كأنه بنفسه ثالثون طرياً، ومل يوجد إال صورته على البسط واجلدر، ويقال يف مثلبالفارسية س
  .عنقاء مغرب ملا ال يوجد وما ال يطمع فيه

  :أبو متام
  مرتعة وشب ابن اخلصي... وذاك له إذا العنقاء صارت 

عنق فبذلك مسيت وزعم ابن الكليب أهنا كانت على عهد حنظلة بن صفوان نيب الرس، وكانت طويلة ال
  .عنقاء، فاختطفت غالماً فغربت به فسميت مغرباً، مث دعا عليها فاحترقت وال نسل هلا

  :السمندل

  :قيل هو طائر هندي يدخل يف أتون النار فال حيترق له ريش، قال
  كماهرٍ يسبح يف غمر... وطائرٍ يسبح يف حاجم 
  .ا جفف ال حترقه النار، وكذلك الفلفل البيضأن الطحلب الذي على وجه املاء إذ: وقد حكي عن املأمون

  :الظليم

  .من أعاجيبه اغتذاؤه الصخر واجلمر وإذابة حوصلته ذلك
  :أبو النجم

  وفيه من شكل البعري املنسم... يلقيه إىل أمعائه 
  :والوظيف والعنق واخلزامة يف أنفه ومن الطائر الريش واجلناح والذنب واملنقار والبيض، ولذلك قيل

  تعاظمها إذا ما قيل طريي... نعامٍة تدعى بعرياً كمثل 
  من الطري املرتب يف الوكور... فإن قيل امحلي قالت فإين 



  :بشار
  قرناً فلم يرجع بأذنني... وكنت كاهليق غدا يبتغي 

  :قال. وهو موصوف بصدق التشمم يعرف ريح القانص من أكثر من غلوة
  لصفا املوقعمبثل مقراع ا... يستخرب الريح إذا مل يسمع 

  :وأشد ما يكون عدواً إذا استقبل الريح، ويف عنقه يقول ابو قالبة
  اير محارٍ فيه مسع وبصر... كأهنا والريح تصري وتذر 

  :وقد قلب هذا املعىن جحشوية فقال يف صفة االير
  عنق ظليم بغري منقار... كأنه واألكف مترسه 

  .ومىت كسرت إحدى رجليه ال ينتفع باألخرى
  :شاعر

  على أختها هنضاً وال باستها حبوا... إذا انكسرت رجل النعامة مل جتد 
  .ورمبا تركت بيضها فلم هتتد له فتذهب إىل بيض أخرى فتحصنه

  :شاعر
  وملبسٍة بيض أخرى جناحا... كتاركٍة بيضها بالعراء 

  :األخفش
  إذا ما تزجى بالعشي حواطب... تظل هبا ربد النعام كأهنا 

  :علقمة
  أجىن له باللوى شري وتنوم... زعٌر قوادمه  كأهنا خاضٌب

  :أمحق من نعامة وفيه: وقيل. وشالت نعامة فالن وخف رياله. أجنب من نعامة: ووصف باجلنب فقيل
  أسيٌف من اجلسان ضلت اباعره

  :ذو الرمة
  وبيضٍ كشفنا يف الدجى عن متوهنا

  :آخر
  ينهضمىت يرم يف عينيه بالشخص ... هجومٌ عليها نفسه غري أنه 

  صماخاً كبيت العنكبوت املغمض... يقلب لألصوات من كل جانبٍ 

  :الكروان

  .والعامة تقول الكريوان بن احلبارى. هذه اللفظة تقال للواحد واجلمع
  :شاعر

  وأن احلبارى خالة الكروان... أمل تر أن الزبد بالتمر طيٌب 



يل الكركي تتحارس بالليل فال تنام حىت ق. أطرق كرى أن النعام يف القرى أي يا كروان: وقيل يف املثل
  .حيرسها أحدها، فاحلارس يقوم على إحدى رجليه ليسقط أن غلبه النوم فتتناوب على ذلك

  :الغراب

  :يقال له حامت ألنه حيتم بالفراق ويتشاءم به يف عامة كالمهم، وقد تيمن به بعضهم فقال
  وقالوا غراب قلت غرب من النوى

وهو قوي البدن لكنه من لثام الطيور ال يعاف . قع على داية البعري الدبر فينقرهويسمى ابن داية ألنه ي
. وفرخه أقذر وأننت من اهلدهد. القاذورات وال يتعاطى الصيد، وهو يسر السفاد، وقيل إمنا يسافد باملنقار

املاء فاشتغل بأكل  وذم بأنه بعثه نوح من السفينة ليأتيه خبرب" . فبعث اهللا غراباً " وقد مدح لقوله تعاىل 
  .ويوصف بالقزل واخلجل. اجليفة

  :كعب بن زهري
  إذا ما مشى مستقبل الريح أقزل... ومحش بصري املقلتني كأنه 

  :قال الشاعر يف وصف رجل طويل العمر صحيح البدن. ويوصف حبدة البصر وصحة البدن
  وأنت فيها كأنك الوتد... قد أصبحت دار آدم خربت 

  كيف يكون الصداع والرمد؟: ... حجلتتسأل غرباهنا إذا 
  :قال الكميت. ويدعى أعور على سبيل القلب
  وصحاح العيون يدعني عورا

وجد فالن . وليس غرابه مبطار للساكن. أزهى من غراب وأسود من حلك الغراب وحنكه: ويقال يف املثل
  .وال أفعله حىت يشيب الغراب. مثرة الغراب ألنه ال يقصد إال األجود األطيب

  :ذو الرمة
  مثاكيل من صيابة النوب نوح... ومستشحجاٍت بالفراق كأهنا 

  :وقال. شبه الغربان الشاحجات بنساء من النوب ثاكالت
  نساٌء جئن من حبشٍ وروم... كأن الشاحجات جبانبيها 

  :القطا

  :قال أبو وجره. مسي بذلك حلكاية صوته
   أزواجباتت تباشر عما غري... وهن ينشنب وهناً كل صادقٍة 

  من نسل جوابة اآلفاق مهداج... حىت سلكن الشوى منهن يف مسٍك 
أهدى من قطاة وأصدق من : يقال. وإمنا قال غري أزواج ألهنا ال تبيض إال أفراداً وهو موصوف باهلداية

  :قال ابن املعتز يف وصفها عند محل املاء إىل فراخها. قطاة



  ها يف املنزلزرق املياه ومه... وكأهنا عدو قطاةٍ أصبحت 
  تدآم كلكلها كصفر احلنظل... مألت دالة تستقل حبملها 

  وافٍ كمثل الطيلسان املخمل... وغدت كجلمود العذاف يقلها 
  :ذو الرمة

  ملصفرة األشداق محر احلواصل... ومستخلفاٍت من بالد تنوفٍة 
  .أي يستقني املاء لفراخ مل ينبت عليهن الزغب

  :محيد
  ضربن فضفت أرؤسٍ وجنوب... مرةً  قرينة سبعٍ إن تواترن

  :احلمام

مل أر شيئاً يف الرجل واملرأة إال رايته يف احلمامة، رب محامة ال تريد إال ذكرها وأخرى ال متنع يد : قال املثىن
طالبها، ومحامة ال تزيف إال بعد شدة وأخرى تزيف حالة يرومها الذكر، وذكر له أنثيان حيضن معهما وآخر 

وكأن غرض احلمام باجلماع طلب الذرية، وهو أكثر األشياء تغزالً وتصنعاً من التقبيل . دةيقتصر على واح
. والتنشيط وكره كثري من الناس كوهنا يف بيت الفارغات من النساء، خشية أن تدعوهن إىل طلب الرجال

  :ف لونهبعضهم يص. والفاختة والورشان واليمامة واللعبوب تسمني محاماً. وكل طائر يرجع كالقمري
  إذا ما أمكنت للناظرينا... كأن بنحرها واجليد منها 
  فخط جبيدها والنحر نونا... خمطاً كان من قلم دقيقٍ 

  :أعرايب
  خمطمة بالدر خضٌر روائع... مزبرجٍة األعناق منٌر ظهورها 
  حواشي برودٍ أحكمتها الوشائع... ترى طرراً بني اخلوايف كأهنا 

  خواضب باحلناء منها أصابع... ا ومن قطع الياقوت صيغت عيوهن
  :وقال

  بدعوة نوح هلا إذ دعا... مطوقةٌ كسيت زينةً 

وذلك قيل أن نوحاً ملا بعث الغراب ليأيته خبرب املاء فاشتغل بأكل اجليفة بعث يف أثره احلمامة، فدعا له بأن 
ل مات يف زمن نوح عليه إن غناءه بكاء على هدي: وقيل. يطوقه بطوق يتوارثه عنه بنوه، فطوقه من دعائه
  :السالم ومن مليح ما قيل يف ذلك قول ابن املعتز

  دعت اهلديل فظل غري جميبها... وبكيت من حزن كنوح محامٍة 
  بعيوننا وبكاءها بقلوهبا... ناحت وحننا غري أن بكاءنا 

لقلم ميشي على قد قدقد احلكم وقوم تقومي ا: واستوصف املهدي حممد بن عبد العزيز القاضي محاماً فقال
ونظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل . عتمتني ويلتقط بدرتني وينظر من مجرتني، ترويه العبة وتكفيه احلبة



من علمك : وقيل لشيخ. كونوا بلهاً كاحلمام: وقال أيضاً. شيطان يتبع شيطاناً: رجل يتبع محاماً فقال
  نصيبهما من احلضن؟من علم احلمامة تقليب بيضها لتعطي الوجهني : هذا؟قال

  :القمري

  :بعض الكتاب يف وصفه
  ق عناها شحط بني... سجعت هاتفة الور 

  ذات طوقٍ مثل خط النون أقىن الطرفني
  وترى ناظرها يلمع يف ياقوتتني

  خترج األنفاس من ثقبني كاللؤلؤتني
  :كشاجم

  وفقدت منه أمتع السمار... وفجعت بالقمري فجعة ثاكل 
  ومناسب األقالم باملنقار... لونه  لون الغمامة والغمامة

  طوقني خلتهما من النوار... ومطوق من صنع خلقة ربه 
  هبديره عن مطرب األوتار... ولطاملا استغنيت يف غسق الدجى 

  :القبج

  :أبو علي البصري يف وصفه
  ومن أخضر الديباج راناً ومعجرا... والبسٍة ثوباً من اخلز أدكنا 
  على أهنا مل تلتمس أن تعطرا...  مقلدة يف النحر سبحة عنربٍ
  جفوهنما من موضع الكحل عصفرا... هلا مقلتا جزعٍ مياٍن حتملت 
  بتقوميها من حلكة الليل أسطرا... مطرزة الكمني طرزاً ختاهلا 

  :ابن طباطبا يف وصفه يف اجمللس
  عن قرنه ذي صرخةٍ ودعاء... ومسجنٍ يهوى القتال ممنعٍ 

  حب الرباز جميب كل نداء... جنه بادي التململ خلف حائط س
  القى مبارزه جبنب فضاء... يف جملسٍ ضنٍك يود لو أنه 

  ومضى إىل اهليجاء ذا خيالء... فقد السالح فجال أعزل جولة 
  من جانبيه بيمنة السرياء... يف حلٍة دكناء قد رفعت له 

  متطوقاً بعمامٍة سوداء... متشمراً متبختراً متكرباً 
  ؟

  :جالديك والدجا



يوصف الديك بالشجاعة والصرب والقوة على السفاد والسياسة لإلناث، ويأخذ احلب فيلقيه إىل اإلناث، 
إن ديكة مرو تطرد الدجاج عن احلب : وقال مثامة. وبه عىن قوهلم أمسح من القطة، فإذا هرم مل يفعل ذلك

وروي عنه أيضاً أنه . دعو للصالةال تسبوا الديكة فإهنا ت: وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. لطبع البلدة
إن مما خلق اهللا تعاىل ديكاً عرفه حتت العرش وبراثنه يف األرض السفلى، إذا ذهب ثلثا الليل ضرب : قال

إمنا ال يطري ألنه اجتمع مع : وقيل. جبناحيه وقال سبوح قدوس فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصيح
اً فشرباه فذهب الغراب ليحمل الثمن وترك الديك مرهتن، فعلق الغراب عند مخار يشربان، فأخذا منه مخر

  .الديك واخلفاش: ومن العجائب ذو ريش أرضي وذز جلد هوائي يعين. الرهن فقصه اخلمار
  :أعرايب

  شيوٌخ من األعراب محر املعامل... دقوع الشوى محر الصياصي كأهنا 
  :آخر

  ساكن الدارمن صوت ذي رعثاٍت ... مما يؤرقين ليالً ويسهرين 
  من أول الصيف قد مهت بأمثار... كأن محاضة يف راسه نبتت 

  :ابن املعتز
  بشر بالليل بعدما انتصفا... بشر بالصبح هاتٌف هتفاً 
  كخاطبٍ فوق منرب وقفا... مذكراً بالصبوح هاج هبا 

  صفق إما ارتياحةً لسنا الفجر وإما على الدجى أسفا
. وأسشلح من دجاجة ساعة األمن. وشراب أصفى من عني الديك. أغري من الديك وأشجع: ويف املثل
نعم متاع " : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . هو كالفروج إذا كاس يف الصغر ومحق يف الكرب: وقيل

  .البيت الدجاج يقرين الضيف ويعن على نوائب بالدهر

  :احلباري

  :ذلك قال الشاعرتنحسر دفعة واحدة فيبطئ نبات ريشها فرمبا متوت كمداً، ول
  وزيد ميت كمد احلباري

مسالحها سالحها، وذلك أن هلا خزانة بني دبرها وأمعائها إذا دنا الصقر رمته به فليتزق ريشه، فهي : وقيل
يف سالحها كالظربان يف فسائه، والعقرب يف إبرهتا وهي حسناء اللون ترتبط حلسنها، وهي أحسن الطيور 

  .وجد يف حوصلتها احلبة اخلضراء غضة مل تتغري وهي علوية أو ثغرية أو جبليةطرياناً تصاد بظهر البصرة، في
  :ديك اجلن

  أشبهها مبشيخة جلوس... وسرب جاريات فوق طوٍد 

  :الغرنوق



وهو من طري املاء موصوف باحلذر، ومىت طار ترفع يف اهلواء خشية السباع، ويقوم على إحدى رجليه حذراً 
أخذت قرعة يابسة فجعلت هلا عينني : وم مائة غرنوق عن احليلة لذلك فقالوسئل من صاد يف ي. لئال ينام

وألقيتها يف املاء حىت آنست هبا الغرانيق، مث جعلت رأسي فيها وانغمست يف املاء وكلما دنوت من واحد 
  .قبضت على رأسه وغمسته يف املاء، ودققت جناحه وتركته يطفو فوق املاء حىت انتهيت إىل اآلخر

  :سابو نوا
  كأمنا يصفرن من معالق... سود املآقي صفر احلمالق 

  صرصرة األقالم يف املهادق... 
  :الكميت

  نبيطٌ قعود البسات الربانس... كأن بنات املاء يف حجراته 

  :احلرباء

  .إذا انتصف النهار عال يف رأس شجرة كراهب يف صومعة
  :ذو الرمة

  جري غباغبهوخيضر من لفح اهل... إذا جعل احلرباء يبيض لونه 
  أخو فجرةٍ عال به اجلذع صالبه... ويسبح بالكفني سبحاً كأنه 

  :العصفور

جتعل العرب اخلرق واحلمر والقنرب من العصافري وهو يساكن األرض، ومىت فارق اإلنسان داره فارقها، وإذا 
روفة، وهو كثري كان زمان البازي اجتمعت يف البساتني فإذا انقضى زمانه عادت إىل الدور على امارات مع

السفاد كثري الشفقة على الولد، مىت خاف عطباً عليه اجتمع مجاعة فطرن حواليه واجتهدن يف خالصه، وإذا 
خرج من وكره ال يستقر؛ةوكذلك البلبل لكن البلبل كذلك ما دام يف القفص، وخيرب البيوت والسقوف 

  .وبكر بكور العصفور هو يف حلم العصفور: ويف املثل. وجيلب احليات لولوعها بأكله

  :املكاء

  :شاعر
  فويلٌ ألهل الشاء واحلمرات... إذا غرد املكاء يف غري روضٍة 

  .وإمنا قال ذلك ألن املكاء ال يكاد يوجد إال يف الرياض
  :امرؤ القيس

  صبحن سالفاً من رحيق مفلفل... كأن مكاكي اجلواء غدية 
وجعلت تفرفر على راسها حىت فتحت فاها إن حية أكلت بيض مكاء فأخذت حسكة مبنقارها : وقيل



  :فألقتها فماتت، وفيه قال
  فرمبا قتل املكاء ثعبانا

  :اخلطاف

  :ابو منصور الديلمي
  زيارته أرضنا كل حني... وطريٍ يبشرنا باملصيف 

  على ذنبٍ يشبه البارجني... يضم جناحني كاخلنجرين 
  من السند يتبعه باألنني... بسجع حكى هذيان الرياض 

  :كنديال
  خفاٌف على قلب الندمي شفاق... تقسم زواٌر من اهلند سقفنا 
  كواعب زنجٍ راعهن طالق... أعاجم تلتذ اخلصام كأهنا 

  وشيمتها غدٌر بنا واباق... أنسن بنا أنس اإلماء حتننت 
  :ابو نواس

  صك اجلالد إذا ما جزت الشعرا... كأن أصواهتا يف اجلو إذ سقطت 

  :اهلدهد

كان سليمان بن داوزد إذا فقد املاء يف برية دله اهلدهد، ألنه إذا نقر وجه األرض عرف ما  :قال ابن عباس
والعرب . إذا جاء القدر عمي البصر ومل يغن احلذر: فكيف جيهل الفخ إذا دنا منه؟قال: قيل. بينه وبني املاء

