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 اإلىداء
 إلى ولدّي منال ومحمد اليسر

 أرجو أن يقرأ أبناء جيميما التراث 
لى الصديقين:  وا 

 الشاعر الفنان سنان المسمماني
 الناقد األديب طمعت الشايب

 يور ىذا الكتابفقد كان لتشجيعيما كبير األثر في ظ
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ال يمكف أف يككف المرء مثقفان بحؽ، دكف الغكص في بحار تراث أمتو األدبي كالثقافي. فاألدب الجديد، 
كالشعر الجديد، كالنتاج الفكرم الجديد، ال يكفي كحده، ألف ىذا اإلبداع الجديد، ليس إال أغصانان جديدة في 

مارىا في كؿ حيف بأشكاؿ كألكاف متعددة، لكف القانع شجرة ضاربة جذكرىا في األعماؽ، تعطي أزىارىا كث
المكتفي بيا، كمف عمى شاطئ البحر يبيجو انسياب المكج عمى رماؿ الشاطئ، كال يعرؼ متعة اإلبحار، أك 
كمف عمى سطح البحر يتأمؿ األمكاج الرقيقة، كال يدرم شيئان عف متعة الغكص إلى األعماؽ، كاكتشاؼ الكنكز 

 التي ال تنتيي.
كمنذ بدأ تعاممي مع تراثنا الخالد، كترددم عمى قصكره المنيفة الشامخة في زيارات خاطفة، تطكؿ أحيانان، 
حتى كأني نكيت اإلقامة طكيبلن، كغكصي إلى أعماؽ بحاره المذىمة الساحرة، ككاف ىذا قبؿ سنكات طكيمة ال 

الغكص كاإلبحار أحيانان. لقد عانيت ػ أذكر عددىا، كجدت نفسي أماـ معضمة حقيقية، كانت تنٌغص عمي متعة 
كما عانى غيرم ػ مف صعكبة فٍيـ النصكص دكف العكدة إلى المعجـ مرة بعد أخرل، فكأنني أقرأ بمغة أخرل ال 
أجيدىا تماـ اإلجادة. فالمغة التي كتب بيا أسبلفنا أدبيـ العظيـ غير المغة التي نكتب بيا اآلف. لقد حافظت 

كف أسمكب صياغة الجممة تغير كثيران، كما أف كممات كثيرة سقطت مف المغة عمى مر المغة عمى قكاعدىا، ل
األجياؿ ككممات كثيرة أخرل تغير معناىا، أك لـ نعد نفيميا ألنيا تدؿ عمى أشياء لـ تعد مكجكدة في حياتنا، 

 ككممات كثيرة لـ نعد نستعمميا. كأضرب لكـ مثاالن:
مية بجماؿ المرأة، كاستخدمكا في أشعارىـ ألفاظان تدؿ عمى مناحي الجماؿ لقد تغنى الشعراء العرب منذ الجاى

ذا كاف الشعراء مازالكا يتغنكف بطكليا، كليف جسدىا، كدقة خصرىا، كطكؿ شعرىا، فإف ثمة ألفاظان  األنثكم، كا 
اآلف ىذه أسرؼ الشعراء العرب القدماء في استعماليا لمداللة عمى المرأة الجميمة، فيؿ يستخدـ أم شاعر 

األلفاظ؟ ىؿ يصؼ أحد امرأة بأنيا ))عىبىٍيرىة(( )رقيقة البشرة ناصعة البياض(، أك ))بيبلًخٌية(( )ممشكقة القد( أك 
))ًىٍركىٍكلىة(( )عظمية الكركيف(، أك ))فينيؽ(( )مينعٌمة ميترفة( أك ))عيٍطبيكؿ(( )فتية جميمة ممتمئة طكيمة العنؽ( أك 

ة ناعم ٍمؽ(؟ كما ))بىٍيكىنة(( )بضَّ ٍكد(( )شابة ناعمة حسنة الخى ة(، أك ))طىٍفمىة(( )رخصة ناعمة رقيقة(، أك ))خى
ٍكد طىٍفمة بىٍيكىنة فينيؽ عىبىٍيرىة بيبلًخٌية ًىٍركىٍكلة عيطيبكؿ((؟ إف امرأة  سيككف ردُّ امرأة أك فتاة عمى مف يصفيا بأنيا ))خى

ف، كىي فكؽ ما يتصكر الخياؿ، كلكف امرأة يصفيا تجمع ىذه الصفات كميا في شعرنا القديـ آية في الحس
شاعر بيذه الصفات قد تصفعو، ألنيا تحسبو يشتميا. كماذا سيككف رأم القارئ إذا قرأ قصيدة غزلية اآلف حشد 

 فييا الشاعر ىذه الصفات أك بعضيا أك مثيبلتيا؟
راث الخالد، كأميات الكتب المتناثرة لقد قاـ المحققكف ػ جزاىـ اهلل كؿ خير ػ بجيكد عظيمة في تحقيؽ ىذا الت

مخطكطاتيا في مختمؼ جامعات العالـ كمتاحفو، فنفضكا غبار السنيف عف تمؾ األسفار الخالدة، كقارنكا، 
كحققكا، كدققكا، كأثبتكا الصكاب، كنٌحكا الخطأ، كقدمكا لؤلجياؿ العربية الجديدة تراث أجدادىـ العظيـ، ليككف فخران 

 يان، كلكف ىذا ظؿ جيدان ناقصان.ليـ كنبراسان كىدٍ 
كالعيب ليس فيما فعمو ىؤالء األساتذة األجبلء األفاضؿ، بؿ في تراجع المغة العربية عمى لساف أبنائيا، 
كضعفيـ الكاضح ػ كالمخزم أحيانان ػ في استخداميا استخدامان صحيحان. كمع ذلؾ فإننا ال نستطيع إلقاء المكـ كمّْو 

ديدة. فالمغة نفسيا تتطكر، ككما قمنا قبؿ قميؿ تسقط منيا كممات، كتتبدؿ معاني كممات، عمى أبناء األجياؿ الج
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كتدخميا كممات كاشتقاقات جديدة، كلذلؾ صار القارئ الجديد، يقرأ آداب أمتو كتراثيا شعران كنثران ػ إذا قرأ ػ ككأنو 
ان، لـ يكف لو غنى عف المعجـ، كحتى في يقرأ آداب أمة أخرل بمغة أخرل، فإف لـ يكف النص مشركحان شرحان كافي

مثؿ ىذه الحالة قد ال يتمكف مف اإلحاطة بالمعنى إحاطة تامة، كيفقد االستمتاع بجماؿ النص النثرم أك 
 الشعرم.

كأكد اإلشارة ىنا إلى أنني حدثت بعض األدباء كالشعراء كالنقاد بيذا األمر. كتباحثت معيـ فيو، كمنيـ 
كف أمضكا عمران طكيبلن في دراسة المغة العربية كآدابيا، ثـ في تدريسيا، فكافقكني الرأم. باحثكف كدارسكف كمعمم

كلكف بعض األدباء كالشعراء، رأكا في ىذا انتقاصان مف ثقافاتيـ المغكية. كادعى أحدىـ ػ كىك شاعر مشيكر ػ أنو 
احترامي الشديد لو ػ كليـ ػ أقكؿ: إنو  ال يجد حاجة لممعجـ عندما يقرأ ىذه األسفار كأنو يفيميا كما كردت. كمع

نيـ كاذبكف، إال إذا كاف كاحدىـ قد ))خزَّف(( المعجـ في ذاكرتو كما ييخزَّف في ))الككمبيكتر((، كىذا  كاذب كا 
 بالطبع مستحيؿ، كأستطيع أف أكرد مئات الكممات كالعبارات، كأسأليـ عف معناىا.

ذا كاف المحققكف األفاضؿ قد قامكا بجيد مشككر كحميد، في كلقد تساءلت ػ كمنذ سنكات طكيمة أيضان ػ إ
إحياء ىذا التراث العظيـ كالحفاظ عميو، فمماذا ال ييب نفره مف أبناء المغة العربية العاشقيف ليا، ليكممكا ما بدأ 

ميمة، بعيدة ىؤالء؟ كلماذا ال يبذؿ بعض تبلميذ ىذا التراث جيدان ككقتان إلعادة كتابة ىذا التراث بمغة عصرية س
عف كحشٌي الكبلـ كغريب األلفاظ، لكنيا ليست مقطكعة الصمة بمغة القرآف الفصحى الجميمة؟ ال أقكؿ بمغة تشبو 

 لغة الصحافة كاإلعبلـ السقيمة، كلكني ال أقكؿ أيضان بمغة طالعة مف بطكف المعاجـ.
كتابة قصيدة، إال عندما  كرأيت أف مف المستحيؿ تطبيؽ ىذا عمى النصكص الشعرية، فبل يمكف إعادة

نترجميا، كىذا ما فعمو األديب اليكناني كازانتزاكيس صاحب ))زكربا(( ك))المسيح يصمب مف جديد(( حيف أعاد 
كتابة ))إلياذة(( ىكميركس، كسمى عممو ))ترجمة(( النقطاع الصمة بيف اإلغريقية القديمة كاليكنانية الحديثة، بؿ 

فسٌماه ترجمة. فإذا كاف الشعر ال يقبؿ ىذا، فإف النثر يقبمو. كلذا اقتنعت بإعادة  إنو اثبت ىذا عمى غبلؼ كتابو،
كتابة ىذه األعماؿ الخالدة بمغة تفيميا األجياؿ الجديدة بسيكلة، فإذا أراد أحد التعمؽ في دراسة التراث، عاد إلى 

 ة كفائدة جديدتيف كمختمفتيف.النصكص األصمية في بطكف الكتب المحققة تحقيقان عمميان دقيقان، كحٌصؿ متع
كلقد قرأت كتاب ))البخبلء(( لفريد عصره ككؿ العصكر، إماـ األدب كالمتأدبيف كشيخيـ أبي عثماف عمرك 

ـ( غير مرة. كالكتاب ػ كصاحبو ػ فريد في األدب ٖٖٔـ كمات عاـ ٕٕٓبف بحر ))الجاحظ(( )كلد في عاـ 
في فرادتو إال كتاب ))طكؽ الحمامة(( لؤلديب الفقيو الشاعر ))ابف  العربي، كربما في آداب األمـ كميا، ال يشبيو

ـ(. كفي كؿ مرة كنت أرل أف مما يعيؽ االستمتاع بيذا السٍّْفر الخالد َُّٔػ  ْٗٗحـز األندلسي الظاىرم(( )
 اٌتساعي الشُّقَّة كبيعد المسافة بيف زمننا كزمف الجاحظ، فكيؼ ستقرأه األجياؿ الجديدة؟

عمى أف أكرس جيدم ككقتي إلعادة كتابة ىذا المكلَّؼ الفريد، كلكف طبيعة العمؿ اإلعبلمي، كصح عزمي 
ككثرة مشاغؿ الحياة، كانشغالي بكتابات أخرل، كانت تنسيني قرارم ىذا، ككنت ألكـ نفسي، كأرل أف ىذا مف 

ذا قررت أف أكرس بعض التردد، كأنني ال عذر لي ))فإذا عزمت فتككؿ(( ك))إف فساد الرأم أف تترددا(( كل
 الكقت لتنفيذ ىذا المشركع، فرحت أعيد كتابة فصكلو فصبلن بعد فصؿ، كصفحات بعد صفحات.

 فما الذم فعمتو في إعادة كتابة ))البخبلء((؟
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لقد بدأت بقراءتو كامبلن مرة أخرل، عمى الرغـ مف أنني قرأتو قبؿ ىذا مرات كامبلن أك فصبلن فصبلن، كاقتبست 
فعؿ كثيركف ػ في برامج إذاعية، كعمى الرغـ مف أنني استمعت إلى بعض حكاياتو كقد تحكلت إلى منو ػ كما 

تمثيميات إذاعية، كشاىدت بعضيا عمى شكؿ تمثيميات تمفزيكنية، ككجدت الصعكبة نفسيا في فيمو فيمان 
 صحيحان كدقيقان ككامبلن.

ي الكممات، فأدكف المعاني إلى جانب الكممات ثـ عدت أقرأه فصبلن فصبلن، كأستعيف بالمعاجـ لمعرفة معان
األصمية، ثـ أردد الجمؿ لنفسي بكممات جديدة، كأعيد تأليؼ الجممة كالفقرة بمغة جديدة، بعيدان عف لغة الجاحظ 
أحيانان، كمحافظان عمييا أحيانان أخرل، عندما تككف الجممة سيمة ال تحتاج إلى أم شرح، كىكذا إلى أف أكتب فقرة 

 أك فصبلن جديدان بمغة عصرية مفيكمة، تستقي مف لغة الجاحظ كتقمدىا، كتحاكؿ الحفاظ عمى ركحيا. جديدة،
كأثبت اآلف فقرة مف كتاب ))البخبلء(( كىي مف رسالة سيؿ بف ىاركف إلى محمد بف زياد كبني عمو مف آؿ 

 زياد. كأثبت بعدىا الفقرة نفسيا كما صارت، بعد إعادة كتابتيا:
تو، أف يرل أكركمتىو،  ))كًعٍبتمكني : ال يغترَّفَّ أحده بطكًؿ عمره كتقكُّس ظيره كرٌقة عٍظًمو ككىف قيكَّ حيف قمتي

لى تحكيـ السَّرىؼ فيو كتسميط الشيكات  كال يخرجو ذلؾ إلى إخراج ما لو مف يديو، كتحكيمًو إلى ًممؾ غيره، كا 
الًسفّْ كىك ال يشعر، كلعمو أف يرزؽ الكلد عمى اليأس،  عميو، فمعٌمو أف يككف معمَّران كىك ال يدرم، كممدكدان لو في

أك يحدث عميو بعضي مخٌبآت الدىكر، مما ال يخطر عمى الباؿ، كال تدركو العقكؿ، فيستردُّه مٌمف ال يرٌده، 
 كييظيري الشككل إلى مف ال يرحمو، أضعؼ ما كاف عف الطمب، كأقبح ما يككف بو الكسب((.

ذا كاف  ))كًعٍبتـ عميَّ قكلي: إف عمى المرء أف يحفظى مالىو، كال يحكّْـ فيو اإلسراؼى كال ينفقو عمى الشيكات. كا 
، كأف  قد طاؿ عمرهي، كتقكَّس ظيرهي، كىكىىفى عظيمو، كضعفت قكتيو، فبل يغرنَّو ىذا، كيغريو بأف يندفع إلى المكاـر

ر أجمو، كأف يجعمو مف المعمَّريف، يخرج مالو المحفكظ، كيعطيىو غيىره. فمعؿ اهلل سبحانو كتعالى قدر أف  يؤخّْ
ثو؟ كلعمو تصيبو بعض مصائب الدىر، مما  كلعمو ييرزؽ كلدان في آخر عمًره، فمف أيف سينفؽ عميو؟ كماذا سيكرّْ
لـ يخطر عمى بالو، كال أدركو عقمو، فينقمب طالبان بعد أف كاف مطمكبان، كيصير سائبلن بعد أف كاف مسؤكالن، 

الو ممف ال يردكنو، كيظير الفاقةى كالحاجةى كالشككل إلى مف ال يرحمكنو فيككف أضعؼى ما كيحاكؿ استرداد م
 يككف عف الطمب، كقد ييمجئيو الدىر إلى أقبح ما يككف بو الكسب((.

كأثبت فقرة أخرل مف الكتاب كما كردت، ثـ أيعقبيا بالفقرة نفسيا كما كتبتيا، كىي مف كصايا الًكٍندٌم، كىك 
 ء المعدكديف: أحد البخبل

))اصبركا عف الرُّطىب عند ابتدائو كأكائمو، كعف باككرات الفاكية، فإف لمنفس عند كؿ طارؼ نزكة، كعند كؿ 
ىاجـ بدكة. كلمقادـ حبلكة كفرحة، كلمجديد بشاشة كغيرة، فإنؾ متى رددتيا ارتدت، كمتى ردعتيا ارتدعت. 

ف أىممتيا فسدت. فإف لـ تكؼ جميع دكاعييا، كتحسـ كالنفس عزكؼ، كنىفيكر ألكؼ، كما حٌممتيا احتممت،  كا 
جميع ظكاىرىا، في أكؿ ردة، صارت أقؿ عددان كأضعؼ قكة. فإذا أٌثر ذلؾ فييا، ًفٍعظيا في تمؾ الباككرة بالغبلء 

ذلؾ  كالًقمَّة، فإف ذكر الغبلء كالقٌمة حجة صحيحة كعٌمة عاممة في الطبيعة. فإذا أجابتؾ في الباككرة فسيٍميا مثؿ
في أكائؿ كثرتيا، كاضرب نقصافى الشيكة كنقصاف قكة الغىمىبة، بمقدار ما حدث ليا مف الرٍُّخص كالكثرة، فمست 
تمقى عمى ىذا الحساب مف معالجة الشيكة في غيرؾ، إال مثؿ ما لقيت منيا في يكًمؾ. كمتى لـ تعدَّ أيضان 
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كائتمنتيما عمى نفسؾ، كىما أحضري عدكٍّ كشرُّ دخيؿ. الشيكة فتنة كاليكل عدكان، اغتررت بيما، كضعفت عنيما، 
فاضمنكا لي النزكة األكلى أضمف لكـ تماـ الصبر كعاقبة اليسر، كثباتى العزّْ في قمكبكـ، كالغنى في أعقابكـ، 

 كدكاـ تعظيـ الناس لكـ((.
ا أكَّؿ مرةو في األسكاؽ، كاصبركا ))ال تتيافتكا عمى الرُّطىًب عند ابتدائًو كأكائًمو، كال عمى الفاكية عندما تركني

ف لمقادـ فرحة  كات كالشَّيىكات لتييج عند كؿ جديد، كا  ف النَّزى عنيا، كاقمعكا شيكاًتكـ. إف النٍَّفس ألٌمارة بالسّّكء، كا 
كحبلكة، كلمجديد بىشىاشة كطبلكة. كال تجعؿ نفسؾ سيدة عميؾ تأميريؾ فتىٍخنع، فإنيا بؾ تطمع. كلكنؾ إف ردىٍدتيا 

ف ردىٍعتيا اٍرتىدعت.ا  رتٌدت، كا 
كالنفس غريبة عجيبة، فقد تيقًبؿي عمى األشياء كترضاىا، كقد تيعًرضي عنيا كتأباىا، تألؼي ما أنت ليا راغب، 
ٍتـه ككاجب. تحًمؿي ما شئت ليا أف تحًمؿ، كتبتعد عما ترل أنو ميمؿ. لذا عميؾ أف تكيؼَّ جميع  كتقبؿ بما ىك حى

غائبيا، كتحًسـى كؿ خكاطرىا، كتيمؿى كؿَّ نكازعيا في أكٌؿ رٌدة، فإنؾ إف فعمت صارت دكاعييا، كتقمعى كؿ ر 
أضعؼ قيكَّة كعيدَّة. فإذا أردت أف تؤثر فييا، فىًعٍظيا في بكاكير األشياء بقٌمة ذات اليد، كغبلء األثماف، كصٌبرىا 

 كؿ زماف. إلى غد فإف ذكرى الغبلء كالقمة حجة صحيحة في كؿّْ آف، كسببه مقنع في
ـٍ ىذا النيج في قمع الرًَّغبات، كتمطيؼ حدة الشيكات،  فإذا أجابىٍتؾ النفسي كأطاعىٍتؾ في بكاكير الفاكية، فالزى
ٍعؼى قكة الغىمىبة، فإف تكالي طىٍرؽ الحديد يجعمو لٌينٍا ككؿ  ف بدأت أكاًئؿي الكثرة، كاٍضًرب نيقصافى الشيكة، كضى حتى كا 

 ان. كلتكيٍف قكة الطٍَّرؽ بمقدار الرٍُّخًص كالكثرة. صعبو في أكلّْو يصبح ممكن
فإنؾ لف تمقى مف معالجة الشيكة في أياًمؾ المقبمة، إال ما القيت في أيامؾ الماضية، كاٍبؽى عمى ىذا حتى 

مىبتؾ، كميجاىدًتؾ كقمًعؾ لشيكتؾ. كتذكٍَّر دائمان أف الشيك  ة فتنة، تٍنقضيى أٌياـ الفاكية، كما كنتى في أكؿ ابتداء غى
ًدٍعت بيما، كاٍغترٍرت عنيما، كجعمتيما عمى  كأف اليكل عدكّّ ييًضٌؿ عف سكاء السبيؿ، فإف لـ تحسٍبيما كذلؾ، خي
نفسؾ أمينان، كلف تمقى كقايةن منيما، كلك كانت حصنان حصينان. إف الشيكة كاليكل أعدل األعداء كشرُّ الدخبلء. 

كيـ في قمع الرغبة في  نيكا لي نجاحى ٍكف مف الييسر، فاضمى ٍسفى عاقبة الصٍبر، كما ترضى النٍَّزكة األكلى، أضمٍف لكـ حي
 كثبات العٌز في قمكبكـ، كالغنى في عيالكـ كبيكتكـ، كدكاـ تعظيـ الناس لكـ.

، كلك لـ يكف لو مف منفعة إال أنؾ ال تزاؿي ميعظَّمان، عند مف لـ ينؿ منؾ  إف لمغنى أفضاالن تيحصى كال تينكري
 لكاف الفضؿ في ذلؾ كاضحان، كالغنيُّ في نياية األمر رابحان((.درىمان، 

كىذه فقرة أخرل مف كتاب ))البخبلء(( أثبتيا كما كردت في الكتاب، ثـ أثبت بعدىا الفقرة نفسيا كما كتبتيا. 
 كالفقرة جزء مف رد ابف التكأـ عمى رسالة أبي العاص بف عبد الكىاب الثقفي إلى رجؿ مف قكمو: 

إنو ليس في األرض بمدة كاسطة كال نائية شاسعة، كال طرؼ مف األطراؼ، إال كأنت كاجد بيا المدنٌي ))يقاؿ 
كالبصرٌم كالحيرٌم، كقد ترل شنؼ الفقراء لؤلغنياء، كتسرع الرغبة إلى الممكؾ، كبغض الماشي لمراكب، كعمكر 

ة كتتعمـ الحـز كتجالس أىؿ االقتصاد، الحسد في المتفاكتيف، فإف لـ تستعمؿ الحذر، كتأخذ بنصيبؾ مف المدارا
كتعرؼ الدىكر كدىرؾ خاصة، كتمثؿ لنفسؾ الغير حتى تتكىـ نفسؾ فقيران ضائعان، كحتى تتيـ شمالؾ عمى 
يمينؾ كسمعؾ عمى بصرؾ، كال يككف أحد اتيـ عند نفسؾ مف ثقتؾ، كال أكلى بأخذ الحذر منو مف أمينؾ، 

 كذكبكا مالؾ كتحيفكه، كألزمكه السؿ كلـ يداككه.اختطفت اختطافان، كاستمبت استبلبان، 
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ف كاف أحمؽ، فبل تككنٌف دكف ذلؾ األحمؽ. كقالكا: ال تعدـ امرأة صناع ثٌمة، فبل  كقد قالكا: تٌمى الماٌؿ، ربُّو كا 
ة. تككنٌف دكف تمؾ المرأة. كقد قاؿ األكؿ في الماؿ المضٌيع المسٌمط عميو شيكات العياؿ: ليس ليا راع كلكف خميٌ 

كليس مالؾ المعفى مف األضراس، فيقاؿ فيو: مرعى كال أككلة، كعشب كال بعير. فقصاراؾ مع اإلصبلح أف يقـك 
بمؿء بطنؾ كبحقائقؾ، كبما ينكبؾ. كال بقاء لمماؿ عمى ًقمَّة الرعي ككثرة الحمب؛ فًكس في أمرؾ، كتقٌدـ في حفظ 

الديف كالعرض. كقد قيؿ: ))لمرٍمي يراش السيـ، كعند مالؾ، فإف مف حفظ مالو فقد حفظ األكرميف. كاألكرماف 
ذا رأت العرب مستأكبلن كافؽ غمران قالت: ))ليس عميؾ نسجو، فاسحؽ كخٌرؽ(( كقد قاؿ  النطاح تغمب القرناء((. كا 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: الناس كميـ سكاء كأسناف المشط، كالمرء كثير بأخيو. كال خير لؾ في صحبة 

 يرل لؾ مثؿ ما يرل لنفسو. مف ال 
ف كانكا في خبلؼ  فة فاستعمؿ الحٍزـ، كا  فتعٌرؼ شأف أصحابؾ، كمعنى جمساًئؾ، فإف كانكا في مثؿ ىذه الصّْ

 ذلؾ، عممت عمى حسب ذلؾ((.
))يقاؿ إنو ليس في األرض بمدة، صغيرة(( كانت أـ كبيرة، قريبةن أـ نائية، إال كأنت كاجد فييا جميع صنكؼ 

كأنؾ جمعت في مكاف كاحد البصرة كالحيرة كالمدينة كالككفة كدمشؽ كبغداد، كبيف أكلئؾ كىؤالء تسمع العباد، ف
االستنكارى كاالحتجاجى مف الفقراء، كتممسي مدل كيرًىيـ لؤلغنياء، كنفاؽى القادة كالكالة كالممكؾ كاألمراء، حتى 

 كالماؿ كالمراتب. ليبغض الماشي الراكب، كيتفٌشى الحسد بيف المختمفيف في الجاه
فإف أصابتؾ مصيبة فبل تمكمٌف إال نفسىؾ، ألنؾ لـ تتخذ الحذرى نيجان كسبيبلن، كلـ تأخذ بنصيًبؾ مف الميداراة 
كثيران كال قميبلن، كلـ تتعٌمـ الحـز في األمكر، كابتعدت عف مجالسة الصالحيف مف أصحاب االقتصاد، كلـ تتعٌرؼ 

مف دىًرؾ، كال بما جرل لغيرؾ، كلـ تتمثَّؿ أحكاؿ الزماف كأحداثىو المتغيّْرة، حتى ما تأتي بو الدىكر، كلـ تتَّعظ 
تتكىـ نفسىؾ فقيران ضائعان، ليس يمقى بيف الناس إال زاجران كمانعان، كلـ تٌتيـ أٌكؿى ما تتَّيـ مف ىك محؿ ثقًتؾ، كلـ 

بصرؾ، فإنؾ إف لـ تفعؿ اختطفؾ  تحذٍر مف ال تشممو بريبتؾ، كلـ تتيـ ًشمالىؾ عمى يمينؾ، كسمعىؾ عمى
المتخاطفكف، كاٍستمبؾ السالبكف، كطاردؾ المتطفمكف المستأكمكف، حتى ييذّْكبكا مالؾ كييفنكه، كييمزمكه السؿَّ كال 

 يداككه.
ف كاف أحمؽ، فإذا كنت عمى مالؾ ال تحًرص، كال ييمؾ أف يزيدى أك  كقد قالكا: يتبعي ربُّ الماًؿ مالىو، كا 

 دكف ذلؾ األحمؽ. ينقيص، فأنت
كقالكا: ال تقعد المرأة الماىرة دكف خيكط الصكؼ، فإف أنت أىممت مالىؾ، كلـ تسعى في تنميتو، كما تبذؿ 
الجيدى في رعاية ابنؾ كتربيتو، لتككنفَّ دكف تمؾ المرأة. كقد شٌبو األكلكف الماؿى باإلبؿ، فإف كاف لو صاحبه 

ف كاف ماالن سيمّْطت عميو شيكات العياؿ، كاف كاإلبؿ يحفظو كيصكنو، كاف كاإلبؿ التي يرعاىا ر  اع ماىر، كا 
 التي أيطمقت في المرعى دكف راعو كال ًعقاؿ.

كالماؿ مكضع الحسد كالتٌنافر بيف الناس، كمسمَّطة عميو األضراس، فاحرسو مف الطامعيف، ييزيّْنكف لؾ 
ٍسكاس الخٌناس، ينمك، كيربك، بؿ يييج، كالمرٍ  ياؾ أف تدع السَّرىؼى كالكى ج ال ترعاه األنعاـ فمنظره بييج. كا 

اإلصبلح ساعةن مف زماًنؾ، كخٍذ باإلصبلح مف مالؾ ما يقكـ بمؿء بطنؾ كبحكائجؾ. كالماؿ ييمؾي كما تيمؾ 
 الٌناقة، إف أقممت ليا مف الرعي، كأكثرت الحمب، فاحذر ىذا، فإنو يؤدم بؾ إلى الفاقة.
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امض في حفظ ماًلؾ مف السرؼ كالتبذير. فإف مف حفظى مالو قد حًفظ كليكف عقميؾ دليمىؾ في التدبير، ك 
ٍيف ، كاألكرماف الدّْيف كالًعرض، أترل مف فٌرط بدينو أك ًعرضو يقكـ بيف الرجاؿ؟ كذلؾ مف فرَّط بالماؿ،  األكرمى

ٍيف. كقد قيؿ: ))لمرٍَّمي ييراش السيٍ  ـ، كعند النّْطاح تغمبي فالماؿ حصف ككقاية لبلثنيف، فاحًرٍص عميو تحفٍظ األكرمى
يز السيـي استعدادان لحاجتو، كذلؾ ييحفظ الماؿ  القىٍرناء(( كماليؾ سيميؾ الذم ترمي، كدرعيؾ الذم يحمي، فكما ييجَّ
ألنو الكقاية كالحماية. ككما يغمب الكبش ذك القرنيف في المناطحة، كذلؾ يغمب ذك الماؿ في كؿ منازلة، كيحميو 

 ماليو مف كؿ جائحة.
قد شبو العرب الرجؿ الًغرَّ الذم لـ يجٌرب الحياة، كما خبر الزماف، بالرداء الكاسع الفضفاض، فكانكا إذا رأكا ك 

و، فاسحب كخرّْؽ((. كقد عممنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف  مستأكبلن كافؽ ًغران، قالكا: ))ليس عميؾ نسجي
حبًة مف ال يرل لؾ مثؿ ما يرل لنفسو.الناس كميـ سكاء كأسناف المشط، كالمرء كثير بأخيو  ، كال خيرى لؾ في صي

مىساًئؾ، فإف كانكا في مثؿ ىذه الصفات، مف تبذير الماؿ  فتعرؼ شأف أصحابؾ، كابحث عف أخبلؽ جي
ف كانكا في خبلؼ ذلؾ، عممت عمى  بالشيكات، فاستعمؿ الحزـى في أمكرؾ، تحفظ عميؾ النجاح في مسيًرؾ، كا 

سىب ذلؾ((.  حى
* * * 

عمى أف ثمة معضمة أكبر كاجيتني عند إعادة كتابة ))البخبلء(( ىي مشكمة أسماء األشخاص كاألمكنة 
كالمصطمحات العمرانية كأسماء األطعمة كاألشربة كما إلييا. فالجاحظ يقكؿ في ختاـ كتابو مخاطبان مف كتب 

(( فالكتاب لـ يكتب ألبناء عصرنا الكتاب إليو: ))كليس يمنعني مف تفسير كؿ ما يمر إال اتكالي عمى معرفتؾ
 ))كليس ىذا الكتاب نفعو إال لمف ركل الشعر كالكبلـ(( ككاف عمي أف أجد حمكالن ليذه المعضبلت.

لـ يكف ثمة مجاؿ لشرح الشكاىد الشعرية، كال إلعادة صياغتيا، كقد قمت إف ىذا ال يككف إال عند ترجمة 
ات غريبة األلفاظ، كال تزيد المعنى كضكحان، كال يؤثر حذفيا في الشعر، فأثبتيا كما كردت، كحذفت بعض األبي

سياؽ الكتاب. لكنني اعتنيت اعتناءن كبيران بضبطيا بالشكؿ، كالعكدة إلى الدكاكيف، أك الكتب التي كردت فييا ىذه 
إلى الديكاف، األشعار. ككنت أجد أحيانان ))كسران(( في الكزف الشعرم، فأعمد إلى تصحيح البيت حتى دكف العكدة 

 كأتحايؿ أحيانان عمى شرح المعنى، مما سيبلحظو القارئ في بعض صفحات الكتاب.
أما األشخاص الكاردة أسماؤىـ فمنيـ الشعراء كالركاة كاألدباء، كمف ىؤالء مشاىير كاألصمعي كأبي نكاس 

منيـ بطريقة ال تبدك فييا  كأبي األسكد الدؤلي كاألعشى كالخنساء كمع ذلؾ فإنني عمدت إلى تقديـ لمحة عف كؿ
ىذه الممحة مقحمة عمى النص. كمنيـ مغمكركف لـ يسمع بيـ حتى كثير مف الشعراء كالنقاد كاألدباء، فكاف 

 يجب أف أقدـ شرحان ليذه األسماء بطريقة تبدك منسجمة مع النص األصمي.
أف كثيريف منيـ كانكا معركفيف أما األسماء األخرل، فيـ سراة كأعياف كشخصيات مشيكرة أك مغمكرة، كيبدك 

في عصر الجاحظ مثؿ إسماعيؿ بف غزكاف كخالد بف صفكاف، كالحسف البصرم كأحمد بف ىشاـ كمكيس بف 
عمراف كسيؿ بف ىاركف. كمنيـ شخصيات معركفة في التاريخ اإلسبلمي مثؿ طمحة الفياض كعبد الرحمف بف 

ف شعبة كزياد بف أبيو. كمع ذلؾ عمدت إلى تعريؼ الشخص عكؼ كعبد اهلل بف الزبير كأبي الدرداء كالمغيرة ب
 تعريفان مكجزان، لكي ال يشعر القارئ باالستغراب.
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ثـ جاءت أسماء األمكنة كالمدف كالبمدات كالقرل، ككاف البد مف إيراد شرح ليذه األسماء، بالطريقة نفسيا، 
يؼ(( )كتعنى المرحاض( كبعض كأسماء الدكر كمصطمحاتيا، كىي تبدك غريبة عنا اآلف مثؿ ))الكن

المصطمحات الصغيرة في حياتيـ اليكمية، السيما ما يتعمؽ بأدكات الطعاـ كالحياة اليكمية. كقد بذلت جيدان 
 لتقديميا بصكرة كاضحة يفيميا أبناء ىذا العصر، دكف أف يبدك ىذا مقحمان عمى النص.

ككناتيا كالطيكر كالخبز كالشكاء كالذبائح، كىذه تبدك أما المعضمة األكبر فكانت في تقديـ األطعمة كألكانيا كم
ككأنيا كتبت بمغة أخرل، ككاف البد مف شرحيا، كقد احتمت عمى إيراد ىذا الشرح في النص، كليغفر لي الجاحظ 

 ىذا، كلكنني أردتو نصان متماسكان.
ف ينظر إلى أسفؿ الصفحة، لقد كاف كؿ ىمي أف أتجنب اليكامش، كأال يجد القارئ رقمان بيف قكسيف، كعميو أ

ليجد الشرح، كغالبان ما ال يجد، بؿ يطمب منو أف يعكد إلى كتاب كذا ككتاب كذا. كأنا ال أريد لمقارئ أف يعكد 
إلى أم مرجع آخر، كال أف يقمب الصفحات، ليقرأ في الممحؽ تعريؼ األسماء )أسماء الشخصيات كاألمكنة 

رحان لؤللفاظ. لقد أردت لمقارئ أف يقرأ كتاب ))البخبلء(( متكامبلن، بمغة كاألشياء( أك أف يجد في أسفؿ الصفحة ش
 عصرية سميمة، دكف أف أتعبو بأم ىامش أك ممحؽ أك شركح. 



 11 

 الكاتب والكتاب
 الكاتب 

أما مؤلؼ كتاب ))البخبلء(( فيك إماـ األدب كشيخ األدباء أبك عثماف الجاحظ عمرك بفي بحر بف محبكب 
ـ بمدينة البصرة كنشأ فييا، كقضى فييا معظـ سنكات عمره يخالط ٕٕٓىػ/  َُٔ، كلد حكالي سنة الكنانٌي البٍصرمٌ 

األدباء كالعمماء، كيحبو الكالة كاألعياف، ينعـ بأعطياتيـ كمنحيـ بما يصنفو ليـ مف الكتب، كما كاف يكثر مف زيارة 
في البصرة، كظؿ بيا مدة، إلى أف انتقؿ إلى  الخمفاء العباسييف في بغداد كسٌر مف رأل )سامراء(. أصيب بالفالج

 ـ.ٖٖٔىػ/ ِٓٓبغداد، فمات بيا، كدفف بمقبرة الخيزراف )أـ الرشيد( سنة 
كنبلحظ أف الجاحظ كاف مكسكعة متنقمة، كقمما عرؼ التاريخ رجبلن أحاط بمعارؼ عصره كميا، ال يكاد يفكتو 

سبلـ، كما دخؿ الثقافة العربية مف عمـك األمـ األخرل، شيء منيا كالجاحظ. فقد أتقف العمـك التي كضعت في اإل
سكاء منيا ما كاف أقرب إلى العمـ كالتحقيؽ، أك ما كاف مف األخبار كاألساطير. كيعد الجاحظ مف أفضؿ ركاة المغة 

سيطرة العقؿ العربية كآدابيا كأخبارىا، قديميا كجديدىا، كاسع الركاية، دقيؽ المعرفة. كلعؿ معرفتو العمـك نٌمت لديو 
في نقد اآلثار كتمييزىا. لكف أبرز ما في شخصية الجاحظ أنو كاف إمامان مف أئمة الكبلـ، ككاف زعيمان مف زعماء 
المعتزلة، كىؤالء أعمكا شأف العقؿ، ككضعكه في المرتبة األكلى، كأنو كاف كاتبان أديبان. كال يككف المرء أديبان إذا لـ يكف 

دقيؽ المبلحظة، نافذ اإلدراؾ، قادران عمى التغمغؿ في دقائؽ األمكر، كأف يستشؼ ما مرىؼ الحس، خصب الخياؿ، 
تبعث عميو اختبلفات النفس. كفكؽ ىذا يجب أف يككف متمكنان مف المغة، قادران عمى صكغ العبارة الحية النابضة، كأف 

ى أعماؽ الصكرة مف الكاميرا، ليرسـ الصكرة يككف مصكران بارعان، لو عيف الكاميرا، بؿ تبدك أحيانان أقدر عمى النفاذ إل
بمختمؼ مبلمحيا كظبلليا، بكؿ بساطة كدقة كجماؿ. كقد يككف مرجع ذلؾ إلى أف األدب ممتصؽ بالنفس، مؤثر في 

 الكجداف.
لقد جمع الجاحظ بيف دقة العالـ كانطبلقة األديب كعقبلنية المعتزلة كلعؿ ىذا يظير بكضكح في كتابو 

ث حشد مختمؼ المعارؼ كالنظريات العممية السائدة في عصره، كأبدل فييا آراء عممية قيمة، كلكنو ))الحيكاف(( حي
 قدـ ىذا كمو بمغة أدبية راقية، بعيدة عف جفاء المغة العممية، كبألفاظ جميمة مناسبة، بأسمكب سيؿ متبسط.

يـ أف يجمعكا األشعار كاألخبار أما في الركاية فقد كاف مختمفان عف ركاة عصره كمف سبقيـ، فقد كاف كؿ ىم
كيقدمكىا، كأقصى ما يفعمكنو أف يتحركا صحة نسبيا. أما الجاحظ فقد أطمؽ نزعتو الفنية كعقمو العممي في ىذا 
اآلثار، بالقبكؿ كالرفض، كالنفي كاإلثبات، كالنقد البلذع أحيانان، كيبدك ىذا كاضحان في كتابو ))البياف كالتبييف(( فبل 

يجد معنى غثان، أك بيتان شعريان غريبان، أك عبارة مستكرىة، بؿ صاغيا كميا بديباجة صافية، إلى جانب  يكاد القارئ
 الدقة الشعرية كالمعاني الطريفة.

لقد قسـ الجاحظ الركاة إلى فريقيف، فقاؿ في ))البياف كالتبييف(( عف أحدىما: ))كلـ أر غاية النحكييف إال كؿ 
ة ركاة األشعار إال كؿ شعر فيو غريب أك معنى يحتاج إلى استخراج، كلـ أر غاية ركاة شعر فيو إعراب، كلـ أر غاي
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األخبار إال كؿ شعر فيو الشاىد كالمثؿ(( كقاؿ عف الفريؽ الثاني: ))إنيـ ال يقفكف إال عمى األلفاظ المتخيَّرة كالمعاني 
مة، كعمى السبؾ الجيد، كعمى كؿ كبلـ لو ماء المنتخبة، كعمى األلفاظ العذبة، كالمخارج السيمة، كالديباجة الكري

 كركنؽ. كرأيت البصر بيذا الجكىر في ركاة الكتاب أعـ، كعمى ألسنة حذاؽ الشعراء أشير((.
كقمنا إف الجاحظ كاف إمامان مف أئمة المتكمميف، بؿ إف القدماء كانكا يصفكف ما يكتبو المتكممكف بالتعقيد 

يو سماحة في الكبلـ كاسترساؿ فيو، كبساطة في التعبير، كتصرؼ في المحاججة كالغمكض، إال ما يكتبو الجاحظ فف
 بعيدان عف التعسر كالتكمؼ كااللتكاء.

كاشتغاؿ الجاحظ بعمـ الكبلـ اقتضى منو االطبلع الكاسع العميؽ عمى المذاىب الدينية، كعمى المناحي الفمسفية 
قد الذم ينظر كيحٌمؿ كيمعف في التحميؿ. كقد كاف لعمـ الكبلـ التي أتيحت لمغة العربية، مع االستعداد الفطرم لمن

فضؿ كبير عمى األدب العربي، كعمى نشأة الببلغة العربية كتطكرىا، كليذه الظاىرة مشابو عند اإلغريؽ. فبيف 
. كأكؿ الدراسات الفبلسفة اليكنانييف ظير النقد األدبي، باعتباره فنان ذا أصكؿ كقكاعد، كظؿ خاضعان لمفمسفة متأثران بيا

المغكية اإلغريقية ظيرت عند السفسطائييف الذيف تعمـ منيـ سقراط كما تعمـ مف غيرىـ. كيبدك كاضحان في كتابات 
الجاحظ تأثره بيؤالء، ال سيما في أنيـ كانكا ممف امتمككا ناصية البياف، ككاف أسمكبيـ مف أجمؿ األساليب كأكثرىا 

 ظ يمدح الشيء كيذمو بالقكة كالسطكع كالبياف نفسو.مركنة كطكاعية. كىكذا نجد الجاح

 الكتاب
 كانت أحاديث البخؿ كالبخبلء قبؿ الجاحظ، تسير في طريقيف، كتتجو إلى غايتيف.

في أحد الطريقيف أكثر دعاة الشعكبية مف االنتقاص مف قدر العرب، كراحكا يشنعكف عمييـ باساليب شتى، 
، كىك فخ ر تقميدم عندىـ، فراح ىؤالء الشعكبيكف يقكلكف إف أكثر ىذا الفخر مجرد كبلـ ككجدكا العرب يعتزكف بالكـر

ال يقابمو فعؿ، كنكع مف التباىي الفارغ، فراحكا يتمقطكف أخباران مف ىنا كىناؾ، ليغضكا بيا مف قدر العرب، 
تي يدعكنيا، كىـ كيحيطكىـ بجك مف الميانة كالذلة ككأنيـ يقكلكف: كيؼ تككف ليـ ىذه االدعاءات العريضة ال

يحيكف مثؿ ىذه الحياة الكضيعة الدنيئة؟ كقد كجدكا في باب اليجاء عند الشعراء العرب مادة خصبة. كاليجاء قائـ 
عمى التجٌني، كما أكثر ما تياجى الشعراء، أك ىجا كؿ منيـ قـك اآلخر، ))كالعرب إذا كجدت رجبلن مف القبيمة قد 

ا(( كما يقكؿ الجاحظ. كعندما ظفر الشعكبيكف ببعض األخبار، عضكا عمييا أتى قبيحان ألزمت ذلؾ القبيمة كمي
 بالنكاجذ، كراحكا يصنفكنيا، كيممؤكف بيا الجك تشنيعان عمى العرب كسخرية منيـ.

كفي الطريؽ اآلخر قاـ دعاة الدكلة العباسية، كمف كضعكا أنفسيـ في خدمتيا كسايركىا، مف العمماء كأىؿ 
الدعكات لتشكيو سمعة بني أمية. كلعؿ مف أكثر صكر التشنيع في نفكس الناس، ما يتعمؽ  األدب، ببث كثير مف

منيا بالطعاـ، بيف الٌشره الذم يتقزز منو اإلنساف، كالبخؿ الذم ال يمكف أف يككف إال عاران. كىذاف مترافقاف في 
اف يأكؿ في كؿ يـك خمس أكبلت، ثـ أحاديث البخبلء. كىكذا صكر ىؤالء معاكية ))نيمان شحيحان عمى الطعاـ... كك

يقكؿ: يا غبلـ! ارفع، فكاهلل ما شبعت كلكف مممت(( زد عمى ذلؾ شحو عمى الطعاـ كما ذكر ابف طباطبا قي كتابو 
 ))الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية((.

م في ))نياية األرب((. ككاف كعبد الممؾ بف مركاف كاف يمقب برشح الحجر كلبف الطير لبخمو، كما يقكؿ النكير 
سميماف بف عبد الممؾ نيمان قذر األكؿ كما يقكؿ المسعكدم في ))مركج الذىب((. كذلؾ كاف ىشاـ بف عبد الممؾ 
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شديد البخؿ كما يقكؿ ابف طباطبا. ثـ عـٌ ىذا كالة بني أمية كعٌماليـ عمى الكاليات، ككجكه الدكلة األمكية، كخالد بف 
خالد بف صفكاف المنقرم، كالمغيرة بف عبد اهلل الثقفي، كزياد الحارثي كببلؿ بف أبي بردة، كالحكـ عبد اهلل القسرم، ك 

 بف أيكب الثقفي، كنبلحظ أنيـ كميـ مف العرب.
ف  كاف ىذا ما سبؽ الجاحظ مف أحاديث البخؿ كالبخبلء، ككانت كتابات ىؤالء إخبارية ال فنية، إال أف الجاحظ كا 

 تفع بالمكضكع كعادتو كجعؿ منو مكضكعان أدبيان طريفان.كاف قد أخذ منيـ، ار 
كىكذا نجد في كتاب البخبلء مظيران مف مظاىر النزعة األدبية الجياشة القكية الحس السريعة االستجابة التي 
يمتاز بيا الجاحظ. فقد كانت الغاية مف أحاديث البخبلء سياسية إخبارية ال تمت إلى األدب كالفف بصمة، كلذلؾ 

نت بعيدة عف تصكير الحياة االجتماعية، كتحميؿ البخؿ كنفسية البخيؿ. فأخذ الجاحظ ىذا المكضكع، كجعمو كا
 مكضكعان أدبيان خالصان، كمتعة فنية رائعة. 

أما األسمكب التأليفي لكتاب البخبلء فنجده في قكؿ الجاحظ نفسو ))نكادر البخبلء، كاحتجاج األشحاء، كما يجكز 
ليزؿ، كما يجكز منو في باب الجد(( فالكتاب أحاديث يسكقيا عمى لساف بعض مف عيرفكا بالبخؿ مف ذلؾ في باب ا

في عصره، كمف كانكا يدافعكف عف البخؿ، كيكردكف الحجج، مف أمثاؿ سيؿ بف ىاركف كالحرامي كالحارثي كالكندم 
لجد، كلكننا نممح سخريتو مترقرقة في كالثكرم كابف أبي المؤمؿ كابف التكأـ كاألصمعي، فيكردىا أحيانان في سياؽ ا

كتابتو، أك يعرضيا في معرض السخرية المكشكفة كاالستيزاء الصريح. كىك يحكي خمجاتيـ كأفكارىـ بدقة شديدة 
فكأنو يتقمص شخصياتيـ. ثـ ينتقؿ إلى نكادر قصيرة متفرقة مف نكادر البخبلء، فكأنو يقدـ فصبلن طكيبلن متعبان في 

لفاظ كالتحكالت النفسية، فإذا شعر بأنو أثقؿ عمى القارئ، خفؼ الحديث، كركح عنو بيذه الفكاصؿ تتبع األفكار كاأل
 القصيرة.

* * * 
ثٌمة أمر تجب اإلشارة إليو في كتاب البخبلء، ىك ما ثار مف شؾ حكؿ تمؾ الرسائؿ كاألحاديث الطكيمة المنسكبة 

دىا مف األبكاب التي اتسمت بيا نزعة الجاحظ األدبية، كقد إلى البخبلء في معظميا. كقد كاف كضع األحاديث كتكلي
كجد في ذلؾ مجاالن لعبقريتو، كقاؿ في مقدمة البخبلء: ))كلك أف رجبلن ألزؽ نادرة بأبي الحارث جٌميف كالييثـ بف 

في مطير، كمزبد، كابف أحمر، ككانت باردة، لجرت عمى أحسف ما يككف. كلك كلد نادرة حارة في نفسيا، مميحة 
لى بعض البغضاء، لصارت باردة، كلصارت فاترة، فإف  لى ابف النٌكاء، كا  معناىا ثـ أضافيا إلى صالح بف حنيف، كا 

 الفاتر شر مف البارد((.
ىذا اعتراؼ مف الجاحظ بأنو ربما اخترع كثيران مما جاء في الكتاب، كثمة اعتراؼ أخطر يكرده في رسالة ))فضؿ 

كد فيو أنو ربما ألؼ الكتاب، فيطعف فيو الطاعنكف، كربما ألؼ كتابان أقؿ مف األكؿ، ثـ ما بيف العداكة كالحسد(( كيؤ 
 نسبو إلى مف تقدمو، فيجد أكلئؾ الطاعنيف أنفسيـ يشيدكف بو كيمدحكنو.

* * * 
كمف أبػرز سػمات كتػاب الػبخبلء تمػؾ الدقػة فػي الكصػؼ كالتصػكير، ككػؿ قطعػة مػف الكتػاب شػاىد قػكم عمػى قػكة 

ة مبلحظتو، كخصكبة خيالو، كعنايتو بالتفصيبلت. كسأكرد كصػفان ألكػكؿ اسػتطاع الجػاحظ فيػو أف يرسػـ تصكره، كدق
بخيالػػػو المبػػػدع صػػػكرة مػػػف أدؽ الصػػػكر. بػػػؿ كأنػػػو يصػػػكره فػػػي شػػػريط سػػػينمائي، كلكنػػػو ىنػػػا يػػػكرد الصػػػكرة باأللفػػػاظ 

 كالكممات، تاركان لخياؿ القارئ أف يرسميا كما يريد.
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مو، كجحظت عينو، كسكر كسدر كانبير، كتربد كجيو، كعصب، كلـ يسمع، كلـ يبصر، ))ككاف إذا أكؿ ذىب عق
كلـ يفجأني قط كأنا آكؿ تمران إال استٌفو سٌفان، كحساه حٍسكان، كزدا بو زٍدكان. كال كجده كنيزان إال تناكؿ القطعة كجمجمة 

عرضان، كرفعان كخفضان، حتى يأتي عمييا الثكر، ثـ يأخذ بحضنييا، كيقٌميا مف األرض. ثـ ال يزاؿ ينيشيا طكالن ك 
جميعان، ثـ ال يقع غضبو إال عمى األنصاؼ كاألثبلث. كلـ يفصؿ تمرة قط مف تمرة، ككاف صاحب جيمؿ كلـ يكف 
يرضى بالتفاريؽ، كال رمى نكاة قط، كال نزع قمعان، كال نفى عنو قشران، كال فتشو مخافة السكس كالدكد. ثـ ما رأيتو قط 

 طالب ثأر، كشحشحاف صاحب طائمة، ككأنو عاشؽ مغتمـ أك جائع مقركر((.إال ككأنو 
ىذه قطعة فنية بالغة الركعة، ألفاظيا منتقاة بعناية، كصكرىا شديدة الدقة كىي محيطة بالتفاصيؿ الصغيرة، لكف 

قطعة إال راح ىذه التفاصيؿ جاءت عمى ))ريشة(( مصكر عبقرم، فرسمت لنا ىذه الصكرة. كال أظف أحدان قرأ ىذه ال
خيالو بعيدان، يرسـ صكرة ىذا األككؿ النيـ متحركة بأصكاتيا كىيئاتيا كتغيراتيا. كلعؿ مثؿ ىذه الصكرة تذكرنا 
بمصكر آخر دقيؽ جدان ىك ابف الركمي، فمقد كاف في كصفو أكثر مف مجرد كصاؼ. ألنو يرسـ الصكرة متكاممة. 

مكانو أف يكتفي بالبيت األكؿ، لكنو أضاؼ الثاني ليزيد الصكرة قكة لننظر إلى كصفو األحدب في بيتيف، لقد كاف بإ
 ككضكحان، حتى ال يترؾ زيادة لمستزيد.

 قصرت أخاًدعيو، كطاؿ قذاليو
 فكأٌنما ميتربّْص أف يصفعا

ًفعت قفاهي مرَّةن   ككأنما صي
 كأحس ثانية ليا فتجمعا

* * * 
ىي ))السخرية(( ألنيا مف أبرز صفات الجاحظ يبقى أف نشير إلى صفة أخرل مف صفات كتاب البخبلء، ك 

الفنية. كاألصؿ فييا طبيعة الجاحظ كمزاجو. فقد كاف رجبلن مرح النفس، متيٌمؿ الخكاطر، مطمؽ الكجو، نزاعان إلى 
الضحؾ، يدعك دائمان إلى المزاح كالمفاكية. كمف ىنا سمؾ في النقد مسمؾ السخرية المطيفة التي تشير إلى مكاطف 

كتصكرىا في جك مرح تتخممو بسمات االستحساف، كتضج فيو ضحكات السركر. كلمجاحظ حكاية مشيكرة العيكب 
ركاىا بنفسو، إذ يقكؿ إنو كاف في السكؽ، فمقي امرأة حسناء، فأشارت إليو أف اتبعني، فتبعيا إلى أف كصمت بو إلى 

الصائغ عف معنى ىاتيف الكممتيف، ألنو  دكاف صائغ، فقالت لمصائغ: ))مثؿ ىذا(( كانصرفت. كاحتار الجاحظ فسأؿ
لـ يفيـ شيئان، فقاؿ الصائغ: إف المرأة جاءت إليو تريده أف ينقش ليا عمى قطعة صكرة الشيطاف، فأخبرىا بأنو لـ ير 
الشيطاف كال يعرؼ شكمو، فغابت قميبلن ثـ عادت بالجاحظ، كقالت لمصائغ ما قالت. كالجاحظ يقكؿ في إحدل رسائمو 

بغضة كالمزح محبة((. كيقكؿ في رسالة أخرل: ))مف يغضب مف المزاح إال كز الخمؽ؟ كمف يرغب عف ))الجد م
 الفاكية إال ضيؽ العطف؟((.

* * * 
ذلؾ ىك الجاحظ المعتزلي العالـ المتكمـ األديب الراكية الناقد الفناف المصكر البارع الساخر العابث. كىذا ىك 

عبير عف شخصية الجاحظ في كؿ تقمباتيا، كيكشؼ عف طبيعتو المرحة كتاب ))البخبلء(( الذم يعبر أقكل ت
 الساخرة.
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كىذا ىك المشركع الذم أقدمو لمقارئ. أردت أف أحافظ عمى ركح الجاحظ، كعمى ركنؽ كتاب البخبلء، كأف يقرأ 
عشاؽ المغة العربية  أبناء الجيؿ الجديد ىذا السٍّْفر الخالد دكف أم مشقة أك صعكبة. كىك المشركع الذم أدعك إخكاني

عادة تقديمو إلى أبناء الجيؿ الجديد بمغة جديدة. أما الدارسكف كالباحثكف،  كآدابيا كتراثيا العظيـ إلى االلتفات إليو، كا 
فإنيـ ػ كما قمت ػ سيعكدكف إلى الكتاب األصمي كيحققكف متعة كفائدة جديدتيف. كأممي كبير في أف تتضافر جيكد 

ـ تراثيا إلى أجيالنا الجديدة، كأحسب أف كثيريف سيتابعكف ىذا المشكار. فإف كنت قد نجحت في أبناء العربية لتقدي
ذا لـ  ذا شعر القارئ باالستمتاع حيف يقرأ الكتاب، فالفضؿ األكبر لمجاحظ، كا  ميمتي، فيذا بتكفيؽ مف اهلل، كا 

 يستمتع، فإف ىذا ربما يككف لتقصير مني.
 نزار عابديف
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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 تكالؾى اهللي بحفًظو، كأعانىؾ عمى شيٍكره، ككفَّقؾ لطاعًتو، كجعمؾى مف الفائزيف برحمًتو.

ذكرتى ػ حًفظىؾ اهلل ػ أٌنؾ قرأتى كتابي ))ًحيىؿي المصكص(( في تصنيًؼ حيًؿ ليصيكص النياًر كشرًحيا، كفي 
ٍنت بو كؿَّ ثغرةو يمكف أف يىنفيذى تفصيًؿ حيؿ لصكص الميؿ كأالعيًبيـ، كأنؾ سىدىٍدت بو كؿَّ نقصو كضى  ٍعؼ، كحىصَّ

دىع الغامضًة الخفٌية، كما نٌبيؾ إليو مف الًحيًؿ الغريبة،  منيا المصكص، كأٌنؾ كصمتى بما اٍستىفىٍدت منو مف الخي
تاب عظيـه، إلى ما عسى أال تبميغىو حيمةه شٌريرة، كال يصؿى إليو مىكره كخداع، كذكرت ػ حفظؾ اهلل ػ أفَّ نٍفعى ذلؾ الك

 كأفَّ عمى كؿ حريصو عمى ماًلو أف يقرأىه.
يـ، كما يجكزي منو في باب الًجٌد، كما يجكزي منو في باب اليٍزًؿ  : اٍذكر لي نكادرى البخبلًء كأقكالىيـ كحججى كقمتى

اجعًتو. كذكرتى طرائؼى كالميزاح، فإف الًجدَّ ييٍتًعب الًفٍكر تعبان يمنعي مف معاكدتو، فيككفي اليزؿي راحةن لمفضًؿ قبؿى مر 
ميمان أٍحمر لكًف البىشىرة، ككنتي أظٌف  ٍمؽ، ككاف حى أبي محمد عبًد اهلل بًف كاًسبو مف بني حراـ، كلقد كافى أطيبى الخى

ـٌ، فقد كافى الحرامٌي أىٍحمرى لكًف البىشىرة،  ـى فييـ أىعى ٍمًر لكف البشرة تىسيرُّعان كىًحٌدة، فكجدت الًحٍم ككاف أف في الرجاًؿ حي
إسماعيؿي بفي غزكاف كذلؾ، ككافى حميمان، لكنو كاف مف أصحاًب أبي نكاس الٌشاًعًر الماجف، ككاف يتكمَّؼي الشعرى 
عمى مذىبًو، فمـ يكف يرقى شعرهي الغىٌث إلى طبقًتو كمرتبًتو، فكاف ييغٌطي تخمُّفىو عنو باصطناًع الفيكاىًة كالعىبىث، 

 ة، فقد كتب لمكيس بًف ًعٍمراف، كألبي سميماف داككد بًف داككد.ككاف كاتبان لدل السُّراة كاليكال
كذكرتى آراء الًكٍندٌم التي دافع فييا عف البيٍخؿ، حتى لقد ظٌنو الناس الفيمسكؼى الشييرى أبا يكسؼ يعقكبى بفى 

كف ىذا خطأ، إسحاًؽ الًكٍندم، لما في كبلًمًو مف دٌقةو في الكصؼ، كركعةو في التحميؿ، كجماؿو في العبارة، ل
 كالًكٍندم مع ذلؾ كاف رجبلن بخيبلن أشدَّ البيخؿ، كما كافى صاحبى تدبيرو عجيب.

ـي في  لى بني عمّْو مف آؿ زياد، كسيؿي بف ىاركف مىف تىٍعمى كذكرتى رسالة سيؿ بف ىاركف إلى محمد بف زياد كا 
 برمكٌي، ثـ كاف صاحبى دكاكيف الرشيًد بىعده.البخًؿ كالدعكًة إليو، كالدفاع عنو كتركيًجو، كقد كاف عامبلن ليحيى ال

كذكرتى كبلـى إٍسماعيؿى بًف غزكاف كىك القائؿ ))ال تنفٍؽ ٍدرىمان حتى تراه. كال تثٍؽ بشكر مىف تعطيًو حتى 
، كالجاًزع ىك الذم يكفير(( كمعركؼه عنو أف كاف يخالطي ))أىؿى الكبلـ(( كيأخذ  تمنىعىو، فالصابري ىك الذم يىشكيري

ذىـ. ككافى عمى صمةو بأبي إسحاؽ إبراىيـ بف سٌيار النٌظاـ كىك أحدي كباًر المعتزلًة في البصرة، كبأنسو بف مأخ
سىفى الببلغة، كقد شًيدى  أبي شيخ، كاتًب جعفرى بف يًحيى البرمكي ككاف ذكيان فىًيمان، نقٌي األلفاظ، جٌيد المعاني، حى

سىفي  سىفي الفيـ حى االٍستماع، كلكنو ػ غىفىر اهلل لو ػ كاف مٍستيتًران بالنساء، غيرى ميتحرّْجو  أىنسه البًف غزكاف بأنو حى
 فييف، كقد قاؿ في ىذا ))األصكاتي الحسنةي كالعقكؿي الحسافي كثيرة، كالبيافي الجيَّدي كالجماؿي البارعي قميؿ((.

 الحارثٌي كالي مكةى كالمدينة كذكرتى ػ كٌفقؾ اهلل ػ خيطبة الحارثٌي، كىك رجؿه آخر غيري زياًد بًف عيبيد اهلل
ف كاف ىذا ييعىدُّ في البخبلء أصحاًب النكادًر في البخؿ، أما  كالطائؼ كاليمامة في أياـ أبي جعفر المنصكر كا 

 الحارثي الذم نعنيو فيك غنيّّ يتشبَّوي بالنببلء كاألشراؼ.
ة، كأف أبٌيف سببى تىٍسميتيـ البخؿى إٍصبلحان كطمبتى مني ػ حفظىؾ اهلل ػ أف أذكرى أفعالىيـ كأفعاؿى غيرًىـ العجيب

ٍزـ  كا حكؿ منًع الخٍيًر عف الناس، كنظركا إليًو عمى أنو مف حى ـى داري ًل كىصىبلحان، كتسميتًيـ الشيحَّ اٍقتصادان كتكفيران. كى
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ـى ناصبكا مكاساةى اآلخريف العىداكىة، كقرنكا ًفٍعؿى الخير كاإلحساف باإلٍسراؼ الذم ـى جعمكا الٌرجاؿ، كًل يـ كالتضييع. كل
ٍمًد الناس ليـ، كلـ يكتىرًثكا لما ـى كانكا أزىدى ًمفى النٌساؾ في حى ٍيبلن، كل ـ إسرافان كالًحٍرصى عمى الّْذٍكًر الحميًد جى  الكىرى

ـى عىدُّكا مف الضعفاء مف اٍنفرىجٍت أساريريه لمذكًر الحسف، كارتاحت نفسيو لم ؽ بيـ مف المذٌمة لبخميـ، كل بذًؿ يٍمحى
ـى عٌدكا مف األقكياء الحكماًء مف ال يميؿي إلى مىدحو كثناء، كال ييٌمو ما يقاؿي فيو مف الًيجاء، كلـ أتعبكا  كالجكد، كل
أنفسىيـ في اإلٍتياف بالحيجج لتفضيؿ شدَّة العيًش كضيقًو عمى ليف الحياًة كنعيميا، كتفضيًؿ ميرّْ الحياة عمى 

ـٍ يىٍحمٌركا حيا ـى ل ٍمكىا، كل ءن كخجبلن مف عدـ كجكد أم مف الطٌيبات في مساًكنيـ، مع استيتارىـ بيا في مساكًف حي
كا ألنفسيـ أف يىسيمككا مسمؾى مف يستحؽي ذلؾ  ـى ارتضي كا في البيخؿ كتيافتكا عميو، كأسرعكا إليو، كل ـى لجُّ غيرىـ، كل

دارو بأمّْ ثمف، كبأٌم كسيمة، كلـ زىدكا االسـ، مع أنيـ يأنىفكف منو كيتكبركف، كلـ رغبكا كألحكا في كسب أمّْ مق
ـى كانت أفعالييـ، كىـ في حاًؿ الغنى، أفعاؿى الخاًئًؼ مف زكاؿ الغنى، كلـ تكف  في اإلنفاؽ زيىدى الناسكيف، كل
ـى ييكرّْمكف كيذكيركف بالخيًر مف يخاؼي زكاؿ النعمة كينتقصكفى فعؿى مف يعيشي  ـى الغنى، كل أفعاؿ، مف يرجك دكا

مًؿ برزًؽ اهلل، مع أٌننا نرل أف مف ىـ في عافيةو أكثري ممف اٍبتبلىـ اهلل، كأف الفكائدى ليست أقؿَّ مف عمى األ
كىـ عمى نفًسو بالشقاء بؿ كيؼ يٌدعي نصيحةى عامًَّة  المصائًب الميمكة. كلكٍف كيؼى يدعك إلى السَّعادة مف حى

تىيـ؟  الناس، مف يىغيٌش خاصَّ
أبٌيف لـ أٍكردكا الحيججى كالبراىيف لمدًح فعؿ أٍجمعت األٌمة عمى أٌنو مف قبيح الفعاؿ،  كرغبتى ػ أدامىؾ اهلل ػ أف

مع أنيـ مف ذىكم المعرفة كالعقكؿ الرشيدة، كلـ كانكا يفتخركف بما تـ اإلجماع عميو عمى أنو مف األفعاؿ 
ألفعاؿ كأسبابيا، كينطمقكف فكران المذمكمة مع أنيـ ليسكا مف الجييبلء، ككيؼ ينتبيكف كىـ يبحثكف عف ًعمؿ ىذه ا

إلى الغاياًت البعيدة كالمعاني الخافية، كال يفطنيكف لمقيٍبح الٌظاىر في الٍبٍخؿ، كتكفيو شناعةي اسمًو كبشاعتيو، كأٌنو ال 
يـ، كمىٍف يؤٌدم إال إلى السُّمعةى السيّْئة، أك خمكًؿ الذكًر بيف الناس، باإلضافًة إلى أثرًه السيّْئ عمى البخبلء كأًىم

 ييعاشرىـ.
كالبخيؿي يجمع بيف الٌتعب كاٍنشغاًؿ الباؿ بالحفاًظ عمى مالو، مع أٌف ىذا الماؿى ال ينقصي بؿ يزيد، كييجبر نفسىو 
ًشف تغىٌيران عمى نفًسو، كيجمعي بيف طيكؿ االغتراًب عف األىًؿ سعيان كراءى إٍكثار الماؿ، كقمة االنتفاًع  عمى العيًش الخى

ـى اليقيف أف مالو صائره إلى كريثو، فيصيري الكارثي أعدل لصاحًب الماؿ مف ألدّْ بالماؿ نفسو ـي عم ، مع أٌنو يعم
أعدائو، كيتمٌنى لو المكتى سريعان، كيرل أنو أحٌؽ بيذا الماؿ مف صاحبًو، كفي ىذا، ألـ ييٍظير البخيؿ الجيؿى 

تبريرو ليذا بالمعاني القكية كاأللفاظ الجميمة، كالغباء، كيمصٍؽ بنفسو صفةى الغاًفؿ األحمؽ؟ فيكؼ يبحثي عف 
دراؾ المعاني البعيدة، فكاف ما  كاالختصار الذم يكحي بالببلغة كتقريًب المعاني، كسيكلة التنًصؿ مما ىك فيو، كا 

مكفى ظىيىر مف المعاني التي يرٌددىا، كالشرح الذم يقٌدمو مكذّْبان لما كاف ييظير مف الجيًؿ كنيقصاًف العقؿ؟ ككيؼ أ
 أف ييبصر المعانيى البعيدة الغامضة، كيعجزى بغباًئو عف إٍدراًؾ القريًب مف المعاني الجميمة كاألفكاًر العظيمة؟

كطمبتى أف أبٌيف ما شىٌكشى عقكلىيـ، كأفسدى أذىانىيـ، كجعؿ عمى أبصاًرىـ غشاكة، كنقضى االعتداؿى كىك صفةي 
كجًو الحٌؽ ًبًعناد، كخالىفكا ما أجمعى عميو الناس، ككيؼ اجتمعى فييـ  العقبلء، كما اليدؼي الذم مف أجمًو كقفكا في

و مع بعض، ككيؼ أمكفى أف يجتمعى فييـ الغباءي الشديدي كالفطنة  التناقيضي كالتضاٌد، كالمزاجي الذم يتنافى بعضي
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يا، بينما أدرككا العجيبة، كما السببي الذم حىجبى عف بصاًئرىـ كعقكليـ أقرىب المعاني كاألفكاًر العظيمة  كأكضحى
 غكامضى األمكًر كما اٌدعكا ككصمكا إلى أبعًد المعاني؟

ير بذنبو فيو،  : كلستي أىٍعجبي مٌمف ترؾى في البخؿ حياءه كتبع ىكاه، أك مف باح بأسرارًه في البخًؿ، كجى كقمتى
مدافعان عف البيخؿ، مقٌدمان الحججى كاألعذار  متحٌمبلن أف يىذمَّو الناسي كيعيبيكه كلـ يسكٍت ميستىًتران، بؿ انبرل إلى القكؿً 

مبو بخميو عمى عقًمو فأٍفقده صفةى العقبلء، فكأنما يتعىٌمد كيقصدي إظيارى عيكبو، كما  بما جاءى في الكتب، كال مٌمف غى
ـ، كربما أعجب ممٌف يىعرؼ أنو بخيؿ، كيعرؼي أٌنو مفرطه في الٌشٌح، كمع ذلؾ يحارب فطرتىو، كيقاكـي الطٍَّبعى القكي

يظٌف أف اآلخريف أدركيكا بخمىو الشديد، فاستحيا مف ذلؾ، كراح ييمكّْه عمى بيخمو، كىك شيء ال يمكف إخفاؤه، كمٍف 
 ييحاكؿ أف ٍيرقىعى ثكبان ممٌزقان ال يقبؿي الترقيع، ألف الشقكؽى كالخركؽى فيو ظاىرةه كبيرة.

ٍعفو عف عبلًج فإذا كاف قد أدرؾى أف فيو عٍيبان، كأدرؾى أف اآلخريف  يعرفكف ىذا العيب، فمماذا ال ينتبو إلى ضى
ما أصابىو مف داًء البيخؿ كعجًزه عف تعديًؿ ًطباعًو كمعالجًة أخبلقو؟ كعف استرجاًع ما كاف عميو مف العاداًت 

ك مف قمبًو ما داخمو مف األخبلًؽ الذميمة، كيمىؤليه باألخبلًؽ السمي  مة؟الطيبًة المحمكدة؟ كلماذا ال يىمحي
كلك أٌنو فعؿ ىذا، لترؾى تىكىمُّؼى ما ال يستطيعيو، كلىرًبح الّْذكر الحسف باإلنفاًؽ عمى مف يذٌمو إلسكاًتو، كلما 
عى الناس ريقباءى عميو، ييحصيكف أفعالو، كال جعؿ الشَّعراءى يتندَّركف بمائدتًو، كال خالط رجاؿى البريد كالمككميف  كضى

 البمداف، كلك أنو فعؿ ىذا ألراحى نفسوى مف تعًب التكمؼ، كلجعؿ نفسىو كبقية الناس.باألخبار ليسيركا بأخبارًه في 
كما باؿي ىذا البخيؿ ًينتًبوي لعيكًب الناس إذا أطعمكه، كيتحدث بيا، لكنو ال ينتًبوي إلى عيكبو إذا أطعميـ، حتى 

ؿي بالقميؿ مف لك كاف عيبيو مكشكفان، كعيبي غيره مستكران؟ ككيؼ تجكدي نفسي أحدىـ بالكث ير مف الذىب، كلكنيا تبخى
ؿى الّْذكر الحسىف بالقميؿ  الطعاـ؟ كقد عمـ أفَّ ما بىًخؿى بو ىٌيف إلى جانًب ما بىذلو كأعطاه؟ كأٌنو لك شاء أف يحصّْ

 مما جادى بو، كيجنّْبى نفسىو الّْذٍكرى السٌيئ بما بىًخؿى بو، لكاف ذلؾ ىينان كيسيران.
: كالبد مف أف تعّْ  دلٍَّت عمى حقائًؽ المتستّْريف، كقمتى رفني سىقىطاًت ىؤالء المتكمّْفيف كزالًتيـ التي نىٌمت عمييـ، كى

مٌيزٍت بيف مف قىيره زمانيو كزىجرهى كمىنعو، كمف  كمزَّقٍت ما يختبئ خمفىو الميدَّعيكف، كفٌرقٍت بيف الحقيقًة كالكذب، كى
سىيا، كتقارفى ما في طباعًؾ بيا، كلتعرؼى مكاقعىيا كنتائجيا فإف نبٌيؾ يىٍشكير كيدعك بالخيًر كيطمبيو لطبعو فيو، ًلتٍدر 

ٍفتو حؽَّ المعرفة فتجنٍَّبتو، فإف كاف ظاىران نظٍرتى فيو، فإذا زاد  درسييا إلى عيبو في نفسؾ تجيمو كتيٍغًفمو، عىرى
دتيـ بدعكتيً  ال سىتىٍرت احتمالؾ ىؤالء عمى نيفكًرؾ منيـ، داكمت عمى إطعاًميـ كاكتساًب مىكَّ ـ إلى مائدًتؾ، كا 

ٍت  نفسىؾ، كاٍنفىرىٍدت بما طعاميؾى مف ى الطيبات، كاٍنكفىٍأتى عمى نفًسؾ كعياًلؾ تعيشي عيشى المستكريف. فإذا تساكى
ـى مف أف يىذيمَّو  ًم ٍنت نفسىؾ مف التكمُّؼ، كرأيت أفَّ مف سى زىٍمتى أمرؾ أاٌل تعرّْضى نفسىؾ لممذمَّة، كحصَّ األسباب، حى

قة عمى الًخداع كافى مف الحازميف، كذكرتى أٌنؾ أحكجي ما تككفي إلى معرفًة ىذا ال َى ًبح، كأٌف مف آثر الثّْ ناس فقد رى
األمر كيمّْو، كأفَّ عمى ذم الميركءة أف يىطًَّمعى عميو، كأٌني إف أىفٍدتيؾ بما في ىذا الًعمـ ما تحمي بو ًعرضىؾ كسيمعتؾ 

)حيؿ المصكص(( في حماية أمكاًلؾ، أككفي قد أفدتيؾ ما لـ يقٌدمو لؾ أبه مشًفؽي مف الذميمة، كما أفدتيؾ بكتابي )
 كأّـّ حانية.

ًفظىؾ اهلل ػ أف أبٌيف لىؾ آراءى خٌباب الميداًفع ًعف مذىب المىزدكية كديانًتيـ في نفي غيرة الرَّجؿ عمى  كسألتني ػ حى
ـي الزكجًة لمصديؽ مف باًب حيسف تعاميًؿ الرجؿ مع صديقو، كتفضيمو عمى  نساًء بيتو، كالدَّعكة إلى أف يككف تقدي
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نفسو، كأف الجارية يمكفي أف تيعارى إلى الصديؽ كما ييعاري أمُّ شيء آخر، كأف الزكجة ال تختمؼي كثيران عف األىمىًة 
فَّ الجارية الجارية. كأف األىمىة الجاريةى ماؿه كالذىب كالفضة، ألنيا تيشرل كتباعي بيما، كاحتجاًجيـ بيذا عمى أ

ٌؽ ببنًتو أك أخًتو مفى الغريب البعيد، كأف ىذا كمف يحرثي  يمكفي أف تعار كما يعاري الذىب كالفضة، كأف الرجؿ أحى
و بىدىالن مف أف يىحرثيا الغريب، إال أف العادات كرَّىٍت الٌناسى بو، كحٌرمتو الديانات السابقة، مع أنو األصؿ،  أرضى

كا يخترعيكف األسباب لييقنعكا اآلخريف بأٌنو ًفٍعؿه كصاركا ييبالغكف في كراىيتً  و حتى عىٌدكه مف أكبًر الكبائر كصاري
 شنيع.

كأف أكتبى لؾ حكايةى أبي الجيجاه النُّكشىركاني الذم كاف يىدعي الجنكف كمٌتيمان بالزندقة في الدّْفاع عف الكذب، 
ٍعًمو في مرتبةو مساكية لمرتبة الصدؽ، كأٌف الناسى يظًمم كف الكذب بتناسي أفضاًلو كًذٍكر مساكئًو، كيجاممكف كجى

الصدؽ بتذكر منافعو، كتناسي أضراره، كلك أنيـ عدلكا في المكازنة بيف االثنيف، كتذكركا خصاؿ كؿ منيما لما 
 فرقكا بينيما ىذا التفريؽ كمو، كلما نظركا إلييما ىذه النظرة الظالمة كلرأكىما متساكييف.

رىطو الذيف كانكا يكرىكف الحياة العقمية، كيبتغكف الكماؿ الجسدم، كيركف أف كأف أشرح مذىب صحصح ك 
أفضؿ العيش يككف في كثرة الماؿ كصحة البدف كخمكؿ الذكر كتفضيؿ النسياف، كأف الغباء في مجمؿ أحكالو 

قركف باألمف أفضؿ كأنفع مف الذكاء كالفطنة في مجمؿ األحكاؿ، ألف العقؿ مقركف بالحذر كاالىتماـ، كالغباء م
 كاالطمئناف كفراغ الباؿ.

كلكال أف ىذه األبكاب كميا كأكثر منيا مكجكدة في كتابي ))كتاب المسائؿ(( ألتيت عمى كثير منيا في ىذا 
الكتاب كأما ما سألت مف المبررات كالحجج التي يسكقيا األشحاء، كنكادر أحاديث البخبلء كطرائفيـ، فستجده 

جمالو، كىذا أجمع ليذا الباب، مف سمكؾ ىؤالء مف كصؼ ما في ىذا الكتاب إف شاء اهلل  تعالى بتفصيبلتو كا 
عندم، كليس كؿ ما كصؿ إلى عممي مف أخبارىـ، كباالقتصار عمى األخبار المؤكدة، يصير الكتاب أقصر، 
 كتقؿ عيكبو. كنبتدئ برسالة سيؿ بف ىاركف لبني عمو، ثـ بطرائؼ أىؿ خراساف، لما شاع بيف الناس عف

 بيخميـ.
كستجد في ىذا الكتاب ثبلثة أشياء: تتبيف حججيـ الطريفة التي قد تبعث عمى الضحؾ، أك تتعرؼ الحيؿ 
المطيفة، أك تستفيد منو النكادر العجيبة، كفي أقؿ فكائده أنؾ تضحؾ مما جاء فيو، كتميك بقراءة أخبار ىؤالء إذا 

 مممت الجد.
إلنساف، كمحمكد العكاقب بشرط أف يكافؽ مكضعو، كال يتجاكز كنحف نزعـ أف البكاء صالح لتيذيب طباع ا

المقدار المحمكد منو، كال ينصرؼ إلى جية غير صحيحة كىك دليؿ عمى الرقة كالحناف كاالبتعاد عف القسكة 
كتحجر العكاطؼ، كربما عده بعضنا دليبلن عمى الكفاء كشدة الحزف عمى األحباب، كىك مف أعظـ ما تقرب بو 

إلى ربيـ، كاسترحـ بو مف يخافكف ىكؿ ما قد يمقكف في آخرتيـ. كقد اشتد خكؼ رجؿ عندما رأل ابنو العابدكف 
 يبكي بشدة، فقاؿ لو بعض الحكماء" دعو كال تخؼ فإف البكاء متنفس لجسده، كصحة لعينيو.

رقة القمب  كلعمي أذكر عامر بف عبد اهلل بف عبد قيس العنبرم التميمي الزاىد العابد، كما كاف عميو مف
كصفاء البصيرة كحضكر البديية، إضافة إلى ركعة البياف كحيسف الديباجة، كالقيدرًة عمى أف ينفذ ببيانو إلى 

 أعماؽ القمكب، فقد ضرب عامر عمى عينو متضايقان كقاؿ ))جامدة شاخصة ال تندل((.
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أبي مكسى األشعرٌم، كال ييذكىر الزَّىادي كأذكير صفكافى ٍبفى ميٍحًرًز الغٌساني البىٍصرٌم التميمي كىك مف تبلميًذ 
كالنساؾي كأٍىؿي البياًف إال ييٍذكر معيـ. قيؿ لو بعد أف طاؿ بكاؤيه كتذكُّري أحزاًنو ))إف طكؿى البكاء يكرث العمى(( 

بيذا فقاؿ صفكاف ))عندىا تيعىٌد العيكفي بيف الشيداء(( فبكى حتى أصابىو العمى، ككاف ييسمى البٌكاء، كقد اٍشتيير 
 المقب يحيى البٌكاء كىيثـ ي البٌكاء.

ر، كأفسىدى الدماغ، كدىؿَّ عمى سيخؼ صاحبًو، كقضى عميو بالخكًؼ  كلكف البيكاء ببلء، كربما أعمى البصى
مقاء كالصبٌي الجباف.  الشديد، كشٌبو صاحبىو بالجارية الحى

ى صاحبو في أشدّْ السركر إلى أف ينتيىي سببي فإذا كافى البكاءي عمى ىذًه الصكرة، فما باليؾ بالضَّحًؾ الذم يىبق
الضَّحؾ. كلك كاف مف القبيًح في األفعاؿ أف يىضحؾى الٌضاحؾي كييضًحؾى الميضًحؾي لىما قيؿ لمزَّىرة كالكردة كمىبلءًة 

ًحكان((. كقد قاؿ اهلل س ًمٌي الجميمة كالقصر الذم أيٍحًسفى بناؤيه ))كأنو يضحؾ ضى بحانو كتعالى النساًء الحريرية، كالحي
ًحؾى في مقابًؿ الحياة،  في سكرة النجـ: ))كأنو ىيك أضحؾ كأبكى، كأنو ىك أىمات كأىٍحيا(( فكضع جؿَّ ًذكريه الضَّ
ميٌكان كبيران ػ ال يضيؼي إلى نفًسو القبيح، كال يىمٌف عمى عباده بالنقص.  كالبكاءى في ميقابؿ المكت، كاهلل ػ تعالى عي

بعث السركر في النفكس، ككبيران في تيذيب الطبائع، كىك أمره في أصًؿ طباع ككيؼ ال يككف عظيمان في 
اإلنساف كأساس تركيبو؟ ألٌف الضحؾى أكؿي ما يظيير مف الطفؿ الصغير، كبًو تطيبي نفسيو، كعميو ينمك جسيمو، 

 كيشتٌد عكديه كيكثر دميو كتزيدي مادةي قكتو.
سمُّكا أكالدىىـ الضٌحاؾ كالبٌساـ، كالطٍَّمؽ كالطَّميؽ. كقد ضحؾى كألف العربى يفضمكف الٌضحؾ كيقٌدركف خصالىو 

كا رجبلن قالكا: إنو ضحيكؾ  ذا مىدىحي كا، كا  النبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ كمىزىح، كضًحؾى صحابتيو كالصالحكف كمىزحي
، كييسًرعي إلى فعًؿ  الٌسٌف، كبٌساـ في األماسي، كيقاًبٍؿ الضيؼى بكجو بشكشو باسـ، كقالكا: إنو يرتاحي لمكـر

ذا ذىمُّكه قالكا: إنو عابس الكجو، كزاديكا في شٌدة عيبكسو، فقالكا: إنو  المعركؼ، ينشىطي ليما فكأٌنو أصابىو اىتزاز، كا 
كالح، فكأفَّ لكفى كجيو تغير، كقالكا: ىك مقطب الجبيًف دائمان، كقالكا: إنو كريوي الًخمقة ألٌنو عابس، كقالكا إف 

ٌؿ كما ذاؾ إال كىٍجيو كالسَّ  و العابسى بأنو حاًمض كأنما غيًسؿ بالخى حاًب الغميًظ األٍسكد، كىك كريو، ككصفكا الكجى
ٍمك، فكأٌنؾ حيف ترل كجيان ضاحكان تذكؽ عىسىبلن. و الضاًحؾى بأنو حي  ألٌنيـ كصفكا الكجى

كز أف يزيدى  عنو، كلممىٍزح مكاضعيو  كلكٌف لمضحًؾ مكاضعىو التي ال يجكزي فييا العبكس، كلو مقداره ال يجي
كمقداريه، فإذا تجاكىزىىما أحده أك قصرَّ عٍنيما أحد، صارى ما يزييد منيما عف المقدار المناسًب كبلمان فاسداى 
دكد المعقكؿ كالمقبكؿ.  مضطربان، كصار التقصيري نٍقصان ميعيبان. فالٌناس ال يعيبكف المزحى كالضحؾ، ما داما في حي

النفع، كبالضحؾ ما كاف الضحؾي ألجمو، صار المزح ًجٌدان، كصارى الضحؾ كقاران، كلـ ينٍقصا مف فإذا أيريد بالمىٍزح 
 قٍدر الٌضاًحؾ المازح.

عمو في دىرىجةو مف الكماًؿ  كال أخدعؾ في كتابي ىذا كبًو، كال أيخفي عنؾ عيكبىو، ألنني ال أستطيع أف أجى
دقيًؽ كما يجبي أف يككف، ألف في الكتاًب فصكالن كثيرةن ناقصة، تريديىا، كال يمكف أف يكٌفى حقَّو مف البحًث كالت

ٍف كنا لـ نىشىأ أٍف ييعرفكا، كلـ نذكير أسماءىىـ، كسيتحقَّؽ ىذا سكاءه  فإذا ًزٍدنا فييا طرفان كاحدان غيًرؼ أصحابيا، كا 
ف، كليسى لنا مف عيذرو في سميناىـ أك ذكرنا ما يدؿُّ عمى أسماًئيـ، كمنيـ أصدقاءه كمقربكف كمستكركف كميتجمٌمك 



 21 

كـ، بأف نتجٌنى عمييـ، كنيتؾى أسرارىـ، فيذا نقصه يختؿُّ بو الكتاب، مع أف ىذه األحاديثى معظـي  ًَ قٍصد إفادًت
 مادتو التي ستناؿ إعجابكـ كرضاكـ.

في  كفي الكتاب أحاديثي أخرل غيري مشيكرة، كلك اٍشتيًيرت لما كاف فييا دليؿه عمى أصحابيا، كال تضرُّىـ
شيء، كال تتحقَّؽ الفائدةي كاالستمتاعي بيا، إال بأف ييعرؼى أىمييا، حتى تككف منتسبةن إلى ميٍستحٌقييا، كيككفى معدنيا 
كجكىرىيا ميمتصقان بالبلئقيف بيا، فإذا جرل الفصؿي بيف ىذه األحاديث كعناصًرىا كمعانييا كأرباًبيا، فإٌف نٍصؼى ما 

 ا يضيعي نصؼي ما فييا مف نكادر.فييا مف مبلحةو يضيعي سدل، كم
كتعمىـي أف ثمة مف يتجركف بالنادرة، يدعكىـ األغنياءي إلى مجاًلسيـ، كييٍحًضركنيـ طعامىيـ، كربما أجزلكا 
العطاءى ليـ، حتى بات ىؤالء مٍظيران مف مظاىر الجاًه كالشرًؼ كالغنى كالسخاء، كأداةن مف أدكاًت الترؼ ال غنى 

شديف كالشعراًء كالجكارم، كحتى صارت النكادري تجارةن تركجي كتنتشري كيعظيـ أىثريىا، حتى عنيا كالمغٌنيف كالمٍ 
أصبحت تيٍمتىمس بالتمقيّْ كالعمـ، فقاؿ أبك الًعبىر ))كنا نذىبي كنحف صغاره إلى رجؿو ييعمّْمنا اليزؿ كالميزاح(( كمف 

مٍَّيف الذم كاف مفضبلن عند محمد بف يحي ى البرمكي كعيسى بف جعفر كقد كانا يصبلنًو ىؤالء أبك الحارث جي
بالرشيد أحيانان، كلو نكادري لطيفةه غيري قميمة. كمنيـ الييثـ بف مطير الذم كاف أىٍعرج، كلكنو لـ ييٍرزؽ الشيرةى التي 

كييا لمخ ًزقىيا أبك الحارث، كمنيـ أبك إسحاؽ ميزٌبد الذم كاف أبك حبيب مضحؾي الميدم يحفظي نكادرىه كيرى ميفة، ري
ٍمع بيف الٌنساًء كالرجاًؿ في  مكر كالجى د(( لكٌنو كاف سٌيئ السيرًة بالمتاجرًة بالخي فقاؿ لو مزٌبد ))أنا أزرعي كأنت تحصي

 بيتو.
كلك أف أحدان ركل نادرةن باردةن غثٌة سخيفة، كنىسبىيا إلى أحد ىؤالء: لضحؾى الجميعي ليا، كلسارىت عمى أحسًف 

اٍشتييرت بيف الناس. كلك أنو اٍخترع نادرةن مميحةى المعنى، سيمةى األلفاظ، مما يجعيميا مف ما يككف، كربما انتىشرت ك 
نيف، أك إلى ابف الٌنكاء، أك لغيرىما مف الثقبلء البغضاء، لغىدت  أحسًف النكادر كألطًفيا، ثـ نسبىيا إلى صالح بف حي

 شرّّ مف البارد. فاترةن ال تيٍضًحؾ أحدان، كال تبعثي بيجةن أك سركران، كالفاتري 
نو الناس  كقد ذكرتي عامىر ٍبفى عبًد قيسو العٍنبرٌم الزاىد العابد كأذكري معو بٍكر بف عبد اهلل الميٍزني الذم قرى
بالحسًف البصرٌم فكانكا يقكلكف: شيخي البصرة الحسف كفتاىا بىٍكر كقد جعمو الزُّىد كالتأمَّؿ نيّْر البصيرة، خبيران 

 بمغى مف زيٍىده في الدنيا أف رفضى تكلي القضاء، لٌئبل تنقطعى صمتيو بالناس.  بأدكاء النفكس، كقد
كأذكر معيما أبا معتمر بفى عبًد اهلل الًعٍجمي، كىك مف زٌىاد أىًؿ البصرة، كمنيـ أيضان يزيدي بفي أباًف 

طابة أبان عٍف جد، كقد كاف أجدادهي مف خطباًء األ اشٌي، ككافى خطيبان كرثى الخى َى كاسرة، ككاف يىٍعتمدي القصَّ الٌرؼى
 في كىعظو كسيمةن لتقكية العكاطؼ كالمشاعر.

فمك أف أحدان أٌلؼ كبلمان يعظي بو الناس كيدعكىـ إلى الُّزٍىد، ثـ نسبىو إلى بٍكًر بف عبد اهلل، أك عامر بف عبد 
ف لـ يكف، أك لتضاعىؼى  سىنان كا  د فيو الناس رفعةن  قيس، أك مكرّْؽ الًعٍجمي كيزيًد الٌرقاشٌي لبدىا حى حسنيو، كلكجى

 كنضارةن لـ تككنا فيو.
كلك أف أحدان نسبى الكبلـى نفسىو أك ما يشبييو، إلى أبي كٍعًب الصكفي الذم كاف مف طبقًة القٌصاصيف الذيف 

كا بالقصّْ إلى مرتبًة االٍسًتٍجداء، كصاركا ييعىدُّكف مع القٌراديف في نظاـو كاحد، أك إلى الٌشاعرً  الماجف أبي  انحدري
 نكاس الحسف بف ىانئ، أك إلى الٌشاعر الحسيف ٍبًف ميطىٍير الممٌقب بالخميع، لفقد الكبلـي قيمتىو، كبدا سٍمجان كغميظان.
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كقد كتبنا لؾ في ىذا الكتاب أحاديثى كثيرة منسكبةن إلى أصحاًبيا، كأحاديث كثيرةن أخرل لـ ننسيٍبيا إلى 
مان، كلكال أٌنؾ طمبت مني أف أكتبى ىذا الكتاب، لما كمَّفت نفسي مشقَّة كتابتًو أصحابيا، إما خكفان منيـ أك إكرا

كلما كضعت كبلمي بحيث يظًمميني اآلخركف كينقيمكف عمٌي، فإف كاف ثٌمة ما ينقصي الكتاب، فإٌف لي في ىذا 
مٍؿ أنت كً  ف كاف فيو الئمةي اٌلبلئميف، أك عجزه عف الكصكؿ إلى مبتغاه فتحَّ  ٍزرىه.عيذران، كا 

 رسالة سيل بن ىارون
لى بني عمو من آل زياد  إلى محمد بن زياد وا 

 حين ذّموا مذىَبو في البخل، وتتّبعوا كالمو في الكتب 
عمكـ مٍف أىمو.  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ. أصمحى اهلل أمرىكـ، كجمعى شممىكـ، كعمَّمكـ الخير، كجى

ـي بني تميـ كسٌيدىا م الفتنة، كال  اخاًطبان قكمو: يا معشرى بني تميـ، ال تىتعٌجمك قاؿ األحنؼي بٍف قيًس حكي
تيسارعكا إلييا، فإني رأيتي أٍسرعى الناًس إلى القتاًؿ، أكَّؿ الياربيف مف المعركة، كأقؿَّ الناس حياءن مف الًفرار مف 

ف ييكًثري مف ًذٍكر عييكب الناس، الحرب. كقد قالكا قىديمان: إذا أرٍدتى أف ترل العييكبى مجتمعةن عمى كثرًتيا، فتأمَّؿ مى 
، لكثرًة ما فيو منيا.  فإٌنو إنَّما يعرؼي ىذه العيكبى

كأٌكؿ العيكب أف تىعيبى عمى أحدو ما ليس عيبان، كمف قىبيح األفعاؿ أٍف تىنصحى باالبتعاًد عٌمف ييرًشد إلى طريًؽ 
ـ ما اعكٌج مف أيمكًركـ، كأف الحؽ، أك تيبادرى بالعىداكًة الناصحى الميحٌب الحريص. كما أردنا بم ا قيمنا لكـ، إال أف نيقكّْ

نيديىكيـ سكاءى السبيؿ. كما ابتغينا إال أف نيصًمح ما فىسىدى مف أمرًكـ، كأف نيرًشدكـ إلى ما ييبقي النّْعمةى عميكـ. فإذا 
ٌنما األ نا، ألٌف النٌية حسنة، كا  عماؿ بالنٌيات، كسبيمييا مكصكؿه كٌنا قد أخطٍأنا السبيؿى إلى إرشاًدكـ، فإفى لنا عيذرى

 فيما بيننا كبينكـ.
رناً بًو بيف  ٍَ ًَ كال عىتىبى لكـ، ألٌننا ما أٍكصيناكيـ إال بما اٍختىٍرناه ألنفًسنا قبؿ أف ننصحكيـ بو، حتى لقد اشتيًو

ٍسفى نٌيتن ا حيف نٌبيناكـ، كأف تىٍمًفتكا الناس. كأنتـ أىمينا كمف ذكم رىًحمنا، ككاف جديران بكـ ػ إكرامان ليذا ػ أف تيراعكا حي
نا المبسكطى إليكـ، كعف القياـً  نىظىرنا، إذا كٌنا قد ٍأغفىمنا كاجبى حقّْكـ كًصمىةى الٌرحـ كالقرابة. لكنكـ رفٍضتـي عيذرى

. كلك كاف ذكري العيكب فضيمةن كمف أفضًؿ األعماؿ الصالحة، لشيًغٍمنا بأمكًرنا ك  ٍرمًتنا كقرابًتنا نأيتـي أنفًسنا بكاجب حي
فَّ مف أعظـً الٌشقاء كالٌتعاسة، كأبعًد األمكًر  رشاًدكـ سكاءى السبيؿ، كتىٍبصيًركـ عكاقبى األمكر. كا  عف نيصحكـ كا 
ف كافى بسيطان، كيتناسكا سيكءى استماًع  عف نيؿ السعادة ػ كىي الميٍبتغى ػ أف يتذكَّرى الجميعي خطأى المعمّْميف، كا 

دح، كأف ينظيركا إلى لكـً البلئميف عمى أٌنو أىمره فظيعه شنيع، كال ييتـ أحده بتعٌمد المتعمّْميف، كىك الخطأي الفا
 الممكميف اٍرًتكاًب ما يىٍستًحؽُّ المكـ.

ٍبزى الفطيرة. ليككفى الطعـي  لقد عىدىٍدتـ مف عييكبي قكلي لمخادمة: أجيدم عٍجفى العجيف كتخميًره، كما تيجيديف خى
ًَ أكثر . فماذا في ىذا القكًؿ مف الخطأ؟ لقد كاف عمري بف الخطاب رضي اهلل عنو يقكؿي أطيب، كعددي األرغفًة

 ألىًؿ بيتو: أجيدكا عىٍجفى العجيف كأىٍنًعمكه، فإٌنو يزيدي في العجيف كيينمٌيو فيؿ أخطأتي إذا تىشىبٍَّيتي بو؟
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ـى يٍعًرؼ كيؼ  كًعبتـي عميَّ قكلي، مىف لـ يكٍف حريصان عمى عدـً اإلسراؼ في األشياء الرخيصةً  المتكفرة،ل
 يقتصدي في األشياء النادرة الغالية. 

فمقد طمبتي ماءن لمكضكء، فجاؤكني بكىٍيمةو يدؿ حجمييا عمى أنيا تكفي لكضكئي، كتزيدي عف حاجتي، فمما 
ًصرتي إلى صبّْ الماء عمى األعضاء، كجدتي األعضاء أكثرى مف الماء، كنقص عمٌي ماءي الكضكء، فعممت أٌنني 
دت في أٌكؿ الكضكء، لكافى الماء كافيان  ٍنت بالماء في اٍبتداًء الكضكء، كأىٍسرٍفت في استعمالو، كلك أٌنني اٍقتىصى تياكى
ٍمتييا كمَّيا غىٍسبلن متساكيان، كلكاف نصيبي أٌكؿ األعضاًء غٍسبلن، كنصيًب آخًرىا مف الماء.  جميعى األعضاء، كلغىسى

ـي عمٌي ىذا التصرؼ، كرأيتم يدىكـ لتصكيًر شناعتًو كقبحو، كفضحتمكني بًو بيف ًفعبت كه فعبلن قبيحان، كبذٍلتـي جي
ـي الفقيوي الذم تعٌمـ عمى يد عبد اهلل بف  سىف البصرم، كىك اإلما الناس. فمماذا؟ أألٌنني أكرهي اإلسراؼ؟ لقد كاف الحى

في الٌناًفعىٍيف الماء كالكؤل. فمـ يٍكتًؼ أبك  العباس رضي اهلل عنيما، كعٍنو أخذ، يقكؿي عٍندى ًذكر اإلسراؼ: إنو يككفي 
 سعيد رحمو اهلل بذْـّ اإلسراًؼ في الماء، بؿ قىرنو بعيٍشب األرض.

ٍبدو نىًيـو  كرأيتـي أٌف مف العيب أٌنني خٌبأت سٌمةن كبيرة فييا الثميفي مف الفاكيًة الغالية كالتُّمكر الغريبة، عف عى
ٍمقا لدو طماع، كجارية حى ةو بمياء ال تيٍحًسفي شيئان، كماذا في ىذا مف العيب؟ ليس مف آداًب أككؿ، كىكى ء، كزٍكجى

السمكؾ، كال في ترتيًب طبقاًت الحكاـ كاليكالة كاألمراء، كليس مف عادىًة القادة، كال في تنظيـً أيميكر الٌسادة، أف 
ـي كا لحقير، في تناكًؿ األطعمة النفيسة الغالية، يتساكل التابعي كالمٍتبكع، كالٌسيد كالعٍبد، كالكبيري كالصغير، كالعظي

يكانات الرككب، كأثمًف األشياء كأرقاىا.  كالمشركبات الغريبة، كالمبلبس الثمينة، كحكائًج التٌنعُّـً كالترفيو، كأنكاًع حى
بتحيةو  كىذا ليس غريبان، إذ ال تتساكل أمكنتييـ في المجالس، كال أسماؤيىـ في الدعكات بؿ إف كبلن منيـ ييستقبؿ

مختمفة، كييرىدُّ عميو السبلـي بشكؿ ميغايًر لآلخر. ألٌف ىؤالء الذيف ذكرتيـ ال يىٍفقيدكف مف ماًليـ ما يىٍفقيد القاًدري 
ـى العارًؼ قىٍدرى األشياء كقيمتىيا. بؿ إف مف ىؤالء الذيف ال ييقىٌدركف النّْعىـ حؽَّ  عميو، كال ييتمكف لئلنفاًؽ اىتما

ـى قدرىا، مف يطعـي  كمبىو الدجاجةى السمينةى التي ال تيقىٌدـ إال لضيؼو عزيز، كقد يقٌدـ لحمارًه أك حصاًنو السمًس
مىفان.   المٍقشكرى عى

ٌبأت ما خٌبأت، مع أف بعض األىًئٌمة خٌبأ كعاءن ليس فيو إال مىدقكؽ الًحنطىًة كالشعير،  ـي عمٌي أنني خى لقد ًعبت
تـى عميو بالطيف، كمنيـ مف ختـ بال ٍمك الرُّطىب. فسكىتُـّ كخى ٍتـ إف كىجىب، خيره مف حي طيًف عمى كيسو فارغ، كقاؿ: الخى

ٌبأكا األشياءى العادية، كلـ  عنيـ، ألنكـ ال تقًدركيف عمى عيًبيـ كال تجرؤيكف، كعٌيرتيمكني ما فعمت، مع أٌنيـ إنما خى
 أىخبٍّْئ سكل األشياًء النفيسة.

ًقو، حتى يكادى المحـي يذكبي في  كشٌنٍعتـي عمٌي أنني قمت لغبلمي: إذا طىبىٍخت المحـى فًزٍد في إنضاجو، كًزٍد في مىرى
ٍبًزنا، كنجمىعي بيف االنتفاًع بالمحـً كطيب المرؽ، فما العيبي في ىذا؟ لقد قاؿ  المرؽ، فيككفي المحـي كالمرؽي إدامان لخي

 لماء، فإف لـ ييًصٍب أحديكـ لحمان، أصابى مرقان.رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: إذا طىبىخٍتـ لحمان فىًزيديكا في ا
ٍيدىكـ عٌما تىعيبكنو عمٌي، فمـ تجدكا إال أٌني أصنعي لمحذاًء نعبلن تحتى نعمًو، كأٌني أٍصنىع  كريٍحتـ تبحثكف جى

ـ، كما إنو لمقميًص ًبطانة، كأٌني قمت إف الحذاء مزدىكجى النعؿ أبقى كأطكؿي عمران، كأليفي في المىٍشًي، كأٍكٌفى لمقد
ٍسف تدبيًر األمكر، كقد  يىبلء، كىك تىشبُّوه بالناسكيف. كأٌني قيمت إف ترقيىع الثكب مف حي ينفي اًلكٍبرى كاإلعجابى كالخي
يٍرقىع ثكبىو، كيمعىؽي إصبىعو بعد الطعاـ. ككاف يقكؿ: لك أيتيتي  كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. يىٍخًصؼي نىٍعمىو، كى
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ٍمؽ كسٌيد المرسميف إلى عىٍظـو ساؽو ال بذراعو ألىكىٍمت، ك  لك ديًعيت إلى كيراعى ألىٍجبت، كلـ يكيٍف أحده ًليدعيكى أشرؼ الخى
 لحـى عميو، كلكٌنو صمكاتي اهلل عميو أرادى أف يعمّْمنا التكاضعى، كقد قالكا: ال تيٍطًعـ العٍبدى الكيراع، فيطمعى في الذّْراع.

بف عيبٍيد اهلل التٍَّيمٌي، مف تىٍيـ قريش، كىك السَّبىاؽي إلى اإلسبلـ، صاحبي كدعيكني أٍذكر لكـ أبا محمد طمحةى 
المكاقًؼ المشيكدة مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الغنٌي النبيؿي كاًسعي الثَّراء، حتى سيٌمي: طمحةى الخير، 

و سيٍعدل بنت عكؼ طىرؼ إزاره إلى الٌطرًؼ ا آلخر كخاطتيما، لتخفي ما بو مف كطمحةى الفياض. لقد ضٌمت زكجي
 اىتراء.

ككاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو يىٍرقىعي ثكبىو، بؿ قيؿ إنو كاف في ثكبًو ًرقاعه مف جمد، فمـ يٍكتىًؼ بترقيع 
ثكبًو، بؿ رىضي بأف تككف الرقاعي مف الجمد. ككاف يقكؿ: مف لـ يٍستحي مف الحبلؿ، خٌفٍت نفقتوي، كقىٌؿ كبريه 

ًمؽى البالي.كقالكا: ال   يعًرؼي قيمة الجديًد، مف لـ يمبس الخى
ًجرى زيادي بفي أبيو، فبعثى رجبلن كي يأتي لو بمف ييحاًدثيو، كاشترط أف يككف عاًقبلن رزينان. فأتاه برجؿ، فكجده  كضى

ذكرتى لو سببى  كما طىمىب. فقاؿ لمف أرسمو: أكينتى ذا مىٍعرفة بو؟ قاؿ: ال، كال رأيتوي إال الساعة. قاؿ زياد: فيؿ
ـى اٍختىرتو مف  ٍثتى األمكر، قبؿ أف تأتيىني بو؟ قاؿ: ال. قاؿ: فىًم دعكتي لو؟ قاؿ: ال. قاؿ: فيؿ باىدٍلتو الكبلـ، كبىحى
بيًف الٌناس؟ قاؿ: يكمينا يٍكـه حاٌر، فخرجتي أًعريؼ عيقكؿي الناًس بطعاميـ كلباًسيـ في مثؿ ىذا اليكـً القائظ، فرأيتي 

 جديدةن خفيفة. كرأيتي ثيابىو قديمةن بالية، فقمت: ال يككفي ىذا إال مفى حٍزـ األمكر. ثيابى الناس
ًمٍمنا أف الجديدى أقؿُّ مف القديـً البالي، إال في بىٍعًض مكاضع. كقد جعؿ اهللي عىزَّ كجؿَّ لكؿّْ شٍيء قٍدران،  كقد عى

مقاالن. كقد أحيا سبحانىو كتعالى بالسـٌ، كأماتى بالغذاء،  كىٌيأ لو مكًضعان، كما جعىؿ لكٌؿ دٍىرو رجاالن، كلكؿّْ مقاـو 
ع،  كقد يشاءي جٌمت قدرتيو أف يىغىٌص المرءي بالماء، كييقتؿى بالٌدكاء. لذا فإف ترقيعى الثكب يجمعي بيف اإلصبلًح كالتكاضي

ميؽه ذىميـ.  مىعى الًكٍبرى مىعى اإلسراؼ، ككبلىما خي  أما مف ال يرقع فإنو جى
إف اإلصبلح كحدىه كسبه كغنيمة، كما قالكا: إف ًقمَّة العياؿ كحدىىا غىنى. كلماذا تستٍيجنكف  كقد قالكا:

ٍنزو كيسرت، كلـ يىٍذبىٍحيا؟ كلماذا تستىٍغربكف االكتفاءى بالقميؿ، كقد قاؿ  بىر األحنؼي بف قيس يدى عى اإلصبلحى كقد جى
اجة. كقاؿ رجؿه ألحد ذكم الجاه كالًعٌز كالشرؼ: عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: مف أكؿى بيضٍة، فقد أكؿى دج

سايٍىدم إليؾ دجاجة فقاؿ: إذا كٍنتى البٌد ميٍيديان، فاٍجعىٍميا بٌياضة. بؿ إف أبا الدرداء عكيمر بف مىالؾ األنصارم 
 ًَ رى رضي اهلل عنو، كىك مف صحابًة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ األقربيف، كاف يرل أف عمى المرء أال ييٍيًد

 مف الذبيحة شيئان حتى كال عظامىيا كعركقىيا.
ذا كافى قد  كًعٍبتـي عميَّ قىكلي: إٌف عمى المرء أف يىٍحفىظى مالو، كال ييحكّْـ فيو اإلسراؼ كال ييٍنفقو عمى الشيكات. كا 

عيفىت قيٌكتو، فبل يىغرٌنو ىذا، كييغريو بأف يندفىع  إلى المكاًرـ، كأف طاؿى عمره، كتىقٌكسى ظيريه، ككىفى عظميو، كضى
مىو، كأف يجعمىو ًمفى الميعىمَّريف،  ر أىجى ييٍخًرجى مالىو المحفكظ، كييعطيىو غيره. فمعٌؿ اهلل سبحانو كتعالى قىٌدر أف ييؤىخّْ
كلىعٌمو ييرزؽ كلدان في آخًر عمره، فمف أيف سييٍنًفؽ عميو؟ كماذا سيكرّْثو؟ كلعمو تيصيبيو بعضي مصائًب الدىر مما لـ 

عمى بالو، كال أدركو عقميو، فينقمبي طالبان بعد أفى كاف مطمكبان، كيصيري سائبلن بٍعد أف كافى مٍسؤكالن، كيحاكؿي  يخطيٍر 
استرداد ماًلو ممَّف ال يىرٌدكف إليو شيئان، كيًظيير الفاقىة كالحاجةى كالشككل إلى مف ال يرحمكنو، فيككفي أضعؼى ما 

ري إلى أقبًح ما يككف بو الكسب. فمماذا يضعي نفسىو ىذا المكضع؟ أليسى يككفي عف الطمب، كقد ييٍمًجئيو الدىٍ 
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األفضؿى لو أف يعمؿى بنصيحًة عمرك بف العاص كىك المبيب األريب الداىية: اٍعمىٍؿ لدنياؾ عمؿى مف يعيش أبدأ، 
 كاٍعمؿ آلخرتؾ عمؿى مف يمكتي غدان؟

القمار، كالماؿ الذم آؿى بالميراث، كالماًؿ الذم يجديه المرء كرأيتـ العيبى في قكلي: إٌف التبذير يساًرعي إلى ماًؿ 
دكفى تعب، كالماًؿ الذم يككفي مف ًمنىًح الممكؾ كأيعطياًتيـ. أما الماؿي المٍكتىسىب، كالًغنى الذم جاء بىالٌتعب، كالماؿي 

شغاؿي الباؿ، فإنو ييحفىظ، الذم قد يككفي في ذىىابو ذىىابي الدّْيف، كانتقاصي العرض كالشرؼ، كتىعبي الجسـ كانٍ 
كالًحفظي بو أٍلبؽى. كقكلي: إٌف مف لـ يىٍحسيب ًحسابى اإلنفاؽ، لـ يحسيب ما كىردى إليو مف الماؿ، كمف لـ يحسيٍب 
ٌف مف لـ يعًرٍؼ قٍدرى الغنى كالماًؿ الكفير، فىتىح، بابىو لمفقر، كصارى الٌذؿُّ سيبلن عميو،  الدَّخًؿ، فقد أضاع األىٍصؿ، كا 

 ا أىذىؿَّ الفقير.كم
ٌف الطٌيبى يدعك  ٌر الخبيث، كا  ٌف الخبيثى يىجي كقمت: إف اإلنفاؽى في الحبلؿ، ال يككفي إال مف الكىٍسًب الحبلؿ، كا 
ٌف إنفاؽى الماؿ في  قكؽ كالكاجبات، كا  فَّ إنفاؽى الماؿ عمى األىكاًء كالشيكات، يمنعي إنفاقىو في الحي إلى الطٌيب، كا 

زه بيف المرًء كاليىكل، فًعبتـ عمٌي ىذا القكؿ. أما سمعتـ قكؿى معاكية بف أبي سفياف: لـ أرى كجكًىو الصحيحة، حاج
يَّع. كقاؿ الحسف البىٍصرٌم: إذا أردتـ أف تعرفكا مف أيف أتى الرجؿ بمالًو، ككيؼ كىسىبىو،  تبذيران إال يقاًبميو حؽّّ ميضى

مّْط  فانظركا في أمّْ األمكًر ييٍنًفقو فإف كافى ينفقو في اإلسراؼ كالتبذير، فإنو ماؿه خبيث. كقمت إٌف اهلل تعالى ييسى
السَّرىؼى عمى الماًؿ الخبيث حتى ييٍيًمكىو. فما العيبي في قكلي ىذا؟ كما كنتي كاهلل إال ميٍشًفقان عميكـ، صاًدقان في 

قكًؽ عمٌي باسـ  الًجكار، كما بيىننا مف الممالحة مكدًَّتكـ، حاًفظان لما كاف بيني كبيف آباًئكـ، كلمالىكيـ مف الحي
كالميبلبىسىة كصمة الرًَّحـ كالقيربى، حيف قمتي لكـ: أنتـ في داًر المىصاًئب، كالدٍَّىر ال تيٍؤمىف منو الٌنكاًئب. فإف بقيتـي 

نفاًقيا في غير كجكًىيا الصحيحة، كأصابىٍت أحٌدكـ مصٍيبىة في مالً  و، عمى ما أٍنتـي عميو مف تبذيًر األمكاؿ، كا 
فذىبت بكٌؿ ما كانت خزاًئنيو تحكيو، لـ يجٍد شيئان يىٍحميو. فحاًفظكا عمى النٍّْعمة، كاٍحفىظكا الثَّركة في أمكنةو مختمفة، 
ع العاقؿي مالىو في شيءو كاحد. كقد قاؿ  فإف الىبًمٌية ال تأتي عمى الجميع، إال إذا ماتى الجميع، فبل يجكزي أف يضى

عنو ػ في العبًد كالجاريًة كامتبلًؾ الٌشاة كالبعير، كحٌتى في الٌشيًء السٍَّيؿ اليسير: عمير بف الخطاب رضي اهلل 
فىرّْقكا في المنايا. أم ال تضعكا مالىكيـ كمَّو في شيءو كاحدو مف ىذا، فإف ىىمىؾ ىىمىؾ الماؿي كمُّو. كقاؿ العبلمة ابف 

لتاجر: نيفرّْقيا في السفف، فإف غىًرقىت بعضي السفف، سيريف ألحًد تٌجار البحر: كيؼ تتصرَّفكف بأمكالكـ؟ فقاؿ ا
منا خزاًئنىنا في البحر. فعٌد ابفي سيريف ىذا مف  مى يا اآلخر، كلكال أف الٌسبلىمة أكثري مف العىطىب، لما حى ًمـ بعضي سى

ذا ى سًف تدبيًر األمكر. كقاؿ المثؿ السائر: ))تىٍحسىبييا بمياءى ال تيٍحًسفى تدبيرى األمكر، كا  ي بارعة كالٌرجيؿ حي
 الخبير(( كأعجبتو ميارتييـ في حفًظ أمكاًليـ. 