وقال . ة املدفونة يف رأسهقنزعته قرب أمه ألنه جعل قربها على رأسه برايها، وننت رحيه من اجليف: تقول
اهلدهد : وقال بعضهم. اهلدهد ملا اختذ العش من الزبل ترقى فيه ريشه فلذلك خبث رحيه: صاحب املنطق

  " .وتفقد الطري " " واستدل بقوله تعاىل . تكلف

  :الرمخة

  .وتسمى األنوق وتنسب إىل احلمق
  :شاعر

  وحتمق وهي كيسة احلويل... وذات امسني واأللوان شىت 

ما محقها وهي حتضن البيض وحتمي فرخها وحتب ولدها، وال متكن من نفسها إال : وقال حممد بن سهل
زوجها، وتقطع يف أول القواطع وترجع يف أول الرواجع، وال تطري يف التحسري وال تغتر بالشكري، وال ترب 



. به على قطاع الطري والصيادون يستدلون. بالوكور وال تسقط يف احلفري؛أي إذا رأت احلفري هربت منه
  .أعز من بيض األنوق: وقيل

  :البوم

وهو . يعادي الغداف وال يقوى عليه بالنهار، وهو يهجم على الغداف بالليل يف أوكاره فيأكل فراخه
. الكبرية بدرهم والصغرية بدرمهني: بكم؟قال: موصوف بالشؤم، وقيل لصياد معه بومتان كبرية وصغرية

  .ن شؤمه يف إقبالأل: مل ذلك؟قال: قيل له 

  :اخلفاش

وهو طائر بال ريش إمنا هو حلم وجلد وال يطري يف ضوء وال ظلمة لقوة بصره وكثرة شعاع عينه فيلتمس 
أن أنثاه حتيض وترضع كاألرنب وما له منقار، وله أسنان : وقيل. فيما بني الوقتني رزقه وهو يصيد البعوض

إن أنثاه حتمل ولدها حتت جناحها ترضعه يف : وقيل. لضفدعوهنى عن قتله وقتل ا. حداد ويصرب على الطعام
  :وفيه قال ابن املعتز. طرياهنا وتتجنب ورق الدلب حيث كان

  وقد ذهبوا يف الشعر يف كل مذهب... أىب علماء الناس أن يعلمونين 
  وأظفار يربوع وأنياب ثعلب... جبلدة إنسانٍ وصورة طائرٍ 

  :الببغاء

  .نصب هلا مرآة وكلمها من خلفها حىت تعتاد الكالممن غريزهتا أن من كلمها 

  مما جاء يف احلشرات واهلوام

  :السنور

إن األصل يف خلقه : وقيل. يف العطاس والتثاؤب والتمطي وغسل الوجه والعني: يشبه اإلنسان يف امور شىت
ل ربه فخرج أن أصحاب نوح عليه السالم تأذوا يف السفينة بالفأر، فسالوا نوح عليه السالم أن يسأ

وتأذوا بالعذرة فخرج من سلحة الفيل اخلنزير فأكله، ومىت رأى السنور . السنور من عطسة األسد فصاده
الفأر زلق وإن كان مبعقل خوفاً منه، وهو يأكل احلشرات كاخلنفساء وبنات وردان واحلية وكل ذات سم 

أبر من هرة وأعق من : قوقها فقيلوالضب تأكل ولدها لع. وقد تأكل أوالدها، وقيل إن ذلك لربها هبم
. القط والضيون واهلر والسنور، وأمساء األسد أكثر صفات: ضب، وهي كثرية األمساء غري الصفات يقال هلا

ما : ما هذا اهلر؟وآخر قال: ما هذا السنور؟قال: وروي أن أعرابياً صاد سنوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال
فلما محله . إين أمحله وأبيعه فسيجعل اهللا يل منه يسراً: ط؟فقال األعرايبما هذا الق: هذا الضيون؟وآخر قال



لعنة اهللا فما أكثر امساءه : إنه يساوي نصف درهم، فرمى به وقال: قيل. مبائة: بكم؟قال: إىل السوق قيل
دار إنك تدخل : وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم امتنع من دخول دار قوم فيها كلب فقيل هلم!واقل نفعه

: وقال عليه الصالة والسالم. اهلر ليست جنسة إهنا من الطوافني عليكم والطوافات: فقال. فالن وفيها هر
. إمنا يستر خرءه لئال يشم الفأر رحيته فيهرب: وقيل. عذبت امرأة يف هرة سجنتها فلم تطعمها ومل تسقها

  :والبن العالف البغدادي فيه مرثية خمتارة أوهلا
  وكنت منا مبنزل الولد... ومل تعد يا هر فارقتنا 

  :وقال ابن طباطبا يف هرة مل تكن تصيد الفأر
  فبينهما أبداً هدنه... وسنورٍة ساملت فأرها 
  وشيء أصابته من جبنه... تدور ويف فمها جوزةٌ 
  كذا القرن خمتتلٌ قرنه... لتنصب للفأر فخاً به 
  هلا رقية عيبٌ وال هجنه... وتبصرها مثل حواءٍة 

  ء للحصر يستعمل الدخنه... ن مل يوافقه شرب الدوا فم
كان لركن الدولة سنور يألف جملسه، فكان بعض أصحابه أراد حاجة تعذر الوصول إليها فكتب : وقيل

قصته، ووجد السنور خارج احلجرة فشد القصة يف عنقه وأرسله، فرآه ركن الدولة فأخذها وقرأها ووقع 
  .فيها

  :الثعلب

ومن فرط حبثه أنه جيري مع كبار . أروغ من ثعلب: قال بعضهم. واخلبث والنذالةموصوف بالروغان 
أن الثعلب مىت كثرت عليه الرباغيث يتناول صوفة مث يدخل رجليه يف املاء فال : ويف حديث العامة. السباع

الصوفة مث  يزال يغعمس بدنه يف املاء أوالً بأول حىت جيتمعن يف خطمه فإذا غمس خطمه يف املاء اجتمعن يف
يتركها يف املاء ويثب خارجاً، ونضيبه أي قضيبه يف صورة أنبوبة أحد شطريه أعظم، وهو يف صورة مثقب 

ويولع بأكل القنفذ ويقال أنه يقلبه على ظهره مث يبول على بطنه فيعتريه األشر . واآلخر عصب وحلم
  .فيتمدد فيبقر بطنه

  :األرنب

قضيبه على صورة قضيب الثعلب، وقيل أهنا تنام مفتوحة العني وتطأ أهنا حتيض والذكر منها اخلزز و: قيل
. على مواخري القوائم كيال تعرف الكالب أثرها، وهو قصري اليد وليس يعرف بقصر اليد أسرع من األرنب
والعرب تزعم أن من علق عليه كف أرنب مل تصبه عني وال سحر، ألن اجلن هترب منه إذ ليست مطاياها 

  .وهي أحسن الشياء صيداً لتدبريها وتدبري الكلب عليها .ملكان احليض

  :الضب



  .يوصف بالكيس ألنه ال يبين بيته إال على رابية خشية السيل
  :قال الشاعر

  بعيٌد من اآلفاق طيبة البقل... سقى اهللا أرضاً يعلم الضب أهنا 
  وكل امرئ يف حرفة العيش ذو عقل... بىن بيته منها على رأس كديٍة 

نه يعد العقرب للحارش حىت إذا أدخل يده لسعته، وهو مسامل، ويضع من البيض سبعني، ويأكل أ: وقيل
  :قال. أعق من الضب، ويضرب احلية بذنبه فيقتلها وله تركان أي اثران: وقيل. كل حسلة

  على كل حاٍف يف البالد وناعل... سحل له تركان كان فضيلة 
احلية، وهو طويل الذماء صابر على املاء يتبلغ بالنسيم، طويل إمنا هو واحد ولكن له طرفان كلسان : وقيل
  .العمر
  :قال

  لو أنين عمرت سن احلسل
وأما حلمه فقد روي أنه عليه . بالنمر خيدع الضب: وقيل. أخدع من ضب، وهو خب ضب: وقيل يف املثل

وقال فقيه . ينكر عليه وأكله خالد بن الوليد فلم. إنه ليس بطعامي: الصالة والسالم امتنع من اكله فقال
  :قال. اعلم أنك أكلت شيخاً من مشيخة بين إسرائيل يعين أنه مسخ: لرجل كان يأكله

  وال تشتهيه نفوس العجم... وسكن الضباب طعام العريب 
  :فقال من عارضه

  ملا تركت الضب يعدو بالواد... فأنت لو ذقت الكشى باألكباد 

  :القرد

الطعام ويضعه يف فمه، وله أصابع وأظافر وإذا سقط يف املاء يغرق  يضحك ويطرب وحيكي ويتناول بيده
  :كاإلنسان قبل أن يتعلم السباحة، ويتزاوج ويتغاير تغايرهم، فقال

  قرٌد يقهقه أو عجوٌز تلطم

  :الدب

  .أنثاه إذا وضعت ولدها رفعته يف اهلواء أياماً، هترب به من الذر من مكان إىل مكان إىل أن تشتد أعضاؤه

  :نفذالق

جعل سالحه شوكه وهو يأخذ احليات فيأكلها، يقبع رأسه حىت يأيت عليها، وقال ابن الزبري يف رجل خاشنه 
  .ما له ضبح ضبح الثعلب مث قبع قبع القنفذ: وهو خيطب مث سكت



  :اجلرذ والفأر

  قبوع القرنبا خلفته حماجره... وال أتبع اجلارات بالليل قابعاً 
رب وإذا جعال يف إناء واحد مل ميكنهما اخلروج حتاربا حتارباً عجيباً، ومىت ربط إن اجلرذ يعادي العق: قيل

. فأران بطريف حبل هتارشا أعجب هراش، وإذا خليا مرة على وجوههما فإذا خصي واحد أكل صواحبه
. رذأسرق من ذبابة ومن ج: وقيل. وللفأر تدبري يف السرقة تأيت القارورة الضيقة فتخرج منها الدهن بذنبها

  :قال
  فكن جرذاً فيها ختون وتسرق

وكثري من الناس ممن ال خياف األسود خيافه ويهرب . وهو قصري الذماء خبالف الضب، ويقتله الشيء اليسري
إن الفأرة جتذب الفتيلة فتجدهبا فتحرق على أهل البيت كحل العيون وقص الرقاب : ويف احلديث. منه

  :قال. والزباب صم
  ال تسمع اآلذان رعدا ...فهم زباٌب حائٌر 
وتتخذ النافقاء . والريابيع ضرب منها تطأ على زمعاهتا لتزوي موضع وطئها لئال تقص. واخللد منها أعمى

وقيل إمنا استخرج الروم االحتيال . والقاصعاء والداماء والراهطاء ليفلت من باب إذا أخذ عليه باب
  .باملطامري واملخارق على تدبري الريبوع

  :اجلراد

مد اجلرادة إىل الصخرة امللساء اليت ال يعمل هبا املعول فتغرس ذنبها فيها فتصري كاألخدود هلا، فتنتر فيها تع
أي تبيض فيخرج منها الدىب فتصفر، فيقال هلا الريقان مث تصري فيها خطوط سود وصفر فيقال مسيح، مث 

أم : ويقال للجرادة. مث يقال اخليفان يبدو حجم جناحها كثيفاً مث ينبت جناحها وحيمر فيقال هلا الغوغاء،
  :عوف

  كأن رجيلتيها منجالن... تنفض بردتيها أم عوٍف 
  .وبردتاها أي جناحاها
  :سعيد بن عبد الرمحن

  كأن سرجاً جيداً مضببا... من كل كنعان تراه أحدبا 
  مل جيعل اهللا عليه مركبا... على قراه ثابتاً مركباً 

  :أعرايب
  إياك أعين فال تولع بإفساد: ... لت هلامر اجلراد على زرعي فق

  إنا على سفرٍ ال بد من زاد... فقام منها خطيٌب فوق سنبلٍة 
  :وقال عوف بن دروة يف وصفها

  ويترك الدين علينا والدين... قد خفت أن حيدر باملصعرين 



  ملعونة تسلح لوناً لونني... زحف من احليفان بعد الزحفني 
  تنحى على الشمراخ مثل الفاسني ...كأهنا ملتفةٌ يف بردين 

  أو مثل منشارٍ غليظ احلرفني... 

  :العنكبوت

مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت " قال اهللا تعاىل 
جنس رديء على وجه األرض فيجعله خارجاً وأطراف . وذلك أجنس" . العنكبوت لو كانوا يعلمون 

وجنس حاذق يسدي بيته ويلحمه فإذا وقع عليه ذباب تثبت، . داخلة، فإذا انتهى إليها ما يألكها تناوهلا
وإمنا تنسج األنثى، وأما الذكر فإنه . فإذا وهن نقله إىل خزانته فمص رطوبته مث رمى ما تشعث منه من بيته

فهد يقال له الليث له ست وجنس يصيد الذباب صيد ال. وولدها أكيس من الفروج ساعة يولد. ينقض
ال ينبغي أن يكون يف الدنيا أصيد من فهد الذباب ألنه ال يطري، ويصيد ما يطري ويصيد : قال اجلاحظ. عيون

وخديعتك اخلداع أعجب وجنس طويل األرجل إذا مشت على جلد . ما يصيد، ألن الذباب يصيد البعوض
  .اإلنسان بثر

  :الورل

نه، ويعلم أن سالحه الذي به يقوى وله ذنب يؤكل ويستطاب، ويأكل ال يتخذ البيوت ابقاء على برث
الضب ويشدخ رأس احلية مث يبتلعها ال يضره مسها، وهو كثري التوقف والتلبث إذا مشى، وتزعم احملوس أن 

اهرمن ملا قسم الشرور والسموم كان أخذ من اجلرذ شراً فحضر وقد قسم الشر، فتداخلها احلسرة مىت 
  .ما فاهتا لتباطئها فتقوم وتنحسر اشتدت تتذكر

  :اخلنفساء

موصوفة بالصرب ورمبا غرز على ظهرها شوكة فتجول كأهنا عقرت، ورمبا تكون يف العلف فيأكلها البعري، 
  :قال. فمىت وصلت البعري، فمىت وصلت إىل جوفه حية قتلته وهي موصوفة باللجاج

  أشد جلاجاً من اخلنفساء

  :أم حبني

ما دب ودرج إال أم : ما تأكلون؟قال: وقيل ألعرايب. رباء كدرة املسراة بيضاء البطندويبة أصغر من احل
  .لتهن أم حبني العافية: حبني؟فقال

  :الظربان



على خلقة الكلب الصيين أخبث دابة فساءة ال يقوم لفسوها شيء، وتأيت جحر الضب فتفسو فيه وتضيق 
فسا : وقيل. م ألهنا إذا فست فيها ندت تأذياً بفقسوهاعليه حىت تداريه فيأخذه ويأكله، ويسمى مفرق النع

  .بينهم الظربان إذا تفرقوا

  :الوجرة

وجر صدره إذا التزق بالعداوة التزاق تلك باألرض؛وهذا كما يقال : دويبة كالعظاءة تلزق باألرض، وقيل
  .للحقود ضب

  :العضرفوط

  .ها تلقاء القبلة واحليات تأكلهدويبة ال خري فيها، تذكر العرب أهنا ال تبول إال تشعر بذنب

  :اجلعل

  .ميوت من ريح الورد ويعيش بالروث
  :املتنيب

  كما تضر رياح الورد باجلعل
  :قال يهجو. وحترس القوم فكلما قام قائم منهم حلاجته تبعه وهو يدحرج اجلعر

  جباريته مث وىل فنبل... حىت إذا أضحى تدرى فاكتحل 
  رزق األنوقني قريناً واجلعل... 

  .وله جناحان ال يكادان يريان إال إذا طار

  :النمل

يدخر يف الصيف للشتاء وخيرج بالليل مىت خاف بالنهار، وعادته أن ينقر القطمري من احلبة فيفلقها أنصافاً، 
فإذا كان حب الكزبرة فلقه أرباعاً ألن أنصافه تنبت من بني احلبوب، وهلا حس وشم عجيب وينقل أضعاف 

مىت عجز عن محل شيء ذهب إىل صواحبه فيتبعنه ويكلم بعضها بعضاً بداللة قوله تعاىل جسمه مائة مرة، و
  :قال" قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم " 

  علم سليمان كالم النمل... لو أنين أوتيت علم الكحل 
هلما عقر مل والنمل تأكل األرضة، ومىت رأى باجلرادة واخلنفساء عقراً تعرض هلما فأكلهما، وإذا مل يكن 

أنه أخرج طوقاً حممى من صفر، فرمى به فاشتمل على ذرة، فلم : وحكي عن بعض املهندسني. يأكلهما
ميكنها أن تتخلص من جانبه ملا لقيها من وهج النار، فعادت إىل وسط الدائرة فوجدها قد ماتت يف موضع 



  .جناحني إذا أراد اهللا بنملة شراً أنبت هلا: وقيل. رجل الربكار ورمبا طار
  :وفيه

  وليس يضر وال ينفع... فما ذو جناحٍ له حافٌر 
  .وعىن حبافره قوائمه وهبما حيفر

  :احلية

موصوفة بالقوة وكل ممسوح ال رجل له وال يد فقوي البدن، ويقطع ذنبها وال متوت طويل الذماء، وقيل ال 
إذا تنسمت اكتفت به، ورمبا متوت حتف أنفها، وهي أصرب شيء على اجلوع مع شرهها وسرعة ابتالعها ف

تأيت البقرة فتشتمل على فخذها فتلتقم خلفها فال تستطيع البقرة أن تترمرم فال تزال متصه حىت متتلئ، 
  :وتسلخ كل عام مرتني ورمبا يبقى يف عنقها ما نفض من جلدها. فيعرض حينئذ يف ضرعها داء أو متوت

  نها قد تقدداوسائره عن مت... هلا ربقةٌ يف عنقها من قميصها 
وليس لرأسها عظم ولذلك يسرع إليها اهلالك إذا هشم، وفيها ذات شعور وقرون، وثالثة ال تنفع معها 

يف رمال بلعم حية تصيد : وقيل. الثعبان واهلندبة واألفعى، والشجاع ما تقوم على ذنبها وتوائب: الرقية
. فتجيء الطري حتسبها عوداً فتركبها فتبتلعهاالطائر، فإذا انتصف النهار واشتد احلر انغرست كأهنا خشبة، 

كانت احلية يف صورة مجل فمسخها اهللا تعاىل عقوبة هلا حني طاوعت إبليس وشق لساهنا، وإمنا خترج : وقيل
ما ساملناهن منذ حاربناهن ومن : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها. لساهنا إذا خافت لترى عقوبة اهللا

من : وقالت عائشة. اقتلوا اجلان وذا الطفيتني والكلب األسود البهيم: وقال علي. منا ترك شيئاً منها فليس
  .قتل حية فخاف اثرها فعليه لعنة اهللا

  :خلف
  ذنبه ورأسه سوا... وحنشٍ كأنه رشاء 

  هلا إذا أبصرهتا استحذاء... يهرب من طلعته الرقاء 
  فسمته سيان والقضاء... قد لوحته الشمس واهلواء 

  :يف وصفهأسدي 
  ألنشب أظفاره يف الصفا... ولو عض حريف صفاة أذاً 

  :عنترة
  بأرقم يبقى السم من كل منطف... لعلك متىن من أراقم أرضنا 

  على برده أخالق برٍد مفوف... تراه بأجواز اهلشيم كأمنا 
  وجممع ليتيه هتاويل زخرف... كأن بضاحي جلده وسراته 

  يشاغرنا يف جلدةٍ مل تعرف ...إذا نسل احليات بالصيف مل تزل 

  :العقرب



ال تسبح وال تتحرك يف املاء، جارياً كان أو راكداً، وحتفها يف ولدها إذا حان وقت والدته بقر بطنها 
  .فتموت
  :وفيه

  متوت ويبقى محلها حني تعظب... وحاملٍة ال يكمل الدهر محلها 
اجلرارة، والعقارب يلسع بعضها بعضاً  شهرزور وقرى األهواز، وهي اليت يقال هلا: والقاتلة مبوضعني

وتلسع األفعى فتقتلها، وقيل إذا لسعت من لسعت . فتموت، ورمبا ضربت الطشت فتخرقه وتبقى إبرهتا فيه
وتقصد العقرب بالليل األصوات وال تضرب املغشى عليه . أمه عقرب وهي حامل متوت العقرب وال تضره

  .وغ إذا كان خارجاً من احلمام لسخونة بدنه وتفتح مسامهوشر ما تضر امللد. وال النائم حىت يتحرك

  :البعوض

وقال . وأجناسه البق واجلرجس والشذان والفراش واألذى، وللبعوض خرطوم ولكنه خيرجه ويطويه
رايت البعوضة تغمس خرطومها يف جلد اجلاموس كما يغمس الرجل إصبعه يف الثريد وكان يطري : بعضهم

  :وأنشد يف جملس يونس قول جرير. قيء ما يف جوفه مث يعودعن ظهره فيسقط الغصن في
  وهن أضعف خلق اهللا أركانا... يصرعن ذا اللب حىت ال حراك به 

  :اهلذيل يف صوهتا. ما أراه يصف إال الرباغيث والبعوض: قال
  مآمت يلتدمن على قتيل... كأن وغى اخلموش جبانبيه 

  :الكميت
  حاضراه ذو اثاثٍ وذو رحل وال... به حاضٌر من غري جنٍ يروعه 

  :الراجز
  ركب يف خرطومها سكينها... مثل السفار دائم طنينها 
  :أبو جروة يف صفة قارص

  رمد به عاذٌر منهن كاجلرب... تبيت جارته األفعى وسامره 

  :وقال. يعين بالرمد البعوض والعاذر األثر
  أمارس البعوزض يف دجاها... وليلٍة مل أدر ما كراها 

  ال يطرب السامع من غناها... خفق حشاها  كل زجولٍ
  :وقال

  وهن مين مبكان القرط... إذا تغنني غناء الزط 
  فثق بوقعٍ مثل وقع الشرط... 

  :الرباغيث



  :تستحيل بقاً كما أن الدعموص فراشاً قال
  ال بارك اهللا يف ليل الرباغيث... ليل الرباغيث عناين وأنصبين 
  ام سوٍء أغاروا يف مواريثأيت... كأهنن وجلدي إذ خلون به 

  :وقال
  إذا ظهرت يف األرض شد مغريها؟... أال يا عباد اله من لقبيلٍة 

  وال ذو سالحٍ من معد يضريها... فال الدين ينهاها وال هي تنتهي 
  :أبو الشمقمق

  فليهن برغوثه جبذلته... يا طول يومي وطول ليلته 
  مجلته واجتهدت يف اقتسام... قد عقدت بندها على جسدي 

  :وقال
  بأبيض ماضي الشفرتني صقيل... أال رب برغوٍث تركت جمدالً 

ما آذى صغارها وأطفر كبارها وأخفى انطمارها وأقبح : وصف أعرايب الرباغيث فقال. يعين أظافره
  :وحضر أعرايب حلقة يونس فأنشد رجل أليب احلسني بن أيب البغل!آثارها

  غىن غناء الشارب املترمنو... إذا ما رعاين شارباً لدمي انثىن 
  !اشرب وزمزم: يقول له اصحابه... يدين بأديان اجملوس كأمنا 

  .حنن نبعض ونربغث ونبقق: حنن نبعض فهل تبعضون؟فكتب إليه: وكتب ابن ثوابة إىل ابن مكرم

  :القمل

ألسود يعترى من أكل التني، ويكون يف رأس ا: وقيل. القمل يعترى من العرق والوسخ من الثوب والشعر
الرأس اسود، ويف أخضب الشعر باحلمرة أخضب، ويف األخصف خصيفاً ويف األبيض أبيض، وقيل هكذا 

ومن زيبق ذهب . كحرة بين سليم كل ما فيها من حيوان اسود، وبالد الترك كل ما فيها على ألوان بالدهم
ستأذنا رسول اهللا عليه وكان عرض لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن عوام فا. قمله ويزيله لبس احلرير

وكذلك يف القرد ورتاه أبداً . ويكثر القمل يف الدجاج واحلمام إذا مل يغسال. السالم يف احلرير فأذن هلما
  .يتقمل ويضع قمله يف فيه

  :القراد

خيلق من عر قالبعري ووسخه كالقمل يف اإلنسان، والقراد إذا كان صغرياً فمقامة مث بيكون حنانة مث قراداً مث 
أسجع من قراد وأرزق منه وأذل وأفطن من : وقيل. ويقال له القل والطلح والعقري والربام والقرشان. لمةح

  .فالن يقرد فالناً أي حيتال عليه، وأصله أن يؤخذ قراد البعري ليسكن مث جيعل اخلطام يف عنقه: ويقال. حلمة

  :السمك



نة إال ما حيكى عن صيد اجلري للجرذان ودابة األجناس املائية موصوفة باخلمول وليس فيها خصلة من الفط
ضرب من السمك ينتهي إىل الشبكة فال يستطيع النفوذ : والتبوظ. حتمل الغريق حىت تؤديه إىل الساحل

. منها فيعلم أنه ال ينجيه إال الوثوب، فيجمع جراميزه قيد رمح فيثب ويغوص يف الطني أيام اجلزر والسمك
  .اغ يف املاء العذب ال امللحيكون له اللسان والدم: وقيل

  :البحتري يف بركة
  كالطري ينقض من جوٍ خوافيها... يقمن فيها بأوساٍط جمنحٍة 

  :السرطان

له مثان ارجل ويستعني مع ذلك بأسنانه فكأنه ميشي على عشر وعيناه يف ظهره، وينسلخ مكن جلده يف 
اء والثاين إىل اليبس، ومىت انسلخ سد الباب أحدمها يشرع إىل امل: السنة سبع مرات، ويتخذ جحراً له بابان

  .الذي يف املاء لئال تدخل عليه احليات فتأكله، وترك الباب الذي يلي لتصيبه الريح فيعصب حلمه

  :السلحفاة

  :تكون برية وحبرية وتصيد احليات وتبيض يف الشط وفيها يقول حممد بن عبد امللك
  سكوهنا واحلركة... وسلحفاةٌ مسح 

  ساقٍط يف املعركة... دليمي شبهتها ب
  عمن عسى أن يهلكه... مستترٍ بترسه 

  :الضفدع

يتعيش يف املاء ويبيض يف الشط وال عظم له، وقد يتخلق من األرض إذا أصاهبا املطر، تراه غب املطر إذا 
إن : وقيل. كان دمية يف الضحاضح حيث ال حبر وال هنر وال بئر، حىت يزعم ناس أهنا كانت يف السحاب

املخ يف خراسان يكبس يف األزاج وحيال بينه وبني الريح واهلواء والشمس، فمىت اخنرق يف تلك اخلزانة 
خرق فدخله الريح استحال الريح كله ضفادع، وال ينق اتلضفدع يف املاء إال إذا أدخل فيه حنكه األسفل، 

  :قال الشاعر. لهوتولع احليات بأك. ومىت أبصر إنسناً أو القمر أو الفجر أمسك عن النقيق
  فدل عليها صوهتا حية البحر... ضفادع يف ظلماء ليلٍ جتاوبت 

ويف قرآن مسيلمة لعنه . إن الضفدع كان ذا ذنب فسلبه ملا راهن على الصرب عن املاء: وقيل يف اخلرافيات
وهنى النيب  .يا ضفدع كم تنقني؟نصفك يف املاء ونصفك يف الطني، ال املاء تكدرين وال الشراب متنعني: اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم عن قتله
  :اخلوارزمي

  صوت غريقٍ نصفه مل يغرق... أرقين والديك ملا ينطق 



  بلحٍظ خمنوقٍ ولفظٍ أشرق... وجاحظ العني وملا خينق 
  :وفيه

  كعقدة الناكح حني ينزل

  :التمساح

يء يأكل باملضغ دون وقيل إن بطنه كقباء مفروج، وكل ش. ال يكون إال يف نيل مصر ويأكل اإلنسان
  .االبتالع فإنه حيرك فكه األسفل إال التمساح، فإنه حيرك األعلى

  :التنني

ينكره أكثر الناس إال بعض الشاميني، يزعم أنه أعصار فيه نار خيرج من خبار األرض فال مير على شيء إال 
  .أحرقه

  مما جاء يف أحوال احليوانات وطبائعها

  :املتزاوجة من احليوانات

التزاوج إال يف ذي رجلني دون ذوات األربع، وذلك يف اإلنسان واحلمام وزأجناسها، وأما الدجاج ليس 
  .واحلجل فإهنا متكن كل ذكر من نفسها

  :البائضة والوالدة

كل ما ال أذن ظاهرة جلنسه فإنه يبيض، وما له أذن ظاهرة فإنه يلد وال يبيض، وما يبيض على ثالثة 
فالطائر منها ما يبيض يف السقوف واألجذاع كاخلطاطيف، ومنهاما يبيض  هوائي ومائي وأرضي،: أضرب

كالبق والضفدع : على شغف اجلبال حيث ال يوصل إليه كالرخم، واملائية منها ما يبيض يف األرض وحيضن
  .كاحلية والضب: واألرضي. السراطني تبيض يف بيوت هلا يف شطوط األهنار هلا بابان، وتقدم. والسلحفاة

  :ثر نسله وما يقلما يك

السمك يكثر نسلها ويأكل بعضها بعضاً، وكذلك الضب خيرج سبعني حسالً ولوال أن بعضها يأكل بعضاً 
وخيرج . واخلنزيرة تضع عشرين خنوصاً لكن ميوت أكثرها لعجزها عن تربيتها. لصارت الصحارى ضباباً

. داً ألنه جيرح الرحم فتعقمنسل األسد يقل ج: من جوف العقرب عقارب كثرية، قال صاحب املنطق
  :قال. واجلوارح من الطيور يقل فراخها والبغاث يكثر

  وأم الصقر مقالةٌ نزور... بغاث الطري أكثرها فراخاً 



فأما الطيور فما تزق وحتضن كاحلمام مل يكن هلا أكثر من فرخني ما تلقم . وأقل اخللق عدداً وذرأ الكركدن
ب والضباب والسمك وكل ما ال حتضن وال تزق وال تلقم كثري أوالدها والعقار. فزاد اهللا يف عدد فراخه

  .جداً

  :ما يكسب وقت ما يولد

  .الفروج والعنكبوت والفأر واجلري والنحل

  :ما يكون من غري تناسل

الكمأة قد تتعفن فتتولد منها : وقيل. البعوض والبق والربغوث ال يكون من توالد ختلق من عفن املاء
  .األفعى

  :سل من األجناس املختلفةما تنا

وقال صاحب . والكلبة وولدمها الديسم. والذئب والضبع يتسافدان وولدمها السمع. أما البغل فمعروف
أنا رأينا : وحكي عن صاحب الطيور. تتوالد السلوقية من الثعلب، والثعلب يسفد اهلرة الوحشية: املنطق

وأدعى جهلة أن الزرافة تنتج من بني اإلبل الوحشية  .ورؤي أشياء عجيبة من أوالدها. كثرياً منها يتسافد
إنه بقر : والبقرة الوحشية، ملا رأوا امسه بالفراسية اشتركا وبلنك أي بعري وبقر ومنر وقالوا يف اجلاموس

وادعوا تسافد اجلن واإلنس واستدلوا على ذلك بقوله . وضأن ومل يقولوا يف النعامة، هذا وإن مسي اشترمرك
  .الواقواق من نتاج بعض احليوانات وبعض النبات: قالوا" . ركهم يف األموال واألوالد وشا" تعاىل 

  :القوة على اجلماع
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واألبطاء . اإلنسان يغلب مجيع احليوانات يف السفاد ألن ذلك دائم منه يف مجيع األزمنة وعلى مجيع األحوال
وأما الكالب والذئاب فتلتحم وكذلك . يف الفراغ للجمل والورل والذبان والعناكب والضفادع واخلنازير

أقبلت من خراسان يف بعض طرق جباهلا فرأيت اثر ست أرجل أكثر من ميلني، : لنوشجانوقال ا. الذبان
وكثرة عدد . إن اخلنزير يف زمن اهلياج يركب ذكره األنثى وهي ترتع ومتر، فها أثرمها: فسالت فقيل يل

  .راجلماع من العصافري وكل جنس حيبل إال البغل فإنه وإن أحبل مل يتم، وقفط تيس بين محار مشهو

  :املتسافد ذكوره

  .اخلنازير واحلمار واحلمام كل ذلك للذكر الذكر ولألنثى األنثى

  :ما يتغاير

وأجناس . ومحار الوحش يغار وحيمي إناثه الدهر كله. يتغاير اخلنزير واجلمل والفرس إال أهنا ال تتزاوج
  .والقرد يتزاوج ويتغاير. احلمام تتزاوج وال تتغاير

  :أشراف احليوانات

الكركدن والفيل واجلاموس، : األسد والبرب والنمر، وأشرف البهائم ثالثة: أشرف السباع ثالثة :قيل
العقاب، وقيل الرياسة يف اهلواء للعقاب، ويف املاء : وأشرف املركوبات اخليل واإلبل، وأشرف الطيور

. ا يف هذين املوضعنيالطري هوائي والسمك مائي، يعين أكثر استقرارمه: وقيل. للتمساح ويف الغياض لألسد
وأما اإلبل واحلمري والبقر . ومن احليوان ما ال يصلح أمره إال بالرئيس كالنحل والغرانيق والكراكي

  .لكل شيء سادة حىت النمل: وقيل. فالرياسة لفحل اهلجمة ولعري العانة ولثور الربرب

  :ما يتعادى من احليوانات

ضرب يعادي جنس جنسه وذلك نوعان أحدمها : لى ضربنيقيل اشد العداوة عداوة اجلوهر وما يتعادى ع
كل نظري صاحب كاألسد والفيل فإهنما يتقاتالن، وكل قد يقتل اآلخر والفرس املائي يقتل التمساح 

ومنها ما يضر اآلخر وال يقوى . ويتغالبان، واحلية وسام أبرص يتقاتالن والسد والنمر واألسد واجلاموس
والذئب والشاة والدجاج مع ابن آوى، واحلمام والشاهني والشاة أشد فرقاً  اآلخر عليه كالسنور واجلرذ

من الذئب منها من السد، والدجاج خياف ابن آوى أكثر مما خياف الثعلب، واحلمام اشد فرقاً من الشاهيم 
  .منه للبازي والصقر



  :القوي املتفادي من الضعيف

والفيل يهرب من اهلرة، وقيل إمنا يهرب من السد إذا . اجلاموس خيشى البعوض خوفاً شديداً ينغمس يف املاء
واللبوة إذا وضعت قصد الذر شبلها . ظنه سنوراً عظيماً، واحلية إذا اصاهبا خدش تسلط عليها الذر فيهلكها

  :ولذلك قال املتنيب. فيأكله
  ويسلمه عند الوالدة للنمل... يذب أبو الشبل اخلميس عن ابنه 

  :ما تقوى إناثها 

  .ف من احليوان ذكورها أجرأ وأقوى إال الفهد والذئب واللبوةكل صن

  :اآلكلة للناس من السباع

وقيل ال يعرض ذلك للناس إال بعد اهلرم والعجز عن الصيد، والذئب اشد الناس . األسد والنمر والبرب
  .مطالبة للناس، فإن عجز عوى مستغيثاً بالذئاب

  :اآلكل بعضها بعضاً
  :اً أكالً ذريعاً، والذئب مىت رأى ذئباً أدمى أكله ال حمالة قالالسمك يأكل بعضها بعض

  بصاحبه يوماً أحال على الدم... وكنت كذئب السوء ملا رأى دماً 
  .واجلرذ إذا خصي أكلها أصحاهبا

  :الصابرة عن الطعام

. شيئاً احلية وسام أبرص والعضاة والتمساح تسكن يف أعشتها األربعة األشهر الشديدة الربد فال تطعم
كذلك كل مهج ال تربز يف الشتاء إال النمل والذر والنحل فإهنا تدخر . وسائر احليوانات تسكن بطن األرض