فَّ لمماًؿ قٌكة، فمٍف لـ يىٍحفظ الماؿى مف سيٍكرو الًغنى  كقمتي لكـ ػ إٍشفاقان مٌني عميكـ ػ: إف الًغنى كالخٍمًر ييٍسكر، كا 
يَّعو. ف ًعبتـي عمٌي قكلي ىذا. كلكٌنكـ لـ تسمىعكا ما فقٍد أىضاعىو، كمف لـ يىٍرتبط لديو الماؿي بالخكًؼ مف الفىٍقر فقد ضى

ًسبى أٌنو في مأمفو مف  بىمة ػ كىك في الًحٍمـ كالسيادة كالشرؼ كاألحنؼ بف قيس ػ: أفقري الٌناس غنيّّ حى قاؿ زيدي بفي جى
 الفىٍقر، كسيٍكر الًغنى أىشىدَّ مف سيٍكًر الخمر.
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ٌث عمى أف يقكـى المرءي بكاجب نني ًصرتي كقمتـ: إنني ألتـز الحى اًتو ككفى، كأٌما ما عىداىا فيكى عىٍنيا في ًغنى، كا 
رتو كثيران في ساًئر كبلمي، كمف ذلؾ ما قيمت في  أستعمؿ ىذا في أشعارم بٍعدى رسائمي، كفي خيطيبي بعد أف كرَّ

 يحيى بف خالد مادحان:
 عىدٌك تبلًد الماًؿ فيما يىنيكبيو

ٍنعيو كاف أٍحزمىا نيكعه إذا ما مى  مى
ا في قكلي؟ لقد مىدٍحت الرجؿ بأٌنو عدكه لمماؿ في النكائب، كلكنو غيري مسًرؼو عندما يىرل أف عميو أف فماذ

 يقًبضى يدىه. كمف ىذا ما قمت في صديقي النبيؿ األديب محمد بف زياد:
ـو   كخميقتاف: تيقىن كفضؿي تىحرُّ

ىانىةه، في حقّْو، لمماؿً   كا 
ـى ييغاث  فما العيب في ىذا؟ كما العيبي في أٌني أفٌضؿ الماؿى عمى العمـ كأقدّْميو عميو؟ إنما قمتي ىذا، ألف العاًل

ٌني قمت: إذا كٌنا نتبٌيف األمكرى  َى َى َى َى َى َى َى َى َى َى بالماؿ، كبو تقكـي حياة النفكس. قبؿى أف تيٍعرىؼ فضيمىةي العمـ. كأى
كؿي ىذا، كقد قيؿى لرئيس الحكماء بالٌنفكس، فإٌف الًغنى بصيرةه كىًىداية، كالفقرى عىمىن كضبللة. كقمتـ: كيؼ تق

، العمماءي أـ األغنياء؟ قاؿ: بؿ العيمماء. قيؿ: فمماذا نرل العمماء يقصدكف  ؿي كالمقٌدـ عمى جميع األدباء: مف أفضى
األغنياء كما نرل األغنياء يقصدكف العمماء؟ قاؿ ألف العمماء يعرفكف فضؿ الغنى كالماؿ، كاألغنياء يجيىميكف 

وي الجميع،  فضؿى العمماء. كأقكؿي لكـ: ىذا ىك الفاًصؿ بيف الماؿ كالعمـ، فكيؼ نيساكم بيف شيئيف أحديىما يحتاجي
 كاآلخري إف لىًزـى لبعًضيـ اٍستىغنى عنو اآلخر؟

كًعٍبتـي عمٌي أٌني قمت: فضؿي الًغنى عمى ما يكفي حاجةى اإلٍنساف، كفىٍضًؿ أم آلة تككف في دارؾ، إف احتجتى 
ٍنًذر الرّْقاشٌي، كىك الشاعير الفارس السّْيّْد إلييا اٍستىٍعمى  ف اٍستىٍغنيت عنيا تىبقى عيدَّة. كقد قاؿ الحيضيف بفي المي ٍمتيا، كا 

د، كال أٍنتفع منو بشيء. قيؿ: فماذا ييفيديؾ  كمف رؤيساء أىؿ البصرة: تمنيتي أف يككفى لي جبؿه مف الٌذىب مثؿي أيحي
جمو. كقاؿ أيضان: عميؾى بطىمب الغنى، فمك لـ ييًفٍدؾ بشيء سكل أنو ًعزّّ ذلؾ؟ قاؿ: لكىثرة مف يخدميكنني مف أ

سىده كغٍيرىةن في نفسو غيرؾ، لكاف حٍظؾ منو كبيران، كانتفاعيؾ بو عظيمان. كقد كاف مف  تشعيري بًو في نفًسؾ، كحى
: السادة الرؤساء، كأسرتو مف أشرًؼ أيسىًر ربيعة منذي الجاىمية، كلـ يىٍسعى بالماؿ إل ئاسىة، فقد سيًئؿى ى السٍُّكديًد كالرّْ

 كيؼ سيٍدتى قكمىؾ كأنتى بخيؿ؟ قاؿ: ألني سديدي الرأم شديدي اإلٍقداـ.
ـى الخمفاء، كآدابى الحكماء، لنصغي إلى أقكاؿ أصحاًب األىكاء. ككاف  كلسنا كاهلل ندعي سيرةى األنبياء، كتعالي

بتربيًة الغنـ، كيأمري الفقراءى بتربيًة الدجاج. كقالكا قديمان: ما ليؾى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يأميري األغنياءى 
ًدينيؾى لحساًبؾى في الحياة األخرل. فىقىسىمكا األمكرى كمَّيا إلى ديًف كدنيا، ثـ جعمكا الماؿى  ًلمىعاشؾ في الحياًة الدنيا، كى

د القسميف، فكـ ىك عزيزه كغاؿو كنفيسه كمطمكب. كقاؿ أبك بكرو ال صٌديؽ رحمة اهلل كرضكانو عميو: إني أحى
ـي بفي  أليٍبًغض أىؿى البيت يينفقكف رٍزؽى أٌياـو في يكـ. ككانكا يكرىكف أىؿى البيت الذيف ييًحٌبكف أىٍكؿ المحـ. ككاف ىشا

ًع الدٍّْرىىـ فكؽى الدرىـ بكٍف لىؾى ماالن، كتيًصٍبٍح  مف األغنياء. عبد الممؾ بف مركاف كىك الخميفة ابفي الخميفة يقكؿ: ضى
حي أٍلًسنىًة الناس  حّْ لٌي كىك مىف تعرفيكف مف العقًؿ كالحمكًة كاألىدىًب كالٌدىاء، كيكفيو أنوي مىصى ككاف أبك األسكد الدُّؤى
ٍبتىكىر، كعف جكًدكـي ىذا الميٍستحدىث، فقاؿ البنو:  في المغة بعد أف فسدت عمى ألسنًتيـ، يىنيى عف كرًمكـ ىذا المي
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ذا قىبىض اهللي فاٍقًبض، كال تيجاًكد اهللي، فإٌف اهللى أكرـي الكرماء، كىك الغنٌي  إذا بىسىط اهلل لؾى في الرزؽ، فاٍبسيط يدىؾ، كا 
ـي حبلؿو تيٍنفقو في كٍجو حٌؽ، خيره مف عىشىرًة آالؼ تىٍقًبضيا. ككجد عمى األرض غيٍصنان  عف العالميف. كقاؿ: ًدٍرىى

فالتقطو، كقاؿ: تيضيّْعكف مثؿى ىذا، كىك يكفي لقكًت أمرئ مسمـو إلى آخًر فيو حباته صغيراته مف أكاًئؿ العنب، 
الميؿ؟ كتمقَّطى أبك الدرداء حباًت حٍنطًة كانت عمى األرض، فنياهي بعض الميٍسرفيف عف ذلؾ، فقاؿ: اٍسكت يا ابف 

 العىٍبسٌية، إفَّ مف حيسف ًفٍقًو المرء أف يككفى رفيقان حاًزمان في معيشتو.
ما قيمتـ، ال قيمةى لىوي كىرىدٍّ عمٌي، كال ًبًو تيٍضًعفكف رأيي كتيٍبًطمكنو، فانظيركا في أمكًركـ، قبؿ أف تعيبكا عمى  إف كؿَّ 

 الٌناًس حسفى تدبيرىـ، كتذٌكركا ما عميكـ قبؿ أف تتذٌكركا ما لكـ. كالسبلـ. 

 أئمة البخل
 أىُل َمْرٍو وُخراسان 

الناسي مف أخباًر بخميـ، كنخٌص منيـ أٍىؿى مٍركو كىي كيبرلي مدًف خراساف،  كنبدأي بأىًؿ خراساف لكىٍثرة ما ركل
كالثيابي المركزية مف أجكًد أنكاع الثياب، لبراعتيـ في النسيج كالحياكة، كلكٌنيـ اٍشتيًيركا بالبخيؿ حتى صارى ًشٌحيـ 

 مىٍضًربى األمثاؿ، كقاؿ فييـ الشاعر:
 مياسيري مىٍركو مف يجكدي لضيًفوً 

 ٍرشو فقد أمسى نظيران لحاًتـً ًبكً 
 كمىٍف رشَّ بابى الٌدار منيـٍ بغىٍرفةو 

 فقد كمميٍت فيو خصاؿي المكارـً 
 ييسٌمكفى بطفى الشاة ًطاكيكسى عيٍرًسيـ

 كعندى طبيًخ المٍحـً ضربي الجماجـً 
 فبل قدَّس الرحمف أٍرضان كبٍمدةن 

 طكاًكيسييـ فييا بطكفي البيائـً 
ذا أطاؿى أحديىـ الجمكسى عنده، يقكؿ المركزٌم: أتغٌدٍيت؟ فإف قاؿ الضيؼ: نىعىـ، قاؿ فإذا أتى المىٍركىًزمَّ  ، كا  زائره

ف قاؿ: ال، قاؿ المركزٌم، لك كنت تغديتى لسقيتيؾى خمسة أقداح  المىٍركزٌم: لكال أٌنؾ تغديت لغٌديتؾ أطيبى غداء. كا 
 يككفي في يدًه قميؿه كال كثير.مف أطيب الٌشراب، فبل يناؿي الزائري شيئان في الحاليف، كال 

كأحٌدثؾى عف أسكدى بًف أبي كريمة، كأصمو مف مرك، كىك شاعر يقكؿي الشٍّْعرى كيركيو، كلو أشعاره ضمنيا 
ـى ًعزّْىـ.  كمماتو فارسية بقصًد المفاكية، ككاف متصبلن بأبي مالؾ عمرك بف كىٍركرة، كما كاف متصبلن بالبرامكة أٌيا

ـي كـ ىك ككنتي في منزلًو مرٌ  أ مف إناًء خزؼ، فقاؿ: سبحاف اهلل تتكضأي بالماًء الٌعٍذب كأنت تعم ة، فرآني أتكضَّ
عزيزه كنادر، كتعمىـي أننا نأتي بو مف مكافو بعيد لشرابنا كطعامنا، كماءي البئًر المالحي مسفكحه أمامؾ؟ قمت: ليس ما 

شىع مف ذاؾ، لقد أٍفسىدت اإلناءى الثميف بالممكحة. فمـ أٍدًر بًو مف الماء العذب إٌنما مف الماًء المالح. قاؿ: فيذا أبٍ 
 كيؼ أتخمصي منو.
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كالٌشيءي بالٌشيءي ييٍذكر، كأنقؿي لؾ حديثان عف عٍمًرك بف نييىٍيكل الذم كاف مف أىًؿ السَّكاد، ككاف عاًمبلن لممأمكف 
مىساء الًكندٌم، حدثني عنو حتى نكىبىو، كما كافى مف أصحاًب النَّظَّاـ، ككافى مف المشتغميف بالكبل ـ، ككاف مف جي

 فقاؿ:
تغٌديت يكمان عند الًكندٌم، فدخؿ عميو جاريه الذم كاف صديقان لي، فمـ يعًرٍض أف يتغٌدل معنا، ككاف الًكندمُّ 

مىؽ اهلل، فاستحييت ًمفى الرجؿ، كقمت: سيبحاف اهلل! كما يىًضيريؾ أف تىدنك مٌنا كتشاًركىنا طعامن ا؟ قاؿ أبخؿى مىٍف خى
الرجؿ: قد تغٌديت كاهلل. فصاح الًكٍندٌم: ما بٍعدى اهلل شيء. كأكمؿ عمرك حديثو قائبلن: فىقٌيده بكبلًمو قىيدان ال فىكاؾ 

 منو، فبل يستطيعي التراجع، فمك مٌد يده إلى الطعاـً لكافى كافران، أك لكافى قد جعؿ مع اهلل جٌؿ ًذكريه شيئان.
 ًىٍؿ ًمرك، كلكٌنو عمى شاًكمىًتو، كلذا أكردتيو معيا.كليس ىذا الحديث مف أحاديث أ

كألدٌلؾ عمى تمٌكف البيخؿ مف أىًؿ مىٍرك أنقؿي لؾى حكايةن عف ثيمامىة بف أٍشرس، كقد كاف زعيمان مف زيعماًء 
صاًحبيو إلى المعتزلة، كتمميذان ألبي الييذىٍيؿ العبٌلؼ، كاتصؿ بالبًرامًكة كبخاصةو بجعفرى بًف يىحيى البرمكي، ككاف ي

ذا كاف قد أيكذم في أياـً الرشيد، فإٌف المأمىكف كافى ييًجمَّو كيرفيع قدىره، حتى إنو أرادىه أف يىمي الًكزارىة  بيًت الًحكمة، كا 
 فىرفىضيا، كلكنو ظؿَّ صاحبى الكممة األكلى في قصر المأمكف كسياستو. فقد قاؿ ثيمامىة:

ـى الدجاجًة لتىٍمتًقطىيا، إال ديكةى مىٍرك، لـ أرى الديؾى في بىٌمدًة قىٌط إال كىك  الًفظه، يأخذي الحبَّةى بمنقاًره، ثـ يمفيظييا أما
فإني رأٍيت ديكةى مرًك تسميبى الدجاجى ما في مناقيًرىا مف الحب. قاؿ ثمامة: فًعٍممت أف البيٍخؿى شيءه في طبًع الببلًد 

َـّ حيكاناًتيـ أيضان.كتيرابيا كىكاًئيا كفي جكاًىًر مائيا، فىًمف ثىَـّ عمٌ   يـ جميعان، حتى عى
: كيؼ؟ قاؿ: كنتي عٍندى  دىؽ ثيمامة فيما ٌذىىب إليو، فقمتي : لقد صى كقد ركيت ىذا الحديثى ألحمدى ٍبًف رشيد، فقاؿى

: أطعم ، ككاف ثىمَّة صبيى لو صغيره يمعبي في الدار، كأرٍدتي أف أمتحنىو كأعاًبثىو، فقمتي ني مف أحًد كباًر أٍىًؿ مىٍركو
. كرحتي أقكؿ: ىاًت لي  : فاٍسًقني مف مائكـ، فقاؿ لف تستسيغو، إٌنو ماًلحه ، فقمتي : لف تيحبَّو ألٌنو ميرّّ ٍبزكـ، فقاؿى خي
مف كذا ككذا، فيرٌد عمٌي: ال تريديه، ىك كذا ككذا، إلى أف عىدىٍدت أصنافان كثيرة، كالصبٌي يرد عمٌي بأف يصفىو بما 

كىًزم كقاؿ: ما ذنبينا؟ مف عمَّـ ىذا الصبيَّ الصغىير ما تسمع؟ قاؿ أحمد: فعًمٍمتى أف ييبغّْضني بو، فضحؾ المىرٍ 
 البخؿى ال يعٌممو الكباري لمصٌغار، كال يكتسبيو الصغاري مفى الكبار، بؿ ىك طبعه فييـ، كفي أعراًقيـ كطينًتيـ.

كا ماعةن مف أىًؿ خراسافى سكنيكا معان في منزؿ، فاٍحتاجي كا عنو ما أٍمكىفى  كسمعتي أٌف جى بىري إلى ًمٍصباح، فصى
ٍبر، كظمكا يتحرىككف مييتديف بالَّممًس كالعٍمياف، أك يىٍستىعينكف بضكًء القىمر، حتى أٍدرككا أٍف ال ًغنى لييـ عف  الصَّ

نيكا في ثمًنو، كأبى كاحده منيـ أف ييعينيـ، كأف يدفىعى ما يترتَّبي عمي و، فكانكا إذا حؿَّ الًمصباح، فاتٌفقيكا عمى أف يتعاكى
الظبلـي، كأٍشعميكا المصباح شٌدكا عينٌي صاحًبيـ بمنديؿ، فبل يزاؿي معصكبى العينيف حتى ييٍطًفئكا المصباح 

 اٍستعدادان لمنكـ، فإذا أطفؤيكه، أطمىقيكا عينٌي الرجؿ.
، ككانكا ًعٍند قٍريًة األعراًب كرأيتي زيىاء خمسيف رجبلن منيـ مٌمف ييؤجّْركف الحمير، ككانيكا في طرًيقيـ إلى الحجٌ 

عي الطعاـ، ككافى مف  في طريًؽ الكيكفة، فعجبتي مٍنيـ، إذ كانكا ميتقاربيف، يحدّْث بعضيـ بعضان، كلكنيـ حيف ييكضى
 البقكؿ يفتىرقيكف، فمـ أر رجميف منيـ يٍأكبلف معان.
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ٍيس بف عمراف كىك السَّرٌم النبيؿ الذم ال يىجتمع مىعى ال بيٍخؿ في مكاف، ككافى كاسعى الًعٍمـ في الكبلـ كحٌدثني ميكى
و، كما اٍستىكىبو الحسيفي  كاالٍعتزاؿ، كما كافى سىٍمح النٍَّفًس كريمان، فقد كاف يزكري أبا نكاس في ًسٍجنًو كيقضي حكاًئجى

بَّةن فاًخرىة مف الحرير الخالًص كافى يٍمبىسييا، فنىزعيا عنو كأعطاهى إٌياى  ا. قاؿ ميكيس:بف الضٌحاؾ الشاعري جي
، أك ميتراًفقىيف في طريؽ: لـ ال نأكؿي معان؟ إفَّ يدى اهلل مع  قاؿ رجؿ خراساني لصاحبو، ككانا ميتزاممٍيف في عمؿو
ـي الثبلثة يٍكفي  ـي االثنيف يٍكفي ثبلثة، كطعا دىؽ األقدمكف حيف قاليكا: طعا الجماعة، كفي االٍجتماًع بركة، كقد صى

ـي أنؾ تأكيؿي أكثرى مني، لقيمتي إف كبلمىؾ ىذا يدخيؿ في باًب النصيحة. كفي أربعة. فقاؿ لو صاحبوي: ل كال أٌني أعم
اليٍكـ التٌالي أعادى عميو القكؿ، فقاؿ اآلخر: يا عبدى اهلل، مىعؾى رغيؼه كمعي رغيؼ كلكال أنؾ تيريد الشرَّ لىما كينتى 

سى أحدينا اآلخر؟ حسنان... اٍجعىؿ الطبؽى كاحدان، حريصان عمى أف نتشارؾى في الطعاـ. ىؿ تريد أف نتحدثى كيؤنً 
كيككفي رغيؼي كؿٍّ ًمٌنا أمامىو، كال أشٌؾ لحظةن كاحدةى في أنَّؾ إذا أكمتى رغيفىؾ كنصؼى رغيفي ستجديه ميباركان، كلكف 

 يجبي أٍف أجدىه أنا ال أنت ميبارىكان.
بىٍيح رجؿه ثقة، صادؽه ال يحتاجي إلى شاىًد،   لكٌنو معدكده في البخبلء، كقد حٌدثني فقاؿ:كخاقاف ٍبفي صي

ذا ىك قد أٍلقى في ديىًف  ةو في غايًة الدقَّة، كا  ذا ىك قىٍد أتانا ًبًمٍسرىجى دخمتي عمى رجؿو مف أىؿ خراساف ليبلن. كا 
مَّؽ عمى عىميكد المنارىًة عيكدان بخيط، كقد جعؿى في العيكد ًحٌزان ليكك  فى مكاناى لرٍبًط الًمٍسرىجًة شيئان مف ًممحى كقد عى

ٍيط؟ قاؿ:  بىٍطتى العكدى بالخى الخيط، فإذا كادى السّْراجي ينطىفئي رىفعى رٍأس الفتيمًة بذلؾ العيكد كالخيط. فقمت لو: كلماذا رى
ىذا عكده قد تشٌرب الدٍُّىف، فإف ضاعى كلـ نىٍحفىٍظو أحتجنا إلى عكدو آخر، كيككف عطشاف، فيشرىبي الٌدىف، فإذا كٌنا 

ة ليمة. فبينما أنا أتعٌجب في نفسي مٍف ًفٍطنتًو  سنفعؿي  ىذا كؿَّ ليمةو، ضاعى مف ديىننا في الشيًر ما يكفي الًمٍسرىجى
ؿ شيخه مىٍركزم، فنظر إلى العيكد كقاؿ: يا أبا فبلف،  كىصكاًب تٍفكيًره، كأسأؿي اهللى جؿَّ ذكريه السٍَّترى كالعافية، إٍذ دخى

سارةو، ككقعت في خى  ـي أفَّ فىٍررت مف خى ًعٍمتي ًفداؾ؟ قاؿ المركزم: أما تعم سارة أخرل. قاؿ الخراساني: كيؼ، جي
ـٍ يكفي العكدي البارحةى عٍندى إطفاء الٌسراج أكثر بمبلن؟ ككا ذاف منيا؟ أل فى الريحى كالشٍَّمسى تجٌفٌفاف األشياءى المبتٌمةى أك تىأخي

أحدّْثيؾ عف ًخبرًة كتجربة، فقد كنتي جاىبلن مثمؾ، إلى أٍف ىىداني اليكـ عند إشعاًلؾى السّْراجى أجؼَّ كأٍعطشى لمٌدىف؟ ك 
مًَّة صغيرة، ألف العيكدى مف خشبو كالًخبلؿى  اهللي إلى الصكاب، دٍع ىذا العيكدى كاربيط ػ عافىاؾ اهلل ػ الخيطى بإٍبرةو أك ًمسى

بةى رٌبما تعٌمقت بيا الشٍعرة مف ًقطًف الفىتيمة، إذا سٌكيناىا بي ا، كرفعناىا، كرٌبما كاف ذلؾ سبىبان الٍنطفاًء كالقىصى
مَّةي أممس، كال يتشَّرب الدٍُّىف، كىك مع ذلؾ إذا ابتىؿَّ ال يىجؼٌ   السّْراج، كالحديدي الذم تيصنعي منو اإلبرةي كالًمسى
بىٍيح: ففي تمؾى الميمًة عىرىٍفتى فضؿى أىؿ خيراساف عمى سائًر الناس، كفٍضؿى أٍىًؿ  مىٍررو عمى قاؿ خاقاف بف صي

راساف.  ساًئًر أٍىؿ خي
بىٍيح، قاؿ:  ككاف مثٌنى بفي بىشير مف التٌجار الذيف ييجالسكف العمماء، كما كافى مف أصحاًب خاقاف ٍبًف صي

ةو مف الخزؼ، فقاؿ أ]ك عبد  ذا ىك يىٍستضيء ًبًمٍسرجى راساف، كا  ٍكًزٌم عمى شيخو مف أٍىؿ خي دخؿ أبك عبد اهلل المرى
لح األعماًؿ كاهلًل أبدان، كأراؾى تقعي في الخطًأ دائمان، لقد عاتىٍبتؾ في مىسىاًرًج الًحجارىة، فجئتى اهلل: ال تفعؿي صا

ًعمت فداؾ،  ـي أفَّ الخزؼى كالحجارةى يمتيماف اليٌدٍىفى اٍلًتيامان؟ قاؿ الشيخ: جي ًبًمٍسرىجةو مف الخزؼ، فما الفٍرؽ؟ أال تعم
ة الخزؼ ىذه إلى عامً  ؿو عندم يعمؿي في ًحٍرفىًة الدُّىكف، فألقاىا في ًمٍصفاة الدىكف شيران، حتى أىٍعطيتي ًمٍسرىجى

اٍرتىكت مف الدُّىف ارتكاء ال تستطيعي بىعده أف تنشرَّب قٍطرةى كاحدة، قاؿ أبك عبد اهلل: ليس ىذا ما قصدت، فيذا 
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الفتيمة في الًمٍسرىجة، فإٌنو يجٌففو دكاؤيه يسير، كقد ىداؾ اهللي إليو، كلكٍنؾ لـ تنتبو إلى مكًضًع النار مف طرًؼ 
إحراؽي النار كينشّْؼي ما فيو مف الٌدىف، فيتىسىٌقى الدَّىفي كيتشرَّبو حتى يبتٌؿ، فتعكدى النار عميو فتنسؼي ما فيو 

الفتيمة كتأكيمو، كيستمٌر ىذا ليمةن بعدى ليمة، كلك أٌنؾ ًقٍستى ما يتشَّرب ذلؾ المكافي مف الدَّىف، بما يستًمدُّه طًرؼ 
منو، لعًمٍمتى أٌنو أكثري مما كفٍَّرت، كبعد ذلؾ، أال ترل ذلؾى المكضعى مف الفتيمًة كالمسرجة، ال يزاؿي الدَّىف فيو 
ساًئبلن جاريان؟ كقد قاؿ العالمكف باأليمكر، إٌنؾ إذا كضعتى ًمٍسرجة فييا مصباح، كأخرل ال ًمٍصباح فييا كىجدت 

ع تىحتى المسرجة، كالنّْخالًة التي تيكضع ىناؾ األكلى بعدى ليمةو أك ليمتيف مم مكءة ديىنان، كانظير إلى الًممح الذم ييكضى
ٍعميا ميٍستقرَّةى في مكاًنيا ال تميؿ، أال تجديىما قد تبٌمبل حتى تستطيعى أف تٍعًصرى الدُّىف منيما؟ كىذا كٌمو  لتسكًيتيا كجى

سديف إنما ييٍطعمكف الناس كيسقيكنيـ، فيـ بيذا يناليكف شيئان ىك خيسرافه ال يىتياكف بو إال الفاسدكف. عمى أف الميفٍ 
ٍف أىٍطعـ النارى كسقاىا،  ف كافى أمران ال قيمةى لو، كأنت إنما تيًطعيـ النار كتىسقي النار، كمى سىف، كا  يًت الحى بعضي الصّْ

ـ القيامًة طعامان لمنار.  جعمو اهلل يكى
ًعٍمت فدا راساني: فكيؼ أٍصنعي جي ؾ؟ قاؿ أبك عبد اهلل: عميؾ أف تتًَّخذى قنديبلن، فإف الزَّجاج أحفظي مف قاؿ الخي

غيره، كالزجاجي كتكـه فبل يىٍرشح منو الدُّىف ثـ يجؼ، كال يقبؿي األكساخى التي ال تزكؿ إال بالَّدٍلًؾ الشديد، أك 
ف، كالزيجاجى يٍحفىظ الماءى كالتراب باإلحراؽ بالنار، ككبلىما ييعيداف الًمٍسرجةى إلى ما كانت عميو ًمف العىطىش لمدى

ذا كافى الذىبي أفضؿى في صبلبىتًو، فإف  أكثرى مف الذىب الخالًص الٌنقي، كىك مع ذلؾ مصنكعه كالذَّىب مىٍخمكؽ، كا 
سىط القنديؿ، نما تككفي الفتًيمةي في كى ٍمفىو، كالزجاج يىًشؼُّ عنو، كا  فبل  الزجاجى أٍفضؿي في صفاًئو، كالذَّىب يستيري ما خى

قىعى شعاعي الناًر عمى الزجاج، تكىَّج  ذا كى تىٍسخف جكانبوي بىكٍىج الًمصباح، كما تٍسخفي بمكضًع الٌنار ًمفى المسرجة، كا 
حتى يصيرى المصباحي كالقنديؿي مصباحان كاحدان، كردَّ كؿُّ كاحًد منيما الضياءى عمى اآلخر، كاٍنظر إلى الشَّعاع الذم 

ك عمى سٍطًح الماء، أك عمى الزُّجاجة، ثـ اٍنظير كيؼ يتضاعىؼي نكريه، حتى إٌنو إف يسقيطي عمى سطح المرآة، أ
سقىط عمى عينٌي إٍنساف أٍعشاه فجعمو ال ييبصر، كربما أصابىو بالعمى، ألىـ تٍسمع قكؿى اهلل تعالى: }اهلل نكري 

اجة،  ثىؿي نكرًه كىًمٍشكاة فييا مصباح، المصباحي في زجي ةي كأنيا كككىبه ديرّْمّّ ييكقىدي مف السماكات كاألرض، مى الزجاجى
، نكر عمى نكرو ييدم اهللي لنكرًه مٍف  رةو ميباركًة زيتكنةو ال شرقيةو كال غىٍربيةو يكادي زييتيا ييضيء كلك لـ تىٍمسىٍسو ناره شىجى

جماًؿ مىنظر يىشاء{ كالزيتي في الزَّجاجة نكره عمى نكر كضكءه عمى ضكءو يتضاعفاف، كؿُّ ىذا باإلضافة إلى 
ة مف حجارىةو أك خزؼ.  الًقٍنديؿ، كىك أفضؿي مف مىٍنظر الًمٍسرجى

قاؿ مثٌنى بفي بىشير: كأبك عبد اهلل ىذا كافى مف أٍطيىًب الخمؽ، ككاف بخيبلن، كلكفَّ في بيخمو مىبلحةن كظرافة، 
راساف، فقاؿ  لكنو كاف ميرائيان. فقد أيٍدًخؿ عمى األًمير القائد ًطاىًر ٍبف الحسيف، كقد كاف يىٍعرفو عندما كاف يتكٌلى خي

ـٍ أٍنتى مقيـ في العراؽ يا أبا عبًد اهلل؟ فقاؿ: أنا في العراؽ منذي عشريف سنة، كأنا أصكـي الدَّىرى  لو طاىر: منذي كى
 منذ أربعيف سنة. فضًحؾ طاىر، كقاؿ: سألناؾ عف مسألةو، فأجٍبتىنا عف مسألتيف.

، ككافى إذا حؿَّ كمف أعاجيًب أىؿ مىٍركو ما سم عناهي مف مشايًخنا قديمان. فقد قالكا: إفَّ رجبلن تاجران مف أٍىًؿ مىٍركو
بالعراؽ في حجٍّ أك سىفىر، نىزؿ ضيفان عمى رجؿو مف أىًؿ العراؽ، فييٍكًرميو العراقٌي، كيقكـي بكاجًب ضيافتو، فكاف 

ًزٌم يقكؿي لمعراقي: ليتني أراؾى في مىٍركو حتى أريدَّ  حساًنؾ إلٌي، كما تقدّْـ لي مف  المىٍركى ، كا  لىؾى بعىض جميمؾ عميَّ
 اإلكراـً في كؿّْ مرًَّة أزكيرؾ فييا، أٌما ىنا فقٍد أغناؾى اهللى عٌني.
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ٌفؼ عميًو مشاؽَّ السفر إلى ببلًد غريبةو، أفَّ  كبعدى زمفو طكيؿ، اٍحتاجى العراقيُّ إلى السَّفًر إلى مرك، فكافى مٌما خى
ؿ العراقٌي إلى مىرٍك سأؿى عف صاحبًو لو صاحبان فيي ا ىك ذلؾ المركزمي الذم كاف ينزؿي في ًضيافًتو. فمما كىصى

فدلُّكه عميو، فمضى نحكىه في ثياًب سفره، كفي عًمامىتًو كقىمىٍنسيكتو كًكسائو ليحطَّ رحمىو عندىه، كينزؿى عميو ضيفان، 
ـٍ يىبديٍر كما يصنع الرجؿ بمٍف يىًثؽى في حيسًف استقبالو. كرأل  المىٍركزمَّ قاعدان بيفى أصحابو، فٍارتمى عميو معانقان، فم

مف المركزمّْ أنَّو عىرىفو، كال اٍستىٍقبمو اٍستىقىباؿى مٍف رآه قبؿى تمؾى الساعىة. قاؿ العراقٌي في نفًسو: لعمَّو أنكرني كما 
ٍبًد المركزمُّ معرفةن بو. فقاؿ: لعؿى ىذا بسبًب عىرىفني بسبًب ًقناًع السفىر، فرمى بقناعًو، كعاد يسمّْـي عميو، فمـ يي 

العًمامًة التي تغطٌي رأسي، كما رآني ميتىعىمّْمان، فنزع العًمامىةى، ثـ عاد يعٌرفو بنفسًو، فكجده أشدَّ مما كافى لو إٍنكاران، 
ـى المركًزمَّ أنَّو لـ يبؽى شيءه قاؿ، لعؿَّ القىمىٍنسيكة غٌيرت ىيئتي، فتخمَّص منيا، كلـ يتغيٍر إنكاري المركزمّْ لو، كعى  ًم

ٍفتؾ. رىٍجتى مف جمًدؾى لما عىرى ، فقاؿ: ال تيٍتًعٍب نفسىؾ، فمك خى  يمكفي أف يدًَّعيىو سببان لتغافيًمو كتجاىيًمًو العراقيَّ
ميكا، فاتَّفقكا عمى أٍف يدفع كؿُّ كاحدو منيـ ماالن  لشراًء  كقيؿ إف جماعةن مف أىؿ مىٍرك أك خراساف ترافقكا كتزامى

ذ كؿُّ نصيبو، فشكَّو بخيط، ثـ رماه في ًقٍدر  المحـ، فكانكا إذا اٍشتركا المحـى قىسىمكه قبؿى الطبٍخ أقسامان متساكية، كأخى
ج تناكؿى كؿُّ خيطو كقد عمَّمو بعبلمة، ثـ اقتىسمكا المىرىؽ، ثـ ال يزاؿي  و كنىضى ؿّْ كالتكابؿ، فإذا اٍنتيى طبخي مممكءو بالخى

مف الخيًط الًقطعةى بعد القطعة، حتى ال يبقى شيء، ثـ يىجمعكف خيكطىيـ، فإٍف عادكا إلى االٍجتماع،  أحدىـ يسؿُّ 
ًكيىٍت، كيبل يأتيكا بخيكطو جديدةو عٍطشى كليس تعاكنييـ  أعاديكا تمؾى الخيكط، ألنيا تككٍف قد تشرَّبًت الدسـ، فقد رى

ؤاكمة، كلكٍف ألفَّ نصيبى كؿّْ كاحدو منيـ مفى المحـ ال يبمغي مقدارى كتىشاريكييـ مف طريًؽ الرَّغبًة في المشاركة كالم
ؿّْ كالثُّكـً كالتَّكابًؿ، كألف الًقٍدرى الكاحدةى  طىب كالخى الذم يٍستًحؽُّ أف ييطبخى كحده، كألفَّ النفقة تخؼُّ أيضان في الحى

كف السّْ  ٌنما يختاري ؿّْ كالمحـ كبىٍعًض الزعفراف، أفضؿي مف أف يىطييكى كؿُّ كاحدو منيـ في ًقٍدر، كا  ٍكباجى الميطيكَّ مف الخى
مى األياـ، كال يىٍفسىدي بسيرعة.  ألنَّو يبقى عى

كحدثني أبك إسحاؽ إبراىيـ بف سٌيار النٌظاـ قاؿ: كاف لي جاره مف أىؿ خراساف، فقمتي لو ذاتى يكـ: أًعٍرني 
 كنو سيًرؽ. فاستعٍرتي ًمٍقمى مف جارو آخر لي.ًمقبلكيـ، فإني أحتاجي إليو. قاؿ: قد كاف عندنا ًمقمى، كل

راسانيُّ نًشيشى المحـ، كشَـّ رائًحةى البصؿ كالبيض كىك ييرمى في الدُّىف في الًمٍقمى، حتى  كما إف سمع الخي
ـ جاءىني قائبلن كالميٍغضىب: ما في األرًض أعجبي منؾ، لك كنتى أخبرتني أٍنؾ ترييد الًمقمى لٌمحـ كالدٍُّىًف كالشَّحٍ 

لتىطبخى الطُّباًىج، لكٍجٌدتني أيًسرع بو إليؾ، إٌنما خشيتيؾ تريديه لمباًقبلء، كأٍنت تعمـ أف حديدى الًمقمى يٍحتىرؽ إذا لـ 
، لك أنني عىرىٍفت أنؾ أرىٍدتى الطَّباًىج كالًمقمى بعدى الرٌد مف  يكفي الذم ييقمى فيو مخالطان الدَّسـ، ككيؼ ال أعيريؾى

 حاالن منو كىك في البيت. الطَّباىًج، أحسفي 
دة خشبية،  كقاؿ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف سٌيار النٌظاـ: دعانا جاره لنا، فأىطعىمنا تٍمران كسٍمنان كنحفي عمى ًمٍنضى
راسانيُّ بيف اآلكميف، فرأيتيو يقطير السٍمفى عمى المنضدة، حتى أكثرى مف ذلؾ، فقمتي لرجؿو إلى جانبي: ما  كمعنا خي

 يضٌيع سمفى القكـً كيسيءي المؤاكمة، كيغًرؼي غٍرفان ميٍفًرطان ال يجكز؟ باؿي أبي فبلف 
نا الذم دعانا، فيك يريدي أف يدسّْمىيا  دةي ًمنضدىتيو استعارىا جاري : ال كاهلل. قاؿ: الًمنضى قاؿ: أال تعًرؼي ًعمَّتىو؟ قمتي

، بالسٍمف حتى يككفى ليا كالٍَّدبًغ لمًجمٍد، كقد طمَّؽ امرأتىو ػ كىي أ ُـّ أكالدًه ػ ألنَّو رآىا غىسىمت منضدةن لو بماءو حارو
 أذاب الدٍُّىفى منيا، فعادت غىٍير مىشبعىةو بو، كقاؿ ليا: ىبل مىسىٍحًتيا؟
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كقاؿ أبك نيكاس الشاعر كاف معنا في سفينةو بيف البٍصرة كبغداد رجؿه مف أىؿ ًخراساف، ككاف ػ كما ًقيىؿ عنو ػ 
ـى تأكؿي كحدىؾ؟ أليسى األفضؿي أف تأكؿى مع جماعة؟  مفي عقبلًئيـ كفييىماًئيـ، ده، فقمتي لو: ًل ككنت أراهي يأكؿي كحى

ـى يبدك أطيب. قاؿ: ليسى عميَّ لكـه في ىذا، إنما المكـي عمى مف أىكؿى مع الجماعة، ألٌف ذلىؾ ىك  حٌتى إف الطعا
 التكىمُّؼ. كأكمي كحدم ىك األٍصؿ، كأكمي مع غيرم زيادىةه في األصؿ.

كثمة حكايةه تبٌيف مدل بيٍخؿ الخراسانييف، كمجادىلًتيـ في ىذا، كدفاًعيـ عنو كما يدافعكف عف الميٍعتىقدات 
ًؿ عيدىا، فقد تكٌلى أبيكه  دمت الدكلىة منيذ أكَّ ـي بف السٍّْندٌم، كىك مف أسرةو خى كاألٍعراض، كقد ركاىا لي إبراىي

براىيـي رج ؿه ال نظيرى لو، ككافى خطيبان، ككاف عاًلمان باألٍنساب، ككافى فقييان، القضاء، ككاف كاليان عمى الشاـ، كا 
كض، كحاًفظان لمحديث، كشاعران كراكيةى لمشٍعر، ككاف فىٍخـ األلفاًظ، شريؼى المعاني،  ككاف عاًلمان بعمـً النٍَّحًك كالعىري

كس ًعٍمـ الكبلـ، أحفظي الناس لما سىًمع، ككاف طبيبان، كيعًرؼي عمكـى الفىمؾ، كما كاف عاًلمان بالدكلة، ككاف مف رؤي 
 كأقمُّيـ نكمان، كأصبىريىـ عمى السَّير، قاؿ إبراىيـ:

كاف في إحدل نكاحي بغداد شيخه خراسانيّّ يتكلى أيمكرى المياه، ككاف صاًلحان بعيدان عف الفىسىاد، كال يقبؿي 
ـى كالح ـي باليكل، ككاف عاًلمان يتقٌصى العم قيقة، ككذلؾ كافى في غىؿّْ يدًه عف اإلٍنفاؽ، كفي بنٍخمو الرٍّْشكة، كال يحكي

 كتقتيًره في نفقاتًو، فمـ يكف يأكؿي أك يشربي إال ما البيدَّ منو لمحياة.
ككانت لو عادةه ال ييغيّْرىا، كىي أٌنو في صباًح كؿّْ جمعة يحًمؿي منديبلن فيو رغيفاف غميظاف، كقطعه مف الَّمٍحـ 

ٍبف، كبعضي حٌباًت الزيتكف، كصرةه فييا ًممح، كأٍخرل فييا أيشناف المبرَّد، بعد أف ييطٍ  بىخى بالخٌؿ، كقطعه مف الجي
 ليغسؿى بًو يدىه كمنديمىو، كيحمؿي معىو أربعى بٍيضاتو البدَّ منيا، كبعضى عيداف الًخمَّة ألسناًنو بعد الطعاـ.

ؿى أحدى البساتيف، ثـ ينتقي مىٍكًضعان تحتى شج ، كيمضي كحٌده يدخي ، فيجمسي رةو كسط خضرةو إلى جكاًر ماءو جارو
، ثـ قاؿ:  ـى عمى ذلؾ البستاف رىمى إليو بدرىىـو د القيّْ كيبسيطي الًمنديؿ، كيأكؿ مف ىذا مٌرة، كمف ىذا مٌرة، فإذا كىجى

ًنبان ػ إف كاف في مكسـ العً  نب ػ كيقكؿ لو: اٍشتًر لي بيذا، أك أٍعًطني بيذا ريطىبان ػ إف كاف في مكسـ الرُّطىب ػ أك عى
إٌياؾ إٌياؾ أف تجاًممىني، كلكف اٍنتىًؽ لي مف أجكًد ما لديؾ، فإٌنو إف لـ يكف كذلؾ لـ آكيٍمو، كلـ أعيٍد إليؾ، كال 
تخٌدٍعني في الثمف، كال تيٍنًقصني فيما تأتي بو إلٌي. فإف أتاه بو أكؿ كؿَّ شيء مىعىو، ككؿَّ شيء أتى بو، ثـ خمَّؿى 

ـي إلى كقًت صبلًة أسنانىو بالًخبلؿ ، كغسؿى يديو باأليشناف، ثـ تىمىٌشى مقدارى مائًة خيطكة، ثـ يضعي جٍنبىو، فينا
 الجمعة، ثـ يستيقظي فيتكضأ، كيمضي إلى المسجد، ككاف ىذا دأٌبو كؿَّ جمعة.

راسانً  يُّ السبلـ، ثـ قاؿ: قاؿ إبراىيـ: كبينما ىك عمى تمؾ الحاؿ في يكـ مف أيامًو، مىٌر بو رجؿه فسمَّـ، فردَّ الخي
 ىىميَـّ عافاؾى اهلل. فمما رألى الرجؿ قد اٍنثنى راجعان، يريدي أٍف يقًفزى فكؽى الجدكًؿ أك ٍيعبر النُّيىٍير، قاؿ لو: مكانىؾ، فإفَّ 
ـى  راسانٌي: إلى أيف؟ كماذا تريد؟ قاؿ: أريد أف أتغٌدل. قاؿ: كًل العجمةى مف عىمؿ الشيطاف. فكقؼ الرجؿ، فقاؿ الخي
ٍكتني؟ قاؿ: كيٌمؾ، لك ظٍننتيؾى  ذاؾ؟ ككيؼ طًمٍعت في ىذا؟ كمف أباحى لؾى مالي؟ قاؿ الرجؿ متعٌجبان: أكليس قد دىعى
دٍدت عميؾى السبلـ، األٍحسىف فيما نحفي فيو، إذا كينتي أنا جاًلسان كأنت ماٌران، أف تبدأى أٍنتى فتيسمّْـ،  أحمؽى ىكذا، ما رى

: كعميكـي السبلـ، فإٍف كنتي ال آكؿي شيئان، سكتُّ أنا كسكتَّ أنت، كمضيتى أٍنت، كقعدتي فأقكؿي أنا حينئذو ميجيبان ل ؾى
ف كنتي آكيؿي فياىنا كٍجوى آخر، كىك أف أبدأ أنا فأقكؿ: ىىميَـّ، كتجيبي أنت فتقكؿ: ىنيئان فيككفي  أنا عمى حالي، كا 
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اإلٍنصاؼ، كال أحدى يقبؿي الظٍمـ، كىذا يسبّْب لنا خسارةن كبلـه بكبلـ، فأٌما كبلـه ًبفىعاؿ، كقكؿه بأكؿ، فيذا ليس مف 
 كبيرة. قاؿ إبراىيـ: فبيًيت الرجؿ، فقد سمع ما لـ يكيف في ًحسابًو، كلـ يسمىٍعو مف قبؿ.

كاشتيير بذلؾ في تمؾ الناحية، بعد أف شاعًت الحكاية، فقيؿ لو: قد أعفيناؾى مف السبلـ كمف تىكىمُّؼ الردّْ. قاؿ: 
 لى إعفاًئكـ حاجة، إنما ىك أف أيعفي أنا نفسي مف ))ىىميَـّ(( فيككفى األمر قد استقاـ.ما بي إ

ياشٌي مف أصحاًبنا كمف شعراًء البصرة، بقي فييا طيمةى حياتو، كلـ يغاًدٍرىا إلى  كقد كاف محمد بف يسير الرّْ
نما أىخمؿ ذكرىه أنو لـ يكيٍف يمدحي أحدان، فمـ ييٍشتىيىٍر ب نما كاف رجيبلن كادعى الٍنفس، ال مكافو قط، كا  يف الشعراء، كا 

يذىىبي بو الطُّمكح، كال يستبٌد بو القىمؽ، ككاف مأخكذان بالَّنزعة اًلعممية في البصرة ال يريدي شيئان سكل المعرفًة 
الدنيا لكٌنو  كالكيتب، يفزعي إلييا حيف يضيؽي بالناًس كالحياة فمـ يكف ٌيتخذي المعرفةى كسيمَّة إلى عىرىضو مف أعراض

كاف معدكدان بيف بيخبلء البصرة. كقد ٌحدثني محمد بفي يىًسير عف كاؿو كافى في إحدل كاليات فارس، كقد يككف 
ًكيو، فقاؿ:  خالدان خك مىٍيرى

ثىؿ بيف يديو، كقاؿ إنَّو  ؿ عميو شاعره كمى بينما ىك يكمان في مجًمسو، كىك مشغكؿه مع كاتبو بالحسابات، إذ دىخى
ده، كزاد في مىٍدحو. فمما اٍنتىيى مف إٍنشاًد شعره، قاؿ لو أعدى لو  ًشٍعران، فاستٍنشىده، فأٍنشىده شعران مىدىحو فيو كمىجَّ

الكالي: أٍحسىنت. ثـ أقبؿى عمى كاتبو فقاؿ: أعطو عىشىرة آالًؼ درىـ. ففرحى الشاًعري فرحان، كادى معو يطيري ليبُّو، فمما 
أف ىذا القكؿى كقىعى منؾى مىكقًعان حسنان، أٌييا الكاتب، اٍجعميا عشريف ألؼى درىـ، فكاد  رأل الكالي حالىو قاؿ: إٌني أرل

ف فىرىحؾ ليتىضاعؼي عمى قىٍدر تضاعيًؼ القكؿ، يا  الشاعر يخريجي مف ًجٍمده، فمما رأل فىرىحو قد تضاعؼ قاؿ: كا 
 فبلف، أعًطو أربعيف ألفان، فكادى الفرح يقتمو.

عت إليو نفسي  ـي أٌنؾ كمما رأيتىني فمما رىجى عًمت فداؾ ػ رجؿه كريـ، كأنا أعٌم و، كىدأت خكاًطريه، قاؿ لمكالي: أىنت ػ جي
رىج.   اٍزدىدت فرحان ًزدتني في الجائزة، كقبكؿي ىذا ًمنؾ ال يككفي إال ٍمًف ًقمَّة الشكر. ثـ دىعا لو كخى

! ىذا كافى يرضى منؾ بأربعيف درىمان، فتأميرى قاؿ محٍمد بفي يسير: فأقبؿ الكاتبي عمى الكالي كقاؿ: سيبحاف اهلل
يٍمٌؾ كتريدي أف تعطيىو شيئان؟ قاؿ الكاتب: كىؿ أستطيعي أف أىٍعًصي لىؾى أمران؟ قاؿ: يا  لو بأربعيف ألؼى درىـ؟ قاؿ: كى

ٍع م ٍرناه بكبلـ، تراه حيف زعـ أني أٍحسىفي مف القمر، كأشجى ، كسىرى ف األسد، كأفَّ أىٍحمؽ، إنما ىذا رجؿه سٌرنا بكبلـً
ع بو إلى بيتي؟ ألسنا  لساني أٍقطعي مف السيؼ، كأف أٍمرم أٍنفدي مف ًسناف الرمح، جعؿ في يدم شيئان مف ىذا، أًرجي
ف كاف كىًذبان، فيككف  ـي أنو قد كىذىب؟ كلكٌنو سرنا حيف كىذىب لنا، فنحفي أيضان نىسرُّه بالقكؿ، كنأميري لو بالجكائز، كا  نعمى

 كقكؿه بقكؿ. فأما أف يككفى كذب بصدؽ، كقكؿي بىفعؿ، فيذا ىك الخيسراف المبيف. كىًذبه يكىًذب،
نما ىك ألىؿ  ـي يقكؿ: ))ينظيري إلٌي شىٍزران كأنني أكمت اثنيف كأطعمتو كاحدان(( كا  كثمة مثؿه جرل عمى ألسنًة العكا

 مىٍرك، فانظر كيؼ بحثكا في أمكري الدنيا كمّْيا، فمـ يجدكا إال ىذا السبب.
 قاؿ محمد بف يسير كقاؿى المركزٌم: لكال أٌنني أبني مدينةن، لبنيتي مىٍحبسان لدابتي، فبل يىبني ىذا كال تمؾ.

دثؾ عف أحمد بف ىشاـ كىك السرٌم الغنٌي الذم كافى ييظًير ترفىو كأريحيَّتىو بمخالىطة الشعراء  كقاؿ: كأحي
ي صداقةه تيٍرفىعي معيا بينىيما الكمفة، حتى إٌف اسحؽ كالمغنيف، حتى كانت بينو كبيف اسحؽ بف إبراىيـ الًمكصم

كاف يعاًبثيو. فقد قمتي لو كىك يبني دارىه في بغداد: إذا أرادى اهلل ذىىابى ماًؿ رجؿ، سمَّط عميو الطيفى كالماء. فقاؿ: 
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ك التعكيضى  عمو يرجي ، جى بأكثر. ال كاهلل ما أٍىمؾى كما يصنعي بذكًر الطيف كالماء؟ إٌنما إذا أراد اهلل ذىىابى ماًؿ رجؿو
، كال أٍفقىر بيكتىيـ، كال ترؾ ديكرىىـ خرابان، إال اإليمافي بالتعكيض، كما رأيتي ًحٍصنان قطُّ أكقى لممرىء مف اليأس.  الناسى
قاؿ: كسمع رجؿه مف أىؿ مٍركو الحسفى البصرٌم كىك يحٌث الناس عمى المعركؼ، كيأمري بالصدقة، كيقكؿ: ما 

مىؼ، كالتعكيضى بأحسف، فتصدَّؽ المركزمُّ بماًلو كمّْو، فافتقر، فانتظر  نقص ماؿه قطُّ  مف زكاة، كيىًعدىـ سرعة الخى
سنةن بعد سنة، فمما لـ يرى شيئان ذىبى إلى الحسف، فقاؿ: ما صنعتى بي؟ ضًمٍنت لي التعكيض، فأٍنفٍقتي مالي بناءن 

كال أرل منو قميبلن كال كثيران، أيىًحٌؿ لؾ أٍف تفعؿى ىذا بي؟ إف عمى كىٍعدؾ، كأنا اليكـى منذ سنيف أنتًظري ما كعدتني، 
 الًمصَّ أرحـي، فيك يترؾ لي شيئان.

ميىٍف، كمف تصٌدؽ كاشترطى الشركطى استحؽَّ الًحرماف، كلك كاف  مٍيف أك مؤجَّ كالىبرىكةي كالتعكيض قد يككناف ميعجَّ
لترؾى الناسي الٌتجارة، كلما بىقي فقير، األمري كما تٌكىمو المركزمُّ طمعان، لكانت المحنةي في و ساًقطةن عف الناس، كى

 كلىذىىبٍت الًعبادة.
ٍمؽ القرآف أٌياـ المأمكف:  كقاؿ أبك سعيد سىٌجادة كىك مف الذيف ابتيمكا في محنًة خى

يمشي كاحديىـ عمى  كاف بعضي أىؿو مىٍرك إذا لىًبسيكا الًخفاؼى في السٌتة األشًير التي ال ينًزعكنيا فييا أٌياـ البرد،
صدًر قىدمٍيو ثبلٌثةى أشير، فبل يبلًمسي كعبيو األرض، كعمى عىًقًب رجميو ثبلثةى أشير، فبل يبلًمسي رأسي قدًمو 

ٌؼ فيًرؽُّ، أك قد ينثقب. ـى يٍمبىسيكا الًخفاؼى إال ثبلثةى أشير، مخافةى أٍف تأكيؿى األرضي مف نىٍعًؿ الخي  األرض، كأنيـ ل
إبراىيـ بف سيَّار النٌظاـ عف جاًره المركزٌم الذم كانت لو معو حكايةي الًمقمى، فقاؿ: لـ يكف كحكى أبك إسحاؽ 

ٌفان كال نٍعبلن إلى أف ينقضيى مكسـي النٍبؽ، فبل تبقى أمُّ نكاةو في الطريؽ كاألسكاؽ، ككاف يقكؿ: إف نكاةى  يمبىسي خي
 كبيرة. النٍَّبؽ قد تخريؽي الخيؼَّ أك النَّعؿ، كفي ىذا خسارةن 

كقاؿ: رآني مرةن أمصُّ قصبى السكَّر، فجمعتي ما بقي مف العيداف بعد أف مصٍصتى ماءىىا ألٍرميى بو، فقاؿ 
المركزٌم: إف كنتى ليس في بيتؾ تىٌنكره تىتًَّخذي مف ىذه العيداًف الممصكصًة كقكدان ليا، كليس لؾ ًعياؿه تسعى إلى 

د نفسىؾ ىذه العادة في  تأميًف نىفىقًتيـ، فىيىٍبو لمٍف يكدُّ في يَّاؾ أف تعكّْ سبيؿ قكًت الًعياؿ، ليستفيد مىٍنو في التٌنكر. كا 
أياـ ًخٌفة ًحٍممؾ، كتعمَّـ أف تستفيد بكٌؿ شيء، فإٌنؾ ال تدرم متى يكثيري عياليؾ، كتزدادي نفقاتيؾ، كيثقيؿ الًحٍمؿي عمى 

 ظيًرؾ.

 المسجديون يعّممون البخل ويتعممونو
ؿَّ كقد عيًرؼى جما عةه مف الناس في البصرة بالمسجدييف، كىـ قكـه اٌتخذيكا المسجدى منتدل ليـ، ككانكا ييمضكف جي

كاةي، كمنيـ  كقًتيـ فيو، كلـ يككنكا مف ًصٍنؼ كاحد، بؿ كانكا خميطان مف الناس، فمنيـ الشعراءي، كمنيـ الرُّ
ري بالعيمكـً كٌميا، فك انكا يٍستٍطًرفكف مف ىذه العمكـ. كلـ يككنكا ييغرقكف ميٍصطنعك الًحكمة، كقد كافى المسجدي يزخى

أنفسىيـ في عمـو أك فف، بؿ كانكا ييصيبكف مف ىذا كذاؾ، يتحٌدثكف أحاديث شٌتى، كيتجاذىبيكف أطراؼى الرأم في 
ٌدثنا مختمًؼ المسائؿ، كقد كاف ليـ أثره غيري قميؿ، فقد صحبيـ أبيك نكاس الشاعري زمنان، ككنت أجمسي إلييـ، كقد ح

 أصحابينا مف المسجدييف حديثان ماًتعان عف بعًض البخبلء، فقالكا:
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كافى في المسجد نفره مف ىؤالء، مٌمف يتًَّخًذكف االقتصادى في النفقًة كتكثيرى الماؿ مذىبان في الحياة، كقد كافى 
دىًة كالتحابيب، ككالحً  مؼ الذم يجمعي الناسى عمى أف ىذا المذىىبي عندىىـ كالنَّسًب الذم يجمعي الناسى عمى المكَّ

رى بعضييـ بعضان. ككانكا إذا التقكا في المسجد، تذاكركا ىذا البابى كتطاريحكه كتدارسيكه، كما يتذاكري أصحابي  ينصي
كنو كيتدارسيكنو، التماسان لمفائدة مف تباديؿ اآلراء، كاستمتاعان بذٍكًر أحاديًث ىذا الباب  كؿّْ عمـ عممىيـ كيتطارحي

 يطربيكف لسكاه. الذم ال
 كقد التقكا في المسجد يكمان، فقاؿ شيخ منيـ:

ـى بمرارتو كممكحًتو، ال يقربيو الحمار، كال تستسيغيو اإلبؿ، كال نفعى مٍنو  ماءي بئرنا ػ كما تعممكف ػ مالحه يىٍمذعي الف
العذب إلى الداًر نىفىقة، فكنا  حتى ًلسقايىًة النخؿ، فإنو يمكتي إف ركٍيناه بو، كالنيري بعيد عنا، كفي إحضاًر الماء

ًسرنا أكثر مما  نا، كخى نمٍزجي ماءى البئر بالماًء العذب كنسقي منو الحمار، فىمىًرض بسبب ىذا، كفىسىد عمينا حماري
و، كما نشربي كاهلل، ككنتي أنا كامرأتي نغتسؿي بالماًء  اقتصدنا، فصرنا نسقيو الماءى العذب ًصٍرفان دكف أف نمزيجى

مخافةن أف ييصيىب جمكدىنا مف الماًء المالًح ما أصابى جكؼى الحمار، فكاف ذلؾ الماءي العذٍب الصافي العىٍذب، 
 يذىبي ىٍدران.

ثـ أليمني اهلل رأيان، كفتح لي بابان ًمف اإلصبلح فىعًمدت إلى مكاًف الكيضكء كاالٍغتساؿ، فىحفرتي في ناحيةو منو 
ٍبت نحكىا مسيؿى الماء، حفرة كبيرة، كطيٍَّنتيا بأحسًف الطيف، كم مٍَّستييا، حتى صارت كأٌنيا صخرةه منقكرة، كصكَّ

ٍمنا، تجمَّع الماء فييا صافيان لـ يخاًلٍطو شيء، كالحماري ال يتقززي كينفيري مف ماًء غيٍسؿ الجنىابة،  فنحفي اآلف إذا اغتسى
ٌرمو، كال سي  رىجى عمينا في أف نسقيىو منو، كما عممنا أف كتابان حى نَّةه نيٍت عنو، فىًرٍبحنا ماءىنا، كاستعممناه مرتيف، كال حى

 كاقتصٍدنا في نفقاتنا.
 فقاؿ القكـ: ىذا بتكفيؽ مف اهلل كًمنَّة.

 كأقبؿى عمييـ شيخه منيـ فقاؿ:
رنا في حٌؽ اخًتنا مريـً الصنَّاع.  لقد قصَّ

 قالكا: ككيؼ كافى ىذا؟
كصاحبةى إصبلح. قالكا: فحدّْثنا عنيا عافاؾ اهلل، لىعٌمنا  قاؿ: أما سمعتـ بمكًتيا؟ لقد كانت امرأةن مٍقتصدةن 

 نستفيد. قاؿ: حكاياتييا كثيرة، كحديثيا يىطكؿ، كلكٌني أخبريكـ بكاحدةو مف حكاياًتيا، ففييا الكفاية:
ميّْ الذىًب كالًفضٌ  ـي ابنتىيا إلى أحًد أقربائيا، كىي بنتي اثنتي عىشرةى سنة، فزيَّنىٍتيا ًبحي ة، ككىسىٍتيا مف زكَّجت مري

ٌشى، كمفى الحريًر الخالص كما خالط الحريرى فيو الصكؼ، كنشرت الثيابى الميكٌشاة المعٍصفىرة،  نسيًج مىٍركو الميكى
كدٌقٍت الطّْيب، كرشَّت المسؾى كالعنبر، فعظَّمىٍت أمىر اٍبنًتيا في عيًف زكًجيا كرفعٍت مف قٍدًرىا عنىد أىمو. كانتيى 

يا: أخبريني يا مريـ، مف أيفى لؾ ىذا كمُّو؟ قالت: ىك ًرٍزؽه مف عٍند العرسي كمريـ في أح سًف حاؿ، فقاؿ ليا زكجي
ـي أنَّؾ  اهلل. قاؿ: ال تتيٌربي بذٍكًر اهلل مف الجكاب، كىاتي التٍفسير، كاهلًل ما كنيًت مف أصحاًب الماًؿ قديمان، كما أعم

كال في ماًؿ زكجؾ، إال أف تككني قد كىٍجدًت كنزان كلـ تيعمميني. كىًرثت الماؿى حديثان، كما أنًت بخائنةو في نفًسؾ، 
مىٍمت عني ًحٍمبلن ثقيبلن كاف سيىٍنقيض ظيرم، ككىفىٍيًتني أمرى ىذه النائبة  ككيفما كافى األمير فإٌنني شاكره لؾ، فقد حى

كاًج البنت، كلكنني أيريد أف أعرؼى مف أيف أتيًت بيذا كمّْو؟  التي حٌمت بي بزى
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فنة، كنحفي كما قالت لىٍدتييا، كعندما كنتي أكٌفر مف دقيؽ كؿّْ عجنة مقدارى حى ـٍ أنني بدأت تدبيرى ىذا منذي كى : اٍعمى
تعمـ نخبزي في كؿ يكـو مرة، فإذا صارى عندم رطؿه مف الطحيف ًبٍعتيو كجمعتي الدرىىـ فكؽى الدرىـ. قاؿ زكجيا: 

ٍسفى  الرأم كالتدبير، كأنا رجؿه محظكظ أسعدني اهلل بأٍف كنًت في بيتي،  يالؾ مف امرأة حًكيمة، كثبَّت اهلل عميؾ حي
ني ألرجك اهللى أف يككفى أكالديؾ مف رأًيؾ السديد، كعمى مذىبًؾ المحمكد، كما فىرىحي بما فعمت اليكـ بأشدَّ مف  كا 

 فىرحي بما يثبّْت الميو بًؾ في أكالدم مف ىذه الطريقًة المثمى في العيش.
نازًتيا، كصٌمكا عمييا، كدعيكا ليا بالرحمًة قالكا: كمتى جى  تييا؟ قاؿ: اآلف. فنيض القيكـ بأجمًعيـ إلى جى نازى

 كالمغفرة ميخمصيف، ثـ ذىبيكا إلى زكًجيا، فعٌزكه عمى مصيبًتو كشاركيكه في حزًنو.
 كما إف جمسكا حتى اندفع شيخ منيـ فقاؿ:

ؿي كؿّْ  كا األمكر، فإف الصغير أكَّ كبير، كمتى شاءى اهللي أف يعظّْـ صغيران عظَّمو، كأف يكثّْر قميبلن  يا قكـ، ال تحًقري
ربىت المثؿى الحسف. كىؿ كيًنزت األمكاؿي حتى امتؤلت بيا الخزائفي  تنا مريـ الصٌناع، رحميا هلل، ضى كثَّره، كىذه أخي

ف الداًنؽى جزءه مف اثني عىشىر إال بكضع الٍدرىىـً عمى الدرىـ؟ كصحيح أف القيراطى ال ييساكم إال ٍنصؼى داًنؽ، كأ
جزءان مف الدرىـ، لكف الدرىـ كالدينار ليسا إال قيراطان إلى جٍنًب قيراط، كىؿ كثبافي الرمؿ غيري حباتو صغيرة 
يا بجانًب بعض؟ كىؿ ماءي البحر إال نيقطةه أيًضيفت إلى نيقطة؟ كىؿ اٍجتمعت أمكاؿي الميكسريف  تجمَّعت بعضي

ىـ مف ىينا، كدرىـو مف ىناؾ؟ كأعرؼي صاحبان لنا كافى يطعـ أىىمو مما ييرمى مف الذبيحة كالًكٍرش كاألغنياًء إال بًدرٍ 
 ، كاألمعاء، ككؿّْ حقيرو مف الطعاـ، فصارى يممؾي مائةى مزرعة في أرًض العرب، ككنتي أراه يبيعي الفيمفيؿى بقيراطو

ـي أنو لـ يربح إال الحبَّةى كالحب تيف، فكاف يجمعي ثمانيان كأربعيف حبة لتصيرى درىمان، كلكف ال كالًحمّْصى بقيراط، كأعم
كا ىذا الربحى البسيط، فقد ظؿَّ يجمعي الحبةى كالحبتيف، كالقيراطى كالقيراطيف، كالٌداًنؽى كالدانقيف، حتى تصيرى  تحًقري

ار معو ما اشترل بو ما  ئةى مزرعة.درىمان، كلـ يزٍؿ يجمعي الدرىـ كالدرىميف مف ىيينا كىيناؾ حتى صى
 ثـ قاؿ:

اشتكيتي ذات يىكـ مف سيعاؿو أصابني حتى ًصٍرت أحسُّ ألمان في صدرم، فنصحني قكـه بالفانيذ، فقمت: 
ألصنع الفانيذ البد لي مف سيكَّر كدقيًؽ شعير، كىذاف مقدكره عميًيما، كلكف مف أيف لي بالترنجبيف كىك الطؿُّ 

راساف كما كراًء النير؟ ثـ نصحني آخركف بعصيدة مف النّْشا كالسيٌكر كدٍىًف المٍكًز كأشياءى أخرل  الذم يىٍسقطي في خي
كًرٍىت كيٍمفتو،  تشبيييا، فكدت أصيح: كيبله، كمف أيف لي أف أشترم ىذا؟ كاستثقمت نفقاًت ما نصحكني بو، كى

َـّ بي، فيك كٍحده الشافي، كظمٍمتي أتحٌمؿ السعاؿى كاأللـ . كذات يىكـ قٌيض اهلل لي كدعكتي اهلل أف يىشفيني مٌما أل
بيو حاران. كفعمٍت كما قاؿ لي:  أحدى المكفَّقيف مٌمف زادىـ عممان، كقاؿ لي، إذ عىرىؼ حالي: عميؾ بماًء النُّخالة، كاٍشرى
ـى في ذلؾ اليكـً إلى الظير،  ذا ىك يٍقضي عمى الجيكع، فما اشتييت الطعا كشًربتو، فإذا ىك طيّْبي المذاؽ جدان، كا 

ف فرٍغتي مف غدائي كغسؿ يدم، حتى اقترب العصر. فمما اقترب كقتي غدائي مف كقت عىشائي، صرفتي ثـ ما إً 
النظىر عف العشاء، كعىرىفت ما يجبي أف أفعؿ. فقمت ألـ العياؿ: لـ ال تطبيخيف لعياًلنا في كؿّْ صباح نيخالةن؟ إٌف 

أٌما في المعدة فإٌنو ًغذاءه ييشًبعي كيقطىعي شيكةى  في ماًئيا جبلءن لمصدر، كقد رأيًت كيؼ شيًفيتي مف سيعالي بيا،
فّْفيف بعد ذلؾ النَّخالة، فتعكدي كما كانت، فإذا اجتمىع لديًؾ منيا مقداره تبيعينو كما كينت تفعميف مف  الطعاـ. ثـ تيجى

مىع لؾ بيذا السؤاًؿ مصال ًبحنا في الحاليف. فقالت: أرجك أف يككفى اهلل قد جى حى كثيرة، كقد قاليكا: قبؿ، كنككفي قد رى
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ريبَّ ضارةو نافعة، كقاؿ سبحانو }عسى أف تكرىىيكا شيئان كىك خير لكـ{ كىا قد قادىؾ السعاؿ إلى معرفًة منافًع 
 النُّخالة، ففييا صبلحي بىدىًنؾ كزيادةي معاًشؾ، كما أشؾُّ أف تمؾى المشكرة كانت تكفيقان مف اهلل.

 ا ييٍكتسىبي بالرأم كالمشكرة، كال يككفي إال سماكٌيان.قاؿ القكـ ميصدّْقيف: صدقت. مثؿي ىذ
 كاندفع شيخه منيـ، فأخرج مف جيبًو حجران كزنادان، كقاؿ:

أتعممكف ما ىذاف؟ قالكا: أتسخر منا ىداؾ اهلل؟ ىذاف حجره كزناٍد لكي يصيرا قىٌداحةن تيكرم بيا النار. قاؿ: ألـ 
نيما قىدَّاحة كغيًرىما. قاؿ: ال، إٍنيما مختمفاف، فالحجري كما تىرٍكف تمحظيكا فييما شيئان؟ قالكا، كماذا سنمحظ؟ إ

ناد فبلحظكا كيىؼ  ناد، أما الزّْ ًرب بالزّْ عيؼ، كلـ يىعيٍد يقدحي الشرر إذا ضي تآكمت أطرافيو، كاٍنكىسىرت، كاٍستىدارت، فىضى
 صار كالقكًس لكثرًة ما أكؿ الحجري منو.

 قالكا: ىذا صحيح، فماذا فعمت؟
: كنا نتعب في إٍشعاًؿ النار، كقد ييفاجئنا المطر، كتساقيط الماء مف السٍقؼ، كال نًصبير حتى اٍشتعاؿ النار، قاؿ

ر النار بماؿو كثير، كقىٌداحة غميظةن  ٌراؽ، فيك ال يشتىًعؿ بسيكلًة كسيرعة، فكنتي أشترم حجى ككنا نجدي مشقَّة في الحي
ٌراؽ ال يككفي مف الخً  سًخة، كال ًمفى الكىتٌاف، كال مف الثياًب بثمفو ميكًجع. كالحي ًؽ الكى رىؽ المصبكغة، كال مف الًخرى

ير عيطبة تٍمتًقط الشرر، كمع ذلؾ تيٍخًرجي  ٌراؽ ًبمىشقَّة، كنتكمَّؼ في نىٍتًؼ الصكًؼ كالقيًطف ليصى البالية، فكنا نعاًلجي الحي
 اف.رائحةن كريية، فكنا نٍشترم مف السكًؽ عيطبان جيدة بأٍغمى األثم

ٍسف التدبير، ككٍفقيـي إلى ما فيًو الصبلح، كتذاكىٍرنا ما نمقى  كالتقيتي منذ أياـ صديقان مف الذيف ىداىيـ اهلل إلى حي
ظيفُّ أىؿى البادية كاألعرابى كاف عندىـ حجري النار  ٌَ ٌراؽ كالٌقداحة، فقاؿ لي: اسمٍع يا فبلف، أٌت مف مشىقَّةو في الحي

ٌراؽ الذم تشتريو؟ قمت : ىذا صحيح، كمع ذلؾ فإنيـ ييشعمكف النار، فبماذا يفعمكف؟ قاؿ: إنيـ يقدحكف كالحي
ر العىفىار. قمت: ىداؾ اهلل، كمف أيف لنا شجري المىٍرًخ كالعىفىار؟ أتدلُّني عمى  الشرارةى في أغصاًف شجر المىٍرًخ كشىجى

في أرضكـ نٍخؿ؟ قمت: بمى. قاؿ:  شيءو أصعبى مٌما أنا فيو؟ قاؿ: بؿ أدلُّؾ عمى ما فيو صبلحي معاشؾ. أليسى 
أال تقًطفكفى البمح كالرُّطىب مف عناقيًدىا؟ قمت: بمى. قاؿ: فماذا يىبقى؟ قمت: تبقى العراجيف. قاؿ: فعراجيفي أغداًؽ 
النىٍخؿ تيغنيؾى عف كؿّْ ىذا، كتشتىًعؿ بسرعة. كعمَّمني كيؼ نعاليجيا لتككفى صالحةن لبلٍشًتعىاؿ، كنحف نأتي بيا مف 

 رضنا ببل كيمفة، فالخادـي اليكـ ال تقدىحي النىار إال بالعيرجيكف.أ
 قاؿ اآلخركف: لقد استفٍدنا اليكـى مف أحاديثنا فكائدى كثيرة، كليذا قاؿ األكلكف: مذاكرةي الرّْجاًؿ تيفتّْح العقكؿ.

 كاندفع شٍيخ منيـ فقاؿ:
ـى تدبير ميعىاذةى العنبرٌية. فمـ أرى مثميىا في كضع كؿّْ شيءو في مكضعو، كفي إعطاًء  ىذا كيمُّو ال يساكم شيئان أما

 كؿّْ شيء حقَّو، كاستعماؿى األمثؿ لو. قالكا: كما شأفي ميعاذةى ىذه؟ قاؿ:
ًكبٍتو  رت بيا فرأيتييا كئيبةن حزينةن مطًرقةن، كمف رى ـى الفائت اٍبفي عٍـّ ليا أضحيةن قبؿى العيد. كمىرى أىدل إلييا العا

مالىؾ يا ميعاذة؟ ألـ تفرحي باليدٌية؟ قالت: بمى، كلكٌني امرأةه أرممة، كليس في الدار رجؿ يقكـي الييمكـ: فقمت: 
ـى اهلل الذيف كانكا ييدبّْركنو، كيقكمكف بحٌقو. كقد ًخفتي أف يضيىع  بشؤكًننا، كال خبرةى لي بتدبيًر لحـ األضاحي، كرىًح

في أماًكنيا. كقد عممتي أف المىو لـ يخميٍؽ فييا، كال في غيًرىا  بعضي ىذه الشاة، كلستي أعًرؼي كضعى جميًع أجزاًئيا
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زي ال محالة، كلستي أخاؼي مف تضييًع القميؿ، إال أنَّو يجرُّ تىٍضييعى الكثير،  شيئان، ال منفعةى فيو، كلكفَّ المرء يعجى
 فتذاٍكر معي تدبيرى ىذه األضحية، كاسمع مني:

ذكع الًسٍقؼ، فىتيعمَّؽى عميو أما القىٍرفي فأمريه معركؼ، كىك أف يي  ٌطاؼ، كييستَّمىر في ًجذعو مف جي ٍجعؿى منو كالخي
ٍرداف كما إلى  الًقفىؼي كالرُّحكؿ، ككؿُّ ما نخاؼي عميو مف الفٍأر كالنمًؿ كالًقطىًط كالحٌيات كالخناًفس المسماًة بناتى كى

 ذلؾ.
ًمٍندىفىتينا كادىت تبمى، كنحفي بأمسّْ الحاجًة إلى ًمنىدفةو كأما الميٍصراف فإنَّو أصمحي ما يككف ألكتاًر الًمٍندىفة، ك 

مة الشاًة كفىٌكاىا كساًئري العظاـ، فإفَّ سبيىميا أف تيعٌرؽى  ، فإفى أٍمر العكد سٍيؿ. كأما جيمجي تىري جديدة، فإذا تكافر الكى
، ثـ تيٍطبخ، كتترؾى حتى تبرد. فما ٍارتفعى مف الدسىـ، كانتى  ٌيدان، ثـ تيكسَّرى لو منافعي شتى، فجزءه منو إلداـ ًبعًض  جى

أنكاع الطعاـ، كجزءه لمعىًصيدة ييرمى عميو شيءه مف الدقيؽ كالنّْشا كالسكَّر، كما بقي يككفي لممصباح، كلغير ذلؾ. 
ذا كا نت كذلؾ، ثـ تؤخذي تمؾى العظاـ فنجعمييا كقكدان فمـ يىرى الناسي كقكدان قىطُّ أحسفى منو ناران، كأصفى مٍنو ليبان، كا 

اف. كأما اإلىابي فالًجمدي نفيسو ًجراب، أك قد نصنعي منو  فيي أسرع في اٍنضاج الطعاـ، لقٌمة، ما يخالطييا مف الدُّخى
يا كميصراًنيا مف الفىٍرًث،  ًزقان لمسٍمف كالعىسىؿ، كلمصكًؼ كجكهه ال تيعىٌد. كأما ما يتجمع مىف بٍعر الًشاة، كما في ًكٍرشو

قيكده عجيب، كأفضؿي مف الحطب.فإنَّو ييجفىؼ، في  ك كى
ٍزف؟ ٍنفعة، فمماذا اليـٌ كالحي ٍدًت لكؿ جزءو مى  قمت: ىاكىجى

ـ الدـى المسفكحى إال أف يككفى طعامان  قالت: بقي عمينا اآلف االنتفاعي بالدـ. كقد عمٍمتي أف اهلل عزَّ كجؿ لـ ييحرّْ
كز فييا، كال ييعىدُّ است ٍف أىنا لـ أعرٍؼ تمؾى المكاضع، ألىٍستعًممىو أك شرابان. كأفَّ لو مكاضعى يجي عماليو فييا حرامان، كا 

، كأٍحسٍست كأفَّ قذل في عيني يمنعييا مف اإلغماض، كظؿ اليُـّ  رقةن في قمبي كالكىيّْ فييا، كانتفعى بو، صار حي
سىف.  يعتاديني حينان بعد حيف، ألنني لـ أضع كؿَّ شيءو مكًضعىو الحى

طىر بباًلؾ قاؿ: فمـ ألبث أف رأيي  تيا قد اٍنفرجت أساريريىا، كتيمَّؿ كجيييا، كتبٌسمت، فقمت: ينبغي أف يككفى قد خى
نًع الشاـ، كقد سىًمٍعتي أف مىف الحكمًة  ؿ، ذكرتي أف عندم قدكران جديدةن مف صي رأمه سديده لبلٍنتفاًع بالدـٌ. قالت: أجى

يا بالدـً الحارّْ الدًَّسـ، فيذا أدبغي ليا، كأى  قىع كؿُّ شيء تمطًيخى ٍزيىدي في قٌكتيا. الحمد هلل، لقد استرحتي اآلف، فمقد كى
 مكًقعىو، كىكيًضعى كؿُّ شيءو مكًضعى االنتفاًع بو.

قاؿ الشيخ: ثـ لىًقيتي ميعاذىةى بعد ستًة أشير، فقميت ليا: كيؼ كاف لحـي تمؾ األضحيًة كقىديديىا؟ قالت: بأبي أنت 
ٌياؾ اهلل، لـ يىًجٍئ  نكًب الذبيحة، كما عىٌرقناه مف العظـ، كعافاني كا  كقتي القديًد بعدي. إفَّ لنا في الشٍحـً كاأليٍليًة كجي

 كما كىشىطناه عف الًجمد مىعىاشان، كلكؿّْ شيءو أىكاف.
رىب بيا األرض، كقاؿ: لقد ظننا أٌننا أٍحسىٌنا  فقبضى صاحبي الحمار كالماًء العذب قىٍبضة مف حصى، ثـ ضى

ـي أنَّؾ مف الميٍسرفيف، حتى تسمعى بأخباًر الصالحيف. التدبير، كلكنؾ ال   تعمى

 قصة زبيدة بن حميد
ٍيد الصٍيرًفيَّ تاجري الرقيؽ، كاف لو أكثري مف مائًة ألًؼ دينار، كيعىمؿي في خدمتًو الًغمماف،  مى بىٍيدةي بف حي كىذا زي

اره درىميف كقيراطان، فمما ردَّىا لو بعىد ستًة ككاف سريعى التىأثُّر بالخمر. كقد اٍستىمؼى مف بٌقاؿ كاف عمى باًب د
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أشير، أعطاه درىميف كثبلثى حبات، كالقيراط أربعي حبات، فاٍغتاظ البٌقاؿ، كقاؿ: سبحافى اهلل! أنت تًمميؾ مائةى 
نَّما أعيش ًبكىٌدم، كبربح الحبًَّة كالحبتيف.  ألًؼ دينار، كأنا بٌقاؿ ال أممؾ مائةى ًفٍمس، كا 

كفان فيككفي جزائي أف تيٍنقصني؟ كقىؼى الجٌماؿ كالٌحماؿ عمى باًبؾ، كلـ تكف تحًمؿي ماالن في تمؾ أىأيٍسديؾ معر 
المحظة، كغابى ككيميؾ، فىدىفىٍعت عنؾى درىميف كأربعى حبات، كانتظرتؾ ستَّة أشير، فتعطيني درىميف كثبلث حبات! 

ٍرٍدت لؾ في  بيدة: يا مجنكف استمفتي مٍنؾ في الصيؼ، كى الشتاء، كثبلثي حباتو شتكية نىًدٌية، أثقؿي مف أربًع قاؿ زي
 حبات يابسةو صيفية، كما أشؾُّ أنني إذا حاسىٍبتؾ سيزيدي لي معىؾ، كلكف! سامحؾ اهلل.

ديقان لي، كىك ىيذىليّّ بىٍصرمّّ مف  كقد كنتي أتردد عمى مناًزؿ بني ًرٍبعٌي، كصار ابنييـ أبك اإلصبغ ذيؤيب صى
 مرة فقاؿ: الظرفاء، كقد حٌدثني

: ما ىذا الضٍربي الميبىرّْح، كىذا  ميد ذاتى يكـ، فكجدتيو قد ضىرب غممانىو كآذاىـ، فقمتي دخمتي عمى زبيدةى بفً  حي
نما ىـٍ أكالد، لقد كاف ىؤالء إلى غيًر ىذا  ميؽ السٌيء؟ ىؤالء غممافه كليـ حرمة، كعميؾ كفايتييـ، كتربيتيـ، كا  الخي

نبىيـ، كلك أنؾ دريتو لما ليٍمتىني عمى ضرًبيـ. لقد أكمكا كؿَّ النباتات كاألعشاًب التي أٍحكج. قاؿ: إٌنؾ ال تدرم ذ
أتيتي بيا ألصنىع منيا أىٍدكية، حتى قبؿ سحًقيا أك تقطيًعيا أك تسخينيا كطبٍخًيا عمى النار، كقد أردت أف اصنع 

 منيا الياضكـ كغيره.
مت: كيمىؾ! مالىؾ كليذًه النباتات؟ كما رىٍغبىتيؾ فييا؟ كلك أٌنؾ قاؿ أبك اإلٍصبغ: فخرجتي إلى رئيًس غٍممانو، فق

 أكمتى طعاماى لعىٍذرتؾ. 
عمت ًفداؾ! ال أستطيعي أف أكمّْمىؾ إال كأنا مىتكّْئ، فٍاعذرني ألنني ال أقكـ احترامان لؾ كتكقيران، ككٌؿ ىذا  قاؿ: جي

؟ ىك نفسيو لي س يشبع، كال يحتاجي إلييا، كنحفي الذيف نسمعي مف الجكع كبسببًو. ماذا أصنع بأعشاًب الياضـك
؟ تينا إلى أعشاًب الياضـك  بالشبع سىٍمعان مف أفكاًه الناس، كلـ نًعرٍفو مرة، ما حاجى

برّْدكه، ألقدّْمو ليٌزكارم  فُّكا الماءى جيدان، كغطُّكه كي ال يتمكَّث، كى ككاف يصرخي عمى ًعٍمماًنو مغتاظان: كيمكـ! صى
بز كتكبيرًه، قبؿى أف تأميرىىـ  كأصحابي. فقاؿ لو عمًت فداؾ ٌىبل أمىٍرتيـ بتغطيًة الخي صديقنا غازم أبك مجاىد: جي

 باالعتناء بالماء، فإفَّ الطعاـ قبؿى الشراب.
 كقاؿ مٌرة: يا غبلـ، ىات ًخكاف الَّنٍرد، كىك يريدي تىٍختى النَّرد. فقاؿ لو غازم: نحف إلى خًكاًف الطعاـ أحكج.

ليمةن حتى ثىًمؿ، فكىبى صديقان لو كافى معىو عمى الشراًب كًساءه، فمما صار الًكساءي عمى النديـ كشرب زبيدةي 
بيدةى، متى صحا، سيبيدك لو مف األمًر رأم  خاؼى عاقىبىة األمكر، كأٍدرىؾى أف ذلىؾ مف ىفكاًت السٍُّكر، كعًمـ أٌف زي

المرأًتو، فجعمتوي ًجٍمبابان. فمما أصبحى زبيدةي، سأؿى  آخر، كيعكدي ق أيعطتيو. فمضى مف ساعتو إلى منزلو، فأعطاه
عف الًكساء، كتفقَّده، فقاؿ لو رئيسي غممانو: أىًنسيتى أنؾ قد كىىىٍبتىو فبلنان؟ فبعثى إلى صديقو، فأتاه فقاؿ زبيدة: أما 

أكيره أال يككفى لي فضؿه  عممتى أف ًىبىة السكراف كبيعىو كشراءىه كيميٌنو كصدقىتو كطبلقىو ال يجيكز؟ كبعد ىذا إٌني
فيما فىعمت، كف يقكؿى الناس إني ما فعمتي إال عمى سيٍكر، فيردَّه إلٌي اآلف، حتى أىبىو لؾ صاحيان عف ًطيًب نىٍفس، 

 فإٌني أكيره أف يذىبى شيءه مف مالي باطبلن.
معبكف كيضحككف، كال فمما كجده متغافبلن عما يىٍسمع، أقبؿ عميو فقاؿ: يا صاحبي! إفَّ الناس يمزىحيكف كي

قٍعتو، فمـ  ذيكف بشيءو مف ذلؾ، فريدَّ عمٌي الكساءى عافاؾ اهلل. قاؿ لو الرجؿ: ىذا كاهلل ما ًخفتيو يكـى أمس كتىكى ييؤاخى
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أضع جنبي عمى األرًض حتى حكٍَّرتو فصارى ًجمبابان المرأتي، كقد ًزٍدت في الكميف، كًخطتي الفتحات حتى يككفى 
ذه. فقاؿ زبيدة: نعـ آخذيه، ساتران، كقصَّرتي م نو شيئان كي يناًسبى طكلىيا، فإف أردتى بعد ىذا كمّْو أف تأخذىه، فخي

ألنو كما يصميح المرأًتؾ يصمحي المرأتي. قاؿ الرجؿ، فإنو ليسى في بيتي، بؿ عند الصٌباغ، ألف لكنىو لـ ييعجب 
ـي  إلى أم صٌباغ أخذتو اٍمرأتي، كلك عممت لما أىعطانيو، امرأتي. قاؿ: فياتًو. كادفعي لؾ أىٍجره. قاؿ الرجؿ: ال أعم

 ألٌنني لستي مف سٌممو إليو.
بيدةي أنو قد كقع، كأف ال فائدةى تيرجى مف الحديًث إلعادًة الكساء، كتنيَّد ميمكمان، كقاؿ: بأبي كأمي رسكؿي  فعمـ زي

، كأ ًمعى الشرُّ كمُّو في بيتو و السٍُّكر. اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، حيثي يقكؿ: جي ًمؽ عميو، فكاف مفتاحي  غي

 قصة ليمى الناعطّية
بىؿ في اليمف قديـ، فإنيا مازالت ترقىعي قميصان ليا  كأما ليمى الٌناًعًطيَّة، كتينسبي إلى ناًعٍط، كىك ًحٍصفه في جى

إذا اٍنخرؽ، أك تمزَّؽ كتمبىسيو، حتى اٍختفى القىميصي األكؿ، كصارىت الرّْقاعي قميصان. ككافى ليا كساءه ال تغٌيره، ف
فتو ليمى.. كسمعت أحدىـ يترٌنـ قائبلن:  تىرفيكه، حتى لـ يعد يىظير مف الكساًء األكًؿ شيءه إال الرٍَّفكي الذم رى

ؾ ما اٍىتىٍديتى لجيًبو  البىٍس قىميصى
 فإذا أضمَّؾى جيبيو، فاٍستبدؿً 

ٍرؽ، كلكنني فقالت: إني إذف لىجاًىمىةي حمقاء. صحيحى أنني أرفك الفٍتؽى كفت ٍرؽ الخى ٍرؽى كخى ؽى الفىٍتؽ، كأٍرقع الخى
، كما زاؿ إلى جيبًو سبيؿ.   أستٍبدؿ القميصى

 البخيل
 عندما يرى ممك الموت

ك بف نييىٍيكل كأنا ػ كثيران ما نخريج مف المدينة، بعيدان عف  ككنا ػ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف سٌيار النظاـ، كعمري
تيا، فنتبادؿي األ ليد ًزحاًميا كضجَّ فكارى كاآلراء، كنتناظري في شيءو مف الكبلـ. كذاتى يكـ خرجنا، فمررنا بمٍجمس كى

ٍزنا حدكدى المدينة، جمسنا في ًفناء سكًر بستافو  القيرىًشيّْ ػ ككافى عمى طريقنا ػ فمما رآنا جاءى ليتمشىى معنا. فمما جاكى
ر، كاكتناًز أجزاًئو، كلبيعد مسقًط الشمس مف أصًؿ حاًئطو. لو، كلو ظؿّّ شديدي السكاد بارده ناعـ، كذلؾ ًلثيٍخًف الساتً 

مكسنا إال حيف رأينا الشمسى في كبًد  كجرينا في ضيركب مف الكبلـ، كطاؿ بنا الحديث، فما شعٍرنا بطكؿ جي
شتٍد السماء، كالنيارى قد انتصؼ، ككنا في يكـً حٌر. فقيمنا نريدي الرجكع، فمما انصب ليييب الشمس عمى رؤيكسنا كا

الحٌر، أيقٍنت أنا سنيصاب بضربة شمس أك بالتيابو في رؤكًسنا أك صدكًرنا. فقمت ألبي إسحاؽ كعمرك ػ كالكليدي 
إلى جنبي يسمع كبلمي: البمدةي بعيدةي منا، كبيكتينا أبعد، كىذا يكـه ميٍنكىره حرُّه، كقد ًصرنا في ساعًة الظًير حيث 

ج عمى منزؿ كليد، فىنىًقيؿى فيو، كنأكؿى ما حضر. فإنو يكـ ييستىٍحسىف أف الشمس تذيبي أم شيء، كأنا أرل أف نعرّْ 
ال فيك  فّْؼ المرءي فيو الطعاـ. فإذا مالت الشمسي نحكى المغيب، كماؿ اليكاء إلى البركدة تفرَّقنا، كؿّّ إلى بيتًو، كا  ييخى

 المكتي صدقكني، ليس ديكنىو شيء.
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مى ىذا الكجًو كبيذه الصكرة فبل يككفي كاهلل أبدان، فضع ىذا في قاؿ الكليد رافعان صكتىو في غضب: أما ع
سيٍكيداًء قمبؾ، كتذكٍَّره جيدان. فقمتي لو ميٍستغربا: ما ىذا الكجو الذم أنكىٍرتىو عمينا رحمؾ اهلل؟ كىؿ ىيينا إال الحاجةي 

ف كبلمي ىيزءان منؾ؟ كاسأؿ كالضركرة؟ قاؿ: لقد قيمتى ما قمتى بطريقةو فييا ىٍزء مني. قمت: ككيؼ استنبطت م
 عمران كأبا إسحاؽ، إٌف حياتنا اآلفى في يًدؾ، فمماذا أٍىزأ منؾ كأنا أٍعرفؾ؟

بان، فمـ أر مف  ٍريف متعجّْ قىنا ميٍحنقان، كأكسعى الخيطى كأٌنا ضربناه. نظر كؿ مٌنا إلى اآلخى فازداد غضبان، كفارى
ٌرنا بًو إلى الساعة، كلـ أرى أحدان اتخذ يجعؿي أمران تٌكىمو حجةن في المنع إال ىك، كال كا هلل ما اعتذر إلينا مما أىضى

بىؿ العىمٌّْي.   حجةن إلظياًر البخؿ مثمىو إال ما كاف مف أبي مازفو مع جى
ـى يٍأمىٍف ًمف أحد  بىؿ العىٌمٌي المغٌني خرجى ليبلن مف دارو كاف فييا، فخاؼى العسس كىـ يىطيكفكف ليبلن، كل ككاف جى

رَّه. فقاؿ لنفسو: األفضؿي لي أف أطريؽ باب أبي مازف، فداريه أقربي الدًكر إلٌي، فأبيتي عنده في أم يتبعيو فيى  ضي
ًمكضعو كاف، أك حٌتى في الدٍّْىميز، كال أكمّْفو شيئان مف كاجب الضيؼ، حتى إذا كافى الفجر، خرجت في أكاًئؿ مف 

 يخريجكف إلى أعماًليـ في ىذا الكقت.
ف دىؽَّ الطارؽ، فمـ ييًجٍبو أحد. كدٌؽ دؽَّ كاثؽو مف الرٌد، فمـ يخرج إليو أحد، كدؽَّ دؽَّ فدٌؽ باب أبي ماز 

الصاحًب الصديؽ، فمـ يٍمؽى جكابان، فأخذ دىؽَّ الخائؼ المطارىد، كفي قمًبو مف الخكؼ ما يزييد عف الكفاية، كفيو 
 ازف أف الطاًرؽى صاحبي ىدية، فنزؿ إليو سريعان.الثقةي بأنَّو لف يكمؼى صاحىب البيت شيئان. عند ذاؾ أيقف أبك م

ـي فجأةن، قاؿ  ـ كأنو رأل ممؾ المكت. فمما رآه جبؿ صاًمتان كأنما أصابو البىٍك بىؿ، كىجى فمما فىتىح الباب، كرأل جى
رَّني، فجئتي إليؾ ألبيتى عندؾ.  فتظاىر لو: لقد ًخٍفتي العسس كالذيف يىطكفيكف في الدركب، كأف يىٍتبعني أحده ليضي

أبك مازف بأنو سكراف، كأٍظير لو أف صمىتو الحزيفى كاف بسبىب السٍَّكر. فأخذى يتمايؿ، كأف مفاًصمىو مخٌمعة، كأٍثقؿ 
، ال  لسانو، كقاؿ: سكراف كاهلل.. أنا كاهلل سكراف. فقاؿ لو جبؿ. كف ما تشاء، ككيفما تشاء. نحفي في أياـً ربيعو

ألىٍصعىد إلى السطح، فييضَّطىر أىٍىميؾ إلى أف يتىدَّثركا باألغطية، فيىغيمُّيـ الحر،  شتاءى كال صيؼ، فالحرُّ ليس شديدان 
كليس ثمةى بٍرده ألجتاحى إلى ًلحاؼ، كأكمىفؾ فراشان كغطاءن ثقيبلن. كأنا كما تىرل ثىًمؿه حتى السٍُّكًر مف الشراب، شبعافي 

ًد الناس، كأكثًرىـ إٍكرامان لمضيؼ،  حتى التٍُّخمة مف الطعاـ، كقد كنتي في منًزؿ فبلف، كمٍنو خرجت، كىك مف أٍجكى
كماًئدىتيو مف المكاًئد العامرة، كال أريدي منؾ سكل أف أٍغفك في دىميًزؾ إغفاءةن قصيرة، ثـ أقكـى في الفىٍجًر مع أكائؿ 

يما، كفىٌكيو، كلسانىو، فصارى الك بلـ يخرجي ميفىٌككان، ثـ قاؿ: المبكّْريف. فأرخى أبك مازف عينيو كأنو ييكشؾ أف ييٍغًمضى
 سكراف، كاهلل، أنا سكراف، أيفى أنا؟ ال كاهلًل ما أٍعًقؿي أيفى أنا، ماذا تقكؿ؟ ال كاهلل ما أفيـ ما تقكؿ.

ح عيذره في عدـً استقباًلو، كيىٌغبًط نفسىو،  بؿ، كىك عمى قناعةو تاٌمة بأنو أكضى ؿ، كأٍغمؽى البابى في كجًو جى ثـ دىخى
 كيران سديدان بيٍسرعة، حتى اىتدل إلى ىذه الحيمة.ألنو فكىر تف
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 قصة أحمد بن خمف
 الباحث عن الشيرة بالبخل

مىؼ اليزيدم، كىك مٌمف منيتيىـ بقكلي لؾى في  كمف أطيًب البيخبلء قمبان، كأظرفيـ مقاالن، صديقي أحمدي بفي خى
ا كثيران، كرأيناه يتظرَّؼي بو، كيجعؿي ذلىؾ مقدمة ىذا الكتاب ))كلربما سمَّينا الصاحب، إذا كاف ممف ييمازىح بيذ

 الظٍُّرؼى سبيبلن إلى مٍنع ًعاره((.
مات أبكه، فترؾ في منزلو أٍلفىي ألًؼ درىـ، كًستَّمائة ألًؼ درىـ، كمائةن كأربعيف ألؼى دينار، فاقتسميا أحمده 

ىـ، كسبعيف ألؼى دينار، مف الذىًب كأخكه حاتـ قبؿى دفًف األب، فأخذ أحمد كحدىه ألٌؼ ألؼو كثبلٌثمائةو ألًؼ در 
يىاع.  الخالص المكزكف الثقيًؿ الجٌيد، سكل ما كرث مف الًعقار كاألراضي كالضّْ

كجاءنا في اليكـ التالي، فقمت لو ػ كقد كرث ىذا الماؿى كمَّو ػ: ما الذم أبطأىؾ ليمةى أمًس عٌنا؟ فقاؿ: ال كاهلل، 
ت ألصحاًبنا، لكال أنو لـ يأكؿ في بيتًو منذ زمف، كأف ذلؾ غريبه عميو، إال أني تعشٍَّيتي البارحة في البيت. فقم

نما يقكؿي الرجؿ إذا  لى تقديـً ىذا العذر. كأيف يتعشى الناس إال في مناًزليـ؟ كا  لما احتاج إلى ىذا االٍسًتٍثناء، كا 
مؼ أال أخرىجى مف بيتو ديكف  سيًئؿ ىذا السؤاؿ ال كاهلل، إال أف فبلنان عىزىـ عمٌي، أك، ال كاهلل، إال أف أبا فبلف حى
 عىشاء. فأٌما ما ييستثنى كييٍشتىرط، فيذا ال يككف إال كما ذكرت لكـ قبؿ قميؿ.

، مف غير أف أيشاًكره، كمف غير أف يككف لمحديث مناسبة، فقاؿ:  ككنا كحدنا مرة، فبادرني الحديثى
ثة؟ قاؿ: أال تعًرفييا؟ إنيا طبيخه كالًحساء مف الًحنطة عميؾ أف تتخذ المثمثة لعياًلؾ في الشّْتاء. قمت: كما المثم

تيدٌؽ ثيميثي الدؽّْ الكامؿ مف دكف أف تيسمىؽ، كتضيؼي إلييا الماءى كالدىف. إنيا كثيرةي الفائدة عظيمةي البىركىة. كىي 
فييٍغني عف طمب  تنكبي عف الغىداء، كتمؤل البطف كتنفخيو حتى تيٍغني عف العىشاء، ككؿ ًحساءو مف األحساء يركم،

النبيذ كشٍرًب الماء. كمف احتسى الحارى عًرؽ، كالعرؽي ينظَّؼ الجمدى كييٍخرج ما في الجكؼ مما يضٌر، كىي تمؤلي 
ـى جمًر  النفس كتقطعي تشٌيي الطعاـ. كىي أيضان تيٍدفئ ، فإذا حٍسكت عيالىؾى منيا، قامت لؾى في أجكاًفيـ مقا

ٍسكي ال مرًؽ الحار، ييغني عف طمب الدؼء مف الكقكد، كعف ًلبس الكثير مف المبلبس. التدفئة ًمفى الخارج، كحى
د كؿَّ شيء كيجعميو نتنان، كما أف النبيذى سريعي اليضـ، كلعٍؿ صاحبو  كأنت تعميـ أٌنني أعني بالكقكًد النبيذ، كىك ٍيسكّْ

ده، لـ يدًفئو شيءه سكاه. فعميؾ يتعرضي لحريًؽ، فضبلن عف ذىاًب الماًؿ العظيـ في ثمنو، كشرُّ ما فيو أٌف م ف تعكَّ
يا أبا عثماف بالمثمثة لؾ كلعيالؾ. كاعمـ أنيا ال تككف إال في منازًؿ أىًؿ العمـً كأصحاًب المعرفة، فيخٍذىا مف 

 حكيـو ميجرّْب، كمف ناصحو ال ييريدي لؾى إال الخير.
ؤالء مف أىؿ الغنى، كيتبادلكف الزيارات، ككانكا ككاف لو أصحابه ال يفاًرؽي منازلىيـ إال قميبلن. ككاف أصحابيو ى

كد كعىطاء، يحبكف الترىؼى في كؿ أمر، ككانكا ييييّْئكف لو أفضؿى مجمس، كييدلّْمكنو، كيترككف لو أف  أصحابى جي
كىـ يأمرى بما يريد، كيفعمكف كؿَّ ما يجعؿي المجمسى طيبان، كيقدمكف كؿ ما ييسٌمي، كلـ يككنكا يشكُّكف في أنو سٍيدعى 

 ذات مرة، رٌدان لزياراًتو الكثيرًة ليـ في منازليـ، كأنَّيـ سيجعمكفى زيارةى بيتًو نيزىةن كنشكة.
كا إلى األمر، فمما تغافىؿى  كلكنو كاف يتغافىؿي عنيـ، كيتجاىؿي دعكتىيـ، كلـ تتحرٍؾ نىٍخكتيو. فمما طاؿ ذلؾ، لىمَّحي

ٍقًدـ عمى ما أرادكا، فقالكا: اٍجعىٍميا دعكةن يتيمة ليس ليا أٍخت. ككادكا عف التمميح، عىمىديكا إلى التصريح، كلكنو لـ يي 
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كا عميو في األمر، كلىجّْ في االمتناع كأٍمعىف. فمما لـ يجٍد ًمفى األمر  يقكلكف: نريدي أف نذكؽى طعامىؾ كشرابىؾ. كأىلىحَّ
حان، لكنو يكادي يككفي ببل ثمف، كلـ ييكىمّْفو كثيران. فمما أكميكا بيٌدان دعاىـ، فمما قىصدكه، قىدَّـ ليـ طيعىٍيمان خفيفان شىًيٌيان ممي

كغسىمكا أيديىيـ، بادىرىـ بالحديث، فقاؿ: أسأىليكـ بالذم ال شيءى أعظـي منو، ربّْ السماكات كاألرض، ىؿ أنا اآلفى 
ًكؾ ػ كنتى أغنى كأيسر. أيسر كأغنى ػ أـ قبؿى أف تأكمكا طعامي؟ قالكا: ما نشؾَّ أنؾ ػ حيف كاف الطعاـ في ميمٍ 

قاؿ: فأنا الساعةى أقربي إلى الفقر، أـ قبؿى ساعة؟ قالكا: بؿ أنت اآلف أقربي إلى الفقر. قاؿ: فمنذا يمكميني عمى 
ترؾ دعكًة قكـو قرٍَّبكني مف الفٍقر، كأبعدكني عف الغنى، ككمما أٍكثىٍرت مف دعكتيـ، كنتي مف الفًقر أقربى كمف 

رى كؿَّ مف استسقاه شىٍربىة ماء، أك تناكؿى مف بيستانو تينةن أك حبَّتي  الغنى أبعد؟ فيك عمى ىذا القياس يىرل أف ييجي
 ًعنب، أك أخذ مف خميط الىعىمؼ الذم يقدمو لدابتًو عكدان.

كمٌر يكمان بسكؽ الغنـ كالماعز ػ ككنا في زىماف التكليد حيث تكثيري الخراؼي كالجداء ػ فأطمىعىوي الرٍُّخص، 
ٍديان، ككقؼ غيرى بعيد يرقيب ما يحدث. فمـ كتحرك ت شيكتيو لمطعاـ. فبعىث غبلمان لو يقاؿ لو ثىقىٍؼ، ليٍشترمى لو جى

يمبٍث الغبلـي أف رىجعى يعديك، كأنو ىاًربه مف ميطاًرد، كىك يشيري بيده، كييكمئ برأسو لسٌيده، أىف: اٍذىب كال تىًقؼ. 
بني ككأني مطمكب؟ قاؿ الغبلـ: ىذا فمـ يبرح أحمد بف خمؼ مكانىو. فمما دنا م نو الغبلـ، قاؿ: ما لىؾى كٍيمىؾ؟ تيرّْ

شيءه عجيب. الجٍدم بعىشىرة دراىـ. أأنت ممف يىٍصميح ليـ ىذا كيىٍصميحكف لو؟ ميٌر اآلف مٌر، كابتعد عف ىنا. فإذا 
بعشرة دراىـ يينكىر عندنا في البصرة، غيبلمو يرل أٍف مف الغرابة أف ييباع الجٍدمي بعشرة دراىـ، كيٍستىٍكًثرىا. كالجدم 

ًصو كقٌمة ثمنو في  لكثرة الخير، كىًرخىص السّْعر، كأما في العشائر كاألرياؼ، فإنما ييستغرب ذلؾ مف يستٍغرًبو لًرخى
 ذلؾ الكقت مف السنة.

نفًسو، كمف كانت ىذه كال تقكلكا اآلف: قد أساءى كاهلل أبك عثماف لصديقًو، بؿ قكلكا: ما تناكلو بالسكًء، حتى بدأى ب
صفاًتو، ككاف ىذا مذىبىو في الحياة، ال يىميكمفَّ إال نفسىو، إف تحدَّث الناسي بحديثًو. ىذا كاهلًل الًفعؿي القبيح، كالعاري 

 الٌصًريح، كما ىك إال مف البذاءىة كالدناءة.
د مف ىذه األحاديًث إال أف اتفؽ معو، كأف أناؿ رضاهي كمح بَّتو. حتى لقد ًخٍفتي أف كاعممكا أني لـ أقصي

يحسىبني الناسي كىـ يقرؤيكف كبلمي جاسكسان مف جكاسيسو، كأف يظٌنكا أنو دفعني إلى ىذا دىٍفعان، كلكال بيخمو لقمت: 
ة في أف يزرعى  كأف يظٌنكا أنو ييعطيني أجران. ذلؾ ألف أحبَّ األصحاًب إلى قمبو، كمف كاف بميغى القكًؿ فصيحى

يدم اليأسى في قمكب النا س مف ماًلو، كيقطعى أمَّ أمؿو عندىـ في أف يناليكا منو شيئان. عمى أٌني إف أحسنتي بجي
ال ال  ىذا، فإنو سيجعؿي شكرم معمَّقان: فإف جاكزى كتابي ىذا حدكدى العراؽ شكرني، كىعٌدني مف أخمًص أصدقائًو، كا 

أغنتو عف أٍف يتحدَّثى أحده عف ىذا األمر.  شكرى لي كال حمد. ألفَّ شيرتو بيذا البخًؿ القبيح في ىذا اإلقميـ،
سماعيؿى بف غزكاف ػ كقد حدٍثتؾ عف بخًميما ػ كانا في عداد الميٍسرفيف؟  ككيؼ كىك يرل أف سيؿ بف ىىاركف كا 

مىؽ اهلل ػ يىٍستحٌقاف الحٍجرى عمييما، ألٌنيما مف المبٌذريف؟ كقد بم غني أنو كأف الثكرمَّ كالًكٍندمَّ ػ كىما مف أبخًؿ مىٍف خى
يردّْد دائمان: لتعرفكا مكانىة المبلئكة عند ربّْيـ، ككرامىتيـ عمى اهلل، تذٌكركا أنيـ غيري ميبتميف بالنفىقىًة كاإلٍنفاؽ، كال 

 بقكًؿ العياؿ: ىاًت ىاًت، كلك لـ تعرفكا مف كرامًتيـ إال ىذا، لكفى لتعًرفكا حالىيـ كمنزًلتىيـ. 
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 طرائف البخالء ال تنتيي
 احب لي فقاؿ:كحدثني ص

ذا الماًئدةي لـ تيرفع بعد، لكٌف القكـى كانكا قد أنيىٍكا طعاميـ، كرفىعيكا  دخمت عمى فيبلف بًف فبلف، في كقت طعاـ، كا 
ًَ عمى الجرحى، كال تقترٍب مف األصحاء.  أيدييـ. فدعاني إلى الٌطعاـ، كمددتي يدم آلكؿ، فبادرني بالقكؿ: اٍقًض

بيو، فأمرني بأف آكيؿى مف الدَّجا ـ منيا، كالفرًخ الذم نيزع منو الفىًخذ، فأما ما زاؿ صحيحان فبل أىٍقرى جة التي ناؿى القكي
 ككذلؾ الرغيؼي الذم قيًسـ، كأكؿى القكـ منو، أك أصابىو ٍبعض المرؽ.

 كقاؿ لي صاحبي:
كنحف نأكؿ، كلـ نٍنتبو  أكمنا عند فبلف ىذا يكمان، كأبكه حاًضر، كابفه لو يركيح كيىجيءي بيننا، فدخؿ كخىرج مراران 

: ابني كىربّْ  إلى أنَّو يراقبنا. فصاح الصبي: كـ تأكيمكف ال أشبعى اهلل بيطكنىكـ! فقاؿ أبك فبلف ػ كىك جٌد الصبيى
 الكعبة.

، قاؿ:  كحدثني أحد أصحاًبنا بباب الكىٍرخى
 قاؿ لي صاحبي الحٌماـ: أال أركم لؾ العجبى مف فعؿ صالح بًف عٌفاف؟! 

ا فعؿ؟ قاؿ: كافى يأتي قبيؿى الفجر، فيدخؿي الحٌماـ، فإذا رآني ًغبتي عف النُّكرًة التي تيستخدـي إلزالة قمت: ماذ
ؿ بيف الناس فيغسؿ مكافى ما طىمى. ثـ  الشعر، أخذ منيا فمسىحى عانتىو كما جاكىرىا، ثـ يتستري بالمٍئزر، ثـ يدخي

، فيطمي ساقيو كبعضى فخذيو، ثـ يستتري بالمٍئزر كيجمس، كينتظر الغفمة  يأتي في مثؿ تًمؾ الساعة في يكـً تاؿو
 ، رو ًسده. فبل يزاؿي يىٍطمي في كؿ سىحى ليٍغًسؿى مكاف المىٍسح. ثـ يعكدي في مثؿ ذلؾ الكقت، فيمسحي قطعةن أخرل مف جى

 في سراكيمًو أثران. حتى ينظىؼ جسمو كمَّو دكف أف يدفعى شيئان. قاؿ صاحبي الحٌماـ: كلقد رأيتيو كقد تركىٍت النّْكرةي 
 كحدثني أبك الجيجاه النكشىٍركاني فقاؿ:

حدثني أبك األحكص الشاعر، قاؿ: كنا نيًفطر عند الباسياني، فكاف يرفع يديو عف الطعاـ قٍبمنا، ثـ يضطجعي 
زاءن كال شيككران.   عمى فراًشو، كيقكؿ: إنما نيًطعمكيـ لكجًو اهلل، ال نريد منكـ جى

 حديث خالد بن يزيد
 لمستحيل في جمع المال والبخل بوا

ٍبو الميكىدّْم، فكأٌف الناس ضٌنكا عميو  الىكى كىذا خالد بف يزيد مكلى بني الميمب، كقد اشتيير بيفى الناس باسـ خى
باسـ عربي، كنسبيكه إلى التٍَّكدية. كالتٍَّكًدية ليست سؤاؿى الناس كاستجداءىىـ كحسب، بؿ ىي طريقةي حياةو متعددةي 

ففييا االحتياؿي لمحيصكؿ عمى الماؿ، بالكسائؿ كاألساليًب غير المشركعة، ككؿّْ ما يخطري عمى الباؿ.  الكجكه.
ـي العينؼ كالقكة، دكفى أم رادع مف مركءة أك نىٍخكة، كمنيا االحتياؿي بكؿ كسيمةو لمسمب، كالمجكًء إلى  كمنيا استخدا

ما يحرؾ اإلحساس، كشعكرى الرحمًة كالرأفة، دكف أم عزة أك الغىمىبًة لمنيب، كمنيا أيضان استغفاؿ الناس، بكؿّْ 
 أنفة.

 كقد بمغ خالد بيف يزيد في التكدية درجةى الرياسًة كالزعامة، كفي البيخؿ مبمغان لـ يبمغو أحد مف قبؿي كال ًمف بىعد.
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لحقيقية مف قبؿ. ككاف ككاف خالد ينزؿي في حٌي بني تميـ في البصرة، فمـ يعًرٍفو أحد، ألنيـ لـ يىركه بصكرتًو ا
ذاتى يكـ في مجمس مف مجالسيـ. فكقؼ عميو سائؿه مسكيف يشحذ، فمدَّ يده إلى كيسًو لييٍخًرج فٍمسان ػ كفمكسي 
عو في يد الًسائؿ، ثـ فىًطفى  دىا الدرىىـ البىٍغمي، ككضى البصرة كبيرة ػ فغمط بدرىـ مف الدراىـ الكبيرة التي يسمى كاحي

مف يده، كأخرج فمسان فأعطاه. فقالكا: ما نظفُّ ىذا حبلالن، كىذا في األصًؿ أمره قبيح. قاؿ:  إلى غمطتو، فاستردَّه
سىب ما  سىب أفكاًركـ كآراًئكـ، كلستي ميٍجبىران عمى أف أنفقىو حى قبيحه عند مىف؟ إني لـ أجمع ىذا الماؿ بعقكًلكـ، كحى

ف ىذا المسكيف؟ ىذا مف مساكيف الفمكس، كليس م ف مساكيف الدراىـ. قالكا: أتىٍعًرفو مف قبؿ؟ قاؿ: كال تركف، أتىركى
 رأيتيو عمرم، كلكني أعرفو بالًفراسة.

ارى في حداثًة سٌني. ثـ لـ يبؽ في األرض  قالكا: كىؿ تعرؼي الميكىدّْيف؟ قاؿ: ككيؼ ال أعًرفيـ؟ كأنا كنت كاجى
كال بانىكاف كال قىرىسٌي كال عىكاء كال مىشىعّْب كال  مىخطرانٌي كال ميستعًرضه إال تفكقت عميو. كلـ يبؽ شحاذه كال كاغانيٌ 

 فىٍمكىر كال ميزو يدٌم كال إٍسًطيؿ إال كاف تحت يدم، يأتمري بأمرم.
لقد أكمت ميف خبز الصدقات ثبلثيف سنة، كعشتي كؿ ىذه السنيف عمى ما يأتيني مف التٍكًدية. كلـ يبؽى في 

ٍيو شعًر الجمؿ،  األرض كٍعبي كال ميكىدٍّ، إال كانت لي عميو ٌر، كبىٍنجكى الرئاسة، حتى خضع لي إسحؽ قىتٌاؿ الحي
ٌمكيو عيًف الفيؿ، كشيراـ حمار أيكب، كسعٌدكيو زكًج أمو.  كعمرك القىٍكقيؿ، كجعفري كردم كىمىؾ، كحى

ؿي لو نفسو االقترابى منو كمف ما لًو. ككاف كما أراد خالد بف يزيد بيذا إال أف يديبَّ اليأسي في نفس كؿ مف تسكّْ
خالده قاصان متكٌممان بميغان داىيان، ككاف أبك سميماف األعكر كأبك سعيد المداًئنٌي كىما مف أحسف مف يركم القصص 

 مف ًغٌممانو.
 كأما األلقابي التي ذكرىا خالد كىي أنكاع الميكىدّْيف كتكًشؼ حيمىيـ فإنني أفسرىا لؾ:

ريؾ أنو تعرَّض لمعقاًب في ببلًد الكٌفار، ألنو كافى مؤذنان ىناؾ، المخطرانٌي: ىك الذم يأتيؾى في زمّْ ناسؾ، كيي 
كأنيـ استأصميكا لسانىو مف أصمًو، ثـ يفتح فمىو كما يصنعي مف يتثاءب، كتنظر في فمو فبل ترل لو لسانان البٌتة، 

 فتصدّْقو كتيعطيو.
تحدثي ككأنو سيذكب حياءن، كيتمفت الميٍستعًرض: كىك الذم تمقاه بييئةو محترىمة، كفي ثيابو صالحة جيدة. ي
 حكاكٍيو مخافىة أف يراه مف يعرفو كيعتىرضؾ في الطريؽ، كال يكمّْميؾ إال ًخفىية.

كالكاغانٌي: الذم يتجنف، كيٌدعي الصَّرعى، فيقعي أرضان، كيىٍخريج الَّزبىدي مف فمو، حتى ال يىشٌؾ مف يراه في أنو 
بنفًسو مف ادّْعاء المرض، كيتعجَّبي مف بقاًء مثمًو حٌيان عمى ما فيو مف الًعٌمة مجنكف ال دكاءى لو، ًلًشٌدة ما يينًزؿي 

 كالمرض.
 كالبانكاف: الذم يقؼي عمى الباب، كيرجَّ القيفؿ، كيقكؿ: بانكا. كتفسير ذلؾ بالعربية: يا مكالتي.

ـى كالقىرىسٌي: الذم يىٍعًصبي ساقو كذرىاعو عىٍصبان شديدان، كيشدُّىما شٌدان ميٍحكم ان، كيبيتي عمى ذلؾ ليمة. فإذا تكرَّ
ٍمغي الذم يأتكف بو مف  الساؽي كالّْذراع، كاختنؽ الديـ فييما، مسحو بشيء مف صابكف كدىـً األخكيف، كىك الصَّ

يٍح . فبل سيقىٍطرل كقىطىر عميو شيئان مف السٍَّمف، ثـ لٌفو ًبًخٍرقة، ككشؼى جزءان منو، فيبيفي متقٌرحان ميتآكبلن، يىًنٌز منو القى 
 يشؾُّ مف يراه في أنو مصابه بالجرب. أك الحٌكة الشديدة.
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العىكَّاء: الذم ال يسأؿي الناس إال بيفى المغرًب كالعشاء، كيرفعي صكتىو بالسؤاؿ، كربما غٌنى كحىسَّف صكتىو 
ٍنجرة شجية.  كأطىرب الناس، إف كافى ذا صكت حىسىف، كحى

دتو ليىجعمو ذا عاىةو تفيده في التكدية، بأف يعًميىو، أك يجعىؿ يدىه ميٍعكٌجة كالميشًَّعب: الذم يييئ الصبٌي حيف كال
 بأف يييىبّْس ريسغىيا، أك يجعىمىيا قصيرةن ال تنفعيو بشيء، لكي يأخذه أىميو، كيشحذكا مف الناًس بعاىتو. 

الكلدى سيصيري مصدىر رزؽو كفيرو  كربما جاءى بالكلًد أىميو إلى المشعّْب ليتكلى ذلؾ، كيأخذي منيـ ماالن كثيران، ألف
كا بو في األسكاؽ كاألحياء تكسُّبان، أك يؤٌجركه لمف يفعؿي ذلؾى بأجرو معمكـ. كربما أٌجركا أكالدىـ  ليـ. فإما أف يدكري
. إلى مف يسافركف إلى ببلدو بعيدةو كأفريقٌية، فيشحذيكف بيـ طكاؿ الطريؽى كفي ىذه الحالة يأٍخذي األىؿي أجران عظيمان 

ٍكف، بأف  ال كافى عميو أف يأتي بمف يكفيميو مٌمف يرضى فإف كافى ثقةن مميئان أعطكه الكلد، كأعطاىيـ األجرى حيف يعكد، كا 
 يعيدى األكالدى كاألجرة.