  .ما يكفيها

  :املدخرة

  .اإلنسان والنملة والذرة واجلرذ والفأر والعنكبوت والنحل

  :اختالف احليوان يف األكل

الغراب والسمك تأكل احليوانات والنبات، املشتركة كاإلنسان والعصفور و: احليوان على ثالثة أضرب
واألكلة حلم يف غالب األمر كاحلمام مث ختتلف فمنها ما يأكل حنساً واحداً كالنحل تأكل العسل، 

  .والعنكبوت يعيش من مص الذباب



  :اختالف مشيها

مشى، من احليوان ما ال يسيح باملشي فالضبع عرجاء ختمع، والذئب أقزل أشنج النسا كأنه يتوخى إذا 
والسد إذا مشى يتخلع كأنه رهيص، والسنور والفهد يف طريق األسد، والغراب حيجل كأنه مقيد، واجلراد 

ميشي ويطري، والعصفور يثب وجيمع رجليه معاً وكذلك القنرب واحلمر وما أشبهها، والقطاة مليحة املشي 
  :مقاربة اخلطو وبه شبه مشي املرأة قال

  طاة إىل الغديرمشي الق... فدفعتها فتدافعت 

والذباب ميشي مشياً سبطاً، والربغوث ميشي ويثب ومسي طامر بن طامر لوثوبه، وكل ذي أربع وذي اثنني 
  :إذا تكسر إحدى رجليه حتامل على األخرى إال النعامة قال

  وإين وإياه كرجلي نعامة

  :الطويلة العمر

ويقطع ثلث جسمها فتعيش إن سلمت من مما يوصف بطول العمر احلية، فإنه يقال ال متوت حتف أنفها، 
والدخال يقطع بنصفني فيمران يف الطريقني، والضب طويل الذماء مع هشم الرأس والطعن احلائف . الذر

والكبش تقطع اليتيه . اهلم واقية كواقية الكالب، وذلك لسالمتها من اآلفات: ويقال. الذي ال حيتمله غريه
  .فيعيش

  :ما حيد بصره

والعقاب والنسر، وأما السنور والفأر واجلرذ والسباع فإهنا تبصر بالليل كما تبصر بالنهار، الفرس واهلدهد 
واخلفاش يبصر فيما بني الضوء والظلمة لكثرة شعاعها يف بصرها، وأما ما يبصر بالليل فالسد والسنور 

  .والنمر واألفعى

  :ما يصدق مسعه

وإن كان قد أتى عليه سنون، والفرس والقنفذ  امسع من قراد، ألنه يسمع حترك البعري فيقصده: قيل
  .والدلدل

  :املوصوف باللجاج

  .اخلنفساء والذباب ال ينطرد وإن طرد، والدودة احلمراء تروم الصعود إىل السقف كلما سقطت عادت

  :احلاذق بالبناء



. من سرفة أصنع: الزنبور يعمل بيوتاً مدورة كأهنا من كاغد مزردة، والسرفة تبين بيوتاً حسنة، وقيل
  .وكذلك التبوظ

  :احلاذق بالنسج

  .العنكبوت ودود القز خترج القز من جوفها

  :ما حييض

  .ذوات األربع كلها حتيض: وقيل. الكلب واألرنب والضبع واخلفاش

  :املوصوف باحلمق

  :الرمخة واحلبارى وأنثى الذئاب وتسمى اجلهرية ألهنا تتكفل ولد الضبع وتترك ذا بطنها؟قال
  بين بطنها هذا الضالل عن القصد... الد أخرى وضيعت كمرضعة أو

  .والضبعة والنعجة والعنز وكذلك الطاووس والقدرج مع حسنها، والزرافة

  :املوصوف باجلنب

  .العقعق والغراب والعصفور والصقر والصفرد

  :ما يصدق مشه

  :ولذلك قيل. الذئب صادق السترواح
  لصفاء املوقعمبثل مقراع ا... يستخرب الريح إذا مل يسمع 
والنعامة صادقة الشم، وأعجب من ذلك الذرة حنو أن يشم رجل جرداة . وجل الوحشيات على ذلك

يابسة فيتهافت عليها، والفرس يتشمم رائحة احلجر من مسرية ميل ومن ذلك السنور، والكلب ويبلغ من 
  .صدق مشه أنه يقصد احلجرة فيشمها فتعرف الكالب بتشممه وجار الضبع فتقصده

  :ما يسلخ

والسلخ للطري . كل ذي جسد حمرز فإهنا تسلخ كاحلية والسرطان، كل طائر جلناحيه غالف كاجلعل والدبر
حتسرها، وللحوافر عقائقها، ولإلبل طرح أوبارها، وللجراد جلودها، ولأليائل قروهنا، ولألشجار ورقها، 

  .ولألسروع أن يصري فراشاً، وللبعوض أن يصري دعموصاً

  :ما يتناسل



إن البعوض يصري دعموصاً، والبعوض يستحيل برغوثاً، واألسروع فراشاً، والذباب والزنابري أول ما : قيل
العقاب واحلدأة يتبدالن فيصري الذكر أنثى وهذا غريب، وقيل ليس ذلك : يتولد دوداً مث يتصور، وقيل

ثى وسنة ذكر، ومل تذكر الضبع سنة أن: وقيل. بأغرب من الشجرة اليت تثمر البلوط سنة والعفص سنة
  .العرب ذلك

  :ما يكون وحشياً وغريه
الفيل والسنانري واحلمري والظباء، فالظباء تسمى عفراً، والتيوس الوحشية نعاجاً وهي باملعز أشبه وليس بينها 

وبني الظباء تسافد، واخلنزير وحشي وغري وحشي وهو ذو ظلف، وال مشاهبة بينه وبني ذوات األظالف 
وليس يف اإلبل وحشي إال وحوش اإلبل فيما يزعمون، ومما يكون أهلياً وال يكون وحشياً  بغري ذلك،

الكلب، وأما الضبع والذئب واألسد والنمر والبرب فال تكون إال وحشية وكذلك الثعلب وابن آوى، وقد 
 الذئب مث وخرب من رىب. يعلم األسد فينزع نابه ويطول يف الناس لبثه ومع ذلك يتشزن وال تؤمن عرامته

وحكي أن بعضهم ضرى اسداً فاصطاد به، وذئباً فاصطاد به الظيب، وزنبوراً فاصطاد به . أكل شاته قد ذكر
  .ومن الوحشيات ما إذا صار مع الناس يترك السفاد، ومنها ما يترك الطعام كالصاحلية. الذباب

  :ما يعايش الناس

الدجاج واحلمام : ومن الطيور. نم والبقر وحنو ذلكالكلب والسنور والفرس والبعري واحلمار والبغل والغ
واخلطاف والزرزور واخلفاش والعصفور، وليس فيها أطول عمراً من البغل وال أقصر عمراً من العصفور، 

  .وعلل ذلك بقلة السفاد وكثرته

  :ما يتكفل بولد غريه

  :الذئب وقد تقدم، والنعام حتضن بيض غريها، ومحل على ذلك قول الشاعر

  وملبسٍة بيض أخرى جناحا... ركٍة بيضها بالعراء كتا
وكاسر العظام يتعهد فرخ العقاب وذلك أهنا تفرخ ثالثاً، فتعجز . والدجاجة حتضن بيض احلمام والعكس
  .من شرهها عن تربية ما فوق االثنني

  :الكاسبة بالليل

ل طائر يف بيته بالليل تأكل البوم والصدى واهلامة والصونع واخلفاش وغراب الليل، والبومة تدخل على ك
  .فراخه، والبعوض قد يؤذي بالنهار

  :ما حيضن البيض وما ال حيضن



  .الطيور حتضن والضب ال حيضن بل يغطيها بالتراب وينتظر أيام انصداعها مث ينبش عنها التراب

  :ما يتعني مكانه وما ال يتعني

وأما أكثر الطيور فال تتخذ بيتاً ترجع إليه . يهااخللد والفأرة والنمل والنحل، والضب هلا مساكن معلومة تأو
وأكثر الطيور قواطع كاخلطاف . بل ذكورها سيارة، وإناثها يقمن إىل متام خروج الفراخ من البيض وتذهب

وأما السمك فكذلك منها ما جييء من أقصى البحار كأهنا تتحمض حبالوة املاء . والزرزور والغراب واحلدأة
  .وعذوبته

  :ه املسخما ادعى في

اختلف الناس يف املسخ فأكثر الدهرية جيحدون ذلك وأقروا باخلسف والطوفان، وجعلوا اخلسف كالزلزلة 
ال ينكر أن يفسد اهلواء يف ناحية فتتغري تربتهم، فيعمل ذلك يف طباعهم على األيام كما عمل : وقال بعضهم

راد البقول وديداهنا خضر، والقمل يف يف الزنج والصقالبة، فتصري القوة من جنس أرضهم أال ترى أن ج
رأس الشباب أسود، ويف املخضوب أمحر، ومل ير أهل الكتاب أقروا باملسخ غري أهنم أمجعوا على أن اهللا تعاىل 

إن املمسوخ ال يتناسل وال يبقى إال بقدر ما : جعل امرأة لوط حجراً، وأجاز أكثر املسلمني ذلك فقال بعض
وقالوا يف . جاز تناسله حىت جعلوا الضب والكالب من أوالد تلك األمميصري موعظة وعربة، وبعض أ

أن أباها ملا نفخ يف نار إبراهيم ويف نار بيت املقدس أصمه اهللا تعاىل وأبرصه، فكل سام أبرص من : الوزع
 ،" للوزغ الفويسق : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن عروة. ولده حىت صار قتله أجراً عظيماً

إن اهللا تعاىل مسخ مالكني أحدمها : وقالت العرب. واحلية كانت صورة إبل فلما أعانت إبليس مسخت
. وقالت اهلند يف عطارد تشبيهاً هبذا. سهيل كان عشاراً وزهرة امرأة امسها أباهيد: وقالوا. ضبعاً واآلخر ذئباً

: فقلت. نعم خؤولة:  اإلبل قرابة؟فقالقلت لعبيد الكاليب وكان مشغوالً باإلبل أبينكم وبني: وقال اجلاحظ
كانت الفأرة يهودية : وقيل. إن اهللا تعاىل ال ميسخ إنساناً على صورة كرمي بل لئيم: فقال. مسخك اهللا بعرياً

  .طحانة واألرضة يهودية والضب يهودياً، وال يضيفون شيئاً من ذلك إىل النصرانية

  :ما ادعى تكليفه

وما من دابة يف " وتأول قوله تعاىل . كلها مكلفة، وأهنا أمم جتري جمرى الناسأن األشياء : زعم بعض الناس
إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض " وقال تعاىل " . األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم 

اب والوزغ والعقرب واحلية والغر" . يا جبال أويب معه والطري واتبعوا ظاهر اآليات " وقال " واجلبال 
مل يكن من خشاش األرض إال كان يطفئ النار، عن إبراهيم عليه : وقالوا. والكلب عاصيات معاقبات

  .السالم، إال الوزغ فإهنا كانت تنفخها



  :املنسوب إىل مكان من البهائم

ذئب اخلمر وأرنب اخللة وتيس الرمل وضب السحاب وهو نبت حيسن حاله به، وقنفذ برقة وشيطان 
وكان . وغول القفر وجان العشرة وكان هلذه األشياء اختصاص هبذه األمكنة وقوة ذلك غري ممتنعاخلماطة 

من دخل تبت كان مسروراً من غري سبب ما دام هبا، ومن أقام باملوصل حوالً مث تفقد عقله وجده : يقال
  .محى خيرب وطحال البحرين ودمامل اجلزيرة وجرب الزنج: وقيل. ناقصاً

  :ف اخللقمجلة من اختال

وكل ذي عني من ذوات . وكل مسك يف العذب بلسان ودماغ. كل حيوان أصل لسانه إىل داخل إال الفيل
األربع فاألشفار جلفنها األعلى، إال اإلنسان فلألعلى واألسفل، وكل حيوان ذي صدر فصدره ضيق إال 

، وللناقة أربعة، وللسنور وللجواميس أربعة أخالف يف بطوهنا، وللشاة خلفان. اإلنسان والفيل والبقر
والكلب مثانية أطباء، واخلنزيرة كثرية األطباء، وللفهد أربعة، وللظبية اثنان، واللحية تكون للرجل والديك 

  .والتيس، واجلمل له القنون، والكوسة من السمك يف بطنه شحم طيب إن اصطادوه ليالً وإال فال

  :أحوال مجاعة من احليوانات

  .صر النار حتري ومل ينق، واخلنفساء واجلعل إذا دفنا يف الورد ماتا ويف العذرة حيييانالضفدع إذا أب: قيل
  :املتنيب

  كما تضر رياح الورد باجلعل
والزنبور إذا غرق يف الزيت مات . وإذا دخلت اخلنفساء يف است احلمار غشي عليه وال يفيق حىت خترج

واألسد إذا رأى قربة منفوخة . دفنته بعد يف التراب حييوالذباب إذا غرق يف املاء مات، وإذا . وحييا باخلل
وتضع . اهنزم، واللبوة تضع ولدها حني تضعه شبالً ميتاً، فيأتيه أبوه يف الثالث فينفخ يف منخريه فينبعث

من لدغته العقرب فأدخل يف استه قطعة . الذئبة ولدها حلماً ال صورة له مث تلحسه حىت تستوي صورته
زبد اجلمل اهلائج يذهب . بل هذا ملن لدغه الزنبور، واملرأة إذا لدغت فجومعت برئتوقيل . جليد برأ
. إذا مدت على باب البيت شعرة من ذنب فرس عتيق مل يدخله البعوض ما دامت الشعرة ممدودة. العقل

وإذا حفي الكلب فدهن استه . احلمار إذا أكل خرء الثعلب مات، والفأرة إذا أكلت املرد أسنج ماتت
والغداف إذا أخرج فرخه هرب . والقنفذ ال ينام والفهد ال يسهر. ذهب حفاه، والثور إذا دهن استه مل حيف

إذا رأت احلية إنساناً عرياناً . منه ألنه خيرج أبيض فيجتمع عليه البعوض لزهومة رائحته فيبتلع منها ما يقيمه
  .ئاً يسرياً فيصري بيضاً مث يتصورالنمل ال يتوالد من تزاوج لكنه يلقى يف األرض شي. هترب منه

  مما جاء يف الصيد والذبائح



  :ما جيوز أكله من الصيد وما ال جيوز

سألت رسول اهللا عليه السالم : وقال عدي بن حامت" . وما علمتم من اجلوارح مكلبني " قال اهللا تعاىل 
م اهللا عليه فكل ما أمسك إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اس: فقال. إنا قوم نصيد هبذه الكالب: فقلت

. عليك وإن قتل إال أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فال تأكل فإين أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه
إذا رايت سهمك فيه تعلم أنه قتل : يا رسول اهللا أرمي الصيد فال أجده إال بعد ثالثة، قال: وقال عدي

وما تأخر عنك للغد فال تأكله فإنك ال تدري : رويف حديث آخ. ما جتد أثر سبع: ويف حديث آخر. فكل
  .هنى عن صيد كلب اجملوسي: وقال جابر. كل ما أصميت ودع ما أمنيت: ويف رواية. أرميتك قتلته

  :جواز أكل ما صيد بالقوس

. ذكياً أو غري ذكي: ، ويف آخر" كل ما ردت إليك قوسك : " قال رسول اهللا عليه السالم: قال أبو ثعلبة
ويف . ما اصاب حبده فكل، وما أصاب بعرضه فال تأكل: ي بن حامت عنه صلى اهللا عليه وسلموروى عد

  .إن أتيته وقد سبقك بنفسه فكل وإال فال تأكل حىت تذكى: آخر

  :ما ذبح بغري سكني

: قلت يا رسول اهللا إين أرسل كليب فيأخذ الصيد فال أجد ما أذحبه به إال املروة والعصا، فقال: قال عدي
ما : إذا أهنرت الدم فكل، ويف حديث: وقال صلى اهللا عليه وسلم. الدم مبا شئت واذكر اسم اهللا عليه أجر

  .خال السن والعظم

  :النهي عن املثلة باحليوان واحلث على حتسني الذبح

لعن اهللا من ميثل باحليوان، وهنى أن تصرب البهيمة وأن يؤكل حلمها إذا : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن اهللا كتب اإلحسان يف كل شيء، فإذا قتلتم : وقال. ال تتخذوا الروح غرضاً: وقال أيضاً. ربض

  .فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

  :من جتوز منه الزكاة

بلى، لو : بة واحللق؟قالقلت يا رسول اهللا أما تكون الزكاة إال يف الل: أبو العشر الدارمي عن أبيه قال
: وسئل صلى اهللا عليه سومل عن ذبيحته النصارى لكنائسهم وأعيادهم فقال. طعنت يف حلقها إال جزأ عنك

هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذبيحة نصارى : وقال ابن عباس. إن مل تأكلوها فإين آكلها فأطعموين
إذا : يه وسلم أنه سئل عن ذبيحة املرأة والصيب فقالوروى جابر عنه صلى اهللا عل. العرب وذبيحة الغالم



ما ذكر اسم اهللا عليه فال تأكلوه وما ذحبتم لغري اهللا : وكانت العرب تقول. ذكر اسم اهللا عليه فال بأس
  " .وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق " فكلوه، فأنزل اهللا تعاىل 

  احلد اخلامس والعشرون

  فةيف فنون خمتل

  كلمات من احلكم يف أبواب خمتلفة

كتب كسرى إىل . امجعوا على أن الظفر مأسور بالصرب، والقدرة مقرونة باحليلة، واإلدراك موصول بالتأين
. أخربين بأربعة أشياء ما أخاهلا إال عندك ما عدو الشدة وصديق الظفر، ومدرك األمل وحمتاج الفقر: قيصر

صرب اجلاهل على املصيبة وعاقل أبغض من أحسن إليه، ومحاة أحبت : نويف كتاب جاودان ثالثة ال يصدقو
العداوة بني األقارب وحتاسد األكفاء والركاكة يف امللوك، وثالث ال : وثالث ال يستصلح فسادهن. كنتها

وثالث ال يشبع . العبادة يف العلماء والقناعة يف املستبصرين والسخاء يف ذوي األخطار: يفسد صالحهن
وقيل ستة ال ختطئهم . إذا رأيت الفيل ميشي على الشرف فاطلبه يف البئر: وقيل. العافية واحلياة واملال: منهن
فقري قريب العهد بالغىن وومكثر خياف على ماله وطالب مرتبة فوق قدره واحلسود واحلقود وخليط : الكآبة

طول الكفاية والتعظيم الدائم : ثالثا يسرعن إىل العقل الفساد: وقالت اهلند. أهل األدب وهو غري أديب
سراج يف هنار ومطر يف سبخة، وطعام عند غري ذي شهرة وزفاف بكر : أربعة تضيع: وقيل. وامهاء النفس

ال جيب الصيب أن يكون سخياً فإنه ال يعرف فضل السخاء، إمنا يعطي ما يف : وقال مسلم بن قتيبة. إىل عنني
ثالث ما : وقال معاوية. الكرب واحلسد والبخل واحلرص: عاملهلكات أرب: وقال األصمعي. يده ضعفاً

إمنا حيسن االختيار لغريه من حيسنه : وقيل. مباهتة الرجال وغيبتهم ومالل أهل املودة: اجتمعن يف حر
لو علق رجل بإحدى : ما شيء إال وفيه منفعة، فقال بعض من حضره: وقال صاحل بن عبد القدوس. لنفسه

حفظ : وقالت الترك. النية اساس األعمال واألعمال مثار النيات. ال يعرق إبطه: ليديه أي منفعة فيه؟قا
إذا كنت يف قوم فحدثهم بقدر سنك، وخاطبهم : وقال أبو األسود الدؤيل. مرتبة خري من خفض مرتبة

العقل واحلمق والغىن : أربعة ال تنكتم. بلفظ حملك، وال ترتفع عن الواجب فتستقل، وال تنحط فتحتقر
قال اهللا . ما استقصى حر قط: قيل. مسي اجلار لتجريه والصديق لتصدقه والرفيق لترفق به: قيل. الفقرو

. فلم يعاتب النيب صلى اهللا عليه وسلم حفصة على ما كان منها" . عرف بعضه وأعرض عن بعض " تعاىل 
شيئاً من شعر  وقعت إىل بلدة قاصية من خراسان فسألوين هل تعرف: قال األقطع رفيق الصناديقي

  :الصاحب؟فأنشدهتم
  بودي لو يهوى العذول ويعشق

عمي أبو . لقد قال ذلك رجل بنيسابور فضرب ثالمثائة سوط، فسكت: فقلت. هذا للبحتري: فقال فضويل
  :احلسن الصويف على الرئيس أبو الفضل



  ك فرأسي يف حر أمي... أنا إن مل أك أهوا 
  :توقيع للصاحب

  فتعمدوا بصنيعكم أصهارها... امراً وإذا أردمت أن تسروا ع
حنن أكلنا شعر الطائي والبحتري ومن : استعار رجل من اخلالد شعره فقال يا بين: قال القاضي أبو احلسن

جيري جمرامها، وهؤالء أكلوا شعر النابغة حىت خرؤوا مثل هذا الشعر وأنت إذا أكلت شعري فأي شيء 
قال أبو عبد الرمحن خالد . يئات، واحلمية متنع من عمل احلسناتاحلياء مينع من عمل الس: خترأ؟قال حكيم

بلى : قال. الدنيا ألهنا ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة: أي خلق اهللا أصغر؟قال: بن األصم أليب العتاهية
وقال أبو . اخلصومة الدائمة والدين الفادح واملرأة السليطة: ثالث خيبلن العقل. أصغر منها من عظمها

تعلموا كل علم إال النجوم فإهنا تكثر الشؤم، والكيمياء فإنه يورثث اإلفالس واجلدال يف الدين فإنه  :يوسف
من الذي بلغ جسماً فلم يبطر، واتبع : قال حكيم. من هانت عليه نفسه فال تأمنن شره. يورث الزندقة

واصل األشرار فلم يندم، اهلوى فلم يعطب، وجاور النساء فلم يفتنت هبن، وطلب إىل اللئام فلم يهن، و
أجر وشكر وذكر، فاألجر : مجاع خري الدنيا واآلخرة يف ثالث: قيل. وصحب السلطان فدامت سالمته

ثواب اهللا الذي ال يكون أمجع منه نفعاً وأدوم وال أكرم منزلة، والذكر فوق منزلة الشكر ودون منزلة 
  .األجر، ألن األجر أشد اشتماالً على مجيع اخللق

  :حكاية

يقال أن املنصور أشخص رجالً من الكوفة سعي به أن عنده أموالً لبين أمية، فلما مثل بني يدي املنصور 
أوارثهم أنت يا أمري املؤمنني أم : فقال. ايها الرجل أخرج إلينا من ودائع بين أمية اليت عندك: قال

: قال. سلمني وأنا القائم بأمرهمإن بين أمية خانوا امل: فلم أدفع أمواهلم إليك؟قال: ال قال: وصيهم؟قال
عليك بينة أن هذا املال من تلك اخليانات فقد كان للقوم أموال من وجوه شىت، فإن ثبت علي حكم 

ما عندي مال ولكن رأيت االحتجاج : فقال الرجل. يا ربيع خل الرجل: خرجت منه فأطرق ساعة مث قال
فبعث . خصمي فلعله يفلجين باحلجة فإن يف مايل سعةأقرب إىل اخلالص، فإن رأى أمري املؤمنني أن حيضر 

يا أمري املؤمنني إن هذا الساعي عبد يل أبق وقد سرق يل ماالً، فهدده : املنصور إىل الساعي فأحضره فقال
  .فاعترف

  :العجب

أي  :وقيل للنظام. الدهر ابو العجب إلتيانه مبا مل جتر عادة مشاهدته: العجب ما عدم فيه العادة ولذلك قيل
النار وقيل أليب الشمر : وقيل لسلم اخلالل فقال. السم: وقيل أليب عصل فقال. الروح: شيء أعجب؟قال

  .تدبري الفلك: وقيل لبطليموس فقال. الذكر والنسيان: فقال
  :ابن الرومي



  وعجيب الزمان غري عجيب
  :الطائي

  عجائب حىت ليس فيها عجائب... أال إهنا األيام قد صرن كلها 
العجب ما : كل ما حضره حىت انتهى إىل بقراط فقال: ن أفالطون سأل مجاعته عن العجب فقالوذكر أ

  .يعرف سببه
  :اخلبزارزي

  رأى ما رأيت ومل يعجب... عجبت وأعجب مين امرٌؤ 
  .لو سرقت الكعبة ما بقيت األعجوبة أكثر من أسبوع: وقال بعضهم

  ذكر خصال معدودة

  :خصلة حممودة

. الصمت املصيب أبلغ حكمة: فقال املوبذ. ليتكلم كل واحد بكلمة نافعة: مجاعة قال أنوشوران وعنده
ال شيء أنفع للرجل من املعرفة بقدر ما عنده من : وقال مهادر. حتصن األسرار أنفع رأي: وقال مهنود

وقال . االحتراز من كل أحد أحرز رأي: وقال موسى. الفضل وحسن االجتهاد يف طلب ما هو مستحق له
كلٌ قد قال فأحسن وال خالص : فقال أنوشروان. ال يروح املرء على نفسه مبثل الرضا بالقضاء: مجهر بزر

  .إال التثبت لالختيار واالعتقاد للخرية

  :خصلتان

شيئان ال يستطيع الرجل : وقال بعضهم. منهومان ال يشبعان طالب علم وطالب دنيا: قال عليه السالم
العامل الذي يعلم العواقب واجلاهل الذي ال يدري ما هو : ن عليهما كل شيءاثنان يهو. ظله وعقله: فراقهما

فساد جل . القضاء والرجاء: شيئان يديران الناس. الزمان واألشرار: شيئان ينبغي للعاقل أن حيذرمها. فيه
. لتفاتسرعة اإلجابة وكثرة اال: خلتان يف اجلاهل. إذاعة األسرار وائتمان أهل الغدر: األمور من خصلتني
  .من ال يؤمن باملعاد ومن ال يستطيع غض بصره وكف جوارحه من احملارم: اثنان يستحقان البعد

  :ثالث خصال

ثالثة تضر بأرباهبا اإلفراط يف األكل اتكاالً على الصحة، والتفريط يف العمل اتكاالً على القدر، وتكلف ما 
حلم يرد به جهل اجلاهل، وورع حيجزه : د طعم اإلميانثالثة من مل تكن فيه مل جي. ال يطاق اتكاالً على القوة

من إذا غضب مل خيرجه غضبه عن : ثالثة من كن فيه استكمل اإلميان. عن احملارم، وخلق يداري به الناس
ثالثة هن للكافر مثلهن . احلق، ومن إذا رضي مل خيرجه رضاه إىل الظلم، ومن إذا قدر مل يتناول ما ليس له



. رك فانصحه، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه، ومن كان بينك وبينه رحم فصلهامن استشا: للمسلم
إذا عجب بنفسه، واستكثر عمله، ومتىن علي : إذا ظفرت من ابن آدم بثالثة مل أطالبه بغريها: وقال إبليس

ثالثة . ةصحبة السلطان وافشاء السر إىل النساء وشرب السم للتجرب: ثالثة ال مين هبا أحد فيسلم. بلية
  .الزيارة يف الرجال واحلديث على املائدة ومعرفة األهل واحلشم: تزيد يف األنس بني اإلخوان

  :أربعة خصال

. مجود العني وقساوة القلب واإلصرار على الذنب واحلرص على الدنيا: أربع من الشقاء: قال عليه السالم
فهو خليق بأن ال ينزل به من املكروه ما ينزل من استطاع أن مينع نفسه أربعة خصال : وقال أمري املؤمنني

اللجاجة والعجلة والعجب والتواين، فثمرة اللجاجة احلرية ومثرة العجلة الندامة ومثرة العجب البغضة : بغريه
الرضا بالزوجة الصاحلة وغض البصر واإلقدام : أربع خصال من حسن النظر: كليلة. ومثرة التواين الذلة

النساء والصيد والقمار : أربع خصال إذا أفرط فيهن املرء استهوته. وكظم الغيظ على األمر باملشاورة
الذنب على الذنب ومالحاة األمحق وكثرة مصاقبة النساء واجللوس مع : أربع خصال مينت القلب. واخلمر
: أربعة جترئ على الذنوب. كل عبد مترف وكل من ال يعلم فهو ميت: ومن املوتى؟قال: قيل. املوتى
الوجع والنار والدين : أربع القليل منها كثري. رص والتواين والرغبة يف الدنيا واالستخفاف بالذنوباحل

الشجاع واألمني باألخذ واإلعطاء واألهل والولد عند الفاقة واإلخوان : أربعة خيتربون عند اللقاء. والعداوة
  .عند النوائب

  :مخس خصال

سراج يف الشمس ومطر يف السبخة وامرأة حسناء زفت إىل عنني : مخس خصال يذهنب ضياعاً: أمري املؤمنني
قال . وطعام اجتهد صاحبه فيه فقدم إىل شبعان أو إىل سكران، ومعروف صنعته إىل من ال يشكرك عليه

الرضا بالقسم، والقمع : أوصيكم خبمسة فيهن راحة أبدانكم ودوام سروركم وصالح أموركم: أزدشري
احلسد، والتعزي عند مضنون به أدبر ومرجو فات وترك السعي فيما ال يوافق لفاحش احلرص، والتنزه من 

جنحه ومتامه، فإن من مل يرض مبا قسم له طالت معتبته ومن فحش حرصه ذلت نفسه ومن أتى إىل املنافسة 
ومن واحلسد ملن فوقه مل يزل مغموماً ومن أطال أساء على ما أدبر عنه مل يزل مهموماً فيما ال منفعة فيه، 

شغل نفسه بتمين األشياء مل خيل قلبه من األحزان ومحل على نفسه عبأ ثقيالً ليس للراحة فيه غاية، ومن 
املفرط إذا : املشتطون يف مخسة متندمون: قال ابن املقفع. سعى فيما ال متام له كانت عاقبته احلسرة والندامة

ستمكن من عدوه مث يفوته لسوء تدبريه، واملفارق فاته العمل، واملنقطع عن إخوانه إذا نابته النوائب، وامل
مخسة أقبح شيء فيمن كن . للزوجة الصاحلة إذا ابتلي بالطاحلة، واجلريء على الذنوب إذا حضره املوت

الفسق يف الشيخ، واحلدة يف السلطان، والكسب يف ذي احلسب، والبخل يف ذي الغىن، واحلرص يف : فيه



املقاتل باألجرة وحفار القىن واآلبار والتاجر يف البحر والرقاء : من أنفسهممخسة املال أحب إليهم . العامل
  .يتعرض للسع احلية للطمع واملخاطر على شرب السم

  :ست خصال

الغضب من غري شيء، والكالم من غري نفع، والعطية يف غري : ستة أشياء تعرف يف اجلاهل: قال معاوية
ستة من مات منها فهو قاتل . قلة معرفة الصديق من العدوموضعها، وافشاء السر، والثقة بكل أحد، و

من أكل طعاماً قد أكله مراراً فلم يوافقه، ومن أكل فوق ما تطيقه معدته، ومن أكل قبل أن : لنفسه
يستمرئ ما قد أكل، ومن رأى بعض أخالط جسده قد هم هبيجان ورأى دالئل ذلك فلم يستدركها 

ستة أشياء ال . احلاجة إذا هاجت به، ومن أقام باملكان املوحش وحدهباألدوية املسكنة، ومن أطال حبس 
ال . ظل الغمامة، وخلة األشرار، وعشق النساء والثناء الكاذب، واملال الكثري، والسلطان اجلائر: ثبات هلا

 يوجد العجول حمموداً وال الغضوب مسروراً وال احلر حريصاً وال الكرمي حسوداً وال ذو الشره غنياً وال
ال خري يف القول إال مع الفعل وال يف املنظر إال مع املخرب وال يف املال إال مع اجلود وال يف . امللول ذا اخوان

ال فقر . الصدق إال مع الوفاء وال يف العفة إال مع الورع وال يف احلياة إال مع الصحة واألمن والسرور
تدبري وال ورع كالكف وال حسب كحسن كاحلرص وال بالء كالشره وال غىن كالقناعة وال عقل كال

العجب آفة العمل واللجاجة قعود اهلوى واحلمية سيف اجلهل والبخل لقاح احلرص : ابن املقفع. اخللق
  .واملراء لقاح الشنان واملنافسة أخو العداوة

  :سبع خصال

ة بامللوك وامللوك بالتقوى املرأة بزوجها والولد بوالده واملتأدب مبؤدبه واجلند بقائده والناسك بالدين والعام
مدعي الشجاعة وشدة النكاية يف األعداء وبدنه سليم ال أثر فيه، ومنتحل : سبعة يهزأ منهم. والعقل بالتثبت

الزهد واالجتهاد وهو غليظ الرقبة، واملرأة اخللية تعيب ذات زوج، والعامل يناظر اجلاهل ومياريه، واملفضي 
سبعة يكثرون . ن مل خيتربه، واحملكم بينه وبني خصمه من ال يعرفهبسره من ال جيرب، واملودع ماله م

امللك املترف، والشيخ القلق والسفيه واألديب العدمي احللم والباذل نصيحته لألخرق واملكلف : السخط
  .العمل بغري رفق

  :مثان خصال

مر على رب البيت، وطالب اجلالس على مائدة مل يدع هلا، واملتآ: مثانية إن اهينوا فال يلوموا إال أنفسهم
النصر من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بني اثنني من غري أن يدخاله، واملستخف بالسلطان، 

األدب خري مرياث، وحسن اخللق خري . واجلالس جملساً ليس له بأهل، واملقبل حبديثه على من مل يسمع منه



وال مصيبة أعظم من اجلهل ، وال . عة، ومال أعود من العقلقرين، والتوفيق خري قائد، واالجتهاد أربح بضا
  .ظهري أوثق من املشورة، وال وحدة أوحش من العجب

  :تسع خصال

مدنف ال طبيب له، والكثري املال خياف على ماله، واهلام بدم يسفكه، ومتمين الشر للناس : تسعة ال ينامون
مال عنده، والعاشق ال ينال بغيته، واملطلع على السوء  العامل يف غشهم، واحملارب خياف البيات، والغارم ال

  .من أهله، واملغصوب ماله

  :عشر خصال

املقاتل عند احلرب، والقنع عند احلاجة، وذو التؤدة عند الغضب، والتاجر : عشرة ميتحنون عند أعماهلم
العبادة، واجلواد عند عند املبايعة، والصديق عند الشدائد، والعامل عند العلم، والناسك عند الصرب على 

ضيق الذرع يف امللوك، والغدر يف األشراف، : عشرة تقبح يف عشرة أصناف. العطاء، واألمني عند الوديعة
والكذب يف القضاة، واخلديعة يف العلماء، والغضب يف األبرار، واحلرص يف األغنياء، والسفه يف الشيوخ، 

  .يف القراء واملرض يف األطباء، والتهزؤ يف الفقراء، والفخر

  :حكايات دالة على رقاعة قائلها

. زعموا أن الصخور كانت لينة وإن كل شيء يعرف وينطق، وأن األشجار والنخيل مل يكن عليها شوك
  :قال

  والصخر مبتل كطني الوحل... قد كان ذا كم زمن القحطل 
ما أحسنه من بغل : وراً فقالرأى أمحق ث. إن الشوك اعتراها يف صبيحة اليوم الذي أظهرت فيه العتاة: وقيل