الفىٍمكر: الذم يحتاؿ لخصيتو ليجعمىيا منتفخةن، يتسربي ساًئؿه في ًغبلًفيا، كيىًنٌز منيا، كربما أظيىر أف بيا 
 ديمَّبلن أك تقٌرحان. سىرطانان أك

ـي جمعتيا لمساعدتي، فزيدكني  يدم: الذم يدكري في األسكاؽ كمىعو بضعةي درييمات، كيقكؿ: ىذه دراًى ًَ الميًز
بيو، كربما أرادى أف يجمع ثىمف كففو لميت. مىؿ معو صبيان عمى أنو لقيطه يتيـ، يريد أف يرّْ  فييا رحمكـ اهلل. كربما حى

ف شاءى أراؾى أف في  كاإلسطيؿ: ىك الميتعالي، إف شاء أراؾ أنو قيمًعت عيناه، فبل تىشيٌؾ في أنَّو ال يبصر، كا 
، تمتد فيو عركؽي العيًف الحمراء كقد  ف شاءى أراؾ عينيو ككأنيما فيًقئتا، كليس فييما إال بياضي عينيو ماءن، كا 

 انتفخت.
مٍكصمٌي، كقد كافى ىذا رئ َى  يسىيـ بعد خالكيو المكٌدم.الكىٍعبي: مف أتباًع أيبىٌي بف كعب اؿى

 الميكٌدٌم: صاحب الًكداء، أك الذم اتَّخذ التٍَّكًديةى حرفة كسبيؿى عيش.
الكيو المكدم. كالميكىدُّكف أصناؼه كأشكاؿ كأنكاع، كىـ  كىذا تفسيري ما ذكره خالدي بف يزيد مكلى الميالبة، كىك خى

 مف الكتاب في شيء. أضعاؼي ما ذكرناه. كلـ يكف يجكزي أف نتكَّمؼ شيئان ليس
 فمما حضرت خالدى بفى يزيد الكفاة، قاؿ البنو:

يٍَّعتىو، كمع ذلؾ، فإٌف ما  ًفٍظتىو، كما لف تأكؿى منو شيئان إف ضى إٌني قد تركتي لؾ ما يكفيؾ في حياتؾ إف حى
ٍبتؾ عميو م ٍسف التدبير كصكابًو، كما درَّ ثتؾ ًمفى العادات الصالًحة، كما عٌممتؾ مف حي ف طيرىؽ حياة الصالحيف أىٍكرى

المقتصديف، خيره لؾ مف ىذا الماؿ. كلك أنني أعطيتيؾ آلة تحفظ مالىؾ بكؿ كسيمةو كطريقة، ثـ لـ يكفي لؾ معيفه 
مف نفًسؾ عمى ذلؾ، كلـ يكٍف لؾى ناصحه مف ذاًتؾ، كلـ يكف قمبيؾ يأمريؾ بو، لما انتفىٍعتى بشيء. بؿ رٌبما صار 

 و إغراءن لؾ إلٍنفاًؽ الماًؿ في كٌؿ كجو، ككاف تحريضان لؾ عمى أف تيخاًلؼى كصيتي.ىذا المنعي كالنٍَّييي كمُّ 
لقد سافٍرت في البر إلى آخر بيقعة يصمييا إنساف، كرىكٍبتي البحر إلى أقصى ما تبمغيو السَّفف، كطكَّفت في 

ذ مٌني، كليس عميؾ أال ترل ذا القرنيف. كال تٍمتفت إلى ما قاؿ عيبي ٍرىمي الذم عىدُّكه مف اآلفاؽ، فخي د بفي شىٍريىة الجي
العمماء كركاة األخبار كمف يعرفكف األنسابى مف أىؿ الجاىمية كذكىركه بيف القدماًء في الحكمة، كقالكا: إنَّو مف 

ثؿى الخطباء، بؿ قاليكا إنو مف الرؤساء، فإنو ال يعًرؼي إال ظاًىرى األشياء، أما حقيقتييا فبل يعًرفييا إال مف كافى م
 أبيؾ.
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ممو كأراهي  أسٍمٍعتى بتميـ بف أكس بف خارجة مف بني عبًد الدار؟ ذاؾ الذم حكى عنو الحٌكاؤكف أف الًجفَّ حى
ـى المجيكلة، كأراه الدَّجاؿى كالجٌساسىةى التي تأتيو باألخبار. كقالكا يكمان إنوى ًركبى البحر مع ثبلثيف رجبلن، فمعب  العكاًل

ت بيـ السفينة عمى شاطئ جزيرة في البحر، فمما دخمكىا رأكا الجٌساسىةى في صكرة ًداٌبة المكجي بيـ شيران، حتى رسى 
كثيفًة الشٍعر حتى ما ييعىرؼي قيبيمييا مف ديبيًرىا لطكًؿ شعرىا. أسمعت بو؟ كاهلل لك رآني تميـ الداًرٌم لتعٌمـ مني ما لـ 

 يىرى كلىـى يعمـ.
ني ألًعرؼي مساًلؾ األرض كدركبىيا أك أكديتىيا كًشعابىيا. كاهلل ما ًضعت أبدان، كما تيت عف طريؽ.  كا 

ني ألىدل مف ديعىٍيميص الٌرمؿ  أيضربكف المثؿ في االىتداء بطائر القطا؟ كاهلل إني ألىدل مف القطا كأفيكقييا. كا 
ٌش الذم دٌؿ خالد بف الكليد كجيشى  ني ألٍعًرؼ ما ال يعرؼ راًفعي الًمخى و عمى أقصًر الطرؽ الذم كاف دليبلن داىيان كا 

 بيف القادسيًة كاليرمكؾ، حتى التقى أبا عبيدةى بفى الجٌراح كجيشىو.
كما ًخٍفت أرضان قىٍفران قٌط، فمقد ًبتُّ الميالي في أرض الغكؿ كىك الجف الذم يتمكف في ضركب مف الصكر 

لممؾ بف مركاف، فاقتتبل حتى كالثياب، كقد ظير لعمقمة بف صفكاف، كىك جٌد مركاف بف الحكـ كالد الخميفة عبد ا
قتؿ كؿ منيما اآلخر. كظيرت لي كاحدة مف نساء الجف السَّعالي، كىي السعبلة، مغطاة بالشعر مف قمة راسيا 
إلى أخمص قدمييا، فما نفرت منيا، بؿ تزكجتيا. كلما تراءل لي الشّْؽُّ كىك جنس صكرة الكاحد منيـ عمى 

 أس كنصؼ جسد، لـ ييًخٍفني، بؿ اصطدتو.نصؼ صكرة اإلنساف، لو يد كرجؿ كنصؼ ر 
ككنت أسمع في الميؿ أصكاتان تأتيني، كباسمي تدعكني، فما ىبتييا، بؿ جاكبتيا، كرأيت النّْسناسى بيد كاحدة 
كرجؿ كاحدة ينقز كما ينقز الطٍير كجاكبت نداءه ككاف لي رًئيّّ كىك جني إذا ألؼ اإلسناف كتعطؼ عميو، صار 

 يخبره األخبار.
دىعى الكاىف كتدليسى العٌراؼ، كما يقكؿ أصحاب األكتاؼ، كىؤالء ينظركف في أكتاؼ الضأف، حيث كعر  فت خي

يرسـ شعاع الشمس خيكطان كخطكطان كأشكاالن يستدلكف بيا عمى أحكاؿ العالـ، أك أحكاؿ إنساف بعينو. كعرفت 
كىـ، كىك ليس مف جنس العيافة كالخطكط كالنظر التنجيـ كالزٍَّجرى كالطُّريؽى كالفكر، كما يدعيو كٌياف العرب كٍعراف

 في أسراًر الكٌؼ كفي مكاضع قٍرًض الفأر، كفي النظر في األكتاؼ، كالقضاء بالنجكـ. 
ًسٍبتني جمعتي ىذا الماؿى مف قىصّْ القصص كًركاية الحكايات؟ أك ًمٍف مكابدة الميًؿ في السؤاؿ؟ أك مف  كىٍؿ حى

؟ إف ىذا كمَّو قد يىجمع ماالن، لكنو ليسى مثؿ ىذا أبدان. كال ييٍجمىعي مثؿي ىذا الماًؿ إال ًمٍف التٍَّكًدية كالتسكًؿ كاالحتياؿ
تىحمًُّؿ مشاًؽ ريككًب البحر كالسفًر كالتجارة، أك مف عىًمؿى سيٍمطافو أك كاؿو أك أمير، أك ًمفى الكٍشؼ ًعف كيمياء 

 تحكيًؿ المعادًف الخسيسة إلى ًفٌضة كذىب.
كرة عيطاًرًدٌية، أخذيكه بالًخداع كالحيمة، قد عىرىٍفت  الرأس حٌؽ معرفتو، أتدرم ما الرأس؟ إنو رأسي إنسافو في صي

كىك قاًبؿه كؿَّ شيء، كأقعدكه في الزيت ًمدَّة طكيمة، حتى استرخت مفاصميو، كصارىت في حاؿو إذا جيذب رأسيو 
د إلى ىذا الرأس، كينًطؽي عمى لساًنو، فيخبري بما اٍنجذب مف غيًر ذىٍبح، كتترٌددي نٍفسي ذلؾ اإلنساف مف عيطارً 

 حدث، كيجيبي عف أمَّ سؤاؿ.
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ـي باإلكسير. كاإلكسيري ىك  ٍنعًة العم ٍنعة، كحدُّ الصَّ ـي الكيمياء ىك الصَّ كعىرىٍفت كىٍسر اإًلٍكسير عمى حقيقًتو. كعم
دي في الحيكاف. مف حظي بو فق د ناؿى الثركىة كالغنى، ألنو ييرمى عمى الحجر الذم قد ييكجد في النبات، كقد ييكجى

 الرصاص كالقصدير كالنحاس، فيحيمييا ذىبان.
ٌني ألىٍخشى أف يككفى العميـ الذم ألقيو إليؾ سببان في  ني ألعمىـ أف صدرىؾ ضٌيؽ عف فيـً العمكـً كاأللغاز، كا  كا 

ـى الذم بمغى بو ال جاهى كالثركةى قاركف، كًبًو تمكَّنت مف الًعٌز، ىبلًكؾ كتىمًؼ نفسؾ، كلكال ىذا لعٌممتيؾى الساعةى العم
 كصارىٍت ممكةن خاتكف.

ني ال أٍقًدري عمى اٍئتماًنؾ عمى سرّْ صديؽ، مخافىة أف تيفشيىو، لضيًؽ صدًرؾ عنو، فكيؼ أٍقًدري عمى أف ألقي  كا 
فَّ كتٍ  مماء؟ كا  ـى سرّْ الحديث، كخٍزفى الكنكًز إليؾ بعمـو ال يحتمميو عزـي الرجاًؿ األقكياء، كال تتسعي لو صدكري الحي

 كالجكاىر، أىكفي عند العارفيف ًمف خٍزًف العمـ.
ـي أكثرى مما ييؤذيؾى الجيؿ، ألٍجريىت  كلك أنني آمىنيؾى عمى نفًسؾ قبؿى اآلخريف، كلك أٌنني ال أىخشى أف ييؤذيؾى العم

و بما أىًصفيو، كال تيدركو بذكرم لو دكف أف يككفى األركاحى في األجساًد أماـ عينيؾ، إذا كنتى ال تفيـي العمـ الذم أيلقي
ـى الذم بو تيدًرؾ كؿ  ، كعدتي سميمان معافى ػ سأٍلقي عميؾ العم مىٍحسكسان. كلكني ػ إٍف أقامني اهلل مف ىذا المىرضى

ٍنعة الفيسىٍيًفساء، كأكًشؼي لؾ  ـى كما تسبيؾ المعادف، كسأعمّْمؾ صى أسرارى السُّيكؼ شيء، كسأعمّْمؾ كيؼ تىٍسبيؾ الرَّخا
ٍعًدف الرَّصاًص النقٌي، كفييا تيٍضرىب السيكؼي الينديةي العتيقة،  القىٍمًعٌية اآلتية مف الًيند، كمف قىٍمعة عظيمةو فييا مى
كصناعتييا سرّّ ال ييطمعكف عميو أحدان. كسأطًمعيؾى عمى العقاقيًر التي تعالجى بيا السيكؼي اليمانٌية، ككيؼ يصنىعكف 

اجى ا لبًَّمٍكرٌم النقي، فصكصان بيضاءى شفافة، كسرُّه مف أسراًر األحجاًر الكريمة. كصنعةى التمطيًؼ التي بيا الزجى
ني ألعرؼي الطريقتيف معان.  ييعالجكف األجساد، كقد انقسـى فيو العميماء قسميف، كا 

ف كنتي أراؾ فكؽى مف ىـ في ٍزـً الرأم، كا  سٌنؾ. كلسيت أًثؽي بؾ  كلستي راضيان عما أنت عميو مف الفطنًة كحى
ف كنتى تبدك أقربى إلى الرجاؿ العاقميف، منؾ إلى الفتياف األغراء. كماذاؾى إالَّ ألني لـ أٍمتًحٍنؾ كما  الثقةى كميا، كا 

 ينبغي لي أف أفعؿ، فأنت عندم سيؼه لـ ييجرب في الكغى، كفٍأسى لـ تىٍقطع الجذكع.
سىؾى كقد أدركتى كًعمًمتى كعىرىٍفتى كاٍكتىسىٍبت ما يؤىّْمؾ ليذا؟ ألني كلماذا لست أرضاؾ كال أثؽ بؾ، كأنت تظفُّ نف

خبرت صنكؼ الناس كمّْيـ.. جالستي الكيالة كاألمراء كالسبلطيف، كًعشتي مع الشحاذيف الفقراء المساكيف. كمٌرت 
أياـه كنت فييا في ًخٍدمىة عمي أياـه كنتي فييا صغيران في ًخدمة المحتاليف. كلـ أكٍف أكثرى مف تابع لمميكىدّْيف، ك 

الخمفاء كالسادة كالمكسًريف، كخالطت الزٌىادى العابديف النٌساؾ، كعشت مع المصكص كالعيَّاريف كالفيتّْاؾ، كلـ يبؽى 
مًكىا كميرّْىا، كأصابتني صركؼي الدىر  سجفه إال دخٍمتيو، كال مجمسي ًعمـو كًذٍكر إال حضرتيو، كخبرتي الحياةى بحي

 ىا، كعرفت مف الدَّىًر األعاجيب، حتى صرتي ال يدىشني أم ميستىٍطرؼ كغريب.بخيًرىا كشرّْ 
لقد دخمتي إلى الرٍزًؽ مف كؿ بابو رأيتيو يقكدي إليو، كجرٍيت مع كؿ ريحو تحمميني كتجعميني قادران عميو، كعىرىٍفت 

ان مف التجاًرب، كصرت قادران عمى تبيًُّف أياـ المىسرًَّة كالنعيـ، كأياـ الضرّْ كالحيزف كاليـٌ المقيـ، حتى كنزتي كنكز 
ال كيؼ أمكنني جمعي ما أخمّْفو لؾ؟  سًف التدبير. كا  عىكاقًب األمكر، فقٌربني ىذا مف إدراؾ األمكر الغكامض في حي
ككيؼ استطعتي بقٍدر ما ظىًمٍمت ىذه السنيف أىٍحًبسيو عميؾ؟ كلستي أفتىًخر بجمعو، بقٍدر ما أفتخر بحفظو. إف ىذا 

ًفٍظتو مف فتنة الًبناء، فمـ أٍبف بيكتان كقصكران، كقد قالكا، إذا أراد اهلل الم اؿى لـ أىنىٍمو إال بالعٍقًؿ كالحزـً كالدىاء كقد حى
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فناءى ماًؿ امرئ سٌمط عميو الطيف. كحفظت لؾ ىذا الماؿ مف فٍتنة النساء، كمف فتنًة الثَّناء، كمف فتنة الرياء، 
داءي العىياء الذم ال ًطبى لو كال دىكاء، لـ أتخذ الجكارم كال خالطت الًقياف كال أنفقت كمف أيدم الككبلء، فإنيـ ال

درىمان عمى نساًء الحاف. كال أٍكلىمت الكالئـ، لذكم العمائـ، كيما يقاؿى إٌنني مف الكرماء. كال أردتي أف يراني الناسي 
خزانتي، كما ككمت أحدان قٌط بماؿ، كال أنفقتي إال عمى  إال عمى حقيقتي، فما أصعبى أف أفتىح ٍابتغاءى كىؼّْ ألسنًتيـ

 بيتي كالعياؿ.
كلستي أكصيؾ بحفًظ الماؿ لفٍرط حٌبي لؾ، كلكف ًلعظىـ بيغضي كمىقتي لمقضاة المككميف عمى األمكاؿ. إف اهلل 

بى إف كاف غنيان، أحٌب سبحانو كتعالى لـ ييسمّْط القضاةى عمى أمكاؿ الكارثيف إال عقكبة ليؤالء المبلعيف. ألفَّ األ
ف كاف  مًُّؿ نفقتًو، كا  ف كاف فقيران عاجزان، أحب أف يستريىح مف تربيتًو كتىحى أف ييًرمى ابنىو مقدارى ثركًتو كمدل قيدرتو، كا 
نكىـ  بٍيفى البينٍيف أحبَّ أف يستريح مف إلحاحو كخًمقًتو. كاألكالد لـ يشكركا آباءىىـ الذيف جمعكا ليـ ككىفىٍكىـ كحصَّ

ي كجًو صيركؼ الدىر كأحسنكا غرسىيـ كرعايىتيـ، كما لـ يًصبركا عمى األب الذم أكجب اهلل حقىو عمييـ. كما ف
مف عاقؿو إال كيعًرؼي أف عاًجؿى الحؽ المرارة، كما عاًجؿي الباطؿ الحبلكة، كلكف فيو سكءى العاقبة كالمنقىمىب. فإف 

 منيـ كاف اهلل جؿ ذكريه لؾ ميعينان كخيرى ًعماد. كنت مف ىؤالء كاف القاضي لؾ بالمرصاد، كف لـ تكف
بىا، كصار ماؿي غيرؾى عندىؾ كديعة، كصرتى الحاًفظى  رشادم، نىمىا ماليؾ كرى إف سمكت سبيمي كاتىبعت نيصحي كا 
ف خالفت نٍيجي كما أقكؿ، صار ماليؾ كديعةن عند غيًرؾ، كصار غيريؾ الحافظى عميؾ. فإف كنت  عمى غيًرؾ. كا 

 تضٌيعى مالىؾ كيحفىظىو غيريؾ، باءى طمعيؾ بالخذالف كأمميؾ بالخيبة.تطمعي أف 
ف كنت أفضؿى مف أبناء ىذا الزماف ػ فىسىدت طباعيؾ باكتفاًئؾ بما عندم، كزادى في  ياٍبف الخبيثة، إٌنؾ ػ كا 

أكالد أيمّْؾ، رَّبتؾ  إفساًدؾ معرفتيؾ بكثرًة ما أيخمّْؼ لؾ. كالمصيبةي الكبرل أنَّؾ ًبكرم كأكبري أكالدم، كأنؾ آخري 
 مٌدلبلن.

كما ىٌمني أف يذىبى مالي كمُّو، فمك فىًنيى لجمستي أٍركم لمناس الًقصىص كالحكاياًت كالنكادر، كما أكثرى مف 
يسمعيني كييعطيني، أك عدت أطكّْؼي في اآلفاؽ كما كنتي مف قبؿ ميكىدّْيان. كجيازي الشٍُّغًؿ مكجكد. المحية غزيرةه 

ييره كفيو طىبلكة، كالشٍَّكؿي حسف، كالناس يىقبمكنني كييقبمكف عمٌي. إف أردتي استعطاؼى بيضاء، كالصٍ  كتي قكم جى
ًَ خير مف الماؿ الكثير، كصرتي محتاالن بالنياًر، لٌصان في  الناس ساؿى الدمع مف عينٌي، كالقميؿي مف رحمة الناًس

 صرتي لبعًض المصكص العٌياريف جاسكسان أك كٌشافان.الميؿ. أك خرجت إلى الطرقاًت أقطعييا كأنيبي المسافريف، أك 
ر في الحيصكف كرؤكسى الفىٍتؾ في األكراد،  كسىٍؿ عٌني صعاليؾ الجبؿ في ىىٍمداف، كلصكصى الشاـ، كالغىجى
كقاطعي الطرؽ مف األعراب، كفيتٌاؾى ًنير ))بٌط(( في األىكاز، كلصكصى القىفىص في كرماف الذيف لـ يككنكا 

مف األدياف، كسؿ عٌني لصكصى قىيٍقاف في الببلد التي تمي خراساف. كسؿ عني قراصنةى البحر عمى  يعرفكف دينان 
 ًسيؼ البحريف بيف البصرًة كعيماف، كسىٍؿ عٌني ذٌباحي الجزيرة:

كيؼ بٍطشي حيف يككف البطشي كاجبان كعميؾ حٌقان، ككيؼ احتيالي حيف ال يككف سكل الحيمًة مىٍركبان يينجيؾ 
ككيؼ أنا إذا جالت األفراسي بالفرساف، ككيؼ يككفي ثىبىاتي الًجناف عند رؤية طميعًة المقاتميف، ككيؼ  ًصٍدقان،

قعان عند ذكم السَّمطاف إذا قيبض عمي كأيًخٍذت، ككيؼ  يقظتي إذا كنتي الكٌشاؼى كالرائد، ككيؼ يككف كبلمي مكَّ



 49 

ًمٍدت، ككيؼ أجًمسي ساكنان م رتاحان إذا سيًجنت كأٌني في أحسف بيت، ككيؼ أحتمؿ صبرم فكؽ صٍبًر الرجاؿ إذا جي
ف أيٍثًقمت.  القيدى، كا 

رت، كحيبست في ًسٍجف الميٍطبىؽ في  لقد سيجنت في ًسٍجف الحجاج بكاسط كىك المسمى ))الدّْيماس(( فنقبتو كفىرى
 بغداد، فخرجت منو إلى الفضاء طميقان، كىؿ ظؿ حبسه ما دخمتو؟

السند كمعي كردكيو األقٍطع، ككيؼ كنت في فتنًة سرنديًب، كسٍؿ عف كقائعي سىؿ عٌني كيؼ كنتي في ببلد 
ـى حرًب المكلتاف. فإف شئتى أف تعرؼ أبىاؾ فسٍؿ عنو الذيف سيجنكا سجنان مؤبدان ثـ فٌركا، كالذيف شيدّْ  كأفعالي أيا

رَّبية الذيف ال كثاقييـ فحٌمكه، كانطمقكا إلى الجباؿ، كسٍؿ عنو اليبللية الذيف خٌربكا البصرة أي اـ ثكرة الزنج، كالخي
 ينتيكف عف نيب كال سرقة، كسٍؿ عنو بقية أصحاب رؤكًس الفتٌاؾ مثًؿ صخر كميصًخر كراسو كًمٍقبلس.

ٍمدكيو أبك األرطاؿ. كأنا مجيبي مىٍردىكيو بف أبي  ))أنا أكؿ مف لقي أٍزىرى أبا النقـ، ككاف آخري مف صادقني حى
ٍيؿ باردان، كأكَّؿي مف شىًرب بالعراًؽ بالكىبىرة، فاطمة، كأنا خمعت بىني ىا نئ. كأنا أكؿي مف ًشربى الغربيَّ حاٌران كالبيزى

عمى كرؽ القرع، كأكؿ مف لىًعب بالىيرمع في البدك، كأٍسقط الدٌؼ  ُكجعؿ القىٍنقىؿ قىرعة. كأكؿي مف ضرب الشاىسبـر
 .ِما كاف االستقفاٍء إال استبلبان حتى بمغت((مف بيف الٌدفاؼ. كما كاف النقاب إال ىٌدامان حتى نشأت، ك 

كأنت ماًزٍلتى غبلمان، يسبؽي لسانيؾ عقمىؾ، كقد قاؿ الحكماء: إفَّ مف عبلًئـ الضٍعؼ أف يسبؽى المسافي التفكير، 
مف  كليسى عندؾ ذكاءي التدبير كحزـي األمكر. عشتى حياتىؾ كمَّيا في النعمة كالسٌراء، لـ تكتٍسب الخبرة كالًعٍبرىة

ٍسفى ظنّْؾ  الضيؽ كالضٌراء، كالماؿي كفير، كحبؿي العقؿ عندؾ قصير. كال أخاؼ عميؾ شيئان بقٍدًر ما أخاؼ حي
ًرؾ، ككيٍف دائمان في خكؼو مف عباًد اهلل،  بالناس. ال تىًثؽ بأٌم منيـ، كاٌتيـ ًشمالىؾ عمى يميًنؾ، كسىٍمعىؾ عمى بىصى

ك العكفى مف اهلل.  بقدر ما ترجي
ؾ مثبلن. إف أٌكؿ ما جعمني أكقف أف اهلل سيحفىظي عمٌي مالي، كأف ىىذا الماؿ سينمك كيربيك كيزيد، كسأضرب ل

كأٍف اهلل سيحفظ عىًقبي مف بعدم، أٌني ذاتو يكـ غمبتني شىٍيكتي، فأٍخرجت مف كيسي درىمان ألطفئ بو النارى التي 
ـى اهلل مكتكبان، فقمتي في نفسي: إني إذان لمف اشتعمت في جسدم، فكقىعىٍت عيني عمى ما سيؾَّ عميو، فرأيت اسٍ 

الخاسريف الضاليف كالعياذي باهلل إف أنا أٍخرجت مف يدم كمف كيسي كمف بيتي شيئان كتب عميو ))ال إلو إال اهلل(( 
ذ بىدىلىو شيئان لـ ييٍكتب عميو شيء. كاهلل إف المؤمفى لىيىٍنًزعي الخاتـى مىف يده ألمرو يرييده، فيرل ع ميو ))حسبي اهلل(( آلخي

نما ىك  أك ))تككمت عمى اهلل(( فيكادي يظفي أنو خرج مف رحمة اهلًل جؿَّ ذكره، حتى يىريدَّ الخاتىـى إلى مكضعًو، كا 
ـي كاحد، كأنا أريد أف أخرجى في كؿ يكـو درىمان عميو ))ال إلو إال اهلل(( كىي اإلسبلـ كمُّو. إف ىذا لعظيـ.  خات

رقو التي كانٍت عميو، كغسَّمو بماء البئر المالح، كدفنو كماتى خالد بف يزيد في  يكًمو ذاؾ، فكٌفنو ابينو ببعًض خى
ديهي، ثـ رجع إلى بيتو. و، أك أف يأتي بمف يىٍمحى  مف غير أف يٌسكم ضريحى

فمما صار في المنزؿ، نظر حكلو قرأل جٌرة معٌمقة. قاؿ: ماذا في ىذه الجرة؟ قالكا: ليس فييا اليكـى شيء. 
: كقبؿ اليكـ، أمُّ شيءو كاف فييا؟ قالكا سىٍمف. قاؿ: كما كاف يصنىعي بو؟ قالكا: كٌنا في الشتاء نمقي في الًقٍدر قاؿ

شيئان مف دقيؽو نىعىمميو لو، فكاف ربَّما زينو بشيءو مف السمف يرشَّو عميو. قاؿ: يقكلكف كال يفعمكف. السٍمفي أخك 

                                                 
1
 ذكسها األعشى. الشاهسبسم: وىع مه السيحان، والكلمت معسوفت عىد العسب فقد 

2
 تسكت هري األسطس على حالها كىمىذج لىعىزة اللغت. 
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عكا أمكاليـ إال في السىٍمف كالعسؿ؟ كاهلل، لكال أف لمجرة ثمنان لما كىسىٍرتيا إال العسؿ. كىؿ أىٍفسىد الناسى عيقكلىيـ كضيٌ 
 عمى قىٍبره.

الكيو مزيدان.  قالكا: فتفكؽ في البخًؿ عمى أبيو، كما كنا نظف أف فكؽى خى

 ُطَرف شّتى
 ما أبشع البخل والحماقة إذا اجتمعا

أمية بًف عبد اهلل بًف خالد بف أىًسيد، فرىفع رغيفان مف عمى  كاف قكـى عمى مائدة يحيى بًف عبد اهلل بًف خالد بفً 
الًخكاف بيده، ثـ كىضعو عمى كٌفو كأنو يقدّْري كزنىو، ثـ قاؿ: يزعيـ المشنّْعكف عمٌي أف أرغفةى خبزم صغيرة، أمُّ ابًف 

ؤى أحده عمى أف يقًسـى رغيفان آخر، ري ال كانت أمُّو زانية. زانية يقدري أف يأكؿ مىف ىذا الخبز رغيفيف؟ فما جى  كا 
ككنت أنا كأبك إسحاؽ إبراىيـ بف سٌيار النٌظاـ، كقد حدثتؾ عنو مف قبؿ، كأبك عمي محمد بف المستنير، كىك 
المعركؼي باسـ قيطرب النحكٌم كىك مف مفسرم القرآف، كمف المعمميف، فقد كاف معممان لكلد القائد المشيكر أبي 

رو مصقكؿو فيو خطكط، دىلىؼ، كأبك الفتح مؤٌدبي منصكر  جى بف زياد، عمى مائًدة فبلف بف فبلف. كالًخكاف مف حى
دكد الصيف، كألكافي  كاآلنيةي مف الغىضاًر الصينٌي الممٌمع، أك مف خشًب شجًر الخمىٍنج مصنكعةه في كيماؾ عمى حي

لكفَّ عددى األرغفة كاف الطعاـ طٌيبة شيية، ككؿُّ رغيؼ في بياض الفضة، كأنو البدر، أك مرآة نظيفة مىجٌمكة، ك 
َن صغيرة كلـ يشبىع أحد ليرفىعكا أيديىيـ عف الطعاـ، كلـ  عمى قىٍدر عدًد الرؤكس. فأكؿ كؿُّ إنسافو رغيفىو إال كسرةن
يأًتيـ بأرغفةو أخرل لييتٌمكا طعامىيـ، كظمت األيدم معمقة، كالجميعي في حيرة، ينقنركف شيئان مف ىنا كشيئان مف 

 ىناؾ.
مكقؼ، أقبؿ الرجيؿ عمى أبي الفتح، ككاف تحت القصعة ريقاقىةي مف عجيف نىضىجت فصارىت كأنيا فمما طاؿ ال

رغيؼ، فقاؿ: يا أبا الفتح، خذ ذلؾ الرغيؼ فقطّْعو كاٍقًسٍمو عمى أصحاًبنا. فتغافؿ أبك الفتح، كلـ يىريٍد عميو. ثـ 
ٍيمؾ ال تقٌطعو بينيـ؟ قطىع اهلل أعادى عميو القكؿ، فتغافؿ، كفي المرة الرابعة أعاد القكؿ في شب و صياح: ما لؾ كى

أكصالؾ. قاؿ أبك الفتح: دع ىذه الٌرقاقىة تيبتمى عمى يد غيرم أصمحؾ اهلل! فخٌجمناه مرة، كضحكنا مرة، كما 
 ضحؾ صاحبنا كال خجؿ، كال أتى بأرغفة أخرل.

بى الحيؿ. ككاف يريدي كؿ شيء عمى غاية كزرتيو أنا كالمكٌي كىك مف الظُّرفاء، ككاف طيبان، ظريؼى القٍكؿ، عجي
ـٍ شيئان قطَّ ال مف األمكر الجميمة، كال مف األمكر البسيطة. ككنتي أنا عمى حمارو مستأجر،  اإلحكاـ كلـ ييحًك
كالمكٌي عمى حمار ميٍستعار، كعىًطش حماري المكٌي حتى كادى ييمؾ. فقاؿ المكٌي لبعض غًمماف الرجؿ: ال أريدي 

 ال شعيران، اسقكه ماءى فقط. فسىقىكه ماءى بئر، كماء البئر مالح، فمـ يٍشرىب، كقد كاد يمكيت عطشان. منكـ ًتبنان ك 
فأقبؿ المكيُّ عمى الرجؿ كقاؿ: أصمىحؾ اهلل، لقد استىعىٍرتي الحمارى مف رجؿو منزليو عمى شاًرع دجمة، أم إنَّو 

لو يا غبلـ. فمزجكا الماءى المالح بالعذب، فمـ يشىرٍبو، قريبه مف النير، فيك ال يعرؼ إال الٌعٍذب. قاؿ: فامزجكه 
 فأعاد المسألةى مراران، كلكف الرّْجؿ لـ يعطو إال أيذيفى مف ال يسمعي إال ما يشتيي.

كقاؿ لي مرة: يا أخي، إف بعضان مف الناًس يىٍغًمسكف المقمةى مف كؿ أطراًفيا في المرىؽ، فأقكؿ: ىؤالًء قكـه 
 ييٍعجبكف بالحامض. فما ألبث أف أراىـ يأخذي أحدىىـ حرؼى الرغيؼ فىيىٍغمسو في الخؿّْ الشديد يحبكف الميمكحة، كال
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: ىؤالء قكـ يىجمعكف حيبَّ  دىـ يترؾي الرغيؼ غارقان في الخؿّْ ساعة، فأقكؿي الحيمكضة، كييغرقو فيو، كربما رأيتي أحى
ٍردؿ.الحمكضة إلى حيبّْ الممكحة. ثـ ال ألبثي أف أراىـ يصنعىكف   مثؿ ذلؾ بالخى

كاإلكثاري مف الخردؿ ليس مىما يطيّْب الطعاـ. قٍؿ لي: ما طبائعي ىؤالء؟ كأمَّ نكع مف الناس ىـ؟ كما الذم 
 أصابىيـ؟ كما دكاؤه؟

مىبةى البخؿ عمى طباًعو كميا، قمتي لو: ما ليـ ًعندم دكاء يىشفييـ غيري  ٍمقىو، كمذىىبىوي في الحياة، كغى فمما رأيت حي
بزى جافان. فقاؿ صدقتى كاهلل، أف ي ٍردؿ، بؿ يأكمكف الخي متنًعكا عف الصباغ كمو، فبل يقربىكف المرؽى كال الخؿَّ كال الخى

 ما ليـ دكاءه غيري ىذا.
ٍمناه بالبخًؿ عمى  أما صديقينا اآلخر فقد دىفع ثمفى خكفًو مف اٌتيامو بالبخؿ. فقد ظىٌف أٌنا قد تذاكرنا أمرهى كىكصى

ىذا ىاًجسان في نفًسو فكاف يتزٌيد في تكثير الطعاـ، كتعدُّد أصناًفو كألكانو، كفي إٍظياًر الحرص الطعاـ، كظؿ 
فىع يدىه عف الطعاـ قبؿى القكـ، غٌرمناه ديناران، فكاف بعضييـ يرل أف  عمى أف يؤكىؿي الطعاـ كمو، حتى قاؿ: مف رى

ـ دينارو أكلى، فذلؾ منو محتمؿ.  غرى
مىدى خٌبازىه بسبب إنضاج الخبز، كقاؿ لو: اٍجعىؿ الخبز الذم  ككاف لنا صاحبه عجيب في بيخمو كطباًعو، فقد جى

ٍبزى مف يأكؿ معي بيف المقداريف، فبل تيًنضٍجو كثيران، كال تتركيو  ـى النٍُّضج. كاجعؿ خي يكضعي بيف يىدىمَّ ناضجان تما
ما يتماسؾي العجيف، كيصبحي شبييان بالرغيؼ،  عجيبان. كأما خبزي العياؿ كالضيكؼ فبل تيقٌربو مف النار إال بقٍدر

 فكمَّؼ المسكيفى أمران عكيصان، كعىًجز عف تمبية أكامره، فجمده.
فحدثت بيذا الحديًث عبد اهلل العىركيضي، فضحؾ كقاؿ: ىذا ىٌيف إذا ما قيس بما فعؿ بالشٌكاء، قمت: كما 

ع الًجدم في التنكر حكاية الشٌكاء؟ قاؿ: ضرب الشىٌكاء ثمانيف سكطان ًبسىبًب إ نضاج الجدم. ذلؾ أٌنو قاؿ لو: ضى
كاف، فأصرخي أنا كأقكؿ: ألـ تيٍنًضٍج ىذا الجدمى بعد؟ فتقكؿ أٍنت: ما بقيى إال قميؿ. كأعييد عميؾ  ع الخى حيف نىضى

ج اٍحتىسىٍبت عمييـ أني قدٌ  مت ليـ جٍديان. الكبلـ، فتجيئننا بو ميستًعجبلن كما أمرتؾ. فإذا كيضع بيف أيدييـ كلـ ييٍنضى
فإذا لـ يأكميكه، أعدتىو إلى التٌنكر ثـ تيحضره لنا في الغد باردان، فيقكـي الجدمي الكاحدي مقاـ جدييف. كيبدك أف الشٌكاء 
ـى اإلٍنضاج، فأٍعمؿ فيو القكـ أيديىيـ، حتى لـ ييبقكا منو شيئان، فجمده حدَّ  ٍدم كقد أنضجو تما نسيى يكمان، فجاء بالجى

رَّة.مف قىذىؼ   حي
ٍزؽ، قاؿ:  كحدثني أحمد بف المثٌنى عف صديؽو لي كلو، ضخـً البدىف كثيًر الًعٍمـ مكفكًر الرّْ

رأيتيو مرة كقد تناكؿى دجاجةن فشقَّيا نصفيف، فألقى نصفىيا إلى الذم عف يمينو، كنصفىيا اآلخر إلى الذم عف 
قاسيةى المحـ. فحسبت أفَّ أىقىؿَّ ما يفعؿي الرجبلف أال  ًشمالو. ثـ قاؿ: يا غيبلـ، جئني بكاًحدىة طرية، فإف ىذه كانت

ميما بو عمٌي. دا إلى مائدتو أبدان. فكجدتىيما قىد اٍفتىخرا عمٌي بما فىضَّ  يىعكي
ةى الطرية.  انو يعرفكف طباعىو، كلعمَّو عٌمميـ، فكانكا يضعيكف بيف يديو طاًئرى الدُّرَّاج السميف، كالدَّجاجى ككاف ًغممى

لشمعةي في ليمةو مف تمؾ الميالي، ككاف عمى مائدتو عمٌي بف خالد األسكارٌم كىك مف كباًر ًرجاًؿ فانطفأت ا
المعتزلة، كلـ يكٍف يقؿ عممان عف أبي إسحاؽ إبراىيـ بف سٌيار النظَّاـ، كربما فاقىو في ذلؾ، لكنو كاف أكيكالن نيمان. 

أخفى لمكيؿ، فأغارى عمى بعض ما بيف يىدىٍم صاحبنا،  كاغتنـ األسكارٌم الظٌممة، كعىًمؿى عمى طريقة أف الميؿى 
 فىفىًطف لو، كما ىك بالفىًطف إال في ىذا الباب. فقاؿ: ليذا كانٍت الممكؾي ال تأكؿي مع الرّْعاًع السُّكقة.
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فييا قد كحدثني أحمد بف المثٌنى أٌف غًممانىو كانكا يىعمىدكف إلى ما ييرفعي عف مائدتو مف أىٍرغفة الخبز، فما كافى 
ليطّْخ بشيءو مف مىرىؽو أك دىسىـ، دىلىكيكه دىٍلكان شديدان حتى يعكدى كما كاف. كما كافى منيا قد ذىىىب جانبه منو، قطعكا 
بسكيفو مف أطرافو األخرل. بمقداًر ما نىقىص مف ذلؾ الجانب، لئبل يىشيؾَّ مف يىراه أنيـ قد تعَّمدكا أف يككفى الرغيؼ 

و لمثريد، كقٌطعكا عمى ىذا الشكؿ، كما ك افى قد ذىب نصفيو، أك لـ يىٍبؽ إال ربعو أك أقٌؿ مف ذلؾ، جعمكا بعضى
و كاألصابع، كييقمى مع بعًض المىرىؽ مف المحكـً كاألكباد.  بعضى

ككنت أعرؼي رجبلن ضخمان، مىًييبى الطَّمٍعة، في ألفاًظو جزالة، كفي معانيو فخامة، نبيؿى الحركًة كاإليماءًة 
ٌبى في ظؿ ممؾ، مكفكر العمـ، سميطى المساف. يعرؼي الغاًمضى مف العيكب التي قد تىٍخفى عمى كالكبلـ،  كأنما تىرى

غيرًه، كيعرؼ الدقيؽ مف المحاسف التي ال ينتىًبو ليا إال كؿَّ عاقؿ فىًطف، لكنو كاف ضيَّؽ الصدر بالناس، ييساًرعي 
أعراضيـ. كرأيتي الثريدى بيف يديو أٍبمؽ، كالبىمىؽ يككف باجتماع إلى نىٍشر عييكبيـ. كال يتكرَّع عف التعجيؿ في نيًش 

السكاد كالبياض، إال أف بىياضى ثريده ناصع، كلكنىو اآلخر أصيب، كقد الحظتي ذلؾ مرتيف أك أكثر ككنتي قبؿ 
عمٌي، كال يككفي  ذلؾ قد ىىمىٍمت أف أعاًتبىو عمى أنو يستأثير بالحىسىف، كيترؾي الردمءى لغيره، كرأيتي أف ىذا كاجبه 

كـ اإلخاء كالمصارحًة بيف اإلخكاف. فمما رأيت ثريدىه األبمؽ، آثىٍرت السبلمة،  إال مف حقكًؽ اإلخبلص، كمف لىزي
 كرأيتي أف تىٍرؾى الكبلـ أفضؿ، كأف المكًعظىة لىٍغكه في بعًض األحياف.

س بأخبار الحياة اإلسبلمية، أنو رأل كقد زعـ أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد اهلل المدائنٌي، كىك أعمـ النا
مالؾى بفى المنذر بف الجاركد العٍبدٌم كأبكه صحابي جميؿ، كقد تكلى الكالية، كبيف يديو ثريدةه بمقاء. كلعؿَّ ىذا غير 
ا أنا فىقد رأيت بأْـّ عيني مف ىذا الرجؿ ما أخبرؾ بو، كىك شيءه، لـ  صحيح، فما عيرؼ عف ماًلؾ أنَّو بخيؿ. كأمّْ

 ه إال فيو، كال سمعت بو في غيره.أر 
حي األصحابى المتٌيتكيف، كال األصحابى المستكريف بذٍكًر أسمائيـ. أما  كلسنا نيًتؾي أسرارى الناس كال نفضى
ر فبل نسميو ألفَّ اهلل سىتىر عميو فبل  الصاًحبي فإٌنا ال نسميو تقديران لحٌرمتو كقيامان بكاًجًب حقّْو عمينا. كأما اآلخى

رىج مف ىاتيف الحاليف. كلرٌبما سمينا الصاحبى إذا كاف ًممٍَّف ييمازىحي بيذا يجكزي  أف نىٍفضىحو. إنما نسٌمي مف خى
ٍنع قبحو.   كثيران، كرأيناهي يىتىظىرَّؼ بو، كيجعؿي ذلؾ الظٍُّرؼى كسيمةي إلى مى

 قصة أبي جعفر
 كلـ أرى مثؿى أبي جعفر الطَّرىسكسي:

بو كلحيتىو ًطيبان مف أجكًد أنكاع الطّْيب كأغبلىا. زارى قكمان فأضافكه كأكرمكه،  فرىشكا لو كأطعمكه، ثـ دىىىنكا شارى كى
فحكٍَّتو شفتيو العيميا، فأدخؿ إصبىعو في فمو، كأخذ يحؾَّ المكضع مف باطف الشفة مخافىة أف يىعمىؽ بإٍصبعو شيءه 

 مف الطّْيب إٍف ىك حٌكيا مف فكؽ.
دان إذا رأيتى الحكاية بعينؾ، كليىس مىٍف سمع كمف رأل. كالكتابي ال يصكّْر لؾ كًمٍثؿ ىذه الحكاية إنما يطيبي ج

 كٌؿ شيء، كال يأتي لؾ عمى حقيقتًو، كال عمى حيدكده كًسرّْ ما ال تصكّْره الكممات.
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 قصة الَحزامّي 
 محاولة فمسفة البخل

بي داككد بف أبي داككد، فإنو كاف كأما أبك محمد الحزامٌي، عبدي اهلل بف كاسب، كاتبي مكيس بف عمراف، ككات
مىؽ اهلل. كلو في البيٍخؿ كبلـي كثير. كىك أحدي مف ييناصركف البخؿ،  مىؽ اهلل، لكنو كاف أطيبى مف خى ؿى مىٍف خى أٍبخى

مكنو نيجان في الحياة، كقد كافى يأتي بالحجج دفاعان عنو، كيدعك الناس إليو.  كيفضّْ
ميبلن، فابترد الجك في تشريف األكؿ )أكتكبر( مف ذلؾ العاـ، كًخفتي البٍردى في أحد األعكاـ بكَّر البردي عمينا ق

عمى صحتي، فأخذت ًكساءن مف صنع قكمساف في ببلد فارس، كقد كافى كًساء خفيفان، ككنتي قد ًلبستو مراران. 
 كالكساء القكمسي عامة ليسى غاليى الثمف.

زامٌي، فبادرني بالقكؿ: إف ال فّْ العامَّة كرآني أبك محمد الحى سرؼ قبيحه في الجاىميف كلكنو أقبحي في العاقميف. كا 
 ًَ ني كنتي أىعدُّؾ مف العيقبلًء ليجيمكف أمكرى الحياة كحسفى التدبير، كلكٍف جيٌميـ أقؿي ضرران مف جيؿ الحكيـ. كا 

رأيىؾ فٌي حتى أمس، الحكماء، كما ظىنىٍنت أف إىماؿى النفًس كسكءى التدبيًر قد بمغ بؾ ما أرل. قمت: لـ يكف ىذا 
عىمؾ تيغيّْري رأيؾ؟ كما الذم أنكرتىو مف ًفعالي؟ قاؿ: ليٍبسيؾ ىذا الكساء قبؿ أكاًنو. قمت: أنت ترل أف  فما الذم جى
البرد بكَّرى ىذا العاـ. كلك جاءى ىذا البرد في تمكز كآب )يكليك كأغسطس( لكانا أكانان مناًسبان ًلمبًس ىذا الكساء. 

بَّةن قاؿ: فإف كنتى ت خاؼ البرد، كالبدَّ لؾ مف ليٍبس السميؾ لتتقيو، فاٍجعؿ بدؿى ىذا الكساء المبطًف الفاخًر جي
محشكة، فإنيا تقكـي ىذا المقاـ، كتيغني عنو، كتككف قد اٍبتعدتى عف الخطأ، كما جانىٍبتى الصكاب. فأما لٍبس 

قاؿ: نحفي في أكاخر الصيؼ، كما زالت  الصكؼ في ىذه األياـ فغيري جائز. قمت: كما الذم جعمو غيرى جائز؟
يكًطو، فإذا نىًدم اليكاء، كرَّبما  ، داخؿ الغباري ًكساءىؾ، كسكفى بيف خي الريحي تييبَّ فتثيري الغبار، فإذا مىٌرت بؾ الريحي

، إال أنو ليباب التراب، كىك م الح. فإذا سقط المطر، كٍابتىؿَّ كؿَّ شيء، ٍابتؿى ذلؾى الغبار. كما الغبار؟ إنو ترابه
أصابىو الماءي صار شيئان مثؿى الطيف، فينىًقبض عند ذلؾ الًكساء، كيتجٌعدي كيتكرَّش، ألنىو مف الصكؼ، فتنضُـّ 
نو ألسٍرع في إتبلًؼ الصكؼ مف  يا عمى بعض، فيأكميو كما يأكؿ الديكد كالسكس جذكعى األشجار، كا  أجزاؤيه بعضي

ىمكو حتى جذكعى األشجاًر الصمبة. كلكف أىٌخر ليٍبسى ىذا الكساء، كاتًَّؽ النىمًؿ األبيض الذم إف غزا شيئان نخره كأ
البٍردى بما تشاء، إنما ىك بىٍردي صيؼ. حتى إذا نزؿ المطر، كسكىف الغيبار، كتمبَّد التراب، كغىسىؿى المطري اليكاءى مما 

 بو مف الغيبار كصٌفاه، البىٍسو حينئذو عمى بىركة اهلل.
تًو مرةن كاحدة في السنة، فيشترم ليـ مف القىمح كغيرًه مقدارى ما يطبخكف في سنة، كما ككاف يذىبي إلى أسر 

ؿي في األسكاؽ، يتفٌقد الحبكب عند ىذا كذاؾ،  يشترم ليـ مف الَّدسىـً كالقكًت ما يكفي تمؾ السنة. ككاف يتجكَّ
بّْ كؿ كاحدو كٍيمة م ذى مف حى نىيا بالميزاف، كاشترل أثقمىيا كيسأؿي عف األسعار، فإذا اٍنتيى مف ذلؾ، أخى عمكمة، ككزى

 كزنان.
كلـ يكف يفضّْؿ عمى البىمىدم كالمىٍكصمي نكعان مف الحبكب، إال إذا كاف سعريه مقاربان ليما. ككاف عمى كؿ حاؿ 

ٍيساني ما استطاع، إال أف ييضطىرى إلى شراًئو، كيقكؿ: إنو ناعـه ضعيؼ، كالمىعًدة ناريى ا شيطافه يىًفٌر مف الحبّْ المى
جر لكاف أفضؿ  جر أك ما ييشبو الحى رجيـ، فعمينا أف نأكؿى القاسي ليقؼى في كىًجيو، كلك استطعنا أف نأكؿى الحى
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كقمتي لو مرة: أعممت أف الخبزى المصنكع مف القمح البمدم يىٍنبتي عميو فٍطره شبيوي بالطيف كالتراب كالغباًر 
بز، كليتى  و قد أٍشبىو األرض بأكثرى مف ىذا المقدار، ليككف بمعيو صعبان، كىضميو المتراًكـ؟ قاؿ: حبَّذا ذاؾ مف خي

 أصعب.
كرأيتوي إذا لبس القميصى الجديدى كالمغسكؿى لـ يتبٌخر، فسألتيو عف ىذا. فقاؿ: كاهلل لىٍك أتٍكني بكؿ بىخيكر األرض 

دي  ًممت أف دخاف العيكد يسكّْ محؾ اهلل، أما عى بياضى القميص؟ حتى إذا اٌتسخى ما تبٌخرت. قمت: كلـ؟ قاؿ: أصى
كر، لـ يٍرض بالتبٌخر، كأف يتغمىغىؿ دخافي العكد ذم الرائحة الطٌيبة في مبلًبسو كجسده،  القميص، كجاؤيكه بالبىخي
حتى يىٍطميبى ديىنان، فيمسىحى بو صدرىه كبطنو، كتحتى إبطيو، كما تحتى إزاًره. كيقكؿ: ىكذا يىعمؽي البخكر كدخافي 

 ـ أكثر.العكد بالًجس
ؿ الشتٌاءى عمى الصيؼ، فقمت لو: الشتاءي بىٍرده كمطر كطيف في الطرقات كالدركب، كمبلبسي ثقيمة.  ككاف يفضّْ
ف  كر ألنؾ ال تغًتسؿ إال مضطران، كال يحٌمض فيو النبيذ، كا  فقاؿ: كـ أىنت مخطئ.. الشتاءي يىحفظ عميؾ البىخي

ف بقي أيامان. كلـ يكف يتبخَّر إال في مناًزًؿ أصحابو. فإذا كافى في تيًركٍت اآلنية مفتكحة، كال يىفسدى فيو المرؽ ك  ا 
ف كاف لىيس مف بىخكًر بيتو.  الصيؼ، دعا بثيابًو فمبسيا عمى قميصًو القديـ، لكيبل يىضًيعى مف البخكر شيء، كا 

ف بياضى الشعر األسكد مكتيو، كسكادىه حياتيو. أال  تىرل أف الشىعر كقاؿ لىي مرة: إف لمشيًب رائحةن كريية، كا 
 ، كف حيف نمقاىـ إال بالمثـ كالعناؽ كالطّْيبي غاؿو ف كاف الحمار أسكد؟ كالناس الى يٍرضى حكؿ دىٍبرىة الحمار أبيض كا 
كيالىو مف عادًة رديئة. فإذا اقتنيتو فإفَّ عميؾ أف تحفىظىو جيدان كتحرسو مف عياًلؾ، لكيبل يمدُّكا أيدييـ إليو، فيككف 

ف العٌطار لىيىٍختميو كيحفظيو بعيدان عف يًد أقرًب غممانو إليو. فمست أرل شيئان خيران مف اٌتخاًذ ميٌشطو الغيٍرـ كبيران  ، كا 
ٍندؿ، فإف لو رائحةن طيبة، كالشَّعر سىرييع القىبكؿ، كأقؿُّ فكائد ىذا المشط، أنو ييخفي رائحةى الشيًب  شىب الصَّ مف خى

 ارؽ الدنيا ميشطى صندؿ، إال أف يعطّْره صديؽه أك يبٌخره.الكريية. فكافى عطري الحزامٌي إلى أف فى 
كاستداف منو عميّّ األسكارٌم مائىة درىـ، فرأيتيو حزينان ميٍغتمان، ككأنو فىقىد عزيزان، يتحٍرؾ منكسران كأٌف مصائبى 

ال لخكفو أالى يرجعى الدىر أٍثقىمت ظيره. فقمت لو: إنما يىحزفى مف ال يجدي مىيربان مف تسميًؼ الصديؽ، كما حزنيو إ
مان،  ًنحة. أك رجؿ يخاؼي أف يشتكي مف اٍستدافى منو، فيك إف لـ ييسمّْؼ كىرى إليو ماليو، كأف ييعدَّ ىذا ىبةن ًمنو كمى
أسمؼ خكفان. كبابي البخًؿ عزيزه عمى قمبؾ، كالشيرةي فيو قيٌرةي عينيؾ، كأنا كاثؽ بأنىؾ عىزمتى عمى ىذا منذي زمف 

لؾ ًشعاران، كأبدىيت ًقٌمة المباالة بأف يقكؿى الناس عنؾ إنؾ بخيؿ. فمماذا أنت حزيف مغمـك  كصٌممتى حتى صارى 
؟  ميمـك

قاؿ: الٌميـٌ غيفرانؾ! ليس ىذا سببى حزني، إنما سببيو أٌني كنت أظف أٌف أطماعى الناس صارت بعيدةن عني، 
أٌيما إحكاـ، كأٍكدىٍعت قمكبىيـ اليأسى مف أف كدبَّ في قمكًبيـ اليأسي مٌني، كأني قد أحكمتي إغبلؽى ىذا الباب 

يطمعكا فيَّ في قابؿ األياـ، بؿ قطعتي السبيؿ حتى عمى الخكاطًر أف تىًردى في أذىانيـ، فأراني كاجدان اإلخفاؽ. إف 
ذا مف أسباب إفبلًس المرء أف يطمعى الناس فيو، ألٌنيـ إذا طمعكا فيو احتالكا لو الحيًؿ، كنصبكا لو األفخاخ، كا  

دىٌب اليأسي في قمكبيـ منو فقد صار في أماف. كما فعمو األسكارٌم استضعاؼه شديده لي. كما أشٌؾ أنو يراني 
ـى الًخبرة، كأٌني كبعًض مف يمًكفي أف يخدعىو كيأكؿ مالىو، كىك مع ذلؾ يعاًشرني كيخالطني منذ سنيف.  جاىبلن عدي

يقتي في الحياة، فما ظنُّؾ باآلخريف؟ بؿ ما ظنُّؾ بمف ألقى فإذا كاف مثميو لـ يىعرؼ مذىبي حقان، كلـ يعرؼ طر 
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ندو  مف الناس؟ لكأٌني خبلؿ تمؾ السنيف كمّْيا كمف يينفخ في الرماد يريدي أف يشعؿ ناران، كمف يضرب الحجر بزى
كتان، لكنو ال يقدحي شىراران. ما أخكفني أف أككفى قد دعا عميَّ أحد الذيف تيستجابي دعكاتييـ، أك أف أككفى  يصدر صى

د إلى أف ييفقرني.  قد تعٌرٍضت لبعًض أعماؿ السٍّْحر. ما أخكفني أف يككف اهلل في عمياًئو قد قىصى
كقاؿ لي: يقكؿي المتكارمكف: ثيكبؾ عمى صاًحبؾ أحسفي منو عميؾ. كاهلل لىيذا قىٍكؿ الحمقى. فما يقكلكف إف كاف 

ف كاف صديقي طكيبلن، ككنتي أنا أقصرى مني؟ أليس يتعٌثر في قميصي كيسيري كمف في عى  ٍقمو مسّّ أك فساد؟ كا 
ٍكف عجبان؟ فمف أسكأي  قصيران جدان، كلىًبس القميص، فكيؼ يككفي منظره بيف الناس؟ أال يتجمعكف حكلو كأنيـ يىرى

مـ أنو فيو مثمي، ككيؼى لي أف أعمـ ىذ ا؟ ًممَّف يجعؿ صاحبىو أيضحككة لمناس؟ يجب أال أكسىكه قميصي، حتى أىعى
قؽ مف أف صاًحبىؾ في مثؿ جسمؾ؟  كمتى يمكف أف تتحى

كسمعتو ذات مرة يقكؿ: أشتيي المحـى الذم أينًضجى حتى أٍصبىح ميترئان، كلكٌني أشتيي أيضان المحـ الذم فيو 
بعضي الصبلبة. فقمت لو: ىذا كبلـه ال معنى لو، فما أشبيىيؾ بالذم قاؿ: أشتيي لحـ دجاجتيف، كلـ يقؿ: 

الدجاج. قاؿ: كلماذا تخطّْئ ذاؾ القائؿ؟ ىاأنذا أشتيي لحـ دجاجتيف: كاحدة مكلَّدة مف ديؾو ىندم  أشتيي لحـ
كارزمية بٌضة طرٌية.  كدجاجةو فارسية بشرط أف تككف ميسَّمنة. كأخرل خي

كقمت لو مرة: إني ألىعجبي مف أمرؾ. كيؼ ترضى أف ييقاؿى إف عبد اهلل بخيؿ؟ فقاؿ: ال أعدمني اهلل ىذا 
مّْـ إلٌي ا ـى ال أككف؟ كال يقاؿي إف فبلنان بخيؿ إال كىك صاحبي ماؿ. فىسى ني أراؾ فرحان بو. قاؿ: كًل لمقب. قمت: كا 

الماؿ، كادعني بأمّْ اٍسـ أك لقبو تشاء. قمت: كال يقاؿ: فبلف سخٌي كريـ إال إذا كاف صاحبى ماؿ، فبل يككف 
كاد يجمعي الماؿى كالحمد، كلقىب البخيؿ يجمع الماؿى كالٌذـ بما كريمان مف كاف فقيران أك ميعدىمان، لكف لقبى الك ريـ الجى

عيما مكانةن بيف الناس. قاؿ: كلكٌف بينيما فٍرقان أىُـّ مف ىذا. قمت: فما  ىك مكركه. فقد اخترتى أخسَّ المقبيف، كأكضى
جكاده كريـ ما ييخبرؾ بخركج ىك؟ قاؿ: عندما يقكلكف فبلفه بخيؿ، يثبتي الماؿي عند صاحبًو، كفي قكًليـ فبلف 

ٍمدان، كلكٌف  الماًؿ مف ميٍمؾ صاحبو. صحيح أف في اسـ البخيؿ ذٌمان، كلكف فيو ًحفظان لمماؿ. كأفَّ في اٍسـ السخٌي حى
فيو تضييعان كىٍدران لمماؿ. كالماؿي ناًفعه ييكًرـي أىمىو كيقٌكييـ كييعزىـ، كالحمدي الذم تحٌضني عمى اكتسابًو سيمعة 

، كسيٍخًريةه عند العقبلء، كاستماعي المرء ليذا الحمد ضعؼه في الرأم كفي العقؿ. كىؿ ييغني عنو الحمدي فارغة
، كعىًرمى فمـ يىًجٍد ما يىٍمبىس، كظؿَّ عياليو ببل قيكت، كشًمت بو مف كاف يحسيديه أياـ  شيئان، إذا جاعى فمـ يىٍجد ما يأكؿي

 كاف ذا ماؿ؟
في كاًسط أياـ كاف كاليان، فأتتو مف البصرة ىدايا فييا ًجراري ًدٍبس، فقسَّميا بيننا،  ككنا عند داككد بف أبي داككد

فكؿ ما أخذ الحزامٌي منيا أعطاه غيرىه. فأنكرت ذلؾى منو، فيك ليسى مف مذىبو، كاحٍترت في تفسيره، كىجيًة 
ًنيَّتيو، كأما األخذي فيك ضالَّتو تدبيره. فقمتي لممكٌي: أعمىـ أف الحزاميَّ يجزعي أشٌد الجزع مف اإلعطاء، كى ك عدكَّه كمى

 كأيٌمنيتو. 
إنو لك أيعطي أفاعي ًسًجٍستاف، كثعابيفى مصًر كحٌياًت األىكاز، ألخذىا ألنيا أيعطية، كاسـي األخًذ كاقعه عمييا، 

ًتبيو. كصداقتي أقدـي مف فمعمىو ما أحٌب القسمة كأراد التٌٍفضؿ، كأىف ييؤًثرىه ابف أبي داككد بشيء. قاؿ المكٌي: أنا كا
ؿ عمينا، فسألتيو عف األمًر، فتردد  ف في األمر شيئان يجبي أف نكتىًشفىوى. فمـ يمبٍث أف دىخى صداقًتؾ، كما ذلىؾ بو، كا 
ٍحت عميو، فباح ًبسرّْه. قاؿ: خساًرتي في أف أىىىبو غيرم. أضعاؼي ربحي في إبقاًئو. كأخذهي عندم مف  قميبلن، فأىلىحى
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: كأكَّؿ خسائره احتماؿي الشكر كالًمٌنة. قاؿ: ىذا لـ يخطري لي قىطُّ عمى باؿ. قمت: أسباًب السَّ  رىؼ كالتبذير. قمتي
 فما الذم خطر عمى بالؾ؟ قاؿ:

أٌكؿي الخسائر استئجاري حٌماؿو لنقًمو، كىذا يجبي أف أدفعى لو. ثـ إنَّو في خطرو حتى الكصكًؿ إلى المنزؿ. فإذا 
زَّة، صارى في المنزؿ صار ي جب أف تككفى معو العصيدة، كفييا خسارةي الدقيؽ كالسمف. كأف تككف معو حمكل األىري

عىٍمتيمكني  رّْ مف خسائر، جى ٍكز كالَّمٍكز كما إلى ذلؾ. فإف تخمٍَّصتي منو كبعتيو ًفراران مما يىجي كالفطائنر المحشكةي بالجى
ٌر العصيدة كما شابو العصيدة، ميٍضغىة في أفكاىكـ، كتناكلتمكني بألسنًتكـ التي ال تىرح ف أنا أبقيت عميو جى ـ. كا 

ذىب السٍَّمفي أشياءى أخرل كثيرة، كصارى ىذا الدٍّْبسي أضرَّ عمينا مف  ذىب السٍَّمف، كالدّْبسي طٌيب مع السَّمف، ثـ جى كجى
 العياؿ. 

تكـ الميٍيًمكة، اٍحتجت إلى ا لى شراًء كقد تقكلكف لي: اٍصنع منو نبيذان. فإف كافقتي نصيحى ستئجار القيدكر، كا 
لى استٍئجاًر مف ييكًقدي تحتىو كيطبخو، كيتفرغي لمراقبتًو  لى ًشراء الماًء العذًب ًلمىٍزجو، كا  ًجرارو نظيفةو لو، كا 
ًرٍمنا ثمف الصابكف لتٍنظؼى نفسىيا كثكبىيا،  كمبلحظتًو. فإف كمفتى الخادـ بيذا العمؿ، اسكدَّ ثكبييا بالدخاف، كغى

 كمييا بمقداًر ازدياًد عمميا، كفي ىذا خسارةه أخرل.كازدادى أ
ؿَّ الدّْبس  كبعد ىذا كمو، قد تىفسىدي الطَّبخة، فتذىبي كؿ ىذه النفقات باطبلن، كلـ نستفًد منيا أمن فائدة، ألف خى

د المرىؽى، كال يصمح لمطيّْبات الطىعاـ. كىذا إذا استحاؿى خبلن، أما المصيبةي فأف تفسىدى  يغيير لىكف المحـً كطعمىو كيسكّْ
ؿي عمى النبيذ، كال يصيري المطبكخي ٌخبلن.  الطبخةي كمُّيا، فبل نحصي

ًمـ كالعياذ باهلل، كصار نبيذان جٌيدان صافيان، لـ يكف لنا بيدَّ مف شيٍرًبو كال نحتمؿي بعد ىذا كمّْو تىٍركىو. فإف  ف سى كا 
اًبعو. فبلبدَّ مف الدجاج الميسىمَّف، كٍجدمو مف الجداء قىعدتي في البيت أشربي منو، لـ يكف ىذا ممكنان إال بتك 

بىؿ، كالبدَّ مف الكَّمثٍرل الصيني كالتٌفاح الًشيرازم كالًعنًب كالرماف،  الصغيرًة الطرٌية، كالفاكية التي ييؤتى بيا مف الجى
ٍيحاف الغٌض، كىذا دأٍ  ، كالرى به مف ال يىًقٌؿ مالو، كال تًقؿُّ كالبدَّ مف الجكز كالمكز كالبنًدؽ كالفستؽ اليٌش الطىًرمى

 مكارده، كمف ال يبالي عمى أم جنبيو يناـ، كماذا ييًنفؽ عمى الحديث الميٍؤنس كسماع الغناء الجميؿ.
بيو، لـ يكف لي بدّّ مف كاحدو معي، كىذا الكاحدي البيدَّ لو مف شيءو مف  ًزٍد عمى ذلؾ أٌني إف قعدتي في البيت أشرى

طىبو إلشعاؿ النار، كىذا المحـ، كشيءو مف النُّ  ٍقؿ، كبعضو مف الرٍَّيحاف، كمف بعًض البيياًر ًلقٍدر الطعاـ، كمف حى
كمو خسارةن، كضررهي أكبر مف نفعو، كشؤميو أكبري مف حظّْو، كىك خركجه عف العادة الحسنة. فإف كاف ذلؾ النديـ 

ف  ٍبس. كا  كاف كالعياذ باهلل مكاًفقان، فقد فتىح اهلل عمٌي بابان غير ميكاًفؽو لي، صرت في حاؿو أحسفي منيا حاؿي أىؿ الحى
ًمـ أحدي  ذا عى مف الخسارىة صعبه إغبلقيو، ألف اآلخريف يينفقكف مف مالي، بٍعدى أف كنتي أنفؽي مف ماؿ غيرم. كا 

جبى  ف األصدقاء أف عندم زائران كنبيذان معى مىا يحتاجو، جاءى إلٌي يدؽي الباب دؽَّ الًخؿّْ الصدكؽ، فإف حى ناه فببلء، كا 
 أدخمناه فىشىقاء، كالٌنديـ يجٌر نيدماء.

كقد يقكدني ىذا إلى أف أبدأى في استحساًف حديًث الناس كطراًئفيـ كنكادًرىـ، كما يىستحًسف ذلؾ مٌني مف أككفي 
ًعٍندىه اآلف مف الميكسريف فأككف قد شاركتي المسرفيف، كفارقتي إخكاني مف الصالحيف المصمحيف، كصرتي مف 
المبذريف إخكاًف الشياطيف. فإذا صرتي كذلؾ، فقد اٍنقمبت أحكالي، كلـ أىعيٍد أكًسبي مف ماًؿ غيرم، بؿ صار 
غيرم يكًسبي مف مالي، كأنا إذا اٍبتيميت بأحد األمريف لـ أحتمؿ، كًصٍرتي مف الخاسريف، فكيؼ إذا ابتميت 
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نفسي بعد أف عصمني اهلل، كمف أف أينىقص مالي بعد أف باألمريف معان، أيعطي كال آخذي؟ أعكذ باهلل مف أف أىخًذؿى 
 زاد. كما أقبحى ىذا المذىب في ىذه السٌف، كلك كاف ىذا في الحداثىًة كاف أىكف.

، كلكف حبلكتىو قد  ٍمكه دعىةه مف حىسكد. إنو حي ىذا الٌدٍبسي دسيسةه عمٌي ال أدرم ًمٌمف، ككيده مف الشيطاف، كخي
 يككف ابفي أبي داككد قد مىؿَّ منادمتي، فأحبَّ أف يتخمص مٌني بيذه الحيمة.تخمّْؼي المرارة. كأخشى أف 

ككٌنا مرة في مجمس أحد األكابر، كالمجمسن عامر، كالقكـ سيككت، كالمكاف كاسعه، كالحزامٌي بعيده مكانيو عف 
بنا؟ قمت: أبك اليذيؿ. مكاني. فأقبؿى عمٌي المكيَّ كقاؿ بصكت عاؿو أسمىع الجميع: يا أبا عثماف، مف أبخؿي أصحا

قاؿ: ثـٌ مف؟ قمت: صاحبه لنا ال أسٌميو إكرامان لو. فصاح الحزامٌي مف بعيد: إنما يىٍعنيني. ثـ قاؿ: سامىحكـ اهلل. 
ٍسف تدبيًرىـ، كتحسيًف أمكرىـ، كنماًء أمكاليـ، كدكاـ النعمة عمييـ، فمـ تجدكا كسيمةن إال  سدتـ الميٍقتصديف عمى حي حى

بيذا المقب، كاإلساءةى إلى سيمًعتيـ بيذا الٌتشنيع. فإف كجدتـ مىف ييتمؼي مالىو باسـ الكـر كالجكد،  تقبيح ذكًرىـ
ف كجدتـ مف يحًرصي عمى مالو كنعمة اهلًل عميو، ظممتميكه  ظممتمكه بأنكـ تحٌضكنو عمى المزيد مف اإلسراؼ. كا 

ًفظ بأف سميتمكه بخيبلن، كما ىذا إال حسد لمنعمة، فبل مىف أتمؼى  مالو ابتغاء شكركـ نجا مف ألسنتكـ، كال مف حى
 الماؿ سمـ مف تشنيعكـ كىجائكـ.

 خالد الَقْسري وخالد الميزول
قاؿ أبك عيبىيدة: نيمي إلى مسامع خالد بف عبد اهلل القٍسرم كالي العراؽ أياـ ىشاـ بف عبد الممؾ أف الناس 

مسائو يكمان  ، فمـ يزؿ ييدًخؿ كبلمان في كبلـ، كيىخرجي مف حديث ليديخىؿ يصفكنو بالبيخؿ عمى الطعاـ. فتكمـ إلى جي
في آخر، حتى كصؿ إلى حكايًة البخؿ في سياًؽ الحديث، ليقدَّـ األعذار لما جعمىيـ يتيمكنو بالبخؿ، ككاف عذريه 

 ًشدَّةى كيرىو رؤيةى اآلكميف، كنفكرىه مف منًظر كؿ آًكؿ.
في الجاىمية، كاسمو كاٍسمي خالد إلى ناسو يأكمكف، كغيري بعيدو  قاؿ خالد: نظر سيدي قكمو عىميدي بني جحكاف

ٍكني بمثؿ ىذه العيف التي أرل بيا الناس كاإلبؿ؟ قالكا:  عنيـ إبؿه تجتٌر، فقاؿ ألصحاًبو، أستحًمفكـ بآليتكـ، أتىرى
، كييصيبي الشراب. فأضمره نعـ. فحمؼ باآلليًة كمّْيا أال يأكؿى ما يحتاج منو أف يحٌرؾ الفٌكيف. فكاف يىٍغتذم المبف

 ذلؾ كأيبس جسمو. فٌمما نىحىؿ جسميو، كاشتد ىيزاليو، المتناعو عف أكؿ المحـ كالبيقكؿ، سيمٌّْي: خالد الميزكؿ.
ثـ قاؿ خالد القٍسرٌم: ىاأنذا ميبتمى بالمىٍضغ، كمضطره لتحريًؾ الفٌكيف، كميجبىره عمى أف أككفى في ىذا كالبعيًر 

ًتمؿه كؿ ما في ىذا مف السُّخًؼ كالعىٍجز. فمماذا عمٌي أف أحتًممىو في رؤية اآلخريف؟ أال أستطيعي في اٍجتراًره، كميح
أف أجٌنب نفسي ىذه المشقة؟ فإف كنتي ال أرل نفسي كأنا آكؿ، فإنني أرل اآلخريف. فميأكيٍؿ كٌؿ امرئ في ًمنزلو، 

 كفي مكًضًع أىٍمنو كأينسو، ككراءى بابًو كًسٍتًره.
مغنا عف خالد بف عبد اهلل القسرم كاحتجاجًو، كلعمَّو كمَّو كذب، فقد كاف سٌيدان شريفان جكادان. بؿ إف ىذا ما ب

لحاًؽ الشككؾ بأصمو كنسبو.  ًمٍنيـ مىف اتيمو بالكًذب، كا 
 فأما خالد الميزكؿ، فيك أحدي الخاًلديىٍف، كىما سيدا بني أىسىد، ككانا مف نىدامى المنذًر بف ماء الٌسماء ممؾ
الحيرة، فأغضباه في بعًض الحديث عمى الشراًب، فأمىر بقتميما، فالميزكيؿ أحدىما كىك عميدي بني جحكاف، أما 
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الثاني فيك خالد بف نىضمىة الفىقعسي كقد كاف فاًرسان كشاعران. كقد ذكرىما معان األسكدي بفي يعفىر التميمٌي الدارمٌي 
 الشاعر، كىك أعشى بني نيشؿ، فقاؿ فييما:

 بمىؾ ماتى الخالداًف كبلىيماكقى 
مَّؿً  ٍحكافى كاٍبفي الميضى  عميدي بني جى

 ِقّصة الحارثيّ 
 البخيل يضع قاموسًا لآلكمين

 قيؿ لمحارثي:
ٌنؾ لتغيالي في أمًر الخٌباز  ٍنًع الطعاـ الجيد، كتيٍكثر منو، ميما عىظيمت عميؾ النَّفىقة. كا  كاهلل إنؾ لىتأمير بصي

حسّْنكا الطعاـ. ثـ أنت ػ بعد ىذا كمّْو ػ ال تجعىؿي عدكان يرل ىذا الخيٌر العميـ، ليركبىو الغـٌ كالطٌباًخ كالشٌكاء بأف يي 
كالحزفي كاليمكـ. كال تأتي بصديؽو ميكاؿو لتىسيرَّه، كال بمف يجيىميؾ ليعرفىؾ،كال نىٍسًتقبؿ زائران لييعظّْـ أمرؾ. كال مىف 

ٍمدىه، كيكر  ـي أف ىذا الطعاـ الكفير، حيف يأخذكنىو مف بيًف شيدىؾ مف قبؿ كشكىرؾ، ليثٌبتى حى . كأنت تعم رى شكرؾى
يديؾ، يصيري نيبان مقسَّمان بيف الًغمماًف كالخدـ، يتكازىعيو المستيمككف، كىـ بأمره جاىمكف. فمك أنؾ دعكتى إلى 

مف يطيب معو امتدادي الٌطعاـ ًمف ينفعيؾ شيٍكريه، كمف يبقى عمى األياـً ًذكريه، كمف ييمًتعؾ بالحديث الحسف، ك 
ـى الجٍيد الذم يجبي  ـى تيبيحي الطعا الطعاـ، كيىقصير بو الدٍىر، لكاف ذلؾ أجدل لؾ، كألبؽى بالذم قىدَّمتو يدؾ. كبعدي، ًل
أف ييصافى لمف ال يحمديؾ؟ كمف إذا أرادى حمدىؾ لـ ييحًسٍف أف يحمدىؾ، ألنو ال يعرؼ كيؼ يككفي الحمد، كألنو إذا 

ًمدى ليس لح مًده قيمة. كمف ال ييميّْز بيف الطعاـً الشيٌي الطيًّْب الطٍعـً كالرائحة، كبيف الطعاـ الجاؼى الغميًظ سٌيئ حى
 الرائحًة كأنو نىًتف.

قاؿ: يمنعني مف ذلؾ ما قاؿى أبك الفاًتؾ. قالكا: كمف أبيك الفاًتؾ؟ قاؿ: قاضي الًفتياف كزعيمييـ، كىـ أىؿي 
و كما  النخكة كالمركءىة كالشَّيامة. ٌني لـ آكٍؿ مع أحدو قطُّ إال رأيت منو بعضى ما ذٌمو أبك الفاتؾ، كبعضى ما قبحَّ كا 

كصفىو بأشنع الصفات. فشيءه قبيح بالشٌُّطار كيؼ يككف قيبٍحو إذا كافى في الٌسادة كأصحاًب المركءات كأىًؿ 
 البيكتات الكبيرة؟ قالكا: فماذا قاؿ أبك الفاتؾ؟ قاؿ:

  يككف المرءي في عداد الفتياف إذا كاف:قاؿ أبك الفاتؾ: ال
ـى شمؿي  نٌشاالن، كىك الذم يتناكؿي الطعىاـ مف الًقٍدر، كيأكميو قبؿى أف ينضيج، كقبؿ أف ينًزؿ الًقدري عًف النار، كيمتئ

 القكـ.
و، ثـ يغًمسيو في رأًس الًقٍدر، ليتشٌربى الدَّسـ، قبؿى تحريًؾ  أك نٌشافان: كىك الذم يأخذي حىرؼى الرغيؼ، فيفتحي

 الطعاـ أك المىرىؽ، يستٍأثر بذلؾ دكف أصحابو.
أك ًمرساالن: كىك في الحقيقة اثناف. أحديىما: يأخذي المٍقمةى مف اليىريسة أك الثَّريدة أك الحٍيسًة مف تٍمرو كلبفو 

ٌز، فبل يمضغييا كال يميككييا، بؿ ييرسمييا في جٍكًؼ حمقو إرساالن. أم ا اآلخر: فيك الذم إذا كسٍمف أك طعاـً األىري
مشى في طريؽ يىحؼُّ بو نخيؿى أك شجر، قبضى عمى رأًس سىٍعفًة النخؿ. أك عمى رأًس الغٌصف لينىٌحييىا عف 
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ـٌ لذلؾ، كال  كجيو، فإذا مرَّ بيا أرسميا مف يده، فإنيا البد أف تسفىع كجو صاحبو الذم يمشي كراءه، لكنو ال ييت
 ذل.يفكير فيما يمكف أف يصيبىو مف أ

أك لكّْامان: كىك الذم مازالت المقمةي في فمو، كلكنو ال يتأٌنى في مىٍضًغيا بؿ إنو ييرًدفييا بمقمةو أخرل قبؿ 
 اٍبتبلًعيا.

، مستٍأثران بيذا  بة العظـً و ليٍأكيمو الجميع، بؿ يمصُّ قىصى ، فبل يستخرج ميخَّ ـى أك مىٌصاصان: كىك الذم يأخذي العظى
 دكف أصحابو.
 كىك الذم إذا أٍنيى غسؿى يديو في الطٍّْست، نفضى يديو مف الماء، فأصابى الٌرذاذي أصحابىو. أك نٌفاضان:

ـي بتنظيؼ يديو بعدى الطعاـ، كلكنو ييدلّْؾ يديو كمتييما بالًمنديؿ، تاركان عميو أىثىر  أك داٌلكأ: كىك مف ال ييت
 الدَّسـ.

جًة ألصحابو.أك ميقكّْران: كىك الذم ييقكّْري الرَّغيؼ، فيأخذي كس  طىو الناضج، كيترؾي الحركؼى السميكةى غيرى المينضى
أك ميغىرًببلن: كىك الذم يأخذي ًكعاءى الًمٍمح كالبىيار، فيدييره كما يدير الغرباؿ، فيجمعي البيارى في مكافو كاحد، 

يـ دكف بيار.  كيىٍستأًثري بو دكف اآلخريف، ال ييبالي أف يىدعى ًمٍمحى
ٍمًقمان: كى مقكمىو نقكؿي ليذا: دًع الكبلـ إلى أف تٍبمعى المقمةى، أك ميحى ، كالمقمةي قد بمٍغٍت حي ك الذم يتكمَّـي كىك يأكؿي

 كتصيرى قادران عمى الكبلـ.
أك ميسىكّْغان: كىك الذم ييعظّْـ المُّقمة كيكًبٌرىيا، فبل يزاؿي يىغىٌص بمقمتو، كال يستطيعي البمعى إال بأف ييسكّْغىيا 

 بالشراب.
ٍبد كالسـ، أك مي  مىقّْمان: كىك الذم يأخذ حيركؼ الرغيؼ، أك يدفيع ظيىر الثٍَّمرًة بإبيامو ليحمبل لو أكبرى كىمّْيةو مف الزُّ

 كمف الَّمبأ كالمبًف.
ران: كىك الذم ييدلّْؾي يدىه باأليشناًف كقد تمٌطخت بالَّدىف كالَّدسـ لكنو ال يغسمييا جيدان، كييدلىؾي بيا شفتىو  .أك ميخىضَّ

 ىؤالء عٌدىـ أبك الفاًتؾ فيكؼ لك رأل:
 الٌمٌطاعى: كىك الذم يىٍمعىؽ أصابعىو، ثـ يعيديىا في مرىؽ القكـ أك لبًنيـ أك ثريًدىـ، كما أشبو ذلؾ.

َـّ يغمسي نصفىيا اآلخر في المرؽ.   كالقىٌطاع: كىك الذم يىعىضى عمى المقمًة فيقطىعي نصفىيا في فمو، ث
، بؿ ينيشي المحـى كما ينيش السَّبع.كالٌنياش: كىك الذم ال   يأكؿي

، كيشدُّىا بيده، كربما انقطعت بيفى يدًه  كالمٌداد: كىك اثناف أيضان. فأكلُّيما: الذم يعٌض قطعةى المحـً لـ تنضجي
مىسىائو. كاآلخر: الذم إذا أكؿ مع أٍصحابو الرُّطىبى أك التٌ  ًمؽى بيا مف المىرؽى عمى جي مٍر أك كفمًو، فيتناثىري ما عى

 اليىريسة أك األرٌز، فأٍنيى ما بيف يديو، مدَّ ما بيف أيدييـ إليو.
ريه إلى جاره،  كالدَّفَّاع: كىك الذم إذا كقىع في القٍصعة عٍظـ، فكاف مما يميو، نٌحاه كأٍبعده بمقمةو مفى الخبز، ييمرّْ

ب الخبزي المىرؽ، كلكف دكف أف تبتعدى حتى تصيرى مكانو قطعةه مف المحـ، كىك يتظاىىر بأنو إنما يطميب أف يتشرَّ 
 قطعىةي المحـ.

ؿ: كىك الذم إذا كاف بيف قـك يأكمكف الثَّمر، ككىثير الٌنكل بيف يديو، احتاؿى حتى يخًمطىو بنكل جاًره  كّْ كالميحى
 كصاحًبو.
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 ثـ قاؿ الحارثٌي:
ـ حيف عابيكا شيربى الماًء جيرعةن بعد جي  ؿ دىاقيف العىجى كا ألكيميـ كاهلل إني ألىفيضّْ زكا مف التعرُّؽ، كأباحي رعة، كتقزَّ

أف يىميشَّ العىٍظـ فيستخرجى ما فيو مف الميٌخ، كحيف أكىميكا بقطعو مف الخشب ذاًت أسناف كقطَّعكا بالسكّْيف، كلزمكا 
كا اإلشارةى كاإليماءىةى كاليٍميىمة. ٍمت عند الطعاـ، كتركيكا تجاذيبى أطراؼ الحديث، كاختاري  الصَّ

ٌف مف يىرل أنا ك  ٌد بشمالو. كا  ، كضيؼى الٌضيؼ، كال أحتىًمؿي الشًَّره كال الذم يأكيؿ بيمينو كيصي اهلل أٍحتىًمؿ الٌضيؼى
، فيتطفَّؿ عمى شرابًيـ، أفضؿي عندم ًمٌمف يتطفَّؿ عمى طعاـً الناس.  قكمان عمى شرابو

يره مف أكيؿ السكء؟ ألف كؿَّ أكيؿ كىؿ مف شؾٍّ في أٌف الكحدةى خيره مف جميس السّْكء؟ كأف جميسى السكء خ
جميس، كليسى كؿُّ جميس أكيبلن. فإف كاف البدَّ مف المؤاكمة، كالبدَّ مف المشاركة، فميكٍف مع مىف يعرؼ آداب 
 المؤاكمًة كالمشاركة، فبل ييؤًثري نفسىو عميَّ بالمخ، كال يًمتىيـ أفضؿى ما في الدَّجاجة، كال يباًدري إلى أفخاًذ الطيكر. كال
دكر الٌدجاج، كال  مىؿ، كال يستكلي عمى صي ة الكيٍركٌي، كال ينتىًزعي خاصرةى الحى يختىًطؼي كيميةى الجٍدم، كال يزدىًردي قاًنصى
ؿي إاٌل ما بيف يديو، كال يمٌد يٌده كعينىو إلى ما بيفى يدمّْ غيره، كال يتشاكىؼي عمى  ماـ، كال يتناكى ييساًبؽي إلى ًصغار الحى

كف  اإلخكاف بًذٍكر األمكًر الثمينًة كالغرائب، كال يىٍيًتؾي أستار الناس بأف يتشىٌيى ما عىسى أال يككفى مكجكدان، كال ٍيقًدري
 عميو.

كاران صغيران عمى الًخكاف، بادىر  ككيؼ تصمحي الدنيا، ككيؼ يطيبي العيش، ككيؼ أٍحتًمؿ ميؤاكىمةى مف إذا رأيل حي
دى  ف أىتىكا بىٍجدمو مشكم اٍكتىسحو اٍكًتساحان،  إلى األكباًد كالسَّناـ؟ كمف إذا كىجى ًعجبلن، استكلى عمى أفضًؿ ما فيو؟ كا 

دىة شيكًتو، كال ينظري لمعيف، كال  دىثو صغير لحى ٍعفو، كال يىًرؽُّ ًلحى ـي كبيران في السفّْ لضى ككاد يأتي عميو كمّْو، كال يرحى
ٍع مىٍف ال يجعؿي نصيبىو مف مالي  ييبالي كيؼ دارت بيـ الحاؿ. فإٍف كافى البدَّ مف المعاشىرةً  كالمؤاكمًة كالمشاركًة فىمى

 أكثرى مف نصيبي.
كؿُّ ىذا قد يىيكف، لكف األشدَّ مف كؿّْ ما كصفنا، كاألٍخبثى مف كٌؿ ما عىدىدنا، كبٌيٌنا مف صفاًتيـ، أفَّ الطباخى 

لعادةي في مثؿ ىذًه األلكاف مف الطعاـ، أف يككفى ربما أىتى بطعاـو طريؼو صنعو، كربما قدَّـ طعامان غريبان تىعىمَّمىو، كا
ٍخمان ال ًيٍمًفتي العيفى كال ييسيؿى المُّعاب، كاليريسًة، كالطعاـً المصنكًع  ٍجميوي، كليسى ضى ـي لطيفان منظىريهي، صغيران حى الطعا

ـي إال مف الًفجؿ، كال كالطعاـ المصنكع مف الكيرينًب المسٌمى في الشاـً الممفكؼ. كربما عجَّؿ ف ي تقديمو ألنو ال ييقىدَّ
عكبة. كأصحابينا في سيكلًة  ـي نفًسو ال يىفتير إال ببيطءو كصي حاٌران، مف الناًر أك التنٌكر إلى الًخكاف، كربما كافى الطعا

ٍمرةى المتكىجة، اٍبتبلًع الحاٌر كالباًرد في طباع النَّعاـ، كقد قالكا إف النَّعامة لىتىٍبتىًمع الحجرى الميحٌمى في النار، أك ا لجى
ًير، كأنا امرؤه ال أٍقًدر عمى الحاٌر، بؿ أنا فيو مف طباًع السّْباع، كىؿ رأيتـي سىٍبعان يقرىبي  أك الحديدىة تكادي تٍنصى
ف شاركتييـ مخافىة أال أناؿى مٍنو  حاران؟ فإف انتظرت حتى يفتيرى الطعاـ، كييٍمكفى أكميو، أىتىكا عميو كمىسىحكا األطباؽ، كا 

 ئان، لـ أكٍف آًمنان مف ضرًره. شي
ـى، كربما سبَّبى الدَّـ في البكؿ.  كالحاٌر ربما قىتىؿ، كرٌبما سبَّب العيٍق

ـٌ قاؿ: كلست أحكي عٌمف ال تعرفكف. ىذا عميّّ األسكارم أكؿ مع كالي البصرة األمير عيسى بف سميماف بف  ث
ْـّ الخميفة أبي العباس السٌفاح. فكيضع ت قيٌدامىيـ سمكةه عجيبة، فاًئقة السّْمىف. فجٌرد ظيىرىا، عمي، كىك اٍبفي عى

ًمفت. كقد كافى األسكارٌم قد غىٌص بميٍقمةو، كىك مف المسكّْغيف، فطمبى  ذا ىك ميكىتىًنزي شحمان، كأٌنيا عي ككىشَّط بطنىيا، كا 
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يسى ينتخب مف ييؤاًكمكنيو، الشراب، فمما فىرىغ منو، كقد غىرؼ مف بطًنيا كؿُّ إنساف منيـ بمقمًتو غىٍرفة، ككاف ع
اؽ بمقمةو كبيرة، كخاؼى أال  كيىٍمتذُّ برؤيًة الٌنًيميف إلى الطعاـ، المفتكنيف بًو. كرأل األسكارمُّ أنو قد ييخًفؽي في المَّحى

طفًة الصٌ  قر يناؿى نىًصيبىو مف لحـ تمؾ السمكًة، ككافى عيسى أقربىيـ إليو، فاٍستمبى مٍف يىدًه المقمةى بأسرعى مف خى
ٍيحىؾ! سمبتى لقمةى األمير مف يده،  كاٍنقضاًض العيقاب، ككانت تمؾ أٌكؿى مرةو يأكؿي فييا عمى مائدتًو. فقالكا لو، كى
كقد رفىعىيا إلى فمو، كفتحى فاه ليا، كليس بينكما ميمازحةه كال ميؤانىسةه مف قٍبؿ. قاؿ: لـ يكف األمري كما تقكلكف، 

كلكننا أىكينا أيدينا كمُّنا معان، فكقعت يدم في ميقدَّـً الشٍحمًة، ككقعت يديه في ككىًذبى مف قاؿ إٌنو كما تصفكف. 
ميؤٌخر الشٍحمة، كالشٍحـ ميمتًصؽي باألمعاء، فمما رفعنا يدينا معان، كنتي أنا أسرىع حركىة ككانت األمعاءي ميتَّصمةن ال 

الجٍذبًة إلى ليقمتي، التّْصاًؿ الجنس  يمكف فصؿي بعًضيا عف بعض، فتحكَّؿ كؿُّ شيء كافى في لقمتًو بتمؾ
 بالجنس كالجكىًر بالجكىر. فكيؼ تيريدكف مني أف آكؿى مع مىف يفعؿي ىذه الًفعمة، ثـ يقدّْـ مثؿى ىذه الحٌجًة الكاىية؟

ًتبي بؿ ثـ قاؿ: إنكـ تيشيركف عمٌي بإعداًد الطعاـ كمشاركتًو ًشرارى خمؽ اهلل كأنذاؿى الناس، ككؿَّ مف يىعتىبي كال ييع
مىٍؽ كال ديف. كىؤالًء الذيفى  يىعيب، ككؿ مف يىًثبي عمى أعراض الناس يىنيشييا، كيىتىسرَّعي في ىذا، كال يردىعيو خي
كف أف يىٍدعيكىىـ الناس، كال يىٍدعيكف أحدان، كأف يأكيمكا مف طعاـً اآلخريف، كال ييطعمكف أحدان، كأف يتحٌدثكا عف  يىٍرضى

 لكف أف ييصبحكا مادةن لمحديث كالتنٌدر، ىـ ًشراري الناًس كأنذالييـ.غيرىـ بكؿ سكء، كال ييبا
كىؿى ثمَّة مف يجيؿ ميعاكيةى بفى أبي سفياف؟ إنو الخميفةي، كفي الذُّركة، مف قيريش، كىك المشيكدي لو بنيٍبؿ اليٌمة، 

ٍكدة البياف، ككماًؿ العقؿ، كبالثٌبات عند التقاًء الفرساف، كع ًؼ الرّْماح، كتقطًُّع السيكؼ.كأصالًة الرأم، كجى  ند تىقىصُّ
أجمس معاكيةي عمى مائدًتو رجبلن غيرى معركًؼ الدار كالقبيمة، مجيكؿى النسىب، كلـ ييذكىٍر ًعنده بيكـو صالح. 
ًذ الشعرةى مف ليقمًتؾ. ككيؼ يمكفي أف يىفيـ عاقؿه ىذا القكؿ إال أنو  فأبصر معاكيةي في لقمًة الرجؿ شعرة، فقاؿ: خي

ٌنؾ لتيراقبني عمى مائدًتؾ مراقبةى مف ييبًصري الشٍَّعرة في مى  حضي نصيحة، كمف باًب الشفىقة عميو فقاؿ الرجؿ: كا 
، كاهلل، ألىنشرنَّيا بيف القبائؿ،  ، كألحكينَّيا عنؾ ما بىقًيتي ًييتي مسىتي لؾ عمى مائدةو ما حى ليقمتي مف بعيد؟ كاهلل، ال جى

ؿ. فمـ يٍدر الناس كال معاكيةي أمَّ األمريف كاف أٍجمىؿ كأحسف أف يتغافىؿ عنو كيتركىو حتى تسيرى بيا الرُّكباف كالقكاف
و؟ ككاف ىذا جزاءى معاكية عمى دعكًتو كشكرىه لمكٌدًتو.  يبتمعي الشعرة! أـ أف ييشًفؽى عميو كينصحى
ر في األكؿ فقمتي لو: كيٍؿ،  كال تيقصٌر في األكؿ، ككيؼ تيريدكنني أف أدعك إلى طعامي مف إذا رأيتيو ييقصّْ

ف قىصَّر كتباطأ في األكؿ،  ر كغيًر الميقىصّْر؟ ىاىك يراًقبيني ألنو دعاني. كا  قاؿ: كلـ فىًطف إلى الفرؽ بيف الميقىصّْ
ؿ في الطعاـ لما  ثَّو عمى الطعاـ، قاؿ: لكال أف ىذا كافؽى ىكاه لما سىكىت، كلكال أنو ال ييريدني أف أيعجّْ فمـ أىحي

. مىتى  صى
اؿ: كاف رجؿه عمى مائدة القاًئد الميٌمًب بف أبي صفرة فمد يدىهي إلى صاحًب الٌشراًب يىٍستٍسقيو، فمـ يرىه ثـ ق

الساقي، كلـ يفطف لو. ففعؿ ذلؾ ًمراران كالساقي عنو غافؿ، كالميمَّبي يراه، كقد أىٍمسىؾ الرجؿ عف األكؿ إلى أف 
الميمَّب: اٍسقو يا غبلـ ما أحبَّ مف الشراب، فمما سقاهي الغبلـ صبَّ ييسيّْغى لٍقمتىو بالشراب. فمما طاؿى األمر، قاؿ 

كدان منو ككرمان ػ قد أكصى ًغممانىو باإلٍقبلًؿ مف الماء،  لو قميبلن، فأمره الميٌمب بأف يزيدى لو. ككاف الميمَّب ػ جي
ى زيادتًو. كأمسؾى يدىه عف الطعاـ. كاإلٍكثاًر مف الخبز كالطعاـ. قاؿ الرجؿ، إنؾ لسريعه إلى سىٍقي الماء، سريعه إل

 فقاؿ الميمَّب: دع عنؾ ىذا يا رجؿ، فإٌف ىذا ال ينفعيؾ كال يضرُّنا. أردنا أمران، ففىًيٍمت ًخبلفىو.
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لى ذٌمي أسرع.  كمف أنا إذا ًقستمكني إلى معاكية أك إلى الميٌمب؟ ال شؾ في أنيـ إلى لحمي أٍرتىع، كا 
كًد بًف  ًعيـ بيانان كىك راكيةه عىبلمىة شاعره ميٍفًمؽ، كلكـ ًعٍبرىة في الجاري أبي سبرة، فإٌنو مف أٍفصح الناس كأٍنصى

مٍَّيف الميزار. فقد كانا ييدعياف إلى المكاًئد، كييكرىماف في المجالس. لظىٍرؼ  كلكـ زاجره مف سيرًة أبي الحارث جي
ري النيا ٍسًف حديثًيما، كألف الجمكسى إلييما ييقصّْ ر. كلكنيما كاف يتشٌيياف غرائبى الطعاـ، كيقترحاف نكاًدًرىما، كحي

ًفة كلـ يككنا يىيمُّيما أف ييثقبل  ٍَ عمى مضيًّْفيما المآكؿى الطريفةى النادرة، كيىٍمتحناف ما عندى الناس باأليمكًر الميكٍؿ
 عمى الناس بنفقاًت إكراًميما، كمع ذلؾ كاف جزاءي الناس مف أحاديثيما عنيـ، ما قىٍد عممتـ.

ٌيابان، ككاف يتشٌيى نيشى مف  ف كاف محدثان فىًصيحان، كاف رجبلن عى ف كافى كاليان، كا  ذلؾ أف ببلؿى بفى أبي بردة، كا 
أعراًض الناس كأشرافًيـ حتى قاؿ عنو الجاركد: ما أمكنني كاؿو قىطُّ مف أيذنًو إال غمبتي عميو، إال ىذا الييكدم 

 ببلؿ بف أبي بردة.
ـي عبد اهلل بف أبي عثماف؟ قاؿ: ييعرىؼ كيينكىر. فقاؿ: فكيؼ ىك عمى الطعاـ؟ قاؿ يكمان لمجاركد: كيؼ طع ا

ٍمـً بًف قتيبة بف ميسًمـ  قاؿ: يبلًحظي مىف كبَّر المقمة أك أساغىيا أك شٌربيا. قاؿ ببلؿ: فكيؼ طعاـ كالي البصرة سى
ـي  ـي ثبلثةو، فإف كانكا أربعةن فقد جاعكا. قاؿ: فكيؼ طعا السىًرمّْ صديًؽ بشار بف برد، تىٍسنيـً بًف  الباىمي؟ قاؿ: طعا

ـي المنجاب ٍبًف أبي عينية؟ قاؿ  الحكارم ٍبًف زياد؟ قاؿ الجاركد: كما تينقّْطي العركسي خدّْىا. قاؿ: فيكؼ طعا
الجاركد: ييردّْد دائمان: ال خيرى في ثبلث أيدو في قىٍصعة. كىكذا حتى أتى عمى كؿ مف كانكا ييكرمكف الجاركد 

عكة إلى المكاًئد، كالمؤانسًة في المجالس، كيخصُّكنىو بإحساًنيـ، كييحكمّْكنو في ماًليـ. كحتى ذىكىر عاٌمةى أىًؿ بالدَّ 
البصرة مف السُّراة كاألشراًؼ كالميكًسريف الكرماء. فما نجا ًمٍنو كمف لساًنو، إال مف كاف ييٍبًعديه عف مجالستو 

و إال كؿَّ مف كاف يىٌجعميو قريبان، كييؤًثره بالٌطريؼ الغالي، كالطعاـً إٍف كاف كييقصيو عف مائدًتو، كما لـ يىنىٍؿ لساني 
 غريبان.

فان متكمَّمان مصاًحبان لمشَّعراء، كاف ييقرّْب أبا شعيب القيبٌلؿ، كىك ممف  كىذا ميكيسي بفي ًعمراف، ككاف ميترى
لناس عمى ميؤاكميو، يىغيضُّ الطٍَّرؼ عف الجالس ييصاًحبكف الشعراءى كالعمماء كييجاًلسكنيـ، ككاف ميكيس مف أسخى ا

و، كال ييبالي بحٍفظ الماًؿ، كال يىٍحًفؿ بجمع الكثير، بؿ يينًفؽي عف سىعىةو عمى إكراـ الٌضيكؼ.  إلى ما ثدًتو لئبل ييحًرجى
ؿ مٍنو عمى الٌطعاـ. قيؿ: لكننا نعًرؼي عنو غيرى  ىذا، فكيؼ يىًصحُّ ما سيًئؿ عنو أبك شعيب، فىزىعـ أنو لـ يىرى أىٍبخى

فان ميبىٍيرجان كأنو رٍسـه في كتاب،  تقكؿ؟ قاؿ: يىديٌؿ عمى ذلؾ طريقةي تقديمو الطعاـ. ألنو يصنعي لو شكبلن ميزٍخرى
كيييّْيئيو تىٍييئةى مف ال ييريده أف ييمىٌس، فضبلن عف أف ييٍؤكؿ. ككيؼ يجرؤي المرءي عمى إٍفساد حٍسًف تمؾ الصنعة، 

ٍسفى تزكيًؽ الطعاـ كنقًض أصناؼ ال ـى أف حي ًم ًة كاًلعقد ػ كتفريًؽ ذلؾ التأليًؼ كأنَّيا الشعر؟ كقد عى طعاـ المنظكمى
ييبًعدي الناسى عف التيامو، كأف جمالىو الخارجي يجعىؿي لو ىيبىة. كلك كاف سخٌيان كما يٌدعي، لـ يىٍمنٍع مؤاكميو مف 

نو ىذا  ، كلـ يجعٍؿ دكى السىٍترى مف حٍسف التنظيـ. فحكَّؿ أبك شيعىٍيب إحسافى ميكيسو طعاًمو بيذا السبلح الذكيّْ
 إساءىة، ككرىمىوي بيٍخبلن، كاستدعاءىه إلى مائدتو نىٍييان عف تناكؿ الطعاـ.

مٍَّيف: كيؼ كىٍجوي محمد بف يحيى البرمكٌي عمى غداًئو؟ ككاف محمد بف يحيى  قاؿ: ثـ قيؿ ألبي الحارث جي
ٍييما. كقاؿ فيو أيضان: رجبلن عاقبلن غيرى مسرؼ، فقا رى ؿ أبك الحارث عٍيناه عينا مجنكف، تكاداف تٍخرجاف مف ًمٍحجى

فرة، لما سقىطىت مف بيف  ٍردؿ، ثـ لًعبى بو كما يمعبي الصبياف بالكرة كالحي لك كاف في كفو مقدار مائًة صاعو مف الخى
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بز خاصةن؟ قاؿ أب ك الحارث: كاهلل لك أيليقي إليو مف الطعاـً أصابًعو حبَّةه كاحدة. كقيؿ لو: كيؼ سخاؤهي عمى الخي
ر ككىثير كساؿ، لما تنازىؿى عف رغيؼ.  ًبقىٍدر ما يىًبسى مف ماًء السَّحاًب إذا غىزي

ككاف الشاعر أبك نكاس يرتعي عمى ًخكاف إسماعيؿى ٍبًف نيكبىٍخت، ككاف مف سيراة البىٍصرة كمترفييا، يىتنٌقؿ بيف 
ٍمك كالحاًمًض كالمالًح م ةى بعدى طيكؿ الرَّعي في الكؤل، فماذا كاف الحي ف الطعاـ، كما ترعى اإلبؿي النباتاًت الحاًمضى

 جزاءي إسماعيؿ بًف أبي سيؿ مف )أبك نكاس(؟ أنو قاؿ:
بزي إسماعيؿى كالكٍشػ  خي

 ًم إذا ما شيؽَّ ييٍرفا
ى كأف خبزىه كميبي بف كاًئؿو كلـ يٍكتؼ بتىٍبخيمو بأف شٌبو خبزه بالقماش، بؿ شبَّيو بأنو يبخؿ عمى ضيكفو حت

 سيدي بني ربيعة في الجاىمية، كىك الذم حمى المرعى، فقاؿ فيو:
بزيه إال كيٌميبي بفي كائؿو   كما خي

ٍنًبتى البىٍقًؿ   لياليى يحمي ًعٌزه مى
 ككاف الشاعر مركاف بف محمد الشييري بأبي الشَّمىٍقمؽ ضيفان دائمان عمى مائدة جعفر بف أبي زىير، بؿ كاف

 يأتي معو بضيكؼو آخريف، ككاف يىعيب في طعاـً جعفر، فيقكؿ: 
 رأيتي الخبزى عٌز لديؾى حٌتى

ًسبتي الخبزى في جكّْ السَّحابً   حى
 كما ركٍَّحتىنا لتىذيبَّ عنا

 كلكٍف ًخفتى مىٍرزىأةى الذُّبابً 
، فمف أمّْ شيءو  كاف القصعة، كأمُّ شيء  كقيؿ لمٌجماز: رأيناؾ في داًر فبلف، كبيف يديؾ قىٍصعة، كأنت تأكؿي

نزير. مىة خى مجي  كاف فييا؟ فقاؿ: قيءي كمبو في جي
ككاف الشاعر الفارس عمركي بف مىٍعد يكًرب في مٌكة، كىك األككؿي الشًَّره، فمٌر برجؿو مف بني الميغيرة، كىـ 

ر عٍنده مف الطىعاـ، كقد كاف فيو فض كرامان لمضيؼ، فأتاه بما حضى ؿه عف حاجة الجائع. أكثري قريش طىعامان، كا 
فقاؿ عمركه لعمرى بف الخطاب، كيعرؼ أف بني المغيرة أخكاليو: لئاـه بنك المغيرة يا أمير المؤمنيف. قاؿ: ككيؼ؟ 
ـى العياؿ. كىعٌد لو ما قٌدـ الرجؿ. فقاؿ عمر: إٌف ذلؾ لييٍشبع. كلكنو ال يكتفي،  ٍكني إال طعا قاؿ: نزلت بيـ، فما قىرى

 ا قٌدـ لو الكريـ.كالكريـ ال ٍيذكير م
ككـ قد رأينا كسمعنا بمف نىزؿ مف األعراب بصاحًب ًبٍضعةو مف اإلبؿ ىي كؿُّ ثركتًو كمنيا معاشيو، فأتاه بمبف 
كتمر كثريد التمًر كاأليقيط كالٌسمف كخبز، فأكؿ، كبات ليمىتو، ثـ أصبحى ييجكه، كينعتيو بأقبح النعكت: كيؼ لـ يىٍذبح 

يران مف إبمو، كىك ال يممؾ أكثر مف خمسة؟ كلك نىحر ىذا الباًئسي لكؿ كٍمبو مرَّ بو بعيران لو، كىك ال يىٍعرفو، بع
يىٍسألييـ ما يسدُّ بو رمىقو  مخافةى لسانو لما دار األسبكع إال كىك يتعرّْضي ًلمىف يىٍعبيركف الطريؽ، يىٍستٍجدم الناس، كى

 كرمىؽى عياًلو.
، فقيؿ: إٌنو يبلًزـ الدار، كال يترؾي غىداءى األمير. قاؿ: فميٍأًت يكمان بعد كسأؿى زيادي بف أبيو عف رجؿو مف أصحابو

ؿ أال يأتي إال يكمان بعد يكـ. فعابيكا زيادان بذلؾ، كزعمكا أنَّو استثقؿ  يكـ، فإٌف ذلؾ مما ييًضرُّ بالعياؿ، فألزمكا الرجى
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ر بو غيرىه، فييسًقطى عف نفسً  نما كاف ذلؾ مف زيادو عمى جيًة حيضكرىه في كؿ يكـ، كأراد أف يىٍزجي و نفقةن عظيمة. كا 
النظر لمعياالت، ككما يىٍنظير الراعي لمرَّعيَّة، عمى مذىًب عمر بف الخطاب. كقد قاؿ الحسف: تشبَّو زياد بعمرى 

 فىأىٍفرط، كتشٌبو الحجاجي بزيادو فأىمؾ الناس. فجعمتـ ذلؾ عيبان منو.
ة، كأبكه اٍبفي عـٌ الحٌجاج بف يكسؼ الثٌقفي، فكاف يقكؿي لمقائميف عمى ككاف يكسؼ بف عيمىٍر كاليان عمى الككف

ري طعامىكـ الشيخي الذم ذىبىت أٍسنانيو. كالطفؿي الذم لـ  مائدتو: أعًظمكا الثَّريىد فإنَّو لقمةي الدٍَّرداء كاألىٍدرد. فقد يحضي
، كأشف ى لمجكع، كأنسىبي ألٍكؿ الضعيؼ. فقمتـ: إٌنما تىٍنبت أسنانيو كتقكل بعد. كأٍطًعمكىـ ما يعرفكف، فإنو أفضؿي

مة كسرعىة الٌراحة منيـ، بسرعًة الفراغ مف األكؿ، كأف يىمؤل بيطكنيـ بالثريد. كقد قاؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل  أراد العىجى
ًلًعظىـً ًصفىةً  ثىؿي الثريد في الطعاـ. كى الثريد في أعيًف  عميو كسمـ: سيّْدي الطعاـ الٌثريد. كمثىؿي عائشة في النساء مى

، كغمب  ذى منو الثَّريد، حتى غمب عميو المقبي ك بفى عبًد مناؼو ىاشمان حيف ىىشىـ الخبزى كفتٌتو، كاٌتخى قريش سٌمكا عمرى
 عمى أسرًتو مف بعده، فسيمُّكا بني ىاشـ.

ذ لنا طعامان ييًشبعي أىؿ ككاف عىٍكؼ بف القىٍعقاًع بًف معبًد بف زرارة الصحابي التميمي الدارمي يقكؿ لغبلمو، اتَّخً 
بزى الًغبلظ، كألكافى الشّْكاء كالطعاـ. كرأل أف الناس يختاركيف المكفى مف  المكسـ. فمما رأل الٌخبزى الرّْقاؽ، كالخي
عىؿى أكمىيي  ـ الطعاـ بىٍعد المكف، ككٍثرةى أكًميـ لكٍثرًة ما يىًردي عمييـ مف ألكاف الطعاـ، كأف ذلؾ لك كاف لكنان كاحدان لجى

ـى يديف. فقيمتـ: كسَّعى عمى الناس، حيف أىمىر ليـ بالطعاـً يكفييـ  ، كلـ تجعٍمو طعا ـى يدو ، قاؿ: فٌيبل جعمتىو طعا أقؿَّ
يَّؽ عمييـ بالثريد، كخميط التمر مع األيقيط كالسٍَّمف، ككيؿّْ ما ييؤكؿ بيدو دكف يديف. كعكؼي بف القىٍعقاًع  كميـ، ثـ ضى

ـى قكمًو عمى مثًؿ ما كانكا عميو. عىربيّّ أصيؿ، كىًرهى لق ـى العىجـ عمى طعاـ العرب، كأرادى دكا مكا طعا كمو أف يفيضّْ
كأدرؾ أف التَّرؼى ييميّْنييـ كييًفًسديىـ، كأفى الذم فيتح عمييـ مف باًب التَّرفُّو، أشدُّ عمييـ مٌما أغمؽ عمييـ مف باًب 

، فرأل قًدران  الٌمذائًذ الزائدة. كقد فعؿى عمر بف الخطاب مف جيةً  التأديب أكثرى مف ذلؾ، حيف ديًعي إلى عيرسو
مَّضة. فجمعيا كمَّيا في ًقٍدرو عظيمة. كقاؿ: إفَّ العربى  مكة كأخرل ميحى صفراء كًقٍدران حمراء، ككاحدة ميرَّةن ككاحدةي حي

يا بعضان. ذا أىكىمىٍتو قىتىؿ بعضي  ال عٍمـ ليا بيذا، كا 
 ثـ قاؿ الحارثي:
عجيب، كأغربي مف كؿ غريب، أنكـ تيًشيركفى عميَّ بإطعاـ ىؤالء المنيكميف، كدعكًتيـ إلى كأعجبي مف كؿ 

مائدتي، فكأني أيٍشًركيـ في مالي، كلكنكـ ال تفعمكف ما تىنصحكنني بو. فإذا زىعٍمتـ أٌف مالي أكثري مف ماًلكـ، كأٌني 
ـى أبدان، كأنتـ تأكمكف أبدان. أمًمؾي أكٌثر ًمٌما تممككف، فإف أحكالىنا متقاربة، كليس بيف حال ي كحاًلكـ ما ييكًجبي أف أيطًع

كلك أٌنكـ بذلتـ مف أمكاًلكـ في أف تيًطعمكا الناسى عمى قٍدر احتماًلكـ، لعىرىفتي بذلؾ أنَّكـ الخير تيريدكف، كأنكـ بما 
مكـ، كفي إناًئكـ مف  ال فإنكـ تشدُّكف المّْحاؼى صكبى أىٍرجي ضٍرع مالي تىحًمبكف. بؿ أنتـ كما فيو منفعتي تيًشيركف. كا 

 قاؿ الشاعر:
 ييًحٌب الخمرى مف ماًؿ النَّدامىى

 كيكرهي أف تيفاًرقىو الفيمكسي 
 ثـ قاؿ:
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طعامىيـ، إال لسيكء ما رأيتيو مف عمٌي األسكارٌم لترٍكتيو. كما  كاهلل، إٌني لك لـ أترؾ ميجالىسةى الناس عمى الطعاـ كا 
حـً ًليىٍنزىعيا عف العظـ، فبمىع ًضرسىو كىك ال يدرم. فعؿ ذلؾ في منزًؿ إبراىيـ بًف ظنُّكـ برجؿو نيش قطعةن مف الم

مىيـ.  الخٌطاب، مكلى سي
بىدا  ظٍت عيناه، كى حى ـي عمٌي األسكارم عمى الطعاـ، كلك رأيتيمكه لعىذىٍرتميكني. كاف إذا أكؿى ذىىب عقميو، كجى كما رأيت

ره كتحيَّر، كاٍندىىش ك  ر. فمىما رأيتي ما ييصيبيو، كما ثىًمبلن، كتاهى بصي فى كجييو، كتاهى منو السٍمعي كالبىصى اٍنبىير، كتغضَّ
ٍكز كبعضى البيقكؿ. ـى منو، صرت ال آذىفي لو بالُّدخكؿ إال كنحف نأكؿ الٌتمر كالجى  يصيبي الطعا
ميو في ًفيًو كما ييرمى ككاف يفاجئني كأنا آكؿ تمران، فييجـ عميو ىجكـى مف لو ثأره عنده. فىيىسيفُّو سىٌفان، كير 

و ببعض،  الحساء كثريدي التمر كاأليقيط كالسٍمف، كيمٌد يدىه إليو كما يىمُّد البعير يىده لممشي. فما كىجده ممتصقان بعضي
مة الثكر. ثـ يأخذي بطرفييا، كيرفعييا عف األٍرض، ثـ ال يزاؿى يٍنيشييا طكالن  مجي إال تناكؿ الًقطعةى الكبيرةى منو كجي

ٍؿ تمرةن قطُّ مف تمرة.كعرضان  ٍفضان، حتى يأتيى عمييا، كينتييى منيا. كلـ يفصي  ، كٍرفعان كخى
مىؿ، كلـ يكف يىرضى بالمتفٌرقات فيترؾي الثَّمٍرة المنفردة كيأخذي الكيتىؿى الكبيرة. كما رمى نكاةى تمرةو  ككاف صاحبى جي

تَّشىوي مخافةى السُّكس كالدُّكد. ثـ ما رأيٍتو عمى طعاـ ًقٌط، إال قٌط، كال نزعى الًقمعى مف رأًسيا، كال نفى عنو ًقٍشران، كال ف
. ككأنو عاًشؽه تكادي تىقضي عميو شيكتيو، أك كأنَّو مف الجكًع اٍقتربٍت  ، أك مطاًلبه بديًف قديـو ككأنو طالبي ثأرو

ًنيتُّو.  مى
يّْع ماءى  رٍفتي عنو كجيي، فكيؼى إذا كافى كاهلل يا إخكتي لك رأيتي رجبلن ييٍفًسد الطيفى كاألٍكحاؿ، كييضى البحر، لىصى

مثؿى عمٌي األسكارٌم كما أكثر أمثالىوى؟ فإذا كافى أصحابي العقؿ كالًفكٍر كالرأم كالحكمة، كأىؿي الديانة كالفمسفة، ىذه 
تيييـ، كىذا مذىبييـ في الحياة، فما ظنُّكـ بالعبًد الفقير إلى اهلل، كىك ال ييعىدُّ ما ييعىدُّكف، كال يبمغي مف مراتًب  سيرى

 الفكر كاألدب حيثي يبمغكف؟

 حكايات الِكْنديّ 
رون ال يتغيرون  المؤجِّ

ك ٍبف نييىيكل كاليان لممأمكف حتى نكىبىو، ككاف الًكٍندم مف أصدقائو. كلقد حدٍَّثتؾ مف قبؿي عف الًكٍندم،  كاف عمري
رىا، كقد كىك مف رؤكس البيخؿ، كمف الذيف دافعكا عنو، كأكردكا الحيجج في  تٍفضيمو، كقد كانت لو ديكره يؤجّْ

ك بف نييىيكل عنو فقاؿ:  حٌدثني عمري
ٍبمى  كاف الًكٍندم يقكؿ لمف يٍسكفي في إحدل دكره، كربما قاؿ لمجيرافو أيضان: ))إٌف في الدار امرأةن حاًمبلن. كالحي

ـي ا ًمت شيئان كلـ تىنىٍمو ربما أسقطت جنينىيا، كىكىحى ، فإذا كىحى ـً ٍبمى ربما يككفي عمى ريًح الًقٍدر الطيىبة. فإذا تىٍكحي لحي
ـي، كفاحت ريحي قيديكًركـ، فردُّكا شيكتىيا كلك ًبغىٍرفة، أك حتى بمىٍعقة مف الطبيخ، فإف شيكة الكىٍحمى ربما يردُّىا  طبخت

ٍبدان الشيء اليسير، كىا أنا قد أعممتيؾ، فإف لـ تفعٍؿ، كأسقطت فجأةى، فىًدية حنيًنيا في عينًقؾ، ك  كىٌفارتيؾ أف تيٍعًتؽى عى
أك أىمىةن، سكاء رضيتى بيذا كأٍلزىٍمت نفسىؾ بو، أك أبيتى ذلؾ((. قاؿ عمرك: فكاف منيـ مىف يصٌدؽ الحكاية، 
كييٍرًسؿي إليو قصعةن مف طبيخو، كربما صار في منزلو مف ًقصاع السٌكاف كالجيراف ما يٍكفيو ألٌياـ. ككاف أكثريىـ 
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ٍدعتو كي ياع كأصحاًب المىزارع. يفطفي لخي تغافىؿ. ككاف الًكندٌم يقكؿي ًلعيالو: أنتـ أحسفي حاالن مف ًعياؿ أرباًب الضّْ
 إٌنما لكؿ بيت منيـ لكفه كاحد مف الطعاـ، كعندكـ ألكاف.