وأرمي بثفله؟حكى ابن مرداس عن بعض : فقال. كل الثلج: قال حكيم لعليل. لوال أن حافره مشقوق
وكان . ما أحسن ما عملت، أسرجت له حىت ال تفوته حبة: أن مطراً جرف سنبله وبرقت برقة، فقال: الثناة

داره، واختذ باباً آخر إىل شارع آخر فاجتمع  كوشيد دخل بيته فنطح باب داره فغضب وحلف ال يدعه يف
وسألوه أن يعمل هلم دعوة لصلح الباب ففعل . أهل احمللة يسألونه أن يرضى عن بابه وتشفعوا عنده فرضى

وكان بأصبهان !لعلك جئت بال ثوب: ودخل بعض الكبار احلمام فسرق ثوبه فقال له احلمامي. ودعاهم
إذا كان كذلك أنا أحق به، : ىل السوق ليبيعه فسيم بثمن خبس فقالرجل يعرف مبمية بن بطة محل لبد إ
ما أطول قامة الذين بنوا : نظر محصي إىل منارة فقال لصاحبه. ودفع مثنه إىل الدالل ومحله إىل الدار

  .يا أمحق إمنا بنوها على األرض مث أقاموها: هذه؟فقال
يا ابن الزانية تريد أن توقع بيين وبني : لى يديك فقالأريد أن أسلم ع: أتى نصراين عبد اهللا بن اهليثم فقال

فنظرت فرأت شخصها . إن يف البئر لصاً: نظر رجل يف جب فرأى شخصه فدعا أمه وقال!عيسى ابن مرمي



املصيبة ما نالت إال : ماتت امرأة حائك بشرياز فخرق سراويله فقيل له يف ذلك فقال. ومعه قحبة: فقالت
دعوه فإن طريق األصلع على أصحاب : موسى لطم عني ملك املوت فاعور فقال: بدوقيل ملز. هذه الناحية
السورة القصرية أستحي أن اقرأها والطويلة ال : مل ال تصلي؟فقال: قيل أليب العباس بن األصبهيد. القالنس
صعد : رأيت شيخاً حبمص اإلمام خيطب وهو يشكر اهللا تعاىل فسألته عن حاله فقال: قال بعضهم. أحفظها

ملا مات العطوي ازدحم الناس إىل جنازته، وكان له ابن . املنرب هذا تسعة كلهم زمر وابابرى أليس ذا نعمة
  .كلوه بسم اهللا خبل وخردل: معتوه فتنحى جانباً وقال

  :حكايات عن البهائم

. بيته يؤتى احلكميف : قال. جئناك لتحكم بيننا يا ابا احلسل: روي أن أرنباً وثعلباً حتاكما إىل الضب فقاال
. لنفسه بغى اخلري: فقال. إن هذا أخذها مين: فقال. حلواً جنيت: فقال. إين جنيت مثرة: فقال األرنب

حدث : فقال. احكم بيننا: فقال. كرمي انتصر: قال. فلطمين: فقال. البادئ أظلم: فقال. وإين لطمته: فقال
وحكي أن عدي بن أرطأة بن إياس بن . يف احلكم ويف طريقته: حديثني امرأة فإن مل تفهم فاربعاً، يعين

يا هناة أين : معاوية، قاضي البصرة، جلس يف جملس حكمه وعدي أمري وكان أعريب الطبع فقال له
: قال. إين تزوجت امرأة: قال. لالستماع جلست: قال. فامسع مين: قال. بينك وبني احلائط: أنت؟قال

: وقال. الشرط أملك أوف هلم به: فقال. ن ال أخرجها من بينهموشرطت ألهلها أ: فقال. بالرفاء والبنني
إن الثعلب نظر إىل عنقود فلم : وقيل. قد فعلت: قال. فاقض بيننا: قال. يف حفظ اهللا: قال. أنا أريد اخلروج

  .إنه حامض: ينله فقال
  أمنت منها كثعاله... أيها العائب سلمى 

  أبصر العنقود طاله... رام عنقوداً فلما 
  ملا رأى أن ال يناله... هذا حامض : الق

إما أن آكلك أو : قالت اختر خصلتني. مين علي أم عامر: روي أن ضبعاً صادت ثعلباً فقال هلا
فضربت العرب املثل، . فانفتح فوها فأفلت الثعلب. ال: تذكرين يوم نكحتك؟قالت: أخصيك؟فقال هلا

مل : مار جتمعا يف مرعى فطرد الفيل احلمار فقالوزعموا أن الفيل واحل. عرض علي خصليت الضبع: قالت
بلع ذئب عظماً وبذل . إن يف غرمويل شبهاً من خرطومك، فقبل منه: وما هي؟قال: تطردين وبيننا رحم؟قال

هات : لكركي أجرة على أن خيرج العظم من حلقه، فأدخل الكركي رأسه فأخرج العظم، مث قال للذئب
. دخلت رأسك يف فم الذئب مث أخرجته ساملاً حىت تطلب األجرة أيضاًأنت مل ترض إن أ: فقال. األجرة

تعب : أكره مضغ الباطل، وهذا كمثل األعرايب ملا ارمى إليه علك فقال: مل ال جتتر؟قال: وقيل للحمار
  .احلنجرة وخيبة املعدة

ون بالرغفان على ما أطيب اصبهان إين أرى اخلبازين يرم: لقي كلب أصبهاين كلباً رازياً بالري فقال له
ال أعمل خرياً من اخلروج إىل أصبهان، فلما خرج أول ما لقي دكان : فقال الكلب الرازي. قارعة الطريق

خباز من الطريق الذي يشرع إىل دولكاباذ فجاز هبا، وأخذ اخلباز يطرح اخلبز على لوحه، والكلب أخذ 



على هذا السعر : سبخة يرميه هبا فقال الكلب يأكل، فنظره اخلباز فأمحى السفود ومده إىل خرطومه وتناول
إنا : ما اخلرب؟فقاال: علي احليلة فقال األسد: ما احليلة؟فقال: تصاحب ثعلبان، فلقيا اسد فقال أحدمها لآلخر

قريب، فتبعهما حىت أتيا إىل جمرى ماء خيرج : اين هي؟قاال: قال. ا بينناورثنا أغناماً من أبينا ونريد أن نقسمه
انظر إىل بطئه حىت أدخل : ادخل فأخرج األغنام، فدخل وأبطأ، فقال أخوه: بستان فقال أحدمها لآلخر

اذهب فقد اصطلحنا، فغضب : أخرجه من الغنم فدخل، وجلس األسد ينتظر فصعدا إىل السطح، فقاال
اشتكى األسد فعاده السباع . ال تكن بارداً فما رأينا من يغضب من صلح اخلصمني غريك: قاالاألسد وزأر ف

انظر إىل الثعلب كيف استخف بك فلم يأتك، وتطاير اخلرب إىل الثعلب : فقال الذئب. كلها إال الثعلب
يف طلب دواء  إين مذ بلغين مرضك كنت: فقال!يا ابن الفاعلة تأخرت عن اخلدمة: فقال له األسد. فأتاه

أنا آتيك به فإذا : وأىن يل بذلك؟قال: فقال. ال يصلح إال مرارة الذئب: وما هو؟قال: قال. لك حىت وجدته
يا صاحب : أتاك فاقتله وتناول مرارته، فأتاه فقفز إليه األسد فأفلت وعدا بدمه، فتبعه الثعلب فقال

  .السراويل األمحر إذا جلست عند امللوك فاعقل كيف تتكلم

ووقع . أما الكراء فواف، ولكن اخلطر عظيم: أحتمل كتاباً إىل الكلب وتأخذ مائة دينار؟قال: وقيل للثعلب
ودخل كلب . يف الفرايني بعد ثالث: أين نلتقي يا أخي؟قال: ثعبان يف شرك صياد، فقال أحدمها لآلخر

ما أحسن ما صورك : راب؟قالأما تستحي تبول يف احمل: مسجداً فبال يف احملراب وكان هناك قرد فقال له
وزعموا أن أسداً وذئباً وثعلباً اشتركوا فيما يصيدون فاصطادوا محاراً وظبياً وأرنباً، فقال . حىت تتعصب له
فغضب . أما احلمار فلك وأما الظيب فلي وأما األرنب فللثعلب: فقال. اقسم بيننا وأعدل: األسد للذئب

فلما رأى الثعلب ما . اقسم بيننا وأعدل:  يديه مث قال للثعلباألسد وضربه ضربة أندر راسه، فوضعه بني
أما احلمار فلك تتغذى به، وأما األرنب فخالالً تتخلل به فيما : صنع بالذئب خشي أن يصيبه مثله فقال

ما ينبغي لك إال أن تكون قاضياً !وحيك يا ثعلب: فقال األسد. بينك وبني الليل، وأما الظيب فلك تتعشى به 
  .الرأس الذي بني يديك: لمك هذا القضاء؟قالمن ع

ما : وزعموا أن البازي قال للديك. ما اشبه املالح بالسفينة: نظر سقراط إىل شوك يف املاء وعليه حية فقال
أخذك أهلك بيضة فحضنوك مث خرجت على أيديهم : وكيف؟قال: قال!أرى يف األرض أقل وفاء منك

إذا كربت صرت ال يدنو منك أحد إال طرت ههنا وههنا وصحت وأطعموك يف أكفهم ونشأت بينهم، حىت 
وصوت، وأخذت أنا من اجلبال فعلموين وألفوين مث خيلى منك عين فآخذ صيدي يف اهلواء فأجيء به إىل 

إنك لو رايت من البزاة يف سفافيدهم مثل الذي رايت أنا من الديوك كنت أنفر : فقال له الديك. صاحيب
وقف . واهللا ما هذا لقوتك ولكن لضعفي: أن ثعلباً قبض على أرنب فقال له األرنب: دويف أمثال اهلن. مين

لست تشتمين إمنا يشتمين املكان الذي حتصنت : جدي على سطح فمر به ذئب فأخذ اجلدي يشتمه، فقال
  .به

أراد . حال تصلح هذه السفينة إال هلذا املال: كانت أفعى نائمة فوق حزمة شوك فحملها السيل، فقال ذئب
يا هذا قد أخطأت حني تعلقت : ثعلب أن يصعد إىل حائط فتعلق بعوسجة فعقرت يده فأخذ يلومها فقالت



إن ذهبت وإال : وقف كلب على قصاب فأخذ يكثر النبح، فقال له. يب، ومن عاديت أن أتعلق بكل شيء
  .رأسي بشيء وال أمرتضرب : ضربت رأسك هبذه القطعة اللحم وتشاغل منه، فوقف الكلب ينتظر مث قال

  .لو مل أرك يا ابن البظراء: فقالت!طاب محامك: دخلت فأرة احلمام فلما خرجت رأت سنوراً فقال هلا
. إين اريد أن أغين: إن مجالً ومحاراً توحشا فوجدا مرعى خالياً يرتعان فيه، فقا ل احلمار يوماً وقد بطر: وقيل

ال بد، مث هنق فسمعته قافلة مارة فأخوامها، : قال. ذر بنا فنؤخذاتق اهللا فينا فإين أخشى أن ين: فقال اجلمل
إين طربت لغناك املتقدم وأريد أن : فأىب احلمار أن ميشي فحمل على اجلمل فمروا به يف عقبه فقال اجلمل

قال : قال وهب. اتق اهللا إين أسقط فال تفعل، فرقص فأسقط احلمار فوقصه: فقال احلمار. أرقص رقصة
بعث ابن هبرية إىل املنصور يف . لهم إن جلدي الذي خلق على أثر من تزين به يقدر أن يترك عليهال: النمر

: مثلنا يف ذلك مثل خنزير قال لألسد: فقال. ألسبقن امتناعك وألعرينك به: فقال. احلرب بارزين فامتنع
: فقال. بنكولك ألخربن السباع: فقال اخلنزير. لست بكفؤى ومىت قتلتك مل يكن يل عز بقتل خنزير

  !احتمال تعريك أهون من التلطخ بدمك

  :أمثال من أبواب خمتلفة

  .نعم كلب يف بؤس أهله. ما قرع عصا عصا إال سر قوماً وساء آخرين
  مصائب قومٍ عند قوم فوائد

هواينة اجلبل مىت تقل تقل الضبع تأكل وال . قوس وال وتر، وسهم وال قد، وعني وال نظر حنل وال عسل
  .ا قدر استها، ما شم محارك أي ما غريكتدري م

  :من أمثال العوام

ال تسب . احلب لغريي ونقل احلشيش علي. عصفور مهزول على خوانك خري من كركي على خوان غريك
مترة وزنبور، كل ما يكر شر، ال تأكل . إن مل جييء معك فاذهب معه. أمي اللئيمة فاسب أمك الكرمية
ه إىل احملراب وهو جيرين إىل اخلراب، باع كرمه واشترى معصرة، أعتق من خبزك على خوان غريك، أنا أجر

احلمأة، أقدم من احلنطة، أمحق من اجلمل الذي يضرب استه ويصيح راسه ، إذا مل جتده مل جتلده، طريق 
حيث تقطع خيرج الدم، ذهب احلمار يطلب قرنني فرجع بال أذنني، كأنه . األقرع على أصحاب القالنس

  .اً فبقي ذنبه خارجاً، من ال يثق باسته ال يشرب األهليلجبلع عري

من أكل على مائدتني . من يظفر من وتد إىل وتد يدخل أحدمها يف استه. ضرطت فلطمت عني زوجها
كل ما يف . من مل يقاوم احلمار تعلق باألكاف. من كان له دهن دهن استه. أحتتف املنخل جديد سبعة أيام

من كان طباخه اجلعران ما عسى أن تكون . من كان دليله البوم كان مأواه اخلرابالقدر خترجه املغرفة، 
قامت البنت تعلم األم . إذا بطر احلائك اشترى خببزه رماناً. اخلصي ابن مائة سنة واسته ابنة ستني. األلوان
إذا . اً من الشماش خري. ال يشعر الشبعان ما يقاسيه اجلائع. من استحى من ابنة عمه مل يولد منها. النيك



. من عبد اهللا يف خلق اهللا. البحر مآلن والكلب يلحس بلسانه. كان بولك صحيحاً فارم به وجه الطبيب
ليس كل من سود بيته يقول أنا حداد، وال كل من دمعت عيناه يقول أنا . شيء ال يشبه صاحبه فهو سرقة

السمك : اميان األطعمة فقال أحدمهاتذاكر ع. أحوج ما تكون إىل اليهودي يقول اليوم السبت. طباخ
  .شجة يشجين القصاب خري من قبلة يقبلين السماك: فقال اآلخر. أحب إيل من اللحم

  :وهلم أمثال بإزاء أمثال

املوىل يرضى والعبد يشق استه، بإزاء السيد يعطى والعبد يأمل، ال يعرف مفساه من حمساه بإزاء ال : يقولون
بالكلمة اللينة خترج احلية من . حرها وال يف استها، بإزاء ال يف العري وال يف النفرييعرف قبيالً من دبري ال يف 

قدم خريك مث . هو يضرط من است واسع بإزاء هو يغرف من حبر. جحرها، بإزاء لطف الكالم خيدع الكرام
سونا فال لنا تبخرنا فف. ايرك، بإزاء قدم خرياً جتده، الساجور خري من الكلب، بإزاء اجلل خري من الفرس

  .وال علينا، بإزاء ما رحبنا وال خسرنا

  :ومما يضاده

ال يكون بعد الظمأ إال موت مريح بإزاء غمرات مث . ال تفعل اخلري ال يصيبك الشر، بإزاء افعل اخلري ودعه
اجلماعة جماعة بإزاء طعام االثنني يكفي . النسيئة نسيان والتقاضي هذيان، بإزاء القرض فرض. ينجلني

  .ربعة، ويد اهللا مع اجلماعةاأل

  :ما كره من الكالم

ال يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل قست، وكأنه كره أن ينسب : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال تسبوا : وقال أيضاً. ال يقولن اململوك ريب وربيت ولكن سيدي وسيديت: وقال أيضاً. اخلبث إىل نفسه

وهنى عليه السالم . وما يهلكنا إال الدهر: عىن قوهلم: د الرمحن بن مهديقال عب. الدهر فإن اهللا هو الدهر
عن . فإن قزح شيطان كانوا ينسبون إليه هذا التلون أيام الربيع. قولوا قوس اهللا: وقال. أن يقال قوس قزح

وسنة  وكرهوا أن يقول قراءة فالن. ابن عمر وجماهد أهنما كرها أن يقال استأثر اهللا بفالن بل يقال مات
ال يقول أحدكم أهريق ماء : وقال عمر رضي اهللا عنه. وكره جماهد مسيجد ومصيحف. أيب بكر وعمر

. قد خزينا إن كنا ال نعلم أن اهللا أعلم: اهللا أعلم فقال عمر: وسأل عمر رجالً شيئاً فقال. ولكن ليقل أبول
: عمر رضي اهللا عنه رجالً يقولومسع . إذا سئل أحدكم عن شيء إذا كان ال يعلمه قال ال علم يل بذلك

ضعه يف : وكره عمر بن عبد العزيز قول الرجل. عليك من الدعاء مبا يعرف: فقال. امجعين من األقلني
عمدت إىل مال اهللا فجعلته : قال احلجاج ألم عبد الرمحن بن األشعث. هال قلت حتت يدك: فقال. إبطك

ال تسموا : وقال مسعود. فادياً من القذع والرفثفقال الغالم فوضعته حتت استك فزجره ت. حتت ذيلك
فقال إن سهيالً . طلع سهيل فربد الليل: مسع احلسن رجالً يقول. العنب كرماً فإن الكرم هو الرجل املسلم



وكره أن يقال . ال تقولوا والذي خامته على فمي إمنا خيتم اهللا على فم الكافر: وقال ابن عباس. مل يأت بربد
قولوا دخل : قال. دخل رمضان: وكره جماهد أن يقال. قد قضوا الصالة: وقال قولوا. صالةانصرفوا عن ال
  .جارة، ويقول ال تذهب من رزقها بشيء: ضرة، بل يقال : وكره أن يقال. شهر رمضان