 كقاؿ عمرك:
الغداء، كنتي أتغدل عندىه يكمان، إذ دخؿى عميو جاره لو. ككاف الجاري لي صديقان. فمـ يىٍعًرض عميو الًكندم 

كاٍستىٍحيىٍيتي أنا منو، فقمت: لك أصٍبتى معنا مٌما نأكؿ. قاؿ: قد تغٌديتي كاهلل. فصاح الكندم: ما بعد اهلل شيء. قاؿ 
عمرك: فكىتٌفو كاهلل يا أبا عثماف تٍكتيفان، كقٌيده بكبلًمو قيدان ال فكىاؾ منو. فبل يستطيعي التراجع. فمك ميٌد يده إلى 

 ، أك لكافى قد جعؿى معى اهلل جؿ ًذكريه شيئان.الطعاـً لكافى كافران 
 كقاؿ عمرك:

، ما ىذا القىٍصؼ؟ فقالت جارية  بينما أنا عنده ذات يكـ، إذ سمع صكت اٍنقبلب جٌرة مف داًر النساء، فصاحى
ء أفضؿى منو في ميجيبةن لو: بٍئره كحياًتؾ فطٍمأىنىٍتو إلى أنو لـ يٍخسر إال ماءى البٍئر المالح ككانت الجارية في الذكا

 السؤاؿ كاالٍستقصاء.
ٍعبد:  كقاؿ لي مى

نزلنا بدارو لمًكندٌم أكثر مف سنة، نساعده في ًكراء البيكت، كنركج ليا عند الساكنيف، كنقضي لو الحكائج، 
كنفي بالشرط. قمت: قد فيٍمتي تركيج الًكراء، كقضاء الحكائج، فما معنى الكفاء بالشرط؟ قاؿ: كاف يىٍشترط عمى 

مىًفيا، كنكل التٍَّمر، كقيشكر الرٌماف، كأاٌل ييٍمقكا ال سكاف أف يككف لو رٍكثي الدابَّة، كبىٍعر الشاة، كما ترمي الداٌبة مٍف عى
عىٍظمان، كال يرمكا كيناسة الدار، ألنو يستفيدي مف ىذا كمو فيجعمو كقيكدان. ككاف يىشترط غىٍرفةن مف كؿ ًقٍدرو تيٍطبخ 

ٍبمى الكىٍحمى في  ٍبمى كىكىٍحمى. ككاف بعد ىذا كمّْو يميٌف عمييـ، فكأنو ينزليـ في داره لمحي بيتًو، ككاف في بيتو دائمان حي
ٍسفى حديثو، فكانكا يحتممكف منو  فراط بخًمو، كيعرفكف حي اٍبتًغاءى األجر كالثكاب. كلكنيـ كانكا يعممكف طيبةى قمبو، كا 

 كؿ ذلؾ.
ـى لزيارتي ابف  عٍـّ لي كمعو أحد أبنائو. فكصمتني رقعة مف الًكٍندٌم يقكؿ فييا: ))إف قاؿ معبد: كذات يكـً قىًد

ف كاف إطماعي السكاف بالميمًة الكاحدة، قد يجرُّ عمينا  كاف ىذاف الزائراف سيقيماف ليمةن أك ليمتيف، اٍحتمٍمنا ذلؾ، كا 
ثر مف شٍيرو أك نحك ذلؾ(( فكتبى طمعى اآلخريف بالميالي الكثيرة((. فكتبتي إليو ))إف الزائريف لف يقيما عندنا أك

إلٌي ))إف ىذا يعيف حسابان جديدان. إف أجرةى الدار التي اٍكتىٍريتىيا ثبلثكف درىمان، كأنت كزكجؾ كأكالدؾ سٌتة، فيككف 
ٍمستيف، فأجرة الدار عميؾ مف يكمؾ ىذا أربعكف  ذ زاد العدد اثنيف، فبلبد مف زيادة خى كؿ رأسو بخمسة. كا 

سىدا درىمان((. فاستغ ربت ىذه الطريقة في الحساب، ككتبت إليو: ))كما يىضرَّؾ مف مقاًميما عندم؟ كىؿ سيىٍثقيؿ جى
ىذيف عمى األرض التي تحمؿ الجباؿ؟ كىؿ نفقتييما عمٌي أـ عميؾ؟ فاكتب إلٌي بالسبب الذم يدفعؾ إلى ىذا 

أني ىجمت عمى ككر الٌزنابير، كأني ألعرفو((. كلـ أٍدر أٌني فتحت عمى نفسي بابان مف أبكاب جينـ. كلـ أعمـ 
 أكقعت نفسي في مصيدة لسانو. فكتب إلٌي يقكؿ:

))أما األسبابي التي تدعك إلى ىذا فكثيرة، كىي قائمة معركفة. مف ذلؾ سرعةي امتبلء البالكعة، كما في تنقيىًتيا 
ينا الدرج. فإذا كثيرت  كتنظيفيا مف الكيٍمفة كالنفقة. كأنتـ تعممكف أننا طٌينان السطكح، كجٌصصنا أرضى  البيكت، كسكَّ

كؿ فيتقٌشر الطٍيف،  األقداـ في الدُّكر بكثرة الٌساكنيف، كثير المٍشي عمى األرض كالسطكح، ككثر الٌصعيكد كالنزي
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ذيكع التي تحًمؿي السقيكؼ، لكثرة مف يطأكنيا، كقد تنًكسر لما  ر، كتنثني الجي كيىنًقمع الًجٌص، كتنكسر عتبات الحيجى
 مف الثقؿ فكقيا. زاد 

قفالييا، كفي كؿ دخكؿو كخركج جٍذب لمقيفؿ،  غبلقيا. كا  ذا كىثري السٌكاف، كثير الدُّخكؿ كالخركج، كفٍتحي األبكاب كا  كا 
ٍمخمتيا، كقد تنقمع حديدة القيفؿ مف مكانيا،  كصفؽه لؤلبكاب، كىذا قد ييٍفضي إلى تيشيميا، أك تكسيرىا، أك خى

ذا  كاف الكبار ينتبيكف ليذا، كيراعكف اهلل في حركاتيـ، فإف الصغار ال يفعمكف. فإذا كثركا فنحتاج إلى تثبيتيا. كا 
في الدار، كتضاعؼ ىذا الخميط، نيًزعت مسامير األبكاب، كقيًمعت كؿ حدائد األقفاؿ مف أمكنتيا. كقد يمعبي 

لى ًعٌصيٍّ لضرب فرو لرمي الكرة فييا، كا  الكرة، فيحفركف األرض كييشمكف  األطفاؿ ))الزديك(( كىذه تحتاج إلى حي
ذا كثر الساكنكف كعيالييـ، كثرت أغراضيـ كمبلبسيـ، كىذه تحتاج إلى خطاطيؼ لتعميقيا، أك إلى  الببلط. كا 

عي فكٌقيا، كىذا يعيف تخريبان لمحيطاف.  رفكؼ تيكضى
ذا كثير الًعياؿ كالزٌكار، كالضيكؼ كضيكؼي الضيكؼ كالقادمكف لمتسميـ عمى الزٌكار  كثير االٍحتياجي إلى الماء، كا 

و، كتضاعؼى الماء في الدار أضعافان  ككثرت الًجراري الكبيرة كالصغيرة كالتي يقطير منيا الماء كالتي ترشحي
ميضاعفة. كالجرة بجانب الحائط، ترشح الماءى أك يقطري منيا، فيتآكؿ أسفؿ الحائط كيمتد رشح الماء إلى أعبله، 

 يؤدم ىذا إلى تداعي بينيانو.  كقد يسترخي أساس الحائط كقد
ككمما زاد عدد الساكنيف، زاد االحتياج إلى الخبز كالطعاـ، فيزداد إشعاؿ النار لمخبيز كالطبيخ كالتٍسخيف. 
كالناري ال تيبقي كال تذر، كما الٌدكر إال خيطبه ليا، ككؿ ما في الدكر مف مىتاع طعاـه لمنار. فكـ مف حريؽ أتى 

فتـ أىميا النفقات الكثيرة إلصبلحيا، كقد يأتي ذلؾ عندما يككف أىميا في عيسرة كشٌدة حاؿ. عمى الدار كميا، فكم
 كربما تعدل شراري الناًر الدار إلى دكر الجيراف، كربما امتٌد إلى األمكاؿ كاألبداف.

بو، بؿ يتشاءمكف  كال يكتفي الناس حينئذو بأنيـ ال يقٌدركف بىًمٌية صاحًب الدار، كال يعرفكف المصيبة التي حٌمت
بو، كال يزالكف يستثقمكف ذكره، كيكثركف مف لكمو كتعنيفو، فكأف المسكيف ال تكفيو مصيبتو بؿ صار مسؤكالن عما 

 فعؿ غيرهي.
كأرضي الدار رحبة، كفي صحنيا ميٌتسع، كمع ذلؾ فإف بعض الساكنيف ال يحمك ليـ إشعاؿي النار، كاٌتخاذي 

يكر السُّطيكح. كال يقٌدركف ما في ىذا الًفعؿ مف أخطارو قد تيًحيؽ باألٍنفيس المطابخ إال في العبللي، عمى ظ
كاألٍمكاؿ، كتىعرُّض حيرمة الدكر لتدخُّؿ أىؿ الفساد، إذا شٌب فييا حريؽ. مع ما في ذلؾ مف كٍشؼو لؤلسرار 

بيت يتكارل بيف أىمو، أك المكتكمة، كما يختفي كراء األستار. كقد يككف في الدار ضٍيؼه استتر بالعٍتـ، أك ربُّ 
شراب ييخفيو عف اآلخريف، ثـ قد يككف في الدار ماؿ أيريد دفنيو، فيأتي الحريؽ فييٍميي الناس عف ىذا كمو. كثمة 

 حاالت كثيرة، كأمكر ال ييًحب الناس أف ييعرفكا بيا.
ٍكًقدان لمقدكًر الكبيرة كالصغيرة فكؽ السطكح ، كىؿ السطحي إال خشبه كقىصىب كالساكنكف قد ينصبكف تٌنكران، أك مى

كفكقىو طيفه رقيؽ ال يقي مف شيء؟ فكيؼ يحتمؿي ىذا السطح التٌنكر كالمكقد؟ كىؿ مف الغريب أف تمتد النار إلى 
خشب السطح كقصبو فتيحرقىو؟ فإف كينتـ تفعمكف ىذا كأنتـ عالمكف بعكاقبو، كما قد يصيبنا مف الضرر بسببو، 

ف كنتـ ال   تيتمكف بحٌقنا عميكـ في أمكاًلنا، كحؽ أمكالكـ عميكـ، فيذا أعجب.فيذا أمر عجيب. كا 
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ككثيره مف أصحاب الدُّكير ال يممككف ما يستعينكف بو عمى قضاًء حكائجيـ، كتكفيًر متطمبات حياتيـ، إال ما 
الًقٌمة كالحاجة، كتأخذ  ينالكف مف ًكراء دكيًرىـ، ككثيره منكـ يتأخركف في دفع الًكراء، كييماًطمكف في األداء، كيٌدعيكف

، فٌركا دكف أف يدفعكا درىمان كاحدان،  صاحبى الدار الشفقة عمييـ، كقد ييميميـ، حتى إذا اجتمعت عمييـ شيكره
مياليـ، فكاف جزاؤيىـ  كخٌمكا أصحابى الدكر جياعان يتنٌدمكف عمى ما كاف مف إحساًنيـ، كشفقتيـ عمى الساكنيف كا 

 فرار بأقكاتيـ.كشكريىـ اقتطاع حقكقيـ، كال
كيأتي الساكف منكـ الكرىاء الدار، فتتنكع مطالبيو، كيشترط الشركط فنيمبّْييا لو. كال نسممو الدار إال بعد أف 
فىر مف أرًضيا، بسبب الساكف قبمىو كعيالو. كؿ  نكنيسىيا كنينظّْفيا، كنصمح ما تىقىشَّر مف حيطاًنيا، كما امتؤل بالحي

جر، كليرغبى فييا الناظر. فإذا خرج منيا، ترؾ فييا مزبمة كخرابان، كعادت أسكأ مما ىذا لتحسيفى في عيف المستأ
كانت قبؿ أف نيًصمحيا، ككٌؿ ىذا يتطمَّبي نفقةى مكجعة إلصبلحو. ثـ ال يترؾ حديدة ًلتىٍرس الباب إال مضى بيا 

ممو، كال إناء لتبريد الماء إال سرقو  معو، كال سمَّمان إال حممو، كال ما نيًقض مف البناء أك ما زادى مف مكاده إال حى
 فكأٌف الدارى غنيمةي حىرب.

لى سٍحؽ المكاد بالياكف، فبل يحمك لو الدٌؽ إال في أرض الدار. كقد يدٌؽ  ثـ يحتاجي إلى دٌؽ الثكب لتنظيفو، كا 
ف كانت عمى الجذكع التي تحمؿ السقكؼ كعمى حكاًضف األبكاب، كعمى عتبات األبكاب كالنكافذ كالشرفات،  كا 

. كقد كاف صاحب الدار قد جعؿ في ناحية منيا صخرة، ليككف الدؽُّ  الدار قد بيمّْطت بالقرميد، أك فيًرشت باآلجرّْ
ـى  عمييا، كلتككف كاقية ألرض الدار مف الخراب، لكف القسكة كالتياكف كاالستيتار بماؿ اآلخريف كالًغشَّ كاٍنًعدا

لى عدـ االىتماـ بالدار ميما أفسدكا فييا. كال يزيدكف في المركءة يدعك الساكنيف إلى الدؽّْ حي ث جمسكا، كا 
األجرة، كال يطمبكف السماح مف صاحبيا، كال يستغفركف اهلل مما أحدثكا. ثـ يستكثر كاحديكـ إخراج عىشىرة دراىـ 

ينا مع ًقمَّتو، كال يتذكر ما في السنة، كيذُـّ صاحبى الدار ألنو ال ييٍخًرج ألؼى دينار في الشير. فيتذكُّر ما يصيير إل
 يصيري إليو مع كثرًتو.

ٍدليو، كيفىرؽ كؿ جمعو مجتمع، كيحيؿي كؿ جديد قديمان باليان،  كتعممكف أف ميضٌي األياـ يىنقيض ما أيٍحًسف فتمو كجى
رأيت  كىكذا تفعؿ األياـ بالدكر كما تفتّْتي الصخكر، كىي تأخذ مف المنازؿ كما تأخذ مف كؿ رٍطبو كيابس، كىؿ

رٍطبان إال أٍيبسىٍتو األياـ؟ كىؿ رأيت يابسان إال ىشمتو األياـ؟ كىؿ رأيت ميٌشمان إال نثره الزماف كفٌرقو حتى لـ يبؽ 
 منو شيء؟

كالمنازؿ ال تعيش أبدان، كال تخميد عمى مٌر الزماف، فبلبد ليا مف أف تنيدـ، بؿ إف ليا عمران محددان كىك قصير، 
ير. كالساكف فييا ىك مف تمتع بيا عندما كانت جديدة، كىك مف انتفع بمرافقيا، كىك مف كبعده إلى االنيداـ تص

أحاليا قديمة بالية أقرب إلى االنيداـ، كىك مف أحاليا كئيبة دميمة بعد أف كانت مشرقة كضيئة، كبسكناه فييا 
 و بصاحبيا كمصيره.مع عيالو ىرمت، كنقىصى عمريىا، لسكء تدبيره، كاىتمامو بأمكرًه، دكف اىتماـ من

كىكذا يككف عمى صاحبيا أف يعيد بناءىا بعد اٍنيداًميا، كفي ىذا غيٍرـه كبير كخسارة عظيمة، كال ننسى أف 
صبلًحيا مرة بعد مرة، كمما تركيا ساكف كسكنيا ساكف جديد. فإذا قسنا ىذا  صاحبيا يخسر أيضان في ترميميا كا 

حبيا كقد لًحؽى بو مف الخسارة، بقٍدر ما جنى ساكنيا مف األرباح. إال الغرـى بما أخذه مف أجرتيا، فإننا نجد صا



 69 

مَّتىيا كأجرتىيا متفرقة،  ممة، بينما كاف يتقاضى غى عادة البناء خرج جي أف ما انفؽ المؤجرّْ عمى الترميـ كاإلصبلح كا 
 كدراىـى بٍعدى دراىـ.

بيٍغض الساكف لمميٍسًكف، كحب الميٍسًكف لمساكف. كؿ ىذا مع سكء الَّدٍفع، كالمعاناة مف المماطمة كالمٍنع، كمع 
قباؿ الناس عمى  فيك يدعك لو بصحة بدنو كعافيًتو، كبأف يزيد اهلل في ًرٍزقًتو، كركاج بضاعتو إف كاف تاجران، كا 
صناعتو إف كاف صانعان. بينما يدعك الساكفي اهللى ليؿ نيار أف يشغؿى عنو المسكف كيؼ شاء. إف شاء شغمو 

جسده، أك ألـ في عينيو. أك مصيبة مف مصائب الزماف، أك تييمة ترميو في الحبس، أك أف يزكره بمرض في 
مىمىؾ المكت. ال ييمىو بـ ينشغؿ، كؿ مناه أف ينًشغؿى عف مطالبتو بالًكراء، حتى لك حؿ بو الببلء ككمما طاؿ 

 انشغاؿ الميٍسًكف، رأل الساًكف أنو في مأمىف.
تجارتو، أك دٌب الكساٍد في صناعتو، سارع يشكك إلى المٍسًكف، يطمب التخفيؼ مما لكنو، إف قٌؿ الركىاج في 

عميو أف يدفع مف األجرة.. بينما إذا راجت تجارتيو، كجنى األرباح الكفيرة، كأقبؿ الناس عمى صناعتو لـ يقبؿ أف 
 االقتضاء.يزيد قيراطان فيما يستحؽ عميو مف ًكراء، كلـ ييسارع إلى ٍدفًع األجرة قبؿ مكعد 

بىدؿى أف تككف األجرة ًقطعان صحيحة، يدفع أكثرىا مف القطع الصغيرة، فإف كانت مف األىٍنصاؼ كاألرباع،  كى
ٌدان  حٌكليا إلى أصغر قطع النقكد، فكأنو يريد تفتيتيا. كما ذاؾ إال لمتحايؿ، فبل يدع دٍرىمان مردكدان، أك متَّسخان ميٍسكى

ؿ بؿ مغشكشان، إال دٌسو في الغٌمة، كأخفاه بميارة، كاحتاؿ بكؿ حيمىو، كاتٌبع كؿ كسيمة أك زائفان، كال ديناران غير أصي
ليدفع بو األجرة. فإف اكتشؼ أصحاب الدُّكر بعد ذلؾ غشو، كرٌدكا إليو شيئان مف النٍَّقًد ليعطييـ صحيحان سميمان 

، كال كافى في كيًسو بدالن منو، حمؼ األيماف المغمظة، بأنو ليس مف دراىمو كال مف ماًلو، ك  ال رآه قىطُّ مف قبؿي
 كحبلًلو.

فإف كاف ربُّ الدار قد أرسؿ جاريتو، فإنو يغرييا كييغكييا، كربما حٌضيا عمى الفساد، كرٌبما حٌبميا، كربما 
ف كاف قد أرسؿ غبلمو فربما خدعو كأغكاه، كلعب بعقؿ الغبلـ عمى ىكاه. ىذا مع التجسس عمى  أٍحبىمىيا. كا 

غكاء رٌبات الحجكؿ. الجيراف  كالتنصًُّت ألحاديثيـ، كتتبُّع سكاءتيـ، كالتعرض لنسائيـ كبناًتيـ، إلفساد العقكؿ، كا 
كمع اصطياد طيكرىـ، فكأنيا مف طيكر البٌر ال أصحاب ليا، فيأتي الجيراف يشتككف ألصحاب الدكر، كقد 

 ييددكف بأفظع األمكر.
راف، كطًمعى في فسادىـ كعيبيـ فقد يحٌضيـ عمى اتٌباع كربما عىمدى الساكف إلى استضعاًؼ عقكؿ الجي

الشيكات، كيفتحي ليـ أبكابان مف النفقات، فإذا اشتككا قمة الماؿ، عمد إلى إطماعيـ، كأعطاىـ الماؿ إلى آجاؿ. 
حتى إذا استكثؽ منيـ، عٌجؿ عمييـ بطمب الديف، كضٌيؽ عمييـ، كشٌير بيـ، فبل يجدكف مفران مف بيًع بعض 

أك رىًنيا كمّْيا، تجنبان لمعار، فيسترد الساكف أصؿ مالو، كيربح ما لـ يكف ليربح مف أم تجارة، كيقيـ في  الدار
البيت دكف أف يخسر شيئان. كربما تحٌكؿ الرٍَّىف إلى بيع، إذا ضيؽ عمييـ قبؿ الميمة، كاٌدعى قبؿ األجؿ، فيككف 

ٍبعو.  قد أخذ الدار بنصؼ ثمنيا أك رى
تضعافو صاحبى الدار، كاستثقالو أداء أجرتيا، أف يٌدعي أٌف لو حٌصة فييا. كأٌف لو فضبلن كربما بمغ مف اس

 عمى صاحبيا، ليصير خصمان مف الخصكـ المتنازعيف عمييا، بعد أف كاف غاصبان ليا.



 71 

منزؿ كرٌبما أخذ مفتاح الدار كمعو امرأة يرتكب معيا الفاحشة، فيٌدعي أنيا زكجتو، كأنيما يريداف تفقُّدى ال
 كمعاينتو تمييدان الستئجاره، فيدخؿ المنزؿ ساعة، كيقضي كطره مف المرأة، كيرد المفتاح. 

كربما استأجر المنزؿ، فكجده يحتاج إلى بعض الترميـ كاإلصبلح، فيشترم صاحب الدار بعض ما يمـز لذلؾ، 
ة. فإذا شيًغؿ العامؿ ثـ يبحث عف عامؿ ماىر في صنعتو، كصبياف لو، معيـ ما يمـز مف األدكات كالعيدَّ 

فىمكا، أخذ الساكف ما يقدر عميو مف أدكاتيـ، كتركيـ يتسكعكف، كيبلحقكف صاحبى الدار لمتعكيض  كصبيانو، أك غى
 عمييـ.

كربما استأجر الدار، ال ألنيا أعجبتو، بؿ ألنيا إلى جنب السجف، ليٍنقيبى أحده مف السجناء الجدار إلى الدار 
في كرطة مع الشرطة. أك إلى جنًب صٌراؼ، لينقيبى المستأجر الجدارى إلى داره،  كييرب فيقع صاحب الدار

 كيستكلي عمى مالو، كما استأجر الدار إال لتككف لو المدة الكافية إلتماـ خطتو، مطمئنان إلى عدـ الشؾّْ فيو.
لدار، أك ربما جٌرح شريفان، كربما ارتكب الساكفي جناية تستكجبي ىدـى الدار، كأٍف يقتؿى قتيبلن كيخفيو في صحف ا

أك سيدان مف السادة، بأف أغكل جاريتو، أك أفسد غبلمو، فيأتي ذكك السمطاف الدار، كأىميا إما غائبكف، أك أيتاـ 
 محركمكف، أك ضعفاء خائفكف، فبل يقنع ذكك السمطاف إال بيدـ الدار كتسكيتيا باألرض.

يا تتكالى عمى رؤكسيـ المكاره كالمصاًئب كالنكاًئب، كىـ أطيب كبعد، فالٌدكري مدعاة لمنٍحس كالشيٍؤـ، كأصحابي 
الناس قٍمبان، كأشدىـ اغتراران بالناس. كما أكثر ما ييخدعكف. ألف مف سٌمـ دارىه ببناًئيا كخشًبيا كأبكاًبيا، حتى لك 

داره لمخطر. كقد كانت مجيزة بالحديد، ميذىَّبةى السقكؼ، إلى رجؿ مجيكؿ ال يعرفو، فقد عرض نفسو لمخديعة، ك 
صار كالميكًدعي، كصار المستأجر كالميٍستكدًع، أك صار صاحبيا في مكقع الٌراىًف، كصار الساكف في مكضع 

 الميٍرتىًيف.
كالخيانة في التعامؿ، كسكء اإلشراؼ عمى ما تكلى امرؤ أمره، فاشية في الدكر أكثر منيا في غيرىا مف 

كجد في الدار ما يستكجب اإلصبلحى كالترميـ، فأخبر أصحابىيا، ففكضكه  الكدائع. إف أصمح السكاف حاالن، مف إذا
باإلنفاؽ عمى ترميميا، كأف تككف النفقة محسكبة مف غمتيا، تراهي يبالغ في الزينة كالبناء، كيزيد في الحساب عند 

 االقتضاء، فما ظٌنؾ بقكـ ىؤالء أصمحيـ كخياريىـ؟ ىؿ يأمف الشرَّ جاريىـ؟
ٍرتـ ما استأجرتـ مف غيركـ، بأكثر مما دفعتـ مف األجرة. فتراكـ تيمحٌكف عمييـ كال تكتفكف بيذ ا، بؿ ربما أجَّ

كتضٌيقكف، فمماذا ال يككف تعاميمكـ معنا مثمما تعاممكنيـ؟ كلماذا ال تدفعكف ما عميكـ، مثمما تتشٌددكف في تقاضي 
ٍيتـ الشراكةى، ما يعكد إليكـ؟ كربما بنيتـ في األرض التي تستأجركنيا، فإذا ص ف كاف بسيطان ػ ادَّعى ار لكـ بنياف ػ كا 

 كف كانت األرض لغيركـ. 
نا كىي أصكؿي أمكاًلنا كقمٍَّمتـ مف شأنيا كىي غىبٌلتينا،  كثمة فعؿ شنيع آخر مف أفعالكـ، ىك أنكـ خٌرٍبتـ دكرى

ًمتكـ تأثير كبير في انحدار أثماف الٌدكر، حتى لـ يعد أحد ير  غب في شرائيا. كسقطت غبٌلت ككاف لسكء ميعامى
الدكر مف أعيف المكسريف كأىؿ الثركة، بؿ حتى مف أعيف عامة الناس كسيكقتيـ كأرذاليـ. حتى تجنبكـ أىؿ 
الماًؿ كالثركة بكؿ حيمة، كأبعدككـ بكؿ كسيمة، كتاجركا بأمكاليـ في كؿ أمر خطير، ليتجنبكا تأجير الدكر، حتى 

أرسمو مثبلن، كصار حجة عمى مف لـ يحسف التدبير، كمف أصٌر عمى التأجير.  قاؿ عيبىيد اهلل بفي الحسف قكالن 
نما الغمّْة  مَّة الدار تيمسؾ عميؾ بدنؾ كي ال تميكت، كغٌمة النٍَّخؿ تكفيؾ نفقات العياؿ كالقكت كا  كذلؾ أنو قاؿ: ))غى
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مف الجاىميف المغٌفميف؟ ال شيء  غمىة األنعاـ كزراعًة األرض عامان بعد عاـ((. كما الذم جعمنا في أعييف الناس
إال أننا نقاضيكـ بقمب طيب، كحسف نية، كنصبر عمى مماطمتكـ كتسكيفكـ. فنجًدكـ تدفعكف األجرة مقطعة 
متفرقة، كىي عميكـ جممة، كتجحدكف حقكقىنا كمالنا، كال ترحمكف حالنا. كىكذا صارت غبٌلت الدكر أىقؿَّ بركة، 

ف كانت الدكر   أغمى ثمنان، كأكبر دخبلن، مف سائر الغبلت.كأخبث أٍصبلن، كا 
ـ. ىذه بعض صفاتكـ  فأنتـ شرّّ عمينا مف الينكد كالركـ كالتيٍرًؾ كالدٍَّيمىـ، بؿ إف أذاكيـ أسرع، كفي الشرّْ أٍدكى
كحيمكـ كمعامبلتكـ في اٍكتراًء البيكت، كالبد لكـ منيا، كأنتـ ليا مضطركف، فكيؼ لك اختبرناكـ في أمكر أنتـ 

 يا ميختاركف؟ ككيؼ لك كانت أمكر بيع كشراء ينتقي كاحدكـ ما يشاء، كليست أمكرى ًكراء كاكىتراء؟في
كىذا مع قكلكـ: إف السكف في دارو باٍكترائيا، خير مف السكف فييا بشراًئيا. كلستـي غافميف كال ميغفَّميف، فقد 

لو محنة كتجربة، كفتح عمى نفسو بابان مف  قمتـ: إف مف اشترل داران ليسكنيا، جٌمد مالو كقٌيد نفسو، كصارت
النفقات ال ينتيي. كمف اشترل داران، فقد أقاـ لنفسو كفيبلن مؤٌكدان، كاشترط عمى نفسو شرطان محٌددان. فإف قٌصر في 
ف  ف غضب عميو ذكك السمطاف خرٌبكىا. إف غاب عنيا حفَّ إلييا، كانشغؿ بيا مخافة عمييا، كا  ديف صادركىا كا 

، ألزمتو النفقات، كقد تجر عميو المشاكؿ كالعداكات، فقد ييٍبتمى بحار السكء، كقد يكره عيشو كجيرانو، كقد أقاـ فييا
يتمٌنى أف يغٌير مكانو، كقد تككف بعيدة عف المسجد، كقد ييتعبو التردد عمى السكؽ، كقد ال يجد حكائجو في 

كف ممكو، كلك أنو لجأ إلى استئجارىا، كيحسدي مف جكاره، كقد يرل أنو أخطأ في اختيارىا، كيتمنى لك أنيا لـ ت
 كاف أصكب منو رأيان كأعقؿ حكمان، ألف ذاؾ اكترل، كىك اشترل، فصار عبدان لداره، كخادمان لجاره.

أما مف استأجر فإنو سيّْدي قراًره كمالؾ خيارًه، كاألمري إليو في كؿ كقت، فكؿ دار ىي لو متنزه إف شاء، كمتجر 
إف شاء. ال يحتمؿ فييا أٌم إذالؿ، كال أقٌؿ القميؿ مف الظمـ، كال يجكر عميو ساكف، كال يتحمؿ إف شاء، كمسكف 

ىكاف المساكف. ال يحترس مف الحساد الشامتيف، كال يدارم المراكغيف المتعمميف. بينما نمقى كؿ يكـ صاحب 
ف كاف الدار، ييسقى بكأس الغيظ، كيتجرع المرار، يكٌد كاألجير في طمب ما ىك حٌقو ، كيحتمؿ األذل كالمذٌلة، كا 

صاحب أىنىفًة ككبرياء. إف عفا، فإنما يعفك كىك يكظـي غيظىو، كأيف الناصح الشَّفيكؽ؟ إنما يفسركف طيبة قمبًو 
كحسف طكيتو، بعجزه عف طمب حٌقو كاستيفاء مكافأتو. كما أكثر الذيف يقابمكف اإلحساف باإلساءة. كقد قاؿ رسكؿ 

 و كسمـ ))الجاري قٍبؿى الدار، كالرفيؽي قٍبؿ الطريؽ((.اهلل صمى اهلل عمي
كما كفاكـ ىذا كمُّو، كلـ تقدركا حيرمةى المساكنة كحؽَّ الجكار، كلـ تتذكركا حاجتكـ لمسكف، كأٌنا قٌدٍمنا مبتغاكـ، 

راء كاالكتفاء كلـ نطمب إال رضاكـ، كنسيتـ أننا أمَّنا لكـ المسكف المطمكب، فريٍحتـ تشيركف عمى الناس بترؾ الش
 باالكتراء.

كريٍحتـ تزعمكف أف دفعى الكراء أىكف مف شراء المنزؿ، ال سيما أنو مبمغ بعد مبمغ، كدراىـ بعد دراىـ. كرحتـ 
ف كاف مصيبة، أخٌؼ مف  تصكركف شراء البيت شدة مف الشدائد، كمصيبة مف المصائب، كأف ًكراءى الدكر كا 

ٍممة كانت فادحة لكنيا إذا تفرقت كتقٌطعت، مرَّ بيا المرء دكف خسائر تيذكر،  شراًئيا. ألف المصيبة إذا كقعت جي
كال ييًحس بالمصيبة إال مف ابتيمي بيا، ككانت عميو أمران يينكر. كماؿ الشراء يخرج جممة، فيككف تأثيره في غٌمة 

ٍرؽ ييرقىع، كال كؿ خارج  يىٍرًجع. المرًء كبيران، فكأف الغٌمة جسد تمقى طعنة نافذة. كليس كؿ خى
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كقمتـ إف مف اكتفى بالًكراء، كامتنع عف كضع مالو في الشراء، أىًمفى أف تمتد النار إلى داره فتحترٍؽ، أك أف 
يصيبيا المطر كالسيؿ بالغرؽ، كأىًمفى ميؿى األعمدة، كانكسارى العكارض الحاممة السقؼ، كاسترخاءى أساس البيت 

ر، كتقشَّرى الجدراف، ككٌمو سبب لخسارةو بعد خسارة. كأىًمفى سكءى معاممًة بسبًب األمطار، كنذالة المستأجريف كالًجكا
 جاره، كحسدى ميشاكؿ ككاًره، كأف مف عمد إلى الشراء، كاف إٌما في ببلء، أك متكقعان أف يككف في ببلء.

تصريؼ كزىٍَّدتـي الناس في صرؼ الماؿ في شراء الدكر، كقمتـ إف األفضؿ الكراء كصاحب الماؿ يعمد إلى 
ثمف الدار في كيجكه التجارات، فيك لو أىٍربح، أك إلى تحكيمو في أنكاع الصناعات، كىك لو أنفع، كيككف أىعقؿ 
ف لـ يكف ىذا كال ذاؾ، ففي ما كصفناه لو مف أبكاب الخسارة ما ينياه عف ىذا الفعؿ األحمؽ،  كأىٍحصؼ. كا 

 نيٍصح الناصحيف، ليتعٌقؿ كيٍستبيف. كيزجره عف أف يككف بيف الناس أخرؽ. كالعاقؿ الذم يسمع
ف صارت الدكر المعركضة لًمكراء أكثر مف ىمكـً الفقراء، كفي ىذا  كما ىمَّكيـ كساد الدُّكر، كفساد أثمانيا، كا 
ما جرَّأى المستأجر، كقٌمؿ غمة الدار، كسبب الخسارة في أصؿ الماؿ. كبعد ىذا تزعمكف أنكـ حيف أبعدتـ الناس 

ـي  نا، كما يتبع ذلؾ مف الرخاء  عف الشراء، كنت تحثكنيـ عمى الًكراء، كأنكـ بيذا أحسنتـ إلينا، ألنكـ ترٌكجكف، ديكرى
نا، كأٍبعدي عف السٍَّعي إلى نفًعنا. رّْ  كالنَّماء. كحقيقة األمًر أنكـ أحرصي عمى ضي

ينكـ، ككميا تدعكنا كما أكثر الخصاؿى المذمكمة فيكـ، كما ذكرنا بعض منيا، ككميا تقيـ الحٌجة عميكـ، كتد
إلى تكجيو التيمة إليكـ، كأف نحذركـ كما يجب عمى المرء أف يحذرى عدكان ميبينان. كقد كنت أتمنى كاهلل أف أجد لكـ 

 صفةن كاحدة أٍحمىديىا، كأف أرل في عبلقة أصحاب الدُّكر بالمستأجريف جانبان كاحدان يجعمنا نثؽ بكـ، كنرضاكـ.
ٍكـ ال ضيكؼ النازليف عميكـ كحكـ المقيميف في الدار كما يصحُّ عمى ىؤالء، يصٌح عمى كقد بٌينا لكـ أف حي

أكلئؾ، كأف كؿ زيادة في عدد السكاف تتبعييا زيادة في األجرة. كلك تغافمتي لؾى يا أخا البصرة عف زيادة رجميف، 
صيرى عيٍرفان، كيصير تأجير لما استغربت، بعد أف رأيت منؾ ما رأيت، أف تجعؿى ىذا حٌجةن عمي، كتيمًزمني بو، في

الدار لكاحد كتأجيرىا أللؼ، دكف أم زيادة، كلما عدت أعرؼ المقيـ مف المسافر، كال القادـ مف الذاىب، كيصير 
البيت كالخاف. عمى أٌني لك سكتُّ عف مطالبتؾ بالزيادة، كتغاضيتي عف تعريفؾ ما يتكجَّبي عميؾ، كرأيتي في ىذا 

ذىبى ىذا اإلحساف باطبلن. إذ تحسىبيني عما تفعمو غافبلن، كال تكجب لي حقان في الزيادة. نكعان مف اإلحساف إليؾ، ل
 كال يصٌح فيكـ غير قكؿ عنترةى بف ًشٌداد:

 نيبّْئتي عىٍمران غيرى شاًكًر ًنٍعمتي
ٍنًعـً   كالكيٍفري مىٍخبثةه لنىٍفًس المي

 كقكؿ الشاعر:
 تىبدَّلتي بالمعركًؼ نيكنران كرٌبما
 ممعركًؼ مف كاف يكفيري تنكَّرى ل

ككأٌنؾ في مطالبتؾ، تريدني أف أمحك بيغضى المعتزلة مف جماعة كاصؿ بف عطاء لمشيعة، كأف أصمح 
الخبلؼ المستحكـ بيف أىؿ الككفة كالبصرة كبيف قبيمتي أىسىد كًكنىدة، كبأف يحبَّ الساكف صاحب الدار. كاهلل 

 المستعاف عميكـ جميعان. كالسبلـ. 
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 ديّ تمميذ الِكنْ 
 ينشر أفكارهَ 

قاؿ إسماعيؿ بفي غىٍزكاف، كقد حدثتؾ عنو مف قبؿ، ككاف مف البخبلء المعدكديف كمف الذيف ينتصركف لمبخؿ 
 كييدافعكف عنو:

، سريع البديية، حاضر الجكاب، كاسع المعرفة، قكم الحجة، نصكحو  لٌمو ٌدرُّ الكندٌم! كيالو مف رجؿ حكيـو
 ائو. سياميو ال تىخيب، كطريقتو ال تغيب.لنفسو كأصدقائو، عنيؼ عمى أعد

حضرت جماعة مف الذيف ييفسدكف عقكؿ الناس، أك يزيّْنكف لمف كاف فاسدان فعمىو. منيـ الشاعر الذم يتمنى 
أف يككف الناس مف المسرفيف، كأف يتجاكزكا ذلؾ إلى حدكد المجانيف، كمنيـ المتطفّْمكف عمى شراب الناس 

 كف المتقربكف المنافقكف. فرأيت الكندٌم كقد أقبؿ عمييـ، فقاؿ:كطعاميـ، كمنيـ المتممّْقي 
تيسمُّكف مف منع إنفاؽى الماؿ في الكجكه الخطأ، كاألساليب الغمط، كمف حٌصف الماؿ كأعٌزه كأكرمو خكفان مف 

عمو. كتسمُّكف جكادان أمثالكـ، كمف حفظو إشفاقان مف الذّْلَّة، إف حمت بو الًقمَّة بخيبلن، كتريدكف بذلؾ ذمَّو كتقبيح ف
ككريمان كبٍحران مف كاف بفضؿ الغنى جاىبلن، كلـ يعرؼ مذلَّة الفقر، فأسرؼ في العطاء، كتياكف في حفظ مالو 
حتى ارتكب األخطاء، كاحتقر النعمة، فصارت عميو نقمة، كأىاف نفسو بإكراـ غيره. كتريدكف بذؿ حٍمده كمٍدحو. 

كـ عمى نفسو كعيالو مف الغافميف. كمف يخطئ عمى نفسو، أجدر أف يخطئ فمستـ كاهلل مخطئيف، كلكف مف قدَّم
عمى غيره. كمف أخطأ في الظاىر مف دنياه، كما يراه رؤيا العيف، كاف أجدر أف يخطئ في باطف دينو، كفيما ال 
معى في تصريًؼ أمكره أشكا ؿى ييدرؾ إال بالعقؿ. كرحتـ تمدحكف مف يمدح كؿ أشكاؿ الخطأ كتذمُّكف مف جى

 الصكاب. كما عمى ىؤالء إاٌل أف يحذرككـ كؿَّ الحذر، كال يأمنككـى إال مف بىطىر.
 قاؿ إسماعيؿ: كال أنسى ما قاؿ الكندمى يكمان:

ال يستحؽُّ الماؿ مف كاف في يده الماؿ، إنما يستحقو مف يعرؼ أساليب حفظ الماؿ. كليس الغنيُّ مف كرث 
مو، إنما الغنى لمف يتمس مّْقت الغنى أك حصَّ ؾ بالغنى كال يجيمو. كألم أمرو غير حفظ الماؿ بيًنيت الحيطاف، كغي

نًقشىت الرسـك  األبكاب ليككف في أماف، كاتًُّخذىت الصناديؽ القكية المتينة، كعيًممت األقفاؿي الميٍحكىمة المكينة، كي
، كأنتـ آفتيو التي تيٍخًسره، كسكستيو كاألختاـ، كتعمـ الناس الكتاب كالحساب؟ لكف ىذا كمَّو ال يحفظ الماؿى كال يقيو

ره، كالخطر الذم يتيدده كالجرب الذم يتيدد الخشب كالشجر.  التي تىنخي
كقد قاؿ األكلكف: احريٍس أخاؾ إال مف نفسو. كلكٍف ىىٍب أنؾ جعمتى الماؿى في ًحٍصفو حصيف، كنىقٍرتى لو في 

ر كال محبّّ كال معيف، فمف يضمف أال تككف أنت الصخر، كدفنتو حٌتى ال يستبيف، كلـ يشعر بو صديؽ كال جا
ٍنتو مف كؿ يدو ال تممكو، فكيؼ لؾ  نفسيؾ عمى ىذا الماؿ أشدَّ مف السارؽ كأعدل مف الغاصب؟ كىىٍب أنؾ حصَّ
نو مف اليد التي تممكو؟ إٌف ىذه اليدى عميو أٍقدىر، كنكازعى الشرّْ التي تدعكىا إلى إىبلكو أكثر. كيظف  أف تيحصّْ

س جمعى الماؿ صعبان، كيجيمكف أف حفظى الماؿ المجمكع، أشدُّ مف جمعو لئبل يضيع. كمف أخطر عمى النا
اإلنساف مف نفسو، ثـ مىف جعميـ مف أحبائو، ككثؽ بيـ مف أصدقائو؟ فالماؿ لمف حفظو قكة لصاحبو كمىٍنعة عند 
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نفاؽي الما تبلؼ الماؿ ال يجرُّ عمى صاحبو إال الحسرة. كا  ف حسنتمكه بتسميتو جكدان، العيٍسرة، كا  ؿ إتبلؼ، كا 
 كزيٍَّنتمكه بأف لقبتـ ميٍنًفقو بأنو الكريـ.

صبلحان، كمف سكء لقىًب الشحّْ فنسميو تكفيران كاقتصادان،  كشنٍَّعتـي عمينا أننا نيرب مف البخؿ فنسميو صبلحان كا 
مىدان كما يسمي الميزكمكف ىزيمتيـ ابتعادان عف الشرّْ كتجمُّعان كاستعدادان، ك  كما يسمكف البذاءة في الفعؿ كالقكؿ جى

ٍرؼه مؤقت، ككما ينافقكف مف يجكزي عمى أىؿ  كصرامةن كقكةن في الكبلـ، ككما ييمطّْفكف العىٍزؿى عف الكالية بأنو صى
ٍيتـي اإلسراؼى المرذكؿى جكدان، راج فيسمكنو شديدان في الحؽ. بؿ أنتـ الذيف زيٍَّنتـي أسكأ العادات، فسىمَّ كالتفاخيرى  الخى

الكاذب شيامة كأٍريحية، كسكءى تدبير المرء مالىو كرزؽى عياًلو كرىمان. قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ))اٍبدأ 
بمىٍف تعيكؿ(( كأنتـ تحٌضكف ىؤالء السفياء عمى أف يغني كاحدىـ عياؿ غيره بإفقار عيالو، كأف ييسعد الغريب، 

، كأف يتفضَّؿ عمى مف ال يأخذ كيمضي شاكران بؿ يمدُّ يدىه أبد الدىر، حتى لك كاف عمى حساب شقاًء القريب
 فيأخذ أبدان ما يعطيو أبدان.

كقد قاؿ أحد األكليف الصالحيف: يا أخا تغمب، إني كاهلل كنتي أفيض الخير ما فاضت السيكؿي في الكدياف، 
ف عطائي عمى حساب مف ىك أحؽ بو كما جرل النيؿ عمى مدل األزماف، كلكنني أدركت أنني لك أعطيتيؾى لكا

منؾ. كىؤالء ال يشبعكف كال يقنعكف، كلك أٍمكنتيـ مف مالي، لنقضكا دارم حجران حجران، كلما أبقىٍكا مما أممؾ أثران. 
كاهلل ما بقي معي مف مالي إال ما منعتيو الناس، كلكني أقكؿ: كاهلل إني لك أمكنت الناس، لما تكقفكا إال بعد سمب 

 ف نعمة، كربما ادَّعيكا أنيـ يممككنني، كأنني عبده ليـ.ما لدٌم م
 قاؿ إسماعيؿ بف غزكاف: كسمعت الكندٌم ػ هلل درُّه ػ يقكؿ:

ـٍ سركران  تعجبكف لمف نما ماليو كازداد كيؼ يناـ، كأعجب لمف قٌمت دراىمو كيؼ يناـ، فبل يستكم مف لـ ينى
ـٍ ىٌمان كحٍزنان كغٌمان كشقاءن  . قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعمـ المسمـ كيؼ ييكصي قبؿ أف كىناءن، كمف لـ ينى

، كالثمث كثير((. فاستىٍحسف الفقياء كتمٌنى الصالحكف كالعقبلء أف نيٍنقص مف الثميث  و جٌسده ))الثميثي تفارؽ ركحي
بؿ جعؿ الثمث أقصى شيئان، الستكثار رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الثمث. فمـ يأمر بأف يكصي المرء بالثمث، 

ما يكصي بو. كقاؿ: ))إنؾ إف تىدىٍع عيالؾ أغنياء، خيره مف أف تدعيـ عالةى يتكففكف الناس((. كىؿ أحكـ مف 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ أال تركف كيؼ يعممنا أال نيٍسًرؼ كنترؾ عيالنا فقراء شحاذيف فيكؼ تريدكف مٌني 

ـى ع مكـي عمى نفسي، كأقدّْ يالكـ عمى عيالي؟ كيكؼ تريدكنني أف أفرح بالحمد كالثناء كأترؾ الغنى كالثراء؟ أف أفضّْ
ٍف يكنيًز الرّْيحى كيخبئ السراب، بدالن مف الذىىًب كالفٌضة؟  ألست كمى

قاؿ إسماعيؿ: كما أكثر ما كاف الكندٌم يعٌمـ عيالو كأصحابو، كيفيض عمييـ مف كبلـ العقؿ كالحكمة، سمعتو 
 يقكؿ ليـ: 

تيافتكا عمى الرُّطىًب عند ابتداًئو كأكاًئمو، كال عمى الفاكية عندما تركنيا أكَّؿ مرةو في األسكاؽ، كاصبركا ال ت
ف لمقادـ فرحة  كات كالشَّيىكات لتييج عند كؿ جديد، كا  ف النَّزى عنيا، كاقمعكا شيكاًتكـ. إف النٍَّفس ألٌمارة بالسُّكء، كا 

تجعؿ نفسؾ سيدة عميؾ، تأميرؾ فتىٍخنع، فإنيا بؾ تطمع. كلكنؾ إف رٌدٍدتيا  كحبلكة، كلمجديد بىشىاشة كطبلكة. كال
ف ردىٍعتيا اٍرتىدعت.  ارتٌدت، كا 
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كالنفس غريبة عجيبة، فقد تيقًبؿي عمى األشياء كترضاىا، كقد تيعًرضي عنيا كتأباىا، تألؼي ما أنت ليا راغب، 
ٍتـه ككاجب. تحًمؿي ما شئت ليا أف تحمً  ؿ، كتبتعد عما ترل أنو ميمؿ. لذا عميؾ أف تكيؼَّ جميع كتقبؿ بما ىك حى

دكاعييا، كتقمعى كؿى رغائبيا، كتحًسـى كؿ خكاطرىا، كتيمؿى كؿَّ نكازعيا في أكٌؿ رٌدة، فإنؾ إف فعمت صارت 
كصٌبرىا  أضعؼ قيكَّة كعيدَّة. فإذا أردت أف تؤثر فييا، فىًعٍظيا في بكاكير األشياء بقٌمة ذات اليٌد، كغبلء األثماف،

 إلى غد. فإف ذكٌر الغبلء كالقمة حجة صحيحة في كؿّْ آف، كسببه مقنع في كؿ زماف.
ـٍ ىذا النيج في قمع الرَّغىبات، كتمطيؼ حدة الشيكات،  فإذا أجابىٍتؾ النفسي كأطاعىٍتؾ في بكاكير الفاكية، فالزى

ٍعؼى قكة  ف بدأت أكاًئؿي الكثرة، كاضًرٍب نيقصافى الشيكة كضى الغىمىبة، فإف تكالي طىٍرؽ الحديد يجعمو لٌينان ككؿ حتى كا 
صعبو في أكلّْو يصبح ممكنان. كلتكيٍف قكة الطٍَّرؽ بمقدار الرٍُّخًص كالكثرة، فإنؾ لف تمقى مف معالجة الشيكة في 

في أكؿ أياًمؾ المقبمة، إال ما القيت في أيامؾ الماضية، كاٍبؽى عمى ىذا حتى تٍنقضيى أٌياـ الفاكية، كما كنتى 
مىبتؾ، كميجاىدًتؾ كقمًعؾ لشيكتؾ. كتذكٍَّر دائمان أف الشيكة فتنة، كأف اليكل عدكّّ يضؿ عف سكاء السبيؿ،  ابتداء غى
ًدعت بيما، كاٍغترٍرت عنيما، كجعمتيما عمى نفسؾ أمينان، كلف تمقى كقاية منيما، كلك  فإف لـ تحسبيما كذلؾ، خي

كيـ في قمع الرغبة في كانت حصنان حصينان. إف الشيكة كاليكل  ٍنكا لي نجاحى أعدل األعداء كشرُّ الدخبلء. فاضمى
ٍكف مف الييسر، كثبات العٌز في قمكبكـ، كالغنى في  ٍسفى عاقبة الصٍبر، كما ترضى النٍَّزكة األكلى، أضمٍف لكـ حي

 عيالكـ كبيكتكـ، كدكاـ تعظيـ الناس لكـ.
، كلك لـ  يكف لو مف منفعة إال أنؾ ال تزاؿي ميعظَّمان، عند مف لـ ينؿ منؾ إف لمغنى أفضاالن ال تيحصى كال تينكري

ف لمغنى عظمة ككجاىة،  درىمان، لكاف الفضؿ في ذلؾ كاضحان، كالغني في نياية األمر رابحان. إف لمثركة بىرىكة، كا 
ي الجمساء مف ىك كيكفي أف رىبَّ الماؿ الكثير، إذا اتصؿ بقائد أك كاؿو أك أمير، أك حتى بالممؾ الكبير، ككاف ف

ٍحبة، كأصدؽ محبَّة، كأكثر إمتاعان بحديثو، كأكثر فائدة كصكابان بعممو، إال أنو فقير الحاؿ  ٍرمةن كأقدـي صي أكجب حي
ـى ماالن، أك يكزع ىدايا، أك يعطييـ مما  قميؿ ذاتى اليد، لرأيت ذا السمطاف يقرّْبي ىذا عمى ذاؾ. ثـ إذا أراد أف ييقسّْ

ف كاف في العمـ كاألدب كالشعر كاإلمتاع أقؿَّ أتاه مف الغرائب  كالطرائؼ، فإنو يجعؿ حظَّ الغني المؤًسًر أكثر، كا 
ف كاف في كؿ شيء فكؽ ندمائو.  ، كا   مف جمسائو، كحظَّ الفقير الحاؿ أقؿَّ

 محمد بن أبي المؤمِّل
 محاججة من أجل رغيف

 قيمتي لمحمد بًف أبي المؤمّْؿ:
يشنّْعكف عميؾ بالشٌح، كأبخؿ الناس مف بىًخؿ بالطعاـ، عمى الضيكؼ كالزكار إف الناس يٌتيمكنؾ بالبخؿ ك 

ده كتنفؽ عميو الماؿ، كلكنؾ تيقمّْؿ أرغفةى الخبز، كليس بيف قٌمة الخبز  ني أراؾ تيٍطعـ الطعاـ كتيجكّْ كسائر األناـ. كا 
مكفى مف قؿَّ عددي خبزه، فيرل ا لجالسكف أرض خكاًنو. كالحقيقة أني أرل ككثرتو تكفير، أك ربح كبير. كالناس ييبىخّْ

ـٍ تتكمَّؼ، كلـ تينفٍؽ مف مالؾ عمى إجادًة الطعاـ  عددى رؤكس مف يأكمكف معؾ أكثر مف عدد خبزؾ. كلك ل
كاإلكثار منو، كلك أنؾ أكمت كحدؾ في بيتؾ، لما المىؾ أحد، كلما اكترث الناس ليذا منؾ، كلـ يحكيمكا عميؾ ال 

السخاء كالجكد، كعشتى بعيدان عف ًذٍكرىـ كألسنتيـ، كأم رجؿ مف عامة الناس. كلك لـ تنفؽ بالبخؿ الشديد، كال ب
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الماؿ المخزكف، كتبذٍؿ مٌما تحفظي كتصيكف، إال ألنؾ ترغب في أف ييٍكًثر الناس ًذٍكرىؾ، كيرٌددكا حمدؾ كشكرىؾ، 
د اآلكميف، حتى صرنا نرضى لؾ مف كلتعظّْـ عند اهلل أجرؾ. لكنؾ تيدـ كؿ ما تبني بقٌمة عدد الخبز عف عد

الغنيمة باإلياب، كلـ نعد نطمعي في أف يأتيؾ الحمد كالشكر كحسفي الثكاب، كنكتفي بأف تككف سالمان مف الذْـّ 
كالمٍكـ. فًزٍد في عدد خبزؾ قميبلن، فبيذه الزيادة القميمة ينقمب المكـ شٍكران كالذـٌ ٍحمدان. أما إف بقيت عمى ىذه الحاؿ، 

 ال تخرج بعد الكمفة العظيمة سالمان، ال لؾ كال عميؾ، فانظٍر في األمر رىًحمؾ اهلل. فإنؾ
قاؿ: إني أعرفؾ يا أبا عثماف رجبلن عاقبلن، كلكنؾ أخطأت في حٍكًمؾ، كخطأ العاقؿ أعظـ مف خطأ الجاىؿ، 

العاقؿ كيكيدُّ ذىنىو لمعرفة  فإف كاف ليذا عذر بجيمو، فما عذر ذاؾ مع عممو كعقمو كفضًمو؟ كعمى قٍدر ما يفكّْري 
شفاؽ األليؼ.  الحقيقة، تجده ابتعد عف سبؿ الرشاد كالصكاب كالحقيقة. كما أشؾ أٌنؾ تنصحني بمحٌبة الصديؽ كا 

ٍفتؾ منو مف خطأ العاقؿ، فإٌنو مخيؼ.  كلكف عميؾ أف تخاؼى مٌما خكَّ
نما أقكؿ لؾ: إف ما أصنع ال يدٌؿ عمى البخؿ، بؿ عمى سخاء النفس ليأكمكا، ككأنني أحتاؿ عمييـ ليبالغكا  كا 

في أكميـ. فإذا كثر الخبز عمى المكائد، خمؽ في النفس صدكدان، ككؿ شيء ػ مأككالن كاف أـ غيره ػ إذا مىؤلى العيف 
مىؤلى الصدر، كىذا ييميت الشيكةى كيقمع اإلقباؿى عميو. كلك أف رجبلن كضعكا أمامو بيدران كالتٌؿ مف التمر الجيد، أك 
أكداسان مف الفاكية المذيذة، أك عناقيدى مف أجمؿ كأشيى أنكاع المكز، لما أكٌؿ مف ىذا أك ذاؾ، إال بقٍدر ما 
يستطرؼي ىذه الثٍَّمرةى أك ىذه الفاكية أك ىذه المكزة، كلف يككف أٍكميو منيا قٍدرى أكٍمًو إذا جاءه ىذا عمى طبؽو 

 نظيؼ، يحممو خادـ أليؼ، كيغطيو بمنديؿو شىفيؼ.
كبعد، فيؤالء ليسكا غيرباء، إنيـ أصدقاؤنا كأصحابنا، كيستمتعكف بما يأنسكف في بيكتنا، كىـ كاثقكف مف 
نما كضع أمامىيـ ليأكمكه، فيذا إف لـ نقـ بكاجبيـ أفضؿ مف أف  محبتنا، كيعممكف أف الطعاـ الجٌيدى أيًعدَّ ليـ، كا 

الخبز لطمبكه، كلـ يخجمكا مف ذلؾ. كمف حقنا عمييـ أف يجٌربكا يمزّْقو الخدـ كاألتباع كيبعثركه. كلك أنيـ احتاجكا 
المرةى كالمرتىٍيف، كأال بيتَّيميكنا بالبخؿ دكف أف يركا بيخبلن مٌنا. فإف كانكا يخجمكف بعد كؿ ما بسطنا ليـ مف أسباب 

رصي عمى أف أعرؼ سبب عىتىًب المكدة، كما فعمنا لرٍفع الكمفة، فيؤالء يىتجنٍَّكفى عمينا كيتسرَّعيكف، كلست كاهلل أح
 المتجٌني كالمتسرّْع.

قمت لو: كلكني رأيت أكمىيـ في منازليـ كعند إخكانيـ، ليس مرة كاحدة بؿ مٌرات كثيرة كفي حاالت مختمفة 
كمكاضع مختمفة، كرأيت أٍكمىيـ عندؾ كال أستطيع القكؿ إف أٍكمىيـ ىنا كأٍكًميـ ىناؾ، بؿ ثمة تفاكت بيف األمريف. 

ٍب أف طبع التجنّْي غالب عمييـ، كأنيـ يشممييـ ضعؼه في مثؿ ىذه المكاقؼ، كأنيـ يتسىٌرعكف، كأٌنيـ فاحسي 
ٍسف مقًصًده، لـ ال تداكم ىذا األمرى بما ال يكمّْفؾ نفقة زائدة، كبالشيء الذم  يسيئيكف الظف بمف ال ييساء الظف بحي

كالحرص عمى أف ترسؿ إلييـ كتتمقى جكابيـ كزيارتيـ؟ كالقكـ ال ال قىٍدر لو أماـ ما تيقدّْـ، أكال تعكد إلى دعكًتيـ 
ييمقكف أنفسىيـ عميؾ، كال يتطفمكف عمى مائدتؾ، بؿ ييمبُّكف ما تىٍستًحبُّ منيـ كيأتكف إليؾ. فإف أحببت أف تعرؼ 

ا في زيارتؾ، ثـ صحة كبلمي، فبل ترسؿ إلييـ، كال تٍدعييـ، كال تعتٍب عمييـ، كال تغضٍب إذا قصَّركا، أك أٍبطؤيك 
 انظر.
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قاؿ: دٍعنا في الخبز. إذا كثر الخبز عمى الخكاف، فبلبدَّ أف يزيد منو الكثير، كما زاد عما يأكمكف، لف يسمـ 
مف الٌتٍمطيخ كالتٍَّغمير. كالرغيؼ الذم غيًمر طرفو بالمرؽ، كالرُّقاقىة التي تمطخت بالدسـ، ال أقدر أف أنظر إلييما، 

 ا ثانية عمى مائدتي، فيذىب كؿ ذلؾ ىٍدران، كاهلل ال يحبُّ الباطؿ، كيعده بالنعمة كيفران.كاستحيي مف تقديميم
قمت: إني أعرؼ ناسان كثيريف يمسحكف ىذا الخبز، فإف لـ ييعيدكه إلى مائدة الغد، جعمكا منو ثريدان. فمك اتَّبىٍعت 

ـي أنو مف رغيؼ  طريقيـ، كسمكت مسمكىييـ، قاؿ: ألىٍستي أعمـ كيؼ يككف الثريد؟ كمف نع؟ أال أعم أم خبز صي
تمٌطخ، أك مف خبز تكسٍَّخ؟ أال أعرؼ أنو مف بقايا الخبز مما كضع ىذا يدىه فيو، كربما قضـ منو ذاؾ قضمة، أك 
أكؿ منو طرفان؟ فكيؼ أحضُّ نفسي عمى التكىُّـ كأحكؿي بينيا كبيف التذكُّر؟ ثـ أليس يمكف أف يعًرؼى الضيكؼي ىذا 

 ٌياـ، فيككفى ىذا قبيحان، كقد أردناه أمران مميحان؟عمى طكؿ األ
ف كاف ممطَّخان بدالن مف خبز الدقيؽ غير المٍنخيكؿ.  قمت: فتأمري بو لمعياؿ، فتًطعمييـ خبز الدقيؽ األبيض كا 
رؼ قاؿ: ًعيالي ػ يرحمؾ اهلل ػ صنفاف: كاحده ىك أعظـي عندم كأرفيع مف أف أطعىمو ىذا، كآخري لـ يبمغ مبمغى الت

 بالخبز األبيض.
قمت فاجعٍؿ إذان جميعى خبزؾ مف الدقيؽ غير المنخيكؿ، كما يمتازي بو الخبز األبيض مف حسف شكًمو كطيب 

 طعمو، ال يستحؽ كؿ ىذا السجاؿ بيف الحمد كالذـى.
قاؿ: بؿ أقكؿ لؾ رأيان يكصمنا إلى ما ىك أفضؿ مف ىذا كمو، كىك أف نضع الخبز عمى الًخكاف بعدد 

اف، ثـ نحضر الزيادة مف الخبز عمى طبؽ، كنضعو قريبان مف المائدة حيث تنالو يد أمٍّ منيـ، قمف احتاج اإلخك 
شيئان منو، يكفيو أف يميدَّ يده، كال حاجة بو ألف يطمبو. كيككف قربيو مف أيدم اآلكميف، عكضان عف كثرتو عمى 

 المائدة.
: كلكف مف يٍستحي مف طمبو، يستحي مف أف يمدَّ  يدىه إلى الطبؽ المجاكر، فبل تككف قد فعمت شيئان. قمتي

ـٍ أف ىذا الحديث المطٌكؿ، كىذه  أًطٍعني، كأكثر الخبز عمى مائدتؾى كأٍخًرٍج ىذه الزيادىةى مف مالؾ كيفما شئت. كاٍعم
 المذاكرة الممٌمة، أضرُّ عمينا مٌما نييتيؾ عنو مف فعؿو فاًضٍح، كما أردتيؾ عميًو في طريؽو كاًضح.

ٍيكىًرٌم، ككاف إذا تكٌمـ يحٌب التقعُّرى في كك اف محمد بفي أبي المؤٌمؿ ضخـ الجثة، ذا صكت قكمٍّ عاؿو جى
استخداـ الكممات، كالتفخيـ في األلفاظ، فيتشدؽ بما يقكؿ، كيشدد عمى الحركؼ، حتى لتحسبو كقؼ في الناس 

 ة عمى عدد اآلكميف((.خطيبان. فمما حضر كقت الغداء، صاح ))يا غبلـ، ىات مف الخبز أرغف
ٍزـ؟ أرأيت إف أكؿ أحدىـ  ـ باألمر ىذا الجى زى قمت: كمف فرضى ىذه الفريضة؟ كمف حكـ عمييـ ىذا الحٍكـ كجى
رغيفو كلٌما يشبع، ماذا يفعؿ؟ إنو أماـ أمريف ال ثالث ليما: إما أف يمدّْ يدىه إلى رغيًؼ جاره، كفي ىذا كقاحة، 

ك أف يتنٌحى عف المائدة كفي النفس بقية مف جكع كاشتياء لمطعاـ، كيبقى كحرماف لآلخر مف إتماـ طعامو، أ
معمقان يٌده منتظران أف تجكد عميو برغيؼ أك قطعة منو. فبأم أمر كنا نتجادؿ كنتناظر منذ الصباح إذا كنت قد 

 عدت إلى عادتؾ القديمة، كاعمـ أنيا عادة مذمكمة، كىي سبب ىجائيـ لؾ بالبخؿ.
حؿّّ ليذه المٍعًضمًة إاٌل أف أٍترؾى عادةى الطعاـ كدعكًة الناس إليو البٌتة، فيذا أىكفي مف ىذه  قاؿ: فمـ يٍبؽى 

 الخصكمة.
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قمت: فيذا ما ال شؾ فيو، كقد أشرتي عميؾ بو مف قبؿ، كقد عممتى برأيي بالصكاب، فأرٍحتى الناس كنفسىؾ 
 مف القاؿ كالقيؿ، كالذْـّ كالتبخيؿ، إف كفيت بيذا القكؿ.

اف كثيران ما يقكؿ: يا غبلـ، ىات شيئان مف الطعاـ المٍقًمٌي، كما صنعتـ مف مىرىؽ المحكـ كاألكباد، كأىًقؿَّ كك
 منيما، كأىًعدَّ لنا ماءن باردان كأًكثٍر منو.

ككاف يقكؿ: قد تغيَّرى كؿ شيءو مف أمًر الدنيا كتحكَّؿ كلـ يٍبؽى شيءه عمى حالو، بؿ تبدَّؿ، حتى المؤاكمة، إني 
كاهلل ألذكر رجاالن كانكا يجمسكف إلى الطعاـ، فما رأيتي قٍصعةن قىٌط ريفعت مف بيف أيدييـ إال كفييا بقية. ككانكا 
نما  يعرفكف آداب المؤاكمة، كيعممكف أف إحضار الجٍدم المشكٌم، إنما ىك مف أعراؼ المكائد الرفيعة كتقاليدىا، كا 

ًعؿ كالعاقبة كالخاتمة، ككالعبلمة عمى أف  صاحبى المائدة ميسكر، كنعمتىو قائمة، كأنو لـ ييحضر إلى المائدة جي
قيو تيٍخمة. ذلؾ ألف الرجؿ يكالي األكؿ فبل يعرؼ مقدارى ما أكؿ، حتى يشربى الماء. كربما  لييٍنًشبى كؿّّ يده فيو ًيمزّْ

ٌدت نفسيو عف ليقمتو . أما إذا شرب مف الماء شيئان كاف قد شبع كىك ال يدرم. فإذا أكؿ أكثر مف حاجتو، أيٍتًخـى كىصى
بعد شيء، فإٌنو يعرؼ مقداري حاجتو، فبل يزيد إال بقدر ما يحتاج. كاسألكا األطباء فإنيـ يعممكف أٌف ما أقكؿ حٌؽ، 
كلكنيـ ييخادعكف كال يقكلكف الصدؽ، ألنيـ لك أخذكا بيذا، كنشركه بيف الناس، لتعطمكا، كلـ يطمبيـ أحد، كلما 

احدان، كما حاجةي الناس إلى المعالجيف كاألطباء، إف كانكا سالميف في أبدانيـ أصحاء؟ فعميكـ كىسىبكا درىمان ك 
 بشرًب الماء عمى الغداء، فإف ىذا يجعؿ الطعاـ مىريئان، كتطعمكنو ىنيئان.

اء ككاف يقكؿ: عىًجبتي لبعض الرجاؿ، يقكؿ كاحدىـ: يا غبلـ اسقني ماء، أك اٍسًؽ فبلنان ماء، فيأتيو مف الم
عمى قدر ما يركيو، كرٌبما أقٌؿ، فيسكت. فإذا قاؿ: أطعمني شيئا، أك ىات لفبلف طعامان أتاه مف الخبز بما يكفي 

 الجماعة كقد يزيدي، فبل يرضى، كنيتَّيـي بالبخؿ، أليس الطعاـ كالشراب أخكيف متحالفٍيف متآزرٍيف؟
رخيص، كلكال رخص ىذا كغبلء ذاؾ، لما تكالبكا عمى  ككثيران ما كاف يقكؿ: إنما الًعمَّة أف الخبزى غاؿو كالماءى 

الخبز كما يتبعيو مف الطعاـ، كزىدكا في الماء، كالناس أشد ما يككنكف تعظيمان لممأككؿ إذا غبل ككثيرى ثمنو، أك 
ذ الجزر بألكانو المتعددة، كالفكؿى األخضر العبٌ  ًمب مف أماكف بعيدة، فيعدُّ مف طرائؼ الطعاـ. كخي اسي، كاف قد جي

أليسا أطيب كأشيى مف كيمٍَّثرل خراساف، كمف مىٍكز البستاف؟ كلكف الناس يطمىعيكف ،فبل يرضكف بما بيف أيدييـ 
كال يقنعكف، كال يىتشيٍَّكف إال عمى قدر الثمف، كال يطمبكف الشيء كيحنكف إليو إال إذا كاف قميبلن. كىؤالء العكاـ 

تقميدىـ، كلكف عمى مكائد غيرىـ، كىـ ال يبحثكف عف طيًّْب الطعاـ،  يقمدكف الكيبراء في طعاميـ، أك ييحاكلكف
ٍبًد كالفيمفؿ، ألف ذاؾ  أتظفُّ أني أطمبي الجزرى المسمكؽى المنقكع بالخٌؿ كالزيت كالمطيبات، كأترؾ الكىٍمأىة بالمحـ كالزُّ

؟ ال.. ما ىٌمني ىذا، إنما آكميو ألنو طٌيب في الحقيقة، كألنو مناسب لطبيعة الجسـ. كال ييمني  رخيصه كىذا غاؿو
ًيؿ مف جيؿ. ـى مىٍف عمـ كجى ًم  بعد ذلؾ ما يقكلو اآلخركف، عى

دىع، كأنكاع المكائد  كلمحمد بًف أبي المؤٌمؿ حكايات عجيبة. ككاف يستعمؿ عمى مائدتو مف أصناؼ الخي
و بطؿي يكـ داحس كالغبراء قيس بف زىير ب ف جذيمة، ككاف أبكه سيد عبس، كغرائب التدبير، ما لـ يبمٍغو كال بعضى

فرة كالي البصرة لمصعًب بف الزبير كألدُّ أعداًء الخكارج األزارقة، أصحاب نافع بف األزرؽ،  كال الميمب بف أبي صي
ككالي خراساف لعبد الممؾ بف مركاف حتى تكفي فييا، كال خازـي بفي خزيمة النيشمي، أحد الجبابرة، كقامعي الثكرات 

كال ىىٍرثىمةي بف أعيف عامؿي الرشيد عمى فمسطيف، كمطفئ الفتف في أفريقية، كقائد جيكش المأمكف عمى العباسييف، 
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في الزحؼ عمى بغداد. ككاف عنده مف الدىاء كاالحتياؿ ما ال يعرفو عمرك بف العاص، كال المغيرة بف شعبة 
 كالي البصرة لعمر بف الخطاب كمخمد الفتف بيف الشيعة كالخكارج.

ان ما يمسؾ أعكاد الخٌمة في يده، كأنو ينٌظؼ أسنانو، فيدخؿ عميو الصديؽ، كربما تقدَّمو الزائري ككاف كثير 
كالزائراف، فيرل الًخبلؿ، فيدبُّ اليأس في قمبو مف الغداء. كربما عـز عمى إطعاـ الزائر أك الزائريف، كربما دخؿ 

ف كاف قد دعاه ك  ًمٌحان إليو، كربما جاء رابع، فيضيؽ بعدىما صديؽ لو، كربما ضاؽ صدره بالثالث، كا  أرسؿ مي
صدره أكثر، فيعمد إلى االحتياؿ ليمتنع عف تقديـ الطعاـ. فما إف يدخؿ الزائر أك الصديؽ كيخمع نعميو، حتى 
يقكؿ محمد كىك يرفع صكتو بالتنكيو ككأنو يشنّْع: ىاًت يا غبلـ لفبلف شيئان يأكمو، ىاًت لو شيئان يناؿي منو قميبلن، 

قيو، ىاًت لو شيئان. اتّْكاالن عمى خجًؿ الزائر أك الصديؽ، أك غضبو مما يسمع، ك امتناعان لعٌزة  ىاتً  لو شيئان يتذكَّ
 نفسو، أك طمعان في أف يقكؿ بعد أف يسمع: قد تغٌديت، أك قد طىًعٍمت، أك قد فعمت.

ـى يٍدًر بـ ييجيب سكل فإذا أخطأ الرجؿ، ك غضب، أك ضعؼ قمبو، أك تحير كأيٍسًقط في يده أك ارتبؾ  كل
ـى أنو نالو كأكثقو، كرماه كراء ظيره، كلكنو ال يرضى بذلؾ حتى يقكؿ ))كبأم شيء  بالقكؿ ))قد فعمت(( عًم
ًثؽ مف رٍبًطو رٍبطان  تغدٍَّيت؟(( فبل بيدَّ لممسكيف مف أف يكذب، أك ينتحؿ كصؼ شيء لـ يكيٍف. فإذا أدرؾ أنو كى

و ال يقدر أف يىزيح عنو، لـ يكتًؼ بما فعؿ، بؿ يبدأ حديثان، يقكؿ في معرضو: ))كٌنا ميٍحكمان، كتركو مقيدان بكبلم
عند فبلًف، فدخؿ عميو فبلف، فدعاه إلى غدائو، فامتنع. ثـ بدا عميو أنو اشتيى الطعاـ، فقاؿ: في طعامكـ كذا 

بكاب في كجيو، كفي قطع الطرؽ أك كذا، كأنتـ تيجيدكف صنعو، ثـ مٌد يده(( فكأنو يزيد في كثاقو، كفي سدّْ األ
أمامو، كمنعو مف أم نزكة. حتى إذا بمغ غايتو مف ىذا كمو قاؿ: ))يا غبلـ، أٌما إذا تغٌدل فبلفه كاكتفى، فيات 

 لنا شيئان نتسٌمى بو((.
فإذا كضعكا الطعاـ، فإنو يبحث عف تقميؿ عدد اآلكميف، كعف إنقاًص ما يأكمكف، كلذا يتكجو إلى أحد اٍثنيف: 

شدّْ الحاضريف حياءن، أك أكثرىـ كأسرعيـ أكبلن، فيسألو عف حديث قديـ، أك حكاية سمعيا منو، أك خبر طكيؿ. أ
كال يسألو إال عف حديث يحتاج فيو المتحدث إلى اإلشارة باليد أك بالرأس، كما ذلؾ إال كي يشغمو عف الطعاـ. 

لتشاغؿ عنو، كراح يٍنقير مف ىنا كىناؾ كالشبعاف الممتمئ، فإذا أكمكا قميبلن، كلـ يكتفكا، أظير الفيتكر في األكؿ كا
لكنو ال يرفع يدىه عف الطعاـ، كال يقطعي أكمىو. إنما ىك لقيمة مف ىنا، كلقيمة مف ىناؾ، كتعميؽي اليد بينيما. فبلبٌد 

اٍنطىمىت عمييـ، مف أف ينقبضى بعضيـ لذلؾ، كيرفعى يده عف الطعاـ، كربما فعمكا ذلؾ كمُّيـ. فإذا عمـ أف حيمتو 
كأنو بدأ يناؿ منيـ مٍبتغاه، تابع ًفٍعمو حتى يقمعىيـ مف مكاضعيـ حكؿ الخكاف، كيعيدىـ إلى مكاًضعيـ مف 
مجالًسيـ، عاكد األكؿ بنشاط، فأكؿ أٍكؿى مف لـ يذيٍؽ طعامان منذ أياـ، كقاؿ: إنما األكؿ كالشرب مدّّ كجٍزر، كما 

 الحربي كرّّ كفٌر.
ـى ال نشربي أقداحان عمى الرّْيؽ؟ فقد قيؿ إف الشراب ككاف إذا أتاه أ صحابو مبكٌريف عف مكعدىـ، يقكؿ ليـ: ل

عمى الرّْيؽ يقتؿي الديداف، كنينشّْط أنفسىنا. كالشٍُّربي عمى الرّْيؽ يشيّْي الطعاـ بعد ساعة. كالعارفكف بأمكر الشرب 
تخمة أطيب ما يكيكف، كسيٍكره طيّْبه كمأمكف. أما الشٍرب كالنبيذ ميتَّفقكف، عمى أف الشرب عمى الرّْيؽ كليس عمى ال

عمى االمتبلء، فإٌنو نكع مف الببلء. كمىف لـ يشرب عمى الرّْيؽ، عدُّكه ضعيفان في الفتكة، غيرى أىؿ ألف يككف مف 
لشرب عمى أىؿ النٍَّخكة، كدعيَّان في أصحاب الجمسًة كالمنادمة. فإذا قاؿ لكـ أحديىـ: إنو يخاؼ عمى كبده مف ا
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الرّْيؽ كسىٍكرًتو، فاعممكا أنو بعيدي عيد بالمحـ كلذَّتو. كالشرب في الصباح يغسؿ ما في الجسـ مف الدىف كالدَّسىـ، 
ـ، كليس ًلٍسٍكر الميمة الفائتة مف دكاء، إال الشربي عمى الريؽ كليس عمى االمتبلء،  كينفي عف المرء االمتبلءى كالتُّخى

 ذىب إذا حسكت األنصاؼ كاألرباع، كاألعشى كاف أعمـ الناس بيذا، حيث يقكؿ:فكؿ ما يصيبؾ مف صداع، ي
 ككأسو شربتي عمى لذَّةو 

 كأخرل تداكيتي منيا بيا
فيذا اليكـ ػ حفظؾ اهلل ػ ىك اليكـ الذم ال يذكقكف فيو لقمة كاحدىة، كليتو يعكضيـ عف الطعاـ بالنٍَّقؿ، بؿ ال 

 لتاـ، ألنو تمٌتع بمنادمتيـ، دكف أف يتكمؼ إطعاميـ.يأتييـ بحبة كاحدة، كىك يكـ سركره ا
كاشترل ذات يكـ سمكة شٌبكط كىك في بغداد. كالشٌبكط أطيب ما في األنيار مف سمؾ، كأحسنيا في القٌد 
كاالمتبلء، كأطراىا لحمان، كلذا فإنو أرفعيا ثمنان، كأفضميا في أم نكع مف أنكاع اإلعداد كالطبخ. كمحمد بف أبي 

ؿ بصرم، كال يصبري عف السمؾ طكيبلن، ككاف قد مضى عميو زمف لـ يذيٍؽ فيو طعمو، فاختار سمكة المؤمّْ 
ًنيا كًكبىًر حجًميا،  عظيمة في حجميا كشكميا كما ىٌمو ارتفاع ثمنيا. كحمؿ السمكة مغتبطان بيا، لغبلئيا كًسمى

 كلشٌدة شيكتو ليا. كأمرى بإعداًدىا، فجاؤكه بيا طيبة شيية.
ه الشبكطة العظيمة كقد مٌنى النفس بأف يتمتع مينفردان بأطايًبيا، كحسر عف ذراعيو، ككادى لعابيو يسيؿ كخبل بيذ

ـٌ استعداد، بعيدان عف الضيكؼ كالزٌكار كاألكالد، كعندىا ىٍجمتي عميو كمعي السٍّْدًرٌم.  مف شدقيو، كاستعد ليا أت
ٍكقؿى كتعٌكذى كبسمؿى ككأنو  فمٌما رآه كاف كمف رأل المكت األحمر، كالطاعكف الجارؼى  الذم ال ييبقي كال يذىر، فىحى

رأل القضاءى بعينيو، كسمعو بأذنيو، كرأل أمامو المصيبة التي تٍقًصـي الظٍَّير، كأٍيقىفى بأسكأ أنكاع الشٌر، كعمـ أنو 
 اٍبتيمي بالضربة الماحقة، كمف القاه التّْنّْيفي أك أصابتو الصاعقة.

ىشاـ بف أبي خميصة، ككينيتيو أبك نىٍبقة، كاف شاعران مغمكران، كلكنو كاف أككالن مشيكران. كما كالسٍّْدًرم محمد بف 
إف رٌد ابف أبي المؤٌمؿ التحية حتى كاف السٍّْدًرٌم قد ىجـ عمى كسط السمكة فيما يشبو مكضع السيرَّة مف اإلنساف، 

ًسب أف السدرم سيكتفي بيذا، فقٌكره تقكيران، فأقبؿ عمٌي قائبلن: ))يا أبا عثماف، السٍدرً  ر(( ككأنو حى ٌم تيعجبو السُّرى
فمـ يكىٍد يينيي كبلمو حتى كاف السٍدًرمُّ قد قبض عمى ظٍير السمكة فانتزع الجانبيف معان، فقاؿ: ))كالسٍدًرٌم تعجبو 

الجكانب(( كقد ظفَّ  الظييكر(( فما فرغ مف كبلمو، إال كالسٍدرٌم قد اٍجترىؼ جانبي السمكة، فقاؿ ))كالسدرٌم تيعجبو
أف السدرمَّ ال يعرؼ قيمة ذنب الشبيكط كطراكة لحمو كطيبىو كعذكبتو، كظٌف أف السدرمَّ سيكتفي كيترؾ لو ذنبيا، 
كمعرفة ما ينكيو السدرم مف المستحيبلت، فمـ يٍدًر إال كالسدرم قد اكتسح ما عمى الكجييف معان، مف الرأس إلى 

غتىو، كلجمتو المفاجأة، كشؿَّ بيجكمو عمى السمكة رأم ابف أبي المؤٌمؿ، ككدَّره، كمؤله الذنب. كلكال أٌف السدرمَّ با
غضبان كغيظان، لكاف قد أدرؾ معو جزءان مف السمكة، فقد كاف مف األككليف السريعيف النيميف، لكف الغيظى الذم 

 مؤله كاف مف أعكاف السدرم عميو.
لى فعمو بيا، كلـ يٍبؽى في يده مما كاف يمٌني النفس بو مف تمؾ فمما أكؿ السدرم جميع أطايبيا، كىك ينظر إ

د في السمكة ما ييشًبع بو بطنو، كييسكت  السمكة إال الغيظ كالمرارة، كالغيٍرـي كالخسارة، راح يعٌزم نفسو بأنو ربما كىجى
ى عمى السمكة شىٌقان جيكعىو، كيطفئ شيكتو، كذلؾ ما كاف يجعمو متماسكان ال ينتفض، فٌمما رأل السدرمَّ قد أت

كتقطيعان، كالتيـ أجزاءىا جميعان، قاؿ: ))يا أبا عثماف، السدرٌم ييعجبو كؿ شيء((. فتعاظـ الغيظ في صدًره، 



 81 

، كتمكَّف كجيو كتغيَّر، كأصابو القي، كاإلسياٍؿ، كركبتو  كأخذتو ًرٍعدىة كأنما سائره إلى قبره، فاٍربدَّ كجيو كاٍكفىيرَّ
 الحٌمى.

ذا، أف أعمف تكبة صادقة صحيحة نصكحان، عف أال ييؤاًكؿى أحدان، أكاف مف أمثاؿ السدرٌم، أـ مف ككاف بعد ى
الزاىديف، كأال يشترم سمكة أبدان، ال غالية الثمف كال برخص التراب، كأال يقربىيا حتى لك أتٍتو ىديةن مف بعض 

 ف عادة أكؿ السمؾ القبيحة. األصحاب، كأقسـ أال يىمىسَّيا حتى لك كىجدىىا مطركحة، كأف يمتنع ع

 أسد بن جاني
 البخل دافع إلى االختراع

كأما أسدي بف جاني فكاف يتخذ لنفسو سريران لمنكـ في الشتاء، لئبل يككف قريبان مف األرض الباردة، فكاف يجعؿ 
 مبلسىًتو((.قكائـى سريره مف قصب غير ميقشَّر، ككاف يقكؿ: ))إف البراغيثى تنزلؽ عف قشر القصب لشٌدة لينو ك 

كالناس إذا دخؿ الصيؼ عمدكا إلى صنع مىٍركىحةو لتمطيؼ الحرارة، بأف ييعمّْقكا قطعة قماش سميؾ بالسقؼ 
مثؿ شراع السفينة، كييشىدُّ بيا حبؿ، كييداري بيا، كتيبىؿُّ بالماء كتيرىٌش بماء الكرد. فإذا أراد الرجؿ النكـى في الٌقيمكلة أك 

 فتذىب بطكؿ البيت كتجيء، فىيييبُّ عمى الرجؿ منيا نسيـ طيب الرائحة بارد. في الميؿ، جذبيا بحبميا،
كأٌما أسد بف جاني، فكاف إذا دخؿ الصيؼ، كصار البيت حاران نىكىش أرض بيتو بمقدار ما تغكص فيو 

كييسٌكيو  الموسحاة، أم نحك شبر، ثـ يصب عميو جراران مف ماء البئر المالح الذم ال يصميح لمشُّرب، ثـ ييعالجو
حتى يستكم، كحتى يغكص الماء في أرض الدار. فبل يزاؿي بيتو باردان ما داـ ندٌيان. فإذا امتد بو الندل، كداـ برده 
ف جٌؼ قبؿ اٍنقضاء الصيؼ، كعاد عميو الحٌر، أعاد الكرة في النٍكش  بدكاًمو، اٍكتفى بذلؾ التبريد ذلؾ الصيؼ، كا 

يتي، كماؤىا مف بئرم، كبيتي أبرد، كنفقتي أخؼ. كأنا أفضمييـ حاالن كالصٌب. ككاف يقكؿ: ))مركحتي أرض ب
 بفٍضؿ الحكمة كجكدة التدبير((.

ككاف طبيبان، فقٌؿ الطمبي عميو، كأصابو الكساد، فقاؿ لو قائؿ: ))األكبئة كثيرة ىذه السنة كاألمراض فاشية، 
لناس، كال يطمبكف منؾ تطبيبيـ؟((. قاؿ: كأنت عالـ كلؾ خبرة كحكمة، كلؾ بياف كمعرفة، فمماذا ال يدعكؾ ا

لييا أني مسمـ؛ كقد اعتقد الناس، قبؿ أف أدرسى الطب كأبرعى فيو، ال بؿ قبؿ أف أيٍخمؽ، أف  ))ألسباب كثيرة. أكَّ
المسمميف ال ييفمحكف في العمكـ كال سيما في الطٌب. كثانييا أف اٍسمي أسد، ككاف يجب أف يككف جبرائيؿ أك 

ا. كثالثيا أف كنيتي أبك الحارث، ككاف ينبغي أف تككف أبك عيسى أك أبك زكريا، أك أبك اسحؽ. جرجس أك يكحنٌ 
كرابعيا أني كبقية الناس أرتدم رداءن مف قطف أبيض، ككاف يجب أف يككف ردائي مف حرير أسكد حتى في 

غير العربي كمفة أىؿ الصيؼ. كآخرىا أني أتكمـ بمساف عربي ميبيف، ككاف ينبغي أف تككف لغتي تىشي بأصمي 
نديسابكر((.  جي
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 الثوريّ 
 فيمسوف آخر من فالسفة البخل

كاف أبك عبد الرحمف الثكًرٌم رجبلن ذا بديية كصرامة كقيدرة عمى الكبلـ، ككاف سميط المساف، ييكل األدب، 
فيو كتابان.  كيركم اآلثار المختمفة، مثقفان بثقافة مىف حكلو. كما كاف مف أشد أنصار البخؿ حماسة. كقد ألؼ

لمدفاع عف البخؿ كالبخبلء، كما صنع سيؿ بف ىاركف. ككاف يعمؿ في التجارة في بغداد، لكنو بىٍصًرمُّ األصؿ، 
كيممؾ خمسمائة مزرعة مف أجكد األراضي، ال يقؿ طكؿ الكاحدة منيا عف ألؼ كخمسمائة ذراع، ككاف يتحيَّفي 

 تربتيا الكريمة، كمكضعيا الممٌيز، كغمتيا الكثيرة.الفيرص، فبل يشترم إال كٌؿ أرض طٌيبة، مشيكرة ب
ميكلٌي: أقبؿ عمي الثكرم يكمان، فقاؿ دكف مناسبة: ))ىؿ شربتى ماءى الزيتكف  قاؿ صديقي كصديقو الخميؿي السى

ت ىازئان ػ إًدامان مع الخبز قٌط؟(( فقمت متعجبان كمستنكران: ))ال كاهلل((. فقاؿ: ))أما كاهلل لك فعمتو لما نسيتيو((. فقم
 لكنو لـ ينتبو عمى الرغـ مف ذكائو ػ: ))أجؿ، إني كاهلل لك فعمتو لما نسيتو((.

 قاؿ السميكلي: ككاف يقكؿ لعيالو:
دكا حمكقكـ تىٍسكيغىيا.  دكا ابتبلع الثمرة بنكاتيا، كعىكّْ إٌياكـ أف تمقكا نكل التمر كالرُّطىب حيف تأكمكنيما، بؿ تعكَّ

مكف يفعمكف بالنكل؟ لقد كاف الكىٍمدانيكف ػ كىـ مف الحكماء ػ يدقُّكف نكل التمر أما سمعتـ كيؼ كاف األقد
كينقعكنو، كيىتًَّخذكنو طعامان لؤلبقار كالخراؼ لتٍسميًنيا، فما يصمحي لؤلغناـ كالبقىر، يصمح أيضان لبني البىشىر. ألف 

ألعضاء بذلؾ الشحـ، أما تركف أفضؿ األنعاـ تيٍعمىؼ النكل يعًقدي الشحـ في البطف، كييٍدًفئ الكيٍميتيف كالكبدي كسائرى ا
ـي أنفسىكيـ قميبلن عمى ابتبلع البىٍزر كالنكل، كعمى قىٍضـ الشعير كأكؿ البرسيـ، لكجدتمكىا  بالنَّكل؟ أما كاهلل لك حممت

بىدؿى القمًح  مستساغة سريعة القىبيكؿ. كقد يأكؿ الناس البرسيـ أٌكؿ ما ييزىر، كقد يشكيكف سنابؿ الشعير األخضر
كيجعمكنو فريكان، كقد يأكمكف نكل الرُّطىب كىي خضراء، كقد يأكمكف نكل الثمرة الناضجة، فإٌنما بقيت عميكـ اآلف 
عقبة كاحدة. لك رغبتـ بما ييٍدًفئي أجسادكـ لبحثتـ عف الشحـ، كيجب أف تطمبكه. فالشحـ يغنيكـ عف طبخ النبيذ، 

قيكده، كشناعة سيٍكره، كي كفيكـ كيٍمفةى ما تخسركف ألجمو. كالشحـ يفرّْجي القمب، كيبيّْضي الكجو، كالتماسي كدخاف كى
الدؼًء بالنار يسكد الكىٍجو. كلست أنصحكـ إال بما أقًدري عميو، كذىبتي إليو. أنا أستطيع أف أٍبتىمعى النكل كما 

 أشاء، كأعًمؼى بو الٌشاء، كلكني أنبّْيكـ إلى ما فيو صىبلحي أميكًركـ.
ف يقكؿ: كيمكا الفكؿ بقيشكره، فإف طعىمو أطيب، كنفعو أكثر. ألف الفكؿ يقكؿ: مف أكمني بقشكرم فقد ككا

أكمني، كمف أكمني بغير قشكرم فأنا الذم آكميو. فما حاجتكـ إلى أف تصيركا طعامان لطعامكـ، كأٍكبلن لما جعمو اهلل 
 أٍكبلن لكـ؟

رى عمره ببل كارث، فكاف يسخري ببعض مف يحيطكف بو فيقكؿ كاٍغتنى الثكرٌم ككثر ماليو كًضياعو، كظٌؿ آخ
ميشيدان عمى كبلمو مف حكلىو: عممتـ أنني ال كارث لي، فأنا أيٍشًيديكـ عمى أنني إذا ًمتُّ فيذا الماؿ لفبلفو فيفرح 

ف قيؿ مف أٍكصى لو، كيحًرصي عمى خدمتو كمعاكنتو كدعكتو، لكنو بعد أٌياـ يكصي بالماؿ نفسو لفبلف آخر، فإ
 لو: ))كلكنؾ أكصيت بيذا الماًؿ مف قىٍبؿي لفبلف((. قاؿ: ))قد نقضتي كصيتي األكلى كىا آنذا أكصي اآلف((.
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كقد رأيتيو زمانان مف الدىر، فما رأيتيو قىطُّ إال كنعميو في يده، كيمشي حافيان، أك يمشي طكؿ نياره في نعؿو اىترأ 
ًقبييا فصارت ببل عقب، مع ما في ذلؾ مف  الًشٌدة عمى صاحبيا. ككاف يقكؿ ميتعذّْران: ))ىاىـ المجكس يممؤكف عى

البصرة كبغدادى كفارسى كاألىكاز كالدنيا كمَّيا، كال يمشكف إال بنعاؿو ًسٍنديةو غميظةو، تيصًدري صريران عند المشي بيا، 
النعاؿ ذات الشّْراؾ، فأنت ال  كليس ليا ًشراؾه تربطيا بالكاحؿ((. فقيؿ لو: كلكف المجكسيَّ ال يستىًحؿُّ في دينوً 

تجده إال حافيان أك البسان ًنعاالن ًسندٌيو، كأنت مسمـ، كمالؾ كثير. قاؿ: كىؿ عمى مف كاف مالو كثيران، أف يفتح 
كيسو لمنفقات الزائدة، كيترؾ مالىو لمف يسرقكنو كينيبكنو؟ قالكا: ما أسخؼ ىذا القياس! أليس مف منزلة بيف 

 المنزلتيف؟
خميؿ: جمس الثكرٌم إلى جماعة المٍسجدييف، ككانكا ييسمكفى أنفسىيـ المصمحيف، فسمع رجبلن كاف يبدك قاؿ ال

نو أبقى. كألمرو ما جعؿ اهللي الدارى اآلخرة باقية،  عميو أنو ًمف أثراىـ يقكؿ: اٍجعمكا لكؿ شيء ًبطانة، فإنيا كقاية، كا 
 ألنيا خافية، كدار الدنيا فانية. 

ت الكساءى الميبىطَّفى الكاحد قد ييقطىعي إلى أربعة قمصاف كرأيتي العمامةى الكاحدة تكفي إزاران ألربعة ثـ قاؿ: إني رأي
رجاؿ. أتعممكف ما السبب؟ كثرةي طيىاتيا، كترافدي أطرافيا عمى أكساطيا كثنياًتيا. فىبّْطنكا الحصير، كبٌطنكا الًبساط، 

 ه، كبطىنكا الغداء، ببارًد الماء.كبٌطنكا المىبلءة، كبٌطنكا النعاؿ تحفظكا بقاءى 
نىده.  قاؿ: فقاؿ الثكرٌم: أحسنت رحمؾ اهلل. لـ أفيـ مما قمت إال ىذا الحرؼى كحدىه، نصرؾ اهلل كما نصر جي

ٍدمى أشفقتي  ككاف الثكرٌم يتًَّخذي ىيئة العمماء، كيحكي كما يحكي الحكماء، فيقكؿ: إذا رأيتي الرجؿ يشترم الجى
و، فإف رأيتو يشترم الدجاج لغداء أىمو كعيالو، احتقرتو كسقط مف عيني فإف رأيتو يشترم عميو مف نفسو كسفي

 الدُّرَّاج كالحماـ كغيرىما مف الطُّييكر، حٌرمت عمى نفسي مكالمتىو، كالشراءى منو كميبايىعتو.
يب معو أىؿ بيتو كعياليو كخدمو، فمـ يقد ركا مع شدة الحٌمى قاؿ الخميؿ: أيصيب الثكرٌم يكمان بالحٌمى، كأصي

عمييـ عمى أكؿ الخبز، فربح في تمؾ األياـ صاعان أك بعض صاعو مف الدقيؽ، ففرح بيذا الربح فرحان عظيمان. 
فقمت لو: أتفرحي ألنؾ كفٍَّرت صاعان مف دقيؽ، كقد أصابتؾ الحٌمى أنت كعيالؾ؟ فقاؿ: لك كاف منزلي سكؽ 

ٍحف ٍيبر، أك كادم الجى َـّ األىكاز، أك نىطاةى خى ة لما ىمني، مادمت سأربح كؿ سنة مائةى دينار. فمـ يكف يبالي أف ييحى
 ىك كأىمو أبدان، إذا كاف سيكفّْر مف طعاميـ بعض الدقيؽ. 

أقكؿ: سكؽ األىكاز مف المكاضع التي ييضرب بيا المثؿي في فساًد اليكاء كاعتبلًؿ صحًة مف يسكنيا. ليس 
ف كاف قميبلن. كلـ  في األرض صناعة مذككرة، كال أدب شريؼ، كال مذىب محمكد، ليـ في شيء منو نصيب كا 

أرى بيا كجنةن حمراءي لصبي كال صبية. كىي قتٌالة لمغرباء. عمى أف الحٌمى فييا ليست أسرع إلى الغريب منيا إلى 
ف بىًميَّتىيا مف القريب. كقد تصيب الحٌمى كالكباء جميعى البمداف، ثـ تزكؿ عنيا، لكنيا تبقى فييا ما بقي الزماف، أل
 المياه الراكدة فييا، كما يصدر عنيا مف بخارو فاسد. بؿ ربما تمد المرأة فييا الطفؿ، فيككف محمكمان.

ٍيبىر فأحد المكاضع التي استكطنتيا األكبئة، كىي مف مناطؽ حصف خيبر المشيكر، كقد كانت  كأما نطاةي خى
رىب الزٍَّنج، كًطحاؿ  خيبر مشيكرة بالحمّْى، كالناس يقكلكف: حٌمى خيبر، كطكاعيف الشاـ، كدماميؿ الجزيرة، كجى

 البحريف.
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ككادم الجحفة الكاقع عمى البحر عمى الطريؽ يبيف مكة كالمدينة، خرابه ال ساكف بو، كىك مشيكر بالكباء 
ذه المدينة كما نظران لمكقعو. حتى إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ حيف قىًدـ المدينة: ))الميـ حبّْب إلينا ى

ٌماىا إلى الجحفة((.  حبٍَّبتى إلينا مٍكة أك أشٌد، كبارٍؾ لنا فييا، كانقؿ حي
 كقاؿ الخميؿ: كاف الثكرم يقكؿ:

ؿ الكاجب أف يىٍستجيد المرء لنعًمو طبقةن مف  لئلصبلح طرؽ كثيرة، كمنو ما ىك جائز، كمنو ما ىك كاجب. أكَّ
ـ النعؿى في كٌؿ األياـ لئبٌل يىٍعمىؽ بيا الماٍء، كعقد أطراًؼ جمد ييبطّْنييا بيا، كف يخرز الطبقتيف  معان، كأف يشحّْ

ذا اتَّسخت القىمىٍنسيكة، فإف مف اإلصبلح الكاجب،  الشّْراؾ، كما يفعؿي النيٌساؾ لكيبل يىطىأى عمييا إنساف فيقطعيا. كا 
القماًش المخطًَّط المصنكًع في اليمف مف قيطف قمٌب خرقتيا، كغٍسمىيا بعد قمًبيا مف اتّْساًخيا، كعميو أف يجعميا مف 

بَّة في الشتاء،  أك كتٌاف. كمف اإلصبلح الكاجب، عمى كثير المطالب، أال يغيّْرى قميصي الصيؼ، بؿ يتًَّخذه جي
دميؾ، كاتخاذي الشاًة المبكف، كاتّْخاذي الحمار القكم غير الحركيف، فيذا خير مف غمَّة ألؼ دينار، ألٌنؾ تركبيو فتريحى ق

ٌياؾ أف تمجأ إلى االكتراء أك إلى االقتراض، كعميو  كتكفىر نعميؾ، كبو تدرؾي البعيد مف الحكائج كاألغراٍض، كا 
تطحف، فتكفر ما يربحو منؾ الطٌحاف، كتنقؿ عميو حكائجو كحكائجؾ حتى الحطب، كتنقؿ عميو األشياء، 

 تؾ العشرات كالمئات، ككانت في السٌنة ماالن كثيران.كتىٍستسقي عميو الماء. كىذه كميا نفقات، إذا اجتمعت كمَّف
ٍيمكة.   ثـ يقكؿ: أشيد أفَّ االقتصادى بركة، كأفَّ الجيؿ شيٍؤـه كمى

ٍرؽ شؤـ((. اشتريت مىبلءىةن فييا بعض  كحسبنا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: ))الرّْفؽ ييٍمفه كالخي
فةن. ثـ احتجت إلى طىٍيمساف، فقطَّعتيا، كجعمت منيا طٍيمسانان  عيب، فىًمبستيا حينان طكيبلن مف الدٍَّىر رداءن كمىٍمحى

بَّةو، فجعمتي ذلؾ الطيمساف ًظيارىة جٌبة مىٍحشيكَّةو بالقطف كبطٍَّنتيا، فمبستييا ما  كأحسًف ما كاف. ثـ اٍحتجت إلى جي
فجعمتو مف الكساًئد، كجعمتي القٍطف شاء اهلل. فمٌما اىترأت أطرافييا كبطانتييا، أخرجت ما كاف فييا صحيحان 

لمقناديؿ، أما الًقطع الصغيرة التي ال تصمح لمكسائد، فقد جعمتيا لمقبلًنس، كالقىمٍنسيكة المىخيطةي مف ىذا القماش 
و، فًبٍعتو إلى أصحاب الٌصينٌيات، ذلؾ ألٌف أصحاب الصينيات، كال  عجيبة. ثـ عىمىدت إلى أفضًؿ ما بىًقي كأىصحّْ

ا النكع المسٌمى الصبلحيات، يحتاجكف ًخرىؽ القماش لدىٍعًكيا كتنظيفيا كتمميعيا، كليس أفضؿ مف ىذا سيما مني
القماش ليذا. كجعمت خرقان أخرل ال تصمح ليذا ممحاةن لي كلمجارية، إذا نحف قضينا حاجة الرجاؿ كالنساء 

لى الخرؽ الصغيرة، كما صارى كالخيكط أ ك كالقٍطف المٍندكؼ، فجعمتييا أغطية كعىمىدت إلى ما سىقىط منيا، كا 
 لرؤكس القكارير.

كقد رأيت أبا عبد الرحمف الثكرم، كسمعت منو في البخؿ كبلمان كثيران. كلـ أرى أبخؿى منو مف أصحاب الثركة. 
ليو مف البخبلء، مثمما كنت أرل في بيتًو. كقد كاف كما قمت مف أىؿ  كلـ أرى شيخان ذا ثركة اجتمع عنده كا 

مكف النزكؿ بجكار مسجد ابف ريغباف، كىك عبد الرحمف بف ريٍغباف، ككاف مكلى لحبيب البصرة ، ككاف ىؤالء يفضّْ
ليى ديكافى العطاء ألبي جعفر المنصكر، كالمسجد مشيكر باجتماع أىؿ  بف مسممة، ككاف كاتبان كشاعران، كقد كى

ىك مف غيبلة البخيبلء، كجعفر بف سعيد، العمـ كالفضؿ فيو. فكنت أرل في دار الثكرم إسماعيؿ بف غىزكاف، ك 
ككاف عمى صمة ببيت الخبلفة العباسية، كقد كاف فكو الركح، بارعان في تكليد المعاني، كلكنو مف البخبلء. كأبا 
يعقكب األعكر، كىك إسحؽ بف حساف القىٍكىٌي، كقد كاف جٌيد الشعر، كلو كبلـ قكٌم، كقد اتصؿ بمجمكعة مف 
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كاة ف تعٌمـ منيـ، كقد عىًميى في آخر عمره، كالسخرية في شعره جمية كاضحة، كأبياتيو اليجائية قكية الشعراء كالرُّ
ًكضٌي كعبد اهلل بف كاسب الحرامٌي، ككميـ مف البخبلء المشيكريف،  بىيح، كعبد اهلل العىري فاضحة، كخاقافى بف صي

ف البخؿ دفاعان قكيان، كييكصي بو، كيدعك كقد حدثتؾ عنيـ مف قبؿ. ككاف الثكرٌم مف أشدىـ بخبلن، ككاف يدافع ع
 إليو. كما عممت أحدان ألىؼ في ذلؾ كتابان أك رسالة إال ىك كسيؿ بف ىاركف.

 كأبك عبد الرحمف الثكرٌم ىذا ىك الذم قاؿ البنو:
إٌف إنفاؽى أم بنٌي، ال تٍسًتقٌؿ شيئان مف الرٍزؽ، كال تحًقرىفَّ شيئان منو، فتقكؿ ىذا قميؿ فبل جـر في إنفاًقو، ف

نفاؽى الدكانيؽ يفتح عميؾ باب الدراىـ،  القراريط يفتح عميؾ باب إنفاًؽ الدَّكانيؽ، ألف قيراطيف ييساكياف داًنقان، كا 
نفاؽى العشرات يفتح عميؾ باب  نفاؽى الدراىـ يفتح عميؾ بابى الدنانير، كا  ألف اثني عشر دانقان تساكم درىمان، كا 

نفاؽ المئات  يفتح عميؾ باب إنفاؽ اآلالؼ، حتى يأتي اإلنفاؽ عمى الفرع كاألصؿ، كالنار تبدأ إنفاؽ المئات، كا 
في األطراؼ، ثـ تأتي عمى كؿ ما في الحقؿ، فيك طاعكف ال ييبقي كال يىذر، يطًمسي العٍيفى كاألثر، كيأخذ القميؿى 

ـي ما تأكي ذ الكبير. أم بينٌي، أتعم ؿي الدٍّْرىـ؟ إنو ))داري اليـٌ((. كتأكيؿ كالكثير، كيبدأ بالصغير فبل يكتفي حتى يأخى
الدينار ))ييٍدني إلى النار((. ألف الدرىـ إذا خرج مف كيس صاحبو كلـ يخميٍفو درىـ، كلـ يأخذ ًعكىضان عنو، دارى 
اليـٌ عمى صاحبو حتى يندـى عمى إخراج أٌكًؿ دانؽ. كقيؿ: إف الدينار ييدني مف النار، ألنو إذا أنفقو، كلـ يأت 

فو، كأخرجو دكنما بدؿ، بقي ميٍخًفقان ميٍعًدما، كفقيران يديه كالتُّراب، يتحٌرج في إيجاد مٍخرج مما ىك فيو. كقد تدعكه بخم
ة إلى المجكء إلى المكاسب الرديئة، كأف يىٍطعىـ كييٍطًعـ أىمو الخبيث بدؿ الطٌيب. كالكسبي الخبيثي  الضركرة كالحاجى

 كييكًجبي الحدَّ عمى كاًسبو، مف الدرىـ إلى الدينار، فكمو ييٍدًخؿي النار. ييسًقط الرجكلة، كيذىبي بالمركءة،
لىو الثكرٌم لمدرىـ كالدينار ليس لو، كليس مف بنات أفكاره، إنما ىك شيء كاف يتكمـ بو  كىذا التأكيؿ الذم تىأكَّ

ـى سيميَّ  عبد األعمى القاص، ككاف مف القصاصيف الظرفاء كلو طرائؼي كنكادر. فكاف عبد األعمى إذا قيؿ لو: ًل
ذا قيؿ لو:  ميكقٌيان؟ قاؿ: ألنو يٍستؿُّ كيمقى. كا  ـى سميَّ الكمبي سى ذا قيؿ لو: كًل الكمب قىٍمطٌيان؟ قاؿ: ألنو قؿَّ كلطى. كا 
كلـ سمٌي العصفكري عيصفكران؟ قاؿ: ألنو عصى كفٌر. كعبدي األعمى ىذا كاف طيّْبى النكادر، فكاف يقكؿ في 

ـى كييٍركىؿى كييٍصفىع، كرغيفيو أف ييٍضرىب قدماه قصصو: غداءي ا ع، كمرقتيو أف ييٍمطى لفقير ضرب بالسياط حتى يتكجى
رع.  بالًعصيّْ حتى تتقطَّع، كسمكتو أف ييرمى بالحصى حتى ييصى

كح كبعض المفسّْريف مف أمثاؿ عبد األعمى يزعيمكف أف النبٌي نكحان عميو السبلـ، إنما سيمّْي، نكحان ألنو كاف ين
عمى نفسو. كأٌف آدـ عميو السبلـ إنما سيمّْيى آدـ، ألنو سيكّْم مف أديـ األرض. كقالكا: كاف لكنو في سمرة لكف 
تراب األرض. كأف المسيحى عميو السبلـ إنما سيٌمي، المسيح ألنو ميًسحى بديىف البركة. كقاؿ بعضيـ: ألنو كاف ال 

 رض.يقيـ في بمد كاحد، ككأنو كاف ماسحان يمسح األ
كنرًجع بالحديث إلى أعاجيب أبي عبد الرحمف الثكرٌم: كاف الثكرٌم ييعجىب بالرؤكس، كيحمد أكمىيا، كيصفيا 
لمف يسأليو كمف ال يسأليو. كلـ يكف يأكؿ المحـ إال في عيد األضحى، أك مف بقية أضحيتو في ذلؾ اليكـ، أك 

رأس مىرة الجامع، كمٌرة الكامؿ، لكنو في أغمب األحياف عندما يككفي في عيرس، أك دعكة، أك سيفرة. ككاف ييسٌمي ال
كاف يسمٌيو العرس، كيقكؿ: كما تجتمع في العرس األلكاف في الثياب كالناس كالطعاـ كالشراب كأنكاع العزؼ 

 كالغناء، كسائر األشياء، كذلؾ الرأس تجتمع يو األلكاف الطيٌبة، فالرأس ىك العرس.



 86 

، كلكنو ذك ألكاف عجيبة كطيعكـو مختمفة. ككٌؿ طعاـو في ًقٍدر، ككٌؿ ًشكاء عمى ككاف يقكؿ: ))الرأس شيءه كاحد
جٍمر، لكفه كاحد، إال الرأس. كدٍعني أيبيٍّْف لؾ. الرأس فيو الدماغ، كلمدماغ طٍعـه خاصه يختمؼ عف سائر الطُّعكـ، 

ر العيف، كطعميا مختمؼ كفيو العيناف كطٍعميما ال يشبو طعـ غيًرىما، كفيو الشٍَّحمة التي بيف أصًؿ  األيذيف كمؤخَّ
ٍبد، كأٍدسىـ مف الدٍُّىًف الميذاب،  ـي مف الزُّ عف غيرىا مف الشُّحكـ، عمى أف ىذه الشٍَّحمة خاٌصة أطيبي مف المٌخ، كأنعى

أك دٍبسى كفي الرأس المّْساف، كلو طيعكـ كليس طعمان كاحدان، إف كاف مسمكقان أك مىٍشكيان، ثـ تضع فكقو الزيتى كالخؿَّ 
ٍيشكـ، كطىعٍميما مختمؼ عف سائر الطُّعكـ، كفيو المحـ الذم في  الرٌماف، كفيو الخيشكـ، كالغيٍضركؼ الذم في الخى

 الخٌديف، كطٍعمو مختمؼ عف غيره مف المُّحكـ((.
قؿ ككاف يقكؿ: ))الرأس سٌيد البدف، كفيو الدّْماغ كىك معًدف العقؿ، كمنو تتفَّرؽ األعصاب التي فييا ينت

نما القمب باب العقؿ، كما أف المدركة ىي النٍَّفس، كالعيفي  ٍمس. كا  الًحٌس، كبو ًقكاـ البدف. كفي الرأس الحكاس الخى
ٌنما األنؼ كاألذف باباف، كلكال أف العقؿى في الرأس، لما ذىب العقؿ مف  بابي األلكاف، كالنفس ىي الٌذائقة، كا 

 الضربة تيصيبو((.
: ىذا رأسي األمر. كعف  ككاف يقكؿ: ))إف الرأسى  ىك المثىؿ كىك المقدَّـ. كلذلؾ يقكؿ الناس عف الرأم الميٍحكـى

فارس الكتيبة كقائدىا: رأسي الكتيبة. كعف سيّْد القكـ: ىذا رأسي القكـ، كعًف السادة كاألشراؼ: رؤكسي القـك 
ياسة. فيؿ بعد ىذا ي  سأؿي عنو ذك ًكياسة؟((.كخراطيمييـ كأنكفييـ. كاشتٌقكا مف الرأس الرئيس كالرّْ

مة كالفٌكيف، فكضعيا بجانب  مجي ككاف إذا فرغ مف أكؿ الرأس، كلـ يترؾ عميو كال بداخمو شيئان، عمد إلى الجي
بيكت النحؿ، فإذا اجتمع النمؿي عميو، أخذه فىنفىضو في ًطٍست مممكء ماء، فبل يزاؿي يعيد ذلؾ في تمؾ المكاضع، 

قيكد. ككاف في يـك الرؤكس حتى يقمعى أٍصؿ النمًؿ مف داره ، عمد إلى إلقائو فكؽ الحطب، ليككف مف سائر الكى
ال بعد تىشرُّط، كبعد أف ييفيمو ما ييريديه. فإذا قىعىد  ُـّ بسيكلة، كا  رٌبما أٍقعد معو ابنىو عمى الخكاف. كلـ يكف ىذا يىًت

 الصبٌي بدأه بحديث أشٌد عميو مف الجكع، ككاف فيما يقكؿ لو:
يَّاؾ كشىرىه النَّعاـ، فإنيا تىٍبمىع كال تأكؿ، كما ينقير الطير ))إياؾ كنى  يىـ األكالد، فإف ىذا مف طبائع األكغاد. كا 

ياؾ كأخبلؽى الٌناًدبات كالنكائًح، كدىٍع عنؾ سيمكؾى الٌمبلحيف كالفىعىمة، كال تٍنيش كما يىنيشي األعراب ببل  الجاًرح. كا 
ياء، أك كما ينيش األغبياء. ككيٍؿ م ـٍ أنو إذا كاف عى قىع كصارى أقرب إليؾ. كىاٍعمى ف بيف يديؾ، فإٌنما حظُّؾ الذم كى

في الطعاـ ًشيءه غريب طريؼ، كليقمةه نادرة كريمة، كمضغةه شيية، فإف ىذا يككفي لمشيخ الميعىظَّـ كالصبٌي 
لكالئـ، كتدخؿي المنازؿ مع الصغير المدلَّؿ، كأنت ال ىذا كال ذاؾ. فأنت قد تيدعى إلى الدَّعكات، كقد تذىب إلى ا

ٌنما ىك رأس كاحد، فبل  خكانيؾ أشدُّ اشتياءن لمٍَّحـ منؾ. كا  ذكم العماًئـ، كلـ يٍمض عمى أكمؾ المٍحـى كقته طكيؿ، كا 
و، فبل تنظيٍر إلى ما فاتىؾ ككأٌنو ضاع.  تيجـ ىيجمكـ السّْباع، فقد تأخذي مف بعًضو، كتترؾي بعضى

ر مف أكؿ المحـ، فإف اهلل ييبًغض أىؿ البيت المٍحمييف. ككاف عمر بف الخطاب كأنا بعد ىذا أكره لؾ اإلكثا
يقكؿ: إٌياكـ كىذه المجازر، فإٌف ليا ضراكةن كضراكة الخمر. كأقكؿ: بؿ إف ًشٌدتيا كًشدَّة الكلع بيا أٍفتىؾي مما تفعؿي 

يح عميو السبلـ رجبلن يأكؿ لحمان الخمر. ككاف عمر يقكؿ: ميٍدًمف المحـ كمدمف الخمر. كصدؽ كاهلل. كرأل المس
ٌنو ليقتؿ السّْباع الضارية. كقاؿ الميمب  فقاؿ: لحـه يأكؿي لحمان، أيؼٍّ ليذا عمبلن. كذكر ىىًرـي بفي قيطبة المحـ فقاؿ: كا 
فرة، كقد سئؿ عف المٍحـ يأكمو مف لـ يٍمض عمى أكمو المٍحـى كقته طكيؿ، كلـ تىشتٌد شيكتو لو، فقاؿ:  بف أبي صي
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ا ىك المكت األحمر. ككاف األكلكف يقكلكف: أىمؾى الرجاؿى األحمراف: المٍحـ كالخٍمر، كأىمؾى النساءى األٍحمراف: ىذ
 الذَّىىب كالٍَّزعفراف.

ؿ غيرؾ عمى نفًسؾ، كعمٍّْميا ميجاىىدة اليكل كالرَّغىبات، كمقاكمة  د نفسىؾ أال تككف أنانيان، كأف تيفضّْ أم بنٌي. عكّْ
ا جمٍست إلى الطعاـ فبل تبمىٍع بٍمعى األفاعي، كال تأكؿ بمؿء فمؾ كما يأكؿ الحصاف، كال تيًدـ األكؿ الٌشيىكات. فإذ

لقمة بعد لقمة كما تفعؿ النّْعاج، كال تجعؿ لٍقمتؾى كبيرة كيميقىـ الًجماؿ. قاؿ: أبك ذٌر الغفارٌم لمف تبدَّلكا مف 
مىؾ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسٌمـ: ))تأكيمكف بم يكؿ، كمكعدنا اهلل((. إف اهلل فىضَّ ؿء أفكاىكـ كالخي

كجعمؾ إٍنسانان، فبل تجعؿ نفسىؾ باألكؿ بييمة كال مف السّْباع. كاٍحذىٍر سرعة الشَّبع حتى االٍمتبلء، كاٍحذر 
كماء: إذا كنت تأكؿي حتى التٍُّخمة فعيدَّ نفسؾ مف  المٍرضى اإلسراؼى في األكؿ حتى التُّخمة. كقد قاؿ بعض الحي

ـٍ أف الشبىعى يدعك إلى التٍُّخمة، كأف التخمةى  مىرىضان مزمنان. كقاؿ األعشى: ))كالًبٍطنة مٌما تيسىفّْو األحبلما((. كاٍعم
ؿ. كمىف مات ىذه الًميتىة فقد مات ًميتةن  تؤدّْم إلى األمراض كالًعمؿ، كأف الًعٌمةى تؤدم إلى المكًت كانتياء األىجى

ذا كاف القائؿي يىٍستحؽُّ الحٌد، فإف قاتؿ نفسو أشٌد. كقاؿ اهلل جؿ لئيمة، كقد قتؿ نفسى  و بىدىؿ أف يجعىمىيا كريمة. كا 
نا بعضان، كاف ذلؾ لآلية تأكيبلن، كلممعنى تحكيبلن.  ًذٍكره: ))كال تقتيمكا أنفسكـ(( كسكاء قتمنا أنفسىنا، أك قتؿ بعضي

أحذؽ األطباء كأمير النّْطاًسٌييف، ألخبركؾ أٌف أكثرى أىًؿ أم بنٌي، إف القاتؿى كالمقتكؿى في النار. كلك سألت 
القبكًر كانكا مف الميٍتخميىف. كال تيصدّْؽ مف يقكؿ: أكمة كمكتة. فيذا رأمه باطؿ، كمنذا الذم يسعى إلى المكًت 

، كيٍؿ في ثيميث العاجؿ؟ كخذ بقكًؿ مىف قاؿ: ربَّ أٍكمةو منعٍت أىٍكبلت. كقد قاؿ اإلماـ الحسف البصرم: يا ابف آدـ
دىع الثيميث لمتَّفكُّر كالتنٌفس. كىذا مأخكذ مٍف قكًؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  بطنؾ، كاٍشرب في ثمث بطنؾ، كى
مبىو، فإف كاف ال محالة، فثيميث لطعاًمو،  ٍسب ابف آدـ ليقٍيماته ييًقٍمفى صي ))ما مؤلى ابف آدـ كعاءن شٌران مف بطف. ًبحو

 كثمث ًلنىفىًسو((. كثمث لشرابًو، 
كقاؿ العابدن الزاىد بكر بفي عبد اهلل المزني، كىك رفيؽ الحسف كيقرف ذكره بو: ما كجدتي طعـ العيش حتى 
تركت التخمة كالعناء، كأخذت بعدـً االمتبلء: كحتى لـ ألبس إال ما يخدميني، كال أصير خادمان لو، كحتى لـ أكؿ 

 إال ما ال أحتاج إلى غسؿ يدم بعده.
م بنٌي: كاهلل ما أدل حؽَّ الرككيع كالسجكد في الٌصبلة مف كاف أككالن حتى التٍُّخمة، كال خشعى هلل كما ينبغي أ

ة، كالكجبات ما يكفي لعيش الصالحيف.  لممؤمف مف كاف يأكؿ أكثر مما يقكتيو. كالصكـي فيو الصحَّ
ـي أىًؿ البادية أقكل أم بنٌي، إف مف الحكمة أف يسأؿى العاقؿ: لـ طالت أٍعماري أىؿ الي ند كلماذا كانت أجسا

كأصحَّ مف أجساـً أىًؿ المدف؟ كهلل دٌر الحارث بف كمدة حيف قاؿ: ال دكاء خيره مف الًحٍميىة، كال شيء أضر مف 
 إدخاًؿ الطعاـً عمى الطعاـ.

ـى كانت أذىاف العرب صافية، كًىممييـ عالية؟ كلـ كاف األعرابي أصدؽى إحساسان  ، كأقكل أجناسان؟ أٍم بنٌي، ًل
كلـ صار الرُّىٍباف صحيحي األبداف عمى الدكاـ، ال يعرفكف النٍّْقًرس كال كجعى المفاصؿ كال األكراـ، مع طكؿ 
اإلقامة في الصكامًع كاألديرة، ال يبتغيكف إال اآلخرة؟ إف سببى ىذا كيمّْو كًعمَّتىو قمَّة الطعاـ، كًخفَّة ما يأكمكف، 

 ؿ القميؿ.كاالكتفاء باليسير كأق
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تًو باقيان، كبيف أف  ـى الدنيا ىانيان، كأف يككف في ىذه الدنيا بصحَّ أٍم بنٌي، إف المرءى مخيَّره بيف أف يعرؼى نسي
ني كاهلل أنصحؾ  ف أراد األكلى خٌفؼ مف الطعاـ، كلـ يٍشؾي ثقىمىو. كا  ييدني أجمىو. فإف أراد الثانية كافى مف األىكىمة، كا 

البدف، كصفاء الذىف، كصبلحى اآلخرة، كالعيشى مكتفيان غانمان ميسكران، كالقربى مف عيش بتدبير يحفظ عميؾ صحة 
 المبلئكة.

ـى قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  ـى صار الضبُّ أطكؿ شيء عمران؟ ألنو يعش بالنًَّسيـ. أتدرم ًل أٍم بينٌي، أتدرم ًل
يحفظينا مف شرّْ الشيكات، كمف الرغبات التي عميو كسمـ إف الصكـى كقاٌية؟ ألنو أراد أف نجعؿ الجكعى حماية، 

 تىٍعتىًمؿ في النفس جامحات. فاٍفيـ تأديبى اهلل كرسكًلو، فما قيًصدى بو إال مف كاف مثمىؾ.
كلماذا أضرب لؾ األمثاؿى مف الحيكاف أك مف بني اإلنساف؟ ىاأنذا أمامىؾ كقد بمغت التسعيف، كما زلت بحمد 

، كال تحٌرؾ لي عٍظـ، كال أيقظني في الميؿ عىصىب، كما شككتي في يـك اهلل قكٌيان كذا عٍزـو مكيف.  ما نقص لي سفّّ
مف األٌياـ، التَّعىب، كال عىرىفت طنيفى أيذيف، كال سىيىبلف عيف، كال سمس بكؿ. كىؿ خمقني اهلل معجزة بيف العباد؟ ال. 

 عيٍمرؾ كأف يىزيدى بيف الناس قىٍدرىؾ، فيذا ىك كلكنني كنت دائمان أيخفّْؼي مف الزاد. فإف كنتى تيحب أف ييطيؿى اهلل
ف كنت تيحب المكت، فبل ييبًعدي اهلل إال مف ظمـ((.  السبيؿ، كا 

ىذا كاف درسىو البنو في يكـ الرؤكًس كحده، فما بالؾ ببقية األٌياـ؟ كليت االبفى المسكيفى كاف يناؿي شيئان مف 
 طعاـ كييمىٍصمص العظاـ.الرأس بعد ىذا، فمـ يكف نصيبيو إال أف ينظرى ال

كلـ يكف يىشترم الرؤكس إال في آخر الشير، إذ يقكلكف إف الدماغ يككف أكفىرى في مثؿ ىذا الكقت كلـ يكف 
يشترم إال رأس ذبيحة فتٌية لكفرة الٌدماغ في رأسيا، ألف دماغ الفتى أكفر كميٌخو أنقص، كميٌخ الميًسفى أكفر 

قمر في األدمغة كالدماء تأثيران، فقد يككف الدماغ صغيران أك كبيران، كقد يككف كدماغو أنقص. كيزعيمكف أف لدكرة ال
الدـ قميبلن أك كفيران حسب األًىمَّة. كيزعمكف أيضان أف بينيا فرقان بيف الربيع كالخريؼ. كيزعيـ البىٍدك كاألعراب أف 

اؽ، كاف النُّطفةى إذا كقعت في الرًَّحـ في أكًؿ اليبلؿ، خرج الكلد قكيان ضخمان  ذا حدث الحمؿ في أكاف المحي ، كا 
 الكلد ضعيفان ضئيبلن.

ككاف أبك عبد الرحمف الثكرٌم يشترم الرؤكس مف جميع بائعي الرؤكس في بغداد، إال مف البائعيف بجكار 
مسجد ابف ريغباف. كلـ يكف يشترييا إال يكـ سبت. كاختمط عميو األمر فيما بيف الشتاء كالصيؼ، فكاف يشترييا 

 ة في ىذا الزماف، كمرة في ىذا الزماف.مر 
كأما سببي امتناعو عف شراء الرؤكس مف البائعيف بجكار مسجد ابفي رٍغباف، فؤلف الحيَّ كمَّو كاف حٌي 
مكنو عمى لحـ الضأٍف كٌمو، كرؤكس الضأف أكثر شحمان، كأكفر  البصرٌييف، كالبصريكف ييًحٌبكف لحـ الماعز كييفضّْ

 كأطرل، كأٍطيب كأشيى. لحمان، كلحميا أٍليىف
كأما اختياره شراء الرؤكس يكـى السبت، فؤلف القصابيف في جميع األنحاء يذبحكف يكـ الجمعة أكثر، كال 
ـٌ  يشترم الناس الرؤكس، بؿ يشتركف المحـ، فتكثر الرؤكس يكـى السبت عمى قدر زيادة عدد الذبائح، كالعكا

السبت، كقد أكمكا لحمان يكـ الجمعة، كربما بقي عندىـ فىٍضمةه مف  كالتٌجار كالصٌناع ال يشتيكف أكؿ الرؤكس يـك
 يكـ الجمعة، فيي تسٌد الشيكة. كالناس ال يىجمعيكف عمى ًخكافو كاحدو بيف المحـ كالرؤكس.
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كأما اختبلطي التدبير عميو بيف الشتاء كالصيؼ، فكٍجوي ذلؾ أف شراءه الرؤكس تحكيمو شيكتو كبيٍعد عيده بيا، 
افؽ ذلؾ أـ شتاء، فإف اشتراىا في الصيؼ، فؤلف المحـ في الصيؼ أرخص، لكفرة الذبائح، كالرؤكس صيفان ك 

تابعة لمٍَّحـ، كألف الناس ييعرضكف عنيا في حرّْ الصيؼ، كيقبمكف عمييا في الشتاء. فكاف يختار مكسـ الرخص 
ًشتكٌم كاحد، يساكم رأسيف عمى حسف المكقع. فإذا قكيت رغبتو، كتحركت شيكتو في الشتاء قاؿ: ))رأس 

صيفٌييف ألف البييمة المعمكفة غير البييمة التي ترعى في البىٌر، كما أىكىؿ العىمىؼ في الزريبة محبكسان، غير ما 
 أكؿ الحشيش في البرٌية ميطمقان.

 بخالء عمى اليامش
كنتي يكمان عند العنبرٌم،  حٌدثني المكيُّ أبك إسحاؽ، كقد حكيت عنو عند ذكر يحيى بف عبد اهلل كبيخمو، قاؿ:

فجاءتو جارية أمو، كمعيا ككزه فارغ، فقالت: ))أيمُّؾ تيسمّْـ عميؾ كتقكؿ: بىمىغني أٌنؾ لىفىٍفت جرَّتكـ بالٌخٍيش، كجعمت 
ًفيا التٍّْبف، كتجعميو نٌديان دائمان، فصار ماؤيكـ باردان، كيكمنا يكـه شديده الحٌر، فاٍبعث إلٌي بشىرٍ  زى بة منيا بينو كبيف خى

في ىذا الكيكز أيطفٍئ بيا حٌر جكفي((. قاؿ: ))أنًت كاهلل كاذبة، أٌمي أعقؿي مف أف تبعثى بككيزو فارغ، لكي نردُّه ليا 
مآلف ماء باردان. اذىبي فاممئيو مف ماء جٌرتكـ، ثـ عكدم كفٌرغيو في جٌرتنا، ثـ اممئيو ماء باردان، حتى يككف 

 شيء بشيء((.
ذا ىك يريد أف تدفعى أٌمو جكىران بجكىر، كعىرىضان بعرض، كماءن بماء، فبل تربحي أمُّو، كال يخسري  قاؿ المكٌي: كا 

إال الفرؽى بيف المائيف بيف حار كبارد، فأما عدد الجكاىر كاألعراض، فًمٍثبلن بمثؿ. كأما أف يرسؿ إلى أمو ككز 
 ماء بارد، فبل يىٍستًحٌمو.

ذا ىك ذا مرضعتيو جالسة قيبالىتو، ككمما أكؿ تمرة،  كقاؿ المكٌي: دخمت عميو يكمان، كا  جالس كأمامو قيفَّة تمر، كا 
رمى بنكاتيا إلييا، فتأخذىا، كتمٌصيا حينان مف الكقت، ثـ نضعيا في كعاء مخصص لمنكل. فقمت لممكٌي: أكاف 

ٍتيا، فصاح بيا يدع عمى النكاة مف شحـ التمر شيئان؟ قاؿ: ال كاهلل. كلقد رأيتيا الكىٍت نكاة مرة بعد أف مصَّ 
صيحة، زلزلت مف تحتيا األرض، فمك كانت قتمت قتيبلن، أك كانت ىتكت الًعٍرض، لما اٍرتجؼ أكثر مف ذلؾ 

 بالطُّكؿ كالعىرض. إنما كاف ليا أف تأخذ حبلكة النكاة، ثـ تجمع النكل ليصير كقكدان.
بيا، كلكنيا كاف لبخمو يحيا حياة مف ال قاؿ الخميؿ السمكلي: كاف أبك قطبة يممؾ ثبلثة آالؼ دينار يتًَّجر 

ر إخراج ما تجٌمعي في بالكعتو مف األكساخ، إلى يكـ المطر الٌشديد،  يممؾ ثبلثة دراىـ. ككاف مف ٍبخمو أنو يؤخّْ
حيف تسيؿ الدركب كالسيكؿ كاألنيار، فيستأجر رجبلن كاحدان فقط، يخرج ما فييا، كيصٌبو في الطريؽ، فيجرفو 

ٌب قىٍدر مائتي ذراع، فكاف سيؿ المطر، كيذ ىب بو إلى قناة التصريؼ. ككاف بيف مكضع حفرة بالكعتو كالمىصى
لكي ال يخسر درىميف، يحتمؿ االنتظار شيران أك شيريف، كال ييمو أف يصٌب األكساخ في الطريؽ كيؤذم بيا 

 الناس.
 قاؿ الخميؿ: حدثتني امرأة تعرؼ األمكر، فقالت:

ت فيو عجائزي مف عجائىًز الحٌي. فمما رأيف أف أىؿى المأتـ قد أىقٍمف المناحة، اعتزلف كاف في الحٌي مٍأتـ اجتمع
نفاقيـ عمييف. كتعرؼ كيؼ  في ريٍكف، يتبادلف األحاديث. ثـ قادىٌف الحديث إلى ذكر ًبرّْ األبناء باألٌميات، كا 
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ليا، كأـ فيمكيو ساكتة. ككانت امرأة تجرم األحاديث في مثؿ ذلؾ المجمس، فأخذت كؿّّ منيٌف تذكر ما يقدـ ابنييا 
صالحة، كابنيا يظير النسؾ، لكف البخؿ عنده ًديف ال يدانيو الشرؾ، كلو حانكت بجكار مقبرة بني حصف يبيع 

 فيو ما يجمع الصبياف مما يىٍسقط مف رطب النخؿ.
كما يتحدثف؟ كماذا يصنع قالت: فأٍقبىمىت المرأة عمى أـ فيمكيو، فقالت ليا: ما لؾ ال تحدثيف معنا عف ابنؾ 

فيمكيو ككيؼ يبٌرؾ؟ قالت أـ فيمكيو: كاف ييعطيني في كؿ أضحى درىمان، ثـ قطع عطاءه أيضان. فقالت ليا 
المرأة. كما كاف يخصص لؾ إال درىمان كؿ أضحى؟ قالت: ما كاف يعطيني إال ذاؾ، كرٌبما أدخؿ أضحى في 

لمرأة: يا أـ فيمكيو كيؼ يدخؿ أضحى في أضحى؟ قد يقكؿ أضحى، فبل أناؿ الدرىـى إال كؿ أضحييف. قالت ا
الناس: إف فبلنان أدخؿ يكمان في يكـ، كأسبكعان في أسبكع، كشيران في شير، أما أضحى في أضحى، أك ًفٍطران في 

 ًفٍطر، فيذا ما لـ يفعمو أحد مف قبؿ، كىذا شيء البنؾ، ال يشاركو فيو أحد.

 تّمام بن جعفر 
 بخلما أكثر فالسفة ال

و  ـي بف جعفر مف أٍبخًؿ خمًؽ اهلل، كلـ يكف يخفي بخمىو عمى الطعاـ خاصة. فإف أكؿ أحد خبزه، كبىخى كاف تٌما
كقٌرعو، كلك كاف يستطيع لقطعو ككاؿ لو شنيعى التُّيـ، بحسب عددو المُّقىـ، كرٌبما ظٌؿ كراءه حتى يستخرج أف دمو 

 حبلؿ.
مسائو: ))ما في األ رض أحد أشدُّ قدرة عمى المشي مٌني، كال عمى ظيرىا أحد أقكل ككاف إف قاؿ لو أحد جي

مىؿ، كتىٍعدك كالحصاف، كأتت تأكؿ أكؿ  عمى الركض مٌني(( قاؿ لو: ))كما يمنعؾ مف أف تمشي أكثر مف الجى
ًمدى اهلل مف يحمىديؾ((. فإف قاؿ: ))إني كاهلل أضعؼ الخٍمؽ عف ال مشي. عشرة؟ كىؿ يحًمؿي الرجؿى إال بطنيو؟ ال حى

ني لينقطعي نفسي كيصير لياثي كالشخير، إف مشيت ثبلثيف  ال أقًدري عميو، كربما سبقني الصبي الصغير. كا 
خطكة أك أقؿ(( قاؿ: ))كىؿ في ىذا غىرابة؟ ككيؼ تمشي، كقد جمعت في بطنؾ حرامان كحبلالن، ماال يقدر عمى 

ة األكؿ؟ كأمَّ أككؿو شىًره يقًدري عمى الحركة؟ إٌف حممو عشركف حمىاالن؟ كىؿ تنطمؽي القدماف في المشي إال مع خفٌ 
مىف أٍتخمت بطنيو ليعجزي عف الرككع كالسجكد، كعف القياـ كالقيعكد، أفبل تريديه أف يعجز عف المشي الكثير 

 السريع؟((.
عو كضرباتو(( قاؿ تٌماـ: ))ال  فإف قاؿ الجميس مشتكيان ضرسو: ))لـ أذيؽ البارحة لمنكـ طعمان مف شٌدة كىجى

أعجب مف ىذا، بؿ أعجب مف أٌنؾ اشتكيت ًضرسان كاحدان، كلـ تٍشتؾ جميع ضركسؾ. ككيؼ بقيت إلى اليـك 
ف  في فمؾ سٌف؟ كأم ضرس يقكل عمى المٍضًغ كالطٍَّحف؟ كاهلل إف الرَّحى المصنكعة في الشاـ لتكٌؿ كتتعب، كا 

 لـ تٍأًتؾى قبؿ اليكـ. اٍرفيؽ بنفسؾ كضركسؾ((.العصا الغميظة ليتعبيا الدؽُّ كالٍضرب. كأعجب أف ىذه العمة 
فإف قاؿ: ))أحمدى اهلل عمى أٌني ما اشتكيت ضرسان لي قط، كال تحمحؿ لي ًسٌف عف مكضعو، منذ بدٍَّلت أسناني 
ككعيت(( قاؿ: ))يا مجنكف، أما عممت أٌف كثرة المٍضغ تيٌقكم األسناف، كتدىبغي المثة كتغذم أصكليا؟ كأف إعفاءى 

نما الفـي جزء مف اإلنساف، ككما أف اإلنساف نفسو يقكل كيٍصميبي عكده األضر  اس مف المضغ ييكىنيا كييضعفيا؟ كا 
ذا طاؿى سككنيو الف ككىىىف كاسترخى، كذلؾ األضراس كاألجزاء األخرل، كلكف ًرٍفقان، فإف  إذا عىًمؿ كتحٌرؾ، كا 
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ـٍ بكثرة المضغ ىذه الثركة،  كلكؿ شيء مقداره كنياية، كليست قكتؾ اآلف كما كنت في اإلتعاب ييدـي القٌكة فبل تيد
ذا كنت ال تشتكي ضرسىؾ مع كؿ ىذا األٍكؿ، أال تشتكي بطنؾ كأنت تضع فيو كؿ ىذا الًحٍمؿ؟.  البداية. كا 

فإف قاؿ الجميس: ))كأنني أيًصٍبت بداء الظمأ، فأنا أشرب كأشربي كال أرتكم، كما أظف أف أحدان في الدنيا 
ماء أكثر مني، قاؿ: ))كما الغريبي في ىذا؟ إف التراب يشتيي الماء كيحتاجو ليركيو. كحٌتى الطيف يشرب مف ال

يحتاجي ماء يبٌمو كينٌديو. كمع ما أرل مف شٌدة إقبالؾ عمى الطعاـ، كحرًصؾ عمى تكبير المقمة كتعظيميا، لك 
لطعاـ، كال ترل نفسىؾ، فسىٍؿ عف ىذا مف شربت ماء الفرات لما كجدتو كثيران عميؾ. أنت ال تدرم ما تصنع عمى ا

ري عف إركاء جكًفؾ كما حشكتى  ال ييحابيؾ كال يجاممؾ، بؿ يقكؿ لؾ الصدؽ، عندىا تعمـ أف ماء دجمة كمو، يقصي
 في بطنؾ((.

فإف قاؿ: ))ما شربت منذ أصبحت مف الماء ما يكفي الطفؿ الصغير، كما شربت يكـ أمس كمو إال ماال يمؤل 
ر، كما في األرض كميا إنساف أقؿُّ مني شربان لمماء(( قاؿ تٌماـ: ))أتدرم لماذا؟ ألنو ما في األرض القدح الكبي

كميا أشدُّ نيمان إلى الطعاـ منؾ، فبل تدىعي لمماء مكضعان، كألنؾ ترٌص الطعاـ فكؽ الطعاـ في جكًفؾ، فبل يجد 
مف ال يشرب الماء عمى الخكاف، ال يدرم مقدار ما أكىؿ، الماء مٍدخبلن. كالعجيب أال تىٍتخـ، ألف الشًرهى إلى األكؿ، 

فيك ال يتكقؼ عف المضغ ليشرب كيمتقط أنفاسو، كربما شبع كأدرؾ الكفاية كلـ يتكقؼ، كمف جاكز مقدار 
 الكفاية، البد أف ييصاب بالتخمة((.

جميس: ))لقد أىمكني األرؽي كقد يرل شحكبان في كجو مف ييجالسو، كذبكالن في عينيو، فيسأليو عٌما بو، فيقكؿ ال
كأنيكني، كما أناـ مف الميًؿ إال أقٌمو، كما ًنمتي ليؿ األمس كيمَّو(( فيقكؿ تٌماـ: ))ككيؼ تناـ؟ ككيؼ لمف مؤل بطنو 
حتى التخمة، فتكٌلدت عنده النَّفخة، كراحت أمعاؤه تنقبض كتتمكل كتصدر قرقرتىيا أف يناـ؟ بؿ كيؼ لمف أكؿ 

يىًجٌؼ ريقيو كييبسى لسانو مف العطش؟ كىؿ يترؾ العطشي الرجؿ يناـ؟ كمف أكؿ كثيران كاف  ىذا الطعاـ كمو أال
كاإلبؿ الظماء، كلـ يرتًك مف شرب الماء. كمف شرب كثيران احتاج إلى التبكّْؿ كثيران، كمف أمضى ليمىو كمَّو بيف 

خراج ىذا الماء، كيؼ لو أف يعرؼ النكـ؟((.  إركاء عطشو بالماء، كا 
ًميُّ مف كؿ ىـٌ، فما ىك إال أف أضع رأسي عمى الًمٌخدَّة حتى أذىبى في نكـو فإف  قاؿ الرجؿ: ))أنا بحٍمد اهلل خى

بح(( قاؿ: ))ليس في ىذا عجب، ذلؾ ألف الطعاـ كالخٍمر ييٍسكر،  عميؽ، كأظٌؿ كالحجر الممقى إلى الصُّ
العركؽ، كيسترخي بو جميع البدف، كال أعجب  كييضعؼ اليٌمة كييخدّْر، كبالطعاـ الكثير يضعيؼ الدماغ، كتبتؿٌ 

ـى كالحجر، أك مف كسر طكؿ يكمو الصخكر، بؿ إني ال أعجب أف تناـ الميؿ كالنيار كالشيكر((.  أف ننا
فإف قاؿ: ))أصبحت اليكـ كأنا ال أشتيي شيئان مف الطعاـ((. قبض عميو تٌماـ، كحذره بسرعة: ))إٌياؾ أف تأكؿ 

عيفىت شيكٍتو كأكؿ القميؿ، أصابو مف الضرر مثمما يصيب مف جمحت شيكتو كأكؿ قميبلن كال كثيران، فإ ٌف مىف ضى
الكثير، كلماذا تشتكي؟ ككيؼ يمكف أف تشتيي اليكـ طعامان، حتى لك كاف ًكٍسرة، كقد رأيتيؾ باألمًس كقد أكمتى 

ـى عشرة؟((.  طعا
ٍرب حتى السٍُّكر، فإٌف مف كانت ىذه حالىو ال ككاف تٌماـ بف جعفر يقكؿ لندمائو: ))إياكـ كاألكؿ عمى أثر شي 

ٌني لكـ  دكاء لو إال الشراب. إف عدىـ اإلفاقة مف سيٍكر الخمر تخمٍة كحده، كالمتخـ إذا أكؿ مات ال محالة. كا 
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ياكـ  ، أك الخركج مف الحٌماـ، كا  ناصح. إياكـ كاإلكثار مف الطعاـ، في أعقاب الًحجامىة، أك االحتياج إلى فىٍصدو
 إلكثار، كعميكـ بالتخفيؼ في الصيؼ كمّْو، كاجتنبكا المحـ خاصة، تتجٌنبكا األضرار((.مف ا

ككاف يقكؿ: ال يفسدي أخبلؽى الناس إال عديمك اإلحساس. ىذا الذم يأتي بأقبح األفعاؿ في المجالس، كيتشدؽ 
يضحؾ لنكادره، كيشكري لو ظيٍرفو، بالكبلـ البارد، كيأتي بالطُّرؼ المٍستنكرىة يظنيا حاٌرة مضحكة، لك لـ يٍمؽ مف 

كيستحسف منو كؿ طيٍرفو، كييظير السركر بقبيح اإلشارات كالحركات تييان. فيا ىـ يقكلكف لؤلكيكؿ النًَّيـ، كلمف 
يـ كتقريظيـ  سىفي األكؿ((. كيسمعي مدحى يٌتًصؼ بالشره، كلمف ال تحرّْكيو إال رغبتو في الطعاـ: ))فبلف حى

ف ىذا ما قد ييمكو، كيككف السبب في دينكّْ أجمو، حتى جعؿ ذلؾ عادة، بؿ صارٍت كسيمة كتشجيعيـ، كال يدرم أ
لكٍسب ضحكيـ كعيجٍبيـ كاالستزادة، كربما أكؿ ما فكؽ شبعو حتى التٍُّخمة، كربما فكؽ التخمة ما ال ييطيؽي فقتمو، 

و ببل زاد، فمك أنيـ، بدؿ قكليـ: ))فبلف كال تراه إال ىاجمان عمى طعاـً أٌم مف العباد، فيمتيـ ما بيف يديو كيترك
سىفي األكؿ((، قالكا: ))فبلف أقبح الناس أكبلن(( ال رعكل عف عادتًو الذميمة، كلسمؾ في األكؿ الطرؽ السميمة.  حى

 كلكاف ذلؾ صىبلحان لمنيـ كصاحب الطعاـ.
نفي التيمة عنو إال أف يدعك كترل الناس يتيمكف الرجؿ بالبخؿ عمى الطعاـ، كيحاري المسكيف فييـ، فبل يجد ل

كؿ نىًيـو أككؿ، ككؿَّ شىًره ال يشبع. كيحضر لو الطعاـ الطيب، كالغريب النادر، كال تراه ينجك مف ألسنتيـ، كال 
 يفيده ما فعؿ.

ذكر بيا في  َن كلك كانت شٌدة األكؿ ككثرتو، كالٌنيـ عمى الطعاـ، مما ييعىد في محاسف المرء كأفعالو الحميدة، مي
يـ اهلل جؿَّ بالرغبة في الطعاـ، بما لـ ييعطو أحدان مف خمًقو. المجا لس، لكاف األنبياء أكثر خمؽ اهلل أكبلن، كلىخصَّ

ف المنافؽى  كلكننا نجده سبحانو كتعالى جعميـ غيرى ىذا. كفي مأثكر الحديث ))إف المؤمف يأكؿ في معىن كاحد، كا 
منيف، ككأنو صمى اهلل عميو كسمـ يعممنا أف كثرة األكؿ مف يأكؿ في سبعة أمعاء(( فالمنافؽ يأكؿ أكؿ سبعة مؤ 

عبلمات النفاؽ. ىؿ سمعتـ بنبي اشتير بالنَّيىـ، كبكثرة األكؿ كتعظيـ المُّقىـ؟ بؿ نرل في سيرىـ أنيـ اشتيركا 
، أك ابف بأنيـ أقؿ العالميف أكبلن، كأكثرىـ زىدان في الطعاـ. كنسمع أف فبلنان كاف يفتخر بأنو ابف أشجع العرب

أفرس العرب، أك أٍحكـ العرب، كقد ييمدح ىك نفسيو بيذا، فيؿ سمعتـ بأحد قٌط افتخر بأنو ))آكىؿي العرب((؟ أك 
 افتخر بشدة أكؿ أبيو فقاؿ: ))أنا ابف آكىًؿ العرب((؟.

و، كىكذا يفعؿ كثيركف عند السماع، ككاف ىذا غريبان  كشرب مٌرة، كغٌناه المغني، فتممكو الٌطرب، فشٌؽ قميصى
ؾ؟ ألـ  منو. فقاؿ لرجؿ كاف مف قبؿي مكلى لو يقاؿ لو ))المحمكؿ(( ككاف صيرفيان، كيجمس إلى جانبو: ))كيحى
ـٍ تشؽَّ قميصؾ؟(( قاؿ المحمكؿ ككاف مف األعاجيب في  ـى لى تطرب؟(( قاؿ المحمكؿ: ))بمى كاهلل(( فقاؿ: ))فًم

َـّ بيذا. شيقَّو كأنا البخؿ، كيبارم تٌماـ بف جعفر فيو: ))ال كاهلل ال أ شٌقو، كليس عندم غيريه(( قاؿ تٌماـ: ))ال تيت
أكسكؾ غيره غدان(( قاؿ: ))فأنا أشقُّو غدان(( قاؿ تٌمأـ ))كما فائدة شقّْؾ لو غدان كنحف اآلف في مجمس الطرب؟ 

 كماذا أستفيد مف شٌقؾ لو غدان؟(( قاؿ المحمكؿ: ))كأنا ماذا أستفيد مف شقّْو اآلف؟((.
أسمع باثنيف مف خمؽ اهلل يتجادالف كيتناظراف في أمر ىك ابف ساعًتو، كال ييستحسف إال في لحظًتو كشؽّْ فمـ 

 القميص لغمبة الطرب، إال ىك كمكاله محمكؿ.
* * * 
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 بخالء آخرون عمى اليامش 
، كلكف! يا دخؿ عميه األعمى عمى يكسؼ بف كؿّْ خير، فقاؿ يكسؼ: ))لك بٌكرت يا عمٌي قميبلن، فمقد تغٌديتي 

ؾ ما تجديف، فميس مف أبي  جارية، ىاتي ألبي الحسف شيئان((. قالت: ))لـ يٍبؽى عندنا شيء((. قاؿ: ))ىاتي كيحى
الحسف حشمة، كأبك الحسف يىعذير((. فما شٌؾ عمي في أنيا ستأتيو برغيؼ أيًكؿ طرفيو، كرقاقة ليطّْخت بالدسـ، 

يىب، كفيضمىة شكاء، كبعض ما زاد في الصحكف الكبيرة. فجاءتو كبقية مىرىؽ، كعٍظـ عميو شيء مف لحـ رقيؽ ط
بطبىؽ ليس عميو إال رغيؼ ناشؼ مف أرغفة األرز، كال شيء معو، فكضعتو عمى الخكاف كقٌربتو مف عمٌي، 
ـى أف قكؿى يكسؼ: ))ليس منو ًحٍشمة((  فأجاؿ يده في الطبؽ كما يفعؿ األعمى، فمـ يجد إال ذلؾ الرغيؼ. كقد عًم

ي أف يأتكه بالقميؿ، دكف أف يستحكا مف ذلؾ القميؿ. فمـ يظٌف أف األمر يصؿ إلى ىذا الحد. فمما لـ يجد غير يعن
الرغيؼ، رفع صكتو قائبلن: ))كيمكـ، كاف األفضؿ أف تعتذركا، كال تأتكا بمثؿ ىذا، رفعتـ الحشمة كميا، كأبك 

 الحسف صديؽ، كأبك الحسف يعذير، قاتؿ اهلل بخمكـ((.
ثني محمد بف حٌساف األسكد، قاؿ: أخبرني زكريا القٌطاف، قاؿ: كاف لرجؿ ييدعى الغٌزاؿ قطعة أرض  كحدٌ 

كأماميا حانكتي. فأٌجر نصفيا لسٌماؾ، لكي ييسقط ما استطاع مف أجرة األرض. قاؿ: ككاف الغٌزاؿ أعجكبة في 
يأكؿ ىذا الرغيؼ دكف أم شيء مف البخؿ كآية في الشٌح، ككاف يأتي مف منزلو كمعو رغيؼ، فكاف أكثر أيامو 

اإلداـ معو. كربما اشتيت نفسيو شيئان مف اإلداـ مع الرغيؼ، فيأخذ مف السٌماؾ سمكة مف أردأ أنكاع السٌمؾ. فإذا 
أخذ السمكة فمسحيا عمى كجًو الرغيؼ، ليأخذ الخبز منيا رائحتيا، ثـ يأكمو. كربما فتح بطف أراد أف يتغٌدل 

ح يضع فيو المقمة بعد المقمة كيأكٍميا.فإذا رأل أف ىذا قٌمؿ مف جٍسميا، كالتصؽ طرفا بطنيا أحدىما السمكة، كرا
يا الذم ميمّْحت  يا، كلييكىـ أٌف ىذا ممحي باآلخر، طمب مف ذلؾ السٌماؾ شيئان مف ممح السٌمؾ، فحشا جكفىيا لينفيخى

قطعة يدٌسـ بيا لقمتو، كال يككف ىذا منو إال في آخر بو. كلرٌبما غمبتو شيكتو إلى اإلداـ، فيعض مف طرؼ أنًفيا 
لقمة مف طعامو، ليطيّْب بيا فمىو، فكأف غداءه كٌمو كاف سمكان. ثـ يضعييا في ناحية. فإذا اشترل مف امرأة غٍزالن، 

رأسى  راح يجمع كيطرح، حتى يدًخؿى ثمف تمؾ السَّمكة في ثمف الغٍزؿ، كيحسبييا عمييا بمثؿ ما اشتراىا. فيسترجع
 مالو، كيبقى لو األداـ.

 كركل أصحابنا عف عبد اهلل بف المقفَّع، قاؿ:
ذاـ الشىبٌي يأتي إلي، فنجمس كنتحدث، فإذا حاف كقت الغداء انصرؼ معي إلى منزلي، فيتغٌذل  كاف ابف جي

يدي البيخؿ، معنا، كيبقى عندنا إلى أف تميؿ الشمس إلى الغركب، كيبرد اليكاء. ككنت أعرؼ أنو كثير الماؿ شد
كالكاحد مف ىؤالء يشتٌد بخمو بمقدار ازدياد مالو. ككاف ييًمٌح عميَّ في أف أزكره، فكنتي أعتذر منو مرة ليذا السبب 
ًعمتي ًفداؾ، أف تظف أٌني مٌمف يتحٌرج مف أصدقائو،  كمرة لذاؾ. فمما تكرر ىذا مرات كثيرة منو كمٌني، قاؿ: جي

جمسائو، كىا أنت تٍعتًذر عف الزيارة، إشفاقان منؾ عمٌي مف الخسارة، ال كاهلل، إف كيتكٌمؼ ماال طاقة لو بو إلرضاء 
ىي إال كيسيرات خبز يابسة، كممح، كماء الجٌرة. فقمت لنفسي: ))لعٌمو يقكؿ ىذا ليجذبني إلى الزيارة بتيكيف 

ر مف الطعاـ، تكاضعان منو. أك كقكؿ الرجؿ: أطعـ  األمر. كلعٌؿ ىذا كقكؿ الرجؿ، يا غبلـ، أطعمنا مما حضى
السائؿ خمسى تمرات. كلكف ىذا ال يككف كما قاؿ، بؿ ربما كاف أضعاؼ أضعاؼ ما قالو. كما أظف أحدان يدعك 
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أحدان مثمي ليقطعى البصرة مف شرقيا إلى غربيا، مع ما في ذلؾ مف المشقة، ثـ يأتيو بممح كماءو كًكسرات، أك 
 ببضع لًقمات((.

َي عمى اهلل ذ بسائؿ مسكيف كقؼ كىكذا اٌتكمتن ، فإذا ىك كما قاؿ، فاستحييتي أف أرٌده، كا  ـى  كزرتو، كقٌدـ الطعا
بالباب، فقاؿ: أطعمكنا مما تأكمكف، أطعمكـ اهلل مف طعاـ الجنة كأنتـ شاكركف. قاؿ ابف جذاـ: بارؾ اهلل فيؾ 

زىقؾ. فأعاد السائؿ القكؿ، كأعاد الشبٌي الجكاب. فمما تكرر ىذا، قاؿ  دٍدنا كلؾ كرى الشبٌي: اذىب ػ كيمؾ ػ فقد رى
عميؾ، أـ تأتي لنخضع بيف يديؾ؟. فقاؿ السائؿ: سبحاف اهلل، ما رأيت أحدان مف الكراـ، يرٌد ليقمة عف سائؿ، 
ال خرجت إليؾ، فكاهلل لف أتركؾ حتى أكسر ساقيؾ.  دىٍدنا عميؾ، فاذىب كيمؾ، كا  كبيف يديو الطعاـ. فقاؿ: قد رى

هلل، لقد نيى جٌؿ ذكره عف نىٍير السائؿ بقكلو ))كأما السائؿى فبل تىٍنير(( كأنت تيٌددني بكٍسر قاؿ السائؿ: سبحاف ا
َي مف صٍدؽ كعيده، مثؿى الذم  ساقٌي؟ فمـ أيًطؽ صبران، كقمت لمسائؿ: اذىب يا ىذا كأىًرٍح نفسىؾ، فكاهلل لك تعرؼن

 قاؿ. أعرؼ مف صٍدؽ كعًده كمكاعيًده، لما كقفتى لحظة، كبعد سماعؾ ما
 ككاف أبك يعقكب الذقناف يقكؿ:

ما فاتني المحـ، كال انقطع مف دارم يكمان، منذ ممكتي الماؿ. قاؿ العارفكف بحقائؽ أمر داره، كالمطَّمعكف مف 
األصحاب عمى أسراره، ىذا صحيح. كىك يعني أنو ما فاتىٍتو رائحةي المحـ. ألنو إذا كاف يكـ الجمعة، اشترل لحـ 

الضأف أغمى، كأطيب كأشيى. ثـ اشترل بصبلن بداًنؽ، كباذنجانان بداًنؽ، كقٍرعان بداًنؽ، فإذا كاف  بقر بدرىـ، كلحـ
ر فجزران بداًنؽ. فيطبخكف المحـ في الًقٍدر، ثـ يصٌفكف ما اشترل طبقات فكؽ طبقات، ثـ يغمركنيا  زى ـى الجى ىذا أيا

خبٌزىـ بشيء مف دسـ رأس القدر، كتبقى طبقات كٌميا بالماء، كييٍنًضجكنىيا. ففي ذلؾ اليكـ يأكؿ كعياليو 
الخضراكات كما صفُّكىا. فإذا كاف يـك السبت ثرديكىا خبزىـ، كصبكا عميو شيئان مف المىرؽ، كأكمكه. فإذا كاف يـك 

ر. فإذا كاف يكـ الثبلثاء أكمكا القٍرع. فإذا كاف يكـ األر  زى بعاء األحد أكمكا البصؿ، فإذا كاف يكـ االثنيف أكمكا الجى
 أكمكا الباًذنجاف. فإذا كاف يكـ الخميس أكمكا المحـ. فميذا كاف يقكؿ: ما فاتني المحـ منذ ممكتي الماؿ.

ذا األرض  ذا حطبييـ شٌر حطب، كا  ذا ىـ في ببلد باردة، كا  كقاؿ أصحابنا: نزلنا بناسو مف أىؿ الجزيرة، كا 
جمؿ الدّْيار، كشجر مف أكـر األشجار، كما في األرض كمُّيا غابة مف شجر يقاؿ لو الطَّرفاء فقمنا: ))ديار مف أ

أكـر مف الطرفاء(( قالكا: ))نعـ، إنو شجر كريـ، كمف كىرىمو نًفٌر كما يفر الناس مف المجذكـ((. قمنا: ))فما الذم 
ًَ الطرفاء ىذا ييًضـي الطعا ـ، يجعمكـ تفركف؟(( قالكا: ))أما عممتـ أف حطب الطٍرفاء كثير الدخاف؟ إف ديخافى

 فيظؿ المرء جائعان عمى الٌدكاـ، كعيالينا كثير((.
ؿي حتى عمى عيالو.  قاؿ المكٌي: كاف ألبي عّـّ يقاؿ لو سميماف الكثرٌم، كقد سمٌي بذلؾ لكثرة ما لو، ككاف يبخى

ٍبمغى الرجاؿ، فكاهلل ما كىبني يكمان شيئان مف ماؿ، كال نمتي منو ى دية مف ككاف يقرٌبني كأنا صبٌي إلى أف بمغت مى
ذا أمامىو قطع مف الحمكل الرخيصة ال تيساكم  حبلؿ. فمقد جاكز في بيخمو حٌد البيخبلء. فدخمت عميو يكمان، كا 
قيراطان؛ فمما ناؿ حاجتو منيا، تاقت نفسي إلييا، فمددت يدم آلخذ قطعة، فنظر إلٌي نظرة صٍقر، فقبضت يدم، 

ظنُّؾ، فإف حالىؾ عندم عمى ما تحب، كأنت كأنؾ كاحد مف فقاؿ: ))ال تقبض يىدؾ، كاٍنبسط كاسترسؿ، كليحسيٍف 
عيالي، فخذىا كميا، كال تترؾ منيا قطعة، فيي لؾ جميعان، نفسي بذلؾ سخٌية، فاٍمديٍد يدؾ، بؿ كمتا يديؾ، كاهلل 
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يعمـ أٌني مسركر بما كصؿ مف الخير إليؾ(( فعافتيا نفسي، كتركتييا بيف يديو، كقمت مف عنده، كجعمت كجيي 
 لى العراؽ، فما رآني كما رأيتو حتى مات.إ

 كقاؿ المكٌي، سمعني سميماف أنشد مف شعر امرئ القيس:
قيا ًغزاره  ـه نيسكّْ نى  لنا غى

 كأف قيركفى ًجمَّتيا الًعًصيُّ 
 فتمؤلي بيتىنا أًقطان كسٍمنان 

 كحسبيؾ مف غنىن ًشٍبعه كًرمُّ 
 فقاؿ: لك كاف ذكر مع ىذا شيئان مف الكسكة لكاف أجمؿ.

كعيكتب في شٌدة عيبكًسو كتقطيًب جبينو كقٌمة الضحؾ، فقاؿ: ))إف الذم يمنعني مف الضحؾ أف اإلنساف 
 يككف أقرب إلى البذؿ كالعطاء، إذا ضحؾ كطابت نفسو كأىًنس الصفاء((.

كصمَّيتي العشاء في مسجد الجامع كمعي محفكظي النٌقاش، ثـ جمسنا في المسجد نتذاكر بعض األمكر، حتى 
ؼ كؿ إلى منزلو، ككاف طريقي كطريؽ محفكظ كاحدان، فسرنا معان. فمما ًصٍرنا قرب منزلو، ككاف منزلو انصر 

أقربى إلى مسجد الجامع مف منزلي، قاؿ لي: ))لـ ال تبيت الميمة عندم؟(( فرفضت، فقاؿ: ))يا أبا عثماف، 
ال قمر، كليس معؾ ما ينير لؾ منزلي منزلؾ، كأيف تذىب في ىذا البرد كالمطر، كالظبلـ دامس، ال نجـ ك 

الدرب؟ كقد كلدت ًنعاج لي، فعندم ًلبىأه لـ ير الناس مثمو في دىسىًمو ككثافًتو، كتٍمره لـ يذٍؽ أحد في مثؿ جكدتو 
كحبلكتو(( فقمت: ))أما كاهلل ما أردتي أف أثقؿى عميؾ، كلكنؾ سددت عمٌي دركب االعتذار فمما ًصٍرنا في منزلو، 

عة، ثـ جاءني بطبؽ كبير فيو ًلبأ. كآخر مثمو فيو تمر. فمما مدٍدتي يدم قاؿ: ))يا أبا عثماف، أبطأ عمي نحك سا
إنو ًلبىأه دىًسـ كثيؼ غميظ ًقكاميو، كصعب ىضميو، كىك الميؿي كرككديه، ال حركة كال بركة، بؿ كسؿ كاسترخاء، كىذه 

طىعٍنت في السف، كلـ تزؿ تشكك مف آثار الفالج ليمة مطر كرطكبة مف أشد ليالي الشتاء، كأنت لـ تعد شابان، بؿ 
أكجاعان بيف الحيف كالحيف، كأنت في األصؿ ال تيحب العشاء، بؿ تحب أف تناـ خفيفان. فإف أكٍمتى اآلف مف ىذا 
التمر كالمَّبأ، كلـ تستكثر حتى تشبع، كزجرت النفسى عمى أف تقنع، كينتى بيف البينيف: لـ تأكٍؿ كلـ تترؾ، كلـ 

ف بالغتى في أكؿ  تستفد إال أف تيييّْجى شيكتؾ، فأىلٌح الجكعي عميؾ، ثـ قطعت األكؿ كىك أشيى ما يككف إليؾ. كا 
المّْبأ حتى تشبعى، ًبتنا في أسكأ ليمة مف االىتماـ بأمرؾ، كما قد ييصيبؾ مف األكجاع كالًعمىؿ، كنحف لـ نيًعٌد لؾ 

ٌنما أقكؿ لؾ ىذا الكبلـ ، لئبل تقكؿ غدان: كاف ككاف، كتتيمني بأنني بخمت بالطعاـ. قدحان مف نبيذ أك عسؿ. كا 
كاهلل قد كقعت بيف نابي أسد. ألنني ذكرتي اًلمىبأ لؾ، فمك لـ أىًجٍئؾ بو، قمت: قد عاد عٌما كىعىد، كرٌده البخؿ عٌما ال 

طىر كشٌر، كلـ أذكٍّْرؾ ف جئتؾ بالمبأ كالتٍمر، كلـ أحذرؾ مما في آكميما مف خى ، يالو  ييسترٌد. كا  بما قد يصيبؾ، قمتى
مف صاحب لـ يشفؽ عمي كلـ ينصح. فيا أنذا برمء إليؾ مف األمرٍيف جميعان، كما عميؾ إال أف تيحسف صنيعان. 

متىو((. ف شئت فبعض االحتماؿ ىذا الميؿ، كنكـ عمى سبلمة، كأٍحسيٍب أنؾ صي  فإف شئتى فأكمةي ًلبأ كمىٍكتىة. كا 
مؾ الميمة. كلقد أكمتيو جميعان، فما شعرتي بأم ًثقىؿ، كما ىضمو إال الضحؾي فكاهلل ما ضحكت يكمان كضحكي ت

كالنشاط كالسركر، كما كنت أعرؼ أف ىكذا ستسير األمكر. كلك كاف معي مف يفيـ طيب ما قاؿ محفكظ، ألتى 
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ف مثؿ عمٌي الضحؾ كاالنشراح، كلقضى عمي السركر قبؿ طيميكع الصباح. كلكٌف ضحؾى مف كاف كحدىه، ال يكك 
 الضحؾ بمشاركة األصحاب.

كقاؿ أبك القماقـ بف بٍحر السٌقاء، أكؿ صىبلح األمكر أال ييرىدَّ ما صار في يدم إلى أحد غيرم. فإٍف كاف ما 
عو في يدم. كمٍف أخرج مف يده شيئان إلى يًد  ٍف لـ يكٍف، فأنا أحؽى بو ممف كضى صار في يدم ًممكي، فيك لي، كا 

 ه شيء ليذا، فقد أباحو لمف صار في يده. كتفريؽ الشيء كالتفريط بو مثؿ إباحتو.غيًره، مف غير أف ييضطرَّ 
كقالت لو امرأة، كيحؾ يا أبا القماقـ، إني قد تزكجت رجبلن ال يأتيني إال نياران، كبعد ساعة كقتو، كأنا لـ أىيئ 

سأدعك لؾ، كلؾ األجر كالثكاب،  نفسي، فخذ ىذا الرغيؼ فاشتر لي بو ريحانان، كاشتر بيذا الفٍمس طيبان، فإنني
فعسى اهلل أف ييمقي محبتي في قمبو، فيمنحني خالص كٌده كحبو، كأصير زكجة دائمة لو، فيرزقني اهلل عمى يدؾ 
ٌرة، كالعمر يمضي، كليس ليس سند كال كلد. فأخذ منيا  بيتان كسكنان كأسرة، فقد كاهلل ساءت حالي، كًضٍقت بالمىضى

فمـ يعيد. فمقيتو بعد أياـ، فقالت، قاتمؾ اهلل، أما في قمبؾ رحمة مما صنعت بي؟  الفىٍمس كالرغيؼ، كغاب
استنجدت بؾ فخذلتني كسٌكدت كجيي. قاؿ: كيحؾ، لـ تسأليني عما حدث لي. لقد ضاع مني الفمس. قالت: 

 سقط منؾ الفمس، فماذا عف الرغيؼ؟ قاؿ: ركبني اليـٌ، كشعرت بالغـٌ، فأكمت الرغيؼ.
القماقـ امرأة، فتبعيا، فصٌدتو، فمـ يزؿ يبلحقييا، كيبٌثيا لكاعجو، كيبكي بيف يدييا، حتى رحمتو،  كتعٌشؽ أبك

نع  ككاصٍمتو. ككانت ذات ماؿ، كليس ليا عياؿ، ككاف قميؿ الماؿ. فقاؿ ليا يكمان: ))أنتـ أحذٍؽ الناس بصي
شتيي الرؤكس، كليس عندم مف يطبخيا((. اليريسة(( فصنعتيا لو. فمٌما كاف بعد أياـ، قاؿ ليا: ))إني كاهلل أ

فأتتو بيا. كلـ تمًض أياـ حتى طمب منيا ثريد األىًقط كالتمر كالسمف، فصنعت لو جامان. فمٌما كاف بعد ذلؾ تشٌيى 
عمييا العصيدة. فقالت المرأة: ))كٍيحؾ عممت أف ًعٍشؽى العاشؽ يككف في القمب كفي الكبد كفي الشّْغاؼ، 

معدتىؾ التي تشتيي األصناؼ. أنت بحاجة إلى امرأة تطبخ كتطعمؾ، كليس إلى امرأة كعشقيؾ لـ يتجاكز 
 تعشقيا((.

كذىب أبك القماقـ إلى قكـ يخًطب امرأة منيـ، فألىٌح في السؤاؿ عف ماليا، فراحكا يىعدُّكنو لو كىك يحصيو، ثـ 
ؾ. فقاؿ: كما سؤالكـ عف مالي؟ إٌف ما معيا قالكا: قد أخبرناؾ بماليا كما تممؾ، فأخبرنا لنتبيَّف الرٍشدى في أمرً 

 يٍكفييا كيٍكفيني.
ككاف األصمعي يقكؿ: جناف الدنيا ثبلث: غكطة دمشؽ، كنير بىمىخ، كنير األبٌمة. أما أىؿ األبٌمة عمى شاطئ 
دجمة البصرة في زاكية الخميج، فأمرىـ عجب. سمعت شٍيخان مف مشايخيـ يقكؿ: إف فقراء أىؿ البصرة أفضؿ مف 
فقراء أىؿ األبٌمة. فظننت أنو يقصد أنيـ أكثر كٌدحان، كأشدُّ عٌفة، كأكـر نٍفسان. فقمت: سبحاف اهلل؟ كىؿ ثمة فقير 
أفضؿ مف فقير؟ قاؿ: نعـ، ألف فقراء البصرة أشٌد تعظيمان لؤلغنياء، كأعرؼي بكاجًب ذكم الماؿ، كال يستكم الذيف 

 يعممكف كالجييبلء.
أىؿ األبٌمة، فأسمع أحديىما صاحبو كبلمان غميظان، كشنعو بما يكره. فرٌد عميو ككقع خبلؼ بيف رجميف مف 

اآلخر بمثؿ كبلمو كأشد. فرأيتيـ قد أنكركا ذلؾ إنكاران شديدان، كلـ أرى لذلؾ سببان. فقمت: سبحاف اهلل، أسمعو 
ألٌكؿ أكثر ماالن مف اآلخر، فيذا ال كبلمان، فرٌد عميو بمثمو، كالبادئ أظمـ، فمـ أنكرتـ عميو أف يتكمـ؟ قالكا: ألف ا
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ذا قبمنا ىذا منو، كلـ ننكٍره عميو، قبمنا مف الفقراء، أف يرٌدكا عمى األغنياء، كيككنكا ليـ أندادان كأكفاء.  يجكز كا 
 كفي ىذا الفساد كمَّو.

ٍمداف بف صباح، كىك مف أىؿ األبٌمة: كيؼ صار ًلًرياحو أف يتكمـ كأسمعو، كأتكمـ كال  أىك   يسمعني!كقاؿ حى
 أكثر ماالن مني؟ لك كاف لسكتُّ الدىر كمَّو.

كقاؿ: يككف الرجؿ مف أىؿ البصرة زائران عند رجؿ مف أىؿ األبٌمة، كاليبدك عمى ىذا أنو يستعجؿ انتياء الزيارة 
)ما أطيب رككب الماء كمغادرةى ضيفو. فإذا جاء المٌد قالكا: ))ما رأينا المدَّ اٍرتفعى قطُّ مثؿ ىذا االرتفاع(( كقالكا: )

كالسير في المٌد(( كقالكا: ))إف السير في المٌد إلى البصرة أطيب كأىكف مف السٍيًر في الجٍزًر إلى األبٌمة(( فبل 
 يزالكف ييسمعكنو مثؿ ىذا الكبلـ، حتى يرل أف األفضؿ لو أف ييغادر، كيغتنـ ىذا المٌد بعينو.

يرة خارؾ مف جيزر البحر الفارسي، شاعران ىٌجاء، لكنو كاف ككاف أحمد بف اسحاؽ الخاركٌي، نسبة إلى جز 
ضٌيؽ الفٍيـ، سريع التصديؽ، ضعيؼ النظر في األمكر. ككاف الخاركٌي بخيبلن، ككاف مغركران متكٌبران يٌدعي ما 

اف ليس لو، كأف ترل الرجؿ يتكٌبر بمالو أمره يبعث الغيظ، لكف األغيظ أف ترل مف ال يممؾ يٌدعي أنو يممؾ. كك
ٌبتىٍيف. ككاف يشترم  ٌرٍيف، كلكف ليكىـ الناسى بأنو يرتدم جي ٌبة زي بًَّتو أربعة أزرار، ككؿ الناس يجعمكف لمجي يجعؿ لجي
مف بائًع العيشب عناقيدى الرٌُّطب كسعؼى النخؿ، فإذا جاء بيا الحٌماؿ، تركو ساعة أماـ الباب حتى يصرخ ىذا، 

ؾ السعؼ كالعناقيد مف أرضو. ككاف يٍستأجري مف الخٌماريف قيدكرى النبيذ، ليكىـ الناس بأف لو بساتيف نخؿ، كأف ذل
كال يختار إال أكبرىا، يٌدعي أنو سيصنع في بيتو نبيذان، ثـ ييرب مف الحٌماليف، كي يقفكا ببابيو محنقيف، كيرفعكا 

و(( كليس عنده في أصكاتيـ بالصياح غاضبيف ))يشربكف الخمرى كالنبيذ، كيحبسكف الحٌماؿ عمى بابيـ بأجرت
 منزلو ًرٍطؿه مف الدبس، فما بالؾ بالنبيذ؟ كسمع قكؿ الشاعر:

 رأيت الخبزى عٌز لديؾ حٌتى
 حسبتى الخبزى في جٌك السحابً 

 كما ركٍَّحتنا لتىذيبَّ عٌنا
 كلكف ًخفت مىٍرًزئىةى الذُّبابً 

ل ـى رٌكح عنيـ قاتمو اهلل؟ ىؿ يريديىـ أف يبتردكا لينشطكا؟ كى ـى ذبَّ عنيـ لعنة اهلل؟ ما أعمـ ىذا يككف إال فقاؿ: كًل
ليشيي إلييـ الطعاـ، كما كاف ينقصو إال أف ينٌظؼ ليـ الًقصاع، كببٌرد ليـ الماء، كيييّْئ  ليـ األجكاء، 
ليشجعيـ عمى األكًؿ ال أصابكا اليناء. ثـ لماذا يطرد عنيـ الذباب؟ لماذا ال يتركو يقعي في قصاعيـ، كيينٌغص 

لكقكؼ عمى أنكفيـ كأعينيـ؟ إنو كاهلل يستحٌؽ أف يييجى بيذا كبما ىك أعظـي منو. فكـ مف مرةو أمرتي عيشيـ با
نا اهلل مف شرّْه. ز مف ال نيتـ ألٍمًره، أك ييريحى  الجاريةى بأف تيمقي في القىٌصعًة الذبابةى كالذبابتيف كالثبلث، حتى يتقزَّ

 ثـ قاؿ: كأما قكلو:
 حٌتىرأيتي الخبزى عٌز لديؾى 

 حسبتى الخبزى في جٌك الٌسحاب
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فإذا كنت ال أيًعٌز الخبز، كىك ًقكاـ أىؿ األرض، كأصؿي كؿ قيكتو كطعاـ، كأمير األغذية مذ خمىؽ اهلل األناـ، 
كىك في الغذاء كالسَّناـ، فأمَّ شيء أيًعٌز؟ إني كاهلل أيًعزُّه كأعزه كأعزه كأعزه، ما داـ النفس يجرم في صٌدرم، كما 

مىمى   ٍت عيني الماٍء.حى
ثني عنو إبراىيـ بف ىانئ ككاف ماجنان خميعان كثير العبث متمردان، فقاؿ: أتدرم يا أبا عثماف ما بمغ مف  ٌ كحد

اٌدعاء الخاركٌي؟ قمت: إنو يٌدعي كثيران، كال أستغرب منو أمران، فماذا فعؿ؟ قاؿ: كنت عنده يكمان، إذ مٌر بنا بعض 
الخٍكخ((. فقمت: ))يا سبحاف اهلل، كيؼ تمٌر األٌياـ، كىا قد جاء الخٌكخ((. فقاؿ:  البائعيف كىك يصيح ))الٍخكخ..

))نعـ لقد جاء، كقد أكثرنا منو حتى كدنا نمٌؿ(( فاشتييتي أف أضربىو غيظان منو، فناديت البٌياع، كأقبمت عمى ابف 
ًمٍمتو؟ كتعمـ أف أصحاٌبنا الخاركٌي فقمت: ))كيحىؾ نحف لـ نسمٍع بأنو صار في السكؽ، كأنت أكثرت منو  حتى مى

، فمف أيف جاءؾ ىذا السَّرىؼ؟(( ثـ أقبمت عمى البٌياع، كقمت: ))كيؼ تبيعي الٍخكخ؟(( فقاؿ:  أكثر ماالن منؾ كأترىؼي
))ستُّ خٍكخات بدٍرىـ((. قمت: ))أأنتن مٌمف يشترم ست خٍكخات بدرىـ، كأنت تعمـ أنو ييباعي بعد أياـ، مائتا حٌبة 

ني أراؾ لـ تىذٍقو إال ضيفان كاهلل أعمـ. ثـ تقكؿ: كقد أكثرنا منو، كىذا البٌياع يقكؿ: ست خكخات بدرىـ((. بدرىـ؟ إ
 فمـ يستحي، بؿ قاؿ: ))كأمُّ شيء أرخص مف سٌتة أشياء بشيء((.

ان قاؿ أبك كٌعب الصكفٌي، كىك قاصه طريؼ مثميو مثؿي يزيد بف أباف الرٌقاشٌي، كقد ذكرتو مف قبؿ: كنت جار 
ناح، فدعا مٌرة جماعة مف جيرانو، لييفطركا في شير رمضاف، ككنتي منيـ، فعجبنا لذلؾ، لما نعرفو  لمكسى بف جى
مف بيخمو، كقاؿ أحدنا: نخشى أف يككف الرجؿ أصيب في عقمو. فمٌما صٌمينا المغرب، كدنكنا مف الًخكاف، أقبؿ 

ناح، ثـ قاؿ: ))ال تعجميكا فإف العجمىةى  مف الشيطاف، كمف صبر النيار كمَّو، ال ييعجزه أف يصبر أقمَّو. عمينا ابفي جى
ؿ((. كاسمعكا  ًمؽى اإلنسافي مف عىجى ككيؼ ال تعجمكف، كقد قاؿ اهلل جؿَّ كعبل: ))ككاف اإلنسافي عىجيكالن(( كقاؿ: ))خي

الرشيدة، كالسيرةى المحمكدة:  مٌني ما أقكؿ، فإف فيما أقكؿي حيسفى المؤاكمة، كالبعدى عف األنانيًة المرذكلة، كالعاقبةى 
))إذا مدَّ أحديكـ يده إلى الماء أك طمبىو، كأنتـ كاًقعكف في طعاـ لٌيف، أك ببعض ما يجرم في الحمؽ سريعان، كال 
يحتاج في بمعو إلى الماء، كال يحتاج بمعو إلى عناء، بؿ ال يحتاج إلى المضغ، إلى يدو ال يٍديف، لسيكلة تناكلو 

بي آكمو في تمزيقو، كىك يذىب سريعان في طريقو، فأمسككا عف الطعاـ حتى يفرغ صاحبكـ مف كبمًعو، كال يتع
ًمـ أنو لف يفرغ مف  الشرب. فإنكـ إف لـ تفعمكا، كمضيتـ في المضغ كالبمع، ربما تينغّْصيكف عميو الشربة، إذا عى

بما تغيظكنو بفعمكـ، كال يجدي بٌدان مف شيرب الماء، حتى تيفرغكا ما في ًقصاعكـ، كقد يغٌص بالماء، كقد يختنؽ. كر 
المحاؽ بكـ، كرٌبما يتسٌرع بعد ىذا إلى لقمة حاٌرة، فييٍحًرؽ جكفو كيمكت أماـ أعينكـ، كيككفي دمو في أعناًقكـ، 
كأقٌؿ مف ىذا أف تحٌضكنو عمى األكؿ بسرعة، كعمى أف تككف لقمتو كبيرة. كليذا قاؿ األعرابي، حيف قيؿ لو: 

ف كاف الطعاـ طعامي كقد ))لـ تبدأ با لمحـ الذم فكؽ الثريد؟(( قاؿ: ))ألٌف المحـ مسافر، كالثريدى مقيـ((. كأنا، كا 
ني قد برئت إليكـ((.  دعكتكـ إليو، ال أفعؿ إال كما قمت، فإذا رأيتـ فعمي ييخالؼ قكلي، فبل طاعة لي عميكـ، كا 

الدعكة، حتى لك صمنا الميؿ ككاصمنا. فربما نًسيى  قاؿ أبك كعب: فاستعذنا باهلل، كتمنٍَّينا لك أننا لـ نيمبّْ 
نا، فمد يىده إلى القصعة بينما يشرب صاحبو، كلـ يٍكمؿ الجرعة، فيقكؿ لو مكسى: يدىؾ أٌييا النىاسي. كلكال  بعضي

 الحياء كأنؾ في بيتي لقمت لؾ: يا متغافؿ.



 99 

يعيدَّ حٌباتيا، الستطاع عٌدىا، لتىفرًُّقيا كًقٌمة قاؿ: كأتانا بعد الطعاـ بقطعة مف حمكل األرز، كلك شاء إنساف أف 
عددىا. فنثركا فكقيا شيئان مف دبس بمقدار فنجاف، فمـ يكد الدبس ييغٌطييا. فتناكلت قطعة ككضعتيا في فمي، 
ككاف إلى جانبي، فسمع صكتىيا حيف مضغتييا، فضرب يده عمى جنبي، ثـ قاؿ: ))اجريش يا أبا كعب اجرش(( 

 ! أما تتقي اهلل؟ كيؼ أجرش جزءان ال يتجزأ؟((.فقمت: ))كيمؾ

 ابن الَعَقِديّ 
 إياك أن يسمعك

كاف البف العىقىًدمّْ بيستاف، فكاف يتنٌزه فيو، كييباىي بو، كيدعك إليو أصحابو في بعض األحياف. ككنت أعرؼ 
ٌكاره، فق مت: ))إٍحًؾ لي أٍمركـ(( مف بيخمو ما يجعمني أستغربي منو ىذا الفعؿ كأينًكره. فسألت ذات يكـ بعض زي

((. قاؿ: ((. قمت: ))نعـ أفعؿ، ما دمت في البصرة فإف خرٍجت منيا فأنا في ًحؿٍّ  قاؿ: ))كتستر عميَّ
ٌران بقشًره كيحمميو معو، ليس معو شيء مما خمؽ اهلل مما ييؤكؿ إال ذلؾ األرز، فبل دسـ كال لحـ  يشترم لنا أىزي

يىو كييغٍرًبمو. ثـ يجمع الحبات التي لـ تيجرش، كال شيء. فإذا كصمنا إلى أرضو، كمَّ  ؼ أجيرىه أف يىٍجريشىو، ثـ أف ييذرّْ
فيطمبي منو أف يجريشىيا ثـ يذٌرييا كيغربميا. فإذا انتيى مف الشراء كالحمؿ، ثـ مف الجرش كالتٌذرية كالغربمة، كٌمؼ 

ف يجمع الحطب المتناثر في األرجاء، ثـ األجير أف يطحنو في رحاه كعمى ثكًره. ثـ كمىفو أف يغمي لو الماء، كأ
يكٌمفو عىٍجنو، ألنو بالماء الحاٌر يصير أليف كأكثر بىرىكةن كما يقكؿ. ثـ يكمّْؼي األجير أف يصنع منو أقراصان تشبو 
األرغفة كيىٍخبزىىا. كقبؿ ذلؾ ييكمّْؼ أجيريف لو أك ثبلثة أف ينصبكا الشيصكص الصطياد السمؾ، ثـ أف يغمقكا 

ات بالشّْباؾ صغيرة الفتحات، كي ال يدخؿ صغار السمؾ في السكاقي، كيقكؿ: ))صغار السمؾ ال تمؤل البكاب
و كجعمو كبابان، فإذا  البيطكف، كال تيعجب العيكف((. كننتظر حتى يعمؽى السمؾ بالشُّصكص، ثـ ننتظر تنظيفو كسمخى

ثير. فبل نزاؿ مف الصباح إلى الميؿ في صار كٌمفو أف يضعو عمى نار الخبز، حتى ال يحتاجى مف الحطب إلى ك
ٌز أسكد غير منخكؿ، مع شيء مف كباب السمؾ، فإذا أكثر  كدٍّ كجكعو كانتظار، ثـ ال يككف عشاؤنا إال خبز أري

 أحدنا اتيمو بأٌنو أككؿ. كلك قىدر عمى غير ذلؾ لفىعؿ.
ـى يكمؼ نفسىو عناء شراء األرز كنفقتو، كنقمو  قمت لو: ))فعندم رأم أحسف(( قاؿ: ))كما ىك؟((. قمت: ))ًل

كمشقتو؟ أليس األفضؿ لو كاألكفر، أف ينتقي لكـ ًقطعان متفرقات مف ًرقاؽ أرضو التي ال تحتمؿ النخؿ كالشجر، 
فيبذير لكـ فيو األرز، كيركيو بماء النير. فإذا كاف أكاف حصاده، حصدتمكه بأيديكـ، كيككف الخيار في يده، إف 

ؿ عميك دىا((. قاؿ: ))كاهلل لئف سمع منؾ أراد أف ييعجّْ ف أراد تأٌنى ليطعمكـ أٍجكى ـ، أطعمكـ مف صغار حٌباًتو، كا 
ىذا الكبلـ ليفعمىفَّ ما تقكؿ. اهللى اهللى فينا، فنحف قكـ مساكيف، ال نممؾ حدائؽى كال بساتيف، كلك قىدىرنا عمى شيء لـ 

 ؤالء يحتممكف ىذا الشحيح.نحتمؿ ىذا الببلء((. فأدركت أف الفقرى ذؿّّ صريح، يجعؿ ى

 مزيد من البخالء صور تكمل المشيد
 حدثني أبك إسحاؽ المٌكٌي، كقد حدثتؾ عنو مف قبؿ، فقاؿ:
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مررت بمنزؿ إسماعيؿ بف غزكاف، فكأٌنما أنكر قيدكمي، فمما أخبرتو أٌني تعشيت عند ميًكٍيس بًف عمراف حتى 
ة نبيذ، أنس بي، كرٌحب بي ألبيت عنده، فمما مضى مف أيٍتخمت، كأني شربت حتى امتؤلت، كحمٍمت معي ًقٍرب

الميؿ أكثره، كترؾ فينا النبيذ أثرىه، ركبني النكـ، فمـ ييقدّْـ لي فراشان، فجعمت البساطى فراشي، كمرفقي ًمخٌدتي كلـ أر 
ٌدة فرمى بيا إلٌي، فأبيتييا  ًمخٌدة. فأخذ الًمخى عميو، كردٍدتييا إليو، لكنو في الحجرة إال سٌجادة يصٌمي عمييا كًمرفقةى كى

ٌدة زائدة؟(( قمت: ))ليس  أىبى، كأىبىٍيت فمما طاؿ ذلؾ قاؿ: ))سبحاف اهلل! أيمكف أف تىتكسَّدى ًمٍرفقؾ، كعندم ًمخى
، لكني لـ  عندؾ غيرىا((. قاؿ: ))عندم الًمٍرفقة كىي تكفيني((. فأخذتيا، فكضعتيا تحت خٌدم. كحاكلت النكـى

بسبب تغٌير المكضع، كأني ليس تحتي فراش لٌيف. كظٌف أني ًنٍمت، فجاء قميبلن قميبلن،  أستطع، كلعٌؿ ىذا كاف
ينسٌؿ كما يىٍنسٌؿ الثعباف، كسٌؿ المخدة مف تحت رأسي. فتركتو يمضي بيا قميبلن، كضحكت. كقمت: ))ما كنت 

ٍحت((. فقاؿ: ))إٌنما  ، بحاجة إلى أف تفعؿ ىذا، فمقد أىبىٍيتييا عميؾ، لكٌنؾ أٍلحى جئت أليسٌكم رٍأسىؾ، لترتاح في النـك
فبل تتًَّيٍمني بظٍمـ((. قمت: ))لقد تركتؾ تأخذىا، كلـ أكمٍّْمؾ حتى مضيتى بيا((. فقاؿ: ))ما كاف ىذا قصدم، إنما 
جئت ألساعدىؾ، فمما صارت المخدة في يدم، نسيت ما جئت لو. كالنبيذ كما تعمـ قاتمو اهلل، ييضٌيع ًمف اإلنساف 

 فبل يعرؼ قٍصدىه((. رٍشدىه،
كحدثني المكٌي كالحزامٌي، كعبد اهلل العىركضٌي، كقد أكردنا ذكرىـ مف قبؿ، قالكا: سمعنا إسماعيؿى بفى غزكاف 
يقكؿ: ))زعمكا أف البخيؿ جاىؿ، كأف السخيَّ عاقؿ. بؿ زادكا في االفتراء، فقالكا: إف جميع األسخياء، ال ييعدُّكف 

ف جميعى  ف كانكا مف المشيكد ليـ بأنيـ عمماء، ال ييعدُّكف إال مف الجيبلء. كىانحف  إال ًمف العقبلء، كا  البخبلء، كا 
أكالء، فينا مف يزعيـ الناس أنو سىخيّّ جكاد، كفينا مف يزعيـ الناس أنو بخيؿه شحيح. فمينظر أمه فينا، كليقؿ رأيىو 

ًريح، أم الفريقيف أعقؿ؟ ىاأنذا إسماعيؿ بف غزكاف، كمعي سيؿ بىٍيح، كجعفر بف  الصَّ بفي ىاركف، كخاقاف بف صي
سعيد، كالحزامٌي، كالعىركضٌي، كأبك يعقكب الخريمي ػ كقد ذكرناىـ جميعان مف قبؿ ػ فيؿ بقي في الجانب اآلخر 

 إال المكي أبك إسحاؽ؟
 كحدثني المكٌي فقاؿ:

نفؽ مالىو بسخاء عمى الناس، قمت إلسماعيؿ بف غزكاف مرة: ))كـ يينكري الناس المعركؼ. فمـ أرى أحدان قٌط أ
فمما احتاج إلييـ، قابمكه بمثؿ ما بادرىىيـ((. فكافؽ ىذا القكؿ آراءه كىكاه، فقاؿ: ))لك كاف ما يفعمكف مف إنفاؽ 
مىع اهلل عمييـ ليٍؤـى أىًؿ األرض، كغدرىىـ بيـ. إف ىذا مف  الماؿ مكافقان لمحٌؽ، كلك كاف مٌما يرضاه اهلل، لما جى

سراؼ إتبلؼ كىك خمؽ مذمكـ. كلك كاف غير ىذا، لما ابتبلىـ اهلل جؿَّ ذكره بالعيقكؽ مف جميع اإلسراؼ، كاإل
ٍمًقو((.  خى

ـى العرس كمَّو مف  كحٌدثني تٌماـ بف أبي نيعيـ، قاؿ: كاف لنا جاره معركؼ ببخمو، فأقاـ داره عيٍرسان، فجعؿ طعا
أعرؼ ىذا، كأعرؼ أف في ىذا الخسراف، كأف فيو ذىىابى حمكل الفالكذج، فقيؿ لو: إف الكيٍمفةى تعظيـ. فقاؿ: ))

الماؿ، كلكني أحتمؿ الخسىارة ألكسىبى راحة الباؿ، لعفى اهلل النسكاف، كما يصنعنو بالقيؿ كالقاؿ، كما أشٌؾ في أٌف 
 مىف أطاعيفَّ شرّّ ًمنيٌف، أك ىك حيكاف((. 

ؿى في البيخؿ حتى بم غ منتياه، كصار فيو إمامان، تيحكى عنو الحكايات، كحدثنا األصحاب فقالكا: إف رجبلن أكغى
كتيركل الركايات، ككاف إذا صار في يده الدرىـ، أبقاه في كىفّْو طكيبلن، كىك يخاطبو كيناجيو كيفٌديو. ككاف مما 
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، كتنقٍَّمت بيف األكياس، ككـ ًمف  ٍلت بيف الناس، ككـ مف كيسو فارقتى ، كتجكَّ يقكؿي لو: ))كـ مف أرض قطعتى
، ككـ مف رفيع الشأف أٍذلمت كأىٍخممت، إف لؾ عندم أاٌل تعرل أبدان، فبل تخرجي مف ىذا الكيس، خا مؿ الذٍّْكر رفعتى

كأال تبقى كحيدان منفردان، بؿ يككف إخكة لؾ مددان((. كبعد أف يتأمَّمىو طكيبلن، ييمقي بو في الكيس، كيقكؿ لو: 
كال تيياف، كال يزعجيؾ كيقمؽ راحتىؾ إنساف((. كقالكا: إنو لـ ييٍدًخؿ في  ))اٍسكٍف عمى اسـ اهلل في بيتو ال تىًذؿُّ فيو

و.  كيسو درىمان قىطُّ كأخرجى
كقالكا: إف أىؿ بيتو اشتيكا يكمان فاكية أك حمكل، فألٌحكا عميو في شراًئيا، كأكثركا عميو في إنفاؽ ًدٍرىـ، فقاؿ: 

يـ ما قدر عمى ذلؾ . فمٌما أٍضجركه، حمؿ درىمان كاحدان فقط. فبينما ىك في ))ىذه كاهلل بمكل((. كقاكـ إلحاحى
الطريؽ إذ رأل حاكيان ييبلًعبي الحٌيات، فأرسؿ عمى نفًسو أفعى كبيرة تكاد تخنقو، فما زاد ما جمعو لو المتفرجكف 

أك شربة؟ كاهلل  عف درىـ، فقاؿ في نفًسو: اهلل اهلل، ىاىنا رجؿ يكاد ييتًمؼي نفسو مف أجؿ درىـ، كأنا أينفقو في أٍكمةو 
ما ىذا إال مكعظة لي مف اهلل. فرجع إلى داره، كرٌد الدرىـ إلى كيسو، كلـ يمتفت إلى تكسبلت أىمو. فكاف أىمو 

 منو في ببلء، يتمنٍَّكف مكتو كأف يحيف القضاء.
لكحيد، فمما مات، كظنكا أنيـ استراحكا مف بيخمو، فرحكا بيذا الخبلص، كتمٌنكا أيامان أفضؿ. كقدـ ابنو ا

فاستكلى عمى مالو كداره، كبعد أف أحصى كؿ شيء قاؿ: ))بماذا كاف أبي يأتدـ في طعامو؟ فإف أكثر الفساد 
إنما يككف في اإلداـ، كأكثر اإلنفاؽ يككف عمى الطعاـ(( قالكا: ))كاف أبكؾ يتأٌدـ بجبنة عنده(( قاؿ: ))اجمبكىا 

بف فييا حزّّ كأنو جدكؿه بيف تىمٍَّيف، فقاؿ: ))ما ىذه الحفرة فييا؟(( قالكا:  إلي أليعاينيا(( فكجد قطعة كبيرة مف الجي
نما كاف يمسحي خبزه عمى ظير القطعة، فيحفر فييا كما ترل((. فغضب كقاؿ: ))فبيذا  بف، كا  ))لـ يكف يقطع الجي

لكا: ))فأنت، ما أىمكني، كجعمني كأني ال ماؿى لي بيف الناس. كاهلل لك أني عممت ًفعمو، لما صٌميتي عميو((. قا
إدامؾ؟ ككيؼ تريد أف تصنع؟((. قاؿ: ))أضعيا بعيدان عني، كأشير إلييا بالمقمة، كأنني أمسحي عمييا، كتكفيني 

 رائحتيا((.
نما أحكي لؾ ما كاف مف قصص بيف الناس، كما يجكز أف  كال يعجبني ىذا الجزء األخير مف الحكاية. كا 

البخبلء كحججيـ، أك الحٌجة عمييـ. فأما سائر حديث ىذا الرجؿ فإنو مف يككف فييـ مثميو، أك ما كاف مف طرائؽ 
 ىذا الباب، كأما الجزء األخير كىك كبلـ ابنو عف الطعاـ، فإنو مف المبالغات غير المقبكلة.

يانةى الثقفٌية:  قاؿ ابف جي
في يـك فىٍصد لعبلج مف عجبت مٌمف يمنع النبيذ عٌمف جاء يطمبو، كلماذا ييطمب النبيذ؟ إٌما ألف طالبو كاف 

زالة الصداع، أك ألف عنده زائران يريد أف ييٍكًرمو، أك عنده أكمةي سمؾ  مرض، أك في ًحجامىة لتخفيؼ األكجاع كا 
ـٍ نىرى أحدان طمب مف  طرٌم، فالنبيذ ييسكّْغو، أك إنو سيشرب دكاء، فيريدي نبيذان ييزيؿي بو طعـى الدكاء المٌر مف حمقو. كل

نده نبيذ، كال ليدًَّخره، أك ليحتكره، أك ليكفّْره، كلماذا يفعؿ، كىك ميتاح عند الجميع؟ كما رأينا أحدان طمبو أحد نبيذان كع
ليبيعىو. كالنبيذي شيء يىٍحسف طمبو مف األصدقاء، كيىٍحسيفي باألصدقاء أف يتبادلكه، كأف ييبىو أحدىـ لآلخر، كىك 

ٌظ لو مف في األصؿ كثير ككاسد عند التٌجار، فما كجوي مى  ٍنعو عف الصديؽ كالجار؟ إني أرل أف مف يمنعيو الحى
أخبلؽ الًكراـ، بؿ ربما نستطيعي أف نىعيدَّه بيف المئاـ. كلكني إذا كىبتي منو األصدقاء كالجيراف، لستي أخاؼي عمى 

ئض، أك رجع إلٌي نبيذم النٍُّقصاف، ألني إذا أحتجبت عف النٍُّدماف، بقىٍدر ما كىبت لمخبٌلف، ظؿَّ عندم منو فا
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نبيذم عمى حاًلو، ككنت قد كىسىٍبت الحمدى بما ال يضرني، فمف ترؾى طمبى الحمد بما ال يضٌره، كاف عف الحمد 
 بما يضرُّه أبعد، ككاف في حياتو أٍسعىد.

يانةى بمالو مف الكـر بأنو ييب النبيذ مف يطمبو، كلـ يخجؿ مف أنو يحجب النديـ كالٌزائ ر، كىكذا تفاخر ابف جي
 ليكٌفر النبيذ الذم كاف سيشربو.

قاؿ األصمعيُّ أك غيره: أعارى بعضي الناس رجبلن حصانان، فأخذه الرجؿ إلى منزلو، كربطو إلى المعمؼ، كناـ. 
ثـ انتبو مف نكمو فكجد الحصاف يأكؿ العمؼ، ثـ ناـ. كانتبو مف نكمو ثانية فرأل الحصاف يعتمؼ. فتحامؿ عمى 

قظ بعد قميؿ، كرأل الحصاف يأكؿ، فتىٌممكىو الغيظ، كصاح بغبلمو ))أم ابف الفاعمة، خذ غضبو كناـ. كلكنو استي
ف احتاج األمر  ىذا الحصاف المعيف فبعو بأبخس ثمف، أك ىىٍبو إلى مف ال ييتـ، أك ريدَّه إلى صاحبو العفف، كا 

أراه يىٍعتمؼ، فأرل أنو يذىب  لمخبلص منو أف تذبحو، فافعؿ، نمت كاستيقظت ثبلث مرات، كىك لـ يىنىـ، ككؿ مرة
رّْ مالي، كما أراه يريد إال استئصالي((.  بحي

 كقاؿ أبك الحسف المدائني:
كاف لدينا في المدائف بائع تمر مف أبخؿ الناس، فكاف غبلمو إذا أرسمو التاجر إلى داخؿ الحانكت ليحضر 

كت طكيبلن، فيٌتيمو سٌيده، ككاف يفعؿ. فقد قاؿ شيئان، ركبو اليـٌ كأصابو الغـٌ، إذ رٌبما يحتاج أف يبقى في الحان
لو: ))أنت تيطيؿ البقاء في ىذا الجيحر، لتأكؿ التَّمٍر(( فأنكر الغبلـ كأقسـ، فمـ يصدٍّْقو البائع، كجاء بقطنة 
بيضاء، ثـ قاؿ: ))ىاؾ، امضغيا(( فامتثؿ الغبلـ، ثـ أعطاىا لسيده، فكجد فييا البائع حبلكةن، ككجد لكنيا قد 

ٌير إلى األصفر، فقاؿ ميغضبان: ))تيطيؿ البقاء في الٌداخؿ لتأتي بفعمؾ المنكر، كىذا دأبيؾ كؿ يكـو كأنا ال أدرم. تغ
 اخرج مف دارم، كال تيرني كجيؾ((

ككاف عندنا رجؿ مف بني أسىد، يرسؿ ابف الحٌراث الذم يعمؿ في أرضو، ليصعد إلى نٍخمة، ليمتقط لو ريطىبان 
ضكج الرُّطب، فكاف قبؿ ذلؾ يمؤل لو فمو ماءن لئبل يأكؿ شيئان. فسخر منو الناس، كقالكا: ناضجات قبؿ أكاف ن

كؿ، باؿ في يده، ثـ كضع شيئان مف  ))إنو يستغفمؾ، فيشرب الماء، كيأكؿ الرطب كىك عمى النخمة، فإذا أراد النُّزي
ـي الصبٌي بماءو متغٌير المكف أصفر أك أخضر، لكيبل يقدر عمى ابتبلعو كىك  بكًلو في فمو(( فكاف بعد ذلؾ يمؤل ف

عمى النخمة. كىذا رجؿ مغفؿ البخؿ، فالرطب أىكف عمى أكالد الحراث، كعمى غيرىـ مف األكالد، مف أف يحتمؿ 
 أحدىـ جزءان مف ىذا الفعؿ المكركه، كىك أف يضعى بكلىو في فمو.

، فكقؼ عميو كحٌدثني الًمصرٌم، ككاف جار الداردريشٌي، كىذا ماليو ال ييحصى،  فقاؿ: كنت عنده ذات يـك
سائؿ، فمـ يٍكفو أال يعطيو شيئان، بؿ انتيره، ثـ كقؼ عميو آخر، فانتيره أيضان، كلكنو أظير في الثانية الغيظ 
كالغضب. قاؿ: فأقبمت عميو كقمت: ))ما أظف أحدان ييبغض السائميف كما تيبًغضيـ(( قاؿ: ))أجؿ، أال تسألني عف 

ف عامة مف ترل منيـ أٍيسري مني((. قمت: ))فيؿ تبغضيـ ليذا، أـ ألٌنؾ تكره أف تعطييـ؟(( سبب بيغضي ليـ؟ إ
قاؿ: ))أتدرم ما ميراد ىؤالء؟ لك قىدىر ىؤالء عمى دارم ليدميكىا، كعمى حياتي لنزعيكىا، كعمى أرضي لخٌربكىا، 

عطاء الكاحد يفتح الباب لمجميع، كالغيث أكلو قطرة. كلك أٌني أعطيتيـ  كمما سألكني، لما ترككا لي مف مىًزيد، كا 
كلكنت صرت ًمثميـ منذ زمف بعيد. فكيؼ تظٌف بيغضي لمف يتمنى لي اإلفبلس، كأف أككف شٌحاذان عمى أبكاب 

 الناس؟((.
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ككاف أخكه شريكو في كؿ شيء، كلـ يكف أقؿَّ منو بخبلن. فخرجنا مف صبلة الجمعة معان، كجمسنا أماـ داره، 
يدينا طبؽ رطب ػ ككنا في مكسمو ػ ييساكم في البصرة دانقيف، فبينما نحف نأكؿ كنتبادؿ فكضع أخكه بيف أ

األحاديث، إذ جاء الداردريشٌي، فٌمر بنا كلـ يسٌمـ، حتى دخؿ الٌدار، فاستغربنا منو ذلؾ، ككاف قبؿ ذلؾ اليـك 
ف كبلمو حبلكةن، بشرط أال تيٍخًسره، ككاف ييظًير الًبٍشرى كالحفاكة، كيجعؿي الًبٍشرى دكف ماًلو كقاية، فيك ييعطيؾ م

يعمـ أنو إف جمع بيف البيخؿ كالتكبرُّ قيتؿ. قاؿ المصرم: فمـ نعرؼ سبب تجيمو كمركره دكف أف يسٌمـ، كنظر 
ف كاف لـ يظير القبكؿ أك الرفض. نا إلى بعض، كنظرنا إلى أخيو، فمـ ينطؽ بحرؼ، كا   بعضي

جمسنا، كدعا أخكه بطبؽ رطب كما في الجمعة السابقة، فبينما نحف فمما كاف يكـ الجمعة التالي، جمسنا م
جمكس نأكؿ، إذا خرج مف الدار، فمـ يمتفت كلـ ييسمّْـ، كلـ يقؼ، فأنكرنا ذلؾ كلـ نٍدًر ما سببو. فمما رأل األمر 

و: ))يا أخي، نفسو في الجمعة الثالثة، ظير في كجيو الغضب، كانصرؼ ميٍحنىقان. ككتب إلى أخيو كتابان يقكؿ في
كانت الشركة بيني كبينؾ ميٍذ كٌنا صغاران، كقبؿ أف يككف لنا أكالد كيكثركا، كمع الكثرة يقع االختبلؼ، كلست آمىفي 
أف يكبر أكالدم كأكالدؾ، فيخالفكا ما اتفقنا عميو، كما ارتضيناه شركة، كىـ ال يدركف أف الشركة بركة، كيقع بينيـ 

عداكة. كىاىنا أمكاؿ باٍسمي كلؾ ًنٍصفيا، كثٌمة أمكاؿ باسمؾ كلي ًنٍصفيا، كثٌمة الخبلؼ الذم قد يؤدم إلى ال
ف  أشياء في منزلي كأخرل في منزلؾ ال نعرؼ فضؿى بعضيا عمى بعض. فإف جاء أمري اهلل، كما مف ذلؾ بدّّ كا 

النساء. فالرأمي أف طاؿ األجؿ، لـ نضمف أف تىٍنشىبى بيف ىؤالء الفتية عداكة كبغضاء، كأف يطكؿى الصخب بيف 
 نبادر اليكـ إلى حسـ األمكر، ككضع كؿ شيء في نصابو، ًلنيجنّْبىيـ العكاقب((.

فمما قرأ أخكه الكتاب، ىالىوي األمري كالميصاب، كلـ يدر ماذا يكتب في الجكاب. كراح يقمب األمكر في خيالو، 
ا، كالتفكير في أسبابيا إال جيبلن فكؽ كفكر بكتاب أخيو ساعة ثـ ساعة، فمـ يزده تقميب األمكر عمى كجكىي

جيؿ. فجمع أكالده، كأقسـ ليعاقبنيـ إف لـ يىٍصديقكه، كقاؿ: ))تاهلل ألعاقبف مف أخطأ منكـ بكممة كاحدة كسٌبب ىذا 
الببلء، كلف يككف ىذا إال أقؿَّ الجزاء(( فأنكر األكالد، كأقسمكا برٌب العباد أنيـ كأكالد عميـ كالسمف كالعسؿ. 

 : ))ىذا الببلء، ال يككف إال مف جرائر النساء((. فأنكرف ذلؾ.فقاؿ
فمما عرؼ براءة نسائو كأكالده مف كؿ ذنب، قاـ إلى أخيو حافيان حاسران. فقاؿ: ))نشدتؾ اهلل، ما يدعكؾ إلى 

مى  حاء، ألشيدىـ القسمة كالتمييز: اٍدعي ًخيارى القكـ مف أىؿ الحٌي الكرماء، أك قـ بنا الساعة إلى أىؿ المسجد الصُّ
ياع، كخذ إلى منزلؾ كؿ  بأف كؿ شيء لؾ، كىك مف حرّْ مالؾ، كأني لست إال ككيبلن لؾ في ىذه التجارة كالضّْ
شيء في منزلي، كاتركني عمى األرض اليابسة، فإف كحدتني أركغي أك أتحايؿ، فافعؿ ما بدا لؾ. أٌما اآلف فبل 

مف خرؽ، حتى تصٌر عمى أف نفترؽ(( قاؿ الداردريشٌي: ))ما لؾ  أريد منؾ سكل أف تيخبرني بذنبي، كما بدا مٌني
ف كانت مف المنكر((. كعاد أخكه يستحمفو كيرجكه كىك عمى عناده،  مف ذنب ينٍذكر، كلكف ما مف القسمة بيدّّ، كا 

 فظؿَّ عنده إلى نصؼ الميؿ، يناشده كيتكسؿ إليو.
ارحة بيٌد، قاؿ لو: ))إذا كنت عمى األمر ميًصٌران، فمما طاؿ األمر، كبمغ منو الجيد، كرأل أف ما مف المص

حضار  فإنني سأقكؿ لؾ ما رأيتيو منؾ نيٍكران. حدثني عف فرشؾ الحصير أماـ الدار، كتقديمؾ الرُّطىب لمزٌكار، كا 
الماء البارد، حتى جعؿ الناس مجمسىيـ عمى بابي كؿ جمعة. ىؿ ظننت أننا كنا عف ىذه المكرمة عيٍميان؟ اليـك 

، كبعد غدو الحمكل، ثـ يمييا العسؿ كيبدأ األمر بالجمكس يـك الجمعة، ثـ تط عميـ الرُّطىب، كغدان تطعميـ السيكرَّ
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ينتقؿ إلى سائر أياـ األسبكع، كنبدأ بالرطب ثـ نصير إلى الغىداء، ثـ يؤٌدم الغداء إلى العشاء، ثـ قد تزيد في 
ذلؾ تدعكىـ إلى الًجداء، ثـ إلى الًحٍمبلف، كيعمـ اهلل كحده السخاء، فيصير األمر إلى األثكاب كالكساء، كبعد 

إلى أيف يؤٌدم فعمؾ. كاهلل إني ألرثي لبيكت ماؿ المسمميف، كلما يجمع الجباة مف الخراج إف تحٌممت ىذا، ألنو 
غمٌية، كال سيفقرىا، فكيؼ بماؿ تاجر جمعو مف الحبات كالقراريط كالدكانيؽ كاألرباع كاألنصاؼ، ال مف الدراىـ الب

ًعمت فداؾ، لقد أرحتني كأذىبت عٌني العجب. أتريد أال  مف الدنانير الذىبٌية؟((. قاؿ أخكه: ))أىذا ىك السبب جي
آكؿ رطبة كاحدة منفردان؟ كلؾ عمٌي يميف، ال أف أكؼ عف دعكتيـ كحسب، بؿ أال أكمّْميـ أبدان((. قاؿ 

طماعيـ فيؾ، فبل تخطئ في الداردريشي: ))لقد أخطأت مرة، فإياؾ أف تخطئ أخرل . لقد أخطأت بدعكتيـ كا 
اكتساب عداكتيـ. ككما دخمت في ىذا األمر اخرج منو. ككما أٍسرفت في اإلنفاؽ عمييـ، أبعدىـ عنؾ بسبلـ، 

 فمقد دخمت مدخبلن صعبان، فاخرج مف مخرج سيؿ.
طكيةو كسريرة، كأٍلينىيـ عريكة، كأٍغفىميـ ككاف أبك اليذيؿ أٍطيب الناس قمبان، كأٍسمـ الناس صٍدران، كأٍحسىف الناس 

يس بًف عمراف، ككاف كما ذكرت مف قبؿ سريان نبيبلن كاسعى الثراء  عند الٌضركرة. ككاف قد أىدل دجاجةن إلى ميكى
ميقو، أظير  ـى النفس فٌياضى الجكد. كلـ تكف تمؾ الدجاجة مٌما ييقدّْـ ألمثاؿ ميكيس، كلكنو بكـر نفسو كحسف خي كري

ميا كطراكتو، كقد كاف يعرؼ أبا اليذيؿ باإلمساؾ الشديد حتى ييعىدَّ في البخبلء. كؿ عي  ًنيا كطيب لحى ٍجب مف ًسمى
بان مف العىجىب(( فكاف أبك  فقاؿ أبك اليذيؿ: ))ككيؼ رأيت تمؾ الدجاجة يا أبا ًعمراف؟(( فقاؿ مكيس: ))كانت عىجى

نما يختمؼ اليذيؿ ييعيد قكلو: ))لك أنؾ تدرم يا أبا عمراف ما  ًجٍنسيا، كتدرم ما ًسنُّيا، فالدجاج ليس سكاء، كا 
نييا، كفي أم مكاف كنا  طعـ لحمو باختبلؼ جنس الدجاجة كًسنّْيا، كلك أنؾ تدرم كيؼ كبأم شيء كٌنا نيسمّْ
 نعمفيا(( فبل يزاؿ ييعيد مثؿ ىذا الكبلـ عمى ميكيس متباىيان ميتفاخران، كاآلخر يضحؾ ضحكان نعرؼ معناه، كال

 يعرفو أبك اليذيؿ لغىٍفمتو.
كظؿَّ ىذا دٍأبى أبي اليذيؿ. فإف ذكركا في مجمس مكيس دجاجة قاؿ ))كأيف كانت يا أبا عمراف مف تمؾ 
الدجاجة.؟(( فإف ذكركا بطة أك سىٍخمٍة أك جٍديان أك حتى ذبيحة أك بقرة، قاؿ: ))فأيف كاف ىذا الجٍدم في الجداء، 

ف قالكا: إف الشحكـ قد تككف طيبة ميستساغة، كقد  كتمؾ الذىبيحة في الذَّباًئح مف تمؾ الدجاجة في الدجاج((. كا 
تككف ثقيمة كريية، قاؿ أبك اليذيؿ: ))عيذكبة الشٍحـ تككف في البقر بيف الذبائح كفي البٌط بيف الطيكر الكبيرة، 

ف ذكركا ميبلد طفؿ، كفي بطكف السَّمىؾ، كفي الدَّجاج بيف الطيكر عامة، كال سيما ذلؾ الجنسى مف ا لدجاج((. كا 
أك حدكث أمر، أك قدـك أحد، قاؿ: ))كاف ذلؾ بعد أف أىديتييا لؾ بسنة، أك حدث ىذا بعد إىدائيا بأسبكع، أك 
قاؿ: ما كاف بيف قيدكـ فبلف، أك ميبلد ابف فبلف، كبيف البعثة بتمؾ الدجاجة إال يكـ((. فصارت الدجاجة مثبلن في 

 شيء. كؿ شيء، كتاريخان لكؿ
ككاف محمد بف الجيـ معدكدان في البخبلء، كىك مف المدافعيف عنو كسيؿ بف ىاركف، كذكر بعضيـ أنو 
أكصى عند كفاتو، فقاؿ: ))إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: الثمث، كالثمث كثير. كأنا أقكؿ: إف ثمث 

ف قعدكا عنو قيعكد النساء الثمث كثير. كالمساكيف حقكقييـ في بيت الماؿ، إف طمبكه طمىب الر  جاؿ أخذكه، كا 
حرمكه، فبل رىًحـ اهلل مف يرحميـ((. كقد كاف مف فبلسفة المتكمميف، كمف كبار المثقفيف، كألنو ترٌبى في ظؿ 

 البرامكة فقد سمي البرمكٌي.
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ى عمى ككنا كاألصحاب مرة عند محمد بف الجيـ، فأقبؿ عميو أبك اليذيؿ متباىيان، كما أبشع البخيؿ يتباى
البخيؿ، فقاؿ: ))إني أمرؤ مينخًرؽ الكٌفيف ال أستطيع حفظ الماؿ، إال بقٍدر ما يبقى الماء في الغرباؿ. كيدل ىذه 
يد ماىرة في الكسب كالتجارة، كلكنيا في اإلنفاؽ خرقاء، تيسبّْب لي الخسارة، كما أظنني سأترؾ عادتي في 

ـ تظٌف مف مئات آالؼ الدراىـ قسمتييا عمى اإلخكاف، في السرؼ كاإلنفاؽ، حتى أصير شحاذان في األسكاؽ. ك
كؿ مجمسو مائة ألؼ؟ إٌنؾ ال تدرم، كلكف أبا عثماف يعمـ ذلؾ. أسألؾ باهلل يا أبا عثماف، أال تعمـ ذلؾ؟((. 
فقمت: ))يا أبا ىيذيؿ، ما نشٌؾ في كبلمؾ((. فمـ يىٍرض ػ غفر اهلل لو ػ أف يكذب ىذا الكذب المفضكح، بؿ 

 دني، كأرادني عمى الكذب الصريح. كلـ يىٍرضى بأف أككف شاىد زكر، بؿ أرادني أف أحمؼ عمى ذلؾ.استشي

 المرابي البخيل يتظاىر بعزة النفس
كاف أبك سعيد المدائني إمامان في البخؿ، كعممان مف أعبلمو عندنا بالبصرة ككاف مف كبار المىعّْينيف كأثريائيـ، 

أف يبيع الكاحد منيـ سمعة إلى أجؿ ميسٌمى، بثمف معمكـ، ثـ يشترييا مف الٌشارم كىـ الذيف يتاجركف بالًعينة، ب
بأقؿ مف الثمف الذم باعيا بو، ثـ يأتي لو الرجؿ بعينة مف آخر فيسدده، كيبيعيا إلى ثالث كىكذا، كىك الربا 

 بكجو عاـ. 
 الحجة، بعيدى النظر في األمكر.ككاف أبك سعيد مع ىذا راجحى العقؿ، شديدى الٌذكاء، فصيحى المساف، حاضرى 

ككاف ألبي سعيد حمقة يأتي إليو فييا أصحابو مف المرابيف، كمف البخبلء الذيف يتذاكركف اإلصبلح 
كالصبلح، كما يفعؿ المسجديُّكف، فبمغيـ أف أبا سعيد يذىب إلى طرؼ المدينة كؿ يكـ، ليسترجع مف رجؿ ىناؾ 

نما خمسة دراىـ بقيت عميو مف ديف سابؽ، كات فقكا عمى أف ))ىذا خطأ عظيـ، كتضييع لمكثير مف أجؿ القميؿ. كا 
 الحـز أف يتشٌدد في مطالبتو، في غير تضييع. كصاحبنا أبك سعيد سبب لنفسو ضركبان مف الببلء كالخسارة((.

يٍده فيؾ. فاجتمعكا في حمقتو، إلببلغو بما يركف، كاالستفادة مف رٌده، فقاؿ قائميـ: ))نراؾ تصنع شيئان لـ نىعٍ 
كلك كاف ىذا الخطأ مف غيرؾ، لكاف أىكف عندنا مف أف يككف الخطأ منؾ. كقد أىٍشكىؿ عمينا ىذا األمر، كاحترنا 
نا بو، فأخبرنا عف حقيقتو كما دعاؾ إليو((. قاؿ: ))فما األمر الذم أنتـ فيو حائركف،  في فيمو، كضاقت صدكري

 كجئتـ بجمعكـ عنو تسألكف؟((.
ٍيبة في أقصى المدينة، لتىٍقتضيى خمسة دراىـ، كنقكؿ ىذا  قالكا: ))إنا ال رى نرضى لؾ أف تذىب إلى الخي

ذا اٍعتمٍمت فإٌنؾ تدفعي لمطبيب  لييا أٌنا ال نأمف عميؾ مف اٍعتبلؿ بدنؾ، كأنت رجؿ تقدٍَّمت في العمر، كا  ألسباب. أكَّ
و، البيدَّ لؾ مف أف تطمب مزيدان مف الطعاـ في الكثير، بسبب القميؿ. كثانييا أنؾ بعد أف تتعبى ىذا التَّعب كمَّ 

العىشاء، إف كنت مٌمف يتعٌشى، أك أف تتعٌشى إف كنت مف قبؿ مٌمف ال يتعٌشى، فإذا حسبنا طعاـ العشاء أك 
ياًبؾ إلى أف تشؽَّ طريقؾ كسطى  الزيادة فيو، فإنيا تككف أكثر مف خمسة دراىـ. كثالثيا أنؾ تحتاج في ذىابؾ كا 

كؽ كعميؾ ثيابؾ. الحٌمالكف كالجكالكف كالبائعكف كالشاركف خمفؾ كقيٌدامؾ، فمف ىنا نىٍترة، كمف ىينا ازدحاـ الس
جذبة، فإذا الثكب قد تمزَّؽ أك كاد. كبعد ىذا فإف كثرة مشيؾ في األسكاؽ كالدركب تجعؿ ساؽ سراكيمؾ تتًَّسع 

ىنا أك نٍبقة ىناؾ، كييخشى أف تعثيرى بشيء كتبمى، كتجعؿ نعمؾ تىًرٌؽ، أك ربما يصير فييا خرؽ، بسبب حصاة 
في الطريؽ، فتنقطَّعى ًشراؾي نًعمؾ، كقد تتمزؽي النعؿ كميا. كبعد، فإف كؿ ما تقتضيو قميؿ ال يستحؽ الجيد 
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حو، فإف كاف أكثرنا  ٍمت شيئان. إال أننا نحب أف تجمك األمرى كتيكضّْ كالعناء. كأنت عندنا أفضؿ مف ىذا، كما حصَّ
ٍسف الرأم كالتدبير، فما كٌمنا يثؽ بصكابؾ في األمكر((.ييًقٌر ل  ؾ بالفضؿ كحي

قاؿ أبك سعيد: ))أما ما ذكرتـ مف اعتبلؿ البدف، فإني أخاؼ عمى بدني مف الكسؿ كالدّْعة، أكثر مما أخاؼ 
تنقطع،  عميو مف الحركة. كما رأيتي أصح مف أبداف الحٌماليف كالٌطكافيف، كىـ طكاؿ يكميـ في حركة دائبة ال

كأىؿ البادية أصح أجسامان مف أىؿ المدف. أليس يقكؿ الناس: كاهلل إف فبلنان اصح بدنان مف العسس كالشرطة؟ 
كىؿ يٍمشي أحد بؿ يعدك أكثر مف ىؤالء؟ كلرٌبما أىقٍمت في المنزؿ كقتان قد يطكؿ، فأكثر مف الصعكد كالنزكؿ، 

 خكفان مف قمة الحركة.
شّْـ نفسي عناء الذىاب إلى البعيد، حتى أككف قد فىرىٍغت كأٌما أٌني أشغؿ نفسي بالب عيد عف القريب، فإني ال أيجى

مف مقاضاة القريب. كأٌما ما ذكرتـ مف الزيادة في الطعاـ، فإني قد اطمأف قمبي، كعٌكدت نفسي عمى مقدار ال 
كثار، أياـ ا لٌتعب كاالٍنشغاؿ، حاسبتيا أياـ يزيد ميما كانت األحكاؿ، كأنيا إف دفعتني إلى مزيدو مف الطعاـ كاً 

الراحة كالبقاء في الدار. كأٌما ما ذكرتـ مف مزاحمة أىؿ السكؽ، كمف تدافع أصحاب الحمير كالبغاؿ كالنُّكؽ، كمف 
النٍَّتر كالجٍذب، فإنني كقتي ممكي، فأقطع السكؽ كالناس منشغمكف ببيعيـ كشرائيـ، في حكانيتيـ، قبؿ قياميـ 

رجكعي، بعد أف يًخؼَّ االزدحاـ. كأٌما ما ذكرتـ مف شأف النعؿ كالسراكيؿ، فإنني قبؿ أف لصبلتيـ، ثـ يككف 
أخرج مف منزلي، إلى أف أصؿ قرب باب مف أقصده، أحمؿ نعمي في يدم، كسراكيمي تحت إبطي. فإذا صرت 

ـ أحسف حاالن مف بقية إليو لبستيما قبؿ أف أقرع الباب، فإذا انتييت منو خمعتيما في اإلياب، فيما في ذلؾ اليك 
األياـ، ميما كاف الكقت مف العاـ. فيؿ بقي اآلف لكـ مما ذكرتـ شيء؟(( قالكا: ))ال((. قاؿ: ))إذف أكشؼ لكـ 
ما تجيمكف، كأيعمّْمكـ ما ال تعممكف، كىذا أمر يفي بكؿ ما ذكرتـ كيزيد. قد يككف لي عمى مىًديف قريب الدار 

ى في االقتضاء، أحس بالفرج يأتيو مف السماء. أٌما إف رآني أشدد في االقتضاء ألكؼ الدَّنانير، فإف رآني أتراخ
عمى بعيد الدار، كرأل شٌدة مطالبتي بإصرار، لمف ليس لي عميو إال الدَّراًىـ، أتاني بحٌقي في ميعاده، كلـ يطمع 

رؾ الراحة أك الخمكد إلييا في المىٍطؿ كازدياده. كىذا تدبير يجمع لي رجكع مالي كطكؿ راحة بدني، ثـ أنا في ت
ميخيَّر، ألني أقسـ راحتي ككقتي عمى األشغاؿ كيؼ شئت كأسيطر، كال أترؾ دىٍيني يقٌؿ أك يكثري كثمة أمر آخر. 
ىذا الديف القميؿ، أليس فيضمةن مف ماؿ كثير كمكصكالن بدىٍيفو لي مشيكر؟ فكيؼ أتركو ليذا المماطؿ، كأتخمى عنو 

دع فمسان ييطمع فٌي مف تبٌقى مف الغيرباء((. فقامكا، كقالكا بأجمعيـ: ))العدمناؾ يا أبا لمف ييجادؿ؟ كاهلل ال أ
نؾ لذك رأم سديد، كاهلل ال يخالفؾ الرأم بعد اليكـ إال كؿ غافؿ كجاىؿ((.  سعيد، كا 

أف ككاف أحمد المٌكٌي أخك محمد المكي الذم تحدثنا عنو مف قبؿ متصبلن بأبي سعيد، ألنو كاف يحتاج إلى 
 يستديف منو كلك بالربا، كلما يأتي بو أبك سعيد مف األعاجيب كحديثو الشائؽ. حدثني أحمد عنو. فقاؿ:

نَّؾى مف العقبلء كلستى مف  قمت ألبي سعيد مرة: ))كؿ مف في السكؽ، بؿ في البصرة، يعمـ أٌنؾ كثير الماؿ، كا 
ـى ال تأمر بغسًمو؟(( . قاؿ: ))فمك كنتي قميؿى الماؿ، كلست مف العقبلء الجاىميف، كلكٌني أرل قميصىؾ كسخان، فًم

المتعمميف، فماذا كنت تقكؿ لي؟ تظٌف أٌني لـ يخطير لي ىذا عمى باؿ؟ إني قد فٌكٍرت في ىذا منذ ستة أشير، فمـ 
ح لي كجو األمر فيو. ، كال كىضى  أصؿ إلى جكاب شاؼو
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حديد. فإذا تعرَّؽ البسو يكمان بعد يكـ، كجٌؼ أقكؿ لنفسي: إذا اتَّسخ الثكب، أكؿ البدفى كما يأكؿ الصدأ ال
العرؽ، كتراكـ الكسخ عمى القميص كلىبىد، أكؿ الخيكط كأحرؽ الغىٍزؿ، كالعرؽ ممح خفيؼ، كالممح عدكّّ لمقطف 
كالصكؼ، ىذا مع نىتىف رائحتو التي تفكح، كمنظره المينفّْر القبيح. كبعد، فإني آتي أبكاب الغرماء القتضاء ما 

ف دىٍيف، كغًمماف غيرمائي جبابرة، كأنيـ مف األكاسرة، فما ظنؾ بيـ إذا رأكني في ثياب كسخة، كأسماؿ عمييـ م
درنة؟ ستراىـ يقابمكنني بكقاحة كصبلفة مٌرة، كيحتجبكف فبل يفتحكف األبكاب مرة. فيرجع ذلؾ عمينا بالضرر بدالن 

 مع ما يداخمني مف الغضب، كما ألقى مف المكركه.مف النفع، كبالخيبة في كؿ األحكاؿ، بدالن مف إصبلح الماؿ، 
فإذا اجتمعت ىذه الخكاطر، ىممتي بغًسمو. فإذا رأيتيني إلى األمر بغسمو أبادر، عارضني رأم آخر، يأتيني 
مف جية الحٍزـ المكيف، كمف ًقبىؿ العقؿ المبيف. فيقكؿ لي ذلؾ العارض: كلماذا تفتح عميؾ باب الغيٍرـ كالخسارة؟ 

غيـر يككف في الماء كالصابكف، كالصابكف نيكرة، كالنُّكرىة تأكؿ الثكب حتى يىٍبمى، كتأكؿ الخزَّ أكبلن. ثـ الغـر كأكؿ ال
في الجارية التي إذا غسمت زادت أعباءن، كأضفنا إلى عنائيا عناءن، فإذا ازدادت تعبان ازدادت أكبلن، كفي ىذا 

مَّ  مّْؽ، ال خسارة أخرل. كال يزاؿ الثكب في خطر حتى ييسى َى كالتبييض، ثـ إذا ألقي عمى الحبؿ أك عي ـ إلى الدؽّْ
ـى مف نترة أك جذبة، كقد يتمٌزؽ. كالبدَّ مف الجمكس في ذلؾ اليكـ في البيت. كمتى جمستي في  نضمفي أف يسم

لمثياب مف البيت، فتحكا عمينا أبكابان مف النفقات كأشكاالن مف الشيكات، كىذا غيـر آخر كنا في غنى عنو. كالبدَّ 
، كما أنو قد  ف أسممناىا إلى القٌصار ليديقَّيا، فغيـر عمى غـر دؽَّ، فإف دقىٍقناىا في البيت، ال نضمف أف نيقطّْعيا، كا 
ييٍنًزؿ بيا مف الضرر ما ىك أشد مما قد يصيبيا في المنزؿ. كما جمست في المنزؿ قٌط، إال تقكَّؿ عمي الغرماء 

، كاٌدعكا عمي األمراض، كفي ذلؾ فساد ليـ كالتكاء، كمماطمة عند االقتضاء، األقاكيؿ، كنشركا عني األكاذيب
 كطىمىع في أف تزيد األعباء.

ٍسنت، كطابت رائحتييا، كتغيرت ىيئتيا، تبينت عند ذلؾ كسخ جسدم المتراكـ،  فإذا غسمتييا، فابيضَّت كحى
تيما، فاستباف لي ما كاف مخفيان كطكؿ شعرم المتعاظـ، كقد كاف كسخ القميص متصبلن بكسخ الجسد، ففرق

غامضان، كاٍكترٍثت لما كنت لو رافضان. فيصير ذلؾ سببان لمذىاب إلى الحٌماـ، كفي ىذا غيـر ثقيؿ مزعج، كنا لغيره 
أحكج، مع المخاطرة بالثياب أف تضيع أك تيسرؽ. كبعد ىذا كمّْو، لي امرأة جميمة شابة، إذا رأتني بيٍَّضت ثكبي، 

قصَّرت شعر رأسي، كزيٍَّنت نفسي، قابمتني بمبس أحسف ثيابيا، كفاحت منيا رائحة طيبيا، كغسمت جسمي، ك 
كتعٌرضت لي بالٌدالؿ، كدالؿ النساء يفتفي الرجاؿ، كأنا فحؿ، كالفىحؿي إذا ىاج، ال يرٌد شيءه رأسىو، كال يستطيع أف 

 الخمكة، نثرت عمي الحكائجى نٍثران، فبل يضبط نفسو، فإذا رأت أنني تممكتني الشيكة، كلـ يعد لي مف ميبتغى إال
أممؾ أف أىعصي ليا أمران، ثـ احتجنا إلى تسخيف الماء لبلغتساؿ، كأشد مف ىذا كمو أف تحمؿ، فيزيد اإلنفاؽ 

 بازدياد العياؿ، كأكؿ الغيـر أف نأتي ليا بمرضعة لكلدىا، فنككف قد بدأنا بشيء يىجرُّ عمينا أشياء.
يا أنا.كؿ ىذا مع أمكر أخرل ك يا أحمد المكٌي، كبعضى  ثيرة نسيى بعضى

نىفىة الكبرياء. كقد بمغ مف  َن كعمى الرغـ مف أف أبا سعيد كاف إمامان في البيخؿ، فإنو كاف ييظير غزة النفس، كأى
أمره، كمف إيغالو فيو، أنو كاف قد أقرض رجبلن ألؼ دينار، ككاف الرجؿ مف ثقيؼ، كقد حٌؿ أىجؿي دفع الماؿ، 

ب إليو القتضاء الديف، لكف الرجؿ كاف في عسرة، فطمب إميالو. كتكررت زيارات أبي سعيد، ككاف فكاف يذى
 ربما أطاؿ الجمكس، حتى يحيف مكعد الغداء، فيتغدل معو.
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فمٌما طالت المماطمة، بيف سؤاؿ كردٍّ كمجادلة، قاؿ أبك سعيد لمرجؿ، كىك عمى مائدتو: ))إف ليذا الماؿ زكاةن 
غيرمنا، ألنيا أنقصت مقدارىه. كقد عممنا حيف خرجنا ىذا الماؿ مف أيدينا، أنو معرَّض لمذىاب.  مؤداة كىذا أكؿ

كلممنازعات الطكيمة، كأنو لف يعكد بسيكلة، كقد يصؿ إلى أف يككف في الميراث، فاهلل كحده جؿَّ ذكريه يعرؼي 
ٍسًف االلتزاـ بالكٍعد، كالكفاء بالعيد، كلكال ذلؾ ما أخرجنا ىذا الماؿ مف أيدينا. كىذا  اآلجاؿ. كما ظنٌناه بؾ مف حي

الماؿ إذا كاف شرطيو أف يرجع بعد سنة، كأميمناؾ لردّْ الدٍَّيف شيران أك شيريف، ثـ مكثى عندم كشيء ميمؿ، أك 
عامًؿ ال يعمؿ شيران أك شيريف، إلى أف نجد لو ميقتىًرضان آخر مثمؾ، ذىب كؿ ما فيو مف فائدة، بؿ خرجنا مف 

ر كمو بالخسارة. كمثمؾ يكتفي بالقميؿ، كقد طاؿ اقتضائي، كمٌر عمى المكعد زماف طكيؿ، كأنت تتغافؿ، األم
 ككأني سأزىد فيو أك أنساه((. كقاؿ ىذا الكبلـ كمو، كىك ال يتكقؼ عف األكؿ.

لمقاـ، فأقبؿ عميو رجؿ مف ثقيؼ، فقاؿ: ))لك كنت ال تريد إال التقاضي كاسترداد الماؿ ، لقمت غير ىذا ا
ر فيو الغداء((. فقطع أبك  كتغٌير السؤاؿ. ككاف يمكف أف تفعؿ ىذا في المسجد، كليس في المكاف الذم يحضي
يو كاحتقف بالدـ حٌتى كاد يتفٌجر، كنظر إلى الرجؿ نظرة الجمؿ الغاضب، كأرعد كأزبد،  سعيد األكؿ، ثـ اٍربىدَّ كجي

َـّ لؾ! لقد ارتضيت ل ؿٍّ كمشييات أٍغًمسيو فييا، ثـ أقبؿ عميو فقاؿ: ))ال أ نفسي أف يككف طعامي خبزان جافان دكف خى
ٍسًف العىٍقؿ، كأحببت الغنى ألني أيبغض الفقر، كفعمت مف أجؿ ىذا كؿَّ فعؿ،  كما ىٌمني أف يفنى جسمي مف حي

َـّ لؾ بأني أرغب في غدائو؟ كاهلل م ا أكمت معو إال كأبغضت الفقر بفضؿ أىنىفتي مف احتماؿ الذٌؿ. أتيعيّْرني ال أ
ليستحي مف حيرمة المؤاكمة، كألنتيي مف ىذه المسألة، كليككف كرميو سببان في تعجيؿ السَّدىاد، ال ألنني أشتيي 

 طعامو كالٌزاد((.
ثـ نيض أبك سعيد، فأخرج الصؾَّ مف جيبو، فضرب بو الحائط حتى انكسرت الطّْينةي المختكمة بختـ الرجؿ، 

بعضو ببعض، ثـ ككَّره في يده، لكف ىذا لـ يىٍشًؼ غميمو. فمٌزقو قطعان صغيرة،  ثـ بصؽى عمى الكتاب، كىحؾَّ 
كرمى بو. كدار بعينيو عمى كؿ مف شيد المجمس، كقاؿ كىك في ذركة غضبو: ))لقد كاف لي عمى أبي فبلف 

مٍيو،  ألؼ دينار، كأنا أيٍشًيدكـ اهلل الساعةى، كقبؿ أف أخرجى مف ىذه الدار، عمى أني قد قبٍضت كؿ دٍيفو كاف لي عى
 كأني ال حؽ لي في أف أعكد إليو، كأنو برمء مف كؿ شيء أطالبو بو(( ثـ خرج. 

فنظر القكـ بعضيـ إلى بعض متعجبيف، ثـ أقبؿ الغريـ عمى الرجؿ الذم استثار أبا سعيد فقاؿ: ))أترل أثر 
ائدتي؟ كلماذا تقدـ بيذا الكبلـ عمى مف فعمؾ؟ كما دعاؾ إلى ىذا الكبلـ؟ ككيؼ تقكؿ ما قيمتى لمرجؿ كىك عمى م

ال تعرؼ مكانو في السكؽ كعبلقتي بو؟ أتظف أٌنؾ كنت تدافع عٌني لتنفعني؟ كىؿ أنا عاجز لتدافع عٌني؟ أما 
ٍمت لو النٍفعى كسببت لي الضَّرر، لقد كنت أرجك أف أيطيؿى مماطمتىو إلى أف يحيف بيع الثمر، فيأتينا  َى كاهلل قد قىدَّ

كفير، فندفع الديف كيبقى لدينا الكثير. أما بما فعمت، فقد أكجٍبت عمٌي أف أعجؿ الدفع لو. يا غبلـ،  منو ربحه 
اذىب بذلؾ الثمر إلى السكؽ، فىًبٍعو بأم ثمفو ييعرض عميؾ، لنعطي الرجؿى مالىو((. فباع الثمر، كذىب إليو 

اؿ: ))ما أظٌف صاحبؾ تجرأ عميَّ كقاؿ ما قالو، بالماؿ، فأبى أبك سعيد أف يأخذه، فمما أكثر مف اإللحاح عميو، ق
ف  إال ألٌنو عربيّّ مف ثقيؼ، كأٌني مف المكالي. فإف جعمتى شفىعاءؾ عندم مف المكالي، أخذت حبللي كمالي، كا 
لـ تفعؿ، فإني أقسمت باهلل أال آخذىه((. فجمع الثقفي كؿ شعكبي في البصرة فشفعكا عند أبي سعيد، حتى قبؿ 

 بأخذ الماؿ.
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ككاف أبك سعيد يمنع الخادمة أف تيٍخًرج الكيناسىة مف الدار قبؿ أف يراىا، ككاف يأمرىا أف تجمع قيمامة مف 
يستأجركف ديكرىه، فترمييا فكؽ قمامتيـ. فكانت الخادـ تفعؿ، كتأتي لو بالقمامة قيفَّة كراء قفة، فيعزليا كاحدة 

رَّة فييا ماؿ لمنفقة، أك ديناران، أك بعض الحمٌي، كاحدة، كينثرىا كيفتشيا. فإف أصاب درىمان، أك قطع  دراىـ، أك صي
فإف ىذا كيمَّو أمره معركؼ. كأما ما كجد فييا مف القطف كالصكؼ، فييجمع في ناحية، ككاف كجييو أف ييباع، بعد 

ء مف أف يبمغ مقداران، إلى مف يصنعكف البرادع التي تكضع عمى ظيكر الحمير كالبغاؿ، فيـ يحشكنيا بالردم
 القطف كالصكؼ.