  :حكايات متفرقة من أبواب خمتلفة

: ومل عدلت عن امسي؟قال: ؟قالوأمه: قال. فالن: ما امسه؟قال: قال. اكتب البين تعويذاً: قال اعرايب لرجل
من هانت عليه . اكتب فإن كان ابين فعافاه اهللا تعاىل وإن مل يكن فال شفاه اهللا: قال. ألن األم ال يشك فيها
ألنه مر على األمساع قبلنا فلو : ما بال كالم األوائل حجة؟قال: قيل للحسن بن سهل. نفسه فال تأمنن شره

الدينار إذا كسر والذراع إذا : ما رأيت أعق من أربعة أشياء: قال بعضهم. سناًكان ذيالً ملا تأدى إلينا مستح
عادل عروة بن الزبري إىل الشام إمساعيل بن بشار، فقال عروة . عقر والطومار إذا نشر والثوب إذا قص

الليلة،  اهللا أكرب ما أعدل احلق والباطل قبل: فقال إمساعيل. معتدالً: انظر كيف ترى احململ؟قال: لغالمه
أما علمت أنه ال : فتبسم عبد امللك وقال. أنا الشعيب: ملا دخل الشعيب على عبد امللك قال. فضحك عروة

ما علمت أن : من هذا؟فقال: فقال. أنا أشعر الناس: يدخل علينا إال من نعرفه؟ فرأى األخطل وهو يقول
هذا األخطل فنظره فاستوحش : الفق. أنا سوقة وال أعرف مثل هذا: امللوك ال يسألون؟فاعتذر وقال

أمري املؤمنني فقال : ومن يوثق يل؟قال: فقال األخطل. ال أعود ملثله: فقال الشعيب. ألهجونك: األخطل وقال
إذا صرت كفيالً فمن احلاكم؟ كان متيم الداري خطب أمساء بنت أيب بكر يف اجلاهلية فماكس : عبد امللك

طاملا ضرك : م جاء بعطر ليبيعه فساومته أمساء، فماكسها فقالت لهيف املهر فلم يزوج، فلما جاء اإلسال
  .مكاسك، فاستحى منها ملا عرفها وساحمها يف البيع

ما : كانت بنت سعيد بن العاص عند الوليد بن عبد امللك فلما مات عبد امللك مل تبكه، فقال هلا الوليد
ما أقول استزيد اهللا يف سلطانه حىت : ده؟فقالتمينعك من البكاء على أمري املؤمنني وال مصيبة أجل من فق

لقد علمت من شقت استه بامللمول : قالت. أي واهللا لقد كسرنا ثناياه وقتلناه: فقال. يقتل يل أخاً آخر
  .من الرفاه والبنني ١ألذ: قالت. احلقي بأهلك: قال

ما رايت : نه فقالوقف يزيد بن عبد امللك على حائك وإىل جانبه فرس رائع مربوط فجعل يتعجب م
وأريك ما هو أعجب، وأخرج سيفاً كأنه بلقة، فساومه يزيد : فأعجب يزيد به فقال. كاليوم فرساً كأنه بغلة

هل : أريك أعجب من ذلك، مث رفع ستراً فبدت جارية كفلقة القمر فقال: فيه بأربعة آالف دينار فأىب وقال
  .لتعلم أن اهللا له نعم على أقنا الناس: نيها؟قالومل أريت: قال. لك أن تنزل عنها بألف دينار؟فأىب

أخاً مستفاداً، وعلماً مستظرفاً، وآية : من أدمن اتيان املساجد رأى فيها مثان خصال: وقال بعض األنصار
  .حمكمة، ورمحة منتظرة، وكلمة تدل على اهلدى، وأخرى ترد عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية

وقاص إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرده مع حممد بن سلمة األنصاري شكا أهل الكوفة سعد بن أيب 
وأمره أن يطوف يف مساجدهم يسأهلم عن سريته، فجعلوا يقولون خرياً حىت أتى مسجد بين عبس، فقام 

: فقال. كنت واهللا ال تعدل يف القضية وال تعزو يف السرية وال تقسم بالسوية: أسامة بن زيد العبسي فقال



م إن كان كاذباً فأطل عمره وأدم فقره وال تنجيه من معاريض الفنت، فرؤي شيخاً كبرياً ميشي على الله
  .شيخ أعمى أدركته دعوة العبد الصاحل: حمجن فيقول

  :دخل بعض الشعراء على أمري فأنشده
  !أن ال يكون المه بظر... إن األمري يكاد من كرمٍ 

  . يعود مبدحناأعطوه شيئاً لئال يهذي، وأحب أن ال: فقال
ألمدحنك ببيت ال تدري : فقال. ألخيطنه ال تدري أقباء أم قميص: ودفع رجل إىل خياط ثوباً ليخيطه فقال

  :أهجاء أم مديح، وكان اخلياط أعور فقال له
  ليت عينيه سوا... خاط يل عمرو قبا 

  :وملا أنشد النابغة النعمان قوله
  ت هبا ثقيالوتبقى ما بقي... ختف األرض إما بنت عنها 

  :ال أدري أهجوتين أم مدحتين فقال: غضب وقال
  ومتنع جانبيها أن تزوال... حللت مبستقر العز منها 

  .كل موضع اعتدت فيه السالمة فال تزايله. فرضي
  :أنشدوين بيتاً يدل أنه مللك فأنشد قول امرؤ القيس: وقال املأمون يوماً ملن عنده

  وب املال عيناك تبتدرانجن... أمن أجل أعرابية حل أهلها 
  :ما هذا مما يدل على ملكه قد يكون لسوقة إمنا ذلك قول يزيد بن عبد امللك: فقال

  واسق هذا الندمي كأس عقار... اسقين من سالف ريق سليمى 
  :فأشارته إىل هذا الندمي داللة على أنه ملك، وقوله

  ويغمرهم نائلي... ويل احملض من ودهم 
  :السئل بعضهم عن بلد فق

  وعمرو بن هندٍ يعتدي وجيور... به البق واحلمى وأسٌد حففنه 

  :مفردات من األبيات البديعة

  :طرفة
  !حانيك بعض الشر أهون من بعض... أبا منذرٍ أفنيت فاستبق بعضنا 

  :النابغة
  على شعٍث أي الرجال املهذب؟... ولست مبستبقٍ أخاً ال تلمه 

  :آخر
  خر يأيت بغتةً فريوعكآ... لعمرك ما شيء مرنت بذكره 

  :آخر



  جنوت كفافاً ال علي وال ليا... ميونين األجر العظيم وليتين 
  :أبو نواس

  وبادر حنو الباب ممتلئاً ذعرا... وملا قرعنا بابه قام خائفاً 
  :أبو متام

  واحليض علتها وليس حبائض... كالبكر توحشها مضاجع بعلها 
  :اخلبزارزي

  فاملوت عرٌس مع اجلميع ...كن يف اجلماعات حيث كانوا 
  :وله

  لوال اعتراض محاقيت وفضويل... مايل أحوط حول دجلة حائطاً 
  :آخر

  !ما أهون املوت على النوائح
  :إمساعيل

  رد يف الضرع ما بقي يف احلالب... صاح أبصرت أو مسعت براعٍ 
  :آخر

  أخشى عواقب ما فيه من العار... وأترك الشيء أهواه فيعجبين 
  :آخر

  مجيعاً فلم يفزع إىل غريها قلب... يل تسعني قلباً تشاغلت فلو أن 
  :آخر

  إن الدليل على خريٍ كمن فعال... دالً على حيلة فيها لنا فرٌج 
  :آخر

  يكذب سوء ظين حسن ظين... ويل ظنان بينهما رجاء 
  :هارون املعتصم

  جعلت األرض يل فرساً وثيقا... إذا ما خانين يوماً جوادي 
  :آخر

  ونسياين الشيء املهم قليل... اين الذي ال يهمين واسرع نسي
  :آخر

  قاعدٌ بني محري... أنت واهللا محاٌر 
  :آخر

  قلما هونت أمراً ال يهون... هون األمر تكن يف راحٍة 
  :املتنيب

  وأرجتي كوهنا دهري ومتطلين... هللا حالٌ أرجيها وختلفين 



  :حممد بن حيىي
  تلينك يف الكالموجئتك أس... قتلت أعز من ركب املطايا 

  وفيما بيننا حد احلسام... يعز علي أن ألقاك إال 
  قوادمه أسف على األكام... ولكن اجلناح إذا أصيبت 

  :الطاهر
  يدق على بابه دبدبه... ومل أر دبدبةً قبله 
  :أبو القاسم التنوخي

  فمبلغ آراء الرجال رسوهلا... ختري إذا ما كنت يف األمر مرسالً 
  :آخر

  مث كسرت العني من غري عور... ت وما يب من خزر إذا ختازر
  أمحل ما محلت من خري وشر... وجدتين ألوي بعيد املستمر 

  :ابو القاسم األعمى
  تبني الناس أن الثوب مرقوع... إن اجلديد إذا ما زيد يف خلق 

  :ابن طباطبا
  أمن سربله اإلشفاق سربال املروع

  :اخلبزارزي
  ل فمن ذا الذي استعطفه؟وم... أحب فمن ذا الذي كلفه 

  وال أحٌد يف القلى عنفه... فال أحٌد يف الرضا سره 
  فماذا التعدي وماذا السفه؟... وكنا وكان كما قد علمت 

  وذا قد جتاوز حد الصفه... ويف الناس من يتجىن الذنوب 
  يناوي الضعيف إذا استضعفه... وما كل من كان ذا قوٍة 

  لدر يف مثل ما صرفهمن ا... ويزعمين صدفاً خالياً 
  وإن كان يب جيد املعرفه... ولو شئت عرفته من أنا 
  ولكن طغيانه سوفه... وفوعون يعرف من ربه 

  وعن عرضه اين قد خلفه؟... وسل من تعرض يل باهلجا 
  :ابن الرومي

  خشية اإلنفاق نقٌص يف النسب... وامتناع النفس مما تشتهي 
  :البحتري

  يعد عود البكاء من حطبه. ..أضيع يف معشري وكم بلٍد 
  :جحظة

  فعدي أيامه باطل... إذا الشهر هل وال رزق يل 



  :املتنيب
  ويف التقرب ما يدعو إىل التهم... توهم القوم أن العجز قربنا 

  :ابن الرومي
  أليسره وإن قرب الطبيب... توقي الداء خٌري من تصٍد 

  :آخر
  وما كان لنا أفلت... خرجنا مل نصد شيئاً 

  :املتنيب

  فإن الغنيمة يف العاجل... خذوا ما أتاكم به واعذروا 
  :وله

  ما فاته من فضول العيش اشغال... ذكر الفىت عمره اآليت وحاجته 
  :ابن طباطبا

  لو أمكن القمر قمرناها... طمعت يا أمحق يف قمرها 
  :أبو حكيمة يف حرب حممد واملأمون
  يه أمة أمحدوأرمضين ما ف... جتافت يب األحزان عن كل مرقٍد 
  صفا امللك للمأمون أو حملمد... وما ضر قوماً يسفكون دماءهم 

  لكل رقي الشفرتني مهند... وقد نصبوا حرباً حترق بينهم 
  :اخلبزارزي

  ذهلت به عن مجيع األمور... فمن شغل قليب مبا نلته 
  :آخر

  بيومٍ ليس من هذا الزمان... كأنا من بشاشتنا ظللنا 
  :اخلبزارزي
  يف غزالٍ عند ذئب... علب حظٌ ليس للث
  :املتوكل

  وليس يل يف الصواب محد... ال أعدم الذم حني أخطي 
  :ابن الرومي

  إذا ما أخطأ الغرض احلصول... وليس حصول فائدة حصوالً 
  :الصنوبري

  ما خلته سبباً إىل احملبوب... وجتشم املكروه ليس بضائرٍ 
  :املوسوي

  أى حتفه يف صفحيت ما تقلدار... وسر الفىت محل النجاد ورمبا 



  :البحتري
  أحرى من الشيء الذي تعطاه... والشيء متنعه تكون بفوته 

  :وحنوه
  وجاوزه إىل ما تستطيع... إذا مل تستطع شيئاً فدعه 

  :آخر
  فأنساين التلميذ فعل املعلم... تعلمت فعل الدهر حىت سبقته 

  :آخر
  هركل امرئٍ عاشرته د... وأراك تشكو الدهر وتظلمه 

  :ابن نباته
  ر ويف قرهبا حماق اهلالل... فهو كالشمس بعدها ميأل البد 

  :أبو متام
  عن ليلة القدر يف شعبان أو رجب... قد كنت كالسائل األيام جمتهداً 

  :آخر
  إذا رام أمراً قام فيه بنفسه... عيالة عنق الليل من أجل أنه 

  :آخر
  فقر من كل جانبفقريٌ أتاه ال... ومن راح ذا حرصٍ وجنبٍ فإنه 

  .أصح األقسام يف الشعر قول زهري: قال قدامة

  :أبيات منقولة من الفارسية

  :بعضهم
  وتنكر إن كان احلمار على السطح... ترى الديك فوق السطح يف كل ساعٍة 

  :حممد األموي
  ومل يكن الكساء يعم كلك... إذا ما كنت يف طريف كساٍء 

  ساء فمد رجلكعلى قدر الك... فال تتبسطن فيه ولكن 
  :وقال

  فال شك يف أنه من سرق... وما ليس يشبه أربابه 
  :وقال

  إذا ما رأى الدينار أن يترك الفلسا... وحق ملن قد صح متييز عقله 
  :آخر

  يف اخلف غري اهللا واألسكاف... فانظر لذاك فليس يعلم كل ما 
  :ابن طباطبا



  سراً لئال يعلم اجلريان... مثلي كبائع طشته بشرابه 
  يشكو الصداع فعاده األخدان... ملا متلى ظل يف غثيانه 

  لو كان طشت مل يكن غثيان... فدعوا بطشتٍ كي يقيء فقال مه 
  :ربيعة الرقي

  :لعمروسة، والذئب غرثان مرمل... فأنت كذئب السوء إذ قال مرةً 
  ذا عام أول: مىت ذا، قال: فقالت... أأنت اليت يف كل قولٍ سببتين؟ 

  !فدونك كلين ال هنالك مأكل... ت العام بل رمت غدرة ولد: فقالت
  :طريح

  حىت يطري فقد دنا عطبه... وإذا استوت للنمل أجنحةً 
  :بعضهم

  فقال رغيٌف واحٌد يشبع اخللقا... وقد خرق األشواق شبعان مرتوٍ 
  :وقال

  ومرامي الدهر رام كبده... الطم األشفى مضر كفه 
  :وقال

  فالنار قد توقد للكي. ..ال تقصدن كل دخاٍن ترى 
  :آخر

  فليس يف الشرط أن حيصي مراقيها... ومن يروم نزول البئر عن غرضٍ 
  :آخر

  تراه مذعوراً من احلبل... من لسعته حية مرة 
  :آخر

  فما بعد السقوط له غبار... إذا سقط اجلدار ومل يغرب 
  :آخر

  ادلهكأن ليس يف الدنيا مكانٌ يع... كدود نشا يف اخلل ليس ببارحٍ 
  :آخر

  فلهذا عنق الليث غلظ... ما رسول الليث إال عنقه 

  :متثل كل ذي صناعة بصناعته

لقيناهم يف صحن مقدار البيمارستان، فما كان مقدار ما : سأل الرشيد خبتيشوع عن حرب شاهدها فقال
  .كل رجل خيتلف الرجل مقعدين، حىت صريناهم يف أضيق من املخنقة، مث قتلناهم مببضع ما سقط إال على

لقيناهم يف صحن مقدار الطيلسان، فما كان مقدار ما خييط الرجل : سئل جعفر اخلياط عن حرب فقال
  .درزاً حىت تركناهم يف أضيق من احلربان، مث قاتلناهم فلو طرحت إبرة ما وقعت إال على زر رجل



أ فىت مقدار عشر حىت لقيناهم يف صحن مقدار الكتاب، فما لبثوا إال مقدار ما يقر: وسئل معلم فقال
  .تركناهم يف أضيق من الرقم، فقتلناهم يف أقل ما يكتب صيب لوحني

  :بعضهم
  فأغرى جواحني بالتالقي... مشق احلب يف فؤادي لوحني 

  .إذا جاءين الغائط: وقيل ذلك لنبطية فقالت. إذا برد احللى: مب تعرفني الصبح؟قالت: قيل جلارية عربية

  :معارضات

  :فقال. امتحنها: ى املهدي فقال لبشارعرضت جارية عل
  أمحد اهللا كثرياً

  :فقالت
  حني صريت ضريراً

  :عارض أبو العنبس البحتري يف قوله. اشتر امللعونة فإهنا حاذقة: فقال
  من أي ثغرٍ تبتسم

  :فقال
  وبأي كٍف تلتطم؟... من أي سلحٍ تلتقم 

  أدخلت رأسك يف احلرم... 
  :فوىل البحتري، فقال ابو العنبس

  وعلمت أنك تنهزم
كنت من جلساء املستعني فقصده : رأيت البارزي وحاله متماسكة فسألته فقال: قال ميمون بن مهران

  :لست أقبل إال ممن قال مثل قول البحتري: الشعراء فقال
  يف وسعه لسعى إليك املنرب... لو أن مشتاقاً تكلف فوق ما 
  :ا قال البحتري يف املتوكلقد أتيتك بأحسن مم: فرجعت إىل داري وأتيته فقلت
  يظن لظن الربد أنك صاحبه... ولو أن برد املصطفى إذ لبسته 

  نعم هذه أعطافه ومناكبه: ... وقال قد أعطيته ولبسته
ادخر هذه للحوادث بعدي : ارجع إىل منزلك وافعل ما آمرك به، فبعث إيل سبعة آالف دينار وقال: فقال

  :وهذه حالة شبيهة: قال. ولك اجلراية والكفاية ما دمت حياً
  كما كان بعد السيل حمراه مرتعا