ينيَّات كما أشبو، يصنعكف منيا أغطية  كأما قطع األٍكًسية، كما كاف مف خرؽ الثياب، فتباع إلى أصحاب الصّْ
باغة كدٍبغ  مطرزة ليا. فإف كجد قشكر الٌرماف، فيذه إلى الصباغيف كالدٌباغيف، كليس كقشر الرٌماف في ثبات الصَّ

مكد. كأٌما ما كاف مف القكاري ر المكسكرة فإلى أصحاب الزجاج. كما كاف مف نكل التَّمٍر، فإلى أصحاًب الجي
ٍكخ، فإلى أصحاب الغىٍرس، يغرسكنيا، فإذا طالت قميبلن باعكىا ألصحاب  الخيشكؼ. كما كاف مف نكل الخى
البساتيف. كما كاف مف المسامير كقطع الحديد، فممٌحداديف. كما كاف مف القراطيس كالصحؼ، فتصنع منيا 

دادات ألفكاًه الًجرار. كما كاف مف الخشب فممذيف يييئكف إطار البردعة كىيكميا. كما كاف مف قطع العظاـ، س
فيريمى مع الٌكقكد. كما كاف مف قطع الخزؼ كالطُّكب كاآلجيرّْ المكسكر، فإف االنتفاع بيا يككف بأف تيدىؽَّ كميا 

ف ىذا كٌمو لصناعة التٌنكر. كما كاف مف ًقطع القار ػ إف كجدت ػ معان، ثـ تينىخَّؿ، ثـ تنخمىط بالغيضار المًَّزج، في عجى
فتباع لمقٌيار. ثـ ال يبقى إال التراب خالصان، كىذا ييضرب منو المًَّبفي لمبيع أك لمحاجة إليو في المنزؿ، لكنو يبخؿ 

ابتؿَّ كصارى طينان، جعىمو  بالماء، فيأمر جميع مف في الدار أال يتكضؤكا، كال يغتسمكا إال عمى ىذا التراب، فإذا
فىو.  لىًبنان. ككاف يقكؿ مف كاف ال يعرؼ االقتصاد كما أعرفو، فبل يتحدَّثىفَّ عف أمرو ال يعرؼ منو طرى

كفقد أحد الساكنيف شيئان كبعض ما ييسرؽ في البيكت. فعمـ أبك سعيد بذلؾ. فقاؿ: ال تتًَّيمكا أحدان، كلكف 
ان، فعسى أف يندـ مف أخذه، فيمقيو في التراب، كال يينكىر أف نجده ىناؾ، كال اطرحكا الميمة في أرض الدار تراب

يىخشى أف يعرفو أحد، لكثرة مف يجيء إلى المكاف. ففعمكا، كصادؼ أف طيًرح ذلؾ الشيء المسركؽ في التراب، 
كأخذ منو أجر الكنس ككانكا يجمعكنو كيمقكنو عمى كيناسة أبي سعيد، كرآه قبؿ أف يراه المسركؽ منو، فأعطاه لو، 

 .  في ذلؾ اليـك

 األصمعي يتمنطق
كاشترل تاجر مف األصمعٌي محصكؿى نخيمو، كأخطأ التقدير، كتياكت األسعار، فطمب منو أف يينًزؿ لو مف 
الثمف شيئان، كأف ينظر في أمره بعيف اإلشفاؽ. كتشفع إليو بمجمكعة مف الصمحاء، فكممكه، فقاؿ األصمعٌي: 

يزل؟ إنيا قسمة الخسارة التي تريدكنني عمييا. كأم تجارة ىذه؟ يشترم مٌني عمى أف تككف ))أسمعتـ بالًقسٍ  مًة الضّْ
الخسارة عمٌي، كالربح لو. اذىبكا فاشتركا لي نخيؿ العراؽ كمو عمى ىذا الشرط. عمى أني ال أدرم: ىؿ ىك 

 كأجبتكيـ إليو، فمماذا أجيبكـ كال تيجيبكنني؟ صادؽ أـ كاذب في اٌدعائو. كىىٍبوي كاف صادقان، كىىٍبني لٌبٍيتي طمبىكـ
كاهلل ما مشيتـي معو تشفعكف لو، إال كأنتـ تركف أف حقو عميكـ كاجب، كأٌف لو عميكـ أف تيعينكه. كأنا ال أعًرفيو، 

تكا كليس بيننا مف الصّْبلًت ما يفرض عميَّ حٌقان لو. كلك كنت أرل أف عمٌي كاجبان لو، لما كاف مف الضركرة أف تأ
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شيفىعاء معو، فىيىميمُّكا نقتسـ ىذه الخسارة بيننا بالتساكم، فيككف عمٌي ما يككف عمى الكاحد منكـ. كأرل في ىذا ًفعبلن 
 حسنان مٌمف يحتمؿ حقان ليس عميو كاجبان، إذا ًقسناه إلى مف يىًجب عميو مثؿ ذلؾ((.

ـ أمره إلى اهلل، كخرج إليو مف حٌقو، كنقده الثمف فقامكا مف عنده، كلـ يعكدكا إليو بعد ذلؾ، كأىًيس التاجر، كسمٌ 
 كامبلن. 

 أبو ُعَيْينة 
 البخيل المثقف

 حٌدثني جعفر ابفي أخت كاصؿ بًف عطاء، قاؿ:
قمت ألبي عييىٍينة: ))قد أحسف الذم سأؿ امرأتو عف لحـو أتاىا بو فأكمتو، كقالت: قد أكمو الًيٌر. فأخذ الًيرَّ 

ف المحـ فأيف الًيٌر؟ فقاؿ أبك عينيو: ))كأٌنؾ تيعىرّْضي بي(( فقمت: أنت كاهلل تستحٌؽ ىذا. فكزنو، ثـ قاؿ: ))ىذا كز 
مَّة تكفيؾ كتكفي عشرة معؾ، كليس لؾ عياؿ ينتظركف منؾ أف تنفؽ عمى  إنؾ شيخ قارب المائة، كتأتيؾ غى

ؾ فييا، كبدالن مف أف تىقعيد في بيتًؾ معاشيـ، كتيعطىى األمكاؿي عمى مذاكرة العمـ، كالعمـ لذَّتيؾ في الدنيا كصناعتي 
لميذاكرة العمماء، تراؾى ًرٍجؿه في البستاف، كًرٍجؿ عند أصحاب النخيؿ، كًرٍجؿ في السكؽ، كًرٍجؿ في محمة الًكبلء 
عمى البحر. تطمب مف ىذا نيٍقرةن في ًجٌص، كمف ىذا شيئان مف آجير، كمف ىذا قطعة مف نحاس، كمف ىذا ىكذا. 

لى متى تٍشغىؿي نفسؾ بيذه األمكر الصغيرة؟ ما ىذا الحر  صي عمى الدنيا؟ كلماذا تيتعب نفسؾ ىذا التعبى كمو؟ كا 
فمك كنت شابان في ميقتبؿ العمر، يريد زكجان كأكالدان كبيتان، ماذا كنت تفعؿ؟ كلك كانت ديكنؾ كثيرة كعيالؾ حكلؾ 

ةو تمبس األسماؿى كاألطمار، كتمشي حافيان نصؼ يطمبكف كال يقنعكف، ماذا كنت تفعؿ؟ كقد رأيتيؾ في أياـ سالف
 النيار((.

قاؿ جعفر: كقمت: ))بمغني أنؾ فقدت قطعًة بطّْيخ، فألححت في السؤاؿ عنيا كأنيا قطعة ذىب، كلكي تكيؼَّ 
 عنيـ، قالكا لؾ: لقد أكميا الًيٌر، فرميت باقي القطعة إلى الًيٌر، لتعرؼ صدقيـ مف كذبيـ، لكف الًيرَّ لـ يأكؿ
رة الجيراف،  الًبٌطيخ، فغٌرمتيـ ثمف بطيخة كاممة. كقالكا لؾ: لقد كٌنا في ليؿ، كلعؿ الًيٌر الذم أكميا كاف مف ًىرى
فإف يكف ًىرُّنا ىذا أكميا، فإنؾ رميت إليو قطعة البطيخ كىك شبعاف منو. فاٍصبر عمينا، فإننا سنمتحنو في غير 

ٍمنا ثمف البطيخة، فأبيت. فم  ا ىذا البخؿ؟ىذا، كال تغرّْ
قاؿ أبك عييىٍينة: كيمؾ! أنا أعمـ أٌف ما فعمتي مف الفساد، كلكٌني ال أصؿ إلى منعيـ مف الفساد إال ببعض 
الفساد. كقد قاؿ زياد بف أبيو في خطبتو المشيكرة: ))كاهلل إٌني ما أصؿي منكـ إلى أخذ الحؽ، حتى أخكض 

الباطؿ، بؿ خاض فيو خٍكضان. كأٌما ما تمكمني عميو مف الباطؿ خكضان((. فما كفاه أف يصؿ إلى أخذ الحؽ ب
أنني ىنا كىناؾ، كأنني أبتغي ىذه كتمؾ، فإنما ذىبت في ىذا إلى قكؿ زياد: ))لك أف في يدم فسيمة، ثـ قيؿ لي 
ف إف القيامة تقكـ الساعة، لبادرتيا فغرستيا(( فأنت تمكمني عمى أنني كذا ككذا، كىك يغرس الفسيمة كيعمـ أنيا ل

تصير نخمة إال بعد سنكات، مع أنيـ يقكلكف لو: إف القيامة ستقكـ الساعة. كقاؿ أبك الدرداء في مرضو الذم 
بان(( كالعرب عممكنا أف مف احتاط ألمره في الصيؼ، لقي الراحة  مات فيو: ))زكّْجكني، فإني أكره أف ألقى اهلل عىزى

مىت ز: ))العٍجز فراش لٌيف ال  في الشتاء فقالكا: ))مف غمى دماغو في الصيؼ، غى رى ٍَ قدكره في الشتاء((. كقاؿ ميٍؾ



 111 

ينصرؼ إليو إال الفاشؿ الكسكؿ((. كقاؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: ))إياكـ كالراحة، فإنيا عيقمة(( فمـ 
ب(( كانظر يقنع بالنٍيي عف الراحة بؿ سٌماىا قيدان. كقاؿ: ))لك أف الصبٍر كالشٍُّكر بعيراف، ما ىٌمني أيَّيما أرك

كيؼ يعمّْـ مٌما تعمَّـ مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فيك يريدنا أف يككف الكاحد صمبان، ذىبت عنو طراكة 
با، كأف يأخذ نفسو بالتقشؼ كالًغمىظ في المعاش، حتى يككف الرجؿ صمبان خفيفان يثب عمى ظير حصانو كثبان  الصّْ

مٍعدديكا كاٍخشىٍكًشنكا، كاقطعيكا الرُّكىب، كاركبكا الخيؿ نىٍزكان((. كما ىذا إال دكف أف يضع رجمو في الرّْكاب، فيقكؿ: ))تى 
ـى ال تدكـ((. كتأخذ عمٌي أنني أسير حافيان، كقد  مف قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ))اخشكشنكا، فإف النّْعى

ألمكر، قاؿ عمر: ))احتفكا، فإنكـ أكصى عمر بيذا، ألف مف اعتاد الحفاء كاف أسرع إلى النيكض كالفزعة إلى ا
ٍفمة((. كقاؿ: ))إف يىٍكف الشٍُّغؿي مىٍجيدة، فإف الفراغى مىٍفسدة((. كقاؿ لسعيد بف حاتـ:  ال تدركف متى تككف الجى
ٍيفٌي: ))ما أحٌب أني مىٍكفيّّ  لىًييى أخكفييما عميؾ عندم((. كقاؿ أكثـ بف صى ذىًرؾ مف المعصية، كى  ))اٍحذًر النٍّْعمة كحى

 كؿَّ أمًر الدنيا، فإٌني أكره عادةى العىٍجز((.
 فتريدني أف أدع كصايا األنبياء، كأقكاؿ الخمفاء كالصحابة، كتأديبى العرب كًحكىمىيـ، كآخذ بقكلؾ؟ 

 بخالء من كل الطبقات
ككف كدعا محمد بف األشعث إلى الغداء، يحيى بفى خالد ػ كقد تحدثنا عنيما مف قبؿ ػ فتذاكرا الزيت، كمتى ي

أفضؿ مف السٍَّمف، كمتى يككف السٍمفي أفضؿى منو، ثـ تذاكرا الزيت المعصكر مف زيتكف غض، كالزيت الذم 
يخمط بالماء، كال يختمطاف. فقاؿ محمد: ))عندم زيته لـ يرى الناس مثمىو، كقد عيًصر لي ال لغيرم((. فقاؿ يحيى: 

غبلمو فقاؿ: ))إذا دخمت الخزانة تجد ًجراران، فانظر  ))ال نحكـ حتى نرل، أال جئتنا منو بشيء؟((. فدعا محمد
الجرَّةى الرابعةى عف يمينؾ إذا دخمت، فجئنا بشيء مف الزيت((. قاؿ يحيى: ))ما ييعجبني السيّْد يعرؼ مكضعى زيتو 

 كزيتكنو، كربما بقية المؤكنة((.
ساف أياـ كالية أخيو عمى العراؽ، في زمف ككاف أسدي بفي عبًد اهلل القىٍسًرٌم، أخك خالد القسرم، كاليان عمى خرا

ىشاـ بف عبد الممؾ، ككانت لو حكايات عمى الطعاـ. فقد جاءىه الشكَّاءي يكمان بًشكاءو أنضجو كثيران، ككاف أسد 
ـي ما تفعؿ؟ أنا أعمـ أنؾ لستى   يحبُّ الشّْكاء طريان قميؿ النٍُّضج، فقاؿ لمٌشكَّاء: ))أتظٌف أنؾ تخدعيني، كأنني ال أعم
، كلكنؾ بفًعمؾ ىذا تٍستحًمبي جميعى ديىنًو كشحًمو كدىسىمًو، فتجمعيو كتنتًفعي بو((  تبالغ في إنضاجو ليصيرى أٍطيبى

 فبمغ قكلو أخاه خالدان فقاؿ: ريبَّ جيؿ خيره مف عمـ.
 ككاف رجؿ يدعك نفسىو إلى طعاـ الجكىرٌم، فكاف ضيفان دائمان عمى مائدتو، ككاف يتحرل كقتى طعامو كال
يخطئ. فإذا دخؿ في كقت غداء أك عشاء. كالقكـ يأكمكف، أك حيف ييكضع الطعاـ عمى الًخكاف، قاؿ: ))أكاد 
أصدّْؽ قكؿى القىدىًريَّة الذيف قالكا إف كؿَّ أمرو ميقدَّره عمى اإلنساف ال يستطيعي منو فىكاكان. مف كاف يستطيع أف 

لمحفكظ أٌني سآكمو؟((. كأكثر مف غاراتو، حتى ضٌج منو يصًرفىني عف ىذا الطعاـ، كقد كيتب لي في المكح ا
القكـ، فقاؿ لو ًرياح: ))تعاؿ في كقت الغداء أك العشاء، فإف كجدت شيئان، فكف قدٌريان، أك فالعف القدرٌيةى كآباءىىـ 

 كأمياتيـ((.
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بني أمية، كعاش  ككاف خالد بف صفكاف بًف عبد اهلل بف األىتـ مف بني مىٍنقر خطيبان مفكىان مف خطباء عصر
إلى أف أدرؾ أبا العباس السفاح كمات في عيده كىك مف الخطباء المشيكريف عند العاٌمة، كالمقىدَّميف عند 
ـي  ًميحه مقبكؿ، كعظي الخاصة. ككاف راكية حافظان، يركم خطب األكليف كيسابقيـ، كما كاف مؤلّْفان ميجيدان. ككبلمو مى

 القدًر جميؿ.
ٍكخ، فما ندرم إف كاف ىدٌية مف أحد، أـ أف غبلمو جاء بو مف البستاف. فمما كضعو كجاءه غبلميو بطبؽ خى 

 بيف يديو، قاؿ خالد: ))لكال أني أعمـ أنؾ أكمتى منو، ألطعمتيؾ كاحدة((.
كحٌدثني أحد األصدقاء الثقة فقاؿ: ))كنت مع شيخ أىكازٌم في مىٍركىبو في دجمة، ككنتي في أٌكؿ المركب مف 

ككاف في آخره. فمٌما حاف كقت الغداء، أخرج مف سٌمة كانت معو دجاجةن كفرخ طائر مىشكيٍَّيف، كراح جيًة الرأس، 
لى  يأكؿ، كيتحدَّثي كال يعًرضي عميَّ المشاركة، كليس في السفينة غيرم كغيريه. نظرى إلي، فرآني أنظر إليو مرَّةن، كا 

ف يدعكني، فقاؿ لي: ))لـ تنظر إلٌي ىكذا؟ مف كاف عنده ما بيف يديو مٌرة. فتكىَّـ أني أشتيي الطعاـ. كأريديه أ
طعاـه أكؿ مثمي، كمف لـ يكف عنده اكتفى بالنظىًر مثمؾ((. كأكؿ لقمة أك لقمتيف، ثـ كجدني مازلت أنظر إليو، 

سىف األكؿ، كال آكؿي إال طيىب الطعاـ، كأنا أخاؼي أف تككف عينيؾ مالحة، كعيف م ثًمؾ فقاؿ: ))يا ىذا، أنا رجؿه حى
 ، سريعة، كقد تىٍفميؽ الصٍخرة المىكينة، أك تيغًرؽ السفينة، فاٍصًرؼ عٌني كجيؾ((. فكثبت كثبة سبع ضارو
كانقضٍضت عميو، فقبٍضت عمى لًحٍيتو بيدم الييسرل، ثـ تناكلت الدَّجاجة بيدم الييمنى، فمازلت أضرب بيا رأسو، 

يو كلحيتىو، كلممـ ما حتى تقطَّعت في يدم، ثـ تركتو خامدان، كعدت إلى مكا ني كقد شفيت منو غميمي. فمسح كجى
 .))  بقي مف طعامو، ثـ بادرني بالقكؿ: ))لقد أخبرتيؾ أف عينؾ مالحة، كأنؾ ستصيبني بعيف، كىاقد فعمتى

قمت: ))كما عبلقة ما بيننا باإلصابة بعيف؟((. قاؿ: ))يا ىذا، إف اإلصابة بالعيف تعني أف مكركىان سيحدث، 
بتنا بعينؾ، فنزؿ بنا أعظـ مكركه((. فضحكت ضحكان لـ أٍضحؾ مثمو مف قبؿ، حتى ضحؾ معي، كىاقد أص

 كتحدٍَّثنا حتى كأٌنو لـ يقؿ قبيحان، ككأني لـ أيٍفرط في صبّْ غضبي عميو.
ٍدم قالكا: كاف المغيرة بفي عبد اهلل بًف أبي عقيؿ الثَّقفٌي كاليان عمى الككفة، ككاف مف عادتو أف يأتكا لو ًبج

ييكضع عمى مائدتو بعد الطعاـ، كلكنو لـ يكف يمسُّو، فمـ يكف أحد مف ضيكفو يفعؿ، ككأنما الجدم لمزينة. فأكؿ 
أعرابيّّ عمى مائدتو يكمان، فمٌما كضعكا الجٍدم ػ كلـ يكف يعرؼ عادة المغيرة ػ ىجـ عمى الجدم فمٌزقو تمزيقان، كلـ 

ان. فقاؿ لو المغيرة: ))كأف بينؾ كبيف ىذا الجدم ثأران، ىؿ نطحتؾ يرض بأكؿ لحمو، بؿ عرَّؽى عظامىو تىٍعريق
مو، حتى  أمُّو؟((. ككاف األصمعٌي يقكؿ: إنما قاؿ: ))يا ىذا، ألـ يكؼ الٍشتفاء الثأر مف ىذا البائس أف تيمزّْؽ لحى

 عَّرقت عظمو؟ ىؿ نىطحٍتؾ أمُّو؟((. 
ؿ لشرطي مف شرطتو: ))ىؿ تجرؤ عمى االنقضاض ككاف عبد الرحمف بف طارؽ رئيسان لشرطة المغيرة، فقا

عمى جٍدم األمير؟(( قاؿ الرجؿ: ))أفعؿ((. فقاؿ عبد الرحمف: ))إف فعٍمت أسقطت عٍنؾ نكبة الميؿ سنة((. فبمغ 
قكليو األمير، فشكاه إلى الحجاج بف يكسؼ الثقفي، فعزلو، ككٌلى مكانو زياد بف جرير بًف عبد اهلل البىٍجمٌي، فكاف 

عميو مف عبد الرحمف، كلـ يقدر عمى عزلو، ألنو كاف مف رجاًؿ الحٌجاج كمحؿَّ ثقتو. فكاف المغيرة إذا  أثقؿى 
خطىبى الناس يقكؿ: ))يا أىؿ الككفة، مف جرَّ عميكـ المصائبى كالغكاية، كسعى بكـ إلى أميًركـ بالًكشاية، فمعنىوي 
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ُـّ زياد عكراء، كقيؿ: كاف ىك نفسو أعكر. فكاف الناس يقكلكف: ))ما أرينا  الٌمو كلىعىف أمَّو العكراء((. ككانت أ
 تعريضان قىطُّ أطيب مف تعريض المغيرة بزياد((.

كييضرب المثؿي في الطَّمع بأشعب، كىك أبك العبلء أشعب بف جبير، كقد أدرؾ عثماف بف عفاف رضي اهلل 
شديد البياض أٍحكؿى أٍصمعى اٍلثغ، ككاف ال عنو، كقيؿ إنو كاف مكاله، فأعتقو فيمف أعتؽ يكـ مقتمو. ككاف أشعب 

يىبيف الراء كالبلـ، يجعميما ياء. ككانت فيو صفات حميدة: كاف حسف الصكت في قراءة القرآف، كربما صٌمى 
إمامان، ككاف أطيبى أىؿ زمانو ًعٍشرة، كأكثرىىـ نادرة، كأحسف الناس أداء لغناءو سمعو، ككاف يقكؿ: أخذت الغناء 

ٍعبد، ك  كنت آخذ عنو المحف فإذا سئؿ عنو قاؿ: عميكـ بأشعب فإنو أحسفي أداءن لو مني. ككاف سراة المدينة عف مى
المنكرة كمياسيرىا يستظرفكنو، كيستطيبكف مجمسو، لنكادره كحسف غنائو. كفد في آخر حياتو إلى بغداد أياـ أبي 

 جعفر المنصكر، فأقاـ فييا زمنان، ثـ خرج إلى المدينة فمات فييا.
كاف زياد بفن عيبيد اهلل بًف عبد اهلل الحارثي خاؿى الخميفة أبي العباس الٌسفاح. كاله أبك العباس عمى المدينة ك 

كمكة كالطائؼ كاليمامة، فظٌؿ عمييا حتى عزلو أبك جعفر المنصكر. ككاف لزياد جٍدمه كجدم المغيرة الثقفي 
ه. فعٌشى ذات ليمة مف رمضاف قكمان كفييـ أشعب. فمـ يقربكا يكضع عمى المائدة لتزيينيا، فبل يمسُّو كال يمسُّو غير 

الجدم إال أشعب فقد مٌزقو. قاؿ زياد: ))ىؿ ألىًؿ السجف إماـ ييصٌمي بيـ؟(( قالكا: ))ال أييا األمير((. قاؿ: 
))فميكف أشعب إمامىيـ فإنو حسف الصكت((. فارتعب أشعب، كقاؿ: ))ىؿ لؾ في أمرو خيرو مف ىذا أييا 

ر؟((. قاؿ: ))كما ىك؟((. قاؿ أشعب: ))أحمؼ باأليماف الميٍحًرجات، كبأني برمء مف ديف محمد، أاٌل آكؿى األمي
 لحـى جٍدم أبدان((.

ككاف عبد الممؾ بف قيس الذئبي مف أعجب الناس، فما ردَّ سائبلن قٌط، ككاف جكادان بكؿ شيء عف طيب 
بلن مف أشراؼ أىؿ البصرة، ليقيـ عنده زمنان، فقبؿ الرجؿ نفس، إال عمى الطعاـ، فكاف يعد مف البخبلء. دعا رج

الدعكة شاكران. فمما رآه عبد الممؾ يأكؿ ضاؽ بو ذرعان، فقاؿ لو: ))ىاىنا عرضه خير لؾ مف أف تبقى معنا 
كنحبسؾ عندنا، كتيعفينا مف دعكتؾ، أعطيؾ ألؼ درىـ((. فاحتمؿ خسارةى ألًؼ درىـ، كلـ يحتمؿ أكؿ رغيؼ 

دامًو.  كا 
ـى سميماف، فقاؿ:  كأكؿ أعرابي عمى مائدة سميماف بف عبد الممؾ بف مركاف، فمٌد يده إلى دجاجة كانت أما

 ))أال يكفيؾ ما بيف يديؾ كما يميؾ؟((.
ٍذىا ال بارؾ اهلل لؾ فييا((.  قاؿ األعرابي: ))كىؿ عمى المائدة ًحمىى ألمير المؤمنيف؟((. قاؿ: ))فخي

ٍكحاف، فمٌد يده ككاف معاكية بفي أبي سيفياف  ٍعصعة بفي صى تيعجبو الرَّقبةي مف الذبيحة، كتغٌدل معو ذات يـك صى
كتناكليا مف بيف يدم معاكية. فقاؿ معاكية: ))إنؾ لتطمب الكىؤلى لغنمؾ في مكاف بعيد(( قاؿ صعصعة: ))مف 

 أٍجدبت دياره طمب الكؤل في دياره غيره((.
ستانان لو، فيو أنكاع كألكاف مف األشجار المثمرة، ككاف معو كقالكا: دخؿ ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف ب

بعض أصحابو، فجعمكا يأكمكف الثمر، كيدعكف بالبركة. فقاؿ ىشاـ: ))يا غبلـ، اٍقمع ىذه األشجار كاٍغًرس 
 زيتكنان((.
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طفأ السّْراج، قالكا: ككاف المغيرة بفي عبد اهلل بًف أبي عقيؿ الثقفي ػ صاحب الجدم ػ يأكؿ كأصحابو تمران، فان
ككانكا يمقكف النكل في طست لو رنيف، فسمع صكت نكاتيف معان، فقاؿ: ))كؿ الناس يمعبكف بكىٍعب كاحد، فمف 

 ىذا الذم يمعب بكعبيف؟((.
ٍيطب بفي عبد العٌزل بًف أبي قيبىٍيس مف المؤلفة قمكبيـ، أسمـ يكـ الفتح، كعاش إلى آخر خبلفة  كى ككاف حن

عاكية بخمسة كأربعيف ألؼ دينار، فقيؿ لو: ))أصبحت كثير الماؿ((، قاؿ: ))كما نفع خمسة معاكية. باع داران لم
 كأربعيف ألفان مع سٌتةو مف العياؿ؟((.

ٍفكاف، فأعطاه درىمان، فنظر السائؿ إلى الدرىـ، ككأنو يجده قميبلن، فقاؿ خالد:  كقالكا: سأؿ سائؿه خالدى بفى صى
ف ))يا أحمؽ، ال تستقؿ الدرىـ، إف  ف المائة عيٍشري األلؼ، كا  ف العىشىرة عيٍشر المائة، كا  الدرىـى عشر العىشىرة، كا 

 األلؼ عيٍشر العشرة آالؼ. أما ترل كيؼ ارتفع الدرىـ إلى مقدار ًديىة مسمـ؟((.
ًليى البصرة كقضاءىا نحكان مف ست عشرة ستة في عيد  ككاف ببلؿ بف عامر بف أبي مكسى األشعرم قد كى

اهلل القسرٌم، ككاف أميران كقاضيان كداىية أديبان. كىك أكؿ مف أظير الجكر مف القضاة. ككاف يقكؿ: خالد بف عبد 
ذاـ في سنة مف  ))إف الرجميف ليتقدماف إلٌي، فأجد أحدىما أخؼ عمى قمبي، فأقضي لو((. كقد انتشر الجي

 حكضان بالسٍَّمف، كيتمدَّد فيو، فإذا السنكات، فخاؼ عمى نفسو. فكصفكا لو أف ينقع بدنىو في السٍَّمف. فكاف يمؤل
فرغ مف االستنقاع، أمرىـ برٌده إلى جراره، كبيعو في السكؽ. فاجتنب الناس في تمؾ السنة شراء السٍمف مف 

 األٍسكاؽ.
ككاف يدعك بعض الناس إلى اإلفطار في رمضاف عمى مائدتو. فكانكا يجمسكف في حمقات، كتكضع ليـ 

ذف الصبلة، نيض ببلؿ إلى صبلة المغرب. كيٍستحيي اآلخركف فينيضكف معو. فإذا قامكا المكائد، فإذا أقاـ المؤ 
 جاء الغمماف فرفعكا الطعاـ.

ككاف عمرك بيف يزيد األسدٌم عمى شرطة الحٌجاج قالكا: كخٌبرنا جار لو، قاؿ: رأيتيو يتخمَّؿ مف الطعاـ بعكد 
 ، ثـ تخمؿ بو، ثـ كضعو في مجرل دكاتو.ًخٌمةو كاحد شيران، كٌمما تغٌدل كىسىر مف رأسو شيئان 

كأكؿ رجؿ عمى مائدة خالد بًف صفكاف، فكضع الًغٍمماف بيف يدم خالد دجاجة، كبيف يدم الرجؿ حبات مف 
لى الدجاجة مرة، فقاؿ خالد: ))كأنؾ تيُـّ بيا((. قاؿ: ))كمف  الزيتكف. فأخذ الرجؿ ينظر إلى ما أمامو مرة، كا 

 اؿ خالد: ))أنا أمنعؾ، ألنني أصير أنا كأنت في مالي سكاء((.يمنعيني إذا فعمت؟((. ق
ـي بفي أيكب الثقفي عامبلن لمحجاج عمى البصرة، فكٌلى عمى ))الًعٍقر(( جريرى بف بىٍييس  كقالكا: كاف الحكى

داء فأجاب المازني، ككاف يمقب جرير المطرَّؽ كخرج الحكـ مرة يتنٌزه، ككاف يكميا باليمامة، فدعا المطرَّؽ إلى الغ
دعكتىو. ككاف بيف يدم الحكـ طائر مف طيكير الدُّرَّاج، فتناكلو المطرَّؽي مف بيف يديو، فعزلو مف منصبو، ككٌلى 

ٍيرة المازنٌي كىك ال يدرم أنو ابف عـ جرير المطرَّؽ، فقاؿ نكيرة:  مكانو نيكى
 قد كاف في الًعٍرًؽ صٍيده لك قىنىٍعتى بو

ة ال ـً فيو غنىن لؾ عف ديٌراجى  حكى
 كفي عكاًرضى ال تنفٌؾ تأكمييا

ـً   لك كاف يىٍشًفيؾ لحـي الجٍزر مف قىرى
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 فمما سمع الحكـ البيتيف، كعمـ أف نكيرة بف عـ المطرَّؽ، عزلو مف منصبو كما عزؿ ابف عٌمو، فقاؿ نكيرة:
 أبا يكسيؼو لك كنت تعرؼي طاعتي

 كنيٍصحي، إذان ما ًبٍعتني بالمحمّْؽً 
 الًعرافىة صالحه كال اٍنيؿَّ سٌراؽي 

، كال كيمٍّْفت ذنب المطرَّؽً   عميَّ
 فذىب قكلو: ))كال كيمٍّْفت ذنبى المطرَّؽ(( مثبلن.

ٍذىا، فإنيا أكؿ بيضة  كأكؿ رجؿ عمى مائدة أمير ضخـٍ كاف لنا، فأخذ بيضة مف أماـ األمير. فقاؿ: خي
 ى مات.باضتيا الدجاجة. ككانت تمؾ المرة آخرى مٌرة يأكؿ فييا مع األمير حت

ة خاصًتو، كقد حممكا معيـ طعامان يكفي  كذىب إلى ضٍيعة لو يتنزه فييا، كرافقو خمسة رجاؿ مف خاصَّ
خمسمائة. كثىقيؿ عميو أف يأكمكا معو، ككره لبخمو أف يدعكىـ إلى الطعاـ، كاشتد جكعو، فجمس عمى طرؼ أرض 

تيا بكرقيا كًعٍرقيا، ثـ يأكميا مف غير أف تيٍغسؿ، مزركعة بالبيقكؿ، فأقبؿ ينتًزعي الًفٍجمة مف األرض، فيطكم جزر 
 مف كىمىب الجكع، كيقكؿ لكاحد منيـ، كاف أقرب الخمسة إليو مجمسان: ))لك ذىب ىؤالء الثُّقبلء لكنا قد أكمنا((.

 ككاف عبد الرحمف بفي نفيع بف الحارث الثقفي تاًبعيان بٍصريان، كاٌله زياد بف أبيو بعض أعماؿ البصرة، كيعرؼ
بعبد الرحمف بًف أبي بىٍكرة. قالكا: كتغدل عبد الرحمف بف أبي بىٍكرة عمى مائدة معاكية بف أبي سفياف، كلفت نظرى 
معاكيةى ًكبىر لقمة عبد الرحمف. فمٌما كاف الميؿ، ذىب أبك بكرة إلى معاكية، فقاؿ: ))ما فعؿ ابنؾ كبير المقمة 

ـي األىٍكمة؟((.  عظي
ع((. قاؿ معاكية: ))اٍحمىًد اهلل أنو لـ ييٍصرع، فىمىف كافى مثمىو البدَّ ًمف أف تيصيبىو قاؿ: ))تركتو عميبلن يتكج

 الًعمَّة((.
لٌي، فأٍنكىر منو ًكبىرى ليٍقمًتو، كىالىوي ما يصنعي عمى مائدتًو. قاؿ: ))ما اسميؾ؟((  كأكؿ أعرابي مع أبي األسكد الدُّؤى

دىؽ مىف سي   مَّاؾ. أنت ليٍقماف((.قاؿ الرجؿ: ))ليٍقماف((. قاؿ ))صى
قالكا: ككاف ألبي األسكد دٌكافه ال يكاد يتًَّسع إال لمقعده، كًخكافو صغير يكضع بيف يديو، فبل يتًَّسع إال لطيبىٍيؽ 
ٍقعًد كالًخكاف مرتفعان، كلـ يىٍجعؿ لو عىتىبان، كي ال يصعدى إليو أحد. كانتبو أعرابي إلى  عىؿ مكضع المى أك اثنيف، كقد جى

، فقٌرر أف ييناكده في بيخمو. فكافى يتحٌيف كقت طعاـ أبي األسكد، ثـ يأتيو عمى فرس، فيصيري كأنو معو في ًفٍعمو
عىؿ فييا بعض الحصى،  الدٌكاف، ككأنو جالس إلى الًخكاف. كاغتاظ منو أبك األسكد، فأخذ دٌبة مف نحاس، كجى

ؿ ميتَّكىأىه مف جٍنب إلى جٍنب، فىتيقىٍعًقعي الحصى في كاتَّكىأ عمييا. فإذا رأل األعرابٌي أقبؿ عميو، تظاىر بأنو ي خكّْ
الدبة، كتصدري صكتان مزعجان، فينفر الفرس. قالكا: فمـ يزؿ ىذا دأبىو كمما جاءه األعرابي. األعرابٌي يصرُّ عمى 

اف مرةن ميؤاكىمًة أبي األسكد مف عمى ظير الفرس، كأبك األسكد ييقىٍعًقع بالحصى كأنيا الجرس، حتى نفر الحص
 فأكقعو. ككاف يصرعو، فمـ يعد إليو أبدان.
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 درس في الكرم
 رسالة أبي العاص بن عبد الوىاب بن عبد المجيد الثقفي إلى الثقفي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أما بعد، فقد بمغنا أنؾ مف رٌكاد مجمس األصمعي، كأنؾ تيٍظًير اإلعجابى بسىٍيؿ بًف ىاركف، كأٌنؾ ترل الرأم 

كدى مكيس بًف ًعمراف، كأٌنؾ تخالط ابف ميشاًرؾو كتيصاحبيو،  الٌراًجحى  فيما يقكؿ إسماعيؿ بف غزكاف، كأنؾ تيقىبّْح جي
كأنؾ تتكٌدد إلى ابف التكأـ كتيقاربيو. كرأينا أٌنؾ تيٍكًثر مف ًذٍكًر الماؿ، كتكثر مف التَّحريض عمى ًحٍفًظو مف الٌزكاؿ، 

ٍسف كالسٍعي إليو في كؿ مجاؿ، كتيٍسًيب إ سيابان شديدان في كصؼ التٍَّركيج كالتٍَّثمير، كفيما يجب عمى المرء مف حي
بيئة، كعمى عيكبو في مىساًلكؾ ميسيئة. ككؿ ىذا بعد أف  التعيُّد كالتكفير. إف ىذا كمَّو دليؿه عمى فىسادو سرائًرؾ الخى

ممركءة أٍضيىع، كتعجب كؿ العجب مف ترل أف ذٍكرىىـ ثقيؿ، كأف أفعالىيـ أحطُّ مف فعؿ الذليؿ، بؿ ىك أشنع، كل
مذىبيـ في النفقات، كتسرؼ في ذمّْيـ ككصؼ أفعاليـ بالمكبقات. كال يكثر ًذٍكر أٍمرو عمى لساف أحدى مديحان، إال 

 أف يراه أمران صحيحان. كال يأنس بالبخبلء، كال يىٍغشى مجالسيـ، إال مف استكحش مف األسخياء، كترؾ نفاًئسىيـ.
ًتو، كفي عدـ الثقة كىا أنت تردد  اآلف قكؿ سٍيًؿ بًف ىاركف في ))االستعداد عندما يككف المرء مف عمره كقكَّ

ـ، كالصكابى كؿ الصكاب، أف يستعد  بالزماف كصكلتو، كأف أٍقبحى التفريط ما طالت بو المٌدة، كأف الحٍزـى كؿ الحزى
، كأف يجعؿ ما يكٌفره، كيجمعو كييقىتّْره، حمايةن لو المرء لما قد يأتيو مف المصائب، كأال ينفؽ إال ما يحفظ األٍبداف

مف صركؼ الزَّماف، فإف اإلنساف ال ييعىد عاقبلن، كال يينسب إلى الحٍكمة، ما داـ بقيمة الماؿ جاىبلن، كال يحمي 
كؿى كترديًده أصؿ النّْعمة، بأف يجمع ما زاد منيا تكفيران كتقتيران، كأف يجعؿ ذاؾ ليا سكران((. كفي تحفًُّظؾ ىذا الق

شاىد عمى إعجابؾ بمذىبو، كبرىاف عمى ميمؾ إلى طريقتو في الحياة. كلسنا نتجٌنى عميؾ، كال ننسب ما ليس 
فيؾ إليؾ، بؿ نسيكؽي إليؾ البرىاف كالدليؿ، عمى صكاًب رأًينا كما نقكؿ، كيكفيؾ أنؾ تستحسف ركاية األٍصمعٌي 

ف أكثر أىؿ الجنة مف البيٍمًو كاألغنياء، كأف أصحاب الغنى كالثركات في أف أكثر أىؿ النار مف النساء كالفقراء، كأ
 استأثركا بالمٍكريمات كالحسنات.

مت كبلـ إسماعيؿ بف غىٍزكاف حيف قاؿ: ))تتنعَّميكف بالطعاـ الطٌيب، كترفمكف بالثياب الفاخرة،  كيكفيؾ أٌنؾ فضَّ
ميٍطرب، كنتنعَّـ بالثركة كما فييا مف عزٍّ كمجٍد، كالنَّظر في كتينؤكف بالشٌراب الرَّقيؽ كتيشنّْفكف اآلذاف بالغناء ال

عاقبًة األمكًر كما يأتي بعد، كنينأ بتٍكثير الماؿ، كبأننا آمنكف مف سكء الحاؿ، كمف ذؿّْ الفاقىًة كالحاجة إلى 
 نرل كال نريدي أعمى.الرّْجاؿ. كالعجز عف تأميف قكًت العياؿ، فتمؾ لذَّتيكـ في الحياة الدنيا، كىذه لذَّتينا ال 

نما ينتفع بالحمد مف كاف سميمان،  ، كأنتـ تسعكف إلى أف تنالكا الٍحمدى الجـٌ. كا  إنما نسعى إلى أف نسمـ مف الذْـّ
خالي الباؿ مف أم حزف أك غـٌ ك ىـٌ، كييسىرُّ بالمذات صحيح البدف اآلمف عمى العياؿ، الصادؽي الحس في كؿ 

ى إلى أف يىحمىدىه أحد، بؿ أف يجد ما ال يجعمو محتاجان إلى أحد،. كالطعاـ الذم األحكاؿ. فأما الفقير فبل يسع
تنفقكف عميو يصير فضبلت، كالشراب الذم تشربكف في الصبح كالمساء، يصير بكالن، ال يختمؼ في ىذا عف 

كح، كال تقكد  الماء، كما تبنكف مىردُّه أف ينيدـ، كالغناء ريحه تييب، كسكاه لممركءة أكجب، كسخافة تفًسدي  العقؿ كالرُّ
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إال إلى كؿ قبيح. فأنتـ تبحثكف عف المذة فيما يٍجميب الفقرى كالًقمَّة، كنحف نبحث عما يضاعؼ الًغنى، كيحمي 
ف  المركءة كاليٍمة. نحف نبني، كأنتـ تيدمكف، كنحف نيًحكـي األمكر كأنتـ تٍنقيضكف، كنحف في طمب العزّْ الدائـ، كا 

 سعي حثيث، كأنتـ تعرضكف أنفسكـ لمذؿ الدائـ، في تيافتكـ عمى كؿ خبيث((. فاتنا بعض المذة، في
لقد فيمنا حكايتىؾ كمقاصدؾ، كانكشفت كؿ األيمكر، كما عدت تقًدري أف تخفييا في قميؿ أك كثير. كباف الدليؿ 

اًركىؾ تأخَّرت، كأنؾ عمى تغيًُّر طباًعؾ، كعمى أنؾ اٍنقٍمبتى مف النقيض إلى النقيض، كأف أمكرىؾ أٍدبىرت، كمىد
ًصٍرت تىٍستحسف ما كنت تىستقبح، كأف ما كنت تيبغضو ًصٍرتى تعشقو كتراه أممح، فبيٍعدان لما قد فعمت، كسيٍحقان لما 

 قد أتيت. كال يبعد اهلل إال مىف ظمـ. كصدؽ الشاعر حيف قاؿ عنكـ:
 فإف سًمٍعتى بييٍمؾو لمبخيؿ فقيؿٍ 

 كدمبيٍعدان كسيٍحقان لو مف ىالؾو مي 
 تيراثيو جنَّة لمكارثيف إذا 

 أكدل، كجثمانيو لمتٍُّرب كالدُّكًد 
 كصدؽ اآلخر حيف قاؿ عنكـ:

 تبمى محاسف كجيو في قبٍره
 كالماؿي بيف عىدكّْه مقسكـي 

كالحمد هلل الذم لـ ييًمٍتني حتى جعمني أراؾ عمى ىذه الحاٍؿ. فأنت ككيؿه عمى الماؿ، كأجيره لدل العياؿ، 
كاؿ، كىاأنت قد تعجمت الفقٍر قبؿ أكانًو كسعيت إليو، كاتَّخذتو لنفسؾ سبيؿى عيش،  كحارس يحفظو لمكارثيف مف الزَّ

فما قيمة الغنى إذا كنت تعيش عيش الفقراء؟ كما ظنُّؾ بمف ضاع كؿ ماًلو، كرأل المكركه في عياًلو، كظير 
ؿ نٍيجان في حياتًو، فانصرؼ  عميو الفقر كالحاجة، كشمت بو العدكُّ كالكاره؟ ىؿ تظفُّ ىذا أسكأ ممف اتخذ البخى

عنو األصدقاء المؤنسكف مف ًثقاًتو، كلـ ينؿ إال بيٍغضى عياًلو، لما يعذّْبييـ بو ػ كىك ذك ماؿو ػ مف مبلبس خشنة ال 
 تستير، كما ييطًعميـ مف طعاـ ال ييرضى، فبل يزيدىـ إال كيٍرىان لو كبيغضان.

ًبح ٍحمدى إف ىذا كمو مجتمع في البخيؿ، كى ؿه ًلمَّئيـ. أال إفَّ منفؽ ماًلو قد رى ك مف عبلماًت الشًَّحيح، كميعجَّ
الناس كثناءىىـ، كالتفاؼى األصدقاء حٍكلىو كبقاءىىـ، كحدَّث بما أنعـ اهلل عميو، كتمتَّع بما صارى إليو، كلـ يحبس ما 

ٍصمة مف ىذه  الًخصاؿ حٌقيا. كمف يمسؾ الماؿ يعذّْب رزقو اهلل عف نفسو كعيالو كالناس أجمعيف، ككفى كؿَّ خى
ة، فما ىك بيف الناس فقير  نفسىو كأىمىو بالًحٍراف، يكٌد كيشقى دكف ًعكىض مدل األزماف، كليس لو فيما يفعؿ حيجَّ
، لكنو ببخمو ييحكّْـ الٌنكازع السكداء مف نفسو، كييسمّْطيا  ـٍ ميعدـ، كليس ما ييجبره عمى تعريض نفسو لئلىانة كالذ

 أىمو كًعرضو، كيستكيف إلى تنغيص عيشو بالبخؿ المرذكؿ، كالقضاء عمى كؿ سركرو في القمكب مأمكؿ.عمى 
كىر، كما عيدنا ىذا الضعؼ في أعراًقؾ، فكأنما  لقد سرت إليؾ مف ىؤالء عدكل، فدٌب في نخكتؾ كمركءتؾ خى

ميـً مف أخبلقًؾ، كمذىبيؾ الذم أخذت بو عنيـ ليس مف صمي ـ أخبلؽ ثقيؼ، كال مف شيـ قريش طيًعٍنتى في الصَّ
العريقة، كىي في المكاف المنيؼ. كلقد تغٌيرت مف أخبلًؽ أىمؾ كصفاًتيـ، فكأنما صرت ىجينان لست مف العرب، 
كال تعتٌز بصافي النسب. كلقد قاؿ معاكية: ))مف لـ يكف مف بني ىاشـ جكادان سخيان فيك منبكذه دعيّّ غريب، 

اعان فيك يدَّعييـ كليس منيـ، كمف لـ يكف مف بني المغيرة فخكران، فيك دخيؿ كمف لـ يكف مف آؿ الزبير شج
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ـى الطعاـ، كال يينفؽي الماؿ مخافة ما تأتي  ٍمـ بف قتيبة: ))إذا رأيت الثٌقفٌي يبتغي العزَّ دكف أف ييطًع عمييـ((. كقاؿ سى
اؿ ابف أبي بردة: ))لكال شبابي ثقيؼ بو األياـ، فبل تحسبو مف ذكم الحمٌية، كال مف ذكم النفكس األبية((. كق

 كفتيانيـ، لما كاف ألىؿ البصرة ماؿ((.
دكؽ الذم ال يٍكذب، كىك المتكبّْري الذم ال يىعجب،  ٍدؽ الصَّ إف اهلل ىك الجكاد الكريـ الذم ال يبخؿ، كىك الصّْ

ؿ، كىك العىٍدؿ الذم ال يىظًمـ، ليو نيٍسمـ. كلقد نيانا  كالكفيُّ الذم ال يغدر، كىك الحميـ الذم ال يىٍعجى كىك السبلـ كا 
عف البخؿ كأمرنا بالسَّخاء، حتى لك كاف بكممة طيبة كابتسامة عند المقاء. كأمر بالصدؽ كنيى عف الكذب، كأف 
نؤدم لٌمو كالناس حٌقان كجب. كأمرنا بالًحٍمـ كاألناًة، كعدَّىما مف اإليماف، كنيانا عف العجمة فإنيا مف الشيطاف. 

الكفاء بالعيد، كنيانا عف الغٍدر مف قٍبؿ كمف بٍعد. كنيانا عف الظمـ فقاؿ: ))يا عبادم، إني حٌرمت كأمرنا ب
ال لماذا سٌمى نفسو الرحمف الرحيـ؟ كأمرنا  الظمـ، عمى نفسي فبل تظالمكا(( كأمر عباده بالعدؿ كأف يتراحمكا، كا 

ره لنفسو مف الصفات، كلـ يزجٍرنا إال عٌما لـ يرضو بالكـر ألنو الكريـ. فمـ يأمرنا سبحانو كتعالى إال بما اختا
 لنفسو مف السٌيئات.

كقد قاؿ األقدمكف جميعان: ))إف اهلل أكـر األكرميف كأٍمجدي األمجديف(( كما قالكا: ))إٌف اهلل أرحـي الراحميف، 
ف اهلل جؿَّ ذكريه أجكدي كأمجد((. كأحسفي الخالقيف((. كقالكا في تأديب السائؿ، كتعميـ األجكاد: ))ال تيجاًكدكا اهلل، فإ

كذكر نفسو ػ جؿَّ جبلليو كتقدَّست أسماؤه ػ فقاؿ: ))ذك الفضؿ العظيـ(( ك))ًذم الطٍَّكًؿ ال إلو إال ىك((. كقاؿ 
 سبحانو كتعالى: ))ذك الجبلؿ كاإلكراـ((.

دٍرىمان عمى دٍرىـ، كال لىًبنة  كمالنا ال نتعمَّـ مف سيرة الرسكؿ األعظـ صمى اهلل عميو كسمـ؟ لقد قالكا: لـ يضعٍ 
عمى لبنة إلى أف تكفاه اهلل. كممؾ صمكات اهلل عميو جزيرة العرب، فقبض الصدقات كالزككات، كجبيت لو األمكاؿ 
ما بيف حدكد العراؽ إلى أكدية عيماف، كمف تخكـ الشاـ إلى بحر اليمف، كلكنو انتقؿ إلى الرفيؽ األعمى كعميو 

ذا كىعىد كاف دىٍيف، كًدٍرعيو مرىك  ذا أعطى أجزؿ، كا  نة، كلـ ييسأؿ عف حاجةو قىٌط فقاؿ: ال. ككاف إذا سيًئؿ أعطى، كا 
ذا أٍطمع كاف إطماعو كاإلنجاز. مدحو الشعراء بالجكد، كالسَّخاء ببل حدكد، كذكره الخطباء  كعديه كاًلعياف، كا 

مٍرجى مف اإلبؿ. كلـ يىيىٍب مىًمؾه مف ممكؾ العرب بالسَّماح. كلقد ييب لمرجؿ الكاحد القطيع مف الغىنىـ، كما يمؤل ال
نما ييرادي بذلؾ القكؿ غايةي المٍدح. كلقد كىب رسكؿ اهلل لرجؿ ألؼ  قط أكثر مف مائًة بىعير، فيقاؿ: كىب ىينىٍيدة. كا 

 بعير، فٌمما رآىا تزدحـ في الكادم، قاؿ: ))أشيد أنؾ نبٌي، كما ىذا مٌما يجكد بو عامة الناس((.
ىاشـ عمى سائر قريش كالعرب، فقالكا: نحف نحيي بالطعاـ النفكس، كنعميك بالسيكؼ الرؤكس. كفخرت 

ككصفيـ بعض العمماء فقالكا: ىـ األجكاد الماجدكف، ييشكف لمضيؼ كييقركف، كىـ الذيف إذا قالكا يفعمكف، 
ْـّ كقكليـ كالسيؼ المسنكف. كأجمعت األمـ كمُّيا، قديمييا كحديثييا، قكيُّيا كضعيفي  يا، مرذكلييا كجميمييا. عمى ذى

كد  ٍمد الصٍدؽ. كقالكا: أفضؿي الجي البخؿ كالتنفير منو، كمٍدح الجكد كالتحبيب بو، كما أجمعكا عمى ذْـّ الكذب كحى
 الجكدي بالمجيكد. 

ذا كاف مف يجكدي بمالًو يحكزي  ٍيد كأعطى الكيٌؿ، كا  الفضؿى كقالكا: أفضؿ الجكد جكدي الميًقٌؿ، كمف أٍخرىج الجي
ٍد بنفًسو لو الفضؿي عميو عمى مرّْ الزَّمىف. سف، فإف مف يجي  كالذٍّْكرى الحى
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كذكركا أف العرب تحكـ بأف حاتمان أجكدي العرب، كلك قٌدمكه عمى ىىًرـ بف سناف في الجكد لما أخطؤكا. كلكف 
، ما تحدثت بو الركباف عف جكد حاتـ ال يبمغ جزءان مف جكد كىٍعًب بًف مامىة، ألف ك ٍعبان بذؿ النفس حتى قتمو الكـر

 كبذؿ المجيكد مف الماؿ، فساكل حاتمان مف ىذا الكجو، كتفكؽ عميو ببذؿ الميجة، فقاؿ الفرزدؽ:
 عمى ساعةو لك كاف في القـك حاًتـه 

كده ػ ضٌنٍت بو نفسي حاتـً   ػ عمى جي
و بنظره، كىـ في شير القيظ، كقد فضرب الفرزدؽ المثؿ بكىٍعب بًف مامىة الذم جاد بنصيبو مف الماء لمف طمب

ضٌمكا كعطشكا، فيمؾ ألنو لـ يشرب. كما رأينا عربيان رأل في جكد حاتـ بجميع مالو سفاىةن، كال رأينا أحدان منيـ 
قاؿ إف كٍعبان كاف سفييان أحمؽ، كال إف فعمو كاف فعبلن أخرؽ. بؿ جعمكا مف كعب فٍخران إلياد كمّْيا، كجعميكا جكدى 

، كتيسابؽ نحك الًقمـ، بؿ صار جكده فٍخران لعدناف عمى قىٍحطاف، ثـ لمعرب حاتـو مأثر  ةن لطيّْئ، تباىي بو أىؿ الكـر
 عمى العجـ، ما سارت الركباف، عمى مرّْ الزماف، ثـ لسكاف جزيرة العرب، كألىؿ ًتٍمؾ التٍَّربة عمى سائر التُّرىب. 

فسو، كما أٍسبىغ مف ذلؾ عمى نبيو صمى اهلل عميو كسمـ، كما فمىف أراد أف ييخالؼ ما كصؼ اهلل جؿَّ ًذكرهي بو ن
جعمو فيو مف فضائؿ الجكد، كما أجمعت عمى تفضيًمو العيٍربي كافةن، ال يشذ عف ىذا الطريؽ أحد، كما اتفقت 

غار.  عميو أمـي األرض قاطبةن، لـ يكف لو مٌنا إال االحتقار، فبل نىعيدُّ مٌنا مف اٌتصؼ بيذا الصَّ
كدىه بالرٍفض، كال عاممٍتو باالٍزدراء، بؿ كمف يعر  يت جي ـى بالبيغض، كال كاجى ؼ تاريخ األمة ال يجديىا قابمت الكري

أحبٍَّتو أعظـ الحب، ككالت لو المديحى كالثناء. بؿ إف األمة أحبت لحٌبو نٍسمىو كعيالىو، كأٍعظمٍت مف أجمًو أىمىو 
كد،  فمـ نجدىـ أبغضكا جكادان، ألف جيكدىه جاكز الحدكد، كال قابمكه كقكمىو. كالعرب يكرىكف السَّرىؼ إال في الجي

فات،  سىف الصّْ كتحدثكا عنو إال بالتعظيـ كاإلٍجبلؿ، بمقدار ما يزيد في إنفاؽ الماؿ. بؿ رأيناىـ يتعممكف منو حى
كًد ما لـ يكف ي ًمـ، كيتدارسكف في أحاديثيـ ما كاف لو مف المكرمات، حتى أضافكا إليو مف حكايات الجي فعميو كال عى

ـ. كلذلؾ قالكا إف الثناء عمى فعؿ الخير ييضاعىؼي في الدٍنيا، كما  كا عنو ما لـ يكف يبمغو مف نكاًدًر الكىرى كقصُّ
كاد. كقد تجد  سىنات في اآلخرة. كقد تجدي مديحان شاردان ال ييعرؼ صاحبو، فييضاؼ إلى مدائح الجى تضاعىؼي الحى

 نسبكنو إلى الكريـ، كيسيري ًذٍكره بيف العباد.معركفان يجيمكف مف فىعىمو، في
ثـ كجدنا ىؤالء يفعمكف بالبخيؿ ًضدَّ ما فعمكا بالكريـ، كمذىبيـ في معاممة البخيؿ خبلؼ ىذا المذىب. 
كف منو ًفرارىـ مف المجذكـ، كيٍنأٍكف عنو بمقدار ما  فكجدناىـ ييبًغضكف البخيؿ كما ييبغضكف المرض، كيىًفرُّ

لىده، فيككف قد جرَّ المصائب عمى أىمو مرتيف: يتقٌربكف مف ا لكريـ، بؿ إنيـ ػ لشٌدة بغضيـ إٌياه ػ ييبًغضيكف أىًمو ككى
يـ إلى الناس. ككجدناىـ يحتقركف البخيؿ، كيحتقركف  مرة ألنو جعميـ يىٍحيىٍكف في ضنىؾو كيباس، كمرة ألٌنو بىغَّضى

رأيو في أميكًر الدٍُّنيا كالٌديف. كالبخؿ عندىـ مبلـز لمٍُّؤـ معو مف الذ بو، ككاف منو مف األقربيف، كال ييتمكف ل
كالًخسَّة كالدَّناءة، كتراىـ يضيفكف إلى سيرة البخيؿ نكاًدرى البخؿ المئيمة، كييضيفكف إلى بيخمو غرائب البيخؿ 

السيرة لمبخبلء، بقىٍدر ما الجديدةى كالقديمة، حتى لـ يكتفكا بذْـّ مىٍسمًكو في الحياة، بؿ ضاعفكا مف سيكءى الذٍّْكر ك 
ٍسفى الثناء عمى الكيرماء.  ضاعفكا حي

عمى أٌنا نجد المصائب أسرعى إلى أمكاؿ البخبلء، منيا إلى أمكاؿ األسخياء كال رأينا عددى مف افتىقىر مف 
 البخبلء أقؿ مف الكرماء.
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ؿي عمى نفسو فقط، فقد يستًحؽُّ عندىـ اسـى  البخيؿ، كالتٍَّحقيرى كالتٍقميؿ، مف كالبخيؿ عند الناس ليس الذم يبخى
يتبعي نفسىو في أىكاًئيا، فبل يدرم داءىىا مف دكاًئيا، كمف ال يترؾ لرغباتو حاجة إال قضاىا، كال شيكة دنيئة إال 
نما يقع اسـ البخيؿ عمى مف يفعؿ ىذا،  لىغ فييا إلى آخر الطريؽ، ال ييمو لكـي الميًحبّْ كال إشفاؽي الصديؽ، كا  كى

بخؿ بما يكجب شيٍكرى الشاكريف، كمىٍدح المادحيف، كحٍمدى الحامديف، كما يجعؿ لو بيف العباد ًذٍكران، كما يحفظ لكنو ي
 لو عند اهلل أٍجران.

، كيرىؽي نفسو بالميؤىف، كقد يتحٌمؿ الكيٌمؼ العظيمة الفاًئقة، كالنفقاًت الباىظًة كالميرىقة، كقد  كقد يسرؼ البخيؿي
شىـ، كقد يقتني أغربى األكاني كاألطباؽ يككف لو العديدي مف ا دىـ، كقد تىمتًمئ داره بالدَّكاب كالحى لجكارم كالخى

كالكؤكس، كقد ينفؽي عمى الثياب الفاخرة مما تشتييو النفكس، قد ييكمّْؼ البخيؿ نفسىو في ىذا كمو ما يربيك عمى 
ماليو كىك مذميكـ، كيتغير حاليو كىك  نفقة السخٌي، كأضعاؼى ما يذىبي بالجكد مف ماؿ الجكاد الكريـ. فيذىبي 

مىميكـ، كرٌبما غمب عميو حبُّ الجكارم المغنيات الًحساف، كاستٍيتر بالًخٍصياف. كربما أٍفرط في حيبّْ الصيد، كأنفؽ 
 الكثير الٌتخاذ عيدَّتًو، كترؾى األعماؿى طكاؿى ميدًَّتو. كربما استكلى عميو حبُّ المراًكب، يدعك إلييا كؿَّ صديؽ
كصاحب. كقد ييتًمؼي مالىو في كليمًة العيٍرس، كفي ألكاف الطعاـ في صباح الًكالدة مف كؿ جنس، أك في الطعاـ 
الذم ييعىدُّ عند الًختٌاف، فيشترم كؿ شيٌي، أك في طعاـ العقيقة لمبنات كالصبياف، أك في طعاـ االنتياء مف البناء، 

ف طاؿ يدعك إليو البٌنائيف كاألصدقاء. كقد تذىب أمك  الو في تجارة مصيرىا الخيسراف، أك في كديعة ال تيردُّ كا 
الٌزماف. كرٌبما كاف شديىد البخؿ، كلكنو شديدي الحبّْ ألف ييذكر، فيككف بيخميو أنكر، كلٍكميو أكبر. فينفؽ الماؿ، ال 

 ر الٌذاكريف.ىك اشترل بو الصيت المحمكد، كال ىك اٍشتيًير بالجيكد، كال نجا مف لكـ البلًئميف، كاحتقا
كقد تسأؿ: كيؼ يككف ىذا؟ أتظٌف البخيؿ ال يككف ىدفان لمخديعة؟ كالبخيؿ، أليس رجبلن كبقٌية الٌرجاؿ؟ أال 
ياع؟ ألـ تسمٍع ببخيؿ راح ماليو في التٌفاخير  يجكز أف تفتينو أمكر عف الماؿ؟ أال ييمكف أف يعّْرضى مالو لمضَّ

ياع؟ أك بخيؿ ذىب مالو في السٍّْحر كالكيمياء، كمحاكالت الكاذب، أك بخيؿ فقد مالو في إٍعبلًء ال بناء كاقتناء الضّْ
تغيير طبيعة األشياء؟ أال يجكز أف يفقيدى مالىو إذا ركبو طىمىع كاًذب، كأنفؽ الكثير في سبيؿ أمؿ خائب؟ ألـ تسمع 

؟ قد سمعنا بكثيريف فتنتيـ ببخيؿ فقد الماؿ في طمب الكالية كاإلمارة، كفي ضماف الكبار حتى ميًنيى بالخسارة
ة دكف تعقُّؿو كال كياسة. كقد رأينا منيـ مف يينفؽ عمى الطعاـ  اإلمارة كالرياسة، فأىًمميكىا، كتخمَّكا عف الذَّىب كالًفضَّ
كالشراب، كعمى غرائب الفاكية كنكادر الحمكل ألؼ درىـ كؿ يكـ، كعنده في كؿ يكـ كليمة مف أجؿ أف يعمك فكؽ 

، مع أن و لك طعف طاًعف في ديف اإلسبلـ، لكاف أىكف عميو مف أف يمزّْؽ الرغيؼ الثاني عمى مائدتو، كمع القـك
ـى  أف شؽَّ عصا الطاعة، كمفارقةى الجماعة، أىكف عميو مف شؽ رغيؼ، كمفارقة الطعاـ خكانىو، كقد ال يىعيدُّ شت

ةو أ ٍرحان سديدان، لكنو يرل في قطًع جزء مف جٍدم أك دجاجى  ذل بعيدان.ًعٍرضو جي
ـى تتكاليب عمييـ المصائبي فتيفني ثركاتيـ؟ ألنيـ أقؿُّ مف  ـى تيسارعي اآلفات إلى أمكاؿ البخبلء فتأكيميا؟ كًل أتدرم ل
األجكاد تككبلن عمى اهلل، كألف األسخياء أحسف منيـ ظٌنان باهلل، كثقةن بكرمو كنىدىاه. كالجكاد متككّْؿه عمى اهلل، يعتمد 

مف، كأنو أرحـ باإلنساًف مف اإلنساف، ككيفما دار أمرهي كتبٌدلت بو األحكاؿ، فإنو يتًَّكؿي عمى اهلل، عمى ما قٌدر الرح
ٍزمو في األمكر، كال عمى عقًمو في التدبير. كالبخيؿ يحتج بأف أمكر الحياة مف طبعيا التقمُّب، كقد  كليس عمى حى

ٍفمة، كييسيء الظف بالزَّماف كتصار  يفو كأىكاًلو، فيمجأ إلى الحرص عمى تكديس أمكالو، كما تأخذ المرء عمى حيف غى
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ىذا إال كناية عف سكء ظف بخالؽ الدُّىكر، كميصرّْؼ األمكر، ربّْ الغنيّْ كالفقير، كعنده أحسف الثكاب كاأليجكر. 
سىًب تقدير الحكيـ؟ كىؿ تختمؼ األزمنة إال حسب تدبير العزيز العميـ ؟ كىؿ يجرم أمر في ىذه الدنيا إال حى

ًيٍمنا األسباب ػ نعمـ أف األمكر تسير إلى غاياتيا كما شاء القكٌم الكٌىاب؟ ف جى لىٍسنا ػ كا   أىكى
ٍمع، كمعاممة اآلخريف بالمنىٍع، إما أف يككف عادةن مف  كالبيٍخؿ ليس عف خكؼ مف الفقر، لكف الُّمجكء إلى الجى

رل بخيبلن، يممؾ الضياعى الكبيرة، كتأتيو الًغبلؿ عادات البخيؿ، أك طبيعة فيو أصيمة. كدليمنا عمى ىذا أٌنؾ قد ت
الكفيرة، كليس لو عياؿ ينفؽ عمييـ، أك أىؿ تكمّْفيو مساعدتييـ، كتجدي الرجؿ الجكادى أقؿَّ مف ذاؾ ماالن، كأدنى 

 غبلالن، كأكثر نفقةن كعياالن.
ٍسًف التبصُّر ف ي العكاقب، كالَّرٍأم الصاًئب، لكاف كلك كاف البخؿ دليبلن عمى رجاحة العىٍقؿ كسداد الًفٍكر، كحي

ـك أجكدى مف الصقالبة. ككاف ينبغي أف يككف الرجاؿ بعاٌمة،  ينبغي لفارس أف تككف أسخى مف الركـ، كتككف الرُّ
أبخؿى مف النساء بعاٌمة، ككاف ينبغي أف يككف الصبياف أسخى مف النساء، كالجيبلء أكـر مف العمماء. ككاف 

لبخبلء عٍقبلن، حتى يكاد ييعىدُّ أٍحمىؽ، أعقؿ مف أٍفضًؿ األجكاد عىٍقبلن. ككاف ينبغي لمكمب ػ ينبغي أف يككف أقؿُّ ا
ثىؿي  كىك الذم يضرب بو في الُّمٍؤـ المىثؿ ػ أف يككف أعقؿى مف الدّْيؾ، كأعرؼى منو باأليمكر، كالديؾ ييضرب بو المى

بَّ بمنقاره، فيرميو أماـ الدجاجة. كقالكا: ٍأألىـي مف في الجكد، كقالكا: ىك أسخى مف الًفٍظ، كىك الديؾ يأخذ الح
ـى كمب في بيٍؤس أىمو، كسمّْف  كمب عمى ًجيفىة، كقالكا: أألـ مف كمب عمى عظـ. كقالكا: أىًجٍع كمبىؾ يٍتبىٍعؾى كنىًع

يترؾ الدابة تعتمؼ. كٍمبىؾ يأكيٍمؾ. كقالكا: اٍخسى كما ييقاؿ لمكمب، ككالكمب في مىٍربط الدَّكاب، ال ىك يىعتمؼ، كال 
 كقاؿ الشاعر:

 سىرىت ما سىرىت مف ليًميا ثـ عرَّسىتٍ 
 عمى رجؿو بالعىٍرًج ٍأألىـى مف كمبً 

ثىميو كىمىثؿ الكىٍمب إٍف تٍحمٍؿ عميو يىميٍث أك تىترٍكوي يٍميىٍث((. بؿ ثمة  كقاؿ اهلل جؿَّ ذكيره في سكرة األعراؼ: ))فىمى
ًكٌية، لكجب في ىذا القياس، أف نىٍقًسـ دليؿ أقكل مف ىذا. إذ لك كاف البخؿ  دليؿى رجاحة عىٍقؿو كطيكًؿ أناة كرى

راساف أٍعقىؿى العيقبلء، كأعمـ العمماء.  الناس، فنجعؿى أٍىؿ مٍركو أٍعقىؿى البىًريَّة، كأىؿ خي
ؿ يفرُّ مف إف العاقؿ يًفرُّ مف صفة الميٍسًرؼ إال في الجكد، فيذا ال يعرؼ السَّرىؼ كليس لو حدكد. لكف البخي

ناف، فصيح المساف، قكٌم الحجة  ًجؿ. كلك قيؿ لخطيب ثابت الجى اسـ المتيكّْر، كما يًفرُّ الميٍستحيي مف صفة الخى
زىع، كالنتفض كفىًزع، كلك لـ يكيٍف لمجكد إال فضيمةه كاحدة، ىي أف الذيف يتجاكزكف  قىاحه، ألصابو الجى كالبرىاف: كى

دكدى اإلنفاؽ، حتى لك أٌدل إلى كاد، لكاف في ىذا الكفايةي ليبيفى قٍدريه،  حي كف مف ًصفىة السَّرىؼ إال الجى اإلمبلؽ، يًفرُّ
 كيبقى ًذٍكره. 

لقد قىرىف اهلل جؿَّ ًذٍكريه الماؿ باألكالد، كسٌماىيما فتنة العباد، كاألمكاؿي ممنكعة، كالنفس راغبة كليست قنكعة، 
 كىي عمى ما ميًنعت حريصة.

 كقد قاؿ األكلكف:
 ادىىا كىمىفان بالحبّْ أف مينعت كز 

 أحبُّ شيء إلى اإلٍنساًف ما ميًنعا
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كلك كاف البخبلء ألكالدىـ يجمعكف، كإلسعاًدىـ يكيدُّكف، كمف أجميـ يحًرصكف، لما قٌتركا عمييـ في اإلنفاؽ، 
ٍكف في الدكاكيف كاأل سكاؽ، كلترككا محاسبىتىيـ حتى عاشكا ًعيشىة اإلمبلؽ، كلجعمكا لىييـ كثيران مٌما يطمبكف، مٌما يىرى

عمى كؿ كبيرة كصغيرة مٌما يٍشتىييكف. إف ىذا بعضي ما دبَّ في قيمكًب الكارثيف، بيٍغضى األىؿ المكّْرثيف، كىيَّجى 
ر عيمر األسبلؼ. كلك كاف البخبلء كما يٌدعكف، ألكالدىـ يٍبنكف،  النكاًزع في نفكس األخبلؼ، ألف يتمنكا ًقصى

مىع الًخصياف الماؿ، فبل أمؿ ليـ في العياؿ، كلما كنز الرٍُّىباف الكنكز، فالزكاج كلآلتي مف األياـ يك ًنٍزكف، لما جى
ًمـ العاًقري مف إلحاح الرغبات بالًحٍرص كالمنع كالتقتير، كاستراح العقيـ مف ذيؿّْ  كاإلنجاب في دينيـ ال يجكز، كلسى

ؿي ألٍجًمًو، كلحمايتو مف الفقًر البيخؿ كالتكفير، بؿ إننا قد نجدي البخيؿ بعد أف يمكت  ابنو الذم كاف يٌدعي أنو يبخى
ٍمعو كمٍنعو دكف سبب.   عاجمًو كآجًمو، يبقى عمى حالو في الًحٍرص كالطمٍَّب، كعمى مثؿ ما كاف عميو مف جى

الحريصكف، ال كلمعىاٌمة خصالييـ كصفاتييـ، كليـ مطالبييـ كرغباتييـ، كىـ في طمبيا ييًمحُّكف، كالبيخبلء األًشٌحاء 
دُّكف، فيؤالء حسب رغبتيـ يطمبكف، كأكلئؾ حسب بيخًميـ يحرصكف كيمنعكف، مع أنيـ  ٍيًدىـ كال يىجي يقمّْمكف مف جي
ؿٍّ كاٍرتحاؿ، كما مالييـ إال متاعي الدنيا التي ال تدكـي عمى حاٍؿ، كمصيري كؿ حيٍّ فييا إلى  يعممكف أنيـ في دار حى

الخمكد، ما كانكا حرصكا عمى األمكاؿ، تنتقؿ إلى األحفاد مف الجدكد. فالبخيؿ زكاؿ. حتى لك كانكا مكقنيف ب
ري بؿ يىٍسخط. فمف لـ يىٍستًعف عمى ما كصفنا مف صفات البخيؿ الٌشحيح، كصيتًو  يجتيدي كيتحٌكط كالعاميُّ ال ييقصّْ

تاًع الدنيا، كىك مىتاعي الغيركر، كاف إما عاتٌيان  القبيح، بقكة اإلرادة كالسٍَّعي إلى السعادة، كبنظرة صافية إلى مى
ًف الزماف، إلى الجكًد في كؿ حاؿو  يـ بأكالدىـ، كادّْعاءىىـ الخكؼ مف تىمكُّ ٌما بخيبلن شحيحان، فيىدىعي احتجاجى لحكحان، كا 

 كأكاف، ميتًَّكبلن عمى ثقتو برٍزؽ الرحمف.
مىقؾ اهلل بيا قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لكاًفدو كىذىب عنده ًكٍذبة، ك  ٍصمىة كى كاف جكادان سخٌيان: ))لكال خى

لشرٍَّدت بؾ مف كافًد قكـ((. كقيؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ: ))ىؿ لؾ في بيض الًنساء كاإلبؿ الحمراء؟(( قاؿ: 
كف ))كمف ىـ؟(( قالكا: ))بنك ميٍدًلج(( يحضكنو عمى غزكىـ، فقاؿ: ))يمنعني مف ذاؾ أنيـ يىٍقركف الضيؼ كيىًصمي 

كا(( أرأيت كيؼ حماىـ كرمييـ مف الغزك؟ أرأيتى كيؼ  ذا كبُّكا عىجُّ كا، كا  الرًَّحـ(( كقاؿ ليـ أيضان: ))إذا نحركا شىجُّ
ركا لؤلضياًؼ أٍكثركا مف الَّذبائًح حتى لىتسيؿى الدماء؟ كأنيـ  مدحيـ رسكؿي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، بأٌنيـ إذا نىحى

 ا بالغيباًر كالعىجاًج الفضاء؟إذا ديعيكا إلى القتاؿ ممؤك 
مىمة، كىك صحابي  دُّ بف قيس بًف صخر، مف كعب بف سممة ككاف سيد بني سى دَّ بفى قيس؟ إنو جي ىؿ تعرؼ جي
أنصارم، كلكنو ييتَّيـ بأنو كاف منافقان، كييقاؿ إنو تخمَّؼ يكـ الحديبٌية عف البيعة. قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

دُّ بف قيس، إال أٌنو ييتَّيـ بيننا بالبخؿ( فقاؿ: ))كأمُّ داًء أدكل مف كسمـ لؤلنصار: ))مف س يّْديكـ؟(( قالكا: ))جي
 البخؿ((، فجعؿ البخؿى داء، بؿ جعمو أىبشعى األدكاء. كقد أنشد حساف بف ثابت في ىذا أبياتان منيا:

 كساؿ رسكؿ اهلل، كالحؽ الـز
 لمف ساؿ مٌنا: مف تيسمُّكف سيدا؟

 دَّ بفى قيس عمى الذمفقمتي لو: جي 
ميو فينا، كقد ناؿ سيٍؤدىدا  نيبخّْ

 فقاؿ: كأمُّ الداء أدكل مف التي
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دَّان، كأغمى بيا يدا  رميتـي بيا جي
كف عند الفىزىع، كتىًقمّّكف  كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لؤلنصار مادحان: ))أما كاهلل ما عممتكـ إال لىتىٍكثري

ًميى القتاؿ كتطايرت الجماجـ. عند الطمع(( فًعفَّتييـ كتى  فُّعيـ عف المغانـ، ال تًقؿَّ قيمة عف نجدتيـ كنخكتيـ إذا حى رى
كقاؿ: ))لك أف البف آدـى كاًديىٍيف مف ذىب الٍبتىغى ثالثان، كال ييشبعي ابف آدـى إال التراب، كيتكبي اهلل عمىى مف تاب((. 

رشادؾ إلى اليداية أف ت سمع قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ))السخاءي مف الحياء، كيكفي لنييؾ عف الًغكاية، كا 
كاده يًحبُّ الجكد((. كقكلو لببلؿ: ))أنفؽ يا ببلؿ، كال نخشى مف ذم  كالحياءي مف اإليماف((. كقكلو: ))إف اهلل جى

ة الحجريف، إال كىك يريد أف يضعى مف أقدارىما، كمف فتنة النا ْـّ الذىبى كالفضَّ س بيما. العرش إقبلالن. كلـ ييسى
ٍيت، كما سكل  كقاؿ لقٍيس بف عاصـ: ))إنما لؾ مف ماًلؾى ما أكمت فأفنيت، كما لبست فأٍبمىٍيت، أك أعطيتى فأمضى

 ذلؾ فممكارث((.
كأنت تعرؼ الشاعرى النًَّمرى بفى تىٍكًلب الذم أدرؾ اإلسبلـ، كعاش إلى أياـ عمر بف الخطاب، كتعرؼ أنو كاف 

ٍعر في مدح أك ًىجاء، كأنو كاف ميًقبٌلن في شعره، كلكف أبياتىو كانت سائرةن بيف الناس، شاعران ميٍترفان ال يقكؿ الشّْ 
تبلؼ  ٌسًنو ككاف يشبو حاتـ الطائيَّ في شعره، كفي الجكد، كا  كيتمثمكف بيا، كقد سمٍَّكه العاًقؿ لجكدة شعره كحي

 األمكاؿ، كأريحيَّة الطبع، كالتغني بذلؾ في القصيد.
 في تىٍكًلٍب:قاؿ النًَّمري ب

، كنفسييا  كحثٍَّت عمى جٍمعو كمىٍنعو
 ليا في صيركًؼ الدٍَّىر حؽُّ كىذيكًب 

ـي مىرزَّأو   ككاًئٍف رأينا مف كري
 أخي ًثقةو طىٍمًؽ اليديف كىىيكبً 

ًسٍبتيني   شىًيٍدًت كفاتكني، ككنتي حى
 فقيران إلى أف يشيدكا كتغيبي

 أعاًذؿي إٍف ييصًبٍح صدامى بقىٍفرةو 
 آني صاحبي كقريبيبعيدان ن
 تىرىٍم أفَّ ما أبقيتي لـ أؾي ربَّو

 كأف الذم أمضيتي كاف نصيبي
 كذم إًبؿو يٍسعى كيحسىبييا لوي 

 أخي نىصىبو في سىٍقًييا كدؤيكبً 
 غىدىٍت كغدا ربّّ سكاه يسكقييا

 كبيدّْؿى أحجاران كجاؿ قىًميبً 
 كقاؿ أيضان:

 قامىٍت تباكى أف سىبىٍأتي ًلفٍتيةو 
 يةن ًبعىٍكد ميٍقطىعً ًزٌقان كخاب
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 أتىبكّْيان مف كؿ شيءو ىٌيفو 
 سىفىوه بكاءي العيف ما لـ تدمعً 

 فإذا أتاني إخكتي فدًعيييـي 
 يىتعٌممكا في العيًش أك يمييكا معي

 ال تطريدييـ عف ًفراشي، إٌنو
 ال بيدَّ يكمان أف سيخمك مىٍضجعي

 ىبٌل سألًت بعادياءى كبيتوً 
 نعً كالخٍيؿ كالخٍمر التي لـ تىمٍ 

 كقاؿ شاعر ىيذىٍيؿو أبك ذيؤىيب المجاىد:
ـى ٍمناًىبيك  إٍف الكرا

 ؾى المٍجدى كيمَّييـي فىناًىبٍ 
 أٍخًمٍؼ كأٍتًمٍؼ، كؿ شي

 ءو ذىرىٍعتو الريحي ذاىبٍ 
: َن  كمما قرأناه المرأة في ىذا الباب أيضاى

 أنت كىىىٍبت الًفٍتية السىبلًىبٍ 
ٍببلى يحاري فييا الحالٍب   كا 

 الجراد الياربٍ  كغىنىمان مثؿ
، ككؿّّ ذاىبٍ   متاعى أٌياـو

ككاف أبك ذرو الًغفارٌم الصحابي الجميؿ الزاىد العابدي الذم قاؿ عنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إنو أصدؽ 
الناس، كتنبأ لو بأنو يعيش كحدىه كيمكت كحدىه، كيأتي يـك القيامًة أمَّةن كحده كاف يقكؿ: ))لؾ في مالؾ شريكاف، 

 ارث كتقمُّبات الدىر((.الك 
أما تميـ بف ميقبؿ كىك الشاعر الذم أدرؾ النبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ، فقد رأل الماؿ شيئان ميستعاران ال ييرٌد، 

ٌد، ككاف يقكؿ: كدو ال ييحى  فكاف يدعك إلى جي
 فأٍخًمٍؼ كأٍتًمٍؼ، إٌنما الماؿ عارىةه 

 ككيٍموي مع الدٍىر الذم ىك آًكميوٍ 
بيت في الشعر العربي، كالبيتى الذم ييكتفى بو، فبل ييحتاجي إلى ما ييكىمّْمو، كالبيت الذم ييٍكتفى أتعرؼ أصدؽى 

كاة كالعمماء كالكتٌاب كالشعراء عمى أنو أصدؽ بيت في الشعر؟ إنو قكؿ الحطيئة:  بكؿّْ شٍطرو منو؟ فمماذا اتَّفؽ الرُّ
كاًزيىوي   مف يىٍصنًع الخيرى ال يىٍعدـٍ جى
 العيٍرؼي بيف الٌمو كالناسً  ال يىٍذىبي 

كجاء في األثر: إف أىؿى المعركؼ في الدنيا أىؿي المعركًؼ في اآلخرة، كقالكا في األمثاؿ: ))اٍصنىًع الخيرى كلك 
إلى كمب(( كعٌممنا الصادؽ األميف صمى اهلل عميو كسمـ أف رجبلن أحسف إلى كٍمبو ظامئ بأف حمؿ إليو مف البئر 
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 لو، كفي الحثّْ عمى بذؿ القميؿ، فضبلن عف بذؿ الكثير، قاؿ اهلل جؿَّ ذكره: ))فمف يىٍعمٍؿ ماءن كسقاه، فغفىر اهلل
ُـّ المؤمنيف عاًئشةي بنتي الصدّْيؽ رضي اهلل عن يما في ًمٍثقاؿى ذرَّةو خيٍران يىرىهي، كمف يىٍعمٍؿ ًمٍثقاؿ ذرَّةو شٌران يىرىه(( كقالت أ

ـي بف قيتيبة: ))يستحي حبة ًعنىب: ))إف فييا لمثاًقيؿى ذىرٌ  ـ((. كقاؿ سٍم رى قىر حى ((، كلذلؾ قالكا في المثؿ: ))مف حى
أحدىـ مف تقريب القميؿ مف الطعاـ، كيأتي أعظـ منو((. كقاؿ: ))جيدي المرء أكثر مف عٍفكه((. كقدـ رسكؿ اهلل 

ف كاف مبمغ جيده قمي ٍفًك الميٍكًثر كثيران.صمى اهلل عميو كسمـ جٍيدى الميًقؿّْ عمى عىٍفك الميٍكًثٍر، كا  بمغي عى  بلن، ككاف مى
كقالكا: ))ال يمنعؾ مف معركؼ ًصغىريه((. كعممنا رسكؿي اهلل أال نمتنع عف التصدؽ ألننا ال نممؾ، فقاؿ: 

كؿ ))اتَّقيكا النار كلك بًشؽّْ ثمرة((. كقاؿ صٌمى اهلل عميو كسٌمـ: ))ال تىٍحًقركا المقمة، فإنيا تعكد كالجبؿ العظيـ((، لق
دىقات{. با كييٍربي الصَّ ؽ اهللي الرّْ  اهلل جؿ ذكره: }يىٍمحى

كقاؿ: ))ال تردكا الساًئؿى كلك ًبصمىة حبؿ((. كقالت العرب: ))أتاكـ أخككـ يٍستىًتٌمكـ فأىًتٌمكا لو((. كقالكا: ))ماًنعي 
 اإلٍتماـ ٍأألـ((.

طيمبى منو شيءه مف الماؿ. كلذلؾ قالت  كالبخيؿي أشدُّ الناس إلحاحان في السؤاؿ، كأكثر الناس مماطمة إف
ف سيًئؿ سكَّؼ((. كالبخيؿ ييًنكر ما أنعـ بو عميو اهلل، فإف اضُّطرى إلى العطاء  ٍؼ، كا  العرب: ))البخيؿ إف سأؿ أٍلحى

قىد(( كال يتمٌنى البخيؿ شيئان سكل أال يي  ف أعطى حى د، كا  حى سأىؿ بمغ غضبيوي مينتياه، كلذلؾ قالت العرب: ))إف سيًئؿى جى
حتى مف أىمو األقربيف، فيرٌد بالنفي قبؿ أف يىٍستبيف، كيركبو شيطافي الغىضىب، دكنما أٌم سىبب، قبؿ أف يسألو 
ذا سئؿ البخيؿ تممكو الحزفي  السائمكف، كلذلؾ قالكا: ))يردُّ البخيؿ قبؿ أف يٍسمع، كيغضب قبؿ أف يفيـ((. كا 

ذا سئؿ الكريـي شعر بالطىرىب، فقال ، كالجكادي إذا سيًئؿ اىتٌز((. كقاؿ كالغىضىب، كا  ت العرب: ))البخيؿ إذا سيًئؿى اٍرتزَّ
مىفان، كيقكؿ  ٍؿ لميٍنفؽو خى النبٌي صمى اهلل عميو كسٌمـ: ))ينادم كؿ يكـ مينادياف مف السماء، يقكؿ أحدىما: الميَـّ عىجّْ

ؿ لميٍمًسؾو تىمىفان((. كقالكا: ))شرُّ الثبلثة المي   ميـ: يمنعي خيرىه كخيرى غيره((.اآلخر: الميَـّ عىجّْ
كأشفقكا عمى مف ييٍمجئيو الزَّماف إلى بخيؿ، فقالكا في المثؿ: ))شرّّ ما أٍلجأىؾ إلى ميٌخةى عرقكب((، كمف يطمب 

 المٌخ في ركبىة الدابَّة كليس فييا.
يىًتيمان كأسيران  بّْو ًمٍسكينان كى ـى عمى حي {. كقاؿ جؿَّ مف قاًئؿ: }لف تىناليكا الًبرَّ كقاؿ اهلل عٌز كجٌؿ: }كييٍطًعميكفى الطَّعا

ةه، كمىف ييكىؽى شيحَّ  اصى ـٍ كلىٍك كاف بيـ خىصى كفى عمى أٍنفيًسًي ييٍؤًثري  حتى تيٍنًفقيكا ًمٌما تيًحبُّكف{. كقاؿ سبحانو كتعالى: }كى
ٍفًمحيكف{. كقالكا قديمان: ))خيري الناس خٍيري الناس لمناس ـي المي ، كشرُّ الناس شرُّ الناس لمناس((. نىٍفًسو فىأيكلًئؾى ىي

 كقالكا أيضان: ))خيري ماًلؾ ما نفىعؾ((. 
 كقاؿ الٌراًجٍز:

ؿٍ   كمُّنا يأميؿي قدَّان في األجى
 كالمنايا ىيى آفاٍت األىقىؿٍ 

 ككاف عيبيدي اهلل بفي ًعٍكراش، كأبكه ًعٍكراشي بف ذيؤىيب الصحابي، رسكؿى قكًمو بني نزاؿ بف ميرَّة إلى رسكؿ اهلل
 صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ:
ىٍرثي لمكريـ إذا غدا ٌني ألى  كا 

 عمى طىمىًع عند المئيـ ييطاًلبيوٍ 
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 كأٍرثي لوي في مجمًس عند باًبوً 
 كمٍرًثيَّتي لىمطٍَّرًؼ كالًعٍمجي راكبيوٍ 

يا ببعض: الزَّمفي المتقٌمب، كالكاسب الذم تصعب معاممتو، كال تحسيفي  كقىرىف عبيدي اهلل ثبلثةى أمكر بعضى
ف كاف ليس حسنان، فقاؿ:  ؿ، يريد أف يناؿ ما كاف ييؤىمّْؿ. لكٌنو فٌضؿ األخيرى كا  مقابمتيو، كالكارثي الكاًرهي الميتعىجّْ
ؤيكف، ككف الكارث الشىفيكف، كال تكف الكاسب  كف، ككارث شىفيكف، فبل تٍأمىًف الزمفى الخى زي ؤيكف، ككاسب حى ))زمفه خى

كف((. كقاؿ أيضان: ) زي كف بالبخؿ مف الحى ٍصمتاف: الًحٍرصي كاألمؿ((. ككانكا ييعيّْري )ييـر ابف آدـ، كتشبُّ معو خى
يأكؿي كحده، كقالكا: ))ما أكؿ عبدي اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما كحدىه قٌط((. كقالكا أيضان: ))ما أكؿ الحسفي بف 

)الشحيح أفضؿي مف الظالـ((. فقاؿ: عميٍّ رضي اهلل عنيما كحدىه قٌط((. كسمع ميجاشع الربىًعٌي مف يقكؿ: )
 ))أخزل اهلل أمريف خيريىما الشٌُّح((.

ككاف زاىد البٍصرة الذم لـ يذكر اسميو إال مقركنان باسـ الحسف البىٍصرم، بٍكر بفي عبد اهلل المٍزني، حتى كانكا 
كاف ىذا المسجدي ميٍفعمان  يقكلكف: شيخ البصرة الحسف، كفتاىا بكر، ال يتزيى ًبًزٌم الزٌُّىاد، كاف يقكؿ: ))لك

بالرجاؿ، ثـ قيؿ لي: مف خيريىـ؟ لقمت: خيريىـ ليـ((. كقاؿ النبٌي صمى اهلل عميو كسمـ: ))أال أيٍنًبئيكـ ًبًشراًركـ؟(( 
مىد عبده((. كقالت امرأة في جنازة رجؿ ترثيو  قالكا: ))بمى يا رسكؿ اهلل(( قاؿ: ))مف نزؿ كحدىه، كمنىعى ًرٍفدىه، كجى

 و: ))أما كاهلل ما كاف مالؾ لبطنؾ، كال أمرؾ ًلعرسؾ((. كتمدح

 ودرس في البخل
 رد ابن التوأم عمى رسالة أبي العاص

فمٌما بمغت الرسالة ابفى التكأـ، ًكرىهى أف ييجيبى أبا العاص الثقفي، لما في ذلؾ مف المنافسة كاالختبلؼ بيف 
 لحد.القبائؿ، كخاؼ أف تتطكر المساًئؿ، إلى أكثر مف ىذا ا

باري بفي التكأـً اليىٍشكيرم، مف قبيمة الشاعر الجاىمي الحارث بف ًحمّْزىةى اليىٍشكيرم، كقد كاف مف  كابف التكأـ ىك ضي
كح عمادي البىدىف، كالعٍمـ ًعمادي الركح،  أصحاب الحكمة كالرأم الصائب في كثير مف األمكر. فقد كاف يقكؿ: ))الرُّ

ٍسًف كالبياف ًعمادي العمـ((. كىك معد كده في البخبلء المشاىير، يدافعكف عف البخؿ بكؿ لساف، كيحيضُّكف عميو بحي
مّْـ ابنىؾ الحساب قبؿ الكتاب، فإف الحساب  سماعيؿ بف غزكاف. قاؿ ابف التكأـ: ))عى البياف، كسيؿ بف ىاركف، كا 

ـ النٍَّعؿ، دىًرف أٍكسىبي مف الكتاب، كنفقة تعمًُّمو أيسر، ككجكه منفعتو أكثر(( ككصفو رجؿ فقاؿ: )) رأيتيو ميشىحَّ
ًسخى جيًب القميص((. ٌؼ، كى ف الخي  الجكرب، ميغىضَّ

ٍكؼ،  أما أبك العاص فأبكه عبد الكىاب بفي عبد المجيد الثقفي، كقد كصفو النٌظاـ بأنو أحمى مف أىٍمفو بعد خى
ٍدب، كمف ًغنىى بعد فىٍقر، كمف طاعىًة المحبكب، كفىرىج المكر  كب. كيرجع نسبو إلى الحكـ بف كمف ًخٍصبو بعد جى

أبي العاص الثَّقىفي، كىك مف أكائؿ مف نزلكا البصرة كأقامكا فييا، فآؿ الثقفي مف أعرؽ أسر البصرة كمف 
 مياسيرىا. كقد كانت الجارية جناف معشكقة أبي نكاس في بيكتيـ.

ثقفي نفسو الذم بعث أبك العاص كليذا كتب ابف التكأـ الردَّ عمى رسالة أبي العاص الثقفي، كبعث بيا إلى ال
 رسالتو إليو:
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ:
أما بعد. فقد بمغني أٌف أبا العاص ذكرنا في رسالتًو، كنٌكه بأسمائنا في مقالتو، كأكثىرى عمينا مف التٍشنيع، كنسىب 

تنا، لـ يكف جكابنا عمى قكلو إلينا قبيحى الصًنيع في ركايتو، كليس يمنعنا مف الجكاب، إاٌل أٌنو إف ردَّ عمى رسال
الثاني أىحؽَّ بالتٍَّرؾ مف جكابنا عمى قكًلو األكؿ. فإف نحف جعمنا لرسالتو األكلى جكابان، ثـ ردَّ عمينا، فجعمنا 
لرسالتو الثانية جكابان، نبيّْفي فيو خطأن، كنثبت فيو صكابان، خرجنا مف تخاطيب العقبلء إلى تشاحيف السفياء، كصرنا 

ة إلى ما ي شبو تبلسيفى النّْساء، كما يككف مف ادّْعاء الخير بيفى الجيبلء. كمف رضيى بذلؾ، فقد رضي بالٌمجاجى
ٌظان، كبأسخؼ الكبلـ لفظان.  حى

ًفظو  ميؽ كطبع كشيمة، ابتعد عف أسباب الصخب كالخيصكمة. كمف حى كمف عىرىؼ أسبابى عدـً الثبات عمى خي
مو  ًؿ كسخفو كعىصى راع، اهلل مف سكء التطىاكي مف سكء العناد كنىكىده، اٍعتىدىلت منو الطّْباع، كاٍبتىعد عف أسباب الصّْ

كتساكٍت في نفًسو الخكاطر، ككاف لو مف اعتدالو عف سكء السُّمكًؾ زاًجر. كمف كاف االعتداؿ ديدىنو في كؿ 
يعرؼ في التدبير، إال عمؿ، كتساكت خكاطره في الثّْقؿ، لـ يعرٍؼ في حياًتو الغمط، ككاف دائمان في الكسط، ال 

أف يككف بيف اإلٍفراط كالتٍقصير، ألٌف طبائع االتّْزاف، تكلدي مع اإلنساف. كمف صٌمـ عمى أف يسير الشكط إلى 
ف كانت ميتًمفة صريحة. كالذم تعكد التطاكؿ، ال  آخره، ال يثنيو زجر كال نصيحة، إال أف يصؿ إلى غايتو، كا 

، كال كيؼ تصؿ إليو، كأنو الدائرة ليس ليا طرؼ، فبل تتعب نفسؾ في تعرؼ كيؼ تكقفو في غىيّْو عف السرؼ
ميؽ، فقد تقاطعت  إصبلح أمًره، كال في نييو كزٍجره، فقد أٍعيٍت الناسى فيو الحيؿ. كمف لـ يكف ثابتان عمى طبع كخي

 إليو الطريؽ، كشراع انحمت عيقديه، فراحت الريح تذىب بو كؿ مذىب.
ني أنصحيؾ. ال تخالط مف ال يٍثبت عمى رأم، بؿ ىك مع الناس، يتحرؾ حسب أىكائيـ، فإنو مريضه فاسده  كا 

كف الذم إف  ري عقميو. كلف تجد خيران عند المتمّْكف الذم يفاجئؾ برغباتو، كيغير كؿ يـك نزكاًتو، كال في العنيد الحى
مّْـ، ره. كالمتمّْكف شرّّ مف العنيد المصى ، ال يفيد نييو كال ٍزجي ألف ىذا يٍثبيت بعناده عمى األمر إف  صمـ عمى أٍمرو

كاب، كالمتمّْكف ال يبقى عمى حاؿ، كيميؿ مع ىكاه حيث ماؿ، فبل تعرؼ كيؼ تأتيو، مف أمّْ جية،  اعتقد أنو الصى
كمف أمّْ باب. كلذلؾ صار العاقؿي يخدىعي العاقؿى كال يستطيع خداع األحمؽ الجاىؿ، ألف العاًقؿى تيٍعرىؼي أبكابيو في 

ر، كحيميو في تصريؼ األمكر، كألف السُّبيؿى التي تمضي فييا أفكاره مسمككة، كألف أساليب تفكيره محصكرة التدبي
 معدكدة، يمكنؾ أف تعرفىيا مف دراسة أفكار العقبلء كمذاىبيـ، كىـ ميتشابيكف في تنافرىـ كتجاذبيـ.

عدة. كالخبر الصادؽ عف الشيء الكاحد كاحد أما األحمؽ فميس لتدبيره جية كاحدة، كال تحدُّ ًحيمىو كتصنّْفييا قا
 ال يتغٌير، كالخبري الكاذب عف الشيء الكاحد ببل عىدىد، كال ييكقيؼ منو عمى حٌد.

ف احتججنا فمسنا نرٌد عمى ما جاء في الرّْسالة. لكنا إليؾ  فإذا قمنا فإننا ال نقًصدي أبا العاص بأم مقالة، كا 
ممة فصيحة، كأنت مف نت كجو إليو بالنًَّصيحة. كقد قالكا: ))اٍحفٍظ سرَّؾ، فإٌف سرَّؾ مف دًمؾ(( كقياسان نقًصدي بكؿ جي

عمى ىذا نقكؿ: ))سكاءه في أذاؾ كضيرّْؾ، مف يسعى إلى ذىاب نٍفًسؾ، كمف يسعى إلى ًحٍرماًنؾ مما تقكـ بو 
الحيف عما ىك أعظـي مف نفسيؾ((. قاؿ المينجاب العنبرم: ))ليس بكبير ما أصمحو الماؿ((. كقد سيًئؿ بعضي الص

ـٌ التدبير((. كلذلؾ مدحكا اإًلًبؿى بأنيا يٍكفييا أنيا تحقفي  األمكر، فقاؿ: ))فىٍقدي الشيء الذم بو تٍصميحي األمكر، كيىًت
دماء القبائؿ. كقاؿ قيس بف عاصـ في كصيتو لكلده: ))ال تسٌبكا اإلبؿ، فإف فييا حٍقف الدـً كمىٍيرى الكريمة((. كما 
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اإلبؿ إال ألٌف الدّْيىة تيدفعي بيا، فالشيء الذم ىك ثمىفي اإلبؿ كغير اإلبؿ، أحٌؽ بالٌصٍكًف منيا، ككضًعو في  كٌرميكا
ٍكا بأف جمعى الماؿ عسير، لكف حفظ الماؿ أشدُّ بكثير. كقاؿ الشاعر:  أٍرفًع محٌؿ. كقد قضى

 كًحٍفظيؾ ماالن قد عينيتى بجٍمًعو
 أشدُّ مف الجمع الذم أنت طالبيو

كلذلؾ يقكؿ بائعي األرض لشارييا: ))أدفعييا إليؾ بطيئةى اإلجابة لكنيا عظيمةي المرديكد(( فيقكؿ الشارم حيف 
ذا تفرىؽ عًطشى صاحبيو  يىنقيدي الماؿ: ))أدفعيو إليؾ بطيءى االجتماع، لكنو سريعي التفٌرؽ، فإذا تفٌرؽ ضاٍع كا 

 كجاع((.
كتمؾ تدكر. ككما أفَّ الرحى البٌد ليا مف قيٍطبو تدكر حكلو، كذلؾ كيشٌبيكف الدنيا بالرَّحى، ألف ىذه تدكر، 

الدنيا البٌد ليا مف قيطب، كقطبي الدنيا الدٍّْرىـ، عممت ىذا أـ لـ تعمـ. كلمدرىـ نزكات، كلو تىقىمُّبه كتىفىمّّته إلى كؿ 
ت، شٌده بكثاًقو، كردَّه إلى عقاًلو، الجيات، فإذا كاف صاحبيو كحاًرسيو صحيحى العقؿ، بعيدان عف اليىفىكات كالكىبىكا

كأٍحكىـ حٍكلو ضٍربى نطاًقو، كلـ يسمٍح لو بتبديؿ أحكاًلو. كلكنا كجدنا ضعؼ الحارس عف ضبط الماؿ، بقىٍدر قىمىًؽ 
نو  نى، كا  الدرىـ ال يستقرُّ عمى حاؿ. فاعمـ أف الذم يحمي نفسىو مف سيٍكر الغنى، يحمي نفسو مف اليـٌ كالضَّ

 مو أكيد.لشديد، كعز 
حي مف الشعراء، كأفضؿي  كال تغترَّ بقكليـ: ماؿ صاًمت. فالماؿ ال يككف صامتان، بؿ ىك أبمىغي الخطباء، كأفصى
المتكمّْميف، كاألسرعي بيف النٌماميف. كيقكلكف: إف الذىب كالفضة حجراف، كمف طبيعة الحجر الجمكدي كالسككف. 

ف ال يىمىٌؿ. فبل تتكىـ ىذا، فإف عمىمىيما كىما ساكناف، كما يغيراف كالحجر ساكفه ال ينتًقؿ، مقيـه عمى طكؿ الزما
مف طبائع الناس كأخبلًقيـ كىما ثابتاف، أكثر مف صنيع السْـّ الناقع في األبداف، كضراكة الكحش إذا سطا عمى 

في الحفاظ عميو، الًحٍمبلف. فإف كنت ال تسعى إلى جمًعو حتى تفقده، كال تكتفي بصنًعو حتى تشرّْدىه، كال تحتاؿ 
 كما تحتاؿ في الكصكًؿ إليو، فإف القبرى خيره لؾ مف الفقر كالميانة، كالسجف خير مف تٍعيير فبلف كفبلنة. 

ٌني لؾ ناصح، ككبلمي ميرّّ كجارح، كلكنو ييعًقب حبلكةن إلى األبد. ككبلـ أبي العاص شييّّ متناغـ، مصبكغ  كا 
ٍمكه كناعـ، كلكنو ييعقب مرارة كقسكة إلى األبد. فكف حازمان في اتخاذ القرار، ككف كاثقان مما أنت عميو، كال  كحي

، فيقاؿ: ))أحزـي مف ًحٍرباء((  تىٍرضى أف يككف الًحٍرباءي الراكبي العكد أحزـى منؾ، مع أنو ييضرب بو المثؿ في الحـز
ف الحرباء((، كل  يذا قاؿ الشاعر:كلكنو يضرب بو المثؿي في التمكُّف، فيقاؿ: ))يتمكَّف كما يتمكَّ

بة  أٌنى أيتيح ليا ًحرباءي تىنضي
 ال ييرًسؿي الساؽى إال ميمسكان ساقا

ٍغنـ. كال تيخرج درىمان مف مالؾ، حتى ترل خيٍران منو في حبللؾ. كال تغيرَّنَّؾ  كال تىٍستًيف بالدرىـ، كال تىٍحًقٍره مف مى
ٍفرة، فإف رمؿ الصحراء كيمّْ   يا، لك أخذت منو حبَّة كلـ ترد، لذىب عف آخره.الكٍثرة، كال تكدّْيفى بحرصؾ الكى

، كاسترسمكا في تشريفو، بؿ جعمكه  كد، كأفاضكا في تفضيمو، كأطنبكا في ًذٍكر الكـر إف القكـى أكثركا مف ًذٍكر الجي
السرؼي ًقمَّة الشرؼ، حتى إنيـ بالغيكا فامتدحكا السَّرىؼ، كلـ يسمُّكه باسمو، بؿ جعمكه جكدان ككرمان. ككيؼ يككف 

خمقان محمكدان، كًفٍعبلن مجيدان، كىك نتاج ما بيف الضعؼ كالتباىي األحمؽ؟ كالعطاء ال يككف سرفان إال إذا جاكز 
الحؽى، كالريح ال تككف ريحان إال إذا جاكزت النسيـ، كالمطر ال يككف مطران إال إذا جاكز الطؿَّ كالقىٍطر، ثـ يصير 



 129 

ذا كاف الباطؿي كرمان كطىٍبعى الكرماء، كاف الحؽ لٍؤمان كطٍبع منيمران كالكاًبؿ، كليس كراءى الحؽ  إاٌل الباطؿ. كا 
المُّؤمىاء. كالسَّرىؼ ػ حفظؾ اهلل ػ معصية، فإذا كانت معصية اهلل كرمان، كانت طاعتو لٍؤمان. كالحٌؽ ضدُّ الباطؿ، 

، كيجمع ىذه الخصاؿى اسـ كاحد، كالصدؽ ضد الكذب، كالكفاءي ضدُّ الغدر، كالظمـي ضد العدؿ، كالعمـ ضد الجيؿ
 كيشممييا حكـه كاحد.

كما الحكمةي إال مف كتاب اهلل، فإذا عيٍدنا إليو فإننا نجد أف اهلل جؿَّ ذكريه عابى السرؼى كنيى عنو، كعاب 
ٌية، كعاب العىصبٌية، ككجدناه قد خصَّ السَّرىؼ بما لـ يخصَّ بو الحمٌية. فحبُّ المرء ألىًمو كقكًمو  ليس مف الًحمى

ٌنما العصبيَّة ما جاكز الحؽَّ باستٍكبار، كالحمٌية  ـى كيأباه، ليس مف حمٌية الجاىمية. كا  العصبٌية، كأف يرفضى الظٍم
صرار. كفي تعاليـ المكلى كحكمتو التي ال تفنى، قد نجد اسـ األنفة كالكبرياء،  ًعيبة ما تعدل الحؽَّ بتصميـو كا  المى

الحمدي كالثناء، كلكننا ال نجد اسـى العصبٌية كال اسـى السَّرىؼ إال مذمكمان، كمف ييبتمى يقع عميو الذـٌ، كما يقع عميو 
 بيما أك بأحدىما مكركىان ممكمان.

كيخدعكف الناس بالسرؼ، كيزيّْنكنو عندىـ، كما عممكا أف اسـى الٌسرًؼ ال ييسىرُّ بو إال جاىؿ، كال يتبّْعوي إال 
، فسٌمكه مسرفان ألنو يبطىري بالنّْعىـ. كقد بٍينتي لؾى أف مجاكزة الحؽّْ ال تفضي غافؿ، أك رجؿ جاكز حٌد الجكد كال كـر

إال إلى الباطؿ. فإف سيرَّ باسـ السرؼ مف غير ىذا الكجو، فقد شارؾ مادحيو في الخطأ، كترؾ الماءى الفرات إلى 
 الظمأ، كشاكميـ في كضع الشيء في غير مكضعو.

ٍصمة كبعض الًخصاؿ كبيذا ترل أٌف الكرـى الذم أك ثركا في ذكره، كأطنبكا في اإلشادة، بو، ليس إال خى
ـٍ مف أف يمحؽى بيا بعض الذـٌ الصريح، كما تحظى بالثناء كالمديح. كليس شيءه يخمك مف  المحمكدة التي لـ تٍسم

لكف أف الكـر بسبب الغنى، كلكنيـ  قالكا إٌف الغنى ييسبّْبي بعًض الكىٍىف كالنٍقص، كالكماؿي هلل كحده. كقد زىعـ األكَّ
البىمىو، كقالكا إف األبمو ليس بعدىه إال المعتكه. كقد حككا عف كسرل أنو قاؿ: ))احذركا صكلة الكريـ إذا جاع، 
كالمئيـ إذا شبع((. كسكاءه جاعى فكاف مف الظالميف، كأغضبى األبعديف كاألقربيف، كأخذ بالعينؼ كالقكة كالظٍُّمـ ما 

بالميف. كسكاءه جاع فصار مف الكاذبيف، كذىؿَّ كخضعى أكثر مف خضكًع المسكيف، كبالغ حتى كاف يمكف أف يأخذ 
ـى لؤـ. ـى نفسو، أكجاع فظمـ اآلخريف، فإف الظم  جاكز حدَّ اليقيف. كسكاءه جاع فظم

ـي لؤمان، كالظالـ مف المؤماء، فإٌف اإلنصاؼ ليس كرمان، كالمنصؼ ليس مف الكرماء، كا ذا لـ يكف الظم لجكد كا 
يككف عمى مف يستحٌؽ الجكد، كعمى مف ال يستحقو. فإذا كاف الجكدي عمى مف يستحٌؽ الجكدى كرمان، فإف الجكد 
 . ، ألف الشكر كـر لمف كجب لو الجكد ليس كرمان. فالجكد إذا كاف لٌمو، ككاف شكران لو ما أنعـ، كاف أفضؿ الكـر

ت لؾ أف السرؼ الذم يدعكنو جكدان ككرمان مذمـك فكيؼ يككف الجكد كرمان إذا كاف معصية لٌمو؟ كقد بين
كالمعصية. فإذا كاف الجكادي ال يشكر اهلل، بؿ يتكصؿ بما أنعـ عميو إلى المعصية، كبما كىبو إلى التماس 
غضبو، فكيؼ يككف كريمان؟ ليس الكـر إال الطاعة، كليس المؤـ إال المعصية، كليس يجكزي أف نسٌمي ما جاكز 

 يجكز أف نسمي ما خالؼى شكرى نعمة اهلل كرمان. الحؽ جكدان، كال
فإف كنتـ عمى أقكاؿ العاٌمة تىتًَّكمكف، فالعامة ليسكا قدكة، كال يعرفكف الفرؽ بيف الباء كالنكف. كمتى كاف العامة 
قدكة، كليسكا أىؿ رأم كال نظىر، كال عمـ ييذكركف بو فيمف ذيًكر؟ ككيؼ نقتدم بيـ، كىـ منشغمكف عف التفكير 

؟  بأمكر التدبير، تيميييـ المشاكؿ كاليمكـ عف تحصيؿ اآلداب كالعمـك



 131 

ٍيبلء، فيؤالء أسفو السفياء، ككـ قبٌحكا  ف كنتـ تأخذكف بأقكاؿ الشعراء، كما كاف عميو أىؿ الجاىمية الجى كا 
في قبحو، كذمىكا مف األشياء، ما ال يشؾى عاقؿ في حسنو. ككـ مدحكا كقٌرظكا مف األشياء ما ال يختمؼ اثناف 

 كلسنا نشغىؿي أنفسىنا بالبحث كاالٍستقصاء، فيك أكثر مف أف نحصيو عددان.
ٍنعو ال يكجبي لكمان،  كأمُّ عطاءو ال ييكجب الشكرى ليس جكدان، كال يجكز أف نىعدَّه ًفعبلن محمكدان. كليس بخبلن أمُّ مى

كاف ال تشكبيو الجكاًئح، كليس ييقصدي بو إال نفسي ذلؾ  كال يىٍستتبعي ذٌمان. كالعطاءي ليس إنعامان عمى الميٍعطىى، إال إذا
المٍعطىى، ال إلى غير ذلؾ مف المصالح. كليس كؿ عطاءو يستكجب الشكرى إال مع تكفر القصد. فمف كاف جكديه 

إنو ال يرًجعي إليو، كيرتدُّ ثناءن عميو، كلكال ىذا لما جاد عميؾ. كلك تكافىر لو ىذا المعنى في سكاؾ لما قصد إليؾ، ف
يًيدؼي إلى منفعتؾ، كال يريدي ىبكب الريًح عمى أشرعتؾ، إنما أنتى كسيمة لمتٌباىي كالتفاخير، كمىٍعبره إلدراؾ حاجًتو، 
كمركبه لبمكغ غايتو. كلكال أف ييقاؿ إننا نبالغ في االستقصاء، لقمنا إف عميو أف يتكٌجو إليؾ بالحمد كالثناء، ألنؾ 

 . كنت الكسيمة لتحقيؽ مصمحًتو
فمف كاف ىذا ًفعمنو، ال يستحؽ شكران، كال أف تميجى بو ًذٍكران، ألنو إنما عمؿ لنفًسو. ألنو لك تييأ لو ذلؾ النفع 

 في غيرؾ، لرٌبما لـ يصؿ بو إلى ًذٍكًرؾ.
كد، كييشكري  ة، فإف مف ييكصؼي بالجي جَّ ذا أردنا اعتمادى العقؿ كحدىه حي عمى  فإذا أردنا النفاذ إلى كًبًد الحقيقة، كا 

ف سعى إليؾ بنفع، فإنما نفعىؾ يريد، مف غير أف يعكدى عميو ذلؾ  كد، كا  النٍفع، ىك الذم إف جادى عميؾ فإنما لؾى يجي
الجكدي بشيء مف المنافع، كال أف يحقؽ لو غاية مف غاياتو، كليس ييتاجر بأعطياتو، كال يرجك مف جيكده مصمحة 

 لو. مف أم جية مف جياتو، كىك اهلل كحده ال شريؾ
نا لمناس بعضى ما قد يأتينا مف نىفع عمى أيدييـ، إنما يككفي ألمريف: أكليما التعبُّد، كقد أمرنا اهلل  فَّ شيٍكرى كا 
سبحانو كتعالى بأف نعبدهى، كأف نتقرب إليو بتعظيـ الكاًلدىٍيف، حتى لك كانا شيطانيف، بؿ ببرّْىما، كالسعي إلى 

ء مف شرّْىما، كنعبد اهلل جؿَّ ذكريه بمعاممة األسفّْ منا باالحتراـ كالتٍكقير، حتى لك خيًرىما، حتى لك لـ نىنىٍؿ إال الببل
كنا أفضؿى منيـ في حيسًف التٍدبير. كاألمر اآلخر أف الناس يختمفكف في الفكر كالعقًؿ كالذكاء، كليس كؿ اٍمرئو 

مف جرل ليا خٍيره عمى يًده، كأف تٍغًدؽى عميو  يفندي األيمكرى كيمٌيزي معاني األشياء، فالسابؽ إلى النفًس أف تيًحبَّ 
 الثناء، حتى لك كاف لـ يقصٍد إلى أف تناؿى الخير كيأتيىيا النٍفع، إنما جاءىا عرضان.

كاب، فعطية الرجؿ ألم صاحبو مف األصحاب، ال يمكف أف  زافان حتى لك جانىبىت الصى ـى جي كلسنا نطمؽ األحكا
ما أف تككف لغير اهلل. فإف كانت لٌمو فإف الميٍعًطي يبحث عف تككف إال إلحدل غايتيف: إما أف تك كف لٌمو، كا 

الثكاب، كالثكابي عند اهلل ال عندم، ككيؼ يجب عمٌي شكري المعطي، كىك لـ يقصدني كحدم؟ كلك أنو كجد قبمي 
 مسكينان أك فقيران أك ابف سبيؿ، ألعطاه ما يريد أف يعطي، كلما نالني منو كثير أك قميؿ.

ما نما جعمني سيمَّمان  كا  سىف، فإذا كاف األمر كذلؾ، فميس لو فضؿ عمٌي، كا  أف تككف عطيَّتيو لي ليناؿ الذكر الحى
ذني كسيمة لتحقيًؽ بيٍغيتو. أك أف يككف إعطاؤه إيام مف باب الرحمة كالرقة كالشفقة، كلما يجدي  إلى تجارتو، كاٌتخى

إف كاف لذلؾ قد أعطى كمنح، فإنو إٌنما داكل نفسىو مف داًئو، في فؤاده مف ألـ يعتصره، كنارو كادت أف تحرقو، ف
ذا كاف قد أعطاني كىك يطمبي المجازاة، كيبحث عف المكافأة  كأراح قمبىو مف ببلئو، كخرجى مف ىٍـّ كاد أف يخنقىو. كا 

ف كاف إنما أعطاني خكفان مف ضرر ألحقو بي بيدم أك لساني، أك ليتخذ مٌني ميع ينان فأمر ىذا معركؼ. كا 
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كنصيران، فإف ما قمناه عٌما سبؽ ينطبؽ عميو. فإف كاف العطاء لغير اهلل، فإنو ال يخرج عف ىذه الكجكه، فبل 
 يخدعنَّؾ كبلميـ، فىتىتيكه.

كداف: أحدىما حقيقة، كاآلخر مجاز. فما كاف مف الجكد حقيقة إنما ىك جكدي اهلل جؿَّ ذكريه، كالمجازي  كد جي كالجي
ذا لـ تكف المشتٌؽ لو مف ىذا  كدان ممدكحان ككاف لٌمو طاعة كعبادة كا  االسـ. كما كاف لٌمو خالصان صريحان، كاف جي

العطٌية مف اهلل، كال لٌمو، فميس يجكز االسـي عمى ما سمٍَّكه جكدان، كنسبكا إليو رفعةه كشرفان، فما ظنَّؾ بيذا الجكد 
 الذم سٌمكه سرفان؟.