أو جزية : فقال. هات جزيتك: وكان بشار يعطي أبا الشمقمق يف كل سنة مائيت درهم فأتاه سنة فقال
  :فقال أبو الشمقمق. ألهجونك: فقال بشار له. هو ما تسمع: هي؟قال

  وجل يف القول له لسانيه... إين إذا ما شاعرٌ هجانيه 
ال يسمعن هذا منك : يا ابن الزانيه، وقال: فقام بشار وأمسك فمه وعلم أنه يكملها بقوله. بشار يا بشار



  :قد مسعت الصبيان يقولون: وروى أنه أتاه مرة فامتنع من اعطائه، فقال. أحد، ودونك الدراهم
  مثل تيسٍ يف سفينة... إن بشاراً لدينا 

اجتمع ثالثة جبنب غدير يقال له بطياثاً . وال تكن راوية للصبيانخذ هذه : فرفع مصاله عن دراهم وقال له
  :فقال أحدهم

  نلنا لذيذ العيش يف بطياثا
  :فقال اآلخر

  وقد حثثنا القدح احتثاثا
  :فارتج على الثالث فقال
  وأم عمرو طالٌق ثالثا
  :فقيل له يف ذلك فقال

  جلست على طريق القافية
  :هو عليل فأنشدهودخل الغاليب على أيب عباد الوزير و

  والبذل واجلاه والنوال... حالفك الفضل والكمال 
  :فقال

  ونقرٌس ما إن له زوال... حالفين السقم والسعال 
  :مررت جبارية ذات مجال فأنشدهتا: وقال بعضهم

  أن أنيك اليت أرى؟... ويح نفسي وكيف يل 
  :فقالت

  يف الورى كل من يرى... ذاك شيءٌ يبيحه 
  أول الزاد والقرى... هو للضيف عندنا 

  :قل يف هذا شيئاً فقلت: دخلت على الرشيد وبني يديه طبق فيه ورد فقال: قال اجلماز
  فم احلبيب وقد أبدى به خجال... كأنه خد حمبوبٍ يقبله 
  :أال قلت: فقالت جارية على رأسه

  يد الرشيد ألمرٍ يوجب الغسال؟... كأنه لون خدي حني تدفعين 
  :أنشده فأنشد: فقال. قد قلت شعراً: قصد أعرايب املأمون فقال. ننظرقومي ل: فضحك وقال

  إذ جبمال الوجه رداكا... حياك رب الناس حياك 
  وأورق العود جبدواكا... بغداد من نورك قد أشرقت 
  :فأطرق املأمون ساعة مث أنشد

  إن الذي آملت أخطاك... حياك رب الناس حياك 
  حوى شيئاً ألعطاكاولو ... أتيت شخصاً كيسه قد خال 



من أحسن : وقيل. يا أمري املؤمنني إن بيع الشعر بالشعر ربا فاجعل بينهما حملالً، فضحك وأمر له مبال: فقال
  :شعر القدماء قول عبيد
  الليل ليلٌ والنهار هنار

  :فأنشد ماجن ذلك فقال
  والدب دبٌ واحلمار محار... القرع قرعٌ واخليار خيار 
  :لم حيضره شيء فرهن قطيفته وملا قعدوا للشرب غىن املغيناجتمع قوم عند رجل ف
  أترى الذين ختملوا جنوا
  :فقال صاحب البيت
  أما أنا فقطيفيت رهن

  .فال أدري أجنوا أم ال فاستغربوا ضحكاً وخلصوا قطيفته

  :كلمات جمانني

: هجرياهاوخرفت امرأة فكان . أصبحوا الضيف أغبقوا الراكب: خرف النمر بن تولب فكان هجرياه
  .ما هلج به أخو عكل خري مما هلجت به صاحبتكم: فقال عمر ألصحابه. زوجوين زوجوين

أيترك القاضي أن أدخل هذا يف : كان سكران مير بشرياز فتلقاه ابن ممشاد املعدل فأخذ السكران بايره وقال
. الرفاء يرده كما كانعلوان : ومزق جمنون ثوب رجل وقال. أن أحتاج إىل خنت وارتضاك فنعم: بنته؟فقال

وكان يغين بقرياط ويسكت بدانق، !كثر اهللا يف الشيعة مثلك: وكان هبلول يتشيع فقال إسحاق الكندي
وكان جيد القفا وكان يعبث به كل من مير، فحشا قفاه بالعذرة وجلس على قارعة الطريق، فكل من صفعه 

  .يقول له شم يدك
 صحن الدار، وأم جعفر تراه من حيث ال يراها، وعيسى بن وبعث الرشيد إىل هبلول فأحضره وأجلسه يف

وهذه أشار إىل موضع : قال. هيه: قال. أوهلم أنا: فقال. يا هبلول عد لنا اجملانني: جعفر جالس فقال الرشيد
وأنت الثالث يا صاحب : فقال هبلول. يا ابن اللخناء تقول هذا ألخيت: فقال له عيسى. أم جعفر
وعدا عيناوة يوماً بني يدي الصبيان فدخل داراً وصعد ! وأنت الرابع: فقال. أخرجوه: يدفقال الرش!العربدة

. ارمجهم باحلجارة: من أين أبالين اهللا بكم؟فقال له رجل يف الدار: سطحها وأشرف على الصبيان وقال
  .أخاف إن رجعوا إىل آبائهم يقولوا أنه بدا حيرك يديه فيأخذوين فيغلوين ويقيدوين: فقال

  .إين حلفت أن ال أحبس عن منزيل، فضحك منه وأطلقه: وأخذ الطائف جمنوناً فأمر به إىل اجمللس فقال
: فقال. قيئوه: استنكهوا اخلبيث فلم يشموا رائحة، فقال: وأخذ أعرايب ادعوا أنه سكران فقال الوايل

  .تضمن عشائي أصلحك اهللا

  :حكم جمانني



: ما هكذا حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال له: فقالوعظ هبلول الرشيد وهو متوجه إىل احلج 
ونظر هبلول إىل . الدين ال يقضى بالدين أي ما تعطيين ليس هو لك: هل لك يف جائزة تقضي هبا دينك؟فقال

وال تعجل : فلطمه هبلول على وجهه فقال. يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم: جمنون يوم العيد وهو يقول
  .ن من قبل أن يقضى إليك وحيهبالقرآ

يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج : وعدا جمنون من صبيان مث دخل داراً وكان مث رجل له ذؤابتان فقال له
مفسدون يف األرض فهل جنعل لك خرجاً على أن جتعل بيننا وبينهم سداً؟ فأغلق الباب وأتاه بطبق فيه متر 

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من : قالكل فأخذ يأكل والصبيان يصيحون، ف: وقال
  .قبله العذاب

  .نعم وتنطرد معهم: تريد أن اطردهم؟فقال: كان جمنون تؤذيه الصبيان فقال له رجل
  .فيما ال جيدونه مث يطلبون الراحة وهي ال تكون يف الدنيا: فيم يسعى هذا اخللق؟قال: وقيل جملنون

احلب : قال. فأنا أشبع بطنك فاحببين: قال. من أشبع بطين: أحب الناس إليك؟قال من: قال الرشيد لبهلول
  .ال يكون نسيئة

  :استقبلت جعيفران امرأة صبيحة فبادر إليها واعتنقها فاجتمع الناس فضربوه فقال
  ة على ذرويت عدن... علقوا اللحم للبزا 
  ه على خلعه الرسن... مث الموا احملب يف 
  نقبوا وجهه احلسن...  لو أرادوا عفافه

ومثل هذه احلكاية وإن مل تكن مما حنن فيه ما روي أن ابن زيدان كان عند حيىي بن أكثم ميلي عليه، فقرص 
  :خده فغضب فأنشأ يقول
  وأصبح يل من تيهه متجنبا... أيا قمراً مخشته فتغضبا 

  فكن أبداً يا سيدي متنقبا... إذا كنت للتخميش والعض كارهاً 
  وجتعل منها فوق خدك عقربا... ر األصداغ للناس فتنةً وال تظه

  وتترك قاضي املسلمني معذبا... فتقتل مشتاقاً وتفنت ناسكاً 

  :خرافات على سبيل التهكم

ما : رأى محدويه املخنث مبكان منكر صاحب شرطة فقعد على روثة يريه أنه خيرأ فلما دنا منه قام فقال له
ما لك وهذا كل إنسان خيرأ ما : أتروث هذا؟فقال: فقال. حتته روثكنت أخرأ فإذا : كنت تفعل؟قال

  .يريد
ألنه طفا : فالطفشل؟قال: قيل. ألنه عصى وفر: مل مسي العصفور عصفوراً؟قال: قيل لعبد الرمحن القاضي

  .وشال
فصلى فلما . صل على هذا الفقري الغريب: جعل سخفاء واحداً منهم على جنازة فمر هبم جحا فقالوا له

: وقال له أبوه. إن كان على صاحبكم دين فاقضوه فهذا من ضغطة القرب: كرب ضرط والتفت إليهم وقال



  .اقلبوه: فقال. وحيك إمنا يقري من داخل: فقال. قري هذا اجلب فقريه من خارج
  :علي بن عبد العزيز القاضي

  أليس ذا كرماً ناهيك من كرم... قوٌم إذا خرأوا خلوه وانصرفوا 
  :وقال
  كرمي احمليا ظاهر البشر وأقلب... يت أبا حيىي عشية جئته لق

  كما اهتز ماضٍ للضريبة وأقلب... كرٌمي كنصل السيف يهتز للندى 
  وال تقلنب هذا فليس بو أقلب... واير محارٍ داخلٌ يف حر أمه 

ة كل منا ركبت سفينة من بغداد إىل واسط فإذا أنا بشيخ له رواء وهيبة، وكنا مجاعة رفق: قال بعضهم
إذا جاءتك الرياح : فقال. أوصين: يشتهي مداعبة الشيخ ويتحاماه هليبته، إىل أن بلغنا املقصد فقلت للشيخ

يا بين إذا ملكت جارية فاستعن بدبرها على قبلها يكن : زدين؛فقال: فقلت. فأرسلها لو بني الركن واملقام
ف الركبتني، فإياك أن تستعمله يف الصيف يا بين النيك من قدام يضع: فقال. زدين: لك منكحان؛فقلت

  .متسك هبذه األربعة تكن لقمان زمانك: خاصة، والنيك بغري بزاق أنظف للكف، مث قال
اجحد ما عليك، : أنا مستعجل فخذ مجلتها: فقال. علمين اخلصومة: سأل رجل فقيهاً فقال: قال املربد

  .أن تنظر فيها وادع ما ليس لك، واستشهد بشهود غيب، وأخر اليمني إىل
كان رجل وامرأته يبوالن يف الفراش، فاتفقا أن يتعاقبا يف النوم وحيتفظ كل بصاحبه، فنام الرجل وسهرت 

املرأة قابضة على متاعه، فلما هم بالبول نبهته فقام وبال، ونامت املرأة من بعده فقبض على متاعها فلما 
  .مهت بالبول كانت تنز من جانب إذا قبض على جانب

يا ابا العجل وفقك وسددك وليتك خراج ضياع اهلواء : ىل أبو العري أبا العجل وكتب له عهداً نسختهو
ومساحة اهلباء، وكيل ماء األهنار وعد الثمار، وصدقات البوم وكيل الزقوم وقسمة الشوم بني اهلند والروم، 

ك بربقة وجملستك وأجريت لك من األرزاق بغض أهل محص ألهل العراق، وأمرتك أن جتعل ديوان
بإفريقية، وعيالك مبيسان واصطبلك هبمدان، وخلعت عليك خفي حنني وقميصاً من دين، وسراويل من 

  .سخنة عني فدر يف عملك كل يوم مرتني، واحلمد هللا على ما أهلمنا فيك فقابلنا بالشكر فيما نوليك
كان يريد أن : ىت كان له خيل؟قالتويلك وم: فقالت هلا امرأة!واأبتاه واخياله: قالت جارية مات أبوها

  .يشتري
لو كان دعاؤهم مستجاباً ملا بقي يف : ونظر مزيد إىل أهل الكوفة وقد أخرجوا صبياهنم لالستسقاء فقال

  .سخنت عينك حممد بعد مل يعرفك وعيسى تربأ منك: أسلم نصراين فقالت أمه. األرض معلم
  .لينطق كل عضو مين مبدح األمري واهللا إنه: وكان أعرايب ميدح أمرياً فضرط فقال

كوع : إن عددت من جوارحك عشرةً أوهلا كاف أعطيتك عشرة آالف درهم فقال: وقال املأمون ألعرايب
كمرة : فإذا بإنسان يبول فعاد وقال: كرسوع كبد كفل كف كشح كعب كاهل كرش ووىل األعرايب فقال

  .فأعطاه



  :فتاوى على سبيل احلماقة

بقرة صفراء : أين يف القرآن اهلريسة؟قال: وقيل. احلطب الرطب: أول الدخان؟قال ما: قيل البن جماهد
  .وفومها، واضربوه ببعضها، وفار التنور، ولتركنب طبقاً عن طبق

. اكرب: أكان مثل محصة؟قال: فقال. كنت يف صاليت فخرج من دبري شيء: ذهب طربي إىل مفيت فقال
  .أراك قد خريت: قال. أكرب: كجوزة؟قال: قال. أكرب: ابندقة؟قال: قال

  .ال بل يتيم يف حجرها: أهذا ولدها؟فقالوا: رأيت مجالً حبمص يتبع بقرة فقلت: وقال بعضهم
. اكتب على حرها هارون: امرأيت عسرت والدهتا فقال: مر العتايب مبنصور النمري فرآه كئيباً فساله فقال

  :أعين قولك يف هارون: ما هذا أهتزأ يب؟فقال: فقال
  أو ضاق أمٌر ذكرناه فيتسع... ن أخلف القطر مل ختلف مواهبه إ

كان بعض أهل نصيبني شديد الغفلة وكان يسوق عشرة أمحرة، فركب محاراً منها وعدها قرأها تسعة فنزل 
  .أمشي وأربح محاراً أجود: وعدها فوجدها عشرة، فركب وعدها فوجدها تسعة فقال

  :بالغات من مل خيتلف للكتاب

قد وصلت : فكتب إليه. بعثت إليك بقطيفة خز أمحر أمحر : ية بن مروان إىل الوليد بن عبد امللككتب معاو
  .وأنت أمحق أمحق أمحق والسالم
أنشدين ابن البقراين لنفسه أنت يا ابن شيار أنت حتكم يف الدين كرار غري : قال أبو القاسم بن بابك الشاعر

 املؤمنني الطائع أطال اهللا بقاؤه وأدام عزه وتأييده، وسعادته فرار ولست كالقاضي الذي يتبع العار، وأمري
  .وكفايته لك خمتار

  .هو خليفة وال جيوز أن ينقص دعاؤه: مل طولت هذا البيت؟فقال: فقلت
  :كان يل صديق يقول شعراً فاسداً فقال يوماً: قال دعبل

  ليس ينجيه الفرار... إن ذا احلب شديد 
  من ذل املخازيمن ... وجنا من كان ال يأ 

. فاألول مرفوع والثاين جمرور: قلت. ال تنقطه: فالبيت األول راء والثاين زاي فقال. هذا ال جيوز: قلت
  .انظر إىل محاقته أقول له ال تنطقه وهو يشكله: فقال

ا أما متاع أمري املؤمنني فقائم على سوقه وأم: ما حال غلتنا باألهواز؟فقال: وقال حممد بن العباس لوكيل
  .متاع أم جعفر فمسترخ

احلمد هللا واصطأفر اهللا : كان عبد اهللا بن عوانة يقول. احتجت من اخلديعتني يعين األخدعني: وقال بعضهم
املشي إىل بيت اهللا أعين به الطالق الثالث ثالثني حجة أحرار لوجه اهللا وسبيلي حبيس : وقال. واهللا فأكرب

  .تعاىليف دواب اهللا فعلت موفقاً إن شاء اهللا 



أنشد . إذا وجهي سقنقور: فقال. إذا رأيت وجهك رأيت الباءة تريد البهاء: وقال رجل للرئيس ابن العميد
  :عبد اهللا بن فضلويه

  إال الطالء وإال الطيب والطرب... يوم القيامة يوٌم ال دواء له 
  :ض أهل خراسانولبع. اعذروين فإين ال أعرف النحو: فقال. ويلك إمنا هو يوم احلجامة: فقيل له

  أنا زين اخلطبون... أنا شذرة أنا هذه 
  كربه بيربمون... ولنا باب إش هشت 

  كل يوم دمهون... ولنا وهوذه 
  ذي سوى ما يطبخون... حيملوه كل يوم 

  :وقال
  كان جدي قد بىن... ولنا برج محامٍ 

  ودجاٌج ورنا... فيه بيضٌ ومحاٌم 
  حني جاءت بأنا... أحسنت واهللا أمي 

فخذ أيش هو واجعل فيه ما امسه : قال. إين ألجد يف بطين وجعاً ال أدري ما هو : ل رجل ألعني الطبيبوقا
  .ودقه بقول أنت

  :لعب األعراب

عظم يرمي به أحد الفريقني : وعظيم وضاح . ويقول خذ أيهما شئت. هو مجع تراب يقطع نصفني: البقريي
. من املوضع الذي وجد فيه إىل املوضع الذي رموا به فمن وجده من الفريقني ركب أصحابه الفريق اآلخر

أن يرمي أحد الفريقني مبخراق من خلفه فإن عجزوا عن أخذه رموا به إليهم فإن أخذوه : واحلطرية
ولعبة الضب أن يصور الضب . والشبحة اليت يقال هلا جنو بالفارسية. والدارة اليت يقال هلا اخلرج. ركبوهم

ضع يده على موضع فيقول عني الضب أو ذنبه أو كذا فإن أخطأ ركب هو مث حيول أحدهم وجهه في
  .واصحابه وإن أصاب حول وجهه فيصري هو السائل
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