ٍبح بكؿ افيـ ما أقكلو لؾ، كما آتيؾ بصفاتو، ك  تفٌكر في أسبابو كًعبٌلتو: لقد سادت بيف الناس عاداتي الرّْ
كسيمة، كالتكسب عف أم طريؽ شريفة أك مرذكلة، كالتطفؿ عمى مكائد اآلخريف بالخديعة. كال تىغيرنَّؾ األسماء 

لتكرُّـ، كمف الطنانة، كال ما ييسًبغيكف بعضيـ عمى بعض مف الصفات الرٌنانة، فقد ترل مف ييكصفكف بالنزاىة كا
يينسبكف إلى صيانة ماًء الكجكه، كيتٌقيكف كبلـى الناس كالشُّبييات، كقد سادتيـ ىذه العادات، كأخذكا منيا بنصيبو 
كافر. فما ظنُّؾ بعد ىذا بدىٍىماء الناس كغكغائيـ، كجميكر المتطفّْميف المتكسّْبيف الذيف نعرفيـ بأسمائيـ؟ بؿ ما 

في كؿ حيفو مف الشعراء. أك بالذيف يقفكف في الناس خطباء، كىـ ما تعمَّمكا المنطؽ ظٌنؾ بمف ييبّْدلكف كبلميـ 
كتزكيؽى الكبلـ إال لمتكسُّب؟ ىؤالء قكـ يحسيدكف أرباب األمكاؿ المكسريف كيتمنٍَّكف لك أنَّيـ فقدكا سبلمة العقؿ، 

 حاجزه أك مانع.كصاركا مف المغفىميف، حتى ال يككف لؤلمكاؿ حارس، كال يقؼ بينيـ كبينيا 
فيؤالء فاٍحذٍرىـ حذرؾ العقربى كاألفعى، كالذئب الذم إال لميجكـ عميؾ ما أٍقعى. كال تخدعٌنؾ ىيئاتيـ الحسنة، 
كال مبلبسيـ الفخمة، فإف المسكيفى يقنع ككاحديىـ ال يقنع، كال تنظر إلى ما يركبكف، فتحسبيـٍ بما ىـ فيو قانعيف 

ؿ يىعؼُّ كىـ ال يعٌفكف. كال تغيرنَّؾ ثيابيـ الًجياد، فإف كاحدىـ يخبّْئ مسكينان ميٍمًحفان مكتفيف، فإف السائؿ كابف السبي
ف كاف إىابيو إىابى الممكؾ. كقد يختمفكف في طريقة  و ركحي نىٍذؿو صعمكؾ، كا  بالسؤاًؿ تحت تمؾ الثياب، كركحي

كف، حسىب نكعية الرجاؿ، كمف حاؿو السؤاؿ، كفي أسباب طمىًب الماؿ، كفي مقدار ما يطمبكف، كمف مالؾ يرتىجي 
إلى حاؿ، لكنيـ كمَّيـ في نياية األمر يتمٍسكنيكف. إال أف كاحدان يأخذهي الفٍخري كالًكٍبر، فبل يرضى إال بالنفائسو 
كالفٌضة كالتٍّْبر، كآخر تيرضيو أكمةه ىانية، أك ما تستغني عنو مف الثياب البالية. كاحد يرضى بالفمكس كالدكانيؽ، 

ر ال تقنعو الدراىـ القميمة، كال الدنانير الذىبية، فيطمبي األلكؼ. لكف جيةى ىذا ىي جيةي ذاؾ، كمطمبي ىذا كآخ
ًة كالميارة، كما أعد كؿ منيـ ليذا مف  نما تراىـ يختمفكف في مقدار ما يطمبكف، عمى قىٍدًر البراعى مطمبي ذاؾ، كا 

دىع، ككيف يقظان مف ًشراكيـ كيبل تقع. كاٍحرس النٍعمةى التي أساليب الشطىارة. فاحذرىـ، كاٍحذىر ما أعدُّكا لؾ  مف الخي
أنعـ اهلل بيا عميؾ، كحصّْف نفسىؾ مف دىساًئسيـ، فبل يصمكف إليؾ. اعمـ أف ًسٍحرىـ يشغىؿي الذّْىفى كيختطؼ 

))إفَّ مف البياًف  البصر، فقاًكٍمو، كال تيٍصًغ إلى كؿّْ مف حدَّثؾ بحديثيـ. قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
لًسٍحران((. كسًمعى عمر بف عبد العزيز رجبلن يتكمـ في حاجة فقاؿ: ))ىذا كاهلل السحر الحبلؿ((. كقد نىيى رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسٌمـ عف الخديعة برقًَّة الحديث، فقاؿ: ))إذا باٍيعتى فقيٍؿ: ال ًخبلىبة((. كاٍحذٍرىـ، فإنيـ يكيمكف 

ٌمميح كالتٍصريح، فبل تصدٍّْقيـ، كال تىٍسمٍعييـ، فإٌف مٍف احتمؿ المديحى في كجًيو، ككجد في ذلؾ غايةى لؾ المديح، بالت
 أينًسو، كاف كمادح نٍفًسو.
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إف مف يريدكف مالىؾ أكثر مف أف تيحصيىيـ، كلك أٌنؾ فٌرٍقتىو عمييـ حتى لـ يٍبؽى معؾ درىـ لطعاـ غًدؾ، لما 
ؾ بأف أىبىٍحت ليـ مالىؾ، يٍغًرفكف منو ما يشاؤكف، لسىًخط غيريىـ، كرأيت أرضيتيـ، كلك أٌنؾ أرضيت أصحابى 

الساخطيف أكثر مف الراضيف الشاكريف، كلغىًضب األكلكف، ألنؾ قممت عمييـ بإعطاء اآلخريف، فبل تككف قد نمتى 
ت بشكرو خالص في الحالتيف إال الخسرافى المبيف. فكيؼ كالساخطكف الغاضبكف أضعاؼي الراضيف؟ فبل أنت فيزٍ 

 مف الراضي الصاحب، كال أنت اتَّقىٍيتى ىجاء الساًخط الغاًضب؟
عمى أٌنؾ إذا تناكشؾ الساخطكف بنصاليـ الطكيمة العريضة، كاثخنكؾ جراحان بسياميـ المريضة، كسمقيكؾ 

ٍطت ىؤالء يدافع عنؾ، كال ش اعران ممف امتدحكؾ بألسنًتيـ كأشعاًرىـ البغيضة، لـ تجٍد أحدان ممَّف أرضيىتيـ كأسخى
ييياجي شاعران ردان عمى ىجائو لؾ، بؿ ينفضُّكف مف حكًلؾ، كيترككنؾ ىىدفان لسياًميـ كدريئةن لنباليـ، كلف يقكؿى 
أحدىـ كممةن مف أجمؾ، لكنيـ جميعان يقكلكف: كماذا كاف عميو لك أرضاىـ؟ كال يسألكف أنفسىيـ منصفيف: كيؼ 

ؿ: ))كيؼ ييرضييـ كقد أخذنا منو الماؿ، كرض اؿ؟ كقد قاؿ األيكى ٍربه مف المحي ا الجميع شيء ال ييناؿ، بؿ ىك ضى
ٍنعي الجميع أرضى الجميع((. ف اختمفكا؟(( قالكا: ))مى  تستطيع أف ترضي الجميع كا 

إني أحذّْرؾ أف تقىعى فيما يقع فيو المخدعكف، كأرجك لؾ أاٌل تقاسي ما يقاسيو الخاسركف المظمكمكف. كقد 
بكحة مف العيش، كنعمتى باليناء، كلستى كمف لـ يزٍؿ يقاسي الشقاء، كلـ تعرؼ في عيًشؾ المىرار، ًعٍشتى في بح

ـى الصاحًب كاستيزاءى الجار، كال عرفت ما يتحممو الفقير مف االحتقار، كال تحممت ًثقىؿ الكدّْ كالعناء، مف أكؿ  كظم
ٍعمٍؿ آلخرتؾ، كال تنس دنياؾ. فإف ثٌمة مف ذاقكا النيار إلى آخر النيار، فبل تكف مثؿ ىذا الرجؿ في مسعاؾ، كا

زىعي  ىذا كمَّو، كعىرىفكا فيو اليكافى كالمذلَّة. كالفقر ليس نكعان كاحدان كال درجة كاحدة، كافتقار مثمؾ ميضاعىؼي األلـ، كجى
ـى مف قبٍؿ أشٌد. كمىف لـ يىذيؽ الفقر ال يعرؼي شماتةى الشامتيف، كال يبمغ ٍف لـ يٍعرؼ األل و المكركهي مف سيركر مى

الحاسديف. لكف مف سعى إلى الفقر بيديو، ييبلـي عمى فقًره، كيصير ًعٍبرةن كمكعظةن لغيره، يتندَّري المتندّْركف بأٍمره 
 كًذٍكره، كيمعنيو بعد المماًت الًعياؿ، ألنو أسرؼى كتركىيـ ببل ماؿ.

احتياليـ الٌساًفرة، كال تصٌدؽ حرفان مما يحككف  دٍعؾى مف حكايات الباحثيف عف المكائد العاًمرة، كمف أساليبً 
، فإف العقبلء مف يحفظكف أمكالىيـ مف آفًة السَّرىؼ، كيجنّْبكنيا مخاًطرى التبذير كالتمىؼ. كدٍعؾ  عف الجكًد كالكـر

الكتبي التي ما مما تحفىؿي بو األشعاري الكاذبة، كال نراه إال فييا، كالحكاياتي المٍختمىقىةي لغايات في نفًس راكييا، ك 
ياع، فقد قاؿ بعض الصالحيف مف أىؿ  غراء ذكم األمكاؿ بتعريض أمكاليـ كأنفسيـ لمضَّ كيًضعت إال لمًخداع، كا 

ٍذ بالحـز فيما تعمىـ، كدٍع نفسىؾ مما ال تعمىـ.  زماننا: ))ذىبت المكارـي إاٌل مف الكتب((. فخي
ركف، كخدعو المخادعكف، حتى أنفؽى كؿَّ ما لديو مف ماؿ، كدعني أسأىٍلؾ: أرأيت لك أٌف رجبلن غٌررى بو المغرّْ 

فاغتنى ىؤالء كافتقر، أتيراىيـ يدعيكنو إلى المكاًئد، كيفًرشيكف لو البيٍسطى كالكسائد؟ أـ تيراىـ يستكثركف عميًو ردَّ السَّبلـ 
حمؽ، كمىف بابيو في كجيو ميغمىؽ، كمف ًإف سمَّـ، كال يرحمكنو إف تألَّـ؟ ال كاهلل، لف تجدىـ إال بيف مىف يتًَّيمو بأنو أ

يصدُّ عنو قائبلن: كلماذا ال يقًصدي بحاجتو فبلنان، كقد كافى لو مقدّْمان، عندما كاف ٍمنعَّمان، ككاف يؤثره عمى أخمص 
كج  مصائو، كيقدمو عمى أقرًب أصحابًو؟ بؿ لعمَّؾ تجدي بينيـ مف يتجٌنى عميو، كيٍتيمو، بذنكب ليست فيو، كيرّْ خي

 و األكاذيب، ليبرىفى عمى أفَّ افتقاره لـ يكف دكف سبب، كليجدى العيٍذرى إٍف منعو كاٍحتجىب.عن
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قاؿ اهلل جؿَّ ذكريه: ))يكـى ييٍكشىؼي عٍف ساؽو كييٍدعىٍكف إلى السُّجكًد فبل يٍستطيعيكف. خاًشعةن أٍبصاريىـ تىٍرىىقييـ ًذلَّة 
كد كىـ سالمكف( ني أتكجو إليؾ بالنٍَّيي كاألٍمر، كأسيكؽي لؾ كقد كانكا ييٍدعىٍكف إلى السُّجي (. فبل تكف كيؤالء. كا 

سىفي الحاؿ. لكٌني ػ إٍف خالٍفتى النَّصاًئح، كاتٍَّبعت  ـي العٍقًؿ كالًعٍرض، كاًفري الماؿ، حى المكعظةى كالزٍَّجر، كأنت سال
عمت، كالتٍَّعيير بما لنفسؾ أسمفت، سبيؿ ىؤالء المخادعيف فاجتاحتؾ الجكاًئح ػ لف أرحمؾ مف التٍَّقريع عمى ما ف

كالتٍكبيخ عمى ما سمكت مف ديركب، كسيكثر مني التأنيب، كأنت عندىا عميؿي النفس بما القيت مف أىكاؿ، ميختؿُّ 
 العٍقؿ ال تيدأ عمى حاؿ، عديـه مف الماؿ، مشكَّشي الفكر كالباؿ.
ة، كاآلجاؿي عند ربّْ العالميف، كلكف الببلءى أف ليس البىبلءي أف ييدعى لؾ بالسٍَّيؼ لقٍطع العينؽ، فيذه لحظ

يبتميىؾى اهلل بالفقًر كاإلٍمبلؽ، حتى يظيرى عميؾ اإلرىاؽ، كيطكؿى بؾ الحاؿ، كتعجزى عف صدّْ األىكاؿ، كعندىا لف 
يتشٌفى بما  تمقى إال صديقان مؤنبان عمى ما بىدىر منؾ، أك متحكّْالن بكجيو عنؾ، كابيفى عٍـّ ال ييخفي الشماتة، كجاران 

ًصٍرت إليو، بعد أف كاف يٍحسديؾى عمى ما أنت فيو، كصاحبان كافى مف أكليائؾ، فصارى بعد افتقارؾ مف أعدائؾ، 
كزكجةن تطمبي منؾ الطَّبلؽ، كجاريىة تتمٌنى أف تبيىعيا في األسكاؽ، كعبدان ييٍظًير لؾ االحتقار، ككلدان ال يطيع لؾ 

بامًتناًعؾ عف السَّرىؼ الذم يدعكنو جكدان قد خسرت بعض الثناء، فانظر إلى  أمران في ليؿو أك نيار. فإذا كنت
 ىذه الخسارة إلى جانب ما عىدىٍدنا عميؾى مف أصناًؼ الببلء.

عمى أف لمثناًء حبلكةن نرجك لؾ أال تذكقىيا، كلمٍحمد إغراءات نتمٌنى لؾ أال تخضعى ليا، كما يضيعي مف إحساًف 
أكثر مف ىذا كذاؾ. كمف كاف مف العيش في كفاية، ككاف ثىًمبلن بسيٍكًر الغنى، كمف  الناس دكف ٍحمد كال ثناء

ًسبىيا تيٍقًبؿ أبدان، كثيرى منو السٍَّيكي كالنّْسياف، كتىبٍمبمت أفكاٍره، كتجمٌدت خكاطره. أٌما مىف كاف في  اغترى بالدنيا، كحى
ـى اليمَّة، كاسع الحيمة. كالًغنى ل ة فإٌنؾ تمقاه عظي يس مف العيكب خاليان، كال تمقاه في الحياة ىاديان، فمف حاجى

عيكب الغنى أنو ييكرّْثي البىبلدة، حتى لتبدك قٌمة السعادة، كمف فضائؿ الفقر أنو يبعث عمى التَّفكير، كيحرّْؾي 
ٍنت الًغنى بإىماؿ عقمؾ كًفٍكرؾ، أٍسكرؾ الغنى. كسك ر الًغنى اليٌمة لمتدبير، كاالحتياًؿ عمى األمكر. فإف قىرى
َن سيبلن لآلكميف عمى كؿّْ المكاًئد، بالنفاؽ كالتضميؿ كالخداع، كييضىرّْم عميؾ الٌناًىبيف الجياع.  يجعميؾ ىدفاى

كال أرضى لؾ أف تقنعى بحظّْ النائـ، كال أف تعيش عيشى البيائـ، كال ترضى ذلؾ لنفًسؾ، فبل تتًَّعظ ًلغىًدؾ 
، كما يسمىحي بو بأمسؾ. إٌني أريدي لؾ أف تجمع الثراء، ك  ما يبعثيو في النفًس مف كبرياء، كما يحكط بالًغنى مف ًعزٍّ

يىبلء، كفرحى الغنٌي إف مقتدران، ال متكٌبران كال متجٌبران، مع ًفٍطنة رقيًؽ الحاؿ، كثيًر العياؿ، كذكاًء مف ذاؽى  مف خي
صىب، فإف كينت تريد ىذا كمو، فاٍقتصٍد في الجكعى كالتَّعىب، كاستدالًؿ مىٍف طمب، كمعرفًة اليارب مف الكدّْ كالنَّ 

 اإلنفاؽ، كال تجعٍؿ نفسىؾ زينة األسكاؽ، كأىًعدَّ نفسىؾ لمفاجآت الّْزماف الفكاجع، ككف ميٍحتىًرسان مف كؿ مخادع.
إف ًحيىؿ لصكًص الميؿ كلصكًص النَّيار، كحيىؿ العياريف الذيف يجكبكف البيمداف كالدّْيار، كحيؿى أصحاب 

ٍيو الميكىدّْم، كحيؿى التجار في  الكيمياء، كحيؿى أصحاب الحركب، ككؿّْ مف كصفيـ خالد بف يزيد المعركؼ، بخالىكى
األٍسكاؽ، كالصٌناًع في الصناعات لسمب األرزاؽ، ال تيساكم حيؿ ىؤالء المتطفّْميف كالمتكسّْبيف. كلك أٌنؾ جمٍعت 

رة، كتعممت أفانيف المخادعيف المىيىرة، كت عمٍَّمت كتابىة التَّماًئـ، لكانت حيمييـ أشدَّ تغمغيبلن كانتشاران بيف كيتب السَّحى
لى صميـ الكبد. إف حيىمىيـ أدؽ  لى أـ الدماغ، كا  ٍيداء القمب، كا  لى سيكى الناس، كأٍسرل مف السْـّ إلى عيٍمؽ البدف، كا 

ٍذت  مىٍسمكان كأٍبعدي غايةن مف الًعٍرؽ الٌسارم الدٌَّساس الذم نٌبو إليو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. كلك أنؾ اتَّخى
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نتيا باألبكاب الشًَّديدة، كدعٍَّمتيا بكؿ  الحيطافى العاليةى الثخينة، كاألىٍقفاؿ الميٍحكمة كالخزائف الحصينة، كلك أٌنؾ حصَّ
الكيمىؼ،  حديدة، ككضعت عمييا الحراس الًغبلظ يتناكبكف حراستىيا ليؿى نيار، كأنفقت عمييـ بسىخاء، كتكمٍَّفت أشدَّ 

ران، كأٍدكـي شٌران، ميما غىًرٍمت في  رى ري ضى ٍزـ في مقاكمة ما ىك أٍحضى لما أفادؾ ىذا كمو شيئان، ما ديمتى قد ترٍكتى الحى
 الًحراسة.

كال تٍستيًتر بالنفىقات الصغيرة. فإنيا تقكد إلى الدَّكىاىي الكبيرة. إنؾ إف فتٍحت ليـ عمى نفسؾ بابان أصغر مف 
، جعمكا فيو طريقان أعرضى مف طريؽ بغداد، كىجمكا عميؾ كما تيجـ أسراب الجراد. فميكف بابيؾ ٍثقب اإلبرة

ـٍ إغبلؽى باًبؾ، فيذا أرحـي لمالؾ كشباًبؾ. كاهلل إنؾ لك جعمتى بابىؾ  ميٍحكمان، كال تيًرٌينَّييـ بابان مفتكحان أبدان، بؿ أًد
فى مف باب الًحٍصف، لت كا عميؾ مف فكًقؾ، كلك رفعت السُّكر إلى نجـٍ السماء، أٍثخف مف باب القصر، كأٍحصى سكَّري

 لنقبيكا عميؾ مف تحتؾ.
ـى صكمعةي المؤمًف بيتيو((. كقاؿ اإلماـ محمد بف سيريف كىك الكىًرع الذم يضرب بو  قاؿ أبك الدرداء: ))ًنٍع

 المثؿ، كراكم الحديث، كتمميذ أنس بف مالؾ: ))العيزلةي عبادة((.
نيـ قد يفتين ف لكمماتيـ طبلكة، كقد يدعكؾ ىذا إلى اإلكثار مف كا  ف لحديثيـ حىبلكىة، كا  كنؾى بيٍحمًك األحاديث، كا 

اصطحاًبيـ، كلكف صحبتيـ تستدعي تمبية غرائب شيكاتيـ. دخؿ أحدىـ عمى قكـو كىـ يشربكف، كعندىـ ًقيافه 
سمع صكت المحـ ييقمى في السمف((. يغنّْيف، فقالكا: ))اطمب أم صكتو تحبُّ أف تسمع((. فقاؿ: ))أحبُّ أف أ

كرى الكعبة((. كمف ذلؾ  كمف ذلؾ قكؿ المديني: ))مىف تصبَّح بسىٍبع مكزات، كبقدح مف لبف ناقة سمينة، تجشَّأ بىخي
ًبيص: ))أيُّيما أطيب، ىذا أك الفالكذىج أك المكزينج؟((. قاؿ: ))ال أقضي عمى  قكليـ لبعض ىؤالء، كقيدَّامىيـ خى

ىا جميعان بيف يدمَّ ألقضي بينيا((. كسأؿ ببلؿ بف أبي بردة الجاركدى بفى أبي سىٍبرة، فقاؿ: غائب، فأحضرك 
ٍدم كذا،  ))ًصٍؼ عبدى األعمى كطعامىو(( فقاؿ: ))يأتيو الخٌبازي فيقؼ بيف يديو، فيقكؿ: ما عندؾ؟ فيقكؿ: عندم جى

))كما يدعكه إلى ىذا؟((. قاؿ: ))ثـ ييٍؤتى كدجاج كذا، كبطَّة كذا، حتى يأتي عمى جميع ما عندىه(( قاؿ ببلؿ: 
ـ عمى الطعاـ ىيجكـى النعاـ ال يمٌيز  بالمائدة، فيتًَّسعكف كيتضايؽ، كيىًجدُّكف كيتأٌخر، حتى إذا فترت حماستييـ، ىىجى

كر، أك اليارب المبيكر((. كقاؿ آخر: ))أش تيي بيف حارٍّ كبارد، كال بيف صٍمب كلٌيف، كأىكىؿ أٍكؿى الجائع المقري
َن ريشَّ عمييا الفيٍمفيؿ حتى صارت كالفىرًس األٍدىـ، كنيًثر فييا الًحمَّصي حتى صارت كالحٌية الرٍَّقطاء، ييحيط  ثىًريدةن
بيا المٍحـ كما ييحيط السّْكار بالمعصـ، أضًربي فييا ضٍرب اليتيـ إذا تىبالىو، عمى مائدة كصيّْ السُّكء الذم أكؿ 

ـى لكؿّْ قكـ منو، فقاؿ: ))ذىبت الركـ بما ييحشى مالىو((. كسئؿ بعضييـ عف حيظ كظ البيمداف في الطعاـ، كما قيًس
كييٍحسى، كذىبت فارس بالبارد كما بالعسؿ ييحٌمى((. كقاؿ دىٍكسر المًديني: ))لنا اليراًئسي كما ييقمى، كألىؿ البادية 

ٍبد((. كفي ىذا قاؿ الشاعر:الّْمبىأ كالسٍمف كالجراد كالكٍمأة كالخٍبز ييٍثرد في المبف الرائب،   كالتٍَّمر ييعجف بالزُّ
 أال لٍيتى خبزان قد تسيٍربؿ رائبان 

ٍبدي   كخيبلن مف البىرنيّْ فرسانيا الزِّ
كعابيكا الطعاـ مف مدقيكؽ الًحنطة كالشعير بحٍضرة أعرابي فقاؿ: ))ال تىًعيبكه فإنو مف عيدَّة المساًفر، كطعاـ 

بيٍمغىة المريض. كيسرّْم عف فؤاد الحزيف، كيشدُّ مف ًقكاـ قميؿ الحظّْ، كجٌيده في التٍَّسميف العىٍجبلف، كًغذاء المبكّْر، ك 
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ف شئتى  ٍف كاف بالسٍمف صفَّى الدـ. إٍف شئتى كاف ثريدان، كا  كمكصكؼ في الًطٌب. إٍف كافى ببل ًإداـ جبل البمغـ. كا 
ف شئت كاف شرابان((. ف شئتى كاف طعامان، كا  بيصان، كا   كاف خى

 يٍخجؿي ىؤالء الشًَّرىكف المتطفّْمكف الذيف ال يكتفي أحدىـ ًبقٍطعة المحـ، بؿ ربما أخذ الفخذى كمَّو مف عىٍظمو كال
كراح ينيش منو، بؿ يتطاكلكف في الحديث كيتشدَّقيكف. قيؿ ألحًدىـ، كقد كاف سمينان: ))ما الذم أىٍسمنؾ؟((. قاؿ: 

ـي ًمف غيًر مالي((. كقد قاؿ الشاعر:))أٌني آكؿ طعامان حاران، كأشرب شرابان بار   دان، كأتًَّكئي عمى ًشمالي كأطعى
سىب الغنى ف امتبلءى البطف في حى  كا 

 قميؿي الغىناء كىك في الجسـ صالحي 
كقيؿ آلخر: ))ما الذم أٍسمنؾ؟((، قاؿ: ))ًقمَّة التفكير، كطكؿي الكسًؿ كالخيمكؿ، كالنٍكـ عمى تيٍخمة((. كسأؿ 

مكؿ كالمرعى الطٌيب، كمف كاف في ضيافة الٌحجاج بف يكسؼ ال غضباف بف القيبىٍعثىرل: ))ما أٍسمنىؾ؟(( قاؿ: ))الخي
سىفي اليٍيئة((. فقاؿ: ))كلـ ال؟ آكؿي الخبز مف ليباب القىٍمح، كأنتقي صغارى  األمير سىًمف((. كقيؿ آلخر: ))إٌنؾ لحى

سج النقٌي، كال أٍلبىس إ ٍَ  ال الكتَّاف((.الًجداء، كأتطيَّبي بًعٍطر البىنىٍؼ
كاهلل لك كاف مىف يىسأؿي ييعطي لمىا ساكل كرـي عطائو ليٍؤـ مسألتو. كأمُّ سائؿو كاف أىلىحَّ كٍأألـى مف الشاعًر 
ٍطًفٌي؟ كمف كاف  اليحطيئة؟ كمتى أعطى الحطيئةي أحدان شيئان قٌط؟ كمف ٍأألـي كأبخؿي مف الشاعر جرير بف عطية الخى

باسـ كيثىيّْر عزَّة؟ كمف أشىحُّ مف الشاعر إبراىيـً بًف عمي بًف ىىًرمة؟ كىؿ لبخيؿو أف يىشيؽَّ أمنعى مف كيثىيّْر المعركؼ 
ٍفصة؟ كمف كاف يىٍصطمي بنار أبي العتاىية؟ كمف كاف كأبي نكاس في بيخًمو؟ أك كأبي  غبار مركاف بًف أبي حى

يمي في دقًَّة نظًره ككٍثرًة كىٍسبو؟ كمف كاف أكثر نحٍ  رى ًح لـ يعقكب الخي ران لذباًئحى لـ تيٍخمؽ مف ابف ىرمة، كأٍطعىفى برمى
ـى  يمي؟ فأيف أنت عف ابف يىًسير؟ كأيف تذىب عف ابف أبي كريمة؟ كًل رى تٍنبيت قناتيو، كأٍطعـى لطعاـو لـ ييٍزرع مف الخي

ري في ذكر الرٌقاشٌي كمف لـ ييٍذكىر شرُّه؟  تقصّْ
. ساًئؿه لحي  رى ًريح، يثب عمى ًرٍزؽ غيره، كنفاقيو مفضكح. إف مىدىح كاألعرابٌي شرّّ مف أىؿ الحضى كح، كشىًرهه صى

اء كذب، فماذا ترتجي مف مثؿ ىذا؟ ال يقربيو إال  ف فقد الرجى ، كا  ف طمعى بالعطاء كذبى ف ىجا كذىب، كا  كذىب، كا 
 فاسده أك أحمؽ، كال ييعطيو إال مف ييحبُّو، كال يحبُّو إال مىف كانت طباعيو مثؿى طباًعو. 

لى قكليـ  كما ميكف، كا  أٍبطىأكـ عف البٍذؿ في الحٌؽ، كما أسرىعكـ إلى البٍذؿ في الباًطٍؿ. فإف كنتـ الشعراءى تفضّْ
 ترًجعكف، فقد قاؿ الشاعر:

و فيبقى  قميؿي الماؿ تيًصمحى
 كال يبقى الكثيري عمى الفسادً 

ليف، كال نرجع إلى أقكاؿ ىؤالء الشعراء المتكسّْبيف بالقصائد، المتطفّْميف عم ى المكائد، فقد كانكا أسكأ مف المتسكّْ
كه. كلكننا نرجع إلى شاعر مثؿ مىٍعقًؿ  نىعيـ، أك أعطاىـ غيريه أكثرى منو ىجي إف طمعكا بعطاًء أحدو مدحكه، فإف مى
بًف ضرار بف سناف الشيير بالشٌّْماخ بف ًضرار، كقد كاف شديدى ميتكًف الشعر، كقاؿ الحطيئة في كصيتو: ))أبمغكا 

 شٌماخ أنو أشعر غىطىفاف((. قاؿ الشٌماخ بف ضرار:ال
 لىماؿي المرء ييصمحو فييغني

نكع  مفاًقرىه، أعٌؼ مف الصي
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ٍيحة بًف الجبلح الذم كاف سٌيدان مف سادات يىٍثرب قبؿ ىجرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلييا،  كنرجع إلى أيحى
 بؿ كاف سيد قكمو مف األكس.

ٍيحة بفي الجبلح:  قاؿ أيحى
ٍرؾ ذيك نشبا  ٍستىٍغًف أك ميٍت كال يىٍغري

 مف ابف عٍـّ كال عٍـّ كال خاؿً 
ٍكراًء أىٍعميرىا  إني أيًكبُّ عمى الزَّ

ـى عمى األقكاـ ذك الماؿً   إٌف الكري
 كقاؿ أيضان:

 اٍستىٍغًف عف كؿّْ ذم قيربى كذم رىًحـو 
 إٌف الغنيَّ مف اٍستٍغنى عف الناسً 

 ةكالبٍس عىدَّكؾ في رٍفؽو كفي دىعى 
 لباسى ذم إٍربىةو لمدٍىر لبَّاسً 

 كقاؿ سيؿ بف ىاركف، كىك مف الصالحيف:
ميقي  إذا امرؤه ضاؽى عٌني لـ يىًضٍؽ خي

 مف أف يراني غنٌيان عنو بالياسً 
 فبل يراني إذا لـ يىٍرعى آصرتي

ران منو بإبساًس   مستمريان ًدرى
 ال أطمبي الماؿ كي أغنى بفىٍضمًتو

 الناسما كاف مطمبيو فقران إلى 
 بؿ نرجع إلى أبي العتاىية الذم ظؿَّ يتطفؿ عمى مكائد الميدم ككالتو كأمرائو، فقد قاؿ:

 أنت ما اٍستٍغنٍيت عف صا
 حًبؾ الدٍىرى أخكهي 

 فإذا اٍحتٍجتى إليو
 ساعةن، مجَّؾ فيكهي 

 كقاؿ شاعر آخر:
 أبا ميٍصمحو أصمٍح، كالتؾي ميٍفًسدان 

 فإٌف صبلحى الماؿ خيره مف الفقرً 
 تىرى أٌف المرءى يزداد ًعزَّةن  ألـٍ 

 عمى قكمو أف يعممكا أنو ميثرم
حتى عركة بف الكرد الذم كاف ينيبي األغنياء، كيكزّْع األسبلب عمى الفقراء، حتى سمكه ))أمير الصعاليؾ(( 

 كسمكه ))أبا الفقراء(( كىعدَّه عبد الممؾ بف مركاف أٍجكدى مف حاتـ الطائي، قاؿ:
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 نيذريني لمغنى أسعى فإ
ـي الفقيري   رأيتي الناسى شرُّىي

 كأبعديىـ كأىكنيييـ عمييـ
سىبه كًخيري  ٍف أمسى لو حى  كا 

 كييٍقًصيو الندمُّ كتىٍزدريو 
غيري  ميمتيو كينيريهي الصَّ  حى

 كتىٍمقى ذا الًغنى كلو جىبلؿه 
 يكادي فؤادي صاًحبو يطيري 

ّـّ   قميؿه ذنبيو كالذٍنبي جى
 كلكٍف الغنى ربّّ غىفيكري 

يد بف زٍيد بف عىٍمرك بف نيفىٍيؿ، زكج فاطمة بنت الخطاب أخًت عمر، كىك الذم ىدل اهلل عمران إلى كىذا سع
اإلسبلـ في بيتو، كقد اعتزؿ أبكه زيد عبادة األكثاف في الجاىمية. كقد كاف سعيد شاعران بميغان، مف أصحاب 

ٌجة. كقد قاؿ:  الرأم، قكم الحي
 ًتمؾى ًعٍرساف تنطيقاف عمى عٍمػ

كرو كىًىٍترً ػدو   لي اليكـ قكؿى زي
 سألتاني الطَّبلؽى أف رىأتا ما

 لي قميبلن، قد ًجٍئتيماني بنيٍكرً 
 فمعٌمي أف يكثير الماؿي عندم

 كيعٌرل مف المغاًرـ ظٍيرم
كٍ   كتجٌرا األذياؿى في نعمًة زى

 ؿو تقكالف ضع عصاؾ لدىٍىرً 
 كقاؿ آخر:

 كلمماًؿ مٌني جانبه ال أيًضيعيو
لمٍَّيك مٌني  كالبطالًة جانبي  كى

 كقاؿ الشاعر الفارس الجاىمي ابف الذٍئبة الثقفي:
 أطٍعتي النفسى في الشيكاًت حٌتى

 أعادتني عىًسيفان عند عٍبدً 
 إذا ما ًجٍئتيا كحكٍيت ماالن 

 تعانؽ أك تيقبّْؿ أك تيفٌدم
د الغنى فميٍصطًنٍعو  فمىف كىجى

 ذخيرتىو، كيجيٍد كؿَّ جٍيدً 
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 كقاؿ:
 كال يىًثٍب بوً  مىف يٍجمىًع الماؿى 

ٍدًبوً  ـى لعاـً جى ٍيتريًؾ العا  كى
 يىييٍف عمى الناًس ىكافى كمبوً    

 كال تتكاسؿ ساعة أك بعضى ساعة، فإف التكاسؿ مفسدة لمماؿ، كحٌجةه لمف أضاعىو. كقد قاؿ ابف الميعىأفى:
 إف التَّكاني أنكحى العجزى ًبٍنتىو

يا مىٍيرا  كساؽى إلييا حيفى زكَّجى
 ئان، ثـ قاؿ ليا اتًَّكيفراشان كطي

 فقىٍصري كما ال بيدَّ أف تىًمدا الفقرا
كقاؿ عثماف بف أبي العاص، ))ساعة لدنياؾ، كساعة آلخرتؾ(( كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
دقة ما أبقٍت غنى، كاليدي العميا خي ضاعًة الماؿ((. كقاؿ: ))خيري الصى ره ))أنياكيـ عف قيؿ كقاؿ، ككثرة السؤاؿ كا 

مف اليًد السفمى، كاٍبدأ بمف تعكؿ((. كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: ))كفى بالمرء إثمان أف ييضيّْع مف يقيكت((. كقاؿ: 
لىدؾ أغنياء، خيره مف أف يتكفَّفيكا الناس((.  ))الثمث، كالثمث كثير. إنَّؾ إف تىدىٍع كى

ًددتي أف الناس كىضى  عكا مف الثمث شيئان، لقكؿ النبي صمى اهلل كقاؿ عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما: ))كى
ٍغناء  عميو كسمـ: الثمث، كالثمث كثير((. كبعد ىذا كمّْو تركف أف بمكغى المجد كالكرىـ، ال يككف إال بإٍفقاًر النفس كا 

مة في األمـ، كأف يخرج اإلنسافي مالىو، كيضيّْعى عيالىو، ليأمف عياؿي غيره، كتيٍفًرحكنو بمدحو كذكره. كقاؿ ابف ىر 
 ىذا:

يا بالعراءً   كتاركةو بٍيضى
ناحا  كميٍمبسةو بيض أخرل جى

 كقاؿ آخر:
 كميٍفًسد أدناه كميٍصمًح غيرهً 

 كلـ يأًتمٍر في ذاؾ أمرى صبلحً 
 كقاؿ آخر:

 كميٍرًضعة أكالدى أخرل، كضٌيعت
 بنييا، كلـ تٍرقىع بذلؾ مىٍرقعا

ه؟ أليس اهلل أحكـ الحاكميف؟ كىؿ مف ىدمو بعد كبلـً كلماذا نذىبي إلى الشعر كال نرجع إلى كتاب اهلل جؿ ذكري 
 اهلل. كقد قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى: ))كال تيبىذٍّْر تىٍبذيران، إفَّ المبذّْريف كانكا إٍخكاًف الشياطيف((. كقاؿ: ))كيٍسألكنىؾ ماذا

ٍيد. كأىًذف في الفيضك  (( فأىًذف في العفك، كلـ يأذف في الجى ؿ، كلـ يأذف في األصكؿ، كقاؿ جؿَّ ًمف ييٍنًفقيكف قيؿ العىٍفكى
مىف قيًدرى عميو ًرٍزقيو فمييٍنًفؽ مٌما آتاهي اهلل((. كقاؿ اهلل تبارؾ كتعالى: ))كال ذيف قاًئؿ: ))لييٍنًفؽ ذيك سىعىةو مف سىعىًتو، كى

ٍغميكلىةن إلى عينيًقؾى إذا أٍنفىقيكا لـ ييٍسرفيكا كلـ يىٍقتيركا ككافى بيف ذلؾ قىكىامان((. كقاؿ سبحانو كتعالى: ))ك  ال تىٍجعىؿى يدىؾ مى
 كال تىٍبسيٍطيا كؿَّ البىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمان مىٍحسيكران((.
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كما لىنا مف ىىٍدمو بعد كتاب اهلل إال سينَّةي رسكًؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. فقد أراد كعبي بف مالؾ أف يتصدَّؽ 
)أىٍمًسٍؾ عميؾ مالىؾ((، فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ يمنعو مف إخراج بمالو، فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )

مالو في الصدقة، كىي خير األمكر، كأنتـ تأميركف بإخراًجو في السَّرىؼ كالتبذير. كقاؿ النبي صمى اهلل عميو 
ٌؿ((. كقاؿ: ))ما قؿَّ ككفى خيره مٌما كثير كأٍليى((. كقاؿ:  َن كسمـ: ))يٍكفيؾ ما بمَّغؾى المحى ))إف الميٍنبىتَّ ال أرضاى

 قطىًع كال ظٍيران أبقى((.
مىمة كاف مف حكماء قىٍيس في الجاىمية قبؿ أف يدرؾ اإلسبلـ، كقد أراد أف يتصدَّؽ  كالشاعر غىٍيبلفي بف سى

ما بجميع ماًلو، فأكرىو عمر بف الخطاب عمى الرجكع عف قىٍصده، كقاؿ: ))كاهلل لك ًمتَّ بعد ىذا، لىرىٍجمتي قبرىؾ ك
نو بالمٍمعكف أبي ًرغاؿو الذم قادى جيش أىٍبرىةى ككاف دليمىو في الصحراء. كلـ يفعؿ  ـي قٍبر أبًي رٍغاًؿ((. لقد قىرى ييٍرجى
عمر خطأن، فمقد استند إلى قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ))الثمث كالثمث كثير((. كلذلؾ قالكا: ))خير مالؾ ما 

ير البنو عبد اهلل حيف رآه ييسرؼ في التعٍبد، فقاؿ: نىفعؾ، كخيري األيميكر أكساطييا( ( كىذا ما قالىو ميطىرّْؼ بف الشّْخّْ
قة((  ٍقحى سىنة بيف السيئتيف، كخيري األمكر أكساطييا، كشرُّ السيٍر الحى ـي أفضؿ مف العمؿ، كالحى ))يا عبد اهلل، العم

ٍقًحؽ، كالحقحقة  تيتعب الظٍَّير. كجعمكا أفضؿ العبادة بيف التٍَّقصير حتى في السٍَّير كرىكا أف يشتٌد المرءي فىييحى
ر كالغالي(( كقالكا في المثؿ: ))بينيما يرمي الرامي((. كقالكا:  كالمغاالة كالمبالغة، فقالكا: ))ديف اهلل بيف المقصّْ

ٍكسه كال شىطىط((. كىذا ما ندعكؾ إليو. افعؿ السديد مف األمر،  كاقتصد حتى ال ))عميؾ بالسَّداد كاالقتصاد فبل كى
ٍمكان فىتيٍبمع، كال ميٌران فتمفظ((. كقالكا: ))ا ران، كال مسرفان ميبذّْران. كقالكا: ))ال تكف حي لقميؿ تيٍتعب الظٍَّير، كال تكفي ميقصّْ

 الدائـ أكثر مف الكثير المنقىًطع((. كقاؿ الشاعر:
ٍمك تٍعتريني مىرارةن  ني لحي  كا 

ٌني لصعبي الرأًس غيري جمكحً   كا 
ني ـ ليذٌمكف البخيؿ، كيمكمكف الميٍقتًصد، كمع ىذا نراىـ قد أنصفكا فقالكا: ))الشحيح أعذري مف الظالـ((. كمف كا 

أظمـ مٌمف جار عمى نفًسو كعياًلو، كاشترل التباىي الكاذب بتبذير ماًلو؟ كنيكا عف التسرُّع في المكـ فقالكا: ))ليس 
ف يمكـ المرءي أخاه قبؿ أف يتبيف عيذرىه، فقالكا: ))لعؿَّ لو عيذران كأنت مف العىٍدؿ سرعةي العىٍذؿ((. كنيكا أيضان عف أ

ميقو قبؿ أف يمكـ اآلخريف. فمعٌمو يستًحؽى المكـ أكثر منيـ،  تمكـ((. بؿ دعكا إلى أف ينظر المرء إلى عممو كخي
)ريٌب مىميكـ ال ذنبى لو((. كنيى كقالكا: ))ريبَّ الًئـو مميكـ((. كقاؿ حكيـ العرب سٌيدي بني تميـ األحنؼي بفي قيس: )

لحاًحيـ المنفّْر، كاف شريكان ليـ في  عف تشجيع السائميف بإعطائيـ في كؿ حيف، فإف استجاب المرء ًلمىجاجيـ كا 
عطاءي الميٍمًحؼ مشاركة((. كعٌممنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ًفعميـ المينكر، فقاؿ: ))إعطاءي السائؿ تىٍضًرية، كا 

ـ البشريىة أال نيعطي أم سائؿ، بؿ حٌدد بحكٍمتو كبيٍدم ربو أف سؤاؿ الناس ال يجكز إال إذا كاف كسمـ كىك ميعمّْ 
المرءي في منتيى الفقر كاإلٍمبلؽ، أك أف يككف قد غىًرـ غيٍرمان كبيران كخسرى مالو كمَّو في األسكاؽ، كركبو الدٍَّيفي فبل 

فىٌر، أك أف تككف عميو ديةه كصاحبييا ما غىفىر ، فقاؿ صمكات اهلل كسبلمو عميو: ))ال تصمح المسألةي إال في مى
 ثبلث: فٍقر ميدقع، كغيٍرـ ميٍفًظع، كدـه ميكجع((. كقاؿ الشاعر:

 الحٌر ييمحى، كالعصا لمعىٍبدً 
 كليس لمميٍمًحؼ غيري الردّْ 
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عرؼ ما أكقع فيو نفسىو مف كقالكا: ))إذا جدَّ السؤاؿي جدَّ المٍنع(( كحذَّركنا مف أف نيعطي أم ساًئؿ، ديكف أف ن
ىـ كالمقصريف، فبل نعطييـ، كما حذركا مف  ًَ مشاكؿ. فإذا كاف مف المخدكعيف، أك إذا كاف مف السُّفىياء في آراًئ
أف يككف المعطي مف المغمكبيف الذيف انتقص حقيـ المبيف، فقالكا: ))احذٍر إعطاءى المخدكعيف، كبٍذؿى المغىبيكنييف، 

ذا كاف إعطاء السائميف يحمييـ مف عاديات الٌزمىاف، فبل يجكز أف تٍحمي فإف المٍغبكفى ال محم كده كال مأجكر(( كا 
غيرىؾ، كتكًشؼ ظيرؾ، كلذلؾ قالكا: ))إذا أعطيت السائميف مالىؾ صارتى مقاًتميؾ أظيرى ألعدائؾ مف مقاتميـ((. 

ذا كنت ستًفرُّ مف معركة أك أرض، فبل تتركيفَّ كؿ شيء كراءىؾ، بؿ خبّْ  ئ سبلحىؾ كعيدَّتىؾ كأشياءؾ، فيذا أٍحمى كا 
لمظير كأكثر صكنان لمًعرض. قالكا: ))الفرار ًبًقراب أٍكيس((. كقد عٌممنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أننا إذا 

)أف عممنا بكجكد الماء، فإف ًمفى الكىياسة كالتىعىقُّؿ، أف نحتفظ بما لدينا، فبل نريقو إال إذا كجدنا األفضؿ، قاؿ: )
ـ أف تستدعي  لٌي: ))ليس مف العزّْ أف تتعٌرضى لمذؿ، كال مف الكىرى تىًردى الماءى بماءو أٍكيىس((. كقاؿ أبك األسكد الدُّؤى
، فإف أخرجو مف يده اٍفتقر، كمف اٍفتىقر فبلبدَّ لو مف أف يىًذؿَّ  المٍؤـ((. كالماؿي في يًد الرجؿ عزّّ قؿَّ أك كثري

، فإف العٌز كاألىنىفة أكلى بو كأحٌؽ، فأم كىرىـ ىذا الذم يؤدم كيضعؼ، كىذا ىك المؤـ. كا   ذا كاف الجكدي شقيؽى الكـر
ٌؽ؟ كقد قاؿ الشاعر:  إلى ذيؿّْ ميٍستىحى

 كاٍخطي مع الدىر إذا ما خطا
 كاٍجًر مع الدىر كما يجرم

ف أسأىت إليو بدكف قصد كما مف كاحد مف ىؤالء المتطفمّْيف، كالذيف ال يشبعكف، إٍف اعتذىٍرت إليو أٍعذىر، كا  
و، لقد تناسكا قكؿ األكليف: ))مف  و، حتى لك باع المستديف أرضى غىفر. كما مف أحد اآلف يطالب بحقّْو فيقبؿ بعضى

 احتاج اٍغتفر، كمف اٍقتضى تجكَّز((.
مب كقد كاف مف حكماء اليكنانييف ديسيميكس، كىك القائؿ: ))لكال العمؿ لـ ييطمب عمـ، كلكال العمـ لـ ييط

ف كاف الجيؿ ال يككف إال مف نيقصاف في  عمؿ. كألف ادعى الحٌؽ جيبلن بو، أحبُّ إلي مف أف أدعىو زيٍىدان فيو؛ كا 
آلة الحس، فإف المعاندة لمف زيادة في آلة الشٌر. كألف أترؾى جميع الخير، أحبُّ إلي مف أف أفعؿ بعض الشٍر((. 

 كىذه األقكاؿ مف أحكـ ما قاؿ الرجاؿ.
يميكس: ))تأكؿ في السكؽ؟(( فقاؿ: ))إف جاع ديسيميكس في السكؽ، أكؿ في السكؽ((. كمف أقكالو قيؿ لديس

ف كاف لسكاه. كأفَّ مف قرصو الجكع، عىرىؼ  الحكيمة أٌف مىف حؿَّ الجٍدبي بمٍرعاه، طىمبى الكؤل في مرعى آخر، كا 
شىع((.   الذٌؿ كالخيضكع، فقد قاؿ: ))مىف أٍجدب اٍنتجع، كمف جاع خى

قاؿ: ))حافظكا عمى النعمة ال تغيكر فإنيا نىفيكر((. كما ذىىىب قد ال يىٍرًجع، كصدؽ عمي بف أبي طالب إذ ك 
 قاؿ: ))قمَّما أٍدبىر شيء فأقبؿ((. 

كقالكا: ))ريبَّ أكمة تمنع أكبلت((. كعابكا مف قاؿ: ))أكمة كمىٍكتة(( فإذا فقدت الشيءى ككاف أمامؾ، فبل تطمٍبو، 
طًريدة كجٌردت ليا سيامىؾ، كما قالكا: ))ال تطمٍب أىثىران بعد عيف(( كقالكا: ))ال تكيٍف كمىف تىًغمبيو نفسيو كأٌنؾ فٍقدت ال

ـى تيٍخرجو قبؿ أف يأتي غيرهي، إني  ، كًل ـى عمى ما يظٌف، كال يغًمبيا عمى ما يستىٍيًقف((. فانظري كيؼ تخرج الدٍرىى
مىؼ كالبىدىؿ((. كقد قاؿ الشاعر:ناصحيؾ فتعمَّـ، فقد قالكا: ))شرّّ مف الميص مىؿ، سكءي الخى  اب الجى

 إف يكيٍف ما أيًصٍبت بو جميبلن 
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 فىذىىاب العزاء فيو أجؿُّ 
كالمرءي قد يىفتًقري إذا نزلت بًو المصائب، كقد يفتًقر إذا لـ يكف ذا رأم صائب. فمف افتقر بسبب جائحة نازلة، 

اًلو الباطمة، لف يجد منيـ إال نيٍكران. فمف كاف سبب فناء ماًلو كذىاًب قد يجدي الناس لو عذران كمف اٍفتقىر بسبب أعم
ثركتًو، لقيى المكـى مف أىًمو كعياًلو، ككادى يختنؽي بحٍسرًتو، كلف تجد مف أصحابؾ إال الئمان، كقميبلن ما تجد بينيـ 

ريمات، كارتكبت السٍبعى الميكبقات. ميشفقان راحمان. كما أكثرى الشامتيف، كما أقؿَّ مف يىعذيركف، فكأٌنؾ اعتديت عم ى الحي
 كيعتب عميؾ العاتب، كييشًعرؾ باليىكاف الصاحب.

لقد ذيًكر لعمر بف الخٌطاب إسراؼى فتياف قريش في اإلنفاؽ، كتىسابيقىيـ في التبذير، ال ييمُّيـ قميؿ أك كثير، 
ٍيمتو((، يقكؿ: إف إغناءى  الفقير، أىكف عميَّ مف إصبلح الفاسد، كقد صدؽ فقاؿ: ))لىًحٍرفة أحًدىـ أشدُّ عميَّ مف عى

 ابف الخطاب.
ٍكتىعة الذم كاف مف بني غيفىٍيمة، فدؿَّ كيثىٍيؼى بف عمرك التٍَّغًمبي عمى بني الزٌباف  ـى مف خى كال تكفي عمى نفًسؾ أشأ

ـى مف البسكس خالة جٌساس بف ميٌرةى الذٍُّىمٌي، فأٍفناىـ، فانتقـ الذٍُّىًمٌي مف بني غيفىٍيمةى كمّْيـ. كال تكف عمى أىمؾ أشأ
الشيباني، حيف أطمقت ناقتيا التي يقاؿ ليا سىراًب في حمى كيمىٍيًب كائؿ، فرماىا كقتميا، فكثب جساس بتحريض 
مف خالتو عمى كميب فقتمو، فياجت حربي بٍكرو كتىٍغمب ابني كاًئؿ بسبًبيا أربعيف سنة كسيمّْيت الحربي باسميا، 

زاعةى فيقاؿ: حربي البس ٍنًشـ العٌطارة التي كانت في مٌكة، فكانت قبيمتا خي ـى مف مى كس. كال تكف عمى قكمؾ أشأ
ًربى المثؿي بشيٍؤـ  كيجٍرىـ، إذا أرادكا القتاؿ تىطيَّبيكا مف ًطيبيا، ككانكا إذا فعمكا ذلؾ كثير القتمى فيما بينيـ، حتى ضي

ٍنًشـ. فبل تكف مثؿى  ـي مف ًعٍطر مى ٍنًشـ. عطًرىا، فقيؿ، أشأ  خكتعةى كال البسكًس كال عطًر مى
كالشيكات ميسمَّطة عمى الماؿ تسمُّط النار عمى اليشيـ، كاألىكاء قد تغمب ذا المب الحكيـ. فمف سمط الشيكات 
سىرات، فبل يميكمىفَّ إال نفسىو كخضكعو لمشيكات. كقاؿ  عمى ماًلو، كحٌكـ اليكل في رزؽ عياًلو، فمـ يىٍجف إال الحى

 راء:بعض الشع
 أرل كؿَّ قكـ يمنعكف حريمييـٍ 

ـي   كليس ألصحاًب النبيذ حري
 أخكىـٍ إذا ما دارت الكأس بينيـٍ 

 ككمُّييـي رثُّ الكصاًؿ سؤكـي 
 فيذا بياني لـ أقٍؿ بجيالةو 

ـي   كلكٌنني بالفاسقيف عمي
كل الناس، فاقطع كقد كاف ىذا المعنى في أصحاب النبيذ كحدىـ، ال يتعٌداىـ إلى غيرىـ، فأٌما اليكـ فقد است

ـٍ اليأس.  منيـ األمؿى كحكّْ
يع أحد فرساف الجاىمية كشعرائيا، كيقاؿ إنو بنى مدينة صنعاء في اليمف، آذاه قكميو مف كٍعب  كاألىٍضبطي بف قيرى

 بف سٍعد، ففارقيـ كتنقؿ في القبائؿ يطميبي جكارىىـ، كلكنيـ أساؤكا جكاره، فقاؿ: ))بكؿ كادو بنك سعد((.
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ٍذ بقكل ف كانت بو مىرارة كدٍع قكؿى أبي العاص، فإنو لف يأتيؾ إال بالخسارة. كخٍذ بقكؿ مف قاؿ: ))ًعٍش خي ي كا 
كال تٍغتىٌر((، كبقىكؿ مف قاؿ: ))ال تطمٍب أثران بعد عيف((، كبقكؿ مف قاؿ: ))إٍمبٍل ًقٍربىتؾ مف أكؿ مىٍطرة(( كتذٌكر 

 ى ماال يريبيؾ((.قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ))دٍع ما يريبيؾ إل
دقؾ، ال مف نافىقؾ. كأخكؾ مىف أتاًؾ مف جية العقؿ، فيذا ما مٌيزؾى اهلل بو عمى الكائنات، كلـ  كأخكؾى مىف صى
يأتؾ مف جية الشيكة، فيذه تىشتىًرؾ فييا مع جميع الحيكانات. كالنصيحة ثقيمة عمى سامعيا كقاًئميا، كأخكؾ الذم 

 ال نىٍفعؾ.يحتمؿ ًثقىؿى نيٍصحؾ، ال يبتغي إ
 فإف لـ تسمع نيٍصحو في يكمؾ، فبل تأمف أاٌل ينياؿي عميؾ بالمكـ في غًدؾ كقد قاؿ الشاعر:

ٍدؽى مف لـ يىٍخدعىؾ  إٌف أخاؾ الصّْ
 كمىف ييضير نفسىو لينفعىؾ

 كقاؿ الشاعر الجاىمي عىبيد بف األبرص: 
 كاٍعمىمىٍف عٍممان يقينان أٌنو

 ليس ييرجى لؾ مف ليس معؾ
بخير إال إذا كاف لؾ كاعظ مف نفسؾ، كجعٍمت عقمؾى رقيبان عمى نفًسؾ األٌمارة بالسكء، كعمى كلف تككف 

طباعؾ كشيكاًتؾ، أك كاف لؾ أخه ينصيحؾ ال يحابيؾ ابتغاء نىٍيًؿ مرضاًتؾ، أك كزير ييٍشًفؽ عميؾى مف الجكائح، كال 
مى الدىر معؾ، كشرُّ بمٌية إف يبحث عندؾ عف المصالح. كالزكجة عىٍكف صادؽ إف كانت صالحة ككانت ع

كانت سيئة كمع الدىر عميؾ. كالعاقؿ مف اتَّعىظ مف تجاربو، كالسعيد األٍعقؿ مف اتَّعىظ بتجارب غيره. فإف أنت 
ف لـ ترزؽ خٍصمة  ف رزقت كاحدة منيا، كيٍنت مف الدىر في أماف. كا  ًزقت ىذا كمَّو، فقد عشت سالمان غانمان، كا  ري

ة مكجعة ال ييمحى بسييكلة أثريىا، كيبقى عمى مرّْ الزماف ًذٍكريىا. كلذلؾ قالكا: ))خير ماًلؾ ما كاحدة، فتكقَّع نٍكب
 نفعؾ((. كقالكا: ))لـ يذىٍب ًمف ماًلؾ ما كعظؾ((.

قيكف إليو كما تتشكؽ إلى المطًر األرض اليباس، كيطمبكنو  إف الماؿى محركصه عميو عند جميع الناس، يتشكَّ
اًؽ البحار، أال تراىـ يغكصكف إلى األعماؽ الستخراج لمؤلؤ مف المحار؟ يطمبكنو في حتى لك كاف في أعم

أعالي الجباؿ، كفي الغابات كالكثيؼ المتشابؾ مف األدغاؿ، كيسعكف إليو في كؿ الدركب سكاء كانت سيمة 
ارؽ األرض يسيرة، أك بالغة الصعكبة كالكعكرة، يطمبكنو في بيطكف األكدية، كعمى ظيكر الطرؽ، كفي مش

ال لماذا يسافر الرجاؿ، كيتحممكف مشاؽَّ السفر كالترحاؿ؟ الماؿ مطمكب بالعز، كمطمكب بالذؿ،  كمغاربيا، كا 
كمطمكب بالكفاء كمطمكب بالغدر، يطمبو بالنٍُّسؾ الناسككف، كبالفتؾ الفاتككف. الماؿ مطمكب بالصدؽ، كمطمكب 

كالمٍسكىنىة. لـ يترككا في طمبو حيمة إال اتبعكىا، كال ريقيةن أك بالكذب، مطمكب ببذاءة األلسنة، كمطمكب بالنفاؽ 
تميمةن إال كتبكىا. مطمكب بأسخؼ األفعاؿ، كما ىك مطمكب بأنبؿ األقكاؿ. مطمكب باإليماف باهلل يىرزيؽ الرزؽى 

 الكفير، كمطمكب ػ كالعياذ باهلل ػ بالكيفر بالعميّْ القدير.
مكاف، كنىصبيكا الشراؾ التي لـ يسمع بيا الجاف. كقد طىمبىؾ مف ال يقبؿ أقؿَّ  كاحذٍر، فقد دٌسكا الًفخاخى في كؿ

قىاح. كقد ييدأ مف يطمبي المجد كالغنى الكثير الكفير، كييدأ مف يطمبيو السمطاف  مف النجاح، كحىسدىؾ كؿ طٌماع كى
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عمى أف يسمبىؾ ما يٍستطيعي مف فبل يدرم بمف يستجير، كقد ييدأ المطمكب بثأر أك غيٍرـو كبير، كال ييدأ الحريص 
 ماًلؾ، حتى لك أكردؾ الردل، أك تركؾ في فقر ميدقع، أك رمى بؾ إلى المياًلؾ.

نكًؼ العباد،  ييقاؿ إنو ليس في األرض بمدة صغيرة كانت أـ كبيرة، قريبة أـ نائية إال كأنت كاجد فييا جميع صي
لككفة كدمشؽ كبغداد. كبيف أكلئؾ كىؤالء، تسمع فكأنؾ جمعت في مكاف كاحد البصرة كالحيرة كالمدينةى كا

االستنكار كاالحتجاج مف الفقراء، كتممسي مدل كيرًىيـ األغنياء، كنفاؽى القادة كالكالة كالممكؾ كاألمراء، حتى 
 ليبغض الماشي الراكب، كيتفشى الحسدي بيف المتفاكتيف في الجاه كالماؿ كالمراتب.

إال نفسىًؾ، ألنؾ لـ تتخذ الحذرى نيجان كسبيبلن، كلـ تأخذ بنصيبؾ مف المداراة فإف أصابتؾ مصيبة فبل تميكمىفَّ 
كثيران كال قميبلن، كلـ تتعمـ الحزـى في األمكر، كابتعدت عف مجالسة الصالحيف مف أصحاب االقتصاد، كلـ تتعرَّؼ 

حكاؿ الزماف كأحداثىو المتغيرة حتى ما تأتي بو الدُّىكر، كلـ تتًَّعظ مف دىًرؾ، كال بما جرل لغيًرؾ، كلـ تتمثَّؿ أ
تتكىـ نفسىؾ فقيران ضائعان، ليس يمقى بيف الناس إال زاجران كمانعان، كألنؾ لـ تىتًَّيـ شمالىؾ عمى يميًنؾ، كسمعىؾ عمى 
ؿى ما تتيـ مف ىك محٌؿ ثقًتؾ، كلـ تحذٍر مف ال تشمميو بريبًتؾ، فإنَّؾ إف لـ تفعؿ اختطفؾ  بصرؾ، كلـ تتًَّيـ أكَّ
بيكا مالىؾ كييفنكه، كيمزمكه السؿَّ دكف أف  المتخاطفكف، كاستمبؾ السالبكف، كطاردؾ المتطفّْميكف المستأكمكف، حتى ييذكّْ

 ييداكيكه.
ف كاف أحمؽ، فإذا كينت عمى مالؾ ال تحًرص، كال ييمُّؾ أف يزيد أك  كقد قالكا: يتبع ربُّ الماؿ مالىو، كا 

 ينقص، فأنت دكف ذلؾ األحمؽ.
يكط الصكؼ، فإف أنت أىممت مالؾ، كلـ تسع في تنميًتو، كما تبذؿ كقالكا : ال تقعدي المرأةي الماىرة دكف خي

الجيدى في رعاية ابنؾ كتربيًتو. لتككنفَّ دكف تمؾ المرأة. كقد شبو األكلكف الماؿى باإلبؿ، فإف كاف لو صاحب 
ف كاف ماالن   سيمّْطت عميو شيكات العياؿ، كاف كاإلبؿ يحفظيو كيصكنو، كاف كاإلبؿ التي يرعاىا راعو ماىر، كا 

التي أطمقت في المرعى. دكف راع كال عقاؿ. كالماؿ مكضع الحسد كالتنافر بيف الناس، كميسمَّطىة عميو األضراس، 
ـي  ٍسكاس الخٌناس، ينمك كيربك، بؿ يييج، كالمرج ال ترعاه األنعا فاحرٍسو مف الطامعيف، يزيّْنكيف لؾ السَّرىؼ كالكى

ٍذ باإلصبلح مف ماًلؾى ما يقكـي ًبمىؿء بطنؾ فمن ياؾ أف تىدىع اإلصبلحى ساعةن مف زماًنؾ، كخي ظره بييج. كا 
ٍمب، فاحذر ىذا، فإنو يؤدم بؾ  كبحكائجؾ. كالماؿ ييًمؾي كما تيًمؾي النىاقة، إف أقممت ليا مف الرعي، كأكثرت الحى

 إلى الفاقة.
حفظ مالؾ مف السرؼ كالتبذير، فإف مىف حًفظى مالىو قد حًفظى  كليكف عقميؾ دليمىؾ في التدبير، كاٍمًض في

ٍيف. كاألكرماف الدّْيف كالًعرض، أترل مف فىرَّطى بدينًو أك ًعرًضو يقكـ بيف الرجاؿ؟ كذلؾ مف فٌرط بالماؿ،  األكٌرمى
سٍَّيـ كعنىد النّْطاح تغمب فالماؿ ًحٍصف ككقاية لبلثنيف، فاحًرص عميو تحفٍظ األكٌرمٍيف. كقد قيؿ: ))لمرٍَّمي ييراش ال

القىٍرناء((. كماليؾ سيمؾ الذم تىٍرمي، كدرعيؾ الذم يٍحمي، فكما يجيَّزي السيـي استعدادان لحاجتو، كذلؾ يحفظ الماؿ 
ألنو الكقاية كالحماية. ككما يغًمبي الكبش ذك القرنيف في المناطحة، كذلؾ يىغًمبي ذك الماؿ في كؿ مينازلة، كيحميو 

 ؿ جائحة.مالو مف ك
ًبر الزماف، بالرداء الكاسع الفضفاض، فكانكا إذا رأكا  كقد شٌبو العرب الرجؿ الًغرَّ الذم لـ يجٌرب الحياة، كما خى
ٍب كخرّْؽ((. كقد عٌممنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف  و، فاٍسحى مستأكبلن كافؽ ًغرَّان، قالكا: ))ليس عميؾ نسجي
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شط، كالمرءي كثير بأخيو، كال خيرى لؾ في صحبة مف ال يرل لؾ مثؿى ما يرل لنفًسو. الناس كمَّيـ سكاء كأسناف الم
مىساًئؾ، فإف كانكا في ىذه الصفات، مف تبذير الماؿ بالشيكات،  فتعرَّؼ شأفى أصحابؾ، كابحٍث عف أخبلؽ جي

ف كانكا في ًخبلًؼ ذلؾ، عى  سىب ذلؾ.فاستعمؿ الحزـى في أمكرؾ، تحفٍظ عميؾ النجاح في مسيًرؾ، كا   ًمٍمتى عمى حى
كلست آميرؾ بأمر مف عندم، كال أكصيؾ بكصية مف بنات أفكارم فإني ال آميرؾ إال بما أمر بو اهلل جؿ ًذٍكريه 
في كتابو الكريـ، كلست أكصيؾ إال بما أكصى بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كال أعظؾ إال بما كىعظى بو 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ))اعًقٍميا كتككَّؿ(( كلـ يقؿ: ))أىٍطًمٍقيا  الرجاؿ الصالحكف بعضييـ بعضان. قاؿ
كتككَّؿ((. كقاؿ القاٌص التابعي أبك عبد اهلل مطرؼ بف عبد اهلل بف الشخير العامرم، كقد كاف مضرب المثؿ في 

نكم التككؿ((. فأيف التكقّْي العقؿ: ))مف ناـ تحت حائط مائؿ كىك ينكم التككؿ فٍميىٍرـً بنفسو مف جيرؼ عاؿو كىك ي
الذم أمر بو اهلل عزَّ كجؿ؟ كأيف نٍيييو سبحانو كتعالى عف أف يعّْرضى المرء نفسىو كمالىو لمتيميكىة؟ كمف طمع في 
ٌنما يينًجزي اهلل طمىع  السىبلمة مف غير أف يٍمتمس أسبابىيا، فقد عاش باألكىاـً عمرىه، كبنى عمى األحبلـً قصره. كا 

ٌنما يحقؽ مف األماني كاآلماؿ ما كاف ىك المسبّْبى لو.العبد إذا   كاف فيما أىمرى بو، كا 
لقد فرَّ عمر بف الخطاب مف الطاعكف، فقاؿ لو أبك عبيدة بف الجراح: ))أًتفرُّ مف قىدىر اهلل؟(( قاؿ: ))نعـ، 

 ينفعي لكاف األمر بو مف لغك إلى قدر اهلل((. كقيؿ لو: ))كىؿ ينفعي الحذري مف القدر؟(( فقاؿ: ))لك كاف الحذري ال
الحديث((. فإظيار العيذر ىك التكٌكؿ. سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رجبلن قاؿ في خصكمتو: ))حسبي 
اهلل(( فأمره بأف يسعى أكالن كييظًيرى عذره، قيؿ أف يتككؿ عمى اهلل، فقاؿ لو: ))أٍبًؿ اهللى عيذران، فإذا أٍعجزىؾ أمر 

 ((. كقاؿ الشاعر: فقٍؿ: حٍسبي اهلل
 مف يىؾي مثمي ذا عياؿو كميٍقًتران 

 مف الماًؿ يىٍطرٍح نفسىو كؿَّ مىٍطرحً 
 لييٍبمي عيذران أك ليبمغى حاجةن 

ٍبًمغي نفسو عيذرىىا مثؿي ميٍنجحً   كمي
 كقاؿ آخر:

 فإف يكيف القاضي قضى غيرى عادؿو 
 فبعدى أمكرو ال ألكـ ليا نٍفسي

تككُّؿ أف أيخرج مالي كأنا ميكًقفه بالخمىؼ، كبأف الخمىؼ أف يرجع إليَّ ماالن في كقاؿ زىير البابٌي: ))إف كاف ال
كيسي، كأال أحفظى مالي كأصكنىو، مكقنان أنو محفكظه كاألسد في عرينو، فإٌني أيشيديكـ أٌني لـ أتكٌكؿ قٌط. إنما 

ر أك تباهو أٍكًتيو، التككؿ أف تعمـ أنؾ متى أخذت بأدب اهلل في كؿ األمكر، كاتٌبٍعت أكامره كنكا ىيو، دكف تفاخي
 تقمٍَّبت في الخير الكفير، كجاءؾ الجزاء إما عاجبلن أك آجبلن((.

ـى عمؿ أبك بكر الصديؽ في التجارة؟ كلـ عمؿ بيا عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف، كالزبير بف العكاـ،  فىًم
أبمى في اإلسبلـ أحسف الببلء، ككانا مف  ابف عمة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كعبد الرحمف بف عكؼ الذم

العشرة المبشريف بالجنة، كمف الستة الذيف اختارىـ عمر بف الخطاب، كىـ ))أصحاب الشكرل(( الختيار خميفة 
ـى عمَّـ عمر بف الخطاب الناس التجارة، ليحققكا الربح كيتجنَّبيكا الخسارة؟  ٍيف؟ كل  بعده؟ أما كانا تاجرى
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بىًره، اشتراه لمنظره((. كأكصى بأف يشترم قاؿ عمر: ))إذا اشت مىبلن فاجعٍمو ضخمان، فإف لـ يشتره أحد ًلخى ريت جى
المرء بدؿ الرأس رأسيف كقاؿ: ))فرّْقكا بيف المنايا، كاجعمكا الرأس رأسيف(( كلـ نيى األكلكف عف شراء المىًعيًب مف 

 دة، كأثمانيا فاسدة؟الدكاب، أك ما جاكز ًسفَّ الصبا كالشباب؟ أليس ألف سكقيا كاس
لقد كاف عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب أجكدى األجكاد، بؿ ىك أجكد أجكاد الحجاز الثبلثة، كقد سمع رجبلن 

 ينشد:
 إف الصنيعةى ال تككف صنيعة

 حتى تيصيب بيا طريؽى المصنعً 
ؿ الناس. أٍمًطر المعركؼ مطران، فإف صادؼ مكضعان، فيك الذم قصدت لو،  فقاؿ: ))ىذا رجؿ يريد أف ييبخّْ

عطائو في  ـى حجر عميو عٌمو عمي بف أبي طالب؟ أليس إلخراج الماؿ في غير حقو، كا  ًَ بو((. فًم ال كنت أحؽَّ كا 
ىكاه؟ كىؿ كاف إنفاؽ عبد اهلل إال في طمًب الًذٍكر؟ كىؿ كاف جكده إال التماسان لمشٍكر؟ كىؿ كاف يينفؽ مالو في 

سكلة كالفجكر؟ ىؿ كاف إال فيما تسمكنو جكدان، كتعدُّكنو كرمان، يمقى بيف الناس القمار كالخمكر، أك يسرؼ في الفي 
مىماء لحمميـ، كأمَّ إماـ بعد أبي  رى عمى الحي رى عمى الكرماء لكرميـ، رأل أف يحجي ذكران محمكدان؟ كمف رأل أف يحجي

 بكر كعمر تريدكف؟ كبأم سمؼ بعد عميٍّ تقتدكف؟
ـى بالحؽ ال ممف انصاعكا لمحؽّْ ال ييًحٌسكف الندامة،  كال يمكف أف ترجك الكفاءى إال مف أىؿ الشيامة، كال القيا

كال يشتركف دنياىـ بمكقفيـ في يكـ القيامة. كلف تجد الصبرى عمى النكائب، كعمَّك اليمة في المصائب عند 
شيء أخذ الدرىـ، كمف  حريصو عمى الطعاـ مستأكؿ عمى مكائد اآلخريف منافؽ مخادع منيكـ شىًره، ال يبالي بأمّْ 

أم كجو أصاب الدينار، ال يكترث لمًمنَّة، كال ييتـ أف يمحقىو العار، كال ييبالي أف يعرفو الجميعي منيكمان، كال أف 
يككف بيف الناس مرذيكالن كمذمكمان. كليس يكترث إذا أكؿ كيؼ كاف ذلؾ الطعاـ، كليس ييمو ما يقكؿ عنو 

 ائد متطفبلن، ال ييمُّو سبب المكاًئد، كال الحكـ فييا، ثـ ينصرؼ عنيا غيري راشد.الخكاص كالعكاـ. ييجـ عمى المك 
ف كاف كثيران، فاجعؿ  إذا كاف مالؾ قميبلن، فإنما ىك ًقكاـ عياًلؾ، فبل يجكز لؾ أف تنفقو كترمييـ في المياًلؾ. كا 

مَّؿ، كال يغتر ما يزيد عف حاجتؾ عيدَّة لنكائب الزماف، فإنؾ بيذا تستشعر األماف. كال يأ مفي األياـ إال المضى
بالسبلمة إال المغفىؿ. فاحذٍر ما قد يصيبؾ بغتةن مف الببلء، كاحذٍر ىؤالء الطٌماعيف، فإنيـ مف رجاؿ الدَّىاء، 
ف كاف قميبلن، فإنؾ ميبلؽو في قاًبؿ أياًمؾ المجيكال. كالغىثُّ إف كاف في ميٍمًكؾ خيره مف السميف  كاحفظ ما لديؾ كا 

 مًؾ غيًرؾ، إف كجدتو، فكيؼ كدكنو الرماح كاألنصاؿ ككؿُّ باب شديًد األقفاؿ؟في مي 
 قالت امرأة لرجؿ مف العرب أعجبيا: ))إف تزكٍَّجتىني كىفىيتيؾ(( فأنشأ يقكؿ:

 إذا لـ يكف لي غير مالؾ مسَّني
 خىصاص، كباف الحمدي مني كاألجري 

 كما خيري ماؿو ليس نافعى أىًمو
؟كليس لشيخ الحي في أ  مره أمري

 كقاؿ شاعر:
 أبا ىانئ ال تسأًؿ الناس كاٍلتًمٍس 
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 بكفَّيؾ ستر اهلل، كاهلل كاسعي 
 فمك تسأؿ الناس التراب ألكشككا

 إذا قمت: ىاتكا، أف يممُّكا فيمنعكا
 كالسبلـ.

 ما أكثر البخالء وما أطرف حكاياتيم
أخ ثرٌم مف المكسريف، كلكنو بخيؿ  قاؿ ابف حٌساف: كاف عندنا رجؿ فقير، يكاد يككف مف الميعدًميف، كلو

شديد التقتير، كبقدر ما كاف ميًفرطان في بيٍخمو، كاف مغركران مغرمان بالتباىي الكاذب في غير مىحمّْو. قاؿ األخ 
الفقير يكمان: ))كيحؾ.. أنا فقير كثير العياؿ، كأنت خفيؼ الًحٍمؿ كثير الماؿ، ال تعينىني عمى الزماف، كال 

الؾ، كال تيبني شيئان مف حبللؾ. كاهلل ما رأت عيني، كال سمعت أذني بأبخؿى منؾ. فقاؿ الغني: تكاسيني ببعض م
))كيحؾ! ليس األمر كما تظٌف كتٌدعي، كليس الماؿ كما تحسىب، كال أنا في الغنى كالبيخًؿ كما تقكؿ، ككؿُّ مالي 

ؾ منيا خٍمسمائة ألؼ درىـ. أٍشًيدكـ اهلل ليس أكثر مف نفقة مف أعيكؿ. كاهلل لك ممكت ألؼى ألًؼ درىـ، لكىبت ل
 جميعان، رجؿ يىيىب ٍضربىة كاحدة، في لحظة ميعاندة، خمسمائة ألؼ درىـ، أييقاؿ لو بخيؿ؟((.

كأما صاحبينا صاحبي الثريدة البمقاء، ًلًقٌمة ما فييا مف المحـ كالفمفؿ كاإلدامة كالمرؽ، فميس عجبي مف ثريدتو، 
رىه كقىًكمى عميو بعـز مف كسائًر ما كاف يظير عمى  مائدتو، بقٍدر عجبي مف أٍمرو كاحد كحيد، ككيؼ ضبطىو كحصى

حديد، مع كثرة أحاديثو كقصًصو كأخباًره، كصنكؼ ما يركم مف األحاديث كأشعار اآلخريف كأشعاره. ذلؾ أني 
ف رجبلن كىب آلخر درىمان عمى كثرة ما كنت في مجمسو، كعمى كثرة ما كاف ينكّْع األحاديث، لـ أرىه خٌبر يكمان أ

ٍزـ كالعىٍزـ، كعف الًحٍمـ كالًعٍمـ، كيذكر جميع  ، أك كاف لو بو كاعدان. فقد كاف يفتٌف في الحديث عف الحى َى كاحدان
المعاني، كمف يغرؼي مف جميع األكاني، إال الجكد، فمـ أسمع ىذا االسـ منو قط، فكأنو غير مكجكد، ككأف شيئان 

جكد. لقد خرج المفظ كالمعنى مف لساًنو، كما خرج مف فكره كقمبو، فمقي في ىذا غاية بيذا المعنى ليس في الك 
 أماًنو.

كمٌما يؤكد ما قمت فيو ما حدثني بو طاىره األسير، فقد قاؿ: ))كمٌما يدٌؿ عمى أف الركـى أبخؿي األمـ أنؾ ال 
ٌنما يسعى الناس إلى تسمية ما يعرفكف كيركف، كما  تجد لمجكد في لغًتيـ اسمان، عمى سعة لغتيـ ككثرة كمماتيـ. كا 

كنو في قضاًء حكائجيـ، كمع االستغناء يسقط مف أفكارىـ كمف مناىجيـ، ثـ يغيب عف ألسنتيـ، فبل تراىـ  يحتاجي
اسمو ينطقكف. كقد زعـ ناس أف ما يدٌؿ عمى ًغٌش الفرس أنيـ ليس لمنصيحة في لغًتيـ اسـه كاحد يجمعي المعانًي 

 ىذا االسـ. التي يدؿ عمييا
كقكؿ القائؿ: ))نصيحة(( ليس ييرادي بو سبلمةي القمب. فقد يككف الرجؿي سميـ النٌية، كلـ يحدث ما مف أجمو 
يقًصدي أف يشيرى عميؾ بأمكر، يراىا تعكد عميؾ بالخير الكفير، أك يراىا لؾ أٍسمـ، كما يظٌف أك يتكىـ. ففي لغة 

اسـ إلرادًة الخير كالبعد عف الكيرىب، كاسـ لحسف المشكرة بيف الفيرس اسـ لمسبلمة كما في لساف العرب، ك 
األصدقاء كاألصحاب، كحمًمؾ بالرأم السديد عمى ًفٍعؿ الصكاب. فممنصيحة عندىـ أسماء مختمفة كمتعددة، لكنيا 
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ًمـ. فمف حكـ بأنيـ أىؿ ًغش كفس اد، كال إذا اجتمعت دٌلت عمى ما يدٌؿ عميو االسـ الكاحد في لساف العرب كما عي
 يعرفكف النصحي لمعباد، فإنو يككفي قد ظىمىـ.

ككاف إبراىيـ بف عبد العزيز مف أىؿ عمـ الكبلـ، ككاف مف سيراة األىكاز، كلو مع أبي إسحاؽ إبراىيـ النٌظاـ 
 حكايات يضيؽ بيا المقاـ. حدثني إبراىيـ فقاؿ:

اح السىٍبخٌي الذم يقاؿ لو الديٌراج، كىك تغٌديت مع راشد األعكر، فجاءنا غممانو بطبؽ كبير مف سمؾ الًبي
صغير الحجـ كما تعمـ. فجعمتي آخذي الكاحدة منيا فأقطعي رأسىيا، ثـ أرميو، ثـ أشقيا مف جية بطنيا، فآخذ شككة 
الصمب كاألضبلع، فأعزليا، ثـ أيقىكّْر ما في بطنيا، ثـ أقطع الذنبى كالجناحى منيا، كأرمييا كمَّيا، ثـ أجمع السمكة 

ميا في لقمة كاحدة كآكمييا. ككاف راشد يأخذ البياحة فيقطعييا قطعتيف، فيجعؿ كؿ قطعة في لقمة، ال يمقي منيا ك
رأسان كال جناحان كال ذنبان. فصبىر لي عمى بضع سمكات، كلـ أكف أعمـ أنو يراقبني. فمٌما لـ يعد يحتمؿ فعمي 

 رًه كشرٍّه((.كأنكره، قاؿ: ))أم بنٌي، إذا أكمت الطعاـ، فكىٍمو بخي
ككاف راشد يقكؿ: ))لـ أجد الراحة في أكؿ التىمٍر قٌط إال مع الزنج كأىؿ أصبياف. فأما الزنجيُّ فإنو ال يتخيَّري 
مما قٌدامو، كأنا أتخٌير. كأما األصبياني، فإٌنو يقبض القٍبضة مف التمٍر مؿء يده، كال يأكؿ مف غيرىا، ال ييٌمو 

، كاالنتقاء مف فاسدي التمر مف أجكًده. كال  ينظر إلى ما في الطبؽ بيف يديو حتى يفرغ مف القٍبضة. كىذا ٍعدؿه
الطبؽ كمّْو جكر كظمـ. كالشؾَّ في أف ما يبقى مف التمر في الطبؽ، ال ينتفع بو العياؿ، إذا كاف اآلكمكف ممف 

اف يقكؿ: ))ال تجعؿ يدؾ تجكؿ ينتقكف كيتخٌيركف، إذ ال يبقكف ليـ إال التمرة العجفاء، أك الكالحة الصفراء(( كك
، فكيٍؿ مما أمامىؾ، فمعؿَّ فعمىؾ قد يصيب صاحبو بالكرب، كيككف  في الطٌبؽ، فيذا ليس مف األدب، إنما ىك تٍمره

 سببان لمغضب((.
ناح الذم حدثتؾ عنو في صدر ىذا الكتاب، فقاؿ: كاف  ، كىك ابف أخي مكسى بف جى كحدثنا سىرٌم بف مكـر

تكٌقؼ عف األكؿ ما داـ أحده مٌنا مشغكالن بشيٍرب الماء أك طىمًبو. ككنا ننسى أكاًمرىه أك نتجاىمييا، مكسى يأمرينا أف ن
فمما رآنا ال نطاكعيو، دعا ليمةن بالماء، ثـ خطَّ بإصبعًو خطان في الطعاـ الذم كاف بيف أيدينا، ثـ قاؿ: ىذا 

 نصيبي، ال تقتربكا منو حتى أنتفعى بشيٍرًب الماء.
يفكؽ المكٌي شيرةن في أحاديث الطعاـ كمعرفًة البخبلء كالتنذًُّر بيـ كبأحاديثيـ. قاؿ يكمان لبعض مف  كال أحد

كف عمى ابتبلع طعامو، أك اختطاؼ لقمةو مف أمامو كأنتـ  كـ! كيؼ تقًدري كاف يتغٌدل كيتعٌشى عند الباسيانٌي: كيحى
زاءن كال شيكيكران((. ثـ ال تركنو يقرأ مف كتاب اهلل تسمعكنو يردّْد ليؿ نيار: ))إٌنما نطًعمكيـ لكجو اهلل، ال  نريدي منكـ جى

جامع اليداية، إاٌل ىذه اآلية، كال يقرؤىا إال عند تقديـ الطعاـ؟ أما كاهلل ما فيكـ رجؿ ىيماـ. كأنتـ كاهلل ًضدُّ 
 الشاعر الذم قاؿ:

 ألبافي إٍبًؿ تًعمَّةى بًف ميساًكر
ـي   ما داـ يمًمكييا عمٌي حرا

 عاـ ًعمراف بًف أكفى مثميوكط
ـي   ما داـ يسميؾي في البطكف طعا

 إف الذيف يسكغي في أفكاىيـٍ 
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ـي  ـي لىًمئا  زاد يمفُّ عميًي
كحدثني أبك المنجكؼ السَّديكًسٌي، كىك مف النٌسابيف كمف ركاة األخبار المكثكقيف، قاؿ: كنت مع أبي، كمعنا 

بمَّة في نكاحي البصرة، ككٌنا قد ىٌدنا الٌتعب، فشكرنا لو أف شيخ مف مكالي الحٌي، فممرنا بناطكر عمى نير األي 
ٍيسراف  دعانا إلى الجمكس. كلـ يمبث أف جاءنا بطبؽ فيو ريطىب شديد الحبلكة الذم يقاؿ لو: رطب سٌكر، كفيو جى

فمٌما أسكد، كىك كما تعمـ مف أفخر أنكاع التمكر، فكضعو بيف أيدينا، فيجـ الشيخ عميو، كلكف أبي لـ يأكؿ، 
 رأيتو لـ يمٌد يده، لـ آكؿ، ككنت كاهلل جائعان كبي حاجة إلى األكؿ.

فأقبؿ الناطكر عمى أبي فقاؿ: ))يا سبحاف اهلل! لـ ال تأكؿ؟((. قاؿ أبي: ))كاهلل إني ألشتييو، كلكٌني أخشى 
ؽ، فمك ًجٍئتىنا أف صاحب األرض لـ يسمح لؾ بإطعاـ الناس مف نفيس التمر، فيذا مف النكع الغالي في األسكا

بشيء مف التمر العادم كرديئو ألكمنا(( فقاؿ مكالنا، كىك شيخ كبير السف: ))كلٍكٌنى لـ أنظر في مثؿ ىذه 
 المسألة قٌط((.

كقاؿ المكٌي: ))دخؿ إسماعيؿ بف غزكاف أحد رؤكًس البخؿ كالمدافعيف عنو إلى المسجد يصٌمي، فكجد الصؼ 
ثكبى شيخ في الصؼ ليتأخر فيقؼ إلى جانبو. فمما تأخر الشيخ، كرأل تامان، ككره أف يقكـ كحدىه، فجذب 

ةن، تقدـ فكقؼ في مكاف الشيخ، كترؾ الشيخ كاقفان خمفىو ينظر في قفاه، كما  إسماعيؿ أف في الصؼ أمامو فيٍرجى
 أظنو إال كاف يدعك عميو في صبلتو((.

سد إسماعيؿ الرجؿ عمى أف كجد مكانان في كىذا ليس مف أحاديث البخؿ كالطعاـ، كلكف البخيؿ حسكد، كقد ح
 صٌؼ تاـ.

ككاف ثيمامةي بف أشرس، كىك زعيـ المعتزلة كأخطر شخصياتيـ، يكره أف يأكؿ كحده، فقد كاف الكـر فيو طٍبعان 
كال تطبُّعان، حتى لك أكؿى معو بعضي غممانو كلكنو كاف يكره أف يقعيدى عمى ًخكاًنو مف ال يأنس بو. ككاف قاسـ 

ار مف الذيف ييخاطبكف أىؿ عمـ الكبلـ فيأخذ منيـ، ككاف فيو شيء مف الغفمة يصطنعيا التماسان لمنادرة، التمٌ 
ذى عمى كبلمو، كمع أنو كاف قبيح الًخٍمقة، كريو المنظر، فإف أثرياءى أىًؿ عمـ الكبلـ كانكا يصميكنو  ككي ال ييؤاخى

 اف مف الضيكؼ الدائميف عمى مائدة ثمامة.كييكرمكنو، ألنو كاف خفيؼى الركح، طيّْبى النكتة. كك
كذات يـك استبقى قاسـ عمى غداء ثمامة بعضى مف يحبُّيـ كييتـ ألمرىـ دكف مشاكرة ثمامة، فاحتمؿ ثمامةي 
ذلؾ في نفسو. ثـ عاد بعد ذلؾ إلى مًثميا، كفعؿ ذلؾ ًمراران، حتى صارى يدعك إلى مائدة ثمامة جياران، حتى ضٌج 

صبريه. فأقبؿ عميو فقاؿ: ))ما يدعكؾ إلى ىذا؟ لك أردتيـ عمى خكاني، لكاف لساني طمقان،  منو ثمامةي، كفرغ
كأفضؿ مف لسانؾ، ككاف رسكلي إلييـ، يؤٌدم عني ما أكٌد إببلغيـ، فمـ تدعك إلى طعامي مف ال آنسي بو؟((. 

قيؿ((. فضحؾ ثمامة، كتقبميا مف قاؿ قاسـ: ))إٌنما أريد أف أسٌخيؾ، كأنفي عنؾ التٍبخيؿ، كسكء الظف كالقاؿ كال
 قاسـ.

فمٌما كاف بعد ذلؾ، أراد أحدىـ االنصراؼ بعد الغداء، فقاؿ لو قاسـ: ))أيف تريد؟(( قاؿ: ))قد تحٌرؾ بطني، 
ـى ال تتكضأ ىنا؟ إفَّ الكىنيؼ  فأريد المنزؿ(( فقاؿ قاسـ: ))إف كينتى ال تستطيع أف تحبس نفسىؾ، ككنت مضطران فًم

، فمنزليو منزؿي إخكاًنو(( فدخؿ خاؿو كنظيؼ،  ؿى مف أبي معفو كالغبلـ نشيط كببل عمؿ تقريبان، كال داعي ألف تخجى
الرجؿ كتكٌضأ. فمما كاف بعد أياـ كٌرر األمر مع آخر، ثـ مع آخر، حتى كاد يجعمييا عادة، فاغتاظ ثمامة، كبمغ 
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ى غدائي لكي ييسٌخيني، كال أدرم متى كنت في الغيًظ مبمغان لـ يكف عمى مثمو قط، ثـ قاؿ: ))ىذا يدعكىـ إل
بالبخؿ متيمان. فمماذا يدعكىـ ألف يتكضؤكا عندم، كيقضكا حاجاتيـ في كنيفي؟ ىؿ ألف مف لـ يذىب الناس إلى 
كنيفو ييعدُّ بخيبلن عمى الطعاـ؟ كقد سمعت الناس يقكلكف عف البخيؿ: ))فبلف يكرهي أف ييؤكىؿى عندىه، كلـ أسمع أحدان 

 ؿ: ))فبلف يكره أف ييٍخرأ عنٌده((.قٌط قا
غي لقمة، ككاف قذر  ككاف قاسـ التٌمار شديد األكؿ، يتخبط عمى المائدة كأف بو مٌسان، سريع البٍمع ال يكاد يمضى
المؤاكمة، ال ييمو أف يتناثرى الطعاـ مف يده، أك يتساقطى مف فمو. ككاف أسخى الناس كأكثرىىـ جكدان إذا كاف عمى 

أبخؿى الناس عمى طعاـ نفسو، ككاف عمى المائدًة رجبلن لـ يسمٍع بالحشمة كآداًب الطعاـ قط، فكاف طعاـ غيره، ك 
يييميـي كييحمحـي كأٌنو ضٍبعه كقعى عمى جيفة، كلـ يكف يكتفي بسكء أدبو عمى طعاـ ثيمامة، بؿ كاف يجٌر معو ابنو 

ة كسكء األدب إال إبراىيـ ىذا، كلك جيمعت قذارة إبراىيـ، كلـ يكف في الدنيا كميا مف ينافسو كيباريو في القذار 
االثنيف معان، لعىدىلٍت قذارةى جميع العالميف. فكانا إذا تقاببل عمى خكاف ثمامة، لـ يكف ألحد عمى يميف ىذا كذا 

 كشماًلو حظّّ مف طيبات الطعاـ، إال إذا اختطفو اختطافان، كاستمبو اٍستبلبان.
ضخمة، فييا ثريدة عمى ىيئة القٌبة مكٌمة بإكميؿو مف المحـ عمى عظمو، كقد  كجاء غمماف ثمامة يكمان بقٍصعة

كاف يغطييا كٌميا، فيجـ قاسـ عمى الثريدة، كأخذ ما أمامو مف المحـ، ثـ أخذ يىٍمنةن، كأخذ ما كاف أماـ مف كاف 
ففعؿ بيا مثمما فعؿ بالمٍيمنة، بينو كبيف ثيمامة، حتى لـ يدع إال قطعة كاحدة قيٌدأـ ثمامة، ثـ كرَّ عمى المٍيسرة، 

فكأنو فارس يضرب في لٌجة الجيش. ككاف مف سكء أدبو قد جعؿ ابنو مقاببلن لو، كليس عف يمينو أك ًشماًلو، 
كنافسو ابنيو إبراىيـ في صكالًتو كجكالًتو، فيجـ عمى المحـ في الثريدة ىجكـى طالب ثأر. كنظر ثمامة إلى الثريدة 

ا قاسـ كابنو غطاءىا، كجعبلىا عارية مما كاف فكقيا كييكمّْميا، كالمحـ كمو بيف يدم قاسـ كقد كشؼ قناعيا، كسمبي
براىيـ، إال قطعة كاحدة بيف يديو، أراد أف يختبر مدل سكء أدًب االثنيف معان، فتناكؿ القطعة فكضعيا قٌداـ  كا 

ابنو الحشمةى كاألدب، إنما ظناىا معان مزيدان إبراىيـ، فمـ يدفعيا ىذا ليعيدىا إلى ثمامة، كال نطؽ قاسـ بكممة ليعمـ 
مف إكراـ ثمامة البف قاسـ. فمما فرغ قاسـ مف غدائو، قاؿ: ))ىؿ رأيتـ مدل إكراـ ثمامة البني؟ لقد خصو بقطعة 

 المحـ الكحيدة التي كانت أمامو((.
ـى عمى آًكميا فمما أبمغكني بما جرل، كما قاؿ قاسـ، قمت لو: ))كيمؾ! ما أظٌف أٌف في األرض قطع ة لحـ أشأ

مف قطعة المحـ تمؾ عميؾ كعمى عيالؾ. أتظٌنو كاف يبالغ في إكراـ ابنؾ؟ قٌبحكـ اهلل. إنما دفعو إلى ىذا شدة 
غيظو مف سكء أدبؾ كسكء أدب ابنؾ، كىذا الغيظ ال يتركو حتى يتشٌفى منؾ، كأنت تعرؼ مف ىك ثمامة بف 

ف لـ يجٌده لؾ، أٍكجده غيظيو منكما، كأبكاب التجٌني كثيرة، كما أشرس، فإف كقع منؾ عمى ذنبو فقد ىمكتى ك  اهلل، كا 
أسيؿ أف ييمبسؾ ذنبان يأخذؾ بو، كليس مف أحد إال كفيو مف الصفات، كفي أفعالو مف األفعاؿ، ما إف شئتى أف 

 تجعمو ذنبان جعمتو، فكيؼ كأنت كمُّؾ ذنكب كمساكئي مف قٌمة رأًسؾ إلى أخمًص قدميؾ؟((.
ثيمامة ييًحبي أف يفطّْر ناسان في رمضاف، كيضرب لذلؾ فيسطاطان، فكثر اآلكمكف ممف يعرؼ كمف ال ككاف 

يعرؼ، فمـ يجعٍمو ىذا يندـي عمى دعكتيـ، كال قٌصر في حقّْيـ، لكنيـ صاركا يأتكف بًرقاع مكتكبة، كشفاعات 
ف، أمثاؿ قاسـ التٌمار، كفي ىؤالء الحشكة لبعًضيـ، كمنيـ مف يخالط أىًؿ عمـً الكبلـ، فيحسب نفسىو مف المتكٌممي

أخبلؽ قبيحة، كعادات غير صحيحة، كفييـ عمى أىؿ الكبلـ، كعمى أرباب الفكر، محنةه عظيمة. فمما رأل 
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ثمامة ما جٌر عمى نفسو مف الببلء، أيقف أٌف عميو أف يقطع كؿ أمؿ، كيسدَّ عمييـ باب الرجاء، فأقبؿ عمييـ ػ 
 كىـ يتعشكف ػ كقاؿ:

إف اهلل عٌز كجؿَّ ال يستحيي مف الحٌؽ، ككٌمكـ عندنا صاحبي حٌؽ ككاجبيو. كمف لـ تجئنا بو شفاعة، فإف ))
كـ أحؽَّ بذلؾ مف بعض،  ٍف تقٌدمت شفاعتيو، كما أننا لك استطعنا أف نىعمَّكيـ بالبٌر، لـ يكف بعضي حيرمتىو عندنا كمى

بيًة طمًب بعضكـ، أك بدا لنا شيء مف ذلؾ، لـ يكف بعضيكـ فكٌمكـ عندنا إخكاف، ككذلؾ أنتـ، إذا عًجٍزنا عف تم
أحؽَّ مف بعض بالًحٍرماف، أك بالحٍمؿ عميو، أك باالعتذار إليو. فإذا قرَّبتكـ، كقضيتي حكائجكـ، كفتحتي بابي لكـ، 

ران لي عندىـ، كتباعىٍدتي عٌمف ىـ أكثري عددان منكـ، كأغمقت بابي دكنيـ، لـ يكف إدخالي إياكـ، كاستقباليكـ، عيذ
ٌجةه في منع اآلخريف(( فانصرفكا كلـ يعكدكا.  كليس لي حي

كضي: جمس قكـ يشربكف، ككاف معيـ ميغىفٍّ يغٌني ليـ، ككاف شيخان معتؿَّ البدف بخيبلن.  قاؿ أبك محمد العىري
مٍ  ًقو فعصره، فكقعت بينيـ عربدة، كامتدت أيدم بعضيـ إلى بعض، فقاـ المغنٌي يحجز بينيـ، فأمسؾ أحدىـ بحى

 فصاح: ))معيشتي، مصدر رزؽ عيالي(( فتبٌسـ كتركو.
كحدثني ابف أبي كريمة، قاؿ: غٌنى الًكنانٌي المغٌني عند قكـ يكمان، فكىبكه خابيةن فارغة، فمما كاف عند 

شعرى بما انصرافو، كضعيكىا لو عمى الباب، كلـ يكف عنده أيجرة حٌماؿ لو إلى بيتو، ككاف البدَّ أف يحمميا، كلكننو 
يا، فكاف  يشعر بو المغٌنكف مف الزٍَّىك كالتّْيو، كرأل أنو ال يميؽي بو أف يحمؿى جٌرة، ثـ ىداه تفكيريه إلى أف يدحرجى
يركمييا ركمة. فىتىتدٍحرجي دائرةن حكؿ نفًسيا بمقداًر قٌكة الركمة، لكٌنو كاف يبتعد عنيا كي ال يراهي أحد، كيراقبييا ليرل ما 

يدنك منيا، ثـ يركميا ركمةن أخرل، فىتىدىٍحرجي كتدكر، كيقؼي بعيدان، فمـ يزؿ يفعؿ ذلؾ إلى أف بمغ بيا  يحدثي ليا، ثـ
 منزلو.

كقالكا: كاف عبدي الٌنكر كاتبي إبراىيـ بف عبد اهلل بف الحسىف قد اختبأ عند بعض ذكم المركءة في البصرة مف 
ليو. فكضعكه في غرفة بعيدة في طرًؼ الدار كقٌداميا بني عبد القيس، عندما طمبىو أبك جعفر المنصكر كرجا

ٍسف جكار القكـ كمركءتيـ، صار يجمسي  ناح، كلـ يكف يخرجي مف الغرفة. فمٌما خٌؼ الطمب عميو قميبلن، كأيقف حي جى
في الجناح، فيسمع أصكات الناس كال يراىـ، كقنع بذلؾ ألف الصكت ييؤنسو بعد طكؿ الكحشة، فمٌما طالت بو 

، كخٌؼ الطمبي عميو، جعؿ في إحدل ستائر الجناح خٍرقان بقىٍدر العٍيًف ينظري منو ليرل الكجكه. فمٌما طالت األياـ
األياـ أكثر كشعر باألماف، صار ينظر مف ًشؽّْ باب كاف مغمقان. ثـ ما زاؿ يفتح الباب شيئان فشيئان، إلى أف صار 

فمٌما لـ ير شيئان يبعث عمى الشٌؾ كالريبة خرج مف الجناح،  ييبدم كجيىو، كيخرج مف الباب رأسىو، يبتغي أيٍنسىو.
كقعد في الدىميز، كصار يمكف أف يرل الناس كيىرٍكه. فمما ازداد أيٍنسو، كشعر باألماف، جمس عمى باب الدار، 
فيرل أىؿ الطريؽ كالجكار، ثـ عىرىؼ طريؽى المصمى، فدخؿ كصٌمى كانصرؼ، فمٌما كاف بعد أياـ، صار يصٌمي 

 عيـ كيجمس.م
كالقكـ عىرىب، فكانكا إذا انتيكا مف الصبلة جمسكا يتحادثكف كييفيضكف في الحديث، كىك يسمع، فكانكا 
يتذاكركف األمثاؿى كاألشعار، كحكاياًت أياـ العرب كقباًئميـ، كانتقاليـ كترحميـ كمنازليـ، كعبد النكر في كؿ ىذا 

قميبلن، أقبؿ عميو فتى منيـ، خرىج عف أدبيـ، كأغفؿ ما عٌكدكه  ساكت ال ينطؽ حرفان. كذات يكـ، كقد صمت القكـ
مف حسف سيرتيـ، فمـ يحدث أف سألو أحد منيـ عف نسىًبو، كال عف كجكده بينيـ كىك الغريب كسبًبو. قاؿ الفتى: 
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ما أنشدنا ))يا شيخ، إٌنا قكـ نخكض في ضركب مف الحديث، فرٌبما تكٌممنا في المثاًلب، كربما ذكرنا المعايب، كربٌ 
أشعار اليجاء، كبعضيا ييسيء إلى بعض األحياء، فمك أٍعمٍمتنا مف أم العرب أنت، تجنٍَّبنا كؿَّ ما يسكءيؾ، حتى 
لك اجتنبنا أشعار اليجاء كمَّيا، كأخبار المثالب كالمعايب بأسًرىا، كال نأمف أف يككف مديحنا لبعض العرب 

ٍفتنا نسىبؾ، كفيناؾ سماعى ما قد يككف بعض الشعراء قد ىجا بو  كالثناء، مٌما قد يكٌلد في نفسؾ االستياء. فمك عرَّ
 قكمىؾ، أك مدح بو عدكَّىـ، ككىفٍيتىنا استياءؾ مٌنا كلكمىؾ((.

قالكا: فما إف انتيى الفتى مف كبلمو، حتى بادر شيخ منيـ فمطىمو كقاؿ مؤنبان: ))ثًكمىٍتؾى أٌمؾ. ما ىذه المحنةي 
ج؟ كما ىذا التنقير كتٍنقير العٌيابيف؟ كلـ ال تدع ما يريبيؾ إلى ما ال يريبيؾ، فتسكتي األصعب مف محنة الخكار 

 عما قد تظٌف أنو يسكءي الرجؿ، كال تذكر إال ما تكًقفي أنو يسٌره؟((.
ٍلت إلى شؽّْ بني تميـ. ككنت أعرؼ  ـٌ إني غٌيٍرت مكضعي لبعض األسباب، فتحكَّ قالكا: كقاؿ عبد النكر: ث

منيـ، فنزلت عنده، كعدت سيرتي األكلى مف االختباء عف األعيف، إلى أف أعرؼ سبيؿ القـك  رجبلن ثقة
كسمككيـ، كأشعر باالطمئناف إلى ضعؼ الرقيب. ككاف لمرجؿ مرحاض إلى جانب الجزء الذم خٌصني بو مف 

لطريؽ يرل ما داره، ككاف القىذىر يخرج مف ذلؾ المرحاض في طريؽ مسدكد اآلخر، إال أف مف مٌر في ذلؾ ا
يخرج مف المرحاض. ككاف صاحب الدار ضيؽ العيش، فتكسع بنزكلي عميو. فبينما أنا جالسه ذات يكـ، إذ 
أسميع أصكاتان متداخمةن عمى الباب، مٌيٍزتي مف بينيا صكتى صاحًب الدار، كىك ينفي كيعتذر عف أف يككفى لديو 

ناحؾ؟ لقد تغيرى عما كاف في سالؼ أسرار، ثـ أرىفت السمعى، فإذا بيـ يقكلكف لو: ))ما  ىذا الذم يسقطي مف جى
ؿ،  األياـ، كلكال أنؾ تيؤكم ما يجبي سىٍتريه، كال تحٌب أف يشيعى ذكره، ألظيرتو لمناس جميعان، كقد قاؿ األيكى

 الستري دكف الفاحشات كال 
 يمقاؾ دكفى الخيًر مف ًسٍترً 

كاريتىو فمـ يره إنساف، كلسنا نأمف ًمف أف يجر عمى الحيّْ كما نظف ىذا إال ًطٍمبةى السمطاف، كلكال ىذا لما 
سينت ظكاىري أحكاًلؾ، ما قد  المصائب، كلست تيبالي ما قد يجٌر فعمؾ عمى الجار كالصديؽ كالصاحب، كال إذا حى

ال فأٍخًرٍجو عٌنا((.  يفضي إليو ىذا مف المياًلؾ. فإف كاف ليس كما نظفُّ كنعتقد، فأٍخًرٍجو إلينا، كا 
ؿ عبد النكر: فقمت في نفسي: ىذه كاهلل الًقيافةي كتتبع اآلثار، كال ًقيافىةى بني ميٍدلجو كما جاءت بيا األخبار. قا

إنا هلل ما الذم جعمني أخرج مف مكمني القديـ، لقد خرجتي كاهلل مف الجنة إلى النار. كقمت: ىذا كعيد، كقد 
. فمـ أظٌف أف المؤـى يبمغ ما رأيت مف ىؤالء الناس في تتبُّع يصيري إلى شكؿ مف التيديد، كقد أيٍعًذر مف أىٍنذىر

 قذارات مراحيًضيـ، كما كنتي أظف أف الكرـى يبمغي تمؾى الحدكد، كما رأيتيو عندى أكلئؾ الذيف كنتي قٍببلن بينيـ.
في المغة كالنحك  كقد أكثرنا مف ذكر األصمعي كأخباره، كلكننا لـ نذكر ما ًىيَّتو، فيك عبد الممؾ الباىمٌي، إماـ

كالحديث كركاية الشعر، ككاف معركفان بكثرة الحفظ، كما كاف مؤدبان لممأمكف كاألميف كلدم ىاركف الرشيد، لكنو 
 كاف إمامان في البخؿ أيضان.

كقد شيدتو يكمان، كقد أقبؿ عمى جمسائو يسأليـ عف عيشيـ، كعٌما يأكيمكف كيشربيكف. فأقبؿ عمى الذم عف 
)يا أبا فبلف، ما إداميؾ؟ قاؿ: ))المحـ((. قاؿ: ))أكيؿَّ يكـو لحـ؟(( قاؿ الرجؿ: ))نعـ((، قاؿ: ))كفيو يمينو فقاؿ: )

مكة كالميٌرة؟(( قاؿ: ))نعـ((. قاؿ األصمعي:  الصفراء كالبيضاء كالحمراء كالماًئمة إلى السكاد كالحاًمضة كالحي
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اب رضي اهلل عنو يٍضًرب عمى ىذا، ككاف ))بئس العيش! ىذا ليس عيش آؿ الخطىاب. كاف عمر بف الخط
 يقكؿ: ميٍدًمف المحـ كمدمف الخٍمر((.

ـي الكثيرة كاأللكاف الطيبة مف  ثـ سأؿ الذم يميو، قاؿ: ))أبا فبلف، ما إدامؾ؟((. قاؿ: ))حًفظؾ اهلل، اآلدا
))أتجمع السمفى كالسميف الطعاـ((، قاؿ: ))أفي إداًمؾ سٍمف؟((، قاؿ: ))كال يطيبي اإلداـ إال بالسمف؟((، قاؿ: 

مف الًجداء كالًحمبلف كالدجاج عمى المائدة؟(( قاؿ: ))نعـ((. قاؿ: ))ليس ىذا عيش آؿ الخٌطاب، كاف ابف 
الخٌطاب رحمةي اهلل عميو كرضكانيو يضربي عمى ىذا، ككاف إذا كجد القيدكرى المختمفةى الطُّعكـ جمعيا كيمَّيا في قدر 

يا بعضان((. كاحدة، ككاف يقكؿ: إف العرب  لك أكمت ىذا، لقتؿ بعضي
ثـ أقبؿ عمى اآلخر، فقاؿ: ))أبا فبلف، ما إداميؾ؟((، قاؿ: ))المحـ(( كال أرتضيو إال مف الذبيحة السمينة، 
عان((، قاؿ: ))كتأكؿي ىذا بالخبًز األبيض؟(( قاؿ الرجؿ: ))مف كاف ال ينتقي  كالًجداءي كال أشترييا إذا لـ تكف ريضَّ

الرضيع، ال يبخؿ بالخبز األبيض((. قاؿ: ))ليس ىذا مف عيش آؿ الخطاب، ككاف عمر رحمو اهلل  إال الجٌدمى 
يضرب عمى ىذا، أما سمعتى قكليو: أتركني ال أعرؼ الطعاـ الطٌيب؟ ليبابه القمح مع ًصغار الًمٍعزل؟. أال ترل 

 (.كيؼ يعرؼ طيّْبى الطعاـ، كلكنو ينفي عف نفًسو أكمىو، كتفخر أنت بيذا؟(
ثـ أقبؿ عمى الذم يميو، فقاؿ: ))أبا فبلف ما إيدامؾ؟((، فقاؿ: ))أكثري ما نأكؿ لحـ اإلبؿ، فمنو مطبكخ، كمنو 
ًتيا؟(( قاؿ: ))نعـ((. قاؿ: ))كتغمي بعض  مقميّّ كمنيف مشكٌم((. قاؿ: ))أفتأكؿ مف أكباًدىا كقمكًبيا كشحكـً أٍسًنمى

اييشبو المرؽ؟(( قاؿ: ))نعـ((. قاؿ: ))ليس ىذا عيشى آؿ الخطاب. المحـ مع المشيٌيات حتى تصيرى مرقان أك م
كاف ابف الخٌطاب يضًربي عمى ىذا. أما سمت قكلىو: أتركني ال أقًدٍر أف أتًَّخذى األكبادى كالقمكبى كقطعى المحـ 

نابان؟ أال ترل كيؼ ييٍسًيبي في معرفتً   و كيينًكري أكمىو؟((.السمينةى كالقبليا كالشكاء كالزبيبى مع الخردؿ نجعمو صى
ات((. قاؿ  ةي كالفالكذىجى ثـ قاؿ لمذم يميو: ))أبا فبلف، ماإدامؾ؟((، فقاؿ: ))أكثري أكًمنا الشَّباًرقاتي كاألٍخًبصى
األصمعي: تقٌطعكف المحـ قطعان صغيرة كتطبخكنو حتى يصير شىبارؽ، كتخبصيكف الٌتمر كالسمف أك العسؿ 

ف إليو الفالكذج؟((. قاؿ: ))نعـ((. قاؿ: ))بئس الطعاـ، كبئس العيش، ىذا كالسمف حتى يصير خبيصان، كتضيفك 
 كاهلل طعاـ العجـ كعيش ًكٍسرل. ليبابي القمح، بمعاب النحؿ، بخالص السمف((.

كظؿَّ يسأليـ كاحدان كاحدان حتى انتيى منيـ جميعان، كىك يقكؿ: ))ًبٍئسى العيشي ىذا. ليس ىذا عيشى آؿ 
خطاب رحمة اهلل كرضكانو عميو يضرب عمى ىذا((. فمما انتيى مف كبلمو، أقبؿ عميو الخطاب. كاف ابف ال

ٍبف،  يـ. فقاؿ: ))يا أبا سعيد، ما إداميؾ؟((، قاؿ: ))يكمان لىبف، كيكمان زٍيت، كيكمان ٍسمف، كيكمان تٍمر، كيكمان جي بعضي
. عيش آؿ الخٌطاب((.  كيكمان خبز كحده مع الماء، كيكمان لحـٍ

صمعي: قاؿ أبك األشيب: كاف الحسف البصرم رحمو اهلل يشترم ألىمو كؿ يكـ ينصؼ درىـ لحمان، ثـ قاؿ األ
 فإف بالغ في اإلنفاؽ فًبٍدًرىـ، فمما مىنع عنو الخميفةي عطاءىه، كاف الشحـي إدامىو.

أظف ىذا مف كحدثني األصحاب أف رجبلن مف قريش كاف يقكؿ: ))ٍمف لـ ييٍحًسف المٍنعى لـ ييحسف العطاء(( كما 
كبلـ قريش، فما عيًرؼ فييا بخيؿ قٌط كأبمغكني أف ىذا الرجؿ قاؿ ناصحان ابنوى: ))أم بنٌي، إف لمعطاء مكاضعى 

 فبل تتعدَّاىا، فمف أعطى في غٍيًر مكضًع العطاء، أكشؾ أف يٍستعطي الناس فبل ييعطيو أحد شيئان((.
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ؿُّ مف القناعة كأعٌز منيا؟ إٌف الطمىعى يبقى طمعان حتى كقالكا: ثـ أقبؿ عمينا، فقاؿ: ىؿ عممتـ أف اليأس أق
يمقى اليأس فيصير قناعة، كصاحب الطمح ال ينتظر األسباب، كال يعرؼي الطمعى الكاذبى مف الصادؽ. كالعياؿ 

النفس ليسكا شيئان كاحدان، بؿ شيئيف: ًضرس طحيكف كشيكةه تىيدم المرء طريقان فاسدان، لكف ما تأكيمو الشيكةي كنكازع 
َن سكسي الماؿ، كأٌنو ال ماؿى لذم العياؿ. كأنا أقكؿ: إف الشيكة تبمغ  أثقؿي مما يأكمو الضرس. كقد قالكا: إف العياؿى
ياعى الماؿ بسبب شيكات النفكس، أكبري مف ضياًعو في اإلنفاؽ عمى العياؿ. كقيؿ  ف ضى ماال يبمغ السكس، كا 

ؿ؟(( فقاؿ: ))ألني ًصرتي ذا عياؿو قبؿ أف يأتيني الماؿ، كاتَّخذ لشٍيخ مف أىؿ البصرة: ))مالىؾى ال ينمك لؾ ما
بىره اإلصبلح، كقاده  الناس الماؿى قبؿ أف يثقؿ ظيرىىـ العياؿ، كقد رأيت مف تقٌدـ عياليو مالىو، ككسركا ظيره، فجى

تدبيران، كال لمشَّرىه  االقتصاد إلى النجاح، كأعانىو حيسف التدبير، حتى استقامت لو األمكر، كلكني لـ أرى لمشيكاتً 
 دكاءن((.

ثـ قاؿ: كاف إياس بف معاكية الميٍزني مف أرجح الناس عقبلن، ككاف مف مفاًخر مضر، كمف مقدَّمي القضاة، 
ككاف فقيو البدف، دقيؽ المسالؾ في الفطف، صادؽى الًحٌس ميٍميىـ الفراسة، كقد قاؿ: ))إف الرجؿ يككف عميو ألؼ، 

صميح لو الغمَّة، كيككف عميو ألفاف فينفؽ ألفيف، كييصًمح تدبير األمكر، فتصمح لو الغٌمة، كيككف فييٍصًمحي أحكالىو، فتى 
عميو ألفاف فينفؽ ثبلثة آالؼ، فيركبو الدَّيف، فيبيع العىقىار إلصبلح الفرؽ بيف االثنيف((. كذكىر الحديثى عف أبي 

 َمى بٍغمة في عنقيا حبؿ مف ليؼ ميٍدرج عمى عنقيا((.لينة، قاؿ: ))كنت أرل زياد بف أبيو يمٌر بنا كىك أميره ع
مىـ بف قتيبة يركبي بغمةن كحده، كمعو أربعة آالؼ مف الخيؿ الميرابطة. كرآه الفضؿ بف عيسى عمى  ككاف سى
حمار، كىك أمير، فقاؿ: ))قيعكد نبٌي كبذلة جٌبار((. كلك شاء أف يدفعى بالعرب كىك عمى جمؿ مف نجائب اإلبؿ، 

ًمؿ عمر بف الخطاب عمى حصاف عظيـ أك عمى  فرس مف الًعتاؽ، لفعؿ، كلكنو أراد ىٍدمى الصالحيف. كحي
نّْبكني ىذا الشيطاف((، ثـ قاؿ ألصحابو: ))ال تطمبيكا الًعزَّ  ؿ تحتىو، فنزؿ عنو كقاؿ ألصحابو: ))جى الخمقة، فيىٍركى

 إال بما أىعزَّكـ اهلل بو((.
ؿ: ))ما أعرؼي شيئان مما كاف الناس عميو إال األذاف(( كلكنني كقد كنت أعجبي مف بعض السمؼ حيث قا

اآلف أقكؿ مثمىو، كأعتنؽ قكلىو: إف الناس ما يزالكف في ىبكط، إذا ما حاكلكا أف يرتفعكا باإلسراؼ، يستكم في ذلؾ 
في ىذا السُّكقةي كاألشراؼ، كيرفعكف البنياف لممطاكلة، ال لحاجة عاجمة. إف مف أعجب ما رأيت أك سًمعت 

ٍيسى بف عمراف فاخر عيبٍيد اهلل بفى سمماف في أييما كاف أسبؽ إلى رككب الخيكؿ المطيَّمة مف  الزماف، أف ميكى
خيكؿ العجـ، كما لمتاجر كرككب مثؿ ىذا الحصاف العظيـ الخمقة؟ كما رككب التجار لمثؿ ىذه الخيكؿ، إال 

 كرككب العىرب لمبقر.
بٌرد اليكاء، كاستنكفكا أف يذىبكا إلى الحٌمامات في السكؽ، كاتخذ كؿّّ حٌمامو في لقد عٌمقيكا الخيش في البيكت لي

حضاره، كلنثر الريحاف، كصار ليـ  داًره، كصار الثمج حاضران لتبريد شرابيـ، ككظفكا بعضى الًغمماف، لنقؿ الثمٌج كا 
كداًئعىيـ التي أكدعكىا خزائًف التٌجار؟ ىؿ  في بيكتيـ الًقياف كالخصياف، فماذا أفادى الناسى فعمييـ؟ ىؿ استردَّ الناس

استرجع القضاة األمكاؿ التي ال كارث ليا منيـ:؟ أـ بًخمكا بدرىـ كدينار؟ لك أنيـ فعمكا، لعادكا إلى ًديًنيـ كعٍيشيـ 
ـ كاقتصادىـ. كعندما رآىـ أصحاب الغبلت، كأىؿ الشرؼ كأعرؽ البيكتات يفعمكف ىذا، أًنفكا أف يككنكا أقؿَّ مني

 في لباسيـ كرككبيـ كبيكتيـ كمعيشتيـ، فنافسكىـ، فيمؾ ىؤالء كأىمككا معيـ الناس.
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ككاف جعفر بفي يحيى بًف خالد البرمكي أكثر سيراة عصره ترفان، ككانت داره عامرة بالشعراء كالركاة كالعمماء، 
ـى ابنو المأمكف كميٍنًشئىو. كق د كصفو ثمامة بف أشرس فقاؿ: ))كاف كما كاف أديبان، فبل عجب أف جعمو الرشيد قىيّْ

فيامان ييغنيو عف اإلعادة. كما رأيت  جعفر بف يحيى أنطؽى الناس، كقد جمع اليدكء كالتميؿ كالجزالة كالحبلكة، كا 
أحدان كاف ال يٍحًتًبس كال يتمجمجي كال يتنحنح، كال يصعب عميو لفظ قد استدعاه مف بيعد، كال يمتمس التخمص إلى 

 ى عميو طمبيو، أشدَّ اقتداران، كال أقؿ تكمُّفان مف جعفر بف يحيى((.معنى قد استعص
ككاف األصمعي مف رٌكاد دار جعفر كضيكفيا الدائميف، ككاف جعفر يقٌربو كما يقٌرب كثيران مف العمماء 
يمٌي إف جعفر بف يحيى مضى يكمان في حاجة، كاف طريقو إلييا يمٌر بدار  رى كالركاة. كقاؿ أبك يعقكب الخي
األصمعي، فدفع إلى خادـ لو كيسان فيو ألؼ دينار، كقاؿ لو: ))سندخؿ إلى دار األصمعي، كسيحدّْثني أحاديث 
شٌتى ليضحكني، فإذا رأيتىني قد ضحكت، فضع الكيس بيف يديو((. فمٌما دخؿ رأل خابية مقطكعة الرأس، كجٌرة 

مى سجادة صبلة بالية، كعميو عباءة ذىبى لكنييا، مكسكرة األيذف، كقىٍصعةن متشققة، كككبان دبقان. كرآه جالسان ع
كانسٌمت خيكطيا، فغمزى غبلمو بعينو أال يضع الكيسى بيف يدم األصمعي، كال يدفع لو شيئان. كراح األصمعي 
يتحدث بالطرائؼ كالنكادر. فمـ يدع شيئان مما يضحؾ الثكمى، كيزيؿي غضب الغضباف إال أكرده، كلـ يتبسـ 

 جعفر.
، قاؿ لو أنس: ))ما أدرم مف أم أمريؾ أعجب، أمف صبًرؾ عمى الضحؾ، كقد قص عميؾ ماال فمما خرجكا

يمكف إلنساف أف يسمعو دكف أف يضحؾ، أـ مف امتناعؾ عف إعطائو، كقد كنتى عزمتى عمى إعطائو، كما 
ـ نفسىو كأىمىو، كمف أعرفؾ تعًزـي عمى شيء ثـ ال تفعمو؟((، فقاؿ جعفر: ))كيمىؾ! مف استرعى الذئبى غنىمو فقد ظمى 

َن أنو يكتـ المعركؼ  ترؾ ديار اهلل كٌميا كاختار أرضان سبخة فزرعيا، لف يحصدى إال الفقر، إني كاهلل لك عممتي
بفعمو، لما اىتممت بنشره لو بمساًنو، كأيف يقع مديحي المساف مف مديح آثار الغنى عمى اإلنساف؟. إف المساف قد 

يب حيث يقكؿ:يكذب، كلكف الحاؿى ال تكذب. هلل   دٌر الشاعر نيصى
كا فأٍثنىٍكا بالذم أنتى أىميو  فعاجي

 كلك سكتيكا أثنت عميؾ الحقائبي 
أما عممت أف أبركيزى بفى ىرمز ممؾ الساسانييف الذم في عيده بعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككانت 

لقكة، كجمع األمكاؿ كمساعدة األقدار، ما معركة ذم قار، كاف أشد الممكؾ بطشان، كأنفذىـ رأيان، كبمغ مف البأس كا
لـ يبمغو ممؾ قبمو؟ فيؿ كاف مديح الشعراء لو أفضؿ مف مديح زىير بف أبي سممى آلؿ سناف بًف حارثة كخصَّ 
منيـ ىىًرمان بمدائحو؟ إف الشاعر يكذب مٌرة كيصدؽ مرة، كبينياف المراتب ال يكذب مٌرة كيصدؽ مٌرة، كلستي بعائدو 

 كؼ أبدان.إلى ىذا بمعر 
كاف األصمعي في بدايات أمره يتعكذ باهلل كثيران مف أف ييضَّطرى ألف يىقتًرض كيستديف كيستًمؼ، أك أف يككف 
مف الذيف يطمبكف الزكاةى كالصدقة مف األغنياء كأىؿ الشرؼ. فأنعـ اهلل عميو، حتى صار مف الذيف ييقًرضكف 

يا. فاتٌفؽ أف أتاه في يكـ كاحد رجبلف، ككاف أحدىما يطمب كالذيف يىفًرضيكف مف ماليـ فريضةن صدقةن لمستحقي
 القىٍرض، كاآلخر يطمبي الفىٍرض ىجما عميو معان، فثقؿ ذلؾ عميو، كامتؤل ىٌمان كغٌمان. ثـ أقبؿ عمى الميقتًرض، فقاؿ: 
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يتجاكزه كال يحيد، تتبٌدؿ األفعاؿ بتبٌدؿ األحكاؿ. كلكؿ زمافو تدبير، يقٌدره العمٌي القدير، كلكؿ شيء مقدار ال 
كاهلل في كؿ يكـ في شأف كما قاؿ تعالى عف نفًسو، كىك الحميد المجيد. إف الفقيو كاف يمٌر بالشيء الممقى عمى 
األرض، فيتجاكزيه، كال يمتقطيو، كي يككفى حفظيو امتحانان لغيره، ألف ًحفظى األمانة امتحاف، كقد كاف معظـي الناس 

كيحفظكف ما ليس ليـ، كينأىٍكف بأنفسيـ عف الخيانة. فمٌما تبٌدؿ الزماف، كفسىدى بنك  في ذلؾ الدىر يؤدكف األمانة،
اإلنساف، كجىبى عمى الفقيو أف يحفظ ما يمقى، مف شيء عمى الطريؽ ميمقى، كأف يصبرى عمى محنة امتحف بيا، 

 كاختبار كقع عميو.
صاحبي الدار ببيغية صديقو، تركو بالباب، ثـ كقد بمغني أف رجبلن أتى صديقان لو يقترض منو ماالن، فمما عمـ 

خرج إليو ميٍؤتًزران مشٌمران فقاؿ الزائر: مابؾ؟ كلـ أنت عمى ىذه الحاؿ؟ قاؿ: جئت لمصخب كالخصكمة كالمٍَّطـ 
ـى، أصمحؾ اهلل؟ قاؿ: ألنؾ عندما تأخذ مالي تككف بيف حاليف: إما أف تذىبى بو فبل ييًردُّ عمٌي  كالقتاؿ. قاؿ: كًل

. فمك أخذتىو مني عمى طريؽ البرّْ كالصمة كالمعركؼ، لكاف لي عميؾ كا   ما أف تيماًطمىني بو كتتأخر في إعادًتو إليى
ذا أخذتىو دينان، كًمٍف طريؽ السَّمىؼ، فإف العادة في الدييكف، كما ىك في  حؽ، كلكجب عميؾ شكر ما حييت. كا 

ذا أغضبتؾ أمكر السَّمىؼ كاالسًتبلؼ مألكؼ، أف ترٌده إلٌي في ك  ذا قاضيتيؾ أغضبتيؾ، كا  قتو، أك أيقاضيؾ. كا 
أسمعتىني ما أكره، فتككف قد جمعت أسكأ األمكر: ماطمتى في ردّْ الديف، كأسأت المفظةى، كخمقت بيني كبينؾ 
، فبل أنت أعدتى إلٌي مالي، كال تركتني  ، كأفعؿ ما فعمتى الكىٍحشة، كأنت أظمـ ألنؾ ابتديت. فأغضبي كما غضبتى

حالي. كصرتي أنا كأنت كما قاؿ المثؿ العربي: ))أنا تىًئؽ، كصاحبي مىًئؽ(( أنا غاضب، كصاحبي يكاد في 
يبكي مف شدة الغيظ. كقالكا: ))أنا مىًئؽ، كأنت تىًئؽ، فكيؼ نتىًفؽ؟(( أم: أنت سريع الغضب، كأنا سريع البكاء 

ٍمفان فٌظان؟ ألني غاضب مف أني مممكء مف الغيظ، فكيؼ نتٌفؽ؟ فما ظٌنؾ بي كأنا مممكء غيظان ىؿ ستجدن ي إال جى
مقان في غباكة بعد أف انجمت عف ناظرم الغشاكة. كلكني أدخؿ المنزؿ لما عممتي المراد، كأخرج إليؾ كما تراني،  حي
، كأجعميو كاجب السداد. كمعركؼ أف الضربى إذا كاف المقصكدي بو الكعظي  كأعجؿ لؾ اليكـى ما أٌدخرتيو إلى غدو

 ٍصح، أقؿُّ إيبلمان مف ضرب الحٍقد بعد الجيرح، فأيريحيؾ الفرؽ بيف األلميف، كالفضؿى بيف الشتيمتيف.كالنُّ 
ني ضنيف بما بيننا مف حبؿ الًكداد، كال أريد أف يمحقىو  ـى مكدًَّتؾ، كا  كبعد، فأنا حريص عمى صداقًتؾ، كأريدي دكا

ؾ أف تمكمني عمى أنؾ عندم كاحده مف أبناء ىذا الفساد، فتدب بيننا الكقيعة، كنصؿ إلى القطيعة، كليس ل
؟ كقد قالكا:  الٌزماف، فإف كنت ترل نفسىؾ فكؽ ما ىيـ فيو، كبعيدان عٌما درجكا عميو، فكيؼ لي أف أعرؼ معدنؾى
ـى  ))ال يعرؼ حقيقتىؾ أحذ إال إذا امتحنؾ((. كال أعرؼ حقيقتؾ ألنيا عندم مف عمـ الغىٍيب، فبل تكٌمفني عم

 الغيب.
قاؿ: إف المعتادى أفَّ ما ييعار ييرٌد، كأف ما ييكدع ييحفظ، ىكذا أخبلؽ العرب، ككانكا يقكلكف: ))أحؽُّ الخيؿ  ثـ

ٍيؿ بالرٍكض الميعار(( كقد قيؿ لبعضيـ، اٍرفيؽ بو،  ٍكف الميعار((. فصار أبناء ىذا الزماف يقكلكف: ))أحؽُّ الخى بالصَّ
 ، كال تخجؿ، كىكذا فسدت أخبلؽي الناس في حفظ الميعار، كسيدَّ ىذا الباب.فقاؿ: إنو ميعار، فرٌد األكؿ: إذف فاقتؿ

 كعندما قاؿ ميساكر الكٌراؽ، كردَّديكا ًمف بىعده:
ؾ كاٍستًعدَّ لنائؿ  شىمّْر قميصى

 كاٍحكيٍؾ جبينىؾى لمقضاًء بثيكـً 
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ؾ إٍف مىشىٍيتى تخشُّعان  ناحى  كاٍخًفٍض جى
ديعةن ًليىتيـً   حتى تيًصيبى كى

رَّافكف الخبثاء، كجىب ًحفظييا، بؿ كجىب كحيف ضا تع فييا الصى عت األمانات، كأكميا األيمناء كاألكصياء، كرى
دفنيا، كألف تأكميا األرض خيره مف أ ف يأكميا خؤيكف فاجر كلئيـ غادر. كحتى في الزماف الغابر لـ يكف الميعار 

كاف أعرؼ الخطباء باألنساب، كأكثرىـ ضربى  أفضؿى حاالن. أما سمعت بحكيـ تميـ كالعرب أكثـ بف صٍيفي؟ لقد
، كقكة حٌجة. قاؿ عنو كسرل: ))لك لـ يكف لمعرب غيره لكفى((. في ذلؾ الزمف القديـ، قاؿ  صابةى رأمو أمثاؿ، كا 

ب أصحابي ذٌمان((. َو َن الميعار أيف تذىب، لقاؿ: أيكًس  أكثـ بف صيفي، كصدؽ في قكلو: ))لك سيًئؿى
كاالستبلؼ، كي ال يككف الماؿ أك الشيء عاريةن أك كديعة، فيدٌب الخبلؼ، كما  كأنا اليـك أنيى عف الديف

أنيى عف القرض كالفرض، كأكره أف يخالؼى فعمي قكلي، فأككف ممف يقكلكف ما ال يفعمكف، كيفعمكف ما ال 
 يقكلكف.

بؾ، كأما ثـ التفت إلى اآلخر الذم جاء يطمب الغىرض، فقاؿ: أما القرض فإنني أٍمتنعي عنو لما أب مغت صاحى
الفىرض فبل يقدر عميو إال بيت الماؿ، كلك كىبتي لؾ درىمان كاحدان، لفتحت عمى مالي بابان ال تسده الجباؿ، كال كؿ 
ما في الصحراء مف الرماؿ. كلك استطعت أف أجعؿ دكنو سٌدان كالسٌد الذم بيننا كبيف يأجكج كمأجكج لفعمت. إف 

ه دراًىـ، كليس يمنعييـ مف النيش كالعٌض إال اليأس كالرفض. إنيـ طٌماعكف، الناس فاغرك األفكاه نحك مف عند
كال حدكدى عندىـ لمطَّمع، كليس يعرفكف االكتفاء كالشَّبىع، كلكال الحدُّ مف طمًعيـ لما بقيت شاة تثغك كال ناقةن ترغك، 

بىر كال صكؼ كال شعر، كال ذكاتي الخيؼّْ كال الحافًر كال الظّْمٍ  ؼ، كال نباته صامت، كال حيكاف صائح، إال كال بقي كى
ابتمعكه كالتيمكه. أتدرم ما جئتى تفعؿي بشيًخؾ األصمعي؟ إٌنما جئت تريديه أف يفتقر، فكأنؾ تدعكه إلى أف ينتحر، 
كيككف دميو في عنقؾ، كبدالن مف أف تككفى السائؿ، تصيري أنتى القاتؿ، كأنت تعمـ ما جزاء قتؿ النفس المؤمنة، 

 تىميا، فكأٌنما قتؿ الناس جميعان. كمف أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعان.فمف قى 
كشيدتي ثيمامةى بف أشرس كقد أتاه رجبلف، فقاؿ أحدىما: ))لي إليؾ حاجة((، فقاؿ: ))كلي إليؾ حاجة 

((، أيضان(( قاؿ: ))كما حاجتؾ؟((، قاؿ ثمامة: ))لست أذكريىا لؾ حتى تضمف لي قضاءىىا((. قاؿ: ))قد فعمت
قاؿ: ))فحاجتي إليؾ أال تسألني ىذه الحاجة((، قاؿ الرجؿ: ))كلكنؾ ال تدرم ما حاجتي((، قاؿ ثمامة: ))بؿ 
أعرفيا((، قاؿ: ))فما ىي؟((، قاؿ: ))ىي حاجة، كليس يككف الشيء حاجةن إال كىك يحكجي المرء إلى شيء مف 

 مة: ))كلكني ال أرٌد ما أخذت((.الكيمفة((، قاؿ الرجؿ: ))فقد رجعتي عٌما أعطيتؾ((، قاؿ ثما
فأقبؿ عميو اآلخر، فقاؿ: ))لي حاجة إلى منصكًر بف النعماف((، قاؿ: ))قؿ: لي حاجة إلى ثيمامةى بف أشرس، 
ألني أنا الذم أقضي لؾ الحاجة، كمنصكر يقضييا لي((. ثـ قاؿ: ))فأنا ال أتكمَّـ في الكاليات، كال أنصحي بأحد، 

أتكمـ في الدراىـ، ألنؾ إف أخذت الدراىـ كنت كمف ينتزع القمكب كالحكائج ديف ككفاء، فٍرشي كال أزٌكي أحدان، كال 
، سيسألني غدان أف أعطي غيرىؾ، فبل أستطيع إال أف أقضي حاجتو،  كغطاء، فمف سألتيو اليكـى أف يعطيؾى

لك كاف عندم، لكانت كاألفضؿ لي كما يريحني أكثر أف أعطيىؾى مف مالي، كليس عندم دراىـ كال دنانير، ك 
احتياجاتي القائمة الساعة تقضي عمييا كال تبقي منيا شيئان. كلكني أؤنّْب لكـ مف شئتـ، كلكـ عميَّ مف التأنيب 
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كٌؿ ما تريدكف((. فقمتي لو: ))فإذا أنٍَّبتى رجبلن في أمرو لـ تتقدـ فيو بمسألة، كيؼ يككف جكابو لؾ؟(( فضحؾ 
 ثمامة حتى استند إلى الحائط.

و  ٍفمة، فقد تمنى أف يككف النخؿي أنكاعان، فبعضي ككافى أبك ىٌماـ السنُّكط مف المتعبّْديف الذيف ال يخمكف مف غى
و يحمؿي التمر بأنكاًعو، كأف يككفى النخؿي متى ما أخذت منو عنقكدان، خمؽى اهلل مكانىو  يحمؿ الرَّطىب، كبعضي

 أف يككف بدؿى نكاة التمرة زبدة، لكاف أصكب((. عنقكديف، ثـ قاؿ: ))أستغفر اهلل، لك كنتي تمنَّيت
جاء مرة إلى ثمامة يسألو المعكنة في ترميـ دارو كاف ثمامة قد بناىا في عٌباداف، فقاؿ ثمامة: ))أتعرؼ الرجؿ 
 الذم قاؿ آلخر: ))أتكؼُّ عف مقاتمتي كالرٍُّمحي في يًدؾ؟(( فقاؿ اآلخر: ))ذكٍَّرتني الطعف كقد كنت ناسيان(( فأنت
مثؿ ىذا الرجؿ. لقد ذكَّرتني بأني كنتي عزمت عمى ىٍدميا لٌما بمغني أف القائميف بمذىب الجبرية قد نزلكا فييا((، 
ـي داران قد كقفتيا لمسبيؿ؟((. قاؿ ثمامة: ))ىؿ تعجب مف ىذا؟  قاؿ أبك ىٌماـ: ))سبحاف اهلل! تنقضي مكريمىةن، كتيدو

و ليزيدى بف ىشاـ، حيف بمغني أنو ييعيف أتباعى أبي شمر مف مذىًب لقد أردت أف أىدـ المسجد الذم كنتي بنيتي 
 الميٍرًجئة عمى الميٍعتزلة((.

ككاف الغاضرم مف أىؿ المدينة المنكرة، كمف الذيف يصطنعكف النكادر كقد حدثتؾ عف بعضيـ، ككاف يتخذ 
ٍمؽ، لكنو مف ىذه النكادر صناعة كطريقان لمتكسب، كقد كاف يشبو أشعب في طمعو، ككاف مم ف ييكصفكف بالحي

 في الحقيقة كاف يتحامؽ، فبيذا كاف يقكؿ نكادره كما يشتيي دكف خكؼ مف أحد، كيزيد في اإلضحاؾ.
جاء إليو رجؿ فقاؿ: ))إٌف صديقؾ القادمي قد قيًطع عميو الطريؽ((. قاؿ: ))فماذا تريد أف أفعؿ لو؟((، قاؿ: 

 )فميس عميو قد قيًطع الطريؽ، بؿ عميَّ قيًطع((.))أف تعينو كتعطيو مما رزقؾ اهلل((، قاؿ: )
: ))لك شئتي أف أقكؿى بعض ما  كجاء إلى ابف أشكاب الصٍيرفيّْ صديؽ لو، يستًمؼي منو ماالن. فقاؿ الصيرفيُّ
. كلك شئتي أف اختمؽى ًمفى األعذار كاألسباًب، ما يرضي األصدقاء كييقًنعي  يقاؿ في مثؿ ىذه األحكاؿ لقيٍمتي

لفعمت، كأف أستعير بعض كبلـ مف يستًمؼي منو إخكانو، ليىعذيرىه بعدىه خبٌلنيو، الستعرت. كلكني ال أرل األصحاب 
خيران مف التصريح، كالردّْ عميؾ بالشكؿ الصحيح. ما كنتي ألسمّْفىؾ أك أسمّْؼى غيرؾ، فإف التمستى لي عيذران، فعمتى 

ف لـ تفعؿ، كرحت تحك ي عٌني كتتدلَّؿ، فعمت ما ىك شرّّ لؾ، كأتيت باألمر خيران، كجئتى باألمر المريح، كا 
 القبيح((.

ككاف محمد بف عٌباد بف كاسب شاعران راكية ككاتبان، ككاف مف طبٌلب العمـ أينما كجده، ككاف صديقان لثيمامةى 
ـه عمى بف أشرس، كقد عرفتيو مف أظرؼ الظرفاء، لكنو كاف مف مشاىير البخبلء. ككاف الفيضي بف يزيد ػ كىك اسٍ 

مسٌمى ػ صديقان لو. فحٌمت بالفيض ضائقة شديدة، فقاؿ لبعض جمسائو: ))كاهلل ما عندنا مف شيء نتًَّكؿي عميو، 
، كليس لنا ما نبيعو اآلف، فإذا ًبٍعنا قبؿ األكاف، منينا بالفادح مف الخسراف.  كقد فاض الكأس، كبمغ السٌكيفي العظـى

مد بفً  عباد، فإنو أعمـ الناس بالحاؿ، كأدراىـ بصحًة المعاممة كحسف كالرأمي أف نستعيف في ىذه الضائقة بمح
ر حيف نقدر. كىك رجؿ يقٌدري محنة صديقو، كيسٌره أف  القضاء كردّْ الماؿ، كيعرؼ ما نقدّْري كننٌتظر، كأنا ال نقصّْ

ىذه المحنة، كالفىكاًؾ مف ىذا  يستنجدى المرءي برفيًقو، فمك كتبت إليو الساعة كتابان لسٌره ذلؾ، كألىعاننا عمى تجاكزً 
يؽ((.  الضّْ
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ٍسًف ردّْه، بما لمصديؽ مف دالَّةو عمى صديقو، ال يشٌؾ  كتناكؿ القمـ كالًقرطاس، ليكتب إليو كتاب الكاثؽ مف حي
د بو، كيسارع إلى قضاًء حاجًتو، كما كاف سيفعؿ، لك أف ابف عباد كقع في  في أف ابف عباد سيفرحي بأنو استنجى

بعض مف كانكا في مجمس الفيض أٌف كركد كتاب مف الفيض عمى ابف عباد في مثؿ ىذا األمر  ضيؽ. كظف
سيسٌره فمضى يبشّْره بكركد الكتاب، كما درل أنو بشَّره باليـٌ كالغـٌ، كركبتو الحيرةي في كيفية التخمص مف ىذه 

عف حاجة الفيض إليو، فكتب إلى  النازلة. كىداه تفكيره إلى أف يبادرى الفيض بكتاب عف حاجتو إليو، ليشغمو
 الفيض:

مىًت األسعار في األسكاؽ، كاحتيًبسىٍت عمينا مف  ، ككثري العياؿ، كغى ))أما بعد: فقد ضعيؼى الماؿ، كقؿَّ الدخؿي
ٍؿ في  الديكاف األرزاؽ، كقد انفتح عمينا لمنكائًب كالمصائًب كالحاجات أكسع باب، مٌما لـ يكف لنا متكقَّعان، كلـ يدخي

ؿ بو، فإٌف بنا إليو أعظـى االحتياج، كليس ىذا حس اب. فإف كاف لديؾ فائض مف الماؿ، كرأيت أف تيسًعفىنا، فعجّْ
 مف باب المجاج((.

ؿ ابف عباد بإرساؿ الكتاب إلى الفيض، قبؿ أف يرسؿ ىذا كتابىو، فمما قرأه، حكقىؿ كتعٌكذ كاسترجع،  كعجَّ
 ككتب إليو:

مصيبة، فيا لؤلقدار العجيبة، لقد كنت ميمكمان بتأميف حاجات عيالي، ))يا أخي، لقد تضاعفت عمٌي ال
فأضيفت حاجة عيالؾ إلى حاجتيـ. كقد كنتي أقمّْبي األمر عمى كجكىو في احتيالي، ألسدَّ خمَّتيـ، كأشبعى 

ٍيد قٍدرى اإلمكاف حٌتى لك ًبعتي ما عندم قبؿ األكاف((.  حاجتيـ، فصار عمٌي أف أضاًعؼى الجي
جع الكتاب إلى ابف عٌباد، حٌمت عميو السكينة، كشعر بالطمأنينة فقد ألقى العبء عمى الفيض، فأتعبو فمٌما ر 

 أشد التعب كاستراح.
ككاف لرجؿو مف أبناًء األسًر الغنية، سخاءه كأريحية، ككاف ييكًثري مف دعكة ابف عٌباد لزيارتًو، كال يتأفؼ مف 

السة األدباء، كاالستماع إلى مشايخ الظرفاء. كلكثرة ما دعا ابفى عباد، زيادًة نفقًتو، ألنو كاف مف المكلعيف بمج
كجاكز في إكرامًو حٌد المألكؼ، مٌما ال يقدمو أحد ألمٍّ كاف مف الضيكؼ، ظفَّ بكرمو أف ابف عٌباد ينتظر منو 

ًسبى أف زيارتىو في منزلو ستككف زيارةن في المؤانسة. ككاف قد بمغو عف ابف  عٌباد، أنو مف أبخؿ الخٍمؽ الٌزيارىة، كحى
 كالعباد، كلكنو لـ يحسىٍب أف بخمو سيعـٌ الميٍحسف إليو، الميباًلغى في إكرامو.

ر مف األشياء((، قاؿ:  فأتاه يكمان دكف مكعد، كقاؿ: ))جئتؾ مف غير دعكة كال دعاء، كلذا أرضى بما حضى
ري شيء، كقكلؾ ))بما حضر(( البيٌد مف أف يقعى عمى  شيء((. قاؿ الرجؿ: ))فقطعة مف مالح أك ))فميس يحضي

حامض((، قاؿ: ))أليست قطعة المالح شيئان؟((، قاؿ: ))بمى((، قاؿ ابف عباد: ))فنحف نشربي عمى الريؽ((، ثـ 
قاؿ: ))كلك كاف عندنا نبيذ كنا في عيرس((، قاؿ: ))فأنا أبعث في طمب النبيذ((. قاؿ: ))فما دمت سترسؿ في 

و أيضان ما يصمح مع النبيذ((، قاؿ الرجؿ: ))إني كاهلل أقًدري عمى ىذا، كليس يمنعني مف طمب النبيذ، فاطمب مع
طمب ما يكفي لمىٍؿًء الًخكاف، كمف تزييف المائدة بالنٍَّقؿ كالرٍَّيحاف إال أني أٍحتىًسبي لؾ ىذه الزيارة دٍعكة، كليس 

خطرت لي فكرة سديدة فييا الصَّبلىح، كال يككفي يجكز ذلؾ إال بأف يككف لؾ فييا أىثىر((. قاؿ ابف عباد: ))لقد 
ناح. في ىذه النخمة زكج مف الحماـ قد فٌرخا فىٍرخيف، كقد كبيرى الفىٍرخاف حتى صارا مدركىٍيف. فإف  عميّْ فييا جي
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ٍيف، قمينا كاحدان، كشكينا اآلخر، فإنو  يـك كجدنا مف يٍصعديىا، فإنيا عالية جدان، كلـ يطيرا، ألنيما صارا ناًىضى
 ًشكاء.

فَّقكا، ثـ دلُّكىـ عمى رجؿ في مكاف بعيد، فما زاؿ الغبلـي  فطمبكا في الجيراف إنسانان يصعد تمؾ النخمةى فمـ ييكى
يطمبيو حتى جاء بو، فمما نظر إلييا قاؿ: ))ىذه ال تيصعد إال بحبؿو كًرباط، فكيؼى أصعديىا كليس معي منيما 

فغاب طكيبلن، ثـ أتى بأدكاتىو، فمٌما صار في أعبلىا طار أحد  شيء؟ فسألكه أف يأتي بما يحتاج. فذىب،
 الفىٍرخيف، كأنزؿ معو اآلخر، فكاف فرخ الحماـ ذاؾ المقميَّ كالمشكٌم، كالغداء كالعشاء كطعاميـ اليكـ كمَّو.
كف مف ككاف إبراىيـ بف سٌيابة مف المتأدبيف الذيف غمب عمييـ حب النكادر كالحياة البلىية العابثة، كلـ ي

الشعراء النابييف، لكنو كاف يميؿ بمكدتو إلى إبراىيـ المكصمي كابنو إسحاؽ، فغٌنيا مف شعره، فرفعا شأنو، ككانا 
يذكرانو لمخمفاء كالكزراء إذا غٌنيا مف شعره، فينتفع بذلؾ، كعمى الرغـ مف أنو كاف خميعان ماجنان فإنو كاف طيّْب 

 رمكي كالفضؿ بف الربيع.النادرة، كقد اٌتصؿ بيحيى بف خالد الب
ضاؽ الحاؿ بابف سٌيابة، فتذكر صديقان لو مف المتأدبيف أيضان، ككاف كثير الماؿ، كمف أصحاب الدكر 
كاألراضي، فكتب إليو يستمؼ ما يستعيفي بو عمى قضاء حكائجو، إلى أف يأتيو بعض ما كاف يأمىؿي قدكمىو. ككاف 

: ))إٌف الماؿى مكذكبه لو عميو، كالناس يبالغكف، كيضيفكف إلى ىذا الصديؽ مف البخبلء، فكتب إليو معتذران 
اآلخريف ما ليس عندىـ، كىـ كاىمكف. كأنا اليكـ في ضاًئقةو شديدة، كعندم نفقات جديدة، كليست الحاؿي كما 

((. فمما كرد كتابو ال جاءىؾ الجكاب حاالن. كالعاقؿي الصديؽ أحؽُّ الناس بأف يعذيري عمى ابف سٌيابو،  نريديىا إقباالن، كا 
ف كنتى مميكمان، فجعمؾ اهلل معذكران((.   كتب إليو: ))إف كنتى كاذبان فجعمؾ اهلل صادقان، كا 

 كتاب الطعام
 أطعمة وأشربة وأدوات وتقاليد وعادات

لقد طاؿ الكتاب كثيران، كأكردنا فيو الطرائٌؼ كاألخبار كالقصصى كحكاياًت البخبلء كالمشاىير، كدفاعيـ عف 
في أشعارىـ كرسائميـ. كقد دخؿ فيو كثير مف أسماء األطعمة كمناسبات الطعاـ، لذا احتجنا إلى أف يككف  البخؿ

ٍكف. كبيذا يككف الكتاب قد شًمؿى كؿ  فيو شيء مما يقكلو العرب عف الطعاـ كأسمائو، كما يتمادحيكف بو كيتياجى
شيكًة الناس كاستحساًنيـ. لكاف الخبري عف  شيء كعمَّو، مما يدخيؿ في ىذا الباب، كلكال أف يخرج مف مقدار

 العرب كاألعراب أكثرى مف جميع ىذا الكتاب.
كالطعاـ ضركب كأنكاع كأشكاؿ كألكاف. كالدعكة اسـ جامع، ككذلؾ الزلَّة.كقد تعني الكليمة. ثـ منو العيرس 

لكؿ طعاـو ديعيت إليو الجماعات. كقد قاؿ كالخيٍرس كاإلٍعذار كالككيرة كالنقًييعة. كالمأديبىة تجمع ىذا كمَّو، فيي اسـ 
 طرفة بف العبد:

 نحف في المىٍشتاًة ندعك الجفنمى
 ال ترل اآلًدبى فينا يٍنتىًقر

 كسنعكد إلى ىذا إف شاء اهلل.
 كجاء في الحديث الشريؼ ))القرآف مٍأديبة اهلل((.
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ـي العيرس تحديدان، لقكؿ النبي صمى اهلل  عميو كسمـ لعبد الرحمف بف عكؼ رضي كقد رأل ناس أٌف الكليمةى طعا
ـٍ كلك بشاة((. ككاف عبد اهلل بف عىٍكف بف أرطباف، ناسؾى البصرة كمحدثيا بعد الحسف  اهلل عنو حيف ٌعرس: ))أٍكًل
البصرم كبكر بف عبد اهلل المزني، يذـ أبا عثماف عمرك بف عبيد الذم اٍعتىزىؿ حمقة الحسف البصرم مع صديقو 

نا شيخي المعتزلة، كيقكؿ عنو: إنو ال ييجيب الكالئـ، كقد تابع األصمعي ابفى عىٍكف في كاصؿ بف عطاء، فكا
 ذلؾ. ككانا يجعبلف طعاـ اإلمبلًؾ كاإلعراًس كالسُّبيكع كالًختاًف كليمة.

كس((،  كالعيرس معركؼ، إال أٌف المفضَّؿ الضبٌّْي زعـ أف ىذا االسـ مأخكذ مف قكليـ: ))ال عطرى بعد عري
كؿ إف رجبلن يدعى باسـ )))عركس(( مات، كتزكجت امرأتيو بعده رجبلن ذميمان قبيحان أٍبخر، فمٌرت ذات ككاف يق

يا: ))خيذم عطرىؾ((، فقالت: ))ال  يكـ بقبر عركس، فبكتو، فمما نيضت سقط منيا حيؽُّ عطًر، فقاؿ ليا زكجي
ال أنو كاف يقكؿ: إف ىذا الرجؿ بنى عطر بعد عركس((. ككاف األصمعي يكافقو كيجعؿي العركس رجبلن بعينو، إ

عمى امرأة، فمـ يتعطر ليا، فسيمّْيى بعد ذلؾ، كؿُّ بافو عمى أىمو بيذا االسـ. كمثؿ ىذا ال يثبتي إال باف نستفيضى 
 في الشعر، كنبحث في األخبار، كليس ىنا مكضعي ذلؾ.

الكا إف أصؿ الخيٍرس مأخكذ مف الخيرسة، كأما الخىرس فالطعاـ الذم ييتَّخذ صبيحة الكالدة لمرجاؿ كالنساء، كق
لىدت حيف لـ يكف ليا مف  ٍرسان. قالت جاريةه كى كالخىرسة طعاـ النُّفسىاء، ثـ صارت الدعكة إلى طعاـ الكالدة خي
يخديميا، كيقٌدـ ليا ما ييقدَّـ لمٌنفساء: ))تخرسي، ال ميخرّْسةى لؾ((. كقيؿ إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف 

ال لـ ييجب. كقد إذا  دعي إلى طعاـ قاؿ: ))إلى عيٍرس أـ خيرس أـ إٍعذار؟(( فإف كاف في كاحد مف ذلؾ أجاب، كا 
كاف ميساًكر الكٌراؽ شاعران فيو ديعابة، ككاف متصبلن بالبيئات الدينية في الككفة، كييعٌد أحيانان مف المحٌدثيف، كلو 

 بني أسد: شعر في مدح اإلماـ أبي حنيفة، كلكنو قاؿ في ىجاء
لىدت غيبلمان   إذا أىسًدٍيةه كى

 فىبشٍّْرىا بميٍؤـو في الغيبلـً 
سييا نساء بني ديبىٍيرو  ًَ ٌَ ٌر  تيخى

 بأٍخبًث ما يىًجٍدفى مفى الطعاـً 
كأما ابف القيمىٍيئة عمرك بف قميئة بف ذيرىيح مف بكٍر بف كائؿ، الذم كاف مف عصر مييىٍميىًؿ بًف ربيعة التٍَّغمبي. 

 القيس في رحمتو إلى ببلد الركـ، كىك الذم عناه امرؤ القيس:كقد صحب امرأ 
 بكى صاحبي لما رأل الٌدربى ديكنىو

 كأيقف أٌنا الحقاف بقيصرا
 كقد مات في تمؾ الرحمة، فقد ىجا قكمان بقكلو:

ـي ذ  شرُّكـٍ حاضره كخيركي
ٍركسو مف األرانب، بٍكرً   رُّ خى
ٍمتوي الصغير، كتىٍخرسةي  كقد كاف خالد بف صفكاف، كقد ذكرناه مف قبؿ ػ يقكؿ عف التمر: ))تيحفىةي الكبير، كصي

مريـ(( ألف مريـ عمييا السبلـ أكمت أكؿ ما أكمت التمر بعد كالدتيا عيسى عميو السبلـ. فالخيٍرس طعاـ الكالدة، 
ٍرسة. كس صاحبة الخي ري  كالعيرس كليمة العرس، كالخى
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رة كالعىًذير بمعنى اإلعذار أم طعاـ الختاف. كفي الحديث: ))الكليمةي كاإلٍعذاري طعاـ الًختاف، كالًعذاري كالعىًذي
في اإلعذاًر حٌؽ((. كاإلٍعذار في األصؿ الختاف، كييقاؿ صبيّّ معذيكر كصبيّّ ميٍعذىر، كفي الٌسنَّة المطيرة أف 

ًلدى معذكران، أم مختكنان. كقاؿ بعض أصحاب النبي صمى اهلل  عميو كسمـ: ))كيٌنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كي
ًتنكا في عاـ كاحد. كقاؿ النابغة الذبياني:  إعذار عاـ كاحد(( أم خي

 فنيًكٍحفى أٍبكاران كىيفَّ بإمَّةو 
منىييفَّ مىظنَّةى اإلعذارً   أٍعجى

 فقاؿ األكلكف إنيـ سمُّكا طعاـ اإلعذار إعذاران لممبلبسة كالمجاكرة.
، فإذا راحت تمؾ المعاني كتبدلت، لـ يعد أحد يتكٌمـ ككاف األصمعي يقكؿ: قد كاف لمعرب كبلـ ع مى معافو

نما كاف ىذا يقاؿ حيف كانكا يدفعكف في  دىاقيا. كا  بذلؾ الكبلـ. فمف ذلؾ قكؿي الناس اليكـ: ساؽى إلى المرأة صى
ة أك عقاران أك أرضان، داؽ ذىبان كفضَّ نىمان، فيسيكقييا. فإذا كانكا يدفعيكف الصَّ فبل يقاؿ: ساؽ إلييا  الصداؽ إببلن كغى

داؽ. كفي قياس قكؿ األصمعي أف أصحاب التمر الذيف كاف التمر كالنخؿ دياتيـ كمييكرىىـ، لـ يككنكا  الصَّ
دىاقو. كمف ذلؾ أنيـ كانكا يضربيكف عمى العركس البناء، كالقبَّة كالخيمة كالخباء، عمى قدر  يقكلكف: ساؽ فبلفه صى

اقان مف البناء، كال ييقاؿ ىذا اليكـ، فالعركس إما أف تككف مقيمة في مكانيا، أك اإلمكاف. فيقاؿ: بنى عمييا، اشتق
 تتحكؿ إلى مكاف آخر.

ككاف األصمعي يىعيٌد مف ىذه األشياء ليس لذٍكًرىا ىا ىنا كجو، كلكنا نذكر منيا أف األصمعي كاف يقكؿ: ال 
ٍبزىة. كىذا مَّة، بؿ يقكؿ: أكمتي خي صحيح، إذ إف الممَّة الترابي الحاري كالرَّماد أك الجمر يخبز  يقيكلىفَّ أحديكـ أكمتي مى

عميو، فالممَّة مكضع الخبزة. ككذلؾ كاف يقكؿ في الراكية كالمزادة يقكؿ: الراكية ىك البعير أك البغؿ أك الحمار 
المجاكرة. كالمزادة الذم ييٍستىقى عميو الماء، كالعامة تسمي المزادة راكية، كذلؾ جائز عمى االستعارة كالمبلبىسة ك 

الكعاء مف ًجٍمد ييحمىؿ بو الماء، كقد ييسٌمى الرجؿ المستقي راكية أيضان. كقاؿ بعضيـ إنيـ اشتقكا اسـ راكية 
 الشعر أك األخبار مف ذلؾ. 

 فصار الراكية مف يستقي، أك مف يركم األشعار.
كيرة، كىك طعاـ البناء. فقد كاف الرجؿ يطعـ مف  يبني لو، فإذا فرغ مف بنائو، تىٌبرؾى كمف طعاـ العرب الكى

 بإطعاـ أصحابو كدعائيـ لو بالبىرىكة. كلذلؾ قاؿ قائميـ:
 خيري طعاـو شًيدى العشيرة

 العيرسي كاإلعذاري كالككيرة
 كييسمُّكف ما ينحركف مف اإلبًؿ مف عيٍرض المىغنـ النًقيعة. قاؿ الشاعر:

 إٌنا لنضًربي بالسيكًؼ رؤيكسىيـ
ٍربى القيدار  نقيعة القيٌداـ ضى

كالعىًقيقة دعكة عمى لحـ الذبيحة التي تذبح عف المكلكد إذا بمغ اليكـ السابع، كالعقيقة في األصؿ الشعر الذم 
يككف عمى رأس المكلكد كىك في بطف أمو، كفي الحديث أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: ))في العقيقة 

(( كفيو أنو صمكات اهلل كسبلمو عميو عىؽَّ عف الحسف كالحسيف رضي عف الغبلـ شاتاف مثبلف، كعف الجارية شاة
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كا لو شاةن ثـ سمُّكا  اهلل عنيما. كيقكلكف: عٌؽ عف ابنو، كعىؽَّ عميو. كقكليـ: عيٌقكا عنو، أم احًمقكا عقيقىتىو، أك اٍذبىحي
ـى كمو باسـ الذبيحة.  ذلؾ الطعا

سىفي الممدكح. فالمذميكـ النَّقىرل كالممدكح فأما الدعكة إلى ىذه األصناؼ كٌميا، فمنيا المذ مكـ القبيح، كمنيا الحى
فىمى. ذلؾ أف صاحب المأدبة أك مف كاله دعكةى الناس، يأتي إلى القكـ كىـ في مجالسيـ كأنديتيـ، فيقكؿ  الجى

فمة في األصؿ فالة. كالجى ٍفمىةن كاحدة، كىي الجي الشجرة الكثيرة  أجيبكا دعكة فبلف إلى الطعاـ، فيككف قد جعميـ جى
ـٍ أنت يا فبلف  ـٍ أنت يا فبلف، كقي ذا اٍنتىقىر فقاؿ: قي األكراؽ، أك ىي ًجزَّةي الصكؼ، فذاؾ ىك الدعاء المحمكد. كا 
فدعا بعضان كترؾ بعضان، فقد انتقر، كما ينقر الطير حبَّةن مف ىنا كحبِّة مف ىنا: فيذا النقىرل، كىك المذمكـ، قاؿ 

 اليذلي:
 بالفىٍرًث جاًزريىا كليمةو يصطىمي

 يخيصُّ بالنقىرل الميثريف داعييا   
 يقكؿ: ال يدعك فييا إال أصحاب الثركة كأىؿ المكافأة، كىذا قبيح، كقاؿ في ذلؾ بعضي ظيرفاًئنا:

ٍدًم كبالمائدة َن بالجى  آثىرى
 مف كاف يرجيك عندىه الفائدة

 لك كاف مكككاف في كفّْوً 
ٍردؿو ما سقطت كاًحدة  مف خى

فتخر طىرىفة بف العبد البكرم، أصغر أصحاب المعمقات السبع ًسٌنا، كيسمى الغبلـ القتيؿ، كييٍقرف كلذلؾ ا
 بالممًؾ الضٌميؿ، كىك امرؤ القيس، ألف طرفةى حمؿ الكتابى مف الممؾ إلى عاممو كفيو األمر بقتًمو. قاؿ طرفة:

فىمى  نحف في المٌشتاًة ندعك الجى
ر ًَ  ال ترل اآلًدبى مٌنا ينتٍؽ

يفتخر بأنيـ يدعكف الناس في مآدب الشتاء جممة كاحدة، كليس مف صاحب مأدبة منيـ ينتقي مف الناس  فيك
 مف يدعكىـ.

ٍنتىًفؽ الضبٌّْي في يكـ الشقيقة، ككاف لضٌبة عمى شٍيباف، ىبَّ  ـي بف قٍيس الشٍَّيبانٌي مالؾى بف المي كلٌما غزا بىسطا
 ى بسطاـ فقتمو، كىك يقكؿ:عاصـي بف خميفة الضٌبٌي لنجدة مالؾ، كشد عم
 ىذا كفي الحفمة ال يدعكني

فمة ال يدعكني. كأنو حقد عميو، حيف كاف يدعك أىؿ المجمس، كيترؾ دعكة عاصـ.  كيركل: كفي الجى
كالطعاـ المذمكـ عندىـ ضيركب كأنكاع، منيا طعاـ الذم يٌدعي الجكع، كاألككؿ الذم ال يشبع، كالفقراء 

مقى، كالمئاـ كالجبناء كالفقراء كالضعفاء. مف ذلؾ شجر الحنظؿ كحىبُّ الحنظؿ، كالقيرَّة، كالمساكيف، كالبائسيف الح
كالخبز اليابس، كمنقكع حبكب العنب أكَّؿ ما يظير، كالعظـي ذك المٌخ، كالحيات كاليربكع. أما المجدكح فميس 

ا ينحركف اإلبؿ، كيتمقكف دماءىا يدخؿ في ىذا الباب. كالمجديكح كاف أنيـ إذا بمغ منيـ العطش مينتياه، كانك 
بالجفاف كالقصعات، كيبل يضيع منيا شيء. فإذا برد الدـ ضربكه بأيدييـ، كحٌركيكه بالعيداف، كثـ ترككه، حتى 
ينفصؿ ماؤه مف ثيٍفًمو، كما ينفصؿ الزُّبد بالمىٍخض كالجيبف باألنفحة، فيتقسمكف ذلؾ الماء، كيرككف بو عطشيـ، 
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ٍمت قد قرأ الكتب، كحٌرـ الخمرى كشؾَّ في األكثاف، كيتبمَّميكف بو حتى  يخرجكا مف المفازة. ككاف أميَّة بف أبي الصَّ
كالتمس الديف كطمع في النبكة، ككاف داىية مف ديىاة ثقيؼ، كثقيؼ مف دىاة العرب، كقد بىمىغ مف اٍقتداره أنو كاف 

ييكد كالنصرانية، كعرؼ خصاؿ النبي المنتظر، كمع ىَـّ بادّْعاء النبكة، ألنو في أسفاره خالط رجاؿ الديف مف ال
 ذلؾ فإنو لـ ييسمـ، بؿ ظؿ يحرض قريشان عمى مقاتمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد غزكة بدر. قاؿ:

 كال يتنازىعيكف عناف ًشٍرؾو 
ـي العيسكـي   كال أقكاتي أىًمًي

ز مف طعاـو   كال قىرىده ييقزّْ
ـي   كال نًصبه كال مكلىن عدي

 عيسكـ الخبز اليابسكال     
ٍرمي في القيرَّة، كىك ييعيَّري بني أسد كناسان مف ىىكاًزف:  كقاؿ معاكية بف أبي ربيعة الجى

ـي   ألـ تىرى جٍرمان أنجدت كأبككي
ٍفر األيقىٍيًصر شارعي   مع القٍمًؿ في حى

 إذا قيرَّةه جاءت يقكؿ أيًصٍب بيا
 سكل القمؿ، إني مف ىكازف ضاًرعي 

ٍفنةه مف كالقيٌرة الدقيؽ ا لمختمط بالشعر. ذلؾ أٌف الرجؿى منيـ كاف ال يحًمؽي شعر رأسو إال عمى رأًسو قبضة أك حى
 دقيؽ ليككف صدقة عمى الفقراء البائيسف، كطيكران لو. فمف أخذ ذلؾ الدقيؽ لؤلكؿ عابكه، كشٌنعكا عميو.

ف، كمحمد بف ميناًذر شاعر بصرٌم تميمٌي، لكنو لـ يكف يجيدي الشعر إال في ال مراثي، كقالكا في شعره إنو مييجَّ
 ال يمحؽي بالفحكؿ، كال ينتمي إلى طبقة الشعراء المحدثيف. قاؿ ابف مناذر في أكؿ الحيات: 

بينَّوي  َن ال تىٍقرى  فإٌياكـي كالرّْيؼى
ٍتؼى كالمكتى قاضيا  فإف لديو الحى

ـي  ـٍ مف ًببلًد أبيكي  كىـٍ طردككي
مكؿي تىٍشتىككف األفاعيا  كأنتـ حي

ا في المغازم كاألسفار، فإٌف ليـ عادات في الماء، فيمدحكف مىف آثىرى صاحبىو، كال يذٌمكف مف أخذ حٌقو كأمٌ 
كاء، كىك ماء الميصافىنة، كالميصافنة تقاسيـ ىذا الماء بعينو. كذلؾ أف الماء إذا  ف كاف لـ ييصب منو الرَّ منو، كا 

ٍبع الغنيمة،  نقص عف حاجتيـ حتى االرًتكاء، اٍقتىسميكه فيما بينيـ ، كال لمف يأخذ ري بالسكاء، كلـ يكف لرئيس القـك
ميؽه  كال لمف يتكلى تسكية الصفكؼ، كال لمف يتكلى القسمة بيف الناس، فضؿه عمى أخىسّْ القكـ كأدناىـ. كىذا خي

 عاـ كمكريمىةه عامَّة في الرؤساء.
ه كثيركف أكرـى العرًب كأجكدىىـ. كقد افتخر كقصة كعًب بًف مامىة في الميصافنة مشيكرة، كقد تحدثنا بيا، كعدٌ 

بيذا أبك فراس ىماـ بف غالب التميمي الدارمي الفرزدؽ، كىك أحد أفخًر ثبلثة الشعراء األمكييف، كاآلخراف 
 األخطؿ كجرير، كأجزؿ المقدميف في الفخر كالمدح كاليجاء، قاؿ الفرزدؽ:

 فمٌما تصافٌنا اإلداكةى أجٍيشت 
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راًضـً  إلي غضكفي العنبرمّْ   الجي
 عمى ساعةو لك أٌف في القكـ حاًتمان 

 عمى جكًده ضنىت بو نفس حاًتـ
كبتمؾ اآلثىرة ميًدح كعبي بف مامة حتى صار فخران ألىمو كقبيمتو، حيف آثر بنصيبو رفيقو النمرٌم، فقاؿ 

 الشاعر:
َو أسقى عمى ظمأو   ما كاف مف سيكقىةو

 خمران بماءو إذا ناجكديىا بردا
 كعب ثىَـّ عيَّ بوً  مف ابف مامةى 

رَّةن كقىدا  زكُّ المنٌية إال حى
 أكفى عمى الماء كعبه ثيَـّ قيؿ لو

، إنؾ كٌرادي، فما كىرىدا  ًرٍد كعبي
كع كالعطش، مالـ ييسمع بو في أمة مف أمـ الزماف، كال في  ٍيد الجي كقد ييصيبي القكـى في باديتيـ كفىمىكاتيـ مف جى

تيا، أرضو مف األراضي، كال في بمد مف  فَّ أحدىىـ ليجكعي حتى يشدِّ عمى بطًنو الحجارة ليكقؼى قرقىرى البمداف. كا 
نٌما العمامة لئلعرابٌي كالتٌاج لمممؾ.  كحتى يمجأ إلى شدّْ مىعاًقًد اإلزار، كينزعى ًعمامىتو عف رأسو، ليشدَّ بيا بطنىو. كا 

يره مف الناس، كيكتكم بالحرّْ ػ إذا نزع كاألعرابٌي يجد في رأسو مف البرد ػ إذا كاف حاسران ػ ما اليجده غ
عمامىتو ػ كما ال يكتكم أحد، لطكؿ مبلزمة العمامة لرأسو، كلكثرة طيّْيا طبقاتو فكؽى طبقات، كتضاعؼ ثىٍنييا 
بعضيا فكؽ بعض. كلرٌبما اعتـ األعرابي بعمامتيف، كلرٌبما كانت العمامة فكؽ قىمىٍنسيكىةو سميكة. قاؿ مصعب بف 

 ثي:عيمير المي
ٍف الظبلـ عميكـي   سيركا فقد جي

 فبئسى امرؤه يرجك الًقرل عند عاصـً 
 دفعنا إليو كىك كالذيخ حاظيان 

 نشٌد عمى أكبادنا بالعمائـً 
ٍدرٌم سعد بفي مالؾ بًف فناف الصحابٌي األنصارم كمف أكثر الذيف رككا عف النبي صمى اهلل  قاؿ أبك سعيد الخي

عمى بطني مف الجكع، كأتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أسأليو. فمما عميو كسمـ: ))أخذت حجران فعصبتيو 
 سمعتو كىك يخطب: مف يىستًعٌؼ يًعٌفو اهلل، كمف يٍستىًعف ييًعٍنو اهلل، رجعت كلـ أسألو((.

فؽ، ككأنما انقطعت  كقاؿ أعرابي: ))جعتي حتى سمعت في مسامعي دكٌيان، فقمت: مالي إال الصيد، فمـ أيكَّ
، ثـ لمحت مغارة، فجئتيا فمقيت فييا جرًك ذئب، فذبحتو، كشكيتو كأكمتيو، كأدَّىىٍنت بدىًنو، كاحتذيت جمدىه الطرائد
 نعبلن((.

كالمغيرة بف شعبة الثقفي أسمـ قبؿ صمح الحديبية، كشيدىا مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف مف 
كفي معركة القادسية كاف عمى رأس جيش المسمميف  أصحاب الرأم كالدىاء في العرب، ككاف يمقب بمغيرة الرأم.

سعد بف أبي كقاص، أحد العشرة المبشَّريف بالجنة، كأحد السٌتة أصحاب الشكرل الذيف انتقاىـ الخميفة عمر بف 
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الخطاب حيف طعنو أبك لؤلؤة المجكسي، ليختاركا خميفة منيـ. كقد ضاقت األحكاؿ بجيش سٍعدو ضيقان شديدان 
ال يتمكنكا مف خكض المعركة، فطمبى النجدة مف الخميفة عمر، فأرسؿ إليو المغيرة بالمدد، ككاف حتى لقد خشي أ

 معو سبعكف مف المطايا، فنحركىا، كأكمكا لحكمىيا، كادَّىىنيكا بشحكميا، كاتخذكا مف جمكدىا نعاالن.
مىمة عثماف الشحاـ ػ ككاف راكية محدثان مف أىؿ البصرة  ػ عف أبي رجاء كذكر األصمعي عف أبي سى

العيطاردٌم، قاؿ: ))لٌما بمغنا أف النبٌي صمى اهلل عميو كسمـ قد أخذ في القتؿ ىربنا، فمٌما جعنا لـ نجد إال فخذى 
ـى اإلداـ  أرنب دفينان، فشكيناه كأكمناه، فبل أنسى تمؾ األكمة((. ككاف األصمعي إذا حدث بيذا الحديث قاؿ: ))ًنٍع

 يف التٍَّخفيؼ((.الجكع، كًنٍعـ شعاري المسمم
كسأؿ مدينيّّ أعرابيان: ))أمَّ شيء تأكمكف، كأم شيء تدعكف؟((. قاؿ: ))نأكؿ مادبَّ عمى األرض كمشى إال 
بيف دكيبة عريضةي الصدر  َـّ حي بىيف العافية((. ككجو االستغراب أف أ َـّ حي بىٍيف((، فقاؿ المديني: ))ًلتٍيف أ َـّ حي أ

كم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عظيمة البطف، كتشبو الخنفساء. كا ٍبف داء يأخذ بالبطف فيعظـي كيتكٌرـ. كري لحى
بيف، تشبييان لو بيا، كىذا مف مزحو مع أصحابو.  أنو رأل ببلالن كقد خرج بطنوي كعظيـ، فقاؿ: أـ حي

الثبلثة،  كقاؿ األصمعي: ))أخذ أعرابي عظمان كراح ينيش ما عميو، حٌتى لـ يبؽ عميو شيئان، فنظر إلى أكالده
كقاؿ: ))أيُّكيـ ليذا؟((. قاؿ األكؿ: ))أعطنيو(( قاؿ األب: ))كما تصنع بو؟(( قاؿ: ))ألحسو حتى التجد عميو 
ذرة(( قاؿ: ))ما قيمتى شيئان((. قاؿ الثاني: ))أعطنيو(( فإنني أعيده إليؾ كما تدرم ىؿ ىك مف عظاـ اليكـ، أـ 

يئان((، قاؿ الثالث: ))أٍعطنيو، فإني أديقُّو دقان، كأسفُّو سىفّْان، كأجعؿي ميخَّو مف عظاـ العاـ الفائت((، قاؿ: ))ما قمتى ش
 إدامو((. قاؿ األعرابي: ))خذه فأنت لو((. قاؿ شاعر:

 فإنؾ لـ تشبو لقيطان كفًعمىو
ف كنت أىطعمتى األرزَّ مع النٍَّمرً   كا 

مقى الزادى عندىـ، فكجدىـ محتاجيف مف كثمة أبيات لشاعر آخر يسخر فييا مف جماعة مف الناس أىًمؿى أف ي
 يعكلييـ:

و لـ تجد لىيا  إذا اٍنقاصى منيا بعضي
ؤيكبان لما قٍد كاف منيا ميدانيا  رى

دةي األٍرحاؿ، لـ تٍرؽى مٍرقبان   ميعكَّ
 كلـ تىٍمتىًط الجيكفى الثبلثى األثاًفيا

 كال اٍجتزعٍت مف نحًك مكَّةى شقَّةن 
 اًدياإلينا، كال جازىٍت بو الًعيسي ك 

 كلكٌنيا في أصًميا مىٍكصميَّةه 
 مجاكرةه فيضان مف البحًر جاريا

نا ييا المجاًذيؼ نحكى  أتتنا تيزجّْ
 كتعقيب فيما بيف ذاؾ المراديا

: لمف ىذم القدكري التي أرل  فقمتن
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 تيييؿي عمييا الريحي تيٍربان كسافيا؟
 فقالكا: كىؿ يىٍخفى عمى كؿّْ ناظرو 

 ئيا؟قدكري رقاشو إف تىأمَّؿ را
ٍيدي قيديكًركـ؟  فقمت: متى بالمٍحـً عى

 فقالكا: إذا لـ يكيفَّ عكاريا
ال فًإٌنيا  األٌضحى إلى األضحى ػ كا 

 تككٍف كنٍسًج العنكبكًت كما ىيا
يدي لي في كجكًىيـ  فمٌما استبافى الجى

ـٍ في عياليا ـي، ادخمتييي  كشككاىي
 فكنت إذا ما استٌشرفيكني مقببلن 

ة ك   تداعياأشاركا جمعيان لجَّ
كال شؾ في أنؾ حفظؾ اهلل الحظت لطؼ طريقتو في تصكير فقرىـ، فمدييـ قدكر إذا انكسر بعضيا ال 
ٍدىا الدخاف، ألنيـ لـ  ييتمكف برأب الصدع فيو، فيي كمُّيا ال يحتاجكنيا. كىـ يرتحمكف بيا نظيفة، لـ ييسكّْ

طييا بالغبار، قالكا إنيا ميرقَّشة بسبب الشمس يضعيكىا عمى أنافيّْ المكقد. فمما سأؿ عنيا كقد رأل الريحى تغ
كخمكّْىا مما يحفظي لكنيا. فسأؿ عف آخر مرة طبخكا فييا لحمان، فأجابكه بأنيا ال يكضع فييا لحـ ػ إذا لـ تكف 

 معارة ػ مف األضحى إلى األضحى، فأشفؽ عمييـ الرجؿ كاحتسبيـ في عيالو.
ف كمالو عبلقة بالطعاـ عند العرب. كببلد العرب في معظـ أياـ كىذا يقكدنا إلى الحديث عف القدكر كالًجفا

دكرىىـ  َن ٍدب، كلكنيـ أحسفي الناس حاالن في أياـ الًخٍصب. فبل تظينَّفَّ أف كؿ ما يصفكف بو ؽي العاـ ببلدي جى
يـ باطؿ، فما يينًكر كرمىييـ كجكدىىـ عاقؿ.  كقىٍصعاتيـ كثريدىىـ كمرقىيـ كعىًصيدتىيـ كذباًئحى

ٍنتىًجعي بف نبياف أكثؽ الركاة، كما مف عالـ في العراؽ لـ يسألو كيأخذ عنو، كقد سألتو قاؿ ا ألصمعي: كاف المي
مرة عف ًخٍصب البادية، فقاؿ: ))كىؿ الًخٍصبي إال ىناؾ. كاهلل كاف الخير يزيد حتى لترل الكمب يمٌر بالمحـ 

 ب تعاؼي الطعاـ، فكيؼ يككف الخصب؟((.كالسمف ككأنو معركض عميو، فيتخطاه ًشبىعان. فإذا كانت الكبل
كقاؿ األٍفكىه األٍكدٌم كىك صبلءة بف عمرك بف مالؾ، ككاف مف كبار شعراء الجاىمية، كما كاف سيد قكمو 

 كقائدىـ في حركبيـ، كلـ يككنكا يخالفكف رأيو:
فنةه   فينا ًلثىٍعمىبةى بف قيس جى

 يأكم إلييا في الشّْتاًء الجيكَّعي 
 ستعاري كخيمةكمذاًنبه ال تي 

يا ال يرقعي   سكداءي ًعيبى نسيجي
كقد كاف الشعراء كما يزالكف يمدحكف األثرياء كالكرماء بقدر ما يذمكف البخبلء األًشٌحاء، كمنيـ معفي بفي أكس 
المزينٌي، كىك شاعر أدرؾ اإلسبلـ، كشعره رصيف، جيد الصنعة، كقكر مميء بالحكمة التي تصدر عف تمٌرس 
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شاـ، كأقاـ بالبصرة زمانان، لكنو كاف يحف إلى حياتو البدكية، كحسبو أف يمدح سيراةى المدينة كعبيد بالحياة. دخؿ ال
 اهلل بف العباس، كعبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب، كعاصـ بف عمر بف الخطاب كسعيد بف العاص.

ـ استقدمو، ككاف مف كسعيد بف العاص سرمّّ مف سراة المدينة المشيكريف، كاله عثماف بف عفاف الككفة، ث
المدافعيف عف عثماف في الفتنة. ثـ كاله معاكية الحرميف، ككاف ييعاًقب بينو كبيف مركاف بف الحكـ. كيركل عف 

 كرمو أحاديث كثيرة.
 قاؿ معف يذكر ًقٍدرى سعيد في بعض ما يمدحو:

ك شىتىكاتو ال تزاؿي قيدكريه  أخي
ؿي  َـّ ييٍرحى ؿُّ عمى أرجاًئيا ث  ييحى

 ٍمتطاىا المكًقدكف رأيٌتياإذا ما ا
ٍزًؿ تيٍشعؿي  ٍشًؾ ًقراىا كىي بالجى  ًلكى

 سمعتى ليا لىٍغطان إذا ما تىغىٍطمىطتٍ 
 كىيىٍدر الًجماؿ رٌزمان حيف تىجفىؿي 

 ترل الباًزؿى الكىٍكماء فييا بأسرىا
ٍمحؿي  ةن في قٍعًرىا ما تىحى  ميقىبَّضى

يا فكأٌنما  إذا التطمٍت أمكاجي
 الغىٍمي أىٍفكىؿي ييزىٍعًزعيا مف شٌدة 

ٍيـ بًف عامر، أحًد بني عمرك بف مىرًثد، فمدحو، كذكر في مدحو قيديكره،  كنزؿ الفرزدؽ عمى أبي السٍَّحماء، سيحى
 فقاؿ:

 سألنا عف أبي السٍحماًء حٌتى
 أتٍينا خيرى مٍطركؽ لسارم

 فقمنا: يا أبا السٍَّحماًء إٌنا
 كجدنا األٍزدى أبٍعدى مف نزار

ؿو إلينافقاـ يجرُّ مٍف   عىجى
 أسابيَّ النُّعاًس مع اإلزار

 كقاـ إلى سبلفًة ميٍسمىًحبٍّ 
 رثيـ األنًؼ مربكبو بىقارً 

 تدكري عمييـي كالقٍدري تغمي
 بأبيضى مف سىًديؼ الكٍكـ دارم

 كأف تىطيمَّعى الترعيب فييا
 عىذارىل يىطًَّمٍعفى إلى عذاًرم
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نىٍيس األسدم شاعران  خطيبان عاش في الككفة ككاف مف شعراء مضر كألسنتيا عالمان ككاف الكميتي بفي زيد بًف خي
 بالمثالب كالمناقب كاألياـ. 

 قاؿ في صفة الًقٍدر:
 إكىزّّ تىغٌمسي في ليٌجة

 تغيب مراران كتطفك مرارا
ٍمييا  كأٌف الغيطاًمط مف غى

كى ًغفارا ـى تيجي  أراجيزي أٍسم
ـر ككثرة اآلكميف، فإنيـ كانكا يبالغكف في كصؼ كألف الًقدكر رمز لكثرة الطعاـ، كىذا رمز لمجكد كالك

ٍكف بيذا.  ضخامتيا كاتساعيا حتى يصمكا بيا إلى درجة ال يقًدر أحد عمى تصديقيا. ككانكا يتفاخركف كيتياجى
 فقد حدثني محمد بف يسير فقاؿ، لٌما قاؿ شاعر:

يا  إٌف لنا ًقٍدران ذراعاف عىرضي
 كلمطكًؿ منيا أذرعه كًشباري 

)كما ىذه؟ أخزل اهلل ىذه ًقدران بيف القدكر(( كراح يصؼ قدره ككأنو يصؼ كاديان، حتى جعؿ قاؿ آخر: )
 اليضاب كالجباؿ كالغكؿ حجارة تستند إلييا، فقاؿ:

 بىٌكٍأتي ًقٍدرم مكضعان فكضٍعتييا
 برابيةو ًمف بيًف مٍيتو كأٍجزىعً 

 جعمت ليا ىىٍضبى الرّْجاـً كًطٍخفةن 
 ٌنزعً كغيكالن أثافيى دكنيا لـ تي 

 بًقدرو كأف الميؿى سيٍحمىة قىٍعًرىا
 ترل الفيؿ فييا طافيان لـ يىقطعً 

ؿ لؤلضياؼ كارم سىديفييا  ييعجّْ
 كمف يٍأًتيا مف سائر الناس يىٍشبعً 

كأنقؿ عف أبي غبيدة معمر بف المثنى المغكم العالـ بأياـ العرب كأخبار الجاىمييف، كقد درس عمى أبي عمرك 
حبيب، فكاف أحد الثبلثة في البصرة، ىك كأبك زيد كاألصمعي. قاؿ أبك عبيدة: لٌما قاؿ بف العبلء كيكنس بف 

 الفرزدؽ:
كـ النعامة أيًحٍمشىت  كًقدر كحٍيزي

ٍشبو زاؿ عٍنيا ىشيمييا  بأٍجذاؿ خي
كـ النعامة؟ أيفتخر بقىدر ليست أكبر مف كسط النعامة كصدًرىا؟ أخزل اهلل ٍيزي  قاؿ ميسرةي أبك الدرداء: كما حى

 ىذه القدر، كاهلل ما تيٍشًبعي الفرزدؽ كحده. كلكٌني أقكؿ:
ٍميىيا ٍكؼ الميؿ أٍحمىٍشتي غى  كقىٍدرو كجى

 ترل الفيؿى فييا طافيان لـ ييفصَّؿً 
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كمٌمف أكركدكا صفة الًقٍدًر أك الخكاف في مدائحيـ الشاعر أبك كثير عبد اهلل بف الزبير األسدم، كىك بالطبع 
ر بف العكاـ، بؿ إف الشاعر ىجا القائد عبد اهلل بف الزبير ىجاءن مٌران. كقد كاف مف اليجائيف غير عبد اهلل بف الزبي

لمناس المرىكب شرىـ. كىك شاعر ككفي المنشأ كالمنزؿ، ككأف أمكم اليكل، كأكثر شعره في مدح أسماء بًف 
ف كاف لـ يت كؿَّ أم عمؿ لمسمطاف، كىك أحد خارجة بًف حصف بًف حذيفة الغزارم، كىك سرمّّ مف سراة الككفة، كا 

 ثبلثة ييعٌدكف أجكاد الككفة الظاىريف.
قاؿ عبد اهلل بف الزبير األسدم يمدح أسماء بفى خارجةى بًف حصًف الفزارم بالكـر كالجكد، كيصؼ خكانو 

مىبلن في سنتو الثامنة أك التاسعة، كليس ذبيحة صغيرة:  باالتساع، كبأف عميو جى
 ؿ يبتغيألـ ترى أف المجدى أرس

 حميؼى صفاءو قاببلن ال يزايميوي 
 تخيَّرى أسماءى بف حصف فبيطّْنىتٍ 

 بفًعؿ العيمى أيمانيو كشمائميو
 ترل الباًزؿى البيٍخًتٌي فكؽى خكاًنو

 ميقطَّعة أعضاؤيه كمفاصميو
زيد، أحد بني  كقد يزيدكف في المبالغة عف الحٌد، كيأتكف بما ال يقبمو العقؿ، مف ىذا مدحي الفرزدؽ لمعيذاًفر بف

 تىٍيـ البٌلت بف ثعمبة، فقد قاؿ فيو كىذا ليس فيو صفة الًقدر:
 ًلعمريؾى ما األرزاؽ يكـ اكتياليا

 باكثرى خيران مف خكاف العيذاًفر
 كلك ضافىو الدٌجاؿ يمتمس الًقرل

 ازه بالعساًكر ٌ كحؿ عمى خب
 بعيدَّة يأجكج كمأجكج جيكَّعان 

 ألٍشبىعيـ شيران غداء العذافر
ف ىؤالء الشعراء الحكـى بفي عىٍبدؿ األسدم الغاضرٌم. كىك ىٌجاء خبيث المساف، ككاف أعرج أحدب، كلكنو كم

كاف مف أطيب الناس كأممحيـ نادرة، كشعره يدؿ عمى خفًة ركحو كحضكر بدييتو. لكنو كاف كثير اليجاء حتى 
كـ بف أبي العاص، كىك أخك الخميفة عبد الممؾ لمكالة، فاتقى لسانىو الكبير كالصغير، إال ًبٍشرى بفى مركاف بف الح

بف مركاف، ككالي الككفة في عيده، ثـ البصرة معيا، ككاف ليّْفى الكالية، سيؿى الحجاب، طٍمؽى الكجو، كريمان، كما 
كاف صاحبى شرابو كينادـ عميو، كقد كاف مجمسيو في الككفة ثـ في البصرة يتَّسع لمشعراء جميعان حتى مف 

مف أمثاؿ جرير كالفرزدؽ كاألخطؿ ككيثىيّْر كأعشى بني شيباف كغيرىـ. ككاف يىمذُّ لو أف يشًعؿى المختمفيف 
 الخصكمةى بيف الشعراء. قاؿ فيو ابف عبدؿ:

 لك شاءى ًبٍشره كاف مف ديكف بابوً 
ٍمري  قاًلبىةه حي  طماًطـي سكده أك صى

 كلكٌف بشران أسيؿ الباب لٌمتي
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 ري يككف لبشرو عندىا الحمدي كالشكٍ 
 بعيدي مىراًد العيف ما رٌد طرفو

 ًحذارى الغكاشي بابي دارو كال سىٍتري 
كقد كانت القدكر أحيانان كسيمة مف كسائؿ التياجي بيف الشعراء، فمـ تعد مجرد كسيمة مف كسائؿ الطعاـ، بؿ 

. مف ذلؾ مياجاة كمفاخرة بيف الفضًؿ بًف عبد الٌصمد الرقاشٌي  كابف يسير. كقد صارت دليبلن عمى البخؿ كالكـر
كاف الفضؿ مف شعراء البصرة العابثيف الماجنيف، كقد مدح الرشيد كأجازه، إال أف انقطاعو كاف إلى آؿ برمؾ، 
كىك مف الًقٌمة الذيف ظمكا عمى كفائيـ ليـ بعد نكبتيـ. فقد ظؿ يزكرىـ في سجكنيـ، كيرثي مكتاىـ، قاؿ الرقاشي 

 في كصؼ الًقٍدر:
ٍكنةلنا مف عطاء اهلل دىما  ءي جى

 تناكؿي بعدى األقربيف األقاًصيا
ـى كًطخفة   جعٍمنا أالالن كالرّْجا

 ليا ػ فاستقمَّت فكقيفَّ ػ أثافيا
 مؤدّْيىةن عنا حهقكؽ محمد

 إذا ما أتانا بائسى الحاًؿ طاكيا
 أتى ابفي يسيرو كي ينفس كىٍربىو

ٍبح غاديا  إذا لـ ييرح كافى مع الصُّ
 لرقاشٌي كقد حدثتؾ عنو مف قبؿ، فأجابو ابف يسير، فقاؿ:ككاف يعٌرض بمحمد بف يسير ا

 كثمماًء النكاحي كال يىرل
 بيا أحد عيبان سكل ذاؾ باديا

 ينادم ببعضو بعضييـ عند طمعتي
 أال أىٍبشركا ىذا اليسيرٌم جاثيا

 كقاؿ في ًقٍدر الرقاشٌي:
 ًقٍدر الرقاشٌي لـ تينقر بمنقار

 مثؿ القيدكر، كلـ تيٍفتىٌض مف غارً 
 لكٌف ًقدرى أبي حفصو ػ إذا نيسبت

 يكمان ػ ربيبةي آجاـ كأٍنيار
فاعترض بينيما أبك نكاس الحسف بف ىانئ، كقد كانت بينو كبيف الرقاشٌي مياترات شعرية، فقاؿ ييجك قدر 

 الرقاشي:
 كدىىماءى تيثفييا رقاش إذا شتت

 مرٌكبًة اآلذاف أْـّ عياؿً 
ٍيزكـ البعكضًة صدريىا  يىغٌص بحى
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 ليا عفكان بغير ًجعاؿكتينزً 
 كلك ًجئتىيا مؤلل عبيطان ميجٌزالن 

 ألخرجتى ما فييا بعيكد ًخبلؿً 
 ىي القدري قدري الشيخ بكر بف كائؿو 

ـى كؿّْ ىيزاؿً   ربيًع اليتامى عا
 كقاؿ أبك نكاس في قٍدر الرقاشٌي أيضان:

مى  رأيتي قيدكرى الناس سكدان عمى الصّْ
 لبٍدرً كًقٍدرى الرقاشٌييف زىراءى كا   

 كلك جئتىيا مؤلل عبيطان ميجٌزالن 
 ألخرجتى ما فييا عمى طرًؼ الظٍّْفرً    

 ييبيّْنييا لممعتفي ًبفناًئيـ 
 ثبلثه كحظى الثاء مف نيقىط الحٍبرً    

 تىبيَّفي في ًمٍحراًثيا أفَّ عيكدىه
ٍمرً      سميـ صحيح، لـ ييًصٍبو أذل الجى

 إذا ما تنادىكا بالرحيؿ سعى بيا
لىًد الذَّرّْ أمامى     ٍكلٌي ًمف كى  يـ الحى

 كقاؿ بعض الشعراء كىك ييجك ابفى حٌبار:
 لك أفَّ ًقٍدران بكت مف طكؿ ما حبست

فكًؼ بكٍت قٍدر ابف حٌبارً      مف الحي
ٍعًدنييا  ما مسَّيان كسـه ميٍذ فيضَّ مى

 كال رأت بعد نار الٌعٍيًف مف نارً    
ميو كسمـ كأصحابو، كمنيـ القادة الذيف فتحكا الفتكح كالبمداف، كالشعكبيكف المبغضكف آلؿ النبي صمى اهلل ع

ديكف في تعيير العرب بجفاؼ عيًشيـ كقسكًتو كخشكنة ممبسيـ كمسكنيـ  ى كرفعكا راية اإلسبلـ في كؿ مكاف، يتزيٌ 
الكريـ كمركبيـ، كيجعمكف كؿ نعيـ عنيـ بعيدان، حتى لتظٌف أف أحدان منيـ لـ يكف سعيدان، كال ترؾ في العيش 

المنعَّـ ذكران حميدان. كالحقيقة أف العرب مف أحسًف األمـ حاالن إذا جاد السحاب بالغيث. كطبيعة حياتيـ كأرضيـ 
تفرض ىذا، أال ترل كيؼ سٌمكا المطر غٍيثان كىك مف الغٍكث؟ فإذا جادت السماء بغيًثيا، كامتؤلت األرض بالكؤل 

 أككلة، كعشب كال بعير((. كالماء، فعند ذلؾ يقكؿ قائميـ: ))مرعى كال
ذا نظرت في أشعارىـ عممت أنيـ قد عىرىفكا الطيّْبى مف الطعاـ كأكمكه. ألف الناعـ مف الطعاـ ال يككف إال  كا 

 عند أىؿ الثراء كأصحاب العيش الرغيد. قاؿ زياد بٌف فٌياض يذكر الدٍرمىؾى كىك الدقيؽ األبيض:
 كالقت فتى قيس بف عيبلف ماجدان 

ٍتيا الكيماةي الفكارسي إذا الح     ربي ىرَّ
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ًؾ اليجاف بسيًفو  فقاـ إلى البىرى
 كطارىٍت ًحذارى السيؼ ديٍىـه قناعسي    

 فصادؼى حٌد السيؼ قٌباءى جٍمعىدان 
ٍيف نائسي      فكاست كفييا ذك غرارى

 فأطعمىيا شحمان كلحٍمان كدىٍرمكان 
 كلـ تثننا عنو الميالي الحناًدسي    
 كقاؿ:

 كفاكيةو  تظؿي في دىٍرمؾو 
 كفي شكاءو ػ ما شئتى ػ أك مىرىقو   

كقاؿ جرير بف عطية الخٍطفي أحد أشعر الثبلثة في عيد بني أمية كاآلخراف الفرزدؽ كاألخطؿ، كذكر 
نىاب، كىك ما يتخذ مع الخبز مف مزيج الخردؿ كالزبيب، كييركل البيت  الصبلئؽ، كىي الخبز المرقؽ، كالصَّ

 لمشكٌية:))بالسبلئؽ(( كىي الجداء ا
تكمّْفني معيشة آؿ زيدو   َو

نابً      كمف لي بالصَّبلًئؽ كالصَّ
ٌكارىل. قاؿ النًَّمر بفي تىٍكلب:  كالٌدٍرمىؾ ىك الحي

 ليا ما تشتيي: عسؿ ميصفَّى 
كَّارل بسٍمفً  ف شاءت فحي  كا 

ـى قبؿ عبد ا دعاف، كمف أشرؼ ما عرفكا مف الطعاـ الفالكذج، كلـ ييطًعـ الناسى أحد منيـ ذلؾ الطعا هلل بف جي
ككاف سرٌيان مف سراة قريش قبؿ اإلسبلـ، كلو في الكـر أخبار كثيرة، فكاف يقيـ المكائد، كييضرب المثؿ بجفانو 
ـي كالقاعد. كقد كفد عمى كسرل. كنقؿ الفالكذج عف الفرس، فكاف يصنعو في  التي كاف يأكؿ منيا الراكبي كالقائ

 مكة كيطعمو الناس.
ٍمت، فقاؿ:كقد مدحو بذلؾ أمية   بف أبي الصَّ

 إلى ريديح مف الشّْيزل عمييا
 ليباب البيرّْ ييٍمبىؾ بالشّْياد   

كلمعرب الثريد، كىك عاّـّ في أٍشراًفيـ، كقد اشتير بو الياشـ جد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ألنو كاف ييشـ 
 كر:الخبز لقكمو، كيطعـ الناس، حتى غمب عميو المقب، كقد ميدح بو في شعر مشي

ك العيبل ىىشىـ الثريد لقكًمو  عمري
 كرجاؿ مكَّةى ميٍسًنتيكف ًعجاؼي    

ٍيس يككف مف  ٍيس طعاـ ممدكح عند العرب، كىك كالثريد، إال أف ىذا يككف بالٌمحـٍ كالمىرىؽ كالًحمّْص، كالحى كالحى
ًمٌي. التمر كاألقط كالسَّمف تيخمط كتيعجف كتسكل كالثريد. كيزعيـ بنك مخزكـ أف أٌكؿ مف ح يد بفي ىىرى اس الحيس سيكى

 قاؿ الشاعر:
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ذا تككف شديدةه أيدعى ليا  كا 
نديب    ٍيس ييدعى جي ذا ييحاس الحى  كا 

بيب العٌنبرم، يقاؿ لو: آكؿ الخبز، ألنو لـ يكف يأكؿ التمر،  كالخبز ممدكح عندىـ أيضان. ككاف عبد اهلل بف حى
و. ككانكا إذا فخركا قالكا: منا آكؿي الخبز كمٌنا ميجيري الطير، كال يرغب في المبف، ككاف سيّْدى بني العنبر في زمان

 يعنيكف ثكب بفى شىٍحمة العنبرم. كىـ يقدّْمكف المحـى عمى المبف، كلذلؾ قاؿ شاعرىـ:
 كلك أنيا لـ تٍدفع الًرٍسؿى دمَّيا

يا مف بعًض أنساًبيا دما     رأل بعضي
 كيقدّْمكف المحـ عمى التمر، أال تراه يقكؿ:

 ني عيبىيده تمريىا كقريتيياقرت
ٌراةو قىميؿو رككبييا    ـى ميصى  سىنا

 فيؿ يستكم شحـي السناـ إذا شتىا
 كتمري جكاثا حيف ييمقى عسيبييا؟   

طعاـً السَّناـ شيء. ككـ رأينا الشعراء يىٍفخركف بعىٍقًر ًمطيّْيـ، كما عىقىر  كليس يككف فكؽ ذبًح الجمؿ أك الناقًة كا 
تىو لمعذارل. كالعىٍقر ىك النجدة، كالمبف ىك الرٍّْسؿ. قاؿ اليذلي ميرتجزان كىك يقاتؿ بني المصطىًمؽ امرؤ القيس مىًطيَّ 

زاعة:  مف خي
رىيـ رٍجبل َن  لك أٌف حكلي مف ؽي

 بيضى الكجكه يحممكف النٍُّببل   
 لمنعكني نىٍجدةن كًرٍسبل

 سيفعي الكجكه لـ يككنكا عيزال   
ٍخر بفي عبد  اهلل الخيثمي اليذلٌي المعركؼ بصخر الغٌي، كقد لقب بيذا لخبلعتو كشدة كاليذلي ىذا ىك صى

 بأسو ككثرة شره. ككذلؾ كاف أخكه كاسمو ))األعمـ(( كاحدان مف صعاليؾ ىذيؿ: قاؿ صخر:
 أال إف خيرى الناًس رٍسبلن كنجدةن 

. فقد قيتؿ صخر الغٌي في إحدل غاراتو، فرثاه عدُّكه أبك  حتى لصكصيـ كصعاليكيـ كانكا يفخركف بالكـر
ـ. ككاف المرار بف سعيد الفىٍقعًسٌي كأخكه بدر لصيف، ككاف بدر أشير منو بالسرقًة كأكثرى  المثىمَّـ، ككصفو بالكرى

 غارات عمى الناس. كالٌمرار شاعر بدكم أمكم، قاؿ:
 ليـ إًبؿ ال ًمف دياتو كلـ تكف

 ميكران كال مف مىٍكسىب غير طاًئؿً    
 اًطيًط غارة كلكف حماىا مف شىم

 ًحبلؿي العكالي فارسه غير ماًئؿً    
 ميخيَّسىةه في كؿ رٍسؿو كنىٍجدة

 كمعركفةه ألكانيا في المعاًقؿً    
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كنعكد إلى الثريد، فقد كانت لو ميزة عند العرب، ككانكا يعدُّكنو ػ بعد الشكاء ػ أفضؿ طعاميـ. فقد كصفو عيبيد 
ي النميرم، كقد غمب عميو ىذا المقب لكثرة كصًفو اإلبؿ، كجكدة بف حصيف مف بني نمير، كىك المعركؼ بالراع

نىٍعًتو إياىا، كقد كاف شاعران فحبلن مف شعراء اإلسبلـ، لكنو أبى إال الدخكؿ في معركة نقائض جرير كالفرزدؽ، 
 ففضحو جرير، كقيؿ إف الراعي مات كمدان مف ىجاء جرير لو. قاؿ الراعي في كصؼ الثريد:

 لنجـ مف ميستحيرةو فباتى يعدُّ ا
 سريعو عمى أيدم الرجاًؿ جمكديىا   

كحساف بف ثابت األنصارم شاعر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فحؿ مف فحكؿ الشعراء، قاؿ في كصؼ 
 الثريد:

راًتو جى  ثريده كأٌف السمفى في حى
 نجكـ الثرٌيا أك عيكفي الضياًكفً    

 السماء أك عيكف الًقطط.فكأف السمفى يممعي في الثريد، كما تممعي نجكـ 
كىـ يفتخركف بأف أثرى النعمة يظير عمييـ، فقد افتخر الشاعري الجاىمٌي القديـ بشري بفي خاًزـ األسدم، بأف 

 دىف السناـ يظير عمى ًلحاىيـ، فقاؿ:
دىؾ السًَّديًؼ عمى لحاىيـ  تىرل كى

 كمىٍكف الٌراًر لبَّدهي الًصقيعي    
ىاشـ عُـّ النبي صمى اهلل عميو كسمـ شاعران، ككانت قريش تخشى سطكتو ككاف الزبير بف عبد المطمب بف 

 كلسانو. قاؿ مفتخران:
مًقنا ًمٍقنا إذ خي  فإٌنا قد خي

بىراتي كالًمٍسؾي الفىتّْيتي      لنا الحى
 كصٍبره في المكاطف كؿَّ يكـو 

 إذا خفّْتي مف الفىزًع البيكتي    
ٍمسي لـ يىٍمبس رجاؿ  كلكال الحي

 ًعزَّةو حٌتى يمكتكاثيابى أى    
 ثيابيييـي ًشماؿه أك عباءه 

 بيا دىنىسه كما دىًنس الحميتي    
فميَّز ػ كما ترل ػ لباس أىمو األشراؼ كأىؿ الثركة؛ مف غيرىـ الذيف ما كاف ليـ لكال قريش أف يمبسكا إال 

 عباءات زفرة دنسة، كما يىٍدنىسي زؽ السٍمف أك العسؿ.
قيس كيكٌنى أبا بصير كما يسمكف الممدكغ سميمان كىك معدكد في الطبقة  كقاؿ األعشى الكبير ميمكف بف

 األكلى مف شعراء الجاىمية.
 لمىشَّرَّؼ ي العىٍكدي فأكنافيو

مٍرافى فينصيكبً      ما بيف حي
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ٍحرة  خيره ليا إف ًخشيىٍت جى
 مف ربّْيا زيًد بف أيكبً    

 ميتًَّكئان تيقرىعي أبكابيو
 كيكبً يٍسعى عميو العبدي بال   

ٍمًت بف أبي ربيعة، كىك أبك الشاعر أمٌيةى بًف أبي الصٍمًت، كقد تقدـ ذكره، في مدح سيؼ بف  كقاؿ أبك الصَّ
 ذم يزف:

 ًليىٍطميًب الثأرى أمثاؿ ابًف ذم يىزىفو 
 إذ صار في البىٍحر لؤلعداء أحكاال   

 إٍشرىب ىنيئان عميؾ التاجي ميرتفقان 
 حبلالفي رٍأًس غيٍمداف داران منؾ م   

كليس ىذا مف باب اإلفراط كالتيكيؿ. كباب اإلفراط كقكؿ الشاعر ًجراًف العىٍكد حيف كصؼ نفسو كعشيقتو، 
 فقاؿ:

 فأصبحى في حيثي التقينا غيدىيَّون 
ٍمخاؿه كًمٍرطه كميٍطرىؼي      سىكاره كخى

 كميٍنقىًطعاته مف عهقيكدو ترٍكنىيا
ٍطرىؼي     ٍمر الغضا في بعض ما تىتىخى  كجى
َي بف زيد، ككاف شاعران فصيحان مف شعراء الجاىمية.  الشعراء الذيف جنحكا إلى اإلفراط كالمبالغة عىدمٌ كمف 

كقد كاف أبكه زيد بف حٌماد بف أيكب كأىمو مف النصارل كأصميـ مف بني تميـ. كقد ممؾ زيد عمى الًحيرة زمنان. 
 ذر. قاؿ عىًدٌم:كلعىًدمٍّ قصة طكيمة مع المنذر بف النعماف، كالنعماف بف المن

 يا ليبينى أكقدم النارا
يف قد حارا     إٌف مف تىٍيكى

 ريبَّ نارو بتُّ أرقبييا
 تقًضـي اليندم كالغارا   

فما مف نار تأكؿ السيؼ اليندم إال نار جينـ، كنعكذ باهلل منيا. كعمى ذكر النار، كصؼ شاعر آخر ناران، 
ٍند، كى  ما مف أعكاد العطكر. قاؿ:فجعؿ حطبىيا عيداف اليىمىٍنجكىج كالرَّ

 أرل في اليكل ناران ًلظبيةى أيكًقدىت
قيكديىا    ييٍذكى بعدىىيفَّ كي  ييشىبُّ كى

 تيشىبُّ بعيداف اليىمىٍنجيكج مىٍكًىنان 
ٍنًد أحيانان فذاؾى كقيكديىا     كبالرَّ

، كمف الطعاـ كنعكد إلى طعاـ العرب، كقد ذكرنا الطعاـ الممدكح، كذكرنا بعض أصناؼ الطعاـ المذمكـ
. قاؿ جرير: ًزيرة التي تيعاب بيا قبيمة ميجاًشع بفي داـر  المذمكـ أصناؼ أخرل كالخى
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ًزيري فًقيؿ: أيف ميجاًشعه   كيًضعى الخى
 فىشىما جحاًفمىو جيراؼه ًىٍبمىعي    

و ذيٌر عميو كقيؿ إف الخزيرةى أك الخزير المحـي ييقىطَّعي ًقطعان صغيرة ثـ يطبخ بماء كثير كممح، فإذا اكتمؿ  نيٍضجي
الدقيؽ حتى يتماسؾ. كقيؿ: الخزيرة مىرىقة كىي أف تيصفى النخالة المبمكلة ثـ تيطبخ، كقيؿ: الخزيرةي كالخزير مف 

 الدسـ كالدقيؽ.
ٍسكان، كىي طعاـ  ساء. كأثقؿ مف أف تيحسى حى كمنو السخينة التي تيعاب بيا قريش. كىي ما كاف أغمظ مف الحى

نما يأكمكف السخينةى كالنًَّفيتىةى في ًشدَّة الدىر كغبلء ييتَّخذ مف الدقيؽ،  ساء. كا  دكف العىصيدة في الرّْقة كفكؽ الحى
السعر كقمة الماؿ. كقاؿ أعرابي: السخينة دقيؽ ييمقى عمى ماء أك لبف فييطبخ ثـ ييؤكؿ بتمرو أك ييحسى. ككانت 

 د ىجا ًخداشي بف زىير قريشان بيذا االسـ، حيف قاؿ:قريش تيكًثر مف أكميا. فعييّْرىت بيا حتى سيمُّكا سخينة. كق
 يا شىدَّةن ما شىدىٍدنا غيرى كاذبةو 

رـي      عمى سخينةى لكال الميؿي كالحى
ٍعصعة مف الشعراء الفرساف في الجاىمية، كقد قتمت قريش أباه  كًخداش بف زىير بًف ربيعة مف عامر بف صى

 في حرب الفيٌجار.
يذا عبد اهلل بف ىٌماـ السُّمكلٌي، كقد كاف ذا جاه عند السٍُّفياًنٌييف مف خمفاء بني أمية، كمف الذيف عٌيركا قريشان ب

كقد رثى معاكية، كما رثى ابنو يزيد، كىك الذم حرض يزيدان عمى أخذ البيعة البنو معاكية بف يزيد. قاؿ عبد اهلل 
 بف ىٌماـ:

 إذان لضرٍبتىيـٍ حتى يعكدكا 
 ًخينابمكَّةى يمعقكف بيا السَّ    

كمع أف التمرى طعاـ أساسي في أطعمة العرب، فإنيـ كانكا ييجكف بعض القبائؿ بأكؿ التمر، كمنيـ األنصاري 
كعبد القيس كعيذرة كىي القبيمة التي أنجبت أعظـ شعراء العشؽ كاليكل العيٍذرم، ككؿُّ مف كاف بقرب النخؿ، 

 عرفكف المحـ. قاؿ الفرزدؽ:كلعميـ عىنىكا بيذا أف يقتصر طعاميـ عمى التمر فبل ي
بزىةه   كلستي بسىٍعًدمٍّ عمى فيو خي

 كلست بعىٍبدمٍّ حقيبتيو التٍَّمري    
كـ الناس. كالعرب إذا كجدت رجبلن مف القبيمة قد أتى ًفٍعبلن  كتييجى بنك أسد بأكؿ لحـ الكبلب، كبأكؿ لحي

ف لـ يكف ذلؾ إال فعؿ رجؿ قبيحان، ألزمت ذلؾ القبيمةى كمَّيا كشًممىٍتيا بقبح ًفٍعمو، كما  تيمدح القبيمة بفعؿ جميؿ، كا 
ف كاف ىذا  كاحد منيا، كما افتخرت قبائؿي بجكد أحًد أبنائيا. فتيجك قريشان بالسًَّخينة، كعبدى القيس بأكؿ التمر، كا 

ؿ الكمب عامان في القبيمتيف معان، كالتمر كالسخينة مف أصمح األقكات لمناس. كما تيجك العرب بعض القبائؿ بأك
ف كاف ذلؾ قد فعمو رجؿ كاحد منيـ، كلعمنا ػ إذا فتشنا عف األسباب ػ نجده معذكران في ًفعمو.  كلحـ بني البشر، كا 

 قاؿ الشاعر:
 يا فىٍقعىًسيُّ لـ أىكىٍمتىو ًلمىٍو؟

 لك خافىؾى اهللي عميو حرَّمىوٍ    
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 فما أكمت لحمىوي كال دىمىوٍ     
اه كأبياتو عند الحديث عف طعاـ الخرس، كىك طعاـ الكالدة، كىك يعرّْضي بأكؿ كقاؿ ميساًكري بف ىند، كقد ذكرن

 بني أسد لحـى الكمب:
لىدت غيبلمان   إذا أىسًديَّةه كى

َو في الغيبلـً      فبشٍّْرىا بميٍؤـً
رّْسييا نساءي بني ديبىٌير  تيخى

 بأخبًث ما يجدف مف الطعاـً    
 ترل أظفارى أعقدى ميٍمقىياتو 

ـ الثُّماـً براًثنييا      عمى كىضى
 كقاؿ أيضان:

ـى فىٌقعسه  ٍؿ العا  بني أسدو إف تىٍمحى
 فيذا إذاى دىري الكبلًب كعامييا   

 كقاؿ الفرزدؽ:
 إذا أسدمّّ جاع يكمان ببمدةو 

 ككاف سمينان كمبيوي فيك آكًموٍ    
ٍيح بفي أكس، كىك ييجك أبا الميٌكش األسدٌم:  كقاؿ شيرى

 هي عيٍَّرتىنا تمرى العراؽ كبيرَّ 
ٍمري      كزاديؾ لحـي الكمب حسحسو الجى

 كتييجى أسده كىذيؿه كبنك العنبر كباًىمة بأكؿ لحكـ البشر. قاؿ شاعر ييجك ىذيبلن:
 كأنتـ أكمتـي سحفةى بف ميحدَّـو 

ـي أحده بىٍعدي     ٍنكي ، فبل يأمى بابه  رى
 كقاؿ حساف بفي ثابت فييـ:

 إف سرَّؾى الغدري ًصٍرفان ال ًمزاجى لو
 اٍئًت الرًَّجيعى كسىٍؿ عف دار لىٍحيافً فى    

ٍكا بأكىًؿ الجاًر بينييـي   قكـه تكاصى
 فالشاةي كالكمبي ك اإلنسافي ًسٌيافً    

 كىجا شاعره بني العنبر، كىك يريد ثىٍكبى بفى شحمة، فقاؿ:
ًجمتـي ما صادكيـ عبلجي  عى

 مف العينيكًؽ أك ًمفى النّْعاجً    
 اجً حتى أكٍمتـي طىٍفمةن كالع    
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فيجا ثكبى بف شحمةى بأكؿ لحـ امرأة. ككاف ثكبي ىذا أكرـى نٍفسان مف أف يطعـى طعامان خبيثان كلك مات جكعان، 
 كلو قصص كثيرة، كقد أسرى حاتمان الطائٌي كظؿَّ عنده زمانان.

 كقاؿ الشاعر ييجك باىمةى بمثؿ ذلؾ:
 إف ًغفاقان أكمٍتوي باىمىوٍ  

َن ككاًىمى      وٍ ًتمشَّشيكا عظامىوي
ُـّ ًغفاؽو ثاًكمىوٍ      كأصبحت أ

يا كأخكىا أبك  ٍممةى بنًت فاًئد بف حبيب بف خالد بف نضمة، حيف أكميا زكجي كىيجيت بذلؾ أسده جميعان، بسبب رى
أًرب. كقد نعى ذلؾ عمييـ عبد الرحمف بف ميساًفع بًف داره، كىك مف شعراء اإلسبلـ مف غىطىفاف، كقد أكثر في 

 ظفركا بو، فقتمو كاحد منيـ:ىجاء بني أسد، حتى 
ـٍ شيًكيَّكيـ ًكيتـي كاحتمبت  أفي أف رى

ـى الفىٍقعىًسيُّ مف الفىٍخًر؟    ؟ كفي رتيـٍ  فىخى
 كرممةي كانت زكجةن لفريًقكيـ

 كأختى فريؽو، كىي ميخًزيةي الذٍّْكرً    
، كيؼ القرابةي بينكـ  أبا أىًربو

خكاًنكـ مف لحـ أكفاًليا عيٍجًر؟     كا 
 كقاؿ:
ٍممًة فائدو عيدً   مٍت نساءن بعد رى

ـي بأمافً      بني فقعسو تأتيكي
 كباتت عركسان ثـ أصبحى لحمييا

 جبل في قدكر بينكيـ كىًجفافً    
رَّس بف ربعي، كىما شاعراف بدكياف، ككاف لمضرس خبر مع الفرزدؽ ليس  ٍبعٌي. أخك ميضى كقاؿ البىراءي بف رى

 ىذا مكانو:
ؿَّ بيًتؾ مي  ٍمتي إٌف مىحى  نًتفي يا صى

 فاٍرحٍؿ فإفَّ العكدى غيري صميبً    
ذا دعاؾ إلى المعاًقًؿ فاًئده   كا 

 فاذكيٍر مكاف ًصدارىا المسمكب   
 كاآلف فاٍدعي أبا رجاؿو إٌنيا

ِـّ حبيب     شنعاء الحقةه بأ
 كفائد أبك رممة، كحبيب جدىا، كأبك ًرجاؿو عٌميا. كقاؿ في ذلؾ معركؼ الدُّبىٍيًرٌم:

 بلن فىٍقعىًسٌيان إذا ما ًضٍفتى لي
ـٍ لو أبدان طىعاما     فبل تىٍطعى
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 فإٌف المحـى إنسافه فىدىٍعو
راما     كخيري الٌزاد ما منعى الحى

كىذا الباب لـ نيدؼ إليو إال لكي يككف الحديث متكامبلن، كمعظمو مأخكذ مف كتب الشعكبية الحاقديف عمى 
 العرب.

السبؿ، فيككف ال زاد كال ماء فيبحث عمف يطعمو كيسقيو. فإذا كقد يتكه األعرابي في الصحراء، أك تتقطَّع بو 
كاف ىذا في الميؿ، فإنو يصعدي ربٌكةن أك تبلن، لبرل أمَّ نارو مف بعيد، كالعرب ال ييطفئكف نارىىـ، لكي ييتدم بيا 

لكمب، فإذا كاف في المسافري كالتائوي كالضيؼ. فإذا لـ ير األعرابي ناران، كىك يطمبي القرل، فإنو ينبح كما يفعؿ ا
، فإنو يجاكبو، فيتبعي األعرابي صكتو، كلذلؾ قاؿ الشاعر:  الجكار كمبه

 كميٍستىٍنبحو أىؿى الثَّرل يطميبي الًقرل
 إلينا كميٍمساه مف األرض ناًزحي    

 كقاؿ آخر:
دىسه كالميؿي ميٍستىٍحًمسي الٌندل  عكل حى

ٍضرً     ٍيثىًة كالحى ٍنًبحو بيف الرُّمى َن  لميٍستى
مىيد األرقط:كيدُّ   لؾ عمى أنو ينبح كالكمب كىك عمى راحمتو ليجاكبو الكمب، قكؿ حي

 كعاكو عكل كالميؿي ميٍستىٍحًمس الندل 
عٍت لمفٍكًر تاليةي النجـً     جى  كقد ضى

.  كأكثر العرب يبزر كمبىو ليجيب، كلكف منيـ بخبلء يمنعكف كمبىيـ مف النباحي
 :قاؿ زيادي األعجـ، كىك ييجك بني ًعٍجؿ

 كتىمىقـي كمبى الحٌي مف خشية الًقرل
ًقٍدريؾ كالعذراء مف دكنيا ًسٍتري   كى

 كقاؿ آخر:
لنا بعٌمار فأٍشمى كبلبىو  نىزى

 عمينا، فًكٍدنا بيف بيتٍيو نيؤكىؿي    
 فقمت ألصحابي، أيًسرُّ إليييـي:

 إذا اليكـي أـ يكـي القيامًة أطكؿي                       
 مو:كقاؿ آخر متباىيان ببخ

يفاًف كمبان ضاريان   أعددتي لمضّْ
 عندم، كفىٍضؿى ًىراكىةو مف أرٍزفً    

كقد عيرؼ في الشعر العربي بضعة شعراء باسـ األعشى، أشيرىـ ميمكف بف قيس، كمنيـ أعشى تغمب، كىك 
شاعر إسبلمي، شارؾ بشعره في الحركب التي كانت بيف قيس كتغمب كاسمو نيعماف بف نجكاف، أك ربيعة بف 

شىـ مف بكر بف كائؿ. قاؿ ىاجيان:ن  جكاف، مف جى
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 إذا حمَّت معاكيةي بفي عىٍمركو 
نَّقًت الكبلبا     عمى األطكاًء، خى

كقد يجتمع نباح الكمب مع النار، فإذا لـ يرى الضيؼ النار، سمعى نيباحى الكمب. كقد أكرد جرير ىذا في بيتيف 
 و:ىجا بيما، كفييما تصكير ألبشع أنكاع البخؿ كأشكال

 قكـه إذا اٍستٍنبح األضياؼي كمبىييـي 
ـي: بكلي عمى النارً     ًي  قالكا أليمّْ

لكٌف الشعراءى مدحكا الكرماء كاألجكاد منيـ بغير ىذا، فيؤالء أًلفت كبلبييـ األضياؼ كالغرباء حتى لـ تعد 
 تنبح. قاؿ حساف بف ثابت:

فنةى حكؿ قٍبر أبيييـي   أكالدي حى
 ريـً الميٍفًضؿً قٍبًر بف ماًريىةى الك   

 ييٍغشىٍكف حٌتى ما نىًيرُّ كبلبييـ
ٍقًبؿً      ال يىٍسألكف عف السَّكاًد المي

كقد يفتخر الرجؿ بأنو يىٍقرم الضيؼ، كأنو بيتيو مفتكح لكؿ طارؽ فيعمدي إلى تصكير كمبو، كما قاؿ المٌرار 
 الحماني:

يـٍ   أىًلؼ الناسى فما ينبحي
رٌ      مف أسيؼو يٍبتغي الخيرى كصى

ككاف ًعمرافي بفي عصاـ العنزم شاعران كخطيبان، كىك الذم أشار عمى عبد الممؾ بف مركاف بخمع أخيو عبد 
العزيز، كالبيعة البنو الكليد بف عبد الممؾ، كلو في ىذا خطبة مشيكرة كقصيدة مذككرة، كقد قتمو الحجج بف 

ـى قىتمو؟ كيمىو! قاؿ  عمراف: يكسؼ الثقفي فيمف قتؿ، فقاؿ عبد الممؾ: كًل
 لعبًد العزيًز عمى قكًموً 

 كغيًرًىـً ًمنىفه غاًمرىهٍ    
 فبابيؾ أليفي أبكاًبيـٍ 

 كدارؾ مأىكلةه عامرهٍ    
 ككمبيؾ آنىسي بالميٍعتىًفي

 مف األـ بابنتيا الزائرهٍ    
 ككفيؾ حيف ترل السائمػ

 يف أندل مف الميمًة الماطرهٍ    
 فًمٍنؾى العطاءي كمٌنا الثنا

رهٍ بكيؿّْ مي     ًَ بَّرةو سائى  حى
ككما ىجا الشعراء البخبلء بأنيـ يسكتكف كبلبيـ، نجد في أيٍنس الكبلب بالناس لطكؿ رؤيتيـ. شعران كثيران. 

 قاؿ الشاعر:
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َـّ عمرو أٍنجزم المكعكدا  يا أ
 كاٍرعىٍي بذاؾى أمانة كعييكدا   

 كلقد طرقتي كبلبى أىمؾ بالضُّحى
 حٌتى تركتي عىقيكرىفى رىقكدا   
 ًرٍبف باألذناًب مف فرحو بنايىضٍ 

 ميتكسّْداتو أذرعان كخدكدا   
كقد اشتيير ذك الريمَّة بعشؽ ميٍّ كشعره فييا أكثر مف عشريف سنة حتى بعد زكاجيا، كىك أبك الحارث غىٍيبلفي 
بف عيقبة مف ميضر، ككاف شاعران بدكيان، عاش في العصر األمكم، ككاف ىكاه مع الفرزدؽ في خصكمتو مع 

ق في حٌييا بأف العنكبكت نسيج بيتو جري ًَ كَّر طكؿي بقائى ر. قاؿ ذيك الريمَّة، كفي قكلو شيء مف اإلفراط حيف صى
 عمى رىٍحًمو:

 رأٍتني كبلبي الحيّْ حتى أىًلٍفنني
 كميدَّت نيسكجي العنكبكت عمى رىٍحمي   

 كقاؿ آخر:
ٍيًرث كالكبلبي تشمُّو كى  بات الحي

 الٌطكل كسىرىت بأبيضى كاليبلؿ عمى   
 كمٌما قد يدخؿ في ىذا الباب أيضان، قكؿ أحدىـ:

ـي  ٍرتكي  لٍك كيٍنتي أحمؿي خمران يكـي زي
 لـ ييٍنًكًر الكمبي أٌني صاحبي الدارً    

 لكٍف أتيتي كريحي الًمٍسؾ ينفحني
 كالعنبري الكىرد أيذكيو عمى النارً    

 فأنكر الكمبي ريحي حيف أٍبصرني
 كالقارً  ككاف يعرؼي ريحى الًزؽّْ    

ٍكنو الجار في غيابو، فدخؿ مف ىذا الباب ليفتخر، قاؿ: ٍثعـ بعٌفًتو كصى  كافتخر ىبلؿي بفي خى
ٌني لىعىؼّّ عف زيارة جارتي  كا 

ٌني لمىٍشنيكء إليَّ اغتيابييا     كا 
 إذا غابى عٍنيا بىٍعمييا لـ أكف ليا 

ؤكران، كلـ تأنس إليَّ كبلبييا     زى
 بىٍيًتيا كما أنا بالٌداًرم أحاديثى 

ٍكؾو ثيابييا     كال عاًلـه مٍف أمّْ حى
، كلكنيـ يبدلكف الصكرة. فقد يفرح الكمب بالضيؼ، كما يفرح  كقد يأتكف بالمعنى نفًسو لبلفتخار بالكـر

َـّ يكثر طعامو. قاؿ ابف ىىًرمة:  صاحبو، ألف الكمب تعكد أف قدكـ ضيؼ يعني أف يككف ذىٍبحى كمف ث
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فىرحةه مف كبلًب الحيّْ   يتبعييا كى
 مىٍحضه ييزىؼُّ بو الراعي كترعيبي    

 كقاؿ ابف ىىًرمة أيضان:
 كميٍستىٍنبحو نٌبيتي كمبي لصكًتو

ـٍ باليىفاًع فجاكبً      فقمتي لو: ق
 فجاءى ًخفيَّ الشخص قد رامىوي الطكىل

ٍيف قاضبً     ٍفتيكًؽ الًغرارى  بضربًة مى
 فرٍَّحبتي كاستبشٍرتي حيف رأيتيو

 لقى ًبيا كؿّْ نائبً كتمؾ التي أ   
ٍركؿ بفي أكس مف عبس، كىك مف فحكؿ الشعراء كمتقدمييـ  كفي ىذا المقاـ نذكر الحطيئة أيضان، كاسمو جى
، أدرؾ اإلسبلـ، كارتدَّ ثـ تاب. كلكف إسبلمو ظٌؿ رقيقان، ككاف متصرفان في جميع فنكف  حائيـ، كىك مخضـر كفيصى

كبقدر ما كاف لحكحان في السؤاؿ، كاف بخيبلن، حتى إنو ىجا ضيكفو، كمف الشعر، إال أنو كاف ميجمٌيان في اليجاء، 
 ىؤالء صخر بفى أٍعيى األسدٌم، فقد نزؿ ضيفان عمى الحطيئة فسقاه شىٍربةن مف لبف، فقاؿ الحطيئة:

 لما رأيتي أٌف مف يبتغي الًقرل
 كأفَّ ابفى أٍعيى ال مىحالةى فاضحي   

ـى ابًف أعيى بشرٍ  ياًزي  بىةشىدٍدتي حى
 عمى ظمأو سدٍَّت أيصكؿى الجكانحً    

ف ذبحكا ليـ األنعاـ كميا، أما الحطيئة، فيفتخر بأف سقاه  كالعرب ال يتباىكف عمى ضيكفيـ كال يفتخركف، كا 
شربة مف لبف. كابف أعيى ىذا ليس مف المشاىير، كلكال ىذه الحادثة لما كاف لو ذكر بيف الشعراء، فرٌد عمى 

 يخنؽ كمبىو، أم ييسًكتيوي:الحطيئة كعيره بأنو 
 أال قبَّح اهلل الحطيئةى، إنو

 عمى كؿ ضيؼو ضافىو فيك ساًلحي    
 ديفًعتي إليو كىك يخنؽ كمبىو

 أال كؿُّ كمبو ػ ال أبالؾ ػ نابحي    
ٍيتىو  بكىٍيتى عمى مىذىؽو خبيثو قىرى

ٍبًسيٍّ عمى الزاًد ناًئحي      أال كؿُّ عى
ـر الكرماء كامتداحيـ، فتحدثكا في صفة أبكاب أىؿ المقدرة كالثركة، إذا كانكا كقد كجدكا مسمكان آخر لتصكير ك

، قاؿ الراجز:  يقكمكف بحؽ النعمة كيحٌدثكف بيا، فقالكا إنؾ ترل الزحاـ حيث يككف الكـر
غاطا    إفَّ النىدل حيثي ترل الضّْ

 كقاؿ آخر:
 يزدحـي الناسي عمى بابوً 
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 حاـٍ كالميٍشرىعي السٍَّيؿي كثير الزّْ    
 كقريبه مف ىذا راحكا يقرركف أف أحدان ال يزكر الفقير، بينما يتزاحـ الناس عمى باب الغني. قاؿ الشاعر:

ذا افتقرتى رأيتى بابىؾ خاليان   كا 
كِّارا     كتىرل الًغنى يييدم لؾ الزُّ

 كيشبو ىذا قكؿ شاعر آخر:
ـٍ ترى بيت الفٍقًر يييجري أىمو  أل

 ييزازي كبيتى الغني يييدل لو ك    
 كقكؿ شاعر آخر أيضان:
 إذا ما قؿَّ ماليؾى كنتى فٍردان 

؟    ٌكاري الميًقؿّْ  كأمُّ الناس زي
، كيجنىٍح إلى  ؿ الرجؿى الكسيكب كالغيرَّةى الطميكب، كيذمُّكف مف يقيـ عمى الفشؿ، كيترؾ السٍعيى كالعرب تفضّْ

 ة، قٌمما يدفأ فراشو. قاؿ شاعرىـ مادحان:الكسىؿ، حتى إف فراشىو داًفئه دائمان، بينما ذك اليٌمة العالي
 شٌتى مطالبيو، بعيد ىمُّو

عً     كَّابي أك دٌيةو، بىركدي المٍضجى  جى
 كمدح آخر نفسو، فقاؿ:

 فإف تأتياني في الشتاًء كتٍممسىا
 مكافى فراشي فيك بالميؿ باًردي    

 كقاؿ آخر:
 إلى ممؾو ال ينقيض النأمي عٍزمىو

كؾو لمفراش     كجو تري  المميَّدً خري
 كقاؿ اآلخر:

ٍينىوي   ًفداؾى قصيري اليْـّ يمؤلي عى
 مف النكـ، إٍذ ميمقى فراًشؾ باًردي    

ًمًميَّة، أرقى شكاعر  كرثت الخنساء أخاىا صخران، فمدحتو بمثؿ ىذا، كىي تيماًضري بنتي عمرك بف الشريد السُّ
مَّ  ة القيشىٍيًرٌم، فآثرت أف تتزكج في قكميا، قتؿ العرب، كأحزف مف بكى كندب. خطبيا فارس جيشىـ دريدي بفي الصُّ

أخكاىا معاكية كصخر، فبكتيما بكاء حاران، ككاف أعظـ شعرىا في صخر. قاؿ ليا النابغة الذبياني في سكؽ 
عكاظ: لكال أف أبا بصير األعشى أنشدني قبمؾ لقمت إنؾ اشعر مف بالسكؽ. أسممت مع أكالدىا األربعة، 

عركة القادسية. قاؿ عنيا بشار بف برد: تمؾ التي غمبت الفحكؿ. قالت ترثي صخران، فاستشيدكا جميعان في م
 كتمدحو بما يدخؿ فيما نتداكلو:

 حٌماؿي أٌلًكيةو، ىٌباطي أٍكًدية
 شىياد أٍندية، لمجيش جٌرار   
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 كقاؿ آخر:
عيو كده مىٍضجى  أبيضي بٌساـه بىري

 المٍقمة الفىٍردي مراران تيٍشًبعيوٍ    
النار التي يكقدكنيا ليراىا الضيؼ مف بعيد، كالعرب يمدحكف أصحاب النيراف، كيذمَّكف مف كقد ذكرنا 

 يخمدكنيا. قاؿ الشاعر:
 لو ناره تيشىبُّ بكؿّْ ريحو 

فاعا    َن  إذا الٌظمماءي جمَّمًت اليى
 كما إف كاف أٍكثىرىـ سىكىامان 

بىيـ ذراعا     كلكٍف كاف أرحى
ف لـ يكف غن  ٌيان.فالكريـ تعمك ناريه كا 

قاؿ ميزرّْد بفي ًضرار كاسمو األصمي يزيد، كىك شاعر جاىمي مف غطفاف، كقد كاف ىٌجاء خبيث المساف، 
 كأدرؾ اإلسبلـ، كأسمـ:

ر نارم، كىي شقراء أيكًقدىت  فأٍبصى
، لمعيكف النَّكىاًظرً      بعمياًء نىٍشزو

ذا كاف حطبييا جافان يابسان، كاف ليبيا جعميا شقراء، ككضعيا في مكاف عاؿو ليراىا الناس مف بعيد. كالنار إ
مرةن، فإذا كثر دخانيا كأف يككف الحطب رطبان، قؿ ضكءيىا. قاؿ الشاعر:  أعمى كأشدَّ حي

 كنارو كسىٍحر العىٍكد يرفىعي ضكءىىا
كاًردي      مع الميؿ ىباتي الرٌياح الصَّ

، كاف ىذا دليبلن عمى أف ككما قمنا، يختار األجكاد لنيرانيـ أعمى مكاف، فكمما كاف مكضع النا َى ر أشد ارتفاعان
عٍدم، كىك حٌباف بف قيس بف عبد اهلل  صاحبيا أجكدى كأمجدى، لكثرة مف يراىا ًمف البيعد. كنتذكر بيتيف لمنابغة الجى
ٍعدة بف كعب مف قبيمة عامر. كىك مخضـر بيف الجاىمية كاإلسبلـ. ييعدُّ في الصحابة، كمعظـ شعره  مف بني جى

سبلـ، ألنو كاف ممف ىجركا األصناـ كاألكثاف في الجاىمية، كأنكر الخمر كالميسر، ككاف يذكر ديف قالو في اإل
 إبراىيـ كالحنيفية. قاؿ:

ـٍ بوً  ـٍ أٍىمي  ًمنع الغٍدرى فم
 كأخك الغٍدًر إذا ىَـّ فعؿٍ    

ٍشيةي اهلل كأٌني رجؿه   خى
 إٌنما ًذٍكرم كنارو ًبقىبىؿٍ    

، لكي يراه الناس مف البعد:كاستعادت الخنساء ىذا المعن  ى، فجعمت أخاىا صخران جببلن عمى رأسو نارى
ُـّ الييداةي بوً  ٍخران لتأت ف صى  كا 

مىـه في رأسو ناري      كأنَّو عى
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كمٌما يدٌؿ عمى كرـً القكـ أيمانيـ الكريمة كأقساميـ الشريفة، كمف ىؤالء الشاعر مىٍعداف بف جٌكاس، كىك شاعر 
، نزؿ الككفة، ككا  ف نصرانيان، فأسمـ في أياـ عمر بف الخطاب. قاؿ:مخضـر

 إٍف كاف ما بيمّْغتى عٌني فبلمني
زٍَّت مف يدٌم األناًمؿي      صديقي، كحي

 ككفٍَّنتي كحدم منذران في ردائو
ٍكطان مف أعادمَّ قاًتؿي      كصادؼى حى

 كقاؿ في مثؿ ذلؾ األشتىر مالؾ بف الحارث:
ٍفرم كانحرفتي عف العيمى  بٌقٍيتي كى

 كلقيتي أضيافي بكٍجًو عىبيكسً    
 إف لـ أشفَّ عمى ابف حربو غارةن 

 لـ تٍخؿى يكمان مف ًنياب نيفكسً    
بان   خيبلن كأمثاؿ السَّعىالى شيرَّ

 تعديك بًبيضو في الكريية شيكسً    
ًمي الحديدي عميييـي فكأنىو  حى

 لمعافي برؽو أك شعاع شىمكسً    
ة بف سىٍيحاف، مف ندماء الكليد بف عثماف، ككاف بنك سىٍيحاف حمفاء بني ككاف عبد الرحمف بف سىٍيحاف بف أرطأ

أمية. كابف سيحاف، أك ابف أرطأة شاعر إسبلمي ميًقؿّّ كليس مف الفحكؿ، كلكنو كاف يقكؿ في الشراب كالغزؿ 
قاؿ ييجك بني  كالفخر، كيمدح أحبلفو بني أمية، كىك أحد الذيف كانكا يعاقركف الخمر، كقد أقيـ عميو الحد فييا،

 مطيع كيمدح آؿ ىشاـ:
 حراـه كىنًَّتي مٌني بسيكءو 

 كأذكر صاحبي أبدان بذاـً    
دَّ بني ميطيعو   لقد حرٍَّمتي كي

ًؿ الحراـً     ـى الدٍُّىًف لمرَّجي  حرا
كه ـي الذم لـ يٍشتىري زَّىي  كخى

الـ    َى  كمجمسىييـٍ بمعتىًمح الظى
ف جنؼ الزماف مددت حببلن   كا 

 باًؿ بني ىشاـً متينان مف ح   
كليس يمنعني مف تفسير كؿ ما يمٌر مف أشعار إال اتكالي عمى معرفتؾ، كىذا الكتاب ليس نفعيو إال لمف ركل 

 الشعر كالكبلـ، كذىب مذاىب القكـ، أك شدا منو شٍدكان حسنان، أك أخذ بأطراؼ مما ذىبنا إليو.



 186 

 صدر لممؤلف
 

 ُٖٖٗرفة ػ خطكات قبؿ النياية، قصص قصيرة، دار المع ُ
 َُٗٗػ األسر في الشارع العربي، دراسة كزارة الثقافة كاإلعبلـ القطرية  ِ
 ، دار األىالي.ُِٗٗػ الخركج مف الباب الكبير، قصص  ّ
 ، دار األىالي.ُّٗٗػ الزىكر البرية، قصص  ْ
 ، دار األىالي.ُٓٗٗػ النار كالجميد، قصص  ٓ
 ، دار األىالي.ُٔٗٗػ اإلضراب، قصص  ٔ
 ، دار األىالي.ُٕٗٗبة عتابا، قصص ػ سح ٕ
 ػ كشـ عمى حدقات العيكف، أراء كخكاطر، دار األىالي. ٖ
 ، دار األىالي.َََِػ الغزؿ في الشعر، دراسة  ٗ

 ، دار األىالي.ََِِػ ىكذا تكمـ عبد اهلل بف قحطاف العدناني، رؤية  َُ
  


